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Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա րան,
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

nzhdehyan@gmail.com

Համ լետ Պետ րո սյան
Պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րան,
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

hpetrosy@gmail.com
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ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԱՐ ԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ*

Հիմ ա բա ռեր. Տող, Սբ. Հով հան նես, Մե լիք Եգան, մա տուռ, տնտե սա կան շի նու-
թյուն, թա ղում, դրամ:

Նե րա ծու թյուն
Տո ղի Սբ. Հով հան նես եկե ղե ցին գտնվում է գյու ղի կենտ րո նում, Մե լիք Եգա նի 

ապա րան քից մոտ 50 մ հա րավ-արև մուտք՝ թե քա դիր տե ղան քի վրա: Եկե ղե ցին 
բա վա կան լավ պահ պան ված վի ճա կում է: Այն կրկնում է ուշ միջ նա դա րում Սյու նի-
քում և Հա յաս տա նի որոշ մա սե րում լայ նո րեն տա րած ված եռա նավ բա զի լի կի տի-
պը (նկ. 1): Եկե ղե ցու կա ռուց ման ժա մա նա կը ստույգ վկայ ված չէ: Խա չա կա լի վրա 
ու նե ցել է ՌՃՁԵ (1736) թվագր ված ար ձա նագ րու թյուն, որի հա մա ձայն, կտու րը 
այդ ժա մա նակ նո րոգ վել է Աղ վան քի Պետ րոս կա թո ղի կո սի հրա մա նով, Մե լիք 
Եգա նի կող մից (ԴՀՎ 1982, 178):

Եկե ղե ցուն հա րա վա յին կող մից կից է 17,0×22,0 մ չա փե րով պարս պա պատ մի 
բակ: Ըստ Մա կար Բար խու դա րյան ցի տե ղե կու թյուն նե րի՝ բա կում՝ եկե ղե ցուն կից, 
եղել է մա տուռ, որը ծա ռա յել է որ պես Դի զա կի Եգա նյան մե լիք նե րի գե րեզ մա նա-
տուն (Բար խու տա րե անց 1895, 75 – 76):

Այդ տե ղե կու թյուն նե րը ճշտե լու, ինչ պես նաև եկե ղե ցու շրջա կայքն ու սում ա-
սի րե լու նպա տա կով 2017 թ. եկե ղե ցու հյու սի սա յին և հա րա վա յին բա կե րում իրա-
կա նաց վե ցին պե ղում եր:

______________
* Ստացվել է 17. 08. 2022 թ., ուղարկվել է գրախոսման 17. 08. 2022 թ., ընդունվել է տպա-

գրության 18. 11. 2022 թ.: Պեղումերն իրականացվել են Արցախի Հանրապետության 
«Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի արշա-
վա խմբի կողմից։ Արշավախմբի ղեկավար՝ պատմական գիտությունների թեկնածու 
Նժդեհ Երանյան, ճարտարապետ՝ Մանուշակ Տիտանյան: Աշխատանքներին մասնակցել 
են բանվորներ Տող գյուղից։ Պեղման աշխատանքները ֆինանսավորվել է «Արդշին-
բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից։
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Սույն հա ղորդ մամբ ներ կա յաց վում է եկե ղե ցու 2017 թ. հնա գի տա կան հե տա-
զո տու թյան հիմ ա կան ար դյունք նե րը:

Հա րա վա յին տա պա նա բա կի հե տա զո տու թյու նը
Եկե ղե ցու հա րա վա յին բա կում պե ղում երն ըն թա ցել են պարս պա պա տից 

ներս ամ բողջ հատ վա ծում՝ նե րա ռե լով.

հա րա վա յին բա կի հյու սիս-արևմ տյան հատ վա ծի քա ռան կյուն շի նու թյու նը,

հա րա վա յին բա կի հյու սիս-արև ե լյան հատ վա ծի ուղ ղան կյուն շի նու թյու նը,

հա րա վա յին տա պա նա բա կը:

Բա կի հյու սիսարևմ տյան հատ վա ծի քա ռան կյուն շի նու թյան պե ղում ե րը: 
Մին չև պե ղում ե րը եկե ղե ցու հա րա վա յին բա կում՝ բա կի հյու սիս-արևմ տյան հատ-
վա ծում, եկե ղե ցուն կից, երև ում էին քա ռա կու սի հա տա կագ ծով շի նու թյան հետ քե-
րը (ար տա քին չա փե րը 8,2×5,3 մ, նկ. 2): Որոշ հե տա զո տող ներ հա վա նա կան էին 
հա մա րում, որ պատ մա բան Մ. Բար խու դա րյան ցի մոտ հի շա տակ վող մե լի քա կան 
տա պա նա տու նը կա րող է լի նել այս շի նու թյու նը (ԴՀՎ 1982, 174): Քա նի որ Սբ. Հով-
հան նես եկե ղե ցու շրջա կայ քի պե ղում ե րի հիմ ա կան նպա տակ նե րից մեկն էր 
հայտ նա բե րել մե լի քա կան տա պա նա տու նը և հե տա զո տել այն, պե ղում ե րը 
սկսվե ցին հենց այս հատ վա ծից: Պահ պան վել է շի նու թյան արևմ տյան պա տը մին-
չև 3 մ, որի մեջ առ կա է մեկ խորշ, և մյուս պա տե րը՝ մին չև 0,7մ բարձ րու թյան: 
Մուտքն ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ եղել է հա րա վա յին կող մից:

