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Ռո բերտ Ա. Թա թո յան 
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՎԱՆԻ ԳԱՎԱՌԱԿԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՆՔԵՐԸ ԵՎ ՎԱՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ 
ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽԱՇԵՄԻՆ (1870-ԱԿԱՆ ԹԹ. – 1914)

 Բա նա լի բա ռեր՝ հա մի դյան կո տո րած ներ, Մեծ ե ղեռն, Վա նի գա վա ռակ, վան քեր, Վա րա-
գա վանք, Լիմ, Կտուց:
 
Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում և վեր լու ծու թյան է են թարկ վում Վա նի գա վա ռա կի տա րած-
քում XIX դա րի վեր ջին – XX դա րի սկզբ նե րին գոր ծող հայ կա կան վան քե րի կա ցու թյու նը: 
Նշ ված ժա մա նա կաշր ջա նում հայ կա կան վա նա կան կյանքն ի նչ պես Վա նի գա վա ռա կում, 
այն պես էլ ամ բողջ Ա րևմտյան Հա յաս տա նի տա րած քում բնու թագր վում է շա րու նա կա կան 
ան կման մի տում նե րով, ին չը պայ մա նա վոր ված էր քր դե րի կող մից վան քե րի պար բե րա-
կան աս պա տա կում նե րով և հայ բնակ չու թյան շա րու նա կա կան աշ խար հա կա նաց մամբ ու 
դրա հետ կապ ված՝ վա նա կա նի կյանքն ը նտ րող նե րի թվի նվազ մամբ: 

Վե րոն շյա լի հետևան քով՝ 1870-ական թթ. – 1910-ական թթ. սկիզբ ըն կած ժա մա նա-
կաշր ջա նում ա մա յա նում են Վան-Վաս պու րա կա նի բազ մա թիվ վան քեր: 

1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղա փո խու թյու նից հե տո հայ կա կան ազ գային կա ռույց-
նե րի գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ՝ Վա նի վան քե րի սո ցիալ-տն տե սա կան վի ճակն սկ սում է 
ցույց տալ բա րե լավ ման մի տում ներ, հետզ հե տե սկ սում է աշ խու ժա նալ վա նա կան կյան քը: 
Սա կայն 1914 թ. բռնկ ված Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը և Մեծ ե ղեռ նը մե կընդ միշտ կա սեց-
նում են այդ գոր ծըն թա ցը:

Ա. Վանի գավառակի վարչական և եկեղեցական-թեմական բաժանումը

 Վա նի գա վա ռա կը (կա զա) հա մա նուն գա վա ռի (սան ջակ) և նա հան գի (վի լայեթ) կենտ-
րոնն էր (թուր քե րեն՝ «մեր քեզ կա զա»)։ Օս մա նյան կայս րու թյան՝ XIX դա րի վեր ջի – XX 
դա րի սկզբի վար չա տա րած քային բա ժան մամբ՝ գա վա ռա կը կազմ ված էր կենտ րո-
նա կան կու սա կա լա նիստ Վան քա ղա քից ու ան մի ջա պես կու սա կա լի են թա կա յու թյան 
տակ գտնվող շր ջա կա գյու ղե րից (Վան-Տոսպ մեր քեզ նա հիե (կենտ րո նա կան գյու ղա-
խումբ)) և ե րեք այլ նա հիե նե րից՝ Թի մար (գտնվում էր Վան-Տոս պից դե պի հյու սիս-
արև մուտք), Ար ճակ (Վան-Տոս պից և Թի մա րից դե պի արևելք) և Հայոց Ձոր (Վան-
Տոս պից դե պի հա րավ) 1։ 

Հա մա ձայն Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի հանձ նա րա րու թյամբ 1913-1914 թթ. 
Վա նի թե մա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից կազմ ված վի ճա կա գրու թյան՝ Վան քա ղա-
քում կար 4.230 տուն, 22.470 շունչ հայ, Վան-Տոս պի շր ջա նի 20 հա յաբ նակ բնա կա վայ-
րե րում՝ 1.592 տուն, 9.614 շունչ հայ։ Ար ճա կի նա հիեն ու ներ 22 հա յաբ նակ բնա կա վայր՝ 
1.013 տուն, 6.679 շունչ հայ բնակ չու թյամբ, Թի մա րի նա հիեն՝ 40 հա յաբ նակ բնա կա-

1 Տե՛ս Ծերուկ, «Վանի նահանգը ներկայումս», Մուրճ (Թիֆլիս), 1904, № 3, 42-43։ Տե՛ս նաև Владимир 
Маевскiй, Военно-Статистическое описанiе Ванскаго и Битлисскаго вилаетовъ, I. Географическiй 
очеркъ (Тифлисъ։ Типографiя Штаба Кавк. воен. окр., 1904), 10-11։



Ռո բերտ Ա. Թա թո յան 

78

վայր՝ 2.525 տուն, 15.411 շունչ հայ բնակ չու թյամբ և Հայոց Ձո րի նա հիեն՝ 30 հա յաբ-
նակ բնա կա վայր՝ 1.383 տուն, 8.482 շունչ հայ բնակ չու թյամբ։ Այս պի սով, Մեծ ե ղեռ-
նի նա խօ րյա կին Վա նի գա վա ռա կի հայ բնակ չու թյան թի վը կազ մում էր 10.743 տուն, 
62.656 շունչ2։ 

Վա նի գա վա ռա կի ա ռան ձին շր ջան նե րի թե մա կան պատ կա նե լու թյու նը խայ տաբ-
ղետ է ր։ Վան քա ղաքն ու Վան-Տոս պի գյու ղե րը, Ար ճա կի գյու ղա խումբն ամ բող ջու-
թյամբ, ի նչ պես նաև Թի մա րի գյու ղա խում բը մա սամբ գտնվում էին Կ.Պոլ սի Հայոց 
պատ րիար քա րա նի ի րա վա սու թյան ներ քո՝ Վա նի ար քե պիս կո պո սա կան վի ճա կի 
կազ մում, Թի մա րի գյու ղախմբի մի շարք հա յաբ նակ վայ րեր են թա կա էին Լիմ-Կտուց 
վա նա կան վի ճա կի հով վա կան իշ խա նու թյա նը, Հայոց Ձո րի գյու ղա խում բը Աղ թա մա րի 
կա թո ղի կո սու թյան թեմ է ր3։

 Վա նի թե մը հի շա տակ վում է X դա րից հե տո՝ որ պես Վա րա գա վան քի թեմ։ Վան քի 
վա նա հայ րու թյունն ու վի ճա կի ա ռաջ նոր դու թյունն ի սկզբա նե գրե թե ան բա ժան էին, 
այ սինքն՝ Վա րա գա վան քի վա նա հայ րը նաև թե մի ա ռաջ նորդն է ր։ Դա րե րի ըն թաց քում 
թե մը հա ջոր դա բար են թարկ վել է Աղ թա մա րի և Էջ միած նի կա թո ղի կոս նե րի հոգևոր 
ի րա վա սու թյա նը, ի սկ 1828 թ. հե տո ան ցել է Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի են թա-
կա յու թյան տակ։ XIX դա րի վեր ջին – XX դա րի սկզբին Վա նի թե մը և նրան կից՝ Լիմ-
Կտու ցի և Հե քյա րիի վի ճակ ներն ը նդ գր կում էին Վա նի նա հան գի գրե թե ամ բողջ 
տա րած քը4։ 

 Լիմ կղ զու թե մը հի շա տակ վում է XIV դա րից։ Մինչև 1898 թ. կազ մում էր ան ջատ 
վա նա հայ րու թյուն, եր բեմն Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյան ի րա վա սու թյան տակ։ 
1898 թ. կց վում է Կտու ցի վա նա հայ րու թյա նը5։ 

Կտու ցի վան քը և թե մը հաս տատ վել էին Լի մից ան ջատ ված միա բան նե րի կող-
մից՝ XV դա րում (այլ տվյալ նե րով՝ XVII դա րում)։ 1828 թ. ան ցել է Վա նի ա ռաջ նոր-
դու թյան ի րա վա սու թյան տակ, ի սկ 1898 թ. միա վոր վել Լի մի վա նա կան վի ճա կի հետ։ 
Լիմ-Կտուց միա ցյալ վա նա կան վի ճա կը կց վել է Վա նի ա ռաջ նոր դու թյա նը 1904 թ.՝ 
Ազ գային կենտ րո նա կան վար չու թյան ո րոշ մամբ6։ 

Եր բեմ նի ազ դե ցիկ Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյու նը XX դա րի սկզբի դրու թյամբ 
ար դեն Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նին էր զի ջել նախ կին ե կե ղե ցա կան վի ճակ-
նե րի մեծ մա սը՝ կորց նե լով իր նշա նա կու թյու նը։ 1895 թ. Աղ թա մա րի կա թո ղի կոս 

2 Տե՛ս Ա-Դօ, Մեծ դէպքերը Վասպուրականում 1914-1915 թւականներին (Երեւան, «Լոյս», 1917), 11-13, 
18, 21։ 
3 Տե՛ս Մաղաքիա Օրմանեան, Հայոց եկեղեցին և իր պատմութիւնը, վարդապետութիւնը, 
վարչութիւնը, բարեկարգութիւնը, արարողութիւնը, գրականութիւնը ու ներկայ կացութիւնը (Կոստանդ-
նու պոլիս, հրատարակիչք Վ. եւ Հ. Տէր-Ներսեսեան, 1911), 261, 265։ Տե՛ս նաև Արշակ Ալպօյաճեան, 
«Առաջնորդական վիճակներ», 1908 Ընդարձակ Օրացոյց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի Հայոց (Կ.Պոլիս, 
տպ. Յ. Մատթէոսեան, 1908), 312-313, 346։ Հայոց Ձորի թեմական պատկանելության վերաբերյալ 
մասնավորապես տե՛ս Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին աղէտալի 1915 
տարիին (Նիւ Եորք, 1985), 37, Սամվել Կարապետյան, Հայոց Ձոր (Երևան, ՀՃՈՒՀ, 2015), 32։ 
4 Տե՛ս Ալպօյաճեան, «Առաջնորդական վիճակներ», 312։ 
5 Նույն տեղում, 313։ 
6 Նույն տեղում։ 
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Խա չա տուր Շի րո յա նի (1864 – 1895) մա հից հե տո կա թո ղի կո սու թյան ա թո ռը մինչև Մեծ 
ե ղեռ նը մնա ցել է թա փուր՝ հանձն վե լով Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի կող մից 
ու ղարկ ված տե ղա պահ նե րի և Տնօ րեն խորհր դի կա ռա վար մա նը7։ 

Հա մա ձայն Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի 1904 թ. տվյալ նե րի՝ Վա նի թե մում 
(Վան-Տոսպ, Ա դիլջևազ, Բերկ րի, Ար ճեշ) կային 114 ե կե ղե ցի և 25 կան գուն (ան վա նա-
պես գոր ծող) վանք, Լիմ-Կտու ցի թե մում (Թի մար)՝ 24 ե կե ղե ցի և 8 վանք, Աղ թա մա րի 
թե մում (Կարճ կան, Ոս տան, Կե ցան, Կար կառ, Հայոց Ձոր, Շա տախ)՝ 193 ե կե ղե ցի և 41 
վանք8: 

