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ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ՄՈՏԻՎՆԵՐԸ ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ 
ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏՈՒՄ 

Անդրանիկ Ժամկոչյան 

Արվեստը միշտ սերտորեն կապված է եղել կրոնական համակարգե-
րին, ծեսերին, հավատալիքներին: Եթե Եվրոպայում Վերածննդից սկսած 
որոշակի միտում է նկատվում դեպի աշխարհիկ արվեստը, ապա Արևել-
քում, այդ թվում և Հայաստանում, արվեստի անջատումը կրոնից, սկսե-
լով դրան զուգընթաց, ավարտվում է 19-րդ դ. կեսերից ոչ շուտ:  

Հայ գրի գյուտի կարևոր դրդապատճառներից մեկը քրիստոնեու-
թյան ամրացմանը նպաստելն էր: Ուստի և հայատառ առաջին թարգմա-
նություններն ու մեկնաբանությունները պետք է կապված լինեին Աստ-
վածաշնչի հետ: Իհարկե, թարգմանվում էին ոչ միայն կրոնական, այլև 
աշխարհիկ, պատմական, գիտության տարբեր բնագավառներին վերա-
բերող բազմաթիվ գրքեր: Քանի որ քրիստոնեությունը Հայաստան էր 
թափանցել նաև Ասորիքից, իսկ Հյուսիսային Միջագետքում դեռևս 6-րդ 
դ. կային գեղանկարչական հուշարձաններ, որոնց մեկ, անտարակույս, 
ոչ առաջին օրինակն է հանրահռչակ Ռաբուլայի Ավետարանը (586 թ.), 
ապա հնարավոր է, որ հայերն այդ օրինակով էլ սկսեցին պատկերա-
զարդել իրենց գրքերը1:  

Լազարյան Ավետարանը, որը թվագրվում է 887 թ., համարվում է 
հայ գրքային գեղանկարչության սոսկ առաջին թվագրված, բայց ոչ ա-
ռաջին հուշարձանը2: Այս միտքը հաստատում են Էջմիածնի Ավետարա-
նի (989 թ.), վերջում կարված մանրանկարները: Այստեղ երկու թերթի 
վրա զետեղված է չորս տեսարան. Մարիամի Ավետումը, Զաքարիայի Ա-
վետումը, Մոգերի երկրպագությունը և Մկրտությունը3: Լ. Դուռնովոն այդ 
մանրանկարները թվագրում է 6-րդ դարով և հետևություն անում. «Էջ-
միածնի ավետարանի վերջում զետեղված մանրանկարներն արդեն այն-

                                            
1 L. Durnovo, Miniaturés Armeniénnes, Paris, 1960, Լ.Դուռնովո, Ներածական հոդված, Հայկա-

կան մանրանկարչություն (ալբոմ), Եր., 1969, էջ 10։ 
2 Լ.Դուռնովո, նշվ. աշխ., էջ 10։ 

3 Նույն տեղում: 
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քան կատարյալ են, որ, անտարակույս, ունեն նախորդներ, իսկ քանի որ 
իրենք էլ նախորդում են Լմբատի և Արուճի գեղանկարչությանը և վերա-
բերում են 6-րդ դ., ապա, անշուշտ, մեծ համարձակություն չի լինի, եթե 
հայ գրքային գեղանկարչության սկզբնավորումը վերագրվի 5-րդ և 6-րդ 
դարերին»1: Դժվար է չհամաձայնել Դուռնովոյի հետ, քանի որ Էջմիածնի 
Ավետարանի վերջում կարված մանրանկարներն, իրոք, փաստում են, որ 
Հայաստանում գրքազարդային արվեստ արդեն կար, հնարավոր է, որ 
դեռ կհայտնաբերվեն նախամաշտոցյան, այսինքն ոչ հայատառ, բայց 
Հայաստանում կատարված պատկերազարդ ձեռագրեր: 

Հավանական է, որ Ասորիքի կերպարվեստից պետք է փոխառնվեին 
նաև պատկերագրական կերպարներ, սակայն քրիստոնեական արվեստի 
օրինակներ կարող էին տալ նաև այլ երկրներ` Պաղեստինը, Եգիպտոսը, 
Հռոմը, Բյուզանդիան: Ըստ այդմ՝ Հայաստանը շատ շուտ ստեղծեց սեփա-
կան քրիստոնեական պատկերագրությունը՝ մասամբ օգտագործելով օ-
տարերկյա փորձը: Թեպետ մինչև 9-րդ դ. հայ գրքային գեղանկարչու-
թյան մեջ գեղարվեստի շատ մոտիվներ և ձևեր ընդհանուր էին ամբողջ 
Միջերկրականի քրիստոնյաների համար, այնուամենայնիվ, սեփական ու-
րույն մոտիվներն ու ձևերը գերիշխում են ընդհանրականի վրա:  

Հետագայում Բյուզանդիայի գեղարվեստական ազդեցության հզոր 
ալիքը հասավ Հայաստան, հայկական գրքազարդարումն արդեն ամրա-
կուռ և ինքնատիպ արվեստ էր և այլևս չկերպարանափոխվեց2: «Որոշ 
համահնչյուն բաներ փոխառնվեցին, վերամշակվեցին և խորապես յու-
րացվեցին, սակայն մշակվում էր ոչ ամեն ինչ: Հաճախ մոտիվը հորին-
վածքի մեջ մտնում էր անփոփոխ, իր փոխառյալ ձևով: Նման դեպքերում 
նա ավելի հեշտ էլ վերանում էր՝ մնալով միայն իբրև որևէ վարպետի կամ 
դպրոցի ստեղծագործական հատկանիշ: Մոտիվների մահացումը վերա-
բերում էր ամբողջ սյուժետային, զարդանկարային պատկերագրությանը 
և ընթանում էր նոր ձևերի ստեղծմանը զուգահեռ: Հարյուր հիսուն- երեք 
հարյուր տարին մեկ և կարճ ժամանակով տեղի էին ունենում պատկե-
րագրական վերածնություններ»3:  

                                            
1 Լ.Դուռնովո, նշվ. աշխ., էջ 11։ 

2 Լ.Դուռնովո, նշվ. աշխ., էջ 12։ 

3 Նույն տեղում։ 
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Ա. Մնացականյանը հայկական քրիստոնեական պատկերագրական 
արվեստի շատ մոտիվներ դուրս է բերում տեղական մշակույթից (առաս-
պելներ և ավանդական զրույցներ, ծեսեր, ժողովրդական կենցաղ և այլն) 
և կտրականապես դեմ է փնտրել և բացատրել այդ մոտիվներն ուրիշ ժո-
ղովրդների պատկերագրությամբ և նմանակությամբ1: 

Հայկական պատկերազարդ ձեռագրերի գերակշիռ մասը կազմում 
են Ավետարանները, զգալի չափով քիչ են Աստվածաշնչերը և ավելի քիչ` 
Շարակնոցները, Ճառընտիրները, Ճաշոցները և այլն: Դրանցում պատ-
կերված են գերազանցապես աստվածաշնչյան սյուժեներ և կերպարներ: 
Աշխարհիկ բովանդակությամբ առաջին հայտնի մանրանկարը, բացի 
դիմանկարներից, համարվում է Ավարայրի ճակատամարտի պատկերու-
մը Շարակնոցում (1482 թ.)2: Ըստ Դուռնովոյի, հատկապես աշխարհիկ 
բովանդակությամբ նկարազարդ ձեռագրեր երևան են եկել 15-րդ դ.3: 
Հազվագյուտ են բժշկական, ալքիմիական, արհեստագործական նկա-
րազարդ ձեռագրերը:  

Ավարայրի ճակատամարտն առհասարակ ընկալվում էր որպես հա-
վատի, չարի ու բարու պատերազմ (հիշենք թեկուզ Եղիշեի պատմավեպը 

                                            
1 Ա. Մնացականյան, Հայկական զարդարվեստ, Եր., 1955, էջ 448։  

 Առհասարակ հայ արվեստի` փոխառված լինելու տեսակետն արտահայտում են խորհր-
դային դպրոցի գիտնականները, օր. Ա. Սվիրինը, որը հայկական պատկերագրության ար-
մատները փնտրում է ամենուր, բացի Հայաստանից. Իրան, Եգիպտոս` Ալեքսանդրիա, Բյու-
զանդիա, Մերձավոր Արևելք` Պաղեստին, Սիրիա, նույնիսկ Հյուսիսային Ֆրանսիա և Անգ-

լիա (տես` А. Свирин, Миниатюра Древней Армении, М.-Л., 1939, с. 21)։ Իսկ եթե նմանու-
թյուն չի գտնում, հասցնում է զավեշտի. «Միանգամայն պարզ է, որ նկարիչը չի ճանաչել և 
չի հասկացել նախատիպը» (նշվ. աշխ., էջ 26)։ Առանց որևէ գիտական հիմնավորման նման 
հայտարարություն է անում նաև Ա. Յակոբսոնը, ըստ նրա ոչ միայն քրիստոնեությունը, այլև 
առհասարակ մշակույթը, գրականությունը և արվեստը Հայաստան են բերվել Ասորիքից 

(տես` А. Якобсон, Очерк истории зодчества Армении V-XVII веков, М.-Л., 1950, с. 10)։ Ասորի-

քի և Փոքր Ասիայի հետ է ամբողջությամբ կապում նախասկզբնական շրջանի ողջ պաշ-
տամունքային ճարտարապետությունը, չբացատրելով նույնիսկ, թե ի՛նչ նկատի ունի` ասե-

լով «նախասկզբնական», ինչպես առանձին ձևերով, այնպես էլ տեխնիկական առումով։ Հ. 

Հակոբյանը (Հ. Հակոբյան, Արցախ-Ուտիքի մանրանկարչությունը XIII-XIV դդ., Եր., 1989,էջ 

85), ձեռքի տակ ունենալով աշխարհագրական տարբեր շրջանների և դարերի հայկական 
բազմաթիվ մանրանկարներ, նույնպես գնում-հասնում է Բյուզանդիա, Վենետիկ և Կիև, Ե-
գիպտոս ու Ասորիք` բացատրելու համար թևատարած կամ թռչող Գաբրիելի մոտիվը «Ա-
վետման» տեսարաններում։ Օրինակները կարելի է բազմապատկել։ 

2 Լ. Դուռնովո, նշվ. աշխ., էջ 11։ 

3 Նույն տեղում: 
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և Ներսես Շնորհալու «Նորահրաշ պսակադիր» շարականը), և ճիշտ չէ 
այդ թեմային վերագրել լոկ աշխարհիկ-պատմական բովանդակություն: 
Ինչ վերաբերում է դիմանկարներին, ապա դրանք նույնպես հոգևոր բո-
վանդակություն են կրում: Օրինակ, Ս. Գրիգոր Տաթևացու դիմանկարը 
(Մեկնութիւն սաղմոսացն Դաւթի, 1449 թ.), պատկերում է լուսապսակով 
մի ծերունու` ձեռքին գավազան, շրջապատված ողբացող քահանանե-
րով, թիկունքում` Վերին Երուսաղեմը, վերևի մասի կենտրոնում, մեդալի-
ոնների մեջ պատկերված են Աստվածածինը Մանկան հետ, նրանից 
ձախ` ավետարանիչներից մեկը, աջից` հավանաբար մարգարե կամ 
սուրբ: Սարգիս Պիծակի դիմանկարը (Մատենադարան, ձեռ. 7651) կա-
տարված է նույն ոճով, որով պատկերվում են ավետարանիչները, միայն 
առանց լուսապսակի: Իսկ Ս. Գրիգոր Նարեկացու դիմանկարների մա-
սին որպես աշխարհիկ, կենցաղային բնույթ ունեցող գործերի մասին 
խոսելն ընդհանրապես իմաստ չունի, դրանք միևնույն սրբապատկերի 
ժանրին պատկանող ստեղծագործություններ են:  

Հայկական պատկերագրության մեջ աստվածաշնչյան բովանդակու-
թյան արծարծումը կարելի է դիտարկել երկու մակարդակներում. ա. սյու-
ժետային և բ. խորհրդանշական: Առաջինն ավելի բնորոշ է մանրանկար-
չությանն ու որմնանկարչությանը, իսկ երկրորդը` բարձրաքանդակնե-
րին, խաչքարերին և այլն: Քիչ չեն դեպքերը, երբ բովանդակության այս 
երկու մակարդակները հանդես են գալիս միասին` լրացնելով և կրկնա-
պատկելով իրար: 

Հայ կերպարվեստի բոլոր ճյուղերում, հատկապես մանրանկարնե-
րում, մեծ թիվ են կազմում Աստվածաշնչի սյուժեները վերարտադրող 
տեսարանները: Քանի որ ձեռագիր մագաղաթյա մատյանները թանկու-
թյան պատճառով հասու չէին բնակչության լայն զանգվածներին, ապա 
հատկապես անգրագետ ժողովրդի մեջ քրիստոնեությունն ամրապնդելու 
առաքելությունը դրվում էր քանդակագործության ու որմնանկարչության 
վրա: Պատկերագրությունն ակնառու և հասկանալի քարոզ էր բանավոր 
և գրավոր խոսքի հետ մեկտեղ: Ձեռագրերում ևս տարածված էր սկզբում 
տալ պատկերաշարը, իսկ հետո միայն` գրավոր տեքստը: Ինչպես նշում 
է Մովսես Կաղանկատվացին. «Մեր արուեստս լոյս է, զի ծերք և տղայք 
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առհասարակ վերծանեն, իսկ զԳիրս Սուրբ սակաւք ընթեռնուն…»1: 
Քրիստոնեական պատկերահարգ գործիչները պնդում էին, որ պատկեր-
ներն ավելի հասկանալի և ազդեցիկ են, քան գրավոր խոսքը, գիրքը2: Վ. 
Լազարևը, խոսելով բյուզանդական արվեստի մասին, նշում է, որ դեռևս 
Գրիգորիոս Մեծը գրում էր, թե պատկերներն օգտագործում են նրանց 
համար, ովքեր գրագետ չեն, և նայելով պատկերներին, առնվազն կկար-
դան այն, ինչ ի վիճակի չեն ընթերցել գրքերում3: Իհարկե, հայկական ե-
կեղեցիներում չկա այն ճոխությունը, որը բնորոշ է բյուզանդա-քաղկեդո-
նիկ, լատինական, ռուսական եկեղեցիներին: Սակայն դա չի նշանակում, 
որ հայ եկեղեցին պատկերամարտ էր: Ինչպես վկայում է Ագաթանգեղո-
սը. քանի որ մարդիկ սիրեցին պաշտել մարդադեմ, փայտագործ, ճար-
տարագործ արձաններ, ուստի Քրիստոսը ինքն էլ մարդու պատկեր 
ստացավ, որպեսզի պատկերագործներին, պատկերասերներին իր աստ-
վածային պատկերին հնազանդեցնի4: Հայաստանում երբեք արգելված 
չի եղել տերունական պատկերագրությունը, այդուհանդերձ եղել են 
պատկերագրման որոշակի կանոններ, որոնց պահպանումը եղել է պար-
տադիր: 

Ըստ Մովսես Խորենացու, Աբգար թագավորի թղթի պատասխանը, 
որը Փրկչի հրամանով գրել էր Թովմաս առաքյալը, Աբգարին Եդեսիա է 
բերում նրա սուրհանդակ Անանը, և այս թղթի հետ բերում է նաև Փրկչի 
կենդանագիր պատկերը5: Ըստ նկարիչ, ճարտարապետ, հնագետ Տա-
րագրոսի, տախտակի վրա շատ հազվադեպ էին նկարում սրբապատ-
կերներ, հիմնականում կտավի վրա, հիմք ունենալով, որ կտավի վրա է 
նկարվել Քրիստոսի դաստառակը, դրա համար էլ եկեղեցում սրբերի 
նկարները ևս ոչ միայն տախտակի, այլև թղթի վրա չէր ընդունվում6: 
Նման կենդանագիր դաստառակի մի առասպել պատմվում է նաև Ս. 

                                            
1 Մովսես Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, Քննական բնագիրը և նե-

րածությունը Վ. Առաքելյանի, Եր., 1983, էջ 393։ 
2 Մովսես Կաղանկատուացի, նշվ. աշխ., էջ 212։ 

3 В. Лазарев, История византийской живописи, М., 1947, с. 18. 
4 Ագաթանգեղոս, էջ 49-51։ Այստեղ խորհրդաբանորեն բացվում է կուռքերի, մահարձաննե-

րի, քանդակված փայտերի պաշտամունքը Քրիստոսի պատկերով փոխարինումը։ 
5 Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, էջ 178։ 

6 Կ. Յովհաննիսեան, Վարպետաց Վարպետ Տարագրոսը//Հայկազեան հայագիտական 

հանդէս, ԼԱ, Պէյրութ, 2011, էջ 668։ 
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Աստվածածնի մասին: Մարիամը, կանխազգալով իր մահը, կանչեց ա-
շակերտներին, հայտնեց իր մոտալուտ մահը, սակայն իմանալով, որ 
Բարդուղիմեոսը նրանց մեջ չէ, շատ տխրեց, քանի որ իրար շատ էին սի-
րում: Կանչեց Պողոսին, դաստառակ ուզեց, պարզեց երեսին, և նրա կեն-
դանագիր պատկերը նկարվեց կտավի վրա: Աստվածածինը պատվիրեց 
հանձնել այն Բարդուղիմեոսին ու մահացավ: Երկար ճանապարհորդելուց 
հետո Բարդուղիմեոսը և իր ընկերները վերջապես հասան Վանի մոտ` 
Նորտուզի շրջանի մի դաշտավայր: Այստեղ հայտնվեց Մարիամի տեսիլը 
և պատվիրեց մեհյանի տեղ հոգու փրկության վանք կառուցել` քառասուն 
աստիճանի խորության մի տաղավար, իր կենդանագիր պատկերը մեջը 
դնել, և միշտ լուսեղեն երկու մոմ վառել և պատարագ մատուցել: Բարդու-
ղիմեոսը երեք կողմը նաև խաչքարեր է կանգնեցնում1: Այսպես ի հայտ է 
գալիս ոչ միայն Մարիամի կենդանագիր պատկերը, այլև վանքը (Վաս-
պուրականի անվանի Հոգվոց վանքը), որ ուխտատեղի2 էր` շրջակա բոլոր 
բնակիչների համար անկախ ազգային պատկանելությունից:  

18-րդ դ., երբ Հովնաթան Հովնաթանյանը նկարազարդում էր Էջ-
միածնի տաճարը, շարունակելով իր հռչակավոր պապի` Նաղաշ Հովնա-
թանի գործը3, կիրառում էր հետևյալ եղանակը. նկարում էր կտավի վրա 
և փակցնում պատին: Այս ձևով նա իր որդի Հակոբի, աշակերտների և 
օգնականների հետ նկարել է «Ավետընկալ Մարիամ», «Մուտք Երուսա-
ղեմ», «Խորհրդավոր ընթրիք», «Ոտնլվա», «Հարություն», «Խաչելու-
թյուն», «Աբրահամի զոհաբերությունը» և այլ նկարներ4: Այսինքն, ավան-

                                            
1 Ա. Աբրահամյան, Վանի սուրբ Հոգվոց վանքի Կոնդակի պատմությունը, Հայաստանի ազ-

գային արխիվ, ֆ. 109, ցուցակ 7, գործ 954, թ. 025150-025165։ Ինչպես նկարագրում է հեղի-
նակը, այս առասպելը պահվում էր Հոգվոց վանքում` գրված տասներկու մաքուր մագաղա-
թյա թղթերի վրա` սև և կարմիր գրերով։ Նա անձամբ այն կարդացել է 1881 թ., 16 տարեկան 
հասակում։ 

2 Հնարավոր է, որ խաչքարերի հիշատակումը կապված է Հայաստանում սկզբնական քրիս-

տոնեության տարածման հետ, այսինքն ժողովուրդը խաչարձանների երևան գալը նույ-
նացնում է քրիստոնեական գաղափարների մուտքի հետ։ 

3 Նաղաշ Հովնաթանը որմնանկարչական աշխատանքներ է կատարել Երևանի Պողոս-Պետ-

րոս եկեղեցում, Էջմիածնի տաճարում, Ագուլիսի Թովմա առաքյալի վանքում, Թիֆլիսի ե-

կեղեցիներում և այլ` տերունական թեմաներով (տես` Ա. Մնացականյան, Նաղաշ Հովնա-

թան//Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները, V-XVIII, էջ 497)։ 
4 Մ. Ղազարյան, Հովնաթան Հովնաթանյան//Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները, V-XVIII, 

էջ 509։ 
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դաբար շարունակվում էր նույն տեխնիկան, ինչ և քրիստոնեության 
սկզբնական շրջանում: 

Հայաստանին բնորոշ չէ շարժական պատկերների (իկոնաների) 
պաշտամունքային կիրառությունը: Թերևս դա բյուզանդական-քաղքեդո-
նական կամ կաթոլիկ (ֆրանկ) եկեղեցիների ազդեցությունն է և տարած-
ված է եղել համապատասխան դավանանքի հայերի մեջ1: Եղել են նաև 
հազվագյուտ շարժական սրբապատկերներ, որոնք կոչվում էին «հրաշա-
գործ» և ուխտավորների մեծ բազմություն էին հավաքում: Հռչակավոր էր 
Ալեքսանդրապոլի «Եօթն վիրաց» ս. Աստվածածնի պատկերը, որը, ա-
վանդության համաձայն, նկարել է Ղուկաս ավետարանիչը` գեղարվես-
տին և նկարիչներին հովանավորող առաքյալը2: 

Ցավոք, հայկական որմնանկարչության նմուշներ շատ քիչ են պահ-
պանվել, հիմնականում այս բացը լրացվում է զանազան գրավոր աղ-
բյուրների միջոցով3, ականատեսների վկայություններով, նույնը որոշ չա-
փով վերաբերում է և բարձրաքանդակներին: Շատ ավելի բարվոք վի-
ճակ է մանրանկարչության ասպարեզում, որի հիման վրա էլ կարելի է 
պատկերացում կազմել Աստվածաշնչյան թեմաներով հայկական պատ-
կերագրության մասին, նաև հաշվի առնելով, որ որմնանկարներն ու 
                                            
1 Գ. Լեւոնեան, Ուրուագիծ միջնադարեան հայ մանրանկարչութեան//Գեղարուեստ, Թիֆ-

լիս, 1908, N 2, էջ 29-30։ Հեղինակն ընդգծում է, որ դա հունամոլ եկեղեցական հայրերի 
ջանքերի շնորհիվ է տարածվել Հայաստանում։ Ավելի հիմնավոր կարծիք տե՛ս Ա. Սահա-
կյան, Միջնադարյան պատկերապաշտության հայկական տարբերակը, ՊԲհ, № 2, 1987, էջ 
150-159։  

2 Նշվ. աշխ., էջ 30։ 
3 «Էջմիածնի ամբողջ ներսը, բոլոր պատերը զարդարում են ֆրեսկօներով, շինւում է Անիի ս. 

Գրիգոր եկեղեցին ու նույնպէս զարդարւոմ է բազմաթիւ նկարներով, որ և իր խայտաբղէ-
տութեամբ ժողովրդից ստանում է «Նախշլու վանք» անունը», Գ. Լեւոնեան, նշվ. աշխ., էջ 

29։ Ցավոք, հեղինակը չի նշում կոնկրետ ինչ նկարներ էին այնտեղ արված։ Ըստ հոդվածի. 
Մկրտիչ կաթողիկոսը մեծ մասամբ քանդել տվեց ս. Էջմիածնի որմնանկարները, որտեղից 
«խնամող ձեռքերը» ազատեցին Գրիգոր Լուսավորչի, Տրդատի, Վարդանի և այլ պատկեր-
ներ, որոնք պահվում էին Ճեմարանում, իսկ հետագայում ուղարկվեցին վանքի նորաշեն 
թանգարան։ Այս որմնանկարները քանդելուց առաջ հավաքել և ընդօրինակել է Վ. Սուրե-
նյանցը։ Անհետացած որմնանկարների վերաբերյալ տեղեկություններ կարելի է քաղել 

նաև. Գ. Հովսեփյան, Խաղբակյանք կամ Պռոշյանք հայոց պատմության մեջ (հ. Ա., Վա-

ղարշապատ, 1928, հ. Բ., Երուսաղեմ, 1942)։ Այստեղ կան տվյալներ Գեղարդավանքի ոչ մի-
այն որմնանկարների, բարձրաքանդակների, խաչքարերի, այլև այնտեղ ժամանակին պահ-
վող պատկերազարդ ավետարանների մասին (Ա., նկ. 31, Բ., նկ. 159, Ա., էջ 87-91, նկ. 152, 
153, 154, Ա., էջ 122, նկ. 42) և այլն։ 
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բարձրաքանդակները թե՛ ոճի առումով, թե՛ թեմատիկ ընդգրկումով շատ 
մոտ են մանրանկարչության նույնանման տեսարաններին:  

Արաբ ճանապարհորդ և աշխարհագրագետ Ալ Մուքադասին նշում 
է, որ Դվինից (Դաբիլ) երեք փարսաղ հեռավորության վրա (հավանա-
բար` Արտաշատում) կար սրբատաշ սպիտակ քարերից` կոնաձև գլխար-
կի նման, ութսյունանի վանք, որի մեջ գտնվում էին Կույս Մարիամի 
պատկերները: Դրանք զետեղված էին դռների միջև. որ դռնով էլ մտնե-
իր, տեսնում էիր Աստվածածնի պատկերները1: Ալ Մուքադասին չի նշում, 
Աստվածածնի պատկերները քանդակված էին, թե նկարված: 

Գ. Հովսեփյանը լուսանկարել և նկարագրել է այսօր ավերված մի ե-
զակի հուշարձան` Գեղարդի ս. Աստվածածին քարայր-մատուռի 1258 թ. 
որմնանկարները: Աբսիդի կենտրոնում Տիրամայրն է եղել` Հիսուսը 
գրկին, մեդալիոնի մեջ` երկու կողմից հրեշտակներ: Մեկ այլ խմբանկա-
րում նստած Հիսուսն է, մոտը երեք աշակերտ, առանց լուսապսակների2: 
Դադիվանքի գլխավոր եկեղեցու հարավային որմի վրա Աստվածամոր 
պատկերն է եղել, նրա հայացքը սևեռած է եղել կենտրոնում նստած (հա-
վանաբար` Ամենակալի) կերպարին: Մ. Տեր-Մովսեսյանը մանրամասնո-
րեն նկարագրում է «Ծննդյան» տեսարանը3: Լ. Դուռնովոն նկատել է 
նաև հայկական միջավայրում հազվագյուտ` Հիսուսի կողմից թագը և 
Մարիամի կողմից ամֆորան Նիկողայոս հրաշագործին վերադարձնելու 
թեման: Հյուսիսային պատի վրա ս. Ստեփանոսի քարկոծման տեսա-
րանն է4: Ըստ Ս. Տեր-Ներսիսյանի, Աղթամարի ս. Խաչ եկեղեցին միակն 
է, որում գրեթե լիովին պահպանվել են որմնանկարները: Ավետարանչա-
կան ընդարձակ ցիկլը, սկսած Ավետումից և վերջացրած Ահեղ դատաս-
տանի տեսարանով երկու գոտիով զետեղված է եկեղեցու ներսի պատե-
րին: Սկզբնական գմբեթը փլուզվել է, բայց թմբուկին կարելի է տեսնել 
Ծննդոցի որոշ դրվագներ, մասնավորապես Ադամն ու Եվան, նրանց 
վտարումը Եդեմից5: 
                                            
1 Н. Караулов, Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане։ VII. Аль 
Мукадасси//Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, Вып. 38, 
Тифлис, 1908, с. 16.  

2 Գ. Հովսեփյան, Խաղբակյանք կամ Պռոշյանք, հ. Բ., էջ 90-91։ 

3 Մ. Տեր-Մովսեսեան, Հայկական երեք մեծ վանքերը` Տաթևի, Հաղարծնի և Դադի եկեղե-

ցիները և վանական շինութիւնները, Երուսաղէմ, 1938, էջ 87։ 
4 Л. Дурново, Очерки изобразительного искусства средневековой Армении, М., 1979, с. 153-154. 
5 С. Тер-Нерсесян, Армения։ быт, религия, культура, с. 161. 
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Ինչպես նկատել է Ս. Տեր-Ներսիսյանը` Հայաստանում, Կովկասում, 
ի տարբերություն արևելյան այլ եկեղեցիների, կիրառում են ֆիգուրներով 
և զարդաքանդակներով կոմպոզիցիաներ: Բարձրաքանդակների մո-
տիվները հաճախ նույնն են, ինչ և որմնանկարներինը, մոտենում են նաև 
մանրանկարներին: Այս համատեքստում Տեր-Ներսիսյանը, օրինակ է բե-
րում Մրենու եկեղեցու արևելյան տիմպանի (դռան ճակատի) փորագրու-
թյունը` Քրիստոսը և սրբերը, որոնց մոտենում են տվյալ եկեղեցու նվիրա-
տուները, Պտղնիի եկեղեցու սրբերի բարձրաքանդակները մեդալիոնների 
մեջ և այլն: Առհասարակ Աստվածամայրը Մանկան հետ, ինչպես և Հիսու-
սի ֆիգուրները, տիպական են ինչպես որմնանկարների, այնպես էլ բարձ-
րաքանդակների համար1: Գանձասարի եկեղեցու գմբեթի արևմտյան ճա-
կատի տիմպանի ներսում Հիսուսն է պատկերված, ավելի ցած` Մեղսագոր-
ծության տեսարանը: Առանձին տեղ է զբաղեցնում «Աստվածամայրը Ման-
կան հետ» որմնաքանդակը, որը Աղթամարի Ս. Խաչ, Աշտարակի Սպիտա-
կավոր և այլ եկեղեցիների նույն թեմայով քանդակների մի տարբերակն է2: 
Տիպական են Գանձասարի և Նոր Վարագա ս. Նշան եկեղեցու քանդակ-
ները` Հիսուսի Խաչելությունը3, որոնք նմանվում են նույն վայրերի խաչքա-
րերի և մանրանկարների պատկերներին4: Տեր-Ներսիսյանը նշում է, որ 
հատկապես սիրված են սրբերով շրջապատված Քրիստոսի և Սուրբ Կույսը 
Մանկան հետ քանդակները5: Աղթամարի ս. Խաչ եկեղեցու հյուսիսային և 
հարավային պատերին քանդակված են Հին Կտակարանի տեսարաններ, 
մասնավորապես, Հովնան մարգարեի ցիկլը, Դավթի և Գողիաթի մենա-
մարտը` Սավուղի ներկայությամբ, ինչպես նաև Քրիստոսի, Սուրբ Կույսի, 
առաքյալների և սրբերի կերպարներ: Յուրաքանչյուր պատի կենտրոնա-
կան ճակատ կոնի տակ ավետարանիչ է քանդակված6:  

Վաղ միջնադարի յուրահատուկ քանդակներ են ստելաները, որոնց 
Ս. Տեր-Ներսիսյանը խաչքարեր է անվանում և համարում է խաչքարերի 

                                            
1 С. Тер-Нерсесян, նշվ. աշխ., էջ 141. 

2 Հ. Հակոբյան, նշվ. աշխ., էջ 19։ 

3 Նշվ. աշխ., էջ 19-20։ 
4 Նշվ.աշխ., էջ 21-22։ 
5 С. Тер-Нерсесян, նշվ. աշխ., էջ 147։ 

6 Նույն տեղում, էջ 145-147։ 
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ամենահին դրսևորումները1: Ստելաների կողային հարթությունների և 
հիմքերի վրա փորագրված են Հիսուսի, սրբերի և հրեշտակների ֆիգուր-
ներ, Սուրբ Կույսը Մանկան հետ, Դանիելը առյուծների գբում, Իսահա-
կին զոհաբերելը, երեք պատանիները հրե վառարանում, նաև Տրդատի 
դարձը, ուր Տրդատը հաճախ պատկերված է խոզի գլխով2: Ըստ Գ. Հով-
սեփյանի, որ այդպիսի գերեզմանական կոթողների վրա հաշվել է շուրջ 
երեսուն պատկեր` Աստվածածինը Մանկան հետ, և՛ կանգնած, և՛ նստած 
վիճակում` օրանտայի դիրքով – Հայաստանից է առաջացել օրանտայի 
դիրքով Աստվածածնի և Մանկան պատկերագրությունը3: Նա նաև գտ-
նում է, որ խոզագլուխ կերպարը Տրդատ արքան չէ, հատկապես որ մի օ-
րինակում ակնհայտ իգական կերպար է քանդակված4: 

Հավապտուկ վանքի, Խաղբակյանների տոհմական գերեզմանա-
տան և այլ խաչքարերի մի մասը, բացի զանազան նախշերից, ունեցել են 
նաև թեմատիկ տերունական պատկերներ՝ Հիսուսի խաչելությունը, 
Աստվածամայրը Մանկան հետ, Մկրտություն, Հարություն, Յուղաբեր 
կանայք5: Ի տարբերություն սովորական խաչքարերի, որոնց արևմտյան 
ճակատային մասը լրիվ քանդակազարդ է, և կենտրոնում գտնվում է 
խաչը, մի խումբ խաչքարերի վրա կենտրոնում պատկերված է Խաչելու-
թյունը: Այս խաչքարերը կոչվում են Ամենափրկիչ, ժողովուրդն դրանց 
վերագրում է հիվանդություններ բուժելու հատկություն և ուխտ է անում 
դրանց մոտ6: Շատ դեպքերում խաչքարերի վերնամասը պսակվում էր ի-
նքնատիպ քիվով, որի տակ երբեմն մի լայն շերտով տեղավորում էին 
թեմատիկ-տերունական պատկերաքանդակներ. Ամենակալը գահի վրա, 
Աստվածածինը, Աստվածածինը Մանկան հետ, Ավետում, Մկրտություն7: 
                                            
1 Նույն տեղում, էջ 139։ 
2 Նույն տեղում, էջ 139 (այստեղ հեղինակը մասնավորապես բերում է Թալինի 7-րդ դ. 

թվագրվող ստելաները. նկ. 25, 26, 27, 28)։  
3 Գ. Հովսէփեան, Նիւթեր և ուսումնասիրութիւններ հայ արուեստի պատմութեան, պրակ Գ, 

Նիւ Եորք, 1944, էջ 92-93։ 
4 Գ. Հովսէփեան, նշվ. աշխ., էջ 87։ 

5 Հ. Հակոբյան, նշվ. աշխ., էջ 22։ 

6 Լ. Ազարյան, Հայկական խաչքարեր (ալբոմ), Մայր Աթոռ ս. Էջմիածին, 1973, էջ 14։ 

7 Նշվ. աշխ., էջ 15։ Խաչքարերի մշակութաբանական քննություն տե՛ս А. Саакян, Культово-
мемориальные стены в системе армянской средневековой народной культуры (автореферат 
канд. дисс.). Ер., 1986։  
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Հայոց միջնադարյան արվեստում հսկայական տեղ է զբաղեցնում 
գրքազարդարվեստը, հատկապես մանրանկարչությունը: Մանրանկար-
չական տեխնիկան հնարավորություն է ընձեռում սուղ արտահայտչամի-
ջոցներով հասնել ոգեղեն և գաղափարական լայն ընդհանրացումների: 

Պատկերազարդ ձեռագրերն իրենց կազմությամբ կարելի է բաժանել 
երեք մասի.  
Ա. Ամբողջ էջ գրավող մանրանկերները դրվում են ձեռագրի սկզբում ` 

ստեղծելով յուրահատուկ մուտք հաջորդ էջերի գրավոր ավանդման 
համար:  

Բ. Ամբողջ էջով մանրանկարներն ու տեքստ պարունակող էջերը հա-
ջորդում են միմյանց:  

Գ. Ամբողջ էջ գրավող մանրանկարներից բացի տրվում են նաև փոքր 
մանրանկարներ, որոնք տեղադրված են տեքստի մեջ հատուկ բաց 
թողնված տեղերում:  
Պատկերագրական առումով զանազան տեսարաններով և շեշտադ-

րումներով են ձևավորվում Աստվածաշունչը և Ավետարանները: Աստվա-
ծաշնչում պատկերվող նկարների դասավորության և ընտրված տեսա-
րանների բովանդակության մասին կարելի է պատկերացում կազմել 
ծաղկող Հայրապետ Ջուղայեցու պատկերազարդած Աստվածաշնչից1: 

1. Տէր զորութիւն   21. Տեսիլ Եզեկիելի  
2. Մովսես մարգարէ  20. Դանիէլ2 
3. Դաւիթ3     19. Հովնան4 
4. Խաչելութիւն    23. Հայտնութիւն Յովհաննու  

                                            
1 Աստուածաշունչ, 1649 թ., Ասպահան, ձեռ. 189, ծաղկող` Հայրապետ Ջուղայեցի//Ա. Գէոր-

գեան, Հայ մանրանկարիչներ, Մատենագրութիւն, IX-XIX դդ., Գահիրէ, 1998, էջ 330-331։  

  Կար Աստվածաշնչի պատկերման մեկ այլ ձև, երբ նկարվում էին Ադամն ու Եվան, տոհմա-
ծառը (Գուշակումն մարգարէների), Աստվածաշնչի հիմնական կերպարները. Մովսես, Սո-
ղոմոն, Եսայի, Ամբակում, Երեմիա և ուրիշներ, և Հիսուսի կյանքի կարևորագույն դրվագնե-
րը (Օրինակ` տե՛ս Աստուածաշունչ, 1318 թ., Գլաձոր(՞), ձեռ. 206, ծաղկող` Թորոս Տարոնա-
ցի//նույն տեղում, էջ 230-231)։ 

2 Երեք մանկունք ի մէջ հնոցին, Դանիէլ ի գուբ առիւծոյ։ Առհասարակ հայկական մանրա-

նկարչությունում տարածված էր «կոմիքսային» մոտեցումը, երբ մի քանի տեսարաններ մի-
ացնում էին մի նկարի մեջ, կամ ընդհանուր գաղափարի շուրջ հյուսում էին նկարապատումը։ 

3 Ազատումն ոչխարի, Սպանանէ զԳողիաթ, Զոհաբերութիւն, Գահի վրայ։ 
4 Բան Տէառն առ Յովնան, Փախչիլն ի Թարսիս, Անկումն ի ծով, Թքումն կիտին զՅովնան ի 

ցամաք: 
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5.. Չորս աւետարանիչ   22. Քրիստոս 
6. Արարչագործութիւն   23. Յայտնութիւն.  
7. Ադամն եւ Եւան ի մէջ դրախտի     Ա. Որդի մարդոյ ի մէջ եօթն ճրագարանացն 
8. Մեղսագործութիւն   Բ. Աթոռ… յերկինս  
9. Նոյան տապան    Գ. Եբաց գառն զմի կնքոցն   
10. Հյուրասիրութիւն Աբրահամու  Դ. Հրեշտակք, որ ունէին փողս   
11. Զոհաբերութիւն Իսահակայ Ե. Աստղ մի անկանէր յերկնից   
12. Տեսիլն Հակոբի     Զ. Հրեշտակ… իջանէր յերկնից  
13. Անցումն ի Կարմիր ծով  Է. Կին մի արկեալ զիւրեւ զարեգականն 
14. Տախտակն տասնաբանայ  Ը. Գազան… ելանէր յերկրէ 
15. Ընծայաբերութիւն    Թ. Գնաց առաջին հրեշտակն եւ եհեղ  
16. Տապանակն ուխտի    զսկաւառակն իւր յերկիր   
17. Յոբ       Ժ. Կին մի նստէր ի վերայ կարմիր գազանի 
18. Սողոմոն    ԺԱ. Ձի սպիտակավոր հեծեալ 
       ԺԲ. Զքաղաքն սուրբ զնորն Երուսաղէմ 
Ավետարանների ձևավորումը տեսարանների առումով շատ ավելի 

բազմազան է: Վստահաբար կարելի է ասել, որ կա մի քանի ձև. Ա. հա-
մառոտ պատկերագրություն` 12-20 նկար, Բ. ընդարձակ` 20-40 նկար-
ներ, և Գ. լայնածավալ` նկարների թիվը հասնում է մինչև 200: Կային 
նաև Ավետարաններ, որոնք չունեին տերունական-թեմատիկ պատկեր-
ներ: Ամենատարածվածները Ա. տիպի ձեռագրերն են, թերևս ոչ մեծ 
ջանք և ծախս պահանջող ձեռագրերը: Այս տիպի գաղափարական ամե-
նակատարյալ ձեռագիրը կարելի է համարել Մոկսում գրված ձեռ. 5783 
Ավետարանը1: Այս Ավետարանը ցիկլիկ կառուցվածք ունի, իր 20 թեմա-
տիկ նկարներով ամբողջությամբ «պատմում է» Տերունական կարևորա-
գույն գաղափարները, վերարտադրում է ամբողջ քրիստոնեության խոր-
հըրդաբանությունն ու հոգին: 

1. Տեսիլ Եզեկիէլի     11. Խաչելութիւն 
2. Ծննդաբանութիւն Քրիստոսի  12. Թաղումն 
3. Ավետումն      13. Ավերումն դժոխքի 
4. Ծնունդ      14. Յարութիւն 
5. Ընծայումն (Տեառնընդառաջ)2 15. Համբարձում 

                                            
1 Ավետարան, 1588-1590 թ., ձեռ. 5783, Մոքս. Ա. Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 30։ 

2 Հաճախ Տեառնընդառաջի փոխարեն այս տեսարանն անվանվում էր Ընծայումն, քանի որ 

Սիմոն ծերը գալիս է տաճար, Հիսուսի մոտ, երբ նրան բերել էին տաճարին ընծայելու հա-
մար. Ղուկ. Բ. 25-35։ 
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6. Մկրտութիւն     16. Հոգեգալուստ 
7. Պայծառակերպութիւն   17. Երկրորդ գալուստ 
8. Հարութիւն Ղազարու   18. Մարիամ Աստուածածին 
9. Մուտք յԵրուսաղեմ    19. Քրիստոս 
10. Ոտնալուա      20. Չորեքկերպեան աթոռ 
Ամենաընդարձակ պատկերազարդ Ավետարանն այսպես կոչված 

ութ նկարիչների Ավետարանն է1: Այստեղ կա 179 թեմայի արծարծում, ո-
րոնցից երկու տասնյակից ավելին կրկնվում են մի քանի անգամ` տար-
բեր նկարիչների կողմից, տարբեր շեշտադրումներով: Այս ձեռագրի յու-
րաքանչյուր Ավետարանն ունի իրեն յուրահատուկ թեմաների մանրա-
նկարներ, իսկ այն թեմաները, որոնք ընդհանուր են չորս Ավետարաննե-
րում` կրկնվում են, ստանալով նոր շեշտադրումներ, համապատասխան 
թե՛ ծաղկողի, թե՛ տվյալ Ավետարանի ոգուն: Այս Ավետարանի առաջին 
նկարն է «Մի’ երկնչիր առնուլ առ քեզ զՄարիամ կին քո» (Մատթ. Ա. 
20), իսկ վերջինը` «Պետրոս ձկնորս» (Յով. ԻԱ. 3-7): 

Նկարների թեմատիկ ընդգրկումը տարբերվում է նաև տարածաշըր-
ջանային դպրոցների մեջ: Ընդհանուր թեմաներից զատ, կան որոշակի 
նյութեր, որոնք բնորոշ են այս կամ այն դպրոցին: Օրինակ, Վասպուրա-
կանի դպրոցում, հիմնական պարտադիր թեմաների հետ պատկերվում 
էին նաև «Հիսուսը փառքի աթոռին», «Աբրահամի զոհաբերությունը», 
«Այլակերպություն», հրաշագործությունների ընդարձակ շարը` «Հարսա-
նիք Կանայում», «Հիվանդների բուժումը», «Այրու մահամերձ որդու փըր-
կությունը», «Պետրոսի թերահավատությունը ծովում», ապա «Նկանակի 
բաշխումը», «Պատարագի մատուցումը», «Հաղորդություն», «Աստվածա-
մոր վերափոխումը» և այլն: Սակայն Արցախ-Ուտիքի ձեռագրերում 
դրանք չկան, այլ մտցված են առանձին հատվածներ մեղսագործությու-
նից (օր. «Ադամն ու Եվան իմաստության ծառի տակ»), առակների դրվագ-
ներ, մեծ տեղ է հատկացվում Հիսուսի մանկության դրվագներին, այստեղ 
մանկությանը վերաբերող մյուս թեմաների հետ հանդես են գալիս «Կոտո-
րումն մանկանց», «Փախուստ Եգիպտոս», «Մանուկ Հիսուսի քարոզը տա-
ճարում»2: Առհասարակ ամենասիրված թեմաները կապված են անմիջա-
պես Քրիստոսի և Աստվածամոր հետ: Դա վերաբերում է ոչ միայն ման-

                                            
1 Ավետարան, ԺԳ դ., 1320 թ., Կիլիկիա, ձեռ. 7651. Ա. Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 650-653։ 

2 Հ. Հակոբյան, նշվ. աշխ., էջ 111, տողատակը, էջ 85։ 
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րանկարներին: Մոմիկի, Սարգիս Պիծակի, Թորոս Տարոնացու, Հակոբ 
Ջուղայեցու և ուրիշների արվեստում մեծ տեղ է հատկացվում Սուրբ Կույ-
սին, նրա կյանքի տարբեր միջադեպերին: Ս. Տեր-Ներսիսյանը նշում է, որ 
հատկապես կարևոր էին Մարդեղություն և Քավություն գաղափարները1: 
Առաջինը հիմնականում արտահայտվում էր Հիսուսի մանկության դրվագ-
ներով և Աստվածամայրը Մանկան հետ նկարներում, իսկ երկրորդը` Հի-
սուսի չարչարանքները, Խաչելություն և Հարություն նկարներով: 

Գոյություն ունեին հատուկ Ավետարաններ, որոնք կոչվում էին 
«Բժշկության Ավետարան»: Հնարավոր է, որ այդ ձեռագրերը հատուկ 
բուժական նշանակություն ունեին, դրանք կարդում էին համապատաս-
խան հիվանդների վրա: Սարգիս Պիծակի պատկերազարդած Բժշկու-
թյան Ավետարանում2 զետեղված են հետևյալ նկարները.  

1. Բուժումն դիւահարի – 2 հատ 4. Բուժումն հիվանդի 
2. Հարութիւն     5. Քրիստոս եւ աշակերտք ի մէջ նաւի 
3. Բուժումն անդամալոյծի  6. Յարութիւն ննջեցելոց: 
Բժշկության նման մի Ավետարան էլ Գլաձորում ծաղկել է մեկ այլ 

հանրահայտ ծաղկող, ճարտարապետ, քանդակագործ և գրիչ Մոմիկը3: 
Հաճախ ծաղկողները յուրովի են մեկնաբանում Հին և Նոր Կտակա-

րանների դրվագները, համաձայնեցնելով իրենց պատկերացումներին, 
ելնելով սեփական նախասիրություններից և գաղափարական-խորհրդա-
բանական մեկնաբանություններից: Օրինակ. Թորոս Ռոսլինը փոքր-ինչ 
շեղվում է «Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ» դրվագի կանոնացված պատկե-
րագրությունից: Ռոսլինը դուրս է թողնում իր մտահաղացմանը խանգա-
րող մանրամասները` Փրկչին դիմավորող քաղաքացիներին, պարտա-
դիր ծառն ու շքերթը դիտող երեխաներին, Քրիստոսի ճանապարհին 
զգեստներ փռող կանանց: Նկարում ամբողջ շեշտը դրվում է Քրիստոսի 
և տասներկու առաքյալների կերպարների վրա` նրանց վրա կենտրոնաց-
նելով ամբողջ տեսարանի խորհուրդը4: Որոշ դեպքերում ծաղկողները 
պատվիրատուի կամ պարգև ստացողի դիմանկարը զետեղում են ավե-
                                            
1 S. Der Nersessian, Armenian Manuscripts in the Walters Art Gallery, Baltimore, 1973, p. 3. 
2 Ավետարան բժշկության, 1353 թ., ձեռ. 6795, Կիլիկիա՞, գրիչ և ծաղկող` Սարգիս Պիծակ. 

(տես` Ա. Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 657)։ 
3 Ավետարան բժշկության, 1302 թ., ձեռ. 6792, Գլաձոր, ծաղկող` Մոմիկ (տես` Հ. Հակոբյան, 

նշվ. աշխ., էջ 86)։ 
4 Ավետարան` 1262 թ., Բալթիմոր, Ուօլտերի հավաքածու (տես` S. Der Nersessian, նշվ. աշխ., էջ 

328)։ 
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տարանչական տեսարանների մեջ: Օրինակ. Երուսաղեմի ձեռ. 1973, 
ծաղկող` Սարգիս Պիծակ, զետեղված են Ծնունդ Քրիստոսի, Խաչելու-
թյուն, Հարություն, Այլակերպություն, Ծաղկազարդ (Մուտք Երուսաղեմ), 
Ննջումն Աստվածածնի, Համբարձումն և Խաչից վայր իջեցնելը ման-
րանկարները: «Ծնունդ Քրիստոսի» նկարի մեջ Մանկանը լողացնող ա-
ղախինը Մարիուն թագուհին է, ում և պարգևած է այս Ավետարանը: Նա 
նաև ներկայացված է Խաչից իջեցնելու տեսարանում` խաչի առաջ ըն-
կած, գլխին թագ1: Չափազանց հետաքրքիր է Արցախ-Ուտիքի դպրոցին 
պատկանող, Հալլեի գրադարանում պահվող Ավետարանի «Մկրտու-
թյուն» տեսարանը2: Այստեղ Հիսուսը, ի տարբերություն պատկերագրու-
թյան ընդունված կանոնի, մկրտության ժամանակ պատկերված է 
զգեստներով, ինչը չի հակասում Մատթ. Գ., 5-17, ուր խոսք չկա մկրտու-
թյան ժամանակ Հիսուսի մերկանալու մասին: Հայ մանրանկարչության 
ինքնատիպ ծաղկողներից մեկը` հռչակավոր Հակոբ Ջուղայեցին, իր 
պատկերազարդած Ավետարաններից մեկում, որը նա ծաղկել էր խոջա 
Ավետիսի համար3, պատկերել է «Թլպատումն Հիսուսի» (Ղուկ. Բ. 21) 
տեսարանը, որը թերևս միակն է հայ մանրանկարչական արվեստի մեջ: 

Հայկական մանրանկարչության հիանալի վարպետներից է Եգիպտո-
սում 18-րդ դ. ծաղկող Հովհաննա ալ-Արմանին: Նրա ոճի մեջ միախառն-
վել են հայկական և ղպտական, մասամբ էլ եթովպական և բյուզանդա-
կան ավանդույթները: Նա աշխատակցել է իր ընկեր և շատ նկարների 
համահեղինակ Իբրահիմ ալ-Նասեհի հետ: Ալ-Արմանին նկարել է նաև 
«կոմիքսային» եղանակով, օրինակ նրա և ալ-Նասեհի հանրահայտ Ս. 
Աստվածամոր պատկերը, ուր կենտրոնում Ս. Աստվածամայրն է Մանկան 
հետ, իսկ շուրջը, առանձնացված փոքր շրջանակների մեջ, տարբեր 
դրվագներ են Ս. Աստվածածնի կյանքից4: Այս եղանակը տարածված է ե-
                                            
1 Մեսրոպ եպիսկ. Տեր-Մովսեսեան, Հայկական մանրանկարներ, ԱՀ, XXIV գ., 1, Թիֆլիս, 

1913, էջ 80։ 
2 B. Brentjes, Das Armenishche manuscript N1 in Halle [Wiss, 7, Univers. Halle XXIV. 77. G. H. 2-5, 

63, 5, 133-135. Halle, 1977], Հ. Հակոբյան, նշվ. աշխ., էջ 72-76, նկ. 4, 5։ 
3 Ավետարան, 1610 թ., ձեռ. 7639, գիրչ և ծաղկող` Հակոբ Ջուղայեցի (տես` Ա. Գէորգեան, 

նշվ. աշխ., էջ 465-466)։  
4 Սրբապատկերը գտնվում է հին Կահիրեի Ս. Աստվածածնի «ալ-Մուլաքա» եկեղեցում։ Այս 

եկեղեցում պահվում է սրբապատկերների յուրօրինակ մի հավաքածու, որի մեծ մասը կազ-
մում են Հովհաննա ալ-Արմանիի և Իբրահիմ ալ-Նասեհի նկարները (տես` Е. Толмачева, 
Копты։ Египет без фараонов, М., 2003, рис. 60, с. 210)։ Նրանց մյուս նկարներից (տես` նույն 

գրքում, նկ. 29, 36, 37, 38)։ 
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ղել հայ մանրանկարչության մեջ, և հետագայում այն կիրառում է Հ. Կոջո-
յանը` իր հանրահայտ «Սասունցի Դավիթ» նկարչական շարքում: 

Աստվածաշնչյան թեմաներին անդրադարձել են հայ այնպիսի մեծ 
նկարիչներ, ինչպիսիք են Հ. Այվազովսկին և Վ. Սուրենյանցը1: Ֆրանսա-
հայ մեծանուն նկարիչ Գարզուն` 1991 թ., պատկերազարդել է Մանոսկեի 
եկեղեցին, մասնավորապես նկարելով «Ապոկալիպսիս» մեծ նկարը: 

ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ՄՈՏԻՎՆԵՐԸ ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ  
ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏՈՒՄ 

Անդրանիկ Ժամկոչյան  

Բանալի բառեր. Աստվածաշունչ, Ավետարան, բարձրաքանդակ, մանրանկար, 
պատկերագրություն 

Աստվածաշունչը մեծ ազդեցություն է թողել հայկական կերպարվեստում: 
Պատկերվել են ոչ միայն նորկտակարանյան դեպքերը, այլև հինկտակարանյանը, 
թեև ավելի պակաս: Բարձրաքանդակների մեջ շատ սիրված են Աստվածածինը 
Մանկան հետ պատկերները, որոնց ամենահին օրինակը Օձունի եկեղեցում է, (IV-V) 
դ.: Աղթամարի Ս. Նշան եկեղեցին իր վրա կրում է բազմաթիվ քանդակներ Աստ-
վածաշնչի երկու մասերից: Խաչքարերը ևս ունեն տերունական, ինչպես և Աստվա-
ծածինը Մանկան հետ պատկերներ: Որմնանկարների մեզ հասած փոքրաթիվ մնա-
ցուկները յուրահատուկ կամուրջ են քանդակի և մանրանկարի միջև, դրանք բոլորն 
էլ վերաբերում են աստվածաշնչյան, մասնավորապես նորկտակարանյան դրվագ-
ներին: Թեմատիկ առումով քննելով մանրանկարները, պարզ է դառնում, որ օգ-
տագործվել են ոչ միայն տերունական շարքի 13 թեմաները, այլև զանազան այլ 
դրվագներ Քրիստոսի, Աստվածածնի, առաքյալների կյանքից, ինչպեսև որոշակի 
հինկտակարանյան սյուժեներ: 

Մանրանկարչության դարաշրջանի ավարտով աստվածաշնչյան թեմաներով 
ստեղծագործելը չդադարեց հայոց մեջ: Հայ մեծանուն նկարիչներ. Հ. Այվազովս-
կին, Վ. Սուրենյանցը, Տարագրոսը, Գարզուն և ուրիշներ անրադարձել են աստվա-
ծաշնչյան կերպարներին: 

БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В СРЕДНЕВЕКОВОМ АРМЯНСКОМ ИСКУССТВЕ 

Андраник Жамкочян 

Ключевые слова: Библия, Евангелие, барельеф, миниатюра, изобразительное 
искусство. 

                                            
1 Հ. Այվազովսկու և Վ. Սուրենյանցի այդ թեմայով որոշ կտավներ գտնվում են Հայաստանի 

Ազգային պատկերասրահում։ 
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Библия оставила огромный след в армянском изобразительном искусстве. 
Изображались не только события, описанные в Новом Завете, но и ветхозаветные 
сюжеты, хотя и в меньшей мере. Среди сюжетов барельефов одним из наиболее 
излюбленных является образ Богородицы с Младенцем, наиболее древним 
примером которой (4-5 в.) является изваяние в церкви Одзуна. Церковь Св. Знака 
Ахтамара покрыта большим количеством барельефов на сюжеты обоих Заветов. Так 
же и крест-камни украшались изображениями Богородицы с Младенцем и сюжетов 
Господнего (Терунакан) цикла. В большинстве случаев, впрочем, символически 
изображался Христос. 

Небольшое количество дошедших до нас настенных росписей позволяет считать 
этот вид искусства неким мостом между искусством барельефа и миниатюрой, и все 
примеры относятся к библейским, в частности, новозаветным темам. По тематике 
миниатюр можно заключить, что в них отражались не только 13 основных сюжетов 
Господнего цикла, но и множество иных отрывков Нового завета, относящихся к 
земной жизни Христа, Богородицы, апостолов, а также определенные сюжеты 
Ветхого Завета. 

С окончанием эпохи миниатюры интерес к библейской тематике в армянском 
искусстве сохранился. Великие армянские художники И. Айвазовский, В. Суренянц, 
Тарагрос, Гарзу и другие обращались к библейским сюжетам.  

BIBLICAL TOPICS IN THE MEDIEVAL ARMENIAN FINE ARTS 

Andranik Ghamkochyan 

Keywords: The Holy Bible, Gospel, bas-relief, miniature, fine arts 

The Bible exerted huge influence on the Armenian fine arts. Not only topics of the 
Gospels, but also many plots from the Old Testament, though less in their quantity, were 
reflected. In the art of bas-relief one of the most preferred topics was the Godmother with 
Child, the most ancient example of which is the image in the church of Odzun, IV-V 
century. The Church S. Sign of Akhtamar is covered with bas-reliefs reflecting plots of the 
Old and the New testament. The cross-stones are adorned with the image of the 
Godmother with Child, and with subjects of the Lord’s (Terunakan) cycle. But as a rule, the 
symbolic image of Christ is reflected in them. 

Only little remnants of wall-painting reached our times but they reveal a singular 
bridge between bas-relief and miniature, and all of them relate to the Holy Bible, in 
particular, Gospel topics. Here not only 13 main topics of the Lord’s cycle are reflected but 
also several different events of the lives upon Earth of Christ, The Godmother, apostles as 
well as other topics of the Old Testament. 

With the termination of the ռpoque of miniature working on biblical topics did not 
cease among Armenians. Such great painters as I. Aivazovsky, V. Surenyants, Taragros, 
Garzu and others approached the biblical subjects, as well. 
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ՍՍԻ 1243 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ  ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ 

ԺՈՂՈՎԻ և ԿԱՆՈՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ  

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

 Անդրանիկ Ժամկոչյան 

Կիլիկիայի հայկական թագավորության պատմությունը հայագիտու-
թյան հույժ կարևոր և հետաքրքիր շրջաններից մեկն է։ Եվ դրանում բա-
ցառիկ կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն քաղաքական և տնտեսա-
կան պատմության հետազոտությունը, այլև եկեղեցու և կանոնական ի-
րավունքի, որը թեև լինելով շատ կարևոր բնագավառ, այնուամենայնիվ 

մինչև օրս պատշաճ կերպով չի ուսումնասիրվել և մի շարք հարցերին չեն 

տրվել սպառիչ պատասխաններ։ Մեր ներկա հետազոտությունը նվիր-
ված է այդ բացը լրացնելուն։  

Ինչպես հայտնի է 13-րդ դարի երկրորդ քառորդից Կիլիկիայի հայոց 

թագավորությունը ղեկավարվում է Հեթումյան դինաստիայի ներկացա-
ցուցիչների կողմից։ Եվ ահա 1243 թվականին հայոց Հեթում Ա արքայի և 

Կոստանդին Ա հայրապետի նախաձեռնությամբ Սիս քաղաքում տեղի ու-
նեցավ հայոց եկեղեցական ազգային օրենսդիր ժողովը, որից հետո մենք 

այլևս Մելիք-Թանգյանի և Ա. Սուքիասյանի վկայմամբ, չունեցանք կանո-
նադիր ժողովներ1։ Այդ ժողովին մասնակցում էին եպիսկոպոսներ, վար-
դապետներ, մենակյաց կրոնավորներ, վանքերի վանահայրեր, իշխան-
ներ, կառավարիչներ և «երևելի մարդիկ»2։ Ժողովին մասնակցում էր նաև 

անձամբ հայոց արքան, ինչպես նաև թագաժառանգը, թեև ամենայն հա-
վանականությամբ չեն մասնակցել բուն Հայաստանի հոգևորականները։   
Ժողովի որոշումը կաթողիկոսի անունից պաշտոնապես հրատարակվեց 

որպես կոնդակ։ Ամեն պարագայում նկատի ունենալով այս ժողովի մաս-
նակիցների պատկառելի կազմը, այն վկայում է, որ այս ժողովին շատ 

լուրջ ուշադրություն է հատկացվել։ 

                                            
1 Ն. Մելիք-Թանգեան, Հայոց եկեղեցական իրավունքը, Ս. Էջմիածին, 2011, էջ 364, Ա. Սու-

քիասյան, Կիլիկիայի հայկական պետության և իրավունքի պատմություն, (XI-XIV դա-

րեր),Երևան,1978. էջ 206-210։ 
2 Ա. Սուքիասյան, նշվ. աշխ.,  էջ 206։ 
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Ընդհանրապես վերը նշված թեմայի մասին միջնադարյան սկզբնաղ-
բյուրներում պահպանված տեղեկությունները շատ սակավաթիվ են։ Եվ 

միակ առավել բովանդակալից տեղեկությունները պահպանվել են միայն 

պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցու մեծարժեք երկում1։ Եվ նրա հաղորդած 

տեղեկությունները նշյալ ժողովի  և նրանում ընդունած որոշումների մա-
սին խիստ կարևոր են։ Եվ հենց նրանից ենք մենք ամբողջովին տեղեկա-
նում ընդունված կանոնների մասին։ Ամենայն հավանականությամբ այս 

ժողովը տեղի ունեցավ նրա համար, քանի որ նշյալ ժամանակաշրջա-
նում, իսկ ավելի կոնկրետ Կոստանդին Բարձրբերդցու կառավարման 

ժամանակաշրջանում անկարգություններ էին մտել հայոց եկեղեցու վար-
չության և գործերի մեջ, ժողովուրդն անտարբերությամբ էր վերաբերվում 

դեպի կրոնական հարցերը, եկեղեցական պաշտամունքը և այլն։ Եվ հենց 

դրանց առաջն առնելու համար հայոց կաթողիկոսը 1243 թվականին մայ-
րաքաղաք Սսում հրավիրեց եկեղեցականների և աշխարհականների 

մասնակցությամբ մեծ ժողով, որը թույլատրեց նաև  հայոց արքան։  
Ամենայն հավանականությամբ այս եկեղեցական ժողովին մասնակ-

ցել է նաև միջնադարի հայ նշանավոր պատմիչներից Վարդան Արևել-
ցին2։ Ընդհանրապես հետազոտողները տարբեր տեսակետներ են նշում 

ժողովում ընդունված կանոնների թվաքանակի շուրջ։ Հայտնի է, որ ըն-
դունվել է շուրջ 23 կանոն3։ Այսպես, վերը նշյալ ժողովում ընդունվեցին մի 

շարք կարևոր որոշումներ, որոնցից առավել կարևոր դրույթներին մենք 

կցանկանանք անդրադառնալ։ 
1.  Որոշվեց եկեղեցական պաշտոնների համար առաջադրել միայն 

«արժանավոր» և «գիտուն» մարդկանց, առանց կաշառքի. ընդ որում 

եպիսկոպոս ձեռնադրվել կարող էին ոչ պակաս քան 30 տարեկան 

անձինք. եպիսկոպոսի առաջնահերթ պարտականությունն էր` ուսու-
ցիչներ ընտրել խնամքով` երեխաներին ուսուցանելու համար։ Ինչ 
վերաբերում էր քահանաներին, ապա պետք է նշել, որ քահանա կա-

                                            
1 Կիրակոս Գանձակեցի, Հայոց պատմություն, աշխատասիրությամբ Կ. Ա. Մելիք-Օհանջա-

նյանի, Երևան, 1961, էջ 293-310։ 
2 Մ. Օրմանյան, Ազգապատում, հ. բ, Ս. Էջմիածին, 2001, սյուն 1899-1900։ 

3 Ա. Սուքիասյան, նշվ. աշխ., էջ 207, Մելիք-Թանգյան, նշվ. աշխ., էջ 364, նույն հետազո-

տողները վկայում են, համաձայն որի որոշ ձեռագրերում ընդունված որոշումների` կանոն-
ների թվաքանակը կազմում է շուրջ 25։ 
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րող էին ձեռնադրվել առնվազն 25 տարեկան, իսկ սարկավագ` 20 

տարեկան անձինք։ Կարևոր է նաև նշել, որ եպիսկոպոսների հսկո-
ղության տակ էր դրվելու նաև մի շատ կարևոր հարց. ձեռագրերի 

կազմումը և այդ գործն նրանք պետք է հանձնարարեին հմուտ և գի-
տուն մարդկանց։ Հետաքրքիր է նաև նշել, որ նույնն ժողովի 11-րդ 

կանոնը սահմանում էր, որ եպիսկոպոսները պետք է տարին երկու 
անգամ շրջագայեին իրենց  թեմերը, ծանոթանային տեղի խնդիրնե-
րին և որոշակի լուծումներ տային։  

2. Հաջորդ կարևոր կանոնը վերաբերում էր ամուսնություններին, հա-
մաձայն որի ամուսնություն թույլատրվում էր արյունակից ազգակա-
նության վեցերորդ պորտից հետո` ամուսնության նվազագույն տա-
րիք սահմանելով փեսացուի համար 14 տարին և հարսնացուի հա-
մար 12 տարին (յոթերորդ կանոն)։ Փաստորեն կարելի է եզրակաց-
նել, որ նշյալ ժողովի համաձայն ամուսնություն թույլատրվել է ազ-
գակցական յոթերորդ սերնդից սկսած միայն։ 

3. Առավել կարևոր կանոններից էր նաև հերետիկոսների մասին դրույ-
թը, որտեղ նշվում էին վերջիններիս դեմ պայքարելու միջոցները և 

վերջիններս դիտվում էին որպես հանցագործներ։ Նրանց դեմ պայ-
քարի հարցը բարձրացվել էր հայոց արքայի առաջ դեռ մինչ եկեղե-
ցական ժողովի սկսելը։ 

4. Ժողովը որոշում ընդունեց նաև պատժել և աստիճանից զրկել այն ե-
կեղեցականներին կամ հոգևորականներին, ովքեր զբաղվում էին ոչ 
եկեղեցական,  այլ աշխարհիկ գործերով։ 

5. Ժողովում կան նաև դրույթներ, դրանց համաձայն որոշակի զիջում-
ներ էին կատարվելու նաև լատիններին` նպատակը ինչպես հավաս-
տում է Մ. Օրմանյանը` արևմտյան զինվորական օգնության և քաղա-
քական հովանավորության խնդիրներն էին1։ Թեև խնդիրները վերա-
բերում էին աննշան և երկրորդական կետերին: 

6. Կարևոր էր նաև այն դրույթը, համաձայն որի եպիսկոպոսներն ու քո-
րեպիսկոպոսները հատուկ հոգատարություն պետք է ցուցաբերեին, 

դարձի բերեին պոռնիկներին ու շնացողներին, հմայությամբ զբաղ-
վողներին` նրանց սպառնալով դժոխքի սարսափներով։ Իսկ դարձի 

չեկողներին և մանավանդ նրանց, ովքեր խախտում են ուրիշների ըն-
                                            
1 Մ. Օրմանյան, հ. բ, սյուն 1908։ 
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տանեկան կյանքը, կամ որպես կին վերցնում են պոռնկուհու, կամ 

թողնում են իրենց օրինական կանանց և այցելում պոռնկուհիներին, 

հարկավոր է ենթարկել մարմնական պատիժների։  
Բացի վերը նշված դրույթներից նշված ժողովում ընդունվեցին մի 

շարք այլ կանոններ ևս։ Այնուհետև այդ ժողովը օրինականացրեց ծայրա-
գույն պատրիարքի «Ամենայն հայոց կաթողիկոսի» տիտղոսը, որը փաս-
տորեն գործածվում էր դեռևս 10-րդ դարից։ Վերջապես սահմանվեց 

սկզբունք, որի համաձայն կանոններն ուժի մեջ են մտնում, երբ դրանք կա-
թողիկոսի կողմից հրատարակվում են կոնդակի ձևով։ Իհարկե վերը 

նշված ժողովի ընդունած կանոններն նպատակ ունեին ամրապնդելու հայ 
առաքելական եկեղեցու հեղինակությունն ու ազդեցությունը հայության 

մեջ։ 

ՍՍԻ 1243 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ  ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ  
ԵՎ ԿԱՆՈՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

Անդրանիկ Ժամկոչյան 

Բանալի բառեր` Սիս, Կիլիկիա, Հեթում, Կոստանդին, եկեղեցի, ժողով, որո-
շում, թագավոր: 

Հոդվածը նվիրված է Կիլիկիայի հայկական թագավորության մայրաքաղաքում 

տեղի ունեցած Սսի 1243 թվականի եկեղեցական ժողովին։ Այն հրավիրվեց հայոց 

Հեթում Ա արքայի և Կոստանդին Ա կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ։ Այն շատ հե-
տազոտողների վկայմամբ վերջին կանոնադիր ժողովն էր։ Հոդվածում մանրամաս-
նորեն ներկայացված են եկեղեցական ժողովի ժամանակ ընդունված կարևոր 

դրույթներն և արված են դրանց մեկնաբանությունները։ 

ОБ ИСТОРИИ ЦЕРКОВНОГО СОБОРА, ПРОИСШЕДШЕЙ В СИСЕ В 1243 Г.  
И УСТАНОВЛЕННЫХ ИМ КАНОНОВ 

Андраник Жамкочян 

Ключевые слова: Сис, Киликия, Гетым, Костантин, церковь, собор, канон, 
царь. 

Статья посвящена истории Церковного собора, происшедшей в Сисе, столице  
Армянского царства Киликии, в 1243 г. Он был созван по инициативе Гетума I и 
католикоса Константина. Данный собор по свидетельству многих ислледователей 
был последним собором, установившим каноны. В статье подробно представлены и 
прокомментированы  положения, принятые в церковном соборе.      
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FROM THE HISTORY OF SIS CHURCH COUNCIL IN 1243 AND  
THE CANONICAL ISSUES 

Andranik Zhamkochyan 

Keywords: Sis, Cilicia, Hetoum, Kostantin, church, council, canonical, king 

The article considers the church council that was held in 1243 in Sis, the capital city 
of Armenian Cilician Kingdom. Its initiators were the Armenian King Hetum A and 
Konstandin A Catholicism. According to the researchers it was the last canonical council 
held. The article represents the main issues adopted during the council. There has also 
been given interpretations to those issues. 



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 29

«ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԳՐՈՑ»-Ը ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱ-
ՆՈՒՄ («ԱՆԿԱՆՈՆ, ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆՈՒՐԲ ԳՐԵԱՆՔ»1) 

Էռնա Մանեա Շիրինյան 

«Գիտութիւն գրոց ծով է անեզր եւ անհաս եւ չիք զբաւվանդակն  

իմանալ ումեք ըստ արժան[ւ]ոյն, այլ զսակաւս ի բազմացն»2 

Գրիգոր Աբասու որդի, ԺԲ-ԺԳ դդ. 

Գրիգոր Աբասու որդի խորիմաստ այս բնաբանը վերցրած է «Գիրք 
պատճառաց» պայմանական անվանումը կրող Աստվածաշնչի և այսպես 
կոչված «նուրբ գրեանց» մեկնությունների նախակրթությունները պարու-
նակող մի հետաքրքրական, սակայն դեռևս անտիպ ժողովածուից3: Այս 
բնաբանն օգտագործել է նաև Հակոբ Անասյանն իր «Հայկական մատե-
նագիտություն»4՝ արժեքավոր և համապարփակ աշխատության ներա-
ծության մեջ: Հ. Անասյանը մանրամասն բացատրում է, թե որն է «մատե-
նագիտություն» բառի ստույգ իմաստը և արդարացիորեն համարում է 
այն «բիբլիոլոգիա»-ի (bibliologiva` «մատյանների գիտություն»՝ bivblo"՝ 
«գիրք», «մատյան» և lovgo"՝ «գիտություն» բառերից) համարժեքը: Նա 
հորդորում է ուսումնասիրողներին տեսնել այս և «բիբլիոգրաֆիա»-ի 
(bibliografiva՝ բառացի՝ «մատյանների գրություն»՝ bivblo"՝ «գիրք», 
«մատյան» և gravfw՝ «գրում եմ» բառերից) միջև եղած տարբերությու-
                                            
1 Սույն հոդվածը հրատարակվում է 15T-6D145 ծածկագրով` «Դրվագներ հայ աստվածա-

բանական մտքի պատմությունից» թեմայի շրջանակում:  
2 ՄՄ, թիվ 1879, 3ա: Այս հոդվածը համառոտ ակնարկ է, նվիրված բավականին լայնածավալ 

մի թեմայի, որի ինչ-որ մասեր առավել մանրամասն շարադրված են ստորև հղված իմ աշ-
խատություններում (օրինակ՝ «նուրբ գրեանք»-ի և «արտաքին գրեանք»-ի վերաբերյալ, ո-
րոշ տեղեկություններ արծարծված են իմ դասախոսություններում, բայց կան նաև խնդիր-
ներ, որոնք առկա չեն դրանցից և ոչ մեկում ու մեկնաբանվում են առաջին անգամ: Այս 
հարցերը մտնում էին միջնադարյան հայկական ուսումնական ծրագրերի մեջ և դրանց ի-
մացությունն անհրաժեշտ է նաև մեր ուսանողներին: 

3 «Գիրք պատճառաց»-ը մեզ է հասել երեք գրչագրով՝ ՄՄ, թիվ 1879, Երուսաղէմի Սրբոց 

Յակոբեանց վանքի ձեռագրատան թիվ 3325 և Վիեննայի մատենադարանի թիվ 47 (վեր-
ջինս պատճենված է ՄՄ, թիվ 1879 ձեռագրից. դրա մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս 

Տաշեան, Ցուցակ, էջ 213-233): 
4 Հ. Անասյան, Հայկական մատենագիտություն, հտ. Ա, Երևան 1959, էջ V: 
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նը: Ընդլայնելով մատենագիտություն բառի իմաստը, սակայն, նա այս 
եզրով սահմանում է «նյութական և հոգևոր մշակույթի գիտելիքների ամ-
բողջությունը, դրանց հետ կապված գրավոր աղբյուրներն ու ուսումնասի-
րությունները և այն գիտելիքները, որոնք վերաբերում են գրքերին ըստ 
բովանդակության»: Հ. Անասյանը նշում է նաև, որ «մատենագիտության 
դերն է ցույց տալ գիտությունների, ինչպես և գեղեցիկ1 դպրության և ար-
վեստների զարգացման անցյալը, պատկերել ներկա վիճակը և լուսավո-
րել դրա առաջխաղացման ուղիները» 2: Ավելին. անդրադառնալով «Գիրք 
պատճառաց»-ին և այդտեղ վկայված վերոհիշյալ «գիտութիւն գրոց»3 ար-
տահայտությանը, նա համարում է, որ այն կարելի է նույնացնել «մատե-
նագիտություն» բառի հետ: Նման մոտեցումը կասկած է հարուցում:  

Նախ ասենք, որ հարցը բարդացած է այն հանգամանքով, որ մեզա-
նում «բիբլիոգրաֆիա» եզրի հայերեն համարժեքը՝ «մատենագրություն» 
բառն ունի շատ լայն իմաստ՝ մատյաններում վկայված գրավոր աղբյուր-
ներ, մինչդեռ ամբողջ աշխարհը կիրառում է այդ բառը որպես այս կամ 
այն աշխատության մեջ օգտագործված գրականությունը մատնանշելու 
համար: Երկրորդ. մեզանում առանձնահատուկ է նաև դպրություն բառը. 
այն անգամ դժվարություններ է հարուցում օտար լեզվով թարգմանելիս: 
Այս եզրի գրաբարյան իմաստն է` «գրագիտութիւն, գիր իբրև ուսումն» 
(ՆՀԲ, հտ. I, 640), ուստի և թվում է, թե այն ունեցել է և այսօր էլ պետք է 
օգտագործվի ավելի լայն իմաստով, այն է՝ այս եզրով սահմանվում է և՛ 
գրագիտությունը, և՛ գիր ու գրականությունն ուսանելն ու ուսուցանելը4: 
Ինչ վերաբերում է «մատենագիտության»-ը և «գիտութւին գրոց»-ին, ա-
պա կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ դրանց միջև տարբերություն կա. 
առաջին եզրը հենց ստուգաբանորեն էլ կապված է «մատյան»-ների, եր-
կերի հետ, մինչդեռ «գիտութւին գրոց»-ը, թերևս, առնչվում է ժանրի հետ՝ 

                                            
1 «Գեղեցիկ» բառը «դպրության» հետ մի քիչ անհասկանալի է թվում, թերևս պետք է լիներ 

«գեղեցիկ արվեստների»: 
2 Հ. Անասյան, նշվ. աշխ., էջ VI-VII: 

3 Նույն տեղում, էջ XIV: 
4 Է. Մ. Շիրինյան, Ակնարկներ հայ միջնադարյան դպրության պատմությունից, «Հայագի-

տությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», Հայաստանի Հանրապետու-
թյան գիտությունների ազգային ակադեմիա, 17–19 հոկտեմբերի 2013 թ., Հայագիտական 
միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2014, էջ 155: 
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ուսումնասիրում է «գրեանք»-ը: Այսինքն՝ այս արտահայտության մեջ «գ-
րոց» բառը պետք չէ հասկանալ որպես գրվածք, այլ այն պետք է ընկալել 
որպես այս կամ այն ժանրը ներկայացնող «գրեանք», ինչպես դա վկայ-
ված է մեր մատենագրության մեջ` «անկանոն գրեանք», «արտաքին գրե-
անք», «ներքին գրեանք», «լայն գրեանք», «նուրբ գրեանք»: Անդրադառ-
նանք փոքր ակնարկով այստեղ նշված յուրաքանչյուր ժանրին:  

Անկանոն են կոչվում այն գրքերը, որոնք չեն ներգրավվել Աստվա-
ծաշնչի կանոնի1 մեջ: Դրանք ստեղծվել են տարբեր ժամանակաշրջան-
ներում (սկսած վաղ քրիստոնեական շրջանից մինչև 7-րդ դար), տարբեր 
մարդկանց կամ տարբեր կրոնական ուղղվածություն ունեցող խմբերի 
կողմից (քրիստոնեացած հրեաների, գնոստիկյանների և այլոց):  

Մասնավորապես հետաքրքրական են, այսպես կոչված, պարակա-
նոն գնոստիկյան ավետարանները: 2-7-րդ դարերում ստեղծված և հիմ-
նականում դիդակտիկ բնույթ ունեցող այդ ավետարանները կոչված էին 
լրացնելու Հիսուսի կյանքի վերաբերյալ այն տեղեկություններն ու ժամա-
նակահատվածները, որոնք բացակայում են կանոնիկ ավետարաններում 

` Քրիստոսի ծննդյան, մանկության և չարչարանքներին վերաբերող թե-
մաները: Համարվում է, որ այդ գրականությունն ստեղծվել է աղանդա-
վորների կողմից և չի կարող ընկալվել որպես պատմական սկզբնաղ-
բյուր Հիսուս Քրիստոսի կյանքի և գործունեության վերաբերյալ: Վերջին 
տարիների ընթացքում, սակայն, պարականոն ավետարանների վերա-
բերյալ գիտնականների կողմից մեծ հետաքրքրություն է նկատվում և 
անգամ կարծիքներ են արտահայտվում, որ նման վերաբերմունքն այդ-
քան էլ միանշանակ չէ ու այդ տեքստերն ավելի խորը գիտական հետա-

                                            
1 Կանոն (ինչպես նաև «քանոն»-ը, որ նույն բառն է) ևս պատճենում է հունարենից՝ kanwvn, 

kanovno" նշանակում է «կապարալար», «տրամալար», «հյուսնի ուղղալար»: Մ. թ. ա. 4-րդ դ. 
Աղեքսանդրյան առաջին դպրոցի ներկայացուցիչներն առաջինն էին, որ օգտագործեցին 

այս բառն ընտրված հեղինակների ցանկը սահմանելու համար: Հետագայում եզրը քրիս-

տոնեացվեց և օգտագործվեց որպես եկեղեցու կողմից ընդունված կանոն Աստվածաշնչի 
գրքերի համար: Ի դեպ, այստեղ կարելի է նաև հիշեցնել, որ անկախ դավանաբանական 
տարաբնույթ կողմնորոշումներից, բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիները համարում են, որ Աստ-
վածաշունչ գրքերը՝ Աստծո շնչով և Աստծո կողմից սրբացված մարդկանց (մարգարեների 
և առաքյալների) ձեռքով, տարբեր ժամանակաշրջաններում գրված մատյաններն են, սա-
կայն հետաքրքրական է, որ միայն հայերենում է, որ փոխանցվում է այդ իմաստը, կրելով 
Աստվածաշունչ անվանունը, մինչդեռ մյուս քրիստոնյա մշակույթներում, որպես կանոն, օգ-
տագործվում է հունարեն bibliva (bivblo"-ի հոգնակի թիվը) բառի համարժեքը: 
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զոտության կարիք ունեն: Այդ գործընթացի համար ոչ պակաս կարևոր է 
այն փաստը, որ պարականոն ավետարանների մեծ մասն ստեղծվել է 
վաղ շրջանում, ինչի մասին վկայում են դրանց խորագրերը, որոնք ար-
տացոլում են քրիստոնյաների պաղեստինյան համայնքների անվանում-
ները (օրինակ՝ «Նազովրեցիների ավետարան», «Էբիոնիտների (այ-
սինքն՝ խեղճերի) ավետարան») և դրանցից շատերը գրվել են արամեե-
րենով: Մինչդեռ պարզորոշ է, որ մեր կանոնիկ ավետարանները գրվել 
են Պաղեստինից դուրս, հունարեն լեզվով: Ուստի պարականոն ավետա-
րանները շատ կարևոր սկզբնաղբյուրներ են քրիստոնեության տարած-
ման և քրիստոնեության գաղափարախոսության զարգացման ուսումնա-
սիրման համար:  

Որոշ պարականոն գրվածքների դեպքում դեռևս պարզ չէ անգամ, 
թե ե՞րբ են դրանք անկանոն դարձել: 4-րդ դարի սկզբում, օրինակ, Եվ-
սեբիոս Կեսարացին չէր ընդունում Պետրոսի երկրորդ թուղթը, Հակոբի 
և Հուդայի թղթերը և Հովհաննի երկու վերջին թղթերը: Իսկ Արևմտյան 
եկեղեցին «Առ Եբրայեցիս» թուղթը որպես կանոնիկ ընդունել է 400 թ., 
իսկ «Հովհաննու Հայտնություն»-ը՝ 500 թ., Հուստինիանոս կայսեր օրոք: 
Հայտնի է նաև, որ հենց Ղուկաս ավետարանիչն իր շարադրանքի 
սկզբում հաղորդում է, որ իրենից առաջ եղել են բազում նախորդներ, ո-
րոնք գրել են նույն թեմայի վերաբերյալ: Եվ իրոք, տասնյակներով ավե-
տարաններ են գրվել՝ «Հրեաների ավետարան», «Մանկության ավետա-
րան», «Ճշմարտության ավետարան», «Պետրոսի ավետարան», «Նիկո-
դիմոսի ավետարան», «Կեղծ Մատթեոսի ավետարան», «Փիլիպոսի ավե-
տարան», «Թովմայի ավետարան»:  

Հարցի մասնագետները համարում են, որ նշված ավետարաններից 
վերջինն արժանի է մանրազնին ուսումնասիրության (և այդ գործընթացն 
արդեն սկսված է), քանզի այդտեղ առկա են չափազանց հետաքրքրա-
կան տեղեկություններ, որոնք անգամ օգտագործվել են եկեղեցու հայրե-
րի կողմից: Առաջին անգամ «Թովմայի ավետարան»-ից հունարեն լեզ-
վով գրված երեք հատվածներ հայտնաբերվել են 1903 թ. Օքսիրինխում 
(Եգիպտոս) գտնված գրչագրերի մեծ հավաքածուում: «Թովմայի ավե-
տարան»-ի ղպտերեն ամբողջական տեքստը հիսուն այլ գնոստիկյան 
բնույթի գրվածքների հետ, հայտնաբերվել էր 1945 թ. Նագ Համմադիի 
(Եգիպտոս) շրջակայքում, հին Հենոբոսկիոնի («աչքերի ուրախություն») 
տարածքում կատարված պեղումների ժամանակ: (Դա հենց այն տեղն 
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էր, որտեղ 4-րդ դ. Պախոմիոսը հիմնել էր առաջին քրիստոնեական 
վանքը՝ անապատը:) Ավետարանը կազմված է ասացվածքներից, որոնք 
հավաքել է Թովման (Դիդիմոսը) և, որոնք վերագրվում են հենց Հիսուս 
Քրիստոսին1: Գիտնականները հավանական են համարում, որ ավետա-
րանն սկզբում գրված է եղել արամեերեն, հետո թարգմանվել է հունա-
րեն, իսկ հետագայում էլ վերածվել ղպտերենի: Այդ պատճառով է նաև, 
որ ավետարանը վերագրում են ավելի վաղ շրջանի, քան մեր կանոնիկ 
ավետարանները. միայն Մատթեոսի ավետարանն է, որ կարող էր 
սկզբում գրված լինել արամեերեն և հետո թարգմանվեր հունարենի, հս-
տակ է, որ մյուս երեք ավետարաններն ի սկզբանե կազմվել են հունարե-
նով: Նկատենք, նաև որ վերջին երեք ավետարաններում նկարագրված 
մթնոլորտը մեծապես տարբերվում է Մատթեոսի ավետարանում 
պատկերվածից: Իհարկե, եթե պարականոն ավետարանները պահպան-
վեին իրենց նախնական տեսքով և այն լեզվով, որով գրված են եղել 
սկզբում, ապա վաղ քրիստոնեական վարդապետության շատ հարցերին 
ավելի պարզորոշ կարելի էր պատասխանել:  

Անկանոն երկերը չեն համարվում պատմական աղբյուր, սակայն այ-
նուամենայնիվ, դրանց մանրազնին քննությունն անհրաժեշտ է, ըստ ո-
րում պետք հաշվի առնել և առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել 
այն մշակութային և ազգային միջավայրի առանձնահատկություններին, 
որոնցում դրանք ստեղծվել էին: 

Անվավեր կոչված գրվածքները միջնադարյան հայ մատենագրու-
թյան մեջ վկայված են որպես «անկանոն գրեանք», «ծածուկ գրեանք», 
«գաղտնի գրեանք», «սուտ գրեանք», «արգելված» գրվածքներ2: Նկա-
տենք, որ մեզանում եղել են նաև նշվածներին հակադիր վերնագրեր՝ 
«կանոնական» , «յայտնի», «երկրորդականոն», «նախականոն», որոնցով 
սահմանել են վավերական երկերը: Հարկ է նշել նաև, որ այսօրվա «պա-
րականոն», (para; kanwvn, այսինքն՝ «կանոնից դուրս») տերմինը՝ որպես 
անվավեր գրվածքներ բնորոշող, նոր է և այդ իմաստով վկայված չէ միջ-
նադարյան հայկական աղբյուրներում: Սակայն բառն ինքնին պատճեն-
                                            
1 Հիսուս Քրիստոսին վերագրվող նման ասացվածքները, որոնք չեն մտել կանոնական ավե-

տարանների մեջ կոչվում են՝ a[grafa («ագրաֆա»): 
2 Անկանոն գրվածքների համապարփակ սահմանումը տե՛ս՝ Անասյան Յ., Մանր երկեր, Լոս 

Անջելես, 1987, էջ 157: 
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ված է հունարենից դեռևս վաղ ժամանակաշրջանից, օրինակ, այն օգ-
տագործել է Մովսես Խորենացին «Հայոց պատմության» մեջ, որտեղ 
կարդում ենք. 

 «Թէպէտ եւ յանլիութիւն աւուրցն հայելով՝ պարականոն զիրն վար-
կանէր, այլ տեսեալ հոգւոյն Մեծանձնութիւն, եւ զմտաւ ածեալ զՍողոմոն 
երկոտասանամեայ թագաւորեալ Իսրայելի՝ առաքէ բազում համարձա-
կութեամբ, հանդերձ Սանատրկաւ Ոմամբ յիւրմէ ազգէն Արշակունեաց»1: 

Այսինքն՝ «պարականոն» տերմինը վաղուց ի վեր, պատճենված բա-
ռը, հետագայում (բայց ոչ միջնադարում) օգտագործվեց անկանոնների 
համար: Այս հունարեն բառակապակցությունը (para; kanwvn) չի կիրառվել 
և չի կիրառվում հունարենում անկանոն կամ անվավեր գրվածքները 
սահմանելու համար2, այլ պարզապես օգտագործվել է տարբեր երևույթ-
ների համար իր ուղիղ՝ «կանոնից դուրս», իմաստով: Պարզ է, որ հենց 
այդ իմաստով էլ փոխանցվել է հայերեն թարգմանություններում (մաս-
նավորապես հունաբան), օրինակ՝ Սոկրատ Սքոլաստիկոսի «Եկեղեցա-
կան պատմություն» գրվածքում բազմիցս է հանդիպում այս արտահայ-
տությունը3, որը հայերեն թարգմանության մեջ փոխանցված է որպես 
«յանցաւոր կանոնոյն»4 կամ «արտաքոյ կանոնին»5:  

Անվավեր գրվածքները թարգմանվել են հայերեն սկսած 5-րդ դ.: Այդ 
մասին են փաստում օրինակ մի շարք անկանոն վկայաբանություններ և 
այլ ճանաչված բնագրեր (ինչպես օրինակ՝ «Ղունկիանոսի վկայաբանու-
թյունը», «Քրիստոսը Պիղատոսի առջև», «Հակոբի ուղերձը Կոնդրատիո-
սին», «Առաքյալների վարդապետությունը»): Այս առումով հետաքրքրա-
կան է հ. Բ. Սարգիսյանի առաջարկությունն առ այն, որ Եղիշեին վե-

                                            
1 Մովսէս Խորենացի. Պատմութիւն Հայոց, քննական բնագիրը Մ. Աբեղեանի և Ս. Յարու-

թիւնեանի, լրացումները Ա. Սարգսեանի, Երևան, 1991, էջ 259: 
2 Հունարենում (հետագայում էլ միջազգային գրականության մեջ) անվավեր երկերի համար 

օգտագործվել է «ապոկրիֆ» (ajpovkrufo", բառացի՝ «այն ինչ գաղտնի է, ծածուկ, թաքնված») 
եզրը: 

3 Ch. Hansen, M. Širinjan, Sokrates Kirchengeschichte, Akademie Verlag, Berlin 1995, para; kanovna 

S. 98; para; kanovna" S. 110; 277; 335. 
4 Մ. Տէր-Մովսէսեան, Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի Եկեղեցական Պատմութիւն եւ Պատմու-

թիւն վարուց սրբոյն Սիղբեստրոսի եպիսկոպոսի Հռովմայ, Վաղարշապատ 1897, էջ 125: 
5 Նույն տեղում, էջ 140, 407, 540: 
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րագրվող Ի թաղումն Քրիստոսի ճառի1 հեղինակն օգտվել է այսպես 
կոչված «Նիկոդիմոսի ավետարանի» երկրորդ մաս կազմող Էջքը դժոխք 
գրվածքից (որը հայերենով մեզ չի հասել)2: Այսինքն՝ եթե ապացուցվի, որ 
այդ ճառն իրոք Եղիշեի գրածն է, ապա մենք կունենանք ևս մեկ ապա-
ցույց 5-րդ դ. Հայաստանում պարականոն երկերի առկայության մասին: 

Անկանոն «գրեանք»-ի Հայաստան թափանցման ավելի ստույգ տե-
ղեկություններ են հայտնում Սամուէլ Անեցին3 և Կիրակոս Գանձակեցին4, 
որոնք ասում են, որ Զ դարի վերջին (588-590 թթ.), Ասորիքից Հայաս-
տան եկան ասորի նեստորականներ, իրենց հետ բերելով «սուտ»5 գըր-
վածքներ: Նրանք հալածանքների ենթարկվեցին և նզովվեցին, սակայն 
ինչպես ասում է Սամուէլ Անեցին և նրան երկրորդում է Կիրակոս 
Գանձակեցին, ոմանք հավատացին նրանց և այդ գրքերը թարգմանե-
ցին. «...և կամէին սերմանել զաղանդն Նեստորի. և նզովեալ հալածեցին, 
բայց ոմանք ընկալան»6:  

Ե՛վ Սամուէլ Անեցին, և՛ Կիրակոս Գանձակեցին նշում են 10 միավո-
րից բաղկացած անվավեր գրքերի մի ցուցակ, սակայն մեզ հասած այլ 
մատենագիտական ցանկերում դրանց թիվը տատանվում է 16-ից7 18-ը8: 
Հետաքրքրական է նաև, որ այս հատվածն առանձին բազմիցս օգտա-
գործվել է տարբեր ժողովածուներում, տարաբնույթ նյութերի կողքին որ-
պես հիշեցում «սուտ» գրերին հավատացողների նզովման ենթարկելու 

                                            
1 Սրբոյն Հօրն մերոյ Եղիշէի վարդապետի Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1859, էջ 297: 
2 Հեղինակը Էջքը Դժոխք գրվածքը համարում է Նիկոդիմոսի ավետարանի երրորդ հատվա-

ծը` որպես երկրորդ մաս ընդունելով Թաղումն Քրիստոսի-ն: 
3 Սամուէլ Անեցի, Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց յաղագս գիւտի ժամանակաց անցելոց 

մինչեւ ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ, Երևան, Նաիրի, 2011, էջ 95: 
4 Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց, աշխ.Կ. Մելիք-Օհանջանյանի, Երևան, 1961 

թ., էջ 51: 
5 Հայկական աղբյուրներում «սուտ» եզրը գրվածքի համար օգտագործված է նաև որպես 

«կեղծ»-ի համարժեք՝ «գրեցին գրեանս սուտ և թաղեցին զնոսա ի շեղջի ցորենւոյ», ՄՄ, 
1930, 9ա: 

6 Սամուէլ Անեցի, էջ 95, Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 51: 
7 Անասյան Հ., Հայկական մատենագիտություն, էջ XI: 

8 Զարբհանալյան Գ., Մատենադարան հայկական թարգմանութեանց նախնեաց, Վենետիկ, 

Մխիթարեան տպարան, 1889, էջ 20, 783: 
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մասին: Օրինակ նման մի ժողովածու է ՄՄ 708 ձեռագիրը, որտեղ կար-
դում ենք. 

«[Վասն սուտ գրեանցն] - Ի Ժ-երորդ ամի տեառն Աբրահամու եկին 
յԱսորոց ի Հայս... սերմանել զաղանդն Նեստորի... եւ նոքա թարքմանե-
ցին նոցա զսուտ գիրս զայսոսիկ՝ զԳորդասակ, զԿիրակոսակ, զՊօղօսի 
տեսիլն, զԱդամա ապաշխարութիւն, զՏիադեկ մանկութիւն Տեառն //եւ 
զ[Ս]եբիոս, եւ զՃիւռն օրհնութեան, եւ զԱնթագչելի մատեանս, զԱւետա-
րանի մեկնութիւն զՄանեա։ Եւ որ հաւատա նոցա՝ նզօվեալ լիցի»1: 

Սա շատ հետաքրքրական տեղեկություն է, որը բացատրում է, թե 
ինչպես է եղել, որ այդ գրքերը թարգմանվել են և թերևս փաստում է, որ 
մեզանում եղել են նաև նեստորականներ: Այդ մասին տեղեկությունները 
սահմանափակ են, ուստի անհնար է այն մեկնաբանել: Սակայն խոսելով 
լուսավորչական հավատքից շեղումների մասին ավելի պատմականորեն 
և փաստացի վկայված է մեզանում քաղկեդոնական հայերի առկայու-
թյունը, ըստ որում ոչ միայն միջնադարյան Հայաստանում, այլև ցայսօր: 
Նրանց գոյության մասին դարեր շարունակ Հայոց եկեղեցին ստիպված է 
եղել չբարձրաձայնել, որովհետև նախնական քրիստոնեական վարդա-
պետությունը գրեթե անխաթար պահած մեր եկեղեցուն հայտնի՝ քաղա-
քական և այլ պատճառներով, առանց այն էլ մեղադրում էին բոլոր մեղ-
քերի մեջ և անգամ հերձուածող համարում: Չմոռանանք նաև Բյուզան-
դիայի կայսրերի (քաղկեդոնականությանը մոտեցնելու պատճառով միա-
կամության վարդապետությունը տարածելը, հակաթոռ կաթողիկոսու-
թյուններ ստեղծելու ձգտումը) և Պարսկաստանի թագավորների (հայե-
րին կրոնափոխ անելու ոտնձգությունները) խաղացած բացասական 
դերն այս հարցերում:  

Հարկ է նաև նշել, որ Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքը 
դարեր ի վեր կարծես թե ազդել է մեր երկրի գոյության և գործունեու-
թյան վրա: Սկսած հայ ժողովրդի ծագումնաբանության հարցից, այ-
սինքն՝ արևելյան և արևմտյան ցեղերի միախառնումից, այստեղ Արևելքն 
ու Արևմուտքը, իրենց ազդեցությունն են ունեցել: Այլ կերպ ասած, աշ-

                                            
1 ՄՄ, 708, դ. 110բ: «Գորդասակ» և «Կիրակոսակ» անվանումները դժվար է մեկնաբանել, 

մյուսները հասկանալի են, նշենք միայն, որ «զՏիադեկ մանկութիւն Տեառն» պետք է հաս-
կանալ որպես «Տիրոջ Մանկության ավետարան», քանզի «զՏիադեկ»-ը դա հունարեն 
diaqhvkh�ն («ավետարան») է:  
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խարհաքաղաքական այդ դիրքն ևս արտահայտվել է թե՛ դավանաբա-
նական, թե՛ մշակութային կողմնորոշումներում: Ասվածի լավ ապացույցն 
է ասորաբան (արևելյան) և հունաբան (արևմտյան) դպրոցների (ինչպես 
նաև ասորերեն և հունարեն լեզուների) միաժամանակյա գործունեու-
թյունն ու գոյությունն այս տարածքում: Արևմուտքից սերող «նուրբ» և 
«լայն» եզրերի և դրանցով փոխանցված կարևոր գաղափարները հաս-
ցեագրված էին «եկեղեցու մանուկներին» («մանկունք եկեղեցւոյ»), որոնք 
մաս էին կազմում միայն արևելյան աստվածաբանությանը հատուկ (որ-
քանով որ մեզ հայտնի է ցայսօր), այսպես կոչված, «մանկության» վար-
դապետությանը1:  

Միջնադարյան Հայաստանում և Կիլիկիայում այնուամենայնիվ առ-
կա դավանաբանական բազմազանությունը, ինչպես նաև տարբեր ժա-
մանակահատվածներում տարբեր քաղաքական դաշնակիցներ ունենա-
լու հանգամանքը, կարծես թե ևս իր արտացոլումն է ունեցել մեր մատե-
նագրության մեջ: Բերենք մի օրինակ. խաչափայտի վրա Տիրոջ կողը գե-
ղարդով խոցած Ղունկիանոս (որը հայերենով ավանդված է նաև որպես 
Ղոնգինոս՝ թերևս ամենաճիշտ համարժեքն է Λογγῖνος հունարեն ան-
վան, Ղուկիանոս, Ղունգինոս, Ղենկիանոս կամ Ղենգիանոս, Լիկիանոս) 
հարյուրապետի պատմությունը, որը շատ տարբեր ավանդություններ ու-
նի և վկայված է թե՛ կանոնական և թե՛ անկանոն գրականության մեջ, 
մեզանում ներկայացված է գրեթե բոլոր այդ տարբերակներով: Այսինքն՝ 
մեզ է հասել և՛ «Ղունկիանոսի վկայաբանություն»-ը (որը բառացի թարգ-
մանություն է հունարեն բնագրից), և՛ «Ղունկիանոսի պատմություն»-ը (ո-
րն արտահայտում է լատիներեն տարբերակը, և՛ այդ տարբերակների 
հայկական վերամշակումն «աստվածամուխ» Գեղարդի Հայաստանում 
գտնվելու պատումներով: Վերջինս ընդգրկված է «Պատմութիւն Ս. Կեն-
սաբերին եւ սոսկալի Ս. Նշանին, թէ որպէս բերաւ յաշխարհն Արշարու-
նեաց ի Կամրջաձորոյ» ժողովածուում և պարականոն՝ «Պատմութիւն 
Ղունկիանոսի Հարիւրապետին» գրվածքում, որը մտնում է մեկ այլ ան-
կանոն՝ այսպես կոչված «Յիշատակարանք Պիղատոսի» (կամ «Գործք 
Պիղատոսի») ժողովածուի մեջ, որն էլ իր հերթին կազմում վերոհիշյալ 
«Նիկոդիմոսի ավետարանի» առաջին մասը: Այս փոքր իսկ օրինակից 

                                            
1 Այս տեսությանը վերաբերող նյութ, բացի հայկականից, առկա է միայն ասորական աղ-

բյուրներում:  
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հասկանալի է, թե որքան արժեքավոր է հայկական նյութը, որը պահպա-
նել է տարբեր շերտեր, որոնք կարևոր են թե՛ հայերեն պարականոններն 
ուսումնասիրելու, թե՛ դրանց բնագրերը լիարժեք հետազոտելու համար:  

Եվ նորից, թերևս նույն դավանաբանական պատճառով անկանոն 
գրքերը մեզանում սակավ են ուսումնասիրված1: Այսօր, երբ չկան այլևս 
                                            
1 Հայերենով մեզ հասած անվավեր գրվածքները և դրանց ուսումնասիրությունները վերջին 

300 տարվա ընթացքում հիմնականում ներկայացված են հետևյալ հրատարակություննե-
րում և հրապարակումներում. Յակոբ Տեառնեղբայր, Կտակգիրք, տպ. Աստուածատուր 
Կ.Պոլսեցու «Գիրք գրգուկս այս պատմէ նախ վասն գալստեանն Յիսուսի Յերուսաղէմ, 
երկրորդ` վասն չարչարանացն, որ կրեաց առաջի Պիղատոսի դատաւորի եւ քահանայապե-
տիցն Աննայի և Կայիափայ, ասացեալ երանելոյն Յակոբայ Տեառնեղբօրն», Կ. Պոլիս, 1710: 
Յովհաննէս Հաննա, Գիրք Պատմութեան սրբոյ և մեծի քաղաքիս Աստուծոյ Երուսաղէմիս 

եւ սրբոց Տնօրինականաց Տեղեաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, Կ. Պոլիս, 1782: Աւգե-
րեան Մկրտիչ, Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւն սրբոց, Վենետիկ, 1813: Թանգարան 

հին ու նոր նախնեաց. Ա. Անկանոն գիրք Հին Կտակարանաց, Ս. Հովսեփյան, Վենետիկ, 

1896, Բ. Անկանոն գիրք Նոր Կտակարանաց, Ե. Տայեցի, Վենետիկ, 1897, Գ, Անկանոն գիրք 

Առաքելականք, Ք. Չրաքյան, Վենետիկ, 1904: Տաշեան Հ., Սուրբ Գրոց կանոնական եւ ան-

վաւեր գրքերուն քանի մը հայերէն ցուցակներուն մասին, «Հանդէս Ամսօրեայ», 1895: Տա-
շեան Հ. Վարդապետութիւն առաքելոց, Անվաւերական կանոնաց մատեանը, Թուղթ Յակո-

բայ առ Կոդրատոս եւ Կանոնք Թադէի, քննութիւն և բնագիրք, Վիեննա, Մխիթարեան 

տպարան, 1896: Эмин Н., “К вопросу о собрании армянских апокрифов”՝ “Переводы и 

статьи Н. О. Эмина по духовной армянской литературе”, Москва, 1897, 336-338. Սարգի-
սյան Բ., Ուսումնասիրութիւնք Հին Կտակարանի անվաւեր գրոց վրայ, Վենետիկ, 1898: М. 
Тер-Мовсесян, История Перевода Библии на Армянский язык, СПб, 1902. Ն. Ակինեան, 
Մատենագրական հետազօտութիւններ, հտ. Ա, Վիեննա, 1922: Տեր-Մինասյան Ե., Միջնա-

դարյան աղանդների ծագման և զարգացման պատմությունից, Երևան, 1968, The Testament 
of Levi: A First Study of the Armenian Manuscripts of the Testament of the Twelve Patriarchs in the 
Convent of St. James, Jerusalem. Jerusalem: St. James Press. 1969; Concordance and Texts of 
Armenian IV Ezra. Jerusalem: Israel Oriental Society. 1971; Armenian Version of the Testament of 
Joseph: Introduction, Critical Edition, and Translation. Missoula: Scholars Press. 1975; Armenian 
Version of IV Ezra. Missoula: Scholars Press. 1979. The Penitence of Adam. Leuven: Peeters. 1981; 
Textual Commentary on the Armenian Version of IV Ezra. Atlanta: Scholars Press. 1990. Selected 
Studies in Pseudepigrapha and Apocrypha with Special Reference to the Armenian Tradition. 
Leiden: Brill, 1991 (with S. Ajamian, 1994); Armenian Apocrypha Relating to Adam and Eve. Leiden: 
Brill. 1996. A Concordance of the Armenian Apocryphal Adam Books. Leuven: Peeters. 2001; 
Selected Studies in Pseudepigrapha and Apocrypha with Special Reference to the Armenian 
Tradition. Leiden: Brill. 1991. Apocrypha, Pseudepigrapha and Armenian Studies: Collected Papers. 
Leuven: Peeters. 2006; Armenian Version of the Testaments of the Twelve Patriarchs: Edition, 
Apparatus, Translation and Commentary. Leuven: Peeters. 2012; Adam and Eve in the Armenian 
Tradition. Atlanta: Scholars Press. 2013. Տեր-Դավթյան Ք., Թովմայի ավետարանի հետքերը 

հայ միջնադարյան զրույցներում, «Էջմիածին», 1998, Դ: Տեր-Դավթյան Ք., Հայկական 

սրբախոսություն, Վարքեր և վկայաբանություններ (V-XVIII), 2011, Երևան, «Նաիրի»: I. 
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դավանաբանական սուր վեճեր, հայերի տարաբնույթ հետաքրքրություն-
ները կամ դավանաբանական «շեղումներ»-ը, որոնք մեզ են հասցրել մի 
հարուստ նախանձելի նյութ, կարոտ են մանրազնին ուսումնասիրման: 
Բացի այդ, եթե մենք ցուցաբերենք հայերի տարադավանությունն անտե-
սելու նույն միջնադարյան մոտեցումը, ապա աշխարհով մեկ սփռված, 
տարբեր դավանանք ունեցող հայերին «ծպտյալ հայ» հորջորջելով, ոչ թե 
կպահենք մեր միասնությունն ու անկախությունը (ինչպես միջնադա-
րում), այլ ընդհակառակը՝ կկորցնենք դրանք: Այս հարցը սերտորեն 
կապված է մեր ազգի գոյության բոլոր ոլորտների հետ և գիտությունն էլ 
(մասնավորապես հումանիտար գիտությունները) շաղկապված է դրան: 
Օրինակ՝ որքան դժվար կլիներ պատկերացնել, թե ինչ թշվառ վիճակում 
կհայտնվեր հայագիտությունը, եթե Մխիթարյաններին ընդունեինք մի-
այն դավանաբանական չափորոշիչով և հրաժարվեինք նրանց կողմից 
արված հայագիտության համար դարակազմիկ ուսումնասիրություննե-
րից: Այսօր, ցավոք, գրեթե հետազոտված չէ քաղկեդոնական հայկական 
հարուստ մշակութային ժառանգությունը կամ քաղկեդոնականության 
խոշոր կենտրոններում հայերի ներդրումը և նրանց խաղացած մեծ դերը: 

Բացի հիշատակված անկանոն գրվածքների ցանկերից, հայկական 
ձեռագրերում պահպանվել են մի շարք այլ ուշագրավ՝ «արտաքին գրե-
անց» և «նուրբ գրեանց» ցուցակներ: Մասնավորապես հետաքրքրական 
են 13-րդ դարից ավանդված, Մխիթար Այրիվանեցու կողմից կազմած 
չորս ցանկերը, որոնք մեզ են հասել հայտնի Ճառընտիր1 ժողովածուում 
և որոշ փոփոխություններով ընդօրինակված են 11-րդ դ.՝ Հովհաննես 
Սարկավագի «Կարգադրութիւնք գրոց սրբոց»-ից, որը մեզ չի հասել2: Ձե-
ռագրերում, այդ թվում նաև Մխիթար Այրիվանեցու երկում պահպանված 
վերոնշյալ «նուրբ»-երի ցանկերի տարբերակներում ընդգրկված են որոշ 

                                            
1 ՄՄ, 1500, 369բ:  
2 Նման ցուցակները և դրանց մասին հայտնած տեղեկությունների տարբեր հեղինակների 

կամ պարզապես գրիչների կողմից շատ կարևոր են, սակայն դեռևս լիարժեք չեն ուսում-
նասիրված: Բացի այստեղ նշված ցանկերից կան նաև այլ ցուցակներ, օրինակ «սուրբ 

գրոց» ցուցակները և այլն: Ավելի մանրամասն այս ցանկերի վերաբերյալ տե՛ս՝ Տաշեան, 
Սուրբ Գրոց կանոնական, Անասյան, Հայկական մատենագիտություն, էջ XI-XIII, XXXIX-XLIII և 

Է. Մ. Շիրինյան, Քրիստոնեական վարդապետության անտիկ և հելլենիստական տարրերը. 

հայկական և հունական՝ դասական և բյուզանդական, աղբյուրների բաղդատությամբ, 
Երևան 2005, էջ 197-199, 269-272: 
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եկեղեցական մատենագիրների և ընտրված «արտաքին»-ների գործերը: 
Մինչդեռ «Գիրք պատճառաց»-ում, որը կրում է Սարկավագի ցանկի ազ-
դեցությունը, խմբավորված են միայն եկեղեցական մատենագիրների եր-
կերը (բացառությամբ Փիլոնի, որի առկայությունը, որպես քրիստոնեա-
կան գաղափարախոսության հիմնադիրներից մեկի, զարմանալի չէ ցան-
կում):  

Ն. Ակինյանը համարում է, որ Այրիվանեցին է խմբագրել և ձևափո-
խել Սարկավագի «Կարգադրութիւնք»-ը, հավելելով «արտաքին»-ները: 
Դատելով Սարկավագի այս ցանկի վերնագրից, պետք է ենթադրել, որ 
«արտաքին»-ները ներգրավված չեն եղել այդտեղ, քանզի սկսած քրիս-
տոնեական շրջանից, «արտաքին» (oiJ ejvxw կամ oiJ ejvxwqen1 «նրանք, ովքեր 
արտաքին, դուրս են») էին կոչվում ոչ միայն գրվածքները2, այլև ոչ հա-
վատացյալ՝ հեթանոս (քրիստոնեությունից դուրս) մարդիկ, ուստի և եթե 
նրանք գրքերի հեղինակներ էին, ապա ևս հորջորջվում էին «արտա-
քինք»:  

 Ցանկերում նշված «արտաքին» հեղինակները (Արիստոտել, Փիլոն, 
Պորփյուր) մեծ ազդեցություն են ունեցել քրիստոնեության ջատագովնե-
րի շրջանում և նշանակալի դեր են խաղացել քրիստոնեական գաղափա-
րախոսության ձևավորման գործում: Սկսած 5-6-րդ դդ., երբ քրիստոնե-
ությունը հաղթել էր և՛ հեթանոսությանը, և՛ արմատական աղանդներին 
«արտաքին գրեանք»-ը, որը հիմնականում ներկայացնում էր փիլիսոփա-
յությունը, ոչ միայն այլևս պետք չէր, այլև կարող էր մեծ վնաս հասցնել 
առաջ քաշելով նոր խնդիրներ, գոյաբանության (օնտոլոգիայի) հարցերը 
և հաստատված հավատի հանգանակի երկբայությունը քննարկելիս: Ե-
կեղեցին ոչ միայն «փակեց իր դռները» փիլիսոփայության արջև, այլև 
վերանայվեցին և վերարժևորվեցին անգամ եկեղեցու հայրերի կարգա-
վիճակ ունեցող հեղինակները և նրանց գործերը: Այսպես նզովվեցին Ո-
րիգենեսի, Եվագրի, Դիդիմոսի գաղափարները, անվստահության ար-
ժանացան Եվսեբիոս Կեսարացու և Սոկրատ Սքոլաստիկոսի երկերը, 
                                            
1 E. A. Sophocles. Greek Lexikon of the Roman and Byzantine periods. New York, v. I, p. 488, s.v. 

Այս իմաստն արձանագրված է նաև Նիկիական կանոնների հայերեն թարգմանության 
ցանկում: 

2 «Արտաքին գրեանք» բառակապակցությունը լուսաբանված է Անասյան, Հայկական մատե-

նագիտություն, էջ XII-XIII, ինչպես նաև՝ Շիրինյան, Քրիստոնեական վարդապետության, էջ 
188-194: 
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Գրիգորիոս I Պապի հրահանգով արգելվեցին մի շարք գրվածքներ: Ա-
վելին, 529 թ. Հուստինիանոս կայսեր հրամանագրով փակվեց Աթենքի 
դպրոցը: Այդ շրջանում փիլիսոփայության համար պարարտ հող ստեղծ-
վեց Հայաստանում, որովհետև հույժ դավանաբանական տրոհումների 
մեջ հայտնված հայերի համար փիլիսոփայությունը  շատ կարևոր զենք 
դարձավ, որի օգնությամբ հնարավոր եղավ պահպանել հին 
ավանդական դավանաբանական հիմքերը, այսինքն՝ հնարավորինս 
անկախ լինել Հռոմի և Կոստանդնուպոլսի հետզհետե ուժեղացող 
եկեղեցիներից: Այս առումով, բացառիկ է Հունաբան դպրոցի գործու-
նեության նշանակությունը, որովհետև դրա շնորհիվ ոչ միայն հարստաց-
վեց մեր լեզուն և մշակույթը, այլև թարգմանվեցին այնպիսի կարևոր 
գրվածքներ, որոնք օգնեցին մեզ դիմակայելու անպատեհ մեղադրանք-
ներին և պաշտպանվելու դավանաբանական վեճերում մեր ուղղափառ 
վարդապետությունը:  

Այսինքն՝ «արտաքին» երկերի ուսումնասիրությունն ու մեկնաբանու-
թյունը Հայաստանում չընդհատվեց, ինչպես դա կատարվեց այլուր, որ-
տեղ միայն 12-13-րդ դդ. սկսած «արտաքին» գիտությունների ուսուցումը 
նորից հնարավոր դարձավ: Դրան նպաստեցին համալսարանների հիմ-
նադրումը Բոլոնիայում, Փարիզում, Տուլուզում, Նեապոլում, Գլաձորում, 
Տաթևում, Oքսֆորդում, Քեմբրիջում, Տոլեդոյում և այլ մշակութային 
կենտրոններում: 

Բացի «արտաքին» եզրից հայերեն աղբյուրներում վկայված է նաև 
սրան ներհակ՝ «ներքին» տերմինը, որն ավելի հազվադեպ է հանդիպում 
գրականության մեջ: Խնդրո առարկա տերմինն առկա է արդեն վաղ 
շրջանի հայկական աղբյուրներում: Եզնիկ Կողբացին բազմիցս խոսում է 
«արտաքին» գրվածքների և հեղինակների մասին, օրինակ՝ «Ուստի ամե-
նայն իմաստնոց արտաքնոց յիւրաքանչիւր դիցն հայեցեալ...» 1 կամ՝ «Եւ 
ոչ երկինք շրջին, զորմէ ասեն արտաքին իմաստունքն, թէ...»2: Հե-
տաքրքրական է Կողբացու հետևյալ օրինակը, ուր սահմանված է եկեղե-
ցու վերաբերմունքն «արտաքին»-ների նկատմամբ.  

                                            
1 Հայկական Համաբարբառ. Եզնկայ Կողբացւոյ Բագրեւանդայ եպիսկոպոսի «Եղծ աղան-

դոց», Վենետիկ 1826 (բնագրային համաբարբառ), Երևան, 1972, էջ 101: 
2 Նույն տեղում, 187: 
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«Եւ արդ Եկեղեցւոյ Աստուծոյ գործ այն է, զարտաքինսն իրօք  
ճշմարտութեան առանց գրոց յանդիմանել եւ զկարծեացսն ներ-

քինս...»1: 

Այս առումով, ուշագրավ է նաև Սահակ Վարդապետի (Մռուտի) հի-
շատակությունը, ուր ևս երկու եզրերը հանդես են գալիս միասին և բա-
ցատրվում է դրանց կիրառությունն ու անհրաժեշտությունը.  

«Եւ զայս ոչ միայն Աստուածաշունչ գիրք եւ ներքին հոգեկիր 
վարդապետք ընտանիք եկեղեցւոյ յայտ առնեն, .... այլ եւ արտա-

քին պանծալի բանաստեղծքն Հելլենացւոցն, որք հաւաստի 

քննութեամբ ըստ բնութեանց արարին դատողութիւնք»2: 

Սակայն թե՛ բյուզանդական, թե՛ հայկական քրիստոնյա հեղինակնե-
րը զգուշություն են ցուցաբերել այդ երկերի նկատմամբ և մշտապես ա-
հազանգել են այդ գրքերի ներկայացրած վտանգի վերաբերյալ: Բարսեղ 
Կեսարացին իր ճառերից մեկում, որն ուղղված է «Երիտասարդներին, թե 
ինչպես է պետք օգուտ քաղել հեթանոս հեղինակների երկերն ընթերցե-
լիս», նշում է.  

«Պետք է շատ զգուշորեն ընտրել հեթանոսական հեղինակների 
երկերը մանուկների կրթության համար, որպեսզի դրանք չհակա-
սեն քրիստոնեական բարոյականությանը և մեկնաբանվեն նրան 

համահունչ»3: 

Միաժամանակ նա համարում է.  

«Հեթանոսական գրականության ընթերցումը շատ օգտակար է, 
որովհետև այն հարստացնում է հոգին (տալիս է հոգևոր սնունդ) 
և սովորեցնում հարգել բարին ու լավը: Oրինակ, Հոմերոսի երկե-
րը և արտաքին (ejk tw`n ejvxwqen) ժառանգության այլ ներկայացու-

                                            
1 Նույն տեղում, 111: 
2 Նորայր եպս. Պողարեան. Սահակ Վարդապետ (Մռուտ). Բացայայտութիւն, Երուսաղէմ, 

1994, էջ 31, տե՛ս նաև՝ էջ 2, 4: 
3 MPG, t. 31, col. 564-589. 
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ցիչների գործերը պատմության խորքերում թաքնված առաքինու-

թյունների և արիության գովասանքն են:»1 

«Արտաքին»-ների ոչ հավաստի, կասկածելի իմաստի վերաբերյալ 
նման զգուշացումներ գտնում ենք նաև բազում հայկական աղբյուրնե-
րում: Ահավասիկ, «Գիրք պատճառաց»-ում ասվում է.  

«Եւ էր այս ի ժամանակի քարոզութեան Պետրոսի ի Հռոմ, զորմէ 
պատմէ Եւսեբի Պամփիւղեայ, եւ զի վարժ եւ կիրթ էր (Փիլոնը - 
Մ. Շ.) ներշրջական արտաքին ուսմանցն, եւ ընդ աստուածայ-
նովքն վարժեալ աւրինաւք: Առաջին շարագրութիւնս առնէ սա 
ընդդէմ կարծողական իմաստից արտաքնոցն, որք երկայնոցն 

շարժմանց եւ շրջաբերութեան տային զաջողուածս»2:  

Ի դեպ, այս հատվածում հետաքրքրական է նաև «ներշրջական ար-
տաքին ուսմանցն» արտահայտությունը, որը միակը չէ «Գիրք պատճա-
ռաց»-ում (որտեղ այն գործածված է առնվազն չորս անգամ ևս) և ընդ-
հանրապես հայկական աղբյուրներում: Առավել հաճախ այս եզրը հան-
դիպում է Փիլոն Աղեքսանդրացու երկերի հայերեն թարգմանություննե-
րում «ներշրջական» (կամ «ներշրջանական») և «ներշրջանակք» ձևով, ո-
րոնք հունարեն ejgkuvklio" և ejgkuvklia բառերի իմաստային պատճենում-
ներն են: Ըստ իս, այս տերմինով սահմանվում են ոչ միայն ուսումնական 
ծրագրի մեջ մտնող առարկաները, այլև այն մատնանշում է ուսումնառու-
թյան ձևը, եղանակը՝ «ներշրջական», այսինքն՝ շրջանով, շրջանի մեջ 
նստած աշակերտներ: Այս եզրի նման մեկնաբանման վրա երբևիցե ու-
շադրություն չի դարձվել, սակայն դա վկայված է և՛ վաղ հունական աղ-
բյուրներում, և՛ հետագայում՝ հայկական որոշ գրվածքներում և թարգմա-
նություններում3: 

                                            
1 Նույն տեղում: 
2 ՄՄ, թիվ 1879, 154ա: 
3 Թեև «ներշրջական» տերմինի մեկնաբանումներն ուղիղ կապ ունեն այստեղ արծարծված 

թեմաների հետ, սակայն այն շատ ընդարձակ է, որպեսզի անդրադառնանք այստեղ և ծան-
րաբեռնենք առանց այն էլ ծավալուն այս հոդվածը: Բոլոր դեպքերում հետաքրքրվողներն 
ավելի մանրամասն կարող են ծանոթանալ այդ ուշագրավ եզրին հետևյալ հոդվածից՝ 
M.E.Shirinian, Philo and the Book of Causes by Grigor Abasean, pp. 155-189 in: Studies on the 
Ancient Armenian Versions of Philo’s Works, ed. By S. Mancini Lombardi & P. Pontani, Brill, Leiden 
– Boston 2011, p.177-186: 
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Այսպիսով՝ «արտաքին գրեանք»-ը, սերելով հունական գրական ա-
վանդույթներից և հիմնված լինելով անտիկ և հելլենիստական գիտական 
նվաճումների վրա, մեծ դեր են խաղացել քրիստոնեական մատենագրու-
թյան ձևավորման և զարգացման գործում: Մեզանում «արտաքինք»-ը 
«նուրբ գրեանք»-ի, եռյակ և քառյակ գիտությունների և Աստվածաշնչին 
զուգահեռ, միջնադարյան համալսարանների ուսումնական ծրագրերի 
բաղկացուցիչ մասն էին կազմում: Այդ մասին բազմաթիվ տեղեկություն-
ներ են պահպանվել: Մասնավորապես հետաքրքրական է Թովմա Մեծո-
փեցու աշակերտ և կենսագիր Կիրակոս Բանասերի հիշատակումը և ոչ 
միայն այս եզրի վերաբերյալ: Նա, նկարագրելով համալսարաններում 
դասավանդվող ուսումնական ծրագիրը, թվարկում է ուսումնասիրվող բո-
լոր առարկաների, այսինքն՝ «ներշրջական»-ների ցանկը.  

«... էր ամենայն առաքինութեամբ զարդարեալ՝ տեսականաւն, 
գործնականաւն եւ գիտնականաւն, զի ուսեալ էր զերկոտասան 

մասունք իմաստասիրութեան. զբնաբանականն, զուսումնականն, 
զաստուածաբանականն եւ զբարոյականն, զտնտեսականն եւ 

զքաղաքականն, զթուականն, զերաժշտականն, զերկրաչափա-
կանն եւ զաստղաբաշխականն, եւ զամենայն իմաստս հռետորա-
կան հանճարոյ արտաքին փիլիսոփայութեան Է գրոց, որ է Քե-
րականն, Սահմանքն, Պորփիւրն, Ստորոգութիւնքն Արիստոտէ-

լին, Պերի արմենիասն, Աշխարհացն, Առաքինութեանցն, եւ զՀին 
եւ զՆոր Կտակարանացն աստուածեղէն տառիցն Հ եւ Բ գրոց, եւ 
Ծ նուրբ գրոց դժուարիմաց եւ խրթին բառիւք ծածկեալ աստուա-
ծազարդ եւ ուղղափառ սուրբ վարդապետաց, եւ ԾԱ վիպասա-

կան պատմագրաց»1:  

Այստեղ ներկայացված «գրեանք»-ը, ինչպես նաև 13-14-րդ դդ. մեզ 
հասած ուսումնական ծրագրերում նշվածները, փաստում են, որ հայկա-
կան դպրոցում (օգտագործում եմ բառի լայն իմաստով) ու համալսարան-
ներում (մասնավորապես Գլաձորում, Տաթևում), բացի Աստվածաշնչից 
ուսուցանվում էին մի շարք առարկաներ, որոնց թվում էին եռյակ և քա-
ռյակ ազատ գիտությունները, «արտաքին և ներքին», «նուրբ և լայն գրե-

                                            
1 Գ. Հովսեփեան, Թովմա Մեծոփեցու կեանքը, Վաղարշապատ, 1914, էջ 1-2: 
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անք»-ը, ինչպես նաև վարդապետների և պատմագիրների երկերը, այ-
սինքն՝ «վարդապետական» գրքերը:  

Հ. Անասյանը, անդրադառնալով «վարդապետական գրեանք»-ին և 
չառաջարկելով ոչ մի սահմանում այդ բառակապակցության համար, չի 
համաձայնում սակայն Մ. Տեր-Մովսեսյանի «ուսումնական գրքեր» բնո-
րոշման հետ: «Վարդապետական գրքեր»-ը, թվում է, պետք է հասկանալ 
ուղիղ իմաստով, հաշվի առնելով մի նրբերանգ: Դրանք այն ուսումնա-
կան գրքերն են, որոնք համաձայն են մեր՝ Հայոց եկեղեցու, Գրիգոր Lու-
սավորչից սերող վարդապետության տեսությանը: Կարծես, այս է պատ-
ճառը, որ այդ գրքերի մասին հաղորդող հիշատակարաններում կա նաև 
Լուսավորչի անունը: Ըստ իս, «վարդապետական» գրքերն ամենածավա-
լուն տեսակն են, որոնց մեջ կարող են ընդգրկվել ինչպես «ներքին և ար-
տաքին», այնպես էլ «լայն և նուրբ» գրվածքները:  

Ինչ վերաբերում է Կիրակոս Բանասերի ուսումնական ծրագրի ցան-
կում հիշատակված «նուրբ գրեանք»-ին, ապա հարկ է ասել, որ դրանք ոչ 
մի դեպքում չի կարելի նույնացնել «արտաքին»-ների հետ. այդ տերմին-
ները սահմանում են տարբեր հասկացություններ1: Մխիթար Այրիվանե-
ցու երկում և որոշ ձեռագրերում պահպանված «նուրբ»-երի ցուցակների 
տարբերակների համաձայն, «նուրբ» եզրն ավելի լայն հասկացություն է 
և ներառում է նաև որոշ «արտաքին» երկեր և բացի այդ՝ համաձայն 
նույն Մխիթար Այրիվանեցու չափածո հիշատակարանին «նուրբ»-երն էլ 
ունեն իրենց կարգը. 