Պե ղում ե րի ար դյուն քում 20 – 30 սմ խո րու թյամբ հո ղի շեր տը հե ռաց նե լուց 
հե տո շի նու թյան ամ բողջ մա կե րե սով բաց վեց ժայ ռը: Շի նու թյու նը կա ռուց վել է 
թե քա դիր ժայ ռի վրա և չէր կա րող լի նել են թադ րյալ տա պա նա տու նը (նկ. 3):

Շի նու թյան կենտ րո նում՝ ժայ ռի վրա, բաց վել է 40 սմ տրա մագ ծով և 23 սմ խո-
րու թյամբ կա վա ծեփ հոր, որի հա տա կին վա վե րաց վե ցին մոխ րի, ինչ պես նաև ոս-
կոր նե րի և մի քա նի խե ցա նոթ նե րի բե կոր ներ: Այս շի նու թյու նը հյու սի սա յին պա-
տով կից է եկե ղե ցուն և դա տե լով շար ված քից՝ այն կա ռուց վել է եկե ղե ցուց հե տո և 
հա վա նա բար վան քին կից տնտե սա կան նշա նա կու թյան կա ռույց է եղել:

Հե տաքրք րա կան է շի նու թյան արև ե լյան պա տի տակ՝ հյու սիս-արև ե լյան ան-
կյու նում, հա տա կի վրա յից հայտ նա բեր ված փոքր սա փո րը, որի մեջ գտնվել է 170 
ար ծա թե մե տա ղադ րամ ե րից բաղ կա ցած գան ձը (նկ. 4):

Գան ձի ու սում ա սի րու թյու նը կա րև որ է ինչ պես Տող գյու ղի պատ մու թյան ու-
սում ա սի րու թյան, այն պես և այս կա ռույ ցի թվագր ման որոշ հար ցեր հստա կեց նե-
լու հա մար:

Ար ծա թե մե տա ղադ րամ ե րի ու սում ա սի րու թյու նը: Ար ծա թե մե տա ղա-
դրամ երն ու սում ա սի րել է Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա րա նի իս լա մա կան 
դրամ ե րի մաս նա գետ, ՀՀ ԳԱԱ արև ե լա գի տու թյան ինս տի տու տի արա բա գի տու-
թյան բաժ նի առա ջա տար գի տաշ խա տող, պ. գ. թ. Արամ Վար դա նյա նը:

Ըստ հե տա զո տո ղի՝ գան ձը բաղ կա ցած է 170 ար ծա թե (աբա սի) դրամ ե րից 
(նկ. 5), որոն ցից՝
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127-ը՝ Գյան ջա յի խա նու թյան, ժամ. Մու համ մադ Հա սան Խան (1760 – 1780 թթ.),
40-ը՝ Պարս կաս տա նի Զանդ հարս տու թյան, Քա րիմ Խան (1753 – 1779 թթ.),
1-ը՝ Նախ ճա վա նի խա նու թյան, ժամ. Ռա հիմ խան (1767 – 1770 թթ.),
1-ը՝ Շիր վա նի խա նու թյան, ժամ. Ֆատհ Ալի խան (1766 – 1788 թթ.),
1-ը՝ Պարս կաս տա նի Սա ֆյան նե րի, Թահ մասպ II (1722 – 1732 թթ.):
Ըստ դրա մա հա տա րան նե րի գան ձի դրամ ե րը ներ կա յաց ված են հե տև յալ 

կերպ՝
127-ը՝ Գյան ջա,
40-ը՝ Դար ալ-Սուլ թա նատ Թաբ րիզ (Թավ րիզ),
1-ը՝ Նա խի ջև ան,
1-ը՝ Շա մա խա,
1-ը՝ Ռաշտ (Ռեշտ, Գի լյա նի մարզ, Իրան):
Դրամ ե րի գե րիշ խող մա սը (86%) հատ ված է եղել հիջ րա յի 1184, 1187 և 

1188 թթ.: Ամե նա հին դրա մը պատ կա նում է Թահ մասպ II-ին և թվագր վում է 1139 թ. 
(1726/7 թթ.): Ամե նա ե րի տա սարդ դրամ ե րը պատ կա նում են Գյան ջա յի խա նու-
թյա նը և թվագր վում են 1188 թ. (1774/5 թթ.):

Հե տև ա բար գան ձը թաղ ված է 1188 թ. (1774/5 թթ.) ոչ շուտ:

Հա րա վա յին բա կի հյու սիսարև ե լյան հատ վա ծի ուղ ղան կյուն շի նու թյան 

պե ղում ե րը: Պե ղում ե րի ար դյուն քում մեկ այլ շի նու թյուն է բաց վել հա րա վա յին 
բա կի հյու սիս-արև ե լյան հատ վա ծում: Այն ևս կից է եկե ղե ցու հա րա վա յին պա տին, 
ու նի ուղ ղան կյուն հա տա կա գիծ (ար տա քին չափ սե րը 9,0×4,0մ) (նկ. 6): Պե ղում ե-
րի ար դյուն քում վա վե րաց վել է կա ռույ ցի մին չև 0,5 մ բարձ րու թյան պա տե րը: Կա-
ռույ ցի արև ե լյան հատ վա ծը ներ սից ու նի կլոր աբ սիդ (նկ. 7):