Բուն Վա նի գա վա ռա կի տա րած քում Մեծ ե ղեռ նի նա խա շե մին կար ան վա նա պես 
գոր ծող 16 վանք, այդ թվում՝ Վան-Տոս պի գյու ղա խումբ՝ 5 (Վա րա գա վանք, Սուրբ Գրի-
գո րի կամ Սալ նա պա տի վանք, Կարմ րա վո րի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին վանք, Սուրբ Խաչ 
վանք, Կռունկ Վա նից կամ Ծո վա հա յաց Սուրբ Ա ստ վա ծած նի վանք), Թի մա րի նա հիե՝ 
5 (Կտու ցի Սուրբ Կա րա պետ վանք կամ Կտուց ա նա պատ, Լիմ ա նա պատ կամ Սուրբ 
Գևոր գի վանք, Ա լյու րի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին վանք, Սուրբ Էջ միա ծին վանք, Է րեր նա 
Սուրբ Սա հա կի վանք), Ար ճա կի նա հիե՝ 1 (Ար ճա կի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին) և Հայոց 
Ձո րի նա հիե՝ 5 (Ա նգ ղի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծի նը, Սր խու Սուրբ Նշան կամ Սուրբ Մա րի-
նո սը, Խե քա Սուրբ Գևոր գը, Սուրբ Աբ րա հա մը, Ծի ծա ղա բեր Սուրբ Ա ստ վա ծա ծի նը)9:

Բ. Մեծ եղեռնի նախաշեմին Վանի գավառակի հայկական վանքերի սոցիալ-
տնտեսական կացության ընդհանուր բնութագիրը

 Պատ մա կան Վան-Վաս պու րա կա նը Ա րևմտյան Հա յաս տա նի վան քե րով և սր բա վայ-
րե րով ա ռա վել հա րուստ տա րածք նե րից մեկն էր: Ու սում նա սի րող նե րը դա պայ մա-
նա վո րում են հետևյալ ե րեք հիմ նա կան հան գա մանք նե րով. ա) հնում այդ տա րած քը 
Հա յաս տա նի ա ռա վել ըն դար ձակ և բազ մա մարդ նա հանգ նե րից մեկն էր, բ) Վաս պու-
րա կա նի թա գա վոր նե րը, ե կե ղե ցա կան նվի րա պե տու թյունն ու ժո ղո վուր դը ե ռան դուն 
են ե ղել վան քա շի նու թյան հար ցում, գ) նա հան գը նյու թա պես բա վա կան հա րուստ էր, 
ու նե ցել է խա ղա ղու թյան և բնա կա նոն զար գաց ման հա մե մա տա բար ա վե լի եր կար 
ժա մա նա կաշր ջան ներ10: 

XIX դա րի վեր ջին – XX դա րի սկզբ նե րի ըն թաց քում վա նա կան կյան քը ի նչ պես 
Վա նի գա վա ռա կում, այն պես էլ ամ բողջ Ա րևմտյան Հա յաս տա նի տա րած քում բնու-
թագր վում է շա րու նա կա կան ան կման մի տում նե րով: Դա պայ մա նա վոր ված էր եր կու 
հիմ նա կան գոր ծո նով՝ քր դե րի կող մից վան քե րի պար բե րա կան աս պա տա կում նե րով 

7 Տե՛ս Ներսէս Ակինեան, Գաւազանագիրք Կաթողիկոսաց Աղթամարայ։ Պատմական ուսումնա-
սիրութիւն (Վիեննա, Մխիթարեան տպարան, 1920), 192։ Տե՛ս նաև Ալպօյաճեան, «Առաջնորդական 
վիճակներ», 345։
8 Տե՛ս «1904 Ընդարձակ օրացոյց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի Հայոց» (Կ.Պոլիս, տպ. Յ. Մատթէոսեան, 
1904), 371-372, 394-395: 
9 Հաշվարկը արվել է մեր կողմից՝ ըստ տարբեր աղբյուրների: 
10 Տե՛ս Համազասպ Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Գ. մաս (Վիեննա, Մխիթարեան 
տպարան, 1947), 976: 
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և հայ բնակ չու թյան շա րու նա կա կան աշ խար հա կա նաց մամբ ու դրա հետ կապ ված՝ 
վա նա կա նի կյանքն ը նտ րող նե րի թվի նվազ մամբ: 

Հատ կա պես մեծ ա վե րա ծու թյուն ներ պատ ճառ վե ցին Վա նի վան քե րին հա մի դյան 
կո տո րած նե րի ժա մա նակ: 1895-1896 թթ. կո ղոպտ վե ցին և ա վեր վե ցին Վա նի գա վա-
ռա կի գրե թե բո լոր գոր ծող վանք նե րը: Այս պես, Հայոց Ձո րում տու ժե ցին Սպի տակ 
Սուրբ Ա ստ վա ծած նի, Ա նգ ղա Սուրբ Ա ստ վա ծած նի, Սր խու, Էր մե րա Սուրբ Ա ստ վա-
ծա ծին, Խե քա Սուրբ Գևորգ վան քե րը11, Թի մա րում՝ Ա լյու րի, Է րեր նա Սուրբ Սա հակ, 
Սուրբ Էջ միա ծին վան քե րը, Լիմ և Կտուց ա նա պատ նե րի «Դր սի տուն» (վա նա կան 
հա մա լի րի՝ հա մա պա տաս խան կղ զի նե րից դուրս գտնվող) հատ ված նե րը12, Ար ճա կում՝ 
Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին վան քը13: Վան քա ղա քի և շր ջա կա գյու ղե րի ջար դի ըն թաց քում 
(1896 թ. հու նիս)՝ կո ղոպտ վե ցին և հր կիզ վե ցին Վան-Տոս պի գյու ղախմբի վան քե րը 
(Վա րա գա վանք, Կարմ րա վոր Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին, Սուրբ Խաչ, Սալ նա պա տի Սուրբ 
Գրի գոր), սպան վե ցին վան քային միա բա նու թյան ան դամ ներ, վան քե րին կից գոր ծող 
դպրոց նե րի ա շա կերտ ներ, վան քե րում ա պաս տա նած հայեր14: Միայն Լի մի ու Կտու ցի 
ա նա պատ նե րի՝ հա մա պա տաս խան կղ զի նե րում տե ղա կայ ված հատ ված նե րը, շնոր հիվ 
ի րենց ան հա սա նե լի դիր քի, խու սա փե ցին հար ձա կում նե րից՝ ի րենց հեր թին ա պաս տան 
տա լով շուրջ 10.000 հայ փախս տա կա նի15:

 Հա մա ձայն 1896 թ. կազմ ված հա մա գու մար վի ճա կա գրու թյան՝ հա մի դյան ջար դե րի 
ար դյուն քում Հայոց Ձո րում թա լան վել և հր կիզ վել էին 5 վանք և 6 ե կե ղե ցի, սպան-
վել էին 14 քա հա նա և վար դա պետ, Թի մա րում՝ հա մա պա տաս խա նա բար՝ 5 վանք, 2 
քա հա նա և վար դա պետ, Վան-Տոս պում և Ար ճա կում՝ 4 վանք և 2 ե կե ղե ցի, 4 քա հա նա 
և վար դա պետ16: 

Վե րոն շյա լի հետևան քով՝ 1870-ական թթ. – 1910-ական թթ. սկիզբ ըն կած ժա մա-
նա կաշր ջա նում Վան-Վաս պու րա կա նի բազ մա թիվ վան քեր ա մա յա ցան և մատնվե ցին 
ան խնա մու թյան: Մեկ տվյա լի հա մա ձայն՝ Վաս պու րա կա նում 1870-ական թթ. կե սե րին 
կար 70 գոր ծող վանք՝ 1.500 միա բան նե րով, ի սկ ար դեն 1910-ական թթ. սկզբ նե րին` 
միայն 30 կան գուն վանք17: 

Դեռևս 1873 թ. Վա նի Ա լյուր գյու ղի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին վան քում տես չա կան 
այ ցով գտնվող Ե րե միա ե պիս կո պոս Տև կանցն իր նո թե րում կես կա տակ ար ձա նա գրում 
էր, որ վան քում միա բան չլի նե լու պատ ճա ռով միա բա նու թյան պաշ տոն են վա րում 4 

11 Տե՛ս «Աղթամարայ հանգուցեալ Խաչատուր կաթողիկոսի վերջին թուղթն եւ տեղեկագիրը», 
Արարատ (Սբ. Էջմիածին), 1896, Ե., մայիս, 247: 
12 Տե՛ս «Հայաստանեայց եկեղեցին Տաճկաստանում», Արարատ, 1896, Բ., փետրվար, 89:
13 Տե՛ս «Աշխատանք» շաբաթաթերթ գրական, քաղաքական, տնտեսական (Վան), թիվ 18, 29 մայիս 
1911, 12։
14 Տե՛ս «Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին», Արարատ, 1896, ԺԲ., դեկտեմբեր, 579:
15 Տե՛ս Մակար վրդ. Տէր-Յովհաննէսեան, «Վանա ծովն եւ իր կղզիները», Բիւզանդիոն (Կ.Պոլիս), 
փետրվար 21 (մարտ 6) 1911, թիվ 4366:
16 Տե՛ս «Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին»,Արարատ, 1896, ԺԲ., դեկտեմբեր, 586: 
17 Տե՛ս Ա. Մենակ, «Հայոց Ձորը. VI. Հայոց Ձորի հայ վանքերը», Աշխատանք, 20 մարտի 1911 (թիվ 
10), 273: 
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կա տու ներ18: Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Վա նի գա վա ռա կի միայն հա տու կենտ վան քեր 
ու նեին կա յուն միա բա նու թյուն, այն է լ՝ սո վո րա բար բաղ կա ցած մե կից ե րեք ան դամ նե-
րից (Վա րա գա վանք, Լիմ, Կտուց): Մնա ցած վան քե րը միայն ան վա նա պես էին գոր-
ծող՝ տնօ րին վե լով այ ցե լող հոգևո րա կա նի, հարևան հա յաբ նակ բնա կա վայ րի քա հա-
նայի, հո գա բար ձու մարմ նի, եր բեմն ան գամ՝ վան քում բնա կու թյուն հաս տա տած որևէ 
պա տա հա կան աշ խար հիկ ան ձի կող մից: 

Վան քե րի ա մա յաց ման հետևան քով ա ռանց որևէ վե րահս կո ղու թյան թողն ված 
վան քա պատ կան ըն դար ձակ կալ վածք նե րը գրավ վում և օգ տա գործ վում էին քուրդ և 
հայ գյու ղա ցի նե րի կող մից՝ չն չին վար ձավ ճա րի դի մաց, եր բեմն` ձրի: 

Ան գամ ա ռա վել խո շոր գոր ծող վան քե րի միա բան նե րը բո ղո քում էին նյու թա կան 
մի ջոց նե րի սղու թյու նից և դրա հետևան քով՝ վան քային շի նու թյուն նե րի, վան քա պատ-
կան տն տե սու թյան ան մխի թար վի ճա կից: Այս պես, Լիմ ա նա պա տի միա բան Մա կար 
վար դա պետ Տեր-Հով հան նի սյա նը 1911 թ. իր թղ թակ ցու թյուն նե րից մե կում ար ձա նա-
գրում էր, որ վան քը չու նի կա լի մե քե նա, ին չի հետևան քով փչա նում է հա ցա հա տի կի 
ո րոշ մա սը, ի սկ Լի մի ա նա պա տի են թա կա յու թյան տակ գտնվող և ան վա նա պես գոր-
ծող վան քե րի (Էջ միա ծին, Սուրբ Սա հակ) շեն քե րի մեծ մա սը գրե թե ա վե րակ է19:

Քր դա կան հար ձա կում նե րի հետևանք նե րը հաղ թա հա րե լու, ան մխի թար տն տե սա-
կան վի ճա կը բա րե լա վե լու հրա մա յա կա նը հան գեց նում էր նրան, որ Կ.Պոլ սի Հայոց 
պատ րիար քա րա նի հա մա ձայ նու թյամբ ո րոշ վան քե րի նկատ մամբ հաս տատ վում էր 
աշ խար հիկ ան ձան ցից կազմ ված հո գա բար ձու թյուն: Այս պես, հա մի դյան կո տո րած նե-
րից հե տո նման հո գա բար ձու թյուն էր սահ ման վել Վա րա գա վան քի նկատ մամբ (ման-
րա մասն տե՛ս հոդ վա ծի Վա րա գա վան քին վե րա բե րող բաժ նում): 

Վան քի կա ռա վար ման գոր ծա ռույ թը դր վում էր որևէ աշ խար հիկ ան ձի կամ հո գա-
բար ձու թյան վրա նաև այն պա րա գա յում, ե րբ վան քը տար բեր պատ ճառ նե րով (բ նա-
կան մահ, կո տո րած ներ) այլևս դա դա րում էր ու նե նալ միա բան ներ, կամ էլ վան քում 
ապ րող միա բան ներն ի րենց զա ռա մյալ տա րի քի պատ ճա ռով այլևս ան կա րող էին 
վա րել վա նա հայ րու թյան պաշ տո նից բխող պար տա կա նու թյուն նե րը20: 

Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նը, գա վա ռա կան խոր հուրդ նե րը ծրա գրեր էին 
մշա կում կան գուն շեն քեր ու նե ցող, սա կայն սա կա վա թիվ միա բա նու թյամբ կամ միա-
բան նե րից զուրկ վան քե րը կր թա կան նպա տակ նե րով ծա ռայեց նե լու ուղ ղու թյամբ: Այս-
պես, Վա նի գա վա ռա կի վան քե րից շա տե րում (Վա րա գա վանք, Սալ նա պա տի Սուրբ 
Գևորգ, Կարմ րա վոր Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին) բաց վում են գի շե րօ թիկ դպրոց-որ բա նոց-
ներ 1894-1896 թթ. հա մի դյան կո տո րած նե րի ար դյուն քում ծնող նե րին կորց րած ե րե-
խա նե րի հա մար: Նշ ված դպրոց նե րը պա հե լու հա մար, ի թիվս այլ մի ջոց նե րի, օգ տա-
գործ վում էր տվյալ վան քի վան քա պատ կան կալ վածք նե րից ստաց վող հա սույթ նե րի մի 

18 Տե՛ս Երեմիա Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք և Վասպուրական 1872-1873 թթ. 
(Երևան, Հայաստանի ԳԱԱ պատմ ինստ., 1991), 266: 
19 Տե՛ս Մակար վրդ. Տէր-Յովհաննէսեան, «Վանա ծովն եւ իր կղզիները», Բիւզանդիոն, 23 
փետրվարի (8 մարտի) 1911, թիվ 4368, 1: 
20 Տե՛ս Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, 995:
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մա սը21: Վան քե րից շա տե րում դպրոց ներն ու գի շե րօ թիկ վար ժա րան նե րը գոր ծում էին 
ո րոշ ը նդ հա տում նե րով նախ քան Մեծ ե ղեռ նը: 

1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղա փո խու թյու նից հե տո Վա նի վան քա պատ կան տն տե-
սու թյուն նե րի կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման հար ցում ո րո շա կի 
ներդ րում են ու նե նում նաև Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թյան տե ղա կան կա ռույց նե րը: Այս պես, 
օ րի նակ, Հայոց Ձո րում դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ նե րը կա րո ղա նում են ո րոշ չա փով կարգ 
ու կա նոն մտց նել վան քա պատ կան կալ վածք նե րի վար ձա կա լու թյան հար ցե րում, ա վե-
լաց նել վար ձա կա լու թյու նից ստաց ված հա սույթ նե րը և ուղ ղել դրանք գա վա ռա կի հայ-
կա կան դպրոց նե րի ծախ սե րի վրա22: 

Շ նոր հիվ ազ գային-հա մայն քային կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյան՝ Վա նի վան քե րի 
սո ցիալ-տն տե սա կան վի ճա կը սկ սում է հետզ հե տե ցույց տալ բա րե լավ ման մի տում-
ներ: Սկ սում է աշ խու ժա նալ վա նա կան կյան քը, ի նչն ար տա հայտ վում է Վան-Վաս-
պու րա կա նի ա ռան ձին խո շոր վան քե րում վա նա կան նե րի թվի ո րո շա կի ա վե լաց մամբ: 
Սա կայն 1914 թ. բռնկ ված Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը և Մեծ ե ղեռ նը մե կընդ միշտ 
կա սեց րե ցին այդ գոր ծըն թա ցը: 

Գ. Վան-Տոսպի վանքերը

1. Վա րա գա վանք (Ներ քին Վա րագ, Ստո րին Վա րագ, Նոր Մե նաս տան Սուրբ Խա չի) 
Վա րա գա վան քը կամ Ստո րին (Ներ քին) Վա րա գա վա նա կան հա մա լի րը Վան-Վաս-
պու րա կա նի և ամ բողջ Ա րևմտյան Հա յաս տա նի ա ռա վել նշա նա վոր վան քե րից մեկն 
է ր՝ «հա մայն վաս պու րա կանց ւոց պաշ տե լի և խն կե լի սր բա վայր, հո գին ու միտք գրա ւող, 
ար դար»23։ Տե ղա կայ ված էր Վան քա ղա քից հա րավ-արևելք, Ներ քին Վա րագ լե ռան 
ա րևմտա հա յաց լան ջին, փոք րիկ հար թու թյան վրա։ 

Մեծ ե ղեռ նի նա խա շե մին Վա րա գա վան քը բաղ կա ցած էր յոթ` մի մյանց կից ե կե ղե-
ցի նե րից, ին չի պատ ճա ռով տե ղի մահ մե դա կան բնակ չու թյան շր ջա նում այն հայտ նի էր 
«Ետ տի քի լի սե» (յոթ ե կե ղե ցի) ա նու նով24։ Վան քի շուր ջը ձգ վում էր ե րկ հար կա նի մի 
շի նու թյուն, ո րը նե րա ռում էր վա նա կան նե րի և ուխ տա վոր նե րի հա մար նա խա տես ված 

21 Նույն տեղում, 1089:
22 Տե՛ս Ա. Մենակ, «Հայոց Ձորը», թիվ 10, 274: Դրա հետ մեկտեղ, անհրաժեշտ է նշել, որ 
Դաշնակցության կողմից Վանի գավառի որոշ վանքերի գույքի նկատմամբ վերահսկողության 
հաստատումը, վանական գործերին խառնվելը առանձին դեպքերում ուղեկցվեցին եկեղեցական 
գույքի ապօրինի բռնագրավմամբ և նման բռնագրավումների դեմ ձայն բարձրացնող 
հոգևորականների նկատմամբ բռնություններով։ Տե՛ս Ավետիս Հարությունյան, «Հոգևոր-կրոնական 
հարաբերությունները Վանի նահանգում եւ Աղթամարի վանքի կողոպտման խնդիրը», Էջմիածին. 
Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի 8 (2016), 
133-143: 
23 Գեորգ Շէրենց, Սրբավայրեր. Տեղագրութիւն Վասպուրականի-Վանայ նահանգի գլխաւոր 
եկեղեցեաց, վանօրէից եւ ուսումնարանաց (Թիֆլիս, տպ. «Վերեիչեւ եւ Կամենմախէր», 1902), 59։ 
24 Վանական համալիրի եկեղեցիներն էին՝ սուրբ Աստվածածինը (XI դար), սուրբ Գևորգը (գավիթ), 
սուրբ Նշանը (XI դար), սուրբ Խաչը, սուրբ Սիոնը, սուրբ Հովհաննեսը կամ սուրբ Աբեղան (X դար) և 
սուրբ Սոփիան կամ Բերդավորը (981 թ.), տե՛ս Մուրադ Հասրաթյան, «Վարագավանք», «Քրիստոնյա 
Հայաստան» հանրագիտարան (Երևան, Հայկական հանրագիտարանի գլխ. խմբ., 2002), 962։
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47 սե նյակ ներ, փուռ, բաղ նիք, Ժա ռան գա վո րաց դպրո ցը, ի նչ պես նաև որ պես վան քի 
ա ռաջ նոր դա րան ծա ռայող եր կու մեծ սե նյակ25։

 Վա րա գա վան քի վե րել քով և զար գաց մամբ է բնու թագր վում Մկր տիչ Խրի մյա նի 
(Խ րի մյան Հայ րիկ) վա նա հայ րու թյան մոտ 30-ամյա շր ջա նը (1857-1885 թթ., ո րոշ ը նդ-
մի ջում նե րով)։ Խրի մյա նի ա ռա ջին քայ լե րից է դառ նում վան քը Վա նի ա ռաջ նորդ նե րի 
ի րա վա սու թյու նից հա նե լը և այն Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նին ուղ ղա կի են թա-
կա դարձ նե լը26։ 

Որ պես Վա րա գա վան քի վա նա հայր՝ Մկր տիչ Խրի մյա նի նշա նա կա լից ձեռ նարկ նե-
րից մեկն է դառ նում 1857 թ. գար նա նը վան քում Ժա ռան գա վո րաց վար ժա րան – գի շե-
րօ թիկ դպրո ցի հաս տա տու մը, որ տեղ սկ սում է ու սում ստա նալ Վան քա ղա քից և շր ջա-
կա գյու ղե րից մոտ 25 ե րե խա27։ Հե տա գա տա րի նե րին վար ժա րա նի ա շա կերտ նե րի 
թի վը հասց վում է 40-ի 28։ 

1885 թ. Մկր տիչ Խրի մյա նի՝ Կ. Պո լիս կանչ վե լուց հե տո Վա րա գա վան քի վա նա հայ-
րու թյու նը նո րից ան ցնում է Վա նի թե մի ա ռաջ նորդ նե րին։ Դրան ցից հատ կա պես Գրի-
գո րիս ար քե պիս կո պոս Ա լե աթ ճյա նը (պաշ տո նա վա րել է մինչև 1888 թ.) հիմ նա նո րո-
գում է տպա րա նը, Ժա ռան գա վո րաց դպրո ցի կա ցա րա նը և այլ շի նու թյուն ներ29։ 

Գ. Ա լե աթ ճյա նի և նրա հա ջորդ նե րի օ րոք վան քը շա րու նա կում է իր ա վե լի կամ 
պա կաս շեն ըն թաց քը մինչև 1896 թ. հու նիս, ե րբ Վա նի կո տո րա ծի օ րե րին այն, ի թիվս 
շր ջա նի այլ ե կե ղե ցի նե րի և վան քե րի, են թարկ վում է քուրդ ջար դա րար նե րի հար ձակ-
մա նը։ Վան քի միա բան նե րից, Ժա ռան գա վո րաց դպրո ցի ա շա կերտ նե րից, վան քում 
աշ խա տող մշակ նե րից շա տե րը սպան վում են, վան քա պատ կան ու նեց ված քը՝ շար ժա կան 
գույ քը, ա նա սուն ներն ու ար ջա ռը, թա լան վում։ Հր կիզ վում և ա վե րա կույ տի են վե րած վում 
վան քի վար չա կան շի նու թյուն նե րից շա տե րը։ Վանքն առ ժա մա նակ ա մա յա նում է 30։ 