«ԶԱստուածաշունչս ի մի տըփի  

Եւ զնուրբ գրեանս, որ ի կարգի»2:  

                                            
1 Դատելով Մատենադարանի թիվ 2961 ձեռագրի «Արտաքին գրեանք, որ ի դաս մտանեն» 

խորագրով մի ցանկից, որն ավարտվում է «նրբերն այս է» արտահայտությամբ, կարելի է 
անգամ «նուրբ»-ն «արտաքին»-ի հոմանիշ համարել: Հավանաբար դա է պատճառը, որ ո-
մանք կարծել են, թե. «Երբեմն արտաքին գրքերը կոչվում էին նուրբ: Այս հնարքը թույլ էր 
տալիս այդ շարքին դասել նաև քրիստոնեական հեղինակների երկերը, որոնք բարդությամբ 

չէին զիջում «արտաքին» փիլիսոփաներին», С. С. Аревшатян, А. С. Матевосян, Гладзорский 

университет – центр просвещения средневековой Армении, Ереван, 1984, с. 39:  
2 Շիրինյան, Քրիստոնեական վարդապետության ..., էջ 272: Ուշագրավ է, որ թեև «նուրբ»-ե-

րի կարգի կարևորության և դրանց փոփոխման արգելքների հորդորումները վկայված են 
տարբեր ձեռագրերում՝ ցուցակները, այնուամենայնիվ, փոփոխության ենթարկվել են (օրի-
նակ, Oձնեցու և Այրիվանեցու կողմից):  
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Այս առումով, հետաքրքրական է նաև «նուրբ» և «արտաքին» եզրերի 
միասնական օգտագործումը Մխիթար Երզնկացու գրչին պատկանող մի 
հիշատակարանում, ըստ որում, մեկնությունը՝ լուծմունքը, բնորոշելիս.  

«Ի հոլովման ժամանակիս 
Ի մեծ հայոց թուականիս 

ՅԵՉԿ եւ Գ-իս (=1314) 
Ես տկար Մխիթարս 

Եւ անարժան յամէն բարիս 
Գրեցի զLուծմունս նուրբ  

Եւ արտաքին Կտակարանիս 

Յիմաստից տուն Գլաձորիս...»1: 

Գրվածքների համար անսովոր՝ «նուրբ»2 և «լայն» բնորոշումները 
պահպանվել են հիմնականում հայկական աղբյուրներում (որքանով 

                                            
1 Լ. Խաչիկյան, ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, Երևա,ն 1950, էջ 104: 
2 «Նուրբ գրեանք» թեմայի վերաբերյալ իմ տեսակետն առավել մանրամասն շարադրված է 

հետևյալ աշխատություններում՝ Շիրինյան, Քրիստոնեական վարդապետության, էջ 188-

286, հմմտ. նաև՝ Է. Մ. Շիրինյան, Անտիկ ավանդույթների փոխակերպումը վաղ բյուզան-
դական եկեղեցական պատմագրության և հայ հին գրականության մեջ, Աշտանակ Ա (1995), 
14-24, Երևան, M. E. Shirinian, "The Armenian Version of Aristotle's Categories in the Context of the 
Hellenizing School," Festschrift Prof. Dr. Dora Sakayan zum 65 Ceburtstag, Montreal Quebec Canada 
1996, part I, 134-140, Է. Մ. Շիրինյան, «Արտաքին» և «նուրբ գրեանք», Աշտանակ Բ (1998), 
15-45, Երևան, M. E. Stone, M.E.Shiinian, Pseudo-Zeno's Anonymous Philosophical Treatise, Brill, 
Leiden-Boston- Köln 2000, Է.Մ. Շիրինյան, Մեկնողական ժանրի կազմավորումը և զարգա-
ցումը Հայաստանում, Աշտանակ Գ, 2000, 36-64, M. E. Shirinian, Translations from Greek in 
Armenian Literature, Eikasmos, XII/2001, Alma Mater Studiorum, Bologna, 229-240; M.E.Shirinian, A 
Comparison of Literary methods and genres in Byzantine and Armenian Literature. - Acts, XXth 
International Congress of Byzantine Studies, Selected Papers: Paris 2001, Volume III, 56; 
M.E.Shirinian, Armenian Translation of [Aristotle's] "De Vitiis et Virtutibus". - Verbum: Аристотель и 

средневековая метафизика, вып.6, Санкт-Петербург 2002, 166-171; M. E. Shirinian, Traduzioni 
dal greco nella letteratura armena, - Le scienze e le 'arti' nell' Armenia Medievale, a cura di Anna 

Sirinian, Sara Mancini Lombardi, Loris Dina Nocetti, Bologna, 2003, 75-91, Մանէ (Էռնա) Շիրի-
նեան, Փոխարկութիւնները քրիստոնէական պատմագրութեան մեջ, Բնագիրք Յիշատա-

կաց, Documenta Memoriae. Dall' Italia e dall' Armenia. Studi in onore di Gabriella Ulouhogian, 
Bologna 2004, 241-253; M.E.Shirinian, A Comparative Analysis of some technical terms in Armenian 
Sources, Xristianskij Vostok 4 (X), S. Petersburg-Moscow 2006, pp. 268-316; M.E.Shirinian, The 
Reception and Creative Appropriation of the Common Legacy of Greek Thought in Armenia, 
Hellenism: Alien or Germane Wisdom?, Central European University, Department of Medieval 
Studies, Budapest, Annual of Medieval Studies, vol. 14, 2008, 13-14; M.E.Shirinian, The Armenian 
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հայտնի է ցայսօր) և այս եզրերով կամ դրանցով կազմված արտահայ-
տություններին շատ քիչ գիտնականներ են ուշադրություն դարձրել: 
Մինչդեռ, ըստ իս, դրանք սերելով անտիկ շրջանից, համապատասխա-
նաբար leptov" և pacuv" բառերից, սերտորեն կապված են քրիստոնեա-
կան վաղ շրջանի վարդապետության հետ, ինչպես նաև մեկնության այ-
լաբանական մեթոդի հետ: Դրա մասին են վկայում որոշ վաղ շրջանի հե-
ղինակների (Որիգենեսի, Գրիգոր Նյուսացու, Եվագրի և այլոց) գործերը, 
որոնցում տեսանելի են այս տերմիններին ծանոթ լինելու հետքերը: 
Խնդրո առարկա եզրերն ընդհանրական (ունիվերսալ) չափանիշներ են 
հանդիսացել բազում ոլորտների (գրականության, քերականության, բժշ-
կության, մաթեմատիկայի) համար: «Նուրբ» և «լայն» տերմինները, ձևա-
վորվելով մ. թ. ա. 4-3-րդ դդ. Աղեքսանդրիայում, առնչվում են 11-12-րդ 
դդ. Հայաստանում վկայված եզրերի հետ: Քննարկվող տերմինները, 
նախ և առաջ, վերաբերում են մի տեսության, որը հայտնի էր դեռևս ան-
տիկ շրջանից և օգտագործվում էր նաև միջին դարերում. դա այսպես 
կոչված հակադրությունների միասնությունն է, որի ստեղծման նախակա-
րապետն էր Հերակլիտեսը1: Հետագայում, Արիստոտելը, հետևելով այդ 
տեսությանը2 և էլ ավելի զարգացնելով այն, հակադրությունը դարձրեց 
իր կողմից մեծապես մշակված գոյաբանության գլխավոր պատճառներից 
մեկի՝ ձևի (կամ ստորոգության) կարևոր բնորոշիչներից: Ավելին. նորա-
հայտ օրինակները թույլ են տալիս ենթադրելու, որ ներհակ եզրերի հա-
տուկ իմաստավորման սկզբնաղբյուր պետք է համարել հենց Արիստոտելի 
գրվածքները: Դա կապված է նրա երկերին բնորոշ խորհրդապաշտության 

                                                                                                          
Version of David the Invincible's Commentary on Aristotle's Categories, in: V. Calzolari – J. Barnes 
(éds), L'oeuvre de David l'Invincible et la transmission de la pensռe grecque dans la tradition 
armռnienne et syriaque (Commentaria in Aristotelem Armeniaca-Davidis Opera 1), à paraître dans 
Philosophia antiqua 116, Leiden: Brill, 2009, 89-102. 

1 Craig, Edward (1998). Routledge Encyclopedia of Philosophy: Sociology of knowledge to 

Zaroastrianism. Taylor & Francis. p. 437. 
2 Կարծում եմ, հենց այդ՝ «հակադրությունների միասնություն» տեսության մասին է խոսում 

Վարդան Արևելցին, անվանելով այն «հակառակացն հաշտութիւն» իր «Մեկնութիւն քերա-
կանի» երկում, որտեղ քննարկելով, ի դեպ, «նուրբ» եզրը, նա անդրադառնում է չորս տար-
րերի ներհակ լինելուն և ասում. «Որպէս ի տարերցս միջինքն, որ են ջուրն եւ աւդն, ի մէջ 
հակառակացն հաշտութիւն առնեն զի հողն` ծանր եւ ցուրտ, իսկ հուրն չոր է եւ թեթեւ»: 
Մեկնութիւն քերականի Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն քերականի, աշխատասիրությամբ` 
Լ. Գ. Խաչերյանի, Երևան, 1972, էջ 35: 
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(սիմվոլիզմի) հետ, որը հետագա հեղինակները ջանացել են մեկնաբանել, 
և անգամ նրա կողմից հպանցիկ արտահայտված որևէ միտք մի ամբողջ 
տեսության հիմք դարձնել:  

Արիստոտելի1 և նրա հետևորդների2 գրվածքներում բազմիցս 
քննարկված բնության չորս տարրերը և դրանց «թեթև» կամ «նուրբ», 
«թանձր» կամ «լայն» հատկանիշները փոխառվել և յուրովի են մեկնա-
բանվել քրիստոնյա հեղինակների կողմից: Այսպես, հրո և օդի նուրբ 
բնությունն ու շարժիչ ուժ լինելը, վերագրվում է նաև ոգուն և հոգուն: Ընդ 
որում, օդի և հոգու հարաբերակցումը, հենվելով աղբյուրներում առկա օ-
րինակների վրա, կարելի է արտահայտել օդ-հողմ-շունչ-ոգի-հոգի բա-
նաձևով: Խնդրո առարկա տերմիններն օգտագործվել են նաև Աղեք-
սանդրիայի դպրոցի ներկայացուցիչների և այդ դպրոցին հարողների 
կողմից: Leptov" և pacuv" եզրերը, որպես գրական երկի հատկանիշներ, 
լավագույնս վկայված են Արատոսի3 ու Կալիմաքոսի4 երկերում, և գուցե 
հենց նրանց գրվածքների շնորհիվ են թափանցել հայ մատենագրության 
մեջ, քանզի հենց այս հեղինակների գործերում, ինչպես և մեզանում, այս 
եզրերը կիրառվել են երկերը բնութագրելու համար:  

Քննարկվող տերմինները, որպես զանազան հասկացությունների ո-
րոշիչներ, կիրառվել են նաև վաղ քրիստոնեական և բյուզանդական 
շրջանում: Քրիստոնեության ջատագովները, օգտագործելով փիլիսոփա-
յական գաղափարները, խնդրո առարկա եզրերը կիրառում էին բնու-
թյան չորս տարրերը, ոգու և հոգու «նրբություն»-ը, նուրբ մտքերը և տե-
սությունները, երբեմն էլ` ոճը և բառերը բնորոշելիս: Բացի այդ, այս տեր-
մինները, ինչպես արդեն նշվեց, սերտորեն կապված էին վաղ շրջանի ո-
րոշ հեղինակների աստվածաբանական տեսությունների հետ: Այս առու-

                                            
1 Aristotle, De anima, ed. W.D. Ross, Oxford: Clarendon Press, 1961 repr. 1967: 405a, 21-25.  

2 Joannes Philoponus, In Aristotelis libros de anima - Joannes Philoponus, In Aristotelis libros de 

anima commentaria, ed. M. Hayduck, Ioannis Philoponi in Aristotelis de anima libros commentaria 
[Commentaria in Aristotelem Graeca 15. Berlin: Reimer, 1897]: 1- 607. Liber iii spurius est; fort. 
auctore Stephano Phil. 9019. 

3 Scholia in Aratum vetera, Martin, J. (Ed) Stuttgart: Teubner, 1974, Vita Arati (Vita 1) (olim sub auctore 

Achille Tatio) (e cod. Vat. gr. 191), p. 9,21, Vitae Arati et Varia De Arato, Vita Arati (Vita 2) (e codd. 
Matrit. 4691), p. 11,10. 

4 Callimachus. Aetia, Iambi, Hecale and other Fragments.C. A.T rypanis. London 1968; Callimachus, 

Hymns and epigrams. Lycophron. Aratus. A.W.Mair. G.R.Mair. London, 1969, XXIX. 
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մով չափազանց կարևոր են Կղեմես Աղեքսանդրացու1 և, մանավանդ, Ո-
րիգենեսի2 մոտեցումները: Հատկանշական է նաև, որ Աղեքսանդրիայի 
առաջին դպրոցի ավանդույթների շարունակականությունը և փոխակեր-
պումը պարզորոշ երևում են աղեքսանդրյան երկրորդ՝ աստվածաբանա-
կան դպրոցի3 գործունեության մեջ: Առաջին աղեքսանդրացիներից է սե-
րում այս դպրոցին բնորոշ բնագրային քննության հանդեպ մեծ հե-
տաքրքրությունը, ինչպես և փոխառված մյուս գաղափարները՝ ձևափոխ-
ված (քրիստոնեացված) վիճակում: Եթե Աղեքսանդրիայի առաջին դպրո-
ցը, ուշադրության կենտրոնում ունենալով բնագիրը, բաժանվում էր եր-
կու դասի՝ քերականների և քննադատների, ապա երկրորդն իր հե-
տաքրքրությունը բնագրի նկատմամբ (հիմնականում՝ Աստվածաշնչի) 
բացատրում էր ներշնչման վարդապետությամբ:  

Կղեմես Աղեքսանդրացին և Որիգենեսը, հետևելով Փիլոնին, փիլիսո-
փայությունն ստորադասեցին աստվածաբանությանը, և անգամ «ծառա» 
հայտարարեցին: Երկուսն էլ որդեգրեցին Փիլոնի Հին Կտակարանի այ-
լաբանական մեկնողական (էկսեգետիկ) մեթոդը4 և քրիստոնեացնելով 
այն կիրառեցին նաև Նոր Կտակարանի համար: Նրանք առաջնորդվելով 
Պողոս առաքյալի, մասնավորապես նրա Առ Կորնթացիս Ա և Բ թղթե-
րում, արծարծված «հոգևոր» կամ «շնչավոր» և «մարմնավոր» գաղա-
փարների մեկնաբանությամբ, օգտագործեցին դրանք Աստվածաշունչը 
երկու իմաստներով մեկնելու համար, այսինքն՝ մարմնավոր-տառացի և 
հոգևոր-այլաբանական: Ի դեպ, հարկ է նշել, որ հետագայում մի քանի 
հեղինակներ (Հովհան Ոսկեբերանը, Եպիփան Կիպրացին, Հովհաննես 
Դամասկացին), առաքյալի հենց այս թուղթը՝ ավելի ստույգ Առ Կորնթա-
ցիս Ա թղթի ԺԵ գլխի, 42-50-րդ տները քննարկելիս և հարության մեծ 

                                            
1 Թեև Կղեմես Աղեքսանդրացու գործերի և ոչ մի թարգմանություն մեզ չի հասել հայերենով, 

սակայն համարվում է, որ նման թարգմանություններ եղել են: 
2 Հայերենով առկա է Որիգենեսի առնվազն յոթ գրվածքների թարգմանություն:  
3 Համարվում է, որ Աղեքսանդրիայի երկրորդ՝ աստվածաբանական դպրոցը երկրորդ դարի 

առաջին կեսին հիմնել է Պանտենը, որի մասին շատ քիչ տեղեկություն է մեզ հասել: Այդ 
ժամանակ դպրոցը եղել է վարժարան: Այն իրական և առաջադեմ դպրոց է դառնում, երբ 
Պանտենի աշակերտը՝ առաջին աստվածաբան համարվող Կղեմես Աղեքսանդրացին և 
նրա աշակերտ՝ առաջին մեկնիչ Որիգենեսը հաջորդաբար ղեկավարում են այդ դպրոցը:  

4 Հարկ է նշել, որ այլաբանական մեթոդը, մինչև Փիլոնը լայնորեն կիրառում էին նաև 

ստոիկները:  
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խորհուրդը մեկնաբանելիս, անդրադառնալով մարմնավոր-շնչավոր և 
հոգևոր հակադրությանը, առաջ են քաշում մի շարք այլ ներհակություն-
ներ և բաղդատության համար դիմում են նաև «նուրբ» և «լայն» եզրե-
րին1:  

 Եվ նորից, վկայակոչելով Պողոս առաքյալին, այլաբանական մեկ-
նության այս երկու ջատագովները հղում են նույն թղթի՝ Առ Կորնթացիս 
Բ համապատասխան «տեղի»-ն (Կորնթ. Բ, Գ 6-18): Այդտեղ «վարդա-
պետ հեթանոսաց հաւատովք եւ ճշմարտութեամբ» (Թիմ. Ա, Բ 7) Պողոս 
առաքյալը, շեշտադրելով հոգևորի գերակայությունը, խոսում է «Օրենքի 
սպանող տառի և կեցուցանող հոգու» մասին: Նույն տեղում ասվում է 
նաև, որ հրեաների համար Հին Կտակարանի իմաստը ծածկված է քո-
ղով, այդ պատճառով էլ նրանք «կույր են մտքով»: Այդ քողը խափանվե-
լու է միայն Քրիստոսով, որը ոչ միայն կբացի Օրենքի նոր՝ հոգևոր իմաս-
տը, այլև կբացահայտի և կբացատրի հինկտակարանյան մարգարեու-
թյունները, որոնք հրեաները՝ հասկանալով տառացի, կարծում էին, որ 
միայն իրենց համար և իրենց մասին է գրված, սակայն իրականում 
դրանք մատնացուցում են Քրիստոսին2:  

 Արդյունքում՝ այդ շրջանի և այդ դպրոցի առանձնահատկությունն 
այն էր, որ Սուրբ Գրքի մեկնությունն սկսեց կատարվել իմաստների աս-
տիճանաբար, իերարխիկ բացահայտմամբ՝ ամենացածր, պարզ՝ բառա-
ցի կամ տառացի իմաստից մինչև ամենաբարձր՝ այլաբանական, 
թաքնված իմաստը, որը հասու չէր միամիտ ու անփորձ ընթերցողին:  

Կղեմես Աղեքսանդրացին բավարարվեց Սուրբ Գրքի մեկնության 
երկմասնյա (փիլոնյան, այսպես կոչված՝ «դիխոտոմիկ») բաժանմամբ, ա-
ռաջինը՝ տառացի, հասարակ, բոլորին մատչելի ու տեսանելի ձևն էր, 
իսկ երկրորդը՝ թաքնված, այլաբանական՝ հոգևոր, քչերի համար սահ-
մանվածը: Ինչ վերաբերում է նրա աշակերտ՝ Որիգենեսին, ով իր հիմնա-
կան խնդիրն ու պարտքն էր համարում բացահայտել Սուրբ Գրքի հոգե-
ւոր՝ թաքնված իմաստը, ապա հենց նա առաջինն ստեղծեց Սուրբ Գրքի 

                                            
1 Այս հարցերը մանրամասնորեն քննարկված են Շիրինյան, Քրիստոնեական վարդապետու-

թյան.., էջ 242-258: 
2 Առ Կորնթացիս Բ թղթի Գ 14. - «Այլ կուրացան միտք նոցա. քանզի մինչեւ ցայսաւր ժամա-

նակի, նո՛յն քող ձգեալ կայ ի վերայ ընթերցուածոց հին կտակարանացն, եւ ոչ վերանայ, զի 
Քրիստոսիւ խափանելոց է»: 
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եռամասնյա («տրիխոտոմիկ») իմաստների մեկնության բանաձևը: Որի-
գենեսը համարում էր, որ առաջարկված բանաձևի շնորհիվ արտահայտ-
վում էր Աստվածաշնչի երեք իմաստների հարաբերակցությունը, որը կա-
ռուցված էր ըստ մարդու եռամասնյա կազմության՝ մարմին, ոգի (միտք) 
և հոգի: Այս բանաձևի հիմնական սկզբունքները շարադրված են «Յա-
ղագս սկզբանց» գրվածքում, որում նա բացատրում է, որ այս միտքը 
հղացել է նրա մոտ Առակաց գրքի հետևյալ տողերից. «Եւ դու գրեա զնո-
սա յանձին քում երեքկին, ի խորհուրդս եւ ի գիտութիւն եւ ի հանճար1: Ա-
հաւասիկ ուսուցանեմ քեզ զբանս ճշմարիտ եւ զգիտութիւն մեկում» (Ա-
ռակ. ԻԲ, 20-21): Այս հատվածում «երեքկին» բառը, Որիգենեսն ընկալել 
է որպես ուղերձ «երեք ձևով» ըմբռնել Սուրբ Գրքում պարունակվող աստ-
վածային վարդապետության իմաստը, որպեսզի այնուհետև պատշաճ 
կերպով բացատրեր այն իրեն հարցնողներին.  

«...Սուրբ գրերի մտքերը (իմաստները) մենք պետք է արձանա-
գրենք մեր հոգիներում եռակի՝ հասարակ հավատացյալին պետք 

է խրատել Սուրբ Գրքի «մարմնով» (այսպես ենք մենք կոչում 
մատչելի իմաստը), ավելի հառաջացածին՝ Սուրբ Գրքի ոգով, իսկ  

ավել կամ պակաս կատարյալին և նրա նմաններին, ում մասին 
առաքյալն ասում է. -«6 Զիմաստութի(ւն) խօսիմք ընդ կատարե-
ալս. զիմաստութի(ւն), ո չ զաշխարհիս այսորիկ, եւ ո չ զիշխանաց 
աշխարհի ս այսորիկ զխափանելեացս. 7այլ խօսիմք զա(ստուա-
ծո)յ իմաստու(թ)ի(ւն)ն ծածո ւկ խորհրդով, զոր յառաջ քան զյաւի-
տեանս սահմանեաց ա(ստուա)ծ ՛ի փառս մեր» (Առ Կորնթ. Ա, Բ 6-

7)՝ այդպիսի մարդը պետքը խրատվի հոգևոր օրենքներով, որն 
իր մեջ պարունակում է ապագայի բարիքների շղարշը (ստվերը): 
Քանզի, ինչպես որ մարդը կազմված է մարմնից, ոգուց և հոգուց, 

նույնպես և Աստծո կողմից մարդկության փրկության համար 
տրված Սուրբ Գիրքը [բաղկացած է մարմնից, ոգուց և հոգուց]»2: 

                                            
1 Origenes, De principiis, ed. H. Gorgemanns and H. Karpp, Origenes vier Bucher von den Prinzipien. 

Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976, 4, 2, 4. 1. Առակաց գրքի այլ լեզուներով 
ներկայացված և ոչ մի տեքստի մեջ չգտա «եւ ի հանճար», հունարեն կլիներ՝ [*καὶ φρονήσει] 
բառերը կամ այլ տարընթերցումներ: Ի դեպ, այս տունը շատ դժվար հասկանալի է և զարմա-
նալի չէ, որ միևնույն լեզվով առկա են մի քանի թարգմանություն-մեկնաբանություն: 

2 Origenes, De principiis, 4.2.4.5- 4.2.4.15.  
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Որիգենեսի կողմից այստեղ առաջարկված սուրբգրային տեքստի ի-
մաստների եռակի, հաջորդաբար բացահայտման բանաձևը, մի կողմից 
կարելի է հասկանալ որպես վերելք Աստվածճանաչողության ստորին 
աստիճանից դեպի ամենաբարձրը (համաձայն քրիստոնեայի կատարե-
լության երեք աստիճանների), մյուս կողմից որպես երեք քայլով իրակա-
նացված մի գործողություն, անցում Աստվածաշնչի մակերեսային, ակն-
հայտ և հանրամատչելի իմաստից դեպի խորքային, թաքնված, խորհըր-
դապաշտական (միստիկ) բովանդակությունը1:  

Ինչպես տեսնում ենք, արդեն իսկ Որիգենեսի երկերում մեկնության 
այլաբանական մեթոդն ինքնին բաժանվում էր աստիճանաբար խորա-
ցող մի քանի իմաստային մակարդակի: Ժամանակի ընթացքում այլա-
բանական մեթոդի աստիճանների թիվը, հերթականությունը և անգամ 
անվանումը որոշ փոփոխությունների էին ենթարկվում: Սակայն այդ տե-
սության դասական ձևակերպումն էր, որ Աստվածաշնչի «տառացի» 
(«բառացի», որն անվանվում էր նաև «պատմական») մեկնության իմաս-
տին հակադրվում էին «բարոյական», «այլաբանական» կամ «փոխաբե-
րական» (մեզանում վկայված են որպես «այլաբանութիւն», «փոխաբերու-
թիւն») և մեկնության ամենաբարձր, գաղտնի աստիճանը (ajnagwghv՝ 
«բարձրացում», «վերելք», թերևս՝ «այլափոխութիւն»)2:  
                                            
1 Վաղ շրջանի այլաբանական մեկնության հարցերին և մասնավորապես Որիգենեսի մեկնո-

ղական մեթոդին նվիրված դասական հոդվածներ են համարվում՝ Bardy G. La litterature 
patristique des 'Quaestiones et responsiones' sur l'Ecriture Sainte // RB 41 (1932). P. 224 ss., 
Perrone L., Le 'Quaestiones evangelicae' di Eusebio di Cesarea. Alle origini di un genere letterario// 
ASE 7 (1990). P. 417-435; idem, «Quaestiones et responsiones» in Origene. Prospettive di un'analisi 
formale dell'argo-mentazione esegetoco-teologica//ASE 15 (1994). P. 1-50). Թեմայի վերաբերյալ 
հետաքրքրական հոդվածներ ունի նաև բյուզանդագետ Օ. Նեստերովան, օր.՝ Нестерова О. 

Е., Типологическая экзегеза: спор о методе //Альфа и Омега, М., 1998, № 4., С. 62-77; 

Теория множественности «смыслов» Св. Писания в средневековой христианской 

экзегетической традиции, Жанры и формы в письменной культуре Средневековья. - М.: 

ИМЛИ РАН, 2005, с. 23-44, ինչպես նաև՝ Сидоров А. И., Экзегетические труды Оригена: 
толкования на Ветхий Завет // Альфа и Омега. М., 2005. № 1, 2, 3: 

2 Մեկնության այս աստիճանները հիմնականում վկայված են հայկական աղբյուրներում հա-

մապատասխան եզրերով: Կար ժամանակ, երբ այս աստիճանների թվում առկա էր նաև 
ajnalogiva-ն՝ «համեմատութիւն», որը, իմ համոզմամբ, համապատասխանում է մեզանում 
վկայված, բազում հարցեր առաջացնող «վերաբանութիւն» եզրին: Նշված տերմիններին 

մանրամասն անդրադարձ կա նաև՝ Շիրինյան, Քրիստոնեական վարդապետություն, էջ 57-

63՝ «վերաբանութիւն» բառի իմաստի քննարկման առնչությամբ: Ի դեպ, կարելի է նշել, որ 
«վերաբանութիւն» եզրի օգտագործումը մեզանում կարող է միացվել այն փաստարկներին, 
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Որիգենեսից հետո այլաբանական մեկնաբանության այս տեսակնե-
րը լայն տարածում ստացան և շատերը (օրինակ՝ Գրիգոր Նյուսացին, 
Մակար Եգիպտացին, Մաքսիմոս Խոստովանողը), մասնավորապես վա-
նականների շրջանակներից, հետևեցին աղեքսանդրացիներին: Ընդ-
գծենք նաև, որ նախանիկիական շրջանի հենց այս աղեքսանդրացիների 
երկերում, քրիստոնեական փիլիսոփայա-աստվածաբանական միտքը 
զարգացման գագաթնակետին էր հասել, ինչը և փոխանցվեց հետո կա-
պադովկացիներին և Եվագր Պոնտացուն: Ժամանակի ընթացքում, սա-
կայն, Որիգենեսի ստեղծած բանաձևը, մոդելը որոշակի փոփոխություն-
ներ կրեց: Այսպես օրինակ՝ 4-5-րդ դդ. աստվածաբան, վանական Հով-
հան Կասիանուս Հռոմեացին մտահայեցողական տեսությունը բաժանում 
էր «պատմական մեկնության» և «հոգեւոր ըմբռնման», որն իր հերթին 
բաղկացած էր՝ այլաբերությունից («տրոպոլոգիա», թերևս մեզանում կա-
րող է նաև համապատասխանել «այլաբերաբանութիւն», «փոխաբերու-
թիւն» կամ «յեղանակումն»)1, ալլեգորիայից («այլաբանութիւն») և «անա-
գոգիայից» («բարձրացում», «վերելք», «այլափոխութիւն»): Նա օրինակ-
ներով բացատրում է նաև այս ձևերից յուրաքանչյուրը.  

«Այսպիսով, բոլոր վերը նշված չորս տեսակները մատնանշում են 
մի բան: Այսինքն՝ ցանկության դեպքում նույն Երուսաղեմը կարե-
լի է հասկանալ չորս եղանակներով՝ պատմական առումով՝ այն 
հրեաների քաղաք է, այլաբանական իմաստով՝ Քրիստոսի Եկե-

ղեցին է, մտահայեցողական առումով՝ Աստծո երկնային քաղաքն 
է,... իսկ փոխաբերական իմաստով՝ մարդու հոգին է, որը հենց 

այդ անունով հաճախ պարսավվում կամ գովեստաբանվում է Տի-

րոջ կողմից»2: 

Ինչպես նշվեց, Որիգենեսի տեսության կողմնակիցն ու ջատագովն 
էր նաև 6-7-րդ դդ. հայտնի աստվածաբան, փիլիսոփա, մենակյաց Մաք-
սիմոս Խոստովանողը: Նա հետևելով Որիգենեսին լայնորեն օգտվում էր 

                                                                                                          
որոնք վկայում են այն մասին, որ Հայաստանում բավական տարածված էր հենց այլաբա-
նական մեթոդը և այստեղ քաջ ծանոթ էին նաև դրա տարբեր եղանակներին:  

1 Հմմտ. Շիրինյան, Քրիստոնեական վարդապետության.., էջ 209: 

2 Jean Cassien. Conferences. T.II / Ed. par E.Pichery // Sources chrutiennes.№ 54. Paris, 1958. P. 

189–191.  
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մեկնության այլաբանական մեթոդից և բաժանում էր Աստվածաշունչը 
մարմնի և հոգու՝ Հին Կտակարանը՝ մարմինն էր, իսկ Նորը՝ հոգին, ո-
գին, միտքը: Ըստ նրա՝ պատմական բառացիությունը դա ամբողջ Աստ-
վածաշնչի՝ Հին և Նոր Կտակարանների մարմինն է, իսկ հոգին՝ այդտեղ 
գրվածի իմաստն է: Ինչպես որ մարդը մահկանացու է իր տեսանելի մա-
սով և անմահ է իր անտեսանելի կողմով, այնպես էլ Սուրբ Գիրքը կարող 
է լինել անցողիկ, որպես որևէ գրվածք, սակայն մյուս կողմից այն պարու-
նակում է իր մեջ թաքնված մի հոգի, որի գոյությունն անժամկետ է և որն 
է մտահայեցողության բուն առարկան: Մաքսիմոսը և մի շարք մեկնիչ-
ներ, երկրորդելով Որիգենեսի գաղափարները, համարում էր, որ եթե -
Հին Կտակարանը Նոր Կտակարանի նախատիպն էր, ապա Նոր Կտա-
կարանն ապագա Աստծո արքայության ստվերն է. «Օրենքը Նոր Կտա-
կարանի ստվերն է, իսկ Նոր Կտակարանն ապագայի բարիքների կեր-
պարն է»1:  

 Այս կապակցությամբ նշենք, որ մեկնության այլաբանական եղանա-
կը թույլ էր տալիս աղեքսանդրացիներին և նրանց հետևորդներին Հին և 
Նոր Կտակարանների սյուժեներն արծարծել որպես առանձին մարդ-
կային անհատականության հոգևոր փորձի նախատիպարներ: Նման 
խորհրդապաշտական մեկնության դասական օրինակ է Որիգենեսի 
«Երգ երգոց»-ի մեկնաբանումը, որտեղ ընթերցողն այնքան է հեռանում 
տառացի իմաստից, ընկղմվելով լրիվ մի այլ իրականության մեջ, ըստ ո-
րում տեքստն ընկալվում է միայն որպես պատկեր՝ այդ իրականության 
խորհրդանիշ:  Աղեքսանդրյան դպրոցի մեկնության այդ մոդելին, որը 
հիմնված էր նաև պլատոնական գաղափարների վրա, հետագայում հա-
կադրվեց՝ երրորդ դարի վերջին – չորրորդ դարի սկզբին կազմավորված, 
նոր Անտիոքյան դպրոցը, որը հետևեց Արիստոտելի գաղափարներին: 
Անտիոքյան դպրոցն առավելապես ուժեղացավ 5–րդ դ. և հենց այդ ժա-
մանակով են թվագրվում այս երկու դպրոցների միջև եղած բավական 
խիստ վեճերը2: Թեև այս դպրոցն իր գոյությամբ պարտավոր է 

                                            
1 Максим Исповедник. Главы о богословии и о домостроительстве воплощения Сына Божия 

1, 90.  
2 Հմմտ. Շիրինյան, Քրիստոնեական վարդապետություն..., էջ 43-44, 289-291: Ուշագրավ են 

Սոկրատ Սքոլաստիկոսի տեղեկություններն այդ վեճերի վերաբերյալ, որոնք առկա են նրա 
«Եկեղեցական պատմության» գրեթե բոլոր տեղերում, երբ հիշատակվում են Աղեքսանդ-
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Աղեքսանդրիայի դպրոցի ներկայացուցիչներին և, մասնավորապես Որի-
գենեսին, որոնք սկսեցին ակտիվորեն ուսումնասիրել Սուրբ Գիրքը և 
մեկնաբանել այն, ուստի և դպրոցը բացվեց հենց այդ գործին միանալու 
ակնկալիքով, սակայն հենց անտիոքացիները դարձան ամենաանհան-
դուրժող ընդդիմախոսները: Այս երկու դպրոցների միջև եղած պայքարը 
չէր սահմանափակվում դրանց մեկնության վերաբերյալ ունեցած մոտեց-
մամբ կամ փիլիսոփայության տարբեր ուղղությունների գերադասմամբ. 
նրանք հակադիր ճամբարներում էին գտնվում նաև դավանաբանական 
հարցերում, մասնավորապես Քրիստոսի բնության վերաբերող խնդրում` 
անտիոքացիները երկու բնության կողմնակիցներն էին, մինչդեռ աղեք-
սանդրացիները հայտարարում էին Քրիստոսի աստվածացած մարդ-
կային բնության մասին, երկու բնությունների լիարժեք միացման, ամ-
բողջական վերամիավորման մասին:  

Արդ՝ վերադառնալով «նուրբ» և «լայն» եզրերին նկատենք, որ վերո-
հիշյալ հեղինակներից գրեթե բոլորը վաղ՝ նախաքաղկեդոնական շրջա-
նից են: Հետագայում բյուզանդական հեղինակների մեծամասնության 
(Մաքսիմոս Խոստովանողը սակավաթիվ բացառություններից մեկն էր) 
վերաբերմունքը քննարկվող տերմինների նկատմամբ բավական քննա-
դատական էր արդեն: Փոտ պատրիարքը, օրինակ, իր «Գրադարան» եր-
կում հայտնում է, որ իրազեկ է leptov" բառի գրեթե բոլոր իմաստներին, 
սակայն վաղ շրջանի հեղինակների ոգու և հոգու «նուրբ» բնության և 
տեսության հետ կապված մեկնաբանություններն ավելորդաբանություն-
ներ է համարում1: Նման բացասական կարծիքը պատճառաբանված է և 
բացատրություն ունի. այս եզրերը և դրանց ներքո թաքնված գաղափար-
ները, ի թիվս ևս մի քանիսի, 5-6-րդ դդ. hետո դուրս մղվեցին այդ ժա-
մանակահատվածում փոփոխություններ կրող քրիստոնեական վարդա-
պետությունից:  

                                                                                                          
րիան կամ Անտիոքը. բանը հասնում էր նրան, որ մարդու մասին դատում էին ըստ այս կամ 
այն դպրոցին պատկանելուն:  

1 Photius, Bibliotheca, ed. R. Henry, Photius. Bibliotheque, 8 vols. Paris: Les Belles Lettres, 1:1959; 

2:1960; 3:1962; 4:1965; 5:1967; 6:1971; 7:1974; 8:1977, codex 1, p. 1b, 6, հմմտ. նաև՝ ibidem, cod 
15, p. 4b, 27, cod. 27, p. 6a,10, cod. 41, p. 9a,8, cod. 67, p. 33b,37, cod.83, p. 64b, 39, cod. 127, 
p. 95b,29 և Photii Patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia, rec. B. Laourdas et L. 
G. Westerink, vol.II, Leipzig, 1984, Ep. 166, p. 41: 
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Այսպիսով, «նուրբ» եզրի ընդօրինակումը քրիստոնյաների կողմից 
բացատրվում է այն հանգամանքով, որ եկեղեցու հայրերը լայնորեն օգ-
տագործել են այլաբանությունը, մի կողմից, քրիստոնեական խորհուրդ-
ներն ավելի խորհրդավոր դարձնելու նպատակով, մյուս կողմից էլ՝ նյութը 
մեկնելու, բացատրելու այն անձանց համար, որոնց այդ գիտելիքները 
թույլատրելի և հասանելի էին: Այլաբանական մեկնության հենց այս ձևն 
էր կոչվում «նուրբ տեսութիւն», այսինքն՝ «նուրբ»-ի իմաստը սերտորեն 
կապված էր նաև մեկնողական բնույթի երկերի հետ:  

Ինչ վերաբերում է փիլիսոփայական տեսանկյունին, ապա այստեղ էլ 
«նուրբ գրեանք»-ը կարևոր տեղ էին զբաղեցնում, քանզի «նուրբ»-ը և 
«լայն»-ը փիլիսոփայական ձևեր են: Փիլիսոփայական գրվածքների հան-
դեպ Հայոց եկեղեցու դիրքորոշմամբ ևս պարզաբանվում է այն հարցը, 
թե ինչու է «նուրբ գրեանք»-ը վկայված հայկական աղբյուրներում, մինչ-
դեռ հունա-հռոմեական երկերում առկա են միայն դրանց շղարշված 
հետքերը: 5-րդ դ. հունաց և լատինացվոց եկեղեցիներն իրենց ամ-
րապնդած դիրքերը պաշտպանելու համար արդեն փիլիսոփայական նր-
բությունների կարիքը չունեին: Մինչդեռ Հայոց եկեղեցու համար փիլիսո-
փայության նրբությունները, որոնք առկա էին «նուրբ գրեանք»-ում, ինչ-
պես նաև «արտաքին» կոչված գրքերում, կենսական անհրաժեշտություն 
էին՝ երկար ու նուրբ դավանաբանական բանավեճերում «չխորտակվե-
լու» համար1:  

Ինչ վերաբերում է հայ մատենագրությանը և այստեղ պահպանված՝ 
գրվածքներին վերաբերող «նուրբ» և «լայն» եզրերի համատեղ կիրառ-
ման փաստին, ապա այն, կարծես, ավելի է ընդգծում կապն Աղեքսանդ-
րյան դպրոցի հետ: Այսպես՝ ա) Ինչպես այդ դպրոցի ներկայացուցիչ-
ներն էին պահպանել եզրի հիմնական իմաստը («կեղևից, թեփից մաքր-
ված», «զտված»), «ըստ նրբի» (aiJ kata; leptovn) իրենց բանաստեղծու-
թյունները բնութագրելիս, այնպես էլ հայ իրականության մեջ առկա 
«նուրբ գրեանք»-ը միավորում կամ ընդգրկում էին ընտրված, «զտված» 
երկերը: բ) Աղեքսանդրացիների գրվածքների նման, Հայաստանում էլ 

                                            
1 Է. Մ. Շիրինյան, Հայ-բյուզանդական փիլիսոփայական առնչությունները վեցերորդ դա-

րում: «Մատենադարան». Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինս-
տիտուտի հիմնադրման հիսնամյակին նվիրված գիտաժողովի թեզիսներ, Երևան 2009, 
էջ 41-45: 
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«նուրբ գրեանք» կոչված գործերը չափազանց այլաբանական բնույթ էին 
կրում և այսպես կոչված «նուրբ տեսութիւն»-ը թերևս այլաբանական մեկ-
նության ձևերից էր: գ) Հայաստանում էլ էին առաջնորդվում համաձայն Ո-
րիգենեսի այն արտահայտությանը, որում ասվում էր, որ ճիշտ ընկալված 
Աստվածաշունչը չի խանգարում փիլիսոփայությանը, իսկ ճիշտ կիրառ-
ված փիլիսոփայությունը չի կարող վնասել Աստվածաշնչին:  

Այնուամենայնիվ, կարելի է ասել, որ «նուրբ» և «լայն» ներհակ եզրե-
րով արտահայտված գաղափարները գրվածքների բնութագրման հա-
մար հայերն էին զարգացրել և միաձուլել: Այդ իսկ պատճառով էլ «լայն և 
նուրբ գրեանք»-ն առկա են միայն մեզանում: Խնդրո առարկա եզրերը, 
գրվածքներ կամ տեսություն բնութագրելու համար, Հայաստանում առա-
ջին անգամ վկայված են 11-րդ դ.՝ վերոնշյալ Հովհաննես Սարկավագի 
կազմած «Կարգադրութիւնք գրոց սրբոց»-ում: Թեև Հովհաննես Սարկա-
վագի այս ցանկը մեզ չի հասել, սակայն անտարակույս կարելի է ասել, 
որ «նրբերը» հիշատակվածք են եղել այդտեղ, քանզի արդեն 12-րդ դ. 
նրա կենսագիրը փաստում է, որ Հովհաննես Սարկավագը «կրթէր, ար-
կանէր ի գիրս նուրբ և դժուարալուրս»1: «Նուրբ» և «լայն գրեանք»-ը միա-
սին առաջին անգամ վկայված են նույն 12-րդ դ., Գրիգոր Աբասյանի կող-
մից կազմված «Գիրք պատճառաց» պայմանական անունը կրող արժե-
քավոր ժողովածուում2:  

Տրամաբանական այն հարցը, թե արդյոք «լայն և նուրբ գրեանք»-ը 
հայ մատենագրության մեջ առկա են եղել մինչև 11-12-րդ դդ., բացատր-
վում է այն հանգամանքով, որ վաղ շրջանում դրանք ներկայացված են ե-
ղել մեզանում փոխարինող հոմանիշներով3: Հոմանիշների շարքին, 
թերևս, կարելի է դասել նաև «վերաբանութիւն» եզրը, որը, թվում է թե 
մատնանշում էր մեկնության ամենաբարձր աստիճանը, այն է՝ «նուրբ 
տեսութիւնը»: Այս արտահայտության վերաբերյալ հայկական աղբյուրնե-
                                            
1 Խաչերյան Լ., Միջնադարի հայ մատենգիտության մի քանի հարցերի շուրջը, ԲՄ, N 10, 

Երևան, 1971:  
2 Э. М. Ширинян, Армянская «Книга причин», составленная Григором, сыном Абаса, 

Армянский Гуманитарный Вестник, Ереван, 2006, 103-109, Григор сын Аббаса. Православная 
Энциклопедия, Москва, 2006, т. XIII, 108-109, Է. Մ. Շիրինյան, Գ. Խաչատրյանի համահեղ., 

Գիրք պատճառաց, Աշտանակ Դ, 18-43, Երևան 2011, Shirinian, Philo and the Book of Causes:  
3 Ավելի մանրամասն տե՛ս՝ Շիրինյան, Քրիստոնեական վարդապետության.., էջ 275-282, 

312-314: 
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րից մեջբերված օրինակները և արված նկատառումները1 թույլ են տվել 
մեզ կարծելու, որ այն սերտորեն կապված էր աղեքսանդրացիների հետ 
և որ «հիմնականում այդ տեսության օգնությամբ էին «նրբվում», մեկնա-
բանվում Աստվածաշունչը և քրիստոսաբանական խորհուրդները»2: 
Սարգիս Շնորհալու «Մեկնութիւն եօթն թղթոցն կաթողիկեայց»-ում վկայ-
ված օրինակը, թերևս, ասվածի լավագույն փաստարկն է. 

«Քանզի ամենայն աստուածային ներգործութիւնք՝ թաքուն և 
նուրբ են տեսութեամբ և կարօտ սուրբ սրտից՝ առ ի իմանալ, և 

մաքուր մտաց՝ առ ի տեսանել»3:   

Այս մեջբերման մեջ հետաքրքրական է, որ նշված «թաքուն և նուրբ 
տեսութեան» հասցեատերերը՝ նրանք են, ովքեր կարոտ են «սուրբ սր-
տից» և «մաքուր մտաց»: Հայկական աղբյուրներում այս բնորոշումը, որ-
պես կանոն հանդիպում է «մանկունք եկեղեցւոյ» դասը բնութագրելու 
համար: Մեզանում շատ են նման օրինակներ, որոնք փաստում են, որ և՛ 
«նուրբ գրեանքը», և՛ «նուրբ տեսութիւնը» նախատեսված էին հիմնակա-
նում այս՝ որոշ իմաստով ընտրյալ դասի համար4: Ուշագրավ է, որ Որի-
գենեսը ևս անդրադառնում է այն հարցին, թե՞ ում համար են գրվում 
նրա երկերը և բաժանում է իր ընթերցողին երեք խմբի (ինչպես այդ մա-
սին հիշատակվեց արդեն Սուրբ գրերի իմաստներն եռակի մեկնաբան-
վելու վերաբերյալ հատվածում)՝ ա) հասարակ, բ) հառաջացած և գ) կա-
տարյալ հավատացյալներ:  

«Նուրբ» և «մանկունք» եզրերի առումով շահեկան կլիներ նաև ու-
սումնասիրել 7-րդ դ. ասորի հեղինակ Իսահակ Ասորու մատենագրական 
                                            
1 Նույն տեղում, էջ 201-202, 261-268: 
2 Նույն տեղում, էջ 317: Մասնավորապես ցայտուն են նշված գրքում արդեն օգտագործված 

հետևյալ օրինակները. «Ընթեռնոյր և որոնէր և քննէր անդադար զխորին միտս գրոց նուրբ 
տեսութեամբ», «Եզեկիէլ խորաքնին և նրբահայեաց տեսութեամբ ճառէ զտնօրէնութեան 
տեառն զխորհուրդ» կամ՝ «Նուրբ է տեսութիւն սորա. և ուշիմ քննողաց յայտնի»: 

3 Մեկնութիւն եօթանց թղթոց Կաթուղիկեայց. Արարեալ երանելւոյն Սարգսի շնորհալից 

Վարդապետի՝ հայոց իմաստասիրի և քաջ հռետորի: Կոստանդինուպօլիս, 1828, էջ 668: 
4 Այն, որ «նրբերի» թեման կապված է մեկ այլ շատ հետաքրքրական «մանկունք» եզրի հետ 

առանձին ուսումնասիրության խնդիր է, որին մասամբ անդրադարձ կա` Շիրինյան, 

Քրիստոնեական վարդապետության..,, էջ 231-240: Ի դեպ, մեր մատենագրության մեջ առ-
կա լայնածավալ քննարկումները հոգևոր և մարմնական կերակրի մասին ևս եղել են Կղե-
մես Աղեքսանդրացու և Որիգենեսի կողմից առանցքային թեմաներից մեկը:  
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վաստակը, որտեղ անդրադարձ կա նշված երկու տերմիններին միևնույն 
համատեքստում: Սա, իհարկե ևս առանձին ուսումնասիրության թեմա է, 
մանավանդ որ զարմանալիորեն այս հեղինակի գործերի թարգմանու-
թյունները չկան մեզանում: 

Վերադառնալով Սարգիս Շնորհալու «Մեկնութիւն եօթն թղթոցն կա-
թողիկեայց»-ից մեջբերմանը, ասենք նաև, որ նույն այդ երկում նա հաղոր-
դում է մեզ «քննիչ բանից եւ բառից», ինչպես նաև գրվածքների «դատա-
ւոր»-ների մասին, որոնք մերթ ընտրում են «պարզ բառից»-ը և «ձկնոր-
սացն խօսից»-ը, իսկ մերթ էլ ընտրում են «բարեբանել զնուրբն եւ զմանո-
ւածոյն եւ զբազմաքանդակն»: Նման տեղեկություններ «բանի» ու «բառի» 
քննադատների վերաբերյալ հաղորդում է նաև Իգնատիոս Սև Lեռնցին, 
ինչը վկայում է այն մասին, որ ոչ բոլորն են միշտ նախընտրել մեկնության 
«նուրբ տեսութիւն»-ը կամ նուրբ ոճը. եղել են նաև տառացի մեկնության և 
պարզ երկերի հետևորդներ: Սա նշանակում է նաև, որ Հայաստանում ե-
ղել են և՛ Աղեքսանդրիայի, և՛ Անտիոքի դպրոցներին հարողներ, որոնք 
հարկ եղած դեպքում, քննադատել ու նսեմացրել են միմյանց:  

«Նուրբ գրեանք»-ը լավագույնս ըմբռնելու համար չափազանց կա-
րևոր է «Գիրք պատճառաց»-ի ընձեռած նյութը: Դեռևս անտիպ այս եր-
կը, որը կարելի է անվանել Հին և Նոր Կտակարանների, ինչպես նաև 
«նուրբ գրեանց» մեկնությունների նախակրթություններ պարունակող 
միջնադարյան մատենագիտական հանրագիտարան, տեղիք է տալիս 
բազմաթիվ հարցերի, որոնք կարոտ են պատասխանի: Այս երկի «նուրբ 
գրեանք» բաժնում ներկայացված են այնպիսի գործեր, ինչպիսիք են Փի-
լոն Աղեքսանդրացու կամ Եբրայեցու, Արիստոտելի, Որիգենեսի, Եփրեմ 
Ասորու, Աթանաս Աղեքսանդրացու, երեք կապադովկյան հայրերի, Ե-
վագրի, Դավիթ Անհաղթի և այլոց կողմից գրված որոշ երկերի «պատ-
ճառներ», ինչպես նաև «սկիզբ», «թելադրութիւն», «նախադրութիւն» և 
այլ ձևեր: Սրանք նախակրթություններ էին՝ ներածական, նախապատ-
րաստական բնույթի տեղեկություններ բուն մեկնությանն անցնելու հա-
մար1: Այսինքն՝ նկատենք, որ այստեղ ներգրավված են ոչ թե բոլոր 

                                            
1 Պետք նշել, որ նման նախակրթությունները գրեթե չեն պահպանվել այլ քրիստոնեական 

միջնադարյան աղբյուրներում, մինչդեռ դրանք շատ տարածված են եղել անտիկ և հելլե-
նիստական շրջաններում: Ներածական այս բացատրությունների առկայությունը մեզանում 
հնարավոր է բացատրել Աղեքսանդրիայի դպրոցի ազդեցությամբ: 
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«նուրբ գրեանք»-ը, այլ միայն նրանք, որոնք վերաբերում են Աստվա-
ծաշնչին և որոնք, ինչպես և Հին ու Նոր Կտակարանների գրքերը, ներ-
կայացված էին նախակրթություններով: Հիմնականում դրանք պարունա-
կում էին հարցեր, որոնք պարզաբանում էին, թե ի՞նչ պատճառով էր 
գրվել այս կամ այն երկը, քննարկում էին թվագրման և հեղինակային 
պատկանելիության խնդիրները, պարզաբանում էին գրվածքի ստեղծ-
ման պարագաների հետ կապված հարցերը, բովանդակության վերաբե-
րյալ տեղեկություններ էին տալիս, երկը պարզաբանող և բնութագրող 
խնդիրների պատասխաններ էին ներկայացնում և այլն:  

«Գիրք պատճառաց»-ը բաժանված է 2 բաժնի՝ «լայն և նուրբ գրե-
անք», սակայն այն կարելի է ընկալել նաև 3 մասից բաղկացած միավոր, 
քանզի սկսվելով Հին Կտակարանին վերաբերող «պատճառ»-ներով (ա-
ռաջին մաս), այն ընդմիջարկվում է «նուրբ գրեանք»-ին վերաբերող նե-
րածական հարցերով (երկրորդ մաս) և ավարտվում է Նոր Կտակարանի 
գրքերը մեկնելուց առաջ դրվող նախակրթություններով (երրորդ մաս): 
Նման հաջորդականությունն այս երկում թերևս պատահական չէ: Հին և 
Նոր Կտակարանների ընդմիջարկված լինելը «նրբերով» խոսում է նաև 
այն մասին, որ «նուրբ» գրվածքները՝ հիմնականում, աստվածաբանու-
թյան փիլիսոփայությանը վերաբերող մեկնողական բնույթի երկեր էին, 
որոնք օժանդակ դեր են խաղացել Կտակարանների միջև օրգանական 
կապ հաստատելու գործում և, որ առանց այդ կենսական կապի քրիստո-
նեությունը կզրկվեր իր կարևորագույն մեկ հենարանից՝ աստվածային 
կանխորոշ հայտնությունից և փրկչական (մեսիական) աստվածադիր ա-
ռաքելությունից»1: Այսինքն՝ «նուրբ գրեանք»-ն այն երկերն էին, որոնք 
անհրաժեշտ էին նաև «լայն»-ից «նուրբ»-ին անցում կատարելու համար և 
հաշտեցնող դեր էին կատարում Հին և Նոր Կտակարանների միջև, հան-
դիսանալով յուրահատուկ կապակցող օղակ: «Նուրբ գրեանք»-ը կարելի 
է կոչել կապակցող օղակ նաև այն պատճառով, որ, թեև դրանք չէին 
մտնում Աստվածաշնչի մեջ, սակայն (ինչպես կտեսնենք ստորև) «ոգին» 
էին հանդիսանում Սուրբ Գրքի և օգնում էին հասկանալ այն:  

                                            
1 Անթապյան, Փ., Հայ մեկնաբանական գրականության տեսական նախահիմքերի շուրջ, 

ԲՄ, № 15, Երևան, 1986, էջ 67: 
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Մեկ անգամ ևս1 շեշտենք, որ «Գիրք պատճառաց»-ում նյութի հաջոր-
դականությունն իր մեջ խորհուրդ է կրում ` այս կարգով ներկայացված ե-
րեք բաղկացուցիչ մասերը, թերևս, համապատասխանաբար խորհրդա-
նշում են մարդու երեք հիմնական տարրերը՝ մարմինը, ոգին և հոգին: 
Այլ խոսքով, «լայն»-ը՝ Հին Կտակարանը, մարմինն է, որը աղբյուրներում 
առկա բազմաթիվ օրինակներով, բնորոշվում է «լայն» եզրով: «Նուրբ 
գրեանք»-ը ոգին է կամ միտքը, որի օգնությամբ նրբվում է լայնը և դառ-
նում հոգևոր: Իսկ Նոր Կտակարանը՝ հոգին է, որը ևս բազմաթիվ 
դրվագներում հանդես է գալիս «նուրբ» բնութագրումով: Նոր Կտակա-
րանը՝ հոգին նաև նրբացված «լայն»-ն է կամ «նուրբ մարմին»-ը, ինչպես 
դա ներկայացված է վաղ քրիստոնեական հեղինակների երկերում 
(հմմտ. օրինակ, Մակար Աղեքսանդրացու գրվածքները):  

Ի հաստատումն նման առաջարկության, կարելի է վկայակոչել նաև 
Գրիգոր Նյուսացու պատումն Աբրահամի երկու զավակների վերաբե-
րյալ, որը համեմատված է երկու կտակարանների հետ և մեկնաբանված 
է հետևյալ կերպ՝ «Oրէնք»-ը՝ Հին Կտակարանը, անվանված է «թանձրա-
մասն» կամ «լայնամասն» մարմին, որը տեսությամբ «նրբացվելուց» հե-
տո դարձավ «հոգեւոր», այն է՝ Նոր Կտակարանը:  

Աղեքսանդրիայի աստվածաբանական դպրոցի մասին արված երկա-
րաշունչ անդրադարձից հետո արդեն պարզորոշ երևում է և համոզված 
կարող ենք ասել, որ այս գաղափարը Գրիգոր Նյուսացին որդեգրել է հենց 
Որիգենեսից, որը՝ ի տարբերություն Փիլոն և Կղեմես Աղեքսանդրացինե-
րին, որոնք առաջարկել էին Աստվածաշնչի երկամասնյա բաժանումը՝ Հին 
Կտակարան՝ մարմին, Նոր Կտակարան՝ հոգի, առաջինը խոսեց Սուրբ 
Գրքի եռամասնյա կազմության մասին՝ Հին Կտակարան՝ մարմին, Նոր 
Կտակարան՝ ոգի (միտք) և հոգի2:   

Ի դեպ, Աղեքսանդրյան դպրոցի ներկայացուցիչների և հետագա հե-
տևորդների երկամասնյա և եռամասնյա բաժանման մասին վկայված է 
                                            
1 Տասը տարի առաջ, երբ արել էի այս ենթադրությունը (տե՛ս՝ Շիրինյան, Քրիստոնեական 

վարդապետության.., էջ 25-282, 314-317), թեև համոզիչ ապացույցներ էի ներգրավել, սա-
կայն, այնուամենայնիվ ինձ մի փոքր մտացածին էր թվում նման առաջարկությունը, սա-
կայն հայթայթված նոր տվյալները փաստում են այդ եզրահանգման ճշմարտացիությունը և 
այդ պատճառով այստեղ դրանց հետ կներկայացվեն նաև նախկինում արված մտորում-
ները ևս:  

2 Origenes, De principiis, 4.2.4.15.  
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հենց «Գիրք պատճառաց-ում՝ «Սկիզբն եւ պատճառ Բնութեան գրոցս, ի 
նոյն Պետրոսէ խնդրեալ, յաղագս բնախաւսութեան ի մեր բնութիւնս» 
վերնագրի ներքո: Այս «Պատճառ»-ի հեղինակը ոչ միայն քաջ ծանոթ է 
մարդու նման բաժանմանը, այլև գիտի դրա ստույգ աղբյուրը. 

«Զի այս բարի թուեցաւ Արարչին եւ արանց բարեաց եւ ոչ որպէս 
ոմանք կարծեն միտք յոգի հպեալ իմանալի զնա արար: Եւ կամ 
թէ զիմանալին յինքենէ մարմինն բնութեամբ ստացեալ ունի հո-

գի, եւ այլ զմիտս, ըստ Պղատոնի, որ միապէս յերից ասաց 
զմարդ՝ ի հոգոց, ի մտաց, եւ ի մարմնոյ, եւ այլք՝ մի ասացին զհո-

գի եւ զմիտս»1: 

Ավելին. «Գիրք պատճառաց»-ում ներկայացված երկերի կարգը հնա-
րավոր է բացատրել նաև «նեղ և նուրբ ճանապարհի» գաղափարով, որը 
կարծես համընկնում է աստվածաշնչային «նեղ դռան կամ ճանապարհի» 
գաղափարի հետ: Նշված արտահայտությունը բազմիցս վկայված է թե՛ 
հունական, թե՛ հայկական և թե՛ ասորական մատենագրության մեջ: 
Քննարկվող արտահայտության քրիստոնեական հիմնական գաղափարն 
այն է, որ ճշմարտությանը և նոր կյանքին (որը խորհրդանշում է Նոր 
Կտակարանը) հասնելու համար անհրաժեշտ է անցնել նեղ և նուրբ ճա-
նապարհով, կամ դռնով, կամ տեղով, որոնք, կարելի է ասել, մարմնավո-
րում են «նուրբ գրեանք»-ը: Թերևս, այս գաղափարը ևս առնչվում է մ. թ. 
ա. 4-3-րդ դդ. Աղեքսանդրիայի առաջին դպրոցի որոշ ներկայացուցիչնե-
րի (Արատոսի և Կալիմաքոսի) կողմից «ըստ նրբին» (ta; kata; lepton) 
գրված երկերի հետ2:  

Այսպիսով, կարելի է հասկանալ Գրիգոր Աբասյանի կողմից արված 
նյութի նման հաջորդականության տեղաբաշխումը, որը կարող է բա-
ցատրվել այսպես. միաձուլելով մարմնավորն ու հոգևորը («լայն» մարմի-
նը «նուրբ» ոգու և հոգու հետ), սկզբում ներկայացված է «լայն»-ը՝ «մար-
մին»-ը խորհրդանշող Հին Կտակարանը, այնուհետև «ոգու» գաղափարը 
փոխանցող «նրբեր»-ը (Սուրբ Գրքի իմաստներն ըմբռնելու նպաստող, 
աստվածաբանության փիլիսոփայությանը վերաբերող՝ հայրաբանական, 

                                            
1 ՄՄ, թիվ 1879, 239ա-բ: 
2 Շիրինյան, Քրիստոնեական վարդապետության.., էջ 206-220: Հմմտ. նաև Կալիմաքոսի 

կողմից՝ մանրամասնորեն քննարկված «նեղ և նուրբ ճանապարհի» գաղափարի վերաբե-
րյալ մոտեցման հետ, էջ 316-317: 
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վարդապետական և իմաստասիրական երկերը), իսկ վերջում՝ «նրբաց-
ված լայնը»՝ «հոգին», այն է՝ Նոր Կտակարանը:  

Ինչ վերաբերում է «նուրբ գրեանք» անհրաժեշտությանը հայոց մեջ, 
ապա այն բացատրվում է մի քանի հանգամանքներով. նախ՝ դրանք 
կարևոր էին աստվածաբանական և փիլիսոփայական տեսանկյուննե-
րից: Աստվածաբանական առումով, ի թիվս այլ աղերսների, «նուրբ» և 
«լայն» տերմինները, կարծես, առնչվում են քրիստոսաբանական (նա-
խաերկաբնակության և երկաբնակության վարդապետությունների) գա-
ղափարախոսության հետ: Այդ եզրերի կիրառումը հետազոտելիս, մաս-
նավորապես հարության խորհուրդը լուսաբանելիս, կարելի է նկատել 
դրանց աղերսները մարդեղության խնդրի հետ: «Առ Կորնթացիս» թղթի 
ԺԵ գլխի 42-50-րդ տները քննարկելիս1 և հարության մեծ խորհուրդը մեկ-
նաբանելիս, որոշ հեղինակներ ի թիվս այլ ներհակությունների, բաղդա-
տության համար դիմում են նաև «նուրբ» և «լայն» եզրերին: Աստվա-
ծաշնչային այս «տեղի»-ն, ինչպես նաև այն հակադրությունները, որոնք 
օգտագործված են թե՛ այս թղթում և թե՛ դրան վերաբերող մեկնություն-
ներում2 հակակայված են հետևյալ կերպ. շնչաւոր և հոգեւոր, «երկրաւոր» 
և «երկնաւոր» մարմիններ, «հողեղէն» և «հոգեղէն», «առաջին մարդն՝ 
յերկրէ հողեղէն, իսկ երկրորդ մարդն՝ Տէր յերկնից»: Այսինքն՝ արդեն 
իսկ թղթում առկա մարդ և Աստված հակադրությունը վաղ շրջանի քրիս-
տոնյա հեղինակներից շատերը, ջանալով բացատրել մարդեղության և 
հարության խորհուրդները, մեկնել են և միաձուլել: Մարդը («երկրաւոր»-
ը, «հողեղէն»-ը) հանդես է գալիս որպես նյութական, լայնամասնագույն, 
թանձր մարմին, իսկ Աստծուն («երկնաւոր»-ին) վերապահված է հոգևոր, 
«նրբամասնագոյն» մարմինը: Հարության ժամանակ այդ երկուսը «միա-
վորվում են ի մի Աստվածություն, ի մի միություն, ի մի հոգի, աստվա-
ծայինը և մարմնավորը ի մի հոգևոր կատարյալ և ցուցադրում են լայնա-

                                            
1 Հիշեցնենք նաև, որ «Առ Կորնթացիս» թղթի այս հատվածի աշխույժ մեկնաբանման հիմքը 

դրել են ևս Կղեմես Աղեքսանդրացին և Որիգենեսը: 
2 Տես, օրինակ՝ Joannes Chrysostomos, ad Corinthios I - Joannes Chrysostomos, In epistulam i ad 

Corinthios homiliae 1-`44, MPG, vol. 61, p. 359, 23, Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդնուպօլսի 
եպիսկոպոսապետի Մեկնութիւն Թղթոցն Պաւղոսի, հտ. առաջին, ի Վենետիկ, 1862, էջ 14: 
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մասնագոյն նրբամասնագոյնը, անկիրք կիրքը»1: Այս դրույթները համա-
պատասխանում են Հայոց եկեղեցու քրիստոսաբանությանը:  

Երկրորդ. նկատենք, որ մեծավ մասամբ այս տերմիններին ծանոթ 
հեղինակներն ինչ-որ կերպ առնչվել են Աղեքսանդրիայի դպրոցի հետ, 
իսկ վերոհիշյալ հակադրությունը կիրառել են նրանք, ովքեր ստեղծա-
գործել են մինչև Քաղկեդոնի սքիզման: Սրան հավելենք նաև, որ այս եզ-
րերը հանդիպում են կա՛մ վաղ շրջանի հեղինակների գրվածքներում, 
կա՛մ, այսպես կոչված, արևելյան քրիստոնեության հետևորդների երկե-
րում: Դրանք, հիմնականում, այն գրողներն են, որոնք ընդգրկված են 
հեղինակների հայկական «կանոնի» մեջ և մեզանում անվանվել են 
«սիւնք հաւատոյ եւ լուսատուք տիեզերաց, աշտանակք կենդանիք»2: Աս-
վածը վկայում է նաև, որ այնուամենայնիվ Հայոց եկեղեցու դավանաբա-
նական ուղղվածությունը շատ կապված է հենց Աղեքսանդրյան երկրորդ 
դպրոցի աստվածաբանության հետ, ինչը շատերն անտեսում են: 

Այսինքն՝ քրիստոնեական վաղ շրջանի վարդապետությունը որդե-
գրած Հայաստանում քաջ գիտակցել են տարբեր «գրեանք»-ների և 
դրանց հետևում թաքնված գաղափարների կարևորությունը, ուստի այդ 
պատճառով միշտ ջանացել են ճիշտ ընտրություն կատարել այդ հար-
ցում: Այս առումով մեծ ազդեցություն են գործել նաև մեզանում ընդուն-
ված և բավական լայն տարածում ստացած և՛ քրիստոնեական խորհր-
դապաշտությունը, և՛ վանականության գաղափարները: Եվ նորից՝ թե՛ 
խորհրդապաշտության, թե՛ վանականության էական, հիմնական տար-
րերն արդեն առկա էին աղեքսանդրացիների, մասնավորապես Որիգե-
նեսի երկերում: Հենց սա է պատճառը, որ մեզանում պահպանվել են վա-
նականության կարևոր գաղափարախոս՝ Եվագր Պոնտացու3 խորհրդա-
պաշտական ուղղվածություն ունեցող գրվածքների հայերեն թարգմանու-
թյունները, մինչդեռ դրանց հունարեն բնագրերից շատերը այսօր մեզ չեն 

                                            
1 Epiphanius, Panarion = Adversus haereses, ed. K. Holl, Epiphanius, Bande 1-3: Ancoratus und 

Panarion [Die griechischen christlichen Schriftsteller 25, 31, 37. Leipzig: Hinrichs, 1:1915; 2:1922; 
3:1933], vol. 2, p. 503,19-504,14.  

2 Շիրինյան, Քրիստոնեական վարդապետության.., էջ 86-87: 

3 Եվագր Պոնտացու կարևորությունը, բացի իր ուսուցիչներից ընդօրինակած և հետագայում 

զարգացրած գաղափարներից, նաև այն է, որ նա առաջինն էր, ով գրի առավ վանականու-
թյան և ճգնակեցության սկզբունքները:  



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 66 

հասել: Եվագր Պոնտացու երկերի ազդեցությունը Հայոց եկեղեցու աստ-
վածաբանության վրա շատ մեծ է եղել:  

Ամփոփելով «նուրբ» և «լայն» եզրերի և դրանցով կազմված արտա-
հայտությունների վերաբերյալ ակնարկը, պարզեցնենք ասվածը: Խնդրո 
առարկա տերմիններն օգտագործվել են մեզանում որպես փիլիսոփայա-
կան, ընդհանրական հակադրություններ տարբեր հասկացություններ, 
երևույթներ և գաղափարներ բնորոշելու համար: Թերևս Աղեքսանդրյան 
առաջին դպրոցի օրինակով, մեզանում առկա են եղել այսպես կոչված 
«նուրբ գրեանք»-ը, որոնք ընդգրկում էին նաև «արտաքին» նյութը, որը 
նպաստել է կրոնի փիլիսոփայության զարգացմանը: Այդ նյութի մեծ մա-
սը ներկայացված էր նաև հայրախոսական գրվածքներում: Ուստի, կարող 
ենք ասել, որ «նուրբ գրեանք»-ն այն երկերն են, որոնցում «արտաքին»-ն 
ու հեթանոսականը հարմարեցրած են քրիստոնեական գաղափարախո-
սությանը: Հայաստանում թե՛ «նուրբ», թե՛ «արտաքին» երկերի ուսում-
նասիրությունն ու մեկնաբանությունը չի դադարեցվել անգամ քրիստո-
նեության վերջնական հաղթանակից հետո: Քրիստոնեական ժամանա-
կաշրջանում «նուրբ գրեանք»-ը լայն իմաստով մեկնողական բնույթի եր-
կեր էին, սակայն դրանք հարկավոր չէ շփոթել բուն մեկնությունների 
հետ. այսպես օրինակ՝ վաղ շրջանի գրվածքները՝ նույն հայրաբանական 
երկերը, որոնցում լայնորեն կիրառված է «նուրբ» տեսությունը, ավելի 
մեկնողական բնույթ էին կրում: Հիմնականում այդ տեսության օգնու-
թյամբ էին «նրբվում», մեկնաբանվում Աստվածաշունչը և քրիստոսաբա-
նական խորհուրդները: «Նուրբ գրեանք»-ը իմաստասիրական միջոցնե-
րով սրբազան խորհուրդները մանրամասն բացատրող գրվածքներն էին: 
Այլ կերպ ասած, դրանք այն երկերն էին, որոնցում փիլիսոփայությունը 
«հաշտեցված» էր աստվածաբանության հետ: Կիրակոս Բանասերը, կար-
ծես, բացատրում է, թե որոնք են «նրբերը». «...եւ Ծ նուրբ գրոց դժուարի-
մաց եւ խրթին բառիւք ծածկեալ աստուածազարդ եւ ուղղափառ սուրբ 
վարդապետաց»1: Մեզանում «նուրբ գրեանք»-ը, ինչպես դա նշում են նաև 
Հովհաննես Երզնկացին, ներառում էին «բանք կորովամիտ սուրբ հա-
րանց, վարդապետաց մերոց, եւ յիմաստախոհ արանց»2 երկերը:  

Այսպիսով, կարելի է ներկայացնել «նուրբ գրեանք» արտահայտու-
թյան ընդլայնված և համապարփակ սահմանումը. ժամանակի ընթաց-
                                            
1 Գ. Հովսեփեան, Թովմա Մեծոփեցու կեանքը, Վաղարշապատ 1914, էջ 1-2: 

2 ՄՄ, թիվ 2173, 150բ, հմմտ. նաև՝ ՆԲՀԼ, հտ. 2, էջ 455: 
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քում փոփոխությունների ենթարկված «նուրբ գրեանք»-ը, հիմնականում, 
մնացել է նույնը և չի կորցրել իր այն իմաստը, որը վերաբերում էր ոչ ըն-
դարձակ, որոշակի չափանիշների համապատասխանող, հատուկ գե-
ղարվեստական միջոցներով լի և, կարևորը՝ կրոնի փիլիսոփայության 
հետ առնչվող, այլաբանական, փոխաբերական բնույթի (այդուհանդերձ 
և դժվարընկալելի) զտված երկերին: Այդ գրվածքները քրիստոնյաների 
կողմից օգտագործվում էին գոյաբանության (օնտոլոգիայի), «տնօրէնու-
թեան», հոգևորի գաղափարական խորհուրդները հասկանալու, պարզա-
բանելու համար: 

Թեև հունական աղբյուրներում տեսանելի են «լայն եւ նուրբ գրե-
անք»-ի հետքերը, պետք է համարել, որ դրանք, այնուամենայնիվ, ձևա-
վորվել են հայոց իրականության մեջ: Այսինքն՝ անտիկ և հելլենիստա-
կան ավանդույթներից սերող և քրիստոնեական միջավայրում պահպան-
ված «լայն» և «նուրբ» գաղափարները յուրովի զարգացվել են հայ մտա-
վորականների կողմից, փոխադրվելով գրվածքների վրա: Սա նշանա-
կում է նաև, որ հայերը սոսկ պատճենումներ չեն կատարել, այլ ընդունե-
լով ժամանակի քրիստոնյա աշխարհի համար բնորոշ և ընդհանուր գա-
ղափարները, հատկապես ավանդական, նախնական քրիստոնեության 
աշխարհայացքի հիմնական սկզբունքները, մշակել և ընդլայնել են այդ 
գաղափարներն ու սկզբունքները, ներմուծելով իրենց ուրույն տեսակետն 
ու ըմբռնումը, ուստի հոգևորի ու մարմնավորի հետ առնչվող «նուրբ գրե-
անք» հասկացությունը պետք է հայկական համարել:  

 «ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԳՐՈՑ»-Ը ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  
(«ԱՆԿԱՆՈՆ, ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆՈՒՐԲ ԳՐԵԱՆՔ») 

Էռնա Մանեա Շիրինյան 

Բանալի բառեր. Հայկական աղբյուրներ, մատենագրություն, մատենագիտու-
թյուն, «անկանոն» գրվածքներ, «արտաքին» երկեր, «նուրբ գրեանք», հակադ-
րությունների միասնություն, Աղեքսանդրյան դպրոց, վաղ շրջանի քրիստոնեու-
թյուն, մարմին, ոգի (միտք) և հոգի, մեկնություններ, մեկնության այլաբանա-
կան մեթոդ, կրոնի փիլիսոփայություն:    

Սույն հոդվածում ներկայացված են այն գրվածքները (հիմնականում՝ «արտա-
քին» և «նուրբ»), որոնք կանոնականների հետ ներգրավված են եղել միջնադա-
րյան հայկական դպրոցի (բառիս լայն իմաստով) կրթական ծրագրերում: Մեզա-
նում առկա էին նաև այսպես կոչված «անկանոն» («ծածուկ», «գաղտնի», «սուտ», 
«արգելված») երկերը: Հայկական ձեռագրերում պահպանվել են նշված «գրեանք»-ի 
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ուշագրավ ցանկերի տարբերակներ: Հին և Նոր Կտակարանների «անկանոն» գր-
վածքների հայկական թարգմանություններ են արվել դեռևս 5-րդ դ.: Հայկական 
աղբյուրներում մեզ է հասել նաև մի վկայություն, համաձայն որի հետագայում՝ 6-
րդ դ., պարականոն երկեր են բերվել Հայաստան ասորի նեստորականների կող-
մից: Անկանոն գրվածքների բազմաթիվ հայկական թարգմանությունները սակավ 
են ուսումնասիրված և մեզանում այս ոլորտի փորձագետների մեծ կարիք կա: Ինչ 
վերաբերում է «արտաքին» և «ներքին», «նուրբ» և «լայն» գրեանք»-ին, ապա 
դրանք «կանոնական»-ների («յայտնի»-ների), ինչպես նաև «երկրորդականոն»-նե-
րի, «նախականոն»-ների, «վարդապետական»-ների և «եռյակ» ու «քառյակ» ա-
զատ գիտությունների հետ, ուսուցանվում էին վանական կենտրոններում և միջնա-
դարյան համալսարաններում: «Նուրբ» և «լայն» եզրերը, որոնք համապատասխա-
նաբար սերում են հունարեն leptov" և pacuv" բառերից, կապ ունեին նաև անտիկ 
շրջանից հայտնի՝ «հակադրությունների միասնություն» տեսության հետ, որի 
ստեղծման նախակարապետն է համարվում Հերակլիտեսը: Այդ տեսոությունն օգ-
տագործվում էր նաև միջին դարերում և դրա կիրառումը վկայված է նաև Հայաս-
տանում: Ինչ վերաբերում է «նուրբ և լայն գրեանք»-ին, ապա դրանք հիմնականում 
պահպանվել են միայն հայկական աղբյուրներում և, թերևս, առնչվում են մ. թ. ա. 
4-3-րդ դդ. Աղեքսանդրիայի առաջին դպրոցի որոշ ներկայացուցիչների (մասնա-
վորապես՝ Արատոսի և Կալիմաքոսի) կողմից «ըստ նրբին» (ta; kata; lepton) գրված 
երկերի հետ: «Նուրբ ու լայն գրվածքների» որոշ շղարշված հետքեր կան հունա-
հռոմեական և ասորական տեքստերում, ինչը թույլ է տալիս մտածել, որ այդ եզրե-
րը հիմնված են այն գաղափարների վրա, որոնք առկա էին վաղ քրիստոնեական 
եկեղեցու վարդապետության մեջ: Ավելին, խնդրո առարկա տերմիններն օգտա-
գործվում էին մեկնություններում ոչ միայն մարմինն ու հոգին կամ ոգին բնորոշե-
լիս, այլև այլաբանության տեսաբան՝ Որիգենեսի կողմից ներմուծված՝ այլաբանա-
կան մեկնության ամենաբարձր իմաստն արտահայտելու համար (մասնավորապես 
«նուրբ տեսութիւն» արտահայտությունը): Այս եզրերի օգտագործման մանրակըր-
կիտ քննությունը ցույց է տալիս, որ դրանք սերտորեն կապված են նաև հարության 
խորհրդի և հատկապես մարդեղության վարդապետության հետ: Հայաստանում, 
թեև վաղ շրջանի աղբյուրներում առկա են «նուրբ գրեանք», «լայն գրեանք» բա-
ռակապակցությունների օգտագործման որոշ հետքեր, սակայն այնուամենայնիվ 
քննարկվող արտահայտությունն առաջին անգամ հստակ վկայված է սկսած 11-րդ 
դ.: Միասին՝ «նուրբ» և լայն գրեանք»-ը առաջին անգամ վկայված են 12-րդ դ., 
Գրիգոր Աբասյանի կողմից կազմված «Գիրք պատճառաց» պայմանական անունը 
կրող արժեքավոր ժողովածուում: Այն կարելի է անվանել Աստվածաշնչի մեկնու-
թյունների նախակրթությունները («պատճառ», «սկիզբ», «թելադրութիւն», «նա-
խադրութիւն» և այլն) պարունակող միջնադարյան մատենագիտական հանրագի-
տարան: «Գիրք պատճառաց»-ը բաղկացած է 3 մասից, որոնք խորհրդանշում են 
մարդու եռամասնյա կազմությունը՝ մարմին, ոգի (միտք) և հոգի՝ ա) «պատճառ»-
ներ վերաբերող Հին Կտակարանին (=մարմին, «լայն գրեանք»), որոնք ընդմի-
ջարկված են, բ) որոշ «նուրբ գրեանք»-ի (=ոգի, միտք) նախակրթություններով, և 
գ) Նոր Կտակարանի (=հոգի) նախակրթություններ: Եզրափակելով ասվածը, կա-
րելի է ասել, որ «նուրբ գրեանք» էին կոչվում մատենագիտական և մեկնողական 
ժանրին վերաբերող երկերը, որոնք առնչվում էին կրոնի փիլիսոփայությանը: Կա-
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րելի նաև նշել, որ «նուրբ գրեանք»-ը փիլիսոփայական միջոցներով հարստացված 
երկերն էին, որոնք ճշգրիտ ու մանրամասնորեն բացատրում, մեկնում էին սրբա-
զան խորհուրդները, այլ կերպ ասած՝ այդ գրվածքները կոչված էին հաշտեցնել ա-
ստվածաբանությունը փիլիսոփայության հետ: 

«ЗНАНИЕ ПИСЬМЕН» В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРМЕНИИ  
(«НЕКАНОНИЧЕСКИЕ», «ВНЕШНИЕ» И «ТОНКИЕ» ПИСЬМЕНА) 

Эрна Манеа Ширинян 

Ключевые слова: Армянские источники, библиография, библиология, апокри-
фы, «внешние» сочинения, «тонкие письмена», единство противоположнос-
тей, Александрийская школа, ранняя христианская церковь, тело, душа (ум), 
дух, комментарии, аллегорический метод толкования, философия религии. 

В статье представлены разные жанры «письмен» (в основном «внешние» и 
«тонкие»), входящие наряду с каноническими в учебную программу 'школы' (в 
широком смысле этого слова) средневековой Армении. До нас дошла и 
апокрифическая литература, переведенная на армянский язык. В армянских 
рукописях сохранились версии специальных списков произведений, относящихся к 
указанным жанрам. Переводы Ветхозаветных и Новозаветных апокрифов («ծա-
ծուկ», «գաղտնի», «սուտ», «արգելված») в Армении были осуществлены уже в 5-
ом в. Армянские источники также свидетельствуют, что в дальнейшем, в 6-м веке 
некоторые апокрифы были доставлены в Армению из Сирии, несторианами. 
Армянские переводы многих апокрифов пока что не изучены надлежащим образом 
и ждут своего исследователя в этой области. Что касается "внешних" («արտաքին») 
и "внутренних" («ներքին»), "тонких" («նուրբ») и "широких" («լայն»”) письмен, то 
они, вместе с каноническими («կանոնական», «յայտնի» = ”признанные, явные, 
достоверные”), равно как и с "второканоническими" («երկրորդականոն»), 
"протоканоническими" («նախականոն»), "догматическими" («վարդապետական») 
и с науками тривиума и квадривиума изучались в монастырских центрах, а позднее и 
в средневековых университетах. Технические термины "тонкий" и "широкий", 
восходящие к греческим leptov" и pacuv" соответсвенно, имели отношение к 
известной с античных времен теории «единства противоположностей», приписыва-
емой Гераклиту. Этой теорией пользовались и в средние века; о ней знали и в 
Армении. Что касается выражения «тонкие и широкие письмена» («նուրբ և լայն գրե-
անք»), то они сохранились в основном только в армянских источниках. Возможно 
предположить, что они восходят к 4-3 вв. до нашей эры, в частности к выражению ta; 
kata; lepton – «тонко написанным сочинениям», которыми увлекались представители 
александрийской поэзии (или александрийской первой школы, а именно Арат и 
Каллимах). Некоторые отголоски, указывающие на применение «тонких и широких 
сочинений», в христианских трудах (греко-римских и сирийских) представляют 
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возможность полагать, что эти технические термины основаны на идеях, которые 
были в учении ранней христианской церкви. Более того, рассматриваемые термины 
использовались в комментариях не только для обозначения тела, души и духа, но и 
для выражения наивысшего смысла интерпретации (в особенности выражение 
«тонкое созерцание»), сформулированного теоретиком аллегорезы – Оригеном. 
Детальное исследование указанных терминов указывает на их тесную связь с 
учением о таинствах Воскресения и, особенно, Воплощения. Несмотря на то, что в 
ранних армянских произведениях есть некоторые следы использования выражений 
«тонкие письмена» или «широкие письмена» тем не менее, обсуждаемые 
словосочетания упоминаются здесь в 11-м веке. Впервые оба выражения вместе 
засвидетельствованы 12-м веке., в крайне интересной, еще не опубликованной 
коллекции, составленной Григором Абасяном и известной под условным названием 
«Книги причин». Книга, которую можно назвать армянским айтиологическим 
сборником или же самой важной ранней библиологической, энциклопедической 
работой, впечатляет своим содержанием и объемом. Она содержит пролегомены к 
книгам Ветхого Завета, к «тонким письменам» и к книгам Нового Завета. Этот 
сборник, как-бы передавая теорию трихотомии человека, состоит из 3 частей: 1. 
Пролегомены («պատճառ», «սկիզբ», «թելադրութիւն», «նախադրութիւն») к ВЗ 
(=«широкие письмена», «тело»); 2. Пролегомены к некоторым «тонким письменам» 
(=«душа», «ум»); 3. Пролегомены к книгам Нового Завета (=«дух»).  

В заключении можно охарактеризовать "тонкие письмена" как произведения, 
относящиеся к библиологическому и экзегетическому жанру, тесно связанные с 
философией религии. Можно даже сказать, что "тонкими сочинениями" являлись 
обогащенные философскими средствами работы, точно и подробно объясняющие и 
комментирующие священные таинства, другими словами: это были сочинения, 
направленные на примирение философии с теологией. 

  “THE KNOWLEDGE OF WRITINGS” IN MEDIEVAL ARMENIA  
(APOCRYPHA, “EXOTERIC” AND “SUBTLE” WRITINGS) 

Erna Manea Shirinian 

Key words: Armenian sources, bibliology, bibliography, apocrypha, “external” 
“subtle and wide” writings, the unity of opposites, Alexandrian School, primitive 
Christianity, body, soul, spirit, exegetical writings, allegorical method of 
interpretation, philosophy of religion.  

This article presents the genres of writings (“exoteric” and “subtle”), which, along 
with canonical ones, were in curricula of medieval Armenian school (in the global sence of 
the word). The translations of some apocryphal works («ծածուկ», «գաղտնի», «սուտ», 
«արգելված») were extant in Armenia as well. In Armenian MSS there exist versions of the 
special lists of the works, which belong to the mentioned genres. Apocrypha of the OT and 
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NT were translated into Armenia starting from the 5th century. In the Armenian sources 
there is a testimony telling that later on, in the 6th century some apocrypha were brought 
to Armenia from Syria by nestorians. Existed Armenian translations of many apocryphic 
writings are not examined quite well and still waiting for the experts in this field. As to 
“exoteric” ("external" - «արտաքին») and esoteric (“internal”-«ներքին»), “subtle” 
(«նուրբ») and “wide” («լայն»”) writings, they along with canonical («կանոնական», 
«յայտնի» = “recognized, distinct, authentic”), "deuterocanonical" («երկրորդականոն»), 
“protocanonical” («նախականոն»), dogmatic ("doctrinal", «վարդապետական») ones, as 
well with trivium and quadrivium sciences were studied in monastic centres and later on, in 
the medieval Universities. Technical terms “subtle” and “wide” seems to be borrowed from 
Greek words leptov" (“subtle”) and pacuv" (“wide”) and, were related to a wellknown from 
Antique times theory called the “unity of opposites”, first suggested by Heraclitus. This 
theory was used in Middle Ages as well and moreover, the usage of it seems to be attested in 
Armenia too. Concerning the expression “subtle and wide writings” («նուրբ և լայն գրե-
անք»), basically it is preserved only in medieval Armenian sources, but perhaps it derives to 
4-3 centuries B.C. and connected with the representatives of the Alexandrian poetry (or 
Alexandrian First School, namely, Aratus and Callimachus) and, probably, it is the rendering 
of the Greek ta; kata; lepton. In some Christian writings (Greko-Roman and Syriac) there are 
some reflections of the “subtle and wide writings”, which gives a possibility to think that 
these termini technici are based on ideas which were in the Teaching of the early Christian 
church. Moreover, they were used in commentaries not only to design the body and spirit 
but also to express the specific anagogical sense of interpretation (especially the expression 
“subtle theory”), invented by the theorist of allegory – Origen. The detailed investigation of 
the usage of these terms reveals that they are closely related to the mystery of the 
Resurrection and especially to the doctrine of the Incarnation.  

As to Armenia, even that there are some traces of the usage of these technical terms 
in early Armenian works, nevertheless, the expressions “subtle writings” or “wide writings” 
precisely are attested in the 11th century. For the first time two expressions, referring to 
special kind of literature - “subtle and wide writings”- are witnessed together in the 
extremely interesting, not published yet collection from the 12th century combined by 
Grigor Abasean and known under the conventional title Book of Causes. This work, notable 
for its impressive content and volume, one can call the most important encyclopaedic 
work, an Armenian Medieval Bibliogical Aitiological compendium of Prolegomena 
(«պատճառ», «սկիզբ», «թելադրութիւն», «նախադրութիւն» et cet.) as to the books of 
the OT and the NT, as well on “subtle writings”. The book consists from 3 parts, which 
seems to be designed according to tripartite nature of man: body, soul (mind) and spirit, 
so here 1. Prolegomena to the OT (=“wide writings”, body); 2. Prolegomena of some 
“subtle writings” (=soul, mind); 3. Prolegomena to the NT (=spirit).  

I have come to the conclusion that, the expression “subtle writings” points to a 
certain category of bibliological and interpretative writings, concerning or related to the 
philosophy of religion. One can say also, that “subtle writings” are the works enriched by 
philosophical means, which explain the sacred mysteries precisely and in detail: in other 
words: those are the writings, which were aimed to reconcile philosophy with theology. 
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐԿԱՎԱԳԻ ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԿԵՐՆ՝  
ԻԲՐԵՎ ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  

ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐ1 
Գայանե Սիմոնյան 

Հաճախ, երբ պատմությունը լռում է կամ սակավախոս է որևէ հեղի-
նակի կենսագրության վերաբերյալ, ուսումնասիրողին օգնության ձեռք են 
մեկնում այդ հեղինակի ստեղծագործությունները և օժանդակում փոքրի-
շատե լրացնելու այն բացը, որ թողնում է պատմությունը: Այս դեպքում ան-
կախ ամեն ինչից գրական երկը որոշակիորեն դառնում է հեղինակի կեն-
սագրության ամբողջացման համար յուրօրինակ սկզբնաղբյուր, թեև գուցե 
մի փոքր կարող է հեռանալ հեղինակի գրական կերպարն իրական կեր-
պարից, սակայն այս կերպարը կարող է առավել բնութագրական ու 
ճշմարտացի լինել, քան հեղինակի մասին այլոց հաղորդումները, քանզի 
այս կերպարն ստեղծում է ինքը՝ հեղինակը, ինչպես ինքնանկարը:  

Այս նկատառումով սկզբնաղբյուրի դեր են կատարում նաև Հովհան-
նես Սարկավագի հոգևոր գրականության որոշ նմուշներ, որոցից այս-
տեղ կանդրադառնանք մի քանիսին՝ «Նորին (Յովհաննու) առ Սարգիս. 
Ողբք»2, «Նորին վասն միւս` ողբականին»3, «Ամբաստանութիւն զանձ-
նէ»4 և «Առ կոյրն աչագեղոյ»5, ինչպես և «Յովհաննու Սարկաւագի Իմաս-
տասիրի եւ վարդապետի բան իմաստութեան ի պատճառս զբօսանաց 
առ ձագն որ զաղօթանացաւ նորա ճռուողէր քաղցրաձայն որ կոչի սա-
րեկ»6 ստեղծագործություններին:  

Ողբի` իբրև գրական տեսակի ակունքները շատ հին են, հայտնի հայ 
հեթանոսական շրջանից և կենսունակ են նաև մեր ժամանակներում: 
Նրանք հիշվել են իբրև բանավոր լալյաց երգեր` նվիրված այս կամ այն 
                                            
1 Սույն հոդվածը հրատարակվում է 15T-6D145 ծածկագրով` «Դրվագներ հայ աստվածա-

բանական մտքի պատմությունից» թեմայի շրջանակում: 
2 Ա. Աբրահամյան, Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը, Եր., 1956, էջ 325-326: 
3 Նույն տեղում, էջ 326: 
4 Նույն տեղում, էջ  
5 Նույն տեղում, էջ 326: 
6 Նույն տեղում, էջ 319-324: 
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անհատի անձնական կամ հասարակական կյանքի դժբախտություննե-
րին: Գրավոր մատենագրության մեջ ողբ1 անունով գրվել են բանաստեղ-
ծություններ, պոեմներ և արձակ գործեր: Հատկապես նշանակալից են 
միջնադարյան պատմական ողբերը, որոնք նվիրված են ազգային քա-
ղաքական կյանքի անցուդարձերին` թագավորության անկում, թշնամա-
կան ասպատակություններ, քաղաքների անկում, սով, կոտորած և, ի 
վերջո, անձի հոգեկան ողբերգությունը, որի արտացոլման գագաթը 
դարձավ հայ մատենագրության անանց փառքը` Գրիգոր Նարեկացու 
«Մատեան ողբերգութեան» արձակ պոեմը: 

Թերևս Հովհաննես Սարկավագի ստեղծագործությունների վրա 
հնարավոր է նկատել Գր. Նարեկացու ազդեցությունը («Բնության ար-
ցունքները ինձ բավարար չեն կորուստս սգալու»2, «Ինև ծանիցեն յոլովու-
թիւնք որդոց մարդկան զքոյդ գթութիւն» ևն), սակայն, ի տարբերություն 
Գր. Նարեկացու, ով հանուր մարդկության մեղքերի կրողն է ասես դառ-
նում, ում անձնական ողբի ակունքը անանձնական մեղքն է, Հովհաննե-
սի ողբերգության մեջ իրենց տեղն ունեն սեփական մեղքերն ու դրանք 
ծնող պատճառները («Անձ իմ տառապյալ և գերված սատանայից, ինչո՞ւ 
չես զգում քո կորուստը, ի՞նչ հույսով քաջալերված` դատարկվել ես բարի 
գործերից….», «….Արարչին բարկացրիր իսպառ և չճանաչեցիր բարե-
գործին»3 ևն), որոնք չնկատելն անհնարին է:  

Ուշագրավն այն է, որ Հովհաննես Սարկավագի ստեղծագործական 
ժառանգության մեջ ևս Ա. Աբրահամյանը ներառել ողբի ժանրին պատկա-
նող ստեղծագործություններ, որոնցից մեկում ծածկագրված է հեղինակի 
անունը՝ Հովհաննես քահանա: Հովհաննես քահանա հեղինակային անու-
նով մեզ է հասել «Նորին (Յովհաննու) առ Սարգիս. Ողբք»4 բանաստեղ-

                                            
1 Տե’ս Է. Ջրբաշյան, Հ. Մախչանյան, Գրականագիտական բառարան, էջ 227-228: 

2 Ողբ, Աղոթամատույց Հովհաննես Սարկավագ վարդապետի, աշխ. թարգմ. Ա. Մադոյանի, 

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2013, էջ 85: 
3 Նույն տեղում, էջ 84: 
4 Ողբք հոգնակի ձևի գործածումը թույլ է տվել Ա. Աբրահամյանին կարծելու, որ այս տեսակի 

այլ գործեր էլ ունի հեղինակը, և նրան է վերագրել նաև «Նորին վասն միւս` ողբականին» 
վերնագրված պատառիկը, որն, իրավամբ, Հովհաննես Սարկավագինն է: Սակայն սխալ-
ված չենք լինի, եթե ասենք, որ այստեղ ողբքը պետք է ընկալել ոչ թե որպես մի քանի բա-
նաստեղծություն, այլ այն բազմաթիվ պատճառները, որոնք ծնում են բանաստեղծի ողբը:: 
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ծությունը, իսկ անանուն «Նորին վասն միւս` ողբականին» պատառիկը 
ևս վերագրվել է Հովհաննես Սարկավագին:  

Կարծում ենք, իբրև գրական տեսակ այս շարքին կարելի է դասել Հով-
հաննես Սարկավագի մի ստեղծագործություն ևս` «Ամբաստանութիւն 
զանձնէ….» վերնագրված արձակ խոստովանագիրը, որն իր բովանդակու-
թյամբ ոչ միայն սեփական անձին ուղղված մեղադրական է, այլև անհատի` 
սեփական կամքով ընտրած կործանման գիտակցումից, սխալների ըմբըռ-
նումից ծնված ողբն ու մեղայականը: 

Այս ստեղծագործություններն արժեքավոր են ոչ միայն իբրև գրական 
այս տեսակին պատկանող և գեղարվեստական բարձրարժեք ստեղծա-
գործություններ, այլև հեղինակի կյանքի որոշակի փաստեր ամփոփող 
ստեղծագործություններ, որոնցով հնարավոր է դառնում լրացնելու հեղի-
նակի մասին եղած պատկերացումները: 

Հովհաննես Սարկավագի «Նորին (Յովհաննու) առ Սարգիս. Ողբք» 
ակրոստիքոսը բաղկացած է 40 տողերից, որոնցից յուրաքանչյուրն 
սկսում է «Յովհաննէս քահանայ Սարգիս Մեծի խնդալ ՅԱԾ կենդանի» 
ծածկագրի տառերով: Այն հայ տաղերգության լավագույն նմուշներից է:  

Ա. Աբրահամյանը այս տաղի մասին գրում է. «…. Բանաստեղծական 
իր վարպետ կառուցվածքով, իր շնչով, խոհական բովանդակությամբ 
Հովհաննեսի այս տաղը միջնադարյան հայ բանաստեղծական գրակա-
նության գլուխ գործոցներից մեկը կարելի է համարել»1: Իրապես էլ, այն 
խոր հուզականությամբ ու խոհականությամբ հագեցած բանաստեղծա-
կան բարձրարվեստ ստեղծագործություն է: Մեր կարծիքով, այն առաջին 
հերթին ժամանակի պահանջները բավարարող և «յուրօրինակ» քրիստո-
նյաների համար ստեղծված մեղայական ողբ-աղօթք է: Իսկ այդ «յուրօ-
րինակ» քրիստոնյաները կարող էին լինել կա՛մ Հայ առաքելական Ս. Ե-
կեղեցուց խոտորված, տարբեր տեսակի աղանդավորությամբ ու քաղկե-
դոնականությամբ ախտահարվածները, կա՛մ արտաքին գրյանց ազդե-
ցությամբ կամ այլ դրդապատճառներով աշխարհայացքը փոխած մար-
դիկ, կա՛մ էլ աշխարհիկ կյանքի առաջնայնությունն ընտրածները, այ-
սինքն բոլոր «օտարացածները», որոնք հետագայում փորձել են «ուշա-
ցած» վերադառնալ մայր եկեղեցու գիրկը: 

                                            
1 Նույն տեղում, էջ 103:  
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Բանաստեղծության հեղինակը` Հովհաննես քահանան, խոսում է իր 
անունից, այսինքն` գրական հերոսն ինքն է, գրում է իր անձնական ող-
բերգության մասին, սակայն դա կարելի է դիտել թե՛ որպես ձև և միջոց` 
իր օրինակով բոլոր օտարացածներին էլ դարձի բերելով հարազատաց-
նելու մայր եկեղեցուն, և թե՛, իրոք, իբրև կենսագրական փաստ` ինչ-որ 
ժամանակով հայ առաքելական եկեղեցու վարդապետությունից իր խո-
տորվելու, կամ վտարված լինելու, ապա մեղայականով վերադառնալու 
փափագի մասին: 

Ողբում ներկայացված է տհասության պատճառով մեղանչած մար-
դու` ախտահարվածի հոգեկան ոգորումները, կատարածի խորը, ցավա-
գին ըմբռնումն ու ինչ-որ ժամանակով ճշմարիտ ուսմունքից հեռացածի 
ողբերգությունն ու ներման սպասումը: Այնտեղ մեր առջև հառնում է ոչ 
միայն ներվելու ցանկությամբ, այլև «երկար ժամանակով» տիրոջը ծա-
ռայել հուսացող մարդու կերպարը: 

Հեղինակն «ուշացած» խնդրանքներով վաղահաս օգնություն է ա-
ղերսում Հիսուսից: Եվ ահա այստեղ արդեն ոչ միայն ներկայացնում է իր 
խնդրանքների պատճառները, այլև իրեն: Նա, որ մի ժամանակ եղել է 
«անմեղութեամբ բարգավաճեալ», դարձել է «մեղքերի ախտից ու չարու-
թյունից վտանգված», «Ադամի նման անհնազանդ, օրինազանց ծնունդ», 
ով անձամբ է ընտրել կորուստը, «Կայենի պես չարությունն է աճեցրել», 
ում «պատրանքներով որսացել են սուտն ու նենգավորը»: 

Խնդրում է «անչարահուշ» Աստծուն իր կողմ շրջվել ու ինչպես առաջ 
սաստել իրեն` «հողմերից դառնաշունչ գրգռվածին», «մեղքերի ծփանք-
ներից տագնապածին», «նենգավոր ու ռազմիկ ավազակների ձեռքն ըն-
կած գանահարված վիրավորին»: 

Անսահման զղջումով է ներկայանում հերոսը, որ միայնակ մոլորվել է 
«արքունական ճամփաների ուղիղ շավղից», համեմատվում է անառակ 
որդու հետ, և խնդրում Աստծուն նորից զարդարելու իրեն պատմուճա-
նով և հայրական մատանիով և ներելու իր տհասությունը: Նա` ներ-
ման սպասումով հուսացողը, հասկացել է, որ խոտորումը մահաբեր 
դարման է եղել իր համար և պատրաստ է անչափ բարի գործերի, միայն 
թե Աստված նորից ընդունի իրեն` «օտարացածին», երկարագույն ժա-
մանակով: Եվ խնդրում է մարդասերին` արժանացնելու իրեն «հրեշտակ-
ների հետ անլռելի օրհնելու նրան»: 
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Օրինազանցությունը, չարությունը, դառնաշունչ հողմերը, սուտն ու 
նենգավորը գցել են նրան անցողիկ պատրանքների գիրկը, հեռացրել 
աստվածային ճշմարիտ ուսմունքից, որի գիտակցումն էլ ահա բանաս-
տեղծի հոգում ծնում է Հայ Առաքելական Ս. Եկեղեցու ճշմարիտ դավա-
նորդի խոր ողբերգությունը: Եվ առավել է սաստկանում այդ ողբերգու-
թյան գիտակցումը, քանզի դեմ հանդիման են հայտնվում երկփեղկված 
մարդու երկու եսերը` մեկը` նախկին անմեղությամբ բարգավաճած, մյու-
սը` անձամբ կորուստն ընտրած` վշտանգված, գրգռված, տագնապած, 
գանահարված ու վիրավոր: Սակայն այս բոլորը միասին, հավանաբար, 
այնքան ծանր տառապանքներ չեն ծնում բանաստեղծի հոգում, որքան 
իր հայրերի ուսմունքից օտարացած լինելը: 

Իսկ համեմատությունը Պետրոսի1 հետ, ավելի է հստակեցնում, թե 
ինչ ախտով կարող էր վարակված լինել բանաստեղծը: Պետրոսը, Հիսու-
սի 12 առաքյալներից մեկը, ով առաջինը Հիսուսի մեջ ճանաչեց Մեսի-
ային ու Փրկչին, հետագայում կոչվեց քրիստոնեական եկեղեցու վեմը, 
նա` Որդու ընտրյալը, ինչ-որ հանգամանքներում առժամանակ կորցրեց 
հավատը Տիրոջ հանդեպ, նույնիսկ հրաժարվեց նրանից, սակայն 
«մարդկանց որսորդ»2:  

Բանաստեղծի` իր անունից հանդես գալը «Նորին (Յովհաննու) առ 
Սարգիս. Ողբք» ողբում, առաջին հայացքից, թվում է` սոսկ բանաստեղ-
ծական հնարանք: Սակայն այն վերածվում է կենսագրական փաստի, 
երբ նկատի է առնվում բանաստեղծության տեսակի ընտրությունը, այն է` 
ակրոստիքոսը, ինչը հնարավորություն է տալիս ծածկագրելու ոչ միայն 
այն անձի անունը` Սարգիս Մեծ, ում ուղղված էր (գուցեև հետագայում 
տարածելու համար, կամ էլ հավատաքննությունը շրջանցելու համար)3, 
այլև իր անունը` Հովհաննես քահանա: 

Բանաստեղծության ծածկագիրը աներկբայորեն հաստատում է, որ 
հեղինակը կոչվել է Հովհաննես քահանա, եղել է Սարգիս Մեծի ժամա-
նակակիցը: 

                                            
1 Նույն տեղում, էջ 325: 
2 Աստվածաշնչի բառարան, Եր., 1992, էջ 454: «Փյունիկ», էջ 635: 
3 Էդ. Ջրբաշյան, Հ. Մախչանյան, Գրականագիտական բառարան, Եր., 1980, «Լույս» հրատ., 

էջ 350: 
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Այստեղ խնդիր է առաջանում պարզելու, թե միևնույն ա՞նձն են 
արդյոք Հովհաննես քահանան ու Հովհաննես Սարկավագը, որի հնարա-
վորությունն ընձեռում է նախ և առաջ Հովհաննես Սարկավագի ստեղ-
ծագործությունների վերլուծությունը, ապա եղած պատմական տեղեկու-
թյունները: 

Բանաստեղծությունն` իբրև աղոթք, իհարկե, ուղղված է առ Աստված, 
և Աստված` իբրև հայր, միայն կարող է ներել անառակ որդուն ու վերա-
դարձնել հայրական գիրկ: Սակայն, ընտրելով դեռևս անտիկ շրջանից 
հայտնի բանաստեղծական ձևը, Հովհաննես քահանան ծածկագրել է 
Սարգիս Մեծի1` Հաղբատի անվանի առաջնորդի, այսինքն` այն մարդու, 
որին անմիջականորեն ուղղված է, եթե կարելի է այսպես ասել, իր մեղա-
յական աղոթքը և իր անունները: Նշանակում է` այսպես նա ուղղակիո-
րեն ներում է հայցում իր առաջնորդից, ում փաստացի ներումով միայն 
ինքը կարող էր դառնալ հարազատ եկեղեցու գիրկը: Եվ ահա սա էլ ա-
նուղղակիորեն հուշում է, որ բանաստեղծության հիմքում ընկած է կեն-
սագրական շատ հավաստի իրողություն, այն է` Հովհաննես քահանայի 
կամ Հովհաննես Սարկավագի ժամանակավոր մեղանչումը և հեռանալը 
հարազատ եկեղեցուց: Հովհաննես Սարկավագի պարագայում դա թվում 
է անհավանական, քանզի խոսքը սովորական մարդու մասին չէ, այլ ժա-
մանակի ամենահայտնի աստվածաբան, տոմարագետ, պատմագիր, սո-
փեստոս-պոետիկոսի` Հովհաննես Իմաստասեր Սարկավագի, Հայ Առա-
քելական Ս. Եկեղեցու սյուներից մեկի մասին, որն իր մահից հետո անմի-
ջապես դասվեց սրբերի կարգը և նրա վարքն ու հիշատակի օրը փետըր-
վարի 11-ի ամսաթվով (Եպիփ. Կիպր. 68. Որոտ. Պօղ. 89)2 անցավ Յայս-
մավուրք ժողովածու: Նա, ում մասին ժամանակակիցներն ու հետագա 
պատմիչները չեն խնայել մակդիրներ ու համեմատություններ` «Իմաստա-
սերն աստուածային»3, «վարդապետն մեծ»4, «….որոյ յիշատակք ճառա-
                                            
1 Սարգիս Ա դրան երեց Կիւրիկէ Բ թագավորի Կիւրիկեանց, եղավ եպիսկոպոս և առաջնորդ 

Հաղբատի, 1082 թ. …..: Մանրամասները տե՛ս Հր. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բա-

ռարան, հ. Դ, էջ 411:  
2 Հր. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Գ, Երևան, 1946, էջ 572: 

3 Պատմության հատվածը Սամուել Անեցուց, Ա. Աբրահամյան, Հովհաննես Իմաստասերի 

մատենագրությունը, էջ 129: 
4 Անեցւոյ քահանայի Հաւաքմունք ի գրաց պատմագրաց յաղագս գիւտի ժամանակաց ան-

ցելոյ մինչեւ ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ, Վաղարշապատ, 1893., էջ 129: 
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գայթիցն փայլին մինչև ցարդ ի բանս իւր և ի նմանէ աշակերտեալսն»1, 
«….մեծիմաստն գիտութեամբ քան զյոլովս և հանճարեղն յամենայնի, ի-
մաստուն…., որպես Գրիգոր Աստուածաբան, շնորհօք զարդարեալ….»2 և 
այլն: Սակայն այս ամենաանհավանական թվացող ենթադրությունը, թե 
հեղինակը ինչ-ինչ պատճառներով մեղանչել է կամ հեռացել, իրական 
մարմին է առնում նրա մեկ այլ` «Ամբաստանութիւն զանձնէ» վերնագրված 
ստեղծագործության տվյալներով: 

«Ամբաստանութիւն զանձնէ» ստեղծագործության մեջ եղած` ծնողնե-
րին վերաբերող հատվածը` «Ի նախնեաց բարեպաշտից և յիմաստուն 
ծնողաց բուսեալ, ձեռայդէմ գործեցի, որք սնուցին զիս օրինաւք հոգւոյն 
կենաց` առաւել քան զբնութեանն տածիւք խնամոյ առ մանկունս, որովք 
յառաջին հասակին դաստիարակեալք յոյս տայի քաջութեանն», ուսում-
նասիրողների մեծ մասը3 վերագրել են Հովհաննես Սարկավագին: Այս-
պես Ա. Աբրահամյանը գրում է. «Այս հատվածը, առանց սկզբնաղբյուրը 
ցույց տալու, «գրվածքի մը մէջ» ցուցումով, առաջին անգամ մեջ է բերել 
Ղ. Ալիշանը: Նրանից օգտվել է Զարբհանալյանը, իսկ վերջինից` պրոֆ. 
Մ. Աբեղյանը: Վերցնելով այս մեջբերումը, պրոֆ. Մ. Աբեղյանը անհրա-
ժեշտ է համարել տալ հետևյալ տողատակ ծանոթությունը. «Այս ցիտատը 
բերում է Զարբհանալյանը «Հայկական հին դպրության պատմության» 
մեջ, աղբյուրը ցույց տալով «ուրիշ տեղ մը» անորոշ բառերով ըստ հին 
վենետիկյան սովորության: Հետաքրքիր է իմանալ, թե Սարկավագ Վար-
դապետն իր որ գրվածքի մեջ է գրել այն»»4: Սակայն, բացի Ա. Աբրահա-
մյանից, մյուսները, ձեռքի տակ չունենալով ամբողջ ստեղծագործությու-
նը, չեն վերլուծել այդ ստեղծագործությունն ամբողջովին ու ներկայացրել 
հեղինակի իրական անձը, ով, թվում է, թե միանգամայն այլ մարդ է` ար-
մատապես տարբեր Հովհաննես Սարկավագից: Ուսումնասիրողների 
կողմից այդ ստեղծագործության շարունակությանը ծանոթ չլինելը ևս մի 
ապացույց է, որ եթե օգտագործվեր, ապա կանգ էին առնելու բացահայտ 
հակասության առջև, այն է` ինչպես կարող էր ստեղծագործության հերո-
սը լինել Հովհաննես Սարկավագը, ում բոլորը ճանաչում են միանգա-
                                            
1 Վարդան Արևելցի, Տիեզերական պատմություն, Երևան, 2001, ԵՊՀ հրատ., էջ 125: 

2 Պատմութիւն հայոց արարեալ Կիրակոսի վարդապետի Գանձակեցւոյ, Թիֆլիս, 1910, էջ 104: 

3 Ղ. Ալիշան, Զարբհանալյանը, Մ. Աբեղյան, Ա. Աբրահամյան: 

4 Ա. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 22: 
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մայն այլ պատկերով` ինչպես հաղորդում է Հովհաննես Սարկավագի 
վարքագիրը Պողոս Տարոնացու նման, ում մասին կարդում ենք. «….լուսա-
ւորիչ, երևեալ տանս Հայոց և վէմ ադամանդեայ ընդդէմ հերձուածողաց և 
յոյժ ախոյեան լեալ ուղղափառաց և անպատկառելի վարուք կացեալ ի կե-
անս իւր ընդդէմ հերետիկոսացն»1: Նշանակում է, որ առանց երկմտանքի 
պետք է հերքվեր Հովհաննես քահանա և Հովհաննես Սարկավագ նույնու-
թյան տեսակետը և այդ ստեղծագործությունների հեղինակության հարցը 
լուծվեր հօգուտ Հովհաննես քահանայի, մանավանդ որ այս ողբերի բովան-
դակային վերլուծությունը հաստատապես ապացուցում է, որ սրանց հեղի-
նակը միանգամայն «այլ» մարդն է և այնքան տարբեր մեր ճանաչած Սար-
կավագից: Մյուս կողմից էլ` քանզի Հովհաննես Սարկավագի մասին եղած 
բոլոր վկայությունները և թողած ստեղծագործական ժառանգությունը, որ 
հայ մատենագրության գոհարներից են` անկախ բնույթից` պատմական, 
աստվածաբանական, տոմարական, գրական, փիլիսոփայական, թե ման-
կավարժական, ապացուցում են` դեռևս իր կենդանության ժամանակ 
սքանչելագործ սրբի համբավ ունեցած լինելու մասին, մյուս կողմից էլ այլոց 
զգուշական խրատներ տվող վարդապետը կարո՞ղ էր արդյոք անզգուշա-
բար ինքն ընկնել մեղքերի գիրկը, թվում է անհավանական: 

Սակայն կան առաջին հայացքից անկարևոր թվացող անուղղակի 
փաստեր, որոնք կարող են փոքրիշատե որոշակիություն մտցնել Հով-
հաննես Սարկավագի կենսագրության մեջ` հատկապես կապված երի-
տասարդ տարիների գործունեության, ինչի մասին պատմությունը լռում 
է: Այդ տարիները միանգամայն շրջանցված են: 

«Ամբաստանութիւն զանձնէ ….»-ն բովանդակությամբ խոստովանու-
թյուն է, սեփական անձի ամբաստանագիր, որն սկսում է իր անմտու-
թյան ու մոլորության պատճառաբանությունների, անօրեն գործողու-
թյունների բարձրագոչ դատապարտումով, ուր տողերի արանքից ասես 
լսվում է ինքնագիտակցման եկած ճշմարիտ հավատացյալի հառաչի 
ճիչն ու ինքնախարազանման անթաքույց արդարացիությունը, այն ցա-
վագին ըմբռնումը, որ իրենից բացի ոչ ոք մեղավոր չէ, քանզի ոչ թե ինչ-
որ մեկն է գայթակղել իրեն, այլ ինքն է գիտակցաբար գնացել կործանու-
մի ճանապարհով` «Ո՛վ անմտութեան, ի՛նչ մոլորութեան իմոյ բարուրք. 

                                            
1 Մատթեոս Ուռհայեցի, Ժամանակագրություն, էջ 388: 
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Ո՛չ անգիտութեամբ ինչ գայթակղեալ սխալեցի, և ո՛չ խաբեալ յումմե-
քէ ըստ որում յոլովք մոլորեցան»:  

Հեղինակն ապա պատմում է, թե ինչպես եղավ, որ հայտնվեց այդ 
վիճակում. 