Աբ սի դի ար տա քին քա րե րը սրբա տաշ են: Ըստ մե լի քա կան ապա րան քը ու-
սում ա սի րող ճար տա րա պետ Ման վել Սարգ սյա նի՝ դրանք իրենց մշա կու մով հա-
մա պա տաս խա նում են մե լի քա կան ժա մա նակ նե րի կա ռույց նե րի քա րե րին, և բա-
ցառ ված չէ, որ շի նու թյու նը կա ռուց վել է մե լիք նե րի ժա մա նակ: Հե տաքրք րա կան 
են կա ռույ ցի հա րա վա յին պա տի մեջ որ պես շի նա նյութ գոր ծած ված եր կու տա պա-
նա քա րի առ կա յու թյու նը, ին չը օգ նում է թվագ րել կա ռույ ցը (նկ. 8): Եր կու տա պա-
նա քա րե րից մե կը կրում է ՌՃՀԸ (1729), երկ րոր դը՝ ՌՃՀԹ (1730) թվա կիր ար ձա-
նագ րու թյուն: Հե տև ա բար 1729 թ. կա րե լի սահ մա նել շի նու թյան ստո րին ժա մա նա-
կագ րա կան սահ մա նը (terminus post quem):

Հե տաքրք րա կան են պա տե րի մեջ կլոր եր կայ նա կան խո ղո վա կան ման զանգ-
ված նե րը: Դրան ցից մե կի մեջ հայտ նա բեր վեց նաև գե րա նի մա ցորդ ներ: Հա վա-
նա բար կա ռույ ցի պա տե րի մեջ գե րան ներ են տե ղադր վել ծան րու թյու նը թե թև աց-
նե լու և ամ րու թյուն հա ղոր դե լու հա մար, որոնք ժա մա նա կի ըն թաց քում քայ քայ վել 
են՝ տե ղում թող նե լով խո ղո վա կան ման խոր շեր:

Այս կա ռույ ցը ևս դրված է ժայ ռի վրա, որ տեղ վե րին և ստո րին մա կար դակ նե-
րի մի ջև տար բե րու թյու նը 160 սմ է: Շի նու թյան մեջ տար բեր մա կար դակ նե րում 
պեղ վել է ընդ հա նուր առ մամբ 14 թա ղում, որից չոր սը բաց վեց հո ղի մա կե րև ույ թից 
0,4 մ խո րու թյան վրա: Դրան ցից մե կը աբ սի դի մեջ էր՝ «խո րա նի» տակ, եր կու սը՝ 
ան մի ջա պես արև ե լյան մուտ քի դի մաց, իսկ մե կը՝ կենտ րո նում՝ հյու սի սա յին պա-
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տի տակ: Թա ղում երն իրա կա նաց վել են շի նու թյան կա ռու ցու մից բա վա կան ուշ և 
դրանք ուղ ղա կի ո րեն չեն կապ վում կա ռույ ցի հետ: Թա ղում ե րից մեկն իրա կա-
նաց վել է ան մի ջա պես կի սակ լոր աբ սի դի վրա, ընդ որում աբ սի դի կրա շա ղա խի մի 
մա սը հե ռաց վել է թաղ ման հա մար (նկ. 9): Հե տաքր քիր էր թա ղում N 2-ը, որի մի-
ջո ցով հնա րա վոր եղավ թվագ րել այս շեր տի թա ղում ե րը: Այս թաղ ման հետ մի ա-
սին բաց վեց նաև հան գու ցյա լի հա գուս տի մի քա նի բե կոր, փայ տի, ինչ պես նաև 
մե խե րի բա վա կան մեծ քա նա կու թյուն: Հա գուս տի վրա պահ պան վել էին կո ճակ-
ներ, ու սա դիր ներ և որոշ նշան ներ: Թաղ ման հետ բաց ված ցա րա կան ժա մա նակ-
նե րով թվագր վող «Бро кар и К» օծա նե լի քի ապա կե սրվա կը թույլ տվեց թա ղու մը 
թվագ րել 19-րդ դա րի վերջ – 20-րդ դա րի սկզբով (նկ. 10): Չորս կմախք նե րը վա վե-
րաց վե լուց հե տո հե ռաց վե ցին: Պե ղում ե րը շա րու նա կե լով, նույն հատ վա ծում 
իրար կողք բաց վեց ևս 10 թա ղում: Վեր ջին ներս են թարկ վել են ման րա մասն մար-
դա բա նա կան ու սում ա սի րու թյան՝ մար դա բան Հաս միկ Սի մո նյա նի կող մից:

Մար դա բա նա կան հե տա զո տու թյուն: Կա րե լի է վա վե րաց նել. բո լոր թա-
ղում երն իրա կա նաց ված են դի ադր ման եղա նա կով, կմախք նե րը գտնվում են 
մեջ քի վրա, ար մուտք-արև ելք կողմ ո րոշ մամբ: Թա ղում ե րը պատ կա նում են մի-
ջին տա րի քի արա կան սե ռի ան հատ նե րի: Ամե նա ե րի տա սար դը 25 – 35, իսկ ամե-
նա տա րե ցը 40 – 45 տա րե կան են: Ըստ մեզ հա սած պատ մա կան տվյալ նե րի՝ հայտ-
նի է մի այն Մե լիք Եսա յու ծննդյան և մահ վան տա րեթ վե րը՝ 1720 – 1781 թթ, այ սինքն 
նա մա հա ցել է 61 տա րե կան հա սա կում (Магалян 2012, 202): Թա ղում ե րից որևէ 
մե կը չի պատ կա նում այդ տա րի քի տղա մար դու:

Կմախք նե րից վերց րած նմուշ նե րը հստակ թվագ րու թյան նպա տա կով 2017 
թվա կա նին են թարկ վե ցին C14 hետա զո տու թյան՝ Բել ֆաս տի թա գա վո րա կան հա-
մալ սա րա նի լա բո րա տո րի ա յում:

Եր կու սի նմուշ նե րից լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան ար դյուն քում որևէ տվյալ 
հնա րա վոր չի եղել պար զել: Մյուս ութ նմուշ նե րի հա մա ձայն, թա ղում երն իրա կա-
նաց վել են 1727 – 1844 մի ջա կայ քում (աղյու սակ 1): Տես նում ենք, որ որոշ նե րը հա-
մա պա տաս խա նում են Մե լիք Եգա նի հա րա զատ նե րի թա ղում ե րին և չի բա ցառ-
վում, որ սա այն տա պա նա տունն է, որը հի շա տակ վում է տար բեր աղ բյուր նե րում:

Սա կայն բո լոր տվյալ նե րը փաս տում են, որ դա կա ռուց վել է առն վազն 1729 
թվա կա նից հե տո: Հե տև ա բար չի բա ցառ վում, որ սա Մե լիք Եգա նի հոր՝ Ղու կաս 
Վար դա պե տի մահ վա նից շատ ավե լի ուշ է կա ռուց վել, քա նի որ հայտ նի է, որ նա 
մա հա ցել է 1715 թվա կա նին (ԴՀՎ 1982, 178):

Եկե ղե ցու տա պա նա բա կե րի տա պա նա քա րե րի հե տա զո տու թյու նը. 
պատ կե րա քան դակ ներն ու ար ձա նագ րու թյուն նե րը:
Հա րա վա յին բա կի հե տա զո տու թյու նը

Եկե ղե ցու հա րա վա յին բա կի պե ղում ե րը երև ան են բե րել նաև եկե ղե ցուն 
հա րա վից կից տա պա նա բա կը, որը նե րառ ված է պարս պա պա տի մեջ (նկ. 11 – 12): 
Պե ղում ե րի ար դյուն քում հե ռաց վել է հա րա վա յին բա կի մո տա վո րա պես 70 սմ 
հաս տու թյամբ հո ղի շեր տը: Նախ քան պե ղում ե րը բա կում նկա տե լի էր 5 տա պա-
նա քար: Պե ղում ե րի ար դյուն քում հա րա վա յին տա պա նա բա կում վա վե րաց վել է 
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ավե լի քան 50 տա պա նա քար: Տա պա նա քա րե րի գե րակ շիռ մա սը կազ մում են ուղ-
ղան կյուն-զու գա հեռ նա իստ ծա վալ ու նե ցող և ուղ ղա հա յաց դիր քով տե ղադր ված 
տա պա նա քա րե րը, որոնք ար ձա նագ րու թյուն ներ և պատ կե րա քան դակ ներ չեն 
կրում: Բա ցա ռու թյուն են կազ մում մա տու ռի շար ված քում վե րօգ տա գործ ված եր կու 
տա պա նա քա րե րը, որոնք ամե նայն հա վա նա կու թյան բեր վել են հյու սի ա յին տա-
պա նա բա կից: Տասը տա պա նա քարեր իրեն ցից ներ կա յաց նում են հարթ սա լեր և 
կրում են ար ձա նագ րու թյուն ներ (գտնվել են նաև առան ձին տա պա նա քա րե րի բե-
կոր ներ): Ար ձա նագ րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ տա պա նա քա րե րի մի մա սը 
պատ կա նել է մե լի քա կան ըն տա նի քի ան դամ ե րին, այն դեպ քում, երբ հյու սի սա-
յին բա կում մե լի քա կան տոհ մը նշող տա պան քա րեր չկան:

Հյու սի սա յին տա պա նա բա կի հե տա զո տու թյու նը

Եկե ղե ցու հյու սի սա յին բա կի մաքր ման աշ խա տանք ներն իրա կա նաց վել են 
նախ քան պե ղում ե րը՝ Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան «Պատ մա կան մի ջա վայ րի 
պահ պա նու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյու ն» ՊՈ ԱԿ-ի կող մից: Հյու սի սա յին բա կում 
մաքր ման աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում երև ան են եկել մոտ երեք տաս նյակ տա-
պա նա քար (նկ. 13): Դրանց գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը կազ մում են ուղ ղան-
կյուն-զու գա հե ռա նիստ տա պա նա քա րե րը, որոն ցից երեքն ու նեն գլխա քա րեր: 
Կան նաև երեք հարթ տա պա նա քա րեր, որոն ցից մեկն ու նի կա նո նա վոր կա մա րա-
կերպ գլխա քա րեր: 24 տա պա նա քար ար ձա նա գիր է: Հյու սի սա յին տա պա նա բա կի 
ար ձա նագ րու թյուն նե րը նե րա ռում են 1734 – 1777 թվա կան նե րի մի ջա կայ քը: Հա րա-
վա յին բա կի նը՝ մի փոքր ավե լի ուշ են (1761 – 1816 թթ.): Կա րե լի է են թադ րել, որ եկե-
ղե ցու վե րա նո րո գու մից հե տո նրա հա րա վա յին բա կը վեր է ած վել մե լի քա կան 
տոհ մի գե րեզ մա նո ցի, իսկ հյու սի սա յին բա կում դա դա րել են թա ղում եր կա տա-
րել: Հա վա նա կան է նաև, որ հա րա վա յին բա կի անար ձա նա գիր տա պա նա քա րե րը 
հիմ ա կա նում վե րա բե րում են 18-րդ դա րի վեր ջին և 19-րդ դա րին:

Պատ կե րա քան դա կը
Ուղ ղան կյուն-զու գա հե ռա նիստ տա պա նա քա րե րի մեջ առանձ նա նում են մի 

շարք օրի նակ ներ, որոնք պատ կե րա քան դակ ներ են կրում: Դրանք հիմ ա կա նում 
հա մա հունչ են Ար ցա խի և ընդ հա նուր հա յաս տա նյան ուշ միջ նա դա րյան տա պա-
նա քա րա յին պատ կե րա քան դա կին (Պետ րո սյան 2014, Պետ րո սյան, Երա նյան 
2022, 49 – 51) և ներ կա յաց նում են հան գու ցյա լի երկ րա յին իդե ա լա կա նաց ված կեր-
պարն ու ան մա հու թյան հաս նե լու «ակն կա լիք նե րը» (նկ. 14 – 16): Հիմ ա կան թե մա-
ներն են կռի վը (զի նյալ հե ծյալ ներ, վի շա պա մարտ, որ սի տե սա րան ներ) և խնջույ-
քը (հան գու ցյա լը գի նու սա փո րով և գա վա թով, ու տե լի քով ծան րա բեռն ված սե-
ղան ներ, սպասք, երա ժիշտ ներ, պա րող ներ և այլն): Թե մա նե րի և կեր պար նե րի 
առու մով դրանք իրենց զու գա հեռ ներն ու նեն բազ մա թիվ հու շար ձան նե րում՝ առա-
վել մոտ նմա նու թյուն ներ ցու ցա բե րե լով Ավե տա րա նո ցի, Շո շի, Բեր դա շե նի, Եղի-
շա կու սի վան քի, Բռի եղ ցի վան քի տա պա նա քա րա յին հո րին վածք նե րի հետ: Տո ղի 
հո րին վածք նե րի մեջ ու շագ րավ է դրախ տա յին մի ջա վայ րի ներ կա յա ցում ի դեմս 
հրեշ տակ նե րի, զա նա զան ծա ռե րի և ծա ղիկ նե րի: Որոշ տե սա րան նե րում էլ հան-



36 ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ - № 2(10)

գու ցյա լը պատ կեր վում է դրախ տում, որ պես նրա հո գու հա մար մա տու ցած պա-
տա րա գի ար դյունք՝ ի դեմս բուր վա ռով խնկար կող քա հա նա յի:

Ար ձա նագ րու թյուն նե րը1

Տող գյու ղի ար ձա նագ րու թյուն նե րը մի ան գամ չէ, որ ար ժա նա ցել են հե տա զո-
տող նե րի ու շադ րու թյա նը: Գյու ղա քա ղա քի բազ մա թիվ հու շար ձան նե րի գրու թյուն-
նե րը հիմ ա կա նում հրա տա րակ ված են (ման րա մասն տե՛ս ԴՀՎ 1982, 174 – 181): 
Սուրբ Հով հան նես եկե ղե ցու մաքր ման և պեղ ման աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում 
հայտ նա բեր վել են տա պա նա քա րա յին նոր ար ձա նագ րու թյուն ներ, որոնք այս տեղ 
ներ կա յաց վում են առա ջին ան գամ (նկ. 17 – 22):

Հա րա վա յին բակ

Հարթ տա պա նա քար, ար ձա նագ րու թյու նը պա րա նա հյուս եզ րա գո տու ներ-
սում, չորս կա նո նա վոր տո ղե րով, առա ջին և երկ րորդ տո ղե րի սկզբնա մա սե րը 
վաս ված.

«Այս է տա պան մե ծին մե լիք Եկա նի որ[դի …] Ար/ա[մի]՞ թոռն Ղահ րա[մա]ն 
բէ կին, որ է որ դի մե լիք Բախ տա մին:/ Թվին :ՌՄԺԹ: (1770 թ.) յուն վա րի :ԻԴ: (24) 
և ինքն էր :ԺԵ: (15) ամե աց, [որ]/ փո խե ցաւ առ Ա[ստո ւա]ծ: Որ ըն թեռ նուք մեկ 
Հայր մե ղա ա[սէք]՞»:

Հարթ տա պա նա քար, ար ձա նագ րու թյու նը կի սագ լան եզ րա գո տուց ներ քև, 
եր կու կա նո նա վոր տո ղե րով, սկզբից վաս ված.

«[Այ]ս է տա պան մե լիք Բախ տա/[մի] որ դի Ջհան[ին]: Թվ[ին] :ՌՄԼԷ: (1788 թ.) 
էր: Ամէ ն»:

Հարթ տա պա նա քար, ար ձա նագ րու թյու նը կի սագ լան եզ րա գո տուց ներ քև, 
չորս կա նո նա վոր տո ղե րով.

«Այս է տա պան լու սա հո գի և բա րե պաշ տին/ մե ծին մե լիք Եկա նի որ դի Յօ սեփ 
բէ կին, որոյ/ եղև վաղ ճանն սո րին ի թվին :ՌՄԺ:ին (1761 թ.), յուն/վա րի :ԺԱ: (11) էր: 
Որ ըն թեռ նուք Ա[ստո ւա]ծ ողոր մի ասէք: Ամէ ն»:

Հարթ տա պա նա քար, ար ձա նագ րու թյու նը պա րա նա հյուս եզ րա գո տու ներ-
սում, երեք կա նո նա վոր տո ղե րով, սկզբնա մա սե րը վաս ված.

