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Գրվել է ադրբեջանի
հանրապետության
նախագահ

իլհամ ալիևի

նախաձեռնությամբ.

իմ նախաձեռնությամբ՝
մեր գիտնականները
արժեքավոր գիտական
աշխատություն են գրել իրավանի
խանության մասին: դա շատ կարևոր գործ է:
սակայն այդ աշխատությունը ավելի շատ
արտացոլում է փաստագրական ու գիտական հարցեր:
կարծում եմ, որ առավել լայն լսարանին հասցնելու
համար, պետք է նաև փոքրածավալ բրոշուրներ
հրատարակվեն:

իԼհաՄ աԼիեվ
ադրբեջանի հանրապետության նախագահ

ադրբեջանի դիվանագիտական
ծառայությունների ղեկավարների հինգերորդ
խորհրդակցությունում ունեցած ելույթից.
7-ը հուլիսի 2014 թ.
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ընթերցողներին

Իրավան քաղաքը՝ իր փառավոր հերոսական էջերով,
հարուստ պատմական անցյալը մոտ ու հարազատ է ամեն
մի ադրբեջանցու համար: Բոլոր պատմական ժամանակաշրջաններում Ադրբեջանի անբաժանելի մասը կազմող Իրավանը խորը հետք է թողել երկրի պատմական անցյալի մեջ:
XIX դ. սկզբներին Հյուսիասային Ադրբեջանի՝ ցարական Ռուսաստանի կողմից զավթվելուց առաջ, Իրավանը
Ադրբեջանի պետականության շատ կարևոր կենտրոններից
մեկն էր: Բնիկ ժողովուրդը ադրբեջանցի թուրքերից բաղկացած այդ քաղաքը՝ միջին դարերի ընթացքում եղել է Ադրբեջանի էմիրության, բեկլարբեկության և խանության
կենտրոններից մեկը: Անկախ ադրբեջանական պետություններից մեկը հանդիսացող Իրավանի խանության (1747-1828)
մարաքաղաքը եղած ժամանակ, Իրավանը վերածվել է՝
Հարավային կովկասի, այդ թվում նաև ողջ Մերձավոր ու
Միջին Արևելքի ամենակարևոր առևտրական, արհեստագործական, մշակութային և քաղաքական կենտրոններից մեկի:
Միջազգային առևտրական ճանապարհների հատման
կետում տեղակայված Իրավան քաղաքում ադրբեջանական
ժողովուրդը ստեղծել է հարուստ մշակույթ, այդ թվում նաև
հազվագյուտ ճարտարապետական գոհարներ:
Հնագույն Իրավան քաղաքի պատմական վայրերից մեկը
Իրավանի հայտնի բերդն էր: Իրավանի բերդը ադրբեջանական
Սեֆեվիների պետության հիմնադիր Շահ Իսմաիլ Խաթաիի
կարգադրությամբ՝ XVI դարի սկզբներին (1509-1517) կառուցվել
է Սեֆեվիների զորավար Ռավան Գուլու խանի կողմից:
Իրավանի բերդը շատ հարուստ էր պատմական
հուշարձաններով, հազվագյուտ ճարտարապետական հաԱդրբեջանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի
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մալիրներով: Իրավանի բերդի Խան սարայը, կամ Սարդարի
պալատը ադրբեջանական ճարտարապետության գլուխգործոցներից մեկն էր: Այս հազվագյուտ պատմական հուշարձանը 1578 թ. կառուցվել էր ադրբեջանական Սեֆեվիների
պետության Իրավանի բեկլարբեկ Թոխմագ խանի կողմից:
Թուրքմենչայի (1828) և Ադրիանապոլսի (1829) պայմանագրերից հետո, ցարական Ռուսաստանը՝ գաջարական Իրանի և Օսմանյան կայսրության տարածքներից հայերին
Հարավային կովկաս վերաբնակեցնելուց հետո՝ սկսվում է
ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ էթնիկական մաքրազտման, բռնի տեղահանումների ու ցեղասպանությունների
ժամանակաշրջանը: վերջապես 1918 թ. մայիսի 29-ին Հյուսիսային Ադրբեջանում, նախկին Իրավանի խանության
տարածքում ստեղծվեց հայկական պետություն:
Հայ վանդալները անցած 180-200 տարիների ընթացքում
պատմական ադրբեջանական հողեր հանդիսացող Իրավանի
խանության և Զանգեզուրի տարածքում էթնիկական մաքրազտում կատարելով, միայն հայեր բնակվող մոնոէթնիկ պետություն ստեղծեցին: ցարական Ռուսաստանից և բոլշևիկյան
վարչակարգից ամեն տեսակ օգնություն ստացող հայերը չբավարավելով դրանով, ոչնչացրեցին ադրբեջանական ժողովրդին
պատկանող հարյուրավոր բնակավայրերը, պատմական հուշարձանները, այդ թվում ճարտարապետական համալիրները,
մզկիթները, մինարեթները, գերեզմանոցները, փոխեցին բոլոր
պատմական հուշարձանների անունները:
Իրավան քաղաքի պատմական տեսքը փոխելով,
«հայկական քաղաքի» վերածելու քաղաքականություն վարող վանդալները ոչնչացրեցին այդ հնագույն ադրբեջանական քաղաքի բոլոր պատմական հուշարձանները:
Ադրբեջանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի
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Հայկական վանդալիզմի ցեղասպանության զոհը
դարձած հուշարձաններից մեկն էլ ադրբեջանական
ճարտարապետության հազվագյուտ նմուշներից համարվող
Խան սարայը, կամ Սարդարի պալատ է:
Ուրիշի հողերում իրենց համար «Հայրենիք» ստեղծող,
ողջ աշխարհին իրենց որպես «քաղաքակիրթ», իսկ
թուրքերին՝ «վայրենի», «գազան» ներկայացնող հայ
վանդալները ոչնչացնելով՝ հարյուրավոր տարիներ իրենց
գոյությունը պահպանած այս ճարտարապետական կոթողը՝
նրա տեղում կոնյակի գործարան կառուցեցին:
Հայ վանդալների ոչնչացրած հնագույն Իրավանը նրա
բոլոր թուրք-մահմեդական պատմական հուշարձանները, այդ
թվում նաև Խան սարայը (Սարդարի պալատը) ապրում են
ադրբեջանական ժողովրդի պատմական հիշողության մեջ:
ընթեցողների ուշադրությանը ներկայացվող այս
գրքույկում պատմվում է ադրբեջանական ժողովրդին
պատկանող այս հազվագյուտ պատմական հուշարձաի՝ Խան
սարայի, կամ Սարդարի պալատի դառը ճակատագրի մասին:
«Շնորհակալություն ենք հայտնում Ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահի գործերի վարչության նախագահական գրադարանի աշխատակիցներին՝ «Իրավանի խանությունը. Հայ վանդալների
ոչնչացրած Խան սարայը» գրքույկի տպագրվելուն
մոտիկից ցուցաբերած աջակցության համար:

Յագուբ Մահմուդով
Գիտության վաստակավոր գործիչ,
ԱԳԱԱ-ի իսկական անդամ,
Պետական պարգի մրցնակակիր.

Ադրբեջանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի
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Իրավանի խաների պալատը

1578 թ. ադրբեջանական Սեֆեվիների պետության
Իրավանի բեկլարբեկ Թոխմագ խանը Իրավանի բերդի
ներսում կառուցել է Խան սարայը, բերդի հետ դեմ առ դեմ,
Զանգի գետի աջ ափին մեծ այգի է գցել: Պատմական
գրականության մեջ այդ այգին նշվում է, որպես Խանի այգի:
XVII դ. 40-ական թվականներին Հարավային կովկասում
շրջագայած հայտնի թուրք ճանապարհորդ Էվլիյա չելեբին
հետաքրքրիր տեղեկություններ է տալիս Իրավանի բերդի և
«դրախտի նմանվող» Թոխմագ խանի պալատի մասին:1

Իրավանի բերդի մակետը. Իրավանի Պատմության թանգարան.
չելեբի Էվլիյա. Ճանապարհորդություն (Ադրբեջանի պետության մասին
ընտրանի.Պատրաստեց Սեիդաղա Օնուլլահին).Բաքու,1997, էջ 51.
1
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Սեֆեվիների զորապետ Ամիրգյունե խան Գաջարի
(1604-1625) օրոք, Իրավանի բերդը և Խան սարայը (Սարդարի պալատը) էլ ավելի են բարելավվել ու ամրապնդվել: 1679
թ. երկրաշարժից հետո, Իրավանի բերդը, այդ թվում նաև
Խան սարայը նորից վերականգնվել են Զալ խանի (1679-1688)
կողմից: Իրավանի գավառի Օսմանյան կայսրության տակ
անցնելու ժամանակ, Ռեջեբ փաշայի կողմից Իրավանի բերդի պալատային համալիրում բավականին շինարարական ու
բարեկարգման աշխատանքներ են տարվել:
Իրավանի Հուսենալի խան Գաջարի (1725-1728) և նրա
որդի Մուհամմեդ խանի
(1784-1805) իշխանության ժամանակաշրջանները համարվում են՝
Իրավան քաղաքի ու բերդի ծաղկման ժամանակաշրջան:
Հուսենալի
խան Գաջարը՝ Խան սարայը ավելի կատարելագործելու համար Իրավան է հրավիել ժամանակի հայտնի ճարտարապետ
Միրզա
Ջաֆար Խոյլուին: Խան
սարայը Միզա Շաֆի Խոյլուի ղեկավարությամբ
Իրավանի բերդի պլանը.
նորից է կառուցվել:
(Տես՝ Утверждение русского влады1979 թ. Հուսեյնալի
чества на Кавказе. Том 4. часть 1.
խանի որդի Մուհամմեդ
Тифлис, 1906, с. 306).
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խան Գաջարը կառուցել է պալատի Հայելապատ դահլիճը և
Խանի այգու Ամառային պալատը, դրանով էլ այդ հոյակապ
շինությունն ավարտվել է, որպես մոնումենտալ պալատային
համալիր: 1810 թ. Հուսեյգուլու խանի տիրակալության օրոք
հիմնանորոգվել է և այնտեղ մի շարք նոր շինություններ են
ավելացել:
Թաբրիզի
գեղանկարչության
դպրոցի
ներկայագուցիչ Միր Աբդուռռզան1815 թ. ավարտել է Խան
սարայի պատերի նկարները:
Բոլոր պետական խորհրդանշան ունեցող Իրավանի
խանության չորս դրոշը, 1927 թ. Իրավանանի բերդի առումից
հետո, անցել է ռուսական զորքի ձեռքը: Այդ դրոշներից
երկուսը ներկայումս պահվում է Ադրբեջանի Ազգային

Իրավանի խանության դրոշները. Ադրբեջանի Ազգային
Պատմության թանգարան
Ադրբեջանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

10

ՀԱՅ վԱՆդԱլՆերԻ կՈղՄԻց ՈչՆչԱցվԱծ ԽԱՆ ՍԱրԱՅը

Պատմության թանգարանում: դրոշներից մեկը եռանկյունաձև է, մյուսը՝ քառանկյուն:*
Իրավանի բերդի և Խան սարայի՝ ցարական Ռուսաստանի իշխանության տակ անցնելուց հետո, կազմված պլանների մի մասը ներկայումս պահվում է Ադրբեջանի Ազգային
Պատմության թանգարանում: Խան սարայի 1837 թ. կազմված
կատարյալ պլանում ցույց տրվող ծավալի համաձայն, պարզվում է, որ սարայը զբաղեցրել է շուրջ 1 հա տարածություն: Սարայը գտնվում էր Իրավանի բերդի հյուսիս-արևմտյան մասում
և բերդից դուռ էր բացվում դեպի սարայ:
Պաշտոնական միջոցառումների համար նախատեսված երկհարկանի պալատի շենքը եղել է սեղանձ (չափերը՝ 36x35x31x25 մ): Սարայի մեջտեղում՝ շահի հանդիսավոր դիմավորման համար մեծ պատշգամբ է եղել:
Պատշգամբի վերջում, դեպի Զանգի գետը բացվող ու գունավոր ապակիներով զարդարված պատնեշներով միմյանցից բաժանվող ննջարաններ են պատրաստվել: Խան
սարայի Հայելապատ դահլիճում խանի թախտի առջև
բուժիչ հատկություն ունեցող ագաթե քարերից աստղաձև
ջրավազան էր կառուցվել: կենտրոնում փոքրիկ շատրվան
ունեցող ջրավազանը իր արտացոլումն է գտել նաև ռուս
նկարիչ Գ. Գագարինի Հայելապատ դահլիճի նկարում: Այդ
ջրավազանը ներկայումս ցուցադրվում է Իրավանի Պատմության թանգարանում: դրանցից բացի, Խան սարային կից
* եռանկյունաձև դրոշի չափերը 145x261x217 սմ է, պատրաստվել է
1825-1826 թթ. Քառանկյուն դրոշի չափերը 156x156x սմ է, պատրաստվել է 1823-1824 թթ.
2
Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. Москва: Стройиздат,
1968, с. 33-34.
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ևս երկու շենք կար,2 մեկում ապրում էին խանին մոտիկ
մարդիկ, մյուսը օժանդակ շինություն էր:2 Խան սարայը և
խանի հարեմը կազմում էր միասնական ճարտարապետական կոմպոզիցիա: Հարեմը սարայի հետ միանում էր
փոքրիկ միջանցքով: Ուղղանկյունաձև հարեմի երկարությունը եղել է 200 fut (1 fut-ը=0,3048 մ), լայնությունը մոտ
125 fut: Հարեմը ուներ շատ սենյակներ ու միջանցքներ:
Ռուսական զորքերի կողմից Իրավանի բերդի առումից հետո,
հարեմը վերածվել է հոսպիտալի: Խանի հարեմի մարմարով
պատված, զարդանկարներով ու խճանկարներով զարդարված բաղնիքը նույնպես տարբերվում էր իր ճոխությամբ:
Հարեմը ուներ լայն ամառային ջրավազան: Նրա երկարությունը 15 սաժեն էր (1սաժենը=2,2336 մ), լայնությունը՝ 4
սաժեն, խորությունը՝ 3 արշին (1արշինը=71,12սմ): Այդ շինությունները, բերդի մյուս շինությունների հետ մեկտեղ՝ «Իրավան քաղաքի վերակառուցման» ժամանակ մտցվելով պլանի
մեջ, ոչնչացվել են հայերի կողմից:3
Մասնագետների կարծիքով, իր ճարտարապետական
ոճով, կառուցվածքով, ներքին ծավալի իրականացման և
գեղարվեստական ձևավորման տեսանկյունից՝ Արևելյան
ճարտարապետության գլուխգործոցներից մեկը համարվող
Իրավանի Խան սարայը, իր մեջ արտացոլել է՝ 1483 թ.
Աղգոյունլուների տիրակալ Սուլթան Յագուբի կողմից
Թաբրիզում, 1669 թ. Սևֆեվիների Սուլեյման շահի օրոք
Իսֆահանում կառուցված՝ «Հաշտ բեհիշտ» կոչվող սարայ
համալիրների առանձնահատկությունները:
Акопян Т.Х. Очерк истории Еревана. Ереван, 1977, с.129-130.
* «8 դրախտ»,այսինքն 8 հարկանի դրախտ.

3
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Իրավանի բերդի ընդհանուր տեսքը. 1796 թ.