«Եւ արդ` ընդէ՞ր պատահեաց ինձ անաւրինութիւնք գործուց»: 
Նախ կրկին իրեն է մեղադրում իր չար ընտրության համար. թեև 

ապրել է իմաստունների ու արդարների հետ, սակայն ընտրել է անիրա-
վը` «Աւաղ չարաչար ընդրութեանն, ընդ իմաստունս կելով, անմտացայ 
եւ արդարոց քաղաքակից եղեալ գտայ անիրաւ»: Ինքը չի ընտրել պար-
կեշտների ողջախոհությունն ու քաջությունը, հերքիչ ու կործանագործ 
արհամարհյալն է գտել իրեն` տգեղացնելով իր պատկերի բարեշնորհու-
թյունը, ճոխանալով դյուրապատեհ փարթամությունից` աղքատացել է 
Աստծու որդուց: Ափսոսում է իր գործը, նաև այն, որ չի վերստացել 
ծնունդի հետ շնորհված գեղեցկագործությունը, և ինչպե՞ս պիտի կարո-
ղանա նորից շահել այն: Իրենից` վատթարը գործողից, երես են դարձ-
րել հրեշտակները: 

Ցավով հասկացել է, որ անցողիկ կյանքի տարիները որքան էլ երկա-
րատև լինեն, ու ինքը տառապանքով տանջի իր անձը, միևնույն է` հավի-
տենական կյանքում, ուր արձանագործվել են արդեն իր մեղքերը, պա-
տասխան է տալու իր արարքի համար, այնտեղ պիտի կրի նախատինք 
ու ամոթ, որն ավելի անտանելի է, քան իրական կյանքի տանջանքները, 
որ պատրաստ է կրելու` «Արդ` եթէ միայն թուական կենաւքս էր տխրու-
թիւնն ընդ երկարութեան չափեալ, ոչ թերևս այսպէս վարանեալ տառա-
պանաւք հարկանէի զանձն, բայց վասնզի յետ անցաւորի յաւիտենիս զի-
նեն արձանագործութիւնն չարեաց և նախատ լինելոյ ունիմ և անդ կրել 
ամաւթ, որ ոչ քան զտանջանացն բռնութինն է ինձ փոքրագոյն և անտա-
նելի: Եւ ոչ գիտեմ արդեւք զինչ իցե հնար մեծ և քաջազաւր յայնցանէ ի 
բաց զիս յափշտակելոյ»: 

Մարդը երկփեղկվել է` անձ` հոգի, և գիտակցություն, որոնք ելել են 
միմյանց դեմ, որոնց մասին լռում է հեղինակը, սակայն հռետորական 
հարցը դրա անթաքույց վկայությունն է: Հնարավո՞ր է հաշտեցնել մի-
մյանց հետ այդ երկուսը, այն դեպքում, երբ կատարել է ոչ թե բարին, որ 
ցանկացել է, այլ այն, ինչ ատել է: Եվ պատճառը` մարմնի, գիտակցու-
թյան ու մտքերի կամքը կատարելն է` «…… Եւ թուիմ առնել ոչ զբարին, 
զոր կամիմ, այլ զոր ատեմն: Բայց ո՞րպէս հաւանեցուցանեմ զանձն իմ ի 
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գիտակցութիւնէ մտաց իմոց վկայեալ. Զիս ուրեմն, և որոց ցանկամ կամ 
յորմէ ոչ զգուշանամ, առնեմ, այսինքն զկամս մարմնոյ և մտաց, վասն ո-
րոյ քարկութեանն եղէ և անուանեցայ որդի»1: 

Գիտակցված մեղքը ցուցադրում է իր` մեղավորի իրական պատկերն 
ու տեղը` ձախ կողմում` այծերի, այն է` սատանայի հետ: Մեղավորության 
ծանր զգացումով կքած մարդը մոլորված է, տարակուսած, տրտմած, 
թվում է` գտնվում է անելանելի իրավիճակում, սակայն չի կորցնում 
հույսն ու հավատը Աստծու ողորմածության, առատկամության հանդեպ, 
քանզի նույնիսկ մեղավորների աղաչանքների համար է ուրախանում 
Աստված: Եվ եթե կա մեղավորի` իր անառակ գործերի խոստովանու-
թյունը, կամավոր մոլորության պատճառով սեփական անձի մեղադրու-
մը, ապաշխարության ընծայաբերությունը, կա կանչն Աստծու, ապա 
պետք է, որ լինի նաև փրկությունը, քանզի խոստովանությունից առկայ-
ծում է այն հավատը, թե հնարավոր է, որ Աստված դատի իրեն ոչ թե 
օրենքով ու իրավունքով, ըստ իր վատթարագույն գործերի` «…. ոչ իրա-
վամբք և դատաստանավ առ իս գնայցէ` արդարութեամբ չափելով ինձ 
ըստ գործոցն վատթարութեան ….», այլ Աստծուն վայել ձևով` ողորմա-
ծաբար, հիշելով նրա բնածին ու ընդաբույս բարերարությունը, և չմատնի 
խոստովանողին դժոխային պատուհասին` «…. զողորմութիւն ի ժամա-
նակի բարերարութեան զբնածին և զընդաբոյս մանաւանդ որ վայելուչն է 
նմա, յիշէ և ոչ իսպառ պարտաւորեալ մատնեսցէ տարտարոսական պա-
տուհասին, անողորմ դահճին ի ձեռն տալով, անբանին և բանավորա-
պես սպանողին, անքուն և անվախճան որդանն»: 

Ըստ բանաստեղծության հեղինակի` Աստծուց ընկրկման մասին իր 
հրապարակավ ու բարձրաձայն խոստովանությունից առավել ոչինչ ասել 
չենք կարող, բացի միայն այն, թե ինչպիսին է եղել` հոգեկան երկվու-
թյամբ և վերջնական ապաշխարությամբ, այսինքն` ինչպես իր խընդ-
րանքն էր առ Աստված` հիշելու միայն իր բնածին ու ընդաբույս բարերա-
րությունը:  

                                            
1 Ինչպես ակնարկել ենք «Մեկնութիւն տումարիս Հայկազնեայ» տոմարական երկի վերլու-

ծության հատվածում, Քրիստոսի զոհաբերությունը դիտվում է իբրև տոմարական իրողու-
թյան խորհուրդ, ինչն այս բանաստեղծության մեջ արտահայտված է իբրև գիտակցությու-

նից թելադրված իրողություն և աղքատացում Աստծու որդուց: 
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Թեև հեղինակին անվանող ոչինչ չկա, սակայն բնութագրումներն 
այնքան շատ են և այնքան տարբեր իր մոտակա ժամանակակից հեղի-
նակների տեղեկություններով մեզ ճանաչելի դարձած Հովհաննես Սար-
կավագից, որ համոզված կարող ենք ասել, որ «Ամբաստանութիւն զանձ-
նէ ….»-ի հեղինակը եթե Հովհաննես Սարկավագն է, ապա երիտասարդ 
տարիքում ունեցել է ինչ-ինչ մեղանչումներ: 

Ինչպես նկատելի է Հովհաննես քահանայի անվամբ մեզ հասած 
գրական ստեղծագործությունների լեզուն պարզ է, ոճը` թեև գեղարվես-
տական, ինչն առաջին հայացքից թվում է, թե բնորոշ չէ Հովհաննես 
Սարկավագին, քանզի մեզ ծանոթ են նրա գրած «Առ ձագն…» հարուստ 
փիլիսոփայական մտահայեցողությամբ բանաստեղծությունը և այլ ող-
բեր` միանգամայն այլ լեզվամտածողությամբ ու ոճով: 

Համեմատենք Հովհաննես քահանայի կամ Հովհաննես Սարկավա-
գի ողբերի թեկուզ և մեկ հատված` ասածն ավելի տեսանելի դարձնելու 
համար: 

Եթե, ինչպես նկատեցինք, վերոքննյալ բանաստեղծություններում 
Հովհաննես քահանայի լեզուն պարզ է ու հասկանալի` “«Ո՛վ անմտութե-
ան, ի՛նչ մոլորութեան իմոյ բարուրք.», «Ո՛չ անգիտութեամբ ինչ գայթակ-
ղեալ սխալեցի, և ո՛չ խաբեալ յումմեքէ ըստ որում յոլովք մոլորեցան» կամ 
“«Աւա՜ղ գործոյս` որոյ վերստին ստացումն յետ ավազանին գեղեցկա-
գործութեանն ոչ է այժմ», իսկ մյուս ստեղծագործություններում` օր., 
«Վասն միւս ողբականին…»1-ում` բավականին խրթին` “«Տացին կենցա-
ղոյս յոլովագունիւք արտակցելոյ մասամբք, իբր հիացման մշտնջենացե-
լոց անարատիդ և մաքրոյ դիտաւորութիւնք ի սմայսցդ ներտրամադրե-
ցելոց, էապէս ազդմունք զաւրութեանց անփոխադրապէս, որպէս զի ան-
բշլանալի զբաղձանացն բերելով խարոյկ` զվստահացեալսն աճինացուս-
ցես փշոց մացառս, և թէ իցէ երբէք կռուեալ իբրև ի սխալմանէ` մաւրի-
նագոյն սպի աղտոյ ջնջիլ անտեսաբար բանիցն իրաց», սակայն դրանք 
կարելի է համարել միևնույն հեղինակի ստեղծագործությունները: Լեզ-
վամտածողության և ոճի բազմազանությունը, բնորոշ էր միջնադարյան 
բանաստեղծությանը, ինչն առկա է նույնիսկ Նարեկացու ողբերգության 
մատյանում: Հովհաննեսին բնորոշ այս բազմազանությունը բխում է 
ստեղծագործությունների ժանրային առանձնահատկություններից, այն է՝ 
                                            
1 Ա. Աբրահամյան, Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը, էջ 328: 
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աղոթքն ու խոստովանությունը չեն պահանջում բարդ ու տրամախոհա-
կան, այլ հոգեհմա ու զգացմունքային, պարզ ու հստակ ձևակերպումներ: 

Այսպիսով, կա՛մ պետք է Հովհաննես քահանային համարել բոլորո-
վին այլ հեղինակ և նրա անվամբ մեզ հասած այս երկերը օտարել Հով-
հաննես Սարկավագի ստեղծագործական ժառանգությունից, ինչն ան-
հիմն է, կա՛մ ընդունել, որ ինչ-որ ժամանակ, նա շեղվել է աստվածային 
ուղիղ ճանապարհից, ապա ապաշխարել ու դարձել առ Աստված, և նույն 
հեղինակի մասին է խոսքը: 

Հիշենք նաև, որ ժողովրդի վերաբերմունքը ևս միանշանակ չի եղել 
Հովհաննես Սարկավագի անձի վերաբերյալ, ինչը փորձում են թաքցնել 
Կ. Գանձակեցին ու վարքագիրը` աշխատելով այն բացատրել նրա հան-
դեպ տածած նախանձով ու արհամարհանքով: Այսպես, երբ Կիրակոս 
Գանձակեցին գրում է նրա կատարած հրաշագործություններից մեկի 
մասին, ակնարկում է, որ նրան կասկածել են «կաշառք» վերցնելու մեջ, 
իսկ վարքագիրն ուղղակիորեն ասում է. «Է և այլ ինչ յոլով սքանչելիք 
առնն աստուծոյ, զոր դանդաղեցի գրել և պատերազմ առնել լսելեաց, 
մանավանդ զի մախացող է ազգս և անգոսնող»1: 

Սարկավագի վարքից ու այլ մատենագրական տեղեկություններից 
հայտնի այն փաստը, որ նրան շատ էր սիրում վրաց Դավիթ Շինարար 
թագավորը, մեզ բերել է այն համոզման, որ ինքն անմիջական դերակա-
տարություն է ունեցել վրաց արքունիքի հետ բանակցային գործընթա-
ցում, վրաց օգնությամբ Անին սելջուկներից ազատագրելու համար: Սա-
կայն պատմական տեղեկությունները վկայում են, որ ժամանակի կաթո-
ղիկոս Գրիգոր Գ Պահլավունին և իր եղբայր Ներսեսը բոլորովին այլ մո-
տեցում են ունեցել այդ հարցում: Աբրահամ Զամինյանը գրում է. «Հայ-
րապետական Աթոռն աստանդակութիւնից ազատելու համար երկու եղ-
բայրները (Գրիգոր Գ Պահլավունին և Ներսեսը՝ Շնորհալին- Գ. Ս.) խոր-
հեցան Աթոռը կրկին Անի տեղափոխել և այս առթիւ Գրիգոր Պահլաւու-
նին արդէն առած էր Անիի իշխան Ապըլսուարի յօժարութիւնը: Բայց այս 
ժամանակ (1124 թ.) հայերն Անին Վրաց յանձնեցին և այնուհետև Շիրա-
կի բնակիչների համար դառնութեան օրեր եկան: Գրիգոր կաթողիկոսը 

                                            
1 Նույն տեղում, էջ 123: 
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մեծապէս վշտացաւ, որ Անեցոց անխոհեմ ընթացքի պատճառով իւր 
ցանկութիւնը չկարողացաւ կատարել: …. Աթոռը Կարմիր վանքից 1125 
թ. այստեղ (Ծովք դղյակ) տեղափոխեցին»1:  

Համաձայն այս պատմական տեղեկությունների ևս չի կարելի բացա-
ռել, որ նման տարակարծությունը կարող էր լինել Հովհաննեսի «օտար-
ման» ու օտարացման պատճառ: 

Հիշենք նաև, որ Լ. Մելիքսեթ-Բեկը վրաց աղբյուրներից հայտնի 
Հովհաննես Քարթլեցուն նույնացրել է Հովհաննես Սարկավագի հետ2:  

Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ Հովհաննես Սարկավագը ինչ-ինչ 
«սխալներ» է գործել, որի պատճառով արժանացել է ոչ միայն ժողովրդի, 
«երկյուղածների ու ընտիր այրերի»3 արհամարհանքին, այլև «օտարվել» 
է Հաղբատի եկեղեցուց, որի առաջնորդին` Սարգիս Մեծին է դիմել ծած-
կագիր-բանաստեղծությամբ` հայցելով նրա ներողամտությունն ու վերա-
դարձի թույլատրություն:  

Եվ հատկապես այն իրողությունը, որ երկար տարիներ Հովհաննես 
Սարկավագը գործել է Անիում, որը թեև կարճ ժամանակով, բայց անցել 
է վրաց տիրապետության տակ, և հետո վերադարձել ու իր մահկանա-
ցուն կնքել Հաղբատում, կարող է ևս մեկ վկայություն համարվել այն մա-
սին, որ «օտարված» է եղել Հաղբատից, իսկ հետագայում ներվել ու վե-
րադարձել է: 

*** 
Ուսումնասիրողներից Աշ. Աբրահամյանը համոզված է, որ Հովհան-

նես Սարկավագը եղել է կուսակրոն, առանց հաշվի առնելու վարքագրի 
տեղեկությունը: Նա համոզված է, որ Սարկավագն ունեցել է զավակ 
(Ստեփանոս երեց տոմարագետ)4, հիմնվելով այն փաստի վրա, որ նրա 
ստեղծագործություններից շատերի վրա նշվում է Հովհաննես քահանա, 
իսկ Մարկոս գրիչը վկայում է. «….գրեցի փանաք գրով` յընտիր և յազնիւ 
                                            
1 Աբր. Զամին, Հայոց եկեղեցու պատմութիւն, Ա. մաս, Նոր-Նախիջևան, 1914, էջ 201: 
2 Լ. Մելիքսեթ-Բեկ, Վրաց աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, Եր., 1934, էջ 219: 
3 Ա. Աբրահամյան, Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը, էջ 122: 
4 Ա. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 28-29: 
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աւրինակէ, զոր Սարկաւագ քահանայ1, սպասաւոր սուրբ Կաթողիկէի Մե-
ծի` որ յԱնի» և ինքն էլ քահանայական ընտանիքից էր2: 

Վարքում կարևորենք մի արտահայտություն ևս` «ըստ սրբոյն Սամո-
ւէլի3 կուսության նվիրյալ էր», ինչը բացառում է նրա՝ ամուսնացած լի-
նելը:  

Թեև չպետք է մոռանալ, որ քահանան կարող էր լինել և´ կուսակ-
րոն, և´ ամուսնացյալ: Իսկ վարքագիրը հստակորեն գրում է` «կուսու-
թյան նվիրյալ էր» Սամուէլ մարգարեի նման:  

Տարակարծության լուծմանը նպաստում են հենց իր ստեղծագործու-
թյունները: «Բան իմաստութեան….» բանաստեղծության մեջ ևս կան տո-
ղեր, որոնք խոսում են հեղինակի աշխարհիկ կյանքից հեռացած լինելու 
մասին: Ըստ այդ բանաստեղծության` նա արդեն վարդապետ է, գտնվում 
է անապատում («Յանապատի աստ գամ նըստիմ զի օգտեցայց հանդար-
տութեամբ»)4 և կրում է մաշկեկ վերարկու («Վասն մաշկեկին որոյ վերայ 
թանաքն վաթեցավ»)5, որը դիտում է իբրև ապացույց «մեռելության» և ի-
րեն «համունակ»` նույնօրինակ, նույնպիսի, նման: Մեռելություն բառն այս-
տեղ պետք է հասկանալ աշխարհիկ կյանքից մեկուսացած և մարդկային 
ցանկություններից զերծ լինելը, ինչը բնորոշ է հենց կուսակրոնությանը: 

*** 
Սարկավագի կենսագրական տեղեկությունները կարող է լրացնել 

նաև Նորին Յովհաննու «Առ կոյր աչագեղոյն եւ լուսավոր»6 երկը: Այս 
ստեղծագործությունը տեղադրված է եղել Հովհաննես Սարկավագի տա-

                                            
1 Այս Սարկավագ քահանան ամենևին էլ Հովհաննես Սարկավագը չէ, այլ 1195 թվականին «ի 

բազմաց օրինակաց, ի ձեռն և այլոց գիտնականաց զօգտակարսն առաեալ հաւաքեաց ի 
մի դիր» կատարողը և իր ձեռքով գրողը, ով կարող էր լինել Սամուել Անեցու որդին, ով ի 
պատիվ Հովհաննեսի ստացել էր Սարկավագ մականունը::  

2 Նույն տեղում, էջ 27:  
3 ՍԱՄՈՒԷԼ- Հին կտակարանային մարգարե` «Ի ծննդենէ ձօնեալ Աստուծոյ և նուիրեալ 

յուխտավորութիւն, սկսաւ ընդունել աստուածուստ պատգամ` ի տղայութեան իսկ…..» (Ա-
ստվածաշնչի բառարան, Մոսկվա-Եր., 1992, էջ 482): 

4 Յովհաննու Սարկաւագի Իմաստասիրի եւ վարդապետի բան իմաստութեան ի պատճառս 
զբօսանաց առ ձագն որ զաղօթանացաւ նորա ճռուողէր քաղցրաձայն որ կոչի սարեկ, Հով-
հաննես Իմաստասերի մատենագրությունը, Եր., 1956, էջ 321: 

5 Նույն տեղում, էջ 322: 
6 Ա. Աբրահամյան, Հովհ. Իմաստասերի մատենագրությունը, էջ 328-329: 
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ղերի շարքում, թեև բովանդակությունից Ա. Աբրահամյանը կռահել է, որ 
այն նամակ է կամ թուղթ: Ա. Աբրահամյանն այն հրատարակել է ՄՄ թիվ 
7 գրչագրից (էջ 92 բ-93ա) 1:  

Այս նամակի մասին` իբրև տաղի, առաջին անգամ տեղեկություն է 
հաղորդել Հ. Ոսկյանը`2 հիմնվելով Քեշիշյանի կազմած Զմմառի ձեռագ-
րացուցակի վրա (Զմմառի մատենադարանի թիվ 195 ժողովածու): 

Թղթին այլևս ոչ ոք չի անդրադարձել: 
Կարծում ենք` այն Հովհաննես Սարկավագի լավագույն գրական եր-

կերից մեկն է` օժտված գեղարվեստական ու խոհա-փիլիսոփայական 
բարձր ոճով: 

Այստեղ արտացոլված են բանաստեղծի փիլիսոփայական խոհերը 
մարդ ու հասարակություն, մեղք ու պատիժ, անձ ու մարմին, աչք և 
միտք, զգայություններ ու բանականություն, մասնավորի ու ընդհանուրի, 
պատճառի ու հետևանքի փոխհարաբերությունների վերաբերյալ: 

Թղթում առաջին հայացքից թվում է, թե խորհրդածության առարկան 
ընդհանրապես կույր հասկացությունն է, նրա փիլիսոփայական և հասա-
րակական ընկալումը. «Ի կափուցման զգայութեանց ոմանց, մանաւանդ 
որ ասեն իմաստասերք վրիպել ի բարւոք կելոյ ես ոչ ասեմ եթէ ունիցի, 
զոր ըստ անձինն բիբս անպղտորս և կորովիս վերնահայեացս, զի եթէ 
գոյութիւն անապական անձն և ներհակ մարմին արժան ուրեմն է, ո´չ 
զըստ մարմնոյ յաւէտ, քան թէ ըստ անձինն կոչել ուղղակի քաջազգայու-
թիւն և համայն բարեբախտութիւն»:  

Սարկավագը ընդհանուր-վերացարկված ձևով գրում է երկու տեսա-
կի` բնածին կամ ժառանգաբար ստացած և ձեռքբերովի կուրության (ա-
րության, իմաստասիրելում վարժվելու կամ բռնության պատճառով) ու 
կույրերի մասին, հատկապես կարևորելով, որ նրանք «ոչ տխուր, այլ ու-
րախ մանաւանդ լինել պարտին: Թեպէտ և իցեն զգալոյս աստի արգելե-
ալք ի լոսոյ, որք եղէն բարեկիրք առաջնովն և մեծաւ, վասն որոյ զնոյն 
վարիլ հետ», այն է` թեև նրանք արգելված են զգալու լույսը, սակայն կույ-
րերի համար կարևորագույնը դառնում է իմաստասիրական զգայությու-
նը, որ միտք է կոչվում, և այն ավելի կարևոր է ու օգտակար. «Եւ ասի 
բիւրապատկագոյն ստացեալ զաւգտակարութիւն, զի նա յայսմ և խափա-
                                            
1 Նույն տեղում, էջ 109-110: 
2 Հ. Ոսկյան, Հովհաննես Սարկաւագի գրությունները, Հանդէս ամսօրեայ, 1925, մայիս-հունիս: 
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նելի, իսկ այնմ և անփոխադրելի զաւգուտն ունի: Եւ ասեմ զայս առ եր-
կոեան, որք անուամբք և եթ և որ արդեամբք իմաստասիրեն յարթուն` 
զիմաստասիրականն ունելով զգայութիւն, որ կոչի միտք»1: 

Իր խորքում այս մեկնաբանությունը անչափ համահունչ է առավելա-
պես Եղիշեով մեզ ավանդված աստվածաշնչային` «Լավ է կոյր աչօք, քան 
մտօք» ասույթին, որի մեկնությունն է ասես այս ստեղծագործությունը: 

Հովհաննեսը, առանց ծանրաբեռնելու կամ մանրամասների մեջ 
մխրճվելու, կույրի շատ ընկալելի օրինակով կարողանում է ներկայացնել 
փիլիսոփակայան բարդ հիմնախնդիրներ` մասնակիի ու ընդհանուրի 
փոխհարաբերություն, պատճառի կարևորություն և այլն. «Արդ` եթէ 
պարզագոյնքն նմանեաւն նկատին բոլորեքին, այլ և պատճառն` երիցա-
գոյն, որ է առաւել իմաստութիւն, ոչ ամենայն երաժշտագոյն է ասել գո-
վելոյ` հասեալ երջանկութեան, որ զնայն ասացաւ սրատեսագոյն և բա-
րեբախտ զճշմարիտն իմաստասիրելով: Եւ զանլուծանելին, որովք յա-
ղագս անլուծանելացն, որ և է»:  

Թղթում զգացվում է հելլենիստական սոփեստական դպրոցի կար-
կառուն ներկայացուցչի` Արիստոտելի ուղղակի ազդեցությունը Հովհան-
նեսի փիլիսոփայական հայացքների վրա, այն է` մտքի միջոցով է միայն, 
որ կարելի է հասնել ճշմարտության: Օրինակ, ըստ Արիստոտելի, Աստ-
ված ինքը կատարյալ փիլիսոփա է2, որ իր միտքն է մտորում կամ իր խո-
հը խորհում: Թեև տաղում խոսք անգամ չկա իր խոհը խորհող Աստծու` 
բարոյական իդեալի մասին, ով մարդուն ստեղծեց իր պատկերով ու 
նմանությամբ, սակայն աչագեղ ու լուսավոր կույրը, ում իր սրտակցու-
թյունն ու բարեխոսությունն է հղում բանաստեղծ վարդապետը, առար-
կայանում է այդ նմանության մեջ, նամանավանդ, եթե միտքը ենթադ-
րում է գործունեություն, տվյալ դեպքում` եթե «զի արութեամբ զայս վասն 
ընդդիմակին բռնազբաւսմամբ» է կուրացել: 

Նկատելի է նաև Եվագր Պոնտացու ազդեցությունը, ում երկու 
գրքերն է նա խմբագրել: 

Կուրության մասին ընդհանուր տրամախոսությունից հետո Սարկա-
վագը, միանգամից անցում է կատարում` ընդհանուր դատողությունները 

                                            
1 Հմմտ. «Դիդիմոս ի մարմնական աչաց կուրացեալ լինի, յայնժամ հոգոյն աչք ևս առաւել 

լուսաւորեցաւ» (Յովհ. Սարկաւագի Ի բանից Եւագրեայ, ՄՄ 5596 ձեռ. թ. 336 ա-345բ): 
2 Փիլիսոփայական բառարան, Եր., 1975, էջ 43:  
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մասնավորեցնելով մեկի` սիրելի, աչագեղոյ կույրի համար` ի քաջալերու-
թյուն և առ Աստված բարեխոսություն այն անձի, ում անունը չի հիշա-
տակվում ստեղծագործության մեջ` «Ո´վ սիրելի, յոյժ ախորժեմ բաղձա-
նաւք անձին քում բարւոյ և մեզ նուաստից լինիլ բարեխաւս: Ո´ղջ լեր»:  

Կույրն այս նամակում ներկայացված է անանուն` ուղղակիորեն «ո´վ 
սիրելի», ինչը միանգամայն նրա անմեղության և հեղինակի կողմից չդա-
տապարտվելու մասին վկայություն է:  

«Ո´վ սիրելի»-ն անուղղակիորեն ներկայացված է` իբրև «անպղտոր 
բիբ և կորովի վերնահայացք» ունեցող մեկը, ում կուրությունը ձեռքբերո-
վի է` գուցե և քաջությամբ բռնությանն ընդդիմադրելու պատճառով:  

Բանաստեղծության ձոնումը անանուն գեղաչ կույրին վկայում է, որ 
նա եղել է Հովհաննես Սարկավագին քաջածանոթ ու սիրելի մեկը, ում 
կուրությունը հնարավոր էր` հակասականորեն ընկալված լինել, նույնիսկ 
դիտված` իբրև սեփական մեղքերի պատճառով հասած աստվածային 
պատիժ: Այն, որ միանշանակ չի եղել այդ կույրի հանդեպ հասարակու-
թյան վերաբերմունքը, ապացուցում է նաև նրա անվան բացակայությունը:  

Հարց է ծագում` ո՞վ կարող էր լինել այդ աչագեղ կույրը, ո՞ւմ է ուղղ-
ված այս նամակը: 

Հարցի պատասխանը, բնականաբար, կարող է լինել միայն ենթադ-
րության սահմաններում, քանզի ոչ մի ուղղակի փաստական ապացույց 
չենք հայտնաբերել Հովհաննես Սարկավագին վերաբերող տեղեկություն-
ներում, այսուամենայնիվ պատմական տեղեկությունները հնարավորու-
թյուն են տալիս մտածելու Հովհաննես Սարկավագի ժամանակակից (11-
րդ դ. վերջ -12-րդ դդ. առաջին քառորդ) երկու հանրահայտ կույրերի մա-
սին, որնցից մեկը Գէորգ Արճիշեցի1 Աչիկան էր` բնածին կույրը, մյուսը` 
Ուռհայի Ստեփանոս արքեպիսկոպոսը` բռնությամբ կուրացված: 

Ի ծնե կույր Գէորգ Արճիշեցին ճգնավոր էր ու սրբակյաց: Իր ընկե-
րոջ` Գրիգորի հետ ման էր եկել բազմաթիվ վանքերով (յոթ անգամ ուխ-
տի էր գնացել միայն Երուսաղեմ), հրաշքով փրկվել հունգար ավազակ-
ների հարձակումներից, հրաշագործությամբ վերակենդանացրել սպան-
ված ընկերոջը: Կյանքի վերջին շրջանում ապրել է Անիի եկեղեցիների 
դռները, հատկապես կաթողիկեի, որտեղ գործել է Հովհաննես Սարկա-
վագը: Սակայն առավել հակված ենք կարծելու, որ թուղթն ուղղված է ե-
                                            
1 Հր. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Եր., 1942, էջ461: 
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ղել Ստեփանոս արքեպիսկոպոսին, քանզի մյուսին` Գէորգ Արճիշեցի Ա-
չիկային կարող էր հաճախ հանդիպել Անիում և հայտնել իր սրտակցու-
թյունը և բացի այդ` իմաստ չկար թաքցնելու նրա անունը տաղում, քան-
զի քաղաքական իրադարձությունների հետ չէր առնչվում այդ բնածին 
կույրը, իսկ Ստեփանոս արքեպիսկոպոսի պարագայում միանգամայն 
այլ էր: Ստեփանոս արքեպիսկոպոսը, Ուռհայեցի արքեպիսկոպոսը, ըստ 
Մատթեոսի Ուռհայեցու տեղեկությունների 1107/08 թթ.-ին է կուրացվել1:  

Հայտնի է, որ Սամուել Անեցին քաղագրել է Սարկավագից ոչ միայն 
Հայոց ՇԽԲ թվականի, այլև ՇԽԷ թվականի խաչակրաց առաջին արշա-
վանքին վերաբերող պատմությունը2, այսինքն` Սարկավագը շատ լավ է 
տեղյակ եղել այդ ժամանակի ոչ միայն պատմաքաղաքական անցքերին, 
այլև հայտնի պատմական անձերի հետ կապված իրադարձություններին: 
Քանի որ Սարկավագի պատմական աշխատություններից մեզ հասել են 
միայն պատառիկներ, դիմենք այլ պամիչների երկերին:  

11-12-րդ դարի պատմական իրադարձությունների մասին լավագույնս 
տեղեկանում ենք Ուռհայեցու Ժամանակագրության շնորհիվ: 

Ինչպես հայտնի է` 1098 թվականին Խաչակրաց առաջին արշավան-
քի ժամանակ Բալդուինը հիմնեց Եդեսիայի (Ուռհա) կոմսությունը:  

Ըստ Ուռհայեցու Ժամանակագրության` 1091 և 1104 թթ.3 հայոց 
կաթողիկոս Տեր Բարսեղն իր ողջ սպասավորությամբ` ազատներ, եպիս-
կոպոսներ, քահանաներ, և մի վարդապետը, այն է՝ Հովհաննես Սարկա-
վագը, Անի քաղաքից ուղևորվում է Խորասան: Ապա 1091-ին Բարսեղ Ա-
նեցու գլխավորած պատվիրակության ուղևորությունը շարունակվել է դե-
պի Ջահան գավառ, որտեղ շնորհազուրկ է արվում Հոնիի Թեոդորոս 
կաթողիկոսը, ապա` Ուռհա և Անտիոք: 

Պատվիրակությունն Ուռհա է հասել 1091 թվականի մարտ-ապրիլ ա-
միսներին (Հայոց մեծ թվականի ՇԽ (540 = 1091/1092) թվականի տա-
րեսկիզբ): 

Բարսեղի հետ Ջահան, Ուռհա ապա Անտիոք է գնացել նաև Հով-
հաննես Սարկավագը, քանի որ պատվիրակության Անի վերադառնալու 
                                            
1 Մատթեոս Ուռհայեցի, նշվ. աշխ., էջ 336: 

2 Կ. Մաթևոսյան, Սամվել Անեցու ժամանակագրության ձեռագրերը և նորահայտ լրացում-

ները, Եր., 2009, էջ 91: 
3 Մատթեոս Ուռհայեցի, նշվ. աշխ., էջ 320: 
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մասին խոսք չկա1: Նրանց մեծ ոգևորությամբ են ընդունել Ուռհայի հայե-
րը, բնականաբար, նաև հոգևորականությունը, որոնցից մեկի անունը` 
Ստեփանոս արքեպիսկոպոս, հիշատակում է Մատթեոս Ուռհայեցին 
1108/09 թթ. Ուռհայի դեպքերի նկարագրության ժամանակ2, երբ Ստե-
փանոսին կուրացնում են: 

1107/1108 թթ. Թլպաշարի սահմաններում տեղի ունեցած ճակատա-
մարտում Տանգրին պարտության է մատնում Բալդուինի ու Ջոսլինի զոր-
քերին, Ուռհայում մեծ սուգ է լինում` մտածելով, որ Բալդուինը զոհվել է: 
Այդ ժամանակ Ս. Հովհաննես եկեղեցում ֆրանկ քահանայի գլխավորու-
թյամբ` միաբանության և քաղաքը պաշտպանելու3 վերաբերյալ ժողով է 
գումարվում, որտեղ որոշում է ընդունվում Տանգրիի հետ միաբանելու 
համար, քանի որ քաղաքի բնակիչները շատ են վախեցել նրանից ու այն 
բանից, որ նա կարող էր քաղաքը հանձնել Ռիչարդին, ով քաղաքում շա-
տերին էր թալանել: Հավանաբար, այդ ժողովին մասնակցել են նաև հայ 
հոգևորականները` Ստեփանոս արքեպիսկոպոսի գլխավորությամբ, 
քանզի մեկ օր անց, երբ Ուռհա են գալիս Ջոսլինն ու Բալդուինը, իրենց 
դավաճանելու ամբաստանությամբ շատերն են հիրավի կամ հանիրավի 
կուրացվում ու մահվան դատապարտվում: Նրանց թվում էր նաև հայոց 
Ստեփանոս արքեպիսկոպոսը, ում քաղաքացիները 1000 դահեկան 
փրկագնով կարողանում են ազատել մահից, բայց ոչ կուրացումից: 

Մտածում ենք, որ Հովհաննես Սարկավագը, անտարակույս, քաջա-
տեղյակ պիտի լիներ ոչ միայն Ուռհայում կատարվող իրադարձություննե-
րին, այլև մոտ ի մոտո ծանոթ բարձրաստիճան հոգևորականներին, այդ 
թվում և Ստեփանոս արքեպիսկոպոսին ու նրա հետ կատարված 
դժբախտությանը, ինչին, իբրև քաջալերություն, արձագանքել է այս՝ «Առ 
կոյրն աչագեղոյ» թղթով:  

Եվ այս դեպքում Հովհաննեսի Ուռհա գնացած լինելը դառնում է ա-
ռավել հիմնավորված: 

                                            
1 Մատթեոս Ուռհայեցի, նշվ. աշխ., էջ 320: 

2 Նույն տեղում, էջ 336: 

3 «Ձեր մարդ և մեր թող պահեն զկլայն քաղաքին, մինչև մեզ տէր յայտնի» (Ուռհայեցի, նշվ. 

աշխ., էջ 336): 
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Ամփոփելով ասենք, որ Հովհաննես Սարկավագի գրական ստեղծա-
գործությունները ոչ միայն նրա վաստակի ցուցիչներն են, այլև կենսագ-
րության կարևոր սկզբնաղբյուր: 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐԿԱՎԱԳԻ ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԿԵՐՆ՝ ԻԲՐԵՎ  
ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐ 

Գայանե Սիմոնյան 

Բանալի բառեր: կենսագրություն, գրական երկեր, ողբ, ակրոստիքոս, սկըզբ-
նաղբյուր, խոստովանագիր, ամբաստանություն, կուսակրոն, կույր, արքեպիս-
կոպոս: 

Հովհաննես Սարկավագի որոշ գրական երկեր հնարավորություն են տալիս 
լրացնելու նրա կենսագրական սակավ տեղեկությունները և այդ առումով դառնում 
են սկզբնաղբյուր: Դրանք հիմնավորում են, որ երիտասարդ տարիքում ունեցել է 
որոշ «շեղումներ», որոնց պատճառով «օտարվել» է Հաղբատից, կամ էլ՝ եղել է 
կուսակրոն քահանա ևն:  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОВАННЕСА САРКАВАГА КАК ИСТОЧНИК ЕГО 
АВТОБИОГРАФИИ 

Гаяне Симонян 

Ключевые слова: Ованнес Саркаваг, биография, литературные произведения, 
плач, акростих, источник, признание, обвинение, монах, слепой, архиепископ, . 

Некоторые литературные произведения Джона Диaкона (Ованнес Саркаваг) 
дают возможность дополнить его скудные биографические информации и связи с 
этим стать источником. Они показывают, что молодой автор имел некоторые 
''отклонения'', поэтому был "отчужден" от Агбата или доказать, что он был иеро-
монахом итд. 

THE WRITINGS BY HOVHANNES SARKAVAG AS SOURCES  
OF HIS AUTOBIOGRAPHY 

Gayane Simonyan 

Key words: Hovhannes Sarkavag, biography, literary works, crying, acrostic, primary 
source, confession, prosecution, monk, blind, archbishop. 

Accepting as a basis the literary works of Hovhannes Sarkavag, they complement his 
scant biographical information and in this respect they are the primary sources. These 
works record that he had a certain deviation in young age, for that reason he was 
‘’estranged’’ from Haghpat and had become a monk. 
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ԳՐԻԳՈՐ ՆԱԶԻԱՆԶԱՑՈՒ «Ի ԾՆՈՒՆԴՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ»  
ՃԱՌԻ ԼՈՒԾՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹԸ 

ՀԱՂԲԱՏԻ ԵՎ ՍԱՆԱՀԻՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ* 

Աննա Օհանջանյան 

Գրիգոր Նազիանզացու (328-389/90) մատենագրության մեծ մասը 
հայերեն է թարգմանվել 5-րդ դ., լայնորեն շրջանառել Հայ եկեղեցու 
աստվածաբանական-դավանաբանական բնույթի գրականության մեջ և 
անհերքելի ազդեցություն ունեցել հայ աստվածաբանական մտքի ձևա-
վորման վրա: Մեզանում Աստվածաբանի ճառերը խմբավորվել են «Առ 
որս», «Քրիստոս ծնեալ», «Յաղթեցայ» և «Որք յԵգիպտոսէն են» ճառա-
շարերի մեջ1, որոնք կոչվել են «չորեքին գիրք Աստուածաբանի»2: 

«Քրիստոս ծնեալ» ճառաշարի3 արիոսականների դեմ գրված «Ի 
ծնունդն Քրիստոսի» կամ «Ի Յայտնութիւն Տեառն», «Նորին ի Յայտնու-
թիւն Տեառն» և «Նորին ի Մկրտութիւնն» ճառերը հատվածաբար կամ ամ-
բողջովին իրենց համառոտ պատճառ-նախաբաններով հանդերձ ընդ-
գրկվել են միջնադարյան հայ աստվածաբանական-մեկնողական երկերի 
մեջ, քանի որ էական նշանակություն են ունեցել Հայ եկեղեցու քրիստոսա-
բանության վաղեմությունն ընդգծելու համար։ 

Նշված ճառերը հղվել են հիմնականում Քրիստոսի Ծնունդը և Մկըր-
տությունը միասին հունվարի 6-ին տոնելու Հայ եկեղեցու ավանդույթի 
վավերականացման համար (օր․՝ 7-րդ դ. Անանիա Շիրակացու կողմից 
իր «Ի Յայտնություն Տեառն և Փրկչին մերոյ» ճառում4, նաև Գրիգորիս 
                                            
*  Հոդվածի հիմքում ընկած է 2014 թ. նոյեմբերի 22-ին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հիմ-

նադրման 140-ամյակին նվիրված գիտաժողովին ներկայացված զեկույցը: 
1 Տե՛ս Մուրադյան Կ., Գրիգոր Նազիանզացին հայ մատենագրության մեջ, Եր., 1983, էջ 69-

84։ Անասյան Հ., Հայկական մատենագրություն (Ե-ԺԸ դդ.), հտ. Ա, Եր., 1959, էջ XLII: 
2 Տե՛ս Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ, Տեառն Գրիգորի պատասխանի 

վարդապետացն Հայոց հիւսիսային կողմանցն, Երուսաղէմ, 1871, էջ 318: 
3 Բաղկացած է տասներկու միավորից, որոնցից հրատարակվել է միայն Ա միավորը` նվիր-

ված Քրիստոսի ծննդին կամ յայտնությանը, տե՛ս Գիրք և ճառ հոգեշահ, Կ.Պօլիս, 1722, էջ 
7-28: 

4 Անանիայի Շիրակունւոյ համարողի ասացեալ ի Յայտնութիւն Տեառն և Փրկչին մերոյ, Մա-

տենագիրք հայոց, հտ. Դ, Է դար, Անթիլիաս, Լիբանան, 2005, էջ 670: 
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Արշարունու «Մեկնութիւն ընթերցուածոց»-ում`)1։ Հայտնի են նաև այս 
ճառի որոշ դրվագների մանր մեկնություններ` պահպանված Քրիստոսի 
Ծննդյանն ու Հայտնությանը վերաբերող ներբողներում և ճառերում: 

9-րդ դ. Զաքարիա Ձագեցին «Ի ծնունդն Տեառն մերոյ Յիսուսի 
Քրիստոսի» երկում2 քաղումներ է անում Գրիգոր Աստվածաբանի ճառից` 
ընտրելով այն հատվածները, որոնք լավագույնս հիմնավորում են Հայ ե-
կեղեցու քրիստոսաբանությունը3: Այսպես, օրինակ, ընտրվում և մեկն-
վում են Գրիգոր Աստվածաբանի «Ո՜վ նոր խառնման, ո՜վ սքանչելի 
խառնուածոյն» և «Լցեալն թափի» արտահայտությունները` Քրիստոսի 
մեկ բնության ջատագովության դիրքերից. «Լոյս անստուեր` յանժամա-
նակ լուսոյն, եկեալ ի մարմին նիւթական, մարդկային բնութեամբ. եւ 
խառնեալ` միացան բնութիւնք անյայտք և աննմանք, եւ եղեւ մի»4: Զա-
քարիա Ձագեցին նկարագրում է բնությունների միության ձևը հայտնի 
համանմանությունների (անալոգիա)` երկաթի և հրի, շիկացած երկաթի 
կիրառմամբ. «Զոր աւրինակ երկաթ եւ հուր խառնեալ` շանթ ասի, սեւ 
կամ ծիրանի, եւ աստ խառնեալ` մին տեսակ ասի յերկուց բնութեանց, 
այսպէս նորահրաշ եւ նորաձեւ եղեն բնութիւնք աստուածային եւ մարդ-
կային խառնեալ անշփոթաբար ի միմեանս ի մի անձն եւ ի մի դէմ և ի մի 
կերպարանս խառնեալ և միացեալ. Եւ ոչ փոփոխեալ յիւրմէ աստուածու-
թենէն, քանզի անփոփոխելի է եւ անպարագրելի»5:  

Գրիգոր Նազիանզացու ծննդյան ճառերից հատվածներ կան նաև 
Հովհաննես Սարկավագի աշակերտ, 12-րդ դ. մեկնիչ Սարգիս Կունդի` 
Ղուկասի Ավետերանի շղթա (catena) մեկնության մեջ: Հեղինակը ողջ 
մեկնության ներքին ուղղվածությունն ու առանցքն է (skopos) դարձնում 

                                            
1  Գրիգորիս Արշարունին իր երկի Թ. գլխում հանգամանորեն բացատրում է, թե ինչու են 

Ծնունդն ու Մկրտությունը «մի տօն հոգեւոր» և մեջբերում է Աստվածաբանի ծննդյան 
ճառից`  նշելով, որ վերջինս էլ Քրիստոսի Ծնունդը կոչում է Հայտնություն: Տե՛ս Գրիգորիսի 
Արշարունւոյ քորեպիսկոպոսի մեկնութիւն ընթերցուածոց, աշխ.` Ք. Չրաքեանի, Վենետիկ, 
1964, էջ 99-100: 

2 Տեառն Զաքարիայի հայոց կաթողիկոսի ասացեալ ի ծնունդ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստո-

սի, աշխ.` Հ. Քյոսեյանի, Մատենագիրք հայոց, Թ դար, հտ. Թ, Անթիլիաս, 2008, էջ 28-30: 
3 Տե՛ս Հ. Քյոսեյանի առաջաբանը, նույն տեղում, էջ 18: 
4 Տեառն Զաքարիայի հայոց կաթողիկոսի ասացեալ…, նշվ. աշխ., էջ 28-29: Այս և հետագա 

ընդգծումները մերն են (Ա.Օ.): 
5 Նույն տեղում: 
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Քրիստոսի մարդեղությունը և հայտնությունը: Քրիստոսի անժամանակ 
ծննդի մասին խոսելիս Կունդը մեջբերում է «Ի Յայտնութիւն Տեառն» ճա-
ռից. «Որպէս Աստուածաբանն ասէ. «Յաշխարհագրէն պատկառեայ, ո-
րով յերկինս գրեցար», ապա շարունակում է. «Եւ արդ` յայտ է, եթէ ամե-
նակալն Աստուած մարդացաւ և եմուտ ի գիր աշխարհակալ թագաւորին` 
ծնանելով ի Կուսէն, և եմոյծ զմեզ ի գիր կենացն յաւիտէնից»»1: Թեև Ղու-
կասի Ավետարանի մեկնության մեջ շատ չեն մեջբերումները Նազիան-
զացու ճառերից, սակայն եղածներն էլ խիստ կարևոր են Հայ եկեղեցու 
քրիստոսաբանության և Հայտնությունը` ծնունդն ու մկրտությունը, հուն-
վարի 6-ին տոնելու ավանդույթի ճշմարտացիությունն ընդգծելու հա-
մար2: 

*** 
11-13-րդ դդ., երբ Հայ եկեղեցու դավանաբանական միտքը զարգա-

նում էր միաժամանակ Կիլիկյան և Արևելյան, մասնավորապես, Հյուսի-
սային կողմանց դպրոցներում, այն էլ ոչ զուգահեռաբար, այլ համագոր-
ծակցաբար3, կապադովկիական հայրերի զանազան երկերի նորանոր 

                                            
1 Սարգիս Կունդ, Մեկնութիւն Աւետարանին Ղուկասու, աշխ. Եզնիկ եպս. Պետրոսյանի, Ս. 

Էջմիածին, 2005, էջ 71:  
2 Նազիանզացու ճառերից մեջբերումների համար տե՛ս նաև Սարգիս Կունդ, նշվ. աշխ., էջ 

346, 360, 564, միջնորդավորված` 562: Աստվածաբանի ծննդյան ճառերի մասին տե՛ս նաև 
Թովմա Մեծոփեցու հավելադրությունները (ՄՄ ձեռ. 5591), էջ 36 (Իններորդ` ըստ մեծին 
Գրիգորի Աստուածաբանի և ըստ սրբոյն Բարսղի Կեսարացւոյն, զի Աստուածաբանն ի 
Քրիստոս ծնեալ ճառին ասէ. «Անուն դիցուք տաւնիս Աստուածայայտնութիւն, և այն է 
յայտնութիւն, որ Հայր ի վերուստ վկայեաց ի վերայ Որդոյն և Հոգին Սուրբ աղաւնակերպ 
իջմամբ»), և էջ 87, տղտ. 7: 

 Գրիգոր Նազիանզացու ճառերից մեջբերումներ կան նաև Կունդի Ընդհանրական թղթերի 

մեկնություններում, հատկապես, Հակոբոսի թղթի մեկնության մեջ, տե՛ս Vahan S. 
Hovhannessian, A Medieval Armenian Scholion on the Catholic Epistles, in: Exegesis and 

Hermeneutics in the Churches of the East, Selected Papers from the SLB Meeting in San Diego, 
2007 (ed. By V. S. Hovhannessian); Peter Lang Publishing, New York, 2009, p. 125. 

3 12-13-րդ դարերում Հայոց Հյուսիսային կողմանց վարդապետները և Կիլիկյան աստվածա-

բանները համագործակցում էին Եկեղեցիների միջև ծիսա-դավանական հանդուրժողակա-
նություն և ազգամիջյան համերաշխություն սերմանելու գործում: Պարույր Մուրադյանը 
ցույց է տվել, որ հակառակ տարածված կարծիքին, թե Կիլիկյան վարդապետները ավելի 
ճկուն և հանդուրժողական դիվանագիտություն էին վարում Հույն եկեղեցու հետ, իսկ Հյու-
սիսային վարդապետները խիստ պահպանողական էին, վերջիններիս շարքերում քիչ չէին 
նաև այնպիսի «լիբերալ» աստվածաբաններ, ինչպիսիք էին Մխիթար Գոշը, Դավիթ Քոբայ-

րեցին, Վարդան Այգեկցին և այլք: Տե՛ս Անասյան Հ., Վարդան Այգեկցին որպէս 
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լուծմունքների շարադրումը հրամայական է դառնում` ձեռք բերելով կի-
րառական նշանակություն Բյուզանդիայի և վրաց երկաբնակ եկեղեցինե-
րի հետ բանակցությունների ընթացքում:  

Բյուզանդական հակաճառական գրականության մեջ Աստվածաբա-
նի երկերից մեջբերումներ են արվում Քրիստոսի ծնունդն ու մկրտությու-
նը տոնելու, նաև Քրիստոսի բնությունների միության վերաբերյալ եր-
կաբնակ (քաղկեդոնական) դիրքորոշումը հիմնավորելու համար: Քաղկե-
դոնիկ ընդհանուր ավանդույթին հետևելով և բյուզանդական գրականու-
թյունը թարգմանելով` վրաց եկեղեցին կրկնում է Հայ եկեղեցու դեմ ուղ-
ղված մեղադրանքները: Բավական է հիշել Արսեն Իղալթոյեցու (11-րդ դ. 
վերջ 12-րդ դ սկիզբ.) «Դոգմատիկոնը», որում հայերի դեմ ուղղված երե-
սուն մեղադրանքները (դրվագները կամ գլուխները)` որոշակի հղումնե-
րով Աստվածաբանի «Ի Ծնունդն» և «Ի Մկրտութիւն» ճառերին, գրեթե 
ամբողջությամբ վերցված են քաղկեդոնիկ հունախոս հեղինակ կեղծ  
Սահակի թղթերից1: 

Այսպիսի դավանաբանական քաղաքականության արդյունքում, նաև 
ժամանակի էկումենիկ տրամադրություններից ելնելով` Գրիգոր Աստվա-
ծաբանի «Քրիստոս ծնեալ» ճառաշարը հատուկ ուշադրության է արժա-
նանում Կիլիկիայի դպրոցներում և Հյուսիսային կողմանց` Հաղբատ-Սա-
նահինի աստվածաբանական դպրոցներում: Ներսես Շնորհալին շատ 
բարձր էր դասում Գրիգոր Աստվածաբանին, գրելով, թե «բազումք ի 
սրբոց վարդապետաց խաւսեցան ի բանս իւրեանց ընդդէմ զայսպիսի ա-
սողաց… բայց զմիոյն ասեմ` զմեծին Գրիգորի Աստուածաբանի»2: Շնոր-

                                                                                                          
համերաշխության գաղափարախոս,- «Էջմիածին», 1969, թիվ Է-Ը, էջ 52-58, նաև` Մուրա-
դյան Պ., Դավանական հանդուրժողության և ազգամիջյան համերաշխության գաղափարը 

ԺԲ-ԺԳ դարերի Հայաստանում, «Գանձասար», հտ. Դ, 1993, էջ 95-108: 
1 Մուրադյան Պ., Հայ-վրացական խնդիրները և Մխիթար Գոշի «Առ վրացիսն» թուղթը, Աղ-

բյուրագիտական քննություն և բնագրեր, Ս. Էջմիածին, 2011, էջ 52-72: Կեղծ-Սահակի 

թղթերի վերաբերյալ տե՛ս Gérard Gaitte, Les écrits antiarméniens dist du catholicos Isaac, 

“Revue d’Histoire Ecelésiastique”, 45, 1950, pp. 711-715, նաև Меликсет-Бек Л., К вопросу о 
датировке псевдо-исааковых памфлетов в греко-византийской литературе, “Византийский 
временник”, 1956, т. 8, сс. 208-222, տե՛ս նաև Օհանջանյան Ա., «Բանալի ճշմարտութեան» 

երկը, Եր., 2015, էջ 129-148: 
2 Ընդհանրական թուղթք, Նորին տեառն Ներսիսի կաթուղիկոսի թուղթ գրեալ յեպիսկոպո-

սութեան իւրում…, նշվ. աշխ., էջ 250: 
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հալին հիմնականում մեջբերումներ է անում «Ի ծնունդն Քրիստոսի», «Ի 
սուրբ պասքայ» ճառերից և «Առ Կղեդոնիոս առաջին» թղթից1:  

Հայտնի է նաև Հյուսիսային կողմանց վարդապետների (Գրիգոր Սա-
նահնեցի, Իգնատիոս Սևլեռնեցի, Վարդան Հաղբատեցի, Դավիթ Քո-
բայրեցի, Մխիթար Գոշ, Մխիթար Խորակերտցի, Խաչատուր Հաղարծ-
նեցի և այլք) նամակն` ուղղված Գրիգոր Տղա կաթողիկոսին (1173-1193), 
որում վերջինիս հանդիմանում են Հայ և Բյուզանդական եկեղեցիների 
միությանը միտված իր գործողությունների համար` հղումներ անելով 
Նազիանզացու աստվածաբանական ճառերը2: Ի պատասխան իր միա-
րարական գործունեությանը քննադատողներին վեհափառը գրում է, թե. 
«անլուր են նոքա ի բանիցն սրբոյն Գրիգորի Աստուածաբանի. ո՞չ ըն-
թեռնուն իւրական բանիւն յաւուր տօնի ծննդեանն Քրիստոսի զառ ի 
նմանէ խօսացեալ զաստուածաբանական ճառսն»3: Ըստ Կ. Մուրադյանի, 
կաթողիկոսը, հակաճառելով հանդերձ, նպատակ ուներ հարթելու, ոչ թե 
սրելու ներքին անհամաձայնությունները և դժգոհությունները4: Նա շա-
րունակում է իր շարադրանքը` յուրովի վերապատմելով-մեկնելով Գրի-
գոր Աստվածաբանի «Ի ծնունդն Քրիստոսի» ճառի ամենակարևոր կե-
տերը: Այսպես, Աստվածաբանի «շարժեցեալ կնիք» արտահայտությունը 
նա փոխադրում է «նման ծնողին շարժեցեալ ծննդեամբ ի Հաւրէ և 
կնքեալ` ի բազմորդութենէ, ոչ փոխեալ ի նմանութենէ Հաւր և ոչ արտա-
սահման եղեալ բան…» ձևով5: Փաստորեն, Աստվածաբանի երկերը, 
հատկապես, այսպես կոչված «ծննդեան» ճառերը, ընկալվում էին որպես 
համաքրիստոնեական ամենաընդունելի աստվածաբանական երկեր, ո-
րոնց միջոցով հնարավոր կլիներ ոչ միայն հարթել կնճռոտ հարցերն, 
այլև հաշտեցնել հակաճառող կողմերին: Ուստի դրանք և դրանց լուծ-
մունքները այս շրջանում ձեռք են բերում մի կողմից հակաճառական, 
մյուս կողմից էլ միարարական (էկումենիկ) նշանակություն: 
                                            
1 Այս ճառերից քաղումները համեմատական սյունակով ներկայացրել է Կ. Մուրադյանը: Տե՛ս 

Մուրադյան Կ., նշվ. աշխ., էջ 153-155: 
2 Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ, Թուղթ վարդապետացն Հայոց հիւսի-

սային կողմանցն որ ի Հաղբատ և ի Սանահին, առ պատուական կաթողիկոսն տէր Գրիգո-
րիս, նշվ. աշխ., էջ 307-312: 

3 Ընդհանրական թուղթք, Տեառն Գրիգորի պատասխանի …, նշվ. աշխ., էջ 317: 
4 Տե՛ս Մուրադյան Կ., նշվ. աշխ., էջ 155: 

5 Ընդհանրական թուղթք, Տեառն Գրիգորի պատասխանի …, նշվ. աշխ., էջ 317-318: 
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Որքան էլ Նազիանզացու ճառերը ընդունված լինեին քրիստոնեա-
կան բոլոր եկեղեցիների կողմից, հակաճառող կողմերից յուրաքանչյուրը 
հակված էր հասկանալ և մեկնել դրանք իր դավանանքի տեսանկյունից: 
Ուստի Հայ եկեղեցու համար հրամայական էր Աստվածաբանի ճառերի 
լուծմունքների կամ մեկնությունների ստեղծումը: Այդպիսով, 11-13-րդ դա-
րերում «Քրիստոս ծնեալ»-ի լուծմունքների գրությունը դառնում է նպա-
տակային ծրագիր` վերածվելով դավանաբանական-մեկնողական գեղե-
ցիկ ավանդույթի։ 

Սույն ավադույթի հիմքը Հաղբատի դպրոցում դնում է Հովհաննես 
Սարկավագը (1057-1129/30)1 դեռ 11-րդ դ. վերջին։ Վերջինիս հեղինա-
կած «Լուծումն բանիցն Աստուածաբանի Սարկավագին» վերտառու-
թյամբ լուծմունքը մեզ է հասել ՄՄ 5596 ձեռագրով (ԺԳ դ. ընդօրինակու-
թյամբ)2, ինքնատիպ մի լուծմունք է՝ հաշվի առնելով Հովհաննես Սարկա-
վագի «բազմուսում այր» լինելը և իմացության լայն շրջանակը՝ աստվա-
ծաբանական, փիլիսոփայական, բնագիտական և տոմարագիտական, 
բարոյագիտական և այլն3։ Սարկավագի լուծմունքը պատկերացումներ է 
տալիս իր ժամանակի քրիստոնեական մարդաբանության, տիեզերաբա-
նության և բնագիտության մասին, և մեկնում է Աստվածաբանի խոսքերը 
նրա իսկ ժամանակի խնդիրների ծիրում։ Այնուամենայնիվ, որոշ հակա-
ճառական նրբերանգներ այս լուծմունքն ունի: Սարկավագը հաճախ է 
խոսում երևութականության դեմ, և որ ավելի կարևոր է, ջատագովում է 
Քրիստոսի մեկ բնությունը, բնագիտորեն բացատրում մարդեղությունն ու 
բնությունների միության ձևը: Այսպես, Գրիգոր Նազիանզացու «Բանն 
թանձրանայ» արտահայտությունը մեկնում է հետևյալ կերպ. «Յինքն 
ձգեալ յարենե Կուսին զնիւթ մարմնոյն թանձրանա ի մարմին, ըստ աւրի-
նի` յորժամ ի հրացանութենե փայլական հրոյ հոսեալ յաւդս յինքն անփո-
                                            
1 Հովհաննես Սարկավագի ծննդյան թվականը դնում ենք ըստ Գայանե Սիմոնյանի «Հով-

հաննես Սարկավագը և իւր «Մեկնութիւն Տումարիս Հայկազնեայ»-ն» վերտառությամբ ա-
տենախոսության, (2013 թ. դեկտեմբեր), էջ 45: Հեղինակը տարաբնույթ աղբյուրների վեր-
լուծության արդյունքում ճշտում է Սարկավագի ծննդյան հստակ թվականը: 

2 ՄՄ ձեռ. 5596, թթ. 98բ-111բ: Բնագրի հրատարակությունը տե՛ս Օհանջանյան Ա., Հովհան-

նես Սարկավագի «Լուծումն բանից Աստուածաբանի» լուծմունք-մեկնությունը, «Տարե-
գիրք» Աստուածաբանության ֆակուլտետի, 2013, էջ 66-85: 

3 Սույն լուծմունքի մասին տե՛ս Միրումյան Կ., Հովհաննես Սարկավագի երկու իմաստասի-

րական գրվածքները և դրանց արժեքը, Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2, 1979, էջ 

154-155, նաև՝ Մուրադյան Կ., նշվ. աշխ., էջ 151, 186-188: 
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փե զբնութիւն և զխոնաւութիւն ջրոյ և այնպես պրկմամբ ուդոյն թանձրա-
նա` մածեալ եռացմամբ աւդոյն, և կարծրացեալ` քարանա: Բայց մի՛ ոք 
ամենայնիւ զաւրինակն մերձ դիցէ ճշմարտութեանն, զի անդ շփոթումն և 
ապականութիւն իւրաքանչիւր բնութեան, իսկ աստ կենդանի հուր աստ-
ւածութեանն` իջեալ յորովայն Կուսին և ձգեալ յինքն ի բնութենե զանգո-
ւածոյս մերոյ: Եւ հրացեալ աստուածութեամբն ձևանա, ընդ նմին ձևանա 
և աստուածութիւնն: Եւ մնա ըստ իւրում բնութեանն անփոխադրելի: Եւ 
զորաւրինակ մարմինն խառնեալ ընդ Բանին եղև որ ինչ էր Բանն, և 
զմարմին լինելն ո՛չ կորոյս, այլ մնաց մարմինն ըստ ձևոյն և ըստ թանձ-
րութեան բնութեանն: Ըստ նմին աւրինակի և աստուածութիւնն, միացեալ 
ի մարմնի, եղև մարդ` առանց ապականացու կրից, և պահեաց զիւր անի-
մանալի բնութիւնն անպարագրելի և անփոփոխելի: Եւ այս ամենայն եղև 
գործակցութեամբ Հոգոյն»1։ Այս հատվածը համահունչ է Սարկավագի 
«Յաղագս նշանակի հաւատոյ նիկիականն ՅԺԸ-իցն» երկի Ը գլխի բո-
վանդակությանն ու ձևակերպումներին2, որում նկատելի են Գրիգոր 
Աստվածաբանի «Ի ծնունդն Քրիստոսի» կամ «Ի յայտնութիւն Տեառն» 
ճառի հետքերը3: 

                                            
1 ՄՄ ձեռ. 5596, թթ. 99բ-100ա։ 
2 Տե՛ս Յովհաննես Սարկաւագ, Յաղագս նշանակի հաւատո նիկիականն ՅԺԸ-իցն, Գլ. Ը., 

Յարացոյցք յաղագս մի զՔրիստոս ասելոյ և անբաժանելի, աշխատ.` Մեսրոպ քհն. Արամե-
անի, «Գանձասար», հտ. Ը, 2010, էջ 391-395:  

3 Սարկավագը բառացի քաղում է Նազիանզացու ճառից` համադրելով Պողոս առաքյալի 

Փիլիպ. Բ. 6-11 համարների հետ: Պողոս առաքյալի կենոսիս-ի կամ ունայնացման վարդա-
պետությունը, որը սիրելի էր Նազիանզացուն, Սարկավագը նույնպես ընդգծում է իր երկի 
Ը. գլխում` դնելով Աստվածաբանի խոսքերի կողքին: Աստվածաբանի «ճոխն աղքատա-
նայ… զի ես ճոխացայց նորա աստուածութեամբ», «լցեալն թափի… զի ես ի նորա լիութե-
նէն առի» դրվագները Սարկավագը վերաշարադրում է հետևյալ կերպ. «Բանն մարմին 
եղև, և ոչ ունայնն լցաւ, այլ լին ունայնացաւ չափով մարդանալոյն, և ոչ աղքատն փարթա-
մացաւ, այլ ճոխն աղքատացաւ»` հավելելով պողոսյան «և ոչ ծառային կերպարան` զԱս-
տուծոյն առ կերպարան, այլ Աստուծոյն` զծառայի»: Նմանապես Աստվածաբանի «քանզի 
առաքեցաւ` այլ իբրև զմարդ …. ըստ որում վաստակեցաւն, և երկեաւ, և արտասւեաց, և 
քաղցեաւ և ծարաւեցաւ աւրինաւք մարմնոյն» բառերը Սարկավագը ձևակերպում է այս-
պես. «նոյն ինքն, որ տայն կերակուր … քաղցեաւ, և որ իմաստութիւնն է Հաւր և զաւրու-
թիւն է, անգիտացաւ և երկեաւ» և այլն: Տե՛ս Յովհաննես Սարկաւագ, Յաղագս նշանակի 

հաւատո, նիկիականն ՅԺԸ-իցն, Գլ. Ը., նշվ. աշխ., էջ 394, հմմտ. Գիրք և ճառ հոգեշահ, 
նշվ. աշխ., էջ 21-22, 24: 
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Միևնույն ժամանակ, Սարկավագի լուծմունքում տեսանելի են հաշ-
տարարական նրբերանգներ1։ Գրիգոր Աստվածաբանի «Փոքր ինչ յետոյ 
տեսցես զՅիսուս սրբեալ» խոսքերը բացատրում է՝ «Յետ ԲԺ. աւուր 
մկրտութեամբն իւրով», այսինքն՝ ընդունում է, որ սույն ճառը Նազիան-
զացին ասել է դեկտեմբերի 25-ին, ինչը կտրականապես մերժում են 
մյուս հեղինակները։ Ասվածը վերաբերում է մշտապես վիճահարույց հա-
մարվող այն խնդրին, թե արդյոք Ծննդյան ճառը Գրիգոր Աստվածա-
բանն ասե՞լ է 379/80թ. դեկտեմբերի 25-ին, իսկ Մկրտության ճառը` դեկ-
տեմբերի 25-ից տասներկու օր անց, այսինքն` նույն տարվա հունվարի 5-
ին (կամ էլ մյուս տարվա 380/81 թ. հունվարի 5-ին), թե՞ երկուսն էլ ասել 
է նույն օրը` հունվարի 6-ին։ 

Դեռ 7-րդ դ. Անանիա Շիրակացին խոսում է ընդդեմ նրանց, ովքեր 
մեջբերում են Գրիգորի սույն խոսքերը, իբր հաստատելու, թե Ծնունդն ու 
Մկրտությունը իրարից անջատ պիտի տոնվեն. «Իսկ որ սրբոյն Գրիգորի 
բանիւ կարծեն զատուցանել զտաւնս, ո՛չ ինչ հրաման զնորայն կարեն 
ցուցանել վասն այսր. Այդ վկայութիւնս իմն առնուն ի նորա ասացուածից 
եւ ըստ իւրեանց կամացն ձևացուցանեն. ասեն, եթէ ի ճառի Ծննդեանն 
այսպէս ասէ. «Արդ փոքր ինչ յետոյ տեսցես զՅիսուս սրբեալ Յորդանա-
նաւ.» եւ ասեն թէ` յաւուր Ծննդեանն ասաց զայս ճառ և փոքր ինչ յետոյ` 
զերկոտասան աւր ակնարկէ, որ յառաջ քան զմկրտութիւնն»2: Ըստ Շի-
րակացու «Փոքր ինչ յետոյ տեսցես զՅիսուս սրբեալ» արտահայտությու-
նը պետք է բացատրել դրա նախորդ և հաջորդ տողերով: Այս կապակ-
ցությամբ Շիրակացին գրում է. «Ես այսպէս իմանամ, եթէ անդէն յա-
ղագս նոյն խոսիցն ասաց` «փոքր ինչ յետոյ», զոր ասեն իսկ. Եթէ գայ-
թագղես մարմնանալովն եւ նուաստանալովն, եւ արդ` «փոքր ինչ յետոյ 
տեսցես զՅիսուս սրբեալ զՅորդանան իւրով մկրտութեամբն», եւ ո՛չ նո-
ւաստացուցեալ, այլ ճոխացուցեալ` զմարմիննէ ցելլով զերկինս և աստո-
ւածավայելչաբար ի Հաւրէ եւ ի Հոգւոյն վկայելով»3: 

                                            
1 Սարկավագի վարած հաշտարարական քաղաքականության մասին տե՛ս Մեսրոպ քհն. 

Արամեան, Յովհաննէս Սարկաւագի «Յաղագս նշանակի հաւատոյ նիկիականն ՅԺԸ-իցն» 

ժողովածուն, «Գանձասար», հտ. Զ, 1996, էջ 76-78: 
2 Անանիայի Շիրակունւոյ … ի Յայտնութիւն Տեառն …, նշվ. աշխ., էջ 672: 
3 Նույն տեղում: 
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Այնուամենայնիվ, դատելով Հովհաննես Սարկավագի խոսքերից (ե-
թե բացառենք հետագա ընդօրինակողի ընդմիջարկությունը), նա ընդու-
նում է, որ Ծննդյան ճառն ասվել է դեկտեմբերի 25-ին, իսկ Մկրտության 
ճառը՝ նույն տարվա հունվարի 6-ին։ Սարկավագի այս արտահայտու-
թյունը, սակայն, հակասում է իր իսկ տոմարագիտական պատկերացում-
ներին, քանի որ «Մեկնութիւն Տումարիս Հայկազնեայ» երկում նա, հե-
տևելով Անանիա Շիրակացուն, ապացուցում է, որ ծնունդն ու մկրտությու-
նը հունվարի 6-ին տոնելը ճշմարիտ ավանդույթ է: Սարկավագը երկա-
բնակների մասին գրում է. «... և բազում անգամ ջանան զաւր Ծննդեան 
հինգշաբաթ ածել և ոչ կարեն, և ոչ զԱվետիսն՝ չորեքշաբթի»1, իսկ նրա 
«ուսուցիչ» Շիրակացին այս առիթով նշում է. «... ասեն և յոյնք, թե երկո-
ցունց տաւնիցն կոչի Յայտնութիւն` ե՛ւ Ծննդեանն, ե՛ւ Մկրտութեանն. արդ 
այս ամենեցուն յայտնի է, եթե ի վեց յունուարի կոչի Յայտնութիւն և ոչ եթէ 
ի ԻԵ. դեկտեմբերի… ապա թէ Յայտնութիւն ասէ, և ի Ծննդենէ ճառէ, 
յայտ է, թէ ի միում աւուր ցուցանէ»2: Ասվածից կարելի է ենթադրել միայն, 
որ Հովհաննես Սարկավագն ընդունում է Գրիգոր Աստվածաբանի կողմից 
նշված ճառերի տարբեր օրերին ասված լինելը` միևնույն ժամանակ կտ-
րականապես մերժելով Քրիստոսի Ծնունդը և Մկրտությունն անջատ տո-
նելու քաղկեդոնական ավանդույթը։ 

Հետագայում էլ Աստվածաբանի խոսքերի նման մեկնությունը հեղի-
նակություն չի վայելել հայ մատենագիրների շրջանակներում: 12-րդ դ.-
ից Գրիգոր Աստվածաբանի «Դարձեալ իմ Յիսուս» կամ «Նորին ի Յայտ-
նութիւն Տեռան» ճառի Եղիա Ասորու անունով մեզ հասած, սակայն, մեր 
համոզմամբ, Վարդան Հաղբատեցուն պատկանող պատճառում3 «... ո-

                                            
1 Կրկնելով Անանիա Շիրակացուն, ընդդեմ քաղկեդոնականների Հովհաննես Սարկավագը 

գրում է, թե հրեաների Քավության օրից (Յոմ Կիպուր) և Զաքարիայի պապանձումից (Ժ 
Թշրին, սեպտեմբերի 27, կիւրակէ), ապա և Եղիսաբեթի հղացումից (ԺԵ Թշրին, հոկտեմբերի 
2, ուրբաթ) հաշվելով՝ պետք է հաստատել, Ծնունդն ու Մկրտությունը միևնույն օրը տոնելու 

ավանդույթը: Տե՛ս Աբրահամյան Ա., Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը, Եր., 

1956, էջ 234: Նաև, Սիմոնյան Գ., «Հովհաննես Սարկավագը և իւր «Մեկնութիւն Տումարիս 

Հայկազնեայ»-ն» վերտառությամբ ատենախոսության, (2013 թ. դեկտեմբեր), էջ 76-77: 
2 Անանիայի Շիրակունւոյ … ի Յայտնութիւն Տեառն …, նշվ. աշխ., էջ 672: 
3 Այս պատճառը կա՛մ Վարդան Հաղբատեցու հեղինակածն է, կա՛մ էլ նրա կողմից թարգ-

մանված և խիստ խմբագրված Եղիա Ասորու պատճառի տարբերակը, քանի որ ակնհայտ 
են Հաղբատեցու միջամտությունները։ 
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մանք յետ ԺԲ. աւուր ասեցին ասացեալ է (Աստուածաբանն – Ա.Օ.) և ո-
մանք` ի գալ միւսոյ ամին և տօնին, բայց ստեն»1 արտահայտությունը 
հաստատում է, որ հայ մատենագրության «արծաթե» դարի հեղինակնե-
րը մերժել են Գրիգոր Նազիանզացու կողմից ծննդյան և մկրտության 
ճառերը տարբեր օրերին ասված լինելու իրողությունը, ավելին, համարել 
են այն «սուտ»։  

«Ի Ծնունդն Քրիստոսի» ճառի Ներսես Շնորհալու (մոտ 1100 -1173) 
մեկնության հենքի վրա Վարդան Հաղբատեցու (մահ. 1191-5 թ.) հեղինա-
կած լուծմունքը, դրա պատճառը ինչպես նաև Եղիա Ասորու «Քրիստոս 
ծնեալ» ճառաշարի միավորների լուծմունքների ու պատճառների թարգ-
մանություն-խմբագրությունը վերջնականապես հակաճառաբանական 
գործառույթ են հաղորդում Գրիգոր Աստվածաբանի սույն ճառին։ 

Դավիթ Քոբայրեցին իր ինքնագիր գրչագրի (ՄՄ 56022 (հմմտ. Cod. 
Vien. 317)) հիշատակարանում իր ուսուցիչ Վարդան Հաղբատեցու մասին 
գրում է, թե վերջինս Ներսես Շնորհալու կաթողիկոսության տարիներին 
գնացել էր «Կիլիկեցւոց և Ասորւոց» կողմերը3: Շնորհալին և Հաղբատե-
ցին մտերմացել էին վերջինիս Կիլիկիայում գտնվելու ընթացքում և միա-
սին մի շարք ստեղծագործական և թարգմանական ծրագրեր իրակա-
նացրել4։ Վարդան Հաղբատեցին մասնակցել է նաև Մանուել Ա Կոմնե-
նոս կայսրի ու կիլիկյան զորահրամանատար Ալեքս Աքսուխի5 նախա-
ձեռնած Ներսես Շնորհալու և Թեորիանոս փիլիսոփայի գլխավորած 
պատվիրակությունների միջև բանակցությունների առաջին փուլին՝ 1169-
1170 թթ. Հռոմկլայում6 և բանակցող կողմերի անվանացանկերում հիշ-

                                            
1 ՄՄ ձեռ. 621, թ. 251բ։ 
2 Մեզ հետաքրքրող ճառը տես 5602, թթ. 1ա-13բ: 
3 Սույն հիշատակարանի մասին մանրամասները տե՛ս Մուրադյան Կ., նշվ. աշխ., էջ 178, 

նաև նույն էջում տողատակ 21 և 22: 
4 Ալիշան Ղ., Շնորհալի և պարագայ իւր, Վենետիկ, 1873, էջ 260-263: Տես նաև Ակինյան Ն., 

Վարդան վարդապետ Հաղբատեցի, Մատենագրական հետազոտություններ, հտ. 1, Վիեն-
նա, 1922, էջ 70: 

5 Թեորիանոսի անձի Հայ և Բյուզանդական եկեղեցիների միջև բանակցային գործընթացի 

շուրջ մանրամասն տե՛ս Բոզոյան Ա., Հայ-Բյուզանդական եկեղեցական բանակցություն-

ների վավերագրերը (1165-1178 թթ.), Եր., 1995: 
6 Հիշվում է Թեորիանոսի «Տրամախոսություն հայոց կաթողիկոսի հետ» (Diavlexiõ pro;õ to;n 

kaqoliko;n tw`n Armenivwn) երկում: Երկը հունարենից առաջին անգամ լատիներեն և հայերեն 
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վում է որպես Վարդան վարդապետ1։ Նշված բանակցությունների ըն-
թացքում բազմիցս մեջբերումներ են արվել Գրիգոր Աստվածաբանի զա-
նազան երկերից, որոնց շուրջ կողմերը բավականին երկար վիճաբանել 
են, քանի որ յուրաքանչյուրը յուրովի է ընկալել Նազիանզացու խոսքերը2։  

Ղ. Ալիշանը նշում է, որ Ներսես Շնորհալու խնդրանքով Վարդան 
վարդապետը հենց իր` Շնորհալու, փոքրիկ մեկնության հիման վրա գրել 
էր «Քրիստոս ծնեալ»-ի լուծմունքը3: Թեև Ն. Ակինյանը կասկածի տակ է 
առնում Ղ. Ալիշանի տվյալը, քանի որ վերջինս չի նշում իր աղբյուրները4, 
այսօր նոր փաստերի լույսի ներքո Ղ. Ալիշանի տեղեկությունները հաս-
տատվում են5: Հավանաբար, հենց Թեորիանոսի հետ վերոնշյալ բանակ-
ցությունների ընթացքում է կաթողիկոսը խնդրել իր մտերիմ Վարդան 
Հաղբատեցուն գրել Աստվածաբանի «Ի ծնունդն Քրիստոսի» ճառի լուծ-
մունքը: Ձեռագրերում սույն լուծմունքը հանդիպում է հիմնականում անա-
նուն կամ էլ վերագրվում է Եղիա Ասորուն6, բայց իրականում այն հեղի-
նակել է Վարդան Հաղբատեցին։ Խնդրի պարզաբանմանը նպաստում է 
«Տոնապատճառ» ժողովածուի Վարդան Հաղբատեցու խմբագրության 
քննությունը (ՄՄ 2021, ուշ շրջանի ընդօրինակություն)։ Վարդապետն 
                                                                                                          

թարգմանել է Կղեմես Գալանոսը։ Հունարեն տեքստը տե՛ս Theoriani, PG, t. 133, pp. 119-212, 

212-298: Հայերեն տեքստը տե՛ս Պալճեան Ա., Պատմութիւն կաթողիկէ վարդապետութեան 

ի Հայս և միութեան նոցա ընդ Հռոմեական եկեղեցւոյ, Վիեննա, 1878, էջ 204-260: 
1 Հունարեն տեքստը տալիս է «oJ didavskaloõ Bartan» ձևը, լատիներենը` Doctor Bartan, 

magistros Bartan), տե՛ս Theoriani, ibid., p. 165-166, նաև, Բոզոյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 149: 
2 Ըստ «Տրամախոսությունների» բանակցությունների ժամանակ Թեորիանոսը հիշում է Գրի-

գոր Աստվածաբանի «Յաղագս Որդու» ճառից մի դրվագ Քրիստոսի մի բնություն «յետ 
միութեան» չպաշտելու մասին, որն, իբրև, Աստվածաբանի հայերեն թարգմանության մեջ 
չկար, բայց կար ասորերեն մի օրինակում, որից էլ բանակցությունների ժամանակ թարգ-
մանում են Ներսես կաթողիկոսի համար: 

3 Ալիշան Ղ., Շնորհալի և պարագայ իւր, Վենետիկ, 1873, էջ 260-263: 

4 Ակինյան Ն., Վարդան վարդապետ Հաղբատեցի, Մատենագրական հետազոտություններ, 

հտ. 1, Վիեննա, 1922, էջ 70: 
5 Տե՛ս Օհանջանյան Ա., Գրիգոր Նազիանզացու «Ի ծնունդն Քրիստոսի» ճառի Եղիա Ասո-

րու և Վարդան Հաղբատեցու հեղինակած լուծմունքները և դրանց արտացոլումը «Տոնա-
պատճառ» ժողովածուներում, Տարեգիրք ԵՊՀ Աստվածաբանության Ֆակուլտետի, հտ. Թ., 
2014, էջ 52-82: 

6 Հենց այս լուծմունքն էլ 1722 թ. հրատարակել են Մխիթարյան հայրերը՝ «Գիրք և ճառ հոգե-

շահ» ժողովածուում՝ առանց հեղինակի մասին տեղեկանքի, տե՛ս Գիրք և ճառ հոգեշահ, 
նշվ․ աշխ., էջ 28-46: 
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այն կազմել և ՄՄ 1897 ձեռագրի գրիչներից Խաչատուրի վկայությամբ 
(ով, ըստ Փ. Անթաբյանի, եղել է Վարդան Հաղբատեցու աշակերտներից 
մեկը) հաստատել է տվել Ներսէս կաթողիկոսին1՝ միավորների շարքում 
ընդգրկելով Գրիգոր Նազիանզացու «Ի ծնունդն Քրիստոսի» ճառի իր 
հեղինակած ծավալուն պատճառն ու լուծմունքի ընդարձակ մի հատվա-
ծը՝ դնելով այն «Յայտնության ճրագալուցի» պատճառից հետո։ Թերևս 
Եղիա Ասորու հեղինակած լուծմունքների և պատճառների թարգմանիչն 
էլ է Հաղբատեցին2, ով քաղումներ է արել Եղիայից իր լուծմունքի համար 
և հավելումներ՝ Եղիայի լուծմունքում3: Այն փաստը, որ Հաղբատեցին 
Աստվածաբանի ճառի լուծմունքը ներառել է Տոնապատճառի իր խմբագ-
րության մեջ արդեն ցույց է տալիս լուծմունքի հակաճառական բնույթը: 
Տոնապատճառները, մեր համոզմամբ, նախ և առաջ դավանաբանա-
կան-հակաճառական ժողովածուներ են, ուստի, այս լուծմունքը պետք է 
հակաճառական նկատառումներով ընդգրկված լիներ դրանց կազմում: 

Ի տարբերություն Հովհաննես Սարկավագի լուծմունքի՝ Վարդան 
Հաղբատեցու լուծմունքն աչքի է զարնում իր հակաճառական կրքով ա-
ռաջին իսկ տողերից, և հստակ է, որ այն գրվել է Հայ եկեղեցու հակա-
քաղկեդոնիկ դավանանքը պաշտպանելու դիրքերից։ Բերենք մեկ-երկու 
կարևոր օրինակներ։ Այսպես, «Քրիստոս ծնեալ լինի» բառերը Հաղբա-
տեցին մեկնում է․ «Քրիստոս անուն ո՛չ սոսկ մարդկութեանն է, և ո՛չ յա-
տուկ աստուածութեանն, այլ երկուց միացելոց է անուն» կամ «Աստուծոյ 
յայտնութեանս տաւն է» դրվագը մեկնում է. «Յայտնութիւն զԾնունդն և 
զՄկրտությունն ասէ, զի մի օր եղև Ծնունդն և Մկրտությունն»:  

Է՛լ ավելի ընդգծված հակաերկաբնակ միտում ունի Եղիա Ասորու 
լուծմունքը: Օրինակի համար` «Բայց այժմ Աստուծոյ յայտնութեանս տօն 
է» տեղին Եղիա Ասորին մեկնում է․ «Այսինքն` Ծննդեանս: Ո՞ւր են այժմ 
երկաբնակքն, որ յերկուս զմի տօնս բաժանեն: Եւ ահա սա` Յայտնու-

                                            
1 Տե՛ս ՄՄ 1897, թ. 108ա: Նաև, Անթաբյան Փ., Վարդան Արևելցի, հտ. Ա, Եր., 1987, էջ 238: 

Նաև Վարդանյան Ռ., Հայոց տոնացույցը (4-18-րդ դարեր), Եր., 1999, էջ 222: 
2 Հավանաբար թարգմանություններն արվել են Հռոմկլայի առաջին բանակցություններից՝ 

1170 թ. հետո: 
3 Այս մասին մանրամասն տե՛ս Օհանջանյան Ա., Գրիգոր Նազիանզացու «Ի ծնունդն Քրիս-

տոսի» ճառի Եղիա Ասորու և Վարդան Հաղբատեցու հեղինակած լուծմունքները, նշվ. 
աշխ., էջ 52-82: 
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թիւն, զնոյն ինքն կոչէ զԾնունդն, զոր և յաջորդն յայտ առնէ»1: Կամ 
«Անմարմինն մարմնանայ, բանն թանձրանայ» տողերը Եղիան մեկնում է 
զուտ նազիանզացիական լեզվով. «Առանց փոփոխման և այլալյլելոյ, 
այլ միաւորելովն և յօդելովն ընդ տեսանելի բնութեան»2: 

Հետաքրքրական է, սակայն, որ Եղիա Ասորին չի մեկնում երկա-
բնակների ամենասիրելի կռվան «Արդ` փոքր ինչ յետոյ տեսցես զՅիսուս` 
սրբեալ Յորդանաննաւ» արտահայտությունը դավանաբանական հակա-
սությունների կոնտեքստում և բավարարվում է ավետարանական զար-
գացումները Գրիգոր Աստվածաբանի շուրթերին դնելով. «Զկնի ծննդե-
անն, ասէ, զմկրտութիւն ի Յորդանան»3: Վարդան Հաղբատեցին էլ, 
թերևս հետևելով Եղիա Ասորու մեկնությանը, վերլուծում է նույն կարևոր 
տողերը առանց հակաճառաբանական որևէ նրբերանգի` պարզապես 
մեջբերելով ավետարանների հաղորդած տեղեկությունները. «Յետ երե-
սուն ամաց ասեմք զմկրտութեանն խորհուրդ. Կամ զայս ասէ, թէ յետ ծնըն-
դեանն պատմէ աւետարանս և զմկրտութիւն և զայլ նշանք, որք եղեն»4: 

Այնուամենայնիվ, Վարդան Հաղբատեցին է, որ ամրապնդում է Գրի-
գոր Նազիանզացու «Ի Ծնունդն Քրիստոսի» ճառի լուծմունքների, նաև 
պատճառների, շարադրման ավանդույթը Հաղբատի դպրոցում5։ Այս մա-
սին խոսում է այն հանգամանքը, որ Հաղբատի դպրոցի այլ սան-վարդա-
պետներ, ովքեր նույնպես հեղինակել են Նազիանզացու սույն ճառի լուծ-
մունքներ կամ պատճառներ, մասնավորապես, Մխիթար Գոշը (1120-ա-
կան թթ. – 1213), Դավիթ Քոբայրեցին (1150-1220), Գրիգոր Աբասյանն 
(մահ. 1220/21) ու ավելի ուշ՝ Մեսրոպ Գանձակեցին (18-րդ դ. կես), մեծա-
պես քաղում են Վարդան Հաղբատեցու լուծմունքից և պատճառից, ինչ-
պես նաև նրա տոնապատճառային միավորից: Ստացվում է, որ այս գեղե-
ցիկ ու նպատակային ավանդույթը փոխանցվում է ուսուցչից աշակերտին, 

                                            
1 ՄՄ ձեռ. 1480, թ. 113 բ: 
2 Նույն տեղում, թ. 113ա: Վարդան Հաղբատեցին իր լուծմունքում չի մեկնում Աստվածաբա-

նի այս բառերը՝ ուղղակի բաց թողնելով դրանք։ 
3 ՄՄ ձեռ. 1480, թ. 122ա: 
4 Տե՛ս Գիրք և ճառ հոգեշահ, նշվ. աշխ., էջ 44: 

5 Վարդան Հաղբատեցին հեղինակել է նաև «Քրիստոս ծնեալ» ճառաշարի այլ միավորների 

լուծմունքները, որոնցից «Ի պահու իմում կացից» -ի լուծմունքը նույնպես ընդգրկել է Տո-
նապատճառի իր խմբագրության մեջ, տե՛ս ՄՄ, 2021, թ. 163ա-171ա: 



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 105

երբեմն էլ ուղղակի գրվում է ուսուցչի խնդրանքով և հավանությամբ, ինչ-
պես Ներսես Շնորհալու և Վարդան Հաղբատեցու պարագայում։ 

Այս առումով հիշարժան են Գրիգոր Աստվածաբանի «Ի Ծնունդն 
Քրիստոսի» ճառի Դավիթ Քոբայրեցու հեղինակած լուծմունքի գրության 
հանգամանքները (գուցե և պատճառը, ինքնագիրը թերի է, առաջին է-
ջերն ընկած են), որը կարելի է գտնել նրա վերոնշյալ ինքնագիր ձեռագ-
րում (ՄՄ ձեռ. 5602-ում1)։ Սյս հիշատակարանում Քոբայրեցին ընթերցո-
ղին տեղեկացնում է, որ ձեռնարկել է «մեծին սոփեստոսի Գրիգորի Աս-
տուածաբանի» երկու ճառաշարերի՝ «Քրիստոս ծնեալ»-ի և «Առ որս բա-
նիւ են պաճուճեալ»-ի «մեկնությունը»2 իր ուսուցչի՝ Վարդան Հաղբատե-
ցու հավանությամբ և հետևողությամբ։ Եվ, բնականաբար, «Ի Ծնունդն 
Քրիստոսի» միավորը շարադրելիս Դավիթ Քոբայրեցին մեծապես օգտ-
վում է Եղիա Ասորու և Վարդան Հաղբատեցու լուծմունքներից, մասնա-
վորապես, Եղիա Ասորու լուծմունքի հայերեն թարգմանությունից քաղում 
է այն հատվածները, որոնք Նազիանզացու ճառի հայերեն թարգմանու-
թյան մեջ չեն ընգրկվել և պահպանվել են միայն հունարենով և ասորե-
րենով3: 

Քոբայրեցու լուծմունքն ավելի կտրուկ է, նախադասությունները 
կարճ, ամփոփ, բացակայում է հակաճառական շեշտը, օրինակ՝ Աստվա-
ծաբանի. «Բայց այժմ Աստուծոյ յայտ[նութեանս տաւն է], քանզի երևեցաւ 
[Աստուած մարդ ծննդեամբ]» տողերը բացատրում է ընդհանուր աստվա-
ծաշնչային կոնտեքստում՝ առանց պաշտպանելու կամ անգամ ակնար-
կելու Հայ եկեղեցու տոնածիսական ավանդույթը. «Աստ սկսանի և ասէ 
զԾնունդն` Յայտնութիւն, թէ երևեցաւ մարգարէիցն, այլ ո՛չ որպէս և այժմ 
մեզ՝ Ծննդեամբ»։ Նմանապես, «Բանն թանձրանայ» տեղին մեկնում է. 
«Որպէս և մտաց մերոց անմարմին իմաստք ի բան գրով թանձրանայ» 
ձևով։ «Արդ` փոքր ինչ յետոյ տեսցես սրբեալ զՅիսուս զիմ զանմաքրու-
թիւնն» վիճահարույց տողերը Դավիթ Քոբայրեցին մեկնում է. «Զմիւսոյ 

                                            
1 Մեզ հետաքրքրող լուծմունքը տե՛ս 5602, թթ. 1ա-13բ: Այս լուծմունքի համեմատական բնա-

գիրն արդեն պատրաստել ենք հրատարակության։ 
2 Սույն հիշատակարանի մասին մանրամասները տե՛ս Մուրադյան Կ., նշվ. աշխ., էջ 178, 

նաև նույն էջում տողատակ 21 և 22: 
3 Մանրամասները տե՛ս Օհանջանյան Ա., Գրիգոր Նազիանզացու «Ի ծնունդն Քրիստոսի» 

ճառի Եղիա Ասորու և Վարդան Հաղբատեցու հեղինակած լուծմունքները…, նշվ. աշխ., էջ 70: 
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ճառեն ակնարկէ…»1, իսկ «Դարձեալ իմ Յիսուս» սկսվածքով Մկրտու-
թյան ճառի պատճառի մեջ գրում է. «իսկ ի նմին ճառին յաղագս սորին 
(իմա` մկրտության) ասէ` «փոքր ինչ յետոյ տեսցես զՅիսուս սրբեալ զիմ 
անմաքրութիւնն Յորդանանիւ»»2: 

Գալով Մխիթար Գոշի անունով մեզ հասած լուծմունքին՝ «Գոշին է, 
սակավ» վերտառությամբ (ՄՄ ձեռ. 5596, թ. 97բ-98բ)՝ պետք է նշենք, որ 
այն շատ հակիրճ է, կարծես, Կ․ Մուրադյանի խոսքերով ասած3, ոչ թե լի-
արժեք լուծմունք, այլ դրա համառոտագրությունը լինի, սակայն այստեղ էլ 
նկատելի են Վարդան Հաղբատեցու լուծմունքի հետքերը։ Ինչպես Քոբայ-
րեցու շարադրանքում, այնպես էլ Գոշի լուծմունքում արտահայտված չեն 
հակաճառական միտումներ, այնուամենայնիվ, քրիստոսաբանական կա-
րևոր դիտողություններ կան. «Շարժեցեալ կնիք» արտահայտությունը Գո-
շը բացատրում է. «Շարժիլ զայն ասէ՝ զխառնիլն ընդ մարմնի աստուածու-
թիւնն անշփոթելի և զնոյն կնիք ունել զՀաւրն» կամ «Լցեալն՝ թափի» 
մեկնում է «Զմարմնանալոյն ասէ, որ աստուածութիւնն խոնարհեցաւ յորո-
վայնի Կուսին և մածոյց իւր մարմին սուրբ, խոնարհ ձևով»4։ 

Գրիգոր Աբասյանի «Գիրք պատճառաց»-ի «Պատճառ «Դարձեալ իմ 
Յիսուս» ճառին» միավորում Դավիթ Քոբայրեցու պատճառի ազդեցու-
թյամբ տեղ է գտել Քրիստոսի Մկրտությանը վերաբերող Աստվածաբա-
նի հայտնի տողերի բացատրությունը. «Ասացեալ էր եւ ի «Քրիստոս ծնե-
ալ» ճառին, թէ «փոքր ինչ յետոյ տեսցես զՅիսուս սրբեալ Յորդանանաւ»: 
Եւ դարձեալ ասաց, թէ. «Աստուծոյ Յայտնութեանս տաւն է»»5: Փաստո-
րեն, Գրիգոր Աբասյանը վերլուծում է Աստվածաբանի տողերը ճառի իսկ 
շրջանակներում` ընդգծելով, որ Ծնունդը և Մկրտությունը միասին Հայտ-
նության տոն են և պետք է տոնվեն միաժամանակ: Նազիանզացու ճա-
ռերի պատճառները շարադրելիս` Գրիգոր Աբասյանն օգտվել է ոչ միայն 
Դավիթ Քոբայրեցու պատճառներից, որ հայտնի փաստ է, այլև Վարդան 
Հաղբատեցու տոնապատճառային միավորից՝ երբեմն բառացի մեջբե-
րումներ անելով։ Փաստորեն, Հաղբատ-Սանահինի դպրոցներում Վար-

                                            
1 ՄՄ ձեռ. 5602, թ. 11ա: 
2 Նույն տեղում, թ. 13բ: 
3 Մուրադյան Կ., նշվ. աշխ., էջ 189:  

4 ՄՄ ձեռ. 5596, թ. 98ա-բ: 
5 ՄՄ ձեռ. 1879, թ. 163բ: 
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դան Հաղբատեցու ստեղծած լուծմունքը մեծ հեղինակություն էր վայե-
լում, իսկ վերջինիս տոնապատճառային տարբերակը հետագայում ընդ-
գրկվում է Տոնապատճառի այլ խմբագրությունների մեջ, ինչպես օրինակ 
Վարդան Արևելցու խմբագրությունը (տե՛ս ՄՄ ձեռ. 4139)։  

12-13-րդ դդ. Գրիգոր Աստվածաբանի սույն ճառը և վերջինիս լուծ-
մունք-մեկնություններն այնպիսի մեծ հեղինակություն էին վայելում 
հայոց մեջ, որ Սկևռայի 1198 թ․ գրված Ավետարանի հիշատակարանում 
ստացող Ստեփանոսը` Ադամ մականունով, զուտ նազիանզացիական 
լեզվով է շարադրում գրչագրի գրության հանգամանքները․ «Արդ, հա-
մարձակեցայ ըստ սիրոյ և գործոց նորին, որ Բան էր և թանձրացաւ և 
վասն մեր մարմին եղև, զոր ընկալաք և շուշափեցաք... սոյնպէս և ես ... 
աշխատութեամբ նաւեցի ի Կիպրոս և գտեալ Նիւթ՝ զբանն ի մարմին 
փոխարկեցի, զի անյագաբար վայելեցից, ուրախութեամբ, ձեռամբ շաւ-
շափմամբ, համբուրիւք և մտաւք…»1։ 

18-րդ դարում Մեսրոպ Գանձակեցին Աստվածաբանի «Առ որս» և 
«Քրիստոս ծնեալ» ճառաշարերը ամփոփող ինքնագիր ժողովածուում 
(ՄՄ ձեռ. 1466) ներկայացնում է իր մեկնությունը ձեռնարկելու այլ պատ-
ճառ: Նա գրում է, թե չի կարողացել հասկանալ դրա «զօրութիւն»-ը, և 
այստեղ-այնտեղ որոնում էր մի լուծմունք կամ մի ամբողջական մեկնու-
թյուն: Բացի այդ, միաբաններից ոմանք («ոմանք ի հարազատ եղբարցն») 
խնդրում էին «ի մի վայր ժողովել այս երկու լուծմունս», ինքն էլ «… այսու 
պատճառաւ ի մի վայր» հավաքելով դրանք` «… զպակասն աստուստ և 
անտուստ, զորս ի սրբոյն Գրիգորի Տաթևացւոյ գրեանցն, զորս ի մեկնչաց 
մերոց վարդապետացն» ժողովեց և լրացրեց2։ Մեսրոպ Գանձակեցու բա-
ցատրություններից հասկանալի է դառնում, որ դարեր անց Գրիգոր Նա-
զիանզացու ճառերի լուծմունքների գրությունը կորցնում է հակաճառա-
կան-էկումենիկ գործառույթ՝ ձեռք բերելով զուտ բացատրողական, մեկնո-
ղական երանգ, թերևս այն պատճառով, որ Աստվածաբանի ճառերի ըն-
կալումն ու դրանց սքանչելի բովանդակության ըմբռնումը գալիք սերնդի 
աստվածաբանների համար իսկապես դառնում է ոչ դյուրըմբռնելի։ 

                                            
1 Տե՛ս Մաթևոսյան Ա., Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, V-XII դդ., Եր., 1988, էջ  

299-300: 
2 ՄՄ 1466, թ. 2ա: 
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ԳՐԻԳՈՐ ՆԱԶԻԱՆԶԱՑՈՒ «Ի ԾՆՈՒՆԴՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ»  
ՃԱՌԻ ԼՈՒԾՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹԸ  

ՀԱՂԲԱՏԻ ԵՎ ՍԱՆԱՀԻՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ 

Աննա Օհանջանյան 

Բանալի բառեր` Գրիգոր Նազիանզացի, ծնունդն Քրիստոսի, լուծմունք, Հաղ-
բատ, Սանահին, Տոնապատճառ, հակաճառական, էկումենիկ, Վարդան Հաղ-
պատեցի, դավանանք 

Հոդվածում ներկայացվում է Գրիգոր Նազիանզացու «Ի Ծնունդն Քրիստոսի» 
ճառի լուծմունքների գրության ավանդույթը Հաղբատի և Սանահինի աստվածա-
բանական դպրոցներում 12-13-րդ դդ.: Այսպիսի լուծմունքները կիլիկյան շրջանում 
ծառայում էին որպես էկումենիկ-հակաճառական գործիք Բյուզանդական և Վրաց 
եկեղեցիների հետ հակաճառության ընթացքում: Սույն ավանդույթին հիմք է դնում 
Հովհաննես Սարկավագը (1057-1129/30), ով առաջինն է գրել Գրիգոր Նազիանզա-
ցու «Ի Ծնունդն Քրիստոսի» ճառի լուծմունք: Ավելի ուշ հայտնի աստվածաբան 
Վարդան Հաղբատեցին (մահ. 1191-5) Ներսես Շնորհալի կաթողիկոսի (1100-1173) 
հետ միասին ստեղծում են ևս մեկ լուծմունք, որը լայնորեն շրջանառում է միջնա-
դարյան եկեղեցական շրջանակներում: Վարդան Հաղբատեցին Ներսես Շնորհա-
լու գլխավորած պատվիրակության անդամ էր Թեորիանոս իմաստասերի հետ 
միարարական բանակցությունների ընթացքում 1169-70 թթ.: Այնուհետև նա թարգ-
մանում է Գրիգոր Աստվածաբանի «ծննդյան» ճառերի Եղիա Ասորու (12-րդ դ. կե-
սեր) լուծմունքները, ինչպես նաև կազմում է «Տոնապատճառ» ժողովածուի նոր 
խմբագրություն, որի մեջ ընդգրկում է Գրիգոր Աստվածաբանի «Ի Ծնունդն Քրիս-
տոսի» ճառի իր հեղինակած լուծմունքի ընդարձակ տարբերակը: Նազիանզացու 
ճառերի լուծմունքների գրության այս ավանդույթը շարունակում է Մխիթար Գոշը 
(1120-1213) և Դավիթ Քոբայրեցին (1150-1220): Այնուամենայնիվ, 18-րդ դ. վերջին 
այն կորցնում է իր էկումենիկ-հակաճառական բնույթը` վերածվելով բացատրողա-
կան ձեռնարկների Աստվածաբանի ճառերով հետաքրքրվող ուսանողների և հո-
գևորականների ավելի լայն շրջանակի համար: 

ТРАДИЦИЯ НАПИСАНИЯ КОММЕНТАРИЕВ (РАЗЪЯСНЕНИЙ) НА “СЛОВО О 
БОГОЯВЛЕНИИ” ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА В ТЕОЛОГИЧЕСКИХ ШКОЛАХ  

АХПАТА И САНАИНА 
Анна Оганджанян 

Ключевые слова: Григорий Назианзин, Богоявление, разъяснения, Ахпат, 
Санаин, Тонапатчар, полемический, экуменический, Вардан Ахпатеци, 
вероисповедание. 

В статье отображается традиция написания комментариев (разяснений) на 
“Слово о Богявлении” Григория Назианзина в богословских школах Ахпата и Санаина 
в Восточной части Армении в 12-13 вв. Такие комментарии служили экуменическо-
полемическим инструментом в дискуссии с Византийской и Грузинской церковными 
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властями в Киликийский период. Данная традиция началась с деятельности Ованеса 
Диакона (Саркавага) (1057-1129/30), который первым написал комментарии 
(разяснения) на "Слово о Богоявления" Григория Назианзина. Позже известный 
учитель церкви Вардан Ахпатеци (ум. в 1191-5) вместе с Армянским католикосом 
Нерсесом Шнорали (Благодатный) (1100-1173) создал еще один комментарий, 
ставший очень популярным в средневековых богословских кругах. Вардан Ахпатеци 
был членом армянской церковной делегации во главе с Нерсесом Шнорали, которая 
обсуждала догматические и экуменические вопросы с византийским философом 
Теорианом в 1169-70 гг. После этого он перевел комментарии Ильи Сирина 
(половина 12 в.) на "Слова" Григория Назианзина на армянский язык. Ахпатеци также 
сочинил новую редакцию сборника "Тонапатчар" (Толкования на Праздники), куда 
вошли его же разъяснения на "Слово о Богоявлении" Григория Богослова. Традиция 
написания разъяснений или комментариев была продолжена Мхитаром Гошем 
(1120 - 1213) и Давидом Кобайреци (1150-1220). Тем не менее, в конце 18 в. данная 
традиция, потеряв свой экуменическо-полемический характер, приобрела пояс-
нительное значение для пытливых умов студентов и широких клерикальных кругов, 
которые проявляли интерес к смыслам "Слов" Григория Богослова. 

THE TRADITION OF WRITING OF COMMENTARIES ON GREGORY OF 
NAZIANZUS’ ORATION “ON THE EPIPHANY OF CHRIST” IN THE  

THEOLOGICAL SCHOOLS OF HAGHPAT AND SANAHIN 

Anna Ohanjanyan 

Keywords – Gregory of Nazianzus, Epiphany, commentaries, Haghpat, Sanahin, 
Tonapatchar, polemical, ecumenical, Vardan of Haghpat, confession. 

The article displays the tradition of writing of Commentaries on Gregory of Nazianzus’ 
Oration “On the Epiphany of Christ” in the theological schools of Haghpat and Sanahin in 
Armenia Proper in 12-13 centuries. Such Commentaries have served as ecumenical-
polemical tools for debating Byzantine and Georgian Orthodox authorities during Cilician 
period. Mentioned tradition started with the activity of Hovhannes the Deacon (Sarkavag) 
(1057-1129/30), who was the first to write a Commentary on Gregory’s Oration “On the 
Epiphany”. Later, renowned Vardan of Haghpat (died in 1191-5) along with Catholicos 
Nerses the Graceful (about 1100-1173) created another Commentary which became very 
popular in medieval theological circles. Vardan of Haghpat was a deputy of Armenian 
delegation debating Byzantine philosopher Theorianus in 1169-70. After which he 
translated the Commentaries of Elias the Syrian (second. half of 12 c.) on Gregory’s 
Orations. He also composed a new edition of the collection “Tonapatchar” inserting in it a 
whole unit with the Commentaries on Gregory’s Oration “On the Epiphany”. The tradition 
was continued by Mkhitar Gosh (1120s-1213) and Davit of Qobayr (1150-1220). Nevertheless, 
as late as in 18 century it had already lost its ecumenical-polemical character and turned 
into an explanatory mean for students and broader clerical circles inquiring after the 
meaning of Gregory of Nazianzus’ words. 
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ՀԵՐՁՎԱԾՈՂՆԵՐԻ՝ ՈՒՂՂԱԴԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆԸ 
ՎԵՐԱԴԱՐՁԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԿԱՆՈՆՆԵՐՆ ԸՍՏ 

«ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ»-Ի (V-VIII ԴԴ.) 

Գառնիկ Հարությունյան 

XII-XIII դդ. նշանավոր մատենագիր և եկեղեցական գործիչ Մխիթար 
Գոշին վերագրվող աղոթքներից մեկը վերաբերում է արիոսականների և 
այլ հերձվածողների՝ ուղղափառության վերադարձի պայմաններին և 
վերնագրված է. «Աղաւթք Մխիթար Գոշ վարդապետի վասն արիոսա-
կանացն եւ այլոց հերձուածողացն, զի յորժամ զղջանան, ընթեռնուն ի 
վերայ նոցա եւ աւծանեն սուրբ իւղով»1։ Աղոթքը մաս է կազմել Մխիթար 
Գոշի «Թուղթ առ Վրացիս» դավանաբանական թղթի, որը, սակայն, 
ձեռագրական ավանդույթում հանդես է գալիս որպես առանձին միավոր2։ 

Ուշագրավ այս աղոթքում, տարբեր հերձվածողների՝ եկեղեցու գիրկը 
վերադառնալու համար նույն նախապայամանները չեն նախատեսված. 
առանձնացված են նեստորականներն ու եվտիքականները, որոնց 
դեպքում օծումը (դրոշմը) անհրաժեշտ պայման չէր համարվում. «Իսկ 
նեստորանոսացն, եւտիքիանոսացն տալ խոստովանութիւն հաւատոյ եւ 
նզովել զհերձուածսն, եւ աւծման չեն պետք, այլ ասեն զաղաւթս զայս ի 
վերայ նոցա»3։ Այսինքն, վերջիններս ուղղափառության վերադառնալիս 
չպիտի դրոշմվեին՝ ի տարբերություն նույն աղոթքում հիշված մյուս 
հերձվածողների (աղոթքում հականե-հանվանե հիշվում են միայն 
արիոսականները), այլ միայն պիտի հավատի ուղղափառ խոստո-
վանություն տային և նզովեին հերձվածներին։  

Հարկավ, հերձվածողների՝ ուղղափառությանը վերադառնալու երևույ-
թին հանդիպում ենք սկսած քրիստոնեության տարածման առաջին 
դարերից, և, ինչպես պարզվում է, ի սկզբանե այդ վերադարձի նկատ-
մամբ միասնական դիրքորոշում չի եղել։ Բացի այդ, ինչպես կտեսնենք, 

                                            
1 Մատենագիրք Հայոց, ԺԲ դ., հտ. Ի, Երևան, 2014, էջ 532-533։ 
2 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 515։ «Մատենագիրք Հայոց»-ում ևս այն հրատարակված է առանձին՝ 

Գոշի մյուս աղոթքների շարքում։ 
3 Նույն տեղում, էջ 532։ 
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Մխիթար Գոշից դեռ շատ դարեր առաջ տարբեր հերձվածների միջև 
տարբերակումը ևս ընդունված է եղել։  

Ի՞նչ առանձնահատկություններ է ունեցել հերձվածողների հետ ըն-
դունումը եկեղեցի, արդյոք միասնական որևէ սկզբունք է եղել այս հարցի 
նկատմամբ, ի՞նչի հիման վրա են տարբերակվել հերձվածները և 
ինչպե՞ս են այս խնդիրներն արտահայտվել հայոց Կանոնագրքում. ահա 
այն հարցերը, որ կքննարկվեն ներկա հոդվածում։ Քննությունը կատար-
վելու է Հովհաննես Գ. Օձնեցի կաթողիկոսի (717-728) խմբագրած կանո-
նական ժողովածուի1 շրջանակում (V-VIII դդ.), այսինքն՝ հոդվածի հիմնա-
կան նպատակը կլինի համակարգված ձևով, ըստ ժամանակագրական 
հաջորդականության ցույց տալ նշյալ հարցի զարգացումը «Կանոնագիրք 
Հայոց»-ի՝ V-VIII դդ. ընդգրկող կանոնախմբերում։ 

Եկեղեցու գիրկը վերադարձի խնդիրը հրապարակ է իջել դեռևս III 
դարի կեսերին, երբ դեկոսյան ճնշումների և հալածանքների ժամանակ 
բազմաթիվ քրիստոնյաներ ստիպված էին ուրանալ իրենց կրոնը, սա-
կայն իրավիճակի կայունանալուց հետո ցանկություն հայտնեցին վերա-
դառնալու Եկեղեցու գիրկը. Կարթագենի եկեղեցում վեճ առաջացավ, թե 
ինչպես պետք է ընդունել նման մարդկանց (ընկածներին)։ Կարթագենի 
Կիպրիանոս եպիսկոպոսը և աֆրիկյան մյուս եպիսկոպոսները, որոնք 
սկզբնական շրջանում հետևում էին եկեղեցու վաղ ավանդույթին, ըստ 
որի ապաշխարության տևական ժամանակ էր սահմանվում ընկածների 
համար, հետագայում, ելնելով հանգամանքներից, որոշեցին հալածանք-
ների ավարտից հետո ժողով գումարել՝ քննարկելու ընկածներին (lapsi) 
հետ ընդունելը հեշտացնելու գործընթացը։ Սակայն այս որոշումը չբա-
վարարեց շատ ընկածների. այս վեճը եկեղեցու պատմության մեջ հայտ-
նի է «նովատական վեճ» անունով2։  
                                            
1 Հովհաննես Օձնեցու խմբագրած այս ժողովածուն ձեռագրերում հասել է տարբեր անուն-

ներով, սակայն այն կկոչենք «Կանոնագիրք Հայոց»՝ ըստ Վ. Հակոբյանի հրատարակած 
գիտաքննական բնագրի վերնագրի։  

2 Այդպես է անվանվել Նովատ քահանայի անունով, ով Կիպրիանոս Կարթագենացու դեմ ե-

լած հոսանքի գլխավորն էր, որը պահանջում էր եկեղեցու գիրկն ընդունել բոլոր ընկածնե-
րին։ 251 թ. Կիպրիանոսի՝ աքսորից վերադառնալուց հետո, այս հոսանքի անդամները կտըր-
վեցին եկեղեցուց։ Հետագայում Նովատն անցավ Հռոմ և հարեց գաղափարական իմաստով 
իրեն հակառակ՝ Նովատիանոս եպիսկոպոսի գլխավորած շարժմանն ընդդեմ ժամանակի 
Հռոմի նորընտիր եպիսկոպոս Կռոնելիոսի։ Նովատիանոսը հակաթոռ եպիսկոպոս ընտրվեց, 
սակայն չկարողացավ ստանալ Կարթագենի Կիպրիանոս և Ալեքսանդրիայի Դիոնիսիոս ե-



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 112

Հետագայում վեճ առաջացավ նաև հերձվածողների մկրտությանն 
առնչվող հարցերում. եթե Ալեքսանդրիայում, Փոքր Ասիայում և Հյուսի-
սային Աֆրիկայի եկեղեցիներում հակված էին վերամկրտելու եկեղեցի 
վերադարձող հերետիկոսներին՝ համարելով, որ նրանց նախկին մկրտու-
թյունը վավերական չէ (հիմնվելով Տերտուլիանոսի այն տեսակետի վրա, 
որ հերետիկոսները չունեն նույն Աստծուն և Քրիստոսին, հետևաբար՝ 
նրանց մկրտությունը անվավեր է), ապա Հռոմի Ստեփանոս պապը (253-
257) առաջակում էր Սուրբ Երրորդության կամ Հիսուս Քրիստոսի անու-
նով կատարված հերետիկոսների մկրտությունը ընդունելի համարել և 
հավելել միայն եպիսկոպոսի կողմից ձեռնադրությունը1։ Ի վերջո, Կի-
պրիանոս Կարթագենցու և Ստեփանոս պապի՝ հրապարակից հեռա-
նալուց հետո այս վեճը մարեց, և ավելի կենսունակ գտնվեց հյուսիսաֆ-
րիկյան եպիսկոպոսների՝ վերամկրտության կողմնակիցների տեսակետը, 
որը, ինչպես կտեսնենք, իր արտացոլումը գտավ նաև առաջին և 
երկրորդ տիեզերական ժողովների ընդունած կանոններում։ 

Այժմ, ըստ ժամանակագրական հաջորդականության, դիտարկենք 
Հովհաննես Օձնեցու կազմած «Կանոնագիրք Հայոց»-ում2 տեղ գտած 
կանոնները (V-VIII դդ.), որոնք վերաբերում են ոչ թե ընդհանրապես 
հերձվածողներին կամ աղանդավորներին (այդպիսիք բավականին մեծ 
թիվ են կազմում), այլ մասնավորապես հերձվածողների՝ ուղղափառու-
թյանը վերադառնալու հարցերին։  

Արդեն Նիկիայում 325 թ. տեղի ունեցած առաջին տիեզերական ժո-
ղովում հաստատվել են կանոններ, որոնք վերաբերում էին կաթարնե-
րին3 (նովատականներին) Եկեղեցի հետ ընդունելու պայմաններին։ Նի-
                                                                                                          

պիսկոպոսների աջակցությունը։ Այս հարցերի մասին մանրամասն տե՛ս օր. М. Э. Поснов, 
История христианской церкви (до разделения Церквей – 1054 г.), Брюссель, 1964, стр. 135-138. 

1 См. М. Э. Поснов, ук. соч., стр. 138-139. 

2 Ինչպես ցույց է տվել Վ. Հակոբյանը, Հովհաննես Օձնեցու ժողովածուն ավելի անաղարտո-

րեն պահպանվել է Ա խմբի ձեռագրերում, 24 կանոնախմբերի սահմաններում. տե՛ս Կանո-
նագիրք Հայոց, աշխատ.՝ Վ. Հակոբյանի, հտ. Ա, Երևան, 1964 (այսուհետ՝ Կանոնագիրք 
Հայոց), էջ XL-XLI։ Հովհաննես Օձնեցու կատարած կանոնադիր և խմբագրական աշխա-
տանքի մասին տե՛ս նաև մեր հոդվածը. Գ. Ա. Հարությունյան, Հովհաննես Օձնեցին՝ «Կա-

նոնագիրք Հայոց»-ի խմբագիր, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 2(46), 2014, էջ 145-
153։ 

3 Հունարեն καθαροί` մաքուրներ բառից. այսպես էին կոչվում նովատականները՝ Կարթագենի 

Նովատ քահանայի և Հռոմի Նովատիանոս քահանայի հետևորդները. եթե առաջինները 
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կիայի ժողովի 8-րդ կանոնը պատվիրում էր նովատականներին հետ 
ընդունելուց առաջ վերջիններից գրավոր զղջում պահանջել, որից հետո 
նրանք կարող էին պահել իրենց հոգևոր պաշտոնը միայն «ձեռնա-
դրությունից»՝ իրենց վրա ձեռք դնելուց հետո1։ 

Նույն տիեզերաժողովի 11-րդ կանոնը վերաբերում է ուրացողների, 
իսկ 19-րդ կանոնը՝ «պաւղիկեանների»2 վերադարձին։ 19-րդ կանոնը 
պատվիրում է անպայման վերամկրտել Պողոս Սամոսատցու ուսմունքի 
հետևորդներին, ովքեր վերադառնում են եկեղեցու գիրկը, սահմանվում 
է, թե որ դեպքերում վերադարձողները կարող են պահել իրենց հոգևոր 
պաշտոնները3։ «Կանոնագիրք Հայոց»-ում կանոնը հետևյալ կերպ է 
սկսվում. «Որք հերձուածեցան ի հերձուածս Պաւղովնիայի հերձուածո-
ղի...»4։ Ակնհայտ է, որ մեզ հասած հայերեն բնագրում «Պողոս» անունը 
եղծվել է (հավանաբար խմբագրության արդյունքում)5, մյուս կողմից էլ 
պետք է արձանագրել, որ այս հերձվածի հետևորդները տարբեր կերպ 
են կոչվել՝ պավլիաններ, պավլիկյաններ, սամոսատականներ, մանիքեա-
կաններ և այլն6։ Այսպիսով՝ Նիկիայի ժողովի կողմից տարբերակված 

                                                                                                          
գոյատևեցին մինչև III դ. վերջերը, ապա վերջինները՝ մինչև VII դ. см. Правила 
Православной Церкви, с толкованиями Никадима, епископа Далматинско-Истрийского, 

перевод с сербского, т. I, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996, стр. 207.  
1 Տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, էջ 121-122, հմմտ. Ն. վրդ. Մելիք-Թանգեան, Հայոց եկեղեցա-

կան իրավունքը, վերահրատարակություն, Ս. Էջմիածին, 2011, էջ 134։ Նշենք, որ «Կանոնա-
գիրք Հայոց»-ում նովատականները կոչվում են «սրբեր», իսկ կանոնախմբի բովանդա-
կային ցանկում բացատրված է, որ խոսքը «կաթարոսների» մասին է. «Վասն կաթարոսաց, 
այսինքն է սրբոց». տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, էջ 114, 121-122։ 

2 Ուսումնասիրողները համակարծիք են, որ այստեղ խոսքը Պողոս Սամոսատցու հետևորդ-

ների մասին է։ Նա Արևելքում դինամիստ միապետականության ամենահայտնի ներկայա-
ցուցիչն էր, Սամոսատի եպիսկոպոսը։ 260/1 թ. ընտրվել է Անտիոքի եպիսկոպոս, սակայն 

268/9 թ. պաշտոնանկ է արվել իր հերետիկոսական գաղափարների համար. տե՛ս Ա. Մ. Օ-
հանջանյան, «Բանալի ճշմարտութեան» երկը, Երևան, 2015, էջ 109-110, М. Э. Поснов, ук. 
соч., стр. 149-150: 

3 Տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, էջ 130, հմմտ. Ն. վրդ. Մելիք-Թանգեան, նշվ. աշխ., էջ 138-139։ 

Հետաքրքրական է, որ այս կանոնում անդրադարձ կա նաև սարկավագուհիներին։ 
4 Կանոնագիրք Հայոց, էջ 130։ Տարընթերցվածներում հանդիպում են Պօղովնիայի, Պօղո-

նիս, Պողովնեայ, Պողոնիայի, Պօղոնայի, Ապողոնիայի, Պողոնայի, Պօղոնարի, Պաւղոնա-
րի, Պողինարի, Պօղոնեայի, Պաւղովնիաի, ձևերը. տե՛ս նույն տեղում։ 

5 Տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, էջ 565։ 
6 Правила Православной Церкви, т. I, стр. 234. 
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մոտեցումը կարելի է հետևյալ կերպ բացատրել. նովատականների 
վերադարձի համար կրկնամկրտություն չէր սահմանել, քանի որ վերջին-
ներս դոգմատիկ (վարդապետական) որևէ տարաձայնություն չեն ունեցել 
ուղղափառների հետ1՝ ի տարբերություն Պողոս Սամոսատցու վարդապե-
տության հետևորդների, որոնք պետք է վերստին մկրտվեին։ 

325-381 թթ. միջակայքով թվագրվող2 Լավոդիկեի տեղական ժողո-
վում ևս անդրադարձ է եղել քննարկվող խնդրին. 7-րդ կանոնում պատ-
վիրվում է, որ հերձվածողները՝ նովատականները, փոտինյանները3 կամ 
տասնչորսականները4, դարձի գալուց առաջ պետք է նզովեն բոլոր հերձ-
վածները, հատկապես այն հերձվածը, որին անդամակցել են նախկի-
նում, ապա պիտի սովորեն ուղղափառ հավատը, և հետո միայն օծվեն 
սուրբ մյուռոնով, որից հետո կարող են հաղորդվել խորհուրդներին5։ Իսկ 
հաջորդ՝ 8-րդ կանոնը պահանջում է նախ ուսուցանել, ապա մկրտել 
այսպես կոչված «փռյուգացիների» հերձվածից դարձողներին, անգամ 
եթե նրանք հերձվածի «մեծամեծերից» լինեն6։ Տեսնում ենք, որ 7-րդ 
կանոնում հիշված հերձվածներից նովատականներն ու տասնչորսական-
ները դոգմատիկ շեղում չունեին ուղղափառությունից, մինչդեռ փոտին-
յաններն ունեին (հետաքրքիր է, որ հայերեն թարգմանության մեջ հիշա-
տակված չեն հենց վերջիններս), իսկ 8-րդ կանոնում հիշված «փռյուգա-

                                            
1 Ինչպես արդեն նշվեց, նրանք խիստ մոտեցում ունեին նախկինում քրիստոնեությունն ու-

րացածների հանդեպ և դեմ էին վերջինների վերադարձին եկեղեցի՝ որքան էլ նրանք ա-
պաշխարեին, ինչպես նաև կտրականապես դեմ էին երկրորդ ամուսնությանը, որը ծանր և 
մահացու մեղք էին համարում. այս մասին մանրամասն տե՛ս Правила Православной 

Церкви, т. I, стр. 207-208. 
2 Թվագրումն ըստ Բեքի՝ H. -G. Beck, Kirche und Theologische Literatur im Byzantinischen Reich, 

C. MՖnich, 1959, p. 50, Ն. վրդ. Մելիք Թանգյանը թեաբար նշում է 365 թ., տե՛ս Ն. վրդ. Մե-
լիք-Թանգեան, նշվ. աշխ., էջ 182։ 

3 Հայերեն բնագրում բացակայում է «փոտինյանների» հիշատակումը. տե՛ս Կանոնագիրք 

Հայոց, էջ 591։ Փոտինյանների մասին տե՛ս Ն. վրդ. Մելիք-Թանգեան, նշվ. աշխ., էջ 144։ 
4 Տասնչորսականների մասին տե՛ս Ն. վրդ. Մելիք-Թանգեան, նշվ. աշխ., էջ 149, Правила 
Православной Церкви, т. I, 273-275։ 

5 Տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, էջ 230, հմմտ. Правила Православной Церкви, с толкованиями 

Никадима, епископа Далматинско-Истрийского, перевод с сербского, т. II, Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 1996, стр. 85, Ն. վրդ. Մելիք-Թանգեան, նշվ. աշխ., էջ 183։ 

6 Տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, էջ 230։ 
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ցիները» նույն մոնտանականներն1 էին և պարզ է, թե ինչու է պատ-
վիրվում վերամկրտել այդ հերձվածի ներկայացուցիչներին։  

Ս. Բարսեղ Կեսարացին (329-379) ևս Ամփիլոքոս Իկոնիացու խընդ-
րանքով 374-375 թթ.2 գրած 1-ին և 47-րդ կանոններում շոշափել է խնդրո 
առարկա հարցը3։  

Կոստանդնուպոլսի 381 թ. տեղի ունեցած երկրորդ տիեզերական 
ժողովի 1-ին կանոնում ասվում է, որ հավաքվածները հավատարիմ են 
Նիկիո 318 հայրերի հավատին և նզովում են «զամենայն հերձուածս եւ 
յայտնապէս՝ զԵւնոմիանոսացն, այսինքն Աննմանիցն, եւ զԱրիանոսացն, 
այսինքն Եւդոքսիանոսացն, եւ զԿէսարիանոսացն, այսինքն հոգեմար-
տացն, եւ զՍարբեղիանոսացն եւ զՄարկեղիանոսացն եւ զՓոտիանոսացն 
եւ զԱպողինարոսացն»4։ Նշենք, որ այս ժողովի կանոնախմբի հայերեն 
թարգմանությունը բաղկացած է 3 կանոնից5։ Մինչդեռ հունա-սլավոնական 
ժողովածուների 7-րդ կանոնը, որն արդեն առնչվում է հերձվածողների՝ 
Եկեղեցի հետ ընդունմանը, նախատեսում է հետևյալ կարգը. 

                                            
1 Մոնտանականների մասին см. М. Э. Поснов, ук. соч., стр. 147-148, Ն. վրդ. Մելիք-Թան-

գեան, նշվ. աշխ., էջ 148-149, Правила Православной Церкви, т. I, стр. 275-277։ 
2 Տե՛ս Հ. Քյոսեյան, Եկեղեցու հայրեր, վարդապետներ (IV-VIII դդ.), Երևան, 2007, էջ 97։ 

3 Հունարենում 1-ին կանոնը բավականին ընդարձակ է. հոդվածի սկզբի մասը, որը վերաբե-

րում է կատարների (իմա՝ նովատականների) մկրտությանը, հայերենում չի պահպանվել. 
տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, էջ 614։ Այս կանոնում Ս. Բարսեղը պատասխանում է Ամփիլոքո-
սի հարցին նովատակններին վերամկրտելու հետ կապված՝ ասելով, որ յուրաքանչյուր տե-
ղական եկեղեցի ինքն է որոշում կարգը, ապա զարմանք է հայտնում, որ Ս. Դիոնիսիոսը 
մոնտանականներին (պեպուզիացիներին) առանց վերամկրտության է ընդունում, ինչը հա-
կասում է հնավանդ կարգին. Правила Православной Церкви, т. II, стр. 366-367։ 47-րդ կա-
նոնում (այս կանոնը Կանոնագիրք Հայոցում չկա) Ս. Բարսեղը նշում է, որ ինքը կրկին 
մկրտում է էնկրատիտներին, սարոֆորներին և ապոտակիտներին, ինչպես և նովատական-
ներին, թեև ինքը տեղյակ է, որ հռոմեացիների մեջ կրկնամկրտության սովորությունն ըն-

դունված չէ. Правила Православной Церкви, т. II, стр. 430, հմմտ. Ն. վրդ. Մելիք-Թանգե-
ան, նշվ. աշխ., էջ 203։ 

4 Կանոնագիրք Հայոց, էջ 274, հմմտ. Ն. վրդ. Մելիք-Թանգեան, նշվ. աշխ., էջ 143-144, 

Правила Православной Церкви, т. I, стр. 237-242։  
5 Դրանք համապատասխանում են հունարենի 1-4-րդ կանոններին։ Թե ինչու է հայերեն 

թարգմանությամբ միայն 4 կանոն պահպանվել Կանոնագրքի օձնեցիական խմբագրության 
մեջ, դժվար է միանշանակ պատասխանել. այն հավելյալ ուսումնասիրություն պահանջող 
հարց է և դուրս է մեր այս հետազոտության շրջանակից. տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, էջ 600, 

Ն. վրդ. Մելիք-Թանգեան, նշվ. աշխ., էջ 149։ 
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ուղղափառներին միացող արիոսականներին, մակեդոնականներին, 
սաբբատյաններին, նովատականներին (որ իրենց մաքուր և լավագույն 
են համարում), տասնչորսականներին կամ տետրադիտներին, 
ապոլինարականներին, երբ վերջիններս գրավոր կերպով կնզովեն բոլոր 
հերձվածները (որոնք համակարծիք չեն Աստծո սուրբ կաթողիկե և 
առաքելական եկեղեցու հետ), կընդունենք դրոշմելով, այսինքն՝ սուրբ 
մյուռոնով օծելով նախ ճակատը, ապա աչքերը, քիթը, շուրթերը, ականջ-
ները՝ ասելով. «Սուրբ Հոգու շնորհի կնիք»։ Մինչդեռ մեկ ընկղմամբ 
մկրտություն անող եվնոմեականներին, մոնտանականներին, որ այստեղ 
փռյուգներ են կոչվում, սաբելականներին… և մյուս բոլոր հերետիկոս-
ներին, նրանցից ուղղափառությանը միանալ բոլոր ցանկացողներին 
կընդունենք իբրև հեթանոսների. առաջին օրը նրանց քրիստոնյա ենք 
դարձնում… և հետո արդեն մկրտում ենք նրանց1։  

Նիկոդիմ եպիսկոպոսը, ով մենկաբանություններ է գրել Ուղղափառ 
եկեղեցու կանոնական ժողովածուի համար, փորձում է բացատրել այս 
տարբերակումը եկեղեցում որդեգրված մի քանի սկզբունքներով։ Նախ 
նա առանձնացնում է սաբբատյաններին, նովատականներին ու 
տասնչորսականներին, որոնք, ըստ էության, դոգմատիկ բնույթի տարա-
կարծություններ չեն ունեցել ուղղափառների հետ, իսկ հերձվածողների 
մկրտության հետ կապված բերում է մի կողմից արդեն վերոհիշյալ 
սկզբունքը, ըստ որի՝ հերձվածողներին պետք է մկրտել ամեն դեպքում 
(մի տեսակետ, որն ավելի գերակշռում էր Արևելքում), մյուս կողմից՝ 
Հռոմի եկեղեցում տիրող ավանդույթը, որի համաձայն հերձվածներից 
դարձողներին կարելի է միայն ձեռնադրել2։ Կարթագենի եկեղեցու օրի-
նակով նա ցույց է տալիս, որ առաջին ուղղության ներկայացուցիչները 
որոշ զիջումների էին գնացել։ Փաստորեն, 381 թ. ժողովական հայրերի 
կողմից վարդապետական թյուր ըմբռնում ունեցող տարբեր հերձված-
ների համար վերադարձի տարբեր գործընթաց սահամանելը Նիկոդիմ 
եպիսկոպոսը բացատրում է հերձվածողների կողմից կատարված 
մկրտության բանաձևով (ֆորմուլայով). եթե այն կատարվել էր թեկուզ 
արտաքնապես ճիշտ՝ Սուրբ Երրորդության անունով (ինչպես արիոսա-

                                            
1 Правила Православной Церкви, т. I, стр. 271-272, հմմտ. Ն. վրդ. Մելիք-Թանգեան, նշվ. 

աշխ., էջ 7։ 
2 Правила Православной Церкви, т. I, стр. 272-285։ 
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կանների, մակեդոնականների և ապոլինարականների դեպքում), այն 
ընդունելի էր և պետք էր միայն դրոշով ամբողջացել, իսկ սխալ բա-
նաձևով մկրտվածները ենթական էին կրկնամկրտության (այս կոն-
տեքստում էլ պետք է հասկանալ եվնոմեականների կողմից մեկ 
ընկղմումով մկրտության հիշատակումը)։  

IV դ. վերջով կամ V դ. սկզբով թվագրվող և Կղեմես Հռոմեացուն վե-
րագրված Առաքելական (հունական) կանոնները ևս հրահանգներ են 
պարունակում հերձվածողների մկրտության մասին։ Այսպես, 44-րդ (հու-
նարենում՝ 46-րդ) կանոնում հրամայվում է կարգալույծ անել հերետի-
կոսների (թերահաւատների) մկրտությունը կամ պատարագն ընդունող 
եպիսկոպոսին, երեցին կամ սարկավագին1։ 81-րդ (հունարենում 50-րդ) 
կանոնում պատվիրվում է, որ եպիսկոպոսը կամ երեցը մկրտությունը 3 
ընկղմումով կատարի և ոչ թե մեկ2։ Որոշ ուսումնասիրողներ ենթադրում 
են՝ այս կանոնը հենց եվոնոմիականների դեմ է ուղղված եղել, որոնք 
բաժանվել էին արիոսականներից ու վերամկրտում էին նորադարձնե-
րին՝ փոխելով և խեղաթյուրելով Երրորդության անունով կատարվող 
մկրտության բանաձևը3։ 

Այսպիսով, վերը քննարկված կանոնախմբերը, որոնք ընդունելի են 
եղել Ընդհանրական եկեղեցու կողմից (հայ եկեղեցական իրավունքի 
ընդհանուր աղբյուրներից են) և դրանցում խոսվում է մեզ հետաքրքրող 
հարցի մասին, «Կանոնագիրք Հայոց» ժողովածու մտած հունարենից 
թարգմանված կանոնախմբերն են. այս շրջանի՝ V-VIII դդ. հայկական 
ծագում ունեցող կանոններում հարցն արծարծված չէ։ Ըստ էության, մեր 
դիտարկած կանոնները միանշանակ և ընդհանուր սկզբունք կամ 
հրահանգ չեն պարունակում, այլ կարգավորում են որոշակի հերձվածների 
անդամների՝ եկեղեցի վերադառնալու գործընթացը։ Հավելենք, որ 
քաղկեդոնական եկեղեցու հինգ-վեցերորդական կոչվող Տրուլի ժողովի 
(692 թ.) երկրորդ կանոնը սահմանել է այն աղբյուրները, որոնք ընդունելի 

                                            
1 Տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, էջ 87-88, հմմտ. Правила Православной Церкви, т. I, стр. 116-117, 

Ն. վրդ. Մելիք-Թանգեան, նշվ. աշխ., էջ 96։  
2 Տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, էջ 97-98, հմմտ. Ն. վրդ. Մելիք-Թանգեան, նշվ. աշխ., էջ 97-98։ 

Նշենք, որ նախորդ՝ 80-րդ կանոնը ևս վերաբերում է մկրտության ճիշտ բանաձևին։  
3 D. Heith-Stade, Receiving the non-Orthodox։ A historical study of Greek Orthodox canon law, 

Studia canonica, 44, 2010, pp. 409-410։ 
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դարձան Բյուզանդական եկեղեցական իրավունքի շրջանակում և ստացան 
պաշտոնական բնույթ, իսկ 95-րդ կանոնը ընդարձակել է Կոստանդ-
նուպոլսի 381 թ. ժողովի 7-րդ կանոնում հիշված հերձվածների ցանկը, 
սակայն կրկին, որևէ հիմնավոր պատճառ այս տարբերակման համար 
կանոնում հիշատակված չէ1։  

ՀԵՐՁՎԱԾՈՂՆԵՐԻ՝ ՈՒՂՂԱԴԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻՆ 
ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԿԱՆՈՆՆԵՐՆ ԸՍՏ «ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ»-Ի  

(V-VIII դդ.) 
Գառնիկ Հարությունյան 

Բանալի բառեր՝ «Կանոնագիրք Հայոց», կանոն, հերձված, հերետիկոսություն, 
ժողով, մկրտություն, դրոշմ, նզովք։ 

Հոդվածում քննվում են հերձվածողների՝ ուղղափառության վերադարձի պայ-
մանները, որոնք պահպանվել են հայ եկեղեցական իրավունքի առաջին պաշտո-
նական ժողովածուի մեջ՝ «Կանոնագիրք Հայոց»-ում։ Ուսումնասիրվել են V-VIII դդ. 
կանոնախմբերը՝ Հովհաննես Գ. Օձնեցի կաթողիկոսի (717-728) խմբագրության 
սահմաններում։ Փորձ է արվել ցույց տալու տարբեր հերձվածներից դարձողների 
համար նախատեսված պահանջների տարբերությունների պատճառը՝ հիմնվելով 
տիեզերական և տեղական ժողովների, ինչպես նաև առաքելական և եկեղեցու 
հայրերի սահմանած կանոնների վրա՝ հաշվի առնելով վաղ եկեղեցում եղած 
սովորույթը այս հարցի հետ կապված։ Նշյալ հարցն արծարծված է «Կանոնագիրք 
Հայոց»-ի բացառապես թարգմանական բնույթի բնագրերում՝ հունարենից թարգ-
մանված տիեզերական, տեղական ժողովների և եկեղեցու որոշ հայրերի կանոն-
ներում։ Հստակ է նաև, որ կանոնները համընդհանուր սկզբունք չեն պարունակում 
հերձվածողների՝ եկեղեցի վերադարձի պայմանների առնչությամբ, ինչը պայ-
մանավորված է նաև տեղական եկեղեցիների ուրույն սովորույթներով։ 

КАНОНЫ КАСАЮЩИЕСЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ЕРЕТИКОВ В ПРАВОВЕРИЕ  
ПО “АРМЯНСКОЙ КНИГЕ КАНОНОВ” (V-VIII ВВ.) 

Гарник Арутюнян 

Ключевые слова։ “Армянская книга канонов”, канон, схизма, ересь, собор, 
крещение, миропомазание, анафема. 

                                            
1 Правила Православной Церкви, т. I, стр. 587-591։ Ուղղափառ (օրթոդոքս) եկեղեցու կանո-

նական իրավունքում այս խնդրի հետքաղկեդոնական զարգացման մասին տե՛ս D. Heith-
Stade, ibid, pp. 410-426։ 
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В статье рассмотрены условия возвращения в правоверие схизматиков и 
еретиков, сохранившиеся в канонах первого официального сборника Армянского 
церковного права – в “Армянской книге канонов”. Исследованы канонические груп-
пы V-VIII вв., в рамке сборника редактированного католикосом Ованесом III Одзнеци 
(717-728). Сделана попытка показать причины разных канонических требований для 
возвращавщихсия в правоверие схизматиков, опираясь на каноны вселенских и 
поместных соборов, а также апсотольских канонов и канонов отцов Церкви, не 
забывая про обычаи ранней Церкви в связи с этим вопросом. Очевидно, что инте-
ресующий нас вопрос обсуждается только в переведенных с греческого языка 
канонах вселенских, поместных соборов и в канонах некоторых отцов Церкви. 
Становится понятно также, что эти каноны не имеют всеобщего и выработанного 
принципа к принятию схизматиков и еретиков в Церковь, что было обусловлено 
особенностями разных практик поместных церквей.  

ՕN THE CANONS CONCERNING REVERSION OF THE HERETICS INTO 
ORTHODOXY ACCORDING TO THE “ARMENIAN BOOK OF CANONS” (V-VIII CC.) 

Garnik Harutyunyan 

Keywords։ “Armenian Canon Book”, canon, schism, heresy, council, baptism, 
chrismation, anathema. 

This article discusses the conditions of receiving the schismatics and heretics back 
into orthodoxy, on the pattern of the canons of the “Armenian Book of Canons”. These 
canons of the collection (V-VIII centuries) were edited by catholicos Hovhannes III Odznetsi 
(717-728). In this study it is attempted to show various conditions of receiving the 
schismatics and heretics back to orthodoxy, based on the canons of ecumenical and local 
councils, as well as taking into consideration the Apostolic canons, the ones of Church 
fathers, without forgetting the traditions and some characteristic features of the early 
church. It is obvious that the above-mentioned issue is discussed only in the canons of the 
ecumenical and local councils and of some Church fathers, translated from Greek into 
Armenian. As a result it can be stated that the mentioned canons do not contain any 
common principle on the return of schismatics and heretics, which could be resulted by 
the peculiarities of local church traditions. 
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ՎԱՆԱՀԱՅՐ ՀՈԳԵՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՎԱՂ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ 
ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 

Աշոտ Մանուչարյան 

Հայոց Առաքելական եկեղեցու հիմնասյուները միջնադարում վան-
քերն էին։ Մեծ է եղել վանքերի, վանականության դերը մեր ժողովրդի 
կյանքում, հայ մարդու հոգևոր-քրիստոնեական դաստիարակության, հո-
գեկերտվածքի դարբնման, ազգային նկարագրի ձևավորման, ազգա-
պահպանական, բարեգործական խնդիրների կարգավորման, մշակու-
թային, կրթական, գիտական աշխատանքների կազմակերպման և ծա-
վալման մեջ։ Վանքերը և դրանցում հաստատված միաբանությունները 
գլխավորել են վանահայրերը։ Նրանք մեզ առավելապես հայտնի են 
հայր, վանահայր, սուրբ ուխտի առաջնորդ հորջորջումներով։ Մինդեռ 
հայերեն վաղ վիմագրերի ժամանակագրական համեմատությունը 
երևան է հանում վանահոր հոգևոր պաշտոնի այլ անվանումներ ևս, 
որոնք գործածվել են պատմական զանազան փուլերում։ Ընդ որում, վի-
մագրերի համեմատական քննությամբ հնարավոր է դառնում սահմա-
նագծել նաև այդ անվանումների կիրառական ժամանակաշրջանները։ 

 Առ այսօր հայագիտությանը հայտնի ամենավաղ մեսրոպատառ վա-
վերագրում` Տեկորի տաճարի վիմագրում, որ թվագրվում է հիշատակվող 
հայոց կաթողիկոսի` Հովհան Ա Մանդակունու գահակալության տարինե-
րով (478-490), Տայրոն անվամբ վանահայրը կոչվում է ՎԱՆԱՑ ԵՐԷՑ 
(բնագրում` սեռական հոլովով` «վանաց երիցու»)1։ 

Այս արձանագրությանը ժամանակակից Ղազար Փարպեցին Վա-
ղարշապատի Ս. Կաթողիկեի իր հայրությունը նշում է «հոգաբարձու-
թիւն» բառով2։  

Իսկ Ղազար Փարպեցուց ավելի առաջ գործած Փավստոս Բուզանդն 
առհասարակ եկեղեցու և վանքի տեղական ղեկավարներին անվանում է 
                                            
1 Տե՛ս Կ. Ղաֆադարյան, Էջեր հայոց միջնադարյան մշակույթի և պատմության, Երևան, 

2007, էջ 108-109։ 
2 Տե՛ս «Ղազարայ Փարպեցւոյ Պատմութիւն հայոց։ Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան», քնն. 