Կո տո րած նե րի ա լի քի մա րե լուց հե տո վա նե ցի ներն ան մի ջա պես ձեռ նա մուխ են 
լի նում վան քի վե րա կանգն մա նը։ Ո րոշ վում է վան քի վե րա շի նու թյան և հե տա գա կա ռա-
վար ման գոր ծը հանձ նել աշ խար հա կան նե րի՝ ան մի ջա պես Կ.Պոլ սի պատ րիար քա-
րա նի ի րա վա սու թյան տակ գոր ծող և քա ղա քի երևե լի վա ճա ռա կան նե րից բաղ կա ցած 
հո գա բար ձու թյան։ Հո գա բար ձու թյան մարմ նին հա ջող վում է մի քա նի տար վա ըն թաց-
քում վե րա կանգ նել ա վեր ված շի նու թյուն նե րը, կա ռու ցել նոր կա ցա րան ներ վան քի 
միա բան նե րի, Ժա ռան գա վո րաց դպրո ցի ա շա կերտ նե րի, վար ժա րա նի ու սուց չա կան 
կազ մի և ուխ տա վոր նե րի հա մար։ Հա ջո ղու թյամբ է պսակ վում վան քի տն տե սու թյան 
վե րա կանգ նու մը, այն հասց վում է «ան նա խըն թաց պայ ծա ռու թե ան»31։ 

25 Տե՛ս Երուանդ Լալայեան, «Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր», Ազգագրական հանդէս 
(Թիֆլիս), 1911, գիրք XXI, 66։ 
26 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 64:
27 Տե՛ս Ծերուկ, «Վանի նահանգը ներկայումս», 51:
28 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 64։ 
29 Նույն տեղում: 
30 Տե՛ս Ծերուկ, «Վանի նահանգը ներկայումս», 52: 
31 Նույն տեղում։ Տե՛ս նաև Համբարձում Երամեան, Յուշարձան, հատ. Ա (Աղեքսանդրիա, տպ. 
Արամ Գասապեան, 1929), 433-434, նույնը, հատ. Բ., 133։ 
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1909 թ. Վա նի նա հանգ այ ցե լած արևե լա հայ ու սում նա սի րող Ա-Դոն (Հով հան նես 
Տեր-Մար տի րո սյան) հա ղոր դում է, որ վան քա պատ կան տն տե սու թյունն ը նդ գր կում էր 
1.000 գլուխ ոչ խար, 30-ից ա վե լի կով ու մա տակ, 20-ից ա վե լի եզ ներ։ Վանքն ու ներ 
հս կա յա կան ա րո տա տե ղի ներ, ա վե լի քան 150 դե սյա տին32 վա րե լա հող, լավ պար-
տեզ, ըն դար ձակ ծա ռաս տան, ջրա ղաց, ո րի հա մար ջուր էր բեր վել Վա րագ լե ռան 
լան ջե րից բխող աղ բյուր նե րից։ Բա ցի դրա նից, վան քը տա րե կան շո շա փե լի դրա-
մա կան նպաստ ներ էր ստա նում տար բեր կտակ նե րից և հիմ նա դրամ նե րից։ Վան քի 
ե կա մուտ նե րի մեծ մա սը ծախս վում էր դպրո ցի վրա, մնա ցա ծը՝ միա բա նու թյան պետ-
քե րի և 40 մշակ նե րի վրա33։ 

Նույն՝ 1909 թ. տվյալ նե րով՝ Վա րա գա վան քի Ժա ռան գա վո րաց վար ժա րանն 
ու ներ ե րեք նա խակր թա կան և չորս սո վո րա կան դա սա րան ներ, ո րոն ցում սո վո-
րում էր ա վե լի քան 60 ե րե խա34։ Վար ժա րա նի ա ռա ջըն թա ցը մե ծա պես պայ մա նա-
վոր ված էր 1905 թ. այդ հաս տա տու թյան տե սուչ նշա նակ ված Ար տակ Դար բի նյա նի 
գոր ծու նե ու թյամբ։ Նա մի շարք բա րե լա վում ներ է մտց նում դպրո ցում, մաս նա վո-
րա պես՝ կազ մում է ու սում նա կան նոր ծրա գիր, ո րը հա մընկ նում էր Կով կա սի հայ-
կա կան միջ նա կարգ դպրոց նե րի, հատ կա պես Գևոր գյան ճե մա րա նի և Ներ սի սյան 
դպրո ցի ծրա գրե րին35։ 

Վա նի հայե րի և Վա րա գա վան քի կյան քում նշա նա կա լից ի րա դար ձու թյուն ներ 
են դառ նում 1910 թ. Ժա ռան գա վո րաց վար ժա րա նի և Վա րա գա վան քում Խրի մյան 
հայ րի կի գոր ծու նե ու թյան 50-ամյա հո բե լյա նի տո նա կա տա րու թյուն նե րը։ Դրա 
առ թիվ վանք ե կած ուխ տա վոր նե րի շր ջա նում, ի նչ պես նաև Վա նում, Ռու սաս տա-
նում և Ա ՄՆ-ում կազ մա կերպ վում են հան գա նա կու թյուն ներ, ո րոնց ար դյուն քում 
հա վաք ված գու մար ներն ուղղ վում են ի պետս վար ժա րա նի կա րիք նե րի36: 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րյա կին՝ 1914 թ. հու նի սին Վա րա գա վանք այ ցե-
լած ռու սա հայ հոգևո րա կան Ռու բեն Բեկ գու լյան ցը հա ղոր դում էր, որ այն բա վա-
կան բա րե կարգ վի ճա կում է, թեև իր վրա դեռևս կրում է հա մի դյան ա վե րա ծու թյուն-
նե րի հետ քե րը։ Վան քին կից շա րու նա կում էր գոր ծել Ժա ռան գա վո րաց գի շե րօ թիկ 
դպրո ցը՝ 70 ա շա կեր տով։ Ըն թաց քի մեջ էր դպրո ցի նոր շեն քի կա ռու ցու մը37։

 Վան քում հա տուկ ու շա դրու թյուն էր դարձ վել մեղ վա պա հու թյան և թռչ նա պա հու-
թյան զար գաց ման վրա։ Կար մեղ վա նոց՝ 12 նոր մեղ վա փե թակ նե րով։ Թռչ նա րան 
էին բեր վել և պահ վում էին լա վա գույն ցե ղա տե սակ նե րի թռ չուն ներ։ Վան քում կար 

32 Մեկ դեսյատինը մոտավորապես հավասար է մեկ հեկտարի։ 
33 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները (Երեւան, տպ. «Կուլտուրա», 1912), 24։ 
34 Նույն տեղում: 
35 Տե՛ս Ժառանգավորաց դպրոցի սան Գարեգին Մովսիսյանի հուշերը, http://www.raa-am.com/raa/
public/publish.php?mid=5&more=2&cont=33&obid=112&uid=2012 դիտվել է 21.01.2019:
36 Տե՛ս Երամեան, Յուշարձան, հատ. Ա., 434, նույնի, հատ. Բ., 133։ 
37 Տե՛ս Рубен Бекгульянц, По Турецкой Арменiи. Впечатленiя отъ поѣздки лѣтом въ 1914 году 
(Ростовъ на Дону: типография Я. М. Искидарова, 1914), 18։

http://www.raa-am.com/raa/public/publish.php?mid=5&more=2&cont=33&obid=112&uid=2012
http://www.raa-am.com/raa/public/publish.php?mid=5&more=2&cont=33&obid=112&uid=2012
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նաև ձի թա հանք։ Մե նաս տա նի տն տե սա կան կա ռա վա րու մը գտնվում էր վա նա կան 
տես չա կան խորհր դի ձեռ քում, ո րը կազմ ված էր երևե լի վա նե ցի հայե րից38։ 

1913 թ. Վա րա գա վանք է այ ցե լում Վա նի նո րան շա նակ նա հան գա պետ Թահ սին 
բեյը, ո րը, հաշ վի առ նե լով վան քի ա ռա ջա դի մու թյու նը, վան քին ճտա հան մե քե նա 
(ին կու բա տոր) է նվի րում, ի նչ պես նաև լու սան կար վում է Ժա ռան գա վո րաց վար ժա-
րա նի սա նե րի հետ39: 

1914 թ. վան քի միա բա նու թյու նը բաղ կա ցած էր ըն դա մե նը ե րեք վար դա պետ նե-
րից40 (հա մե մա տու թյան հա մար՝ 1873 թ. վանք այ ցե լած Ե րե միա Տև կան ցը հա ղոր-
դում է, որ վան քի միա բա նու թյու նը բաղ կա ցած էր 14 ան դամ նե րից, այդ թվում՝ 8 
վար դա պետ41)։ Փոխ վա նա հայ րը (վա նա հայրն ի պաշ տո նե Վա նի թե մի ա ռաջ նորդն 
էր) 86-ամյա Վր թա նես ծայ րա գույն վար դա պետ Տև կանցն էր (ս պան վել է թուրք 
ոս տի կան նե րի կող մից 1915 թ. ապ րի լի 7-ին)42։

Լուս. 1. Վարագավանք. ընդհանուր տեսարան (Бекгульянц Р., По Турецкой Арменiи. 
Впечатленiя отъ поѣздки лѣтом въ 1914 году, Ростовъ на Дону, 1914)

38 Նույն տեղում, 16-17։
39 Նույն տեղում, 18-19։
40 Նույն տեղում, 18։ 
41 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 272: 
42 Տե՛ս Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան, 43։
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Լուս. 2. Վարագավանքի հոգևորականներն ու սպասավորները Սենեքերիմ արքայի գահի 
շուրջ («Արաքս» պատկերազարդ հանդես, Ս. Պետերբուրգ, 1893, Գիրք Ա)

Լուս. 3. Վարագավանքի դպրոցի սաները ծղոտե գլխարկներ հյուսելուց  
(Бекгульянц Р., По Турецкой Арменiи. Впечатленiя отъ поѣздки лѣтом въ 1914 году, Ростовъ на 

Дону, 1914)
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Լուս. 4. Վանի կուսակալ Թահսին բեյը Վարագավանքում (Бекгульянц Р.,  
По Турецкой Арменiи. Впечатленiя отъ поѣздки лѣтом въ 1914 году, Ростовъ на Дону, 1914)

2. Ս. Գրի գոր վանք (Սալ նա պա տի վանք, Սալ նա ձո րի ա նա պատ) 
Վան քը գտնվում էր Վան քա ղա քից դե պի հա րավ-արևելք՝ 6 կմ հե ռա վո րու թյան 
վրա, Վա րա գա լե ռան ստո րո տում ձգ վող մի ձո րա կի մեջ բարձ րա ցած բլ րա կի 
գա գա թին43։ Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին վան քը բաղ կա ցած էր Ս. Ա ստ վա ծած նի և Ս. 
Կա րա պե տի ե կե ղե ցի նե րից և մի ժա մատ նից, շր ջա պատ ված էր պարս պով, ու ներ 
վա նա կան նե րի և ուխ տա վոր նե րի հա մար նա խա տես ված կա ցա րան նե րով ա ռան ձին 
շենք44։ Ամ ռա նը վան քի տա րած քը բա վա կան հով էր, ուս տի և Վա նից շատ ըն տա նիք-
ներ գա լիս էին այն տեղ ա մա ռա նոց՝ ա պաս տա նե լով վան քի սե նյակ նե րի կամ վրան-
նե րի մեջ45։ 