Մյուս հետաքրքիր պահն այն է, որ թե ռելեֆի ընտրության և թե շինության ճարտարապետական տեսանկյունից,
Խոյի, Իրավանի, Շեքիի խանությունների սարայները կարծես
թե ընդօրինակել են միմյանց: Այս փաստն ապացուցում է, որ
բոլոր երեք սարայները կառուցվել են նույն ճարտարապետական ոճով: Իրավանի Հուսեյն խանը՝ Խան սարայում
վերակառուցման աշխատանքներ իրականացնելով՝ դիմել է
իր բարկամ, Խոյի Ահմեդ խանին (1763-1786): Ահմեդ խանի
օրոք, Խոյ քաղաքում, շուրջ բոլորը խոր փոսերով շրջապատված տարածքում՝բերդ և նրա ներսում սարայ է կառւցվել: Սարայի ճարտարապետը Միրզա Ջաֆար Խոյլուն է:
Ահմեդ խանը, իր բարեկամ Հուսեյն խանի խնդրանքով՝ Խան
Ադրբեջանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի
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սարայում կատարվելիք շինարարկան աշխատանքները
ղեկավարելու համար, ճարտարապետ Միրզա Ջաֆար
Խոյլուին ուղարկել էր Իրավան:.
Իրավանի Խան սարայի և Շեքիի Խան սարայի Հայելապատ սարայների լիովին միմյանց նմանվելը, պարզ կերպով
ապացուցում է, որ դրանք կառուցող վարպետները եղել են
նույն ճարտարապետական դպրոցի ներակայացուցիչներ:
Ֆրանսիացի ճանապարհորդ Ժան Բատիստ Տավերնեն
1655 թ. իսկ Ժան Բատիստ Շարդենը 1673 թ. եղել են Իրավան
քաղաքում, նկարել են նրա գրաֆիկական պատկերները: Այդ
նկարներում պատկերված են Իրավանի բերդը և նրա ներսի
շինությունները, այդ թվում նաև Խան սարայը:
Ժ. Շարդենը մանրամասն պատմում է գիտության
հանդեպ մեծ սեր ունեցող, Իրավանի Սեֆիգուլի խանի
սարայում հյուրերի պատվին կազմակերպված խնջույքների
մասին: Նա պատկերում է՝ այդ խնջույքներում ներկաներին
զվարճացելու համար հրավիրված ըմբիշների, պարողների,
երգիչների և նվագողների մեծ վարպետությամբ իրենց
հմտությունները ցուցադրելը: Հեղինակը երաժիշտների ու
պարողների դիմախաղային շարժումները ցուցադրած
ներկայացումը անվանել է Արևելքի օպերա:4
1817 թ. Ալեքսեյ երմոլովի գլխավորությամբ Իրան
այցելող ռուսական պատվիրակության կազմում Իրավանում
եղած, գերմանական ծագումով զինվորական Մորից ֆոն
կոցեբուեն մանրամասն նկարագրել է՝ Իրավանի բերդի
Սարդարի սարայը և Սարդարի այգու Ամառային տաղավարը: կոցեբուեն գրում էր. «Սարայի պատերից կախված էին
Շարդեն Ժան. Ճանապարհորդություն Փարիզից Իսֆահան.
Բաքու. Էլմ, 1994, էջ 23-28.
4
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տարբեր տեսակի մանր հայելիներ, գունավոր ծաղիկներ և
փոքր նկարներ...Մուտքի հակառակ կողմում՝ շահի (Ֆաթալի
շահ) և նրա որդի Աբաս Միրզայի նկարների հետ մեկտեղ,
ուշադրություն են հրավիրում որսորդության տեսարանները
պատկերող և մի քանի կանանց նկարները... դահլիճի բաց
կողմին դեմ առ դեմ՝ մեջը սպիտակ մարմարից փոքր ջրավազան ու շատրվաններ եղող տաղավար կա: Այդ տաղավարը բաց է և նայում է դեպի նոր գցված գեղեցիկ այգին:
Զանգի գետը հոսում է պատուհանի տակով. նրա ափերի
երկայնքով տնկված էին բարձր ծառեր և մի քանի կամարներից բաղկացած քարե կամրջի մյուս մասը տանում էր դեպի
Արարատ (Աղրը.Ն.Մ.) լեռանը հենված ափը»5 : Հետո
կոցեբուեն պատմում է Խան սարայի հետ դեմ առ դեմ, Զանգի
գետ աջ ափին գցված Խանի այգու Ամառային տաղավարի
մասին: Նրա պատմածի համաձայն, ասիական ճարտարապետական ոճով կառուցված տաղավարի կենտրոնում շատրվանով մարմարե ջրավազան կար և ջրի շիթերի վրա
կախված փոքրիկ զանգերի առաջացրած մեղմ ձայները
հաճույք էին պատճառում խանին:6
Այս արժեքավոր տեղեկությունից պարզ է դառնում, որ
դեռ XIX դարի սկզբներին Իրավան խանի տաղավարում
ներկա հասկացողությամբ երաժշտական շատրվան է եղել:
Իրավանի խաները իրենց ազատ ժամանցը անց են կացրել այդ
տաղավարներում, ունկնդրել են երաժիշտներին: Բառիս բուն
իմաստով, իր գեղեցկությամբ արվեստի փայլուն ստեղծագոր-

Kotzebue by Moritz Von. Narrative of a journey into Persia, in the suite
of the imperial Russian embassy, in the year 1817. London, 1819, p.112-113.
6
Kotzebue by Moritz Von. Göst ril n s ri, s.121-122.
5
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Իրավանի խանի ամառային տաղավարը.
(Տես՝ Kotzebue by Moritz Von. Narrative of a journey into Persia, in
the suite of the imperial Russian embassy, in the year 1817.
London, 1819, p.126a)

ծություն համարվող, ծաղկազարդ Խանի այգում խնջույքներ
են կազմակերպվել նաև արտասահմանցի հյուրերի համար:
Հայտնի ռուս գրող և դիվանագետ Ալեքսանդր Սերգեևիչ Գրիբոեդովը, որպես Իրանում Ռուսաստանի ներկայացուցչության քարտուղար, 1819 թ. փետրվարին եղել է
Իրավանի Խան սարայում: Ինչպես գրում է Գրիբոևդովը, այդ
երկրում* Ալահից հետո երկրորդ, իսկ գաջարների պետության մեջ ըստ իր հեղինակության՝ երրորդ մարդը հանդիսացող սարդար Հուսեյնգուլու խանը՝ գոյություն ունեցող
ավանդության համաձայն, հյուրերի պատվին ճաշկերույթ է
* Այսինքն Իրավանի խանությունում.
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կազմակերպել:
Գրիբոեդովի
մտքով անգամ
չէր կարող անցնել, որ 1827 թ.
հոկտեբերին
Իրավանի բերդի անկումից
որոշ ժամանակ
Գրիբոեդովի «Խելքից պատուհասը»
անց, հենց այդ
ստեղծագործության՝
1827 թ. դեկտեմբերին
հայտնի ՀայեԻրավանի
Խան
սարայի
Հայելապատ
լապատ դահլիդահլիճում բեմադրումը. Հայաստանի
ճում՝
ռուս
Ազգային Պատմության թանգարան.
սպաները, նրա
մասնակցությամբ բեմադրելու են նրա հայտնի՝ «Խելքից պատուհասը» ստեղծագործությունը: Գրիբոեդովը մանրամասն
պատկերել է՝ Հուսեյգուլու խանի հյուրերին ընդունած Հայելապատ դահլիճը: Նա գրում է, որ դահլիճի հատակը ծածկված էր թանկարժեք, գունազարդ գորգերով, առաստաղը և
դահլիճի պատերը զարդարված էին «ճապոնական զարդանկարներով», պատի ողջ երկայնքով լուսամուտի շրջանակը պատված էր սալիկներով, նկարագրել է դրանց,
ապակիների վառվռուն գույնը, դահլիճի մուտքի դեմ առ դեմ
տեղադրված բուխարին, փոքրիկ հայելու կտորներով պատված ուռուցիկ առաստաղը, երկշարք նկարներով զարդարված պատերը:7
Полное собрание сочинений А.С.Грибоедова. Том 1, С.Петербург,
1839, с. 43-44.
7
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Ռուսական օկուպացիայից հետո, Իրավանի խանությունը եղել է մի շարք եվրոպացի և ռուս հետազոտողների
ուշադրության կենտրոնում: Ֆրանսիացի ճանապարհորդ,
երկրաբան ու նկարիչ Ֆրեդերիկ դյուբուա դե Մոնպերեն 1833
թ. ճանապարհորդել է կովկասով և 1839-1843 թթ. Փարիզում
լույս է տեսել նրա 6 հատորից բաղկացած «Ճանապարհորդություն կովկասի շուրջ» գիրքը: Հեղինակը ի լրացումն այդ
գրքի, նաև քարտեզներ, պլաններ ու նկարներ ներառող 5
մասից բաղկացած ատլասներ է հրատարակել: Նկարիչ-փորագրող Նիկոլե Էրկյուլ Ֆրեդերիկը պատրաստել է՝ Մոնպերեի կատարած նկարների գրավյուրան: Այդ ատլասների
երրորդ մասում իրենց արտացոլումն են գտել՝ Սարդարի
պալատի Հայելապատ դահլիճի ինտերերը, պատերի նկար-