բնագիրը Գ. Տեր-Մկրտչյանի և Ստ. Մալխասյանցի, աշխ. թարգմ. և ծանոթ. Բ. 
Ուլուբաբյանի, Երևան, 1982, էջ 472-473։ 
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«երէց»։ Պատմիչը հիշատակում է «Զուիթ երէց քաղաքին Արտաշատ»1։ 
Մի այլ տեղ Փավստոս Բուզանդը, խոսելով Եպիփան ճգնավորի մասին, 
ասում է, որ նա Ծոփանց գավառից հեռանալուց առաջ իր Մամբրե կոչ-
վող միայնանոցում «եթող… բազում եղբարս միաբանս միհաւանս հաւա-
տացեալս կրօնաւորս քրիստոնէիցն, լեռնականս ճգնաւորս միանձունս. և 
իր վերա նոցա երէց մի գլխավոր»2։ Փավստոսի ժամանակ գյուղի քահա-
նան նույնպես երէց է կոչվել3։ Ըստ բառարանային բացատրության` «Ե-
րէցը քրիստոնէական համայնքի աւագն է, քահանան»4։ Ղազար Փար-
պեցին ս. Ղևոնդ երեց Վանանդեցուն նահատակից ս. Հովսեփ Հողոցմե-
ցու (440-452) մասին ասում է. «Եւ Յովսէփ, որ թէպէտ և երէց էր ըստ 
ձեռնադրութեան՝ այլ զկաթողիկոսութեան Հայոց զաթոռն ունէր ի ժամա-
նակին»5։ 

Այն, որ «երէց» բառը վաղ միջնադարում գործածվում էր առաջնորդի 
լայն իմաստով, ակնբախ է Նեոկեսարիայի 314/5 թ. տեղական արտա-
քին եկեղեցական ժողովի ԺԸ կանոնից, որտեղ խոսվում է և՛ «գաւառաց 
երիցունք», և՛ «երէց քաղաքին» մասին6։ Նմանապիսի օրինակներ 
նկատվում են այլ կանոնախմբերում ևս։ Ընդ որում, վաղ պատմական 
աղբյուրներում երեցներ էին կոչվում թե՛ կուսակրոն, թե՛ ամուսնացած 
հոգևորականները։ 

IV դ. կեսին վանքի «երէցին» համարժեքվել են «հայր», «տեսուչ» եզ-
րույթները։ Պատմահայր Մովսես Խորենացին, անդրադառնալով Ներ-
սես Ա Մեծի (353-373) ձեռնարկներին, նշում է. «Սահմանէ եւ յամենայն 
գիւղս վանս շինել, զի լինիցին աւտարանոցք, եւ տեղի սննդեան որբոց եւ 
ծերոց, եւ անունողաց տածումն։ Շինէ եւ յանապատ եւ յանմարդ տեղիս 
եղբայրանոցս եւ մենաստանս եւ յատկանձնակաց խրճիթս. եւ հայր եւ 

                                            
1 «Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ Պատմութիւն հայոց», բնագիրը Ք. Պատկանյանի, թարգմ. և 

ծանոթ. Ստ. Մալխասյանցի, Երևան, 1987, էջ 266, 268։ 
2 Նույն տեղում, էջ 340-341։ 
3 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 406-407։ 
4 «Հայերէն բացատրական բառարան», կազմեաց Ստ. Մալխասեանց, հ. I, Երևան, 1944, էջ 

584։ 
5 Ղազար Փարպեցի, էջ 100։ 

6 Տե՛ս «Կանոնագիրք հայոց», Ա, աշխ.՝ Վ. Հակոբյանի, Երևան, 1964, էջ 187։ 
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տեսուչ նոցա կարգէ զՇաղիտայ եւ զԵպիփան եւ զԵփրեմ, եւ զԳինդ, որ 
յազգէն Սլկունեաց, եւ զայլս ոմանս»1։ 

Սակայն հետագա ժամանակներում, մասնավորապես V դ. վերջե-
րից, որպես վանքի առաջնորդ առավել գործածական եղել է «վանաց ե-
րէց» արտահայտությունը։ Այսպես, Աղվանից Վաչագան Բարեպաշտ 
արքայի (480- ական թթ. վերջ- 510) նախաձեռնությամբ գումարված Աղ-
վենի եկեղեցական կանոնադիր ժողովին մասնակից եպիսկոպոսներից 
հետո հիշատակվում են ոչ միայն շուրջ մեկ տասնյակ երեցներ, այլև այդ-
տեղ ընդունված կանոնական «Սահմանադրութեան» Զ և Է կանոններում 
վանահայրերը կոչվում են «վանաց երէց», «վանաց երիցունք»2։  

Այդ արտահայտությունը պատմական աղբյուրներում գործածվել է 
մինչև VII դ. կեսը։ Միաժամանակ այդ հարյուրամյակի սկզբներին որպես 
վանահոր իմաստ արտահայտող բառ շրջանառության մեջ է մտնում 
եկեղեցապանը։ Այդպես է իրեն կոչել Հայոց Մեծաց կաթողիկոս ընտըր-
ված Կոմիտաս Ա Աղցեցին (613-328) Վաղարշապատի Ս. Հռիփսիմե 
տաճարի շինարարական արձանագրությունում. «Ես Կոմիտաս եկեղե-
ցապան սըրբոյ Հռիփսիմէի կոչեցայ յաթոռ սրբոյն Գրէգորի, շինեցի 
զտաճար սրբոց վկայիցս»3։ 

Այս անթվակիր վկայագիրը թվագրում է Սեբեոսը. «Եւ եղեւ յամի ԻԸ-
երորդի թագաւորութեանն Ապրուէզ Խոսրովու քակեաց կաթուղիկոսն 
Կումիտաս զմատուռ սրբոյն Հռիփսիմեայ ի Վաղարշապատ քաղաքի, զի 
կարի ցած եւ մթին էր շինուածն, որ շինեալ էր սրբոյն Սահակայ հայրա-
պետի Հայոց կաթուղիկոսի, որդւոյ սրբոյն Ներսիսի»4։ Սեբեոսը Ս. 
Հռիփսիմեի կառուցման հաշվարկը կատարել է պարսից արքա Խոսրով 
Բ Փավրեզի (590-628) գահակալության տարիներով։ Նա գահ է բարձ-
րացել 590 թվականին, հետևապես նրա թագավորության 28-րդ տարին 
լինում է 618-ը։ 

                                            
1 «Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն հայոց», քնն. բնագիրը Մ. Աբեղյանի և Ս. 

Հարությունյանի, աշխ. թարգմ. և մեկն. Ստ. Մալխասյանի, Երևան, 1981, էջ 336։ 
2 Տե՛ս Մովսէս Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղվանից աշխարհի, քնն. բնագիրը և 

ներած. Վ. Առաքելյանի, Երևան, 1983, էջ 91։ Նաև՝ «Կանոնագիրք Հայոց», Բ, աշխ.` Վ. 
Հակոբյանի, Երևան, 1971, էջ 92-93, 95։ 

3 И. Орбели, Избранные труды , Ереван, 1963, էջ 407։ 

4 «Պատմութիւն Սեբէոսի» աշխ. Գ. Աբգարյանի, Երևան, 1979, էջ 121։ 
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Եկեղեցապան նշանակում է եկեղեցապահ, այսինքն` եկեղեցու պա-
հապան, վերակացու1։ 

Թալինի Ս.Կաթողիկե եկեղեցու հարավային ավանդատան պատի ո-
րմնանկարի աջ կողմում սև ներկով գրված և մասամբ ջնջված հիշատա-
կության սկզբնամասը վիմագրագետ, արվեստաբան Ալեքսանդր Մանու-
չարյանը վերծանել է. «Ես Մովսէս նվ/աստ եւ անարժան / եկեղեցա-
պան/ սրբոյ եկեղեց/ւոյս …»2։ 

Այս բնագիրը Ալ. Մանուչարյանը թվագրում է VIII սկզբով3։ 
Եկեղեցապանի` եկեղեցպան ձևով վկայությունների երկիցս հանդի-

պում ենք XI դարում Սյունյաց թագավորության փառքի տաճար Վահա-
նավանքում, որի երկարամյա պեղումներով հայտնաբերել է Գ. Գրիգո-
րյանը4։ Մենք հիշատակվող Ստեփանոս և Գէորգ եկեղեցպաններին նե-
րառել ենք մեր կողմից կազմված Վահանավանքի վանահայրերի ցանկի 
մեջ5։ Եկեղեցապան արձանագրված է նաև Հաղարծնի վանքում6` X-XII 
դդ. տառաձևերով։ 

Թեև եկեղեցապանը որպես վանահայր հայտնի է եղել տակավին V-VI 
դդ., քանի որ Ստեփանոս Օրբելյանն Աղվանից Վաչագան Բարեպաշտ 
արքային ժամանակակից Բարկուշատի վանքի առաջնորդին կոչում է 
Յովհաննէս՝ եկեղեցապան սուրբ ուխտի7, բայց վիմագրերում սկսվել է 
շրջանառվել VII դ. սկզբներից։ Սակայն առաջվա նման, այնուհանդերձ, 
գործածական է եղել «վանաց երէցը»։ Ուխտանէս պատմիչը, խոսելով 
քաղկեդոնականությանը ծածուկ հարած վրացի հոգևորական Կյուրիոնի 
մասին, ասում է, որ Մովսես Եղիվարդեցի կաթողիկոսը (574-604) նրան 

                                            
1 Տե՛ս «Հայերէն բացատրական բառարան», հ. 1, էջ 555։ 
2 Ալ. Մանուչարյան, Թալինի կաթողիկե եկեղեցին, «Էջմիածին», 1988, Ը, էջ 46։ 

3 Տե՛ս նույն տեղում։ 
4 Տե՛ս Գ. Գրիգորյան, Վահանավանք, Երևան, 2007, էջ 67։ 

5 Տե՛ս Աշ. Մանուչարյան, Վահանավանքի վիմագրերը հայ եկեղեցու պատմության 

սկզբնաղբյուրներ, «Տարեգիրք» ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի, Ը, Երևան, 2013, 
էջ 111։ 

6 Տե՛ս «Դիվան հայ վիմագրության», պրակ VI, Իջևանի շրջան, կազմեցին Ս. Ավագյան և  

Հ. Ջանփոլադյան, Երևան, 1977, էջ 32։ 
7 Տե՛ս «Պատմութիւն նահանգին Սիսական, արարեալ Ստեփաննոսի Օրբէլեան 

արքեպիսկոպոսի Սիւնեաց», Թիֆլիս, 1910, էջ 88։ 
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«կացուցանէ Վանաց Երէց սրբոյ Կաթուղիկէին»1 (Դվինի- Ա.Մ.)։ Վրաց 
կաթողիկոս դարձած Կյուրիոնին մոլորության համար հանդիմանող Ցուր-
տավի եպիսկոպոս Մովսես Տաշիրցին հալածվելով` գալիս է Հայաստան և 
«գնայ մեծաւ տրտմութեամբ ի վանսն` որ կոչի Յոհաննու, որ է յԱրագածո-
տան, և ընկալեալ լինի անդ բազում սիրով և մեկաւ պատուով ի Բաբեղա-
սայ ի Վանաց Երէցէ»2։ Ժամանելով Հովհաննավանք` Մովսես եպիսկոպո-
սը Հայոց կաթողիկոսության տեղապահ Վրթանես Քերթողին (604-607) 
նամակ է գրում, որտեղ արտահայտում է «և զիւր գոհութիւն յԱռաջնորդէն՝ 
որ ի վանսն, որում անուն Բաբեղաս ճանաչիւր»3։ Նամակագիրը գան-
գատվում է, որ խստաշունչ ձմռան ու դառնաշունչ հողմերի պատճառով 
չկարողանալով հասնել Դվին՝ տեղապահի մոտ, ինքը հանգրվանեց «ի սր-
բոյ Յովհաննու Մկրտչի ի վանս` որ յԱրագածոտան։ Եւ ընկալեալ իմ ի 
ձեռն երանելոյ Տեառն Բաբեղասայ վանաց Երիցու…»4։ 

Ցուրտավի հայալեզու աշխարհին ուղղված իր շրջաբերական ուղեր-
ձը Վրթանես Քերթողն սկսում է այսպես. «Սրբասէր ուղղափառաց և 
ճշմարիտ ամենայն վանաց Երիցանց և գեղջաց Քահանայից, ազատաց 
և շինականաց, ծերոց և տղայոց, Հայալեզու աշխարհաց, և համօրէն ա-
մենայն ժողովրդականաց, որ էք ընդ իշխանութեամբ եկեղեցւոյդ Ցուր-
տաւայ…»5։ 

Երբ Վրկանի (Մազանդարանի) մարզպան Սմբատ Բազմահաղթ 
Բագրատունու խորհուրդով հայոց երևելի հոգևորականները ժողով են 
գումարում Դվին մայրաքաղաքում, բացի 15 եպիսկոպոսներից, մասնակ-
ցում են «այլ ևս այսչափ Հարք և Քահանայք և Վանաց երիցունք, որք ժո-
ղովեցան հրամանաւ Սմբատայ և ի սատարելոյ այլոց նախարարացն ի 
Դուին քաղաք` յաղագս ձեռնադրելոյ Կաթուղիկոս զԱբրահամ Ռշտունե-
աց…»6։ Ուխտանեսը, որպեսզի փարատի ընթերցողների տարակուսան-
քը, թե ինչ գործ ունի Վրկանաց մարզպանը, թեկուզ` հայ, միջամտելու 

                                            
1 Ուխտանէս եպիսկոպոս, Պատմութիւն բաժանման Վրաց ի Հայոց, Վաղարշապատ, 1872, 

էջ 4։ 
2 Նույն տեղում, էջ 21։ 
3 Նույն տեղում, էջ 24։ 
4 Նույն տեղում, էջ 26։ 
5 Նույն տեղում, էջ 32։ 
6 Նույն տեղում, էջ 55։ 
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հայոց ներքին գործերին, պարզաբանում է, որ դյուցազն «մարզպանն 
Սմբատ, որ զի թէպէտ և թագաւոր չէր աշխարհիս Հայոց, այլ նա լնոյր 
զպակասութիւն թերութեան թագաւորի Հոգաբարձութեամբն իւրով յամե-
նայնի` յամենայնում ըստ նմանութեան Դաւթի առաջնորդելով ժո-
ղովրդեանն Իսրայէլի»1։ 

Ուխտանեսը հանվանե նշում է ժողովին, որը նա կոչում է հոգևոր 
հարսանիք, մասնակից Սմբատ՝ Վրկան մարզպանի, տեղապահ Վրթա-
նես Քերթողի, 15 եպիսկոպոսների և վանահայրերից` վանաց իրիցուն-
քից քսանի անունները2։ Ուշագրավ է, որ վերջիններիս շարքում է նաև 
«Սամուէլ սրբոյ Հռիփսիմէի»3։ 

Քանի որ Դվինի այդ հայտնի Գ ժողովի տարեթվի վերաբերյալ կան 
զանազան տեսակետներ, որ հիմնականում տեղակայվում են 608-610 
թվականների միջև, ապա հարկ է այդ կապակցությամբ մեջբերել Ուխ-
տանեսի հիշատակությունը. «Լինէր ի թագաւորութեան Հռոմոց Մուրկայ, 
և յեւթնուտասներորդ ամի Ապրուէզ-Խոսրովու Պարսից արքայից ար-
քայի` յամսեանն Մարերի»4։ Վերջինս անշարժ հայկական տոմարի 10-րդ 
ամիսն է։ Մարերի 1-ը համապատասխանում է մայիսի 8-ին5։ 

Ստացվում է, որ Դվինի Գ ժողովը գումարվել է 607 թ. մայիս-հունիս 
ամիսներին։ 

Ուշագրավ հիշատակություն կա արձանագրված Բագավանի տաճա-
րի 639 թ. վիմագրում, որտեղ Եզր Ա Փառաժնակերտցի հայրապետը 

(630-641) իրեն կոչում է ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԵՒ ê´  ՎԱՆԱՑ ԵՐԷՑ6։ 
Հ. Օրբելին չի բացառում, որ Եզրը, դառնալով կաթողիկոս, իսկ մինչ 

այդ նա եղել է Բագավանի ս. Գրիգորի փակակալը, պահպանել է այդ-
տեղ վանքի առաջնորդության պաշտոնը7։ Մոտավորապես այսօրվա 
նման, երբ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը նաև առաջնորդն է Արարա-
տյան հայրապետական թեմի։ 

                                            
1 Նույն տեղում։ 
2 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 64։ 
3 Նույն տեղում։ 
4 Նույն տեղում։ 
5 Տե՛ս «Հայկական սովետական հանրագիտարան», հ. 7, Երևան, 1981, էջ 310։ 
6 Հ. Օրբելի, նշվ. աշխ., էջ 386։ 

7 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 378։ 
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Դվինի Դ ժողովի (645 թ.) մի քանի կանոններից նկատելի է, որ «վա-
նաց երէց» և «վանական» անվանումները վանահայր իմաստով օգտա-
գործվում են հավասարապես։ Այսպես, եթե Դ կանոնում վանահայրերը 
կոչվում են «վանաց երիցունք», ապա Ժ-ն արգելում է աշխարհիկ իշխա-
նավորների միջամտությունը վանքերի ներքին գործերին. «Ոմանք յազա-
տաց ի վերայ վանաց իշխանութիւն առնեն, եւ վանական զոր կամին հա-
նեն եւ արկանեն, զոր չէ արժան եւ աւրէն…»1։ Տեսանելի է, որ վանաց ե-
րէց և վանական գործածվում են զուգահեռաբար։ 

Մատենագրության մեջ «վանաց երէցի» հիշատակությունների հան-
դիպում ենք Սյունիքում IX դ. վերջին և X դ. առաջին կեսին։ Ստեփանոս 
Օրբելյանը 895 թ. Հովհաննեսին Սյունաց մետրոպոլիտ ընտրող հոգևո-
րականների շարքում հիշատակում է նաև «վանաց երիցունք աշխար-
հիս»2։ Խոսելով գեղատեսիլ Վայոց ձոր անակ մատանու վրա Գնդեվան-
քը X դ. կեսին որպես թանկագին քար տեղադրող Սոփիա տիկնաց տիկ-
նոջ եկեղեցաշինության մասին` պատմիչը հայտնում է, որ բարեպաշտ 
իշխանուհին «սկիզբն առնէ շինուածոյն` կացուցեալ ի վերայ վանաց ե-
րէցն զհայր Սարգիս…»3։ Համեմատության կարգով նշենք, որ Գնդեվան-
քի 931 և 936 թթ. արձանագրություններում վանահայր Սարգիս քահա-
նան հիշատակվում է «առաջնորդ էկեղեցոյս»4։ 

«Վանաց երէցի» սյունիքյան հիշատակությունները դրվագային են և 
հիշյալ դարերում (IX-X) լայն տարածում չեն ունեցել, ընդհակառակը` 
սկսած VII դ. կեսից վիմագրերում որպես վանահայր համատարած կի-
րառություն է գտնում «վանական» բառը։ 

Առաջին հայացքից մեզ թվացել է, թե մի շարք վիմագրերում հանդի-
պող վանականը սովորական, շարքային կրոնավորն է։ Բայց մեր ուշադ-
րությունը գրավեց Թալինի Կաթողիկեի ՄԼԲ (783 թ.) արձանագրության 
բովանդակությունը, որտեղ Ուխտայտուր վանականը հայտնում է, որ իր 
եղբայր Տուտի հետ Քարկապանի կիրճից խմելու ջուր են բերել Թալին5։ 
                                            
1 «Կանոնագիրք հայոց», Բ, էջ 203, 210։ 
2 Ստեփանոս Օրբելյան, էջ 222։ 

3 Նույն տեղում, էջ 260։ 
4 Տե՛ս «Դիվան հայ վիմագրության», պրակ III, Վայոց ձոր, կազմեց Ս. Բարխուդարյան, 

Երևան, 1967, էջ 14։ 
5 Տե՛ս արձանագրությունը` Կ. Ղաֆադարյան, նշվ. աշխ., էջ 165։ 
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Ջրագծի անցկացումը սովորական վանականի գործ չէ, այլ` վանահոր։ 
Հետաքրքրական է, որ բնագրում կիրճ բառը գործածվել է արաբերեն 

ձևով  ٍواد (ուադի), որ հայերեն արտասանվում է վադի կամ վատի, ինչն էլ 

անհասկանալի լինելով` պատճառ է դարձել սխալ վերծանությունների։ 
Ավելի վաղ, մասնավորապես VII դ. կեսին, Մաստարայի վանքի վա-

նական Գրիգորասը հիմնարար վերանորոգել է Ս. Հովհաննես եկեղեցին 
(V դ.)` այդ մասին թողնելով երեք արձանագրություն1։ Դրանցից մեկում 
հիշատակվում է Թեոդորոս Գնունյաց եպիսկոպոսը, որի անունը Ալ. Մա-
նուչարյանը գտել է 645 թ. Դվինի Դ եկեղեցական ժողովի մասնակից 
հոգևորականների շարքում2։ 

Վանականի` որպես վանահոր մատենագրական դրվագային հիշա-
տակություններ կան վաղ միջնադարից։ Ստեփանոս Օրբելյանը, հպար-
տությամբ պատմելով Բաբիկ դյուցազունի մասին, նշում է, որ «Եւ Բաբիկ` 
Սիւնեաց տէր, վանական կացոյց և սպասաւոր զընտրեալն Տիրոտ` հա-
ւատարիմ, սուրբ և ներանձնաւոր քահանայ»3։ Խոսելով նույն ժամանակ-
ների մասին` Օրբելյանը վանահորը, ի դեմս Փանոս Ույծեցու, կոչում է 
«վանական Սիօնի»4։ Այդ հիշատակությունների ժամանակը որոշակիաց-
նում է ինքը` Ստեփանոս Օրբելյանը, մասնակիացնելով. «Իսկ Բաբիկ ա-
ռեալ զտէրութիւն Սիւնեաց ի վաթսներորդ ութերորդ ամի Շապհոյ` Պար-
սից արքայի, և վարեալ զիշխանութիւնն ամս 21»5։ Հայտնի է, որ Արյաց 
արքա Շապուհ Երկարակյացը գահ է բարձրացել 309 թվականին։ 
Ստացվում է, որ Բաբիկն իշխել է 377-398 թթ.։ 

«Կանոնք Սահակայ Պարթևի» ԺԳ կանոնում, որպես վանքի առաջ-
նորդ հավասարապես գործածվել են երեց և վանական եզրույթները6։ 

                                            
1 Տե՛ս Ալ. Մանուչարյան, Քննություն Հայաստանի IV-XI դարերի շինարարական վկայա-

գրերի, Երևան, 1977, էջ 53-54։ 
2 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 55-56, նաև` «Կանոնագիրք հայոց», Բ, էջ 214։ 
3 Ստեփանոս Օրբելյան, էջ 44։ 

4 Նույն տեղում, էջ 48։ 
5 Նույն տեղում, էջ 50։ 
6 Տե՛ս «Կանոնագիրք հայոց», Ա, էջ 375։ 
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Միաժամանակ Սահակ Պարթևի կանոնախմբի ԼԵ կանոնում վանական 
կարծես օգտագործվել է սովորական կրոնավորի իմաստով1։ 

Վանահորը շարքային վանականից զանազանելու համար, թվում է, 
V դ. վերջին քառորդին դրվել է որոշակի տարբերակում։ Ղազար Փար-
պեցին, անդրադառնալով Հազկերտի հրովարտակը քննարկելու և մեր-
ժելու կապակցությամբ Հայոց տանուտերերի հրամանով հավաքված 
երկրի աշխարհիկ ու հոգևորի մեծամեծերին, վկայում է, որ վերջիններիս 
մեջ էին «աւագ վանականք բազումք»2։ Ակնարկից հետևում է, որ խոսքը 
վանահայրերի մասին է։ 

Իսկ ինչ վերաբերում է վանքերի միաբանությունների կամ եղբայրու-
թյունների շարքային անդամներին, ապա նրանք վաղ միջնադարում ա-
ռավելապես կոչվել են «կրոնաւորք», «մոնազունք», «վանաց մանկունք»։ 

«Վանականը» որպես վանահայր վաղ միջնադարում դրվագային 
գործածություններ ունենալով և զիջելով «վանաց երէցին», ի վերջո VII դ. 
կեսից կարողանում է կիրառության մեջ հաստատուն տեղ գտնել և ետին 
պլան մղել «մրցակցին»։ 

VIII դ. սկզբից համընդհանուր է դառնում վանականի գործածությու-
նը։ Պարտավի Ա ժողովի (703 թ.), որ «վասն միաբանութեան և ուխտի 
հաստատութեան Հայոց և Աղուանից գումարել է Հայոց Մեծաց կաթողի-
կոս Եղիա Ա Արճիշեցին (703-717), մասնակից բարձրաստիճան հոգևո-
րականների շարքում հիշատակվում են «Դաւիթ` Կաղանկատուաց վա-
նական, Պետրոս` Տկռակերտոյ վանական, Պօղոս` Աղածոբայ վանա-
կան»3։ 

Վանահայր պետք է ենթադրել Փարպիի Ծիրանավոր եկեղեցու հա-
րավային բուն պատին բոլորաձև երկաթագիր տառաձևերով փորագըր-

ված գեղագիր արձանագրության «îð Աննաս վանական»-ին4։ 
Նմանապես Թալինի Կաթողիկեի վանահայր պիտի համարել Սիմե-

ոն վանականին, որի 874 թ. տապանաքարը (ցավալիորեն ջարդոտված 

                                            
1 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 50։ 
2 Ղազար Փարպեցի, էջ 100։ 

3 Մովսես Կաղանկատվացի, էջ 300։ 

4 Տե՛ս վիմագիրը` Ս. Սաղումյան, Աշտարակ, Երևան, 1998, էջ 42։ Տե՛ս ավելի մանրամասն`  

Աշ. Մանուչարյան, Փարպիի Ծիրանավորի արձանագրությունները, «Էջմիածին», 2014, էջ 141։ 
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ու պակասող հատվածներով) գտնվում է տեղի Ս. Աստվածածին եկեղե-
ցու մոտ1։ 

Չնայած IX դ. վերջից և X դ. սկզբից շրջանառության մեջ են մտնում 
«հայր», «վանահայր», «առաջնորդ» բառերը, ընդ որում Վանեվանի 903 
թ. արձանագրությունում միմյանց հետ շաղախված ենք տեսնում «վանա-
կան» և «հայր» եզրույթները («Եւ տուաք ի քեզ Վանավանու վանական 
հայր Աբրահամ աղաւթել եւ վայելել…»)2, այնուհանդերձ «վանական» ձևի 
կիրառությունը շարունակվում է պահպանվել մինչև X դ. կեսը։ Օրբելյանը, 
պատմելով հայոց եկեղեցու միասնականության վերականգնման ուղղու-
թյամբ Անանիա Ա Մոկացի կաթողիկոսի (946-968) գործադրած ջանքերի 
մասին, հայտնում է, որ անխոնջ հայրապետը, ուղևորվելով Արցախի Խա-
չեն գավառ. «Եւ ժողովէ զամենայն իշխանս աշխարհիս և զեպիսկոպո-
սունս և զվանականս ի տեղին որ Արդախն կոչի»3։ Արդախի 949 թ. եկե-
ղեցական ժողովի մասնակիցների թվում է լինում նաև «Հայր Սարգիս` 
Գանձասարու վանական»4։ Ուշագրավ է, որ Սարգսին, առանց անունը 
տալու, Ստեփանոս Օրբելյանը կոչում է «եկեղեցապանն Գանձասարու»5։ 

Իսկ վերոհիշյալ կաթողիկոսին X դ. պատմիչ Ստեփանոս Տարոնեցի 
Ասողիկն անվանում է «…Տէր Անանիա Մոկացի, առաջնորդ սուրբ ուխ-
տին Վարագայ, հայրապետ Հայաստանեացս…»6։ 

Ասողիկը, խոսելով բյուզանդական Հայաստանից դավանական հողի 
վրա հալածված հայ կրոնավորների` Բագրատունյաց ապահով թագավո-
րության սահմաններ տեղափոխվելու մասին, նորից օգտագործում է «ա-
ռաջնորդ» բառը. «Նախ առաջին` մեծահռչակ ուխտն Կամրջաձորոյ ի 
գաւառին Արշարունեաց, որոյ առաջնորդ հայր Յովհաննէս, որ հալածե-

                                            
1 Տե՛ս Աշ. Մանուչարյան, Վիմագրերը որպես Հայաստանի քաղաքական պատմության 

սկզբնաղբյուրներ (IX- XIV դդ.), Երևան, 2015, էջ 16-17։ 
2 «Դիվան հայ վիմագրության», պրակ IV, Գեղարքունիք, կազմեց Ս. Բարխուդարյան, 

Երևան, 1973, էջ 122։ 
3 Ստեփանոս Օրբելյան, էջ 278։ 

4 «Այրարատ», 1896, էջ 42, «Այրարատ», 1897, էջ 134։ 
5 Ստեփանոս Օրբելյան, էջ 279։ 

6 «Ստեփանոսի Տարօնեցւոյ Ասողկան Պատմութիւն տիեզերական», Ս. Պետերբուրգ, 1885, 

էջ 171։ 
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ալ յարևմտեայ աշխարհէն, յԵգերացւոց գաւառէն, ի քաղկեդոնական 
մարդատաւան աղանդից…»1։ 

Այդպիսով, IX դ. վերջից և դրան հաջորդող դարի սկզբից գործածու-
թյուն գտած «հայր», «վանահայր», «առաջնորդ» բառերը X դ. կեսին թե՛ 
վիմագիր, թե՛ մատենագիր սկզբնաղբյուրներում հաստատուն տեղ են 
գրավում։ 

Ամփոփելով տեսնում ենք, որ վաղ միջնադարում որպես վանահայր 
արտահայտող իմաստ առավելապես գործածվել է «վանաց երէցը»` V-VII 
դ. կես։ Սա մի այնպիսի ժամանակաշրջան էր, երբ վանքերում հաս-
տատված կրոնավորները, միաբանները կամ սուրբ ուխտի սպասավոր-
ները սկզբում հրաժարվում էին նվիրապետական աստիճաններից։ VII դ. 
սկզբներից շրջանառության մեջ է մտնում «եկեղեցապան», «եկեղեց-
պան» եզրույթը, որը չնայած գործածվել է ներառյալ XI-XII դդ., բայց լայն 
կիրառություն չի գտել։ VII դ. կեսից մինչև IX դ. վերջ- X դ. կես մեծ տա-
րածում է ստանում «վանական» ձևը` մի կողմ մղելով «վանաց երէցին» ու 
«եկեղեցպանին»։  

Դրանից հետո «վանականը» իր տեղը զիջում է ամենաերկարատև 
գործածություն ունեցող «վանահայր», «առաջնորդ» ձևերին։ 

ՎԱՆԱՀԱՅՐ ՀՈԳԵՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՎԱՂ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ  
ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 

Աշոտ Մանուչարյան 

Բանալի բառեր – վանահայր, հոգևոր, պաշտոն, վաղ, միջնադարյան, անվա-
նում, ժամանակագրական, քննություն, վիմագիր, վանաց երէց, վանական։ 

Հայերեն վաղ վիմագրերի ժամանակագրական քննությունը` մատենագրական 
աղբյուրների զուգահեռ համեմատությամբ, երևան է հանում «վանահայր», «առաջ-
նորդ» հոգևոր պաշտոնի նախնական գործածության ձևերը` «վանաց երէց» (V-VII 
դ. կես), «եկեղեցապան» (VII դ. սկիզբ. – XI/XII դդ.), «վանական» (VII դ. կես- IX դ. 
վերջ/ X դ. կես)։ 

                                            
1 Նույն տեղում, էջ 173-174։ 
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РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ  
ДУХОВНОЙ ДОЛЖНОСТИ ИГУМЕНА 

Ашот Манучарян 

Ключевые слова։ игумен, духовный, должность, ранний, средневековый, на-
именование, хронологический, исследование, надпись, иерей монастыря, 
монах. 

Хронологическое исследование армянских ранних лапидарных надписей с парал-
лельным сравнением с историографическими источниками выявляет предваритель-
ные формы использования наименований духовной должности “игумена”, “настоятеля 
монастыря”։ “иерей монастыря” (V в. - половина VII вв.), “хранитель церкви” (начало 
VII в. – XI/XII вв.), “монах” (половина VII в. – конец IX в./половина X в.). 

NAMES FOR THE SPIRITUAL RANK OF “VANAHAIR”  
IN THE EARLY MIDDLE AGES 

Ashot Manucharyan 

Key Words։ Father -Superior, spiritual, rank, early Middle Ages, name, chrono-
logical, research, inscription, vanats.erets or presbyter of the monastery, monk. 

Both the chronological research and the bibliographical sourses of early Armenian 
inscriptions have revealed the various forms of names given to "vanahair" or Father- 
Superior, " Arajnord" or bishop in ordinary, such as " vanats erets" or presbyter of the 
monastery" (the mid-V-VII cc), " ekeghetsapan" or "monastery guard"(the beginning of the 
VIIc- XI/ XIIcc), " vanakan" or Monk (mid-VIIc-the end of the Dc). 
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ԷՋՄԻԱԾՆԻ ԵՂԲԱՅՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ 
ԿԱՐԳԱԴԻՐ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Արշակ Բալյան 

Առաջին Համաշխարհային պատերազմի սկսվելուն պես հայրենա-
սեր կաթողիկոս Գևորգ Ե Սուրենյանցը, որն օծվել էր 1912 թ. ամռանը1 
իր կոնդակներով կոչ էր անում Ռուսաստանի հայազգի քաղաքացինե-
րին իրենց նյութական միջոցներով օգնել վիրավոր զինվորներին, նրանց 
ընտանիքի անդամներին հաղթահարելու համար նյութական դժվարու-
թյունները2: 

1914 թ. նոյեմբերին Թուրքիան և Ռուսաստանը ընդգրկվում են ռազ-
մական գործողությունների ոլորտ, հանդես գալով իբրև թշնամի կողմեր: 

Կովկասյան ռազմաճակատում ընթացող ռազմական գործողություն-
ները աղետաբեր եղան արևմտահայերի համար: Թուրքիան ձեռնարկեց 
իր ծրագրի իրագործմանը. ոչնչացնել հայ տարրը տեղում: Սակայն հա-
յության մի մասին հաջողվեց ազատվել սպանդից, հանգրվանել Արևե-
լյան Հայաստանում և այլուր: 

1914 թ. դեկտեմբերի սկզբներին ստեղծված ռազմաքաղաքական նոր 
պայմաններում կաթողիկոսը դիմեց վճռական քայլերի, հույս ունենալով 
նաև Հայկական հարցի դրական լուծման կապակցությամբ: 1914 թ. դեկ-
տեմբերի 28-ի նրա հեղինակած 1990 կոնդակը ուղարկվեց ի սփյուռս 
աշխարհի, որը ևս մի քայլ էր այդ ուղղությամբ: 

Կոնդակի համաձայն Կաթողիկոսի իրավասության ներքո ստեղծվում 
էր «Էջմիածնի Եղբայրական Օգնության Գլխավոր Կարգադիր Հանձնա-
ժողով» անվամբ մի կազմակերպություն, որը կոչված էր միավորել, 
կենտրոնացնել հայ ժողովրդի նյութական միջոցներն ի նպաստ թշվա-
ռության մեջ հայտնված մայր ժողովրդի բեկորներին` գաղթականներին: 

Մինչ այդ եղբայրական օգնության կամավոր կազմակերպություններ 
ստեղծվել էին Երևանի հայրապետական թեմում, Ալեքսնադրապոլում, 

                                            
1 Ս. Կերտող, Հայ առաքելական եկեղեցին Առաջին աշխարհամարտի տարիներին, 

Մ.Ա.Ս.Էջմիածին, 2003, էջ 31: 
2 Ռուսական բանակ է զորակոչվել 250 000 հայ (տե´ս ՀՀՀ, հ. 1, Երևան, 1990, էջ 253): 
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Վասպուրականում, Սալմաստում Նախիջևանում, Բեսարաբիայում, Նոր-
Բայազետում, Իգդիրում, Ախալքալակում, ինչպես նաև ռուսական բանա-
կի կողմից ազատագրված բնակավայրերում: 

Գաղթի ստվարաթիվ դառնալուն զուգահեռ փախստականների օգ-
նության կազմակերպություններ էին ստեղծվում Ռուսատանում` Հայկա-
կան եկեղեցու հովանու ներքո, Պյատիգորսկում, Թիֆլիսում, Օդեսայում: 

1915 թ. հունիսի 4-ին էջմիածնի Եղբայրական օգնության գլխավոր 
Կարգադիր հանձնաժողովն իր նիստում մոտ ապագայում իրագործելու 
համար նոր խնդիրներ է քննարկում: Սակայն վրա է հասնում հայերի 
զանգվածային տեղահանության, աքսորի ու կոտորածի աղետը և նա-
խատեսված ոչ մի ծրագիր չի իրականացվում: Մանավանդ ռուսական 
իշխանությունները ոչ միայն չէին օգնում, այլ փոխել էին իրենց քաղաքա-
կանությունը, դեմ էին այդ ծրագրերի իրագործմանը, մտադիր լինելով 
հայաթափ անել Արևմտյան Հայաստանը կազակներով, ռուսներով բնա-
կեցնել ազատ տարածությունները` դեպի տաք ջրերը ելք ունենալու 
նպատակով: 

Նշված նոր ծրագիրը, որի հեղինակը Թիֆլիսի ազգային բյուրոն էր և 
նպատակ ուներ օգնել նաև աքսորված, Միջագետք գաղթած 500 000 
հայերին, պարունակում էր հետևյալ խնդիրները. «1. Չէզոք պետություն-
ների կողմից... հատուկ հանձնաժողովի միջոցով օգնություն հասցնել 
Միջագետքի հայերին, 2. Նույն չեզոք պետությունների կողմից երկու 
հանձնաժողովներ կազմել ու ուղարկել հայերով բնակեցված, բայց հայա-
թափված նահանգները` հաստատուն երաշխիքներ ստանալուց հետո 
նրանց իրենց տեղերը վերադարձնելու և ապաստան տալու պայմանով: 

Պատերազմի սկզբնական շրջանում ռուսական բանակի կազմում 
գործող հայ կամավորական խմբերի շուրջ եղած և հետզհետե տարած-
վող լուրերը ճշտելու, ստուգելու նպատակով և հայ կամավորներին ու 
զինվորներին մխիթարելու նաև խրախուսելու «ըստ օրինակի նախնյաց 
յուրյանց պատերազմել քաջությամբ և անձնազոհությամբ ընդդեմ ընդ-
հանուր թշնամու, փրկության Հայաստանի»: Կաթողիկոսը 1914 թ. հոկ-
տեմբերի 15-ին երկու կոնդակ հռչակեց, մեկը վիրահայության առաջ-
նորդ Մեսրոպ եպիսկոպոս Տեր-Մովսիսյանի, մյուսը` Երևանի փոխթե-
մակալ Խ. Մուրադբեկյանի: 

Կաթողիկոսը համաձայն կոնդակների հրահանգում է Մ. Տեր-Մովսի-
սյանին ու Խ. Մուրդաբեկյանին այցելել պատրեազմի դաշտը և մանրա-
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մասը զեկուցագրեր ներկայացնել ոչ միայն զինվորականության, ինչպես 
նաև ժողովրդի, այլև տեղում տիրող վիճակի մասին: 

Պատվիրակության կազմում Գևորգ Ե-ի համաձայնությամբ ընդ-
գրկվել են, Ազգային բյուրոյի փոխնախագահ Հ. Խունունցը (Ներսեսյան 
դպրոցի տեսուչ), Երևանի Եղբայրական օգնության հանձնաժողովի ան-
դամ Ս. Խաչատրյանը, Թիֆլիսի գերեզմանատան միաբան Նիկողայոս 
քահանա Բավոյանը, գրողներ Հ. Թումանյանը, Ա. Շիրվանզադեն: 

Կաթողիկոսը հատուկ պատվիրել է բոլոր հայկական բնակավայրե-
րում օգնել բնակչությանը` մնալ տեղում, կազմակերպել ինքնապաշտպա-
նություն: Պատվիրակության շրջագայությունը տևել է 1914 թ նոյեմբերի 
17-ից մինչև դեկտեմբերի 12-ը: 

Կաթողիկոսը հեռագրով նախապես խնդրել էր Կովկասի փոխարքա 
կոմս Ի. Ի. Վորոնցով-Դաշկովին ճանապարհորդության ընթացքում ա-
ջակցել պատվիրակությանը անհրաժեշտ կարգադրություններով: Պատ-
վիրակությունը եղել է Իգդիրում (ուր հանդիպել է գեներալ Օգանովս-
կուն), Օրգովում, Արծափում, Բայազետում (Մեսրոպ եպիսկոպոսն այս-
տեղից մեկնեց Թիֆլիս` ժամանող Նիկոլայ 2-րդ ցարին հանդիպելու հա-
մար), Դիադինում, Ս. Հովհաննես վանքում, Ղարաքիլիսայում (այստեղ 
ռուս գեներալ, մահմեդական Աբացևի հրահանգով հայ կամավորների 
հետ հանդիպումը չկայացավ), Ալաշկերտում: 

1914 թ. դեկտեմբերի 5-ին պատվիրակությունը վերադարձավ Էջմիա-
ծին` պատերազմական գործողությունների պատճառով հնարավոր չե-
ղավ շարժվել առաջ: 

1914 թ. օգոստոսի 1-ին սկսված Առաջին աշխարհամարտի առաջին 
իսկ օրերից Ռուսական կայսրության վարչական տիրապետության ներ-
քո գտնվող հայ ժողովուրդը, նրա հոգևոր առաջնորդը` Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոս Գևորգ Ե իր 1150 կոնդակով արտահայտեց ոչ միայն իր վե-
րաբերմունքը, կարեկցանքը հայազգի զինվորների հանդեպ, այլև մտա-
հոգությունը հանուն ընդհանուր հայրենիքի, «Մեծազոր Ռուսիայի բարօ-
րության»: 

1914 թ. նոյեմբերի 2-ին Գևորգ Ե իր 1730, 1731, 1732, 1733, 1734 կոն-
դակներով Կալկաթայի, Սինգապուրի մի շարք հայաբնակ քաղաքների 
հայությանը հորդորեց, կոչ արեց նյութապես ու բարոյապես օգնել կռվող 
զինվորներին, վիրավորներին ու նրանց ընտանիքներին: Օգնություն ժո-
ղովելու նպատակով կաթողիկոսը 07.11.1914 թ. հատուկ կոնդակով 
թույլտվություն խնդրեց կոմս Ի. Ի. Վորոնցով-Դաշկովից, որը և ստա-
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ցավ: 20.11.1914 թ. կաթողիկոսն այդ լուրն ուրախությամբ հայտնելով վի-
րահայության թեմակալին, տեղեկացնում է. 1) կազմակերպել «եղբայրա-
կան օգնության գործը և ժողովելու կամավոր նվերներ» հօգուտ աղետյալ 
փախստական արևմտահայերի, 2) ստեղծում է «կենտրոնական հանձ-
նաժողով կազմված աշխարհականներից» փախստական հայերին ու 
պատերազմից վնասվածներին օգնող. անդամներ են նշանակվում Ա. 
Խատիսյանը, Հ. Խունունցը, Մարիամ Թումանյանը, Ա. Թամամշյանը, 
Շուշանիկ Օգանեսյանը, Խաչատուր Աֆրիկյանը: 

Հեռատես Գևորգ Ե կաթողիկոսը 1914 թ. դեկտեմբերի 28-ին հրատա-
րակած 1990 կոնդակով կազմավորեց «Էջմիածնի Եղբայրական օգնության 
Ս. Էջմիածնի գլխավոր կարգադիր հանձնաժողով» կազմակերպությունը 
Եփրեմ եպիսկոպոս Սուքիասյանի նախագահությամբ, անդամները. Բ. 
Վարդազարյան, Մ. եպ. Մատթևոսյան, Գ. վրդ. Հովսեփյան, Բ. վրդ. Աղա-
վելյան, Վ. եպ. Հակոբյան: Հանձնաժողովի հիմնական խնդիրն էր հնարա-
վորինս շտապ օգնություն հասցնել աղետյալ փախստականներին և այդ 
նպատակով «Միավորել գործունեությունները բոլոր Եղբայրական Հանձ-
նաժողովների Մեր» Կոնդակով հաստատված, որոշելու համար գործունեու-
թյան ընդհանուր սկզբունքը հօգուտ գաղթականների»: Բ. վարդապետ 
Վարդազարյանը նշանակվեց նաև Էջմիածնի որբանոցի կառավարիչ: 

Հետագայում Էջմիածնի Գլխավոր կարգադիր հանձնաժողովի նախա-
գահներ են եղել Բագրատ եպ. Վարդազարյանը, Գ. վրդ. Հովսեփյանը, 
Գ. վրդ. Չորեքչյանը, Զ. վրդ. Մահտեսի-Բաբայանը: Հանձնաժողովներ 
ստեղծվեցին հայկական մյուս թեմերում. Երևանի Հայրապետական թե-
մում, Բեսարաբիայում ու Նոր-Նախիջևանում, Հին-Նախիջևանում, Ալեք-
սանդրապոլում, Վասպուրականում, Սալմաստում, որոնք ղեկավարում 
էին նշանավոր հոգևորականներ, աչքի ընկնող հասարակական գործիչ-
ներ: Հանձնաժողովը մասնաճյուղեր բացեց նաև Արևմտյան Հայաստանի 
ազատագրված նահանգներում և այլ հայաբնակ վայրերում: 

Էջմիածնի Գլխավոր կարգադիր հանձնաժողովը 1915 թ. հունվարի 9-
ին հանդես եկավ փախստականներին օգնելու կոչով` «ամեն կերպ աջակ-
ցել եղբայրական օգնության սուրբ գործին»: Փախստականներին անհրա-
ժեշտ էր կազմակերպված, լայն օգնություն փողով կամ ալյուրով, որտեղ էլ 
նրանք ապաստանած, հանգրվանած լինեին. Երևանի թեմում, Թիֆլիսում, 
թե Սուրմալուում: 

Փախստականներին օգնություն էին հասցնում հայաբնակ մի շարք 
քաղաքներից. Հայոց կոմիտեն Պետրոգրադից` 25 000 ռուբ., Բաքվից` 
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5000 ռուբ., Ախալքալակից` 1500 ռուբ., Սյունյաց թեմից` 110 ռուբ., 1564 
զույգ գուլպա, 21 զույգ ձեռնոց: 

Հունիսի 4-ի դրությամբ Էջմիածնի Եղբայրական օգնության Գլխա-
վոր կարգադիր հանձնաժողովին Հին Բայազետից, Ախալքալակից, Իգ-
դիրից, Նոր Բայազետից և այլն, ուղարկվել է 261 150 ռուբլի` օգնելու 
գաղթականներին, հիվանդներին, հայ կամավորներին: 

Մուշից, Խնուսից, Ալջավազից, Մոկսից, Շատախից, Վասպուրակա-
նից գաղթականության թիվը հասնում է 150 000: 

Փախստականների մեծ մասը տեղավորվել էր Երևանի մերձակա 
գյուղերում: 1915 թ. առաջին օրերին նրանց հոսքը ոչ միայն չէր դադա-
րում, այլ հակառակը ստվարանում էր: 

1914 թ. վերջին Պարսկաստանից փախստականների թիվը կազմում 
էր 63 000 մարդ, որից կեսը` հայ, Թուրքիայից, Ալաշկերտից` 25 000-
30 000 մարդ, Սարիղամիշի, Կաղզվանի վրայով 30 000 մարդ: Թուրքիա-
յին սահմանակից ռուսահպատակ գյուղերից` 30 000 մարդ: Այդպիսով 
փախստականների թիվը կազմում էր 150 000: Սակայն, ինչպես նշվեց, 
հոսքը շարունակվում էր: 

1915 թ. հունվարի 24-ի նիստում Էջմիածնի Գլխավոր կարգադիր 
հանձնաժողովը որոշեց. «1. Կանոնավոր կերպով կազմակերպել գաղթա-
կան-փախստականներին խնամելու և կերակրելու գործը. 2. միաձև և 
միաժամանակ անցկացնել վիճակագրություն. 3. գաղթականներին բա-
ժանել հագուստ և անկողիններ. 4. ամեն տեղ կազմակերպել բժշկական 
օգնություն. 5. գաղթականների համար ստեղծել առողջապահական և 
մաքրության պայմաններ և բացել բաղնիքներ. 6. ամեն կերպ նպաստել 
որբանոցներին և անտեր ու չքավոր երեխաների խնամքի և սնման գոր-
ծին. 7. աշխատանքի ընդունակների համար գործ և աշխատանք կազ-
մակերպել. 8. ունենալ հատուկ չափաբերական մատյան Թուրքիայից և 
Պարսկաստանից գաղթական-փախստականների համար և այլն»1: 

Էջմիածնի «Եղբայրական օգնության Գլխավոր կարգադիր հանձնա-
ժողովը՚, որը գործեց մինչև 1919 թ. մայիսը, Գևորգ Ե կաթողիկոսի ղե-
կավարությամբ զգալի աշխատանք կատարեց աղետյալ փախստական-
ներին փրկելու գործում: 

                                            
1 ՀՀ ՊՊԿԱ, ֆ. 472, ց.1, գ. 15, թ. 1 (տե´ս Կերտող Ստեփան, Հայ Առաքելական եկեղեցին Ա-

ռաջին աշխարհամարտի տարիներին, Մ. Ա. Ս. Էջմիածին, 2003, էջ 143): 
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ԷՋՄԻԱԾՆԻ ԵՂԲԱՅՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԿԱՐԳԱԴԻՐ 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Արշակ Բալյան 

Բանալի բառեր` Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գևորգ Ե Սուրենյանց Տփխիսե-
ցի, Էջմիածնի Եղբայրական օգնության Գլխավոր կարգադիր հանձնաժողով, 
կոնդակ, փախստականներ, գաղթ, Կովկասյան ռազմաճակատ, Առաջին աշ-
խարհամարտ, կամավորական ջոկատներ, Արևմտյան Հայաստան, Բարեգոր-
ծական կազմակերպություններ: 

Ընդգրկվելով Ռուսաստանի հետ ռազմական գործողությունների ոլորտ Թուրքի-
ան հարմար հնարավորություն ստացավ կոտորել արևմտահայերին, որոնց մի մասը 
ապաստանելու ակնկալիքով դիմել էր փախուստի դեպի Արևելյան Հայաստան: 

Ելնելով Արևմտյան Հայաստանում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավի-
ճակից Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գևորգ Ե Սուրենյանցը 1914 թ. դեկտեմբերի 28-
ին ընդունեց 1990 կոնդակը` Ս.Էջմիածնի Եղբայրական Օգնության Գլխավոր Կար-
գադիր Հանձնաժողովի ստեղծման մասին, որի նպատակն էր միավորել ու կենտ-
րոնացնել Հայ առաքելական եկեղեցու միջոցները, նաև տարբեր բարեգործական 
կազմակերպություններից ստացված օգնությունը` սատարելու աղետալի վիճա-
կում հայտնված գաղթականներին: 

Հանձնաժողովը զգալի աշխատանք վարեց նշված ուղղությամբ և լուծարվեց 
1919 թ. մայիսին: 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭЧМИАДЗИНСКОЙ ГЛАВНОЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ 
КОММИССИИ БРАТСКОЙ ПОМОЩИ 

Аршак Балян 

Ключевые слова: беженцы, Католикос Всех Армян Геворг 5 Суренянц, 
рескрипт, Эчмиадзинская Главная распорядительная комиссия братской 
помощи, миграция, Кавказ, Первая мировая война, отряд добровольцев, 
Западная Армения, благотворительные организации 

Вступив в боевые действия с Россией в начале Первой мировой войны, Турция 
получила удобную возможность истребления западных армян, часть из которых в 
поисках убежища спасаясь бежала в Восточную Армению. 

Исходя из военно-политической ситуации, сложившейся в Западной Армении 
28-го декабря 1914 года Католикос Всех Армян Геворга 5-й Суренянца издал рескрипт 
1990 о создании Эчмиадзинской Распорядительной комиссии братской помощи, 
цель которой была объединить и сосредоточить средства Армянской апостольской 
церкви, а также поступившие от различных благотворительных организаций в 
помощь оказавшимся в бедственном положении беженцам. 
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Коммиссией была проделана значительная работа в указанном направлении и 
была расформирована в мае 1919 г. 

THE ACTIVITIES OF THE COMMISSION'S MAIN ADMINISTRATIVE  
ECHMIADZIN FRATERNAL ASSISTANCE 

Arshak Balyan 

Keywords: refugees, Gevorg 5 Sureniants Catholicos of all Armenians, Rescript, 
Echmiadzin Home Regulatory Commission fraternal aid, migration, the Caucasus, 
World War I, the volunteer Squad, Western Armenia, charities 

Joining in the fighting with Russia at the beginning of the first world war, Turkey 
received a good opportunity to extermination of the Western Armenians, many of whom 
sought refuge to escape fled to Eastern Armenia. 

On the basis of the military-political situation in Western Armenia December 28, 1914 
year Gevorg 5th Sureniants, Catholicos all of Armenians, issued a prescript of 1990 on the 
establishment of the Administrative Commission of the Echmiadzin fraternal aid, the 
purpose of which was to unite and focus the funds of the Armenian Apostolic Church, as 
well as from various charities to help the stranded refugees. 

Fee of considerable work has been done in that direction and was disbanded in may, 
1919. 
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ՀՀ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ «ԿՐՈՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»  
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 

Պարգև Բարսեղյան  

Հայաստանի անկախացմանը հաջորդած առաջին տարիներից բու-
հական կրթական համակարգում տեղի ունեցան զգալի փոփոխություն-
ներ, որոնք վերաբերում էին կրթական նոր ծրագրերի ներդրմանը, դասա-
վանդման նոր, անցյալի պարտադրանքից ու գաղափարական առանձնա-
հատկություններից զերծ մեթոդների կիրառությանը, ինչպես նաև ազ-
գային-հայրենասիրական դաստիարակության բարձրացմանն ուղղված 
ծրագրերի իրագործմանը։ 

Կրթական նոր համակարգին անցման շրջանում բուհերում ամ-
րագրվեցին հանրակրթական մի շարք առարկաներ, որոնց թվում էին 
նաև կրոնին և դրա պատմությանն առնչվող, տարբեր անուններով ու 
ծրագրերով հանդես եկող «Կրոնի պատմություն և տեսություն» «Կրոնի 
պատմություն», «Կրոնների պատմություն», երբեմն նաև «Քրիստոնեա-
կան դաստիարակություն», «Հայ եկեղեցու պատմություն», «Քրիստոնե-
ական բարոյականություն» և այլ առարկաները։ Ժամանակի ընթացքում 
(մոտ քսան տարի) բուհերում այդ առարկաներն անցան ադապտացման 
որոշակի փուլ, որի արդյունքում մի շարք բուհերում ամրապնդվեց և ընդ-
հանուր կրթական առարկաների ցանկում իր մշտական տեղը զբաղեց-
րեց «Կրոնների (Կրոնի) պատմություն» առարկան, այն դեպքում, երբ 
միևնույն ժամանակ մի շարք բուհեր ընդհանրապես հրաժարվեցին այդ 
առարկայի դասավանդումից (օր. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական 
պետական ինստիտուտը, Երևանի պետական բժշկական համալսարանը 
և այլն)։  

Ժամանակակից ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ընդհա-
նուր հանրակրթական առարկաների ցանկում պարտադիր կամ կա-
մընտրական հիմունքներով կրոնագիտական առարկաներ են դասա-
վանդվում ԵՊՀ-ում՝ «Կրոնների պատմություն», ԵՊՄՀ-ում՝ «Կրոնի 
պատմություն և տեսություն»1,  ԳՊՀ-ում՝ «Կրոնների պատմություն» և 

                                            
1  http://armspu.am/upload/file/2/Arka%20Bakalavr/kroni%20patm.%20ev%20tesut.%20arka%20bakalavr.pdf 
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այլն։ Հարկ է նշել նաև, որ Երևանի պետական տնտեսագիտական հա-
մալսարանում դասավանդվում է «Մշակութաբանություն և Հայ մշակույ-
թի պատմություն» առարկան, որը ներառում է նաև դիցաբանությանը և 
կրոնին առնչվող տարբեր թեմաներ1, Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարանում «Հայ եկեղեցու պատմություն» առարկան, իսկ Վ. Բրյու-
սովի անվ. լեզվաբանական համալսարանում միջմշակութային հաղոր-
դակցությանն առնչվող առարկաների ծրագրերում անդրադարձ կա տար-
բեր կրոններին և կրոնական ուղղություններին վերաբերող որոշ հարցե-
րի։ Իհարկե հատուկ պետք է նշենք նաև այն կարևոր հանգամանքը, որ 
ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետում և Էջմիածնի Գևորգյան 
հոգևոր ճեմարանում, որպես մասնագիտական առարկաներ, դասավանդ-
վում են կրոնագիտական տարբեր դիսցիպլիններ, որոնք հնարավորու-
թյուն են տալիս կրոն երևույթի և նրա բազմազան դրսևորումների մասին 
ձևավորել առավել ամբողջական և համապարփակ գիտելիքներ, ինչպես 
նաև` գիտական հիմքերի վրա դնել կրոնի տեսական և պատմական ու-
սումնասիրությունները։ 

Ստորև մեր առջև խնդիր ենք դրել ներկայացնել կրոնի վերաբերյալ 
բուհերում դասավանդվող հանրակրթական բաղադրիչի մաս կազմող 
«Կրոնների պատմություն» առարկան և անդրադառնալ դրա դասա-
վանդման ընթացքում ի հայտ եկած որոշ խնդիրների։ 

Նախ պետք է կարևորենք այն, որ ժամանակակից աշխարհում, գի-
տության զարգացման արդի փուլում, օրեցօր մեծանում է կրոնների 
նկատմամբ հետաքրքրությունը և դինամիկ զարգացող գիտական դիս-
ցիպլինների շարքում իրենց ուրույն տեղն ունեն նաև կրոնագիտական մի 
շարք դիսցիպլիններ՝ կրոնների պատմություն, կրոնի սոցիոլոգիա, կրո-
նի հոգեբանություն, կրոնի ֆենոմենոլոգիա, կրոնի փիլիսոփայություն և 
այլն։ Այս համատեքստում այսօր բավականին արդիական է հայ իրակա-
նության մեջ ընդհանուր կրթական համակարգում նաև կրոնների մասին 
ամբողջական և օբյեկտիվ տեղեկատվության ապահովումը, կրոնների 
լուսաբանումը, բազմակողմանի և լիարժեք ուսումնասիրությունը, ինչպես 
նաև համաշխարհային կրոնագիտական ուսումնասիրությունների ար-
դյունքներին հասու լինելը։ Եթե հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, 
որ խորհրդային տարիներին հայ իրականությունը կրոններին առնչվել է 
                                            
1 http://media.asue.am/upload/mshak.pdf 
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միայն որոշակի վերապահումներով, այն էլ աթեիստական գաղափարա-
խոսության և դաստիարակության պայմաններում, ապա ակնհայտ է, որ 
այսօր կրոնների ուսումնասիրությունը ունի հասարակական մեծ պա-
հանջարկ և բուհերում նմանատիպ առարկաների դասավանդումը առա-
ջին հերթին ուղղված է այդ բացը լրացնելուն և ժամանակակից սերնդին 
կրոնների մասին լիարժեք տեղեկատվություն տրամադրելուն։ 

Դեռևս 1990-ականների սկզբին հարաբերական ազատության պայ-
մաններում հասարակությանը կրոնական ավանդական հոգևոր-մշակու-
թային արժեքների կողքին հրամցվեցին նաև ներմուծված, օտարածին 
արժեքներ, որոնք ինչ-ինչ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով սկսե-
ցին արագորեն տարածվել՝ դառնալով Հայաստանում նորանոր կրոնա-
կան կազմակերպությունների ձևավորման և զարգացման պատճառ։ Այդ 
երևույթների տարածման բազմաթիվ և բազմազան պատճառների շար-
քում հատկապես կարևորվում է գիտելիքների և ինֆորմացիայի պակա-
սը, որն առկա էր նշված ժամանակահատվածում և հետևանքն էր կրոնի 
վերաբերյալ խորհրդային շրջանի արհեստական վակուումի։  

Այսօր այդ բացը լրացնելուն է ուղղված «Կրոնների պատմություն» ա-
ռարկայի դասավանդումը, որի միջոցով ժամանակակից հայ երիտասար-
դը ծանոթանում է կրոն երևույթին, նրա բազմազան և տարատեսակ 
դրսևորումներին, տարբեր կրոնների դավանաբանական և ծիսապաշտա-
մունքային առանձնահատկություններին։ Հատկապես կարևորվում է այդ 
ամենի ուսումնասիրությունը համեմատական կրոնագիտության տարա-
տեսակ մեթոդների կիրառությամբ, որի արդյունքում ուսանողը ոչ միայն 
ծանոթանում է տարբեր կրոնների ու կրոնական ուղղությունների հիմնա-
կան առանձնահատկություններին, այլև հնարավորություն է ստանում ա-
վելի լիարժեք և ամբողջական պատկերացում կազմել իր սեփական կրո-
նի, դավանանքի, ծիսապաշտամունքային համակարգի, ինչպես նաև ազ-
գային եկեղեցու հիմնական առանձնահատկությունների մասին։  

Վերջին տարիներին մասնավորապես ԵՊՀ և ԳՊՀ տարբեր ֆակուլ-
տետներում «Կրոնների պատմություն» առարկայի դասավանդումը ի 
հայտ է բերել որոշ խնդիրներ, որոնց առավել խորը և ամբողջական ու-
սումնասիրությունը, ինչպես նաև դրա արդյունքում ճշգրիտ եզրահան-
գումները կարող են է՛լ ավելի լիարժեք, արդյունավետ և նպատակային 
դարձնել առարկայի դասավանդումը։ 
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Նշված խնդիրներից կարելի է հատկապես առանձնացնել մի քանիսը, 
որոնք այսօր խիստ արդիական են և հրատապ լուծում են պահանջում, 
չնայած՝ պետք է հաշվի առնել նաև այն կարևոր հանգամանքը, որ այդ 
խնդիրների մեծ մասն ուղղակի փոխադարձ կապի մեջ է կրթական այլ ո-
լորտների և մակարդակների առարկաների հետ, և երևույթը պետք է դի-
տարկել իր ամբողջության մեջ։  

Այսպես, կրոնի և Հայ եկեղեցու պատմությանը առաջին ծանոթու-
թյունը երեխաներին տրվում է դեռ դպրոցում և բուհ ընդունված ուսա-
նողները, ենթադրվում է, որ արդեն պետք է տիրապետեն կրոնի և եկե-
ղեցու մասին որոշակի գիտելիքների, իսկ բուհում դասավանդվող առար-
կան պետք է լրացնի և առավել խորն ու համապարփակ դարձնի այդ գի-
տելիքները։ Սակայն վերջին տարիների դասավանդման փորձը ցույց է 
տալիս, որ բուհերի երկրորդ կուրսի ուսանողների (հիմնականում այս 
կուսերում է դասավանդվում առարկան) ճնշող մեծամասնությունը կամ 
չի տիրապետում կրոնի վերաբերյալ տարրական գիտելիքների, կամ ու-
նի խիստ մոտավոր պատկերացում, որն իհարկե բավարար չի կարելի 
համարել և այս ուղղությամբ աշխատանքները պետք է ավելի արդյունա-
վետ դարձվեն։ Այստեղ թերևս կարելի է նշել հանրակրթական դպրոցնե-
րի ոչ լիարժեք աշխատանքը, որը, անշուշտ, ոչ միայն Հայ եկեղեցու 
պատմությանը և կրոնների պատմությանն է վերաբերում, այլև ընդհան-
րապես մյուս առարկաներին ևս, դա գալիս է հանրակրթության ոչ բա-
վարար մակարդակից, և տվյալ դեպքում ճիշտ չի լինի շեշտել միայն 
նշված առարկաները։ Պետք է նաև կարևորենք հանրակրթական դպ-
րոցներում Հայ եկեղեցու և կրոնի պատմության դասավանդման համե-
մատաբար ոչ հարուստ փորձի առկայությունը, ինչպես նաև այն, որ ա-
ռարկան նոր է և դեռևս լիարժեքորեն չի ինտեգրվել հանրակթական ա-
ռարկայացանկին և հասարակական վերաբերմունքն էլ դեռևս միանշա-
նակ չէ։ Միաժամանակ պետք է նշենք նաև հասարակական միջավայրի 
ազդեցությունը, քանի որ այսօր Հայաստանի ոչ բոլոր համայնքներում և 
տարածաշրջաններում է, որ հասարակության անդամները ինտեգրված 
են կրոնական կյանքին, ակտիվ կրոնական պրակտիկա են իրականաց-
նում, կամ անմիջական կապի մեջ են եկեղեցու հետ։ 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը, պատահական չպետք է համարենք բուհ 
եկող երիտասարդի կրոնի (կրոնների) վերաբերյալ թերի գիտելիքների 
առկայությունը և պետք է ևս մեկ անգամ կարևորենք «Կրոնների պատ-
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մություն» առարկայի դասավանդումը, որը հնարավորություն է տալիս ոչ 
միայն լրացնելու դպրոցում ձեռք բերած գիտելիքները, այլև նույնիսկ ա-
պահովում է սկզբնական, տարրական գիտելիքներ, որոնք ուսանողը, են-
թադրաբար, պետք է ունենար մինչ բուհ գալը։  

Այս և նմանատիպ այլ հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը առա-
վել ամբողջական է դառնում, երբ փորձում ենք «Կրոնների պատմու-
թյուն» առարկայի դասավանդման ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրները 
դասակարգել, խմբավորել և դրանց լուծումները տեսնել ընդհանուրի հա-
մատեքստում։ 

Այսպես. բուհերում ուսանող երիտասարդներին, ըստ կրոնի վերաբե-
րյալ ունեցած գիտելիքների, կարելի է բաժանել չորս խմբի. 
ա) Տիրապետում են հանրակրթական բաղադրիչին և լավ ծանոթ են 

կրոնի և Հայ եկեղեցու պատմությանը, որը դասավանդվել է դպրո-
ցում, ինչպես նաև ակտիվ կրոնական կյանքով են ապրում և անմի-
ջական կապի մեջ են եկեղեցու հետ։ Թերևս ավելորդ չէ նշել, որ բա-
ցի Հայ եկեղեցու հետևորդ ուսանողներից, հանդիպում են նաև այլ 
կրոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որոնք լավ 
տիրապետում են իրենց դավանանքին ու վարդապետությանը, բայց 
դժվարությամբ են ընկալում կրոնագիտական օբյեկտիվ գիտելիքնե-
րը և որոշակի զգուշավորություն են ցուցաբերում դասընթացի սերտ-
ման ընթացքում։ 

բ) Կրոնի և եկեղեցու վերաբերյալ ունեն սահմանափակ պատկերա-
ցումներ, որոնք հիմնականում ավանդական ընկալումների ու մոտե-
ցումների շրջանակից դուրս չեն գալիս։ Այս խմբի անդամները կրո-
նական պրակտիկայի նկատմամբ ակտիվություն չեն ցուցաբերում, 
բայց միաժամանակ ընդգծված դրական վերաբերմունք ունեն ա-
վանդական կրոնական արժեքների նկատմամբ և հետաքրքրված են 
կրոնների և Հայ եկեղեցու պատմության հիմնահարցերով։  

գ) Չեն տիրապետում որևէ գիտելիքների, կրոնների և եկեղեցու վերա-
բերյալ ունեն խիստ մոտավոր պատկերացում, սակայն ակտիվու-
թյուն են ցուցաբերում դասընթացի նկատմամբ և ձգտում լրացնել 
այդ բացը։ 

դ) Չեն տիրապետում որևէ գիտելիքների կամ տիրապետում են խիստ 
սահմանափակ և դրսևորում են անթաքույց անտարբերություն ամեն 
մի կրոնականի հանդեպ։ Այս խմբի ներկայացուցիչները հիմնակա-
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նում նրանք են, որոնց ժամանակակից կրոնագիտության մեջ համա-
րում են կամ աթեիստներ, կամ ուղղակի անկրոնականներ։ 
Նշված խմբերի բազմազանությունը փաստացի ներկայացնում է նաև 

ժամանակակից հայ իրականությունը և հայ հասարակության ուղղակի 
արտացոլումն է, որի լիարժեք և ամբողջական ուսումնասիրությունը 
խիստ արդիական է և անհետաձգելի։ Այն հատկապես հնարավորություն 
կտա բացահայտել և գնահատել կրոնի դերը և նշանակությունը ժամա-
նակակից հասարակական կյանքում և արժևորել զարգացման այն մի-
տումներն ու իրողությունները, որոնք այսօր առկա են Հայաստանում։ 

Քննարկվող հիմնահարցերի շարքում հաջորդ կարևոր խնդիրը վե-
րաբերում է բուհերի ուսանողների կրոնական աշխարհայացքին և գի-
տակցությանը, դավանաբանական պատկերացումներին ու ծիսապաշ-
տամունքային արարողությունների նկատմամբ վերաբերմունքին։ Իհար-
կե ներկայացված խնդրի շրջանակը շատ լայն է, բայց միաժամանակ 
սրանք փոխկապակցված երևույթներ են և պետք է դիտարկվեն որպես 
մեկ ամբողջություն։ Այս դեպքում ևս ուսանողներին կարելի է բաժանել 
մի քանի խմբի և խնդիրը դիտարկել տարբեր տեսանկյուններից. 
ա) Կոնկրետ և հստակ կրոնական աշխարհայացքի տիրապետող, կրո-

նական գիտակցություն ունեցող, սեփական դավանանքի առանձնա-
հատկություններին ծանոթ, փաստացի կրոնական կողմնորոշում ու-
նեցող ուսանող։ Այս խմբում մեծամասնություն են Հայ եկեղեցու 
հետևորդները, որոնք այս կարգավիճակում են հատկապես կրոնա-
կան պրակտիկայի և եկեղեցու հետ ակտիվ շփումների ու կապի 
շնորհիվ։ Սակայն պետք է նշել, որ այս խմբի անդամների թիվն այն-
քան էլ մեծ չէ, չնայած որ պրակտիկան ցույց է տալիս այս խմբի կա-
յուն աճ։ Միաժամանակ պետք է նշենք, որ հանդիպում են նաև այլ 
կրոնական կազմակերպությունների անդամներ, որոնք ևս ամբող-
ջությամբ տիրապետում են իրենց դավանանքի նրբություններին և 
կրոնական աշխարհայացքի և գիտակցության կրողներ են։ 

բ) Բավականին զարգացած, գրագետ և  հիմնականում ավանդական 
բարոյական արժեքներով (այդ թվում նաև կրոնական) առաջնորդ-
վող, սակայն կրոնական աշխարհայացքի թերի, ոչ լիարժեք ըմբըռ-
նումներով երիտասարդներ, որոնց գիտակցությունը կրոնական չէ, 
սակայն կրոնականի որոշ տարրեր առկա են։ Որպես կանոն այս ու-
սանողներն իրենց համարում են Մայր եկեղեցու հետևորդ, սակայն 
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ակտիվ կրոնական կյանքով չեն ապրում և չեն տիրապետում եկեղե-
ցու դավանանքի հիմնական առանձնահատկություններին, ունեն կրո-
նական թերի գիտելիքներ, սակայն ակտիվություն են ցուցաբերում 
դրանք լրացնելու ուղղությամբ։ Այս խմբի մեջ են հատկապես այն ու-
սանողները, որոնք երբեմն սեփական պատկերացումներն ունեն կրո-
նական տարբեր երևույթների մասին և որոշ դավանաբանական հար-
ցերում ակնհայտ թերի գիտելիքների և ոչ դոգմատիկ սկզբունքների 
կրող են։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է շեշտել, որ այս խմբի անդամ-
ներից շատերը ծիսապաշտամունքային արարողությունների մասնա-
կիցներ են և, այնուամենայնիվ, որոշակի շփումներ եկեղեցու հետ ու-
նեն (երբեմն նաև տարերային)։ 

գ) Կրոնական ամեն մի երևույթի նկատմամբ անտարբեր, գիտական և 
կրոնական աշխարհայացքների խառնափնթոր մի ամբողջության 
տիրապետող ուսանողներ, որոնք զուրկ են կրոնական գիտակցու-
թյան, դավանաբանության և ծիսապաշտամունքային արարողու-
թյունների մասին տարրական գիտելիքներից։ Այս ուսանողների ան-
տարբերությունը դրսևորվում է նաև դասընթացի ընթացքում և 
նրանք դժկամությամբ են մասնակցում դասապրոցեսին։ Սակայն, 
ինչպես ցույց է տալիս փորձը, այս ուսանողների մի մասը դասա-
վանդման ընթացքում սկսում է աստիճանաբար ակնհայտ հե-
տաքրքրություն դրսևորել դասավանդվող թեմաների նկատմամբ և, 
ի վերջո, դառնում է դասապրոցեսի ակտիվ մասնակիցը։ 
Այսպիսով, նշված խմբերի հպանցիկ և մակերեսային դիտարկումն 

արդեն ի հայտ է բերում հիմնախնդիրների մի ամբողջ շարք, որոնց լուծ-
մանն ուղղված կարևոր քայլերից է նաև «Կրոնների պատմություն» ա-
ռարկայի դասավանդումը, և ինչպես պրակտիկան է ցույց տալիս, դա-
սընթացի ավարտին ուսանողները ունենում են առավել ամբողջական և 
ամփոփ գիտելիքներ այն հարցերի վերաբերյալ, որոնց նախկինում չեն 
տիրապետել, կամ տիրապետել են ոչ լիարժեք։  

Փաստորեն, դիտարկվող հիմնախնդիրների շարքում առաջնային 
պետք է համարենք Քրիստոնեության և մասնավորապես Հայոց եկեղեցու 
դավանաբանական առանձնահատկությունների վերաբերյալ ուսանողնե-
րի և ընդհանրապես հասարակական լայն շերտերի ոչ լիարժեք, թերի գի-
տելիքների լրացումը, որը միաժամանակ կարող է նաև արդյունավետ լի-
նել ազգային-կրոնական միասնության տեսանկյունից և ապահովել միաս-
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նական կրոնական գիտակցություն։ Այդ տեսանկյունից հատկապես դա-
վանաբանական հիմնահարցերի վերաբերյալ ամբողջական գիտելիքների 
առկայությունը կարող է նաև նպաստավոր պայմաններ ստեղծել այլ կրո-
նական կազմակերպությունների նկատմամբ վերաբերմունք դրսևորելու և 
դրանց դեմ գաղափարական պայքար տանելու հարցում։ 

Միաժամանակ «Կրոնների պատմության» դասավանդման ընթաց-
քում ուսանողները հետաքրքրություն են ցուցաբերում կրոնների նկատ-
մամբ ընդհանրապես և փորձում են ընդհանուր գիտելիքներ ձեռք բերել 
նաև ժամանակակից այլ կրոնների վերաբերյալ, որոնց ուսուցանումը ևս 
կարևոր է քաղաքակրթությունների երկխոսության և հակամարտություն-
ների ժամանակակից պայմաններում։ Հատկապես մեծ է հետաքրքրու-
թյունը բուդդայականության և, հասկանալի պատճառներով, իսլամի 
նկատմամբ։ Մեծ հետաքրքությամբ են անցնում նաև արևելյան ազգային 
կրոններին նվիրված դասերը։ Սակայն, այնուամենայնիվ, ուսանողների 
համար արդիական է և հոգեհարազատ քրիստոնեության ուսուցումը, 
հատկապես տարբեր ուղղությունների համեմատական ուսումնասիրու-
թյունը և ընդհանրությունների ու տարբերությունների բացահայտումը։ 
Վստահաբար կարող ենք ասել, որ քրիստոնեության վերաբերյալ, հատ-
կապես դավանանքի և քրիստոնեության հիմնական ուղղությունների 
մասին, ուսանողները հնարավորություն ունեն լիարժեք, կատարյալ և ի-
րական գիտելիքներ ստանալ այս առարկայի դասավանդման շնորհիվ, 
որն էլ ավելի է արժևորում «Կրոնների պատմություն» առարկան և բուհե-
րում դրա պարտադիր դասավանդումը դարձնում արդիական ու խիստ  
կարևոր։ 

ՀՀ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ «ԿՐՈՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ  
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 

Պարգև Բարսեղյան 

Բանալի բառեր` կրոնների պատմություն, ուսանող, դասավանդում, կրոնական 
պրակտիկա, համալսարան, դավանանք, ծես: 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում բուհերում կրոնագիտական դիսցիպ-
լինների, մասնավորապես «Կրոնների պատմություն» առարկայի դասավանդման 
հիմնախնդիրներին: Ընդհանուր գծերով ներկայացվում են դպրոցներում և բուհե-
րում կրոնագիտական առարկաների դասավանդման փորձը, և դրա արդյունքում ի 
հայտ եկած մի քանի հիմնախնդիրներ: Քննարկվում են ուսանողների կրոնի մասին 
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պատկերացումներն ու գիտելիքները, կրոնական աշխարհայացքին ու գիտակցու-
թյանը վերաբերող հարցեր և այլն:   

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА  
«ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ» В ВУЗАХ РА 

Паргев Барсегян 

Ключевые слова: история религий, студент, преподавание, религиозная практика, 
университет, вероисповедание, обряд. 

Статья посвящена некоторым проблемам преподавания религиоведческих дис-
циплин, в частности курса "История религий", в вузах. В общих чертах представлен 
опыт преподавания религиоведческих дисциплин в школах и вузах, а также некото-
рые возникшие вопросы во время преподавания. Обсуждаются такие вопросы как 
религиозное мировоззрение и сознание студентов, их представления и знания о 
религии и т.д.  

SOME ISSUES RELATED TO THE TEACHING OF “HISTORY OF RELIGIONS”  
SUBJECTS AT ARMENIAN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Pargev Barseghyan 

Keywords- history of religions, student, teaching, religious practice, university, faith, rite. 

The article refers to the teaching problems of several disciplines of religious studies, 
including “History of religions” at Higher Educational Institutions. The teaching experience 
of religious studies at schools and Higher Educational Institutions, as well as several issues 
related to this are generally presented. The students’ knowledge and information on 
religions, issues related to religious worldview and consciousness are discussed in this 
article.  
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ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ  

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ:  
ԷՐԻՈՒԳԵՆԻ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

Լիզա Քարիմյան 

Մեզ հասած պատմաեկեղեցական վավերագրերի համեմատական 
վերլուծությունն աներկբա վկայում է, որ արևմտյան եկեղեցու հոգևոր ու 
հասարակական դերի աստիճանական բարձրացումը լայն հնարավորու-
թյուններ են ստեղծել նաև աստվածաբանական համակարգերի ձևավոր-
ման ու զարգացման համար: Ու թեև կաթոլիկ աստվածաբաններն ու ե-
կեղեցագետները գերագնահատում են սեփական համակարգերի հա-
մաքրիստոնեական դերն ու նշանակությունը, այդուհանդերձ, փաստերը 
վկայում են միանգամայն այլ իրողություն՝ դրանց ձևավորումն ու հետա-
գա ծավալումը ընթացել է հասարակական, երբեմն էլ՝ իրարամերժ հո-
գևոր միտումների ազդեցությամբ: Այդ եզրահանգման ճշմարտացիու-
թյունը կարելի է փաստարկել հատկապես IX–X դարերի արևմտյան սխո-
լաստիկական աստվածաբանության պատմության քննական արժևոր-
ման միջոցով:  

Միջնադարյան Եվրոպայի պատմությունը անքակտելիորեն կապված 
է Արևմտյան եկեղեցու հոգևոր-մշակութային ու հասարակական-քաղա-
քական գործունեության հետ: Արևմտյան աստվածաբանության մտքի 
պատմությամբ զբաղվող հետազոտողները այդ համակարգում արժևո-
րում են հատկապես կաթոլիկ եկեղեցու կրթական-մշակութային գործու-
նեությունը, քանի որ «Հռոմեակաթոլիկյան եկեղեցին Արևմտյան Եվրո-
պայում (ինչպես նաև արևելյան որոշ երկրներում) դարձել է անհետացած 
անտիկ մշակութային և նոր ծնվող ֆեոդալական-միջնադարյան մշա-
կույթների կապող օղակը»1: 

Եկեղեցու միջնորդական գործունեությունը, բնական է, պասիվ գոր-
ծընթաց չէր կարող լինել: Ճիշտ է, արևմտյան բազմաթիվ վանքեր ու վա-
նական դպրոցներ վերածվել էին անտիկ մշակույթի պահպանման և 
պրոպագանդման կենտրոնների, բայց դա ամենևին էլ ինքնանպատակ 
                                            
1 Соколов В. В., Средневековая философия. М., 1979, с. 105: 
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չի եղել: Եկեղեցու կրթական-մշակութային գործունեության ոլորտում ան-
տիկ քաղաքակրթության տարրերի պահպանումը սերտորեն շաղկապ-
ված է եղել պրակտիկ պահանջների հետ, որոնցից հիմնականը կրթա-
կան գործընթացն էր: Այդ ժամանակաշրջանի արևմտյան վանական 
դպրոցները երկաստիճան էին: Առաջին (ստորին) աստիճանը կազմում 
էր աշխարհիկ կրթությունը, որը համանուն անտիկ համակարգից ժա-
ռանգել էր «յոթ ազատ արվեստների» դասավանդումը, իսկ երկրորդ` 
բարձրագույն աստիճանը տալիս էր աստվածաբանական կրթություն, 
որը բուռն վերելք ապրեց հատկապես ֆրանկական կայսր Կառլոս Մեծի 
շրջանում1: 

Արևմտյան աստվածաբանական կրթահամակարգը ևս միասեռ չի ե-
ղել: Սկզբնաղբյուրները հայտնում են, որ այդ համակարգում հաստատուն 
տեղ էին գտել հակասական մի շարք միտումներ: Հոգևոր կյանքի զար-
գացման և կրթված հոգևորական կադրերի պատրաստման գործում միա-
սնական մոտեցում չկար և Գրիգոր I (Մեծ) պապի կողմից խիստ կարևո-
րած «քրիստոնեական իմաստության» ձևավորման գործընթացում արև-
մտյան աստվածաբանները բաժանվեցին երկու հոսանքի: Նրանց մի մա-
սը հիմնահարցի լուծման համար ելակետ ընդունեց արևելյան աստվածա-
բանության շրջանակներում մշակված արժեքների համակարգը, մյուսնե-
րը փորձ կատարեցին հարցի լուծմանը հասնել «քրիստոնեական իմաս-
տության» յուրահատուկ համակարգ ստեղծելու ճանապարհով: 

Այսպես, ավանդական աստվածաբանական համակարգերի կողքին 
արևմուտքում ազդեցիկ դեր սկսեցին խաղալ սխոլաստիկական համա-
կարգերը: IX դարում վաղ սխոլաստիկայի ճանաչված կենտրոններից էր 
Իռլանդիան: 

VIII-IX դարերում Իռլանդիայի վանքերն ու վանական դպրոցները մեծ 
վերելք էին ապրում: Ուստի, միանգամայն օրինաչափ էր նաև այն, որ իռ-
լանդական վանականների ու հոգևորականների քարոզչական-լուսավոր-
չական գործունեությունը «…ծավալվել էր Բրիտանիայում և մայրցամա-
քում»2, որի հետևանքով ասպարեզ իջան բազմաթիվ նոր հոգևոր դըպ-
րոցներ (Յարոու, Յորք, Տոտ և այլն): IX դարի իռլանդական վանական 
                                            
1 Արևմտյան կրթական համակարգի կառուցվածքային և գործառնական առանձնահատկու-

թյունների մասին տե′ս Соколов В. В., Средневековая философия, с.105-106: 
2 Նույն տեղում, էջ 109: 
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դպրոցների և դրանց ականավոր ներկայացուցիչների ջանքերով արև-
մտաեվրոպական երկրներ թափանցեցին «… քրիստոնեական աստվա-
ծաբանության համար եկեղեցու հունական հայրերի կողմից վերամշակ-
ված նեոպլատոնական գաղափարները»1:  

Մայրցամաք տեղափոխված իռլանդական վանականները չբավա-
րարվեցին միայն արևելյան աստվածաբանական մտածողության մեթո-
դաբանական սկզբունքների մշակմամբ: Բազմաթիվ փաստեր վկայում 
են, որ նրանք զուգահեռաբար զբաղվել են նաև արևմտաեվրոպական 
աստվածաբանությանն անծանոթ տեքստերի, մասնավորապես` «Արեո-
պագետիկների» թարգմանությամբ: 

Միանգամայն սխալ կլինի ենթադրել, թե այդ գործընթացները 
պարզ-հայելային բնույթ է կրել: Հակառակը, «թարգմանական գործու-
նեության ծավալմանը» և պրոպագանդմանը զուգընթաց արևմտյան ա-
ստվածաբանական համակարգեր էին թափանցում նորանոր արժեքներ, 
նոր սկզբունքներ և արժեքային կողմնորոշումներ: Դա ուներ իր օբյեկ-
տիվ և սուբյեկտիվ պատճառները: Արևմտյան հեղինակների համար 
դեռևս ժամանակ էր պետք ողջ խորությամբ ընկալելու արևելյան հայրա-
բանական գրականության նրբությունները: Դրա հետևանքով նրանք 
հարկադրված էին որոշ բովանդակային փոփոխություններ կատարել ի-
րենց համար դեռևս մեծ բարդություն ներկայացնող աստվածաբանա-
կան առանձին հարցերում: Այնուհետև, իր ազդեցիկ դերն էր կատարում 
և այն, որ արևմուտքը գտնվում էր մշակութային, կրթական, հետևաբար` 
աստվածաբանական մտքի զարգացման ավելի ցածր մակարդակում, 
քան` քրիստոնեական Արևելքը: Եվ, վերջապես, իր ազդեցիկ դերն էր 
կատարում և այն, որ քրիստոնեական Արևելքին բնորոշ միստիկական 
աստվածաբանության փոխարեն Արևմուտքում շեշտը դրվեց ռացիոնա-
լիստական համակարգեր ստեղծելու վրա: 

Այդ բնագավառում առավել ակնառու դեր է կատարել վաղ սխոլաս-
տիկայի ակնառու ներկայացուցիչներից մեկը, IX դ. արևմտյան նեոպլա-
տոնական աստվածաբան Հովհան Սկոտ Էրիուգենը2, որի աստվածաբա-

                                            
1 Նույն տեղում, էջ 110: 
2 Հովհան Սկոտ Էրիուգենի (մոտավորապես 810-877 թթ.) կենսագրականի վերաբերյալ մեզ 

բավականին աղքատիկ տեղեկություններ են հասել: Ոմանք նրան համարում են 
շոտլանդացի (տե′ս օրինակ, История философии (под ред. В. Ф. Александрова и др.). T. I, 
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նության ժառանգության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս բացահայ-
տել արևմտյան սխոլաստիկական համակարգերի զարգացման մի շարք 
օրինաչափություններ: 

Նշված հիմնահարցի թեկուզև հպանցիկ ուսումնասիրությունն ամե-
նից առաջ ի հայտ է բերում IX-XIII դարերի արևմտյան աստվածաբանա-
կան համակարգերի կազմավորման և զարգացման ներքին միտումները: 
Եվ ինչպես վավերագրերն են վկայում, այդ գործընթացն առաջին հեր-
թին դրսևորվել է հայտնութենական (իռացիոնալ) և ռացիոնալիստա-
կան աստվածաբանական համակարգերի հակադրության տեսքով: 
Այնուհետև, ակնհայտ է նաև արևմտյան աստվածաբանական համա-
կարգերի կառուցման մեթոդաբանական տարամիտությունը, ինչն ամե-
նից առաջ դրսևորվել է աստվածաբանական համակարգերում օգտա-
գործվող նեոպլատոնական և արիստոտելական մեթոդաբանական ելա-
կետերի տարբեր մեկնակետերի կիրառման ձևով: 

IX-XII դարերի արևմտյան աստվածաբանական համակարգերի բնո-
րոշ այդ տարրամիտությունը իր կնիքն է դրել նաև Էրիուգենի աստվա-
ծաբանական համակարգի վրա: Այդ տեսակետից ամենից առաջ հարկ է 
նշել, որ իր աշխատություններում Էրիուգենը ձգտել է առավելագույնս 
հավատարիմ մնալ կաթոլիկ եկեղեցու վարդապետությանը: Բայց նրան 
այդպես էլ վիճակված չէր մինչև վերջ հետևողական կերպով իրականաց-
նել իր առջև կանգնած այդ խնդիրը: Այդ պարագան մեկ անգամ ևս վկա-
յում է այն մասին, որ Օգոստինոսից հետո IX-XII դարերի արևմտյան ա-
ստվածաբանները դեռևս ի զորու չէին մինչև վերջ ըմբռնել և կիրառել 
արևելյան խորհրդապաշտական աստվածաբանության հիմնարար ար-

                                                                                                          
M., 1940, с. 417), իսկ մյուսները` իռլանդացի (տե′ս Соколов В. В., Средневековая 
философия, с 111; Философская энциклопедия. Т. 2, М., 1962, с. 308; Encyclopedia of 
Philosophy. Vol. 3-4, New-York, London, 1972, p. 44: 

 Հայտնի է նաև, որ նորմանդական արշավանքների շրջանում նա Ռեյմսի եպիսկոպոս 
Հինկմարի հրավերով Իռլանդիայից անցել է Ֆրանսիա, մասնակցել նախասահմանվածու-
թյան շուրջ այնտեղ ծավալված վիճաբանություններին, որի արդյունքը հանդիսացել է 
օգոստինականության ազդեցությամբ գրված «Նախասահմանվածության մասին» աստվա-
ծաբանական տրակտատը: Դարակեսերին նա հրավիրվել է նաև ֆրանսիական արքունիք` 
«Արեոպագետիկները» և վերջինիս վերաբերյալ Մաքսիմոս Խոստովանողի մեկնաբանու-
թյուններն ու Գրիգոր Նյուսացու աստվածաբանական աշխատությունները թարգմանելու 

համար: Տե′ս Соколов В. В., Средневековая философия, с. 111, Dictionnaire de la Théologie 
Chrétienne. Paris, 1998, p. 458; Encyclopedia of Philosophy. Vol. 3-4, p. 44 և այլն: 
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ժեքները: Խնդրո առարկա հիմնահարցին նվիրված մի շարք հետազո-
տություններ համոզիչ կերպով ցույց են տալիս, որ վերը նշված անհամա-
ձայնությունը բնորոշ է եղել նաև Էրիուգենի աստվածաբանական համա-
կարգին, քանի որ նա այդպես էլ չկարողացավ համադրել արևմտյան (օ-
գոստինականություն) ու արևելյան (Գրիգոր Նյուսացի, արեոպագետիկ-
ներ և դրանց մեկնություններ) աստվածաբանության հիմնարար արժեք-
ները1: Դրա հետևանքով Էրիուգենի համակարգում տեղ գտան արև-
մտյան ուղղադավանությանը հակադրվող մի շարք տեսակետներ, որոնք 
արտացոլված են հատկապես նրա հիմնական` «Բնության բաժանման 
մասին» աստվածաբանական աշխատության մեջ2: 

Լինելով սխոլաստ-աստվածաբան, Էրիուգենի համակարգում ևս ա-
ռանցքային է համարվել «առաջին և բարձրագույն պատճառի»` Աստծու 
մասին ուսմունքը: Ընդ որում, անուրանալի է նաև, որ այդ հարցում նրա 
համար ելակետային են եղել ավանդական ուղղադավան պատկերա-
ցումները: «Աստծու բնության մասին իրական դատողությունները ոչ թե 
մեր սեփական խորհրդածություններն են,- այդ առնչությամբ պնդել է ա-
ստվածաբանը,- այլ միայն նրանք, ինչ մեզ տրված է Գրքի (Աստվածաշն-
չի` Լ. Ք.) միջոցով և ինչը կարելի է բխեցնել նրա տեքստերից»3: Ակն-
հայտ է, որ աստվածճանաչողության էրիուգենական ուսմունքի հիմքում 
առաջնային է համարվել Հայտնությունը` «հավատի իսկությունը»: Բայց 
վերջինիս մեկնություններում արևմտյան տեսաբանը իռացիոնալ ապո-

                                            
1 Էրիուգենի սխոլաստիկական համակարգի ձևավորման գործում արևելյան աստվածաբա-

նության ուղղակի ազդեցության մեխանիզմները բավականին հետևողականորեն վերլու-
ծության են ենթարկվել ռուս եկեղեցագետ և աստվածաբան Ա. Բրիլիանտովի հետազո-

տության մեջ, տե′ս Бриллиантов А., Влияние Восточного богословия на западное в 

произведенияx Иоанна Скота Эриугены. СПб, 1898: 
2 Էրիուգենի «Բնության բաժանման մասին» ("De divisione naturae") աշխատությունը վաղ 

սխոլաստիկայի կարևոր երկերից է: Այն բաղկացած է 5 գրքից և շարադրված է ուսուցչի և 
աշակերտի երկխոսության ձևով: Աշխատանքն առաջին անգամ հրատարակվել է Օքս-
ֆորդում 1681 թ., այնուհետև` Ժ.-Պ. Մինի «Patrologia»-ի Seria Latina-յի 122-րդ հատորում: 
Աշխատության առանձին հատվածների թարգմանությունը տե′ս նաև Антология мировой 
философии. т. 1, Ч. 2, М., 1969, с. 787-788: Իսկ առանձին հատվածների մեկնաբանության 

մասին տե′ս նաև Xристианство (энциклопедический словарь). Т. III, М., 1995, с. 264; 

Encyclopaedia of Religion and Ethics (ed. by James Hastings). Vol. 11, New-York, 1964, p. 242: 
3 История философии (под ред. В. Ф. Александрова и др.), т. I, с. 419. 
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ֆատիկ աստվածաբանության1 փոխարեն հիմնականում օգտագործում 
է սխոլաստիկական-ռացիոնալիստական մեթոդաբանություն:  

Այս պարագայում հարկ ենք համարում կատարել էական մեկ վերա-
պահում: Թե´ Էրիուգենի, և թե´ ընդհանրապես սխոլաստիկայի համար 
հավատի և բանականության փոխհարաբերության հիմնահարցի լու-
ծումն ամենևին էլ չի նշանակում, թե իբր նրանք «բանականությունը 
բարձր են դասում հավատից», ինչպես անհիմն կերպով պնդում են փիլի-
սոփաներից ոմանք2: Հակառակը, սխոլաստ-աստվածաբանները բանա-
կանությունը դիտարկել են ոչ թե ինքնին, այլ իբրև «Հայտնության 
դրսևորում» կամ «աստվածային պարգև» և միայն այդ որակով են դրել 
«հավատի և բանականության փոխհարաբերության» հարցը և առաջադ-
րել համապատասխան լուծումներ: Այդ օրինաչափությունը բնորոշ է եղել 
նաև Էրիուգենի աստվածաբանական համակարգին: 

Համոզված լինելով, որ իրական հեղինակություն ունի միայն այն 
ճշմարտությունը, որը հաստատված է բանականությամբ և գրավոր 
ձևով մեզ է ավանդվել Եկեղեցու Հայրերի կողմից, Էրիուգենը հանգել է 
այն հետևությանը, որ ժամանակային առումով թեև հավատը նախոր-
դում է բանականությանը, այնուամենայնիվ, ճանաչողության ուժով և 
գործառույթով բանականությունը ևս կարևոր տեղ է գրավում, քանի որ 
մարդկային բանականության կողմից բխեցրած ճշմարտությունները չեն 
հակասում Աստվածաշնչին: Էրիուգենը պնդել է նաև, որ «իրական հեղի-
նակությունը չի հակասում ճշմարիտ բանականությանը, ճիշտ այնպես, 
ինչպես ճշմարիտ բանականությունը չի հակասում իրական հեղինակու-
թյանը», քանի որ «… երկուսն էլ բխում են միևնույն ակունքից` աստվա-

                                            
1 Այդ տեսակետից վիճարկելի է խորհրդային փիլիսոփա Վ. Սոկոլովի այն պնդումը, թե, 

Հովհ. Էրիուգենը «Եկեղեցու հունական հայրերի նման, բայց ավելի եռանդուն կերպով 
ապացուցում է, որ Հայտնության և բանականության միջև հակասություն գոյություն չունի», 

տե′ս Соколов В. В., Средневековая философия, с. 112). Իրականում հակառակն է, քանի որ 

Արևելյան տիեզերական ժողովների ընթացքում հաստատված դավանական բանաձևում-
ներում քրիստոնեությունը աստիճանաբար ձերբազատվելով փիլիսոփայական 
սկզբունքներից, դավանական բանաձևումների և դրանց մեկնության համար հիմք է 

ընդունել ապոֆատիկ աստվածաբանությունը: Այդ մասին տե′ս Dictionnaire de la Théologie 
Chrétienne, p. 458; A history of the Christian Church ( ed. by Williston Walker ...). New-York, 

1985, p. 247-248 և այլն: 
2 История философии (под ред В. Ф. Александрова и др.). T. I, c. 419. 
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ծային իմաստությունից»1: Այդ հիման վրա էլ աստվածաբանը Աստծու 
էության հարցը քննարկում է «անսահմանի» և «սահմանափակի», 
«Արարչի» և «արարվածի», կամ, պարզապես Աստծու և աշխարհի փոխ-
հարաբերության շրջանակներում, ուր կարևորում է հատկապես «Աստծու 
կեցություն» եզրի համակողմանի իմաստավորումը և մեկնաբանությունը: 

Սկզբնաղբյուրների համեմատական վերլուծությունը թույլ է տալիս 
պնդել նաև, որ այս հարցում Էրիուգենի վարդապետությունը սկզբունքո-
րեն տարանջատվում է արևելյան աստվածաբանական համակարգերից 
և, հայտնի սահմաններում, հակադրվում է դրանց: Դրա պատճառն այն 
է, որ Էրիուգենը զանց առնելով արևելյան աստվածաբանության իռա-
ցիոնալիստական-ապոֆատիկ սկզբունքները, փորձ է կատարում «Աստ-
ծո կեցություն» եզրը ենթարկել փիլիսոփայական-ռացիոնալիստական 
մեկնության: Այլ կերպ ասած, նրա այդ մոտեցման արդյունքում նեոպլա-
տոնական մեթոդաբանությունը «լրացվում է» արևելյան աստվածաբա-
նական համակարգերին միանգամայն խորթ ռացիոնալիզմով: Ու թեև ա-
րևմտյան աստվածաբանի վարդապետության համար ելակետային է 
հանդիսանում Աստծու ժամանակային հավերժության և տարածական 
անսահմանափակության մասին ուսմունքը, այնուամենայնիվ, ռացիոնա-
լիստական մեթոդաբանության անհետևողական օգտագործման հե-
տևանքով նրա եզրահանգումների մասին նույն բանը կարելի է պնդել ոչ 
բոլոր դեպքերում: Այդ մոտեցման լավագույն ապացույցը «Աստծո կեցու-
թյան» մասին էրիուգենական ուսմունքն է, որի հիմնական սկզբունքները 
միայն արտաքնապես են հիշեցնում ուղղադավան լուծումները: 

Աստվածաբանը միանգամայն իրավացի է, երբ պնդում է, թե Աստ-
ված «չունի ապագա», քանի որ նա «ոչինչի չի սպասում», ինչպես նաև 
չունի և չի կարող ունենալ անցյալ, քանի որ «նրա համար անցանելի ո-
չինչ գոյություն չունի»: Քննադատությունից վեր է նաև աստվածաբանի 
այն պնդումը, ըստ որի ինչպես որ Աստված զուրկ է անցյալ-ապագա ժա-
մանակային «բնութագրությունից», այնպես էլ չունի և չի կարող ունենալ 
«տարածական որոշակիություն»2: Ուղղադավան աստվածաբանությանը 

                                            
1 Migne J.-P. Patrologiae cursus completus. Seres Latina (այնուհետ` PL.). Acc. I, T. CXXII, Paris, 

1865, lib. I, p 511 B.: Հմմտ. Антология мировой философии, T. 1, Ч. 2, с. 788. 
2 Տե′ս Migne J.-P. PL, T. CXXII, lib.I, p. 392 B. Հմմտ. Антология мировой философии, T. 1, Ч. 2, 

с. 791: 
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լիովին հարիր պետք է համարել նաև էրիուգենական այն պնդումը, որ ան-
սահման ու հավերժական Աստվածային էությունը չունի, չի կարող ընդու-
նել կամ որևէ այլ իրի (առարկայի) փոխանցել որևէ ակցիդենցիա1: Այդ 
տեսանկյունից հիշատակելի է, որ էրիուգենի աստվածաբանական համա-
կարգում ուղղադավանությանն անհարիր տեսակետները առաջադրվում և 
համապատասխան «լուծում» են ստանում միայն «Աստծու կեցություն» կա-
տեգորիայի մեխանիզմները բացահայտելու և մեկնաբանելու ժամանակ: 

Հետևելով խնդրո առարկա հարցի վերաբերյալ վերլուծական գրա-
կանության հանրաճանաչ տեսակետին, մենք ևս հակված ենք այն կար-
ծիքին, որ Աստծու էության հիմնահարցը Էրիուգենի համակարգում լուծ-
վում է իբրև կեցության հիմնահարց: Դրա վկայությունը աստվածաբանի 
այն պնդումն է, որ «Աստծուն հավիտենակից ու էակից է … նրա ստեղ-
ծագործությունը: Աստծու համար իր կեցության և արարչության միջև 
տարբերություն գոյություն չունի, իսկ նրա կեցությունը միաժամանակ ա-
րարչագործություն է: … Երբ մենք լսում ենք, որ Աստված արարել է, ա-
պա դրա տակ չպետք է հասկանալ այլ բան, քան այն, որ Աստված առկա 
է ամեն ինչում, այսինքն այն, որ նա գոյություն ունի իբրև բոլոր իրերի 
էություն»2: Այս պարագայում դժվար չէ մատնանշել էրիուգենական հա-
մակարգում տեղ գտած և ուղղադավան աստվածաբանությանը արմա-
տապես հակադրվող մի շարք վարդապետական դրույթներ, որոնցից ա-
ռավել ուշագրավ են երկուսը: Նախ այն, որ արարչագործության աստ-
վածաշնչական ուսմունքը նենգափոխվում է արտազեղման (էմանացի-
այի) պլատոնական ուսմունքով և երկրորդ, ուղղադավան վարդապետու-
թյան համակարգ են ներմուծվում որոշ պանթեիստական հետևություն-
ներ: Առաջին դեպքում հեղինակի կողմից փորձ է արվում հիմնավորել, 
թե աստվածային տնօրինական բնությունը հաջորդաբար արարում է 
("processio") «կոնկրետ իրերն ու առարկաները, այդ թվում` մարդուն ու 
նրա բանականությունը», այնուհետև որին հաջորդում է հակադիր գոր-
ծընթացը` «ընդհանրացնող գաղափարների» միջոցով «վերադարձ է կա-
տարվում» ("reversion", "deificatio") դեպի Արարիչ Աստված: Իսկ երկրորդ 

                                            
1 Տե′ս Migne J.-P. PL, T. CXXII, lib.I, 63, p. 508 b-d. Антология мировой философии, T. 1, Ч. 2, 

с. 790-791: 
2 Migne J. P. PL, T. CXXII, lib.I, 72, 517 D-518A; I, 73 518D-C. Հմմտ. Антология мировой 
философии, T. 1, Ч. 2, с. 791-792. 
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դեպքում «աստվածային անճառելի կեցությունը» նույնացվում է կոնկրետ 
իրականության կամ «արարված բազմազանության» հետ1: 

Սկզբնաղբյուրների վերլուծությունը աներկբա ցույց է տալիս նաև Է-
րիուգենի սխոլաստիկական համակարգի ևս մեկ անհետևողականու-
թյուն: Խոսքն ամենից առաջ վերաբերվում է «արարչի և արարածի նույ-
նության» էրիուգենական վարդապետությանը, որը նրա համար մեկնա-
կետ է նաև «հավատի և բանականության փոխհարաբերության» հարցի 
լուծման համար: Հանրաճանաչ է, որ այս հարցում Էրիուգենը հավասա-
րության նշան է դնում «ճշմարիտ բանականության» և «իրական հեղի-
նակության» (հավատի) միջև: Դրա պատճառը փիլիսոփայության դերի 
գերագնահատումն է, որի ազդեցությամբ Էրիուգենը պնդում է, որ «բոլոր 
իրերի կարգը» բացահայտել կարող է միայն մեկ գիտություն` փիլիսոփա-
յությունը: Նրա համոզմամբ այդ ուղին է նաև Աստծու ճանաչողության 
միակ ուղին: Այդ դիրքերից էլ բխում է աստվածաբանի հաջորդ թեզը, 
ըստ որի «… իրական փիլիսոփայությունը իրական կրոնն է և հակառա-
կը, իրական կրոնը` իրական փիլիսոփայությունն է»2:  

Աստվածճանաչողության գործում փիլիսոփայության դերի Էրիուգենի 
ծայրահեղ ըմբռնումից բխում է նաև «դիալեկտիկայի»` իբրև բանակա-
նության հիմնական գործիքի մասին նրա մեկնաբանական ուսմունքը: 
Ընդ որում, այս վերջինս աստվածաբանը դիտարկում և քննական վերլու-
ծության է ենթարկում միայն «գոյաբանական» տեսանկյունից: Բանն այն 
է, որ այս պարագայում նա լիովին համոզված է, թե հակառակ մոտեց-
ման դեպքում «փիլիսոփայական ճանաչողությունը միանգամայն անզոր 
կլինի ընդհանուր հասկացությունները» տարբերել «մասնավոր հասկա-
ցություններից»: Բայց քանի որ աստվածաբան Էրիուգենը վստահ է, որ 
                                            
1 Մեզ համար անընդունելի են փիլիսոփայական գրականության մեջ տեղ գտած այն տեսա-

կետները, թե իբր Էրիուգենի տեսական ժառանգության հիմնական արժեքներից մեկը 
քրիստոնեական արարչագործությանը հակադրվող «պանթեիստական գոյաբանությունն 
է», տե′ս Атеистический словарь (под общ. ред. М. П. Новикова). М., 1983, с. 551; История 
философии (под ред. В. Ф. Александрова и др.), т. 1, с. 421; Соколов В. В., Средневековая 
философия, с. 113-117; Философская энциклопедия, T. 2, с. 309 և այլն: Ճիշտ է, Էրիուգենի 
համակարգում, ինչպես և արևմտյան վաղ սխոլաստիկայի որոշ ներկայացուցիչների մոտ, 
տեղ են գտել նաև պանթեիզմի դրսևորումներ, բայց դա ամենևին էլ չի կարող հիմք 
հանդիսանալ նրանց աստվածաբանական ժառանգությանը պանթեիզմ որակելու համար: 

2 Migne J.-P. PL, T. CXXII, lib.II, 32, 610 D-611A; Հմմտ. Антология мировой философии, T. 1, Ч. 

2, с. 798: 
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«դիալեկտիկան այնպիսի արվեստ է», որը «... բոլոր իրերի բնության մեջ 
հաստատված է արվեստների առաջնապատճառի (Աստծու- Լ. Ք.) կող-
մից»1, փորձում է այդ ճանապարհով հիմնավորել «աստվածճանաչողու-
թյան իրական կեցությունը»: Այդ հիման վրա աստվածաբանը ելակե-
տային է համարում Աստծուց դեպի կեցություն, ինչպես նաև կեցությու-
նից դեպի Աստված ընթացող ցիկլի ուսումնասիրությունը, քանի որ 
վստահ է, որ հայեցող մտքի համար «Աստված բացահայտվում է քառա-
կի բնությամբ»2: 

Մտքի համար աստվածճանաչողության առաջին և բարձրագույն աս-
տիճանը Էրիուգենը անվանում է «չարարված, բայց արարող բնություն 
("natura quae non creatur et creat")», որը նրա համակարգում բնութագըր-
վում է որպես Հայր Աստված: Հետազոտողների միահամուռ կարծիքով 
այս հարցում սխոլաստ մտածողի ելակետը «արեոպագետիկների» վար-
դապետական ուսմունքն է: Այս եզրահանգման հիմքերն ավելի քան բա-
վարար են: Բանն այն է, որ այս հարցում Էրիուգենը պարզապես բառա-
ցի վերարտադրում է «աստվածճանաչողության դրական և բացասական 
ուղիների» մասին արեոպագետիկների ուսմունքը: Վերջինիս ազդեցու-
թյամբ Էրիուգենը ևս համոզված է այն բանում, որ «աստվածճանաչողու-
թյան դրական ուղին» կարող է իրական դառնալ միայն այն պարագա-
յում, երբ «Աստծուն վերագրվում են այնպիսի պրեդիկատներ», որոնք 
ինչպես իրենց առանձնության, այնպես էլ «հավաքականության» մեջ չեն 
կարող բնութագրել «Հայր Աստծու անճառելի բնությունը»: Այդ իսկ 
պատճառով Էրիուգենը հռչակում է, որ աստվածճանաչողության գործըն-
թացն ավելի ճշմարիտ և ամբողջական կարող է լինել միայն այն դեպ-
քում, երբ «աստվածային բնության նկատմամբ ուղղակի մերժվի ամեն 
մի ատրիբուտիկայի կիրառում», քանի որ «... գերբնական բնությունը, 

                                            
1 Տե′ս Migne J.-P. PL, T. CXXII, lib. VI, 4, 748 D-749A: 

2 Տե′ս История философии (под ред В. Ф. Александрова и др.). T. I c. 419. Соколов В. В. 

Средневековая философия, с. 114; Философская энциклопедия, T. 2, с. 309, Dictionnaire de la 
Théologie Chrétienne, p. 459, Encyclopaedia of Religion and Ethics (ed. by James Hastings). Vol. 11 
p. 242: 
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որն արարում է ամեն ինչ և ինքը չի արարվում, պետք է լինի գերբնական 
և գերդրվատելի»1: 

Հետևելով աստվածային խորհրդավոր էության անճանաչելիության 
մասին արեոպագետիկների վարդապետությանը, արևմտյան աստվա-
ծաբանը պնդում է, որ Աստծուն վերագրելի չէ փիլիսոփայական ոչ մի 
կատեգորիա, քանի որ Աստված անսահման վեր է բոլոր էակներից և 
անհասանելի է նրանց բանականությանը: Աստծու անճառելի էության 
մասին այս վարդապետությունը արևելյան խորհրդապաշտական 
աստվածաբանության կողմից համարվում է այնպիսի «կարևորա-
գույն հայտնություն»: Այդ սկզբունքի նկատմամբ Էրիուգեն աստվածա-
բանի մեթոդաբանական դիրքորոշումը և նրա կողմից առաջադրված 
համապատասխան լուծումները հիմնականում համահունչ են ուղղադա-
վանությանը: Ավելին, նա միանգամայն իրավացի է նաև, երբ պնդում է, 
որ ճանաչողությունը գործ ունի փակ համակարգերի հետ: Եվ քանի որ 
Աստված իրականում «սահմանային (finitus) է միայն իր համար և ան-
սահման (infinnitus)` արարածների համար»2, ապա անխուսափելիորեն 
պետք է հաստատել, եզրակացնում է նա, որ աստվածային էությունը 
լիովին անհասանելի է ինչպես բոլոր բանական արարածների, այն-
պես էլ` հրեշտակների համար: 

Այսպիսով, Էրիուգենի վարդապետության համաձայն «Աստծու ա-
ռաջին բնությունը» (կեցությունը) համարվում է անճանաչելի, քանի 
որ նրա նկատմամբ կիրառելի չէ կեցության և ոչ մի կատեգորիա: Այդ 
հիման վրա արևմտյան սխոլաստ աստվածաբանը պնդում է նաև, որ 
աստվածային էության ճանաչողությունը վերապահված է միայն իրեն` 
Աստծուն, բայց դա բացառապես ներունակ ճանաչողություն է, քանի որ 
«Եթե Աստված ճանաչում է ինքն իրեն (ճանաչում է), որ ինքը կա», գոյ է, 
բայց շարունակում է սխոլաստ հեղինակը, քանի որ Աստված անսահմա-
նություն է, որի մասին որոշակիորեն ոչինչ ասել հնարավոր չէ, ապա 
վերջին հաշվով ստացվում է, որ եթե Աստված ճանաչում է ինքն իրեն, ա-

                                            
1 Տե′ս Migne J.-P. PL, T. CXXII, lib. I, 76, 522 A-B. Հմմտ. Антология мировой философии, T. 1, 

Ч. 2, с. 792: 
2 Տե′ս Migne J.-P. PL, T. CXXII, lib. II, 28, 587 B. Հմմտ. Антология мировой философии, T. 1, Ч. 

2, с. 792-793. Այդ մասին տե′ս նաև The Oxford illustrated history of Christianity (ed. by John 

McManners). Oxford, 1995, p. 105:  
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պա միայն այն իմաստով, որ լիակատար կերպով ըմբռնում է, թե ինքը 
«որոշակի գոյ (ինչ) է», ուստի` «Ինքնին չի կարող ըմբռնել, որ ինքը «կա», 
կամ գոյություն ունի»1: Դրան զուգընթաց Էրիուգենը հավաստում է, որ 
Աստծու կողմից սեփական էության «չիմացությունը» պետք է ըմբռնել 
«աստվածային մեծության» համատեքստում միայն, այնպես, ինչպես սո-
վորեցնում են բարեպաշտ, ուղղադավան և ուղղամիտ Հայրերը: Օգոստի-
նոսն օրինակ, գրում է նա, այդ կապակցությամբ պնդում է. «Աստված ճա-
նաչվում է տնօրինությամբ» և Դիոնիսիոսը, ուսուցանում է, որ Աստծու 
«տնօրինությունը իրական իմաստություն է»: Աստվածաբանական այդ 
դիրքերից էլ Էրիուգենը եզրակացնում է, որ «...Աստծուն բնորոշ է տնօրի-
նությունը: Իսկ նրա տնօրինությունը անճառելի է»2: 

Այդ կապակցությամբ հիմնավորված չէ Վ. Սոկոլովի այն պնդումը, թե 
իբր միստիկական այդ ինքնախորացման մեջ դրսևորվում է «Աստծու ագ-
նոստիկացվող (անճանաչելի- Լ. Ք.) գործառույթը»3: Իրականությունն այլ 
է, քանի որ Էրիուգենի համակարգում մենք առնչվում ենք հակադիր մո-
տեցմանը: Այս առնչությամբ աստվածաբանը առաջնահերթ պնդում է, որ 
«անճանաչելի աստվածային տնօրինության» պոտենցիալ հնարավորու-
թյունները` «ինքնահայումն» ու «արարչագործ ուժը» գործնականում ան-
բաժանելի են միմյանցից: Զարգացնելով սկզբունքային այդ հիմնադրույթը 
նա հանգում է այն հետևությանը, որ այն ամենը, ինչն «Աստված հայում է, 
միաժամանակ նաև արարում է»: Իսկ դրանից աներկբա հետևում է «Աստ-
ծու և արարչագործության նույնության» վարդապետությունը: 

Մատնանշելով էրիուգենական այդ լուծումը, բազմաթիվ հետազո-
տողներ պնդում են, որ այս պարագայում նա հանգում է պանթեիզմի4: 
Բայց հարկ է նկատել, որ Էրիուգենի կողմից առաջադրված պանթեիս-
տական այդ եզրահանգումը կրում է ոչ փիլիսոփայական, այլ` թեիստա-

                                            
1 Migne J.-P. PL, T. CXXII, lib. II, 28, 587 B, 589B, 593C. Հմմտ. Антология мировой философии, 

T. 1, Ч. 2, с. 792-793: 
2 Migne J.-P. PL, T. CXXII, lib. II, 28, 593C.. Հմմտ. Антология мировой философии, T. 1, Ч. 2, с. 

793, A history of the Christian Church ( ed. by Williston Walker...). p. 247-248. 
3 Տե′ս Соколов В. В., Средневековая философия, с. 115: 

4 Տե′ս Антология мировой философии, T. 1, Ч. 2, с. 798: Հմմտ. Соколов В. В., Средневековая 
философия, с. 115; A history of the Christian Church ( ed. by Williston Walker...). p. 249; The 
Oxford illustrated history of Christianity (ed. by John McManners), p. 105 և այլն: 
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կան բնույթ: Բանն այն է, որ խոսելով Աստծու և արարչագործության մա-
սին, աստվածաբանը «...Աստծուն ներկայացնում է մարդկային հոգու 
համանմանությամբ և աշխարհում տեսնում է միայն բացարձակ ինքնա-
գիտակցող Ոգու մտքի և կամքի դրսևորումերը»1: Իրական կեցությամբ 
օժտված է միայն Աստված, պնդել է նա, իսկ մատերիական աշխարհը 
երևակայական է, «քանի որ այն, ինչը մարմին է կոչվում ... մտքի հասա-
նելի որակների` մեծության, ձևի, դիրքի, ծանրության, խտության, գույնի 
և այլնի ամբողջություն է: Այդ որակների միացումը կամ համընկնումն էլ 
ծնում է նյութականության կամ մատերիականության պատրանքը»2: 

«Երևութական մատերիական աշխարհի» էրիուգենական ուսմունքը 
ամենևին էլ ինքնանպատակ չէ: Դրա միջոցով հեղինակը հիմնավորել է 
հավատքային կարևորագույն այն թեզը, որ բանականության համար ան-
ճանաչելի Աստված «արարչագործության շնորհիվ է ինքնաբացահայտ-
վում» («թեոֆանիա») և ճանաչելի դառնում բանականության համար3: 
Ընդ որում, սխոլաստ աստվածաբանի համար բանականության առջև 
«ինքնաբացահայտվող Աստված» ինքը` Հայտնության աստվածն է` Ս. 
Երրորդությունը: Եվ քանի որ Ս. Երրորդության էությունը միանգամայն 
անհասանելի է ճանաչողությանը, ապա, ըստ Էրիուգենի, այդ «ինքնա-
բացահայտումը» պետք է հասկանալ այս կերպ` Աստված հանդես է գա-
լիս իբրև «...իրերի կեցության կեցություն, իբրև իրերի կարգի ու սեռի ի-
մաստություն, իբրև դադարի վիճակում գտնվող իրերի կյանք: Կեցու-
թյունը Հայրն է, իմաստությունը` Որդին, կյանքը` Սուրբ Հոգին»4: 

Ս. Երրորդության հայտնութենական ինքնաբացահայտմամբ էլ, Է-
րիուգենի համոզմամբ, ավարտին է հասնում տիեզերական ընթացքի 
առաջին փուլը և սկսում է «թեոֆանիայի» երկրորդ փուլը, որն Էրիուգենը 
կոչում է «արարված և արարող բնություն» ("natura quae creatur et 
creat")5: 

                                            
1 Xристианство (энциклопедический словарь), Т. III, c. 266: 
2 История философии (под ред В. Ф. Александрова и др.). T. I, c. 421. 

3 Соколов В. В., Средневековая философия, с. 115; Xристианство (энциклопедический сло-
варь), Т. III, c. 265; A history of the Christian Church ( ed. by Williston Walker...). p. 247-248. 

4 История философии (под ред. В. Ф. Александрова и др.). T. I c. 420. 
5 Տե′ս Migne J.-P. PL, T. CXXII, lib. I, 1, 441 B. Հմմտ. Антология мировой философии, T. 1, Ч. 2, 

с. 790; Dictionnaire de la Theologie Chrietienne, p. 459. «Թեոֆանիայի» Էրիուգենական ուս-
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Ի տարբերություն «Չարարված, բայց արարող» բնության, որը Էրիու-
գենի համակարգում նույնացվում է «աստվածային բացարձակ բնության 
հետ», աստվածային երկրորդ «թեոֆանիան» հիմք է դնում «բացարձակ 
միասնության մասնատմանը», որի հետևանքով ձևավորվում է «կեցու-
թյունների բազմազանությունը»: Այս հարցում սխոլաստ հեղինակի հա-
մար մեթոդաբանական ելակետը էմանացիայի նեոպլատոնական սկըզ-
բունքն է, որի միջոցով նա փորձում է հիմնավորել, որ «բացարձակ Աստ-
ված» թեոֆանիայի երկրորդ փուլում «արտազեղում է Միտքը, Բանը, 
կամ, ինչպես ընդունված է` Որդի Աստծուն»: Որդի Աստծու մեջ բոլոր հա-
վիտենականություններից առաջ Հայրը «ծնում է առաջնապատկերների 
իդեալը», կամ ավելի ստույգ` «բոլոր իրերի գաղափարները»: Այդ գաղա-
փարները հավիտենական են այնքանով, որքանով որ «արարված են 
Բացարձակի կողմից» և իրական կեցություն են ստանում միայն Լոգոսի 
մեջ, որը հանդես է գալիս իբրև այդ ամենի «միասնություն»: «Անժամա-
նակային ու հավիտենական Լոգոսի» մեջ և նրա շնորհիվ «արարված» 
այդ գաղափարներն էլ իրական են դարձնում «մատերիական աշխարհը» 
և հիմք է դրվում «բազմազանության պատմությունը»: «Թեոֆանիայի» 
երկրորդ փուլը բնորոշող «իդեալները» ծնում են ոչ թե «զգայական», այլ` 
«իդեալական իրականությունը», այսինքն` «նյութական բազմազանու-
թյան սեռերն ու տեսակները»1: 

Մատերիական բազմազանությունն ու նյութական աշխարհը «արար-
վում է երրորդ «թեոֆանիայի» կամ աստվածային «երկրորդ կեցության» 
դրսևորման փուլում, որին Էրիուգենը անվանում է «արարված և չարարող 
("natura quae creatur et non creat") աստվածային կեցություն» և որը, նրա 

                                                                                                          
մունքի գնահատման հարցում հետաքրքրություն է ներկայացնում Վ. Սոկոլովի մոտեցումը: 
Նա պնդում է, որ աստվածային առաջին բնությունից մինչև չորրորդ բնություն բնութա-
գրվում է «շրջապտույտի տեսության միջոցով»: Առաջին բնությունը տիեզերական գործ-
ընթացի սկիզբն է, երկրորդ և երրորդ բնությունները` միջին փուլը, իսկ չորրորդ փուլը` 
բնության ցիկլային շրջապտույտի ավարտն ու նպատակը, տե′ս Соколов В. В., Средне-
вековая философия, с. 116-117: 

1 Այդ մասին տե′ս История философии (под ред В. Ф. Александрова и др.). T. I, c. 420; 

Соколов В. В., Средневековая философия, с. 115-116; Философская энциклопедия, т. 2, с. 
309, Xристианство (энциклопедический словарь), Т. III, c. 265-266. Dictionnaire de la 
Theologie Chrietienne, p. 458;, Encyclopaedia of religion and ethics (ed. by James Hastings). Vol. 
11, p. 242. Encyclopedia of Philosophy, Vol. 3-4, p. 44: 
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համոզմամբ, բնութագրվում է իբրև «եզակի ու կոնկրետ աստվածահայտ-
նությունների աշխարհ»1:  

Ճիշտ այնպես, ինչպես «Բացարձակ միակը» ծնում է «իդեաների աշ-
խարհը», ճիշտ այդպես էլ, ըստ Էրիուգենի, «իդեալների աշխարհը ծնում 
է զգացական իրերի ու առարկաների աշխարհը»: Ըստ էության «թեոֆա-
նիայի» այս փուլում է, որ «համընդհանուրը» կամ «աստվածային առա-
ջին բնությունը» ծնում է առանձնահատուկը, եզակին, կամ զգայական 
աշխարհը: Բայց, ի տարբերություն «թեոֆանիայի» դրսևորման առաջին 
երկու փուլերում տեղ գտած ստորադասության, Էրիուգենը «արարված և 
չարարող» աստվածային կեցությունը բնութագրում է ընդգծված ռացիո-
նալիզմի դիրքերից: Նրա խորին համոզմամբ «զգայական աշխարհը» 
կամ «կոնկրետ բազմազանությունը» իրական կեցություն չունի, երևու-
թական է: Այն ամենը, գրում է նա, ինչ մենք անվանում ենք «իր» կամ 
«առարկա» այլ բան չէ, քան «մտահայեցողական որակների (ձև, ծավալ, 
խտություն, գույն և այլն)» ամբողջություն: Այդ իսկ պատճառով իրերը (ե-
զակի և առանձնահատուկ առարկան) նա համարում է «մտքի» (ընդհա-
նուրի կամ Աստծու- Լ. Ք.) գործունեության (արարչության) արդյունք և 
պնդում, որ վերջինիս մատերիականությունը երևութական է, այլ կերպ 
ասած` իրական գոյ չէ: 

Էրիուգենը ռացիոնալիստական աստվածաբանության այդ մեկնակե-
տի դիրքերից է անդրադառնում նաև օբյեկտիվ իրականության սեռա-
տեսակային փոխհարաբերության մեկնաբանությանը: Ամեն մի «սեռ» 
բովանդակային առումով լիովին ներառվում է «տեսակի» մեջ, գրում է 
նա, իսկ «տեսակը», իր հերթին, ներառվում է այն կազմող «ինդիվիդու-
մի» մեջ: Հաջորդական այդ անցումների մեկնաբանության հանրագու-
մարային արդյունքը աստվածաբանի ռեալիստական այն եզրահանգումն 
է, որ ամեն մի առանձին («ինդիվիդում») կարող է իրական գոյ դառ-
նալ միայն սեռի (ընդհանուրի) միջոցով: Ընդ որում, այդ ճանապարհով 
Էրիուգենը փորձել է հիմնավորել նաև ուղղադավան այն դրույթը, որ աշ-

                                            
1 Migne J. P. PL, T. CXXII, lib. I, 1, 441 B: Հմմտ. Антология мировой философии, T. 1, Ч. 2, с. 

790; A history of the Christian Church ( ed. by Williston Walker...). p. 322: 
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խարհը (կոնկրետ բազմազանությունը) արարվել է ոչնչից (գաղափարից, 
ոչ-կեցությունից) կամ «մատերիազերծ Ոգուց»1: 

Էրիուգենի համոզմամբ հաջորդական այդ արտազեղումների կամ 
փոխադարձ անցումների հետևանքով էլ Աստվածային բացարձակ էու-
թյունը անցում է կատարում իր կեցության վերջին` «չորրորդ թեոֆանիա-
յին», որը բնութագրում է նրանով, որ «եզակի ու կոնկրետ իրականությու-
նից» դարձյալ անցում է կատարվում դեպի «աստվածային կեցություն», 
որի պատճառով այն կոչում է «չարարված և չարարող» ("natura quae 
non creatur et non creat") բնություն2: Այս փուլի բնութագրիչ առանձնա-
հատկությունը կայանում է նրանում, որ «աստվածային մտքի» շնորհիվ 
«երևութական բազմազանությունը» նորից «վերադառնում է դեպի ընդ-
հանուրը», այսինքն` զգայական աշխարհը անցում է կատարում «վեր-
զգայական կեցության»: Այս փուլի բնութագրիչ առանձնահատկությունը 
Էրիուգենը կապում է «աստվածային մտքի»` Հիսուս Քրիստոսի գործու-
նեության հետ և ուղղակի մատնանշում, որ «ինդիվիդուալ աշխարհը» 
կարող է վերադառնալ դեպի Աստված միմիայն Բան-Աստծու փրկագոր-
ծության ճանապարհով: 

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ  
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ: ԷՐԻՈՒԳԵՆԻ  

ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

Լիզա Քարիմյան 

Բանալի բառեր՝ Ս. Երրորդություն, Լոգոս, արիստոտելականություն, Օգոս-
տինոս Երանելի, վաղ սխոլաստիկա, նեոպլատոնականություն, պլատոնակա-
նություն, պանթեիզմ, ապոֆատիկ աստվածաբանություն, վանական դպրոց-
ներ, ռացիոնալիզմ և իռացիոնալիզմ, կեցություն, թեոֆանիա 

Հոդվածում վերլուծության են ենթարկվում վաղ սխոլաստիկայի ձևավորման 
հոգևոր ու տեսական պայմանները և Էրիուգենի աստվածաբանական ռացիոնա-
լիզմը: Վերը նշվածում Էրիուգենի աստվածաբանական համակարգը դիտարկվում 
է որպես արևմտյան ռացիոնալիստական-սխոլաստիկական աստվածաբանության 

                                            
1 Տե′ս История философии (под ред. В. Ф. Александрова и др.). T., I, c. 421; Соколов В. В., 

Средневековая философия, с. 116; Философская энциклопедия, т. 2, с. 309, Xристианство 

(энциклопедический словарь), Т. III, c. 266: 
2 Տե′ս Соколов В. В., Средневековая философия, с. 116; Dictionnaire de la Theologie Chrietienne, 

p. 459: 
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առաջին լուրջ փորձ: Թեև աստվածաբանը փորձում էր հավատարիմ մնալ արև-
մտյան եկեղեցու հավատքային հիմնադրույթներին, սակայն դրանց մեկնության 
գործում նա ի զորու չեղավ շաղկապել արևելյան (արեոպագետիկներ) ու արև-
մտյան (օգոստինական) աստվածաբանական հիմնարար սկզբունքները, ինչը հան-
գեցրեց այնպիսի եզրահանգումների, որոնք հետագայում դատապարտվեցին եկե-
ղեցու կողմից: 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАПАДНЫХ БОГОСЛОВСКИХ СИСТЕМ. 
БОГОСЛОВСКАЯ СИСТЕМА ЭРИУГЕНА 

Лиза Kaримян 

Ключевые слова: С. Троица, Логос, Аристотелизм, Блаженный Августин, Ранний 
схоластицизм, Неоплатонизм, Платонизм, Пантеизм, апофатическое 
богословие, монастырские школы, рационализм и иррационализм, бытие, 
теофания 

В статье анализируются духовные и теоретические условия образования раннего 
схоластицизма и богословский рационализм Эриугена. В вышеупомянутой статье 
богословская система Эриугена рассматривается как первая серьезная попытка 
западной рационалистическо-схоластической теологии. Хотя ученый пытался 
оставаться верным концепциям веры западной церкви, однако в своих толкованиях 
он не смог связать восточные и западные богословские основные принципы, что 
привело к таким выводам, которые были позже осуждены Церковью. 