«[Ա]յս է տա պան մեծ [մել]իք Արա մի որ/[դի] Բաղ րի դուստր Յուր զա դին: 
Թվին :ՌՄ/ԼԴ:ին (1785 թ.)»:

Հարթ տա պա նա քար, ար ձա նագ րու թյու նը կի սագ լան եզ րա գո տուց ներ քև, 
եր կու կա նո նա վոր տո ղե րով, սկզբնա մա սե րը և վերջ նա մա սե րը վաս ված.

«[Ա]յս է տա պան Ստե փա[նի]/ [ո]րդի Դա վի թին: Թվին :Ռ…:»:
Հարթ տա պա նա քար, ար ձա նագ րու թյու նը կենտ րո նա կան մա սում հա տուկ 

փոր ված ուղ ղան կյուն մա կե րե սին, չորս կա նո նա վոր տո ղե րով.
«[Ա]յս է տա պան լու սա հո գի Թա ջում Նա նուն,/ որ է տուստր Պա պայ բէ կին և 

1 Ցավոք, ժամանակին զբաղված լինելով Տիգրանակերտի հնագիտական հետազո տու-
թյամբ, միայն կարճատև այցելություն եմ ունեցել Տող, ինչը հնարավորություն չի ընձեռել 
տե ղում արտագրել արձանագրությունները։ Արձանագրությունների ընթերցում իրա-
կա նացրել ենք լուսանկարներով, ինչով էլ հիմականում բացատրվում են որոշ բացթո-
ղում երն ու թեական ընթերցումերը – Համլետ Պետրոսյան։
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կո ղա կից Պաղր/ բէ կին, ի հարսն մե լիք Արա մին ի Դո ղո/ մե ծա գիւ ղին: 1800 ամի»:
Հարթ տա պա նա քար, ար ձա նագ րու թյու նը կի սագ լան եզ րա գո տու ներ սում, 

եր կու կա նո նա վոր տո ղե րով.
«Այս է տա պան մե ծին Պաղր բէ կի/ ելին: Թվ[ին] :ՌՄԿԵ:ին (1816 թ.)»:
Հարթ տա պա նա քար, ար ձա նագ րու թյու նը երեք կա նո նա վոր տո ղե րով.
«Այս է [տա]պան Բա լա ին, որ է որ դի Առըս դամ բէ կին, մայր Արա մին՞: Թվ[ին] 

:ՌՄԽԲ: (1793 թ.)»:
Ուղ ղան կյուն-զու գա հե ռա նիստ տա պա նա քար, ար ձա նագ րու թյու նը հա րա-

վա յին երե սին, հյու սա ծո եզ րա գո տու ներ սում, եր կու կա նո նա վոր տո ղե րով.
«Այս է տա պանս տ[է]ր Ղա զա րի և իր՞ որ դի Սափ ւո ւին: Թվին :ՌՃՀԹ: 

(1730 թ.)»:
Ող ղան կյուն-զու գա հե ռա նիստ տա պա նա քար, ար ձա նագ րու թյու նը հա րա վա-

յին երե սին, կի սագ լան եզ րա գո տու ներ սում, եր կու կա նո նա վոր տո ղե րով.
«Այս է տա պան Աղայ ճա նի/ որ դի Գրի քո րին: Թվին :ՌՃՂԵ: (1746 թ.)»:

Հյու սի սա յին բակ

Ուղ ղան կյուն-զու գա հե ռա նիստ տա պա նա քա րի հա րա վա յին երե սին, փո րա-
գիր ակո սով առանձ նաց ված մա կե րե սին, խա չից աջ, 4 տող.

«Այս է տա պան խա զա զե ցի/ Թափ դու ղի որ դի Եկա նին,/ [և] իւր կո ղա գից 
Թօ խուն:/ Թվին :ՌՃՂԴ: (1745 թ.):/ Յի շա տակ է/ Պե ճա նի ն»: Վեր ջին նա խա դա-
սու թյունն ավե լաց վել է հե տա գա յում՝ երևի նոր թա ղում հա վե լե լուց հե տո:

Ուղ ղան կյուն-զու գա հե ռա նիստ տա պա նա քա րի հյու սի սա յին երե սին, փո րա-
գիր ակո սով առանձ նաց ված մա կե րե սին, 3 տող.

«Այս է տա պան ահա րե ցի Պետ րո սի/ն [և] իւր կո ղա կից Ան նա յին: Թվ[ին]: 
ՌՄ: (1751 թ.)»:

Ուղ ղան կյուն-զու գա հե ռա նիստ տա պա նա քա րի հյու սի սա յին երե սին, 5 տող, 
հան գա վո րած.

«:ՌՃՂԲ: թվին (1743 թ.):/
Այս է տա պան Դա տո ին,
որ է որդ[ի] Ոհա նին:/
Սայ վախ ջա նե ալ յօրն առա ջին.
անուն/ կո չե ալ սար գա ւա քին:
Օվ [հ]ան դի պող գե րէզ/մա նիս՝
մի այ բե րան հայր մե ղա յի ս»:
Ուղ ղան կյուն-զու գա հե ռա նիստ տա պա նա քա րի հյու սի սա յին երե սին, 3 տող.
«Այս է տա պան ցղնե ցի տ[է]ր Օվա նէ սանց/ Մա րու թի որ դի սար գա ւաք Մար-