1873 թ. գար նա նը վանք այ ցե լած Ե րե միա Տև կան ցը հա ղոր դում էր, որ վանքն 
ա ռանց միա բան նե րի է, ու նի միայն վա նա հայր: Վան քում էին ապ րում մեկ մշակ, մեկ 
գառ նա րած, մեկ տն տես՝ իր եր կու որ դի նե րով: Վան քի թե մին էին պատ կա նում Վան-
Տոս պի 11 հա յաբ նակ գյու ղեր46: 

43 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 80։
44 Նույն տեղում, 83:
45 Նույն տեղում, 80։ Տե՛ս նաև Շէրենց, Սրբավայրեր, 53։ 
46 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 243: 
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Ա-Դոյի տվյալ նե րով (1909 թ.) վան քա պատ կան տն տե սու թյու նը հա րուստ չէր, ու ներ 
ըն դա մե նը 120 ոչ խար և 30-ի չափ այլ ա նա սուն ներ։ Վան քա պատ կան ա րո տա տե ղի-
ներն ու վա րե լա հո ղե րը տր ված էին կա պա լով՝ տա րե կան 30 ոս կի ե կա մու տի դի մաց47։ 

Վան քում գոր ծում էր գի շե րօ թիկ դպրոց-որ բա նոց (բաց վել էր 1898 թ.), ո րի ծախ-
սե րը հոգ վում էին Հայոց պատ րիար քա րա նի մի ջո ցով տար բեր բա րե րար նե րից 
ստաց վող նպաստ նե րով (այդ թվում՝ Ա ՄՆ Նյու Յորք քա ղա քում գոր ծող որ բախ նամ 
ազ գային ըն կե րու թյու նը)48։ 1909 թ. տվյալ նե րով՝ որ բա նոցն ու ներ 40 սան49: 

3. Կարմ րա վո րի Ս. Ա ստ վա ծա ծին վանք
 Կարմ րա վո րի Ս. Ա ստ վա ծա ծին վան քը գտնվում էր Վա րա գա և Ձիաթռ նուկ լեռ նե րի 
լան ջին տա րած ված փոք րիկ հար թու թյան վրա։ Հե ռա վո րու թյու նը Վա նի Այ գես տան 
թա ղա մա սից՝ ե րեք, ի սկ Վա րա գա վան քից՝ մեկ կի լո մետր է ր50։ Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա-
կին վան քը բաղ կա ցած էր մի ե կե ղե ցուց և մի գա վի թից, պարս պա պատ է ր։ Ե կե ղե ցին 
շին ված էր հա սա րակ, ան տաշ քա րե րից51։ Վան քը վե րա նո րոգ վել է 1868-70 թթ., ա պա՝ 
1895-96 թթ. հա մի դյան կո տո րած նե րի ըն թաց քում դրան պատ ճա ռած ա վե րա ծու թյուն-
նե րից հե տո52։ 

1873 թ. ապ րի լին վանք այ ցե լած Ե րե միա Տև կան ցը հա ղոր դում էր, որ վան քը վա նա-
հայր չու նի, են թարկ վում է ուղ ղա կի ո րեն Վա նի թե մի ա ռաջ նոր դին: Վան քում ապ րում 
էին մեկ միա բան, ո րը տե ղա փոխ վել էր Լիմ ա նա պա տից, մեկ վե րա կա ցու, մեկ տի րա-
ցու, եր կու մշակ, հինգ հո տաղ, եր կու տն տես53:

1880-81 թթ. Ա րևմտյան Հա յաս տա նի մի շարք գա վառ նե րում բռնկ ված սո վից, ի նչ-
պես նաև 1895-96 թթ. կո տո րած նե րից հե տո վան քում առ ժա մա նակ բաց վել էր որ բա-
նոց- գի շե րօ թիկ դպրոց54։

 Վանքն ու ներ վա րե լա հո ղեր, ո րոնք կա ռա վար վում էին հա տուկ հո գա բար ձա կան 
մարմ նի կող մից։ 1910-ական թթ. սկզբ նե րին վան քում էր ապ րում մի վար դա պետ, ի բր 
վա նա հայր՝ ստա նա լով հո գա բար ձու թյու նից ու տեստ, հան դերձ և ամ սա կան 30 ղու րուշ 
ռո ճիկ55։ 

47 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները, 25։ 
48 Տե՛ս Տրդատ եպս. Պալեան, Հայ վանորայք (Էջմիածին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2008), 264:
49 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները, 25։ 
50 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», գիրք XXI, 77։
51 Նույն տեղում։ 
52 Նուն տեղում, 51։ 
53 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 246:
54 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 51-52։
55 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 80։ Թեոդիկը նշում է Մեծ եղեռնի նախօրյակին վանքի 
վանահոր անունը՝ Եղիշե վարդապետ Խերանյան, որն ըստ երևույթին Լալայանի հիշատակած նույն 
վարդապետն է։ Տե՛ս Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան, 44: 
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Լուս. 5. Սալնապատի Ս. Գրիգոր վանք (Լալայեան Երուանդ, Վասպուրական. Նշանաւոր 
վանքեր, «Ազգագրական հանդէս», Թիֆլիս, 1911)

Լուս. 6. Կարմրավորի Ս. Աստվածածին վանք (Լալայեան Երուանդ, Վասպուրական. 
Նշանաւոր վանքեր, «Ազգագրական հանդէս», Թիֆլիս, 1911)
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4. Ս. Խաչ վանք 
Վան քը գտնվում էր Վան քա ղա քից 5 կմ դե պի հա րավ-արևելք՝ Կու ռու բաշ գյու ղի մոտ, 
բլ րի գա գա թին։ Բաղ կա ցած էր ե կե ղե ցուց, մա տու ռից (սուրբ Գևորգ) և գա վի թից։ XX 
դա րի սկզբ նե րին գա վի թի ծածկն ար դեն քանդ ված էր, ի սկ ե կե ղե ցին խար խուլ վի ճա-
կում է ր56։

 Վան քը ծա ռայել է Վան քա ղա քի և շր ջա կա գյու ղե րի բնակ չու թյան հա մար որ պես 
ուխ տա տե ղի և օ դա փո խու թյան հա մար հար մար տեղ։ «Հայ եւ թուրք զբօ սաշր ջիկ նե րը 
պա կաս չեն նո րա ու ռե նե աց տակ քէֆ ա նե լու, բայց ո ՛չ մի օ գուտ տա լով վան քին»,– 
նշ վում է մի վկա յու թյան մեջ57։

XIX դ. վեր ջին – XX դ. սկզբ նե րին վան քը կա յուն միա բա նու թյուն չի ու նե ցել: 1873 թ. 
Սուրբ Խաչ այ ցե լած Ե րե միա վար դա պետ Տև կան ցը նշում է, որ վան քի վա նա հոր պար-
տա կա նու թյուն նե րը կա տա րում էր կու րու բաշ ցի քա հա նա տեր Խա չա տու րը։ Բա ցի 
նրա նից վան քում կային եր կու տն տես, չորս մշակ, մեկ հո վիվ, մեկ գառ նա րած։ Վա նա-
կան տն տե սու թյու նը բաղ կա ցած էր 103 ա նա սու նից (85 հատ ոչ խար, 4 գո մեշ, 4 եզ, 1 
կով, 9 հորթ և այլն) 58։ 

Արևմտա հայ ազ գա գրա գետ և ման կա վարժ Մա նուել Մի րա խո րյա նի՝ վանք այ ցե-
լու թյան ժա մա նակ (1883 թ.) այն ու նե ցել է վար դա պետ վա նա հայր (ա նու նը չի նշ վում), 
ո րը մտա դիր էր վան քում գի շե րօ թիկ որ բա նոց-դպրոց բա ցել59: 

5. Կռունկ Վա նից կամ Ծո վա հա յաց Ս. Ա ստ վա ծա ծին վանք
Կ ռունկ Վա նից կամ Ծո վա հա յաց Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին60 վան քը գտնվել է Վան քա ղա-
քից հա րավ՝ մոտ հինգ կմ հե ռա վո րու թյան վրա, մի բլ րա կի գա գա թին՝ Ծվս տան և 
Ար տա մետ գյու ղե րի միջև։ Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կի դրու թյամբ վա նա կան հա մա լի րը 
բաղ կա ցած էր ե կե ղե ցուց, գա վի թից, վա նա կան նե րի և ուխ տա վոր նե րի հա մար նա խա-
տես ված մի քա նի սե նյակ նե րից, շր ջա պատ ված էր պարս պով61։ 

Վան քը գոր ծում էր Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյան են թա կա յու թյան տակ: Մշ տա-
կան միա բա նու թյու նից զուրկ էր: Վան քա պատ կան կալ վածք նե րը նե րա ռում էին 
պտ ղա բեր այ գի, ի նչ պես նաև 225 օ րա վար ան ջր դի վա րե լա հող, ո րը տա րե կան 15 

56 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 86։ 
57 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 47։ 
58 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 241: 
59 Տե՛ս Մանուէլ Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան 
Տաճկաստանի: Տեղագրութիւնք սարէն եւ ձորէն, հնէն եւ նորէն պիտանի գիտնոց, մասն Բ. (Կ. Պօլիս, 
տպ. Մ.Կ. Սարըեան, 1885), 241։
60 Մանուել Միրախորյանը վանքի «Կռունկ Վանից» անվան ծագումը կապում է հետևյալ 
ավանդության հետ. «Մի օր, երբ քահանայն պատարագ կը մատուցանէ, Ս. Խորհրդեան գինին 
կը պակսի, կռունկ մի յանկարծ եկեղեցւոց պատուհանէն ներս կը մտնէ և կիջնէ սեղանին վերայ 
քահանային առջեւ՝ յիւր բերան բռնած հասուն մի ողկոյզ խաղողի. պատարագիչ քահանայն մեծ 
երկիւղածութեամբ կառնու զայն (ողկոյզ) եւ վարագուրի ետեւը քամելով՝ Ս. Խորհուրդն կը կատարէ»։ 
Տե՛ս Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Բ., 227-229։
61 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 85։
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ոս կի կա պա լով տր ված էր եր կու-ե րեք ար տա մետ ցու։ Նրանք էլ վան քում բնա կեց րել 
էին մի գյու ղա ցի ըն տա նիք, ո րը վա րում էր տն տե սու թյու նը62։

Դ. Թիմարի և Արճակի վանքերը

1. Կտու ցի Ս. Կա րա պետ վանք (Կտուց ա նա պատ)
Կտուց ա նա պա տը գտնվում է Վա նա լճի հա մա նուն կղ զու վրա։ XIX դա րի վեր-
ջին – XX դա րի սկզբին վան քային հա մա լի րը բաղ կա ցած էր միայն մեկ՝ Ս. Կա րա-
պետ տա ճա րից, բազ մա թիվ խցե րից և «դր սի տուն» կոչ վող հատ վա ծից (գտնվում էր 
կղ զու հան դեպ՝ լճի հա րա վային ա փին, բաղ կա ցած էր միա բան նե րի հա մար մի քա նի 
սե նյակ նե րից, փոք րիկ հա սա րակ ե կե ղե ցուց, դպրո ցա կան փոք րիկ շեն քից և տն տե սա-
կան մա սից (գո մեր, հա ցա հա տի կի շտե մա րան ներ)։ 