PRECONDITIONS FOR THE FORMATION OF WESTERN  
THEOLOGICAL SYSTEMS: ERIUGENA’S THEOLOGICAL SYSTEM 

Liza Karimyan 

Keywords S. Trinity, Logos, Aristotelianism, Blessed Augustine, Early Scholasticism, 
Neoplatonism, Platonism, Pantheism, apophatic theology, monastic schools, 
rationality and irrationality, being, existence, entity, theophany 

The article is an attempt at analyzing the spiritual and theoretical conditions 
underlying the formation of early scholasticism, and of Eriugena’s theological 
rationalism. The piece considers Eriugena’s theological system to be the first serious 
attempt at laying the foundations of the rationalist-scholastic tradition in Western 
theology. Eriugena, notwithstanding his efforts to abide by the doctrinal principles of 
the Western Church, is argued to have fallen short of combining the fundamental 
theological principles of the Eastern (Dionysian) and Western (Augustinian) traditions, 
which in turn led to conclusions that later drew strong denunciations from the Church.  
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ԹԵՈԴՈՍՈՒՊՈԼԻՍ-ԿԱՐԻՆԻ ԺՈՂՈՎԻ  
ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Սարգիս Մելքոնյան 

Ինչպես Քաղկեդոնի ժողովի հանդեպ հայերի դիրքորոշման վերա-
բերյալ1, այնպես էլ Կարինի ժողովի խնդրում, որտեղ հայերը, փաստացի, 
իրենց դիրքորոշումն են հայտնում ժամանակի քրիստոսաբանական մի 
նոր վեճի, այն է՝ ի Քրիստոս ներգործությունների և կամքերի խնդրի 
շուրջ, արևմտյան ուսումնասիրողներից շատերը, որոնք անդրադարձել 
են թեմային (գոնե ԺԹ դարից մինչև Ի դարի սկզբները), ժողովի մասին 
ասում են այն (Հեֆելե, Վալխ և այլն)2, ինչ հայտնում է Կղեմես Գալանոսն 
իր «Միաբանութիւն Հայոց Սուրբ Եկեղեցւոյն ընդ Մեծի Սուրբ Եկեղեց-
ւոյն Հռոմայ» աշխատության մեջ3:  

Գալանոսը գրում է. «Տէր սուրբ Եզր ի Նգայ, ի գեղջէ Փառազնակեր-
տայ. սնեալ ի տան կաթողիկոսարանին. ամս ժ: Առ սովաւ եղև ժողով ի 
Կարնոյ քաղաքն. զոր արար կայսրն Հերակլ. կոչեալ զկաթողիկոսն 
հայոց զԵզր և զեպիսկոպոսունս, և զիշխանսն հայոց. և զբազում իմաս-
տասէրս յունաց: Եւ ամսօրեայ քննութեամբ տրամաբանեալ ընդ միմե-
անս. ապա՛ հաւանեալ նոցա Եզր բոլոր եպիսկոպոսօք և իշխանօքն 
հայոց. Միաբան եղեն: Եւ զժողովն Դվնայ նզովիւք չափ ի բաց մերժե-
ցին»4: Այնուհետև նա նշում է, որ ժողովի ժամանակ Եզրը նույնիսկ ծի-
սական փոփոխություններ է մտցրել և ամբողջությամբ ընդունել է Քաղ-
կեդոնի ժողովն ու նրա կանոնները5: 

                                            
1 Գ. Սարգիսեան, Քաղկեդոնի ժողովը և Հայոց եկեղեցին, անգլերենից թարմանեցին Զա-

քարիա աբեղայ Բաղումեանը եւ Վահրամ քահանայ Մելիքեանը, Լոնդոն, 2012, էջ 28: 
2 Տե՛ս G. Owsepian, Die Entstehungsgeschichte des Monotheletismus nach ihren Quellen geprüft 

und dargestellt, Leipzig, 1897:  
3 Միաբանութիւն Հայոց Սուրբ Եկեղեցւոյն ընդ Մեծի Սուրբ Եկեղեցւոյն Հռոմայ, շարադրեալ 

Կղեմէս վարդապետ է, հատոր Ա, Հռոմ, 1650, էջ 185-190 (այսուհետ՝ Կղեմես Գալանոս) 
4 Նույն տեղում, էջ 185: 
5 Նույն տեղում, էջ 185-186: 
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Գալանոսի աղբյուրը Բարոնիոսի ժամանակագրության Գ հատորն է, 
որտեղ վերջինս նշում է պարսկական պատերազմի ժամանակ Հերակլի-
ոս կայսեր կողմից Հայաստան կատարած երկու այցերի մասին՝ դնելով 
դրանք 621 և 622 թթ., իսկ ժողովի համար սահմանում է 622 թ1.: 

Պատմությունից հայտնի է, որ այս ժամանակաշրջանում Հայոց կա-
թողիկոս էր Կոմիտասը2, հետևաբար 622 թ.-ին Եզր Փառաժնակերտցու՝ 
որպես կաթողիկոս, մասնակցությամբ Կարինում որևէ ժողով չէր կարող 
լինել, իսկ այն, որ Կոմիտաս կաթողիկոսը դեռևս 616 թ. մասնակցել էր 
Տիզբոնի հակաքաղկեդոնական ժողովին3, բացառում է նաև նրա մաս-
նակցությունը Կարինի ժողովին: 

Որ Հերակլիոս կայսրը 622 թ4. եղել է Հայաստանի Թեոդոսուպոլիս-
Կարին քաղաքում5, փաստ է, սակայն այնտեղ Պողոս Մեկակնանու հետ 
ունեցած նրա հանդիպումը6 ժողով անվանել չի կարելի, Հայոց եկեղեցու 
հետ միություն՝ առավել ևս: 

Մ. Չամչեանն իր «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության մեջ, որը եր-
կար ժամանակ համարվել է որպես հայոց պատմության ուղենիշ և մեծ 
ազդեցություն է թողել հայ և որոշ չափով նաև օտար պատմաբանների 
վրա7, նշում է հետևյալը. «Ելեալ եզրի սոքօք ի դունայ՝ գնաց ընդ մժեժայ 
գնունւոյ ի կարին հանդերձ այլ ևս քանի մի իշխանօք հայոց: Եւ հանդի-

                                            
1 Կղեմէս վարդապետ,նշվ. աշխ., էջ 187: 
2 Սամուէլի քահանայի Անեցւոյ, Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց, յառաջաբանով, համե-

մատութեամբ, յաւելուածներով եւ ծանօթագրութիւններով Ա․ Տեր-Միքելեանի, Վաղարշա-
պատ, 1893թ, էջ 79 (այսուհետ՝ Սամուել Անեցի)։ 

3 Պատմութիւն Սեբէոսի եպիսկոպոսի ի Հերակլն, Թիֆլիս, 1913, էջ 195-196 (այսուհետ՝ Սե-

բեոս)։ 
4 Թեոփանես Խոստովանողը հայտնում է Հերակլիոս կայսեր Հայաստանում երկու անգամ 

գտնվելու մասին, որոնցից առաջին անգամը նա նույնպես դնում է 622 թ., սակայն Կարին 

անունը չի նշում (տե՛ս Թեոփանես Խոստովանող, թարգմանություն բնագրից, առաջա-

բան և ծանոթագրություններ Հրաչ Բարթիկյանի, Օտար աղբյուրները հայերի մասին 13, 
բյուզանդական աղբյուրներ Դ, Երևան, 1983, էջ 18 (այսուհետ՝ Խոսրովիկ Թարգմանիչ))։  

5 Սեբեոս, էջ 126։ Այստեղ Սեբեոսի հայտնած տեղեկությունը համեմատելով Թեոփանես 

Խոստովանողի վերոհիշյալ տեղեկության հետ՝ վստահ կարող ենք ասել, որ խոսքը գնում 
է Հերակլիոս կայսեր Հայաստան կատարած առաջին այցի մասին։  

6 Диспут с Пирром, Прп. Максим Исповедник и христологические споры VII столетия, 
Москва, 2004. , ст. 207. 

7 Գ. Սարգիսեան, նշվ. աշխ., էջ 30: 
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պեալ կայսերն և եպիսկոպոսաց յունաց՝ պատուով մեծաւ ընկալեալ եղեն 
ի նոցանէ»1, ժողովի նկարագրությունից հետո նա շարունակում է. «Եւ 
այս եղև յամի տեառն 629»2:  

Ժողովի համար 629 թ. են նշում նաև ուղղափառ-քաղկեդոնիկ որոշ 
հեղինակներ: Գ. Լասկինը գրում է հետևյալը. «Առաջին հերթին նա (Հե-
րակլիոս կայսրը) սկսում է հայերից, որոնք, իրենց ուղղակի ներկայաց-
նում էին որպես հերետիկոսներ՝ հույների նկատմամբ ատելությունից ել-
նելով: 629 թ. Մժեժ Գնունին, որը հայկական ծագում ուներ, Թեոդոսոu-
պոլիսում ժողով է գումարում՝ այնտեղ հավաքելով հայ հոգևոր և իշխա-
նական այրերի: Նա պետք է նրանց համոզեր ընդունել Քաղկեդոնի ժո-
ղովը: Արդյունքում Եզր կաթողիկոսը, բյուզանդական մասի Հայաստանը 
կորցնելու վտանգից ելնելով, կատարում է կայսեր ցանկությունը»3: 

Կարինի ժողովը 628 թ. վերջերին և 629 թ. սկզբներին է դնում նաև 
Բոլոտովը՝ Հերակլիոս կայսեր մասին իր կիսատ մնացած ուսումնասի-
րության մեջ. «Այստեղ (Թեոդոսուպոլիս-Կարինում) կայսրը ժողովի է 
կանչում հայ իշխաններին` մարզպան Թեոդորոս Ռշտունու գլխավորու-
թյամբ և հայ եպիսկոպոսների ժողովը՝ Եզր կաթողիկոսի գլխավորու-
թյամբ: Ժողովը ավարտվեց կաթողիկե (ընդհանրական) եկեղեցու հետ 
հայերի միությամբ, և կայսեր համար խանդավառություն էր ազդեցիկ այ-
րերին՝ դարձած եղբայրներ ի հավատ, ավելի շատ նվիրել Տիրոջ խաչի 
մասունքներից: Կարինի ժողովը հնարավոր է ավարտվել է 629 թ. սկըզ-
բին»4: Այս կարծիքին Բոլոտովը հանգել է՝ հիմնվելով Հերակլիոս կայսեր 
ժամանակակից հայ մատենագիր Հովհանն Մամիկոնյանի հաղորդած 
այն տեղեկության վրա, որ կայսրն իր թագավորության ԻԹ տարում ժո-
ղով է գումարել5: Ուշագրավ է, որ Բոլոտովը կարծիքը փոխում է «Եկեղե-
ցու պատմությունը տիեզերական ժողովների ժամանակաշրջանում» իր 

                                            
1 Մ. Չամչեանց, Պատմութիւն Հայոց, հատոր Բ, Վենէտիկ, 1785, էջ 328: 

2 Նույն տեղում, էջ 330: 
3 Г. Ласкина, Ираклий. Византийское государство в первой половине седьмого века, 

Харьков, 1889., էջ 115-116. 
4 В. В. Болотов, Къ исторiи императора Ираклiя, Византiйскiй временникъ, томъ XIV, вып. 1, 

С.-Петербургъ, 1907, ст. 89. 
5 Յովհանն Մամիկոնեան, Պատմութիւն Տարօնոյ, աշխատասիրությամբ և առաջաբանով 

պատմական գիտությունների թեկնածու Ա. Աբրահամյանի, Երևան, 1941, էջ 249:  
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աշխատության մեջ (այս աշխատությունը լույս է տեսել նախկինից 10 
տարի հետո): Հետևելով Սեբեոսին՝ նա նշում է նախ` Հերակլիոս կայսեր 
և Եզր կաթողիկոսի հանդիպման մասին Միջագետքում1, որից հետո 
գրում է նաև Կարինի ժողովի մասին: Վերջինիս վերաբերյալ Բոլոտովը 
որևէ թվական չի նշում, սակայն նշում է, որ հնարավոր է այն գումարված 
լինի Ալեքսանդրիայում տեղի ունեցած միությունից (633 թ․)2 հետո3:  

Ժողովի գումարման մասին բոլորովին այլ տեղեկություններ են 
հայտնում հայկական սկզբնաղբյուրները:  

Սեբեոսը (Է դար) հաղորդում է, որ Եզր կաթողիկոսը հույների զորա-
վար Մժեժ Գնունու պարտադրանքով գնում է Հերակլիոս կայսեր հետ 
հանդիպման. «Եւ գնաց կաթողիկոսն յերկիրն Ասորեստանի, ետես զթա-
գաւորն և հաղորդեցաւ ընդ նմա աւրինաւք»4: Սակայն, ինչպես տեսնում 
ենք, Կարինի փոխարեն նա նշում է Ասորեստան: Այստեղ խոսքը, հավա-
նաբար, կայսեր կողմից հակոբիկյան ասորիների հետ միություն կնքելու 
նպատակով Միջագետքի Հիերապոլիս քաղաքում գումարած ժողովի5 
մասին է։ Առաջին հայացքից տարօրինակ է թվում Սեբեոսի կողմից այս-
տեղ Եզր կաթողիկոսի անվան հիշատակությունը, որն էլ շփոթության 
մեջ է դրել որոշ ուսումնասիրողների, սակայն հայկական պատվիրակու-
թյան մասնակցությունը Հիերապոլսում գումարված ժողովին բավակա-

                                            
1 В. В. Болотов, Лекции по истории древней церковы, т. IV, История Церквы в период 

Вселенских соборов, С.-Петербург, 1917, ст. 456. 
2 Անաստասիոս Սինայացու (А. И. Сидоров, История монофелитских споров в изображении 

Анастасия Синаита и Псевдо-Анастасия Синаита, Византийский временник, том 50, 

Москва, 1989, ст. 101.) և Թեոփանես Խոստովանողի հաղորդմամբ (Թեոփանես Խոստովա-
նող, էջ 40)՝ Փասիսի քաղկեդոնական Կյուրոս եպիսկոպոսը, դառնալով Ալեքսանդրիայի 
պատրիարք (631 թ․), հասնում է Եգիպտոսի միաբնակների հետ միության։ Միությունը տե-
ղի է ունենում 633 թ․ Ալեքսանդրիայում գումարված տեղական ժողովի ընթացքում սահ-

մանված 9 կետերի հիման վրա (Деяния вселенских соборов, том шестый, издание третье, 

Казань, 1908, ст. 187-189.), որոնցից կարևորագույնը Է կետն է, որտեղ Քրիստոսի բնության 
խնդիրը Կյուրեղ Ալեքսանդրացու մտքի համաձայն էր բացատրվում և ապա ավելացված 
էր թե «միևնույն Քրիստոս և Որդին ներգործում է և՛ աստվածայինը, և՛ մարդկայինը՝ մի 
աստվածայրական (qeandrikhÙn) ներգործությամբ» (Նույն տեղում, էջ 188)։ 

3 В. В. Болотов, Лекции по истории церковы…, ст․ 460: 

4 Սեբեոս, էջ 163: 
5 Թեոփանես Խոստովանող, էջ 39։ Տե՛ս նաև, Ժամանակագրութիւն Տեառն Միխայէլի Ասոր-

ւոց պատրիարքի, Յերուսաղէմ, 1871, էջ 298-299։  
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նին հնարավոր է, քանի որ մի այնպիսի հարցի քննարկումը, ինչպիսին է 
Արևմտյան և Արևելյան ուղղափառ եկեղեցիների միությունը, չէր կարող 
անցնել առանց Արևելյան հակաքաղկեդոնական եկեղեցիների մաս կազ-
մող Հայ եկեղեցու մասնակցության։ Ավելին, ինչպես հայտնում են որոշ 
սկզբնաղբյուրներ, Կարինում նույն նպատակով գումարված ժողովին 
մասնակցում են նաև բազմաթիվ ասորիներ1։  

Հովհաննես Դրասխանակերտցին, հետևելով Սեբեոսին, չի նշում ժո-
ղովի վայրը և Հերակլիոս կայսեր կողմից Խաչի վերադարձի պատմու-
թյունից հետո պատմում է նույնն՝ այլ աղբյուրից ավելացնելով հետևյալը. 
«Եւ իբրև չոգաւ՝ ոչ տանէր ընդ իւր զՅոհան փակակալ սրբոյն Գրիգորի, 
որ էր յայնմ ժամանակի փիլիսոփայ կատարեալ և Աստուածային Գրոց 
գիտութեան բանիբուն ճանաչէր. Այլ զայլ ոմն զիւր քեռորդի՝ կիսակա-
տար ուսմամբ...»2: Այնուհետև նա նշում է Եզրի տգիտության, նրա և վե-
րոնշյալ Հովհան փիլիսոփայի միջև տեղի ունեցած ընդհարման և վերջի-
նիս աքսորի մասին3: 

Ժողովի վայրի համար առաջին անգամ Կարին անունը տալիս է 
Ստեփանոս Տարոնեցին. «Սա (Եզր կաթողիկոսը) հանդիպեալ Հերակլի 
ի Կարնոյ քաղաքի…»4: Մյուս հարցերում նա հիմնականում հետևում է 
Հովհաննես Դրասխանակերտցուն: Ըստ Գ. Հովսեփյանցի5, այս տեղե-

                                            
1 Գարեգին Ա Կաթողիկոս, Յիշատակարանք ձեռագրաց, հատոր Ա, Անթիլիաս, ՌՆ=1951, 

էջ 33: Տե՛ս նաև, Թուղթ Փոտայ Պատրիարքի առ Զաքարիա Կաթողիկոս Հայոց Մեծաց, 

Հանդէս ամսօրեայ, Հ. Ն. Ակինեան, 1968, էջ 70-71 (այսուհետ՝ Թուղթ Փոտայ) և 1 Ստե-

փանոս Օրբելյան, Սյունիքի պատմություն, թարգմանությունը, ներածությունը և ծանո-

թագրությունները Ա. Աբրահամյանի, Երևան, 1986, էջ 136 (այսուհետ՝ Ստեփանոս Օրբե-

լյան): 
2 Յովհաննու Կաթողիկոսի Դրասխանակերտցւոյ, Պատմութիւն Հայոց, Երեւան, 1996, էջ 80: 
3 Նույն տեղում, 80-82: 
4 Տիեզերական պատմութիւն Ստեփաննոս Վարդապետի Տարօնեցւոյ, Փարիզ, ՌՅԸ-1859, էջ 

88: 
5 Գ. Յովսէփեանց, Պատմութիւն Յովհաննու Մայրագոմեցւոյ, «Արարատ», Ս. Էջմիածին, 

1917, էջ 738: 
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կությունը Տարոնեցին վերցրել է Հովհանն Օձնեցի հայրապետի անունով 
մեզ հասած «Սակս ժողովոց, որ եղեն ի Հայք…» գրությունից1:  

«Սակս ժողովոց» գրությունը վկայում է ժողովի գումարման փաստը, 
սակայն ընդգծում է, թե Եզր Փառաժնակերտցին հենց այդ ժողովում 
ընտրվեց կաթողիկոս. «…Եւ զԵզր հայոց կաթողիկոս հաստատէն», վկա-
յություն, որն անտարակույս չի համապատասխանում պատմական իրո-
ղությանը, քանի որ Եզր Փառաժնակերտցին մասնակցեց Կարինի ժողո-
վին արդեն որպես հայոց կաթողիկոս: Այս վկայությամբ, ըստ Գարիտի, 
հիշյալ գրությունը փորձում է Եզր Փառաժնակերտցուն ներկայացնել որ-
պես մի ինքնակոչ՝ օտարի բարեհաճությամբ դարձած կաթողիկոս2:  

Սակս ժողովոցի մեջ տեղ գտած վերոնշյալ արտահայտությունը Եզր 
կաթողիկոսի մասին ոչ թե պատմական սխալ է, այլ նրա՝ որպես Հայաս-
տանի արևմտյան հատվածի կաթողիկոս հաստատվելու մասին է, քանի 
որ փաստացի հակաթոռ Հովհան կաթողիկոսից հետո սա առաջին պաշ-
տոնական հանդիպումն է հայոց կաթողիկոսի և բյուզանդական կայսեր 
միջև, այն էլ այն պարագայում, երբ Հերակլիոսը կրկին վերագրավել էր 
Հայաստանի նշված հատվածը: Նաև հայտնի է, որ ժողովի ժամանակ 
կայսրության կողմից եղել է սպառնալիք այս հատվածում հակաթոռ կա-
թողիկոսություն ստեղծել, իսկ Եզրի համաձայնությամբ այդ տեղի չի ու-
նեցել, և Հերակլիոս կայսրը նրան «կարգել» է նաև այս հատվածի կաթո-
ղիկոս, որով Եզր Փառաժնակերտցին դարձել է լիիրավ Ամենայն հայոց 
կաթողիկոս: 

Սամուել Անեցին շեշտում է ժողովը Կարինում գումարելու մասին՝ 
հետևելով Հովհաննես Դրասխանակերտցուն և Ստեփանոս Տարոնե-
ցուն3:  

Կիրակոս Գանձակեցին հետևում է վերջին երեքին և ավելացնում է 
Եզր կաթողիկոսի կատարած ծիսական փոփոխությունները1:  

                                            
1 «Իսկ ապա զկնի ԸԺ ամի արար ժողով ի Կարնոյ քաղաքի» (Գիրք Թղթոց, երկրորդ հրա-

տարակություն, տպարան սրբոց Յակոբեանց, Երուսաղէմ, 1994, էջ 475: Գրության աշխար-
հաբար թարգմանությունը՝ Հովհաննես Օձնեցի, Երկեր, Երևան, 1999, էջ 207): 

2 Կ. Մելիքյան, ''Narratio de rebus Armeniae'' Հայ-Քաղկեդոնական երկը վաղ միջնադարյան 

Հայոց եկեղեցու պատմության կարևոր սկզբնաղբյուր, Երևան, 2007, էջ 130: 
3 Սամուել Անեցի, էջ 79-80։ 
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Վարդան Արևելցին օգտվել է Գանձակեցուց՝ հիշելով Կարին քաղա-
քը և համառոտելով մյուս պատմիչների տեղեկությունները2: 

Կարինում տեղի ունեցած ժողովի մասին հիշատակում է նաև Կ. Պոլ-
սի Փոտ պատրիարքը՝ Զաքարիա կաթողիկոսին ուղղված իր նամակում 
(862 թ.): Նա գրում է հետևյալը. «Իսկ յետ խորտակելոյն Հերակլի կայ-
սեր զՊարսիկս ել ի Կարնոյ քաղաք եւ զԵզր կաթողիկոս Հայոց եւ զբազ-
մութիւն եպիսկոպոսաց Հայոց եւ այլ եւս բազումս յԱսորւոց ի մի վայր 
գումարեալ՝ խոյզ եւ խնդիր արարեալ երեսնաւրեայ ժամանակաւք.»3: Ը-
ստ երևույթին այստեղ նա օգտվել է հայկական աղբյուրներից: 

Կարինի ժողովի վերաբերյալ մի այլ կարևոր աղբյուր է հայ քաղկեդո-
նական անհայտ հեղինակի կողմից գրված “Narratio de rebus Armeniae” 
(«Պատմություն հայոց հարցի մասին») գրությունը, որտեղ քաղկեդոնա-
կան հայի ձեռքով շարադրված են հայ-բյուզանդական հարաբերություն-
ները 325-700 թթ.:  

Աղբյուրից իմանում ենք հետևյալը. «Խոսրովի մահվան Դ [4] տարին 
և Հերակլի թագավորության ԻԳ [23] տարին (Հերակլը) գալով Մեծ Հայք 
հրամայեց Թեոդոսուպոլսում մեծ ժողով գումարել՝ բոլոր եպիսկոպոսնե-
րի և վարդապետների, կաթողիկոս Եզրի և բոլոր ազատների մասնակ-
ցությամբ, քննելու և եզրակացության հանգելու համար Քրիստոսի՝ մեր 
աստծո երկու բնությունների և Քաղկեդոնի ժողովի հարցի շուրջ: Երե-
սուն օր նրանք քննեցին այդ հարցը և հայերը համոզվեցին (սուրբ հայրե-
րի) գրքերից և իրենց ձեռքով ստորագրեցին ու երդվեցին այլևս այդ մա-
սին երբեք չհակաճառել»4:  

                                                                                                          
1 Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց, աշխատասիրությամբ՝ Կ․ Ա․ Մելիք-Օհան-

ջանյանի, Երևան, 1961, էջ 54։ 
2 Վարդան Արևելցի, Տիեզերական պատմություն, աշխարհաբար թարգմանությունը, ներա-

ծությունը և աստղանիշերով ծանոթագրությունները Գ․ Բ․ Թոսունյանի, Երևան, 2001, էջ 
98։ 

3 Թուղթ Փոտայ, էջ 70-71: 
4 Հ. Բարթիկյան, ''Narratio de rebus Armeniae’’, հունարեն թարգմանությամբ մեզ հասած մի 

հայ-քաղկեդոնական սկզբնաղբյուր, «Բանբեր» հ. 6, Երևան, 1962, էջ 468: Հմմ. Հ. Բարթի-
կյան, Հայ-բյուզանդական հետազոտություններ, հատ. Ա, հայերեն հոդվածներ, Երևան, 

2002, էջ 108: 
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Եթե հետևենք աղբյուրին, ապա Կարինի ժողովը գումարված պետք է 
լինի 632 կամ 633 թթ.1:   

Հայ մատենագիրների մեջ այս ժողովի մասին տարբերվող տեղեկու-
թյուն է հաղորդում Ստեփանոս Օրբելյանը: Իր պատմության ԻԸ գլխում 
նա գրում է. «Սրա (Եզր Փառաժնակերտցի) կաթողիկոսության երրորդ 
տարում, երբ Դավիթ Սահառունին վախճանվել էր, և հայոց մարզպանու-
թյունն ստանձնել էր Թեոդորոս Ռշտունին, Հերակլ կայսրը հրաման ար-
ձակեց Հայոց և Ասորոց աշխարհներին՝ գալ հավաքվել Կարին քաղա-
քում դավանանքի քննության համար: Եվ ինքն էլ, հետը վերցրած հունա-
կան ճարտարաբան մարդկանց, եկավ այնտեղ»2: Ի դեպ, Օրբելյանի 
հայտնած տեղեկությանը համարժեք տեղեկություն են տալիս միայն ԺԴ 
դարի առաջին քառորդում ապրող Զաքարիա Ծործորեցին և Խորեն Սա-
հառունին3: 

 Գ. Հովսեփյանցը հրատարակել է մի հիշատակարան4, որն էլ համա-
րում է Օրբելյանի պատմության ԻԸ գլխի աղբյուրը5: Օրբելյանը տեղ-տեղ 
բառացի կրկնում է այս աղբյուրի հայտնածը, սակայն կան բաներ, որոնք 
պահպանված են աղբյուրում, բայց բացակայում են Օրբելյանի պատմու-
թյունից: Աղբյուրը հաղորդում է, որ Կարինի միությունից հետո Սյունիքի 

                                            
1 Հետևելով “Narratio de rebus Armeniae”-ի հայտնած այս տեղեկությանը Ք․ Լանգեն այս 

խնդիրներին վերաբերող իր լայնածավալ աշխատության մեջ որպես Կարինի ժողովի 

թվական նշում է 631-ը (տե՛ս Ch. Lange, Mia Energeia, Untersuchungen zur Einigungspolitik des 

Kaisers Heracklius und des Patriarchen Sergius von Constantinopel, Tübingen, 2012, S. 571), որը, 
մյուս աղբյուրների հետ համեմատության դեպքում, չի համապատասխանում ժողովի իրա-
կան թվականին։ Մովսես Կաղանկատվացին նշում է, որ Խոսրովն իր իշխանության ԼԸ 

(38) տարում է սպանվել (Մովսեսի Կաղանկատուացւոյ Պատմութիւն Աղուանից Աշխար-

հի, ի լոյս ընծայեաց Մկրտիչ Էմին, Մոսկվա, 1860, էջ 114-117), իսկ Խոսրովի գահ բարձ-

րանալը, ինչպես ցույց է տալիս Նյոլդեքեն, տեղի է ունեցել 590-591թթ․ (տե՛ս Tabari, 
Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, übersetzt und mit ausführlichen 

Erläuterungen und Ergänzungen versehen T. Nöldeke, Leyden, 1879, S. 430-435.), իսկ նրա 

մահվան թվական համարում է 628 թ․ փետրվար ամիսը (Նույն տեղում, ծանոթագրու-
թյուններ, էջ 382), որը համապատասխանում է Կաղանկատվացու հայտնած տեղեկությա-
նը։ Ուստի Խոսրովի մահվան Դ (4) տարին պետք է լինի 632-633 թթ․։  

2 Ստեփանոս Օրբելյան, էջ 136: 
3 Գ. Յովսէփեանց, Պատմութիւն Յովհաննու Մայրագոմեցւոյ…, էջ 735: 

4 Գարեգին Ա Կաթողիկոս, Յիշատակարանք ձեռագրաց…, էջ 31-36: 

5 Գ. Յովսէփեանց, Պատմութիւն Յովհաննու Մայրագոմեցւոյ…, էջ 735-749: 
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Մաթուսաղա վարդապետը Դվին է եկել և ձեռնադրվել Եզր կաթողիկո-
սից. «և միաբանեցան ամենեքեան և միահաւատ եղեն», Օրբելյանը, ըստ 
երևույթին Սյունիքի ուղղափառությանը չվնասելու համար, Մաթուսա-
ղայի եպիսկոպոսությունը համարում է Դվինի ժողովի և Եզր կաթողիկո-
սի ստիպմամբ, իսկ Սյունիք վերադառնալուց հետո նշում է. «ամենայն 
ջանադրությամբ զգուշացրեց իր թեմին չշաղախվել քաղկեդոնական ա-
ղանդով»1:  

Այս տարբերություններից բացի, Հովսեփյանցի ներկայացրած աղ-
բյուրն ունի այնպիսի տեղեկություններ, որ միայն ինքն է հաղորդում, ինչ-
պես «Ստաթէոս Ամատունեաց»2 եպիսկոպոսի հիշատակությունը, Հե-
րակլիոսի Վաղարշապատ գալը և հաղորդությունը Կաթողիկեում Կարի-
նի ժողովից առաջ, Մայրագոմեցու և նրա աշակերտների հալածվելը 
Ներսես Տայեցու կողմից, հայերի և ասորիների միությունը Կարինի ժո-
ղովից առաջ3: 

Հովսեփյանցն իր հոդվածով ցույց է տալիս, որ այս գրությունը մեզ 
հետաքրքրող հարցի մասին հնագույն աղբյուրներից մեկն է, որը պետք է 
գրված լինի Ը դարի առաջին քառորդին4: 

Այսպիսով Կարինում գումարված ժողովի թվականի համար ուսում-
նասիրություններում ունենում ենք 622, 629, 631, 6325 և 6336 թվական-
ները։ Այս խնդիրը հիմնականում առաջացել է աղբյուրների ոչ լիարժեք 
քննությունից և հակասական լինելուց։ Սակայն մեր կողմից քննության 
առնված սկզբնաղբյուրների վրա հիմնվելով՝ կարող ենք հստակ առաջ 
քաշել ժամանակագրական երեք հիշատակություն՝ «Խոսրովի մահվան 
Դ [4] տարին Հերակլի թագավորության ԻԳ [23] տարին» և «Եզրի կաթո-
ղիկոսության երրորդ տարին»: 

Սեբեոսի ժամանակագրության համաձայն Եզր Փառաժնակերտցու 
նախորդը՝ Քրիստափոր կաթողիկոսը, կաթողիկոսական գահին է նստել 
                                            
1 Ստեփանոս Օրբելյան, էջ 139: 
2 Սա պետք է որ Մատթեոս Ամատունին լինի: Ըստ երևույթին ձեռագիրը կրկնողինակողնե-

րի կողմից վրիպում է եղել և «Մ»-ն գրվել է «Ս»: 
3 Գ. Յովսէփեանց, Պատմութիւն Յովհաննու Մայրագոմեցւոյ…, էջ 736: 

4 Նույն տեղում, էջ 738-739: 
5 А. В. Карташев, Вселенские соборы, Москва, 1994, ст․ 398-399: Նա նշում է 630-632 թթ.: 

6 Ю. А. Кулаковский, История Византии, том III, Санкт-Петербург, 1996, ст․ 125. 
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պարսից արքա Կավադի օրոք, որը իշխել է 628 թ. փետրվարի 25-ից 
մինչև սեպտեմբեր: Երկու տարի անց Քրիստափոր կաթողիկոսը գահըն-
կեց է արվել, որի փոխարեն կաթողիկոս է ընտրվել Եզր Փառաժնա-
կերտցին1: Նրա կաթողիկոսության երրորդ տարին լինում 633-ը, որն էլ 
հավանաբար պետք է լինի Կարինի ժողովի թվականը:  

Կարինի ժողովի 633 թ. գումարված լինելու մասին խոսում է դեռևս 
Ա. Տեր-Միքելյանը, սակայն նա հստակ հիմնավորում չի բերում այս թվա-
կանի համար2, ինչը փորձում է անել Գ. Հովսեփյանցը3: 

Այսպես Կարինի ժողովում Հայոց եկեղեցու միության թվականը ճշ-
տելով՝ ունենում ենք Բյուզանդիայի տիրապեության տակ գտնվող տա-
րածքների եկեղեցիների միության մի ժամանակագրություն, որը սկսում 
է Ալեքսանդրիայի տեղական ժողովով՝ 633 թ., և վերջանում Հիերապոլ-
սի 633 թ. վերջին կամ 634 թ. սկզբներին հակոբիկյանների հետ տեղի 
ունեցած միությամբ: 

ԹԵՈԴՈՍՈՒՊՈԼԻՍ-ԿԱՐԻՆԻ ԺՈՂՈՎԻ ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Սարգիս Մելքոնյան 

Բանալի բառեր` Կարին, Թեոդոսուպոլիս, ժողով, թվական, Եզր կաթողիկոս, 
Հերակլիոս կայսր, Հիերապոլիս, սկզբնաղբյուր։  

Հոդվածում քննության է առնվում Է դարում Բյուզանդիայի միարարական քա-
ղաքականության շրջանակներում Կարին-Թեոդոսուպոլիս քաղաքում Հայ և կայ-
սերական եկեղեցիների միության նպատակով Հերակլիոս կայսեր կողմից գումար-
ված ժողովի թվականի հարցը։ Աղբյուրների հակասական լինելու և ոչ ամբողջա-
կան ուսումնասիրության պատճառով գիտության մեջ նշվել է մի քանի թվական 
տվյալ Կարինի ժողովի համար։ Հայ և օտար սկզբնաղբյուրների համեմատական 
քննության արդյունքում ուսումնասիրության մեջ ժողովի ամենահավանական 
թվականը համարում ենք 633-ը։ 

                                            
1 G. Owsepian, Die Entstehungsgeschichte…, S. 51-54: 

2 Ա. Տեր-Միքելեան, Հայաստանեաց եկեղեցին եւ բիւզանդեան ժողովոց պարագայք, Մոս-

կուա, 1892, էջ 122-125: 
3 G. Owsepian, Die Entstehungsgeschichte…, S. 54: 
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О ВОПРОСЕ ДАТЫ СОБОРА В ФЕОДОСИОПОЛЬ-КАРИНЕ 
Саргис Мелконян 

Ключевые слова: Карин, Феодосиополь, собор, год, католикос Езр, император 
Ираклий, Иерополис, первоисточник. 

В статье рассматривается вопрос даты собора в Феодосиополь-Карине, который 
был созван императором Ираклием в рамках униальной политики Византийской 
империи в VII веке с целью объединить Византийскую и Армянскую церкви. Из-за 
противоречия и неполного изучения источников, в науке есть несколько мнении, 
связано с годом Каринского собора. В итоге сравнительного исследования армянских 
и других первоисточников в статье самым вероятным годом собора считается 633-ий.  

ON THE DATING OF THE COUNCIL IN THEODOSIOPOLIS-KARIN 

Sargis Melkonyan 

Key words: Karin, Theodosiopolis, council, year, catholicos Ezr, emperor Heraclius, 
Hierapolis, source. 

The date of the council in Karin-Theodosiopolis is discussed in the article which was 
held by Emperor Heraclius, it was about the themes of the uniate politics of Byzantine 
Empire in VII century for the purpose to unit Byzantine and Armenian churches. There are 
several opinions of the year of Karin council because of contradiction and incomplete 
researches in the science. The most possible year is considered 633 as a result of 
comparative researches of Armenian and foreign sources. 
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ՄՈՔՈՍ ՇԻՆԱՐԱՐ 
ԴԵՐՍԻՄԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԷՊՈՍԻ ՀԵՏՔԵՐՈՎ 

Լիլիթ Սիմոնյան  

Դերսիմի Չարսանճագ գավառի Իսմայիլցիք գյուղացի Մինաս բա-
բարի պատմած «Մոքոս» վեպը Ս. Հայկունին գրառել է Վաղարշապա-
տում հատված առ հատված 1891-1895 թթ. և հրատարակել առանձին 
գրքույկով 1896 թ.1։ Այդ նույն ժամանակաշրջանում մի շարք բանահա-
վաքներ գրառում էին «Սասնա ծռերի» բազմաթիվ տարբերակներ, ո-
րոնք ավելի ուշ հրատարակվեցին հաստափոր հատորյակներով, հետա-
զոտվեցին, վերահրատարակվեցին, կազմվեց համահավաք, վեպը 
թարգմանվեց մի քանի լեզուներով, մտավ դպրոցական ծրագրի մեջ, և 
դարուկես ժամանակահատվածում այդ մեծ աշխատանքի շնորհիվ 
«Սասնա ծռերը» հռչակվեց իբրև հայ ժողովրդի ստեղծագործության կո-
թող։ «Մոքոսին» վիճակված էր այլ ճակատագիր։ Այդ վեպի մոռացու-
թյան պատճառը, թերևս, Մինաս բաբարի պատմածի եզակիությունն էր։ 
Այդպես էլ հայտնի չեղան «Մոքոսի» այլ տարբերակներ, որոնց հետ կա-
րելի լիներ համեմատել Հայկունու գրառածը։ 

Վեպ 

Մինաս Բաբարը լսել և սովորել է վեպը Խարբերդում, աշուղ Օվանէ-
սից, որն այդ ժամանակ եղել է 115 տարեկան, ունեցել է երիտասարդ 
ձայն և պատմել է ընդմիջարկող երգերով2։  

Վեպը սկսվում է Բաղ թագավորի պատմությունից, որը, հոգնելով իր 
շոգ երկրից, տեղափոխվում է Պելալի սարի վրա, բայց այնտեղ էլ չի 
հարմարվում` ցրտի պատճառով։ Տեղափոխվելով մի հարթավայր, որ-
տեղ առատ արմավենիներ են աճում, Բաղը որոշում է այդտեղ քաղաք 
կառուցել և ուղարկում է իր զորավար Եք աթլիին շինարարներ գտնելու։ 
Եք աթլին հասնում է Յօրօր ավեր և երկրաշարժի գոտում գտնվող քա-

                                            
1 Մօքոս, ժողովրդական վէպ Չարսանճագի բարբառով, պատմեց Մինաս Բաբար, գրի ա-

ռաւ Ս. Հայկունի, տպ. Մայր Աթոռ ս. Էջմիածին, 1896, հետագայում` Մօքոս։ 
2 Մոքոս, էջ Ա-Բ։ 
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ղաքը, որում միայն մի ծեր կնոջ է հանդիպում։ Այդ կնոջից նա իմանում 
է, որ բնակչությունն ամբողջովին տեղափոխվել է «սևամարդոց» երկիրը` 
ծովի ափին, որտեղ ապրում է ձկնորսությամբ։ Եք աթլին իր մոտ է կան-
չում արքայի մյուս զորավարին` Թեքաթլուն, նրանք միասին հասնում են 
սևամարդոց երկիրը, որտեղ էլ ծանոթանում են վարպետ ավագ (մեծ) 
Մոքոսի հետ։ Մոքոսը նման չէր բնիկներին, որոնք թուխ էին, այլ սպի-
տակամորթ էր, եկած էր Բաղին քաղաքից, որի մեծ տները նույնպես 
ինքն էր կառուցել։ Իր հոր անունը ևս Մոքոս է եղել։ Մոքոսը զորավար-
ների հետ գնում է Բաղ թագավորի մոտ և կառուցում է նրա համար Բաղ-
դատ քաղաքը. 

«Քաղաքը եօթը պարիսպ ունէր, ամէկն ալ կլոր էին… մէկէալ պա-
րիսպնին էալ մէջէ մէջ էր, ներսինը քաղաքի բոլորը բռնած էր»1։ Ավագ Մո-
քոսը կառուցում է նաև բարձր աշտարակը։ Այդ ընթացքում Բաղը որդի է 
ունենում, որի անունը դնում է Ճեմալ և որին իբրև ժառանգություն է նա-
խատեսում նոր քաղաքը։ Ապրելով Բաղ թագավորի պալատում, Մոքոսն 
ամուսնանում է, ունենում որդի, բայց ծննդաբերության ժամանակ կինը 
մահանում է, իսկ մի քանի օր հետո մահանում է և ինքը` «Մենծ Մօքոս»։ 
Արքան կրտսեր Մոքոսին հանձնում է իր ավագ որդիներից մեկին` Խալին 
և նրա տիկնոջը` Ղարակէօզ սուլթանին, քանի որ նրանց նորածին երե-
խան մահացել էր։ Ահա նրանք էլ մեծացնում են Մոքոսին։ 

Քանի որ Բաղը իր քաղաքը կտակում է Ճեմալին, մյուս 12 որդիները 
հեռանում են Բաղդատից և բնակություն հաստատում Եփրատի և Արա-
ծանու ափամերձ վայրերում։ Սինամը հաստատվում է Խարբերդում և հե-
տո կառուցում է Սինամուտ բերդը։ Բելդը կառուցում է Բերդակը, Մազինը` 
Մեծկերտը, Լամբքը` Լամբքա քաղաքը, Բալը` Բալուն, Խալը` հաստատ-
վելով Չարսանճակի Խոզաղաճում, շինում է Խալաճուղ ամրոցը, Շիմշիրը 
կառուցում է Չմշկածագը, Ակուկը` Ակնը, Քեամը` Քեմախը, Էզիկը` Էրզին-
կեանը, Արզուն` Էրզրումը և, վերջապես, ռազմասեր Զինաքեարը` Զմարա, 
կամ Զիմա ամրոցը` Տիվրիկի շրջանում։ Իբրև Խալի որդի, Մոքոսը սկըզ-
բում շենացնում է այդ թագավորի արքունիքը, այնուհետև նրան հերթով 
հրավիրում են մյուս եղբայրները, այնպես որ շուտով պատմական Դարա-
նաղի և Եկեղյաց գավառները (վեպում այս անունները հանդես չեն գալիս) 
հարստանում են Մոքոսի կառուցած բազմաթիվ շքեղ ամրոցներով, պա-
                                            
1 Մոքոս, 1։ 



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 187

լատներով, ջրանցքներով, գետնանցքներով, կամուրջներով և սրբավայ-
րերով։ Զինաքեարի համար նա անգամ գետնափոր բանտ-զնդան է կա-
ռուցում։  

Երբ Բելդը հրավիրում է Մոքոսին իր համար բերդ շինելու, նրա և 
տանտերերի միջև հաստատվում են ջերմ հարաբերություններ, և Մոքո-
սը Շուշայ տիկնոջ համար հատուկ ավազան է պատրաստում, այնու-
հետև գտնում է անմահական ջրի աղբյուրը, որի շուրջ կառուցում է կի-
րակնօրյա հանգստի գոտի և դրա ներսում` Սուրբ Տիկին սրբավայրը։ 
Սկզբում այդ սրբավայրում դրվում է արույրե կուռքը, որը Բելդի և նրա 
ընտանիքի աստվածությունն էր, և Մոքոսին նշանակում են սրբավայրի 
անփոփոխ պահապանը։ Սակայն ավելի ուշ Մոքոսը երազում տեսնում է 
մի ծերունու, որը նրան փայտ է ուղարկում` Ս. Տիկին արձանը քանդակե-
լու համար, որին Մոքոսը հայտարարում է աստծո մայր, իսկ քանդակը 
տեղադրում է սրբավայրում` նախապես շրջելով հին կուռքը։ Նոր սրբու-
թյան շուրջ բազմաթիվ հրաշքներ են տեղի ունենում, և սրբավայրի համ-
բավն այնքան է տարածվում, որ հեռու տեղերից անգամ ուխտավորներ 
են գալիս և մատաղներ անում այստեղ։  

Խաղաղ կյանքն ընդհատվում է, երբ Զինաքեարը, շինարարության 
մեջ իրեն օգնելու պատրվակով, իր մոտ է կանչում Մոքոսին և նետում 
նրան իր իսկ կառուցած զնդանը։ Պարզվում է, որ նրա նպատակը Խալի 
սպանությունը և նրա տիկնոջ առևանգումն էր։ Սակայն այդ ընթացքում 
արդեն տարիքն առած Ղարակէօզ տիկինը երեխա է ունենում, իսկ Խա-
լը, լսելով որդու` Մոքոսի, անհետանալու մասին, հանկարծամահ է լի-
նում։ Զինաքեարը զորք է հավաքում և պաշարում է Խալաճուղը։ 

Սկսվում է եղբայրասպան պատերազմը։ Զինաքեարը ուժով խլում է 
Խոստայ լեռը, որն իրեն էր խոստացված (այստեղից` լեռան անունը), 
բայց գտնվում էր Շիմշիրի սահմանում։ Այնուհետև երեք արքաներ միա-
նում են Զինաքեարին, երեք մյուսները` Բելդին և յոթ տարի պատերազ-
մում։ Մոքոսը զնդանում աղոթում է Մանուկ տղային, և ճերմակ հագած 
երիտասարդի օգնությամբ ազատվում է զնդանից։ Անցնելով Եփրատ գե-
տը, նա հասնում է Մուզուրա ջրին։ Մանուկ տղան նետում է նրան կաթ-
նագույն աղբյուրի մեջ, և Մոքոսը, լողանալով, ելնում է երիտասարդա-
ցած և լրիվ առողջ։ Նա ճանապարհ է ընկնում, անցնում է Հալվորի լեռը, 
մտնում է անտառ, կիսում և իր հետ վերցնում ոսկե սյունը և հասնում է 
Կէօռիկայ սարը` Քառսուն Մանուկ սրբատեղին։ Քառսուն Մանկունք դի-
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մավորում են նրան և երեք օր պահում իրենց մոտ, իսկ Մոքոսը իր ոսկե 
սյունը թողնում է նրանց մոտ։ Անցնելով հորդ անձրևի, մառախուղի և 
կայծակից այրվող անտառի միջով և անընդհատ աղոթելով, Մոքոսը 
հասնում է այն քարանձավին, որտեղ ճգնում է Ս. Դանիելը։ Այստեղ նա 
իմանում է Խալ թագավորի մահվան և սկսված պատերազմի մասին։ 

Դանիելը պատմում է իր երազը` Ս. Տիկինա վրա կախվել էր պոչով 
աստղը, և տալիս է դրա բացատրությունը. Քրիստոսի` Մանուկ տղայի 
ծնունդը և երեք արքաների այցելությունը։ Այնուհետև Դանիելը մահա-
նում է։ Մոքոսը թաղում է նրան և գնում դեպի Ս. Տիկին։ Ճանապարհին 
հանդիպում է Չեչել չերքեզ թռչունին և նրանից իմանում է, որ Ղարակյոզ 
սուլթանը դեռ ողջ է, բայց բերդի կեսը փլվել է, ինքը մյուս կեսի մեջ է։ 
Մոքոսը հասնում է Խոզաղաճ և տեսնում է իր նվիրական բռինչը Զինա-
քեարի ձեռքով կիսով չափ այրված։ Նա աղոթք ու ծառագովք է անում, և 
ծառը կանաչում է։ Ճամփա ընկնելով, տեսնում է Զինաքեարի զորքի մի 
պոչը Չիմիշկեզեկ, մյուսը` Խալի քաղաքն է հասել, որը տակնուվրա է 
արված, ժողովուրդը` կոտորված, աղբյուրների ակերը փակված, շրջա-
պատը կրակի տված։ Մոքոսը հասնում է հողե բերդին, գտնում է մորը, 
գետով փախցնում է նրան դեպի Թիլ բերդը։ Սակայն Զինաքեարը հե-
տապնդում է թագուհուն, փլում է Թլա բերդը։ Մոքոսը, վերցնելով Խա-
լանտար արքայազնին, մազապուրծ է լինում և գնում Ս. Տիկին։ Մայրը, 
կարծելով, թե Խալանտարը մահացել է, թույն է խմում և մահանում։ 

Բալ թագավորի Սրմա տիկինը պատմում է իր երազը, որով իմանում 
է Մոքոսի վերադարձի մասին, Շուշայ տիկինը դիմավորում է Մոքոսին, 
իսկ ժողովուրդը հավաքվում է Ս. Տիկինում և զոհեր է մատուցում։ 

Այդ ընթացքում տեղի է ունենում մեկ այլ միջադեպ եղբայր-արքաների 
միջև։ Մազինի որդին` Սնտամը, բաժանվում է հորից և բնակվում Սնտա-
մա բերդում։ Որսի գնալով Լամբքի տարածքը, անհանգստացնում է թա-
գավորին, որը բողոքում է Մազինին։ Սնտամը չի ենթարկվում հոր զգու-
շացումներին և նորից մտնում է Լամբքի տարածքը։ Սկսվում են ընդհա-
րումները, որոնց արդյունքում Սնտամը սպանվում է։ Մազինը սկսում է 
վրիժառու պատերազմը Լամբքի դեմ, դիմելով Զինաքեարի և Շիմշիրի օգ-
նությանը։ Բելդը և նրա տիկին Շուշան, հասկանալով, որ հարձակման 
հաջորդ կետը Ս. Տիկինն է, դիմում են Չիման թագավորի օգնությանը, 
իսկ քանի որ նա շատ հեռու է, նրա մոտ են ուղարկում Չաչալ չերկեզին։ 
Սկսված պատերազմում զորք են հանում մի կողմից` Լամբքը, Բալը և Շու-
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շա թագուհին, մյուս կողմից` Մազինը, Զինաքեարը և Շիմշիրը, որոնց 
միանում է և Քեամը։ Շուշա թագուհին տեգի մի հարվածով սպանում է Զի-
նաքեարին, սակայն զորքերը իրար են խառնվում և մեծ կոտորած է լի-
նում։ 

Իրեք օր` իրեք գիշեր լուսնկան կապուաւ։ 
Մարդ չմնըց, աշխարհ պիթուն թելեֆ էղաւ։ 

Զինաքեար օ մեռաւ, դուրսը մնըց օրթնոտաւ. 

Ասկերը տարտղնան, աշխարք արըշ պարըշ էղաւ1։ 

Սակայն եղբայր-թագավորների աշխարհը ցնցում է նոր մի պատե-
րազմ։ Այս անգամ այն սկսվում է Ակուկ թագավորի տիկնոջ` Փանփուլի 
արկածախնդրության պատճառով, որը որոշում է գրավել Զինաքեարին 
պատականող հողը, որն անցել էր Էզիկին։ Փանփուլի առաջին հաղթա-
նակն ստիպում է Արզուին անցնել Էզիկի կողմը։ Նրանց բախումը շարու-
նակվում է այնքան ժամանակ, մինչև կռվին միանում է Արզուի որդի Գա-
րեգինը, որի աչքի առաջ զոհվում է հայրը։ Գարեգինը դառնում է թագա-
վոր և գնում է Բելդի մոտ, որպեսզի օգնություն ստանա նրանից և առնի 
հոր վրեժը։ Բելդը խորհրդակցում է Մոքոսի հետ և, միանալով Բալին և 
Լամբքին, որոշում է օգնել Գարեգինին։ Այդ ընթացքում Մոքոսը երազում 
տեսնում է Մանուկ տղայի պատկերը և փայտից քանդակում է այն, սա-
կայն երբ նորից է քնում, ձայնը պահանջում է, որ Գարեգինն ինքն էլ մա-
քուր մնա, իր ձին էլ մաքուր պահի։ Առավոտյան ելնում են, գնում պատե-
րազմ, Մոքոսը Գարեգինի ուսին է դնում դրոշակը, և այդ պահին երկն-
քից Գարեգինի գլխին կարմիր-կանաչ լույս է իջնում։ Այդ հրաշքից բոլո-
րը ազդվում են, շատերը քրիստոնեություն են ընդունում, հավատում են։ 
Երբ հասնում են Փանփուլի տեսանելիության դաշտի սահմանին, թագու-
հին ևս ցնցվում է, տեսնելով երկնային լույսը։ Իսկ երբ Գարեգինը` դրոշը 
ձեռքին, իջնում է դեպի քաղաք, երկնքից երկիր ծիածան է կապում։ 
Փանփուլը զինաթափ է լինում, ծնկի գալիս և ներողություն խնդրում Գա-
րեգինից։ Փանփուլը, շրջապատված մյուս արքաներով և Մոքոսի ուղեկ-
ցությամբ գնում է Ս. Տիկին պաշտամունքի։ Վերջում Գարեգինն ամուս-
նանում է Փանփուլի դստեր հետ, և երկրում հաստատվում է խաղաղու-
թյունը։ 
                                            
1 Մօքոս, էջ 57։ 
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Վեպի տիեզերակառույցն ու աշխարհագրությունը 

Եվ այսպես, «Մոքոսն» ուրվագծում է աշխարհագրական որքան իրա-
կան, այնքան էլ առասպելական կառույցը, որը տեղափոխում է լսողին, 
ընթերցողին հեռավոր անցյալ, դեպի հայաբնակ 12 քաղաքների և ա-
վանների հիմնադրման ժամանակը։ Ինչպես նշում է Ս. Հայկունին, Մի-
նասը աշխարհի կողմերը նշանակում էր ոչ սովորական ձևով, օրինակ, 
հարավին անվանում էր «Ճաշուադին»` ճաշի (ժամի) կողմը, իսկ հյուսիսի 
փոխարեն կարող էր ասել «Սնտամու դին»1, թեև վեպի աշխարհագրու-
թյան մեջ Սնտամ լեռը գրավում է ավելի շուտ կենտրոնական, քան հյու-
սիսային դիրքը։  

Իրադարձությունները սկսվում են արաբական անապատներից, տե-
ղափոխվում ինչ-որ անհայտ բարձրավանդակ, իսկ հետո` Բաղդադի 
տարածքը, որտեղ Արևելքից, ամենայն հավանականությամբ` Եթովպիա-
յից կամ Եգիպտոսից2, բերում են ճարտարապետ Մոքոսին։ Մոքոսի հայ-
րենիքը` բուն Բաղինը, հնարավոր է, Պաղնատունն է, որտեղից գտնված 
է ուրարտական արձանագրություն, սակայն օժանդակ բացատրություն-
ների մեջ Մինաս բաբարը նշում է, որ ի հիշատակ իր հին հայրենիքի, 
Մոքոսը սարքել էր նոր Բաղինը` Դերսիմի տարածքում, որը նոր ժամա-
նակներում ավերակ էր3։ Ըստ Կ. Ֆ. Լեման-Հաուպթի, Բաղինի բերդը 
կառուցել էր Մենուան, իսկ գամիրցիների ավերումից հետո` վերաշինել 
էր Ռուսա Երկրորդը։ Դրա վերաբերյալ պահպանվել էր հուշասյունի մի 
բեկոր` համապատասխան արձանագրությամբ, որում հիշատակվում են 
այդ տարածքում նորահայտ ժողովուրդները` մուշկերը և գամիրցիները4։ 
Կրտսեր Մոքոսը ծնվում և Խալի կողմից որդեգրվում է դեռևս Բաղդա-
դում, և միայն նրա ծնվելուց հետո է տեղի ունենում արքայազների բա-
ժանումը Բաղ թագավորից։ Նրանք բոլորը տեղափոխվում են դեպի հյու-
սիս, գրավելով Եփրատի առափնյա տարածքները։  

                                            
1 Մօքոս, էջ 5։ 

2 «Աշխարհացոյցը» իբրև ձկնակեր ժողովուրդ բնորոշում է Արաբ-Եգիպտացի և նրանց բնա-

կության վայր է անվանում Կարմիր և Արաբական ծովերի եզրերը։ Սևամորթ անվանում է Ե-
թովպիայի բնակիչներին։ Տես` Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն, Երևան, 1979, էջ 277-
278։ Այլուր հիշատակում է նաև «ձկնակեր եթովպացիներին». տես` նույն տեղում, էջ 279։ 

3 Մօքոս, էջ Ե։ 

4 C. F. Lehmann-Haupt, Armenien einst und jetzt, Reisen und Forschungen, Erster Band, Berlin, 

BehՊr Verlag, 1910, S. 467-468. 
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Սինամուտ անունով հայտնի է Խարբերդ քաղաքի այն թաղը, որտեղ 
բնակվել են առավել հայտնի և հարգված հայ ընտանիքները։ «Բերնէ բե-
րան անցած պատմութիւն մը կ’ըսէ որ Սինա կամ Սին անունով զինուո-
րական մը գրաւած է քաղաքը այդ ծայրամասէն եւ բարձրացած վեր, լե-
րան կողք եւ կատարին վրայ տարածուած միւս լեռնային մասերը։ Ահա 
այդ մուտին անունով կ’ըսուի կոչուած է այս նշանաւոր թաղամասը, Սի-
նամուտ»1։ Ինչպես տեսնում ենք, Սին կամ Սինամ անունով զորավարի 
կամ թագավորի կողմից հիմնադրման պատմությունը հայտնի էր ան-
կախ մեր վեպից։ Ինչպես նշում է Գ. Սրվանձտյանցը, «Բերդն իր հնու-
թյամբ` դեռ ամուր է և շեն տեղեր շատ ունի, կ’ըսվեր թե բևեռագիր ունե-
ցող քար մ’ալ կա»2։ Հետաքրքիր է, որ Սինամը3 և Սինամուտը այլևս 
հանդես չեն գալիս վեպում, այլ գործողությունը ծավալվում է այլ տա-
րածքներում։  

Պատմության այս կետից Մինաս բաբարն անցնում է բանաստեղծա-
կան ոճի, մատուցելով աշխարհակառույցը` որպես դիտակետ վերցնելով 
Սինամանու բերդը։ Այստեղից երևում է Կոլճկա ծովը` Ս. Նշան վանքը 
ջրերի մեջ։  

Խոսքը Ծովակի մասին է, որի մակերևույթը բարձրացել էր Գ. Սըր-
վանձտյանցի` այնտեղ գնալուց մոտ կես դար առաջ, և ջուրը գրեթե ծած-
կել էր բնակեցված կղզին և դրա վրայի դղյակը, ստիպելով ժողովրդին 
հեռանալ դեպի ափ։ Երևում էր միայն Ս. Նշան եկեղեցու վերին մասը, ե-
կեղեցի, որը կապված է Ս. Ներսես Շնորհալու կյանքի կարևոր շրջանի 
հետ։ Ինչպես հայտնի է, հենց Ծովակի ջրլող թռչունի անունով էլ Սըր-
վանձտյանցն իր գիրքն անվանել է «Թորոս աղբար»4։ Այս դիտակետից 
երևում է նաև Արածանին, իսկ արևմուտքում Սևան ավեր քաղաքն է. 

                                            
1 Ս. Տինճեան, Խարբերդ քաղաքին թաղերը//Վահէ Հայկ, Խարբերդ եւ անոր ոսկեղէն դաշ-

տը. Նիւ Եորք, 1959, էջ 484։ 
2 Գ. Սրվանձտյանց, «Թորոս աղբար»//Երկեր, հատոր 2, Երևան, 1982, էջ 357։  

3 Սինամ թագավորը հանդես է գալիս հայ ժողովրդական բազմաթիվ հեքիաթներում, օր.` 

«Սինամ թագավորի հեքիաթ». Հայ ժողովրդական հեքիաթներ (ՀԺՀ), հատ. XI, Երևան, 
1980, էջ 131, «Փիր-Վալին», ՀԺՀ, հատ. XIII, Երևան, 1985, էջ 51-56, «Ասլանզադե ու Ջանփո-
լադ», ՀԺՀ, հատ. XI, Երևան, 1967, էջ 67-69 և այլուր։ Նրան նվիրված սյուժեները սովորա-
բար հեքիաթային կլիշեներ են և սույն հետազոտությանը նյութ չեն տրամադրում։ 

4 Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 180-183, 369-372։ 
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Հողը սև, քարը սև, տախտակի պէս թէթև, 
Չեչ չեչ ծակ քար է շատ թէթև. 

Ջրի երեսը դարմնի պէս կմնայ թէթև։ 
Ջուրը, բոլորի ամեն բանը սև. 

Սև սև, արաբի պէս սև. 
Ճնճուղը վարանաթաք սև. 
Օձը ու մօղօզիկն էալ սև. 

Ժիժն ու կարիճն էալ սև1։ 

Վեպին հարող առանձին զրույցի ձևով Մինաս Բաբարը պատմում է 
Սինամի որդի Թոռլիկի մասին, որն ապրում էր Սևայ քաղաքում, որտեղ 
մի հին պանդոկ կար` Մոքոսի ժամանակով շինած2։ 

Սևան, կամ Մարութլի քաղաքն ուներ ներքնուղի, որի մի ծայրը 
հասնում էր Հարսեկ, որն այդպես էր կոչվել, որովհետև Թոռլիկը դրա-
նով իջնում էր անտառ որսի, հետո լողալով անցնում էր Եփրատը, մեկ 
այլ ներքնուղիով բարձրանում էր բերդ` իր սիրելի հարսին տեսնելու հա-
մար3։ Ամենայն հավանականությամբ, այստեղ առասպելական ձևով 
ներկայացված են Կապան-Մատենի հանքերը, որոնք շահագործվում էին 
դեռևս 19-րդ դ. առաջին կեսին։ Սրվանձտյանցը հիշատակում է Խար-
բերդից ոչ հեռու Հարսենկ գյուղը, որը, հավանաբար, միևնույն Հարսեկն 
է4։ Չի բացառվում նաև, որ առասպելական նկարագրությունը վերաբե-
րում է Տիգրիս գետին, որի մի մասն այդ տարածքում անցնում է ստոր-
գետնյա թունելի միջով։ 

Բերդակ ավանը Չմշկածագից հետո բնակչությամբ երկրորդն էր Չար-
սանճագի շրջանում, և այն նկարագրում են ինչպես Գարեգին Սրվանձ-
տյանցը, այնպես էլ ավելի նոր հեղինակներ։ Բերդակի ուրարտական և, 
դրանց հիմքի վրա կառուցված` միջնադարյան շինությունները հիշատա-
կում է նաև Լեման-Հաուպտը5։  

                                            
1 Մօքոս, էջ 6։ 

2 Մօքոս, էջ 52։ 

3 Մօքոս, էջ 6։ 

4 Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 356։ 

5 C. F. Lehmann-Haupt, նշվ. աշխ., էջ 473։ 
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Բերդակը վեպի մեջ վերածվում է աշխարհի կենտրոնի, երբ այնտեղ 
հիմնադրվում է Սուրբ Տիկին պաշտամունքավայրը։ Սակայն անգամ այ-
սօր, փլատակ վիճակում, Բերդակի ամրոցն ունի ներշնչող ազդեցու-
թյուն, այն վեր է խոյանում ասես ծովի միջից։ 

Խալաճուղ, կամ Աղմաղարա քարայրների համալիրը նկարագրում է 
Յ. Աճեմյանը` Խարասար գյուղին վերաբերող հատվածում1։ «Սպիտակ 
քարանձավը» մի հսկա ժայռ է` գետից 100 ոտք բարձր, վերևի մասում 
տափարակ։ Այնտեղ բարձրացած Հովնան Եղիկյանի վկայությամբ, քա-
րանձավի ներսում ուղիղ մշակված պատերով սենյակներ են, որոնց մի 
մասի վրա կան անընթեռնելի արձանագրություններ։ Ինչպես Աղմաղա-
րայի, այնպես էլ հարևան Ուրուրների մաղարայի մուտքերը ճիշտ քա-
ռանկյուն են և տաշված, թեև ծածկող դուռ չունեն, սակայն մուտքի շուրջ 
ունեն կիսաբոլորաձև անցքեր, հավանաբար, դրանց վրա են պահվել եր-
բեմնի դռները։ Քարանձավից վերև գտնվող վայրը Ս. Սարգիս էր կոչ-
վում, քանի որ քարի մեջ ասես դաջված են ձիու երկու սմբակներ և 
մարդու երկու ոտնահետքեր։ Ըստ ավանդության, Սուրբ Սարգիսն իր 
ձիով Արաբկիրից դեպի այստեղ է հասել մի ոստյունով։ Ապառաժի 
ստորոտում կան ուրիշ քարայրներ ևս, դրանցից մեկը կոչվում է «Եզայ 
մաղարայ», և դրանում կարող էին տեղավորվել մոտ 600 կենդանի։ Ի 
տարբերություն Խալաճուղի, այս քարանձավները ներսում կլորավուն 
են և գմբեթանման առաստաղներով։ Մեջտեղինը, որ ամենամեծն է, ա-
ռիքի կենտրոնում ունեցել է մի ծաղկաքանդակ, շրջապատված անըն-
թեռնելի արձանագրությամբ։ Կառույցը թույլ է տալիս ենթադրել, որ սա 
ուրարտական դամբարան է2։ 

Խոզաղաճը, որը նույնպես Խալի բերդն էր, ըստ Մոքոսի ունեցել է 
ինչ-որ արձանագրություն կամ պատմական մատյան. «Քիւթուկը գրմուն 
է, հին ժամանակին էաս քաղքին անունը Իսկենտէր էր»3։ Որքանո՞վ է 
այս ցուցումը համապատասխանում իրականությանը և կարո՞ղ էր ա-
րդյոք Ալեքսանդր Մակեդոնացին հասնել այդտեղ և իր անունով վերան-
վանել հին բերդը, դժվար է ասել։ Ավելի հավանական է, որ այդ անվա-
                                            
1 Յ. Աճէմեան, Չմշկածագ գավառ, ՀՀ ԳԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 

արխիվ (ՀԱԻ ԱԲԱ), № 4, տետր 10. Խարասար, թ. 2-3։ 
2 Այս տեղեկության համար շնորհակալ եմ անվանի ուրարտագետ Սիմոն Հմայակյանին։ 
3 Մօքոս, էջ 12։ Հայկունին «քիւթուկ» բառին հավելել է «թագաւորական տօմար»։ 
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նումը տրված լինի միջնադարում, երբ հնություններին վերագրվում էր 
«Ալեքսանդրի ժամանակ» շինած լինելու պայմանական ծագումը։ 

Մեծկերտ բերդը նկարագրելիս, Սրվանձտյանցը հիշատակում է սա-
րի ուսի վրա գոգաձև շինված տները1, մինչդեռ տեղի բնակիչները պնդել 
են, որ Մեծկերտը երբեմնի իսկապես շատ մեծ քաղաք է եղել2։ Մեծկեր-
տի և Լազվանի մեջտեղում կար մի բլուր, որին «խալա»` բերդ են անվա-
նել, և որի չորսբոլորը փլատակներ են եղել։ Այդ բլուրը սրբատեղի էր։ 
Բլրի հյուսիսային մասում կար Դնպըլ Մըղարա, որի մոտ գտնվել են սե-
պագիր արձանագրություններ3։ Ամենայն հավանականությամբ, խոսքը 
Ռուսա Երկրորդի արձանագրության մասին է։ Կ. Ֆ. Լեման-Հաուպտը 
նկարագրում է նաև «Քալահի» (կալեի, բերդի) կամարաձև մուտքը, որը 
հազվագյուտ է համարում ուրարտական շինությունների համար4։ Մեր օ-
րերում ևս Մեծկերտը (Մազգիրտը) իր ուրարտական հնություններով 
զբոսաշրջության սիրված վայր է։ 

Սնտամա բերդը, ինչպես խոսվեց, վեպի շոշափած առավել հյուսի-
սային կետն է, թեև այդ անունով գյուղը գտնվում էր Մեծկերտից հարավ-
արևելք5։ Հավանաբար, խոսքն այն բարձունքի մասին է, որի վրա գտնվել է 
Ս. Դանիելի քարանձավ-սրբավայրը6։ Արդյոք նո՞ւյնն է, ինչ Դնպըլ Մըղա-
րան, պարզել չհաջողվեց։ 

Բալուա բերդը ոչ միայն հայտնի էր իր հնությամբ, այլև սրբազան էր 
ամեն հայ քրիստոնյայի համար, քանի որ այնտեղ էր գտնվում Ս. Մեսրոպ 
Մաշտոցի ճգնարանը, որտեղ նա, ըստ ավանդության, ստացել էր հայոց 
գրերի գաղտնիքը։ Այցելելով այդ սրբավայրը, Սրվանձտյանցը հիշատա-
կում է ևս մեկ հնություն. «Կը դառնանք ‘ի հյուսիս, ուր ապառաժ և լերջ 
քարեր են մեծամեծ, հոն եզերքին վրա քարին երեսը տաշված, վրան բևե-
ռագիր անեղծ, մաքուր, 22 տող վերը և 7 տող վարը քանդակված, մեջ տե-

                                            
1 Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 392։ 

2 Գ. Ս. Երևանեան, Պատմութիւն Չարսանճագի հայոց, Պէրութ, 1956, էջ 176։ 

3 Գ. Ս. Երևանեան, նշվ. աշխ., էջ 202-203։ 

4 C. F. Lehmann-Haupt, նշվ. աշխ., S. 467. 

5 Գ. Հալաջյան, Դերսիմի հայերը, էջ 86։ 

6 «Սնտամու քարէն մի սահաթ է Ս. Դանիէլի այրը, Մեզկերտ Ճգնաւորենք անունով մի տուն 

կայ…», տես` Մօքոս, էջ 33, նաև էջ 10։ 
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ղը բաց ձգված էր, ուր տող մը արաբերեն գիր փորագրած էին»1։ Բալուի 
ուրարտական հնությունները, մասնավորապես, Մենուա արքայի արձա-
նագրությունը, ևս հայտնի էին Լեման-Հաուպտին2։  

Ուռեկ գյուղը Բերդակից արևելք էր, Արածանիի աջ ափին, որտեղ 
կար Ս. Հովհաննես եկեղեցի3։ 

Չմշկածագ քաղաքը, որը հռոմեական տիրապետության օրոք ունե-
ցել է Հիերապոլիս - «սուրբ քաղաք» - անվանումը և որում, հակառակ 
քաղաքի անունը Չմշկիկ կայսեր հետ կապելուն, մինչև օրս չի հայտնա-
բերվել բյուզանդական որևէ հնություն4, հարուստ էր այլ հնություններով` 
բերդերով, տների և եկեղեցիների փլատակներով, որոնք քիչ են ուսում-
նասիրված։ Ըստ Ն. Մարտիրոսյանի, այդ քաղաքի անունն ունի խեթա-
կան ծագում, հնում այն հնչել է Իշմէրիկա5։ Այն, որ քաղաքն է իր անունը 
տվել կայսերը և ոչ` ընդհակառակը, հաստատում է նաև ժողովրդական 
հեքիաթը. «Կելնի, չելնի Չմշկա երկրում մե թագավոր կելնի, որ երկրի ա-
նունով ուրին անուն Չմշկա թագավոր կասին»6։ 

Ակն քաղաքն, ինչպես հայտնի է, կառուցել են այստեղ վերաբնակեց-
ված Արծրունիները 11-րդ դ. սկզբին, ուստի «Մոքոսը» չափազանցնում է, 
ավելի մեծ հնություն վերագրելով այդ քաղաքին։ Սակայն, ինչպես դա 
հաճախ լինում է ժողովրդական բանահյուսության մեջ, խոսքը կարող է 
լինել տեղանքի հնության և տարբեր ժամանակների իրադարձություննե-
րի միախառնման մասին։ Այսինքն, Արծրունիների վերաբնակեցումը կա-
րող է նույնացվել երբեմնի այլ «վասպուրականցիների»` ուրարտացիների 
այդ տարածքում բնակվելու հետ։ 

                                            
1 Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 404։ 

2 C. F. Lehmann-Haupt, նշվ. աշխ., 465-466. 

3 Գ. Ս. Երևանեան, նշվ. աշխ., էջ 206։ 

4 Թ. Հակոբյան, Պատմական Հայաստանի քաղաքները, Երևան, «Հայաստան», 1987, էջ 212-

214։ 
5 Ն. Մարտիրոսեան, Խարբերդի շրջանները` հայոց հնագոյն օրրանը// Վահէ Հայկ, Խար-

բերդ եւ անոր ոսկեղէն դաշտը. Նիւ Եորք, 1959, էջ 14, 29։ Հեղինակը գտնում է նաև մոտա-
կա տարածքում գտնվող Մուզզուրի վայրը, որը նույնացնում է Մնձուր լեռան հետ։  

6 Հայաստանի ազգային արխիվ, ֆոնդ. 109, ցուցակ 7, գործ 952, թ. 13։ Գրառված է Մոկացի 

բանասացից, բանահավաք` Ա. Աբրահամյան։ 
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Մյուս կողմից, սակայն, Ակնա հին տեղում եղել է Մարնտունիկ անու-
նով ավանը, որը հուշում է այստեղ երբեմնի հեթանոսական սրբավայր 
լինելու մասին1։ 

Զիմա, կամ Զմարայ ավանի վերաբերյալ «Մոքոսը» հայտնում է, որ 
դրանից մի ժամ դեպի արևելք կա նաև Զինաքեար քաղաք, որտեղ 
բնակվում են ղզլպաշները2 (զազա ալևիները)։ Զազաների և հայերի 
բարդ և անմիանշանակ հարաբերությունների մասին Բենկա-Զմարայի 
միջև գրում է նաև Սրվանձտյանցը, որը «Կը զրկվիմ Զմարա երթալե, ուր 
շատ Հայեր կան, և լավ բարեկամներ»3։ Այդ տարածքում, նրա վկայու-
թյամբ, իշխում էին զազաները, որոնք թալանում էին հայկական գյուղե-
րը, մինչդեռ Բենկայի ծագումը Սրվանձտյանցը կապում է Սենեքերիմ 
Արծրունու իշխան Բենիկի անվան հետ. «Իրոք Հռաբաթ եղած է կ’ըսվեր 
գեղիս հին անունը, զոր Սենեքերիմա Բենիկ իշխանն նորոգեր, և անոր 
անվամբ ըսվեր է Բենկա կամ Բենկան տուն»4։ Ինչպես կտեսնենք 
ստորև, Զինաքեարին այս տարածքի հետ կապելը որոշակի իրանական 
էթնիկ տարբերակում է մտցնում, որով մի կողմից` արդարացվում է այդ 
թագավորի ռազմասիրությունը և հեթանոսության մեջ համառելը, մյուս 
կողմից` ցույց է տրվում, որ զազաների և հայերի եղբայրական կապերը 
միշտ չէ, որ խաղաղ համակեցության ձև են ունեցել։ Հետաքրքիր է Զիմա 
բերդի նկարագրությունը. խիստ մեծ սև քարերով, եզրերը` ատամնաձև 
և իրար մեջ անցկացրած5, ինչը նորից հիշեցնում է ուրարտական շինա-
րարական տեխնիկան։ Հայտնի են նաև Զիմուա երկրի պատմական 
վկայություններ։ 

Լամբք, կամ Լամք գյուղը որոշ չափով նկարագրում է Գ. Հալաջյա-
նը, սակայն գրում է գրեթե նույնը, ինչ Գ. Երևանյանը, որ այնտեղ կային 
Ս. Լուսավորիչ եկեղեցին, իսկ գյուղից ոչ հեռու` Ս. Աստվածածին և Ս. 

                                            
1 Հայաստանի և հարակից երկրների տեղանունների բառարան, հատոր 1, Երևան, 1986, էջ 136։ 
2 Մօքոս, էջ 14։ 

3 Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 273։ 

4 Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 274։ Հմմ. Յ. Ճանիկեան, Հնութիւնք Ակնայ, Թիֆլիս, 1895, 

էջ 54։ 
5 Մօքոս, էջ 14։ 
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Թորոս վանքերը1։ Լամբքի հնությունների վերաբերյալ կարելի է դատել 
միայն «Մոքոսի» տեքստից. «Էտին ձորու դին մենծ դուռ մի կայ քարի մէջ 
փորած, մէկէալ դին 107 դուռ կայ։ Քաղաքը ու չարշին քարի մէջն է փո-
րած, դըռվընին ու տըվնին արևցաթը կը հայի, դըռվընուն առջի դին քա-
րէ հանած քէմէր կայ, ներսի դին` քարի միջուն փորած է իրեք հարիր 
քառսուն օդայ…»2։ Այս նկարագրությունը հիշեցնում է Վանա Զըմփ-
Զըմփ նաղարայի կամ Սիփան սարի ներսում գտնվող հին քաղաքի ժո-
ղովրդական նկարագրությունները, իսկ քարակոփ մեծ դռան հիշատա-
կությունը նորից վերադարձնում է ուրարտական շրջանակ։  

Կամախ և Երզնկա քաղաքների հնության վերաբերյալ տվյալներ բե-
րելու կարիք, թերևս, չկա։ Ինչը վերաբերում է Էրզրում-Կարինին, ապա 
սա վեպի մեջ երկրորդ դեպքն է, երբ տեղի է ունենում վիպական հնա-
ցում, քանի որ, ինչպես հայտնի է, այդ քաղաքը (Թեոդոսուպոլիս) կա-
ռուցվել է բյուզանդական տիրապետության ժամանակ` ստանալով Արծն 
հին ավանի անվանումը3։ Հավանաբար, հենց Արծնի հիմնումն է ակնար-
կում վեպը։ 

Վերջապես, «Մոքոսը» հիշատակում է նաև այլ իրական վայրեր, ո-
րոնք անմիջականորեն կապված են վեպի գործողության հետ, բայց չեն 
շոշափում տիրակալների անուններ։ 

Խոստուկը իր նյութերում հիշատակում է Յ. Աճեմյանը. Ավերակ վայր 
է եղել, որտեղի աղբյուրը` Խոստուկաղբիրը, ուխտատեղի էր։ Այստեղ գա-
լիս էին հատկապես փորացավ ունեցողները, որոնք լողանում էին այդ 
ջրով, լցնում ամանները և տուն տանում` խմելու համար։ Աղբյուրի ակի 
մեջ գցում էին կոճակներ, մանրադրամ, իսկ հարևանությամբ գտնվող ա-
լոճենու ճյուղերին լաթեր էին կապում` հիվանդությունից ազատվելու հա-
մար։ Տարեցները հիշել են, որ հնում այստեղ գերեզմանոց է եղել4։ 

Ինչպես տեսնում ենք, «Մոքոսում» հիշատակվող քաղաքներում եղել 
են հնադարյան բերդեր, և դրանց մեծ մասում պահպանվել են ուրարտա-
կան արձանագրություններ։ Մի կողմից, այսպիսով, վեպն արձանագրում 
                                            
1 Գ. Ս. Երևանեան, նշվ. աշխ., էջ 201, Գ. Հալաջյան, նշվ. աշխ., էջ 97։ 
 Մօքոս, էջ 10։ 
 J. Markwart, SՖdarmenien und die Tigrisquellen nach griechischen und arabischen Geographen, 

Vienna, 1930, S. 41, 334, 339.  
4 Յ. Աճէմեան, նշվ. աշխ., տետր 7, Բազաբոն, թ. 9։ 
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է Վանա թագավորության Արածանիից և Եփրատից արևմուտք կառուց-
ված բերդերը, մյուս կողմից, սակայն, առնվազն Չմշկածագի, Կամախի և 
Դերսիմի այլ հնությունների հիշատակություններով կապվում է ավելի 
վաղ, իսկ ավելի ստույգ` խեթա-խուռիական շրջանի հետ։ 

Մոքոս և Մոփսոս` խուռիա-աքեյական հերոս 

Քննվող վեպի գլխավոր հերոսի անունը հիշատակող պատմական 
հնագույն աղբյուրներից մեկը Կարա-թեփեի Ք. ա. 8-րդ դ. երկլեզվյա, 
խեթերեն-փյունիկերեն արձանագրությունն է, որի խեթերեն բաժնում 
Դանունյան երկրի արքայական տունը կոչվում է Bt Mpš, մինչդեռ փյունի-
կյան տեքստում Ադանայի տիրակալ Ազատիոավազան պատկանում է 
այդ տանը, իսկ նույն անունը հնչում է «Մուքսաս» ձևով1։  

Գիտնականները վաղուց ընդունել են, որ այդ անվանաձևի տակ 
թաքնված է հունական առասպելաբանությունից հայտնի Մոփսոսը։ Այդ 
հերոսի անունը կրել են առնվազն երկու արևելակիլիկյան քաղաքներ` 
Մոփսուհեսթիան (Մոփսոսի օջախ) և Մոփսուկրենեն (Մոփսոսի աղ-
բյուր)2։ Մոփսուհեստիայի, ինչպես և Կիլիկիայի մեկ այլ քաղաքի` Մալլո-
սի բնակիչները հավակնում էին, որ իրենց քաղաքները կառուցել է ա-
ռասպելական հերոս Մոփսոսը, ինչը առանձին պատիվ և հնություն էր 
հաղորդում դրանց։ Այս լեգենդի համադրումը այդ քաղաքներում պամ-
փյուլական բարբառով գտնված հունարեն տեքստերի հետ մղել են մաս-
նագետներին այն կարծիքին, որ Մոփսոս կամ նման անուն ունեցող ի-
րական-պատմական առաջնորդի ղեկավարությամբ Ք. ա. 11-րդ դ. իսկա-
պես տեղի է ունեցել դորիացիների վերաբնակեցում` Հունաստանից Կի-
լիկիայի ափը3։ Մինչդեռ Ք. ա. 13-րդ դ. խեթական մի արձանագրությու-
նից, որը գտնվել է Բողազքյոյի արխիվում, հայտնի է դառնում ոմն Մուկ-
շուշի մասին, որն ինչ-որ ապստամբության կազմակերպիչներից էր4։ Մո-
քոսի անունն ի հայտ է եկել նաև Ջինեքյոյի երկլեզվյա արձանագրության 
մեջ, որը վերաբերում է Կարա-թեփեի տեքստին նախորդող պատմական 

                                            
1 M. C. Astour, Hellenosemitica։ An Ethnic and Cultural Study in West Semitic Impact on 

Mycenaean Greece, E. J. Brill, Leiden, 1967, p. 53. 
2 Նույն տեղում։ 
3 J. H. M. Strubbe, Gründer kleinasiatischer Städte// Ancient Society, vol. 17, 1986, S. 274-275. 

4 Նույն տեղում, էջ 275։ 
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շրջանին և որում Ադանայի փոխարեն հանդես է գալիս Հիյավա (որ 
նույնն է` Աքիյավա=աքեյացիների) երկրի անունը։ Այստեղ հանդիպում է 
Ուրիկկի Մուկասասա անունը` որպես Մուկասի եղբորորդի կամ ժառան-
գորդ1։ «Մոքոսո» ձևի մեջ այս անունը երկու անգամ հանդիպում է Կրե-
տեի գծային B գրով պնակիտների մեջ2։ Ավելի ուշ շրջանի հույն հեղի-
նակները այդ հերոսի անունը փոխանցում են որպես Մոփսոս, մինչդեռ 
հայերեն Մոքոսը պահպանում է հին ավանդույթը։ 

Ի տարբերություն խեթա-փյունիկյան աղբյուրների կարճառոտ հիշա-
տակարանների, հունական դիցաբանությունը պահպանել է նաև որոշ 
սյուժեներ, կապված Մոփսոսի հետ։ Այդ անունով հայտնի է երկու հերոս, 
որոնք երկուսն էլ գուշակ են, բայց որոնցից միայն մեկն է քաղաքների 
հիմնադիր։ Քանի որ գուշակի մոտիվը հայկական նյութում բացակայում 
է, կանգ առնենք երկրորդ կերպարի վրա։ 

Ստրաբոնը (XIV. 4։3), փոխանցելով ավելի վաղ ավանդույթը, նշում է, 
որ Կալխասը` ցեղերի մի խառնուրդի առաջնորդը, իր ժողովուրդը բերել 
է Պամփյուլիա, որտեղ էլ ինքը մահացել է, իսկ նրա մարդիկ` Մոփսոսի 
առաջնորդությամբ, անցել են Տավրոսը և մասամբ ցրվել են Կիլիկիայով։ 
Այլուր (XIV, 5։16) պատմում է Մալլոս քաղաքի մասին, որը հիմնադրել են 
Մոփսոսն ու Ամփիլոքոսը։ Ամփիլոքոսը հետագայում մեկնել է Արգոս, 
սակայն ավելի ուշ վերադարձել է, իսկ Մոփսոսը չի ցանկացել նրա հետ 
կիսել իշխանությունը։ Նրանք բռնվել են մենամարտի և սպանել իրար։ 
Այժմ (Ստրաբոնի ժամանակներում) նրանց գերեզմանները գտնվում էին 
միմյանցից ոչ հեռու` Պիրամոս գետի մոտակայքում, Մագարսքի մոտ։ 

Մոփսոսին պաշտում էին իբրև աստվածություն կամ կիսաստված` ի-
րեն նվիրված սրբավայրում, որը գտնվում էր սրբազան աղբյուրի մոտ3։  

Մ. Ասթուրը, որն ամենևին չի համաձայնում մյուս մասնագետների 
հետ Մոփսոսի հնդեվրոպական, առավել ևս` բուն հունական ծագման և 
նրա` «ծովի ժողովուրդների» առաջնորդ կամ առհասարակ` պատմական 
անձ լինելու վարկածի հետ, հիշատակում է մի քանի այլ հերոսների, ո-

                                            
1 A. M. Jasink, M. Marino, The West-Anatolian Origins of the Que Kingdom Dynasty// Studi Micenei 

ed Egeo-Anatolici, Vol. 49, Roma, 2005, p. 407: Ուրիկկի անունը կարևոր է հիշել նաև այն ա-
ռումով, որ Չարսանճագում Ուռեկ անունով գյուղ կար, որը հիշատակվում է «Մոքոսում»։ 

2 Նույն տեղում, էջ 409։ 
3 R. L. Fox, Travelling Heroes։ In the Epic Age of Homer, Vintage Books, N. Y., 2009, p. 212. 
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րոնք կրել են միևնույն անունը և որոնց նվիրված են եղել սրբավայրեր. 
ա. Լապիթ Մոփսոսը, որը մասնակցել է կենտավրոսների դեմ պատե-
րազմին, արգոնավորդների արշավին, Կալիդոնյան որսին և մահացել է 
Լիբիայում` օձի խայթոցից, որտեղ էլ թաղվել և պաշտամունքավայր է ու-
նեցել, բ. Մոփսոս, որն ուղարկում է Լակիոսին, պատվիրելով հիմնադրել 
Լյուկիայում ռոդոսցիների գաղութը հանդիսացող Փասելիս քաղաքը, գ. 
Լյուդիացի Մոփսոսը, որը Ասքալոնում բռնում է Աթարգատիս դիցուհուն 
և նրա Իխտիս որդուն և նետում է լիճը, որտեղ նրանց կուլ է տալիս ձուկը 
(այս մեկին, հավանաբար, պաշտել են իբրև աստվածության և ոչ` հերո-
սի), դ. Նիկողայոս Դամասկացու հիշատակած Մոփսոս լյուդիացին և 
այլն։ Ասթուրը գտնում է, որ նույն հերոսի անվան հետ են կապված նաև 
Ատտիկայի հին անունը` Մոփսօպիա, որն ըստ Պլինիոսի եղել է նաև 
Պամփյուլիայի հին անունը, Փռյուգիայի Մոքսուպոլիս քաղաքի անունը, 
մոսինոյկների ցեղանունը և նույնիսկ Հայաստանի Մոկս գավառի անու-
նը1։ Վերջին ենթադրությունը թեև չի հաստատվում հայկական նյութով, 
համենայն դեպս չի բացառում, որ այդ հերոսը կարող էր հանդես գալ 
նաև հայոց ժառանգության մեջ, ինչպես և կա։ 

Ասթուրը նաև հարցադրում է անում. «Թեսալական Մոփսիոն, հո-
նիական Կլարոս և Կոլոֆոն, Լյուսիա, Փռյուգիա, Կաբալիա, Ատտիկա, 
Լիբիա, Պամփյուլիա, Լյուկիայի Փասելիս, պաղեստինյան Ասքալոն, կի-
լիկյան Մալլոս - արդյոք չափից դուրս լայն տարածք չէ՞ մեկ կյանքի հա-
մար, արդյոք չափից դուրս շատ քաղաքներ չե՞ն հիմնված մեկ մարդու 
կողմից… Արժանահիշատակ չէ՞ արդյոք, որ Հերոդոտոսը, խոսելով հույ-
ների մասին Պամփյուլիայում և Կիլիկիայում, անտեսում է Մոփսոսին»2։ 
Ի վերջո, նա գալիս է այն եզրակացության, որ անվան «Մոքոս» կամ 
«Մոքսոս» ձևը ոչ միայն ավելի հին է, այլև ունի տեղական, փոքրասիա-
կան ծագում և, հավանաբար, փոխառվել և տարվել է Հունաստան դեռևս 
միկենյան շրջանում` Մոքոսո ձևով3։ 

                                            
1 M. C. Astour, նշվ. աշխ., էջ 56-57։ Այս կարծիքին մոտ է Ս. Երեմյանի տեսակետը, որը Մոկս 

գավառի անունը կապում էր «մուշկ» ցեղանվան հետ։ 
2 Նույն տեղում, էջ 57։ 
3 Նույն տեղում, էջ 66։ 
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Հյուսիսային Սիրիայում խեթական ժամանակներից վկայված է նաև 
Մուկիշ սարի անունը1։ Հավանաբար, այդ սարի մոտ կամ վրա է գտնվել 
նաև Մուկիշ քաղաքը, որտեղի գուշակուհի Ալլաիտուրահիի ծիսական 
խեթա-խուռիական տեքստը հայտնի է մասնագետներին2։ Ըստ այդմ, 
Մուկիշի տեղագրությունը կապված է Ալալախի, այսինքն` Կիլիկիայից ոչ 
հեռու դեպի արևելք գտնվող տարածքի հետ։ Մյուս կողմից, խուռիական 
«Կումարբիի մասին» էպոսում Կումարբի աստվածության սուրհանդակի 
անունն է Մուկիշանու3, որը նույնպես կապված է Ալալախ թագավորու-
թյունը բնորոշող տոպոնիմի հետ4։ Կարո՞ղ էր այսու Մուկիշի տունը լինել 
խուռիական պաշտամունքավայր կամ քրմական տոհմ, որից սերվել են 
ինչպես արքաներ, այնպես էլ գուշակներ։ Հնարավոր է, հենց այդ շերտի 
հիշողությունն է պահպանվել հայկական «Մոքոս» վեպում, ձուլվելով ա-
վելի ուշ շրջանի պատմական և առասպելական սյուժեների հետ։ 

Միաժամանակ, «Մոքոս» վեպը վկայում է, որ նկարագրված տա-
րածքներում գոնե հելլենիզմի դարաշրջանից սկսած, եթե ոչ` ավելի վաղ, 
եղել է առասպելական կամ կիսաառասպելական շինարար-վարպետի 
պաշտամունք, որը մարմնավորվել է Մոքոս շինարարի կերպարի մեջ, ո-
րոշ չափով ձուլվելով շինարար-թագավորի կերպարի հետ, այստեղից` 
Ակնի Մոքոս թագավոր սրբավայրը, որի մասին կխոսվի ստորև։ 

Նմանատիպ պաշտամունք վկայված է Հին Եգիպտոսում` Իմհոտեպ 
ճարտարապետ-բժշկի հանդեպ։ Ահա թե այդ հարցի շուրջ ինչ է գրում Դ. 
Մաք-Քենզին` Ջոսերի բուրգի կապակցությամբ. «Ճարտարապետն էր 
անվանի Իմհոտեպը, աշխարհի ամենահռչակավոր մարդկանցից մեկը։ 
Նրա համբավը տարածվել էր Եգիպտոսում մինչև Վերականգնման ժա-
մանակաշրջանը, երբ նա պաշտվում էր իբրև աստված, որին հույները 
կոչում էին Իմութես։ Նա նորամուծական և կազմակերպչական հանճարի 
տեր էր, պետական գործիչ, որը Ջոսեր փարավոնի արքունիքում լուրջ 
ազդեցություն ուներ։ Ինչպես աստվածաշնչյան Սողոմոնը, նա համար-
վում էր իր ժամանակի ամենաիմաստուն մարդը։ Նա նաև բժշկական 
աշխատության հեղինակ էր, իսկ նրա ասացվածքների ժողովածուն գո-

                                            
1 V. Haas, Geschichte der hethitischen Religion, S. 496,  

2 V. Haas, նշվ. աշխ., էջ 333, 398, 556։ 

3 V. Haas, նշվ. աշխ., էջ 151։ 

4 Г. Вильхельм, Древний народ хурриты, М., 1992, с. 92. 
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յատևեց այնքան, որքան ինքը եգիպտերեն լեզուն։ Որպես գիտելիքի հո-
վանավոր նրա հիշատակը պահում էին բոլոր գրիչները ավելի քան երկու 
հազար տարի, և ըստ իրենց սովորույթի, ամեն գործ սկսելիս, նրանք հե-
ղումներ էին կատարում իրենց սափորներից` նրա հոգու պատվին։ Աս-
տիճանական բուրգը Իմհոտեպի մտահղացումն էր։ Նա պատրաստել էր 
գծագրերը և հետևել էր շինարարական աշխատանքներին»1։ Արևելյան 
ևս մեկ այդօրինակ կերպար է Ախիկարը, կամ Խիկար իմաստունը, որի` 
նաև ճարտարապետ լինելու մի ակնարկ կարելի է տեսնել նրա մասին ա-
րամեական պատումի մեջ, որտեղ փարավոնը պահանջում է երկնքի և 
երկրի արանքում մի պալատ կառուցել2։ 

Հայկական վեպում Մոքոսի տիեզերակերտ-քաղաքաշինական գոր-
ծունեությունը բաժանված է ավագ և կրտսեր վարպետների միջև։ Ասթու-
րի հիշատակած` Լիբիայում պաշտվող Մոփսոսի կերպարը միանգամայն 
մոտ է ավագ Մոքոսին, որին Բաղի օգնականները հանդիպում են «սևա-
մարդոց» երկրում, ըստ ամենայնի` Աֆրիկայում, և պարզում, որ նա տե-
ղացի չէ։ Մինաս բաբարը ճշտում է ևս մեկ մանրամասնություն. իր հա-
րազատ Բաղին քաղաքի հիշատակով Մոքոս-ավագը կառուցել է նաև 
Բաղին քաղաքը Դերսիմում, որը պատմելու շրջանում ավերակ էր3։ Այ-
սու, պատմական Պաղին-Պաղնատունը կարող է նույնացվել Մոքոս-ա-
վագի հայրենիքի հետ։ 

Սակայն Մոքոս ավագի, որպես Մոքոս կրտսերին նախորդող շինա-
րար-վարպետի, կերպարը կրկնապատկվում է։ Մինաս բաբարը հիշա-
տակում է «ուստայ Յայրօ» անունով շինարարին, որը «շինել» է Պուզլու-
խը4` բնական սառցադաշտը, որից սառույց էին հանում` տնտեսության 
մեջ օգտագործելու համար։ Հավանաբար, ուստա Յայրոն Ս. Այրոն է (Ա-

                                            
1 D. MacKenzie, Egyptian Myth and Legend, London, 1907, p. 110. 

2 Խիկար իմաստունի պատմությունը// Խիկար իմաստունից մինչև Ջանոն, Երևան, 1990, էջ 

30։ Այս սյուժեի նմանությունը Մոքոսի գործունեությանը հուշելու համար շնորհակալ եմ Ս. 
Հմայակյանին։ 

3 Մօքոս, էջ Ե։ 

4 «Ուստայ Յայրօ մի կար Էլէմէլիքցի, 

 Էլաւ գընըց Փեքենէկ. 
 Փեքենեկու դէ Պուզլուխը, 
 Քարը փորեց քառսուն արշուն 
 Պասամախ էալ շինեց քառսուն. 
 - Էաս էալ իմ յիշատակը մնայ, ըսըց»։ Տես` Մօքոս, էջ 8: 
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հարոն), որի սրբավայրը գտնվում էր Բերդակի ճանապարհի մի հսկա ա-
պառաժի վրա և որն ուխտատեղի էր1։ 

Այսպիսով, Մոքոս-կրտսերից առաջ Դերսիմում արդեն ստեղծված 
կային որոշ շինություններ։ 

Ո՞վ է արդյոք Մոքոսը, որին նվիրված է հայ վիպասանության այս 
հազվագյուտ նշխարը։ Շարունակական պրպտումները Դերսիմի, Կիլի-
կիայի, Մարաշի, Բյութանիայի, Թոխաթի, Գամիրքի և հարևան տա-
րածքների հայկական միջավայրին վերաբերող բանահյուսության և ազ-
գագրական տվյալների մեջ որևէ արդյունք չտվեցին, որևէ ակնարկ առ 
այն, որ այստեղ սիրվել կամ պաշտվել է Մոքոս անունով հերոս, 
չգտնվեց։ Միակ հուշումը Ակնա Մոքոս թագավոր քարն է, որը հիշատա-
կում է Հայկունին և որի վերաբերյալ գրել է Յ. Ճանիկյանը իր «Հնու-
թիւնք Ակնայ» գրքում.  

«Մօքոս թագաւոր խորու ձորով Կարուշլայէն ի Կամարակապ գնալիք 
ճամբուն վրայ, ձորոյն քով Կարուշլայի կողմն ապառաժ քար մ’է»։ Ծանո-
թագրությունը. «Մօքոս մեծ ըսել է, կ’ըսեն, դարբինք և որմնադիրք ևս 
մեծ մուրճ մը ունին զոր մօքոս չաքուճ կը կոչեն»2։ Այլուր նշում է, որ Մո-
քոս թագավորի սրբատեղին են գնացել «ականջի խօթութեան» բուժման 
համար3։ 

Այս տվյալը դժվարությամբ է համադրվում այն սյուժեներին, որոնք 
արծարծված են վեպում։ Մի կողմից` այն, որ Մոքոս շինարարի անունը 
դարձել է որմնադիրների գլխավոր գործիքի, կռանի, հասարակ անունը, 
տրամաբանական է։ Սակայն վեպում Մոքոսն ամենևին էլ թագավորա-
կան տիտղոս կրելու հավակնություններ չունի, թեև Խալ թագավորը որ-
դեգրում է նրան։ Ահա այս փոքր ցուցմունքը իրար է կապում հայկական 
և հունական աղբյուրները, քանի որ Մոփսոսն, ըստ Ստրաբոնի, ոչ միայն 
Մալլոսի հիմնադիրն էր, այսպես կոչված Heros ktistes-ը, քաղաքը շինող 
վարպետը4, այլև թագավորը։ «Պամփյուլիան, որի հետ կապված է մեռ-

                                            
1 Ս. Տինճեան, նշվ. աշխ., էջ 488։ 

2 Յ. Ճանիկեան, նշվ. աշխ., էջ 51։ 

3 Նույն տեղում, էջ 127։ 
4 Այսպես, Միլեթ քաղաքում Թալեսը պաշտվել է իբրև քաղաքի հիմնադիր և շինող վար-

պետ։ A. Herda, Burying a sage։ A Heroon of Thales in the Agora of Miletos// Rencontres 
d'Archռologie de l'IFEA, Istambul, 2011, p. 96. 
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նող ու վերակենդանացող Էրի մասին Պլատոնի պատմությունը, հայոց 
դիցաբանության դեպքում հազիվ թե կարելի է համարել նշանակալից 
վայր և, ինչպես գտնում են վերոհիշյալ գիտնականները, նաև Մոփսոսի, 
առավել ևս` Մոքոսի առասպելաբանության հայրենիքը չէ։ Սակայն նույ-
նը կարելի է ասել և Ակնի մասին։ Ահա այս երկու կետում է, որ տեղի է 
ունեցել երկու ավանդույթների միախառնումը։ Հունական նյութերում ի 
հայտ է գալիս ոմն Ռակիա, կրետացի, ով հիմնադրել է Կիլիկիան և 
Մոփսոսի հայրն է1։ Խեթա-խուռիական տեքստերում, ընդհակառակը, 
Ուրիկկին Մուքասասայի եղբորորդին է2։ Այս զույգը կարող է նույնացվել 
ավագ և կրտսեր Մոքոսների հետ։ Չի բացառվում, սակայն, որ Ուրիկկիի 
անունը պահպանվել է Ուռեկ գյուղանվան մեջ։ «Մոքոսում» Ներքին Ու-
ռեկը, որն ուներ բարձր բերդ, կապվում է հրաշալի որսորդ Թորիկ իշ-
խանի հետ, որը Բալի որդու` Նուկեկի վարժապետն է և փրկում է եղնիկի 
որսի ժամանակ փորձանքի մեջ ընկած երիտասարդին3։ Այս պատմու-
թյունը թվում է վեպի ընդհանուր գծից առանձին, իսկ Թորիկը կամ Ուռե-
կը որևէ կապ չունեն Մոքոսի հետ։ 

Կա ևս մեկ մոտիվ, որը որոշ չափով իրար է կապում հայկական և 
հունական նյութը։ Ինչպես վերը նշվեց, Մոփսոսի հունական կերպարը 
իր երկու ձևերից մեկով գուշակ է, գուշակուհի Մանթոյի որդին, Կալխա-
սի ախոյանը, որի կանխատեսումները միշտ կատարվում էին։ 

Եվ ահա այս կերպարը կարող է որոշ չափով նույնացվել Մոքոս թա-
գավոր սրբավայրի հետ։  

Մալլոսի և հունական որոշ այլ քաղաքների դրամների վրա ի հայտ 
են գալիս թևավոր և սկավառակով ծածկված կրծքով գուշակի պատկեր-
ները, որոնց Դ. Մեցները նույնացնում է Մոփսոսին։ Նա գտնում է, որ 
դրանց հակառակ կողմում պատկերված է եղնիկի որսին մասնակցող 
Մոփսոսը4։ Չնայած այն բանին, որ այլ մասնագետներ սկավառակը 

                                            
1 Pausanias, Descrierea Greciei VII (Achaia), III. 1. 

2 A. M. Jasink, M. Marino, նշվ. աշխ, էջ 409։ 

3 Մօքոս, էջ 74-77։ 

4 D. Metzner, Der Seher Mophos auf den MՖnzen der Stadt Mallos//Kernos, Varya, 2009, N3, S. 235. 

Հեղինակը հիմնավորում է իր վարկածը` համեմատելով էտրուսկյան հայելիների վրա 
պատկերված թևավոր լերդահմայակների, ինչպես նաև սիբիրյան և մոնղոլական շամա-
նիզմից հայտնի պատկերների հետ։ Այս ամենը թեև ընդհանուր առմամբ խորթ է հայոց և 
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կրծքին պահած թևավոր գիսախռիվ հերոսին նույնացնում են Քրոնոս 
դիցույթի հետ1, որոշ մանրամասներ թույլ են տալիս հաշվի առնել այդ 
կարծիքը։ Այդ մանրամասներից են. 

ա. հակառակ կողմում հետևողականորեն պատկերվող կարապը, ո-
րը կարող է լինել Չեչել չերքեզի, Մոքոսի թռչունի, հունական զուգահեռը,  

բ. եղնիկի որսի տեսարանը, որը կարող է պատկերել Նուկեկի և եղ-
նիկի մոտիվը, կապված Ուռեկ գյուղի հետ, 

գ. Մուկիշի` գուշակների հայրենիքը լինելու փաստը։ 
Քանի որ Ակնում, ի տարբերություն Չարսանճագի կամ Դերսիմի, 

կողք-կողքի ապրել են հայերն ու հույները, հնագույն մշակութային 
շփումների հետևանքով Մոքոսի կերպարը կարող էր ստանալ թագավո-
րի և աղբյուրի հետ կապված բուժակի նոր կերպարանքը, որը բնորոշ չէ 
Խարբերդից ծագող «Մոքոս» վեպին, մինչդեռ վեպի այլ տարբերակներ 
հայտնի չեն։ Մյուս կողմից, Ակնա նյութը կարող է լինել «Մոքոսի» զուգա-
հեռ այլ ավանդույթի արդյունք, այնպիսի տարբերակի, որտեղ Մոքոսը ոչ 
միայն արքաների խորհրդատուն է, այլև ժառանգական տիրակալ։ 

Թագավորների անունները և հին աստվածները 

«Մոքոսի» կերպարներից շատերի տակ թաքնված են հին աստվա-
ծություններ, որոնց մի մասի վերաբերյալ կարելի է գտնել գրավոր տեղե-
կություններ, իսկ մյուսների կերպարանքի մասին` դատել նաև բանահյու-
սական այլ աղբյուրների հիման վրա։ Ինչպես տեսանք, Սինամուտի ա-
ռասպելը հեռու չէ «Մոքոսի» համապատասխան սյուժեից։ Բացի այդ, վե-
պի սկզբում հիշատակվում է նաև Պղնձե քաղաքը, յուրովի իրար կապե-
լով այդ երկու վեպերը քանդված ու լքված հին քաղաքների մասին։ 

Բաղ-Բաաղ 
Բաղ թագավորի կերպարի տակ թաքնված է սեմական Բաաղ աստ-

վածությունը։ Baal նշանակում է ուղղակի «տիրակալ», ուստի միջագետ-
քյան և առաջավորասիական մի շարք դիցույթների անվան մասնիկն է 
կազմում։ Այս աստվածությունը քանիցս հիշատակվում է Հին Կտակա-

                                                                                                          
ամենևին խորթ չէ հին հույների մշակույթին, սակայն առանձին ուսումնասիրության կարիք 
ունի` եզակի դրսևորումների հետ կապված, քանի որ հայկական հեքիաթներում ևս ստեպ-
ստեպ հանդիպում են ծառով ճանապարհորդող և թռչող գուշակ-կերպարներ։ 

1 http։//www.wildwinds.com/coins/greece/cilicia/mallos/i.html կարելի է գտնել այդ դրամների 

պատկերները և դրանց բացատրությունները։ 
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րանում և պաշտվել է բավականին մեծ տարածքում` Միջագետքից մինչև 
Աֆրիկայի հյուսիս` Կարթագեն1։ Նույնացված Բելի հետ, հայտնի է նաև 
Փոքր Ասիայի, համապատասխանաբար` նաև Մեծ Հայքի տարածքում։ 
Պահպանվել է ուգարիթյան մի տեքստ («Բալուի համար պալատ կառու-
ցելու պոեմը»), որի սյուժեն թեև որևէ կերպ նման չէ «Մոքոսի» քաղաքա-
շինության պատմությանը, բայց կապում է Բաաղին և շինարարական 
մոտիվը. 

Ես շեն կկառուցեմ, որ երկինքը դեռ չի տեսել, 
Այն բանը, որ չգիտեն մարդիկ, որ հայտնի չէ երկրային ամբոխին, 
Արի, և ես կկառուցեմ այն 
Ցապանու աստծո սարերում, 
Իմ ժառանգության սուրբ սարի վրա2։ 
Քանի որ ի տարբերություն մյուս աստվածների, Բա’լուն տուն չունի, 

նա դիմում է Իլու աստծուն, և վերջինս նրան է տրամադրում Իմաստուն 
Վարպետին, որն էլ կառուցում է նրա պալատը3։ Այս հազվագյուտ տեքստը 
վկայում է, որ Հին Արևելքում եղել են նմանատիպ առասպելներ, որոնցից 
մեկն էլ, հավանաբար, ներմուծվել է «Մոքոսի» մեջ, իսկ աստվածային Ի-
մաստուն Վարպետ-շինարարի կերպարը փոխարինվել է Մոքոսով։ 

«Մոքոսում» Բաղ թագավորի արևելյան ծագումը չի քողարկվում, 
ընդհակառակը, ի տարբերություն այլ շրջանակի առասպելաբանությանը 
հարող` նրա որդիների հետ կապված սյուժեների, Բաղ թագավորին 
առնչվող իրադարձությունները դուրս չեն գալիս Մերձավոր Արևելքի 
ընդհանուր առասպելաբանությունից, և այդ է վկայում նաև այս մասի ո-
րոշակի նմանությունը «Պղնձե քաղաք» հեքիաթին։ 

Բալ թագավորը, եթե իր հոր` Բաղի կրկնապատկումը չէ, ապա ևս 
ներկայացնում է միջագետքյան շրջանակը և կամ պալայացիների էթնո-
նիմը։ 

 
  

                                            
1 Տես օր., Э. Липиньски, Пантеон Карфагена//Вестник Древней Истории, 1992, № 3, c. 39-41. 

W. Robertson Smith and G. F. Moore, Baal//EncyclopՋdia Biblica, ed. T. K. Cheyne and J. 
Sutherland Black, MacMillan։ London, 1899, p. 401-409. 

2 О Ба’лу// Угаритские поэтические повествования. пер. И. Шифман, М., 1965, с. 302. 
3 Նույն տեղում, էջ 16։ 
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Մազին-Մաժան 
Հիմքեր կան մտածելու, որ Մազին թագավորի կերպարի տակ թաքն-

վում է երբեմնի փոքրասիական, նաև հայոց կողմից պաշտված դիցույթ 
Մաս(ա)նես1-Մաժանը2։ Վեպում այդ հերոսի պասիվ դերի պատճառով 
ավելի բարձր ճշգրտությամբ այս մասին խոսել հնարավոր չէ։ 

Խալ-Խալդի 
Այն պատճառով, որ «խալե» ժողովրդական բոլոր բնորոշումները, 

որպես օրենք, ավտոմատ կերպով մեկնվում են «բերդ», նկատի ունենա-
լով թրք. բառը, այս արմատով բնորոշվող և Խալդի աստվածությանը վե-
րաբերող հնավայրերի նույնացումը գրեթե անհնար է։ Առավել ևս բարձ-
րարժեք է «Մոքոսի» Խալ թագավորի կերպարը, որի մեջ պահպանվել է 
Վանա թագավորության գերագույն աստվածության կերպարը։ 

Ինչպես վերը նշվեց, «Մոքոսի» գործողության գրեթե բոլոր վայրերը, 
առաջին հերթին` ամրոցները, կապվում են ուրարտական հնավայրերի և 
դրանցում հայտնաբերված արձանագրությունների հետ։ Չցանկանալով 
անհիմն ենթադրություններ անել` ելնելով Մոքոսին որդեգրելու մոտիվից, 
շեշտեմ, սակայն, որ վեպում Մոքոս-կրտսերի շինարարական գործու-
նեությունը սկսվում է հենց Խալի երկրից, որտեղ վարպետը միանգամից 
երկու ամրոց է կառուցում, և Բելդը տեսնում է «Ծառգովիկայ Խալ աղբօ-
րը բերդը, օ մէրմէր քարի պէս քընց գաջ պիտակ աղկէկ, զարմանք 
մնըց», և սկսվեց տարածքի հետագա կառուցապատումը3։ 

Ինձ թվում է, այս առումով օգտակար կլիներ դիտարկել նաև Չմշկա-
ծագի Խա(ր)տիշար գյուղի անվանումը, այն գյուղի, որի գոնե անվանի Ս. 
Կարապետ վանքը կառուցվել է, հավանաբար, վերստին ուրարտական 
հնությունների վրա։ Այստեղ քրդերը մատաղներ են արել նույնիսկ հայե-
րի կողմից լքված և քանդված վիճակում, իսկ կից անտառն անձեռնմխե-
լի և սրբազան է եղել։ Տարին երկու անգամ` Նոր տարուն և ամռանը, 
զանգվածային ուխտագնացություն և բժշկվելու նպատակով անհատա-

                                            
1 Հնարավոր է, ծագումով փռյուգիական, բայց ավելի հավանական է` արևելափոքրասիա-

կան Մեն, կամ Մասնես, որից էտրուսկյան տոմարի masan tiur ամիսը, գուցե նաև` Մենուա 
արքայի անունը, տես` А. И. Немировский, Этруски. От мифа к истории, М., 1983, с. 186։ 

2 Ըստ Գ. Ղափանցյանի, «Արամազդը երկնքի աստված Մաժանի իրանական փոխարինողն 
է, որին լյուդիացիները պաշտել են Masan-es անվան տակ, պատկերելով դրամների վրա», 
տես` Г. Капанцян, Хайаса-колыбель армян, Ереван, 1947, с. 86։ 

3 Մօքոս, էջ 17։ 
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կան ուխտեր են կատարվել դեպի Խարտիշարա վանքը1։ Ուշադրության 
արժանի է, որ Խարտիշարա վանքը, ինչպես և Խալ թագավորի ամրոցը, 
կառուցված էր սպիտակ քարերով2։  

Շուշա-Շաուշ(կ)ա 
Շուշա թագուհին, ամենայն հավանականությամբ, հնագույն խուռիա-

կան Շաուշա, կամ Շաուշկա դիցուհին է։ Մ. Խաչիկյանի բնորոշմամբ, 
Շավուշկա DSa(w)uska, ուգարիթյան ձևով` Swsk, որի անունը կարող է 
կապված լինել խուռ. sauri «զենք» բառի հետ, սիրո և պտղաբերության 
դիցուհին է, և հաճախ նույնացվել է Նինվեի Իշտարի հետ։ Նրա պաշ-
տամունքի գլխավոր կենտրոնն էր Շամուխա քաղաքը, որը որոշ մասնա-
գետներ տեղադրում են Եփրատի վերին հոսանքի շրջանում (այսինքն, 
այն տարածքում, որտեղ ծավալվում է «Մոքոսի» սյուժեն)։ Շավուշկայի 
բարենպաստ վերաբերմունքից էր կախված ընտանեկան երջանկու-
թյունն ու բարեկեցությունը, նա կարող էր զրկել առնական ուժից։ Նրան 
անվանել են նաև «Մարտադաշտի Իշտար», և խեթա-խուռիական տեքս-
տերում հաճախ հիշատակվում է նրա զենքը3։ Ֆ. Հաազը նույնպես կողմ-
նակից է Շամուխան Վերին Եփրատի տարածքում, հավանաբար, Մալա-
թիայի մոտակայքում տեղադրելու վարկածին4։ Խեթերի Շուպիլուլիումա 
արքան մի քանի օր տևող ծիսակարգով դիմում է Շամուխայի դիցուհուն` 
պատերազմում իրեն հաջողություն պարգևելու համար5։ Ընդհակառակը, 
թագուհին ընտանեկան ծեսի մեջ խմում է Շամուխայի Շաոշկայի համար, 
անվանելով նրան «տան Շաոշկա», և Հաազը նշում է, որ այս իր կերպա-
րանքով դիցուհին հատկապես կանանց հովանավորուհին էր6։ 

Հայկական նյութում դիցուհին սովորաբար ներկայացվում է որպես 
Շուշան` բնության տիրուհի, սակայն «Լագլագո, հաճի Բեկո» երգային 
տեքստում հանդես է գալիս իր հին անվան տակ: 

Ու՞ր կտանես. 
                                            
1 Յ. Աճեմյան, նշվ. աշխ., տետր. 4, Վանքեր - Խարտիշարայ վանք, թ. 2- 10։ Աճեմյանի վկա-

յությամբ, վանքին հարող լեռը կոչվում էր Խալե։ 
2 Նույն տեղում, թ. 17։ 
3 М. Хачикян, Шавушка//Мифы народов мира, т. II, М., 1988, с. 636. 
4 V. Haas, նշվ. աշխ., էջ 578-579։ 

5 V. Haas, նշվ. աշխ., էջ 27։ 

6 V. Haas, նշվ. աշխ., էջ 260։ 
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Սուսկա Մամուն։ 
Որ ի՞նչ անի. 
Լաչիկ լըվա, 
Թալի գլխուն, 
Ելնե գարուն1։ 
Եվ ահա «Մոքոսում» ևս դիցուհին իր հին` Շուշա անունով է։ «Իշ-

տար-Շավուշկան Ասորեստանի և Առապխայի մի շարք քաղաքների գե-
րագույն դիցույթն էր։ Նրա կողքին հաճախ կանգնած էր տեղական 
աստված-էպոնիմը, բայց միայն հատուկ դեպքերում էր նա իր նշանակու-
թյամբ գերազանցում մեծն դիցուհուն»2։ Այս տեսանկյունը համընկնում է 
«Մոքոսում» նկարագրված իրադրության հետ։ Մինչդեռ Բելդը գրեթե չի 
մասնակցում վեպի հիմնական իրադարձություններին, հենց Շուշա տի-
կինն է, որ հայրական զորքով պատերազմում է Զինաքեարի դեմ և սպա-
նում է նրան, նա է Մոքոսի հետ հիմնում Սուրբ Տիկինը (որը, ամենայն 
հավանականությամբ, սկզբնականում հենց ինքն է` որպես դիցուհի), նա 
է մինչև վերջ մասնակցում Մոքոսի բոլոր ձեռնարկումներին և հովանա-
վորում ու պաշտպանում նրան։ Շուշա տիկնոջ` ռազմիկ-պաշտպանի և 
միաժամանակ հոգատար տանտիրուհի կերպարը չափազանց մոտ է 
Շաուշկայի երկակի կերպարին։ 

Բելդ  
Բելդն ըստ «Մոքոսի» Բերդակի թագավորն էր։ «Բերդակ թագավոր» 

վերնագրով մի հեքիաթ է հրատարակել Ե. Լալայանը իր «Մարգարիտներ 
հայ բանահյուսության» ժողովածուի մեջ3։ Այս հեքիաթի գլխավոր հերոսը 
Բերդակ թագավորի հերոս-որդին է, որը պատերազմում է Դևստուն երկ-
րի դեմ և ոչնչացնում է այն, մնում է այնտեղ բնակվելու, իր մոտ է գալիս 
իր ոսկեծամ կինը, և նրանք ապրում են Դևստան պալատում, մինչև որոշ 
իրադարձություններից հետո նրանք մեկնում են հայրենի երկիր։ 

Հեքիաթը գրառվել է Օշականում` ժամկոչ Մկրտիչ Զարգարյանից4։ 
Թվում է թե. ի՞նչ կապ կարող է ունենալ աշխարհագրական այդքան մեծ 

                                            
1 Գ. Սրվանձտյանց, հատ 1, էջ 539։ «Շուշկայ մամուն» տարբերակը տես` Ե. Մելիքեան, 

Հարք-Խնուս, էջ 385։ 
2 Г. Вильхельм, նշվ. աշխ., էջ 90։ 

3 Հեքիաթի բոլոր հղումները բերում ենք ըստ ավելի նոր հրատարակության. Հայ ժողովրդա-

կան հեքիաթներ, հատ. I (հետագայում` ՀԺՀI), Երևան, 1959, էջ 178-191։ 
4 ՀԺՀI, էջ 650։ 
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տարածությամբ իրարից բաժանված տեղերից ծագող սյուժեն։ Սակայն 
չէ՞ որ Մինաս Բաբարից «Մոքոսը» ևս գրառվել է ոչ բուն Դերսիմում, այլ 
Էջմիածնում, և այն, որ ժամկոչ Մկրտիչը հեքիաթը պատմել է Արարա-
տյան բարբառով, դեռ չի նշանակում, որ հեքիաթն ունի արևելահայկա-
կան ծագում։ Ամեն դեպքում, մի կողմ թողած հեքիաթների ստանդարտ 
մոտիվները (երիտասարդի հարսանեկան փորձություն, նենգ պառավի 
կողմից ամուսնացած կնոջը այլ փեսացուի խոստանալը և դրա հետ 
կապված գործողությունները և այլն), կան որոշ մանրամասներ, որոնք 
կապում են հեքիաթը «Մոքոսի» սյուժեների հետ։  

Դրանցից առաջինն ու ամենակարևորը Դևստուն երկրի կործանումն 
է, որի տակ, անշուշտ, պետք է հասկանալ հեթանոսական տաճարի 
շուրջ կառուցված քաղաք-պետություն։ Բերդակ թագավորի որդին ոչըն-
չացնում է Դևստուն երկիրը, իսկ Բելդ թագավորը իր աստվածության 
կուռքն է տեղադրում ապագա Սուրբ Տիկին սրբավայրում, որն իրենից 
ներկայացնում էր արույրե արձան։ Այն, ըստ Մինաս Բաբարի, թուրքերը 
հետագայում վերաձուլել են և աշտանակներ շինել1։ Սուրբ Տիկինը կա-
ռուցվում է անմահական աղբյուրի ավազանի վրա, որը քրիստոնեական 
ժամանակներում էլ գտնվել է եկեղեցու դրսի դռան տակ2։ Բերդակ թա-
գավորի որդին հեքիաթում թափված արյունից մաքրվում է և լվանում է 
իր ձին` Չար հավուզում3, այսինքն, հեթանոսական սրբազան ավազա-
նում։ Այդ նույն ավազանից վերցված ջրի մեջ միասին լողանում են ինքը 
և իր ոսկեծամ տիկինը, և կնոջ մազերի աստղերի նման պսպղուն մի 
թնջուկ արքայազնը նետում է ավազանի մեջ4։  

«Բելդ» անունն, այդուհանդերձ, հեռու չէ նաև Հայասայի պանթեո-
նում վկայված Բալթաիկ դիցույթի անունից5։ 

Փանփուլ 
Ակնա թագուհին, որն ահի մեջ է պահում «Մոքոսի» ողջ աշխարհը, 

աստվածանուն չի կրում։ Սակայն նրա կերպարի տակ կարող է թաքըն-
ված լինել ամազոնուհիների թագուհի Մյուրինան։ Դիոդորոս Սիկիլիացու 
                                            
1 Մօքոս, էջ 20։ 

2 Գ. Սրվանտձյանց, նշվ. աշխ., էջ 385։ Դուգգամմանա, կամ Տուկկամմանա քաղաքի Պալտայկ 

կամ Բայդյգ աստվածության վերաբերյալ տես նաև` Ն. Մարտիրոսեան, նշվ. աշխ., էջ 43։ 
3 ՀԺՀI, էջ 183։ 
4 ՀԺՀI, էջ 184-185։ 
5 Г. Капанцян, նշվ. աշխ., էջ 95։ 
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«Պատմական գրադարանի» այս հատվածը (III. 53.6 և III.55.4-10) 
քննվող թեմային կապվում է նաև այն առումով, որ այստեղ հիշատակ-
վում են ձկնակեր եթովպացիները (հմմ. ձուկ ուտող սևամարդոց երկիրը, 
որտեղից գալիս է ավագ Մոքոսը) և Մենե սրբազան քաղաքը (հմմ. Մեն-
Մասանես-Մազին և նրա կապը լուսնի հետ)։ Ըստ Դիոդորոսի, Մյուրինա 
թագուհին պատերազմում է արաբների դեմ և իրեն է ենթարկեցնում Սի-
րիայի մեծ մասը, իսկ կիլիկեցիները նրան ընդառաջ են գնում նվերնե-
րով և խնդրում են պահպանել իրենց անկախությունը։ Մյուրինան այնու-
հետև գրավում է Տավրոսի տարածքը և գնում հյուսիս դեպի Մեծ Փռյու-
գիա, ճանապարհին տեղեր ընտրելով քաղաքներ հիմնադրելու համար։ 
Նրա անունով կոչվում է Մյուսիայի քաղաքներից մեկը, մի քանի ուրիշնե-
րը նա կոչում է իր կին-զորավարների անուններով։ Սկսելով գրավել Էգե-
յան ծովի կղզիները, նա ենթարկվում է նավաբեկության և աղոթում է 
աստվածների Մորը, որի օգնությամբ ափ է ելնում և սրբավայր կառու-
ցում Մայր դիցուհու համար` Սամոթրակիա կղզում։ Այդ ժամանակ Թրա-
կիայի վտարանդի արքա Մոփսոսը, միանալով սկյութ արքա Սիպիլո-
սին, ճակատամարտի է բռնվում ամազոնուհիների զորքի հետ, որում 
Մյուրինան զոհվում է1։ 

Ինչպես տեսնում ենք, Դիոդորոսի շարադրած սյուժեն ոչ միայն 
նման է «Մոքոսի» երկրորդ մասին, այլև կապվում է Մոփսոսի, այն էլ` 
արքա Մոփսոսի, կերպարի հետ։ Մնում է միայն տարակուսել. արդյոք 
հնարավո՞ր է քանդել մի քանի ժողովուրդների և երկար դարերի ընթաց-
քում ձևավորված ավանդապատումների այս համահավաքի կծիկը, և 
արժե՞ արդյոք անել դա։  

«Փանփուլ» անունը գայթակղություն է առաջացնում նույնացնել այն 
Պամփյուլիա երկրի անվան հետ, սակայն ավելի հավանական է թվում 
այս հերոսուհու վերաբերյալ այն վարկածը, որը Ռ. Գրեյվզն առաջարկում 
է Մյուրինայի համար. որ սա մի հին տեղական լուսնային դիցուհի է2, ին-
չը լավ զուգադրվում է «փուլ» - լիալուսին վերջավորության հետ։ Այսպիսի 
հին տեղական դիցուհի կարող էր լինել այն մայրաստվածուհին, որի ա-
նունը պահպանվել է Ակնա Մարնտունիկ (աստվածների Մոր տու՞ն) ան-
վան մեջ։ 

                                            
1 The Library of History of Diodorus Sicilus, vol. II, Harvard University Press, 1935, p. 253, 259-262. 
2 Р. Грейвс, Мифы Древней Греции, М., 1992, с. 368. 
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Զինաքեար և Նավրէզ տիկին 
Արդեն քննարկեցինք այն հարցը, որ Զինաքեարի հետ կապված տա-

րածքը թույլ է տալիս ենթադրել իրանական էթնիկ տարրի առկայությու-
նը։ Եվ իսկապես, ինքը Զինավոր արքան ունի ռազմասեր քրդի կամ ա-
զատասեր զազայի բնավորություն, իսկ նրա տիկնոջ անունը Նավրէզ է, 
որի մեջ դժվար չէ նկատել պարսկական ամանորի անունը։ 

Քրիստոնեական շերտը 

Էպոսում վառ արտահայտություն է ստանում նաև բուն քրիստոնեա-
կան շերտը։ Միահյուսված հին հեթանոսական ծիսական ու առասպելա-
կան շերտերի հետ, քրիստոնեությունն այստեղ հանդես է գալիս որպես 
նոր ճանապարհ, նոր մտածելակերպ, որի շնորհիվ փոխվում են մարդիկ, 
փոխվում է աշխարհը, և որի միջոցով ծիածանով կնքվում է դաշինքը 
երկրի ու երկնքի միջև, և վերջանում է եղբայրասպան արյունահեղությու-
նը։ «Մոքոսը» հետևողականորեն ուրվագծում է, թե ինչպես մեկը մյուսի 
հետևից քրիստոնեություն են ընդունում բոլոր թագավորներն ու թագու-
հիները, օծվելով ու մկրտվելով Սուրբ Տիկնոջ ջրով, խմելով այդ կենսա-
բեր ջուրը։  

Էպոսում Հիսուս Քրիստոսը հետևողականորեն կոչվում է Մանուկ 
Տղա, իսկ Ս. Մարիամ Աստվածածինը` Սուրբ Տիկին։ 

ա. Մոքոս և Գրիգոր Լուսավորիչ 
Մոքոսը հանդես է գալիս որպես նոր կրոնի քարոզիչ ու տարածող, 

գլխավոր քրմապետ և Սուրբ ավազանի պահապան։ «Սկսած այն պա-
հից, երբ Շուշա սուլթանը պահանջում է Մոքոսից երկրպագել իր կուռ-
քին1, սյուժեն սկսում է ցուցաբերել հստակ նմանություն Ագաթանգեղոսի 
հետ2։ Երբ նա գերի է ընկնում Զինաքեարին, նրա պատմությունը որոշա-
կիորեն նմանվում է Լուսավորչի` Խոր Վիրապ իջնելու սյուժեին։ 

                                            
1 Մօքոս, էջ 21։ 

2 Հմմ. Ագաթ. 49, Տրդատի հրամանը Ս. Գրիգոր Լուսավորչին` պսակներ ու ճյուղեր նվիրա-

բերել Անահիտի բագինին, տես` Ագաթանգեղոս, Պատմություն հայոց, Երևան, 1977, էջ 40։ 

Հետաքրքիր է Ս. Գրիգորի և Մոքոսի պատասխանները արքայի և թագուհու կշտամբան-
քին. «Զի նա միայն է արարիչ երկնի և երկրի և հրեշտակաց» (Ագաթ. 52, մեջբերումն ըստ 

Ագաթանգեղոս, Պատմութիւն Հայոց, Վէնէտիկ, 1835, հետագայում` Ագաթանգեղոս 1835, 

էջ 47) և «Հայիր էրկինք, էրկիր, հայիր Մուրատ ջուրը, հայիր էաս լեռնատանը… Մեր Աս-
տուածը էադ ամեն բաները ստեղծողն է» (տես` Մօքոս, էջ 21)։ 
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«Զինաքեար թագաւորը կռապաշտ, զօրպա ու բռնաւոր էր, եբ լսեց օ 
իրա աղբրտիք Քրիստոսի աւտըցին, կատղաւ. ըսըց, - Էնոք մեր պապու 
Աստուած չեն աւտար, Մօքոսին Աստըծուն է վուրուլմիշ էղած… Մօքոս օ 
ճանփեց, Զինաքեար բռնեց, գէալուն տունը նետեց, ընկայ էալ հանեց 
զնտանը նետեց»1։ 

Գայլերի տուն նետելը պետք է լինի Ագաթանգեղոսի հետևյալ հատ-
վածի ժողովրդական ստուգաբանությունը. «եւ տայր գելոցս կրծքից նո-
րա»2, որտեղ գելոցը` օղակ-հանգույցը3, հասկացվել է որպես «գայլ, գայլա-
տուն»։ Սա վկայում է, որ Դերսիմի տարածքում կենցաղավարել են Ագա-
թանգեղոսի, մասնավորապես, Ս. Գրիգորի չարչարանաց, ինքնուրույն, 
ցավոք, մասնագետների կողմից չգրանցված, ժողովրդական տարբերակ-
ներ4, որոնք ներազդել են «Մոքոսի» վրա։  

Մոքոսը շուռ էր տվել կուռքը, տեղը դնելով Սուրբ Տիկինը` Մանուկը 
գրկին, հետո հայտնել Շուշա տիկնոջը, որ հին աստվածը մեռել է, իսկ իր 
Աստվածը, ավելի ճիշտ` նրա մայրը` կանգնել է նրա տեղը։ Հետո նա 
տարել էր կուռքի կտորները և թաղել հողի մեջ5։ Ինչ-ինչ ճանապարհով 
իմանալով եղելությունը, Զինաքեարը մեղադրում է նրան. «Մօքոս, դու 
մեր Աստուածը կործեր` Տարեր հե՞րը ես ձգեր, Տեսնըմ հալա, քու Աս-
տուածդ ի՞նդուր է օ քեզի իմ ափուցս ազատ ինէ»6։ 

Այստեղ Մոքոսը հայտնվում է շաբաթով անոթի պահած առյուծի, 
վագրի և գայլի հետ միևնույն տեղում, և կենդանիները հարձակվում են 
նրա վրա։ Աստծուն կանչելով, Մոքոսը սպանում է գազաններին։ Այնու-
հետև նա զնդանն է նետվում և սկսում իր աղոթքը, որի մեջ նկարագրում 
է իր տանջանքները, պարբերաբար կրկնելով. «Կը կանչիմ Մանուկ 
տղին»։ Մոքոսը յոթ տարի մնում է զնդանում, որը ոչնչով չի հիշեցնում 
                                            
1 Մօքոս, էջ 25։ 
2 Ագաթանգեղոս, 1835, էջ 57։ 
3 Մ. Ավգերյանը «Գելարան, գելոց» բառի տակ ունի. «Պրկոց, ոլորան», հատկապես Ագա-

թանգեղոսի կապակցությամբ` «ոլորան է կրծիցն որպէս մամուլ». Նոր բառգիրք հայկա-
զեան լեզուի, հատ. Ա, Վենետիկ, 1836, էջ 534։ 

4 Խնդիրը պահանջում է առանձին հետազոտություն, քանի որ Դերսիմի տարածքում Ս. Լու-
սավորչի պաշտամունքն ուներ շատ յուրօրինակ - և գեղեցիկ – ժողովրդական դրսևորում-
ներ։ Դրանցից մեկը Ս. Լուսավորչին նվիրված արտուճի (գիհու) կամ բռնչի (բռինչ, բռշնի) 
ծառի պաշտամունք է, որի մի արձագանքը գտնում ենք նաև «Մոքոսում»` նվիրական բռին-
չի հետ կապված հատվածում (Մօքոս, էջ 38-40)։ 

5 Մօքոս, էջ 22-23։ 
6 Մօքոս, էջ 26։ Հմմ. Ագաթանգեղոսի «Ու՞ր է Աստուած քո` որ փրկէ զքեզ ‘ի ձեռաց իմոց», 

տես` Ագաթանգեղոս, 1835, էջ 92։ 
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Խոր Վիրապը` օձերով լի այդ չորային տեղը։ Ընդհակառակը, այն լի է 
թունավոր ջրով, որից մարմնի վրա վերքեր են բացվում, մորուքն ու բե-
ղերը սպիտակում են։ 

Ի տարբերություն Ագաթանգեղոսի, «Մոքոսում» հերոսի աղոթքի ար-
դյունքում հրաշք է տեղի ունենում.  