Խան սարայի Հայելապատ դահլիճից հատվածներ.
(Տես՝ Frederic Dubois de Montpereux. Voyage autour du Caucase,
chez les tcherkesses et les abkhases, en Georgie, en Armenie et en
Crimee: a 6 v.: Paris, 1843).
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Իրավանի խանի հարեմի բակը.
(Տես՝ Frederic Dubois de Montpereux. Voyage autour du Caucase,
chez les tcherkesses et les abkhases, en Georgie, en Armenie et en
Crimee: a 6 v.: Paris, 1843, Atlas 3, v. 27).

ները և պատի զարդանկարներն ու սարադար Հուսեյգուլու
խանի հարեմի նկարները:8
Ռուսական զորքերի կողմից Իրավանի բերդի գրավումից հետո, Խան սարայում նախ տեղավորվել է Իրավանի
ժամանակավոր գրասենյակը, իսկ հետո Իրավանի և Նախչըվանի խանությունների տարածքներում ստեղծված՝ «Հայկական մարզի» վարչակազմը, ավելի ուշ՝ Իրավանի
նահանգի գրասենյակը:
կայսրի Նիկոլայ 1-ի՝ ռուսական զորքերի հարձա կումներին 23 տարի դիմակայող, «անառիկ բերդի» փառքի
արժանացած լեգենդար քաղաքը՝ Իրավանը տեսնելու
ցանկությունը իրականացվել է 1837 թվականին Իրավանով ճամբորդած Նիկոլայ 1-ը իջևանել է Խան սարայում և
Atlas. Voyage au Caucase chez les tcherkesses et les abkhases en
Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée par Frédéric Dubois de
Montpéreux. Paris, 1843.
8
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որպես հիշատակ՝ իր անունը գրել է Հայելապատ դահլիճի
պատին: Հետագայում պատի այդ հատվածը առնվել է
շրջանակի մեջ: Նիկոլայ 1-ը Հայելապատ դահլիճում ընդունել է Իրավան քաղաքի բնակչության տարբեր խավերի
ներկայացուցիչներին:
1843 թ. օգոստոսի 27-ին Իրավանի բերդում եղած
գերմանացի ճանապարհորդ Ավգուստ ֆոն Հակստհաուզենը
նույնպես տվել է Խան սարայի մանրամասն նկարագիրը: Նա
գրում էր. «Իրավանի նախկին սարդարի սարայի տեղակայված բերդը անկում է ապրում, Իրանի ազնվականության*
պալատը ավերվել է, մզկիթներից մեկը վերածվել է եկեղեցու,
մյուսը՝ զինանոցի: Սարդարի սարայը կանգուն է մնացել,

Խան սարայի Հայելապատ դահլիճից մի հատված.
լուսանկարը դմիտրի երմակովի.
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սակայն նրա լրացուցիչ շինությունը հանդիսացող հարեմը
վերածվել է հոսպիտալի: Ճարտարապետական տեսանկյունից սարայը այնքան էլ հոյակապ չէ...Սակայն այդ ամենի
հետ մեկտեղ, զարդանկարները, լուսամուտները, դռները,
կամարները գեղեցիկ են: Ժամանակակից ասիական շինությունները չի կարելի պատկերացնել, որպես Ալհամբրա:**
Հոյակապ է միայն Սարդարի սարայի դահլիճ-ընդունարանը:
Նրա դեպի բակը նայող մասը բաց է և պատի փոխարեն կապված է շեբեքեով (գունավոր ապակիներով պատված դեկորատիվ սալիկ կամ լուսամուտ), որը կարելի է կիսով չափ
կամ ամբողջովին հանել: Շեբեքեն հանելուց հետո, ընդունարան դահլիճը վերածվում է բաց ու մեծ սրահի: դահլիճի
հետին պատի վրա՝ նրա երկու երրորդ մասը կազմող
գունավոր շեբեքեներով զարդարված մեծ լուսամուտ կա, որի
երկու մասերում ոչ մեծ սենյակներ կան: դահլիճի կենտրոնում շատրվանով ոչ մեծ ջրավազան կա: Պատերը և
առաստաղը զարդարված են հայելիներով ու նկարներով»:9
1864 թ. վերջ է դրվել Իրավանի բերդի, որպես
ռազմական ամրոց օգտագործման գոյությանը: 1865 թ.
Իրավանի բերդի տարածքի մի մասը գնել է Ներսես Թահիրյան անունով մի հայ առևտրական, որտեղ հետագայում
կառուցել է գինու գործարան, այսինքն ներկայիս կոնյակի
* Այսինքն Իրավանի խանության ազնվականության.
** Նկատի է առնված՝ XIII դարում Իսպանիայի Գրանադա քաղաքում կառուցված և որպես մահմեդական պատմական հուշարձան
վերակառուցվելով, որպես թանգարան օգտագործվող ճարտարապետական համալիրը: Ներկայումս
9
Гагстгаузен Август. Закавказский край. Санкт-Петербург, 1857,
часть I, c.230-231.
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Հայերի կողմից ոչնչացված Խան սարայի տարածքում
կառուցված «շինությունները».