1910-ական թթ. սկզբ նե րի դրու թյամբ Կտուց ա նա պա տին էին պատ կա նում 300 
գլուխ ոչ խար և 100 գլուխ տա վար, ըն դար ձակ վա րե լա հո ղեր, ան տառ ներ, այ գի ներ, 
մեկ ջրա ղաց, ձիթ հանք, խա նութ ներ Վա նում, Ադ րիա նա պոլ սում, Թիֆ լի սում, Պոլ-
սում63։ Վան քա պատ կան տն տե սու թյու նից ը նդ հա նուր ե կա մու տը հաս նում էր 300 
օս մա նյան լի րայի, ո րը ծախս վում էր գլ խա վո րա պես միա բա նու թյու նը և որ բա նո ցը 
պա հե լու վրա64։ Որ բա նո ցը գտնվում էր «Դր սի տուն» հատ վա ծում և 1909 թ. ու ներ 
շուրջ 15 սան65: 

Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Կտուց ա նա պա տի հոգևոր տես չու թյանն էին են թարկ-
վում Թի մա րի 8 գյու ղեր (Ա լյուր, Խա վենց, Դռ լա շեն, Ան նա վանք, Ա մե նա շատ, Մար-
մետ, Եկ մալ, Ջի րա շեն)66։

1873 թ. դրու թյամբ ա նա պա տի միա բա նու թյու նը բաղ կա ցած էր 33 հո գուց՝ 12 վար-
դա պետ, 4 ա վագ սար կա վագ, 2 ու րա րա կիր, 5 դպիր, 11 մահ տե սի67: Դրա հա մե մատ՝ 
1909 թ. Կտուց այ ցե լած Ա-Դոն նշում է, որ վանքն ու ներ միայն ե րեք վար դա պետ նե-
րից բաղ կա ցած միա բա նու թյուն։ Վա նա հայ րու թյան պաշ տո նի տե ղա պահ Ստե փա նոս 
վար դա պետ Ա ղա զա տյանն ապ րում էր «Դր սի տա նը» և իր ձեռ քում էր պա հում վան քի 
տն տե սու թյան ը նդ հա նուր հս կո ղու թյու նը։ Դր սի գոր ծե րը վա րե լու պար տա կա նու թյու նը 
դր ված էր Գրի գոր վար դա պե տի վրա, ո րը շա րու նակ շր ջում էր վան քա պատ կան կալ-
վածք նե րով, հետևում վար ու ցան քին, ի նչ պես նաև պտ ղին68 էր հա վա քում69։ 

62 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 45։
63 1910 թ. ամռանը Վանի նահանգ այցելած Երվանդ Լալայանը ներկայացնում է Կտուց անապատի 
կալվածքների մանրամասն ցուցակը։ Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXII, 93։ 
64 Նույն տեղում։ 
65 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները, 29։ 
66 Նույն տեղում։
67 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 205-251: 
68 Գյուղացիների կողմից վանքերին բնամթերքի տեսքով տրվող հարկ։ 
69 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները, 29։
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Ա-Դոն նաև հա ղոր դում է, որ միա բա նու թյան վար դա պետ ներն ապ րում էին ի րար 
հետ սի րով, ի սկ վան քի տն տե սու թյան մեջ նկա տե լի էր հո գա ցո ղու թյուն: Ա ռան-
ձին հո գա տա րու թյամբ էր պահ վում Կտու ցի փոք րիկ մա տե նա դա րա նը, ուր խնամ-
քով դարս ված պահ պան վում էին հին ձե ռա գիր Ա վե տա րան ներ և այլ կրո նա կան 
գր քեր70: 

2. Լիմ ա նա պատ (Ս. Գևորգ վանք)
 Լիմ ա նա պա տը գտնվում էր Վա նա լճի հյու սիս-արևել քում տե ղա կայ ված Լիմ կղ զու 
վրա, ո րը Վա նա լճի վեց կղ զի նե րից ա մե նա մեծն ու ըն դար ձակն է 71։

XIX դա րի վեր ջին – XX դա րի սկզբ նե րին Լի մի վա նա կան հա մա լի րը բաղ կա-
ցած էր Ս. Գևորգ ե կե ղե ցուց, վա նա կան նե րի խցե րից և «Դր սի տուն» հատ վա ծից, 
ո րը գտնվում էր լճի՝ կղ զուն հան դի պա կաց հա րա վային ա փին72։ «Դր սի տուն» կոչ-
վող հատ վածն իր հեր թին բաղ կա ցած է ե ղել միա բան նե րի հա մար նա խա տես ված 
սե նյակ նե րից, մոտ 15 սան ու նե ցող գի շե րօ թիկ դպրոց-վար ժա րա նից, ո րի հա մար 
1883 թ. կա ռուց վել էր նոր շենք, և տն տե սա կան մա սից73։ 

1896 թ. հա մի դյան կո տո րա ծի ժա մա նակ «Դր սի տու նը» են թարկ վել էր քր դե րի 
աս պա տա կու թյան և թա լա նի: Դրա հետ մեկ տեղ՝ կո տո րած նե րի տար բեր ժա մա նա-
կաշր ջան նե րում Լի մի ա նա պա տի՝ կղ զու հատ վա ծը ա պաս տան էր տվել հա զա րա վոր 
հայե րի74:

1873 թ. գար նա նը վանք այ ցե լած Տև կան ցը հա ղոր դում է, որ այն ու ներ 32 միա-
բան (14 վար դա պետ, 2 ա վագ սար կա վագ, 2 ու րա րա կիր, 8 դպիր, 7 մահ տե սի)75: 
1880-ական թթ. սկզբ նե րին Լի մի մեջ կար գրե թե 50 միա բան76, սա կայն հե տա գա յում 
վա նա կան նե րի թի վը հետզ հե տե նվա զել է: Ար դեն 1910-ական թթ. սկզբ նե րին Լի մի 
ա նա պա տի միա բա նու թյու նը բաղ կա ցած էր միայն ութ ան դա մից (յոթ վար դա պետ 
և մեկ ե պիս կո պոս)77։ 1911 թվա կա նից վա նա հայրն էր Հով հան նես վար դա պետ Հյու-
սյա նը, ո րի շնոր հիվ 1915 թ. փրկ վել և Էջ միա ծին են տե ղա փոխ վել Լի մի ձե ռա գրե րի 
մի մասն ու ե կե ղե ցա կան սպաս քը (Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Լիմն ու ներ հա րուստ 

70 Նույն տեղում։ Մեծ եղեռնի ընթացքում (1915-16 թթ.) Կտուց անապատից Էջմիածին տեղափոխվեցին 
և ներկայումս Մատենադարանում են պահվում 202 ձեռագիր մատյան։ Տե՛ս Լուսինե Թումանյան, 
«Լիմ եւ Կտուց մենաստանները Մեծ եղեռնի օրերին», Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԹ. տարի, 2013, Դ (ապրիլ), 106): 
71 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 76։ Աղբյուրները Լիմ անունը ստուգաբանում են հունարեն «լիմնե»՝ 
լիճ կամ «լիմին» («լիմեն»)՝ նավահանգիստ, ապաստարան բառերից։ Տե՛ս Համազասպ Ոսկեան, 
Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս (Վիեննա, Մխիթարեան տպարան, 1940), 4:
72 Լալայեան, «Վասպուրական», XXII, 85։ 
73 Տե՛ս Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս, 45: 
74 Տե՛ս Տէր-Յովհաննիսէան, «Վանայ ծովն եւ իր կղզիները», 1 (թիվ 4368): 
75 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 260:
76 Տե՛ս Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս, 44: 
77 Տե՛ս Տէր-Յովհաննիսէան, «Վանայ ծովն եւ իր կղզիները», 1 (թիվ 4368):
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մա տե նա դա րան՝ շուրջ 550 ձե ռա գրե րով և 3,000-ից ա վե լի տպա գիր գր քե րով) 78։
 Լիմ ա նա պա տի հոգևոր տես չու թյան տակ գտնվում էին Թի մա րի գյու ղախմբի 16 

հա յաբ նակ գյու ղեր՝ Ջա նիկ, Դա րա բեկ, Նոր շեն, Ա տեր, Նո րա վանց, Գոմս, Շահ-
գյալ դի, Խա ռա շիկ, Ա մուկ, Փիր կա րիբ։ Լի մի են թա կա յու թյան տակ էին գոր ծում 
Թի մա րի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին (Խա թուն Տի րա մոր) և Էջ միած նի Սուրբ Սա հակ վան-
քե րը79։ 

Վանքն ու ներ ըն դար ձակ հո ղեր, դաշ տեր, ան տառ ներ, այ գի, չորս ջրա ղաց, ի նչ-
պես նաև խա նութ ներ Վա նի մեջ և այ լուր80: Վան քի տն տե սու թյու նից հա սույթն ուղղ-
վում էր միա բա նու թյան և վար ժա րա նի ծախ սե րը հո գա լու վրա:

Լուս. 7. Կտուց անապատ (Լալայեան Երուանդ, Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր, 
«Ազգագրական հանդէս», Թիֆլիս, 1911)

78 Տե՛ս Թումանյան, «Լիմ եւ Կտուց մենաստանները», 104: Տե՛ս նաև Գեղամ Բադալյան, «Արևմտյան 
Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս առաջին։ Վանի 
վիլայեթի կենտրոնական, հյուսիսային և արևելյան գավառները», «Վէմ» համահայկական հանդես, Է 
(ԺԳ) տարի, թիվ 2 (50), ապրիլ-հունիս, 2015, 125:
79 Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս, 46: 
80 Վանքապատկան կալվածքների ցուցակը տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXII, 91-92: 
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Լուս. 8. Լիմ անապատ (Լալայեան Երուանդ, Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր, 
«Ազգագրական հանդէս», Թիֆլիս, 1911)

3. Ա լյու րի Ս. Ա ստ վա ծա ծին վանք 
Ա լյու րի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին վան քը գտնվել է Թի մա րի գյու ղախմբի Ա լյուր հա յաբ-
նակ գյու ղից դե պի ա րև մուտք՝ մոտ 10 րո պե հե ռա վո րու թյան վրա: Վան քի հիմ-
նադր ման ժա մա նա կի մա սին տե ղե կու թյուն ներ չեն պահ պան վել, են թադր վում է, որ 
այն կա ռուց վել է 13-րդ դա րից ոչ ուշ81: 

1873 թ. ապ րի լին վանք այ ցե լած Ե. Տև կան ցը նշում է, որ վա նա կան հա մա լի րը 
բաղ կա ցած էր սր բա տաշ քա րե րով կա ռուց ված գլ խա վոր ե կե ղե ցու շեն քից, գա վի թից 
և վար չա կան-տն տե սա կան պետ քե րի հա մար օգ տա գործ վող մի քա նի փոքր շի նու-
թյուն նե րից (ա ռաջ նոր դա րան, վար ժա րան, տն տես տուն, մա ռան, գոմ, հար դա նոց): 
Վան քի վա նա հայրն էր Կա րա պետ վար դա պե տը, ո րը ձմե ռը վար ժա պե տու թյուն 
էր ա նում վան քին կից վար ժա րա նում, որ տեղ սո վո րում էին գյու ղի տղա նե րը, ի սկ 
ա մա ռը զբաղ վում էր հո ղա գոր ծու թյամբ՝ վան քա պատ կան հո ղե րի մշակ մամբ82:

1900-ական թթ. սկզբ նե րին վե րա բե րող վկա յու թյամբ՝ վանքն այլևս չու ներ մշ տա-
կան վա նա հայր, այլ գտնվում էր Կտուց ա նա պա տի ի րա վա սու թյան տակ՝ կա ռա-
վար վե լով այն տե ղից վանք պար բե րա բար այ ցե լող վա նա կան նե րի կող մից83: 

81 Նույն տեղում, 99։ Տե՛ս նաև Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս, 343:
82 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 266: Վանքի վանահոր մասին, առանց 
նրա անունը տալու, հիշատակում է նաև 1883 թ. վանքն այցելած Մանուել Միրախորյանը։ Տե՛ս 
Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Բ, 280:
83 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 74:
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Հա ղորդ վում էր, որ թեև վանքն ու ներ ո րոշ սե փա կան կալ վածք ներ և գյու ղատն տե-
սա կան պա րա գա ներ, սա կայն կա նո նա վոր տն տե սու թյան բա ցա կա յու թյան պայ-
ման նե րում վան քի հո ղե րից ու հան դից օ գտ վում են Ա լյուր գյու ղի բնա կիչ նե րը84: 

4. Ս. Էջ միա ծին վանք
Ս. Էջ միած նի վան քը85 գտնվում էր Վա նա լճի արևե լյան ա փին՝ Կտուց և Լիմ ա նա-
պատ նե րի «Դր սի տուն» հատ ված նե րը միաց նող ճա նա պար հի վրա։ Վան քային 
հա մա լի րը բաղ կա ցած էր եր կու ե կե ղե ցի նե րից՝ Սուրբ Էջ միա ծին ու Սուրբ Ա ստ վա-
ծա ծին, և մեկ մա տու ռից86 (այլ տվյալ նե րով՝ մեկ մա տու ռից (Վե րին Էջ միա ծին) և 
մեկ ե կե ղե ցուց (Ներ քին Էջ միա ծին)87)։ Մեկ այլ սկզբ նաղ բյու րի հե ղի նակ՝ Գե որգ 
Շե րեն ցը, չման րա մաս նե լով վան քի ե կե ղե ցա կան շի նու թյուն նե րի թի վը, ան վա նում է 
այն «փոք րիկ վանք»88։ 

1873 թ. վանք այ ցե լած Տև կան ցը հա ղոր դում է, որ այն ծա ռա յում էր որ պես Լիմ 
ա նա պա տի ա գա րակ, ու ներ մեկ վա նա հայր և մեկ միա բան89:

20-րդ դա րի սկզբ նե րին վանքն ար դեն զուրկ էր մշ տա կան միա բա նու թյու նից. 
հի շա տակ վում է միայն ո մն վար դա պետ վա նա հայր90։ Գտնվում էր Լի մի ա նա պա տի 
տնօ րի նու թյան տակ, ո րի ան դամ նե րը պար բե րա բար այ ցե լում էին վանք՝ հետևե լով 
վան քա պատ կան կալ վածք նե րին (ըն դար ձակ թթաս տան՝ 2.000-3.000 թթե նի նե րով, 
պար տեզ ներ, ան տառ ներ, ար տեր, վա րե լա հո ղեր, ա րո տա տե ղի և այլն)91։

5. Է րեր նա Սուրբ Սա հակ 
Է րեր նա Ս. Սա հակ վան քը գտնվել է Թի մա րի գյու ղախմբի Է րե րին հա յաբ նակ գյու ղի 
հա րա վային կող մում բարձ րա ցող լե ռան լան ջին: Վան քը պարս պա պատ էր, բաղ կա-
ցած էր մեկ գմ բե թա վոր տա ճա րից և գա վի թից: Մեծ ե ղեռ նին նա խոր դող շր ջա նում 
այն լք ված է ր92, շի նու թյուն ներն ան մխի թար վի ճա կում էին93: 

84 Նույն տեղում:
85 Ավանդության համաձայն՝ վանքի տարածքը եղել է անապատականների ճգնավայր, որոնց մի 
անգամ տեսիլքով հայտնվել է երկնքից իջնող Հիսուս Քրիստոսը (Միածինը). այդ տեսիլքից էլ վանքը 
ստացել է իր անունը։ Տե՛ս Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս, 350։
86 Տե՛ս Լալայեան Ե., «Վասպուրական», XXI, 99։ 
87 Տե՛ս Տէր-Յովհաննէսեան, «Վանա ծովն եւ իր կղզիները», 1 (թիվ 4368)։
88 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 75։ 
89 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 254-255:
90 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 75: 
91 Տե՛ս Տէր-Յովհաննէսեան, «Վանա ծովն եւ իր կղզիները», 1 (թիվ 4368)։
92 Լիմ անապատի միաբան Մակար վարդապետ Տեր-Հովհաննեսյանը՝ 1911 թ. գրված իր ակնարկում 
հաղորդում է, որ յոթանասուն տարի է, ինչ վանքը իբրև անպետք-ոչինչ մի բան տրված է ուրիշներին։ 
Տե՛ս «Բիւզանդիոն», 1913 թ. փետրվար 23 (մարտ 8), № 4368): Նշվածից կարելի է եզրակացնել, որ 
վանքը լքվել էր դեռևս 1840-ական թվականներին: 
93 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 75-76:
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Վան քին էին պատ կա նում ո րո շա կի հո ղային կալ վածք ներ, ո րոնք տր ված էին վար-
ձա կա լու թյամբ շր ջա կա գյու ղե րի բնա կիչ նե րին94: 1873 թ. Է րեր նա Ս. Սա հակ այ ցե լած 
Ե րուանդ Տև կան ցը նշում է, որ վան քում բնա կու թյուն էր հաս տա տել Է րե րին գյու ղից 
մի ըն տա նիք, ո րը զբաղ վում էր ե րկ րա գոր ծու թյամբ՝ հոգ չտա նե լով, սա կայն, վան քի 
շի նու թյուն նե րին95: 

1910-ական թթ. սկզբ նե րին Լի մի միա բան նե րը նա խա տե սում էին Սուրբ Սա հակ 
վան քում բա ցել ա մա ռային դպրոց՝ վան քի գի շե րօ թիկ վար ժա րա նի սա նե րի հա մար, 
սա կայն մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյու նը և Մեծ ե ղեռ նի ար հա վիր քը խո չըն դո տե ցին այդ 
ծրա գրի ի րա կա նաց մա նը96: 

6. Ար ճա կի Ս. Ա ստ վա ծա ծին 
Ս. Ա ստ վա ծա ծին վան քը տե ղա կայ ված էր Ար ճակ բնա կա վայ րից դե պի հա րավ: 
Կա ռուց ված էր բար ձուն քի վրա. նրա ա ռջևից գե ղե ցիկ և ըն դար ձակ տե սա րան էր 
բաց վում դե պի Ար ճա կի հո վիտ: 1883 թ. վանք այ ցե լած Մա նուել Մի րա խո րյա նը նշում 
է, որ վան քի տա ճա րը շին ված էր քա րու կի րով, ճար տա րա պե տու թյան ա ռու մով որևէ 
կերպ աչ քի չէր ը նկ նում, և միայն մի քա նի ու ռե նի ներ էին շուք տա լիս ա մայի մե նաս-
տա նին97: 

Թե մա կան պատ կա նե լու թյամբ Վա րա գա վան քինն էր: Մինչև 1896 թ. վան քը գոր-
ծող էր, ու ներ շեն վի ճակ, կա նո նա վոր տն տե սու թյուն, եր կա մյա դպրոց, սա կայն հա մի-
դյան ջար դե րի ժա մա նակ վան քի վա նա հայ րը սպան վում է, վան քը՝ կո ղոպտ վում և 
լք վում, վան քա պատ կան կալ վածք նե րը՝ մատնվում ան տե րու թյան98:

Ե. Հայոց Ձորի վանքերը

1. Ա նգ ղա Սուրբ Ա ստ վա ծած նի (Գա բե նից Սուրբ Գևոր գի) վանք 
Անգ ղա Սուրբ Ա ստ վա ծած նի վան քը գտնվում էր Հայոց Ձո րի գյու ղախմբի Ա նգղ գյու-
ղից մոտ 1,5 կմ դե պի հա րավ-արևելք: Բաղ կա ցած էր մի փոք րիկ, ան շուք ե կե ղե ցուց, 
ո րը հին, հա սա րակ շենք է ր99: Ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա ժա մա նա կաշր ջա նում 
վան քը հա մար վում էր գոր ծող, սա կայն չու ներ միա բան ներ՝ կա ռա վար վում էր Ա նգղ 
գյու ղում ապ րող Տեր- Գե որ գյան քա հա նա յա կան գեր դաս տա նի կող մից100: 

94 Տե՛ս Բիւզանդիոն, 23 փետրվարի (8 մարտի) 1911 թ., № 4368:
95 Տե՛ս Տևկանց Ե., Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք և Վասպուրական, 256: 
96 Տե՛ս Բիւզանդիոն, 1911 թ. փետրվար 23 (մարտ 8), № 4368:
97 Տե՛ս Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Բ., 128:
98 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 83-84: Տե՛ս նաև «Աշխատանք» շաբաթաթերթ, Վան, 29 մայիսի 1911, 
թիվ 18, 12-13: Տե՛ս նաև Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա. մաս, 345: 
99 Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 100: 
100 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 99: Տե՛ս նաև Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 100: 1873 թ. ամռանը 
վանք այցելած Տևկանցը հաղորդում է, որ վանքում բացի տեր Գեորգ քահանայից ապրում էին նաև 
մշակներ՝ երեք գութանավոր, մեկ հովիվ, մեկ գառնարած։ Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն 
Բարձր Հայք, 280: 
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1882 թ. վան քում բաց վում է Միա ցյալ ըն կե րու թյան վար ժա րան, ո րը գոր ծում է 
մինչև 1896 թ.՝ վան քի հետ միա սին թա լան վե լով և հր դեհ վե լով հա մի դյան ջար դե րի 
օ րե րին101: 

1911 թ. վե րա բե րող վկա յու թյան հա մա ձայն՝ վան քի ե կե ղե ցին խար խուլ և ան շուք 
վի ճա կի մեջ էր, վան քը՝ ան բնակ: Հա ղորդ վում էր, որ վան քա պատ կան կալ վածք նե րը 
(ըն դար ձակ հո ղեր, ծա ռաս տան ներ, մար գա գե տին, ջրա ղաց ներ և այլ շի նու թյուն ներ) 
նախ կի նում սե փա կա նու թյուն էին մի քա հա նայի և նրա ըն տա նի քի (ը ստ երևույ թին, 
խոս քը վե րա բեր վում է Տեր-Գե որ գյան նե րին), ո րոնք Աղ թա մա րին վճա րում էին տա րե-
կան մի չն չին տուրք (մու քա թա), ի սկ վեր ջին տա րի նե րին Աղ թա մա րը վան քա պատ կան 
հո ղե րը տա լիս էր վար ձա կա լու թյամբ՝ տա րե կան 40 չափ ցո րեն (մոտ 17 լի րա) վճա րի 
դի մաց102: 