«Խորոզխօսուն զնտնին դուռը բացուաւ, 
բերանս գոցուաւ, լեզուս գլորուաւ. 

Մանուկ տղան դէմս կայնաւ»1։ 

Տեսնելով նրան, Մոքոսն աղերսում է առնել իր կյանքը2 և նկարագ-
րում է Ահեղ դատաստանը, որը նմանատիպ ժողովրդական նմուշների 
գեղեցկագույնների թվին կարելի է դասել. 

«Գաբրիէլական փողը տի փչուի. 
Ծով ու լեռտանը ժաժ տի էլլան. 

Հալաճը Մանսուլը տի գայ, տ’աղնէ, 
Արևցթուն արևպատք հաւկթի մի պար տերևայ, 

Կը կանչիմ Մանուկ տղին։ 
Սև սև ամպերը էրկինք տի պատէ. 
Արարիչ աշխար պիթուն տի մթնէ, 

Մեռելները տի կենդանանան. 
Մանուկ տղան աթոռ տի դնէ, 

- Էկէք կըսէ դատաստան կայ տեսնալու, 
Պատասխան կայ տալու»3։ 

                                            
1 Մօքոս, էջ 27։ 

2 Ժողովրդական պատկերացումների, հավատալիքների մեջ գոյություն ունի այդպիսի մո-

տիվ. հավատում էին, որ եթե կենդանի տեսնեն Հիսուս Քրիստոսին կամ Մարիամ Աստվա-
ծածնին, ապա պետք է մեռնեն։ Այս տեսանկյունից է հասկացվում Ս. Գրիգոր Նարեկացու 
և Առտեր կղզու ժողովրդական ավանդապատումը. տեսնելով Աստվածածնին, Ս. Նարե-
կացին աղերսում է. «Ա՛ռ Տէր խոկիս, առ մըկա, քանի որ ես իմ փափակին խասայ», սակայն 
կյանքը բախշվում է նրան (տես` Ա. Սոլաքեան, Վանայ բանահիւսութիւնից, Աւանդութիւն-

ներ, Ազգագրական Հանդէս, գ. XIX, Թիֆլիս, 1910, № 1, էջ 99)։ Հին Բայազետի Ս. Հայկունու 
գրառած «Հովիւ ախպէր» հեքիաթում հերոսը, վանահայր-առաջնորդը և ժամկոչը, Աստվա-
ծածնի հետ հացի նստելուց հետո, իրենք իրենց ձեռքով փորում են իրենց գերեզմանները, 
օրհնում են դրանք, պառկում են մեջը, և բոլորը տեսնում են, թե ինչպես երեք հրեշտակ ե-
կան և տարան նրանց հոգիները (տես` Էմինեան ազգագրական ժողովածու, գիրք Դ., Վա-
ղարշապատ, 1902, էջ 10): 

3 Մօքոս, էջ 28։ 
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Սակայն կեսգիշերին ճերմակ երիտասարդը, որ, հավանաբար, հրեշ-
տակ է, բացում է զնդանի դռները և ազատում Մոքոսին։ 

բ. Դանիել ճգնավոր 
Եթե Մոքոսի հետ կատարվող իրադարձությունները որոշ չափով հի-

շեցնում են Ագաթանգեղոսի Ս. Գրիգորիսի անցուդարձը, ապա բոլորո-
վին այլ է Դանիէլ ճգնավորի սյուժեն։ Այդ «մազոտ մարդը», որն ապրում 
է քարանձավում, իր մեջ միացնում է Ս. Գրքի Դանիելին և մեկ այլ Ս. 
Դանիելի` Ս. Գրիգոր Լուսավորչի աշակերտին։ Որպես աստվածաշնչյան 
Դանիել, նա տեսնում է գուշակական երազներ և կարողանում է մեկնել 
աստղային իրադարձություններ, որպես Ս. Լուսավորչի աշակերտը` Մո-
քոսի հավատակիցն է ու նվիրյալ քրիստոնյա։ Ինչպես նա, Մոքոսը` զըն-
դանից ելնելու պահին տեսնում է պոչով աստղը, սակայն Դանիէլի երա-
զում այն գալիս-կանգնում է սուրբ Տիկին սրբավայրի վրա, իսկ հետո մի 
հովիվ հայտնում է, որ բոլորն են տեսել այդ իրադարձությունը։ Եվ ահա 
հետևում է զարմանահրաշ պատմություն։ Այն ժամանակ, երբ Զինաքեա-
րը պաշարել էր Սուրբ Տիկինը, հանկարծ գալիս են երեք թագավորներ, 
որ աստղին հետևելով փնտրում են այն վայրը, որտեղ ծնվել է Քրիստոսը։ 
Այցելելով Սուրբ Տիկին և համոզվելով, որ դա իրենց փնտրած տեղը չէ, 
նրանք մատաղ են կտրում և մնում այդտեղ հանգստանալու։ Համեմատու-
թյան համար մանուկ Հիսուսին տեսակցելու հատվածը բերում ենք` Ս. 
Ծննդյան «աստեղային» ավետիսներից մեկի տեքստի հետ զուգահեռ. 
Էլան գցին, Մանուկ տղան տեսան, Գնացին ելան ի դուռս այլուին,… 
Մելքոն թագաւոր սև մօրուքով տեսաւ, Թէ ծեր մտաւ իւր տեսութեան, 
Համբուրեց, դուս էլաւ, պատմեց ինչ օ տեսաւ. Նա ծեր տեսաւ իւր նմանին, 
Գասպար թագաւոր ճերմակ մօրուքով տե-
սաւ, 

Մանուկ մտաւ իւր տեսութեան, 

Բաղդասար Մանուկ տղայ տեսաւ. Մանուկ տեսաւ իւր նմանին, 
Թագաւորներ իրուր ըսին - էաս չեղաւ։ Տղան մտաւ իւր տեսութեան, 
Իրեքն էալ մէկ տեղ գցին, մանուկ տղայ 
տեսան1: 

Տղան տեսաւ իւր նմանին 

 Ելան, ասին մէկզմէկու… 
Թէ իրեքն ալ միաբան մտան  
Յիսուս տղան գիրկն կոյսին 
նման1։ 

                                            
1 Մօքոս, էջ 36։ 
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Իմանալով, որ Քրիստոսն աշխարհ է եկել, Դանիելը պատրաստվում 
է մեռնել և ասում է Մոքոսին.«չթողես օ գէալերն ինձիս ուտեն», պահան-
ջելով հողում թաղել իրեն և վրան քար դնել2։ Այս պահանջը կարող էր 
տարօրինակ թվալ, եթե նման մի դրվագ չլիներ Փավստոս Բուզանդի 
մոտ։ Ծերունի սուրբ Դանիէլ քորեպիսկոպոսը, Ս. Գրիգորի աշակերտը 
Եկեղյաց գավառի Թիլ գյուղում էր, երբ նրան գտնում և տանում են Տի-
րան թագավորի մոտ։ Թագավորին խրատելու համար նրան խեղդամահ 
են անում։ Եվ երբ նրա մարմինը տանում են, որպեսզի նրա ոսկորներն էլ 
արժանացնեն այն պատվին, որ ունեցել են մյուս սուրբ վկաները (հավա-
նաբար, պետք է հասկանալ` մասնատեն և բաժանեն իբրև մասունք), 
Դանիէլը գալիս է տեսիլքի ձևով և ասում, որ իրեն տանեն իր ասած տե-
ղը և ծածկեն հողով3։ Սակայն եթե ուշադիր լինենք Բուզանդի այն հատ-
վածներին, որտեղ խոսքը Ս. Գրիգոր Լուսավորչի տոհմին վերաբերող 
անձանց հուղարկավորության մասին է, ապա կտեսնենք, որ նրանց չէին 
թաղում և մասունքների չէին վերածում, այլ տանում-դնում էին Թորդանի 
տոհմական դամբարանում, հմմ. Հուսիկի վերաբերյալ գրաբար տեքս-
տում` «և եդաւ մօտ առ Գրիգորի և ընդ հարս իւր», մինչդեռ աշխարհա-
բարում` «թաղվեց Գրիգորի և հայրերի մոտ», Վրթանեսի վերաբերյալ` 
գրաբարում «զոսկերս հանգուցանէին» և աշխարհաբարում` «մարմինը 
ամփոփեցին»4։ Հետևաբար, կիրառվում էր մահվան զրադաշտական ծե-
սը։ Ի տարբերություն այս դեպքերի, Դանիելը հատուկ պահանջում է, որ 
իր մարմինը թաղվի հողի մեջ, այսինքն, խոսքը քրիստոնեական հուղար-
կավորման մասին է։ 

Այս առումով հետաքրքիր է Հուսիկի որդիների` Պապի և Աթանագի-
նեսի հուղարկավորության դրվագը. «Եւ դրունք տաճարին ‘ի բաց կային, 
և ոք հուպ չիշխէր երթալ. մինչև նեխեցան մարմինք նոցա և կողոպտե-
ցան, և յաղկեցան, քակեցան լուծան ‘ի միմեանց, ցրուեցան ոսկերք նո-
ցա։ Եւ բազում ամիսք անցանէին ‘ի վերայ իրացն, ապա իշխեցին մտա-
նել ժողովել բառնալ հանել անտի զոսկերս նոցա. և գտանէին զնոսա լոկ 
                                                                                                          
1 Խ. Փորքշէեան, Նոր Նախիջևանի բանահիւսութիւնից//Ազգագրական հանդէս, գիրք XX, 

Թիֆլիս, 1910, էջ 105։ 
2 Մօքոս, էջ 36։ 
3 Փավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն, Երևան, 1987, էջ 69։ 
4 Նույն տեղում, էջ 52 և 53, 48 և 49։ 
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ցամաքեալ զկճղացեալ զոսկերս նոցա և հանէին յայգւոջն եկեղեցւոյն, ո-
րում Ագարակն կոչեն», որի համապատասխան դրվագը Ստ. Մալխա-
սյանցի թարգմանության մեջ «Նրանց հանեցին (ու թաղեցին) եկեղեցու 
այգում»1։ Այստեղ Բուզանդն այնքան ճշգրիտ է նկարագրում զրադաշ-
տական ծեսը2, որի դեպքում մարմիններն, ինչպես հայտնի է, ոչ միայն 
նեխում և փտում, այլև ուղղակի հոշոտվում էին վայրի գազաններից, որ 
կարելի է հաստատակամ նշել, որ հենց Դանիելն է առաջին անգամ կի-
րառել տալիս քրիստոնեական թաղումը։ Եվ այս փաստն է, որ արձա-
նագրում է ժողովրդական էպոսը։ Հավանաբար, այդպիսի ակնարկ է 
նաև Զինաքեարի մարմնի անթաղ փտելու մասին հիշատակությունը 
«Մոքոսում»։ 

գ. Մանուկ տղա և Սուրբ Տիկին 
Այս ոչ մեծ, ըստ էության, նախնական, հետազոտության ավարտին 

անհրաժեշտ է մի փոքր պարզություն մտցնել ևս մեկ կարևոր հարցի մեջ. 
դա Սուրբ Տիկին սրբավայրն է, որում, ըստ մեր վեպի, պաշտվել են Ս. Ա-
ստվածածինը և Մանուկ Հիսուսը։ 

Բավական է թռուցիկ հայացք նետել նույն սրբավայրը հիշատակող 
այլ նյութերի վրա, որպեսզի պարզ դառնա, որ դրանց միջև կան որոշա-
կի անհամապատասխանություններ։ Այսպես, Գ. Հալաջյանը խոսում է 
Բերդակի Ս. Աստվածածին եկեղեցու մասին, որն, ըստ նրա, կոչվում է 
նաև Ս. Տիկին3։ Գարեգին Սրվանձտյանցը խոսում է Բերդակի հոյակապ 
Ս. Թորոս տաճարի մասին և միայն ակնարկում. «Ս. Թորոսի տաճարը 
կ’անվանվի նաև Ս. Տիկին»4։ Հաստատելով այս վերջին տեսակետը, Գ. 
Երևանյանը բերում է սրբավայրի մասին ժողովրդական ավանդազրույ-
ցը։ Ըստ այդ զրույցի, շատ հին ժամանակներում Ս. Թորոսի ակի մեջ 
բնակվում էր մի ահռելի վիշապ, որը փակում էր ակը և ծարավ թողնում 
                                            
1 Նույն տեղում, էջ 76 և 77։ 
2 Հավանաբար, այս վարկածն այդքան տարօրինակ չի թվա, եթե հիշենք, որ նույն Պապն ու 

Աթանագինեսը, լինելով Տիրանի դստեր և Հուսիկի զավակները (Փավստոս Բուզանդ, 
Հայոց պատմություն, էջ 48-49), ամուսնացած էին իրենց մորաքույրների` Տիրանի քույրերի 
հետ (նույն տեղում, էջ 70-71)։ Սա ոչ թե քրիստոնեության «յոթ պորտի» կանոնի պարզ 
խախտում էր, այլ զրադաշտականների համար միանգամայն սովորական մերձամուսնու-
թյուն` խվաեդվադատա։ 

3 Գ. Հալաջյան, նշվ. աշխ., էջ 94։ 

4 Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., հատ. 2, էջ 385։ 
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ժողովրդին։ Մարդիկ ստիպված էին տարեցտարի մարդկային զոհ մա-
տուցել նրան։ Մարդիկ, որոնց վրա ընկնում էր վիճակը, կամավոր գնում 
էին ջրի ակունքի մոտ և մատնվում վիշապին ի զոհ։ Մի անգամ վիճակն 
ընկնում է մի նոր ամուսնացած մինուճար որդի երիտասարդի վրա։ Նրա 
կինը անձնազոհաբար որոշում է մեռնել նրա փոխարեն, որպեսզի երի-
տասարդի ցեղը չվերանա։ Կեսգիշերն անց, երբ վիշապը բերանը բաց 
գալիս է աղջկան խժռելու, հանկարծ մի լուսավոր, ճերմակ ձիով երիտա-
սարդ է հայտնվում և իր շողշողացող նիզակով սպանում է վիշապին։ 
Ինչպես դա հաճախ լինում է հեքիաթներում, աղջիկն իրեն չի կորցնում 
և, ձեռքը վիշապի արյան մեջ թաթախելով, նշան է դնում ճերմակ ձիու 
գավակին։ Լուսաբացին բերդակցիները տեսնում են լուսավոր ձիավո-
րին` ձիու գավակի վրա արյունոտ ձեռքի նշանով, սակայն նա չքվում է։ 
Հավատում էին, որ այդ ձիավորը Ս. Թորոսն էր, իսկ անձնվեր հարսը` Ս. 
Տիկինը1։  

Միանգամայն հասկանալի է, որ այստեղ խոսքը Ս. Թեոդորոս Զինա-
վորի մասին է, որը Յայսմաւուրքի մեջ գրանցված առասպելում2 նույն-
պես վիշապ է սպանում, բայց ցերեկվա տապին և ոչ` կեսգիշերին և 
կապված այրիի հետ և ոչ` դեռատի հարսի։ Սակայն մեծն Սուրբ Տիկինն, 
անշուշտ, Ս. Մարիամ Աստվածածինն է, ինչպես և գիտեր Գ. Հալաջյա-
նը, և երբեք ոչ` ինչ-որ մահկանացու հերոսուհի։ 

Դժվար է ասել, թե ինչու «Մոքոսը» որևէ կերպ չի արձանագրում Ս. 
Թորոսի հետ կապված հավատալիքները կամ գոնե սրբի անունը։ Հա-
վանաբար, գոյություն ուներ երկու զուգահեռ ավանդույթ, որոնցից մեկի 
դրսևորումը «Մոքոսն» է, իսկ մյուսինը` Գ. Երևանյանի գրանցած զրույցը։ 

Այսպիսով «Մոքոս» վեպը ոչ միայն ինքնին գեղագիտական բարձր 
արժեք ներկայացնող ստեղծագործություն է, այլև հարուստ նյութ է պա-
րունակում հայ ժողովրդի հեռավոր անցյալի և ժողովրդական աշխար-
հայացքի մասին։ Սա այն դեպքն է, որ վառ ապացույց է ծառայում առ 
այն, թե ինչպես է այն նույն ժողովուրդը` «ընդ չքնոտի մտացն ‘ի հնու-
թիւն հեթանոսութեանց սովորութեանց» և «զիւրեանց երգս առասպելաց 

                                            
1 Գ. Երևանեան, նշվ. աշխ., էջ 180-181։ 

2 Մ. Աւգերեան, Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց, հատ. 2, Վենետիկ, 1811, էջ 

352-355։ Տիկինը, որն ըստ վարքի կապ ունի Ս. Թեոդորոսի հետ, Եվսեբիա անունով այրին 
է։ 
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զվիպասանութեանն սիրեցեալք» լինելով, միաժամանակ խորապես 
ներծծված էր քրիստոնեական հավատով ու դավանանքով, և հյուսում էր 
իր հին առասպելը` քրիստոնեության շուրջ և սրբերի մասին պատմու-
թյուններ էր ստեղծում` հին առասպելների օրինակով։ «Մոքոսն» ան-
շուշտ արժանի է վերադառնալ հայոց մշակութային իրականության մեջ 
և իր տեղը գտնել ժողովրդական ստեղծագործության լավագույն կոթող-
ների շարքում։ 

ՄՈՔՈՍ ՇԻՆԱՐԱՐ 

Լիլիթ Սիմոնյան 

Բանալի բառեր էպոս, խուռիներ, հեթանոսական աստվածներ, առասպելա-
բանություն, քրիստոնեական շերտ 

Ս. Հայկունու կողմից 1896 թ. հրատարակած մոռացված էպոսը իր նմանակը 
չունի հայ բանահյուսության մեջ։ Պատմելով Եփրատի երկայնքը բնակեցրած, քա-
ղաքներ և ամրոցներ կառուցած 12 թագավորների մասին, վեպն առասպելական 
լեզվով արտացոլում է հեռավոր անցյալի իրադարձությունները։ Էպոսում թվարկ-
վող և նկարագրվող քաղաքները մեծ մասամբ հին կենտրոններ են, որոնցում 
պահպանվել են շինությունների մնացորդներ, վիմագիրներ և պատմական այլ 
վկայություններ, որոնք թույլ են տալիս թվագրումը Ուրարտու թագավորության 
ժամանակաշրջանով, որոշ դեպքերում նաև` խեթերի և խուռիների դարաշրջանով։ 
Էպոսի մեջ առկա են անուններ և առասպելական մոտիվներ, որոնք վերաբերում 
են այնպիսի հին դիցույթներին, ինչպիսիք են Բահաղը, Խալդին, Շաուշկան, Մա-
ժանը և այլն։ Պատումի հզոր քրիստոնեական շերտը բացահայտում է կապը Ագա-
թանգեղոսի և Փավստոս Բուզանդի տեքստերի հետ։ Այն նաև արտացոլում է հու-
նական առասպելաբանության և Նոր ժամանակների իրադարձությունների որոշ 
գծեր, ինչպես մշակութային կապերը հայ և զազա ժողովուրդների միջև։ 

Սյուժեի հիմքում Մոքոս շինարարի պատմությունն է, որն առասպելական 
ճարտարապետ է և որին Ակնում պաշտել են իբրև «Մոքոս թագավոր», իսկ նրա ա-
նունը դարձել է շինարարի մեծ կռանի բնորոշիչը։ Համաձայն էպոսի, նրա հայրը, 
Ավագ Մոքոսը, ժամանել է Եթովպիայից և կառուցել է Բաղդադը, բայց նրա աշ-
խատանքն էր նաև հին Բաղին քաղաքը, որ նաև իր հարազատ քաղաքի հիշա-
տակն էր։ Երբ Մոքոս Ավագը և իր կինը մահանում են Մոքոս Կրտսերի ծնվելուց 
քիչ անց, մեծ արքա Բաղը երեխային հանձնում է իր որդի Խալին, որն էլ նրան 
դաստիարակում է որպես իսկական հայր։ Երբ 12 թագավորները, դրանց մեջ նաև 
Խալը, տեղափոխվում են Եփրատի ափի տարածք, Մոքոսը դառնում է նրանց քա-
ղաքների, ամրոցների, տաճարների և նույնիսկ բանտերի ճարտարապետը. 

Ձուլվելով Ս. Գրիգոր Լուսավորչի կերպարի հետ, Մոքոսն էպոսում ներկա-
յացված է իբրև տարածաշրջանում քրիստոնեության տարածողը։ 
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Մոքոսը կարող է նույնականացվել նաև իբրև այլ հերոս և Փոքր Ասիայի քա-
ղաքների հիմնադիր` հունական առասպելաբանությունից հայտնի հերոս Մոֆոսը, 
կամ Մոփսոսը։ Նրա անվան հայկական ձևը մատնանշում է տեղական ծագումը, 
իսկ սյուժեն անկախ է հունական զուգահեռներից, թեև որոշ մոտիվներ բացահայ-
տում են երկու առասպելաբանությունների ընդհանուր աղբյուրը։ 

Տվյալ աշխատանքը «Մոքոս» վեպի մոտիվների և մշակութային-ճանաչողա-
կան դերի նախնական ուսումնասիրություն է։ Էպոսի ներառնումը գիտական խըն-
դիրների շրջանակի մեջ նոր հեռանկար է բացում ոչ միայն բանագիտության, այլև 
Հին Հայաստանի հնագիտության և պատմության համար։ 

МОКОС – СТРОИТЕЛЬ 

Лилит Симонян 

Ключевые слова эпос, хурриты, языческие боги, мифология, христианский 
пласт 

Забытый эпос, опубликованный С. Айкуни в 1896 г. не имеет аналогов в 
армянском фольклоре. Рассказывая о 12 царях, заселивших пространство вдоль 
Евфрата и построивших города и крепости, эпос на мифическом языке отражает 
события далекого прошлого. Города, перечисляемые и описываемые в эпосе – по 
большей части древние центры, в которых сохранились остатки строений, надписи и 
другие исторические свидетельства, позволяющие датирование эпохой царства 
Урарту, в особых случаях – временем хеттов и хурритов. Эпос содержит имена и 
мифологические мотивы, относящиеся к таким древним божествам, как Ваал, Халди, 
Шаушка, Масанес и т. д. Мощный христианский пласт повествования выявляет связи 
с текстами Агатангелоса и Павстоса Бузанда. Он также отражает некоторые черты 
греческой мифологии и событий Нового времени, как то культурные связи между 
армянами и заза. 

В основе сюжета – история Мокоса-строителя, мифического архитектора, 
которого почитали в Акне в качестве “царя Мокоса”, а его имя стало термином для 
обозначения большого молота строителя. Согласно эпосу, его отец, Мокос Старший, 
прибыл из Эфиопии и построил Багдад, но его работой был еще и древний город 
Багин, служивший памятью его родного города. Когда Мокос Старший и его жена 
умирают после рождения Мокоса Младшего, великий царь Баг отдает ребенка 
своему сыну Халу, который воспитывает его как истинный отец. Когда 12 царей, 
среди которых и Хал, переселяются в места на Евфрате, Мокос становится 
архитектором их городов, крепостей, храмов, харчевен и даже тюрем. Слившись с 
образом Св. Григория Просветителя, Мокос представлен в эпосе распространителем 
христианства в регионе. 

Мокос может быть идентифицирован как другой герой и строитель городов 
Малой Азии, известный из греческой мифологии как Мофос или Мопс. Армянская 
форма его имени указывает на местное происхождения, а сюжет независим от 
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греческих параллелей, хотя некоторые мотивы указывают на общий источник обеих 
мифологий.  

Данная статья – первичное исследование мотивов и культурного и 
познавательного значения “Мокоса”. Включение эпоса в круг научной проблематики 
откроет новую перспективу не только для фольклористики, но и для археологии и 
истории Древней Армении. 

MOKOS THE BUILDER 

Lilit Simonian 

Key words epic, Hurrians, Heathen deities, mythology, Christian layer 

A forgotten epic published by S. Haykuni in 1896 does not have analogues in 
Armenian folk-lore. Telling about the 12 kings who inhabited the region along Euphrates 
and built sities and castles, the epic in mythical way reflects historical events of the far 
past. Cities named and described here mainly are ancient centres which still preserve 
remnants of buildings, inscriptions and other historical evidences to date back to Urartian, 
in some cases – Hittite and Hurrian times. The epic contains names and mythological 
motifs concerning such old deities as Baal, Khaldi, Shaushka, Masanes etc. A strong 
Christian layer of the fable reveals connections with Agathangelos and Phaustos Buzand 
chronicals. It reflects some traits of Greek mythology and recent historical events such as 
Armenian-Zaza cultural relations. 

The core of the epic is the history of Mokos the builder, a mythical architect 
worshipped in Akn as “the King Mokos” and his name became a term meaning a builder’s 
big hammer. According to the epic, his father Mokos the Elder came from, probably, 
Ethiopia, and built Bagdad, but the ancient city of Baghin was his work, too, as a 
reminiscence of his native city. When Mokos the Elder and his spouse die shortly after the 
birth of Mokos the Junior, the great king Bagh gives the child to his son Khal, who fosters 
him as real father. When 12 kings, among them, Khal, move to the places on Euphrates, 
Mokos becomes the architect of their cities, fortresses, shrines, pubs and even prisons. 
Being fused with the figure of Gregory the Illuminator Mokos is positioned as the 
distributer of Christianity in the region. 

Mokos may be identified with another hero and builder of Asia Minor cities from 
Greek mythology, Mophos or Mopsos. The Armenian form of his name indicates ancient 
local origin and the fable is independent from Greek parallels, although some motifs 
suggest common basis of the both. 

This article is a preliminary investigation in motifs and cultural and cognitive 
significance of “Mokos”. Inclusion of the epic into research field will open a new 
perspective not only in folk-lore but also in archeology and history of Ancient Armenia. 
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ՑԱՐԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 19-ՐԴ 

ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻՆ 

Սուսաննա Սերոբյան 

Պատմադիվանագիտական, ռազմաքաղաքական, սոցիալ – տնտե-
սական ու մշակութային իրադարձություններով հարուստ տասնիննե-
րորդ հարյուրամյակ Ռուսաստանը թևակոխեց որպես բացարձակ ինք-
նակալական երկիր: Ռուսաստանյան կայսեր ձեռքում էր կենտրոնացված 
օրենսդիր և գործադիր իշխանությունը, նա էր որոշում պետական քաղա-
քականության բոլոր ուղղությունները: Ռուսաստանում բացարձակապե-
տության հարատևությունը բացատրվում էր ինքնակալության տնտեսա-
կան հզորությամբ ու անկախությամբ, որը հնարավորություն էր ընձեռում 
նրան ներկայանալ իբրև հանրույթի բոլոր դասերի ու խավերի շահերից 
ու ներհակություններից վեր կանգնած, վերդասակարգային երևույթ, սա-
կայն իրականում տասնիններորդ դարի արշալույսին ևս ցարիզմը մնում 
էր ազնվականության դասակարգային շահերի արտահայտիչը և պատա-
հական չէ, որ ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը մշակելիս ու ի-
րագործելիս ամենից առաջ հենվում էր ազնվականական – չինովնիկա-
կան /բյուրոկրատական/ ապարատի վրա: Ցարական իշխանության ներ-
քին քաղաքական կուրսին համապատասխան մշակվում ու իրագործվում 
էր նաև քաղաքականությունը ռուսական ուղղափառ եկեղեցու նկատ-
մամբ: Ինքնակալությունը ուղղափառ եկեղեցին համարելով հուսալի հե-
նարան ու պատվար, վերջինիս իր քաղաքականության իրագործման մեջ 
մեծ դերակատարում էր հատկացնում: Ցարիզմը ձգտում էր բարձրացնել 
ռուս ժողովրդի կրոնականությունը, բազմազգ Ռուսաստանում բազմա-
պատկել ուղղափառության հետևորդների թիվը և, այս իմաստով էլ, օ-
րենսդրությամբ ամրագրում էր նրա իրավունքներն ու արտոնություննե-
րը: Բայց, մյուս կողմից էլ, աշխարհիկ իշխանությունը կոպտորեն միջամ-
տում էր եկեղեցու ներքին գործերին` նեղացնելով ու նսեմացնելով նրա 
ինքնուրույնությունը և ազդեցությունը ժողովրդի շրջանում: Ինքնակալու-
թյունն ամեն կերպ ձգտում էր եկեղեցին վերջնականապես վերածել պե-
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տական իշխանության կցորդի և իր քաղաքականության իրագործման 
գործիքի: 

Տասնիններորդ դարասկզբին ռուսական ուղղափառ եկեղեցին առաջ-
նորդվում էր դեռևս պյոտրյան բարեփոխումների ժամանակաշրջանում` 
1721 թ. հունվարի 25-ին Թեոֆան Պրոկոպովիչի կողմից կազմված «Հո-
գևոր ռեգլամենտ»-ով, որով վերացվել էր Պատրիարքությունը, և վերջի-
նիս գործառույթներն ու առհասարակ ռուսական եկեղեցու կառավարու-
մը հանձնվել էին Հոգևոր կոլեգիային, որն էլ շուտով վերակազմավորվել 
էր Սրբազան Սինոդի:1 Ռուսական եկեղեցու քաղաքական ինքնուրույնու-
թյունը անհամատեղելի էր միապետի անսահմանափակ իշխանությանը: 
Այս իմաստով էլ ինչպես նախորդ դարում, այնպես էլ մեր կողմից ուսում-
նասիրվող ժամանակաշրջանում ամրապնդվեց էտատիզմը ոչ միայն 
երկրի տնտեսական կյանքում, այլև եկեղեցու նկատմամբ տարվող քա-
ղաքականությունում: Ռուսական կայսրերի` եկեղեցու նկատմամբ իրա-
գործած քաղաքականությունը պատմական ժամանակաշրջանի նման 
հակասական էր ու համապատասխան նրանց ներքին քաղաքականու-
թյան համատեքստին: 

Տասնիններորդ դարասկզբին, Ալեքսանդր Առաջինի գահակալման 
/1801-1825 թթ./ շրջանում ուղղափառ եկեղեցու և ինքնակալական իշխա-
նության միասնությունը ապահովելու նպատակով «Հոգևոր ռեգլամենտ»-ի 
կարևորագույն հոդվածները ներառվեցին Ռուսաստանի «Օրենքների ժո-
ղովածու» - ում, ուր ուղղափառությունը հռչակվեց որպես Ռուսաստանում 
«առաջնային և տիրապետող» կրոն, իսկ կայսրը` «եկեղեցու դոգմաների 
և «ճշմարիտ հավատի» սպասավորների գլխավոր պահապան ու պաշտ-
պան»:2 Ալեքսանդրյան բարեփոխումների շրջանում նկատվեց իշխանու-
թյունների` եկեղեցու գործերին միջամտելու քաղաքականության մեղմա-
ցում: Երկրում թույլատրվեց դավանանքի ազատություն, իսկ 1803 թվա-
կանին հանվեց նաև արգելքը մասոնական կազմակերպությունների գոր-
ծունեության հանդեպ: Մասոնությունը Ռուսաստան էր թափանցել 18-րդ 
դարի 30-40-ական թվականներին և ազդեցիկ ուժի վերածվել Եկատերի-
նա Երկրորդի օրոք: Առաջին մասոնական կազմակերպությունները ձևա-

                                            
1 Տե՛ս Никольский Н. М., История русской церкви, М., 1983, стр. 103. 

2 Տե՛ս Буганов В. И, История России, конец 18-19 в., М., 2002, стр 67. 
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վորվել էին Պետերբուրգում, Մոսկվայում ` որպես մասոնական լոջաների 
մասնաճյուղեր: Շատ շուտով սրանք ձեռք էին բերել որոշակի ինքնուրույ-
նություն, ինչը անհանգստացրել էր ցարական կառավարությանը, քանի 
որ ռուսական մասոնականության շրջանում սկզբնապես ազդեցիկ էին 
ռացիոնալիստական ուսմունքները, ապա նոր միայն միստիցիզմը: Մասո-
նությունը հանրույթի անդամներից շատերին, հատկապես ձևավորվող 
մտավորականության մի մասին հեռացրել էր եկեղեցուց, և դրա հիմամբ էլ 
կառավարությունը մասոններին մեղադրել էր եկեղեցու հիմքերը խարխլե-
լու և հասարակությունը պառակտելու մեջ1: Ալեքսանդր Առաջինի «երի-
տասարդ բարեկամներից» շատերը (Ա. Չարտորիյսկի, Վ. Կոչուբեյ, Ն. 
Նովոսիլցև և այլք) մասոնական կազմակերպությունների անդամներ էին 
և մասնակից կառավարական ծրագրերի մշակմանը: Հենց նրանց անմի-
ջական ներգործությամբ երկրում թույլատրվեց 5 հազար անդամով շուրջ 
200 մասոնական կազմակերպությունների գոյությունը, որոնք բարոյադա-
վանաբանական աշխույժ գործունեություն ծավալեցին: 

Ալեքսանդր Առաջինի գահակալման առաջին շրջանում օրենքով ամ-
րագրվեցին նաև եկեղեցու իրավունքներն ու արտոնությունները. «Պա-
տիժների մասին» օրենքը աստվածանարգության համար նախատեսում 
էր աքսոր տասնհինգ տարի ժամկետով, հոգևորականի ծեծի համար` 
ութ տարի ժամկետով, հերձվածողության համար` ունեցվածքի բռնագ-
րավում և ցմահ աքսոր: Բայց արդեն գահակալման երկրորդ` հետադի-
մական շրջանից առավել գործուն դարձավ աշխարհիկ իշխանության մի-
ջամտությունը ռուսական եկեղեցու և առհասարակ երկրի կրոնական – 
հոգևոր կյանքին: Տեղական իշխանությունների հսկողության տակ դրվե-
ցին ոչ միայն հոգևորականության գործունեությունը, այլև` եկեղեցինե-
րում ապաշխարհողների ցուցակները2: 1810 թվականից գաղտնի հսկո-
ղություն սահմանվեց նաև մասոնական կազմակերպությունների և ճիզ-
վիտների գործունեության նկատմամբ: Վերջիններս 1820 թվականին հե-
ռացվեցին Ռուսաստանից, իսկ նրանց հիմնած դպրոցներն ու հոգևոր ա-
կադեմիաները փակվեցին, գույքը պետականացվեց: 1812 թ. Հայրենա-
կան պատերազմի ժամանակ Նապոլեոն Բոնապարտի կողմից բռնա-
զավթված տարածքներում կաթոլիկ հոգևորականության համագործակ-
                                            
1 Նույն տեղում, էջ 69: 
2 Տե՛ս "Российская история", М., 1997, Стр. 118. 
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ցությունը ֆրանսիական բարձրաստիճան զինվորականության հետ ստի-
պեց Ալեքսանդր Առաջինին հսկողություն սահմանել նաև կաթոլիկ եկե-
ղեցու նկատմամբ: 

1817 թվականին ոչ միայն Ժողովրդական լուսավորության մինիստ-
րությունը վերանվանվեց Հոգևոր գործերի և Ժողովրդական լուսավորու-
թյան մինիստրության, այլև հիմնվեց ռուսական Աստվածաշնչյան ընկե-
րությունը Ալեքսանդր Առաջինի ֆավորիտ, դեռ 1803 թվականից Սինոդի 
օբեր - դատախազ Ա.Ն. Գոլիցինի գլխավորությամբ, որը նաև Հոգևոր 
գործերի և Ժողովրդական լուսավորության մինիստրության մինիստրն 
էր1: Աստվածաշնչյան ընկերությունը ձեռք բերեց տպագրատուն, գրա-
խանութ, պահեստներ: 1824 թվականին Ռուսաստանում գործում էին ըն-
կերության 57 բաժանմունքներ, որոնք տպագրեցին Աստվածաշունչը 40 
լեզուներով և տարածեցին 876 հազար օրինակ: Ընկերությունը կազմա-
կերպեց նաև կրոնի ուսուցում, ձեռնարկեց բարեգործություն և իր ան-
դամներին անմիջական օժանդակություն: Ռուսական իրականությունում 
Աստվածաշնչի տարածումը և ստորին խավերին «լուսավորելը» ընկալ-
վեց որպես «վտանգավոր նորամուծություն և ազատամտություն` կրոնի 
ու գահի համար ավելորդ ցնցում առաջ բերող»2: Հոգևոր պետերը դժգո-
հում էին ընկերության բաժանմունքների գործունեությունից: 1824 թ. 
մայիսի 14-ին ամենակարող ժամիշխան Ա. Արակչեևի սադրանքով միտ-
րոպոլիտ Սերաֆիմի զեկուցագրում առաջարկվում էր վերջ տալ «ավե-
լորդ ազատամտությանը»: Աստվածաշնչյան ընկերությունը պաշտոնա-
պես փակվեց 1826 թ. ապրիլի 12-ին Նիկոլայ Առաջինի հրամանագրով, 
իսկ նրա երկու միլիոն ռուբլու գույքը փոխանցվեց Սինոդին3: 

Դեկաբրիստական շարժման ճնշումից հետո Նիկոլայ Առաջին կայսեր 
գահակալման շրջանում (1825-1855 թթ.) հստակեցվեցին պետության և ռու-
սական եկեղեցու փոխհարաբերությունները, կոշտ միջոցներ ձեռք առնվե-
ցին վերջինիս կառավարման մեջ «անհրաժեշտ կարգ ու կարգապահու-
թյուն» մտցնելու ուղղությամբ4: Կայսրն անձամբ էր հետևում եկեղեցական 
                                            
1 Տե՛ս Бороздина И. Н., Университеты в России в первой половине 19-ого века, "История России в 19-

ом веке", Сб. статьей, М., 2001, стр.340-341: 
2 Տե՛ս "История России, 19-нач.20-ого в.", М., 2000, стр.628: 
3 Տե՛ս "История России, 19-нач.20-ого в.", М., 2000, стр.629: 
4 Տե՛ս Никольский Н. М., История русской церкви, М., 1983, Стр.114: 
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աստիճանակարգությանը, եկեղեցու հեղինակության և հոգևորականու-
թյան բարոյական նկարագրի բարձրացմանը: 1826 թվականին խստացվե-
ցին կարգազանց հոգևորականների համար նախատեսված պատիժները, 
իսկ 1831թվականից նրանցից շատերը ստիպված եղան անցնել զինվորա-
կան ծառայության: Հատուկ հրամանագրով բարդացավ հոգևորականու-
թյան դասից այլ դասերին անցումը: 1836 թ. Սինոդի օբեր – դատախազ 
նշանակված նախկին հուսարական գեներալ Ա. Պրոտասովը «նոր կարգ» 
սահմանեց, որի համաձայն թեմական առաջնորդները վերածվեցին նա-
հանգապետերի օգնականների: Մոսկովյան միտրոպոլիտ Ֆիլարետը ա-
ռանձնացավ իր պայքարում Ա. Պրոտասովի «նոր կարգի» և Ժանդարմերի-
այի պետ Ա. Բենկենդորֆի կողմից հիմնված Երրորդ բաժանմունքի գործո-
ղությունների դեմ1: 

Ցարական կառավարությունը գործուն պայքար ծավալեց նաև ա-
ղանդավորության դեմ` այն համարելով խիստ վտանգավոր ոչ միայն 
կրոնական, այլև քաղաքական առումով, քանի որ ծնում էր անհնազան-
դություն նաև աշխարհիկ իշխանությունների նկատմամբ: Ստեղծվեցին 
արտակարգ լիազորություններով օժտված կոմիտեներ և հանձնաժողով-
ներ, որոնք բռնությամբ «վերամկրտում էին» հնածիսականներին կամ ու-
ղարկում մենաստաններ` սահմանելով ոստիկանական հսկողություն 
նրանց նկատմամբ: Չնայած դաժան հալածանքներին և այն իրողությա-
նը, որ քսանհինգ տարվա ընթացքում 2,3 միլիոն հնածիսական «վերա-
դարձվեց» ուղղափառ եկեղեցի, այնուամենայնիվ հերձվածողությունը ոչ 
միայն արմատախիլ չարվեց, այլ հետագա տարածում գտավ: 

Նիկոլայ Առաջինի գլխավոր խնդիրն էր նաև պայքարը ունիաթա-
կանների դեմ: Դեռ 1596 թ. Բրեստի եկեղեցական ունիայով բելոռուսա-
կան և արևմտաուկրաինական ուղղափառ բնակչության հոգևոր առաջ-
նորդ համարվեց Հռոմի պապը: 1830 թ. ապստամբությունը Լեհաստա-
նում առիթ ծառայեց ունիաթականների վերամիավորմանը ռուսական ո-
ւղղափառ եկեղեցուն: 1839 թ. մարտի 25-ի Հրամանագրով «վերամիա-
վորումը » տեղի ունեցավ ոստիկանական զորքերի միջամտությամբ և 
կրեց ձևական բնույթ: Հատկանշական է, որ կրոնական այս «այլախոհու-
թյան» դեմ պայքարը ոչ թե ռուսական եկեղեցու նախաձեռնություն էր, 

                                            
1 Նույն տեղում , էջ 115: 
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(թեև բխում էր նրա շահերից), այլ` աշխարհիկ իշխանության, որը գոր-
ծում էր վարչական – ոստիկանական մեթոդներով1: 

Նիկոլայ Առաջինի քաղաքականության գլխավոր նպատակը ճորտա-
տիրական կարգերի ու ինքնակալության ամրապնդումն էր: Այս նպատա-
կով էլ իբրև պետական պաշտոնական գաղափարախոսություն կյանքի 
կոչվեց «Պաշտոնական ժողովրդայնության տեսությունը», որը հաստա-
տում էր ինքնակալության, ուղղափառ եկեղեցու և ժողովրդի անխախտ 
միասնությունը: Այս գաղափարախոսությունը ձևակերպվեց Լուսավորու-
թյան մինիստր Ս. Ուվարովի , իսկ անվանումը ստացավ 19-րդ դարի 70-
ականներին հայտնի հասարակական գործիչ Ա.Պիպինի կողմից2: Ս. Ու-
վարովը կարևորում էր Ռուսաստանը եվրոպական ազդեցությունից` ա-
զատական – հեղափոխական գաղափարներից պաշտպանելու խնդիրը 
և իրավամբ համարում, որ խնդրի լուծումը միայն բռնությունների միջո-
ցով հնարավոր չէ, անհրաժեշտ է գաղափարախոսական հիմնավորում: 
Ս. Ուվարովն առաջ էր քաշում Ռուսաստանի զարգացման «ինքնատիպու-
թյան» գաղափարը` դրա հիմքում դնելով երեք գործոն` ուղղափառ կրո-
նը, բացարձակ միապետությունը և ժողովուրդը: Ինքնակալությունը ներ-
կայացվում էր որպես Ռուսաստանի պատմության միակ ստեղծարար, ո-
րին պարտական է ռուս ժողովուրդը և ապացուցվում էր, որ երկրի լուսա-
վոր ապագան կապվում է ինքնակալական կարգի հետագա հզորացման 
ու հարատևության հետ: Ուղղափառ եկեղեցին համարվում էր ռուս ժո-
ղովրդի հոգևոր կյանքի հիմքը, ինքնակալության ապավենն ու միապե-
տին ժողովրդի հետ կապող օղակը: Հետևապես կարևորվում էր իշխա-
նության աջակցությունը եկեղեցուն, և դրանով իսկ պաշտոնական գա-
ղափարախոսական հիմնավորում էր ստանում աշխարհիկ իշխանության 
կողմից եկեղեցական գործերին միջամտությունն ու վերահսկողությունը: 
Ընդգծվում էր նաև ռուս ժողովրդի նվիրվածությունը ուղղափառ եկեղե-
ցուն և միապետին, և սա էլ կազմում էր «ժողովրդայնություն» հասկացու-
թյան բովանդակությունը: Այս երեքի միասնության մասին գաղափարա-
խոսությամբ պատրանք էր ստեղծվում, որ Ռուսաստանում ամեն ինչ 
ներդաշնակ է ու կատարյալ, որ ինքնակալությունը վերդասակարգային է 

                                            
1 Նույն տեղում , էջ 116-117: 
2 Տե՛ս Մ. Մուրադյան, Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցեր (19-րդ դար), Ե., 2011, էջ 

64-65: 
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և արտահայտում է հանրույթի բոլոր խավերի շահերը, հետևապես օրի-
նաչափ է հանրույթի անառարկելի հնազանդությունն ու հպատակությու-
նը ինքնակալին1: 

Ցարական իշխանությունը հնազանդ հպատակներ ունենալու նպա-
տակով կարևորում էր նաև հանրույթի հոգևոր կրթությունը: Տասնիննե-
րորդ դարասկզբին Ռուսաստանում ընդլայնվեց հոգևոր ուսումնական 
հաստատությունների ցանցը: Երկրում գործում էին հոգևոր 3 ակադեմի-
ա (Կիևի, Պետերբուրգի և Մոսկվայի), 37 սեմինարիա և 76 ուսումնա-
րան, որոնցում սովորողների թիվը հասնում էր 29 հազարի: 1842 թ. բաց-
վեց նաև Կազանի հոգևոր ակադեմիան, և դարակեսին հոգևոր հաստա-
տություններում սովորողների թիվը կազմեց 61 հազար: Հոգևոր ուսում-
նական հաստատությունների շրջանավարտների թվում էին Ռուսաստա-
նի պատմության այնպիսի նշանավոր գործիչներ, ինչպիսիք էին Ռու-
սաստանի առաջին պետական քարտուղար Մ. Սպերանսկին, հեղափո-
խական – ժողովրդավարներ Ն. Չեռնիշևսկին, Ն. Դոբրոլյուբովը, պատ-
մաբաններ Ս. Սոլովյովը, Վ. Կլյուչևսկին և այլք:2 1808-1814 թթ. Մ. Սպե-
րանսկու անմիջական մասնակցությամբ իրականացվեց հոգևոր ուսում-
նական հաստատությունների բարեփոխում. մտցվեցին ընդհանուր հան-
րակրթական առարկաներ և, այս իմաստով էլ, նկատվեց կրթության բո-
վանդակության աշխարհականացման միտում: Սակայն Նիկոլայ Առաջի-
նի օրոք հոգևոր կրթության համակարգն էական փոփոխությունների են-
թարկվեց. 1838թ. ընդունված Կանոնադրության համաձայն կտրուկ նվա-
զեց հանրակրթական առարկաների թիվը, հոգևոր ակադեմիաներում 
հանվեց փիլիսոփայության դասավանդումը, մեծ ժամաքանակ հատկաց-
վեց Եկեղեցու պատմության դասավանդմանը, նաև սեմինարիաներում 
մտցվեց բժշկագիտություն, անասնաբուժություն և ագրոնոմիա3: 1839 թ. 
երկրում հաշվվում էր 2 հազար եկեղեցական – ծխական դպրոց 19 հա-
զար սովորողներով, իսկ դարակեսին` 18 հազար դպրոց 320 հազար սո-
վորողներով4: 

                                            
1 Տե՛ս Ш. М. Мунчаев, Политическая история Российского государства, М.,1998, Стр.164: 

2 Տե՛ս А. Е. Иванов, Высшая школа России 19-нач.20-ого в., М., 1991, Стр. 47: 

3 Տե՛ս "История России, 19-нач.20-ого в.", М., 2000, стр. 625: 
4 Նույն տեղում, էջ 626: 
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Ամփոփում. Տասնիներորդ դարի առաջին կեսին ցարիզմի` ռուսա-
կան ուղղափառ եկեղեցու նկատմամբ քաղաքականության հիմնական 
նպատակն էր պայքար ծավալելով զանազան աղանդների դեմ ոչ միայն 
բազմապատկել ուղղափառության հետևորդների թիվը, եկեղեցու գոր-
ծունեության ակտիվացման ճանապարհով ոչ միայն բարձրացնել ռուս 
ժողովրդի կրոնականությունը, այլև հոգևոր իշխանությունը ծառայեցնել 
ճորտատիրական կարգերի և ինքնակալության ամրապնդմանը, ռուսա-
կան եկեղեցին վերջնականապես դարձնել աշխարհիկ իշխանության 
կցորդ ու հենարան: Ցարիզմն այս քաղաքականությունն իրականացնում 
էր իր ներքին քաղաքականության համատեքստում` միմյանց հակասող 
միջոցներով ու եղանակներով. մի կողմից օրենսդրորեն ամրագրվում էին 
ռուսական եկեղեցու իրավունքներն ու արտոնությունները, մյուս կողմից 
աշխարհիկ իշխանությունը կոպտորեն միջամտում էր եկեղեցու գործա-
ռույթներին` մեծ հարված հասցնելով նրա ինքնուրույնությանն ու բարո-
յական ազդեցությանը հավատացյալ զանգվածների վրա: Ուղղափառ ե-
կեղեցին ենթարկվում էր աշխարհիկ իշխանությանը, իսկ հոգևորակա-
նության մեծամասնությունը իրեն համարում էր պետության ծառա, և 
դրա հետևանքով եկեղեցու ներսում շատ թույլ էր հնչում պահանջը` հոգ-
ևոր իշխանությանը ազատելու պետության կոշտ «հովանավորությու-
նից»: Ցարական իշխանությունը իր վերահսկողությունն էր սահմանում 
երկրի հոգևոր կյանքի նկատմամբ, ինչը հեղինակազրկում էր ռուսական 
եկեղեցին և նպաստում նրա ճգնաժամին: Այդ ճգնաժամը հետագայում 
այնքան խորացավ, որ հանրույթը անտարբեր գտնվեց ուղղափառ եկե-
ղեցու տաճարների ավերման նկատմամբ:  

ՑԱՐԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 19-ՐԴ  

ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻՆ 

Սուսաննա Սերոբյան 

Բանալի բառեր` կրոն, ուղղափառ, եկեղեցի, ինքնակալություն, աղանդավո-
րություն, հնածիսական, միջամտություն: 

Բազմազգ Ռուսաստանում ուղղափառությունը հռչակված էր առաջնային և 
տիրապետող կրոն: Տասնիններորդ դարի առաջին կեսին ցարական իշխանության 
ներքին քաղաքական կուրսին համապատասխան փոփոխվում էր ռուսական ուղ-
ղափառ եկեղեցու նկատմամբ քաղաքականությունը: Մի կողմից միջոցներ էին 
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ձեռնարկվում ուղղափառ եկեղեցու հեղինակությունը և հոգևորականության բա-
րոյական նկարագիրը բարձրացնելու ուղղությամբ, մյուս կողմից աշխարհիկ իշ-
խանությունից եկեղեցու կախվածությունը նեղացնում ու նսեմացնում էր նրա ինք-
նուրույնությունը: 

ПОЛИТИКА ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 19-ОГО ВЕКА. 

Сусанна Серобян 

Ключевые слова: религия, православный, церковь, самодержавие, 
сектантство, старообрядный, вмешательство. 

В многонациональной России православная церковь была господствующей и 
первенствующей. В первой половине 19-ого века политика царской власти по 
отношению русской православной церкви менялась в соответствии с изменением 
внутриполитического курса. С одной стороны принимались меры к повышению 
престижа православной церкви и нравственного уровня духовенства, с другой 
стороны русская православная церковь, связанная с государственной властью и 
зависимая от нее, со временем теряла свою автономию и самостоятельность.  

THE POLICY OF TSARIST POWER TOWARDS RUSSIAN ORTHODOX CHURCH  
IN THE FIRST HALF OF 19TH CENTURY. 

Susanna Serobyan  

Key words: religion, orthodox, church, autocracy, sectarianism, Old Rite, 
intervention 

In multinational Russia the Orthodox Church was dominating and taking priority. In 
the first half of 19th century the policy of tsarist power of Russian Orthodox Church has 
changed according to variation of an internal political rate. On the one hand, measures 
were taken to increase the prestige of the Orthodox Church and the moral level of the 
clergy, on the other hand the Russian Orthodox Church connected with the government 
and dependent from it, gradually they lost their autonomy and independence. 
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ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ  
ԵՎ ԻԿՈՆԻԱՅԻ ՍՈՒԼԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ 
ԿՆՔՎԱԾ 1226 Թ. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՈՒՐՋ 

Արամ Հովհաննիսյան 

Կիլիկյան Հայաստանի պատմության մեջ առանցքային է վերջինիս 
արտաքին քաղաքականության և դիվանագիտության պատմության ու-
սումնասիրությունը, որը սակայն տարիների ընթացքում այդքան էլ լավ 
չի ուսումնասիրվել։ Եվ այդ հանգամանքի հաշվի առնելով` մեր ներկա 
հետազոտությունը նվիրված է 1226 թ. Հեթում Ա արքայի և Իկոնիայի 
տիրակալ Ալա էդ-դին Քեյ-Կոբադի միջև կնքված պայմանագրի լուսա-
բանմանը։ Միջնադարյան պատմիչները շատ քիչ տեղեկություններ են 
մեզ հաղորում նշյալ պայմանագրի մասին։  

Այսպես հայտնի է, որ 1226 թ. Կիլիկիայի հայոց գահին է բազմում 
Հեթում Ա-ն (1226-1269), որը սթափ գնահատելով ինչպես իր երկրի, այն-
պես էլ միջազգային իրավիճակը, անմիջապես ճանաչում է Իկոնիայի 
սուլթան Ալա էդ-դին Քեյ-Կոբադի գերիշխանությունը և վերահաստա-
տում այն դաշինքը, որ 1218 թ. կնքվել էր Լևոն Մեծագործի և Իկոնիայի 
սուլթան Իզ էդ-դին Քեյ-Քաուսի միջև։ Այդ վկայում է նաև միջնադարի 
հայ պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցին։ Ըստ նրա` թեև հայերը հավա-
տարմության երդում են տալիս Իկոնիայի սուլթանին, սակայն դա չի փո-
խում Կիլիկիայի հայկական թագավորության կախումը սելջուկներից. 
«Հնազանդէր սիրով, և զոչ հնազանդսն բառնայր ի միջոյ...Արար սէր և 
միաբանութիւն ընդ սուլտանին հոռոմոց, որում անուն էր Ալադին, որ ու-
ներ զբազում աշխարհս ընդ ձեռամբ իւրով»1։ Հեթում Ա արքայի նման 
վարքագիծը բացատրվում է հետևյալ կերպ։ Հայոց արքան, տեղյակ լի-
նելով նախորդ տարիների իրադարձություններին, այդ քայլին էր դիմել, 
որպեսզի վերջնական խաղաղություն հաստատվի երկու պետություննե-
րի միջև։ Այս հարցում կարևոր էր նաև այն, որ 13-րդ դարի 20-ական 
թվականներին Իկոնիայի սուլթանությունը գտնվում էր իր ուժերի ծաղկ-
ման շրջանում և լուրջ անհանգստություններ կարող էր պատճառել հայ-

                                            
1 Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմություն հայոց, Աշխատասիրությամբ Կ. Ա. Մելիք-Օհանջա-

նյանի, Երևան, 1961, էջ 190։ 
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կական թագավորությանը։ Շուտով հայոց թագավորության և Իկոնիայի 
սուլթանության միջև նոր պայմանագիր է կնքվում1, որը որոշակիորեն 
տարբերվում էր 1218 թվականին կնքված պայմանագրից։ 

Մինչ պայմանագրի բովանդակային դրույթներին անդրադառնալը, 
կցանկանայինք նախևառաջ կանգ առնել այն հարցի վրա, թե որ թվա-
կանին է կնքվել այն։ Դժբախտաբար, այդ մասին հաղորդումները այդ 
սակավաթիվ են։ Հեթում Ա արքայի և Իկոնիայի սուլթան Ալա էդ-դին 
Քեյ-Կոբադի միջև հաշտության բանակցությունների և կնքված պայմա-
նագրի մասին հայոց պատմիչներից առաջինը խոսում է պատմիչ 
Սմբատ Սպարապետը, համաձայն որի` երկու պետությունների միջև նոր 
պայմանագիրը կնքվում է 1226 թվականին. «Ի թուին ՈՀԵ եղև ուրախու-
թիւն Հայոց. և եդին մեծ սէր ընդ Հռոմայ Պապն, և ընդ Ալամնաց Օնբ-
րունն. և ընդ Ալատին Սուլտանն Հոռոմոց»2։ Նշյալ խնդրի վերաբերյալ 
տեղեկություն ենք ստանում նաև նշանավոր պատմիչ Միքայել Ասորու 
ժամանակագրությունից։ Ըստ պատմիչի` այն կնքվել էր դարձյալ 1226 
թվականին. «Ի թուին Հայոց ՈՀԵ 675 միաբանութեամբ ամենայն իշխա-
նացն տուին զԶաբէլ դուստր Լեւոն թագաւորին ի կնութիւն Հեթմոյ որդւոյ 
պարոն Կոստանդեայ, և թագաւորեցուցին ի վերայ Հայոց, որ էր տղայ 
հասակաւ . և հայր նորա կարգաւորէր զթագավորութիւն որ և արար սէր 
ընդ Ալադին սուլտանն և հնազանդեցաւ...»3։ Ինչպես նկատում ենք, թե՛ 
Սմբատ Սպարապետը և թե՛ Միքայել Ասորին Կիլիկիայի հայկական թա-
գավորության և Իկոնիայի սուլթանության միջև կնքված պայմանագիրը 
թվագրում են նույն` 1226 թվականով։ Մյուս պատմիչների մոտ նշյալ 
խնդրի մասին այլ հաղորդման չենք հանդիպում։ Կարծում ենք, որ Մի-
քայել Ասորու և Սմբատ Սպարապետի տեղեկությունները ճշմարիտ են, 
քանի որ դրանք ունեն ծանրակշիռ հիմքեր։ Դա է վկայում այն, որ Սմբատ 
Սպարապետը ու՛ Միքայել Ասորին արժանահավատ աղբյուրներ են հա-
մարվում ժամանակակից պատմագրության մեջ։ Մյուս կողմից` Սըմբատ 
Սպարապետը եղել է գրեթե բոլոր դեպքերին ականատես, և հավանա-
կանությունը փոքր է, որ նա ոչ ճշգրիտ տեղեկություն հաղորդեր։  

                                            
1 Միխայէլ Ասորի, էջ 518-519, Սմբատայ Սպարապետի Պատմութիւն, Մոսկուա, 1856, էջ 112։ 

Այդ մասին տե’ս նաև Զ. Պտուկյան, Կիլիկյան Հայաստանի դրամները, Վիեննա, 1963, էջ 
93։ 

2 Սմբատայ Սպարապետի Պատմութիւն, էջ 112։ 

3 Միխայէլ Ասորի, էջ 518-519։ 
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Ինչ վերաբերում է ժամանակակից հետազոտողներին, ապա պետք է 
նշել, որ այդ պայմանագրին շատ սահմանափակ և մակերեսորեն անդ-
րադարձել են որոշ հետազոտողներ։ Այսպես Ա. Ալպոյաճյանը տեսակետ 
է հայտնում, որ պայմանագիրը կնքվել է Հեթում Ա արքայի ամուսնությու-
նից քիչ հետո1։ Այդ ամուսնությունը տեղի է ունեցել 1226 թվականի գար-
նանը, որից ենթադրում ենք, որ այն կնքվել է 1226 թվականին։ Նույն` 
1226 թվականի օգտին տեսակետ է հայտնում նաև Լ. Տեր-Պետրոսյանը2։ 
Հարցի շուրջ կարծիք է հայտնում նաև Զ. Պտուկյանը, ըստ որի` պայմա-
նագիրը կնքվել է 1228 թ.3, սակայն որևէ աղբյուրով չի հիմնավորում իր 
առաջ քաշած տեսակետը։ Քննարկվող հարցի շուրջ իր տեսակետն է 
հայտնել նաև Ս. Բոռնազյանը, համաձայն որի պայմանագիրը կնքվել է 
1220 թվականին4։ Շարունակելով իր միտքը` հեղինակը առաջ է քաշում 
Իբն Բիբիի վկայությունը, ըստ որի հայոց արքան համաձայնվեց համա-
տեղ դրամ կտրել` մի երեսին Հեթում Ա արքայի, իսկ մյուս երեսին Իկո-
նիայի սուլթան Ալա էդ-դին Քեյ-Կոբադի պատկերներով5։ Դժվար է հա-
մաձայնվել հեղինակի նման պնդման հետ, քանի որ 1220 թվականին Հե-
թում Ա-ն դեռևս Կիլիկիայի արքան չէր և չէր կարող նման պայմանագիր 
կնքել։ Բացի վերոնշյալ անձանցից` կան մի խումբ գիտնականներ, ո-
րոնք, հաշվի առնելով խնդրի բարդությունը, շրջանցում են պայմանագրի 
կնքման թվականը և չեն խոսում այդ մասին6։  

Այսպիսով` ուսումնասիրելով միջնադարյան սկզբնաղբյուրների տե-
ղեկությունները, ինչպես նաև ժամանակակից գիտական գրականությու-
նը` գալիս ենք այն եզրակացության, որ երկու պետությունների միջև 
պայմանագիրը կնքվել է 1226 թ.։ 

Այժմ անդրադառնանք պայմանագրի բովանդակային դրույթներին։ 
Սմբատ Սպարապետը, որը տեղեկություններ է հաղորդում նշյալ դեպքե-
րի մասին, պայմանագրի և նրա բովանդակային դրույթներից գրեթե ո-

                                            
1 Ա. Ալպոյաճյան, Պատմութիւն հայ Կեսարիոյ, Գահիրէ, 1937, էջ 512։ 
2 Լ. Տեր-Պետրոսյան, նշվ. աշխ., հ. բ, էջ 299։ 
3 Զ. Պտուկյան, նշվ. աշխ., էջ 11-12։ 
4 Հայ ժողովրդի պատմություն, ակադեմիական հրատարակություն, հ. Գ, Երևան, 1976, էջ 

700։ 
5 Նույն տեղում։ 
6 Կ. Մութաֆյան, Կիլիկիան կայսրությունների խաչմերուկում, Երևան, 2001, էջ 411-412, Գ. 

Միքայելյան, Կիլիկիայի հայկական պետության պատմություն, Երևան, 2007, էջ 176-177։ 
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չինչ չի նշում` հետազոտողներին դնելով ծանր կացության մեջ1։ Ինչով 
բացատրել պատմիչի նման դիրքորոշումը։ Կարծել, թե Սմբատը տեղյակ 
չէր պայմանագրի բովանդակությանը, մեղմ ասած միամտություն կլինի։ 
Առավել հավանական կարող է լինել այն տեսակետը, որ դեպքերին ժա-
մանակակից ականատես պատմիչը, հասկանալով, որ Կիլիկիայի հայ-
կական թագավորությունը պարտվողական պայմանագիր է կնքում` թըշ-
նամուն զիջելով մի շարք կարևոր ռազմավարական տարածքներ և գնա-
լով այլ զիջումների, չի ցանկացել դրանք իրազեկել գալիք սերունդներին։  

Խնդրո վերաբերյալ մի փոքր հաղորդման ենք հանդիպում Միքայել 
Ասորու ժամանակագրության մեջ։ Հեղինակը նշում է, որ հայոց արքան 
հնազանդություն հայտնեց Իկոնիայի սուլթանին` պարտավորվելով նրան 
տարեկան 300 զինվոր ծառայության տալ. «և հնազանդեցաւ նմա` տալու 
նմա յամենայն ամի երեք հարիւր այր ի ծառայութիւն»2։ Ինչպես նկատում 
ենք, այս հեղինակի տեղեկությունները ևս բավարար չեն։ Պետք է նաև 
նշել, որ սույն հարցի մասին որոշ տեղեկություններ կան նաև Իբն Բիբիի 
աշխատությունում։ Այս ժամանակագիրն էլ փաստում է, որ Ալա էդ-դին 
Քեյ-Կոբադին հարկ էին վճարում մի շարք երկրներ, այդ թվում նաև Կի-
լիկիայի հայկական թագավորությունը3։ Բացի այդ` հայոց արքան պար-
տավորվում էր Իկոնիայի սուլթանին տրամադրել 1000 ձիավոր և 500 ա-
ղեղնավոր4։ Կարծում ենք` Միքայել Ասորու տեղեկությունը ավելի ճշգրիտ 
է, քանի որ վերջինս չեզոք պատմիչ է, իսկ Իբն Բիբին, լինելով սելջու-
կյան պետության ջատագովը, փորձել է գերագնահատել սուլթանության 
ձեռք բերած հաղթանակը։ 1000 ձիավորի մասին հաղորդումը չափա-
զանցված է, և այլ հեղինակների կողմից այն չի հաստատվում։ Թե որ-
քան էր կազմում վճարվելիք գումարը, դժբախտաբար սկզբնաղբյուրնե-
րում նման տեղեկություն չի պահպանվել։ Այլ տեղեկության պայմանագ-
րի բովանդակային դրույթներից մենք չենք հանդիպում։ 

Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսի տեսակետներ են հաղորդում ժամանա-
կակից հետազոտողները։ Առաջին հետազոտողներից մեկը եղել է Ա. Ալ-
պոյաճյանը։ Նրա կարծիքով` հայոց արքան ընդունում է Իկոնիայի սուլ-

                                            
1 Սմբատայ Սպարապետի Պատմութիւն, էջ 112։ 
2 Միքայէլ Ասորի, էջ 519։ 

3 Ибн Бибу, Селджук-Наме, www.vostlit.info (վերցված է 20.03.2010 թ.)։ 
4 Կ. Մութաֆյան, նշվ. աշխ., էջ 471։ 
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թան Ալա էդ-դին Քեյ-Կոբադի գերիշխանությունը և նորոգում այն դաշին-
քը, որ կնքվել էր Լևոն Մեծագործի և սուլթան Իզ էդ-դին Քեյ-Քաուսի 
միջև1։ Բացի այս կարծիքից` հետազոտողը որևէ այլ տեսակետ չի արտա-
հայտում պայմանագրի մասին։ Հետազոտվող խնդրին շատ մակերեսո-
րեն անդրադարձել են Կիլիկյան Հայաստանի պատմության նշանավոր 
հետազոտողներ Գ. Միքայելյանը և Լ. Տեր-Պետրոսյանը2։ Համաձայն 
այս հետազոտողների` հայոց արքան ճանաչում է Իկոնիայի սուլթանի 
գերիշխանությունը և պարտավորվում միասնական դրամ կտրել, որի մի 
կողմում պետք լիներ հայոց արքայի, իսկ մյուս կողմում Իկոնիայի սուլ-
թանի պատկերները։ Ինչպես նկատում ենք, հետազոտողները բավակա-
նին հետաքրքիր և կարևոր տեսակետ են հայտնում պայմանագրի մա-
սին։ Համոզված ենք, որ Գ. Միքայելյանի և Լ. Տեր-Պետրոսյանի տեսա-
կետները ճշգրիտ են, քանի որ նման դրամներ իրականում թողարկվել 
են և ավանդվել մեզ և այլ հարց է, որ դրանք չեն պահպանվել պատմիչ-
ների երկերում։ Հայտնի է նաև, որ պահպանվել են արաբերեն լեզվով 
թողարկված երկու տեսակի դրամներ, որոնցից մեկում պատկերված են 
Կիլիկիայի հայոց արքա Հեթում Ա-ի և Ալա էդ-դին Քեյ-Կոբադի, իսկ մյու-
սում` հայոց արքայի և Գիյաս էդ-դին Քեյ-Խոսրով Բ-ի պատկերները։ 
Կարծում ենք, որ թողարկված դրամները ոչ միայն պարտադրված էին 
այն պայմանով, որպեսզի շեշտվի հայոց թագավորության կախվածու-
թյունը սուլթանությունից, այլ նաև այն բանի համար, որպեսզի զարկ տըր-
վի երկու պետությունների միջև առևտրատնտեսական հարաբերություն-
ների զարգացմանը։ Թողարկված դրամների մասին փաստը հետազո-
տել է Զ. Պտուկյանը, որը մեկ անգամ ևս ապացուցում է նախորդ հետա-
զոտողների արտահայտած կարծիքները3։ Նշենք, որ թողարկված այդ 
դրամների քանակը շատ քիչ է եղել, որն էլ բերում է մեզ այն համոզման, 
որ հայոց թագավորությունն ընդամենը վասալական կախվածություն է 
ունեցել Իկոնիայի սուլթանությունից։ Ըստ հետազոտող Ս. Բոռնազյանի` 
Իկոնիայի սուլթանին հատկացված ձիավորների քանակը 100 է4։ Ինչ վե-
րաբերվում է աղեղնավորների քանակին, ապա այս հարցում Ս. Բոռնա-

                                            
1 Ա. Ալպոյաճյան, նշվ. աշխ., էջ 512։ 

2 Գ. Միքայելյան, նշվ. աշխ., էջ 177, Լ. Տեր-Պետրոսյան, նշվ. աշխ., հ. բ, էջ 299-300։ 

3 Զ. Պտուկյան, նշվ. աշխ., էջ 12։ 

4 Հայ ժողովրդի պատմություն, էջ 700։ 
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զյանը նշում է 500 թիվը1։ Պետք է նշել, որ այստեղ կա կասկածելի մեկ 
հանգամանք։ Հետազոտող Ս. Բոռնազյանը, թեև նշում է, թե այդ տեղե-
կությունները հաղորդում է Իբն Բիբին, սակայն բերում է այլ աղբյուր2։ Ս. 
Բոռնազյանի առաջ քաշած տեսակետը չենք կարող անառարկելիորեն 
ընդունել, քանի որ հետազոտողը չի ապացուցում իր առաջադրած տե-
սակետը և արագորեն շրջանցում է նշյալ խնդիրը։ Համոզված ենք, որ 
գոյություն ունի մի կարևոր դրույթ ևս։ Ամենայն հավանականությամբ եր-
կու կողմերը համաձայնության եկան նաև այն հարցում, որ հայոց ար-
քան հարկ եղած դեպքում պիտի մասնակցի Իկոնիայի սուլթանության 
ռազմական արշավանքներին։ Այդ է վկայում այն փաստը, որ երբ 1230 
թ. Ջալալ էդ- դինի զորքերը մոտենում են մերձավորարևելյան տարա-
ծաշրջանին, Կիլիկիայի հայոց զորքերը դաշնակցեցին Իկոնիայի սուլ-
թան Ալա էդ-դին Քեյ-Կոբադի և Աշրաֆ Այուբյանի հետ և եռօրյա ճակա-
տամարտում ջախջախում թշնամու զորքերին3։  

Այսպիսով` քննելով միջնադարյան սկզբնաղբյուրների տեղեկություն-
ները և հետազոտելով ժամանակակից գիտական գրականությունը` գա-
լիս ենք այն եզրակացության, որ Կիլիկիայի հայկական թագավորության 
և Իկոնիայի սուլթանության միջև կնքված պայմանագրի բովանդակային 
դրույթները հանգում են հետևյալին. 

1. Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը ճանաչում է Իկոնիայի 
սուլթանության գերիշխանությունը։ 

2. Հայոց արքա Հեթում Ա-ն պարտավորվում է Իկոնիայի սուլթա-
նին տրամադրել տարեկան 300 նիզակակիր։ 

3. Կիլիկյան Հայաստանը Իկոնիայի սուլթանությանն էր զիջելու մի 
շարք տարածքներ, որոնք գրավել էին սելջուկյան զորքերը։ 
Դրանք էին Կալոնորոսից մինչև Կոռիկոս ընկած տարածքները և 
Սևիլիան։  

                                            
1 Նույն տեղում։ 
2 H. Mane, Le sultan seljukcide Keykulod I et I Armenie, REA, 1929, p. 116, հղումը կատարվել է հայ 

ժողովրդի պատմության ակադեմիական հրատարակությունից, հ. գ, էջ 700։ 
3 Սամուէլի քահանայի Անեցիոյ Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց, Վաղարշապատ, 1893, էջ 

150, ԺԳ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, էջ 166-167, Աբուլ-Ֆիդա, Յակուտ 
Ալ-Համավի, Արաբական աղբյուրները Հայաստանի և հարևան երկրների մասին, կազմեց` 
Հ. Նալբանդյանը, Երևան, 1965, էջ 235, Abul Faraj, էջ 394-395։ Այդ մասին տե’ս նաև T. 
Boase, The Kingdom of Cilician Armenia, London, 1978, p. 23 ։ 



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 237

4. Հայկական թագավորությունը կրկնապատկում է Իկոնիայի սուլ-
թանությանը տրվող հարկերի քանակը։ 

5. Կիլիկիայի հայոց արքան պարտավորվում է Իկոնիայի սուլթա-
նության հետ համատեղ թողարկել միասնական դրամ` մի երե-
սին հայոց արքայի, իսկ մյուս երեսին` սելջուկյան սուլթանների 
պատկերներով։ 

6. Կիլիկյան Հայաստանը պարտավորվում է մասնակցել Իկոնիայի 
սուլթանության` ապագայում ծրագրավորվող արշավանքներին։ 

7. Հայկական թագավորությունը դառնում է Իկոնիայի սուլթանու-
թյան դաշնակիցը և բարեկամը։ 

Ահա սրանք էին Հեթում Ա արքայի և Իկոնիայի սուլթան Ալա էդ-դին 
Քեյ-Կոբադի միջև կնքված պայմանագրի բովանդակային դրույթները։ 
Ինչպես նկատում ենք, նշյալ պայմանագրով Կիլիկիայի հայկական թա-
գավորությունը որոշակի փոփոխություններով վերահաստատում է տա-
րիներ առաջ Լևոն Մեծագործի և Իկոնիայի սելջուկ սուլթան Իզ էդ-դին 
Քեյ-Քաուսի միջև կնքված հաշտության պայմանագիրը։ Եթե 1218 թ. 
պայմանագրով Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը ունեցավ տա-
րածքային կորուստներ և ճանաչեց սուլթանության գերակայությունը, ա-
պա այժմ դրանց ավելանում էր նաև միասնական դրամի կտրելը և այլ 
պարտավորվածություններ։  

ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻԿՈՆԻԱՅԻ 

ՍՈՒԼԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ԿՆՔՎԱԾ 1226 Թ.  

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՈՒՐՋ 

Արամ Հովհաննիսյան 

Բանալի բառեր` Կիլիկիա, թագավորություն, սուլթանատ, թագավոր, Հեթում, 
մոնղոլներ, իրավիճակ, Իկոնիա, զորքեր: 

Ներկա հետազոտությունը նվիրված է 13-րդ դարի առաջին կեսի Կիլիկյան 
Հայաստանի պատմությանը, այն է հայոց թագավոր Հեթում Ա-ի և Իկոնիայի 
տիրակալ Ալա էդ-դին Քեյ-Կոբադի միջև կնքած  1226 թվականի հաշտության 
պայմանագրին։ Առաջին անգամ պատմագիտության մեջ` հիմնվելով միջնադար-
յան սկզբնաղբյուրների տեղեկությունների, ինչպես նաև ժամանակակից գիտա-
կան գրականության վրա` փորձ է արվել ներկայացնելու նշյալ պայմանագրի 
բովանդակային դրույթները։ Ցույց է տրված, որ նշյալ պայմանագրով Կիլիկիայի 
հայկական թագավորությունը շարունակում էր մնալ Իկոնիայի սուլթանությանը 
ենթակա, և առաջին անգամ համաձայնվում է միասնական դրամ կտրել, որի մի 
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երեսին պետք է լիներ հայոց արքայի, իսկ մյուս կողմում` Իկոնիայի տիրակալի 
պատկերներով։ Նմանատիպ իրավիճակը շարունակվեց մինչև 13-րդ դարի 40-
ական թվականները, երբ տարածաշրջանում հայտնվեցին մոնղոլները։ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧЕННОГО МЕЖДУ КИЛИКИЙСКИМ 
АРМЯНСКИМ ЦАРСТВОМ И СУЛТАНАТОМ ИКОНИИ В 1226 Г. 

Арам Оганнисян 

Ключевые слова: Киликия, царство, султанат, царь, Гетум, монголы, 
ситуация, Икония, войска. 

Данное исследование посвящено изучению одного из событий, происшедших в 
Киликийской Армении в первой половине 13-го века – содержанию положений 
договора, заключенного между армянским царем Гeтумом I и султаном Иконии Ала-
ад-дин Кей-Кубадом в 1226 г. Впервые в историографии на основе информации, 
изъятых из средневековых источников, а также на основе современной научной 
литературы сделана попытка представить содержание положений армяно-
сельджукского договора. Показано также, что заключением обозначенного выше 
договора Киликийское армянское царство продолжало находиться в зависимости от 
султаната Иконии и впервые согласилось чеканить монету с изображением 
армянского царя на одной стороне и властелина Иконии на другой. Данная ситуация 
продолжалась до 40-ых гг. 13-го века, когда в регионе появились монголы.   

ON THE TREATY SIGNED IN 1226 BETWEEN THE CILICIAN ARMENIAN 
KINGDOM AND SULTANATE OF IKONNIA 

Aram Hovhannisyan 

Keywords: Cilicia, kingdom, sultanate, king, Hetum, Mongols, situation, Ikonia, 
troops. 

The article considers the event that happened in Ciliciam Armenia in the frst half of 
the XIII cenruey namely to the content issues of the treaty signed between the Armenian 
king Hetum A and Sultan of Ikonnia Ala Ed-din Qey-Kobad in 1226. For the time in the 
historiography there was made an attempt to introduce the content issues of the 
Armenian-Seljuk treaty based on the information both from the medieval sources and the 
contemporary sources. It is also mentioned the fact that due to the treaty signed the 
two.countries agreed on the cutting united coin for two of them having the picture of the 
Armenian king on one side and the picture of the sultan on the other. which meant 
dependency on the sultanate. Such situation continued up to 40 -its of the XIII century 
when the Mongols made an appearance in the region.  
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ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՆԱՊԱՏՆԵՐՆ ՈՒ ՎԱՆՔԵՐԸ  
ՐԱՖՖՈՒ ՃԱՄՓՈՐԴԱԿԱՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 

Անուշավան Պետրոսյան 

Մեր ժողովրդի գլխավոր հիվանդությունը 
գաղթականությունն է, Րաֆֆի 

 Ճանապարհորդելով Պարսկաստանի, Արևմտյան և Արևելյան Հա-
յաստանի տարբեր ազգագավառներում Րաֆֆին նկարագրել է իր տե-
սածն ու լսածը հայության կենցաղի ու մշակույթի վերաբերյալ: Նրա ճամ-
փորդական նոթերում առանձնահատուկ տեղ է հատկացված Վասպու-
րականի անապատների ու վանքերի նկարագրությանը: Րաֆֆու հաղոր-
դումները կարևոր են ու արժանահավատ, ունեն աղբյուրագիտական ար-
ժեք, սակայն առ այսօր ուշադրության չեն արժանացել: Մինչդեռ, մեր 
կորուսյալ Վասպուրական աշխարհի անապատներն ու վանքերը, որոնք 
այսօր մեծ մասամբ քանդվել են ու հողին հավասարվել, Րաֆֆու գրա-
ռումների շնորհիվ մեզ են հասել իրենց ճարտարապետությամբ ու գոր-
ծառույթներով: 

Անապատ. Հր. Աճառյանը անապատը մեկնաբանում է «ամայի, ան-
շեն, անբնակ» իմաստով1: Այլոց մոտ անապատը բնութագրվում է մե-
նաստան, բնակության տարածքներից հեռու գտնվող վայր, որտեղ ապ-
րում են կրոնավոր-ճգնավորները: Անապատականները կրոնական ա-
ռումով ասկետիկ ձև ընտրած անձինք էին, որոնք հրաժարվում էին աշ-
խարհից, հասարակությունից, ընտանիքից առանձնանալով անմարդա-
բնակ վայրերում: Եկեղեցին խրախուսում էր անապատի կյանքի ձևը, 
այն ներկայացնում որպես կրոնաբարոյական կատարելություն, մեղքից 
փրկվելու միջոց2: 

Հաճախ անապատը բնութագրվում է որպես բնակավայրերից հեռու 
հաստատված քրիստոնյա ճգնավորի մենաստան, միայնակցական 
կարգ, եղբայրական համակեցություն: Սկզբում անապատականները 
ճգնել են միայնակ, մարդկանցից հեռու, անմատչելի վայրերում, քարան-

                                            
1 Հր. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 1, Երևան, 1971, էջ 181:  
2 Տե՛ս Գրիգոր Կարախանյան, Հայոց ժողովրդական մշակույթը, հ. Ա, Երևան, 2003, էջ 40: 
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ձավներում: Անապատը վանքից տարբերվում էր իր խիստ ճգնավորա-
կան կանոնադրությամբ: Անապատականների միաբանները խարազա-
նազգեստ էին, սնվում էին միայն բուսական կերակուրով, բնակվում մի-
այնակ, մութ ու խոնավ փոքրիկ խցում: 

Հայ առաջին անապատականը համարվում է Գրիգոր Լուսավորիչը, 
որը ճգնել է Սաղմոսավանքի փեշերին, իսկ կյանքի վերջում Սեպուհ լե-
ռան այրերում և ըստ ավանդության մահացել Մանյա կոչված վայրում: 
Անապատը ուներ մի եկեղեցի, շրջապատված պարիսպներով, որի պա-
րագծով կառուցվում էին խցերը և տնտեսական կառույցները: Միջնադա-
րյան անապատներից Վանում հայտնի են Լիմը, Կտուցը, Արտերը, Սյու-
նիքում Հարանց և Տաթևի Մեծ անապատները1: 

Անապատ տերմինը հանդիպում է Հայաստանի բազմաթիվ ամրոցնե-
րի, բերդերի, վանքերի, գյուղերի, գյուղատեղերի, ձորակների, կուսանոց-
ների, մատուռների, մենաստանների և տարբեր սրբավայրերի ու պաշտա-
մունքային վայրերի անուններում2: Դա խոսում է անապատների լայն տա-
րածվածության մասին: 

Անապատի անվան բնութագրման, գործառույթների մասին կարծես 
այս համեստ բնութագրումներով ավարտվում է հրապարակի վրա եղած 
տարբեր հեղինակների որակումները: Հետաքրքիրն այն է, որ Րաֆֆին 
շուրջ 1,5 դար առաջ ձեռնարկելով Վասպուրականի անապատների ու 
վանքերի համառոտ շարադրանքը, տվել է այդ հասկացությունների ա-
ռավել ամբողջական ու համոզիչ մեկնությունները: Անդրադառնալով իր 
այցելած Կտուց անապատին Րաֆֆին թողել է հետևյալ անզուգական 
նկարագիրը.  

Կտուց անապատը ավելի վաղ կապված էր ցամաքին, ավելի ուշ ծո-
վի ջրերը բաժանեցին ու մեկուսացրին նրան: Հստակ երևում է նեղ 
հրվանդանը, որ արագիլի կորաձև պարանոցի նման երկարացրել էր ծո-
վի մեջ: Այդ հրվանդանը կոչվում է կռապաշտանոց, որի վրա ժամանա-
կին եղել է կռապաշտների մեհյանը: Հրվանդանի ուղիղ գլխի դիմաց 
գտնվում է կղզին, որի պատճառով կոչվում է Կտուց, քանի որ նմանու-
թյուն ունի արագիլի գլխից կտրված կտուցի հետ3: 

Րաֆֆին քննարկում է, թե ինչպես անապատական կյանքը մտավ 
հայերի կենցաղ, ինչ±ու մարդիկ թողնելով աշխարհը առանձնացան ա-

                                            
1 Տե՛ս ՀՍՀ, հ. 1, Երևան, 1974, էջ 367: 
2 Տե՛ս Նույն տեղում: 
3 Րաֆֆի, Մի քանի խոսք անապատների գոյության մասին, Եժ, հ. 5, Երևան, 1963, էջ 143: 
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նապատների ամայության մեջ հարցերը և տալիս հետևյալ մեկնություն-
ները: 

Անապատն անջատվել է կյանքից և կտրել իր բոլոր կապերը աշ-
խարհի հետ: Դրանք առաջացել են անտառների մթին խորքերում, ան-
մատչելի անձավներում, ձորերում, լճակների անբնակ կղզիներում: Անա-
պատը կոչվում է մենաստան, իսկ վանքը՝ իջևան: Դրանց անունների մեջ 
մեծ տարբերություն կա1: 

Անապատը երկրի ողբալի դրության հետևանք է, - գրում է Րաֆֆին: 
Երբ կյանքն անապահով է, մարդիկ հուսահատվելով հեռանում են աշ-
խարհից և առանձնության մեջ որոնում հոգևոր մխիթարություն: Չկարո-
ղանալով հասկանալ տիրող իրավիճակի պատճառները, մարդն իր 
փրկությունը որոնում է անապատական լռության մեջ: Գրիգոր Լուսավո-
րիչը հաջողություն չունենալով հեթանոսության դեմ պայքարում, թողնում 
է աթոռը և առանձնանում Սեպուհ լեռան այրերի մեջ, անձնատուր լինե-
լով ճգնավորական կյանքին: Տրդատ թագավորը` թողնելով գահը լեռնե-
րում ապրում է ճգնավորի կյանքով: Սահակ Պարթևը և Մեսրոպ Մաշտո-
ցը մեծ դժվարությամբ մաքառում են, սակայն հուսահատվելով հեռանում 
անապատ2: 16-17-րդ դարերի թուրք-պարսկական պատերազմները, հայ 
ժողովրդի տեղահանումը, երկրի թալանը, բռնությունները ստիպում են 
թողնել կյանքը և հանգստություն որոնել անապատներում: 

Ըստ Րաֆֆու, 1646 թ. երկրաշարժը Վասպուրականում կործանեց 
տասնյակ վանքեր ու եկեղեցիներ, Վան քաղաքը, Շամիրամի բերդի ամ-
րոցները հիմնահատակ կործանվեցին: Այս ամենը մարդուն հասցնում է 
այն գաղափարին, թե «աշխարհի վերջը հասել է», ուստի իրեն գցում է 
«Աստծո գիրկը», ձգտում դեպի անապատ և ամայություն: Այս պայման-
ներում է առաջանում Սյունյաց (Հարանց) անապատը: Շուտով այն հզո-
րանում է, այնտեղ են հաստատվում նշանավոր կրոնավորներ, որոք հիմ-
նում են դպրոցներ: Հարանց անապատը տվեց հոգևորականների մի 
ամբողջ սերունդ, որոնք նորոգեցին բազմաթիվ վանքեր ու եկեղեցիներ, 
հիմնեցին անապատներ: Այն տվեց երկու կաթողիկոս և գոյություն ունե-
ցավ շուրջ 45 տարի3: 
                                            
1 Նույն տեղում, էջ 144-145: 
2 Նույն տեղում, էջ 145-146:  
3 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 144: 
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Սյունյաց անապատի վարդապետներից Ներսեսը անցնելով Վաս-
պուրական հիմնեց Լիմ կղզու անապատը, սակայն այն փոքր էր վանա-
կանների համար, ուստի ձեռնարկեց Կտուց անապատի հիմնումը:  

Այս հակիրճ շարադրանքում Րաֆֆին տվել է անապատների առաջաց-
ման պատճառները, որպես երկրի անապահով դրության, ժողովրդի հուսա-
հատության հետևանք, հստակորեն առանձնացնելով երևույթի ներքին ու 
արտաքին կողմերը: 

Վանքեր. Րաֆֆին առավել մանրամասնորեն անդրադարձել է Վաս-
պուրականի վանքերին տալով մի քանիսի նկարագիրը: Ըստ գրողի 
սկզբում վանքերը եղել են բարեգործական հիմնարկություններ, ծառայել 
իբրև դպրոց, հիվանդանոց, ճանապարհորդների համար իբրև իջևա-
նատներ, ձմռան ցրտերին պատսպարել անցորդներին: Սակայն, դարե-
րի ընթացքում դրանք կորցրել են իրենց բարեգործական գործառույթնե-
րը: Որպես կանոն, վանքերը կառուցվում էին այնպիսի տեղերում, որ ծա-
ռաեին իրենց նպատակին1: 

Ըստ Րաֆֆու ժողովրդի մեջ պահպանված զանազան ավանդույթնե-
րը գալով հեթանոսական շրջանից, հիշեցնում են հային իր հին առաս-
պելա-վիպական անցյալը: Հայրենիքը լիքն է հիշատակարաններով, ո-
րոնք ասում են «Դա քո երկիրն է, այստեղ էին ապրում քո նախնիքը, և 
այստեղ մեռան նրանք, դու էլ պետք է այստեղ մեռնես և քո ոսկորները 
խառնես նրանց ոսկորների հետ»2: 

Ամեն տեղ, անմարդաբնակ ու խուլ ձորերի մեջ, բլուրների, լեռների 
վրա հանդիպում են վանքեր, անթիվ մատուռներ, որոնք կրում են որևէ 
ճգնավորի մարմնի փշրանքները: Հանդիպում են քարայրներ, որտեղ ճգ-
նում են աշխարհից հեռացած ճգնավորները: Քիչ չեն խաչքարերն ու 
Թուխ Մանուկները, որտեղ մի նահատակ հավատի համար թափել է իր 
արյունը, իսկ եկեղեցիները թիվ չունեն, - գրում է Րաֆֆին3: 

Լինելով Վասպուրականի Վարագ, Աղթամար, ս. Աստվածածին 
վանքերում, որպես ականատեսի թողել է դրանց նկարագրությունը, որը 
վերաբերում է ոչ միայն վանքերի գործառույթներին, ճարտարապետու-
թյանը, այլև՝ վանքերի շուրջ կատարվող տոնախմբություններին: 
                                            
1 Տե՛ս նույն տեղում: 
2 Րաֆֆի, Հայրենիքի սերը, Եժ, հ. 4, Երևան, 1963, էջ 378 
3 Նույն տեղում, էջ 383: 
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Վարագա վանք. Վարագա սարի վրա, - գրում է Րաֆֆին,- գտնվում 
է համանուն վանքը՝ Ներքին և Վերին Վարագ անուններով: Այն օրից, ե-
րբ Վարագ սարի վրա հայտնվեց ս. Նշանը, Վարագը դարձավ հայոց 
սուրբ Սիոնը: Սարը ծածկվեց վանքերով, որոնք լցվեցին կրոնավորնե-
րով: Հայոց եկեղեցին ս. Նշանի համար տոն սահմանեց, ս. Նշանը պահ-
վում է Վարագա վանքում, որտեղ գալիս է ուխտավորների բազմությունը 
երկրպագելու1: Գագիկ Արծրունի թագավորը, - շարունակում է Րաֆֆին, 
-ս. Նշանի համար ծախսեց մեծ գումար, պատրաստել տվեց ոսկե տուփ 
և պահարան, իսկ Աշոտ արքայորդին պահարանը պատեց մարգարիտ-
ներով և թանկարժեք քարերով: Արծրունի վերջին թագավորը՝ Սենիքե-
րիբը թողնելով իշխանությունը և անցնելով Սեբաստիա, իր հետ տարավ 
ս. Նշանը: Թագավորի մահից հետո, նրա մարմնի հետ, ս. Նշանը բեր-
վեց Վարագ: Երբ նվաճողները 1651 թ. կողոպտեցին Վարագա վանքը, 
իրենց հետ տարան ս. Նշանը, որը գերության մեջ մնաց չորս տարի և 
միայն ժողովրդի կողմից հավաքված փրկագնի շնորհիվ այն ազատվեց 
գերությունից2:  

Վարագա սարի շրջանում տեսանք մի գութան, - գրում է Րաֆֆին, -
որով վարում էին, այն նման չէր մեր տեղական ծանր, անշարժ գութա-
նին: Գութանի մաճը բռնել էր մի բարձրահասակ մարդ, որի հագուստից 
երևում էր, որ նա աշխարհական չէ: Նա վանականներին սովորեցնում 
էր գութանը աշխատեցնելու կարգը: Վարողը Հայրիկն էր, որը գութանը 
բերել էր Եվրոպայից: Վարագա վանքը ոչ միայն մշակում էր իր հողերը, 
այլև բացել էր երկրագործական դպրոց: Շնորհիվ Հայրիկի ձեռնարկում-
ների, Վարագա վանքում միացել էր «հոգևորը և երկրայինը աշխար-
հայինի հետ»3: Վանքը շրջապատված էր ծառերով, որը տնկել էր Հայրի-
կը, իսկ անգործության մատնված ջրաղացը ևս նորոգել էր նա: 

Աբեղան հայտնեց, որ Հայրիկը երկար ժամանակ չէ, որ Վարագա վան-
քի վանահայրն է, սակայն «…այդ փոքրիկ ժամանակում նա այնքան գործ 
կատարեց, որ մի ուրիշը… հազիվ թե տասը, քսան տարիների ընթացքում 
կարող լիներ կատարել»: Հայրիկից առաջ վանքը ավերակ էր, դպրոց ու ա-

                                            
1 Րաֆֆի, Վարագ, հ. 5, էջ 177: Վարագա լեռը Վանա հովտի շտեմարանն է, ջրերը ոռոգում 

են Այգեստանի և շատ հայկական գյուղերի հողերը: 
2 Նույն տեղում: 
3 Նույն տեղում, էջ 179:  
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շակերտ չկար, մինչև իսկ այն գրավ էր դրված թուրք վաշխառուների մոտ: 
Հայրիկը կյանք տվեց վանքին, սակայն նրա դեմ սկսած ատելությունը, հա-
լածանքը, դավադրությունը սահման չունի,- ասաց աբեղան1: 

Աբեղան հայտնեց մի ցավալի դեպք. երբ Հայրիկը Վանից ոտքով 
Վարագ է մեկնում, ճանապարհին հանդիպում է մի քրդի: Հայրիկն իր ա-
րծվային հայացքով նայում է նրա երեսին, քուրդը շփոթվում է և ձեռքերը 
սկսում են դողալ: Հայրիկի հարցին, թե ինչու է շփոթվում, քուրդը պա-
տասխանում է, որ ուզում էի քեզ սպանել և ծնկաչոք գրկում է Հայրիկի 
ոտքերը: Հայրիկը բարձրացնում է նրան, ասելով. ինչու չսպանեցիր. 
«Աստված իմ ձեռքերը բռնեց»: Նա պատմում է, թե ինչպես են իրեն կա-
շառել, որ սպանի Հայրիկին, սակայն «…պետք չէ սուր բարձրացնել 
Աստծո օրհնյալի վրա”2: Վարագա վանքում կատարած բարեփոխում-
ներն էին պատճառը այդ ոճիրը կազմակերպելու համար: 

Չնայած Հայրիկը դեռ վարդապետ էր, սակայն ուներ լայն ճանաչում, 
վանքում հիմնել էր գիշերօթիկ դպրոց, ամսագիր, տպարան, որտեղ 
տպագրում էին դասագրքեր: Խրիմյան Հայրիկի հիմնած դպրոցը կա-
տարյալ էր, երեխաները նստում էին ոչ թե գետնին, այլ՝ նստարաններին, 
կար գրատախտակ ու կավիճ, չկար երեխաներին պատժելու ֆալախ-
կան, ճիպոտը, խրատելու քանոնը3: 

Հայրիկը 36 տարեկան էր, այդ հասակի համար Հայրիկ մականունը 
շատ օտարոտի կարող էր լինել, սակայն նա ստացել էր երկրորդ մակա-
նունը ևս՝ Վասպուրականի արծիվ: «Նրա ուխտյալ երկիրը Վասպուրա-
կանն էր: Հայրենասիրությունը հասնում էր նրա մեջ մոլեռանդության, 
իսկ կրոնասիրությունը մինչև բարձր առաքինության»: Րաֆֆու պատկե-
րավոր բնորոշմամբ «…ամբողջ Վասպուրականը նրա ընդարձակ ագա-
րակն էր, իսկ ինքը՝ անձնվեր մշակ»4: 

Ուշագրավ է Րաֆֆու այն նկարագրությունը, որը վերաբերում է Վա-
րագա վանքի թանգարանին, որտեղ Հայրիկը հավաքել էր այն ամենը, 
ինչը կարելի էր ձեռք բերել Վանում. դրամներ, արձաններ, նետեր, վա-
հաններ, զանազան զարդեր, սաղավարտներ և այլն: Մ. Խրիմյանը 
հսկայական ջանքեր էր թափել այդ հավաքածուները ձեռք բերելու հա-

                                            
1 Նույն տեղում, էջ 180: 
2 Նույն տեղում, էջ 181: 
3 Նույն տեղում, էջ 191-192: 
4 Նույն տեղում, էջ 183-184: Մանրամասները տե՛ս Ա. Պետրոսյան, Մկրտիչ Խրիմյան, Հայ 

գրականությունը և բանարվեստը ազգագրության սկզբնաղբյուր, Երևան, 2012, էջ 139-171: 
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մար: Տեղական իրերից բացի, դրանց մեջ կար Վենետիկից, Չինաստա-
նից, Հնդկաստանից և այլ երկրներից հայ վաճառականների կողմից 
բերված տարբեր իրեր, որոնք մեծ արժեք ունեին1: 

Այս շարադրանքում Րաֆֆին սերունդներին է թողել Վարագա վան-
քի հակիրճ նկարագրությունը, որը հպարտության հետ մեկտեղ ընթեր-
ցողին է փոխանցում կարոտի ու ցավի զգացողություն: 

Աղթամարա վանքը . Աղթամարա կղզին գտնվում է Վանա ծովակի 
հյուսիսարևելյան ափերի մոտ, որը դեռևս բարգավաճեց Ռշտունիների 
շրջանում, սակայն իր հզորությանը հասավ Գագիկ Արծրունու օրոք: 
Շնորհիվ մի շարք ձեռնարկումների կղզին դարձավ անառիկ ամրոց, ըն-
դարձակվեց՝ լճի մի հատվածը կտրելու, ամուր ու բարձր ամբարտակ կա-
ռուցելու շնորհիվ: Թովմա Արծրունին այն համեմատում է Շամիրամի կա-
ռուցած ամբարտակի հետ, որը թագուհին կառուցեց ցամաքի վրա, սա-
կայն Գագիկն իր ամբարտակի հիմքը դրեց ջրի հատակում և ծովի մի 
մասը ցամաք դարձրեց2: 

Բարձր պարիսպներն ու բերդերը, աշտարակները կղզին դարձնում 
էին անառիկ ամրոց: Կառուցեց արհեստական նավահանգիստ, իսկ այդ 
ամենը ուղեկցվում էր բնական ամրություններով: Թ. Արծրունին արհես-
տական նավահանգիստը համեմատում է Մակեդոնիայում Ալեքսանդրի 
կողմից հիմնած նավահանգստի հետ, վերջինս ըստ պատմիչի «շատ 
նվաստ էր»: Իր հիմնած քաղաքը Գագիկն անվանեց Ապաստանի քա-
ղաք, որը հյուրընկալում էր թշնամուց փախած յուրաքանչյուր մարդու3: 

Բոլոր շինությունների մեջ առանձնանում էր Սուրբ Խաչ կոթողը, որը 
Մանվել ճարտարապետի մտքի փայլուն արգասիքն էր: Բուսական ու 
կենդանական տարբեր պատկերները, պարող աղջիկները, երաժիշտ-
ներն ու գուսանները և այլն տաճարի վրա քանդակված, ականատեսի 
վրա թողնում են անջնջելի տպավորություն: Առանձնանում էր Փրկչի 
պատկերը, սակայն իմ տեսած շրջանում, - գրում է Րաֆֆին, - նախկին 
վեհությունից մնացել էր միայն տաճարը: «Ծովը կամեցավ առնել իր հին 
վրեժը . . . բարձրանալով, կրկին ետ խլեց այն ինչ որ բռնությամբ կտրել 

                                            
1 Րաֆֆի, Վարագ, էջ 184: 
2 Նույն տեղում, էջ 191: 
3 Տե՛ս Րաֆֆի, Աղթամարա վանքը, հ. 5, էջ 366: 
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էին նրանից»1: Ամեն ինչ ամբարտակի հետ կորավ ջրի հատակում: Հին 
ամրոցից մնացել էր միայն մի փոքրիկ բեկոր, որը կարծես ողբում էր իր 
կորցրած մեծությունները: 

Րաֆֆին վկայում է, որ Աղթամարի տաճարի մեջ էին պահվում Գր. 
Լուսավորչի սրբության սեղանը, գավազանը, կաշվե գոտին, ինչպես 
նաև նրա աջը: Այստեղ էր ս. Հռիփսիմե կույսի հողաթափերից մեկը և 
նրա գլխի շղարշը2: Րաֆֆին մեկ առ մեկ նկարագրում է Աղթամարի 
քանդակները ինչպես դրսի, այնպես էլ ներսի կողմից, որ ոչնչացրել են 
այդ քանդակների մի մասը, այլանդակել: Նա դառնությամբ գրում է. 
«Թշնամին իր բարբարոսությունները կենդանի մարդկանց վրա գործ 
դնելուց հետո, չի խնայում և անմեղ քարերին»3: Նկարագրում է վանքի 
ձեռագրերը և դրանց արծաթյա կազմերը: 

Րաֆֆին հիշատակում է մի քանի վանքեր ու եկեղեցիներ՝ մասունքնե-
րով հանդերձ. Մակուի գավառում Թադեոս Առաքելոց, Ստեփանոս Նա-
խավկայի, Հաղբակում Բարդուղիմեոս Առաքելոց վանքերը, որոնք իրենց 
մեջ պահպանում են մեր ազգի սրբությունները, մեծ մարդկանց շիրիմները: 
Այսպես, Աշտիշատի եկեղեցին Մուշում ունի Սահակ Պարթևի, ս. Ղազարու 
կամ Առաքելոց վանքը պահում է Մովսես Խորենացու, նույն վանքում՝ Դա-
վիթ Անհաղթի և թարգմանիչներ Հովհանի և Ղազարի գերեզմանները4: 
Վանքը Ռշտունյաց երկրում ուներ Եղիշեի, Նորավանքը՝ Գրիգոր Նարեկա-
ցու, Հոգվոց վանքը՝ Տրդատ Մեծի, Վարագա Վանքը Սենիքերիբ Արծրունու, 
Բասենի կամ Հասան Կալեի վանքը՝ Գրիգոր Մագիստրոսի, Խեկաց վանքը՝ 
(Վայոց Ձոր)  Աբրահամ Խոստովանողի, Տարոնի սուրբ Կարապետը՝ Մուշեղ 
և Գայլ Վահանի, Իշխանագոմ գյուղի եկեղեցին՝ Վարդ Պատրիկի գերեզ-
մանները5: Մի շարք վանքերում պահվում էին տարբեր սրբերի մասունքներ, 
մեծ հարստություն, բուրվառներ, արծաթակազմ ավետարաններ: 

Րաֆֆին Ռշտունյաց աշխարհում հիշատակում է Կարմրուկ Աստվա-
ծածին  (կառուցված Գագիկ թագավորի կողմից, որը մի ժամանակ ուներ 
300 միաբան, այժմ՝ ամայի), Լուսապտուղ ս. Սահակ (Գանձակ գյուղի 
                                            
1 Տե՛ս նույն տեղում: 
2 Նույն տեղում, էջ 368: 
3 Նույն տեղում, էջ 369: 
4 Նույն տեղում, էջ 373: 
5 Րաֆֆի, Հայրենիքի սերը, էջ 381: 
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մոտ, բուժում է աչքացավ ունեցող հիվանդներին) ս. Թոմայի վանքը 
(Կապուտկող լեռան վրա) ս. Գևորգա (Գոմս գյուղի մոտ), ս. Կարապետի 
/(Սոռփ գյուղի մոտ), ս. Հիգդիբուգդի (Թուխ գյուղի մոտ) վանքերը1:  

Բաղեշի մոտ կար չորս վանք, մեկը քաղաքի մեջ, երեքը շրջակայ-
քում: Թվարկում է դրանք. Ամլորդու, Գոմաց, ս. Աստվածածին, ս. Աստ-
վածածին Խնդրակատար և Ավեխու ս. Աստվածածին վանքերը: Թադե-
ոս Առաքյալը ուխտել էր Հայաստանում հազար ս. Աստվածածին վանք 
հիմնել2: Բաղեշի չորս եկեղեցիներից հիշատակում է Կարմրակը, որտեղ 
պահվում էր Քրիստոսի արյան շիթը, այն աստիճան պաշտելի էր, որ 
նրանով երդվում էին մինչև անգամ մահմեդականները3: 

Խոսելով Վասպուրականի 1646 թ. հզոր երկրաշարժի մասին, Րաֆ-
ֆին հիշատակում է ևս մի քանի վանքեր. Աբեղներ (Հոգվոց վանքի մոտ), 
Վերին Վարագ, Ներքին Վարագ, Թոդիկ ճգնավորի եկեղեցի, Սալնա-
պատի, Շուշանից, Ղուրուբաշի, Հոգվոց, Էրեմիրա, Արխու, Բերդակու, 
Կենդանանից, Կռնկու, Անգուսներու, Ալերու, Արշակա վանքերը, ինչպես 
նաև Վան քաղաքի մեջ գտնվող ս. Աստվածածին, ս. Սիոն, ս. Նշան եկե-
ղեցիները4: 

Սուրբ Աստվածամոր վանքը . Գտնվում է Կորդվաց լեռների մեջ, 
Լիմ անապատի դիմաց, հայտնի է Տիրամոր վանք անունով: Րաֆֆին ի-
րավացի կերպով նկատում է, որ Հայաստանի վանքերից համարյա ամեն 
մեկը «սեփականել է մի առանձին հրաշագործություն» և ժողովրդի մեջ 
հայտնի է որպես «բորոտության, քոսության և տեսակ-տեսակ խոցերի 
բժշկող»5: 

Ուշագրավ է, որ վանքը բուժում է ոչ միայն տարբեր հիվանդություն-
ներ, այլև առողջ մարդկանց «պատճառում է նույն ախտերը, եթե նրանք 
բարկացնեն իրեն» կամ անհնազանդ լինեն վանականներին, չկատարեն 
նրանց պահանջները: Ժողովրդի մեջ վերոհիշյալ հիվանդությունները 
հայտնի է Տիրամոր յարա, Տիրամոր խոցեր անունով6: 

                                            
1 Նույն տեղում, էջ 382: 
2 Րաֆֆի, Վանքերի շուրջ, հ. 5, էջ 379: 
3 Նույն տեղում, էջ 398: 
4 Նույն տեղում, էջ 398-399: 
5 Րաֆֆի, Մի քանի խոսք անապատների գոյության մասին, էջ 147: 
6 Րաֆֆի, Սուրբ Աստվածածին վանքի տոնախմբությունը, հ. 5, էջ 418: 
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Կորդվաց աշխարհի Աստվածամայրը «խստասիրտ էր ու վրեժ-
խնդիր», որի բարկությունը մարդկանցից անցնում էր անասուններին: 
Գյուղացին իրավունք չուներ իր անասունին սեփական կարիքների հա-
մար օգտագործել, վաճառել կամ նվիրել, եթե նրա վրա կար Տիրամոր 
նշանը: Նա պարտավոր էր իր անասունին ուղարկել վանք կամ սպասել -
մինչև մղդսիքը գային ու տանեին: Նրանք շրջում էին գավառներում և 
հավաքում այդ կարգի անասուններին1: 

Վանքի մոտ եղած գյուղը հայտնի էր Վանքի գյուղ անունով, բնակիչ-
ները ծառայում էին վանքին և կոչվում էին Տիրամոր մղդսիք, որոնց ապ-
րուստի միջոցը վանքն էր: Մղդսին վանքի որևէ սրբությամբ շրջում էր 
գյուղերում, ցույց տալիս այդ իրը, մտնում ամեն հայի տուն, մաղթանք ա-
նում և ողորմություն հավաքում2: Ես հիշում եմ,-գրում է Րաֆֆին,- որ 
մղդսիք գալիս էին մեր տուն, ցույց տալիս վանքի սուրբ նշանը, որը խաչ 
էր, կամ որևէ սրբի մասունք, և սկսում մաղթանք կարդալ մաղի մեջ դր-
ված նշանի վրա: Մայրս մեզ «նստեցնում էր մաղի տակ, որի մեջ դրված 
էր սուրբ նշանը: Դա անում էր, որ մաղի անցքերից սուրբ նշանի օրհնու-
թյունը թափվեր մեզ վրա, հետո խաչալվա էր անում, երեսներիս ջուր 
քսում, այժմ մանրամասները մոռացել եմ3»:  

Մայրս միշտ նրանց վարձատրում էր:Վանքը տալով այդ իրերը, 
մղդսիների հետ համաձայնվում էին որոշ չափաբաժին ստանալու շուրջ: 
Հաճախ մղդսիները իրենց տներում ունեցած խաչերը վանքի սուրբ նշա-
նի անվան տակ օգտագործում էին գյուղերում շրջելիս: Վանքի բուժիչ 
հատկությունների համբավի շնորհիվ այնտեղ էին բերվում տարբեր հի-
վանդներ, որոնք տարիներով մնում էին վանքում: Հիվանդությունը հա-
ճախ փոխանցվում էր վանք եկած առողջ մարդկանց, որը դիտվում էր 
Տիրամոր պատիժ՝ գործած մեղքերի համար4: Եթե մղդսին ունենում էր ե-
րեխա այլանդակված կերպարանքով, զարդարված Տիրամոր նշանով, 
հոր համար մեծ եկամուտ էր բերում: Այդ հիվանդություն ունեցողները 

                                            
1 Նույն տեղում: 
2 Նույն տեղում, էջ 418-419: 
3 Նույն տեղում, էջ 419:  
4 Նույն տեղում, էջ 420: 



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 249

հայտնի են Տիրամոր խեղճեր անունով, որոնց երևալը վանքում ավելաց-
նում էր հաճախորդների թիվը, սարսափ գցում ժողովրդի մեջ1:  

Ներսես Մեծի ժամանակ հիմնած շատ վանքեր կոչված էին բուժելու, 
հիվանդներին խնամելու, սակայն հետագայում այն փոխարինվեց այլ 
նպատակի: 

Րաֆֆին նկարագրում է ս. Աստվածածին վանքի շուրջ արվող տո-
նախմբությունը որպես ականատեսի. մի տեղ աշուղը սազը ձեռքին 
պատմում է մի հին վեպ, բազմությունը ոգևորում և ընծաներով քաջալե-
րում է ժողովրդական վիպասանին: Մի այլ տեղ երկու աշուղներ մարտի 
են մտել, որը «հանճարի և մտքի արդարության կռիվ է»: Պարտվողը 
հանձնում է հակառակորդին մուսաների կողմից «նրան պարգևած քնա-
րը» (սազը): Աշուղներին Րաֆֆին անվանում է ժողովրդական բանաս-
տեղծներ2: 

«Սազանդարները ածում են զուռնան ու նաղարան,- գրում է Րաֆ-
ֆին,- բազմությունը պարում է յայլի կամ գուանդ պարը, պարողներն ի-
րար ձեռքից բռնած կազմում են բոլորակ շղթա: Կանանց երեսը ծածկ-
ված է, աղջիկներինը՝ բաց: Պարը տանում է տղամարդը՝ ձեռքի գույնզ-
գույն թաշկինակը պտտացնելով: Նա երգում է ջանգյուլում, ամեն անգամ 
մի տուն, ամբողջ խումբը կրկնում է նրա խոսքերը: Երգ ու պարի ժամա-
նակ անպակաս են կատակներն ու սրամտությունները»,- եզրափակում է 
այս տեսարանը Րաֆֆին3: 

Վանքի բազմությունը շրջապատել է նորահարս կնոջը,- գրում է Րաֆ-
ֆին, -որը ուշաթափ եղած թավալվում էր գետնին: Նրա բերանը փրփրում 
էր, աչքերը կրակի պես վառվում, մարմնի անդամները դողում, կարծես 
տանջվում էր աներևույթ զորությունից: Ինչ-որ բառեր էր արտասանում, 
նրան կոչում էին ընկնավոր: Նա տալիս էր դևերի, հրեշտակների, սատա-
նաների անուններ: Վարդապետը երեք անգամ նրա բերանն է դնում փոք-
րիկ խաչը, որից հետո ընկնավորը զգաստանում է և ձայն տալիս4. վանե-
ցի Շուշան հարսը թող գա, նրան կանչում է Աղան (Աստվածամայրը): Այս 
կինը տասը տարի ամուսնացած էր վաճառականի հետ և երեխա չէր ունե-
                                            
1 Նույն տեղում, էջ 421: Տիրամոր յարան (խոցը) ընկնի քո վրա անեծքը հավանաբար 

ստեղծվել է այս հիմքի վրա: 
2 Նույն տեղում, էջ 423: 
3 Նույն տեղում:  
4 Նույն տեղում, էջ 424: 
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նում: Տիրամայրը բացում է ամլության կապը, -բարձրաձանում է ընկնա-
վորը: Շուշանը կծնի արու զավակ, ավելացնում է վարդապետը, որը յոթ 
տարի պիտի նվիրված լինի վանքին, ամեն տարի կատարի ուխտագնա-
ցություն և ողորմություն տա: Կինը արձակում է պարանոցի շղթան, զար-
դարված ոսկե դրամներով և գցում ընկնավորի առաջը1: 

Մարգարե կինը կրկին ընկնում է նախկին վիճակի մեջ, հրամայում է 
կանչել մշեցի Գրիգոր աղային: Վարդապետը նրան բացատրում է, որ դուք 
այսուհետ կուրախանաք, ձեր խնդրանքը կիրականացվի: Սակայն «Աղայի 
տաճարի վարագույրը հնացել է»: Եվ այսպես գուշակությունները հաջոր-
դում էին միմյանց, որը Րաֆֆին համարում է «Հայաստանի հեթանոսական 
դարերից մնացած հին սովորություն»2: 

Րաֆֆու նկարագրած ընկնավորը, հարսը կամ մարգարե կինը բա-
վական լայն արձագանք է գտել մեր գյուղագրական գրականությանա 
մեջ ղուլ անունով, որին անդրադարձել է Գ. Տեր-Հովհաննիսյանը: Ըստ 
նրա ղուլ նշանակում է աղախին՝ ընտրված որևէ սրբի կողմից (սրբի ա-
ղախին), որ ուշաթափվելով և գետնի վրա թավալվելով խոսում է սրբի 
բերանով: Նրանք հանդեսներ են ներկայացնում ժողովրդի առաջ, սա-
կայն «այդ բոլորը խաբեություն է», - գրում է Գ. Տեր-Հովհաննիսյանը3: 

Ղուլին անդրադարձել է նաև Հ. քհն. Ճուղուրյանը. բազմությունը 
շրջապատեց խաչից բռնվածներին կամ ընկնավորներին, - գրում է նա, 
որոնք մի քանի կանայք էին, ընկած մեջքի վրա, բռունցքներով խփում 
իրենց4: Ղուլերը հանդես են գալիս ս. Գևորգի անունից, որին նվիրված 
մատուռներն ու պաշտամունքը լայն տարածում ունի Հայաստանում5: 

Րաֆֆին նկարագրում է նաև վանքի շուրջ գտնվող վիճակի ժայռի 
մոտ հավաքված ուխտավոր բազմության հավաքը, որոնք իրենց բախտն 
էին փորձում ժայռի վրա: Յուրաքանչյուրը գետնից վերցնում էր մի քար և 

                                            
1 Նույն տեղում: 
2 Նույն տեղում, էջ 425: 
3 Գ. Տեր-Հովհաննիսյան, Սուրբ Գևորգի Ղուլը, տպագրված հեղինակի «Տեր Սարգիս» 

գրքում, Երևան, 1938 էջ 113: Հր. Աճառյանը ղուլը մեկնում է որպես “կին ծառա” ընտրված 
որևէ սրբի կողմից: Նա սպառնալիք, պատիժ կամ մխիթարություն էր տալիս իր մոտ եկած 
ինչ-որ մեկին (տե՛ս Հր. Աճառյան, նշվ. աշխ., էջ 118):  

4 Հ. քհն . Ճուղուրյան, Շիրինանց նախշունը, Թիֆլիս, 1911, էջ 157: 
5 Մանրամասները տե՛ս Ա. Պետրոսյան, Հայ գրականությունը և բանարվեստը ազգագրու-

թյան սկզբնաղբյուր, էջ 77, 116-117: 
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փորձում կպցնել ժայռին: Եթե քարը մնար կպած, նշանակում էր, որ նրա 
ուխտը ընդունելի է, իսկ եթե վայր էր ընկնում, կպցնողը տխուր հեռա-
նում էր1:  

Րաֆֆու կողմից ս. Աստվածածին վանքի տոնակատարության վերո-
հիշյալ նկարագրությունը որպես ականատեսի ու մասնակցի խիստ կար-
ևոր է, արժանահավատ, քանի որ նա թղթին է հանձնել տոնախմբության 
ողջ արարողակարգը, գործողության ընթացքում:  

Այսպիսով, Րաֆֆու ճամփորդական նոթերը անփոխարինելի 
սկզբնաղբյուրն է Վասպուրականի անապատների ու վանքերի վերաբե-
րյալ: Մեր օրերում այն առավել արժևորվում է, քանի որ դրանց մեծ մասն 
այլևս գոյություն չունի, մնացել է սոսկ անունները: 

ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՆԱՊԱՏՆԵՐՆ ՈՒ ՎԱՆՔԵՐԸ  
ՐԱՖՖՈՒ ՃԱՄՓՈՐԴԱԿԱՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 

        Անուշավան Պետրոսյան 

Բանալի բառեր` անապատ, վանք, խուց, քարայր, նահատակ, Լիմ, Կտուց, 
Վարագ, ս. Աստվածածին, Տիրամոր յարա, Տիրամոր նշան, ս. Նշան, ընկնա-
վոր, ղուլ, ֆալախկա, ճիպոտ, խրատելու քանոն: 

Ճանապարհորդելով Պարսկաստանի, Արևմտյան և Արևելյան Հայաստանի 
տարբեր գավառներում Րաֆֆին գրի է առել իր տեսածն ու լսածը: Առավել ուշա-
գրավ է Վասպուրականի անապատների ու վանքերի մասին գրառումները, որոնք 
ունեն աղբյուրագիտական արժեք: Անապատականները թողնում էին իրական 
կյանքը, ընտանիքը ու հաստատվում մեկուսի ընկած վայրերում: Վարում էին չա-
փավոր կյանք, ճգնում մութ ու խոնավ խցերում և քարանձավներում, սնվում միայն 
բուսեղեն կերակուրներով: Րաֆֆին անդրադառնում է Վասպուրականի Լիմ, 
Կտուց և Սյունյաց անապատների գործունեությանը: 

Նկարագրում է Վարագ, Աղթամար, ս. Աստվածամայր վանքերը, թվարկում 
կործանման եզրին կանգնած բազմաթիվ վանքեր՝ իրենց բուժիչ հատկություննե-
րով: Մանրամասնորեն նկարագրում է ս. Աստվածամոր վանքի շուրջն արվող տո-
նախմբությունները, երգն ու պարը: Րաֆֆու այս նկարագրությունները շրջառու-
թյան մեջ է դրվում առաջին անգամ: 

                                            
1 Րաֆֆի, Սուրբ Աստվածածին վանքի տոնախմբությունը, էջ 427-428:  
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СКИТЫ И МОНАСТЫРИ В ПУТЕВЫХ ЗАМЕТКАХ РАФФИ 

                  Анушаван Петросян 

Ключевые  слова:  Скит,  моностыр,  Васпуракан,  келья,  пищера,  Ктуц,  Лим, 

Вараг, Ахтамар, святая Богородица, песня, пляска, растительная пища.  