քա րին:/ Թվ[ին] :ՌՃՂ: (1741 թ.)»:
Ուղ ղան կյուն-զու գա հե ռա նիստ տա պա նա քա րի հյու սի սա յին երե սին, 3 տող.
«Թվ[ին] :ՌՃՁԷ: (1738 թ.):/ Այս է տ[ա]պ[ա]ն Ղո[ւ]կա սի, որ կո ղա կից Սավ/

արին: Յի շէք Ղար[ի]պըն, իւր որդ[ի] Քաս բար ն»:
Ուղ ղան կյուն-զու գա հե ռա նիստ տա պա նա քա րի հա րա վա յին երե սին, 3 տող.
«Այս է [տա]պան ղա րա դաղ ցի տէր/ Մարդ րո սի որդ[ի] Հա թա մին: Թվի[ն] 

:ՌՄԿ: (1811 թ.)»:
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Ուղ ղան կյուն-զու գա հե ռա նիստ տա պա նա քա րի հա րա վա յին երե սին, 3 տող.
«Այս է տա պան դու/ղէ ցի խօ ճայ Դա դայ մա/լին որդ[ի] ըՍ տե փան: Թվին 

:ՌՄԻԶ: (1777 թ.)»:
Ուղ ղան կյուն-զու գա հե ռա նիստ տա պա նա քա րի հա րա վա յին երե սին, 2 տող.
«Այս է տա պանս ՄԷյ րա պի/ որդ[ի] Պա պա յին: Թվին :ՌՃՁԳ: (1734 թ.)»:
Ուղ ղան կյուն-զու գա հեռ նա իստ տա պա նա քա րի վե րին երե սին, 2 տող.
«Այս է տա պան Խո(՞)…/ որ դի Բա բա ջա նին (՞՞): Թվին :ՌՃՂԵ(՞): (1746 թ.)»:
Ուղ ղան կյուն-զու գա հե ռա նիստ տա պա նա քա րի հյու սի սա ին երե սին, 2 տող.
«Այս է տա պան խօ ճայ Սար քի սի/ որ դի Սէ վուն: Թվին :ՌՃՂԳ: (1744 թ.)»:
Ուղ ղան կյուն-զու գա հե ռա նիստ տա պա նա քա րի հյու սի սա յին երե սին, 3 տող.
«Այս է տա պան Եսու որ դի Մա ի լին: Թ[վ]/ին :ՌՃՂԹ: (1750 թ.): Օվ որ գար դա՝ 

մեկ բեր/ան Ա[ստո ւա]ծ ողոր մի ասի: Ամէ ն»:
Ուղ ղան կյուն-զու գա հե ռա նիստ տա պա նա քա րի հա րա վա յին երե սին, 2 տող.
«Այս է տա պան Ղա սո[ւ]միր զանց(՞)/ Մա ի լի որ դի Դա դուն: Թվ[ին] :ՌՃՂ: 

(1741 թ.)»:
Ուղ ղան կյուն-զու գա հե ռա նիստ տա պա նա քա րի հա րա վա յին երե սին, 2 տող.
«Այս է տա պան ագու լե ցի Մե լէ քա թա մի/ որ դի Յա րու թի նին: Թվին :ՌՃՂԴ: 

(1745 թ.)»:
Ուղ ղան կյուն հարթ տա պա նա քա րի երե սին, լայ նա կի, 6 տող.
«Տա պան/ այս է Թէ/մու րի որ դի…. Թվ[ին] :ՌՃ..:»: (նկա րը հստակ չէ):

Եզ րա կա ցու թյուն ներ
Այս պի սով, ամ փո փե լով Սբ. Հով հան նես եկե ղե ցու հնա գի տա կան հե տա զո-

տու թյան նախ նա կան ար դյունք նե րը, կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ՝
Եկե ղե ցու հա րա վա յին բա կում՝ պարս պա պա տե րից ներս, պահ պան վել է եր-

կու կա ռույց՝ հյու սիս-արև ե լյան և հյու սիս-արևմ տյան հատ ված նե րում, ինչ պես 
նաև շուրջ 50 տա պա նա քար:

Այս եր կու սից բա կի հյու սիս-արևմ տյան հատ վա ծում գտնվող կա ռույ ցը չի կա-
րող լի նել աղ բյուր նե րում հի շա տակ վող մե լի քա կան տա պա նա բա կը: Այն ամե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ եկե ղե ցուն կից տնտե սա կան նշա նա կու թյան կա ռույց է եղել:

Բա կի հյու սիս-արև ե լյան հատ վա ծում գտնվող կի սակ լոր աբ սի դով կա ռույ ցը, 
որ տեղ հայտ նա բեր վել է 14 տար բեր ժա մա նակ նե րում իրա կա նաց ված թա ղում-
ներ, հա վա նա կան է, որ աղ բյուր նե րում հի շա տակ վող մա տուռ-դամ բա րանն է:

Ամ բողջ հա րա վա յին բա կում եկե ղե ցու կա ռու ցու մից սկսած մին չև 19-րդ դա րի 
վերջ-20-րդ դա րի սկիզբն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում իրա կա նաց վել են թա-
ղում եր: Դա տե լով տա պա նա քա րե րից մի քա նի սի ար ձա նագ րու թյուն նե րից՝ այս-
տեղ են գտնվում նաև մե լի քա կան ըն տա նի քի որոշ ան դամ ե րի գե րեզ ման ներ ևս:

Ամ փո փե լով՝ կա րե լի է ուր վագ ծել հե տև յալ կա ռու ցո ղա կան-ժա մա նա կագ րա-
կան ըն թաց քը՝