2. Է րե մե րու Ս. Ա ստ վա ծա ծին (Ծի ծա ղա բեր Ս. Ա ստ վա ծա ծին) վանք 
Ծի ծա ղա բեր Ս. Ա ստ վա ծա ծին վան քը103 գտնվում էր Հայոց Ձո րի Է րե մեր հա յաբ նակ 
գյու ղից մոտ կես կի լո մետր դե պի արևելք՝ հար թա վայ րի մեջ հր վան դա նաձև եր կա-
րած բլ րա ճյու ղի վեր ջա վո րու թյան վրա104: Վան քը բաղ կա ցած էր մեկ ե կե ղե ցուց և կից 
գա վի թից և շր ջա պատ ված էր պարս պով105: Նշա նա վոր էր իր սքան չե լի տե սա րա նով, 
ծա ռատն կի նե րով, բեր րի և ար գա վանդ հո ղե րով106:

 Մեծ ե ղեռ նին նա խոր դող ժա մա նա կաշր ջա նում վան քը կա յուն միա բա նու թյուն չի 
ու նե ցել: Վա նա հայ րու թյան պաշ տոն էին կա տա րում Է րե մե րի քա հա նա նե րը: 1895 թ. 
վեր ջե րին վան քը են թարկ վում է քր դե րի աս պա տա կու թյա նը: Վա նա հայր Տեր Մար տի-
րոս քա հա նան փախ չում է Վան, սա կայն զոհ վում է 1896 թ. հու նի սին քա ղա քում բռնկ-
ված ջար դե րի ըն թաց քում107:

1903 թ. տվյալ նե րով՝ վան քի տա րած քում էր գոր ծում Է րե մե րի դպրո ցը՝ մեկ ու սուց-
չով և 40 ա շա կեր տով108: 

1911 թ. վե րա բե րող մի վկա յու թյամբ՝ վան քի տա րած քում ապ րում էր մի քա հա նա իր 
ըն տա նի քով, ո րը տնօ րի նում էր վան քի կալ վածք նե րը՝ դրա դի մաց Աղ թա մա րի կա թո-
ղի կո սու թյա նը վճա րե լով տա րե կան միայն 25 չափ (10 լի րա) ցո րեն109:

101 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 100:
102 Վանքի մասին մանրամասն տե՛ս Կարապետյան, Հայոց Ձոր, 46-51: 
103 Ըստ ավանդության՝ վանքը կառուցվել է Թադեոս առաքյալի կողմից այն վայրում, որտեղ նրան 
ժպտացող Տիրամոր տեսիլք է երևացել. դրանից էլ ծագել է վանքի՝ Ծիծաղաբեր անունը։ Տե՛ս 
Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 56: Տե՛ս նաև Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Գ. մաս, 
757:
104 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 56: Տե՛ս նաև Կարապետյան, Հայոց Ձոր, 77: 
105 Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 56:
106 Նույն տեղում:
107 Նույն տեղում, 101: 
108 Տե՛ս Կարապետյան, Հայոց Ձոր, 82: 
109 Տե՛ս Մենակ, «Հայոց Ձորը», թիվ 11, 290:
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3. Սր խու Ս. Նշան կամ Ս. Մա րի նո սի վանք 
Վան քը գտնվում էր Հայոց Ձո րի հա րա վային կող մում՝ քր դաբ նակ Կալ պա լա սան 
բնա կա վայ րից մոտ 2 կմ հե ռա վո րու թյան վրա: Տե ղա կայ ված էր քա րա ժայ ռի կող-
քին, քա րուտ հով տի մեջ: Բաղ կա ցած էր կենտ րո նագմ բեթ հո րին ված քով ե կե ղե ցուց 
և նրան հա րող տար բեր շի նու թյուն նե րից110:

1883 թ. վանք այ ցե լած Մ. Մի րա խո րյա նը նշում է, որ այն դեռևս մա սամբ շեն էր, 
եր կու տա րի ա ռաջ (1881 թ.) ու ներ վա նա հայր, ո րը, սա կայն, թո ղել-գ նա ցել է վան-
քից111: Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյու նը, ո րի ի րա վա սու թյան տակ էր գտնվում վան քը, 
վար ձա կա լու թյամբ տե ղա ցի գյու ղա ցի նե րին էր հանձ նել վան քի 400 չափ ար տե րը112:  
1895 թ. հա մի դյան ջար դե րի օ րե րին վան քը թա լան վել է113: 

1911 թ. վե րա բե րող մի վկա յու թյան մեջ նշ վում էր, որ վանքն ա մայի և ան բնակ է, 
թեև «տա րի ներ ա ռաջ» այն ու նե ցել է կա նո նա վոր շի նու թյուն ներ և բազ մա թիվ միա-
բան ներ: Վան քա պատ կան հո ղե րը՝ ար դեն 300 չափ, շա րու նա կում էին վար ձա կա-
լել տե ղա ցի գյու ղա ցի նե րը՝ տա րե կան 35 չափ ցո րեն (15 օս մա նյան լի րա) վճա րի 
դի մաց114: 

4. Խե քա Ս. Գևորգ 
Գտնվում էր Հայոց Ձո րի հա յաբ նակ Խեք (Հայկ) գյու ղից դե պի հա րավ-արև մուտք՝ 
մոտ 20 րո պե հե ռա վո րու թյան վրա: 1883 թ. վանքն այ ցե լած Մ. Մի րա խո րյա նը հի շա-
տա կում է վա նա հայր Ստե փան Տեր-Սարգ սյա նին, ո րի ջան քե րով վան քում շին վել էին 
մի քա նի նոր սե նյակ ներ և խու ցեր: Վան քում գոր ծել է նաև վար ժա րան115: 

Ս. Գևորգ վան քը կի սել է Հայոց Ձո րի այլ վան քե րի ճա կա տա գի րը՝ թա լան վե լով և 
ա վեր վե լով 1895 թվա կա նին116: Ը ստ երևույ թին, դրա նից հե տո վան քը լք վել է: 

1911 թ. վե րա բե րող մի վկա յու թյան մեջ հա ղորդ վում է, որ վան քի շի նու թյուն նե րը 
վեր ջին տա րի նե րին ան տեր մնա լով՝ քայ քայ վել ու խարխլ վել ե ն117:

 Վանքն ու ներ ըն դար ձակ վա րե լա հո ղեր, ո րոնք Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյու նը 
տա լիս էր վար ձով՝ տա րե կան 40 չափ ցո րե նի (մոտ 17 լի րա) դի մաց118: 

110 Տե՛ս Կարապետյան, Հայոց Ձոր, 114: Վանքի կառույցների մասին ավելի մանրամասն տե՛ս նույն 
տեղում, 118-123: 
111 Տե՛ս Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Ա., 141:
112 Նույն տեղում, 140: 
113 Տե՛ս Արարատ, 1896, Ե., 247: 
114 Տե՛ս Մենակ, «Հայոց Ձորը», թիվ 11, 289:
115 Տե՛ս Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Ա., 164: 
116 Տե՛ս Արարատ, 1896, Բ, 88, Ե, 247: 
117 Տե՛ս Ա. Մենակ, «Հայոց Ձորը» թիվ 11, 289:
118 Նույն տեղում: 
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5. Խե քա Ս. Աբ րա համ վանք
 Վան քը գտնվել է Հայոց Ձո րի հա յաբ նակ Խեք գյու ղից մոտ 2 կմ դե պի հա րավ-
արևելք՝ Ս. Գևորգ վան քից մեկ ժամ հե ռա վո րու թյան վրա, ձո րա դաշ տի մի լե ռան ստո-
րո տում119: 1873 թ. վան քը դեռևս վա նա հայր ու ներ՝ տեր Պետ րոս ա նու նով, ո րը միա ժա-
մա նակ նաև Խե քի Ս. Գևորգ վան քի ա ռաջ նորդն է ր120:

1883 թ. Ս. Աբ րա համ այ ցե լած Մ. Մի րա խո րյա նը նկա րա գրում է վան քի գլ խա վոր 
ե կե ղե ցին որ պես գե ղե ցիկ շին ված քով կան գուն շի նու թյուն: Նա նաև հա ղոր դում է, որ 
վանքն ա մայի էր, մե նա կյաց նե րի սե նյակ նե րը՝ կի սա կոր ծան121: 

Վանքն ու ներ հո ղային կալ վածք ներ, ո րոնք տր վում էին վար ձա կա լու թյամբ122: 

Robert A. Tatoyan
PhD in History

ARMENIAN MONASTERIES AND MONASTIC LIFE IN VAN SUB-DISTRICT ON 
THE EVE OF THE ARMENIAN GENOCIDE (1870s – 1914)

SUMMARY
Key words: Hamidian massacres, Armenian genocide, Van sub-district, monasteries, 
Varagavank, Lim, Ktuts.

Monastic life in the Armenian monasteries of both Van and the whole Western Armenia 
in the late XIX – early XX century is characterized by a steady decline. This decline 
was a result of two main factors: 1) periodic attacks and robberies of monasteries by the 
Kurds (particularly, during the Hamidian massacres in 1895-1896, when almost all active 
monasteries of Van province were looted and destroyed), 2) gradual secularization of the 
Armenian population and, correspondingly, a decrease in the number of persons who 
choose monastic life.

Because of these processes during 1870 – 1910s many of the monasteries of Van-
Vaspourakan province were abandoned and left almost unattended.

After the Young Turk Revolution of 1908, the economic situation of the Van 
monasteries has demonstrated some tendencies of improvement owing to the activities 
of the Armenian national structures. The gradual revival of monastic life resulted in the 
increase in the number of monks in some monasteries of Van -Vaspurakan. However, the 
First World War and the Armenian Genocide put an end to this process.

119 Տե՛ս Կարապետյան, Հայոց Ձոր, 100: Տե՛ս նաև Աշխատանք, 1911, թիվ 11, 289:
120 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 172: 
121 Տե՛ս Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Ա, 165: 
122 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 103: 
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АРМЯНСКИЕ МОНАСТЫРИ И МОНАСТЫРСКАЯ ЖИЗНЬ В ВАНСКОМ ОКРУГЕ 
НАКАНУНЕ ГЕНОЦИДА АРМЯН (1870-е гг. – 1914)

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: гамидовская резня, Геноцид армян, Ванский округ, монастыри, 
Варагаванк, Лим, Ктуц.

Жизнь в армянских монастырях как Вана, так и по всей территории Западной Армении 
в конце XIX – начале XX веков характеризуется тенденциями постепенного упадка. 
Этот процесс был обусловлен двумя основными факторами: периодическими 
налетами курдов на монастыри (в частности, во время Гамидовских погромов в 1895-
1896 годах почти все действующие монастыри провинции Ван были разграблены и 
разрушены); постепенной секуляризацией армянского населения и уменьшением 
числа людей, выбирающих монашескую жизнь.

В результате данного процесса в период с 1870-х гг. по 1910-е гг. было покинуто 
множество монастырей Ван-Васпуракана.

После младотурецкой революции 1908 г. благодаря деятельности армянских 
национальных организаций экономическое положение ванских монастырей начало 
проявлять тенденции к улучшению. Постепенное оживление монашеской жизни 
выразилось в некотором увеличении числа монахов в отдельных монастырях Ван-
Васпуракана. Однако Первая мировая война и Геноцид армян положили конец этому 
процессу. 
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