Путешествуя  по  разным  национальным  уездам  Персии,  Западной  н  Востчной 

Армении, Раффи записывал увиденное н услышанное им. Особенно примечательны 

записки  о  скитах  и  монастырях  Васпуракана,  которые  нмеют  источниковедческое 

значение.  Отшельники  оставльли  реальную  жизнь,  семью  и  обоснавались  в 

уединном  месте.  Вели  очень  умеренную  жизнь,  отшельничали  в  темных  и  сырых 

кельях  и  пещерах,  питались  только  растительными  блюдами.  Раффи  обращает 

внимание на дятельнесть скитов Ктуц и Лим. Опысивает монастыри Вараг, Ахтамар, 

святая  Богородица,  перечисляет  многочисленные  монастыри,  стоящие  на  краю 

гибели  –  со  своими  целебными  свойствами.  Подробно  описывает  празднества, 

проходящие вокруг монастыря св. Богородицы, песня и пляска. Эти описания Раффи 

пускаются в оборот впервые.  

THE DESERTS AND MONASTERIES OF VASPOURAKAN  
IN RAFFI`S TRAVEL NOTES 

Anoushavan Petrosyan 

Key words: desert, monastery, cell, cave, Lim, Ktouc, Varag, Akhtamar, st 
Astvatsatsin, song, dance, vegetable dishes.  

 Traveling in different provinces of Persia, Eastern and Western Armenia, Raffi has 
written down whatever he saw and heard. The notes about the deserts and monasteries of 
Vaspourakan are the most remarkable ones, which also have a source value. The settlers of 
desert had a very moderate life, they endeavored in dark and damp cells and caves and ate 
vegetable dishes.  

 Raffi describes Varag, Akhtamar and st Astvatsatsin monasteries with their healing 
features. He describes in deatils the celebrations made around st Astvatsatsin monastery. 
These descriptions of Raffi are put into circulation for the first time. 
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ԱՐևԵԼՅԱՆ ՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆԻ ԵՎ ՓՈՔՐ ԱՍԻԱՅԻ  
ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԸ 

Լիլիթ Աբաջյան  

Շարունակելով Վ. Մ. Մասոնի «Առաջին քաղաքակրթությունները» գրքի ծանո-
թությունը ներկայացնում ենք «Արևելյան Միջերկրականի և Փոքր Ասիայի հնագույն 
մշակույթներ» գլուխը: Սույն աշխատանքը նախատեսված է պատմական ֆակուլտե-
տի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար: 

 
Միջերկրածովյան առաջին քաղաքակրթության օջախի մոտակա 

հարևանները Արևելյան Միջերկրականի և Փոքր Ասիայի շրջաններն են, 
որոնց վրա նկատվում է այս զարգացած կենտրոնի ազդեցությունը:  

Արևելյան Միջերկրականը ընդգրկում է Սիրիան, Լիբանանը, Պա-
ղեստինը և բաժանվում է երկու ոչ համանման գոտիների: Առաջինը՝ ծո-
վափնյա նեղ շերտը, մեղմ միջերկրածովյան կլիմայով, բերրի հողերով և 
հարմար ծովային նավահանգիստներով շրջան է: Երկրորդ գոտին՝ սա-
րահարթային լայն տարածքներ են, խիստ ցամաքային կլիմայով, անա-
պատներով ու կիսաանապատներով և ներքին ավազանների փոքր գե-
տերի հովիտներում ծվարած օազիսներով: Այդպիսին են, օրինակ Հոր-
դանան գետի ավազանի գետերը, որոնք թափվում են Մեռյալ ծովը և Օ-
րոնտեսի հովիտը, որն անցնում է Սիրիայով միջօրեականի ուղղությամբ՝ 
հարավից հյուսիս:  

Հնագիտական աշխատանքներ վաղուց են կատարվում այս շրջա-
նում և հատկապես բազմաթիվ են Պաղեստինի հնագիտությունը բնու-
թագրող նյութերը (Լ. Պերոյի, Ք. Քենյոնի, Յու. Յադինի և այլոց աշխա-
տանքները): Սիրիայի և Լիբանանի համար հիմք են հանդիսանում ծո-
վափնյա սիստեմատիկ պեղվող Բիբլոսը (Մ. Դյոնայի և այլոց աշխա-
տանքները) և Ռաս-Շամրան՝ հին Ուգարիտը (Կ. Մ. Շեֆերի և այլոց աշ-
խատանքները): Հյուսիսային Սիրիայի համար կարևոր նշանակություն 
ունեին Ռ. Բրեյդվուդի (Ամուկի համալիր) կողմից ղեկավարվող արշա-
վախմբի ուսումնասիրությունները: 

Արևելյան Միջերկրականը շուտ անցավ երկրագործության և անաս-
նապահության և այստեղ պեղվել են էտալոնային համալիրներ, որոնք 
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արտացոլում են հասարակության կյանքում այդքան կարևոր իրադար-
ձությունները (Եիրքով, Բեյդա և այլն): Հետագայում սակայն, զարգաց-
ման տեմպը դանդաղում է:  

Տեղական հողագործության սահմանափակ հնարավորությունները 
առանձին շրջանների աշխարհագրական կտրվածությունը անբարեն-
պաստ էին խոշոր և լավ զարգացած մշակութային հասարակությունների 
կազմավորման համար: Աստիճանաբար կարևորվում էին Եգիպտոսի և 
Շումերի հետ կապերը: Վերջիններս այստեղից արտահանում էին լիբա-
նանյան մայրին, ինչպես նաև գինի և ձիթապտղի յուղ: Այդ պատճառով 
զարմանալի չէ, որ երբ տեղի հասարակության մեջ կազմավորվում էր 
քաղաքային տիպի մշակույթը, դրա որոշ ձևեր փոխ էին առնվում զար-
գացած հարևաններից: Տեղական երկրագործա-անասնապահական 
տնտեսության աստիճանաբար զարգացումը և հարևան երկրների հետ 
առևտրական կապերի ստեղծումը՝ երկու ուղղություններ էին, որոնք որո-
շիչ էին մ. թ. ա. VI- III հազարամյակների տեղական հասարակություննե-
րի զարգացման համար: Արևմտյան գիտնականները հակված են չափա-
զանցնել միգրացիայի նշանակությունը, հատկապես Պաղեստինի պատ-
մության մեջ, որտեղ գրեթե ամեն նոր ժամանակաշրջան դիտվում է որ-
պես հին ավանդույթների կատարյալ ընդհատում և միգրանտների ներ-
հոսք (Albright, 1960, Kenyon, 1960a; Anati 1963): Սակայն հնագիտական 
նյութերը բավականին համոզիչ վկայում են մ. թ. ա. VI-III հազարամյակ-
ների Պաղեստինի նստակյաց երկրագործական բնակավայրերի մշա-
կույթում պահպանված ժառանգականության որոշակի գծերի մասին: 
Բացի այդ, մշակութային կապերի ուժեղացումը միշտ չէ, որ կապված է 
հենց բնակչության տեղաշարժի հետ: Մ. թ. ա. VI հազարամյակում Սիրի-
այի և Լիբանանի ողջ տարածքում տարածվել էր վաղերկրագործական 
մշակույթ, որը ստացել է սիրո-կիլիկյան նեոլիթ անունը (Массон, 1964 
б): Դրա որոշ հատկանիշներից է մոխրագույն, սև կամ դեղնավուն ծե-
փածո, փայլեցված խեցեղենը, շուրթի տակ պարզ, խեցիով կամ եղուն-
գով արված գծային նախշով: Կավին խառնում էին ավազ, իսկ խոշոր ա-
նոթների պատրաստման համար ավելացնում էին կտրտած հարդ: Այս 
մշակույթը տարածված է նաև Փոքր Ասիայի (Մերսին) հարավ-արևել-
քում, և այս մեծ տարածքի վրա աչքի են ընկնում տեղական տարբերակ-
ներ: Այսպես հյուսիսային Սիրիայում կա զարդանախշված կարմիր խե-
ցեղեն, որը Մերսինում բացակայում է (Braidwood R. J., L. S, 1960., 
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Массон, 1961): Որոշ տարբերություններ խեցեղենի մեջ բնորոշ են հա-
րավային շրջանների խեցեղենին (Տաբատ-Էլ-Համա և այլ հուշարձան-
ներ): Հիմնական տնտեսությունը երկրագործությունն էր (աճեցնում էին 
գարի ու ցորեն) և անասնապահությունը: Գտնվել են այծի, ոչխարի, խո-
շոր եղջերավոր անասունների ու նաև խոզի ոսկորներ: Սիրո- կիլիկյան 
նեոլիթյան փոքր բնակատեղիների հետքեր են գտնվել Բիբլոսի և Ռաս- 
Շամրայի ստորին շերտերում (Ռաս-Շամրա V, 2-3), ինչպես նաև Օրոն-
տես գետի վրա Համայում և հյուսիսում՝ Ամուկում (Ամուկ B համալիր): 
Բիբլոսում կացարանները մեծ չեն, ունեն ուղղանկյուն հատակագիծ, եր-
բեմն կառուցված քարե հիմքի վրա (Durand 1939): Հատակները հաճախ 
ներկված են սպիտակ, ակներևաբար շարունակելով կացարանի ներքին 
հարդարանքի հին ավանդույթը, որը տարածված էր դեռ նախախեցեղե-
նյան Երիքովում: Բնակատեղիի տարածքում էին նաև դամբարանները, 
որոնցում հանգուցյալները դրվում էին կծկված դիրքով: Աշխատանքային 
գործիքների հավաքածուն դեռ զուտ նեոլիթյան է՝ ոսկրից ասեղներ, քա-
րե կացիններ, կայծքարից ատամնավոր շեղբով մանգաղների ներդիր-
ներ: Սա նոր կենցաղի կոնկրետ արտահայտումն էր և համապատաս-
խանաբար նոր մշակութային համալիր, որը կազմավորվել էր տնտեսու-
թյան սննդի արտադրության անցման ժամանակ: Ճիշտ է, Միջագետքի 
վաղերկրագործների խեցեղենը ճոխ զարդանախշ ուներ մինչդեռ սիրո-
կիլիկյան նեոլիթի մշակույթի կրողները գոհանում էին ավելի համեստ 
սպասքով: Դրա հետ մեկտեղ ժամանակի ընթացքում նկատելիորեն 
զգացվում է Միջագետքի մշակութային համալիրների, որպես իր ժամա-
նակաշրջանի ստանդարտների և էտալոնների կրողների ազդեցությունը: 
Միջագետքի ազդեցությունը հատկապես նկատելի է դառնում մ. թ. ա. V 
հազարամյակում հյուսիսային շրջաններում (Maccon, 1964; Mellaart, 
1966): Այն կապված է Հյուսիսային Միջագետքի հալաֆյան մշակույթի 
հետ, որը վառ արտահայտվում է Ամուկ C համալիրում: Պեղումների ժա-
մանակ գտնվել են ներմուծված հալաֆյան մշակույթի անոթների բեկոր-
ներ, որոնց ծագումը հաստատվում է նաև կավի բաղադրության մանրա-
դիտակային անալիզով: Տեղի բրուտները նույնպես սկսում էին զարդա-
նախշել իրենց արտադրանքը՝ նմանացնելով ներմուծված նմուշներին: Այդ 
գունազարդ խեցեղենը ավելի լավ է ներկայացված հյուսիսային շրջաննե-
րում, սակայն հայտնի է նաև Օրոնտեսի միջին հոսանքներում (Համա 1): 
Հալաֆյան ազդեցությունը նկատվում է Ռաս- Շամրա IV: Դրանից հարավ, 
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օրինակ Բիբլոսում, պահպանվել են տեղական սև անզարդ խեցեղենի 
պատրաստման ավանդույթները: Մ. թ. ա. IV հազարամյակում հալա-
ֆյան ազդեցությունը փոխվում է Ուբեյդի ուժեղ ազդեցությամբ: Գունա-
զարդ խեցեղենի մոտիվների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս գիտնա-
կաններին հարց բարձրացնել սահմանափակ տարբերակի գոյության 
մասին՝ կոչելով այն հյուսիսարևմտյան Ուբեյդ (Ամուկ D-E): Այդ ժամա-
նակ լայն տարածում են ստանում պղնձյա իրերը՝ դաշույնները, տեգերը, 
ծակիչները, քորոցները:  

Այսպիսով վաղերկրագործական հասարակությունների արտադրու-
թյան ոլորտը ընդլայնվում է, և դրանց մեջ հաստատուն տեղ են գրավում 
մետաղագործությունն ու մետաղամշակումը: Դեռ դժվար է դատել հյու-
սիսային Սիրիայի վրա հալաֆյան և ուբեյդյան ազդեցության մեխանիզմ-
ների մասին: Հավանաբար տեղի էր ունեցել բնակչության ինչ-որ խմբե-
րի տեղաշարժ կամ տեղի էր ունենում փոխանակման և առևտրի ակտիվ 
զարգացում: Համենայն դեպս հենց այս շրջաններով էին անցնում Միջա-
գետքի քաղաքակրթության առևտրական ճանապարհները, քանի որ Մի-
ջագետքը այս ձևով էր ստանում հանքանյութ Փոքր Ասիայից, իսկ Սիրի-
այից ստանում էր հայտնի լիբանանյան մայրին, որի ձեռքբերման համար 
կատարված ճանապարհորդությունը արտացոլվում է Գիլգամեշի մասին 
էպոսում:  

Մ. թ. ա. IV հազարամյակի կեսին հյուսիսային Սիրիայում տեղի են ու-
նենում փոփոխություններ: Այս ժամանակ վերանում է գունազարդ խեցե-
ղենը: Դրան փոխարինում է կարմիր անգոբապատ, հիանալի մոխրափայ-
լեցված խեցեղենը (Ամուկ F): Պատրաստվում էր նաև դեղնավուն խեցե-
ղեն: Բավականին մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում այդ անոթնե-
րի ձևում՝ տարածվում են բռնակներով, հատկապես միականթ անոթներ: 
Ենթադրվում է, որ դրանց մի մասը կրկնօրինակում էին մետաղյա անոթ-
ների ձևերը (Braidwood R. J. a L. S., 1960): 

Բիբլոսում (համալիր B) որտեղ որոշ անկումից հետո կյանքը 
վերսկսվում է, մոտավորապես մ. թ. ա. 3600-3200 թթ. կազմավորվում է 
նոր մշակույթ: Այդ ժամանակ այդ բնակատեղին ընդգրկում էր մոտ 3 
հեկտար և լավ էր կազմակերպված (սալահատակված փողոցներով) 
(Drower, Bottero, 1968): 

Դամբարաններում պեղվել է 1800 գերեզման, ընդ որում հանգուցյալ-
ները դրվում էին մեծ, արտաքինից նիստաձև հարդարանքով կավանոթ-



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 257

ներում: Ժամանակաշրջանի վերջում խեցեղենը սկսում էին պատրաստել 
դուրգի վրա: Միջագետքի հետ մշակութային կապերը պահպանվում են: 
Կավամանների վրա կան դաջված կնիքներ, որոնք հիշեցնում են Գավ-
րայի ոճի (Ուրուկ V ժամանակաշրջան) հյուսիս-միջագետքյան կնիքները: 
Պղնձյա դաշույններն ունեն փոքր առանցքային կող, զարդերը պատ-
րաստված են պղնձից ոսկուց և արծաթից, ընդ որում վերջիններս հավա-
նաբար ունեն փոքրասիական ծագում: Այս բոլոր տեղեկությունները 
վկայում են արհեստների զարգացման մասին:  

Մ. թ. ա. IV հազարամյակի վերջին քառորդում բրուտագործները 
սկսում են կիրառել դուրգը և հատուկ թրծման հնոցները: Դարբինները 
մշակում են ոչ միայն պղինձ այլև ոսկի ու արծաթ, իսկ մ. թ. ա. IV հազա-
րամյակի վերջում հայտնվում է նաև բրոնզ: Բացի աշխատանքային գոր-
ծիքներից ու զենքերից մետաղից պատրաստում էին բարդ ձևերի իրեր՝ 
անոթներ և արձանիկներ: Որոշակի փոփոխությունների էր ենթարկվում 
նաև երկրագործությունը, և բացի հացահատիկային կուլտուրաներից, 
մշակում էին ձիթապտուղն ու խաղողը: Այս բազմակողմ երկրագործու-
թյունը ստեղծել էր սննդի արտադրության՝ որպես տնտեսական հիմքի 
արդյունավետ համակարգ: 

Տնայնագործական արտադրության մասնագիտացումը իր հերթին 
բերում էր արհեստների առանձնացում երկրագործությունից, արտադ-
րության միջոցների նոր կարևոր տեխնոլոգիական մասի առանձնացում: 
Այս գործընթացը ընթանում էր արտաքին կապերի փոխազդեցության 
համակարգում: Զարգանում էր ցամաքային առևտուրը Միջագետքի 
հետ:  

Երկրագործության, արհեստների և առևտրի զարգացումը բերեց քա-
ղաքային տիպի բնակավայրերի կազմավորմանը Սիրիայում և Լիբանա-
նում մ. թ. ա. III հազարամյակում: Այդպիսին է օրինակ Բիբլոսը, որը մ. 
թ. ա. մոտավորապես 3000 թվին դառնում է բարեկեցիկ բնակավայր՝ 
պարսպապատ, սալահատակված փողոցներով, որոնք բավականին լայն 
էին սայլերի անցնելու համար: Հայտնվում են մոնումենտալ շինություն-
ներ՝ քարե հիմքի վրա տաճարներ, որոնց թիվը մ. թ. ա. III հազարամյա-
կում շատանում է:  

Բաալատ աստվածուհու տաճարներից մեկում գտնվել են եգիպտա-
կան հիերոգլիֆներով անոթներ: Մի շարք կենցաղային իրեր՝ կացիններ, 
դանակներ, ուլունքներ, տարատեսակ անոթներ ամենայն հավանականու-
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թյամբ նույնպես ունեն եգիպտական ծագում: Բացի փայտանյութից Եգիպ-
տոս էր արտահանվում գինի ու ձիթապտղի յուղ: Այս ապրանքների հա-
մար ծառայած կավամաններ գտնվել են եգիպտական հուշարձանների 
պեղումների ժամանակ (Kantor, 1942; Ward, 1963): Ռաս - Շամրայում 
գտնված արհեստանոցների չափերը ցույց են տալիս, որ այստեղ կատար-
վում էր ձիթապտղի յուղ ստանալու արտադրության ամբողջ գործընթացը: 
Տեղի ունեցող փոփոխությունները ընդգրկում էին ոչ միայն ծովային 
առևտրական մեծ կենտրոնները: Ալալախում մ. թ. ա. IV հազարամյակի 
առաջին քառորդով թվագրվող շերտերում պեղվել է փոքր տաճար՝ կա-
ռուցված բարձունքի վրա, որը հավանաբար քաղաքի կենտրոնն էր: 

Հարկ է նշել, որ միաժամանակ տեղի էր ունենում հասարակության 
սոցիալական կառուցվածքի բարդացում: Բիբլոսում գտնվել են խոշոր 
բնակելի շինություններ, որոնք մեկնաբանվում են որպես հեղինակավոր 
մարդկանց տներ («վաճառականների տներ»): Թել-Բարսիբում պեղվել է 
ցեղապետի կամ քուրմի հարուստ գերեզման, որը թվագրվում է մ. թ. ա. 
III հազարամյակի կեսով: Բացի բրոնզե անոթներից և բազմապիսի զեն-
քից, այստեղ գտնվել է մեծ քանակությամբ (1045 կտոր) խեցեղեն 
(Thureau- Danjn, Dunand, 1936): Մ. թ. ա. II հազարամյակի սկզբով են 
թվագրվում Բիբլոսի հարուստ դամբարանները, որոնք հավանաբար 
պատկանել են քաղաքի ազդեցիկ մարդկանց: Ալալախում տաճարից ոչ 
հեռու պեղվել է մ. թ. ա. XXVIII-XXIV դարերով թվագրված շինություն: Են-
թադրվում է, որ այն եղել է «տիրակալի պալատ» (Вулли, 1986): Տեղի էր 
ունենում կենսակերպի տարանջատում, և համայնքի նկատմամբ առավե-
լություն ունեցող առաջնորդը շտապում էր նյութապես ամրապնդել իր 
սոցիալական դիրքը: Մ. թ. ա. III հազարամյակի վերջում Ալալախի պա-
լատը ընդլայնվում է, շինություններն այստեղ կառուցված են աղյուսից, 
թղածածկ տանիքներով, որոնք ակներևաբար ընդօրինակում են միջա-
գետքյան ճարտարապետությունը: 

Այդ նույն շերտում գտնվել է սեպագիր արձանագրությամբ կնիք, իսկ 
մ. թ. ա. XVIII դարում հայտնվում են սեպագիր տախտակներ, որոնք 
գտնվել են տեղական թագավորի արխիվում: Քաղաքային տիպի բնա-
կավայրերի զարգացումը ավարտվում է փոքր քաղաք - պետությունների 
կազմավորմամբ (Вулли, 1986):  

Այդպիսի զարգացման վառ օրինակ է Թել-Մարդիխը, որը գտնվում է 
Հալեպի և Համայի միջև և նույնացվում է Էբլայի հետ: Մ. թ. ա. XXIV-XXIII 
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դդ. այն տիպիկ քաղաք-պետություն էր, որը թողել է սեպագիր արձա-
նագրությունների հարուստ արխիվ: Սեպագիրը հետևում էր շումերական 
համակարգին, սակայն հարմարեցված էր տեղական լեզվին, որը պատ-
կանում էր նախաքանաանյան լեզվին: Պահպանվել էր նույնիսկ շումերա-
էբլայական վանկայնությունը: Այսպիսով հին մշակութային կապերը, ո-
րոնք սկսվում են միջագետքյան տիպի գունազարդ խեցեղենի տարածու-
մից Սիրիայում, ավարտվում են գրի սեպագիր համակարգի ընդուն-
մամբ: Անցնելով զարգացման օրինաչափ փուլ, որը բնորոշ է վաղերկրա-
գործական շրջանին՝ Սիրիայի Լիբանանի համայնքները հասան հար-
ևան քաղաքակրթությունների մակարդակին, օգտագործելով մի շարք 
ստանդարտներ և էտալոններ, որոնք այդ ժամանակ ընդունված էին 
զարգացած կենտրոններում:  

Զարգացման դանդաղ տեմպերը և ծայրամասում գտնվելու պատճա-
ռով գավառականությունը տիպիկ են Պաղեստինի վաղերկրագործական 
մշակույթների համար, թեև արտադրող տնտեսության անցման շրջա-
նում այստեղ տեղի է ունեցել մշակութային թռիչք, որի վառ արտահայ-
տումը Երիքովի ճարտարապետությունն է: Չոր կլիման, անբերրի հողերը 
և սահմանափակ տեղումները բարենպաստ չէին նստակյաց երկրագոր-
ծական համայնքների առաջխաղացման համար: Ընդհանրապես մերձ-
ծովյան նեղ շերտը երկար ժամանակ մնում էր չյուրացված նստակյաց 
մշակույթների կողմից և միայն Հորդանանի հովտում և Մեռյալ ծովի մոտ 
իրարից փոքր հեռավորությունների վրա գտնվում էին հողագործների և 
անասնապահների բնակավայրերը (Anati, 1963; Kenyon, 1960a): Մ. թ. 
ա. VI-V հազարամյակների նեոլիթյան մշակույթը իր զարգացման մա-
կարդակով շատ չէր տարբերվում նախախեցեղենյան Երիքովից, իսկ 
ինչ-որ դեպքերում զիջում էր նրան: Բուն Երիքովում մ. թ. ա. VII հազա-
րամյակի հարմարավետ կավածեփ տները փոխվում են գետնափոր 
տներ-կացարաններով, թեև հում աղյուսից կառուցման ավանդույթները 
լիովին մոռացված չէին (Երիքով IX): Միակ նորամուծությունը կոպիտ 
կավամաններն էին, պարզ գունազարդ նախշով, մեծամասամբ եռան-
կյունիների ու զիգզագի տեսքով: Գունազարդ խեցեղենի ավանդույթները 
պահպանվում են Երիքով VIII և այդ տիպի խեցեղենը, որը գտնվել է Հոր-
դանանի հովտի մի շարք բնակավայրերի ստորին շերտերում, վկայում է, 
որ դա այդ տիպի խեցեղենի յուրացման ժամանակաշրջանն էր: Տները 
կառուցվում էին հում աղյուսից և ունեին ինչպես ուղղանկյուն այնպես էլ 
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ձվածիր հատակագիծ, տեղ-տեղ պահպանվում են կիսագետնափոր 
տներ: Քարե գործիքները կոպիտ են, նետասլաքներ չեն գտնվել: Այս 
տիպի համալիրները, որոնք հաճախ անվանվում են Շունա, պահպան-
վում են մինչև մ. թ. ա. IV հազարամյակը ներառյալ:  

Հորդանանի հովտում, նստակյաց բնակիչների հետ մեկտեղ, ապ-
րում էին ցեղեր, որոնք չէին կառուցում ամուր կացարաններ և որոնք թո-
ղել են Յարմուկի տիպի համալիրներ (Vaux, 1966 b): Բնակավայրերից 
մեկում՝ Մունհաթայում, բացվել են ձվածիր հատակագծով կիսահողա-
ծեփ կացարաններ: Այս տիպի համալիրները բնութագրվում են քարե 
գործիքներով՝ փոցխեր, կացիններ, ուրագներ (երբեմն փայլեցված եզ-
րով), կայծքարի ծակիչներ, նետասլաքներ, մանգաղի ներդիրներ և կո-
պիտ կավամաններ՝ կավի մեջ հարդի և ծեծած կվարցի խառնուրդով: Ա-
նոթների մակերեսը հարթեցված է: Որոշ անոթների վրա կա պարզ զար-
դանախշ: Ամենայն հավանականությամբ յարմուկցիները քոչվոր հովիվ-
ներ ու որսորդներ էին, որոնք զբաղվում էին նաև ձկնորսությամբ (գտըն-
վել են սուզագնդիկներ, ցանցեր) և երկրագործությամբ (մանգաղների 
ներդիրներ): Ինչպես տեսնում ենք, մշակութա-տնտեսական անհամա-
չափ զարգացումը նկատվում է մեկ շրջանի սահմաններում: Մշակույթի 
ընդհանուր վերելք և մի շարք արտադրությունների առաջխաղացում է 
նկատվում մ. թ. ա. IV հազարամյակի երրորդ քառորդում, որը շատ լավ 
երևում է Բերշեբի և Հասուլի տիպի հուշարձաններում (Mallon, e. al, 
1934): Ըստ էության Բերշեբի համալիրը գտնվում է Թել-Հասուլ բնակա-
վայրում, որի երեք ստորին հորիզոնները ներկայացնում են հասուլյան 
մշակույթի վաղ շրջանը, իսկ IV շերտից սկսվում է դասական Հասուլը:  

Սկզբնական շրջանում այս հուշարձաններում կային կիսով ստոր-
գետնյա կացարաններ, սակայն հետագայում սկսում են կառուցել կացա-
րաններ հում աղյուսից: 

Բերշեբի շրջանում կար վեց բնակատեղի, յուրաքանչյուրը 15-20 
տնով: Հարավային Պաղեստինի սակավաջուր շրջանի՝ Բերշեբի տիպի 
բնակավայրերը ընդհանրապես աչքի են ընկնում փոքր չափերով:  

Ակնառու են առանձին համայնքների արտադրության մասնագի-
տացման հատկանիշները: Սաֆադի բնակավայրում նկատվում է փղոսկ-
րի և փափուկ քարի մշակման արտադրության կենտրոնացում, իսկ Ա-
բու-Մատարայում կենտրոնանում է մետաղի արտադրությունը: Պղնձից 
պատրաստում էին կացիններ, քորոցներ,ասեղներ, ծակիչներ: Զարգա-
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ցած վիճակում մետաղագործության հայտնվելը ցույց է տալիս, որ տեխ-
նոլոգիան փոխ է առնվել ամենայն հավանականությամբ ավելի հյուսիս 
գտնվող շրջաններից: Հիմնական զբաղմունքը երկրագործությունն էր, 
ցորենի, գարու, ոսպի մշակմամբ և անասնապահությունը: Բուծում էին 
այծ, ոչխար և փոքր չափսի կով: Չնայած մետաղագործության առկայու-
թյանը շարունակվում էր կիրառվել մանգաղներ՝ կայծքարի ներդիրնե-
րով: Խնոցու և քամիչների առկայությունը ցույց է տալիս կաթնա-մսատու 
անասնապահության զարգացումը: Որոշ գիտնականներ կարծում են, որ 
Բերշեբի տիպի համալիրները պատկանել են բնակչությանը, որի համար 
անասնապահությունը խաղացել է ավելի մեծ դեր, քան երկրագործու-
թյունը (Vaux, 1966a):  

Դասական Հասուլը բնութագրվում է բազմապիսի խեցեղեն իրերով: 
Որոշ անոթներ հավանաբար պատրաստվել են պարզ, դանդաղ պտտվող 
դուրգի վրա: Բազմապիսի անոթների մեջ կարելի է նշել երկարավուն, 
կենտրոնական երկու փոքր կանթով կճուճներ, նստուկով սկահակներ և 
անգամ թռչնակերպ անոթներ:  

Բարեկեցության բարձր աստիճանի էին հասել Հորդանանի հովտի և 
նրան հարող շրջանների երկրագործական համայնքները, որոնք հավա-
նաբար սկսել են կիրառել ինչ-որ տիպի ոռոգում (Кинк, 1970):  

Դասական Հասուլի փոքր բնակավայրերը կառուցված էին հում աղ-
յուսից, փոքրաթիվ ընտանիքի համար: Ներսը հարդարված էր բազմա-
գույն որմնանկարչությամբ՝ երկրաչափական նախշով մարդկանց և կեն-
դանիների պատկերներով: Այդ տների փոքր կրկնօրինակներն էին կավե 
աճյունասափորները (ասուարիները), որոնց մեջ էին դնում հանգուցյալ-
ների ոսկորները (Mastin, 1965): Ասուարային տիպի թաղումների հետ 
մեկտեղ դիտվում են նաև անհատական գերեզմաններ: Հասուլի մոտ 
գտնվող դամբարանադաշտում հանգուցյալները պառկած էին առանձին 
քարարկղերում կծկված դիրքով: Բնակատեղիներում կային փոքր սրբա-
տեղիներ, որոնք պեղվել են մի շարք հուշարձաններում (Էնգեդի, Մեգի-
դո XIX), ընդ որում դրանցից մեկում գտնվել են փղոսկրից պատրաստ-
ված մարդկանց արձանիկներ, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, 
հավատալիքների հետ կապված կուռքեր էին (Սաֆադի): Հավանաբար 
այդ սրբատեղիներից մեկին է պատկանում Էնգեդիի շրջանում, մի քա-
րայրում գտնված գանձը, որը փաթաթել էին խսիրի մեջ (Bar Adeh, 
1982): Այստեղ գտնվել է 630 պղնձյա իր, մասնավորապես կացիններ, 
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գուրզեր, այծերի գլխիկներով յուրահատուկ գայիսոն: Վերջինս ցույց է 
տալիս ոչ միայն մետաղագործների վարպետության բարձր մակարդա-
կը, այլև որոշակի հասարակական դիրք զբաղեցնող առաջնորդների առ-
կայությունը: Այդ առարկաները ակներևաբար պատկանում են բարձր 
հասարակական դիրք ունեցող անձանց հեղինակությունը ցույց տվող ի-
րերի թվին: 

Այսպիսով, ոռոգովի երկրագործության համակարգի զարգացումը ա-
պահովում էր մշակութային և տեխնիկական առաջխաղացումը, որի 
տեմպն ու մասշտաբը, սակայն, սահմանափակված էր սակավ ջրային 
ռեսուրսներով: Այնուհանդերձ մ. թ. ա. IV հազ. Պաղեստինի վաղ երկրա-
գործական համայնքներում տեղի է ունենում մասնագիտացված արտադ-
րության զարգացում, բարդանում է հասարակության սոցիալական կա-
ռուցվածքը: 

Մոտավորապես մ. թ. ա. 3200 թ. Պաղեստինում հայտնվում են Եզդ-
րելոնի տիպի համալիրներ, որտեղ տարածված է գորշ փայլեցված խեցե-
ղենը (Մեգիդո VII-V): Այն սկզբում հայտնվում է Պաղեստինի հյուսիսում, 
իսկ հետո՝ Հորդանանի հովտում, որտեղ մի շարք վայրերում պահպան-
վում են հասուլյան ավանդույթները: Եզդրելոնի հայտնվելը որոշ գիտնա-
կաններ կապում են եկվորների նոր ալիքի տարածմամբ, որոնք իբրև թե 
բերել են նոր տիպի դամբարաններ՝ կոլեկտիվ թաղումներով: Սակայն 
վերջիններիս հայտնվելը կարող է կապված լինել և հասարակության 
զարգացման գործընթացի հետ, այնպիսի կոլեկտիվների դերի աճի հետ, 
ինչպիսիք են մեծ ընտանիք ունեցող համայնքները: Որոշ առումով Եզդ-
րելոնի խեցեղենը շարունակում և զարգացնում է հասուլյան անոթների 
ձևերը: Համենայն դեպս հարկ չկա խոսել ավանդույթների ինչ-որ կտրուկ 
փոփոխության մասին: Պաղեստինի նստակյաց համայնքների տնտեսա-
կան և մշակութային ընդհանուր զարգացումը շարունակվում էր: 

Պաղեստինի մշակույթի զարգացման հաջորդ փուլը պատմության 
մեջ համարվում է վաղ բրոնզի շրջանը (3100-2200 թթ մ. թ. ա. ): Այն 
բնութագրվում է արհեստագործության արտադրության զարգացմամբ և 
պարսպապատ բնակավայրերի առաջացմամբ, որոնք աստիճանաբար 
դառնում են նախաքաղաքային կամ վաղքաղաքային կենտրոններ: Ար-
դեն վաղ բրոնզի առաջին շրջանում հայտնվում են երկհարկ հնոցներ, 
իսկ հետո սկսում են օգտագործել նաև դուրգը, որը կիրառում էին փոքր 
կամ խոշոր անոթների վերին մասերը պատրաստելու համար: Վերանում 
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է գորշ փայլեցված խեցեղենը և դրան փոխարինում են կարմիր անգոբա-
պատ անոթները, որոնք երբեմն փայլեցվում էին: Շրջանի համար բնու-
թագրական են փոքր գավերը, ծորակավոր անոթները և փոքր բռնակնե-
րով խոշոր կճուճները: 

Մետաղագործները աշխատում էին ոչ միայն պղնձի, այլ նաև բրոնզի, 
ոսկու և արծաթի հետ: Իսկ խեցեղենի մի ամբողջ խումբ, որը թվագրվում 
է մ. թ. ա. III հազարամյակի կեսով ոչ անհիմն համարում են մետաղի ա-
նոթների նմանակող: Մետաղի իրերը կազմում են գանձեր: Այդպիսի 
գանձերից մեկում կա 35 իր՝ աշխատանքային գործիքներ (կացիններ, 
ուրագներ, դանակներ, մանգաղներ), զենք (դաշույններ, նիզակներ, 
գուրզեր): Մետաղը ամենայն հավանականությամբ բերվում էր Փոքր Ա-
սիայից: Բոլոր խոշոր կենտրոնները հավանաբար ունեցել են մետաղյա 
իրերի արտադրություն: Այսպես Մեգիդոյում գտնվել է կացնի կաղապար: 
Հայտնի են նաև ոսկյա ուլունքներ: Այս ամենը թույլ է տալիս խոսել մաս-
նագիտացված արհեստների, որպես արտադրության կարևոր տեխնոլո-
գիական միջոցի զարգացման մասին: 

Տնտեսության և հասարակության մեջ տեղի ունեցած փոփոխություն-
ները հանգեցնում են նոր տիպի բնակավայրերի առաջացման, որոնք ու-
նեին զարգացած պաշտպանական գործառույթներ, արհեստագործա-
կան և քաղաքական կենտրոններ: Այդ ժամանակի բնակավայրերը մաս-
նակիորեն կազմավորվում էին հին բնակավայրերի տեղում (Երիքով, Մե-
գիդո), մասամբ էլ նոր կազմավորումներ էին (Լաքիշ, Աի): Դրանք բոլորը 
պարսպապատ են, ամրացված ձվածիր կամ ուղղանկյուն հատակագծով 
աշտարակներով: Այդ, սովորաբար փոքր տարածք գրավող քաղաքնե-
րում (2-4 հեկտար) կենտրոնացած էր բազմաթիվ արհեստավորների աշ-
խատանքը: Ամրաշինական կառույցների առկայությունը և պաշտպանա-
կան շինությունների զարգացումը Պաղեստինի վաղ բրոնզի շրջանը 
բնութագրող գծերից մեկն է: Այսպես Ֆարայում պեղվել է քարից ու հում 
աղյուսից աշտարակներով ամրացված մի պատ: Կիսակլոր աշտարակ-
ներ կան Թել Արադ բնակավայրում, Մեգիդոյի XVIII շերտում: Պատն ու-
նի 4,5 մ. հաստություն, որն ավելի ուշ դարձել է 8 մ.: Հատուկ ուշադրու-
թյուն էին դարձնում դարպասների ամրությանը: Պաշտպանական նկա-
տառումներով դրանք սովորաբար նեղ էին: Այսպես Ֆարայի դարպաս-
ները 4 մ. լայնք ունեին, որը բավարար էր անիվավոր սայլերի համար: 
Երկու կողմից դարպասներն ամրացված էին աշտարակներով: Քաղաք-
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ներում սրբավայրերի հետ մեկտեղ, հայտնվում են խոշոր շինություններ, 
որոնք անվանի քաղաքացիների կամ տեղական ավագանու տներն էին: 
Աիի տներից մեկի կենտրոնական սրահը 20x6,5 մ. էր և առաստաղը 
պահվում էր 4 սյուներով: Այսպիսով ակներև է մոնումենտալ ճարտարա-
պետության զարգացումը: Քաղաքային պարսպից ներս, իսկ հաճախ նաև 
դրա սահմաններից դուրս գտնվում էին դամբարանները: Որպես կանոն 
դրանք մեծ կոլեկտիվ դամբարաններ են: Երիքովի III շերտում ամեն մի 
այդպիսի դամբարանում գտնվել են 50-90 հանգուցյալ, իսկ մեկում՝ 300: 
Թաղման նյութը նույնն է ինչ օգտագործում էին կենցաղում ի բացառյալ 
խոհանոցային կաթսաների և սննդի պահպանման համար նախատես-
ված մեծ անոթների: Գտնվել են նաև տարբեր տիպի զարդեր, կախիկներ, 
հմայիլներ, և ավելի քիչ՝ մետաղի զենքեր: 

Վաղ բրոնզի շրջանում Պաղեստինը մշակութային կապեր էր պահ-
պանում հին արևելյան քաղաքակրթության երկու օջախների՝ Միջագետ-
քի և Եգիպտոսի հետ: Միջագետքի հետ կապերը ամենայն հավանակա-
նությամբ ուղղակի չէին, այլ տեղի էին ունենում հյուսիս սիրիական 
կենտրոնների միջոցով: Համենայն դեպս հյուսիս սիրիական խեցեղենը 
նկատելի ազդեցություն է ունեցել պաղեստինյան բրուտագործների կող-
մից ստեղծված խեցեղենի տիպերի վրա: Ջեմդեդ-Նասր տիպի գլանաձև 
կնիքների դաջվածքներ գտնվել են Մեգիդոյի, Երիքովի և այլ կենտրոն-
ների խեցեղենի վրա (Frankfort, 1939, Porada, 1965): Միջագետքյան այս 
իրերին նմանակում էին նաև տեղական ոսկրից պատրաստված փորա-
գրած գծավոր պարզ զարդանախշով իրերը: Երիքով II շերտում պեղվել է 
փղոսկրից ցլի գլուխ, որը հավանաբար գահի մաս է եղել: Իր ոճով այն 
ակներևաբար պատկանում է Միջագետքից ներմուծված իրերի թվին: 
Աշխույժ էին կապերը նաև Եգիպտոսի հետ, թեև որոշ գիտնականներ 
հակված են նվազեցնել դրանց նշանակությունը: Եգիպտական կաղա-
պարներ գտնվել են Երիքովում, իսկ Աիի գերեզմաններում գտնվել են 
քարի անոթներ: Պաղեստինյան խեցեղենի նմուշներ հանդիպում են ե-
գիպտական թագավորների և ազնվական դասի գերեզմաններում: Հնա-
րավոր է, որ այդ խեցանոթները ծառայում էին որպես սննդի համար 
տարա, որը բերվում էր կամ որպես հարկ, կամ այլ ճանապարհներով: 

Վաղ բրոնզի ժամանակաշրջանում, բացի հացազգիներից Պաղես-
տինում մշակվում էր ձիթապտուղ և խաղող, և կա մեծ հավանականու-
թյուն, որ փորձնական արտադրանքը եղել է գինին: 
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Վաղդասակարգային և քաղաքային մշակույթի կազմավորումը, որը 
տեղի էր ունենում պաղեստինյան համայնքներում վաղ բրոնզի շրջա-
նում, բարդանում էր պատմական իրավիճակով: Շատ հավանական է, որ 
փարավոնների արշավանքներն էին պատճառը, որ քաղաքների բնակիչ-
ները կառուցեին հզոր պաշտպանական ամրություններ: Ենթադրվում է, 
որ առաջին հարստության ժամանակ հարավային Պաղեստինը ընկել է 
Եգիպտոսի վերահսկողության տակ: Եգիպտոսի քաղաքական ճնշումը և 
տևական արշավանքները կարող էին պատճառ հանդիսանալ մի շարք 
կենտրոնների ամայացման համար վաղ բրոնզի դարի վերջին փուլում: 
Այսպես տեղի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը կապվում էր ռազմա-
քաղաքական իրավիճակի հետ: Մ. թ. ա. III հազարամյակի I կեսից 
մինչև մ. թ. ա. II հազարամյակ, այս գործընթացը ստանում է հետագա 
զարգացում: Հորդանանի հովտի ամենախոշոր բնակատեղին՝ Խազորը, 
գրավում էր 50 հա և հավանաբար մայրաքաղաքային կենտրոն էր: Պա-
լատներն ու սրբատեղիները մեծանում են և վերջիններս հիմնավորապես 
կարելի է կոչել տաճարներ (Kenyon, 1966): Բավականին տպավորիչ են 
անվանի մարդկանց տները, որոնք հայտնի են Թել-Բեյտ-Մերսիմի և այլ 
վայրերի պեղումներից: Ամենայն հավանականությամբ մեր առջև արդեն 
դասակարգային հասարակություն և տեղական քաղաքակրթություն է, ո-
րի մշակութային պատկերում օրգանապես զուգակցվում են վաղերկրա-
գործական շրջանի ավանդույթներն ու նորամուծությունները, որոնք 
մասնակիորեն կազմավորվել էին առաջնային քաղաքակրթության օ-
ջախներից վերցված էտալոնների հիման վրա: 

Համեմատած Պաղեստինի հետ, Փոքր Ասիայի տարածքը աչքի է ընկ-
նում բնական պայմանների բազմազանությամբ: Ընդգրկելով հիմնակա-
նում փոքրասիական լայնարձակ սարահարթը՝ այն տարանջատվում է մի 
շարք փոքր ֆիզիկա-աշխարհագրական շրջանների. ներքին Անատոլիայի 
սարահարթ՝ եզրափակող Պոնտոսի լեռնաշղթայով հյուսիսում ու Տավրո-
սի լեռնաշղթայով հարավում, մերձծովային շրջաններ, խոնավ ծովային 
կլիմայով: Ամենուր հաճախակի կտրատված լեռները ստեղծում են նեղ գո-
գավորություններ: Այս բոլորը ստեղծում էր որոշակի աշխարհագրական և 
դրանից բխող մշակութային առանձնացում, որը հանգեցրել էր միաժամա-
նակ գոյություն ունեցող հին մշակույթների բազմազանությանը: 

Փոքր Ասիայի հուշարձանների ուսումնասիրությունը կանգնած էր 
հնագիտության, որպես գիտություն զարգացման ակունքում, որը սկսվեց 
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Հ. Շլիմանի կողմից կատարվող և ավելի քան հարյուր տարի տևող պե-
ղումներից: Աստիճանաբար ընդլայնվող և կատարելագործվող մեթոդնե-
րով հետազոտություններն ու պեղումները ընդգրկում էին երկրի ավելի 
շատ շրջաններ: Ինչպես ամենուր հատուկ նշանակություն ունեին բազ-
մաշերտ հուշարձանների մասշտաբային ուսումնասիրությունները: Հին 
Կիլիկիայի համար դա Գ. Գարստանգի ղեկավարած Դերսինի պեղում-
ներն են: Հարավ-արևմուտքի համար Բեյջե-Սուլթանի պեղումներն են (Ս. 
Լլոյդի աշխատանքը): Զգալի նյութ են տվել բրոնզի ժամանակաշրջանի 
հարուստ դամբարանների պեղումները Ալաջա Հույուկում: Մեծ նշանա-
կություն են ստացել Փոքր Ասիայի սահմաններից դուրս գտնվող Հաջի-
լարի և Չաթալ Հույուկի պեղումները Ջ. Մելարտի կողմից: 

Մ. թ. ա. VI-V հազարամյակներում Փոքր Ասիայի հարավի վաղ երկ-
րագործական մշակույթները որոշ առումով շարունակում են Չաթալ 
Հույուկի փայլուն ավանդույթները: Այս առումով տիպիկ է Հաջիլար բազ-
մաշերտ բնակավայրը, որտեղ զուգակցվում են վաղերկրագործական հա-
մալիրի այնպիսի բնութագրական հատկանիշներ, ինչպիսիք են ամուր 
կավաշեն կացարանները, շքեղ գունազարդ խեցեղենը և կավե մանր ար-
ձանիկների հարուստ հավաքածուն (Mellaart, 1970): Հաջիլարում արձա-
նագրվել են 9 շերտ, որոնք ցույց են տալիս մշակույթի աստիճանական է-
վոլյուցիան մ. թ. ա. VI հազարամյակի II կեսին և մ. թ. ա. V հազարամյակի 
սկզբին, թեև հայտնի է, որ պղնձյա գործիքների մեծ մասը լիովին շարու-
նակում է նեոլիթյան ավանդույթները: Այդպիսին են, մասնավորապես կոր 
կոտոշից պատրաստված բռնակներով, կայծքարային ներդիրներով ման-
գաղները: Բոլոր շերտերում տարածված են լավ հղկված կացիններ: 

Ըստ պայմանական տիպաբանության Ջ. Մելարտը առաջարկում է V-
I շերտերը անվանել վաղ խալկոլիթյան (էնեոլիթյան), մինչդեռ ավելի 
վաղ շերտերը (IX-VI) նա վերագրում է ուշ նեոլիթին: 

Ընդհանուր առմամբ մեր առջև կայուն բարեկեցիկ կենցաղ է նոր 
կենսակերպով: Հաջիլարի բոլոր շերտերում կան ուղղանկյուն հատա-
կագծով տներ՝ կառուցված հում աղյուսից քարե հիմքի վրա: Հաջիլար II 
բնակատեղին նաև պարսպապատ էր: Խեցեղենը սկսած ամենաստորին 
շերտից բարձրորակ է, լավ կոկված: Ստորին շերտում դա մեծամասամբ 
բաց գույնի, կամ գորշ խեցեղեն է, իսկ VII շերտից հայտնվում են կարմիր 
փայլեցված անոթներ, որոնք արդեն գերակայում են V շերտում: Պատ-
րաստվում էին գեղարվեստորեն ներկայացված անոթներ, հանգստացող 
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եղջերուի կամ մարդու գլխի տեսքով: Քիչ չեն ծեփածո զարդարանքները 
ցլի պոզի, ցլի գլխի և արջերի տեսքով: Դինամիկ են կանացի մերկ ար-
ձանիկները, որոնք հանդիպում են գրեթե բոլոր տներում: Հավանաբար 
դա ամենատարածված կերպարն էր վաղ երկրագործների մոտ: V շեր-
տից լայն տարածում է ստանում երկրաչափական նախշով գունազարդ 
խեցեղենը: Զարդանախշումը արվում էր կարմիր գույնով կաթնագույն 
հիմքի վրա, իսկ ավելի ուշ՝ սպիտակ գույնով, կարմիր հիմքի վրա: Վերին 
շերտերի խեցեղենը հաճախ պատված է անգոբով, անոթները գունա-
զարդված են: Դրանք պատկերում են կանանց տարբեր դիրքում՝ կանգ-
նած, պառկած, նստած ծալած ոտքերի վրա, ծնկաչոք: Կանանց տեսքով 
պատրաստվում էին նաև անոթներ, ընդ որում աչքերը երբեմն ներդրված 
էին վանակատով: 

Կիրառական արվեստի այս ճյուղի զարգացումը վաղ երկրագործա-
կան շրջանի բնութագրական գիծն էր, որը բացում էր նոր հեռանկարներ 
արվեստի հետագա զարգացման համար: Երկրաչափական ռիթմիկ 
զարդանախշված անոթները ստեղծում էին կայունության և ապահովու-
թյան մթնոլորտ: Սրբատեղի համարվող շինություններից մեկի հատակի 
տակ գտնվել է մի քանի գերեզման, որտեղ թաղված էին կանայք և երե-
խաներ: 

Հաջիլարում արտացոլվում է նախնադարյան Փոքր Ասիայի անհան-
գիստ պատմության առանձնահատկությունները անընդմեջ ցեղային բա-
խումներով: Հաջիլար VI ենթարկվել է հարձակման: Հրդեհի հետքերը 
ծածկում են նաև Հաջիլար II բնակատեղին: Պարտադիր չէ, որ յուրա-
քանչյուր նման դեպքում դիտվի բնակչության փոփոխություն, սակայն 
միջցեղային բախումները կասկած չեն հարուցում: 

Հաջիլարի ավանդույթները զգացվում են Բեյջե-Սուլթանի (Lloyd, 
Mellaart, 1962) ստորին շերտերում, որտեղ էնեոլիթյան շրջանին են վե-
րաբերում 20 շերտեր, սկսած XV շերտից: 11 մետրանոց շերտի հզորու-
թյունը ցույց է տալիս, որ դրանք ընդգրկում են զգալի ժամանակաշրջան. 
հավանաբար մ. թ. ա. V հազարամյակը և մ. թ. ա. IV հազարամյակի ա-
ռաջին կեսը: 

Արդեն ստորին շերտերում նկատվում է կայծքարային արտադրու-
թյան անկում, որն ակներևաբար ենթադրում է կայծքարային գործիքնե-
րի փոխարինումը պղնձյա գործիքներով: Եվ իսկապես, Բեյջե-Սուլթա-
նում գտնվել են պղնձյա ասեղներ, քորոցներ, դաշույնի մաս և նույնիսկ 
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մի պղնձյա մատանի: Այսպիսով, վաղերկրագործական համայնքների 
մասնագիտացված արտադրությունը ստանում է նոր խթանիչ ուժ: Բեյջե-
Սուլթանում կա նաև գունազարդ խեցեղեն: Սպիտակ ներկով երկրաչա-
փական մոտիվներ արվում էին բաց սկահակների և միականթ կճուճնե-
րի վրա: Բեյջե-Սուլթանի շերտերից մեկում գտնվել է բնակավայրը շրջա-
պատող պարիսպ: Եվ Բեյջե-Սուլթանը, և Հաջիլարը բնութագրում են 
Փոքր Ասիայի հարավ-արևմուտքի մշակույթը: Ժամանակագրական ա-
ռումով դրանք մասամբ համապատասխանում են Փոքր Ասիայի հյուսիս-
արևմուտքում գտնվող Տրովադայի և Կում-Թեփեի ստորին համալիրնե-
րին: Փոքր Ասիայի արևմուտքում այդ ժամանակ հաստատվում է թաղ-
ման կայուն ավանդույթ՝ քարե պարկերում (ցիստաներում) կամ խոշոր 
անոթներում (Mellaart, 1964): Նման գերեզմանները, որպես կանոն բնա-
կավայրի սահմաններից դուրս էին: Բուն բնակավայրում հանդիպում են 
միայն տան հատակների տակ մանկան թաղումներ: 

Մեկ այլ վառ արտահայտված մշակութային շրջան է Կոնիան: Չա-
թալ-Հույուկի վաղ շրջանի բնակավայրի մոտակայքում գտնվել են ավելի 
ուշ շրջանի բնակատեղիի ավերակներ՝ արևմտյան Չաթալ-Հույուկը 
(Mellaart, 1965): Այստեղ, ինչպես նաև կոնիական մի հուշարձանում՝ 
Ջան-Հասանում, գտնվել է գունազարդ խեցեղեն: Ջան-Հասանում կա 
նաև փայլեցված խեցեղեն, փորագրված զարդամոտիվներով և ցլի 
գլուխների ծեփածո քանդակներով: Գտնվել են նաև պղնձից քորոց և ա-
պարանջաններ: Պեղումների ժամանակ բացվել են նաև Հաջիլարի տի-
պի պաշտպանական կառույցներ, որոնք վկայում են հարձակումից 
պաշտպանվելու անհրաժեշտության մասին:  

Փոքր Ասիայի հին մշակույթների համակարգում հատուկ դիրք ունեն 
հին Կիլիկիայի հարավ-արևելքի հուշարձանները: Այստեղ ուժեղ էին կա-
պերը հյուսիսային Սիրիայի և նրա միջոցով Միջագետքի հետ: Զարմա-
նալի չէ, որ Մերսինի XIX շերտում գտնվել է գունազարդ խեցեղեն հյուսի-
սային Միջագետքի Հալաֆի ազդեցությամբ, իսկ XVIII-XVII շերտերը 
հենց այդպես էլ կոչվում են՝ տեղական Հալաֆ (Garstang, 1953): Սակայն, 
XVI շերտից, որը թվագրվում է մոտավորապես մ. թ. ա. 4500 թ. Մերսի-
նում հայտնվում է կես մետր հաստությամբ քարե կառույց, որի դարպաս-
ների երկու կողմը ամրացված էին որմնահեծերով: 

Խեցեղենը ներկայացվում է կանթերով անոթներով, բայց անհետա-
նում է գունազարդումը՝ գերակշռում է կարմիր և վարդագույն փայլեցված 
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խեցեղենը: Տարածվում են պղնձյա իրերը, այդ թվում ուրագները և կա-
ցինները: Շարունակվում են սիրո-միջագետքյան կապերը: Սկսած XII 
շերտից հայտնվում է գունազարդ խեցեղենը, որն այս անգամ զարգաց-
նում է մեկ այլ միջագետքյան՝ ուբեյդյան մշակույթի ավանդույթները: Այս-
պիսով, մ. թ. ա. VI հազարամյակի երկրորդ կեսից մինչև մ. թ. ա. IV հա-
զարամյակի առաջին կեսը Փոքր Ասիայում տեղի է ունենում նստակյաց 
երկրագործական մշակույթի զարգացում, ստեղծվում են նոր բնակավայ-
րեր, մասնավորապես Կենտրոնական Անատոլիայի Ալիշերը և դրա արև-
մուտքում Բեյջե-Սուլթանը (Osten, 1940): Նկատվում է նաև մետաղա-
գործների և բրուտների մասնագիտացման սկզբնական փուլը: Նրանց 
կարելի է դիտել որպես համայնքի արհեստավորների, որոնք սպասար-
կում էին վաղերկրագործական կոլեկտիվի պահանջները: Էթնոմշակու-
թային բազմազանությունը և բնակչության մեծ խտությունը  հանգեց-
նում էին հարաբերությունների բարդ համակարգի, որը տեղ էր գտել 
վաղ երկրագործների հասարակության մեջ: Շատ բնակավայրերում 
պահպանվել են կավից կամ քարից 1,5-3 մ. հաստությամբ պաշտպանա-
կան պատերի հետքեր: Վառ, յուրահատուկ բնութագիր ունեն Փոքր Ասիա-
յի վաղերկրագործական համայնքները՝ սկսած սննդի արտադրության, 
տնտեսության զարգացման առաջին իսկ փուլից (Չաթալ-Հույուկ): Սա-
կայն մ. թ. ա. VI-IV հազարամյակներում տնտեսական առաջխաղացումը 
ավելի քիչ է նկատվում: Հավանաբար դա մեծապես բացատրվում է չո-
ռոգվող կամ մասնակիորեն ոռոգվող երկրագործությամբ, որը սահմա-
նափակում էր երկրագործության հնարավորությունները համեմատած 
Շումերի ոռոգովի երկրագործության հետ: Հավանաբար դա էլ ազդել է 
Չաթալ Հույուկի վերելքի նվազման և փոքրասիական բնակավայրերի 
փոքր չափերի վրա մ. թ. ա. IV-III հազարամյակներում: Արդյունքում, 
պատմական զարգացման անհամաչափությունը սկսեց արտահայտվել 
Մերձավոր Արևելքի ամբողջ տարածաշրջանի վրա: Շումերական քաղա-
քակրթությունը շարժվում էր դեպի իր ծաղկումը, մինչդեռ Փոքր Ասիա-
յում դեռ նոր էին անցնում պատմական շրջանի զարգացման այս փուլին: 

Փոքր Ասիայի բնական պայմանները օժանդակում էին մշակութային 
և էթնիկ առանձնացմանը: Շուրջբոլոր լեռներով կտրտված դաշտավայ-
րեր էին, բնակեցված նախանձ հարևաններով (Burney, Lamb, 1971; 
Lloyd, 1967): Զարմանալի չէ, որ հնագետները մ. թ. ա. III հազարամյա-
կում Փոքր Ասիայի տարածքում հաշվում են 10-ից ավելի միաժամանակ 
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գոյություն ունեցող մշակույթներ (Mellaart, 1965): Պեղված բնակավայրե-
րում հրդեհի հետքեր են, իսկ բացված դամբարանները բառացիորեն լի 
են հնագույն զենքով: Նման պայմաններում քաղաքակրթության զարգա-
ցումը ավելի երկարատև է, և այնտեղ նշանակալից դեր էին խաղում ա-
ռաջավոր քաղաքակրթությունների հետ մշակութային և առևտրական 
կապերը: 

Այս գործընթացը տեղի է ունենում մ. թ. ա. IV հազարամյակի երկ-
րորդ կեսին և ամբողջ III հազարամյակի ընթացքում: Փոքրասիական 
հնագիտության մեջ այս շրջանը կոչվում է վաղբրոնզեդարյան շրջան 
(Mellaart, 1966): Այս անվանումը պայմանական է և ոչ բոլոր վայրերում է 
մետաղը բավականաչափ շատ և բազմազան: Մետաղի իրերը պատ-
րաստվում էին համաձուլվածքից և ոչ մաքուր պղնձից: Ամենուր աչքի է 
ընկնում ժառանգականությունը՝ եկած ավելի վաղ էնեոլիթյան համալիր-
ներից: Պահպանվում է նաև բաժանում՝ մշակութային շրջանների լոկալ 
հատկանիշների յուրահատկությամբ: Մշակութային բազմազանությունը 
չի փոխում պատմական զարգացման ընդհանուր ուղղվածությունը: Ամե-
նուր նկատվում է երկու հիմնական միտում՝ արհեստների արտադրու-
թյան վերելք և պարսպապատ կենտրոնների՝ նախաքաղաքների կազ-
մավորում: 

Հյուսիս-արևմուտքում վաղ բրոնզի I փուլը ներկայացված է Տրոյա I 
(Belgen a. o., 1950), որը թվագրվում է մոտավորապես մ. թ. ա. 3600-
3100 թթ: Նման նյութեր հայտնի են Պոլիխոնիի, Թերմիի (Lamb, 1936), 
Էմպորիոյի և Կում-թեփեի (I շերտ) պեղումներից: Կառուցման համար 
պիտանի քարհանքերի առկայությունը և տեղումների առատությունը 
պարտադրում էին քարե ճարտարապետության զարգացումը: Քարից 
կառուցվում էր ոչ միայն շինությունների հիմքը, այլև ամբողջ շինությունը: 
Տարածում են ստանում կացարանների կայուն տիպը՝ մեգարոնները: 
Դրանք բնորոշվում են դեպի բակ բացվող սյունասրահով, եկար ուղղան-
կյուն սրահներով: Գլխավոր սենյակում գտնվում էր օջախը, քարից նըս-
տարաններ, որոնք ծածկվում էին կաշվով: Աշխատանքային գործիքները 
ներկայացված են կացիններով և ուրագներով, ինչպես նաև մանգաղնե-
րի համար կայծքարից և վանակատից պատրաստված ներդիրներով: 
Ճիշտ է, հարկ է նշել, որ ինչպես ցույց են տվել փորձնական ուսումնասի-
րությունները, մանգաղների կոր ներդիրները իրենց աշխատունակու-
թյամբ չէին զիջում բրոնզե նմանատիպ գործիքներին, սակայն այս 
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երևույթն արդեն արխայիկ էր զարգացող մետաղագործության ֆոնի վրա 
(Stronach, 1957): Տրոյա I և Ֆերմիում կա նաև իսկական բրոնզ՝ պղնձի և 
անագի համաձուլվածք: Մետաղյա իրերը արդեն հանդիպում են գանձե-
րի տեսքով: Այսպես, Պոլիխոնիում գտնվել են երեք բրոնզե դաշույն ինչ-
պես տափակ, այնպես էլ ընդգծված ակոսով, հինգ տափակ կացին կամ 
ուրագ ու մի ռազմական կացին: Այստեղ գտնվել են նաև նիզակի սլաք-
ներ: Մետաղյա իրերը ներկայացված են նաև կեռ դանակներով, շաղափ-
ներով, ծակիչներով թռչնագլուխ քորոցներով:  

Ձեռքով պատրաստված կավանոթները բարձրորակ են: Դրանց մա-
կերեսը հաճախ փայլեցված է, գույնը՝ մոխրագույն, դարչնագույն և կար-
միր: Խեցեղենի նոր ձևերից հարկ է նշել կտցանման բերանով կճուճնե-
րը, պատվանդանների վրա անոթները և եռոտանի կճուճները: Մի շարք 
անոթներ ունեն փորագրված նախշեր, որոնք լցվում էին սպիտակ ներ-
կով: Պոլիխոնիում, որպես էնեոլիթյան դարաշրջանի ժառանգություն, 
փոքր քանակությամբ պահպանվել են սպիտակով գունազարդ անոթներ: 

Տրոյա I նյութերին նման է Իորտանի մշակույթը, որը տարածված էր 
Փոքր Ասիայի արևմտյան շրջաններում: Այն հայտնի է բացառապես 
դամբարաններից, որոնք թաղման ծեսով ուղղակիորեն կապված են 
էնեոլիթի հետ: Թաղումները կատարվում էին անոթներում, որոնք դրված 
էին ուղիղ շարքերով և քարարկղերում: Իորտանյան հարուստ խեցեղեն 
հավաքածուում կան փորագրված զարդանախշերով անոթներ, այդ 
թվում նաև ծորանով ավարտվող բերանով, ոտքերի վրա անոթներ և 
թռչնակերպ անոթներ:  

Հարավարևմտյան Անատոլիայի այս փուլի մշակույթը ներկայացված 
է Բեյջե-Սուլթանի XIX-XVII շերտերով: Դրանք բնութագրվում են շատ լավ 
թրծված խեցեղենով, որի մեջ շատ են ուղղահայաց և հորիզոնական 
մատնեքները: Գտնվել են պղնձի փոքր գործիքներ: Գտնվել են նաև 
մարմարից սխեմատիկ կուռք-արձանիկներ: Շինություններն ու օջախով 
սրբատեղիները ամրացված են հում աղյուսի պարսպով: Մշակույթի զար-
գացման գագաթնակետը նկատվում է Փոքր Ասիայի վաղ բրոնզե դարի 
միջին փուլում (մ. թ. ա. III հազարամյակի առաջին կես և երկրորդ կեսի 
սկիզբ): 

Փոքր Ասիայում այդ ժամանակ մետաղի մշակումը ծաղկում էր և տե-
ղական ոսկերիչներն ու դարբինները ստեղծում են գործեր, որոնք չեն 
զիջում այդ ժամանակի լավագույն աշխատանքներին (Burney, 1977): 
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Լայն տարածում է ստանում մոմե կաղապարի մեջ ձուլումը ու ոսկու վրա 
նրբացանց աշխատանքը: Օգտագործում էին բրոնզ, պղինձ, անագ, կա-
պար, արծաթ, ոսկի, էլեկտր և նույնիսկ երկնաքարային երկաթ: Բացի 
անագից, այս բոլոր մետաղները տեղական ծագում ունեն: Մասնագի-
տացված արտադրություն է դառնում զենքի՝ թրերի, դաշույնների և ռազ-
մական կացինների արտադրանքը: Որպես պաշտպանական միջոց այս 
ռազմատենչ ժամանակաշրջանում լայն տարածում են ստանում սաղա-
վարտները: Մեկ այլ ծաղկող ճյուղ է դառնում ոսկերչությունը, որի հիա-
նալի նմուշներից են Տրոյայում պեղված ականջօղերը: Ընդգծվում են մե-
տաղամշակման երեք տեղական դպրոցներ՝ հյուսիսարևմտյան, պոնտա-
կան և անատոլիական: Արտադրության առաջատար ճյուղերը՝ մետա-
ղամշակումն ու մետաղագործությունը ստեղծեցին տեխնոլոգիական 
հիմք, որպեսզի այս արհեստը առանձնանա երկրագործությունից: 

Փոքր Ասիայում տեղ գտած ընդհանուր պատմական իրավիճակը 
խթանում է հասարակության սոցիալական դասակարգման և քաղաքա-
կան իշխանության ինստիտուտների ստեղծման գործընթացը: Մ. թ. ա. 
III հազարամյակը ընդհանուր առմամբ ռազմական լարվածության շրջան 
էր: Բնակիչները թաքնվում էին քաղաքի բարձր պարիսպների հետևում, 
որտեղ պահվում էր հավելյալ արտադրանքը և կուտակված գանձերը: 
Սակայն գյուղական բնակչությունը վարում էր կյանք, որը քիչ էր տար-
բերվում վաղերկրագործական համայնքի կյանքից, և, անգամ խեցեղեն 
անոթները պատրաստվում էին ձեռքով: Քաղաքներն էլ զիջում էին միջա-
գետքյան կենտրոններին, ինչպես իրենց չափսերով, այնպես էլ մոնու-
մենտալ շինություններով: Քաղաքներից շատերը՝ Տրոյա II, Պոլիխոնի V, 
Ախլատլիբելը գրավում էին ընդամենը 1-2 հա տարածք: Ճիշտ է, այնպի-
սի կենտրոն, ինչպիսին Թուրքիայի հարավում գտնվող Բեյջե-Սուլթանի 
գրաված տարածքը բավականին զգալի է՝ 24 հա: Բեյջե-Սուլթանը 
պաշտպանող պարիսպը կառուցված էր քարից և ուներ 5 մ. հաստու-
թյուն: Համեմատաբար փոքր են Բեյջե-Սուլթանի սրբատեղիները, որոնք 
ունեին ընդամենը 15-17 մ. երկարություն: Առանձին կանգնած հասարա-
կական շինություններ կային Տրոյայում և Պոլիխոնիում: 

Հյուսիս-արևմուտքում նկատվում են նաև երկպառակտության հե-
տևանքները՝ Տրոյա I ավերվել էր և դրա ավերակների վրա կառուցվել էր 
լավ ուսումնասիրված Տրոյա II ամրոցը՝ քարե պաշտպանական պարըս-
պով, որն ամրացված էր ուղղանկյուն աշտարակ-որմնահեծերով և երկու 
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դարպասներով, որոնց պաշտպանությանը նույնպես մեծ նշանակություն 
էին տալիս (Belgen, a. o., 1951, Belgen, 1963): Ամրոցի կենտրոնում 
գտնվում էր մեգարոնի տիպի մեծ շինություն, որն ուներ 35 մ. երկարու-
թյուն: Ենթադրվում է, որ այստեղ բնակվում էր տեղական իշխանավոր-
ներից մեկը: 

Զգալի փոփոխություններ են տեղի ունենում խեցեղենում: Առաջին 
անգամ Փոքր Ասիայում տեղ-տեղ կիրառվում էր բրուտի անիվը: Բնորոշ 
է դառնում երկու կողմից բռնակով նրբագեղ անոթը: Այդպիսի գավերն ու 
ծորակով անոթները երկար ժամանակով դառնում են փոքրասիական 
խեցեղենի բնորոշ գիծը և փոփոխված հայտնվում են 1,5 հազարամյակ 
անց հունական անոթներում: Տրոյա II գավերը անգոբապատ են և լավ 
փայլեցված: Իր գոյության փուլերից մեկում Տրոյա II նույնպես հրդեհվել 
էր և գիտնականները նշում են Տրովադայի բնակատեղիների քանակի 
նվազում: Փաստը, որ հարձակվողները հույս ունեին այստեղ գտնել հա-
րուստ ավար վկայում է Հ. Շլիմանի կողմից հայտնագործած գանձը: 
«Պրիամոսի գանձը» պարունակում է ոսկու և արծաթի զարդեր, այդ 
թվում նաև ականջօղեր, ճակատակալներ, երկպարույր գլխիկով քորոց-
ներ: Մյուս գանձի իրերը մատնանշում են հին Տրովադայի հեռավոր կա-
պերը: Դրանում գտնվել են իրեր մերձբալթյան սաթից և հյուսիս - աֆղա-
նական լազուրիտից: Տրոյայի իշխանավորի բնակարանը և գանձերը, ո-
րոնք ներառում են բարձր խավի կողմից կուտակված գանձեր, վկայում 
են սոցիալական և ունեցվածքային տարանջատման գործընթացի մա-
սին: Կենսակերպի տարանջատումը իր նյութական արտացոլումն է 
ստանում իշխանական տների կառուցման և հազվագյուտ զարդերի 
պատրաստման մեջ: 

Փոքր Ասիայի հարավ-արևմուտքում Բեյջե-Սուլթանի XVI-XIII շերտե-
րը տալիս են նյութ, որը կարծես շարունակում է Տրոյա I ավանդույթները: 
Գոյություն ունի վարկած, որի համաձայն Տրոյա I մշակույթի կրողները 
մասնակիորեն դուրս են մղվել Տրովադայից ռազմատենչ զավթիչների 
կողմից, որոնք ոչ մեկ անգամ են հարձակվել Տրոյայի վրա: 

Բեյջե-Սուլթանի սրբատեղիները իրենց հատակագծով ներկայաց-
նում են նույն մեգարոնները, որոնք սովորաբար զույգերով են տե-
ղադրված: Ենթադրվում է, որ դրանցից մեկը ձոնվում է կանացի աստ-
վածուհուն՝ Մեծ Աստվածուհուն, մյուսը՝ տղամարդ աստծուն, հավանա-
բար աստվածուհու որդուն կամ ամուսնուն: Կապը այս աստվածների և 
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երկրագործական մշակույթների միջև ակներև է: Սրբատեղիներում գտն-
վել են հացահատիկի պահեստներ և նվիրատվությունը հավանաբար ե-
ղել է հացահատկի ձևով, որը լցվում էր անոթների մեջ: Սրբատեղինե-
րում գտնվել են տասնյակ այդպիսի անոթներ: 

Սոցիալական բաժանման վկայությունը, որը տեղի էր ունենում ա-
րևմտյան Անատոլիայի հասարակություններում, պարզ երևում է Դորակի 
դամբարաններում: Մշակութային առումով դրանք պատկանում են իոր-
տան տիպի համալիրներին, որոնք դեռ գոյություն ունեին Տրոյա II ժա-
մանակ: Դրանց թաղման ծեսը բավականին ավանդական է. կծկված վի-
ճակով հանգուցյալները տեղադրված են քարարկղերում: Փոքր են ի-
րենք՝ քարարկղերը, մեկը 1,8x0,83 մ., մյուսը 2x3,1 մ. : Մի դամբարանում 
թաղվել են մեկ տղամարդ և մեկ կին: Սակայն Դորակի թաղման գույքը 
արտառոց հարուստ է և բազմազան: Այստեղ գտնված փայտյա իրերի 
վրա, որոնք հավանաբար ոսկով պատած գահի մասեր էին, կա հիերոգ-
լիֆ գրություն Եգիպտոսի V հարստության II փարավոն Սահուրայի անու-
նով (մոտավորապես մ. թ. ա. 2494-2345 թթ.): Սա մի կողմից օգնում է 
ճշտելու ամբողջ համալիրի թվագրությունը, իսկ մյուս կողմից ցույց է 
տալիս լայն մշակութային և առևտրական կապերը: Շքեղ զենքը՝ բրոն-
զից, ոսկուց և արծաթից, նրանց մեջ մի դաշույն, որի շեղբը պատրաստ-
ված է երկնաքարային երկաթից, տարբեր տեսակի զարդերն ու անոթնե-
րը ցույց են տալիս, որ երկու դամբարանները պատկանել են անձանց, ո-
րոնք բարձր դիրք են գրավել հասարակության մեջ: Արևմտյան գիտնա-
կանները, օրինակ՝ Ջ. Մելարթը հակված են կոչել նրանց թագավորներ 
(Mellaart, 1965): Սակայն Դորակում չկա ոչ մոնումենտալություն, որը 
բնորոշ է թագավորական դամբարաններին Ուրում և Անյանում, ոչ էլ 
զանգվածային զոհաբերություններ: Հավանաբար Դորակի դամբարան-
ներում թաղված են բավականին բարձր սոցիալական դիրք գրավող ցե-
ղային միությունների ցեղապետեր: Թաղման նյութում գտնվել է բարձր 
վարկանիշ ունեցող իր ինչպիսին է լեռնային բյուրեղից պատրաստված 
առյուծի գլխով, ոսկե բռնակով արծաթյա դաշույնը, որը ցույց է տալիս 
հանգուցյալի գրաված դիրքը հասարակության մեջ: 

Սոցիալական դիրքի այսպիսի ընդգծումը բնութագրական գիծ էր դի-
տարկվող ժամանակաշրջանում և դրա մասին համոզիչ վկայում է հա-
րուստ դամբարանների մեկ այլ խումբ՝ Կենտրոնական Անատոլիայում 
գտնվող Ալաջա-Հույուկը (Arik, 1937; Koşay, 1951, 1966): Դրանց կառուց-
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վածքը շատ պարզ է: Դրանք սովորական դամբարանային փոսեր են, 
ճիշտ է բավականաչափ մեծ չափերի, մոտ 3,5 մ. լայնքով և մինչև 6-7 մ. 
երկարությամբ: Բայց թաղման ծեսը ընդգծում է հանգուցյալների կարևո-
րությունը համայնքում: Դամբարանների պատերը մասամբ քարից են: 
Դամբարանները ծածկված են գերաններով, որոնց վրա գտնվել են զո-
հաբերված ցուլերի մի քանի կաշի: Գտնվել են նաև ցուլերի գանգեր և 
վերջույթների ոսկորներ: Պեղված 13 դամբարանները աչքի են ընկնում 
արտառոց հարուստ և բազմազան գույքով: Պահպանվել են քայքայված 
կահույքի փայտե մասեր, հավանաբար ամպահովով հարթակներ, որոնց 
վրա դրել են հանգուցյալներին: Բազմազան շքեղ զենքերը խոսում են 
թաղվածների զինվորական դասին պատկանելու մասին: Գտնվել են դա-
շույններ, թրեր, նիզակներ, արծաթյա ռազմական կացին, որի բռնակը 
ոսկեպատ է: Գտնվել են նաև երկու ոսկե բռնակներով դաշույններ, ո-
րոնց շեղբը երկնաքարային երկաթից է: Դատելով թաղման նյութից՝ ան-
ձինք, որոնք թաղվել են Ալաջա-Հույուկում ռազմական առաջնորդներ է-
ին, որոնց դերը մ. թ. ա. III հազարամյակի Փոքր Ասիայի լարված պայ-
մաններում շատ մեծ էր: Հարուստ և բազմազան են նաև զարդերն ու 
հարդարանքի իրերը: Դրանք ընդգծում են բարձր վարկանիշ ունեցող 
կյանքի բնույթը, որը ձգտում էր վարել նորաթուխ իշխանությունը: Գտն-
վել են քորոցներ, ոսկյա ապարանջաններ, արծաթյա և բրոնզե սանրեր, 
բրոնզե հայելիներ: Բազմազան են նաև անոթները, որոնք պատրաստվել 
են բրոնզից, արծաթից, ոսկուց, էլեկտրայից: Կան նաև կավե անոթներ, 
բայց դրանք հազվագյուտ են: Շատ հետաքրքիր են հասարակական դիր-
քը մատնանշող իրերը, որոնք հավանաբար գայիսոնի գլխիկներ են 
պատրաստված բրոնզից, թանկարժեք մետաղների դրվագավորմամբ: 
Դրանք նախ և առաջ կենդանիների արձանիկներ են՝ եղջերուների, ցլե-
րի տեսքով: Նման գլխիկների կամ շտանդարտների տիպը ունի բավա-
կանին բարդ բնույթ: Դրանց վրա պատկերված են արևը խորհրդանշող 
սակավառակներ: Շտանդարտներից մեկի վրա ատամնավոր սկավառա-
կի ֆոնի վրա պատկերված է վայրի ավանակ, մյուսի վրա՝ երկու ցլերի 
միջև կանգնած եղջերու: Բայց այս իրերի սեմանտիկ բնույթը ակներև է, 
և ամենայն հավանականությամբ դրանք ցույց են տալիս, որ թաղվածնե-
րը առնչվել են ևս մի կարևոր գործառույթի՝ ծիսական արարողություննե-
րի իրագործման հետ: Ալաջա-Հույուկի ցեղապետ-քրմերը գտնվում էին 
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մ. թ. ա. III հազարամյակի Կենտրոնական Անատոլիայի սոցիալական 
աստիճանի վերևում: 

Կենտրոնական Անատոլիայի այս ժամանակաշրջանի մշակութային 
պատկերը բավականին յուրահատուկ է: Տվյալ համալիրների խեցեղենը 
սև և սև դարչնագույն է: Անոթների ձևերի մեջ շատ են հեղուկի հոսքը ա-
պահովող շուրթի վրա ակոսավոր անոթներն ու երկկանթ գավաթները: 
Այդպիսին են Ալիշարի 1 և 5-8 շերտերի անոթները: Հետաքրքիր է, որ Ա-
լաջա-Հույուկի ոսկերչական իրերն էլ ձևով և պատրաստման մեթոդով 
տարբերվում են տրոյական գանձերի զարդերից: Անատոլիական մետա-
ղագործական դպրոցի համար բնորոշ են կապերը շումերական ոսկեր-
չության հետ, հայտնի Ուրի «թագավորական» դամբարաններից: Փոքր 
Ասիայի հարուստ մետաղական հանքերը ոչ միայն խթանում էին տեղա-
կան մետաղամշակման ծաղկումը, այլև վաղ ժամանակներից սկսել էին 
հումքը օգտագործել լայն փոխանակության համար: Իզուր չէ, որ Տավրո-
սը միջագետքյան ավանդույթի համաձայն կոչվում է «արծաթյա լեռներ» 
(История Древнего Востока, 1983): Անատոլիայի պղինձն ու արծաթը 
գնում էր ոչ միայն Միջագետք, այլև Սիրիա, Լիբանան և հավանաբար 
Պաղեստին: Սակայն ճիշտ չէ այդ «համաշխարհային առևտուրը» պատ-
կերացնել ժամանակակից ձևով, ինչպես ասում են շատ արևմտյան հե-
ղինակներ: Մետաղը կարող էր բերվել զինված առևտրական արշա-
վանքների ժամանակ և աքքադական թագավորների արշավանքները 
դեպի Արևելյան Միջերկրական նպատակ էին հետապնդում ձեռք բերել 
Միջագետքին այդքան անհրաժեշտ մետաղ ու փայտանյութ: Դրա հետ 
մեկտեղ, անկասկած է, որ նման կապերի զարգացումը Փոքր Ասիայում 
քայքայում էր նախնադարյան կացութաձևը և խթանում էր վաղ դասա-
կարգային հասարակությունների ձևավորումը, որոնց պոտենցիալ ա-
ռաջնորդները դառնում էին սոցիալական վերնախավի ներկայացուցիչ-
ներ՝ հայտնի Դորակի և Ալաջա-Հույուկի դամբարաններից: Դրանցում 
գտնված շքեղ զենքը խորհրդանշում էր վառ արտահայտված ռազմական 
ղեկավարների դասի ներկայացուցիչներին: Միջցեղային շերտընդմիջ-
ման պայմաններում այդ դասի գործառույթները ձեռք էին բերում հատ-
կապես մեծ նշանակություն: 

Վաղ բրոնզի վերջին փուլը (մ. թ. ա. 2300-1900 թթ.) արդեն մոտեց-
նում է մեզ գրավոր աղբյուրներով լուսաբանված շրջանին: Այդ շրջանի 
համալիրներում, որոնք պահպանել են տեղական տարբերությունները, 
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արտացոլվում է երեք հիմնական միտում՝ երկրագործությունից անջատ-
ված արհեստների զարգացում, հարձակողական և պաշտպանական 
զենքի զարգացում և հասարակության վերնախավի մեկուսացում: Խեցե-
ղենի արտադրության մեջ ավելի շատ է կիրառվում դուրգը, որը մինչ այդ 
հայտնի էր միայն Տրովադայում: Հատուկ նրբագեղությամբ է աչքի ընկ-
նում Կենտրոնական Անատոլիայի այսպես կոչված կապադովկյան խեցե-
ղենը իր բազմագույն գունազարդմամբ: Փոքր Ասիայի հյուսիս-արևել-
քում, Պոնտական շրջանում ներկայացված են համալիրներ, որոնք զար-
գացնում են Ալաջա-Հույուկի ավանդույթները և ամենայն հավանականու-
թյամբ պատկանում են ավերված հարուստ դամբարաններին (Մախ-
մատլար, Խորոզ-թեփե): Այստեղ գտնվել են ցլերի, եղջերուների, լեռ-
նային այծերի արձանիկներ, արևի սկավառակ պատկերող շտանդարտ-
ներ, ոսկե և արծաթյա անոթներ: Հանդիպում են նաև կանանց արծաթյա 
արձանիկներ, ընդ որում դրանցից մեկի ձեռքին երեխա կա: Հարավային 
Թուրքիայում հայտնի են հարուստ թաղումներ և մոնումենտալ դամբա-
րաններ (Алекшин, 1986): Հասարակությունից մեկուսացված վերնախա-
վը հոգում էր նաև կենցաղային բարեկեցության մասին: Կենտրոնական 
Անատոլիայում, Քյուլ-թեփեում մ. թ. ա. III հազարամյակում կառուցվում է 
խոշոր պալատ (Ozguç, 1959): Հիմք կա ենթադրելու, որ այս զարգացումը 
կասեցվել է մ. թ. ա. III հազարամյակում տեղի ունեցած ինչ-որ իրադար-
ձությամբ, երբ բավականին մեծ թվով նստակյաց բնակավայրեր անկում 
են ապրում հատկապես Փոքր Ասիայի արևմուտքում: 

Որոշ գիտնականներ այս անկումը կապում են հնդեվրոպական ցե-
ղախմբերի, ենթադրաբար լուբիացիների տեղաշարժման հետ (Mellaart, 
1958, Маккуин, 1983): 

Առաջարկվում է նաև այն միտքը, որ տեղական ցեղերի որոշ մասն 
անցնում է անասնապահության, սակայն ընդհանուր առմամբ մշակու-
թային և սոցիալ-տնտեսական առաջխաղացումը չի ընդհատվում: Մ. թ. 
ա. II հազարամյակում Բեյջե-Սուլթանը դառնում է իսկական քաղաք ա-
ռանձնացված ամրոցով, իսկ գտնված հիերոգլիֆներով կնիքը մատնա-
նշում է գրի զարգացումը: Պաշտպանական պարսպով ամրոց կառուց-
ված է նաև Ալիշարում: Ռազմական ազնվականությունը, որը Դորակում 
և Ալաջա-Հույուկում կառուցում է դամբարաններ, իր գենետիկ շարունա-
կությունն է գտնում ի դեմս առանձին շրջանների գլուխ կանգնած փոքր 
ցեղապետերի: Ինչպես ցույց են տալիս գրավոր աղբյուրները, մ. թ. ա. II 
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հազարամյակի սկզբում Քյուլ-թեփե-Կանիսում՝ հայտնի ասորական ա-
ռևտրական գաղութով, կառավարում էր «թագավորը» իր վարչական ա-
պարատով, որը տեղակայվում էր ամրոցում (Клинописные тексты, 1968): 
Տեղի է ունենում վաղ դասակարգային հասարակության և քաղաքակրթու-
թյան կազմավորում, որն աճել էր տեղի հարուստ մշակութային ավան-
դույթների վրա, օգտագործելով, սակայն մի շարք միջագետքյան էտալոն-
ներ և մասնավորապես այնտեղ ստեղծված սեպագրի համակարգը: 
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Լիլիթ Աբաջյան  

Բանալի բառեր` Արևելյան Միջերկրական, Պաղեստին, Փոքր Ասիա, Յար-
մուկ, Երիքով, էնեոլիթ, վաղ բրոնզ, Տրոյա, Հասուլ, Չաթալ Հույուկ, Ալաջա 
Հույուք: 

Արևելյան Միջերկրականի և Պաղեստինի վաղերկրագործական մշակույթնե-
րի (Մերսին, Տաբատ-էլ-Համա, Բիբլոս, Ռաս Շամրա, Ամուկ, Երիքով) վրա մեծա-
պես նպաստել են անբարենպաստ կլիմայական պայմանները: Հորդանանի հով-
տում նստակյաց ցեղերի հետ մեկտեղ պահպանվել էին քոչվոր ցեղեր, որոնք չէին 
կառուցում հարմարավետ կացարաններ: և որոնք թողել են Յարմուկի տիպի հա-
մալիրներ: Մ. թ. ա. IV հազարամյակի վերջում նկատվում է Բերշեբա և Հասուլ 
բնակավայրերի զարգացում և վերելք Միջերկրականի (հյուսիսից) և Միջագետքի 
(հարավից) մեծ ազդեցությամբ: 

Փոքր Ասիայի աշխարհագրական կտրվածությամբ էր պայմանավորված ա-
ռանձին էթնիկական խմբերի, ինչպես նաև մշակույթների կազմավորումը (Տրոյա, 
Կում-թեփե, Չաթալ Հույուկ, Ալաջա Հույուկ, Քյուլ-թեփե, Ջան Հասան, Ալիշեր, Դո-
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րակ): Մ. թ. ա. III հազարամյակում Փոքր Ասիայում միաժամանակ գոյություն ունե-
ին 10 մշակույթներ: Միևնույն ժամանակ ռազմական լարվածությունը խթանում էր 
դասակարգային հասարակության և քաղաքային կառավարման ինստիտուտի 
կազմավորումը: Հասարակության վերելքի և զարգացման գործընթացը դանդա-
ղեց հնդեվրոպական՝ լուբիական ցեղախմբի նեխուժմամբ: 

Մ. թ. ա. II հազ. այնպիսի բնակավայրեր, ինչպիսիք են Բեյջե Սուլթանը, Քյուլ-
թեփե-Կանիսը դառնում են «թագավորի» կողմից կառավարվող իսկական քաղաք-
ներ: Լիովին կազմավորվել էր դասակարգային հասարակությունը հիմնված միջա-
գետքյան և տեղական էտալոնների սիմբիոզի վրա: 

ДРЕВНЕЙШИЕ КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ  
И МАЛОЙ АЗИИ 

Лилит Абаджян 

Ключевые слова: Восточное Средиземноморье, Палестина, Малая Азия, 
Иерихон, энеолит, ранняя бронза, Троя, Хасул, Чатал Хуюк, Аладжа Хуюк 

Неблагоприятные климатические условия повлияли на развитие раннеземле-
дельческих культур Восточного Средиземноморья и Палестрины (Мерсин, Таббат-
эль-Хамма, Библ, Рас Шамра, Амук, Иерихон). В долине Иордана наряду с оседлыми 
племенами еще сохранились кочевники не строящие удобных жилищ и оставивших 
комплексы типа Ярмук. В конце IV тысячелетия до н. э. ощущается подъем в развитии 
в поселениях Бершеба и Хасул с сильным влиянием Средиземноморья с севера и 
Месопотамии с юга.  

Географическая раздробленность территории Малой Азии обусловила форм-
ирование отдельных этнических групп, рaвно как и культур (Троя, Кум-тепе, Чатал 
Хуюк, Аладжа Хуюк, Кюль-тепе, Джан Хасан, Алишер, Дорак). В III тысячелетии до н. 
э. в Малой Азии одновременно существовали 10 культур. В это-же время военная 
напряженность стимулировала процессы образования классового общества и 
института городского правления. Вторжение индоевропейских лувийских племен 
замедлило процесс подъема и развития обществ.  

Во II тыс. до н. э. такие поселения как Бейдже-Султан, Кюль-тепе-Канис стано-
вятся настоящими городами управляемыми «царем». Полностью сформировались 
классовые общества на основе симбиоза месопотамских и местных эталонов.  
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EARLIEST CULTURES OF EASTERN MEDITERRANEAN AND ASIA MINOR 

Lilit Abajyan 

Keywords: Eastern Mediterranean, Palestine, Asia Minor, Jericho, Chalcolith, Early 
Bronze, Troy, Çatal Hüyük, Alaca Hüyük, Hassul 

Unfavourable, climatic conditions affected the development of the early agricultural 
cultures of the Eastern Mediterranean and Palestine (Mersin, Tabbat-el-Hamma, Bibl, as-
Shamra, Amuk, Jericho). In the valley of the Jordan allong with the settled tribes, still 
existed nomadic tribes, which didn't build comfortable houses and which left complexes 
of Yarmuk type. At the end of the IV millennium B. C., the settlement of Bersheba and 
Hassul, were on the rise with a strong influence of the Mediterranean from the north and 
Mesopotamia from the south.  

Geographical breakage of the territory of the Asia Minor caused the formation of 
separete ethnic groups, as well as cultures (Troy, Kum-tepe, Çatal Hüyük, Alaca Hüyük, Jan 
Hasan, Alisher Hüyük, Dorak and others. In the III millennium B. C. ten different cultures 
existed simultaneously. At the same time military tension stimulated the process of the 
class formation of the society and the institute of the urban governing. The process of the 
upsurge and development was slowed down by the invansion of the Indo-European-
Luvean tribes. In the II millennium B. C. such settlements as Beycesultan, Kül-tepe-Kanis 
became real urban settlements governed by the «king». Class formation of the society was 
completed based on the symbiosis of the Mesopotamian and local standarts.  
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԴՐԱՍԽԱՆԱԿԵՐՏՑԻՆ  
ՈՐՊԵՍ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉ  

ԵՎ ՊԱՏՄԻՉ-ԳՐՈՂ 

Վաչագան Ավագյան 

Հովհաննես Դրասխանակերտցին հայ նշանավոր հայրապետներից 
է, ով, ինչպես տեղեկանում ենք իր §Շարք կաթողիկոսացն հայոց¦ աշ-
խատությունից, հայոց հոգևոր առաջնորդ է ընտրվել Մաշտոց Եղվարդ-
ցի կաթողիկոսից հետո` 897 թվականին1: Այդ մասին մենք իմանում ենք 
նաև Դրասխանակերտցու §Հայոց պատմություն¦ գրքից, որը հայ հին 
գրականության փայլուն կոթողներից մեկն է: Այստեղ նա վկայում է. §Ես` 
խեղճս, թշվառականս, ողորմելիս` Հովհաննեսս, որ հոգևոր խրատով 
գրեցի սույն գիրքը, ոչ թե արժանիքներիս համար դրվեցի սուրբ աթո-
ռին, այլ թերևս չկարողանալով հակառակվել արքայի կամ նախարարա-
կույտ բազմության հրամանին: Թեպետև իմ մանկությունից սկսած աշա-
կերտել եմ այդ սուրբ մարդուն` Մաշտոցին, բայց նաև մեր միջև մարմնա-
կան ազգակցություն ու հարազատություն կա: Սակայն իմ մեղքերի գե-
րանով կուրացած` հարկ չհամարեցի նշմարելու եղբոր աչքի շյուղը…¦2:  

Թովմա Արծրունի պատմիչը, որ ժամանակակից է Դրասխանակեր-
ցուն, իր Պատմության մեջ մեծ ջերմությամբ է խոսում նրա մասին` 
վկայելով. §Նրա (Մաշտոց կաթողիկոսի- Վ. Ա.) փոխարեն հայրապետա-
կան աթոռը ժառանգեց երանելի տեր Հովհաննեսը, որը աճել և ուսում 
էր առել սուրբ Մաշտոցի մոտ, նրանից հրահանգվող կրթարանում ուս-
մամբ լցվել, քաղցրաբարո և հեզահայաց տղամարդ էր, միշտ իրեն հա-
սարակ էր պահում, հեռու էր ամբարտավանությունից, բարձրահոնու-
թյունից, մնում էր հեզերի աստիճանին` դրվատվելով մեր Փրկչից` Հիսուս 
Քրիստոսից¦3: 

                                            
1 Տե՛ս Աբեղյան Մ., Երկեր, հատ. Գ, Եր., 1968, էջ 479: 

2 Դրասխանակերտցի Հ., Հայոց պատմություն, Եր., 1996, էջ 187: Այսուհետև այս հրատարա-

կությունից կատարած մեջբերումների համապատասխան էջը կնշվի տեքստում` փակագծե-
րի մեջ: 

3 Թովմա Արծրունի և Անանուն, Պատմություն Արծրունյաց տան, Եր., 1985, էջ 377: 
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Լինելով իր ժամանակների պետական և եկեղեցական նշանավոր 
գործիչներից մեկը` Հովհաննես Դրասխանակերտցին իր Պատմության 
մեջ նկարագրած իրադարձություններից շատերին ժամանակակից է և 
անմիջական մասնակից, մի բան, որ նրա պատմածներին միանգամայն 
հավաստիություն է հաղորդում1: §Հովհաննես կաթողիկոսի այդ երկը,- 
գրում է մեծանուն գիտնական Մանուկ Աբեղյանը,- իր խոշոր մասով ոչ 
թե սոսկ պատմություն է այս բառի սովորական իմաստով, այլ ինքնա-
կենսագրություն կամ հիշողություններ, և իբրև այդպիսին` կյանքի անմի-
ջական կենդանի կոնկրետ արտահայտություն է¦2: Շնորհիվ այս հանգա-
մանքի` մենք շատ բան ենք իմանում Դրասխանակերտցու կյանքի ու 
գործունեության մասին: Եվ հետո` պատմական տարբեր իրադարձու-
թյունների առնչությամբ պատմիչ կաթողիկոսի կատարած խորհրդածու-
թյունները ամբողջական պատկերացում են ստեղծում նրա հայացքների, 
բնավորության ու հոգեբանության վերաբերյալ, որովհետև, ինչպես նշում 
է Ստեփանոս Մալխասյանը, §որևէ գրուածքի մէջ արտայայտուած 
մտքերն ու զգացմունքները և արտայայտութեան ոճը բնորոշում են հեղի-
նակի միտքը, սիրտը և բնաւորությիւնը¦3: Այս իմաստով մեզ համար հե-
տաքրքիր է Հովհաննես Դրասխանակերցին և° որպես եկեղեցական ու 
պետական գործիչ, և° որպես պատմիչ-գրող, քանի որ նրա Պատմության 
մեջ արտացոլվող դեպքերն ու դեմքերը այսպես թե այնպես ներկայաց-
վում են ուրույն աշխարհայացք, բնավորություն ու հոգեբանություն ունե-
ցող պետական գործիչ-պատմիչի տեսանկյունից:  

Հեղինակ-պատմիչի կերպարը սկսվում է ուրվագծվել հենց Պատմու-
թյան առաջաբանում, որտեղ նա ընթերցողին ներկայանում է որպես մի 
գիտնական այր, որը մեծ սիրով ու երախտագիտությամբ է խոսում իրեն 
ժամանակով նախորդած այն պատմիչների մասին, որոնք §իրենց մտքի 
հարստությամբ ու առատությամբ ջանացին երկրի համար օգտակար 
գործ կատարել, որով մարդկանց անհրաժեշտ կարիքները հոգացին և 
ստույգ տրամաբանությամբ շարադրեցին` մեր նախնիների պատմությու-
նը մատենագրելով իրենց գրվածքների մեջ¦, որոնք, ինչպես ինքն է 
                                            
1 Տե՛ս Մկրյան Մ., Երկեր, հատ. 1, Եր., 1987, էջ 391: 

2 Աբեղյան Մ., Երկեր, հատ. Գ, Եր., 1968, էջ 483: 

3 Մալխասյան Ստ., Դասընթաց հայոց մատենագրութեան պատմութեան, Թիֆլիս, 1908, էջ 

179:  
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խոստովանում, իր համար §ավելի պատվելի, փափագելի և օգտակար 
են¦ (7): Բերված հատվածում երևում է գրականության հարգն ու նշանա-
կությունը գիտակցող պատմագրի կերպարը, որը շատ լավ է ըմբռնել 
հոգևոր արժեքի, գրական, գիտական վաստակի նշանակությունը: 

Դրասխանակերտցու մարդկային անհատականության մասին պատ-
կերացում է տալիս նաև նրա` իր ձեռնարկած գործի մասին խորհրդածու-
թյունը: Խորապես գիտակցելով իր գործի կարևորությունը` նա ինքն էլ 
նախորդների օրինակով որոշում է կատարել մի դժվարին ու պատաս-
խանատու գործ` գրել սեփական ժողովրդի պատմությունը. §Այդպես էլ ես 
այստեղ խորամուխ եղա այն պատմությունների մեջ, որոնք առաջիկայում 
պետք է շարադրեմ, և դա ոչ թե իմ քմահաճույքով կամ ցանկությամբ, այլ 
նրա համար, որ ճանաչեցի ինձնից օգտվողների հոգու մտածության ան-
դադար շարժումները, այնուհետև ազդվելով մի նավապետից` թիավարե-
լով արագ ընթացա իմ ճառի մակույկով և տառապելով չարչարվեցի այս 
պատմությունն անել¦ (9): Թերևս օգտվելով Ագաթանգեղոսի Պատմու-
թյան հայտնի առաջաբանի գեղեցիկ պատկերների երանգավորումներից1` 
Հ. Դրասխանակերտցին էլ ուզում է ցույց տալ, որ հոգևոր արժեքը ստեղծ-
վում և ասպարեզ է գալիս անհատի բացառիկ եռանդի շնորհիվ, դժվար 
երկունքով: 

Առաջաբանի հետագա շարադրանքից պարզ է դառնում, որ Դրաս-
խանակերտցին իր գործը գրելիս հետևել է որոշակի տեսակետի` պատ-
մության բնույթի ու շարադրանքի եղանակի մասին, պաշտպանել է ու-
րույն սկզբունք. ընթերցողների համար ծիծաղելի չդառնալու համար ու-
րիշների արդեն մեկ անգամ գրածը հանկարծ միամտաբար նույնությամբ 
չկրկնել, քերթողների արվեստը չխաթարել: Սա նշանակում է, որ հեղի-
նակը էական է համարել շարադրանքի գեղեցկությունը, աշխատանքի 
գիտական կողմի ապահովումը: Ու եթե նա իր խոսքը որակում է §տրոր-
ված ու աղքատիմաց¦, ապա սոսկ համեստության անհրաժեշտ սահման-
ները չշրջանցելու համար, ինչպես հաճախ անում էին նաև նրա նախորդ 
հայ մատենագիրներից շատերը, օրինակ, Եղիշեն2:  

                                            
1 Տե՛ս Ագաթանգեղոս, Հայոց պատմություն, Եր., 1983, էջ 6-23: 

2 Տե՛ս Եղիշե, Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին, Եր., 1989, էջ 9:  
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Պատմության առաջաբանում Հ. Դրասխանակերտցին ներկայաց-
նում է նաև իր գրելիքի համառոտ ծրագիրն ու նպատակը. §Ես չեմ ուզում 
առաջաբանի վրա երկար ժամանակ վատնել, որովհետև ցավագին ծե-
րությունը մահը պատրաստ պահում է դռան հետևում, և տագնապն ու 
տարակուսանքն ստիպում են հապճեպորեն պատմել մեզ հասած անցքե-
րի, աղետների, անհամար խռովությունների ու դեպքերի մասին: Ուրեմն` 
այսուհետև իմ տրորված ու աղքատիմաց խոսքն արագագիր դպիրի 
գրչությամբ առաջ կտանեմ նախ գրքերի միջոցով դիմելով հայրերին` 
ըստ նախապես նրանց գործի, երևի փոքր-ինչ ծանոթացնելով Նոյի որ-
դիներից սկսած բոլոր ազգերի ու ցեղերի նախնական տարածվելուն և 
ապա մեր Հաբեթին…¦ (9): Հիշյալ տողերում արդեն ուրվագծվում է նաև 
երկրի ճակատագրով մտահոգված հեղինակ-պատմիչի կերպարը, որը 
մարդկայնորեն ապրել է հայրենի երկրի ծանր դրաման, տագնապել 
նրան պատուհասած ներքին խռովություններից ու աղետներից:  

Հիշյալ մեջբերումից նաև հայտնի է դառնում, որ Դրասխանակերտ-
ցին իր Պատմությունը գրել է ծեր հասակում, և ինչպես Մ. Մկրյանն է 
կարծում, հավանաբար իր կյանքի վերջին տարիներին, երբ Բագրատու-
նիների թագավորության բավական ծանր ու խառնակ շրջանում ապաս-
տանել էր Վասպուրականի Գագիկ թագավորի մոտ, ուր վայելում էր փո-
թորկահույզ անցքերից ազատ մի խաղաղ և ապահով կյանք1:  

Դրասխանակերտցին, ինչպես արդեն հասկացանք, բուն պատմությու-
նը սկսում է Նոյից ու նրա որդիներից: Հետո §չափավոր ձևով¦ շարադրում 
է Հաբեթի սերունդների հաջորդականությունը, հասնում Հայկ ու §արագ ու 
հապճեպ, համառոտելով, սեղմ բովանդակությամբ¦ տալիս հետագա ժա-
մանակներում պատահած քաղաքական ու եկեղեցական դեպքերի նկարա-
գիրը: Պատմությունը, որ հասնում է մինչև 10-րդ դարի առաջին քառորդ, 
հատկապես հետաքրքիր է և կարևոր է դառնում` 850-ական թվականներից 
սկսած, քանի որ մինչ այդ ներկայացված նյութը իր հիմնական մասով բնա-
կանաբար քաղված է նախորդ պատմագիրներից, մասնավորապես Մ. Խո-
րենացուց ու Եղիշեից: Իսկ Աշոտ Բագրատունու իշխանության և թագավո-
րության շրջանի մասին համեմատաբար շատ համառոտ պատմելով` 
Դրասխանակերտցին հայտնում է, որ իրենից առաջ այդ մասին շարադրել 

                                            
1 Տե՛ս Մկրյան Մ., Երկեր, հատ. 1, Եր., 1987, էջ 391:  
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է Շապուհ Բագրատունին1, ուստի ինքը այդ ամենը մատուցում է, §որ 
կցկտուր տեղեկություններ չստացվեն¦: Պատմության հետագա մասը, որ 
վերաբերում է Սմբատ թագավորի և նրա որդի Աշոտի ժամանակին, այդ 
շրջանի հայոց պատմության մասին գլխավոր վավերական աղբյուրն է և 
արդեն գրված է միանգամայն ինքնուրույն, աչքի է ընկնում գրական-գե-
ղարվեստական ուրույն շնորհքով, կենդանի դիտումներով ու հոգեբանու-
թյամբ, դեպքերի ու ապրումների հետաքրքիր ծավալումով և ինքնակեն-
սագրական հուզիչ մանրամասներով:  

Դրասխանակերտցու Պատմության նոր շրջանը մեր առջև բաց է ա-
նում հեղինակի ապրած ժամանակի մոտավորապես 30-35 տարիների 
փոթորկալից ժամանակաշրջանի պատկերը, որը սկսվում է Սմբատ Ա-
ռաջինի թագավորության խիստ անհանգիստ, ողբերգական ու ցնցող 
անցքերի նկարագրությամբ:  

Լինելով կաթողիկոս` Հովհաննես Դրասխանակերտցին մխրճվում է 
իր ապրած պատմաշրջանի քաղաքական անցուդարձերի մեջ, դառնում 
ականատես Բագրատունյաց թագավորության հիմնադրման և ամ-
րապնդման համար մղվող մարտերին, կրում արաբական կռիվների 
սարսափները, Ատրպատականի ոստիկան Յուսուփ բռնակալի դաժա-
նությունները: Նա հաճախ հաշտության միջնորդի դեր է ստանձնում հայ 
իշխանների, թագավորի և Ատրպատականի ոստիկանների միջև և 
վրդովվում իշխանների ներքին երկպառակությունների պատճառով: 
Դրասխանակերտցին դատապարտում է նախարարների անմիաբանու-
թյունն ու ազգային համընդհանուր գիտակցության պակասությունը, որը 
և համարում է Հայաստանի ավերման գլխավոր պատճառ:  

Կաթողիկոսի կյանքի ու գործունեության հետ կապված մի շարք 
պատմություններից երևում է, որ նա եղել է քնարական խառնվածքի տեր 
մի անձնավորություն, որ, ինչպես Մ. Մկրյանն է գրում, §ժամանակի քա-
ղաքական ու սոցիալական հանգամանքների բերումով, թերևս նաև իր 
մեղմ բնավորության հետևանքով մի առանձին հեղինակություն ու ազդե-

                                            
1 Աշոտ Բագրատունու ու նրա ժամանակի պատմության համար Հ. Դրասխանակերտցին որ-

պես սկզբնաղբյուր հիշատակում է ոմն Շապուհ Բագրատունու գիրքը, տե՛ս Դրասխանա-
կերտցի Հ., Հայոց պատմություն, Եր., 1996, էջ 11: Այդ գիրքը հայտնաբերված չէ, և վերջի-

նիս բովանդակության վերաբերյալ գաղափար կարելի է կազմել միայն Հ. Դրասխանա-
կերտցու շնորհիվ: 
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ցություն չի ունեցել դաժան բարքերի տեր ֆեոդալների փոխադարձ 
թշնամությունը, իրարից կալվածքներ հափշտակելու նպատակով մղվող 
կռիվները կանխելու ու հաշտարարի դեր կատարելու համար¦1: Եվ իսկա-
պես էլ, եթե մի փոքր խիստ լինենք, թերևս կարելի է նաև ասել, որ 
Դրասխանակերտցին երբեմն որոշ քաղաքական թուլություն է դրսևորել 
Հայաստանի անկախությանը սպառնացողների նկատմամբ: Այսպես, 
երբ Սմբատ Առաջինի և ոստիկան Յուսուփի միջև առերես հաշտություն 
է կնքվում, Յուսուփը Սմբատին թագ է ուղարկում, իսկ նրա ավագ որ-
դուն` Աշոտին, նվիրում է սրընթաց երիվար, պերճաշուք զգեստներ, կար-
գում Հայոց իշխանաց իշխան, ինչպես նաև նվերներ է ուղարկում կաթո-
ղիկոսին` §արքունական պատվով ու լավագույն պաշտամունքով¦ մեծա-
րելով նրան. §Բայց ես ևս, որ այս գրեցի, առատաձեռնորեն պատվվեցի 
ոստիկանի կողմից. նա ինձ մատուցեց նաև ոսկեզօծ զարդերով զարդա-
րած ջորի¦ (201): Այստեղ երևում է Դրասխանակերտցու բնավորության 
անմիջականությունը:  

Շուտով, սակայն, Դրասխանակերտցին կալանավորվում է նույն Յու-
սուփ ոստիկանի կողմից` երկար ամիսներ մնալով բանտարկության մեջ 
և կրելով բազմաթիվ նեղություններ: Դա այն ժամանակ էր, երբ Նախճը-
վան քաղաքը իրեն չվերադարձնելու պատճառով §գլխավոր ու գահե-
րեց¦ իշխան Գագիկ Արծրունին խարդախությամբ չարախոսում է Սմբա-
տից Յուսուփի մոտ, ամբաստանում նրան, իսկ Յուսուփն էլ, Գագիկին 
տալով արքունական թագ, քակտում է Սմբատի և Գագիկի միաբանու-
թյունը և չնայած Սմբատի հետ կնքած խաղաղության դաշինքին` պատ-
րաստություն տեսնում ներխուժելու Հայաստան: Սմբատ արքան սպառ-
նալիքը կանխելու նպատակով Հովհաննես կաթողիկոսին թանկարժեք 
նվերներով ուղարկում է ոստիկանի մոտ բանակցությունների: Դրասխա-
նակերտցին պատմում է. §Երբ հայտնի դարձավ կեղծիքը, մեզ զեկուց-
վեց հագարացի վայրագ գազանի մռնչյունն ու սպառնալիքը, բարոյա-
կան Սմբատ արքայի ցանկությամբ և նախարարների դրդմամբ, ես դի-
մեցի, գնացի պարսկական Ատրպատական` ոստիկանի մոտ, ընծանե-
րով ու շատ պարգևներով, արքունի թանգարաններից վերցրած ոսկե-
հյուս երևելի զգեստներով, ջուլհակագործ կանանց նկարակերտ բարձե-
րով և բազում ձիեր, ջորիներ, ոսկու և արծաթի գանձեր, որպեսզի կարո-
                                            
1 Մկրյան Մ., Երկեր, հատ. 1, Եր., 1987, էջ 296:  
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ղանայի նրա հետ խաղաղության ճար գտնել, որպեսզի Սիոնի մայրը ան-
զավակ մոր նման իսպառ չզրկվեր իր որդիներից¦ (213): Սակայն սկըզբ-
նական բարեհամբյուր վերաբերմունքը փոխվում է, և արյունռուշտ գա-
զանը §մահացու խարդախությամբ դուրս քաշելով բռնում է¦ կաթողիկո-
սին, բանտարկում խավար տեղերում, §շրջապատում բազում պահակնե-
րով, պաշարում նեղող աղմուկով¦ և, ինչպես պատմիչն է նշում, §ապուշ 
դարձնում¦ (215): Հետո Յուսուփը կաթողիկոսին շղթայակապ իր հետ 
տանում և բանտարկում է Դվին քաղաքում: Դրասխանակերտցու նկա-
րագրած անձնական տանջանքները հիշեցնում են Գրիգոր Լուսավորչի 
կրած տառապանքները. §Իսկ ինձ նա բանտարկեց Դվին քաղաքում, մե-
տաղյա բանտում, երկաթյա կապանքներով: Այնուհետև այն խավարչտին 
տեղում ու անձուկ վայրերում այն դահիճների կողմից ես կրեցի մահա-
հոտ լուտանքներով ծեծ, բանտ, գելարան, ինչպես նաև սաստիկ ու դառն 
կշտամբանքներով գցվեցի խոր փոսերն ու վիհերը…¦ (219): Ոչ մեկի կող-
մից չհուսադրվելով` կաթողիկոսը ստիպված ոստիկանից խնդրում է թո-
ղություն, §ինչպես որ երբեմն մեկը ելք էր փնտրում Պրոտիրիադայի 
սանդարամետից և դա ոչ թե ներկա մահվանից վախենալու պատճա-
ռով, որ Աստծո կամքով է, այլ որպեսզի ոսկու համար հոգ տաներ¦ (221): 
Դրասխանակերտցին չի նշում, թե ինչպես է իրեն հաջողվում փախչել 
արգելարանից, միայն հիշատակում է, որ §Չկար մեկը, որ օգներ ինձ: 
Այդ պատճառով ես այստեղ (Դվին- Վ. Ա.) բերվեցի: Եվ վերին օգնությու-
նը ինձ դուրս կորզեց, ազատեց նրա ձեռքից, որի ձեռքերը լի էին ա-
րյամբ¦ (221): Ինչպես հասկանում ենք, Դրասխանակերտցին իր փրկու-
թյունը պայմանավորում է աստվածային նախախնամությամբ:  

Դրասխանակերտցին մեծ ցավ է ապրում Հայոց աշխարհի կործան-
ման համար, և նրա պատմության մեջ կարդում ենք վշտի ու հուսահա-
տության բազմաթիվ տողեր. §…Իմ սիրտը տանջվում էր տագնապի տա-
րակուսանքով և լացելուց հալվում-մաշվում էր այն, որովհետև մեր անօ-
րենության պատճառով Տիրոջ խնամակալությունը անտեսեց մեզ, և մեր 
գործերի սևաթույր տխրությունից ճշմարիտ արեգակը խեթ նայեց մեզ… 
Տիրոջ ժառանգությունը տրորվեց ճանապարհի խոզական երկրապիշ 
անցորդների պիղծ գարշապարների տակ… Օտարներից առավել տան 
բնակիչների կողմից բուսավ դառնության արմատը, որովհետև սյուներ 
համարվածները ապստամբեցին Տիրոջ դեմ և իրենց լեզուները զինելով 
նանրությամբ ու անիրավությամբ, մեր իշխանների առաջ խոսեցին թյուր 
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ու խոտոր բաներ: Խաբեբա ու ստախոս մարդիկ փոխարինեցին արդար 
ու ճշմարտախոս մարդկանց¦ (223, 225): Այս և բազմաթիվ այլ տողերում 
վառ գույներով է դրսևորվում երկրի ճակատագրով մտահոգված հեղի-
նակ-պատմիչի կերպարը: Նա մարդկայնորեն ապրում է հայրենի երկրի 
ծանր դրաման: Նա իր աշխատության մեջ հաստատում է օտար նվա-
ճողների դեմ մղվող պայքարում հայերի միաբնության և համախմբվա-
ծության անհրաժեշտության գաղափարը: Դրասխանակերտցին հետևո-
ղականորեն անարգանքի սյունին է գամում բոլոր նրանց, ովքեր գոր-
ծակցել են օտար նվաճողներին ու բռնակալներին, ուրացել իրենց հավա-
տը: Նա ոչնչացնող ատելությամբ վերջիններիս համար գրում է. §Ազնը-
վական մարդիկ ուրանալու պատճառով խայտառակվեցին ու հասան 
խոր աղքատության և մինչև անգամ աղքատների դռներն էին շրջում ու 
հաց մուրում` ժառանգելով միայն կորստական մոլորության ու անարգու-
թյան անուն: Նրանք իրենց շրթունքներով չխոստովանվեցին. սաստիկ 
դառնությամբ իջան դժոխք` միջոց դառնալով գեհենի հրի համար¦: Եվ 
ապա ընդօրինակելով Եղիշեին` Դրասխանակերտցին էլ իր նախորդի 
նման նզովք է կարդում դավաճաններին1. §Եվ սա ես գրեցի կշտամբելու 
ու հանդիմանելու համար նրանց, ովքեր մտածում են նրանց գործերին 
ցանկացող լինել¦ (257, 259): 

Երբ Դրասխանակերտցուն հաջողվում է փախչել բանտարկությու-
նից, նա Սմբատ Առաջինի նահատակությունից հետո արաբների հալա-
ծանքներից խուսափելու համար չի ցանկանում մնալ Հայաստանում և 
գնում է Աղվանք, իսկ այնտեղից` Վրաստան` մեծ ընդունելություն գտնե-
լով Ատրներսեհ թագավորից: Այստեղ էլ ստանում է Կոստանդնուպոլսի 
Նիկողայոս մեծ պատրիարքի թուղթը, որտեղ վերջինս նախ ցավակցում 
է մեր ժողովրդին արաբներից հասած չարչարանքների համար, ապա 
խորհուրդ է տալիս միաբանվել աբխազ ու Աղվանից իշխանների հետ և 
միաբանված մարտնչել ամբարիշտ թշնամու դեմ: Ինքն էլ իր կողմից ե-
րաշխավորում է, որ հարկ եղած դեպքում բյուզանդական կայսրը օգնու-
թյան զորք կուղարկի: Իր նախաձեռնությամբ հաշտության դաշն հաս-
տատելով Վրաց թագավորի հետ` Դրասխանակերցին գալիս է Տարոն, 
որտեղից էլ նամակ է ուղարկում բյուզանդական կայսր Կոստանդինին` 
խնդրելով Սմբատի որդի Աշոտին թագադրել Հայոց աշխարհի վրա և 

                                            
1 Տե՛ս Եղիշեի Պատմության յոթերորդ եղանակում, ինչ որ նա ասում է Վասակի մասին, Եր., 

1989, էջ 283: 
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զորքով օգնել նրան` արաբներին երկրից դուրս վռնդելու համար: Այդ 
ծավալուն նամակը գրված է շատ նրբանկատորեն, ճարտասանական 
հմտությամբ և, ինչպես Մ. Մկրյանն է իրավացիորեն նկատում, պետա-
կան արժանապատվության զգացումով լի1:  

Կայսրը Աշոտին և Հովհաննես կաթողիկոսին հրավիրում է Բյուզան-
դիա: Վերջինս թագաժառանգին ուղեկցում է մինչև Դերջան, շուրջ մեկ 
ամիս մնում այստեղ, ու թեև հրավիրակը, ինչպես Դրասխանակերցին է 
գրում, հաճախակի իրեն սիրալիությամբ հրավիրում էր գնալ պալատ` 
կայսեր մոտ, սակայն ինքը հրաժարվում է` մտածելով, §որ գուցե գտնվի 
մեկը¦ և իրեն կասկածի ու համարի քաղկեդոնական (տե°ս 289):   

Սահմանին գտնվելիս` մինչ կվերադառնար թագաժառանգը, Դրաս-
խանակերտցին շրջում է Գրիգոր Լուսավորչի անվան հետ կապված վայ-
րերում, լինում Մանյա այրում: Իսկ հետո այցելում է Սեպուհ լեռան ճգնա-
վորներին, որոնց հետ ապրում է ինն ամիս: Այնուհետև, հրապուրվելով 
§մեր թագավորների կեղծավոր ու քսու խոսքերից¦ ու §բարի խոստում-
ներից, որոնք ըստ Աստծու են¦, վերադառնում է Արևելյան Հայաստան: 
Սակայն նա ցավում է, որ վերադարձել է, որովհետև, ինչպես ինքն է 
գրում, §ես չտեսա ոչ մի հատուցում նրանց խոստման համաձայն, այլ 
փուչ խորհրդով ու խավար մտքով նրանք շեղվեցին դեպի անիրավությու-
նը, և դղրդալով սասանվեց մեր ողորմելի աշխարհը մերոնց պատճա-
ռով¦ (291): Բանն այն է, որ խորամանկ Յուսուփին հաջողվում է թշնա-
մություն գցել Սմբատի որդի Աշոտ թագավորի և իր ձեռքով թագավորած 
Աշոտ սպարապետի միջև: §Եվ քանի որ նրանց երկուսի վրա դրված էին 
թագավորական անուններ, նրանք,- գրում է Դրասխանակերտցին,- մի-
մյանց նկատմամբ լցվում են նախանձով ու չարակնությամբ և այդ պատ-
ճառով ավելի ընդվզելով` զայրանում էին, և նրանցից յուրաքանչյուրը 
պահանջում էր իրեն (թագավոր) կարգել¦ (297): Կաթողիկոսը ցանկա-
նում է և ձգտում հաշտեցնել հակառակորդ կողմերին և դրա համար քիչ 
նեղություններ չի կրում. §Իսկ ես հալածանքներից (ազատվելով)` հար-
մար պահին հեռաստանից եկա, հասա և բանակցելով նրանց հետ ու 
համոզելով նրանց, ջանում էի նրանց միջև վայելուչ եղբայրական լծակ-
ցություն ստեղծել¦ (301): Սակայն, ավա¯ղ, Աշոտ արքայորդու և իր ան-
վանակից հորեղբորորդու միջև կնքված §միաբանական դաշինքը¦ ու 
                                            
1 Տե՛ս Մկրյան Մ., Երկեր, հատ. 1, Եր., 1987, էջ 399:  
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§խաղաղավետ սերը¦ շատ կարճ է տևում, և նրանք նորից սկսում են մի-
մյանց դեմ պատերազմել: Կարծեք մի վերջին փորձով Դրասխանակերտ-
ցին դարձյալ ցանկանում է վերականգնել հաշտությունը, §նրանց միջից 
վերացնել չար սերմնացանի որոմը¦, սակայն ցավով վկայում է, որ §ն-
րանք չմնացին իրենց բարեզարդ խոսքերի մեջ, այլ շտապ դառնալով 
դեպի չար նախանձը` դարձյալ հակամիտում էին և տակավին միմյանց 
դատափետում էին չարի կշտամբանքով ու բորբոքված նախանձով¦ 
(301): Դրասխանակերտցու` իբրև պատմիչի արժանքինեից մեկն այն է, 
որ նա շատ լավ է հասկացել հայ իշխանների միջև ծավալված կռիվների 
ողբերգական էությունը երկրի և ժողովրդի համար և ամբողջ ուժով քն-
նադատել է: Նա ցավով վկայում է, որ §նրանց` իրար հետամտելու ու մի-
մյանց շուրջը պտտվելու պատճառով առհասարակ դղրդում, երերում, ա-
վերվում, քանդվում ու կործանվում էր իրենց աշխարհի սեփական տերու-
թյունը: Եվ իրենց մեծությունն ու փառքը օտարներին տալով` նրանք ու-
րիշներին հարստացրին և իրենց աղքատության մատնեցին¦ (301): 

Իր ծերության տարիներին, երբ Յուսուփի փոխարեն մեծ զորագնդե-
րով Դվին է գալիս Նըսըր ոստիկանը և իր նախորդին հրամայում հե-
տապնդել Աշոտ թագավորին, Դրասխանակերտցին դարձյալ ստիպված 
է լինում ապաստան որոնել երկրի այս ու այն կողմերում: Նախ փախչում 
է Գեղամա լեռները, հետո` Սևան և ապա գալիս իր ձեռակերտ Բյուրա-
կան §ամրոցիկը¦: Սակայն երբ մոտենում են թշնամու զորքերը` իրեն 
բռնելու և գերելու համար, նա, §շատ շուտ ծանոթանալով նրանց մա-
ռախլապատ ու միգապատ մոլորությանը¦, ճողոպրում և գալիս է Բագա-
րանի արքունական ապարանքը` Աշոտ սպարապետի մոտ, և ի վերջո` 
Վասպուրական` §Հայոց Գագիկ թագավորի մոտ` նրա մշտական հրավե-
րի ու կանչի համաձայն¦: 

Դրասխանակերտցու Պատմությունը ավարտվում է մի տեսակ ող-
բով, որտեղ հեղինակը հուսադրում է իր ժողովրդին, քաջալերում` պահ-
պանելու կրոնը, լավ բարքերն ու միաբանությունը:  

Ինչպես արդեն կռահեցինք վերը շարադրվածից, անընդհատ գործո-
ղությունների մեջ հանդես եկող Դրասխանակերտցի կաթողիկոսը իր 
Պատմության մեջ մեզ ներկայանում է ոչ միայն իբրև իր կողմից նկա-
րագրվող բազմաթիվ դեպքերի ականատես ու վկա, այլև հաճախ հան-
դես է գալիս սեփական ապրումներով, խորհրդածություններով, որոնք 
նրա անձնավորությանը տալիս են գրական կերպարի արժեք և ստեղ-
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ծում առանձնակի բնավորություն: Եվ ճիշտ է նկատված, որ §Գիրքին ըն-
թերցումը աւելի վիպական գործի մը տպավորութիւնը կը ձգէ` քան պատ-
մաքննական երկասիրութեան¦, և դա շնորհիվ այն բանի, որ հեղինակը 
իր նկարագրած դեպքերի ու իրադարձությունների մեջ §գիտէ ալ դնել 
զգացում եւ սիրտ¦1: Նա գրավում է ընթերցողին իր անկեղծ ներշնչան-
քով, վառ հայրենասիրությամբ և ազդեցության մեծ ուժով: 

Դրասխանակերտցին մեր առջև հանդես է գալիս նախ և առաջ որ-
պես 10-րդ դարի մարդ` իր աշխարհայացքով ու տեսակետներով, որպես 
խելացի քաղաքագետ, որը լավ է հասկացել թշնամու կողմից հայ իշ-
խանների մեջ պառակտում մտցնելու, նրանց միաբանությունը խախտե-
լու հեռահար նպատակները: Դրասխանակերտցու Պատմության մեջ 
վառ գույներով է դրսևորվում երկրի ճակատագրով մտահոգված հեղի-
նակ-պատմիչի կերպարը: Նա մարդկայնորեն ապրում է հայրենի երկրի 
ծանր դրաման: Նա, ինչպես արդեն ասվել է նրա կյանքի հանգամանքնե-
րի մասին խոսելիս, իր աշխատության մեջ բազմիցս հաստատում է օտար 
նվաճողների դեմ մղվող պայքարում հայերի միաբանության և համախըմբ-
վածության անհրաժեշտության գաղափարը: Դրասխանակերտցին, շնոր-
հիվ իր հայրենասիրության, Պատմության մեջ անչափ ցայտունորեն ար-
տահայտել է առանձին նախարարական տների` երկրի ընդհանուր շահե-
րի նկատմամբ ունեցած անտարբերության, շատ անգամ նույնիսկ դավա-
ճանական գործունեության դեմ ուղղված ցասումնալից բողոքը, չի խուսա-
փել դատապարտել անգամ Աշոտ Երկաթին ունեցած բարոյական սայթա-
քումների համար: Պատմիչը, իր աշխատության վերջաբանում դիմելով 
ընթերցողներին, ասում է. §Արքունական հաստատուն ճանապարհից մի° 
շեղվեք աջ կամ ձախ` ձեր կամքով հետևելով խաբողի պատրանքներին, 
որովհետև երկու կողմերում էլ դարանակալում է ավազակների բազմու-
թյունը, և նրանց ձեռքն ընկնողների բաժինը մահն է¦ (365):  

Դրասխանակերտցու էությունը բացահայտվում է նաև իր գործի 
խոսքի կուլտուրայի, բառընտրության, կառուցվածքի, այլ խոսքով ասած` 
ոճի մեջ. նա զգացմունքային է և պերճախոս, նա ոչ թե պատմում է դեպ-
քերը, այլ ապրում է դրանցով, գնահատում է փաստերը, հուզվում ու քըն-
նադատում, գնահատում ու այպանում. §Նրա ոճը ճարտասանական է, 

                                            
1 Հ. Կիւրեղ Վրդ. Քիպարեան, Պատմութիւն հայ հին գրականութեան, Վենետիկ, 1992, էջ 

295: 
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արտահայտիչ դարձուածքներով լեցուն, որը տպաւորիչ է դարձնում բնո-
րոշումներն ու կողմնակի շեղումները¦1,- գրում է գրականագետ Սրբուհի 
Հայրապետյանը:  

Այսպիսով` Հովհաննես կաթողիկոս Դրասխանակերտցու §Հայոց 
պատմությունը¦, որ հայ հին գրականության փայլուն հուշարձաններից 
մեկն է, առանձնանում է ոչ միայն իր գիտական արժեքով` հանդիսանա-
լով Սմբատ Առաջին Բագրատունի թագավորի և նրա որդի Աշոտ Երկ-
րորդի ժամանակաշրջանի վերաբերյալ ընդարձակ տեղեկություններով 
ամենագլխավոր աղբյուր, այլև իբրև մի իսկական գրական գործ, որ 
վկայում է հեղինակի մտավոր կարողությունը: Հենվելով պատմագրի դա-
տողությունների, խորհրդածությունների, հերոսներից յուրաքանչյուրի 
նկատմամբ ունեցած նրա վերաբերմունքի վրա` մենք պատկերացում ենք 
կազմում նաև հենց իր` հեղինակի անհատականության, նրա աշխարհա-
յացքի, մտածելակերպի մասին, որովհետև Պատմության մեջ արտա-
հայտված մտքերն ու զգացմունքները և արտահայտության ոճը բնորո-
շում են հեղինակի միտքը, սիրտը և բնավորությունը:  

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԴՐԱՍԽԱՆԱԿԵՐՏՑԻՆ  
ՈՐՊԵՍ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉ ԵՎ ՊԱՏՄԻՉ-ԳՐՈՂ 

Վաչագան Ավագյան 

Բանալի բառեր` Հովհաննես Դրասխանակերտցի, պատմություն, պատմա-
գիր, գրականություն, կաթողիկոս, գրող, կերպար, ինքնակենսագրություն, աշ-
խարհայացք, հայրենասիրություն, դավանանք, գաղափարախոսություն: 

Հոդվածում ցույց է տրվում, որ Հովհաննես կաթողիկոս Դրասխանակերցու 
§Հայոց պատմությունը¦, լինելով հայ հին գրականության փայլուն հուշարձաննե-
րից մեկը, առանձնանում է ոչ միայն որպես պատմագիտական բարձրարժեք աշ-
խատություն, այլև իբրև մի իսկական գրական գործ, որում նկարագրվող իրադար-
ձությունները, պատմական դեմքերը, դեպքերի զարգացման ընթացքը ներկայաց-
վում են հեղինակային §ես¦-ի տեսանկյունից, նրա բնորոշմամբ ու գնահատմամբ, 
որոնց միջոցով բացահայտվում է նաև երկրի ճակատագրով մտահոգված պատ-
մագրի գեղարվեստական կերպարը: 

                                            
1 Հայրապետեան Ս., Հայոց հին եւ միջնադարեան գրականութեան պատմութիւն, Անթիլաս-

Լիբանան, 1988, էջ 302:  
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КАТОЛИКОС ОВАННЕС ДРАСХАНАКЕРТЦИ КАК ЦЕРКОВНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕЯТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ-ИСТОРИК 

Вачаган Авагян  

Ключевые слова: Ованнес Драсханакертци, история, историк, литература, 
католикос, писатель, образ, автобиография, мировоззрение, патриотизм, 
вероисповедание, идеология. 