ա. 17 – 18-րդ դդ. կա ռուց վել է Սբ. Հով հան նես եկե ղե ցին,
բ. եկե ղե ցուն հա րավ-արև ել քից և հա րավ-արև մուտ քից կից կա ռուց վել են եր-

կու կա ռույց ներ: Կա րող ենք փաս տել, որ արև ել քից կից կա ռույ ցը կա ռուց վել է 
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1729 թ.-ից հե տո, իսկ արև մուտ քից կից շի նու թյու նը՝ 1774/5 թ-ից հե տո: Որ քան ժա-
մա նակ են դրանք կան գուն եղել և ինչ հան գա մանք նե րում են փլվել՝ հայտ նի չէ: 
Կա րե լի է փաս տել մի այն, որ 19-րդ դա րի վերջ – 20-րդ դա րի սկզբում ար դեն հա-
րավ-արև ել քից կից շի նու թյու նը ծածկ ված է եղել հո ղով, որ տեղ իրա կա նաց վել են 
նաև երկ րոր դա կան թա ղում եր:

Պե ղում ե րի և մաքր ման աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում հայտ նա բեր ված 
ավե լի քան ութ սուն տա պա նա քա րե րի մի մա սը կրում են պատ կե րա քան դակ ներ և 
ար ձա նագ րու թյուն ներ, որոնք գի տա կան շրջա նա ռու թյան մեջ են դրվում առա ջին 
ան գամ:
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THE MAIN RESULTS OF THE ARCHAEOLOGICAL SURVEY  

OF ST. HOVHANNES (ST. JOHN) CHURCH IN TOGH
Keywords: Togh, St. Hovhannes, Avetaranots, Shosh, Bedashen, Yeghisha virgin monas-
tery, Brieghtsi monastery

St. Hovhannes (St. John) Church under study is located in the centre of Togh, Hadrut re-
gion, the Republic of Artsakh, about 50 meters southwest of the palace of Melik Yegan, 
on a sloping site. The church is quite well preserved. It repeats the three-nave basilica 
type common in Syunik and some regions of Armenia in the Late Middle Ages. The exact 
date of construction of the church is unknown. According to the inscription on the ped-
estal of the cross, the roof was restored by Melik Yegan in 1736 by the order of the Cathol-
icos of Aghuank (Caucasian Albania) Petros.

Next to the church on the south side is a walled courtyard measuring 17.0 x 22.0 meters. 
Historical sources contain information that there was a chapel in the courtyard next to the 
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church, which served as a tomb for the Melik-Yeganyans of Dizak.

In 2017, excavations were carried out in the northern and southern courtyards of the 
church in order to verify this information, as well as to study the surroundings of the 
church.

This report presents the main results of the 2017 archaeological survey of the church.

As a result of excavations and cleaning of the area, the remains of two buildings, as well 
as more than 80 tombstones from the northern and southern graveyards, some of which 
with relief carvings and inscriptions, were recorded. The latter are introduced into scien-
tific use for the first time.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ЦЕРКВИ СВ. ОВАННЕСА В ТОХЕ
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Изучаемая церковь Ованнеса (Св. Иоанна) находится в центре Тох Гадрутского ра-
йона Республики Арцах, 50 метров юго-западнее от дворца Мелик Егана, на наклон-
ной местности. Церковь находится в достаточно хорошо сохраненном виде. Она пов-
торяет в позднем средневековье широко распространенный в Сюнике и некоторых 
частях Армении тип трехнефной базилики. Точная дата постройки церкви неизвест-
на. Согласно надписи на постаменте креста, крышу восстановил Мелик Еган в 1736 
году по приказу католикоса Кавказской Албании Петроса.

Рядом с церковью с южной части находится обнесенный стеной двор размером 
17,0×22,0 метров. В исторических источниках сохранились сведения о том, что 
рядом с церковью во дворе находилась часовня, которая служила усыпальницей 
для Мелик-Еганянов Дизака.

Для уточнения этих сведений, а также для изучения окрестности церкви в 2017 году 
были проведены раскопки в северном и южном дворах. 

Данным докладом представлены основные результаты археологических исследо ва-
ний церкви 2017 года.

В результате раскопок и чистки местонсти засвидетельствованы остатки двух строе-
ний, также более 80 надгробий в северном и южном дворах, часть которых носят 
сюжетные рельефы и надписи. Последние впервые вводятся в научный оборот.
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Նժդեհ Երա նյան, Համ լետ Պետ րո սյան

Տողի Սբ. Հովհաննես եկեղեցու հնագիտական հետազոտության հիմնական արդյունքները

Նկ. 2. Սբ. Հովհաննես եկեղեցին և հարավ-արևմուտքից կից շինության հետքերը պեղումներից առաջ

Նկ. 1. Սբ. Հովհաննես եկեղեցու ընդհանուր տեսքը հարավ-արևմուտքից
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Նկ. 4-5. Արծաթե մետաղադրամներից բաղկացած գանձը

Նկ. 3. Եկեղեցուն հարավ-արևմուտքից կից շինության ընդհանուր տեսքը պեղումներից հետո
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Նկ. 6 -7. Եկեղեցուն հարավ-արևելքից կից շինության ընդհանուր տեսքը
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տապանաքար՝ հարավ-արևելյան  

շինության պատի մեջ

Նկ. 9. Եկեղեցուն հարավ-արևելքից  
կից շինության աբսիդի տակ  

իրականացված թաղումը

Նկ. 10. Պեղումներից հայտնաբերված օծանելիքի սրվակ
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