գործարանը: Իրավանի կոնյակի գործարանի մի մասը
գտնվում է Խան սարայի համալիրի տարածքում:
1880 թ. հոկտեմբերին հայտնի ռուս հնագետ, կոմսուհի
Պրասկոֆիա Ալեքսանդրովա Ուվարովան եղել է Իրավանի
բերդում, նկարադրել է ավերված ու ոչնչացված Խան սարայի
վիճակը: Հայ գրականագետ, պատմաբան երվանդ Շահազիզը՝
1931 թ. Իրավանում հրատարակած «Հին երևանը» գրքում՝ Պ.
Ուվարովայի կովկասյան ճանապարհորդության արդյունքների
մասին հրատակած՝ «կովկաս. Ճանապարհային գրառումներ»
(Մոսկվա, 1887) գրքի առաջին հատորից մեջբերում է հետևյալ
հատվածը. «Բերդապատերի և աշտարակների միջև գտնվում
են՝ Զանգի գետի տակով ստորգետնյա անցում, շատրվանով
բակեր, բաղնիքներ, հարեմ և երկու մզկիթ ունեցող Սարդարի
ապարանքը:* Ամբողջությամբ արևելյան ոճի զարդանկար* Այսինքն Խան սարայի համալիրը
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ներով, հայելիներով ու նկարներով զարդարված, կարծես
զարդարված թեյամանինի նմանվող Սարդարի ապարանքից
կանգուն է մնացել միայն դահլիճ-ընդունարանը: դահլիճի
կենտրոնում, որի լուսամուտները զարդարված էին գույնզգույն
փայտե շեբեքեներով, մարմարե շատրվան կար: Այստեղից
գեղեցիկ տեսարան էր բացվում դեպի Զանգի գետը և Արարատ
(Ագրը-Ն.Մ.) ու Ալայազ լեռները: դահլիճի հյուսիսային մասը
բաց էր և փակվում էր վարագույրներով: վարագույրների
հետքերը, օղակների ու կախիչների տեղը երևում էր թե
առաստաղի վրա և թե կախվելու տեղում: դահլիճի երկու
կողմերում փոքր սենյակներ կային, իսկ ներքնահարկում սառնարան կար: Սարայը Զանգի գետի հետ միացնող ստորգետնյա
անցումից մնացել էին միայն նրա դուռն ու քարե աստիճանները: Այնինչ, մի ժամանակ նույն այդ անցումով հնարավոր
էր գետի տակով անցնել մյուս կողմը»:10.
Հայտնի բրիտանացի աշխարհագետ, ճանապարհորդ և
հասարակական գործիչ Հենրի լինչը* 1893 թ. օգոստոսին
ճանապարհորդել է Արևելյան Անատոլիայով և Հարավային
կովկասով: Նա, որպես իր ճանապարհորդության արդյունք,
գրել է՝ «Հայաստան. Ճանապարհորդություններ ու հետազոտություններ» խորագրով երկհատորանոց գիրքը: Հեղինակը 1901 թ. լոնդոնում տպագրված գրքի առաջին
հատորում մանրամասն նկարագրել է ներկայիս Հայաստանում իր տեսածները:
Յերվանդ Շահազիզ: Հին Յերևանը: Յերևան, 1931, էջ 170;
(Յերվանդ Շահազիզ: Հին Յերևանը, Յերևան, 1931, էջ 170).
* լինչի տատը եղել Բաղադում ապրող մի հայի աղջիկ: Նրա պապը, որը անգլիական զորքերի սպա էր, Բաղդադում եղած ժամանակ
ծանոթացել է նրա հետ և հետագայում ամուսացել են:
10
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Խան սարայի ընդունարանը
(Տես՝ Linch, H. F. B. Armenia. Travels and Studies.
London, 1901, p.216a).

լինչի նկարագրած Խան սարայի որմնանկարները և
լուսամուտի շեբեքեները վերաբերում են XIX դ. երկրորդ
կեսին տարվող վերականգնումից հետո ընկած ժամանակաշրջանին: դա ի նկատի ունեցող լինչը գրում էր, որ
կտավի վրա կատարված նկարները բնագիր չեն: Հ. լինչը
Խան սարայի Հայելապատ դահիճը այսպես է նկարագրում:
«Շեբեքեյի կամարների անհամար հայելիները բյորեղապակու նման շողեր էին տարածում շրջակայքում: դահլիճի
առաստաղը ամբողջությամբ պատված էր զարդանկարներով: Առաստաղի ներքին մասը զարդարված էր բուսական
զարդանկարներով, որոնք հիմնականում բաղկացած էին
սուսամբարից և վարդերից»:
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Հ. լինչը գրում է, որ նա տեսել է՝ Հայելապատ դահլիճի
պատերի կտավի վրա կատարված 8 նկար և նրանցից
երկուսը՝ Իրավանի Հուսեյնգուլու խանի և նրա ձախ կողմում
պարսիկների հերոս Ֆարամազի նկարները արտացոլվել են
իր գրքում զետեղած նկարում: Հեղինակը գրում է, որ պատի
վրայի մյուս նկարներում պատկերված են՝ Ֆաթալի շահը,
նրա որդի Աբաս Միրզան, Իրավանի Հուսեյգուլու խանի
եղբայր Հասան խանը, պատմական հերոսներ հանդիսացող
Զոհրաբը և Ռուստամ Զալը, ինչպես նաև մի ռազմատենչ
կնոջ (ամազոնուհու) դիմանկարը:11
Այդ ժամանակաշրջանում կերպարվեստի ամենատարածված ու զարգացած ոլորտը եղել է՝ ճարտարապետական հուշարձաններում իր արտացոլումը գտած պատի վրա
կատարվող նկարները: եվրոպացի ճանապարհորդներին և
նկարիչներին հիացմունք պատճառող, գովերգությամբ լի
տպավորությունները գրելուն ստիպող՝ Խան սարայի ճարտարապետությունից ավելի շատ եղել են՝ նրա հարուստ
գեղարվեստական ձևավորումը, պատերը զարդարող դիմանկարներն ու հարուստ բովանդակությամբ կոմպոզիցիաներից բաղկացած ստեղծագործությունները:
Իրավանի Խան սարայի ներքին ձևավորման մասին
վկաների նկարագրումները, ռուս նկարիչ, ակադեմիկոս
վլադիմիր Մոշկովի, ազգագրագետ, իշխան Գրիգորի Գագարինի, ֆրանսիացի ճանապարհորդ ու նկարիչ դյուբուա դե
Մոնպերեի կատարած նկարները, լուսանկարիչ դմիտրի
երմակովի, անգլիացի նկարիչ Հենրի լինչի կատարած
լուսանկարները հնարավորություն են տալիս պակերացում
կազմել՝ սարայի գեղարվեստական ձևավորման, պատի նկար11

Lynch H.F.B. Armenia. Travels and Studies. Vol I, p.216-217.
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ների բովանդակության, ձևերի ու ոճի, պրոֆեսիոնալ վարպետության ու էսթետիկ առանձնահատկությունների մասին:
Արվեստագիտության դոկտոր Քերիմ Քերիմովը Իրավանի Խան սարայի տարբեր նկարիչների կողմից կատարված նկարների հիման վրա՝ արվեստագիտության տեսանկյունից վերլուծել է սարայի ճարտարապետական առանձնահատկությունները և գեղարվեստական ձևավորումը: Ք.
Քերիմովը գրում էր, որ սարայի Հայելապատ դահլիճի և
Ամառային տաղավարի պատերը զարդարող նախնական
նկարները հիմնվում են՝ այդ ժամանակաշրջանում գոյութ-

Խան սարայի ընդունարանը. Նկարիչ Գրիգորի Գագարին.
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Խան սարայը ներսից.
(Տես` Frederic Dubois de Montpereux. Voyage autour du Caucase,
chez les tcherkesses et les abkhases, en Georgie, en Armenie et en
Crimee: a 6 v.: Paris, 1843).

յուն ունեցող կանոնների ու ավանդույթների վրա: Սարայի
պատերի տախտակադրվագի վերևի մասի որմնախորշերում
և նրանց միջև գտնվող պաննոներում որպես կանոն, տրվել
է` երկրաչափական ոճով բնական մոտիվներից բաղկացած
դեկորատիվ կոմպոզիցիաների, ծաղիկների, կենդանիների
ու թռչունների կենդանի, իրական պատկերը:
Սարայի գեղարվեստական ձևավորման հիմքն են
կազմում` դիմանկարները և աշխարհագրական բովանդակությամբ կոպոզիցիաները: Ք. Քերիմովը այնուհետև գրում
է, որ միչև XIX դ. երկրորդ կեսին կատարված վերանորոգման աշխատանքները, Խանսարայի գեղարվեստական
ձևավորման մեջ ավելիշատ եղել են դիմանկարներ և դրանց
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շարքում Ֆիրդովսիի «Շահնամե»-ի մոտիվների հիման վրա
որսի և մարտի, խնջույքի ու սիրո տեսարանները արտացոլող
թեմաներով կոմպոզիցիաները: Այդ կոմպոզիցիաներից
մեկում պատկերված էր՝ Ռուստամ Զալի երիտասարդ մարտիկի հետ մենամարտը, մյուսում նրա իր որդուն՝ չճանաչելով սպանելը, մեկ այլ նկարում Ռուստամի ու Իսֆենդիյարի
մենամարտը, հաջորդ նկարում՝ դևի հետ նրա մենամարտը և
այլն:12

Իրավանի Խան սարայի Հայելապատ դահլիճը. Նկարիչ
Գրիգորի Գագարին
(Տես՝ Ալիշան Ղեվոնդ. Այրարատ. Վենետիկ, 1890. Ալիշան ղեվոնդ,
Այրարատ. վենետիկ (հայերեն). վենետիկ, 1890, էջ 309.

Քերիմով Քերիմ. «Իրավանի սարդարի պալատը» հոդվածը. «Նոր
միտք» թերթը, 18-ը հոկտեմբերի 1995 թ.
12
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Խան սարայի Հայելապատ դահլիճից դեպի Աղրը դաղը
բացվող տեսարան.
(Տես՝ Ալիշան ղևոնդ. Այրարատ (հայերեն). վենետիկ, 1890, էջ 310.

Իրավանի Խան սարայի կերպարվեստի նմուշների
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ թե դիմանկարներում,
թե սյուժետային ու դեկորատիվ կոմպոզիցաներում ավանդական ադրբեջանական-արևելյան մոտիվների հետ մեկտեղ, իրենց ազդեցությունն են ունեցել՝ այդ ժամանակաշրջանի արևմտաեվրոպական ու ռուսական գեղարվեստական ստեղծագործությունների առաջավոր ավանդույթները: Այդ ազդեցությունը իր պարզ արտահայտությունն է գտել՝ XIX դ. երկրորդ կեսին Խան սարայում կատարվող վերականգնման, վերանորոգման աշխատանքներից հետո:
Իրավանի բերդի, որպես ռազմական ամրոց օգտագործմանը վերջ տրվելուց հետո, «անխնամ մնալու պատԱդրբեջանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի
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ճառով» ավերված, խոնավությունից պատերի նկարները
փչացած, կառնիզների և առաստաղի հայելիները պոկված ու
թափված Խան սարայի Հայելապատ դահլիճի հիմանորոգման համար, բազմիցս Ռուսաստանի պետական գանձարանից միջոցներ են հատկացվել: Իրավանի նահանգապետի միջոցների հաշվին՝ կովկասի Փոխարքայությունը
Սարդարի պալատի վերանորոգման համար 1867 թ.
հատկացրել է 1200 ռուբլի, փոթորկի հետևանքով պոկված
երկաթե ծածկի վերականգնման համար 1871 թ. 1112 ռուբլի,
28 կոպեկ, դահլիճի փլված պատերի վերականգնման համար
1874 թ. 354 ռուբլի 86 կոպեկ, կովկասի փոխարքայի կարգադրությամբ՝ Սարդարի պալատի հիմնանորոգման համար
1880 թ.1978 ռուբլի 78 կոպեկ, իսկ Իրավանի քաղաքային վարչությունը նույն նպատակի համար 1770 ռուբի է տրամադրել:13

“Baxımsız qalmış” İr van Xan sarayı.
XIX srin sonlarında. Foto Dmitri Yermakov.

Развитие Еревана после присоединения Восточной Армении к
России. Сборник документов. 1801-1917 гг.. Ереван, 1978, с.286-288.
13
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Խան սարայի վերականգնման հարցերի մի մասը
իրականացրել է՝ ադրբեջանական գեղանկարչության հիմնադիրը հանդիսացող Միրզա Գադիմ Իրավանին (18261875):* Միրզա Գադիմը վերականգնել է Խան սարայի Հայելապատ դահլիճի դիմանկարների և օրնամենտալ կոմպոզիցիաների հիմնական մասը: Ինչպես երևում է, 1867-1874
թթ. Խան սարայում բազմիցս տարվող վերականգնման աշխատանքները իրականացրել է Միրզա Գադիմ Իրավանին:14
Սարայի վերականգնումից առաջ և հետո ձևավորման
վերաբերյալ ցուցադրական նյութերի համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 1868 թ. վերականգվել են
որմնանկարների միայն մի մասը, այսինքն դիմանկարները
և դեկորատիվ պաննոները: Հաշվի առնելով, որ որսի, մարտի
և սիրո տեսարանները հնարավոր չի եղել վերականգնել,
նրանց փոխարեն նոր օրնամենտալ-դեկորատիվ պաննոներ
են նկարվել: Նկարների վերականգնման ժամանակ, Միրզա
Գադիմ Իրավանին մեխանիկորեն չի վերաբերվել գործին,
նոր տեխնիկական միջոցներով, նախկիններից տարբերվող
նոր գործեր է ստեղծել: Մեծ ծավալի կտավի վրա
յուղաներկով ստեղծված և հետո պատի վրա կպցրած այդ

* Իրավան քաղաքում ծնված Միրզա Գադիմը սովորել է Թիֆլիսի
գիմնազիայում: Պարսկերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն լեզուներին լավ
տիրապետող Միրզա Գադիմը Իրավան վերադառնալուց հետո, մինչև
կյանքի վերջը փոստում աշխատել է հեռագրիչ: Միրզա Գադիմի
հայրը՝ Մուհամմեդ Հուսեյնը եղել է շեբեքեի հայտնի վարպետ:
Միրզա Գադիմի մոտ նկարչության հանդեպ սեր է առաջացել դեռ
Թիֆլիսի գիմնազիայում սովորելու տարիներին: Սկզբում ապակու և
կտորի վրա նկարող Միրզա Գադիմը հետագայում հայտնի դարձավ,
որպես դիմանկարների ու օրնամենտալ կոմպոզիցիաների վարպետ:
14
Էֆենդի Ռասիմ. Ադրբեջանական արվեստը.Բաքու, 2007, էջ 114-115.
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ստեղծագործությունները՝ իրականում Ադրբեջանում ռեալիստ մոնումենտալ գեղանկարչության նախնական նմուշներն էին: Հենց դրա համար է, որ այդ ստեղծագործությունները բարձր են գնահատվում և համարվում են՝ «Ասիական գեղանկարչության ամենանշանավոր օրինակը»:15

Խան սարայի պատերի վրայի որմնանկարները.
Նկարիչ Գրիգորի Գագարին.
(Տես՝ Живописная Россия. Том 9, СПб. М., 1883, с.200 а).

Ճարտարապետության պատմության գծով հայտնի
ադրբեջանցի գիտնական լ.Ս. Բրետանիցկիի տված տեղեկատվության համաձայն՝ Սարդարի պալատի Հայելապատ
դահլիճի հյուսիսային մասի բաց ինտերերի վարագույների
ոչնչացվելուց հետո, 1886 թ. կատարված վերանորոգման
15

Քերիմով Քերիմ, նշված հոդածը.
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ժամանակ դահլիճի ինտերերը փոխարինվել է՝ Շեքիի Խան
սարայի վիտրաժին (դռներին, լուսամուտներին և այլնին
գցվող գունավոր ապակիներից պատրաստված նկարներ և
նախշեր) նմանվող շեբեքեի ձևով, սակայն ավելի կոպիտ
ձևով դռներով ու լուսամուտներով: Բացահայտ երևում է՝ Իրավանի Խան սարայի հայելապատ դահլիճի՝ Գրիգորի Գագարինի ու դյուբուա դե Մոնպերեի կողմից կատարված նկարների և XIX դ. երկրորդ կեսին սարայում կատարված վերականգնման աշխատանքներից հետո կատարված լուսանկարների միջև տարբերությունը: Գրիգորի Գագարինի կատարած դիմանկարները և որմնանկարները ավելի հարուստ, ավելի
նրբագեղ ու ավելի գունագեղ տպավորություն են թողնում:

Իրավանի Խան սարայը.
Սարայի ներքին տեսքը. 1892 թ.
(Տես՝ Известия Императорской Археологической Комиссии.
Выпуск 46. С.Петербург, 1912, с. 80).
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Խան սարայի պահպանման հարցը երկու անգամ
քննարկվել է՝ Ռուսական կայսերական Հնագիտական Հանձնաժողովի (կՀՀ) վերականգնմանը նվիրված հատուկ ժողովում: 1910թ. հոկտեմբերի 6-ին անցկացված առաջին քննարկման արձանագրությունից հայտնի է դառնում, որ կՀՀ-ն 1910
թ. հուլիսի 15-ին՝ Սարդարի պալատի մասին հարցում է հղել
կովկասի ռազմական օկրուգի ինժեներական վարչություն:
դրա հետ կապված, կՀՀ-ին Մոսկվայի կայսերական Հնագիտական Հանձնաժողովից խնդրել են, միջոցներ գտնել
սարայի պահպանման ու վերականգնման համար: Սակայն
այդ հարցը չի գտել իր լուծումը:Առաջին քննարկման արձանագրության մեջ նշվում է, որ Հուսեյնգուլու խանի օրոք,
սարայը ունեցել է իր ժամանակակից տեսքը: Սակայն ռուսական իշխանության օրոք, սարայը աստիճանաբար սկսել է
անկում ապրել: Որպես քննարկումների արդյունք, կայսերական Հնագիտական Հանձնաժողովը՝ սարայի տեխնիկական
զննում կատարելու վերաբերյալ ակտ կազմելու մասին
որոշում է կայացրել և խնդրել՝ հայտնի արևելագետ Նիկոլայ
Մառից, որպեսզի նա տեղում զննի սարայը:16
երկրորդ քննարկումը անցկացվել է 1912 թ. մայիսին:
Հարցի հետ կապված, երկու զեկույց է լսվել: Առաջին զեկույցը
կապված է եղել 1912 թ.ապրիլի 18-ին՝ կովկասի ռազմական
օկրուգի գլխավոր հրամանատարի ներքին գործերի նախարարին ուղարկած դիմումի հետ կապված, տրված կարծիքի
հետ: Հարցը դրվել է այնպես, որպեսզի Սարդարի պալատը
կամ վերանորոգվի և հանձնվի կայսերական Հնագիտական
Հանձնաժողովին, կամ էլ հաշվի առնելով անցորդների
Известия Императорской Археологической Комиссии. Выпуск 39.
С. Петербург, 1911, с. 29-32.
16
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Իրավանի Խան սարայի Հայելապատ դահլիճը. XIX դ. սկզբին.

համար վտանգավոր լինելը, քանդելու պայմանով վաճառվի:
Որպես օրակարգի երկրորդ հարց, կայսերական Հնագիտական Հանձնաժողովի 1910 թ.
հոկտեմբերի 6-ի
պատմական
ժողովի.
որոշման համաձայն,
քննարկվել
է՝
Նիկոլայ Մառի
1911 թ. հուլիս
ամսին Խան սա«Անխնամ մնացած» Իրավանի Խան
րայի
զննման սարայի ավերակների տեսարանը՝ Զանգի
արդյունքի
գետի կողմից. (Տես՝ Յերվանդ Շահազիզ.
վերաբերյալ
Հին Յերևանը, 1931, էջ 155).
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կարծիքը: Նիկոլայ Մառի զեկույցում ընդգծվում էր, որ երկու
օրվա ընթացքում Սարդարի սարայի զննում է անցկացրել և
հանդիպելով որոշ անձանց հետ, պարզել է իր համար
անպատասխան մնացած հարցերը:
Ակադեմիոկս Նիկոլայ Մառը՝ Սարդարի պալատի
ավերման մեջ թե երկրաշարժի և թե անցած տարիների
ազդեցությունը լինելը ընդունելով հանդերձ՝ այդ թվում
նաև վերջին երկու տասնամյակում այդ գեղեցիկ հուշարձանի պահպանմանը նվազագույն ուշադրություն չհատկացնելը, նշում է հակառակ գործընթացի կատարվելը,
այսինքն պալատի շուտ ժամանակում ավերման մեջ շահագրգռված լինելը, այն էլ մարդկանց ձեռքով ավերվելը:
Հայելապատ դահլիճի 7 դիմանկարների ճակատագիրը պատկերող Նիկոլայ Մառը նշում է, որ դրանք գազանաբար պոկվել ու հանվել են պատերից, որտեղ մնացել են
միայն նրանց կողերի փոքր կտորները: Նիկոլայ Մառը
գրում էր, որ դահլիճի առաստաղի, այդ թվում նաև կառնիզների վրայի հայելիները ջարդվել ու լցվել էին հատակի
վրա, որտեղ ապակու կտորներից ոտք դնելու տեղ չկար:
Զեկուցողը սրտի կսկիծով նշում էր.

«դահլիճի երկու կողմերին հարակից
սենյակները վերածել էին զուգարանի: Մինչդեռ այդ սենյակներից մեկում իր ժամանակին
գիշերել է կայսր Նիկոլայ առաջինը և իր
ձեռագրով պատի վրա գրել է իր անունը»:
Ադրբեջանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի
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Խան սարայի Հայելապատ դահլիճի հարակից սենյակներից
մեկը. լուսանկար

Խան սարայի տեղակայված վայրում կառուցված գինու
գործարանը 1898 թ. ներսես Թահիրյանից գնել է ռուս
արդյունաբերող Շուստովը և Խան սարայի շինությունների
քանդվելու հաշվին ընդարձակել է գործարանի տարածքը:
դրա հետ կապված, Նիկոլայ Մառը իր զեկույցում գրում էր,
որ Սարայի հյուսիս-արևմտյան կողմի ներքին մասը քանդվել
էր Շուստովի կոնյակի գործարանի կողմից: դրա արդյունքում սարային կից լրացուցիչ շինությունները քանդվել
ու ավերվել էին:

Ակադեմիկոս Նիկոլայ Մառը նշում է 1910 թ.
Հայելապատ դահլիճի դեպի Զանգի գետը նայող մասի
ապակեպատ պատշգամբի, ինչպես նաև դահլիճի
հատակի բաց մոխրագույն սալիկների, ողորկված
մարմարից կառուցված շատրվանով ջրավազանի
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գազանաբար քանդվելն ու ոչնչացվելը: Ակադեմիկոս
նիկոլայ Մառը գրում է, Սարդարի պալատի օրինակով, ողջ Հարավային կովկասում մահմեդական
պատմական հուշարձանների պահպանման նկատմամբ անտարբեր վերաբերմունք ցուցաբերելը: Այնուհետև Նիկոլայ Մառը սրտի կսկիծով է նկարագրում
Սարդարի այգու Ամառային տաղավարի վիճակը: Նա
նշում է, որ Ամառային տաղավարից միայն մի հիշատակ է մնացել: Զեկուցողը նշում է, որ 1892թ. Իրավան
քաղաքի ղեկավարության՝ Ամառային տաղավարի
պայթեցման մասին որոշում ընդունելու և այդ գործը
բարբարոսաբար իրագործելը կապալառուներին
հանձնարարելու մասին: կայսերական Հնագիտական
Հանձնաժողովի ժողովի վերջում ակադեմիկոս Նիկո-

Իրավանի Խանի սարայի ավերակները. 1911 թ.
(Տես՝ Известия Императорской Археологической Комиссии.
Выпуск 46. С.Петербург, 1912, c.76-77).
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լայ Մառը կտրուկ հայտարարել է, որ պալատը
չափազանց անխնամ վիճակում է, սակայն նրան
շուտով ավերվելու վտանգ չի սպառնում:

Ակադեմիկոս Մառը սրտի կսկիծով գրում էր. «երևում է
առերեսվել ենք տեղի հնագույն հուշարձանների պարբերաբար ոչնչացման հետ: Բնական է, որ այս ավերիչ գործունեությունը արդյունքում ուղղված է հնագույն հուշարձանների հետքերի կորցնելուն»: Ակադեմիկոս Ն. Մառը
«հետքերը կորցված հնագույն հուշարձաններ» խոսքերը
բնականաբար վերաբերում էին՝ Իրավանի նահանգի տարածքում ադրբեջանցիներին պատկանող և հայ վանդալների
կողմից գազանաբար ոչնչացված պատմական հուշար-

դմիտրի երմակովի՝ Իրավանի Խան սարայի Հայելապատ
դահլիճի դրսից կատարած լուսանկարը.
(Տես՝ Акопян Тадевос. Очерк истории Еревана. Ереван, 1977, с.108).
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ձաններին: Բնականաբար, ոչ մի ժողովուրդ բարբարոսաբար
չի ոչնչացնի իր նյութական ու մշակութային հուշարձանները, չի աշխատի երկրի երեսից վերացնել դրանք:17
Արվեստագետ, գիտնական Նիկոլայ Միկլաշևսկիի
տվյալների համաձայն, 1914 թ. Սարդարի Սարայը լիովին
ավերվել է. Միրզա Գադիմ Իրավանի՝ XIX դ. երկորդ կեսին
սարայի պատերի վրա կատարած 2х1 մ չոփով դիմանկարները պոկվել են պատերից և տարվել են Թիֆլիսի Ռազմական պատմության թանգարան: վրաստանում խորհրդային կարգեր հաստատվելուց հետո, այդ դիմանկարները
տրվել են վրաստանի արվեստի թանգարանին:18
Հայտնի ռուս լուսանկարիչ դմիտրի երմակովը՝ XIX
դ. 80-ական թթ. կատարած Իրավանի Խան սարայի ողջ
մանրամասները ընդգրկող լուսանկարները ներկայումս
պահվում են վրաստանի Պետական թանգարանում,
լուսանկարների հավաքածուում:

İԻրավանի բերդի և Խան սարայի ավերակների տեսարանը.
1915 թ. լուսանկար.
Известия Императорской Археологической Комиссии. Выпуск 46.
С. Петербург, 1912, с. 75-81.
18
Искусство Азербайджана. Том VII, Баку, 1959, c.51.
17
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1918-1920 թթ. Իրավանի մարզում՝ նախկին Իրավանի խանության տարածքում ստեղծվել է հայկական դաշնակցական կսռավարություն և տեղի ադրբեջանցիների
նկատմամբ ցեղասպանություն է իրագործվել: Հենց այդ
ժամանակաշրջանում, Իրավան քաղաքում ադրբեջանցիներին պատկանող մի շարք պատմական հուշարձանները ջնջվել են երկրի երեսից:Իրավանի Խան սարայի
ոճով կառուցված պատմաճարտարապետական հուշարձաններից մեկն էլ Փանահ խան Մակինսկիի տունն է:
Իրավանի քաղաքային դումայի պատգամավոր, կոլեգիալ
խորհրդական Սուլեյման խանի որդի Փանահ խանին
պատկանող բնակարանային համալիրը գտնվում էր նրա
անունը կրող հրապարակում (նախկին Տեր-ղուկասովի
փողոցում, ներկայիս Նալբանդյան փողոցում,19): Համալիրում ներառված էր խանի երկհարկանի տունը, խոհանոցը, շտեմարանը, բակերում ծառաների համար առանձին
մեկ հարկանի տուն և գոմեր: Թեև Փանահ խանի տունը
ներառվել էր Իրավանում պետության կողմից պահպանվող ճարտարապետական հուշարձանների ցուցակում, XX
դ. 60-ական թթ. նրան էլ է սպասել՝ ադրբեջանցիներին
պատկանող մյուս պատմաճարտարապետական հուշարձանների նույն ճակատագիրը:19
Իրավանի Խան սարային նմանվող համալիրները՝
Բաքվում Շիրվանշահերի պալատը, Շեքիում Խան սարայի
համալիրները այսօր էլ ապրում են, կապում են անցյալն
ու ներկան: Սակայն Իրավանում՝ ադրբեջանական
ժողովրդի պատմական անցյալին պատկանող ոչ մի
պատմական հուշարձան չի մնացել:
19

htt://www.iatp.am/old_yerevan.
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Ժամանանկակից հայ վանդալների կողմից երկրի երեսից ջնջված
պատմական հուշարձան. Փանահալի խան Մակինսկիի տունը.
(Տես՝ Акопян Т.Х. Очерки истории Еревана. Ереван, 1977, с. 124).

Իրավանի պաշտոնյաները այսօր արտասահմանից
ժամանող հյուրերին և հետազոտողներին չեն կարողանում
ցուցադրել՝ «հնագույն հայկական հողում» և նրա «պատմական մայրաքաղաքում» 200 տարուց ավել պատմություն
ունեցող թեկուզ մեկ պատմական հուշարձան.
դարերի ընթացքում ստեղծված և ադրբեջանցիներին
պատկանող պատմաճարտարապետական հուշարձանների հետքը ջնջող հայերը, այժմ էլ բիզնեսի ցանց ստեղծելու նպատակով պատրաստել են «Իրավանի բերդ»
նախագիծը: Քաղաքի արվարաձանում՝ նախկինում Թեզեքենդ, իսկ այժմ հայերի կողմից Նորագյուղ անվանվող
զանգվածում 184 հեկտար տարածքում շինարարությունը
նախատեսված նախագծի նախահաշվային արժեքը կազմում է շուրջ 6-7 մլրդ դոլար: Այդ նախագծում նախատեսԱդրբեջանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի
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վում է նաև առևտրային օբյեկտների, քարվանսարաների,
արևելյան բաղնիքների հետ մեկտեղ, նախատեսվում է
նաև փոքրիկ «Սարդարի պալատի» շինարարությունը:
եթե այդ նախագիծը նույնիսկ իրականացվի, ապա այն
պատմաճարտարապետական առումով ոչ մի արժեք չի
ունենա: Որովհետև Արևելյան ճարատարապետության
հազվագյուտ մարգարիտը համարվող Իրավանի խանության պալատային համալիրը՝ հայ վանդալների քայքայիչ
քաղաքականության արդյունքում հարյուր տարի է, ինչ
անցել է պատմության հիշողության մեջ:
Թեև Իրավանի Խան սարայը (Սարդարի պալատը) հայ
վանդալների կողմից ջնջվել է աշխարհի երեսից, մինչև մեր
օրերը հասած նախնական աղբյուրների տվյալները, արխիվային փաստաթղթերը, նկարները, լուսանկարները հնարավորություն են տալիս երախտապարտ մարդկանց համար
ստեղծելու՝ Իրավանի Խան սարայի համալիրի ողջ պատկերը:

Իրավանի Խան սարայը
զարդարող արվեստի
հազվագյուտ գոհարները.

Ադրբեջանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
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1. Ֆաթալի շահի՝ Հայելապատ դահլիճի դիմանկարը. վրաստանի արվեստի
2. Զոհրաբի՝ Հայելապատ դահլիճի դիմանկարը. վրաստանի արվեստի թան
3. Հուսեյնգոլու խանի՝ Հայելապատ դահլիճի դիմանկարը. վրաստանի արվե
4. RՌուստամ Զալի՝ Հայելապատ դահլիճի դիմանկարը. վրաստանի արվես
5. Հսւսան խան Գաջար. http //sardari-iravani.org/FamilyHistory/familihistory1.h

ի թանգարան.
նգարան.
եստի թանգարան.
ստի թանգարան.
htm
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Հայ վանդալների կողմից
ոչնչացված Խան Սարայը

Ա.Ա. ԲԱՔԻԽԱՆՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՊԱՏՄԱԲԱՆՆԵՐԻ
ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՂ ՆԱԽԱԳԻԾԸ