В статье показано, что “История Армении” католикоса Ованнеса Драсханакерт-
ци, выделяется не только как ценнейший историографический труд, а также как 
подлинная литературная работа, в которой изображенные события, исторические 
лица, ход развития действий представляются с точки зрения авторского “я”, с его 
определениями и оценками, с помощью которых выявляется художественный образ 
историографа, озабоченного судьбой страны.  

HOVHANNES THE CATHOLICOS DRASKHANAKERTTSI  
AS AN ECCLESIASTICAL STATESMAN AND HISTORIOGRAPHER-WRITER 

Avagyan Vachagan  

Key words: Hovhannes Draskhanakertsi, history, historiographer, literature, 
catholicos, writer, character, autobiography, worldview, patriotism, faith, ideology.  

The present article touches upon the "Armenian History" of Hovhannes Catholicos 
Draskhanakertsi, as being one of the brilliant memorials of the old Armenian literature, excels 
not only as a valuable historical work, but also as a genuine literal work. The events, historical 
figures, courses of the incidents depicted in that book are introduced from the point of view of 
the author himself, by his characterization and assessment, through which the artistic character 
of the writer, who is concerned with the destiny of the country, is also revealed. 
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ԱՇՈՏ ԵՐԿԱԹԻՆ ՎԵՐԱԳՐՎՈՂ  
«ԲՂՋԱԽՈՀՈՒԹՅԱՆ» ՇՈՒՐՋ 

Արման Եղիազարյան 

Աշոտ Երկաթը Հայոց պատմության մեծագույն գործիչներից է, ով 
Բագրատունյաց թագավորության պատմության համար թերևս ամե-
նավճռորոշ պահին իր վրա վերցնելով գրեթե փլուզված պետությունը 
փրկելու առաքելությունը` ի վերջո այն պսակեց հաջողությամբ: Հայաս-
տանը ազատագրվեց, և վերականգնվեցին պետական համակարգի վե-
րացված կամ քայքայված բոլոր բաղադրիչները: Ուստի հայության շրջա-
նում Աշոտ Երկաթի անունը միշտ էլ կարևոր խորհուրդ է ունեցել: Նրան 
հիշում են որպես անվեհեր, զորեղ և Հայաստանի ազատագրության գա-
ղափարին նվիրված գահակալի լավագույն օրինակ: 

Սակայն Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Պատմություն Հայոց» 
երկասիրության մեջ պահպանվել է մի տեղեկություն, որի վրա հենվելով` 
որոշ հեղինակներ «կասկած են հայտնել» Աշոտ Երկաթի կերպարի բա-
րոյականության շուրջ: Կաթողիկոս-պատմիչը գրելով այն մասին, որ 920 
թ. Աշոտ Երկաթը հրաշքով է փրկվել Ուտիքի խռովարար կառավարիչ 
Ցլիկ Ամրամի զորքի շրջափակումից, անմիջապես հավելում է, թե «յայնմ 
աւրէ հետէ եւ անդր ոչ յաջողեցան հետեւանք արշաւանաց Աշոտի որ-
պէս յերեկն եւ յեռանդն: ...Թուի ինձ եթէ զողջախոհութիւնն զայն, զոր 
նախն էր ստացել, յանմաքուր բղջախոհութիւն փոխարկեալ, եւ 
զքաղցրութիւն պաշտամանն Աստուծոյ յանձնէ ի բաց վարատեալ, եւ 
ըստ աւրինակի փարիսեցւոյն զամբարտաւան կամս կամեցուցեալ 
իւր, վասն այնորիկ թերեւս դատապարտեալ անկանէր, ոչ ժամանեալ 
ի կատարս փրկութեան իւրոյ»1: Այսինքն Աշոտ Երկաթից հաջողությու-
նը երես է թեքել, քանի որ նա կորցրել է ողջախոհությունը և տրվել բղ-

                                            
1 «Յովհաննու Կաթողիկոսի Դրասխանակերտցւոյ Պատմություն Հայոց» (այսուհետ` Հով-

հաննես Դրասխանակերտցի), «Մատենագիրք Հայոց», ԺԱ հատոր, Ժ դար, Պատմագրու-
թիւն, Անթիլիաս-Լիբանան, 2010, էջ 556-557: 
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ջախոհության, հեռացել աստծո պաշտամունքից և դրա համար դատա-
պարտվելով` տապալվել1: 

Հետաքրքրական է այն, որ պատմիչն այնպես է ներկայացնում, կար-
ծես տեղյակ է Հայոց թագավորի հետագա ճակատագրին: «Դատա-
պարտեալ անկանէր»-ը և «ոչ ժամանեալ ի կատարս փրկութեան իւ-
րոյ»-ը դատավճռի ձևով արված հայտարարություններ են: Նա կարծես 
գիտի, որ Աշոտ Երկաթի համար ամեն ինչ ավարտված էր: Սակայն այս-
տեղ նա այնքան էլ արդարացի չէ, քանի որ վախճանվել է ավելի վաղ, 
քան Աշոտ Երկաթը: Մինչդեռ Ասողիկը, չնայած ծանոթ էր նրա աշխա-
տությանը, այնուամենայնիվ արձանագրել է, որ իր թագավորության 
վերջում Աշոտ Երկաթը «հալածական առնէ զԻսմայէլացւոց զաւրն յաշ-
խարհէս Հայոց»2, այսինքն` նա ի վերջո կարողացել է Հայաստանը 
մաքրել թշնամուց: 

Կարծում ենք, որ Հովհաննես Դրասխանակերտցու վրա մեծ է եղել 
սեփական համակրանքների ազդեցությունը, իսկ դրանք այդ ժամանակ 
Վասպուրականի թագավոր Գագիկ Արծրունու կողմն էին: 924 թ. աշնա-
նը կաթողիկոսը Գագիկ Արծրունու հրավերով տեղափոխվեց Վասպու-
րական` պատճառ բերելով այն, որ իր կալվածքներն արաբ զորավար 
Նըսըրը գրավել էր, իսկ «Հայոց թագավոր» Գագիկը նրան առել է իր 
պաշտպանության ներքո և խոստացել վերադարձնել կորսված ունեց-
վածքը3: Մինչ այդ նա Գագիկին երբեք «Հայոց թագավոր» չէր կոչել, այլ 
միայն` «թագավոր»: 

Ուսումնասիրողներից որոշները կարծում են, որ Հովհաննես Դրաս-
խանակերտցին Վասպուրական է տեղափոխվել 927 թ.4: Հովհաննես 
Դրասխանակերտցու աշխատության վերջին հրատարակության նախա-
բանում Գ. Տեր-Վարդանյանը թեև կարծիք է հայտնում, որ կաթողիկոսն 
իր պատմությունը ավարտել է 925 թ. դեպքերը նկարագրելով, սակայն 

                                            
1 Հ. Հարությունյանն այս տեղեկությունից բխեցրել է, թե Աշոտ Երկաթի բնավորությունը 

փոխվել էր, և նա տրվել էր զեխ ու ցոփ կյանքի: Տե ՛ս Հ. Հարությունյան, Հայաստանը IX-XI 

դարերում, Ե., 1959, էջ 78: 
2 Ստեփանոս Տարաւնեցի Ասողիկ, Պատմութիւն տիեզերական (այսուհետ` Ասողիկ), «Մա-

տենագիրք Հայոց», ԺԵ հատոր, Ժ դար, Պատմագրութիւն, գիրք Բ., Ե., 2011, էջ 748: 
3 Տե'ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, 579: 

4 Տե ՛ս Մ. Օրմանեան, Ազգապատում, հ. Ա, Կոստանդնուպոլիս, 1912, § 734: 
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միևնույն ժամանակ գտնում է, որ նա Վասպուրական է մեկնել 927 թ.1: 
Սակայն կաթողիկոսը չէր կարող Վասպուրական մեկնել 927 թ., երբ 925 
թ. դեպքերի նկարագրությամբ իր շարադրանքն ամփոփելիս հիշատա-
կում է իր` Վասպուրական տեղափոխվելը2: Ավելին, 927 թ. նա ամենայն 
հավանականությամբ արդեն վախճանվել էր: Ըստ Ասողիկի` Հովհաննես 
Դրասխանակերտցին կաթողիկոսական գահին է բազմել հայոց ՅԽԶ 
թվականին (346/897-898) և աթոռակալել 22 տարի3: Ստացվում է, որ նա 
գահակալել է մինչև հայոց ՅԿԷ (367/918-919) կամ ՅԿԸ թվականը 
(368/919-920): Այդ արդյունքն իրականությանը չի համապատասխա-
նում: Սամվել Անեցին Հովհաննես Դրասխանակերտցու աթոռակալու-
թյան տարիները հավասարեցնում է 28-ի` սկսյալ հայոց ՅԽԶ թվականից 
(346/897-898)4: Այս դեպքում ստացվում է, որ կաթողիկոսը վախճանվել 
է հայոց ՅՀԳ (373/924-925) կամ ՅՀԴ թվականին (374/925-926): Այս 
արդյունքն առավել մոտ է իրականությանը, քանի որ Հովհաննես Դրաս-
խանակերտցին իր «Պատմություն Հայոց»-ն ավարտել է 924 թ. վերջի 
դեպքերի նկարագրութամբ5: Սամվել Անեցին նոր կաթողիկոս Ստեփա-
նոսի մեկամյա գահակալությունը հաշվում է հայոց ՅՀԴ թվականից 
(374/925-926)` այն հասցնելով մինչև ՅՀԵ թվականը (375/926-927)6: Այդ 
կաթողիկոսին, ի դեպ, Ասողիկը չի հիշատակում` Հովհաննես Դրասխա-
նակերտցուց անմիջապես հետո որպես կաթողիկոս ներկայացնելով Թեո-
դորոսին, որ իշխել է 11 տարի7: Սամվել Անեցին ևս Թեոդորոսին «հատ-
կացնում» է աթոռակալման 11 տարի` հայոց ՅՀԵ թվականից (375/926-
927) մինչև ՅՁԶ թվականը (386/937-938)8: Ասողիկն ու Սամվել Անեցին 
հաջորդ` Եղիսե կաթողիկոսին վերագրում են գահակալության յոթ տա-

                                            
1 Տե ՛ս «Մատենագիրք Հայոց», ԺԱ հատոր, Ժ. դար Պատմագրություն, Անթիլիաս-Լիբանան, 

2010, էջ 317: 
2 Տե ՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 579: 

3 Տե ՛ս Ասողիկ, էջ 742: 

4 Տե ՛ս Սամուէլ Անեցի եւ շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն (Ադամից մինչեւ 1776 թ.), 

աշխատասիրությամբ Կ. Մաթևոսյանի, Ե., 2014, էջ 169: 
5 Տե ՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 579: 

6 Տե ՛ս Սամվել Անեցի և շարունակողներ, էջ 172: 

7 Տե ՛ս Ասողիկ, էջ 748: 

8 Տե ՛ս Սամվել Անեցի և շարունակողներ, էջ 172-173: 
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րիներ1: Եղիսեին հաջորդել է Անանիա Մոկացին, որի աթոռակալության 
տևողությունը 22 տարի է2: Հստակ հայտնի է նրա գահակալության սկիզ-
բը: Անանիա Մոկացին իր գրվածքներում իր` կաթողիկոսական գահին 
բարձրանալը թվագրում է հայոց ՅՂ թվականով (390/941-942)3: Դա 
հաստատում է նաև Ստեփանոս Օրբելյանը4, իսկ ըստ Սամվել Անեցու` 
նա գահակալել է հայոց ՅՂԱ թվականից (391/942-943) մինչև ՆԺԴ 
թվականը (414/965-966)5: Եթե Անանիա Մոկացու աթոռակալության 
սկզբնավորման ամենահավանական 942 թվականից հանենք Ստեփան-
նոսի գահակալության մեկ, Թեոդորոսի 11 և Եղիսեի յոթ տարիների 
հանրագումարը (19 տարի) կհասնենք 923/924 թ.: Ակնհայտ է, որ ստաց-
ված արդյունքը իրականությանը չի համապատասխանում, քանի որ 
Հովհաննես Դրասխանակերտցին վախճանվել է ավելի ուշ: Ամեն ինչ 
կկարգավորվի, եթե համարենք, որ Եղիսե կաթողիկոսին հատկացվող 
«Է» (7) տարիների փոխարեն իրականում պետք է լիներ «Ե (5)» տարի, ո-
րը գրչագրական հիմքով առավել քան հնարավոր է: Պատահական չէ, 
որ Վարդան վարդապետը գրում է. «Եղիսէ ... ամս հինգ»6: Այս պարա-
գայում, Հովհաննես Դրասխանակերտցու վախճանի թվականը կստաց-
վի 925 թ. կամ 926 թ., որն ավելի հավանական է: Հովհաննես Դրասխա-
նակերտցու մահվան թվականի վերջնական ճշգրտումը թողնելով առան-
ձին հետազոտության` առայժմ նշենք, որ 927 թ. դրությամբ նա հաստա-
տապես կնքել էր իր մահկանացուն: 

Ուստի հավանական է, որ Աշոտ Երկաթի մասին Հովհաննես Դրաս-
խանակերտցու հաղորդումը վերաբերում է միայն այն շրջանին, որն ընդ-
գրկում է իր աշխատությունը, այսինքն` մինչև 924 թ. ավարտը, մինչդեռ 
դրանից հետո Աշոտ Երկաթը շարունակել է թագավորել: 

                                            
1 Տե ՛ս Ասողիկ, էջ 749; Սամվել Անեցի և շարունակողներ, էջ 173: 

2 Տե ՛ս Ասողիկ, էջ 749; Սամվել Անեցի և շարունակողներ, էջ 173: 

3 Տե ՛ս «Տեառն Անանիայի Հայոց կաթողիկոսի յաղագս ապստամբութեան տանն Աղուանից 

որ ընդ ժամանակս լեալ իցէ ձեռնադրութիւնն արտաքոյ սուրբ Լուսաւորչի աթոռոյն», 
«Մատենագիրք Հայոց», Ժ. հատոր, Ժ. դար, Անթիլիաս-Լիբանան, 2009, էջ 255-256: 

4 Տե ՛ս Ստեփանոս Օրբելյան, էջ 275: 

5 Տե ՛ս Սամվել Անեցի և շարունակողներ, էջ 173-175: 

6 Տե ՛ս «Հաւաքումն պատմութեան Վարդանայ վարդապետի», Վենետիկ, 1862, էջ 89: 
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Արդ, անդրադառնանք այն հույժ կարևոր իրողությանը, որ Հովհան-
նես Դրասխանակերտցու վերոհիշյալ տեղեկության հիմամբ որոշ հեղի-
նակներ կասկածի են ենթարկել Աշոտ Երկաթի կերպարի բարոյականու-
թյունը: Ավելին, Աշոտ Երկաթի վերաբերյալ մեր հասարակության շրջա-
նում տարածված է մի տեսակետ, թե իբր նա սիրային կապ է ունեցել Ու-
տիքի կառավարիչ Ցլիկ Ամրամի կնոջ հետ, որի հետևանքով վերջինս ա-
պստամբել է: Նման պատում առկա է Մուրացանի «Գևորգ Մարզպետու-
նի» պատմավեպում1, որին պատմագիտական հետազոտության մեջ անդ-
րադառնալն անիմաստ կլիներ, եթե չլիներ մի պարզ իրողություն. մինչև 
այժմ մեզանում Աշոտ Երկաթը ճանաչված է հիմնականում հենց այդ 
պատմավեպով: Այնտեղ առկա է նաև մի հետաքրքրական դրվագ, որը 
կարծես ամփոփում է Աշոտ Երկաթի գործունեության 15-ամյա պատմա-
փուլը: Գևորգ Մարզպետունի զորավարը նստել էր Աշոտ Երկաթի աճյու-
նի առաջ և մտածում էր: «Նա հիշում էր այդ վայրկենին բոլոր անցյալը․ 
Աշոտ Երկաթի բազմահոգ ու ալեծուփ թագավորությունը... Հիշում էր այն 
օրերը, երբ ինքը հիանում, հափշտակվում էր նրա դյուցազնական քաջա-
գործություններով, հիշում էր նրա ձայնի որոտը` պատերազմի դաշտում, 
նրա խիզախ հարձակումները թշնամիների վրա, նրա սրի հարվածները` 
հակառակորդի դեմ... Հիշում էր, թե ինչպե՛ս ժպտում էր նրա բախտը, 
թե ինչպե՛ս ինքը հրճվում էր յուր սրտում, գուշակելով, թե աստված նրան 
է վիճակել հայրենիքի փրկիչ լինելու, օտարի նախատինքը բառնալու և 
հայրենական գահի նախկին փառքը վերադարձնելու գերագույն կոչու-
մը... Բայց ավա՛ղ, խառնվածքի մի թուլություն նրա դյուցազնական 
մեծությունը թունավորեց... սիրո փանաքի որդը հսկայական հրաշա-
կերտը տապալեց»2: Խոսքը հենց վերոհիշյալ մտացածին սիրային կա-
պի մասին է: Ստացվել է, որ Աշոտ Երկաթի ողջ մեծությունը խորտակվել 
է այդ պատճառով. նա, ում վիճակված էր ազատել Հայաստանը, մարդ-
կային մի թուլության պատճառով տապալվել է: Ըստ Ասողիկի, ինչպես 
տեսանք, Աշոտ Երկաթը կյանքից հեռացել է հաղթանակած` ազատագ-
րելով Հայաստանը: Ստացվում է, որ Մուրացանի պատմավեպում ամեն 
ինչ շրջված է գլխիվայր: 

                                            
1 Տե ՛ս Մուրացան, Գևորգ Մարզպետունի, Ե., 1977, էջ 26, 43-44, 78-83, 122-129 և այլն: 

2 Նույն տեղում, էջ 392-393: 
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Էական է սակայն նման մոտեցման համար հիմք հանդիսացած` Հով-
հաննես Դրասխանակերտցու վերոբերյալ հիշատակության մեջ առկա 
«բղջախոհություն» բառի իմաստային քննությունը: Մուրացանի վրա ազ-
դել է նշված հիշատակությունն ընդհանրապես և «բղջախոհություն» բա-
ռը մասնավորապես: Ի դեպ, Հովհաննես Դրասխանակերտցին հաղոր-
դում է նաև, որ «[Աշոտ Երկաթը] խաղայ գնայ անդէն (Դվինից-Ա. Ե.) ի 
սիրեցեալն իւր յՈւտի գաւառ»1, ասել է` Աշոտ Երկաթը հաճախ էր մեկ-
նում Ուտիք, այնքան հաճախ, որ պատմիչը ուղղակի գավառն անվանում 
է «սիրեցեալն իւր յՈւտի գաւառ»: Սրան հավելվում է նաև այն, որ Աշոտ 
Երկաթի «բղջախոհության» մասին Հովհաննես Դրասխանակերտցին 
խոսում է անմիջապես Ցլիկ Ամրամի խռովությունից հետո, որից էլ, ամե-
նայն հավանականությամբ, Մուրացանը բխեցրել է սիրային կապը խռո-
վարար կառավարչի կնոջ և Աշոտ Երկաթի միջև: Թեև այդ սիրային կա-
պը վիպական պատում է, պարզ հորինվածք, կարևոր է այն, որ այն 
հիմնված է «բղջախոհություն» բառի վրա: 

«Բղջախոհություն» բառի բացատրությունը հույժ կարևոր է, թեև 
պատմիչի տեղեկությունից առանց այդ էլ հասկանալի է դրա իմաստը: 
Այն արտահայտում է «ողջախոհության» ճիշտ հակառակ իմաստը: Պա-
տահական չէ, որ «բղջախոհության» բառային նախաձևը թերևս եղել է 
«բողջախոհ»-ը2:  

«Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» երկասիրության մեջ «բղջա-
խոհ»-ը բացատրվում է որպես «ապողջախոհ, ոչ ողջախոհ, կամ պղծա-
խոհ, ...ցանկասէր, ...չարախորհ» և բերվում է մի քանի օրինակ աղ-
բյուրներից. «ի լինելն բղջախոհ», «բղջախոհ ցանկութեամբ», «ելից 
զբղջախոհ ախտին իւրոյ տրփանս», «բողջախոհ զեղխութեամբն 
(գինւոյ)», «կրեմ զփառս և զանարգանս ի բարէխոհ և ի բղջախոհ 
մարդկանէ»3: Կարևոր է, որ «բղջախոհութիւն» բառի առաջին իմաստը 
«Նոր բառգրքում» ներկայացված է «չար ցանկութիւն»-ը և ապա միայն 
«վաւաշոտութիւն»-ը4: 
                                            
1 Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 554: 

2 «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի», երկասիրութիւն երից վարդապետաց Հ. Գաբրիէլի 

Աւետիքեան, Հ. Խաչատրոյ Սիւրմէլեան, Հ. Մկրտչի Աւգերեան, հ. Ա, Վենետիկ, 1836, էջ 493: 
3 Նույն տեղում: 
4 Նույն տեղում, էջ 493-494: 
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Հր. Աճառյանը գրում է, որ «բղջախոհ» բառը, որ նշանակում է «պղծա-
սեր, ցանկասեր», «գրեթէ միշտ գործածուած է իբրև ողջախոհ բառի 
հակառակը, ուստի կարծւում է, որ կազմուած է այս բառից` բ բացասա-
կան մասնիկով»1: Ինչ վերաբերում է «ողջախոհ» բառին, ապա դրա ար-
մատը «ողջ»-ն է, այսինքն` «առողջ, կենդանի», որից ծնված «ողջախոհ» 
բառն էլ կնշանակի «առողջ մտածող»2: 

Ստ. Մալխասյանցը «բղջախոհ»-ը բացատրում է որպես «մարմնա-
կան ցանկութեան անձնատուր, ցանկասէր, տռփասէր», իսկ դրա հա-
կառակ իմաստով հանդես է գալիս «ողջախոհ» բառը: Ըստ նրա` մեկ այլ 
նշանակությամբ` բղջախոհը բացատրվում է որպես «չարախորհ, չարա-
միտ»3: «Ողջախոհ» բառը նա բացատրում է որպես «առողջ մտածողութե-
ան տէր, ողջամիտ, խելացի, զգօն», այլ նշանակությամբ` «սեռական կե-
անքում պարկեշտ, ժուժկալ»4: 

«Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան»-ում «բղ-
ջախոհ»-ը մակաբերված է որպես «վավաշոտ, ցանկասեր, տռփասեր» 
և որպես «հականիշ ողջախոհի»5, թեև «ողջախոհ»-ն էլ բացատրված է 
որպես «առողջ մտածող, ողջամիտ, խելացի» ու նաև «ժուժկալ (սեռա-
կան կյանքում)»6: 

Էդ. Աղայանը Ստ. Մալխասյանցի օրինակով «բղջախոհ»-ը բացատ-
րում է որպես «մարմնական ցանկության անձնատուր, ցանկասեր, 
տռփասեր», իսկ «բղջախոհություն»-ը` որպես «մարմնական ցանկու-
թյուն, տռփանք»7: Սակայն «ողջախոհ» և «ողջախոհություն» բառերը 
նրա իսկ ներկայացմամբ ուղղակիորեն «բղջախոհ»-ի և «բղջախոհու-
թյան» հակառակ իմաստը չունեն: «Ողջախոհ»-ը նշանակում է «առողջ 

                                            
1 Հր. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. Ա, Ե., 1971, էջ 456: 

2 Նույն տեղում, հ. Գ, Ե., 1977, էջ 558: 
3 Ստ. Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, հ. Ա, Ե., 1944, էջ 375: 

4 Նույն տեղում, հ. Գ, Ե., 1944, էջ 559: 
5 «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան», հ. Ա, Ե., 1969, էջ 325: 
6 Նույն տեղում, հ. Դ, Ե., 1980, էջ 101: 
7 Էդ. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, հ. Ա, Ե., 1976, էջ 193 
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կերպով մտածող, առողջամիտ, ողջամիտ», իսկ «ողջախոհություն»-ը` 
«ողջախոհ լինելը... ողջախոհի վարքագիծը` վերաբերմունք` վարմունք»1: 

Գ. Ջահուկյանը «բղջ»-ը բացատրում է որպես «տռփանք, սեռական 
գրգիռ, ցանկություն»2: 

Փաստորեն, «բղջախոհություն»-ը հիմնականում բացատրվում է որ-
պես «ցանկասեր», չնայած ունի նաև «չարամիտ, չարախորհուրդ» ի-
մաստները: Կարծում ենք, որ «բղջախոհ» բառի նման բացատրություն-
ները չպետք է ծնեն բացառապես այն տեսակետը, թե Աշոտ Երկաթը ե-
ղել է «մարմնական ցանկություններին անձնատուր, ցանկասեր և տըռ-
փասեր», քանի որ Հովհաննես Դրասխանակերտցին, եթե իրոք նկատի 
ուներ Աշոտ Երկաթի նման հատկանիշները, ապա անպայման կհիշա-
տակեր դրանց մասին, քանի որ իր տեղեկություններում նա այնքան էլ չի 
խնայում արքային: Ավելին, պետք է ուշադրություն դարձնել նաև Աշոտ 
Երկաթի «բղջախության» վերաբերյալ հիշատակության մեջ պատմիչի 
զգուշավորությանը, որը նա հանդես է բերում «թուի ինձ, եթէ զողջախո-
հութիւնն ... բղջախոհութիւն փոխարկեալ» և «թերեւս դատապարտեալ 
անկանէր» տողերում` օգտագործելով «թուի ինձ - ինձ թվում է, կարծում 
եմ»3 և «թերեւս - գուցե, կարող է պատահել, հնարավոր է»4 արտահայ-
տությունները, ինչը կարծել է տալիս, որ պատմիչը կամենում է «բացատ-
րել» Աշոտ Երկաթի անհաջողությունների պատճառը` փորձ կատարելով 
դրանք վերագրել ողջախոհության կորստին: Փաստորեն նա ոչ թե մե-
ղադրում է Աշոտ Երկաթին «բղջախոհության» մեջ, այլ միայն այդ մասին 
կասկած հայտնում: 

Պետք է նշել նաև, որ Հովհաննես Դրասխանակերտցին Ցլիկ Ամրա-
մի խռովության մեջ Աշոտ Երկաթին բոլորովին չի մեղադրում: Այդ խռո-
վության դրդապատճառն ըստ պատմիչի այն էր, որ «[Ցլիկ Ամրամը] չա-
րիմացութեամբ ի մութ թաթաւեալ եւ այլապէս զինքն կերպարանեալ, 
ի բաց որոշէր ի հնազանդութենէ Շահանն կոչեցեալ Շահի (Աշոտ Եր-
կաթի-Ա.Ե.), եւ լքեալ, խոտեալ, անարգեալ զբնիկ տէրութիւնն իւր, 
                                            
1 Նույն տեղում, հ. Բ, Ե., 1976, էջ 1133: 
2 Գ. Ջահուկյան, Հայերեն ստուգաբանական բառարան, Ե., 2010, էջ 131:  

3 «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի», հ. Ա, էջ 820, Ռ. Ղազարեան, Գրաբարի բառարան, 

հ. Ա, Ե., 2000, էջ 494: 
4 «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի», հ. Ա, էջ 807, Ռ. Ղազարեան, նշվ. աշխ., էջ 485: 
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հաճէր հաւանէր մտանել ընդ լծով ծառայութեան անբնիկն Գուգենայ 
(Աբասի աներ Վրաց իշխան Գուրգենի-Ա.Ե.)»1: Այսինքն` մեղադրվում է 
հենց ինքը` խռովարար Ամրամը, որ կամենում էր ընդունել այլոց հովա-
նավորությունը: 

Ուստի կարելի է բխեցնել նաև «բղջախոհ» ասելով` Հովհաննես 
Դրասխանակերտցին ամենևին էլ չի փորձում Աշոտ Երկաթին ցանկասի-
րություն և տռփանք վերագրել, այլ ցանկանում է նրան ներկայացնել որ-
պես «չարամիտ» ու «չաչախորհուրդ»2 տիրակալ: Խնդիրն այն է, որ Ա-
շոտ Երկաթը Ատրպատականի Յուսուֆ ամիրի կողմից թագադրված Ա-
շոտ Շապուհյանի դեմ պատերազմելիս3 կաթողիկոսի հաշտարար միջ-
նորդությունները հաճախ չէր ընդունում: Երբ Աշոտ Երկաթը հարձակում 
գործեց Վաղավերն գյուղում գտնվող հակառակորդի վրա և ջախջախեց 
նրան, կաթողիկոսը եկավ և իր խոսքով` հանդիմանեց Աշոտ Երկաթին 
«դրժողությունների» պատճառով: Սակայն կաթողիկոսի առաքելությունն 
իզուր անցավ, և հակառակորդները պատերազմեցին «երկեամ մի»4, այ-
սինքն` շուրջ երկու տարի: Այնուհետև մեկ այլ դեպքում Հովհաննես 
Դրասխանակերտցին փորձ է կատարում Աշոտ Երկաթին վերագրել 
«գազանական բարք»5: Պարզ է, որ կաթողիկոսի հարաբերություններն 
Աշոտ Երկաթի հետ սրված էին, և նա իր հիշատակություններում ար-
քային չի խնայում: 

Ինչպես նշվեց, վերոհիշյալ հիշատակության մեջ պատմիչը ցուցա-
բերել է նաև իր քաղաքական կողմնորոշումը` համակրանքը Գագիկ 
Արծրունու նկատմամբ: Նա Աշոտ Երկաթին «բղջախոհություն» վերագ-
րելով` տեղնուտեղը գրում է, որ «...թագաւորն Գագիկ` աստանօր իբր 
զվճիտ իմն միտս զգաստս ստացեալ ինքեան մաքուր խորհրդով զան-
գոյսս ի գոյ ածէր»6: Ի՞նչ է սա, եթե ոչ «ողջախոհ» գործիչի կերպարի 
նկարագրություն, այսինքն` «բղջախոհ» Աշոտ Երկաթի հակապատկերը: 
Այստեղ «զվճիտ իմն միտս զգաստս» հակադրվում է «չարամիտ»-ին, 

                                            
1 Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 554-555: 

2 «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի», հ. Ա, էջ 493, Ստ. Մալխասեանց, նշվ. աշխ., էջ 375: 

3 Տե ՛ս Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 538-539: 

4 Նույն տեղում, էջ 541-542: 
5 Նույն տեղում, էջ 545: 
6 Նույն տեղում, էջ 557: 
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իսկ «մաքուր խորհրդով»-ը` «չարախորհուրդ»-ին: Պատմիչի կողմից Ա-
շոտ Երկաթի և Գագիկ Արծրունու հակադրումը բառացի մակարդակի է 
և կասկածի տեղ չի թողնում: 

Այսպիսով, Աշոտ Երկաթին մարմնական ցանկություններին անձնա-
տուր եղած, ցանկասեր և տռփասեր թագավոր ներակայացնելը որևէ 
առնչություն չունի իրականության հետ: Հովհաննես Դրասխանակերտ-
ցին Աշոտ Երկաթի ինչ-ինչ անհաջողությունները համարում է վերջնա-
կան և բացատրում ողջախոհության կորստով` հընթացս ցուցաբերելով 
իր համակրանքը Գագիկ Արծրունու նկատմամբ: Սակայն նա վախճան-
վել է ավելի վաղ, քան Աշոտ Երկաթը, իսկ վերջինս վերջիվերջո համառ 
պայքարում հասել է հաղթանակի` ազատագրելով Հայաստանը: 

ԱՇՈՏ ԵՐԿԱԹԻՆ ՎԵՐԱԳՐՎՈՂ «ԲՂՋԱԽՈՀՈՒԹՅԱՆ» ՇՈՒՐՋ 
Բանալի բառեր` Աշոտ Երկաթ, Մուրացան, բղջախոհ, ողջախոհ, ցանկասեր, 
չարամիտ, չարախորհուրդ, Ցլիկ Ամրամ, Հովհաննես Դրասխանակերտցի, 
Գագիկ Արծրունի: 

Աշոտ Երկաթը հայոց պատմության մեծագույն գործիչներից մեկն է: Նրա 
գահակալության պատմափուլը (914-929) մեր պատմության համար ունի դարա-
շրջանային նշանակություն, քանի որ նա ոչ միայն կարողացավ փրկել հայոց 
թագավորությունը կործանումից, այլև վերականգնել պետական համակարգը, որը 
փլուզվել էր թշնամու երկարատև արշավանքների հետևանքով: 

Կարծիք է հայտնվել, թե իբր գահակալության ավարտին Աշոտ Երկաթը 
կորցրեց իրեն հատուկ ողջախոհությունը և այդ իսկ պատճառով չկարողացավ 
իրականացնել իր նպատակները: Բայց այդ կարծիքը չի համապատասխանում 
պատմական իրողություններին: 

О “НЕВОЗДЕРЖАННОСТИ” ПРИПИСЫВАЕМОЙ АШОТУ ЖЕЛЕЗНОМУ 

Арман Егиазарян 

Ключевые слова: Ашот Железный, Мурацан, невоздержанность, разумность, 
Цлик Амрам, Ованнес Драсханакертци, Гагик Арцруни. 

Ашот Железный является одним из величайших деятелей в истории Армении. 
Период его правления (914-929) имеет эпохальное значение в истории Армении, 
поскольку он смог не только сохранить Армянское царство от крушения, но и 
восстановить государственную систему, разрушенного во время продолжавшегося 
вторжения войск врагов.  

Существует мнение о том, что в конце своего правления Ашот Железный якобы 
потерял воздержанность, которой он отличался прежде, и уже не смог добиться 
своих целей. Но это не соответствует исторической реальности. 
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ABOUT “IMPURE THOUGHTS” ATTRIBUTED TO ASHOT THE IRON 

Arman Yeghiazaryan 

Keywords. Ashot the Iron, Muratsan, impure thoughts, chastity, Tslik Amram, 
Hovannes Draskhanakertsi, Gagik Artsruni. 

Ashot the Iron is one of the greatest figures in the history of Armenia. The period of 
his reign (914-929) has of epochal importance for the history of Armenia, because he 
could not only save the Armenian kingdom from collapse, but also restore the state 
system, which was destroyed during the lasted invasion of the enemies’ troops. 

It is believed that at the end of his reign, Ashot the Iron lost his characteristic chastity 
and failed to achieve his goals. But it does not correspond to historical reality. 
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Մովսեսի կերպարի գեղարվեստական ծագումը սկսվեց հելլենիզմի 
դարաշրջանում, երբ հունալեզու հրեական գրողները Մովսեսին նույնաց-
նում էին Օրփեոսի ուսուցչի՝ Մուսեյի հետ՝ նրան դիտարկելով որպես ազ-
գային հերոս, այբուբենի ստեղծող, շինարարական արվեստի, փիլիսո-
փայության, ազգային հոգեբանության հիմնադիր (օր՝ Եվպոլեմը, Արտա-
պանը)։ 

Ալեքսանդրիացի բանաստեղծ Եզեկիիլը1 մ.թ.ա. 2-րդ դարի կեսին 
Մովսեսին դարձրեց «Ելից» ողբերգության հերոս։ 

Ստոիկների փիլիսոփայության մեջ Մովսեսը կիսաառասպելական 
հերոս էր դիտարկվում՝ որպես օրենսդիր և բարոյականության նորմերի 
ստեղծող, ժողովրդին կրթող ուսուցիչ (օր՝ Հովսեփոս Փլավիոսի մոտ)։ 

Վերջինիս Աքքադական տեքստերում պահպանվել է առասպել այն 
մասին, թե ինչպես երիտասարդ Մովսեսը ղեկավարեց եգիպտական 
զորքը Եթովպիայի դեմ պատերազմի ժամանակ, հաղթեց ախոյանին և 
ամուսնացավ եթովպացի արքայադստեր հետ։ Ըստ մյուս վարկածի՝ գահ 
բարձրացրեց Եթովպիայում օրինավոր թագավորին՝ տապալելով բռնա-
կալ Վալաամին։ 

Աստվածաշնչի Հին և Նոր Կտակարանների համեմատության ժա-
մանակ Մովսեսին սկզբում նույնացնում էին առաքյալների հետ. այդ հա-
մեմատականները կատարվում էին եկեղեցական հայրերի կողմից։ 

Եկեղեցու կողմից Քրիստոսի նախատիպեր հանդիսացող Հին Կտա-
կարանային հերոսների շարքում Մովսեսը առավել նշանավոր էր, քան 
Դավիթը։ Մովսեսի և Քրիստոսի կյանքի միջև շատ զուգահեռներ էին 
անցկացվում. օր՝ Միքելանջելոյի Սիքստինյան կապելլայի որմնանկար-
ները։ Մովսեսի և Քրիստոսի կյանքի տեսարանները այստեղ ներկայաց-
ված են դեմ հանդիման, որպես Հին և Նոր Կտակարանների զուգահեռ 
կերպարներ։ 

Որպես կրոնի հիմնադիր և օրենքներ ստեղծող՝ նա հանդես է գալիս 
նաև որպես Սուրբ Պետրոսի նախակերպար։ 

Աղքատների Աստվածաշունչը (Concordanta caritatis)-ը Մովսեսին 
դիտարկում է մյուսների թվում որպես հովվի և նրան նախատիպ է հա-
մարում Բարի Հովվի՝ Քրիստոսի համար։ 

                                            
1 Мифы народов мира,………, стр.168: 
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Hortus delicarum-ում ձեռագրում Հին և Նոր Կտակարանների օ-
րենքների միասնությունը պատկերվում է մի երկգլխանի կերպարի միջո-
ցով, որը կիսով գավաթը ձեռքին Քրիստոսն է, իսկ մյուս կիսով՝ Մովսե-
սը։ Պրադոյում գտնվող 15-րդ դարի մի ձեռագիր ներկայացնում է Մով-
սեսի կերպարը՝ որպես Սինագոգի կերպար։ 

Սովորաբար Մովսեսը պատկերվում է պատրիարքի կերպարով՝ 
սպիտակամորուս և քամուց ալիքվող մազերով, սակայն երբեմն նա հան-
դես է գալիս որպես երիտասարդ և անմորուս պատանի1։ Նրա դեմքը լու-
սավորված է, որը սովորաբար պատկերվում է լույսի ճառագայթներով 
կամ երկու կոտոշներով2։ Վաղ միջնադարյան և Վերածննդի նկարիչները 
նրան պատկերում էին եղջյուրներով3։ 

Նրա մյուս խորհրդանիշներից են համարվում գավազանը և օրենքի 
տախտակները՝ երբեմն վրան գրված 10 պատվիրանները։ 

ՄՈՎՍԵՍԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ  
ՊԱՏԿԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ՏԻՊԵՐԸ 

Համաձայն Աստվածաշնչի վկայության (Հին Կտակարան, Ելից 
2։1-3) Մովսեսը հրեա էր Ղևիի տնից, Աբրահամի և Յոխավեդայի որ-
դին, Ահարոնի և Մարիամ Մարգարեուհու եղբայրը, սակայն հանգա-
մանքների բերումով ստացել էր եգիպտական կրթություն։ 

1. Մովսեսին գտնելը Ելից 2։1-104  

                                            
1 Холл Дж. “Словарь сюжетов и символов в искусстве”, М., 1996 г., стр. 367։ 

2 Словарь христианского искусства, Диана Апостолос-Каппадона, “Урал Л.Т.Д”, 2000 г., стр. 146։ 

3 Այս սովորույթը ծագում է Վուլգատայից՝ Աստվածաշնչի լատիներեն թարգմանությունը։ 

Որտեղ cornutam կոտոշ էր նշանակում։ Հրեերենով նույն բառը նշանակում էր և ճառագայթ 

և կոտոշ՝ կապված պոզի ավանդական խորհրդանիշի հետ՝ որպես գերմարդկային ուժի 
սիմվոլ։ Այս բառը օգտագործվում է Մովսեսի կերպարի նկարագրության ժամանակ, երբ 
նա իջել էր Սինայ լեռից՝ բռնելով օրենքի տախտակները. «Նրա դեմքը սկսեց փայլատակել 
ճառագայթներով»։ Լատիներենով այն թարգմանվում է «լույսի ճառագայթներով փայլա-
տակում» կամ «լուսապսակով պատկերված»։ 

4 «Աստվածաշունչ», Աստվածաշնչային լիգա, Բելոռուս, Մինսկ, 2004 թ., էջ 65։ 
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Նիկոլյա Պուսսեն,«Մովսեսին գտնելը», 1638 թ., Փարիզ, Լուվր 

Վախենալով իսրայելցիների թվաքանակի աճից՝ փարավոնը կար-
գադրում է Նեղոսում խեղդել հրեաների բոլոր նորածին արու զավակնե-
րին։ Մովսեսի մայրը երեք ամիս իր տանը թաքցնում է Մովսեսին, այնու-
հետև որդուն դնում է ձյութով և խեժով պատած մի զամբյուղի մեջ՝ թող-
նելով Նեղոս գետի եղեգնուտների մեջ։ 

«Մի պրտուի տապանակ առավ նորա համար եւ կուպրով ու ձիւ-
թով ծեփեց, եւ տղան նորա մեջ դրաւ, և դրաւ գետի եզերքում եղած 
շամբի մէջ»1։ 

Փարավոնի դուստրը, գալով գետի մոտ, իրա պալատական ծառանե-
րի հետ լողանալու՝ գտավ Մովսեսին և ճանաչեց, որ նա հրեա է։ 

Այդ ժամանակ Մովսեսի քույրը, որը գաղտնի դիտում էր իրադարձու-
թյունը, դուրս է գալիս և առաջարկում տղայի համար գտնել ստնտու՝ 
հրեուհի կանանցից, և փարավոնի դուստրը համաձայնում է։ Այսպիսով 
Մովսեսը կրկին վերագտնում է իր մորը։ 

 Այս տեսարանում Մովսեսը կարող է պատկերվել գետի հոսանքով 
իր զամբյուղով լողալիս, որը հյուսիսային նկարիչների մոտ կարող է 
                                            
1 «Աստվածաշունչ», 2004 թ.,  2 գլխի 3-րդ սյուն, էջ 65։ 
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պատկերվել հարթ ձիթենուց զամբյուղում կամ փրկվելուց հետո շրջա-
պատված եգիպտացի կանանցով, որոնք գորովալից նրան են նայում։ 
Վերածննդի նկարիչները, հատկապես վենետիկցիները, պատկերում են 
հաճախ իրենց ժամանակակից պալատականների և ազնվական պաժե-
րի՝ իրենց ուղեկից շների հետ։ 

 Նեղոսը երբեմն պատկերվում է անտիկ անձնավորմամբ, նա հան-
դես է գալիս որպես գետի աստվածություն՝ լայբնաբերան անոթը ձեռ-
քում։ Այս դրվագը նախատիպ է համարվում «Փախուստ դեպի Եգիպ-
տոս» տեսարանի համար՝ Սրբազան ընտանիքի փրկությունը մանկանց 
կոտորածից1։ Նաև նմանվում է նախախնամությամբ փրկվածների պատ-
մություններին, որոնք հանդիպում են ինչպես Մերձավոր Արևելքի, այն-
պես էլ հունական դիցաբանության մեջ (Հռոմուլոսի և Հռեմիի պատմու-
թյունը, Զևսի առասպելը և այլն)2։  

Ելից հեղինակները հավանաբար գիտեին Բաբելոնի Սարգոն l-ինի 
ծննդյան պատմությունը, որը ժամանակագրորեն առավել վաղ էր։ Այն 
վկայում էր այն մասին, թե ինչպես Սարգոնի մայրը զամբյուղով վերջի-
նիս գետն է դնում։ Զամբյուղը հյուսված էր եղեգից և ձյութով էր պատ-
ված։ Նորածին Յուպիտերին պատկերող նկարները, որին խնամում են 
կորիբանտանները, երբեմն հիշեցնում են պատկերագրությամբ «Մովսե-
սին գտնելը»։  

2. Մանուկ Մովսեսը. փարավոնի թագը3 և այրվող ածուխները4 
Այս առասպելը ձևավորվել է հրեական հին ավանդույթների հիման 

վրա։ Մանուկ Մովսեսը, որը փարավոնի դստեր կողմից պահվում էր պա-
լատում և ընդունվում էր փարավոնի կողմից։ Մի անգամ պալատում փա-
րավոնը կատակով իր թագը հանում է և դնում Մովսեսի գլխին։ Սակայն 
վերջինս անմիջապես այն գցում է գետնին, թռչում դրա վրա և կոտրում 
(Հովսեփոս Ֆլավիոս «Հուդայական հնություն», 2-րդ գլուխ 9։7)։ Պալա-
տականների կողմից դա մեկնաբանվում է որպես մարգարեություն, որ 
Մովսեսը գահընկեց կանի փարավոնին և կդառնա նրա կործանման 
պատճառ։ Որպեսզի մանկանը փորձեն, բերվում են երկու սկուտեղներ. 
                                            
1 Холл Дж., “Словарь сюжетов и символов в искусстве”, М., 1996 г., стр. 367։ 

2 Мифы народов мира, гл. ред. С. А. Токарьев, Т. 2, М., 1992  г, стр. 164։ 

3 Холл Дж., նշվ. աշխ., էջ 368։ 

4 Словарь христианского искусства, Диана Апостолос-Каппадона, “Урал Л.Т.Д”, 2000 г., стр. 145։ 
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մեկի մեջ այրվող ածուխներ էին, իսկ մյուսում՝ կեռաս (ըստ մյուս վարկա-
ծի՝ ռուբիններով դրվագված ոսկյա մատանի)։ Եթե նա ընտրեր մատանին, 
ապա կկատարվեր մարգարեությունը. այսպես էին կարծում եգիպտացի-
ները։ Սակայն հրեշտակի կողմից ուղղորդված Մովսեսի ձեռքը ընտրում է 
ածուխները և վերջինս այդ արվող ածուխները դնում է բերանը։ Այսպես 
նա փարավոնին ապացուցում է իր մանկական անմեղությունը։ 

 Այս հրեական լեգենդը 
ստեղծվել է հավանաբար նրա 
համար, որպեսզի բացատրվեր 
Մովսեսի ակնհայտ թոթովա-
խոսությունը և կակազելը։ «Ես 
դանդաղկոտ եմ խոսքով և լեզ-
վով»։        

3. Մովսեսը սպանում է մի 
եգիպտացու1 Ելից 2-րդ գլխի 
11-14 տուն 

Իսրայելցիները Եգիպտո-
սում ծանր տանջանքներ էին 
կրում։ Մի անգամ Մովսեսը 
տեսնում է, թե ինչպես մի ե-
գիպտացի ծեծում է մի հրեայի 
և կռվի մեջ մտնելով՝ սպանում 
է այդ եգիպտացուն, իսկ նրա 

մարմինը թաղում է ավազի մեջ։  
«Եւ եղաւ այն օրերումը, որ Մովսէսը մեծացաւ, եւ դուրս գնաց իր 

եղբայրների մօտ, եւ նորանց ծանր գործքերը տեսավ. Եւ տեսավ մի 
Եգիպտացի, որ իր Եբրայեցի եղբայրներից մեկին ծեծում էր։ Եւ այս 
կողմ ու այն կողմ մտիկ տուաւ և տեսաւ, որ մարդ չ'կայ, եւ մեռցրեց ե-
գիպտացուն եւ ավազումը թաղեց նորան»2։ 

Սակայն Մովսեսի արարքը բացահայտվում է, և փարավոնը մտա-
դրվում է նրան սպանել։ Այդ ժամանակ Մովսեսը փախչում է Մադիամի 
երկիր։ Այս տեսարանը Նոր Կտակարանում զուգահեռ է համարվում 
Դժոխքի ավերմանը։ 
                                            
1 Холл Дж., նշվ. աշխ. էջ 368։ 

2 Ելից 2-րդ գլխի 11-14 տուն, էջ 65։ 
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4. Իոֆորուսի դուստրերը1, Ելից 2-րդ գլուխ 17-23 տուն  
Մադիամի (Միդիամի) քահանայի 7 դուստրերին է հանդիպում Մովսե-

սը աղբյուրի մոտ։ Այնտեղ եկած հովիվները նրանց թույլ չէին տալիս ի-
րենց հոր հոտը խմեցնել և վռնդում էին նրանց։ Այդ ժամանակ Մովսեսը 
պաշտպանում է վերջիններիս և ինքն է ջուր խմեցնում։ Նրա հետ ծանո-
թանալով՝ Իոֆորուսի դուստրերը, Մովսեսին հրավիրում են իրենց հայրա-
կան տուն։ Նրանցից մեկի՝ Սեպֆոռայի հետ էլ Մովսեսը ամուսնանում է։ 

Մովսեսը Այրվող Մորենու առջև, Սինայի Սբ. Եկատերինա վանքի 
բյուզանդական սրբանկար, XIII դար, Եգիպտոս 

5. Այրվող փշատերևը կամ Անկեզ մորենին2 (Ելից 3-րդ գլուխ) 
Աներոջ հոտը արածեցնելիս՝ Մովսեսը գալիս է Քորեբ լեռան շրջա-

կայքը, որտեղ նա տեսլիքի ձևով տեսնում է մի փշատերև, որն այրվում 
էր, սակայն չէր մոխրանում։ Փշատերևի մոտ էլ Մովսեսին հենց Աստված 
է դիմում՝ ասելով, որ նա պետք է ազատի Իսրայելի ժողովրդին եգիպ-
տական գերությունից և տանի Քանաան, որտեղ «հոսում է կաթ և մեղր»։ 

«Ես եմ քո հօր Աստուածը՝ Աբրահամի Աստուածը, Իսահակի Աս-
տուածը և Յակոբի Աստուածը…Իրավ տեսայ իմ ժողովրդի չարչա-
րանքը, որ Եգիպտոսումն է գործավարների պատճառով նորանց ա-
ղաղակը…Ուստի եկ հիմա քեզ փարաւօնի մոտ ուղարկեմ, եւ հանիր 
իմ ժողովուրդը՝ Իսրայէլի որդիքը Եգիպտոսիցը»3։ 

Մովսեսը այս տեսարանում պատկերվում է ծնկաչոք փշատերևի 
առջև կամ կոշիկները հանելիս, ինչպես մուսուլմաններն են անում սուրբ 
հողի վրա։ Երբեմն նրա հովվական մահակը վերածվում է օձի՝ աստվա-
ծային ներկայության հրաշալի նշան է։ Արդյունքում նույն հրաշքը կա-
տարվում է Ահարոնի հետ, որը ներկայանում է փարավոնին և մոգերին։ 

Միջնադարյան եկեղեցու այրվող սակայն չմոխրացող մորենին եղել է 
Մարիամ Աստվածածնի խորհրդանիշը, որը ծնել էր Քրիստոսին, սակայն 
չէր կորցրել իր անմեղությունը։ Գոյություն ունի պատկերման որոշակի 
տիպ, որը ծագմամբ բյուզանդական է. ներկայացնում է Աստվածածնին 
գահին՝ կրակի բոցերի մեջ։ Նոր Կտակարանում համեմատվում է Ավետ-
ման տեսարանի հետ։ 

                                            
1 М. Кубеев, “100 великих библейских сказаний”, М., 2008, стр. 80. 
2 Холл Дж., նշվ. աշխ. էջ 369։ 

3 «Աստվածաշունչ», Աստվածաշնչային լիգա, Բելոռուս, Մինսկ, 2004 թ., Ելից 3։6-10, էջ 66։ 
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6. Հրեական զատիկը և առաջնեկների մահը Ելից 11-րդ գլուխ1 
Երբ փարավոնը թույլ չի տալիս հրեաներին դուրս գալ Եգիպտոսից, 

Մովսեսը մի շարք աղետներ է ուղարկում, որպեսզի վերջինս ազատեր 
հրեաներին գերությունից։ Սակայն յուրաքանչյուր աղետից հետո փարա-
վոնը առավել անողոք էր դառնում։ Ի վերջո Մովսեսը սպառնում է բոլոր 
եգիպտացիների՝ այդ թվում փարավոնի մահը։ Ընդ որում բոլոր հրեանե-
րին Եգիպտոսից Ելքի համար պատվիրված էր հատուկ պատրաստու-
թյուն տեսնել։ Նրա պետք է գառ մորթեին և նրա արյունով տաու խաչ (T) 
նկարեին իրենց տների դռների դրանդիներին։ Այնուհետև նրանք պետք 
է գառ զոհաբերեին, տապակեին և ուտեին հետևյալ կերպ. «Ձեր գօտի-
ները ձեր մեջքին՝ և ձեր կոշիկները ձեր ոտքերին, եւ ձեր ցուպերը 
ձեր ձեռքին լինելով, եւ նորան շտապելով ուտէք. Նա զատիկ է Եհո-
վային»։ Այդ գիշեր գալիս է պատժող հրեշտակը, սակայն անցնում է 
հրեաների տան կողքով, որոնց տների դռները նշաններ ունեին, և կոտո-
րում է միայն եգիպտացի առաջնեկներին։ Եգիպտոսի վրա տեղացող ա-
նեծքը կոտրում է փարավոնի համառությունը և նա հրեաներին Ելքի 
թույլտվություն է տալիս։ Հրեական զատիկը, որը մնում է հրեաների 
գլխավոր կրոնական տոներից մեկը, իր տեղը գրավեց քրիստոնեական 
արվեստում և համարվում է Խորհրդավոր ընթրիքի նախատիպ։ Զատի-
կին մասնակցողները պատկերվում են սեղանի շուրջ, որի վրա դրված է 
պատրաստված գառը և նրանք պատրաստվում են ճանապարհորդու-
թյան։ Նրանց հետին պլանում կարող է պատկերվել առաջնեկների մահը 

և հոտի կոտորվելը Աստծո պատ-
ժի պատճառով։ 

7. Կարմիր ծովի անցումը Ե-
լից 14 գլխի 19-31 տներ2 ԱՄՆ, 
Գեթթի 

Որպեսզի Եգիպոսից Ելքի 
ճանապարհի սկզբում ուղղորդի 
հրեաներին դեպի Ավետյաց եր-
կիր, Աստված նրանց ցույց է տա-

                                            
1 «Աստվածաշունչ», Աստվածաշնչային լիգա, Բելոռուս, Մինսկ, 2004 թ., էջ 77։ 
2 Холл Дж., նշվ. աշխ., էջ 370։ 
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լիս ճանապարհը «Ամպի սյան» տեսքով, որը «ամպ և խավար էր որոշ-
ների համար և ուրիշների գիշերն էր լուսավորում»։ 

Իմանալով հրեաների փախուստի մասին՝ փարավոնը նրանց հե-
տևից հեծյալներ և ձիակառքեր էր ուղարկում։ 

Հասնելով Կարմիր ծովին՝ «Եւ Մովսէսը մեկնեց իր ձեռքը ծովի վե-
րան. Եւ Եհովան սաստիկ արեւելեան հովով քշեց ծովը բոլոր գիշերը 
և ծովը ցամաքեցրեց և ջրերը ճեղքուեցան։ Եւ Իսրայէլի որդիքը ծովի 
միջովը ցամաքով գնացին»1։ 

Իսկ երբ եգիպտացիները հետևեցին նրանց, Մովսեսը ջուրը նույն 
վիճակին վերադարձրեց և այն խեղդեց փարավոնի զորքը։ Հակադիր ա-
փին փրկված իսրայելցիները Աստծուն փրկության համար շնորհակալա-
կան երախտագիտության երգ են երգում, և Մովսեսի քույր Մարիամը և 
ուրիշ կանայք ուրախություն են անում, ծնծղա նվագում և պարում։ Փա-
րավոնը և նրա զորքը պատկերվում են լրիվ իրարանցման մեջ խորտակ-
վելիս, ձիավորները և ձիերը ջրում թպրտում են։ Սյունը կարող է անտիկ 
սյան տեսքով պատկերվել և այն կարող է ուղեկցվել հրեշտակի կողմից։ 
Իսրայելցիները անցումից հետո դեռևս իրենց ունեցվածքը տանում են գլ-
խի վրա, ինչպես դա սովորաբար քրիստոնյաներն են անում, կամ ուրա-
խությունից գրկախառնվում են, կամ էլ ծնկաչոք երախտագիտության ա-
ղոթքներ են ասում։ Վաղ եկեղեցին այս դրվագը ներկայացնում է որպես 
քրիստոնեական Մկրտության խորհրդանիշ։ 

8. Մանանայի հավաքը Ելից 16 գլխի 14-36 տներ 
Անապատում իսրայելցիները սկսում են տրտնջալ Մովսեսից և Ահա-

րոնից՝ տանջվելով սովից։ Սակայն Աստված խոստանում է նրանց ապա-
հովել ամեն անհրաժեշտով։  

«Եւ երբոր իջած ցօղը վերացաւ, ահա անապատի երեսի վերայ 
մանր թեփաձեւ մի բան կար՝ եղեամի պէս մանր գետնի վերայ։ Եւ Իս-
րայէլի որդիքը տեսան, եւ իրար ասացին. Ի՞նչ է սա…Եւ Իսրայէլի 
տունը նորա անունը Ման դրին. Եւ նա գինձի սերմի պէս սպիտակ, եւ 
համը մեղրով շինուած գաթայի պէս էր» (14-31 տներ)2։ 

«Մանանա» բառը հավանաբար հրեական բառից է, որը նշանակում 
է զարմանք «Սա ի՞նչ է»։ Քանի որ մանանայի մասին ասվում էր, որ այն 
                                            
1 «Աստվածաշունչ», Աստվածաշնչային լիգա, Բելոռուս, Մինսկ, 2004 թ., էջ 81։ 
2 Նույն տեղում, էջ 84-85։ 
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ԻՐՔ 2015 
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Մովսեսը 
վ մարդիկ, 
ագենում են։
ղեկցում էին
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ուս, Մինսկ, 20
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և փեսա Ով

л Л.Т.Д”, 2000 г
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ց 17 գլխի 
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г., стр. 145-146. 

վ-
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ՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵ

րաշքով հա
էր, ամաղե
արոնը և Ո
ը բռնում էր
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004 թ., էջ 105-1
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դրանցից 

թ, տեղադ-
դառնալով 
տեսնում է 

արկութիւնը 
ակներն իր 

ոտրատեց 
Ելից 22 գլ-

ւմ է ոսկե 
ձրանում է 
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ձայնը, սակայն հաճախ նրա ֆիգուրը պատկերվում է մշուշի մեջ և կրա-
կում։ Մովսեսը ծնկած է պատկերվում օրենքի տախտակները ստանա-
լիս։  

Ներքևում պատվանդանի կամ խորանի վրա կանգնեցված է ոսկե 
հորթի արձանը, որը երբեմն զարդարված է ծաղկեպսակներով։ Մինչդեռ 
իսրայելցիները կուռքի առջև ծնկաչոք են պատկերված կամ էլ պարելիս։ 
Այս տեսարանի պատկերումը կարող է իր մեջ մի քանի դրվագներ ներա-
ռել՝ կամ շարքի, կամ էլ առանձին տեսարանների ձևով։ Նոր Կտակարա-
նում այս տեսարանը համեմատվում է Հոգեգալստի հետ։ 

12. Պղնձյա օձը1 
Դժգոհ իրենց անապատում գտնվելուց՝ իսրայելցիները սկսեցին բողո-

քել Աստծուց և Մովսեսից։ Նրանք պատժվում են. Մովսեսը քաղաքի վրա 
ուղարկում է թունավոր օձերի և դրանով իսկ մեծացնում ժողովրդի տան-
ջանքները։ Շատերը այդ ժամանակ մահանում են օձերի խայթոցից։ Երբ 
ժողովուրդը զղջում է, Մովսեսը սկսում է խնդրել Աստծուն ազատել հրեա-
ներին այդ հարձակումից2։ Նրան ասվում է, որ պատրաստի օձի կերպար 
և այն դնի ուղարկված օձերին դեմ հանդիման։ Մովսեսը պատրաստում է 
պղնձյա օձ և այն կանգնեցնում T-ձև ձողի վրա։ Այս կերպարը հրաշալի ա-
մոքիչ նշանակություն է ունենում։ 

Իսրայեցիները պատկերվում են հողի վրա թավալվող, իսկ նրանց 
մարմինները օձերով են պատված։ Մովսեսը երբեմն Ահարոնի հետ 
կանգնած է պղնձյա օձի կողքին3։ 

Այս տեսարանի հետ Հովհաննեսի ավետարանում տիպաբանական 
զուգահեռներ են տրվում. «Եւ ինչպես Մովսեսը հանբարձրեց անապա-
տում, նույնպես պետք է մարդկային Որդին համբառնա»։  

Միջնադարյան արվեստը այս դրվագը համեմատում է Դրախտային 
այգում օձի տեսարանի հետ. վերջինս փաթաթված էր իմաստության ծա-
ռին4։ Երկուսն էլ հավանաբար ծագում են հնագույն և լայնորեն տարած-
ված պտղաբերության կերպարից, որը համադրվում էր Աստարտեի 
պաշտամունքին. այն բաղկացած էր օձից և ծառից, որոնք ներկայացնում 
                                            
1 М. Кубеев, “100 великих библейских сказаний”, М., 2008, стр. 104-105։ 

2 «Աստվածաշունչ», Աստվածաշնչային լիգա, Բելոռուս, Մինսկ, 2004 թ., էջ 188։ 
3 Мифы народов мира, гл. ред. С. А. Токарьев, Т. 2, М, 1992 г., стр. 167-168։ 

4 Словарь христианского искусства, Диана Апостолос-Каппадона, “Урал Л.Т.Д”, 2000 г., стр. 146։ 
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էին կանացի և տղամարդու սկիզբը։ Եզեկիա արքան կործանում է 
պղնձյա օձը նույն պատճառով, ինչ Մովսեսը կործանեց ոսկե հորթին, ե-
րբ իսրայելցիները նորից սնապաշտության և կուռքարարության են վե-
րադառնում։ Պղնձյա օձը նաև համեմատվում է Աստծո խաչի և Քրիս-
տոսի խաչելության հետ։ 

13. Մովսեսի մահը1 
Մովսեսը մահացավ Մովաբի երկրում, մինչ այդ նրան Ավետյաց Եր-

կիրը ցույց տվեց Աստված, սակայն այնտեղ նրան գործել այլևս վիճակ-
ված չէր։ Եգիպտոսից Ելքի նախօրեին, երբ ուրիշ հրեաներ զբաղված 
էին ճանապարհից առաջ ունեցվածքի հավաքով, Մովսեսը երեք օր շա-
րունակ փնտրում էր Հովսեփ Գեղեցիկի դագաղը, որպեսզի իրականաց-
նի նրա կտակը և նրա մասունքները տանի Քանաան։ Դրա համար որ-
պես շնորհ Եհովան միայնակ չի թողնում նրա մահվան ժամին, կյանքը 
վերցնում իր համբույրով և հենց ինքն էլ թաղել է տալիս։   

Մահվան հրեշտակ Սամուիլը իզուր սպասում է Մովսեսի հոգուն տի-
րելու ժամին։ Այդ իրադարձությանը ներկա են լինելու հրեշտակապետ-
ներ Միքայելը (որը հարդարում էր Մովսեսի մահվան մահիճը), Գաբրիե-
լը (որը բեհեզ է գցում նրա գլխին) և ևս մեկ հրեշտակապետ, որը ծած-
կում է նրա աչքերը։ Աստված ինքն է վերցնում Մովսեսի հոգին («Դեբա-
րիմ ռաբբա»)։ 

Ըստ ավանդության նրա գերեզմանը քողարկված է մարդկանց աչ-
քից։ «Անօրեն թագավորության» մարդիկ՝ հռոմեացիները, բաժանվելով 
երկու խմբերի փնտրել են այն, սակայն նրանք, ովքեր եղել են բլրի վրա, 
տեսնում էին նրան հովտում, իսկ նրանք, ովքեր հովտում էին՝ բլրի վրա։ 

Միքայել հրեշտակապետը պայքարում է սատանայի հետ Մովսեսի 
դիակի համար, որը արդեն նկարագրվում է հուդայական պարականոն 
տեքստում։ 

«Մովսեսի համբարձումը» (մ.թ.ա. 1-ին դարի վերջին կամ սկըզ-
բին), որը հիշատակվում է Նոր Կտակարանային գրականության մեջ։ 
Նրա պատկերը ներկայացվում է բլրի գագաթին պառկած և շրջապատ-
ված իրեն ողբացող համացեղակիցներով (Լուկա Սինյորելլի «Սիքստի-
նյան Կապելլայի որմնանկար»)։ Այստեղ նաև կարող է պատկերվել Մի-

                                            
1 «Աստվածաշունչ», Աստվածաշնչային լիգա, Բելոռուս, Մինսկ, 2004 թ., էջ 257-258։ 
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Քրիստոսը։ Փարիզի Ազգային գրադարանի № 510 ձեռագրում (Օմոնտի 
ձեռագիր) Մովսեսը նիմբով է պատկերվում1։ 

 Իրենց պատկերագրությամբ Դափնիի վանքի խճանկարները մի յու-
րահատկություն ունեն։ Այստեղ Քրիստոսից երկու ճառագայթափնջեր են 
տարածվում դեպի Մովսեսը ու Եղիան։ Միջնադարյան մոնումենտալ գե-
ղանկարչությունը կրկին անդրադառնում է «Պայծառակերպության» թե-
մային, սակայն մեզ արդեն ծանոթ Մովսեսի պատկերագրական տիպը 
չի փոփոխվում։ Այնուամենայնիվ Ջոտտոն նոր տիպ է ստեղծում. Մով-
սեսն ու Եղիան ծնկած են պատկերվում, Քրիստոսի աջ և ձախ կողմե-
րում, փաթաթված ձեռքերով, իսկ Քրիստոսը օդում է ճախրում։ «Պայծա-
ռակերպության» պատկերման գագաթնակետը Վատիկանում գտնվող 
1520 թ. թվագրվող Ռաֆայելի ստեղծագործությունն է2։ Այստեղ Մովսեսն 
ու Եղիան օդում են ճախրում Քրիստոսի կերպարի ձախ և աջ կողմերում, 
իսկ Մովսեսը օրենքի տախտակներով է ներկայացված։ Այս թեմային 
բարոկկոյում և առավել ուշ հաճախ են անդրադառնում՝ առանց կերպա-
րային կատարելատիպերի փոփոխության։ 

Հնագույն պատկերագրական տիպերը 

 Մովսեսի պատկերագրությունը  ի հայտ է գալիս արդեն  3-րդ դա-
րում Դուռա Եվրոպոսի Սինագոգում3։ Մովսեսը այստեղ պատկերված է 
պատանի և անմորուս, հագած տունիկա և թիկնոց։ Նույնանման է վաղ 
քրիստոնեական Հռոմի կատակոմբների գեղանկարչությունը։ Սակայն 
այստեղ արդեն Մովսեսը ավելի շուտ երիտասարդ պատանու տեսքով է 
պատկերված` մորուքով կամ էլ անմորուս, կրում է տունիկա թիկնոց և 
բացառությամբ այրվող մորենու տեսարանի` սանդալներ (Գրեկա կապել-
լա)։  

Աղբյուրի հրաշագործության տեսարանում նա իր լայն, տարածված 
աջ ձեռքում բռնել է մի գավազան։ Այս տիպից տարբերվում են Սան Կա-
լիստո եկեղեցու Մովսեսի պատկերները։ Այստեղ նա պատկերված է  մի 
ծերունու տեսքով` երկար մազերով և երկար մորուքով։ 

                                            
1 Սրբերին պատկերում էին լուսապսակով, այնուհետև տարբերակվեցին Քրիստոսի, հրեշ-

տակների և Հայր Աստծո լուսապսակների պատկերման առանձնահատկությունները։ 
2 Lexicon der christlichen Ikonographie, Rome-Freiburg-Basel-Wien, 1971J., Band 3, p. 294։ 
3 Lexicon der christlichen Ikonographie, ….. p. 286։ 
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Վաղ քրիստոնեական սարկոֆագներում Մովսեսը ներկայանում է 3 
տիպով. 
1. Երիտասարդ և անմորուս պատանու տեսքով (Ադելֆիայի սարկո-

ֆագ, Վիլպերտ սարկոֆագ) 
2. Երիտասարդ մորուքավոր պատանու տեսքով (Լատերանի թանգա-

րան 119) 
3. Մորուքավոր ծերունու կերպարով (Թերմերի թանգարան, 102, 2 

սարկոֆագներ)։ 
Վերջին տիպով են նկարազարդված Մորեյ Ֆերրարի ոսկյա գավաթ-

ները, Բրեսկիայի մասնատուփերը, Լոնդոնի փղոսկրյա անոթը և առա-
վել ուշ Սանտա Սաբինա եկեղեցու դուռը (Հռոմում)։ Հռոմի Սուրբ Մարի-
ամ Մագթաղինացու վանքի խճանկարները նույնպես Մովսեսին պատա-
նի և անմորուս են պատկերում, սակայն ուրիշ հագուստներով։ 

Իսկ Ռավեննայի Սուրբ Վիտալեյում Մովսեսը լուսապսակով է։ Լեո 
Պատրիցիուսի «Աստվածաշնչում» պատկերում են  նրան որպես նստած 
և կորացած կերպար` առանց լուսապսակի։ Իսկ Միջնադարյան մանրա-
նկարչության մեջ երբեմն կնգուղով է պատկերվում։ Միջնադարյան Սաղ-
մոսագրքերը ներկայացնում են Մովսեսին հաճախ երգելիս և գրելիս։ 

Սան Կալիստոյի ավետարանում և Աելֆրիկի հնգամատյանի ման-
րանկարներում կա հազվադեպ հանդիպող Մովսեսի մահվան և թաղման 
տեսարանը հրեշտակի կողմից։ 

Սինայ լեռան վաղագույն սրբանկարներում (11-12 դդ.) Մովսեսը ներ-
կայացված է երիտասարդ անմորուս մարգարեի տեսքով, որը իր ձախ 
ձեռքում մի գալարակ է բռնել։ 

Պատվիրանների հանձնման ժամանակ Մովսեսը պատկերված է Ա-
ստծո ձեռքից տախտակները իր շորով պարուրված ձեռքերում ստանա-
լիս։ Հետագա սրբանկարներում այս տեսարանում պատկերվում է բնա-
նկար։ Այժմ Մովսեսը հանդես է գալիս նաև որպես մարգարե Ահարոնի 
հետ կամ էլ Ստեփանոսի հետ՝ Թեոդորոսի աջ և ձախ կողմերում։ Մով-
սեսը, Ահարոնը և Մելխիսեդեկը միասին են հանդես գալիս Աթոս լեռան 
որմնանկարներում (14-րդ դար, Միլիթ,  Աթոս)։ Հիշատակության է ար-
ժանի 15-րդ դարի մի սրբանկար, որը պատկերում է Մովսեսին, երբ վեր-
ջինս շորով փաթաթված ձեռքերով այրվող մորենուն է մոտենում, որի 
մոտ Թեոդորոսն է երևում։ 
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Միջնադարյան եկեղեցական քանդակագործության մեջ Մովսեսը 
դասվում է Հին Կտակարանային սրբերի կամ մարգարեների շարքին` ա-
ռավել հաճախ պատկերվելով մորուքավոր ծերունու տեսքով` երկար 
զգեստով և թիկինոցով, իսկ ձախ ձեռքում երկու պատվիրանների տախ-
տակները բռնած։ Այս տիպով են նկարազարդված Շարտրի, Ռեյմսի, 
Ամիենի և Փարիզի Ս.Աստվածամոր տաճարների ճակատամուտքերը։ 

Ռեյմսի սեղանատան ճակատին Մովսեսը ներկայանում է նստած 
դիրքով, գանգրահեր և մորուքավոր պատանոււ տեսքով։ Միջնադարյան 
վիթրաժներում  Մովսեսը միայնակ է պատկերվում համանման տիպով 
(օրինակ Շարտրի և Լե Մանսի Մայր տաճարների վիթրաժները)։ Դիժո-
նի Մայր տաճարում Մովսեսը ներկայանում է Հին Կտակարանային ա-
կանավոր դատավորների թվում, նույն տիպով է  Փարիզի Ս. Աստվածա-
մոր տաճարի հյուսիսային  վարդյակի նկարազարդումը. Մովսեսը 
նստած է պատկերված` երկար հագուստով և թիկնոցով գահի վրա։ Նրա 
բարձրացրած և շորով փաթաթված ձախ ձեռքում պատվիրանների 
տախտակներն են, իսկ աջում` գավազանը։ Վիմպերտի վանքի վիթրա-
ժում Մովսեսը ձեռքում բռնել է մի կոշիկ, իսկ աջը մեկնում է դեպի մորե-
նու մոտ երևացող Հայր Աստվածը։ Այստեղ առաջին անգամ Մովսեսի 
գավազանը օձ է դառնում։ Մոնրեալի Մայր տաճարի բրոնզյա դուռը 
պատկերում է Մովսեսին խույրով, իսկ ձախ ձեռքում բռնել է գալարակ։ 

Մովսեսը պոզերով է պատկերվում 12-րդ դարի Կորբիայից ծագող մի 
ձեռագրում, Ադմոնտի, Բուրգի Աստվածաշնչերում, որտեղ Մովսեսը եղջ-
լյուրներով և պատվիրանների տախտակներով է պատկերված։ 13-14-րդ 
դարերում այս տիպով են հանդես գալիս Ամիենի Դելա-Վիերջե-Դորե ե-
կեղեցու ճակատամուտքը, Ռոմեյնմոթիերի և Չիլլոնի որմնանկարները, 
որոնք կրկնվում են Մորալիսե և Հիսթորալե ձեռագրերում։ 

15-րդ դարում նույն տիպն է հանդիպում Դիժոնի մոտակայքում Ց. Սլու-
տերի աղբյուրի վրա և Պերուջա քաղաքի Կոլեջիո դել Կամբիոյի որմնա-
նկարում` կատարված Պյետրո Պերուջինոյի կողմից։ 16-րդ դարում Մովսե-
սի պատկերման գագաթնակետն է Հռոմի Սան-Պյետռո-ին-Վինկոլի տա-
ճարում Միքելանջելոյի կերտած Մովսեսը` Հուլիոս 2-րդի դամբարանի հա-
մար։ Այստեղ Մովսեսը ստացել է եղջյուրների, երկճյուղված մորուքի և օ-
րենքի տախտակների լավագույն բնորոշումը։ Միքելանջելոն պատկերել է 
Մովսեսին զայրացած, որը պատրաստվում է կոտրել օրենքի տախտակ-
ները. այս տիպը հեռու է աստվածաշնչյան Մովսեսից, որին նկարագրում 
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են աշխարհում գոյություն ունեցող մարդկանցից ամենացածրահասակը։ 
Այս դեմոնիզմը և տիտանիզմը ի հայտ է գալիս Մովսեսի առավել ուշ 
պատկերներում. օր. Մ. Ա. Վռյուբելի Կիևի որմնանկարներում։ 

Բրյուսելում Սանտ Ժաքուիսի վանքում գտնվող Մովսեսի արձանում 
(18-րդ դար) եղջյուրները փոխարինված են երկու աստղաբույլերով։  
Մինչ այդ արդեն Ռաֆայելի և Ֆրա Անջելիկոյի մոտ դրանք փոխարինվել 
են երկու խոպոպներով (ըստ Ց.Ենջելբրեխտսենի կարծիքի)։ Ե. Բառլա-
խի մի քանդակում (1918) Մովսեսը ներկայացված է ծերունու տեսքով` 
երկար, անբաժանելի մորուքով և առանց եղջյուրների, իսկ կրծքավան-
դակի մոտ նա բռնել է երկու հսկայական պատվիրանների սալիկները 
(Մյունխեն-1959 թ)։ 

Հնագույն գլխավոր տեսարանները. 
Պատկերագրության պատմությունը 

3-րդ դարի հրեական արվեստում արդեն հանդիպում է Մովսեսի 
պատկերագրական տեսարանների բավական զագացած շարք, օր. Դու-
ռա Եվրոպոսի Սինագոգում։ Այստեղ պատկերված են Մովսեսին գտնելը, 
այրվող մորենին, Ելք Եգիպտոսից, Կարմիր ծովի անցումը և Մովսեսին 
պատվիրանների հանձնման տեսարանները։ Վաղ քրիստոնեական հու-
շարձաններում Մովսեսին պատվիրանների հանձնումը ամենահաճախ 
պատկերվող տեսարանն է։ 

Կատակոմբներում առավել հաճախ աղբյուրի հրաշագործության ժա-
մանակ Մովսեսը ի հայտ է գալիս որպես միայնակ կերպար` ծեր կամ ե-
րիտասարդ, մորուքավոր կամ անմորուս, տունիկայով, երկար թիկնոցով 
և սանդալներով։ Իր բարձրացված աջ ձեռքում նա բռնել է իր գավազա-
նը, որով հարվածում է մի ժայռի, որից ջուր է ցայտում (նման օրինակներ 
են Հռոմի Պյետռոյի և Մարչելլինոյի կատակոմբը, Վիմպերտի կատա-
կոմբը, Սանտ Կալիստո եկեղեցին)։ 

Սարկոֆագներում այս տեսարանը ընդարձակված է ջուր խմող մի 
քանի անձանց հաշվին, որոնք Մովսեսի կողքին ժայռերի առաջ են 
կանգնած կամ ծնրադիր են և ձեռքի բռով ջուր են խմում (Լատերանի 
սարկոֆագ, Առլի սարկոֆագ, Վիլպերտի սարկոֆագ)։ 

Աղբյուրի հրաշագործությանը հետևող պատվիրանների հանձնման 
տեսարանում Մովսեսը առավել հաճախ պատկերվում է առաջ մեկնած 
ձախ ձեռքով և հայացքը բարձրացրած ձախակողմում մի լեռան ուղղու-
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թյամբ։ Ձախակողմից մի ամպի քուլայից երևան է գալիս Աստծո աջը, ո-
րը նրան օրենքի տախտակներն է հանձնում (Վիա Լատինայի կատա-
կոմբ, Ֆեռռուա կատակոմբ, մոտ. 547 թ. Սան Վիտալե եկեղեցի)։ Վաղ 
քրիստոնեական դամբարանային արվեստում այս տեսարանը կրկնում է 
կատակոմբային գեղանկարչության տիպին։ 

Նշանակալից է Աիքսեն պրովենսի դամբարանում պատվիրանների 
հանձնման տեսարանը, որտեղ Մովսեսը հայացքը ուղղել է ոչ թե Աստծո 
աջին, այլ հակադիր ուղղությամբ։ Այս երկու գլխավոր տեսարաններին 
հետագայում վաղ քրիստոնեական դամբարանային արվեստում կցվում է 
Մովսեսի կյանքի իրադարձությունների մի հսկայական շարք. Մովսեսը 
սպանում է եգիպտացուն, այրվող մորենին, Մովսեսի հրաշքները Եգիպ-
տոսում և Եգիպտոսի աղետները, Ելք Եգիպտոսից, մանանան և լորերի 
որսը, ոսկե հորթը և ըմբոստ ամբոխի պատիժը։ 

Մովսեսի պատկերագրական շարքերը1 
 Մովսեսի կյանքի պատկերագրությանը պարբերական լրացումներ ի 

հայտ են գալիս 3-րդ դարի հրեական արվեստից հետո Դուռա Եվրոպոսի 
Սինագոգում, արդեն մի քանի վաղ քրիստոնեական դամբարաններում։ 
Աղբյուրի հրաշագործությունը և սանդալները արձակող Մովսեսը միասին 
են պատկերվել (օր.` Վիլպերտի, Դոմետիլլայի, Մարկոսի և Մարչելլինոյի, 
Կալիստոյի, Կիրիակայի կատակոմբների սարկոֆագներում միասին հան-
դիպում են հետևյալ տեսարանները. աղբյուրի հրաշագործությունը և օ-
րենքների հանձնումը, Կարմիր ծովի անցումը և լորերի որսը, եգիպտացի-
ների մահը, որոնք միասին են պատկերվում (օր.Վիլպերտի, Ադելֆիայի, 
Պիզայի Կոմպոսանտոյի, Ավինյոնի դամբարաններում)։   Իսկ Աիքսի դամ-
բարանում հանդիպում են մինչև իսկ չորս պատկերագրական տեսարան-
ներ. Հրավերք Իոֆորուսի հոտի մոտ, այրվող մորենին, օձի հրաշքը, փա-
րավոնի մահը Կարմիր ծովում, հրեշտակը դիմավորում է փրկված իս-
րայելցիներին, աղբյուրի հրաշքը, մանանայի հավաքը, լորերի ճաշակումը։  

Հռոմի Սբ.Պետրոսի տաճարում պատկերված են Մովսեսն ու Ահա-
րոնը փարավոնի առջև, օձի հրաշքը, եգիպտական աղետները և Կար-
միր ծովի անցումը։ Սբ.Պողոսի տաճարում վերը հիշատակված տեսա-
րաններից բացի ներկայացված են Մովսեսի առաքելությունը և երկու 
նկարներով եգիպտացի առաջնեկների մահը։ 
                                            
1 Lexicon der christlichen Ikonographie, Rome-Freiburg-Basel-Wien, 1971J., Band 3, p. 289-293։ 
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5-րդ դարի կեսից մեզ է հասել Հռոմի Սբ. Մարիամ Մաքթաղինացու 
վանքի աջ պատին պատկերված տեսարանների մանրամասն շարք։ Այն 
բաղկացած է հետևյալ տեսարաններից. Մովսեսը փարավոնի դստեր 
առջև, Մովսեսը եգիպտական իմաստունների հետ, Մովսեսի ամուսնու-
թյունը Սեպֆոռայի հետ, Մովսեսը արածեցնում է ոչխարներին, Կարմիր 
ծովի անցումը, մանանան, լորերը, Մառայի դառը ջուրը, Ռեփիդիմ գետի 
մոտ ամաղեկացիների մարտը, լրտեսների վերադարձը, Մովսեսի տան-
ջանքները, մահը, օրենքների սայլի առևանգումը։ 

Մովսեսի շարքի ձևավորումը մենք առաջին անգամ հանդիպում ենք 
Ռավեննայի Սան Վիտալեյում, որտեղ այրվող մորենին և օրենքների 
հանձնումն են պատկերված։ Արևելքում այս երկու տեսարաններին  հան-
դիպում ենք Սինայի Սբ. Եկատերինայի վանքում։ Վենետիկի Սբ. Մար-
կոսի տաճարի նախամուտքի խճանկարները (13-րդ դար), որոնք Վիեն-
նայի «Ծննդոց» ձեռագրին են մոտ, մեզ մի շարք աստվածաշնչյան տե-
սարաններ են ավանդում` այդ թվում Մովսեսի կյանքին վերաբերող տե-
սարանների շարք։  Մովսեսի առանձին նկարազարդումներ ի հայտ են 
գալիս Փարիզի Ազգային գրադարանի հունական ձեռագրերում։ 

880 թ. թվագրվող Փարիզի Gr.510 ձեռագիրը (Գրիգոր Նազիացու 
ձեռագիր) ներկայացնում է օրենքների տախտակների հանձնումը, որի 
ընթացքում Մովսեսը տախտակները իր շորով փաթաթված ձեռքերում է 
բռնել, աղբյուրի հրաշագործությունը, այրվող մորենին, որի մոտ հրեշ-
տակն է հայտնվում, Կարմիր ծովի անցումը և ամաղեկացիների մարտը։ 
10-րդ դարով թվագրվող Փարիզի Ազգային գրադարանի Gr.139 սաղմո-
սագիրքը ներկայացնում է երկու մանրանկար Մովսեսի պատմությունից. 
մեկը վերևի գոտում ներկայացնում է հրեաներին, իսկ ներքևում` եգիպ-
տացիների կործանումը, իսկ մյուսը՝ Մովսեսը Սինայ լեռան վրա։ 

Gr.20 ձեռագիրը ցույց է տալիս եգիպտական աղետները, Ելք Եգիպ-
տոսից,Կարմիր ծովի անցումը, օրենքների հանձնումը և անսանձ ամբո-
խի անկումը։ Սան Կալստո ձեռագրում Մովսեսի կյանքը առավել մանրա-
մասն է ներկայացնում։ 

Բացի արդեն ծանոթ տեսարաններից այստեղ հանդիպում են Մով-
սեսի կողմից տաճարի կառուցումը, Մովսեսն ու Ահարոնը յոթձեռքանի 
մարդկանց կողքին, Մովսեսի հրաժեշտը ժողովրդին Նեբո լեռան վրա և 
Մովսեսի թաղումը հրեշտակի կողմից։  «Աղքատների Աստվածաշնչում» 
Մովսեսի կյանքի տեսարանները համեմատվում են Քրիստոսի կյանքի 
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տեսարաններին։ Ընդ որում Հին Կտակարանային տեսարանները հա-
մադրվում են Նոր Կտակարանային տեսարաններին։ Մովսեսի պատկե-
րագրական շարքին կհանդիպենք նաև միջնադարյան մոնումենտալ գե-
ղանկարչության մեջ։ Օրինակ Ինգելհայմի պալատական կապելլայում 
(826 թ.) և Հռոմի Սբ. Պետրոս Մայր  տաճարի որմնանկարներում։ 
Մայնցի տաճարի որմնանկարներում մենք հանդիպում ենք Մովսեսի 
պատկերագրության բավականին ընդարձակ շարք։ 13-14-րդ դարերում 
Մովսեսի թեման ի հայտ է գալիս Վիեննայի Սանտա Սաբին եկեղեցու 
նկարներում և Դոբերանի լատվիական խորանում։ 

Միջնադարում Մովսեսի կյանքի տեսարանների ներկայացման 
գլուխգործոցն են Վատիկանի Սիքստինյան կապելլայի որմնանկարները։ 
Տոսկանացի վարպետները այստեղ պատկերել են Մովսեսի կյանքից տե-
սարաններ (Ս. Բոտտիչելլի) Մովսեսն ու Սեպֆոռան Եգիպտոս գնալու 
ճանապարհին թլպատում են իրենց որդուն, Մովսեսը սպանում է եգիպ-
տացուն, Մովսեսը ջուր է տալիս Իոֆորուսի դստեր ոչխարներին, Մովսե-
սը ծնրադրում է այրվող մորենու առաջ, Կարմիր ծովի անցումը, օրենք-
ների հանձնումը Սինայ լեռան վրա (Ռոսելլի), անսանձ ամբոխի պատի-
ժը (Ս. Բոտտիչելլի), Մովսեսի վերջին սխրանքները (Լ.Սինյորելլի)։ Վա-
տիկանի լոջիաներում Ռաֆայելի արվեստանոցի նկարիչները կատարել 
են մանրանկարներից արդեն ծանոթ տեսարաններ. Մովսեսը եղեգյա 
զամբյուղի մեջ, այրվող մորենին, փարավոնի մահը Կարմիր ծովում, աղ-
բյուրի հրաշագործությունը, օրենքների հանձնումը, ոսկյա հորթին 
երկրպագությունը, Մովսեսը ծնրադրում է ամպակույտի առջև, Մովսեսը 
ժողովրդին ցույց է տալիս օրենքների տախտակները։ 

Մովսեսի պատկերագրության միջնադարյան վիթրաժներից ամե-
նանշանավոր օրինակներից են Սան Դենիսի երկու վիթրաժները, որոնք 
դեմ հանդիման ներկայացնում են Հին և Նոր Կտակարանային տեսա-
րանները։ 

11-13-րդ դարերով են թվագրվում Աուքսբուրգի և Վիեննայի Սան Զե-
նո տաճարների բրոնզյա դռները, որոնք ներկայացնում են Մովսեսի 
կյանքից տեսարաններ։  Բարոկկոյի շրջանում նորից հանդիպում է լե-
գենդներից ծագող տեսարաններ` Մովսեսի մանկությունից («Կրակի 
փորձությունը» օր.` Ջորջոնեյի մոտ` ներկայումս Ուֆֆիցիում) և «Մովսեսը 
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կոտրում է փարավոնի թագը» (օր.` Ռիչչիյի, Պելլեգրինիյի, Ամիոնիյի, 
Տյեպոլոյի,Պուսսենի և ուրիշների մոտ)1։ 

16-18-րդ դդ. են թվագրվում Մովսեսի կյանքի տեսարանները պատ-
կերող գորգերը. Ամբոյս պալատի գորգերի շարքը, Տոլեդոյում, Վիեննա-
յում Միլանում պահվող գորգերը։ 19-րդ դարում փայտյա փորագրության 
գագաթնակետն է Յ. Շնորր ֆոն Կառոլսֆելդի2 ստեղծագործությունները. 
«Աստվածաշունչը նկարներով», որոնք արդեն քանի տասնամյակ օրի-
նակ են ծառայում իրենց պատկերագրական տեսարաններով։ 20-րդ դա-
րում հարկ է նշել Մ.Շագալլի ավետարանական մանրանկարները։ 

ՄՈՎՍԵՍԻ ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Վիկտորյա Վասիլյան 

Բանալի բառեր` Մովսես, Դուռա Եվրոպոս, Սինագոգ, Քրիստոս, Ահարոն, Ե-
գիպտոս, Քանաան, Աստված, Սինա, Կարմիր ծով 

Հոդվածը նվիրված է քրիստոնեության մեջ Աստծո առաջին մարգարեի` Մով-
սեսի պատկերագրությանը և նրան պատկերող արվեստի ստեղծագործություննե-
րի ուսումնասիրությանը։ Հոդվածում ընդգրկված են Մովսեսի կերպարի հավաքա-
կան ուսումնասիրության բնագավառում` պատկերագրական սկզբնաղբյուրները, 
պատկերաշարերը և պատկերագրական տիպերը, արվեստի ստեղծագործություն-
ները։  

Մովսեսի պատկերագրությունը  ի հայտ է գալիս արդեն  3-րդ դարում Դուռա 
Եվրոպոսի Սինագոգում։ Մովսեսը այստեղ պատկերված է պատանի և անմորուս, 
հագած տունիկա և թիկնոց։ Մովսեսի և Քրիստոսի կյանքի և պատկերագրության 
մեջ բազմաթիվ համեմատականներ տարվեցին։  

ИКОНОГРАФИЯ МОИСЕЯ 

Виктория Василян 

Ключевые слова: Моисей, Дура Европос, Синагог, Христос, Аарон, Египет, 
Ханаан, Бог, Сина, Красное море 

Статья посвящена иконографии Моисею первому пророку Бога в христианстве и 
исследованию его изображающих произведений искусств. Статья также включает в 
области коллективного исследования образа Моисея иконографические источники, 
иконографические типы и иконостасы, произведения искусства. Иконография 

                                            
1 Lexicon der christlichen Ikonographie, Rome-Freiburg-Basel-Wien, 1971J., Band 3, p. 293։ 

2 Ю. Шнорр, фон Карольсфельд “Библия в иллюстрациях”, Др., 1860 г., стр. 55-75։ 
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Моисея проявлаеться уже в 3-м веке в Синагоге Дура Европоса. Моисей здесь 
изображен молодым и безбородым, одетым в тунику и плащ. Жизнь и иконография 
Моисея и Христа изображаются в множественных сравнений. 

ICONOGRAPHY OF MOSES 

Victoria Vasilyan 

Keywords: Moses, Dura Europos,  Synagogue, Christ, Aaron, Egypt, Canaan, God, 
Sina, The Red Sea 

The article is devoted to the iconography of Moses, the first prophet of God in 
Christianity and the study of his works of art depicting. The article also includes research 
in the area of the collective image of Moses iconographic sources, iconographic types and 
iconostasis, a work of art. Iconography Moses appears already in the 3rd century 
synagogue at Dura Europos. Moses is depicted a young and beardless, wearing a tunic and 
cloak. Life and iconography of Moses and Christ are depicted in multiple comparisons. 
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ԱՍՏՎԱԾԱՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՄԿՐՏՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԸ  
ՈՒՇ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐՈՒՄ 

Քրիստինե Պապիկյան 

Աստվածահայտնության կամ Մկրտության տոնը Հայոց հոգևոր ամե-
նակարևորագույն տոներից մեկն է1: Այն ամեն մի հայ ընտանիքի համար 
մեծ խորհուրդ ունի՝ հնուց ի վեր ընկալվելով իբրև մարդու երկրորդ կյան-
քի հոգևոր ծնունդի արարողություն: Այս արարողությունը ժողովրիդի 
շրջանում առավել հայտնի է Ջրօրհնեք կամ Մկրտություն անուններով: 
Մկրտվելով գետի մեջ, փաստորեն օրհնվեց ջուրը, ուստի մարդը մկըր-
տությամբ հնարավորություն է ստանում մաքրագործվելու, փրկագործվե-
լու, ազատագրվելու «ադամական» մեղքերից: Պատահական չէ, որ հայ 
առաքելական եկեղեցին մեծ կարևորություն է տալիս նորածին մանկանց 
մկրտությանը:  

Մեր աշխատանքը նվիրված է Ջրօրհնեքի տոնակատարության ու-
սումնասիրությանը, որտեղ կփորձենք տոնը դիտարկել եկեղեցական-
կրոնական, ժողովրդական-ազգագրական տեսանկյուններից:  

Մկրտության կամ Ջրօրհնեքի վերաբերյալ եկեղեցական և ազգաբա-
նական բնույթի տեղեկություննեը բազմաթիվ են: Դրանք հիշատակվում 
են հայ մատենագիրների երկերում, վիմագիր արձանագրություններում, 
գեղարվեստական և պատմագիտական գրականության մեջ: Այս տոնն 
այնքան ընդունված է եղել եկեղեցու և ժողովրդի կողմից, որ իր արտա-
հայտությունն է գտել նաև հայ միջնադարյան մանրանկարչության մեջ և 
կիրառական արվեստում:  

                                            
1 /Βαπτιομόś. Baptismum. Βαπτιομα, baptisma.Մկրտելն,իլն.մխոումն ի ջուր, լուացումն ջրով: 

Երբեմն որպէս արտաքին լուացումն ըստ խտրանաց հրէից, կամ ջրացանութիւն. Մկրտու-
թիս բաժակաց և ստոմանաց և պղնձեաց և մահճաց: Մկրտութեցն վարդապետութե: կե-
րակյրովք և ըմպելօք, և պէսպէս մկրտութբք: Մկրտութի յովհաննու յապաշխարուի. Տեսեալ 
զբազումս եկեալս ի մկրտութիւն իւր: Մկրտուին յովհաննու ուստի՞ էր: Սբ խորհուրդ քսա-
կան մկրտութե, որ և ասի ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԹԻՆ, ԿՆԻՔ: Մի հաւատք, մի մկրտութի: Թաղեցաք 
ընդ նմին մկրտութեամբն ի մահ: Որ և զձեզ ըստ նմին օրինակի կեցուսցէ մկրտոթւին: Ըն-
դունէր ի նոցանէ զսուրբ մկրտութիւն: Մկրտութիւնսն այս լիցի ի լուացումն մեղաց իմոց: /-
տես՝ նոր Բառգիրք Հայկազեան Լեզուի, հ. 2, ի Վենետիկ, ի տպարանի Սրբոյն Ղազարու, 
1837, 1-1067, էջ 285: 
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Սիմոն Արճիշեցու Ավետարանի 1305 թվականի մանրանկարում 
պատկերված է Մկրտության տեսարան1: Վասպուրականի 1330 թ. Ավե-
տարանում Մկրտության տեսարանն է պատկերել Կիրակոս նկարիչը2: 
Մկրտության տեսարանը հաճախ հանդիպում է գեղարվեստական մե-
տաղի յուրօրինակ նմուշների՝ բուրվառների վրա, որոնք կրում են Հիսու-
սի կյանքի կարևոր դրվագները պատկերող տեսարաններ3: 

Ջրօրհնեքի տոնի վերաբերյալ համակողմանի ուսումնասիրություն 
կատարելով, կարևորել ենք հետևյալը. պարզել տոնի ծագումնաբանու-
թյունը, հասկանալ նրա կապը հեթանոսական տոների և հավատալիքնե-
րի, մասնավորապես ջրի պաշտամունքի հետ: Աշխատանքում կարևորել 
ենք տոնի եկեղեցական-կրոնական դրսևորումների պարզաբանումը, 
տոնը նշելու արարողակարգը՝ վաղ շրջանից մինչև մեր օրերը: Ամենա-
կարևոր խնդիրը, թերևս Ջրօրհնեքի՝ ուսումնասիրությունն է ազգաբա-
նական տեսանկյունից, որը կօգնի պատկերացում կազմել տոնի ժամա-
նակ իրականացվող ժողովրդական խաղերի, օգտագործվող եկեղեցա-
կան սպասքի մասին: Տոնի ազգաբանական ուսումանսիրությունը հնա-
րավորություն է տալիս գաղափար կազմելու ուշ շրջանի եկեղեցու սպա-
սավորների տարազի, ինչպես նաև արարողության ժամանակ կիրառվող 
երաժշտական գործիքների մասին: 

Տոնի ծագումնաբանությունը ունի խոր արմատներ, միմյանց վրա 
ջուր լցնելու սովորույթը գալիս է դարերի խորքից: Ավանդության համա-
ձայն Նոյ Նահապետը Ջրհեղեղից հետո պատվիրում է իր որդիներին ի-
րար վրա ջուր լցնել՝ որպես մարդկության մարմնական փրկության նշան: 
Հետագայում այս ավանդությունն իր խոր ազդեցությունն է թողել հեթա-
նոսական տոներից Վարդավառի տոնահանդիսության վրա (իրար վրա 
ջուր ցանել, աղավնիներ թռցնել, լարախաղացների ուրախ խնջույքներ 
կազմակերպել և այլն): 

 Ջրօրհնեքը հայ առաքելական եկեղեցու հինգ տաղավար տոներից 
մեկն է: Վաղ քրիստոնեության շրջանում, մինչև Սահակ կաթողիկոսի և 
Մաշտոց վարդապետի մահը՝ 441/2 թ., Քրիստոսի ծննդյան և Աստվածա-

                                            
1 Հայկական մանրանկարչություն, Վասպուրական, կազմեց Հ. Հակոբյան, Եր., 1978, նկ. 2: 
2 Նույն տեղում, նկ. 29: 
3 Ն. Հակոբյան, Միջնադարյան Հայաստանի գեղարվեստական մետաղը IX-XIII դդ., Հայաս-

տանի հնագիտական հուշարձանները, 10, ՀՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1981:  
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հայտնության տոնը նշել են հունվարի 6-ին` այն դիտելով որպես տարվա 
սկիզբ: Վաղ տոնածիսական համակարգը ուսումնասիրողների կարծի-
քով հայոց քրիստոնեական առաջին տոնացույցը համարվում է Երուսա-
ղեմի տոնացույցի փոխառություն: Մատենագրական վկայությունների 
համաձայն, Երուսաղեմի տոնացույցը հունարենից թարգմանել և մասնա-
կի խմբագրել է Սահակ կաթողիկոսը, 420-ական թթ., որից հետո Քրիս-
տոսի Ծննդյան և Աստվածահայտնության օրը համարվեց հայոց եկեղե-
ցական տարվա սկիզբ: 4-րդ դարի 70-80-ական թվականներից Արևելքի 
եկեղեցիները, հետևելով Հռոմին, սկսեցին Քրիստոսի ծնունդը նշել դեկ-
տեմբերի 25-ին, իսկ մկրտությունը՝ հունվարի 6-ին: Հայոց եկեղեցին չի 
ընդունում սա և շարունակում է Քրիստոսի Ծնունդն ու Մկրտությունը 
նշել հունվարի 6-ին՝ այն դիտելով որպես մեկ միասնական տոն: Սա-
կայն, Սահակ կաթողիկոսի և Մաշտոցի մահից հետո խախտվում է այս 
երկու տոները միասին նշելու սովորույթը: Քրիստոսի ծնունդը սկսում է 
նշվել դեկտեմբերի 25-ին, իսկ Մկրտությունը հունվարի 6-ին: Հայոց եկե-
ղեցին 445 թ մինչև 480-ական թվականները հույների նման Քրիստոսի 
ծննդյան օրը նշել է դեկտեմբերի 25-ին, իսկ Մկրտությունը՝ հունվարի 6-
ին: Պատմիչ Եղիշեն այս առնչությամբ գրել է, որ հայերը հաշվի առնելով 
տոնը նույն օրը նշելու հանգամանքը, գրությամբ դիմում են Կոստանդ-
նուպոլսի հայրերին, որպեսզի նրանք ևս աղոթեն և Աստծուն խնդրեն, որ 
հաջողություն տա հայերին Վարդանանց պատերազմում1: Հույները, սկ-
սած 370-ական թթ. վերջերից մինչև 380-ական թթ. սկիզբը, հռոմեացի-
ների նման Քրիստոսի ծննդյան տոնը նշել են դեկտեմբերի 25-ին, իսկ 
մինչև այդ նրանք Արևելյան բոլոր եկեղեցիների նման այս տոնակատա-
րությունը նշել են հունվարի 6-ին: Հայերը ևս նշում էին այդ օրերին, սա-
կայն հետագայում՝ Հովհաննես Մանդակունի կաթողիկոսի շնորհիվ վե-
րականգնվեց Քրիստոսի ծնունդն ու Մկրտությունը հունվարի 6-ին նշելու 
սովորույթը՝ այն դիտարկելով որպես հայոց տոնական տարվա սկիզբ: 
§Կանոնք Յովհաննու Մանդակունւոյ¦ 9-րդ կետում գրում է. «Եւ որ 
Ծնունդ առնեն յառաջ քան զՅայտնութիւնն՝ չէ արժան, զի սուտ է, զի 
Ծնունդն եւ Յայտնութիւնն մի են, եւ յայտ յընթերցուածոյն է, որ ասէ. Յի-
սուսի Քրիստոսի ծնունդն էր այսպէս»2: Այսպիսով Մանդակունին հաս-

                                            
1 Ռ. Վարդանյան, Հայոց տոնացույցը (4-18-րդ դարեր), Եր., 1999, էջ 96: 

2 Կանոնագիրք Հայոց, Վազգեն Հակոբյան, Եր.,1964, Հայոց, էջ 499:  
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տատել է Քրիստոսի Ծնունդն ու Աստվածահայտնությունը հունվարի 6-
ին նշելու սովորույթը. §Զյայտնութիւնն և զծնունդն Քրիստոսի ի միասին 
տաւնել¦1: Մաղաքիա Արք. Օրմանյանը, Ջրօրհնեքը չի դիտում որպես 
տոն, այլ համարում պարզ արարողություն, որը տոն է դիտվում լոկ նրա 
համար, որ այն կապվում է Քրիստոսի մկրտության հետ2: 

8-րդ դարում Հովհաննես Օձնեցին պայքարի է դուրս եկել քաղկեդո-
նականների և պավլիկյանների դեմ՝ իր §Ատենաբանության¦ մեջ դժգո-
հություն արտահայտելով առ այն, որ շատերը Սուրբ Ծննդյան և Աստվա-
ծահայտնության տոնը միասին նշելու փոխարեն միայն սուրբ Ծնունդն 
են տոնում3: 

 Միջնադարյան մատենագրության մեջ Ջրօրհնեքի վերաբերյալ կան 
բազմաթիվ վկայություններ: Դրանցից առաջինը կապված է Պետրոս Ա 
Գետադարձ կաթողիկոսի անվան հետ: 1023 թ. հունվարի 6-ին, կիրակի 
օրը, բյուզանդական Վասիլ կայսրը հրավիրում է հայոց Պետրոս կաթո-
ղիկոսին՝ իր հետևորդներով մասնակցելու Հույն եկեղեցականության կա-
տարելիք կայսերական հանդիսությանը4: Ջրօրհնեքի արարողությունը 
կատարվել է Հայոց Աստվածահայտնության և Հունաց մկրտության տո-
նի օրը: Վասիլ կայսրը հրամայում է Պետրոսին օրհնել ջուրը §ըստ մերոյ 
կանոնիս և Հոռոմոց եպիսկոպոսացն որ անդ դիպեցան, ըստ իւրեանց 
կանոնին¦5: Նա բյուզանդական կայսրի և ավագանու ներկայությամբ 
Ջրօրհնեքի հանդիսավոր արարողության ժամանակ կատարում է մի 
ծես, որից հետո այս ծեսի չափազանցացված արձագանքների արդյուն-
քում Պետրոս Ա ստանում է Գետադարձ մականունը: Ծեսի ժամանակ 
հայ հոգևորականները կաթողիկոսի գլխավորությամբ կանգնել են գետի 
հոսանքի վերին մասում, իսկ հույն հոգևորականները ստորին, որպեսզի 
հայերի օրհնած ջուրը վերստին օրհնեն §այսպիսի մտօք, զի թերակա-
տար համարէին զօրհնութիւնս Հայոց, զի ի ներքոյ կալով զօրհնեալն ի 
Հայոց կրկին օրհնեսցեն¦6: Արդյունքում հյուսվում է մի ավանդապա-

                                            
1 Կանոնոգիրք Հայոց, էջ 492: 
2 Մաղաքիա Արք. Օրմանյան, Ծիսական բառարան, Եր., 1991, էջ 182, էջ 38: 
3 նշվ.աշխ., էջ 616-617: 
4 Մ. արք. Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Ա, Էջմիածին, 2001, էջ 140: 
5 նշվ.աշխ., էջ 1404: 
6 նույն տեղում, էջ 1404:  
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տում, ըստ որի Պետրոս Ա Գետադարձի օրհնությունից հետո գետի հո-
սանքը կանգ է առել, ապա՝ հետ դարձել1: Ջրօրհնեքի երկրորդ տոնա-
հանդեսի կարգը անցկացվել է Կիլիկյան Հայաստանի Սիս մայրաքաղա-
քում 1212 թ հունվարի 6-ին: Լևոն Մեծագործ թագավորը հայ և օտար 
հյուրերի՝ Լատին իշխանների և այցելուների ներկայությամբ, մասնակցել 
է գետեզերքին իրականացվող Ջրօրհնեքի արտասովոր շքեղությամբ ա-
րարողությանը, որից հետո կազմակերպվել են ժողովրդական խրախ-
ճանքներ2: 

 Ուղղափառ (օրթոդոքսՃ եկեղեցիներում ընդունված էր Ջրօրհնեքի 
տոնը իրականացնել գետերի կամ լճերի ափին: Ինչպես վկայում են միջ-
նադարյան պատմագիտական գրականության մեջ պահպանված տեղե-
կությունները, ժամանակին մեզանում ևս ընդունված է եղել ջուրը օրհնել 
գետեզրին՝ հոսող ջրի ափին: Իր կանոններից մեկում Հովհաննես Օձնե-
ցի կաթողիկոսը ասել է, թե §Անհրաժեշտ է, որ Յայտնութեան օրը կա-
տարուի ջրի օրհնութիւնը ջրի վրայ պատշաճութեան եւ տեղի համաձայն 
ձէթ (միւռոն) կաթեցուի, աղոթք լինի եւ յիշատակուի Փրկչի Յորդանա-
նում մկրտուելը¦3: Աստվածահայտնության և Մկրտության տոնը քանիցս 
վկայված է միջնադարյան հայ պատմագրության մեջ: Ժամանակի ըն-
թացքում հասարակական կյանքում խոր արմատներ ձգած ազգային սո-
վորույթների մի մասը մոռացվել է կյանքի նոր հոսանքների ներթա-
փանցման և դրանց ազդեցության արդյունքում, սակայն ազգի էթնիկու-
թյան ու նրա մշակութային դիմագծի վերհանման գործում անուրանալի է 
հայ մատենագիրների կատարած վիթխարի աշխատանքը: Թեև պատ-
մագիտական գրականության մեջ և հայ մատենագիրների աշխատանք-
ներում պահպանված վկայությունները հիմնականում վերաբերում են 
պատմական անցքերին ու նշանավոր քաղաքական ու հոգևոր գործիչնե-
րին, այնուամենայնիվ, նրանց երկերում և գրչագիր ձեռագրերի հիշա-
տակարաններում պահպանված այլևայլ նյութերի ծալքերում տեղ գտած 
վկայությունները թույլ են տալիս վեր հանել հայոց ազգային սովորույթ-
ներին ու տոներին վերաբերող ուշագրավ փաստեր: Տոնի անվան ուշագ-
                                            
1 Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան, գլխ. խմբագիր Հովհ. Այվազյան, Երևան, 2002, 

էջ 860: 
2 Մ. Արք. Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Ա, 2001, էջ 1855: 

3 http://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=1&id=5810&pid=112 
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րավ վկայության ենք հանդիպում 1301 թ. Նոր Գետիկի վանքի ներքուստ 
հարավային պատի պատուհանից արևելք կարմիր ներկով գրված չա-
փազանց հետաքրքիր վիմական արձանագրության մեջ: Համաձայն այս 
վկայության, Ճարի որդի Թաղարտերը վանքին է նվիրել մի գյուղ և այլ 
ընծաներ, որոնց ի պատասխան վանահայրը և միաբանները պարտա-
վորվել են §ԶՔՐԻՍՏՈՍԻ ՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ԱՒՐՆ ՋՐԱՒՐՀՆԷՔՆ¦ պա-
տարագ մատուցել իր ծնողների, եղբայրների և իր հոգու փրկության հա-
մար1:  

Ջրօրհնեքի տոնահանդեսի անցկացման վերաբերյալ կարևոր և ու-
շագրավ տեղեկություններ են պահպանվել նաև XVII դ. պատմագիրներ 
Զաքարիա Ագուլեցու, Զաքարիա Քանաքեռցու և Առաքել Դավրիժեցու 
պատմագիտական երկերում: Մեզ հասած այդ մեծարժեք գրավոր նյու-
թերը ոչ միայն բացառիկ են ազգաբանական տեսանկյունից, այլև թույլ 
են տալիս գաղափար կազմել XVII դ. Հայաստանի և Իրանի տարբեր 
շրջանների հայաբնակ շրջանների սովորույթների, բարքերի, տնտեսա-
կան կենցաղի, հասարակական հարաբերությունների մասին:  

Ինչպես վկայում է Առաքել պատմագիրը, Պարսից Շահ Աբաս թա-
գավորը հայերին սիրաշահելու համար թույլ էր տալիս, հավատարիմ 
մնալով քրիստոնեական հավատին, նշել իրենց եկեղեցական բոլոր տո-
ները: Հետևելով Դավրիժեցու կողմից առավել հաճախ հիշատակված 
քրիստոնեական տոներին, կարելի է եզրակացնել, որ Ջրօրհնեքը հայոց 
մեջ ամենաընդունված և մեծ ժողովրդականություն վայելող տոներից 
մեկն է եղել: Հաճախ Շահն ինքն էր կազմակերպում տոնն ու անձամբ 
ներկա գտնվում արարողությանը: Ըստ Պատմագրի, շահը Ֆահրապա-
տում խոջա Նազարին հրամայում է. §պատուիրեա վարդապետին, լաւա-
գոյն իմն հոգաբարձութեամբ տեսանել զպատրաստութիւն` որ վասն 
Ջրօրհնէքին, զի հանդիսաւոր լիցի¦2: 

 Դավրիժեցու վկայությամբ Մովսես վարդապետ Սյունեցին (հետա-
գայում՝ կաթողիկոս) սովորույթի համաձայն մեծ հանդիսավորությամբ էր 
նշում տերունական բոլոր տոները, բայց այս տոնին վարդապետը պատ-

                                            
1 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 6, Իջևանի շրջան, կազմեցին Ս. Ավագյան, Հ, Ջամփո-

լանդյան, Եր., 1977, էջ 78: 
2 Դավրիժեցի Ա., Պատմութիւն Առաքել վարդապետի Դավրիժեցւոյ, Վաղարշապատ, 1896, 

գլ. ԺԹ, էջ 234: 
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րաստվել էր նախապես` մեծ շուքով նշելու համար: Պատճառն այն էր, որ 
Շահն ինքն էր ներկա գտնվելու այդ արարողությանը: Մովսես վարդա-
պետը ճրագալույցի օրը, երեկոյան եկեղեցում երկու մարդաչափ մոմ է 
թափում1 և վառում: Արարողության օրը Մովսեսը զգեստավորված իր 
պաշտոնյաներով իջնում է գետի ափը ջուրը օրհնելու: Շահը հավանելով 
տոնը`Մովսեսի նկատմամբ մեծ համակրանքով է լցվում և ըստ իր ցան-
կության, նրան է հանձնում Էջմիածնի լուսարարությունը: Տեսնելով Շահի 

այս մարդասեր և §քրիստոնեասեր¦ քայլը, նրան հետևում են շատ ու 
շատ խաներ ևս՝ իրենց առջև քրիստոնյաներ բերելով և ջուրը օրհնելով: 

 Պատմագիր Զաքարիա Քանաքեռցին ևս ուշագրավ տեղեկություն է 

հաղորդել Ջրօրհնեքի մասին: Նրա վկայությամբ, պարսիկները ընդօրի-
նակում են Ջրօրհնեքի արարողությունը, և ներկայացնելով այն սեփա-
կան մեկնաբանությամբ, որպես պարսկական տոն: Քանաքեռցին, հան-
դես գալով որպես ականատես-բանահավաք, այս առնչությամբ գրում է. 
§Եւ ահա ժողովեցան վայրենաբարոյ Պարսիկքն, որ կոչէին թաթար, ա-
րարին և նոքա հանդէս ի նմանութիւն Ջրօրհնեքին. և պատրաստեցին 

զինքեանս ի մեջ բերդին. և կացուցին դէտ արտաքոյ դրանն և ասացին, 

յորժամ մերձենան հայք ելենել արտաքս յեկեղեցւոյն, ազդ արասջիք մեզ, 

զի և մեք ընդ նոսա ելցուք¦2: Ապա ավելացնում է. §և ելին արտաքս ղօ-
ղանջելով և բարբանջելով, դհուլով, զուռնայով և շըվշուելով և ծափե-
լով...¦3: 

Զաքարիա Ագուլեցին իր գրառած նյութերով հարստացնում և լրաց-
նում է Ջրօրհնեքի վերաբերյալ մեր ունեցած տեղեկությունները: Նա, որ-
պես ականատես, Ագուլիսի օրինակով նկարագրել է, թե ինչպես էր այն 
անցկացվում իր ծննդավայրում:  1668 թ. հունվարի 6-ին, Ագուլիսում տո-
նում են Ջրօրհնեքը. §Գետումն ջուր աւրհնեցին դօվուլ զռնով¦4: 

                                            
1 Մովսես վարդապետը Երուսաղեմում գտնվելու ժամանակ սովորում է մոմ սպիտակեցնելու 

արհեստը, որից հետո ամեն տարի ինքը մոմ էր սպիտակեցնում և եկեղեցական բոլոր պա-
տարագներին և ժամերգություններին վառում էր սպիտակ մոմ: Տերունական և նշանավոր 
սրբերի տոները նշում էր սպիտակ մոմերով, մեծ հանդիսավորությամբ ու ցնծությամբ, ինչ-
պես որ գրված է Հովհան Օձնեցու պատմության մեջ: 

2 Քանաքեռցի Զ., Պատմագրութիւն,, հ. 2, գլ. ԻԱ, էջ 33: 

3 Նույն տեղում, էջ 33: 
4 Ագուլեցի Զ., Օրագրութիւն, Եր., 1938, էջ 74: 
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 1669 (ՌՃԺԸ) թ. հունվարի 6-ին Ագուլեցու կողմից Ագուլիսում կա-
տարվում է ջրօրհնեքի արարողությունը: Օրագիր Զաքարիան վկայում է. 

§ես՝ Զաքարիայ, այսօր ջրաւրհնիք Ագուլիս արարի, Վերի եկեղեցու ժողո-
վուրդն միաբան1: Արարողությունը, որին մասնակցում էին շուրջ 40 հոգի, 

կատարվեց Ագուլիսի Պետրոս վարդապետի գլխավորությամբ: Ներկա-
ները կրում էին եկեղեցական ժամաշապիկ (երկար շապիկ, որ եկեղեցու 
սպասավորները (դպիր-սարկավագ) սովորական զգեստի վրայից հագ-
նում են սպասավորության ժամանակ)2: Ըստ պատմագրի, ջրօրհնեքը 

կատարվեց գետափին, երաժշտությամբ՝ սազով, նաղրով, խաչալամով3: 
Խաչվառը կամ խաչալամը մեծ արժեք ունի: Այն համարվում է XV դ. 
գործ, և որի մասին Գրիգոր Լուսավորչի աջի կապակցությամբ գրել է 
XVII դ. պատմագիր Առաքել Դավրիժեցին. §....հանդերձ խաչալամովն, 
որ նկարեալ կայր ի մի կողմն պատկերն տէրունական, և ի միւս կողմն 
Լուսաւորչին մերոյ սրբոյն Գրիգորի, և թագաւորին Տրդատայ, և չքնա-
ղագեղ կուսին սրբոյն Հռիփսիմեայ, այլ և ոսկեթել յօրինուածով և ազգի 
գունով, երանգ երանգ զարդարեալ սուրբ ուրարովն*, որ զարմանալի է 
տեսողացն¦4): 

                                            
1 նշվ. աշխ., էջ 80: 
2 Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Եր., 1976, էջ 471: 

3 Առաքել Դավրիժեցու՝ խաչվառի հետ հիշատակված ուրարի տեղը մեզ հայտնի չէ, իսկ խաչ-

վառը գտնվում է Էջմիածնի տաճարում, հին է, վերանորոգված: Մի երեսին պատկերված է 
Լուսավորիչը, նրա կողքին՝ Տրդատը, իսկ մյուս կողքին՝ Հռիփսիմեն, երեքն էլ թագերով ու 
լուսապսակներով: Լուսավորչի շուրջառը սպիտակ է, ծածկված մուգ գույնի խաչերով, ունի 
եմիփորոն, աջ կողքին՝ կոնքեռն: Նա ձախ ձեռքով բռնել է ավետարանը, իսկ աջով օրհնում 
է: Տրդատը և Հռիփսիմեն ձեռքերը բարձրացրել են աղոթողի դիրքով: Խաչվառի մյուս երեսին 
պատկերված է Քրիստոսը՝ բազկաթոռին բազմած՝ ձեռքին ավետարան, աջ ձեռքը բարձրաց-
րել է օրհնելու համար: Կամարներից վերև՝ արև է, լուսին՝ մարդու դեմքով: 

4 Դավրիժեցի Ա., «Պատմութիւն Առաքել վարդապետի Դավրիժեցւոյ», Վաղարշապատ, 

1896, էջ 423: 
* Առաքել Դավրիժեցու՝ խաչվառի հետ հիշատակված ուրարի տեղը մեզ հայտնի չէ, իսկ խաչ-

վառը գտնվում է Էջմիածնի տաճարում, հին է, վերանորոգված: Մի երեսին պատկերված է 
Լուսավորիչը, նրա կողքին՝ Տրդատը, իսկ մյուս կողքին՝ Հռիփսիմեն, երեքն էլ թագերով ու 
լուսապսակներով: Լուսավորչի շուրջառը սպիտակ է, ծածկված մուգ գույնի խաչերով, ունի 
եմիփորոն, աջ կողքին՝ կոնքեռն: Նա ձախ ձեռքով բռնել է ավետարանը, իսկ աջով օրհնում 
է: Տրդատը և Հռիփսիմեն ձեռքերը բարձրացրել են աղոթողի դիրքով: Խաչվառի մյուս երեսին 
պատկերված է Քրիստոսը՝ բազկաթոռին բազմած՝ ձեռքին ավետարան, աջ ձեռքը բարձրաց-
րել է օրհնելու համար: Կամարներից վերև՝ արև է, լուսին՝ մարդու դեմքով: 
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Ջրօրհնեքի արարողությունը, ինչպես այսօր, այնպես էլ նախկինում ու-
ղեկցվել է մոմավառությամբ: Ինչպես վկայում է Զաքարիա Ագուլեցին 
§Թվին ՌՃԻԵ /1676/ յունվարի զ, տրէ ե, արամ իբ, օրն եշաբաթ, ես Զա-
քարէս այսօր Ջրաւհրնէք Աքուլիս արարի¦1: Այդ օրը Ագուլիսի Վերին թաղի 

եկեղեցականները ջուրը օրհնում են եկեղեցում: 3 եկեղեցիները միաժա-
մանակ օրհնում են ջուրը Շամբի աղբյուրում մոմավառության (նաղր) ու-
ղեկցությամբ: Այսօր էլ եկեղեցական արարողությունից հետո հավատա-
ցյալ ժողովուրդը մոմեր է տանում տուն, որոնց թիվը, որպես կանոն, հա-
մապատասխանում է ընտանիքի անդամների թվին:  

Ծննդյան տոնը հայոց մեջ միշտ մեծ հանդիսություններ է ունեցել: 
Ջրօրհնեքին կազմակերպում էին նաև ձիախաղեր և մականախաղեր, ո-
րոնք մեծ հնչեղություն էին հաղորդում տոնական հանդեսին: Պատմում 
են նույնիսկ, որ ժամանակին թշնամիները լավ իմանալով, որ հունվարի 
վեցին հայերը մեծ տոնախմբության պատճառով տներում չեն լինում, 
այդ օրերին հարձակումներ էին գործում: Այս առիթով նույնիսկ հատուկ 
ասացվածք է պահպանվել. Աստված պահե Հայտնությունե հեծելեն, 
Վարդավառի հեղեղեն…2: 

Զաքարիա Ագուլեցին գրի է առել իր կողմից 1677 թ. Թավրիզում 
անցկացարած Ջրօրհնեքի արարողությունը, որտեղ խոսելով քրդերի 
շրջանում սովորություն դարձած թալանի մասին, գալիս է փաստելու վե-
րոնշյալ գրառումը. §Թվին ՌՃԻԶ (1677) տրէի զ, արամ իբ/22/, յունվարի 

զ, օրն շաբաթ, ես Զաքարեայ, այսօր ջրաւրհնիք Թարվեզ արարի¦: Ըստ 

Զաքարիա Ագուլեցու, եկեղեցական արարողակարգը սկսվեց առավոտ 

կանուխ ժամը յոթին: Մինչև լուսաբաց, երբ պատարագն ու ջրօրհնեքի ա-
րարողությունը ավարտվեց, դեռ մեկ ժամ կար լուսաբացին: Այս առնչու-
թյամբ Ագուլեցին գրում է. §Այս պատճառէս կանուխ արարին, որ թուրք չի 

գայ, եկեղեցին լցվին: Ամայ ախր կու գան, ճար չկայ¦ 3: 

Նույնը երևույթը տեղի է ունեցել նաև 1680 թ. Ագուլիսում նշվող 
Ջրօրհնեքի արարողությանը: Ըստ Ագուլեցու. §1129 (1680) տրէ զ, արամ 

իբ /22/, յունվար զ, օրն գշաբաթ, ես Զաքարեայ այսօր Աքուլիս ջրաւրհնէք 

                                            
1 Ագուլեցի Զ., Օրագրություն, էջ 128: 

2 Խառատյան-Առաքելյան Հր., Հայ ժողովրդական տոները, Եր., 2000, էջ 3-207, էջ 33-42: 

3 Ագուլեցի Զ., նշվ. աշխ., էջ 133: 
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արարի: Դ մահլէն ամէն ժողովեցին Վերի թաղի եկեղեցին, զգեստավո-
րեցին, մեր վանքի առաջնորդ Պետրոս վարդապետն զգեստավորեց. 

մինչի ծ,կ (50-60) շապիք յաքնող կէր¦1: Նրա վկայությամբ, նաղր (մոմ 

կամ դհոլ) զուռնայի ուղեկցությամբ թափորը շարժվեց դեպի Շաբի աղ-
բյուր և օրհնեցին ջուրը: Օրը շատ արևային էր: Այդ տարի Ագուլիսի դա-
տավորն էր Մուսաբեկենց Մուսաբեկը: Նա մարդ է ուղարկում Օրդուվար 

շեյխիսլամի մոտ և հրավիրում չորսից հինգ նշանավոր դեմքերի՝ արարո-
ղությանը մասնակցելու համար, որի արդյունքում և՛ Օրդուվարի շեյխիս-
լամը, և' ուրիշ քրդեր մասնակցեցին Ջրօրհնեքին սկզբից մինչև վերջ: Ա-
րարողությունից հետո բոլոր մասնակիցները խաղաղ ու սիրով վերադառ-
նում են իրենց տները: Սովորույթի համաձայն, քրդերը ամեն անգամ 

մասնակցում էին հայերի արարողություններին և վերջում սկսում էին թա-
լան կատարել՝ տանելով այն ամենը, ինչն իրենց անհրաժեշտ էին համա-
րում: Այս առնչությամբ Ագուլեցին գրում է. §Թէ Օրդուվարայ քուրդերին, 

թէ Աքուլաց քուրդերին խարջ չառին հայերէն: Միայն մին աման էմիշ 

(քաղցրավենիքի աման), գ քալայ /կտոր/ շաքար տարան. այս էր 

խարջն¦՚2: 

Հունվարի 6-ին՝ Ծննդյան ճրագալույցին, հայ առաքելական բոլոր ե-
կեղեցիներում մատուցվում է սուրբ պատարագ, որից հետո արարողու-
թյանը մասնակից բոլոր հավատացյալները ստանում են սուրբ հաղոր-
դություն: Ջրօրհնեքի արարողության ժամանակ կատարում են սուրբ-
գրային ընթերցումներ, աղոթքներ, և մեծ հանդիսավորությամբ բերում 
են Ս. Մյուռոնի աղավնին: Պատարագիչ եկեղեցականը §Առաքելոյ ա-
ղաւնոյ¦ շարականի երգակցությամբ խաչը գցում է ջուրը և մեռոն կա-
թեցնում ջրի մեջ (այստեղից էլ Ջրօրհնեքը ժողովրդի շրջանում հայտնի է 
նաև խաչը ջուրը գցել անունով): §Խաչը ջուրը գցելիս¦ քահանայի հա-
տուկ քարոզությամբ ժողովուրդը հրավիրվում է Խաչին և Մյուռոնին քա-
վոր կանգնելու: Այդ սրբազան պաշտոնին ցանկացողները եկեղեցու մեջ 
հրապարակայնորեն հօգուտ եկեղեցու աճուրդ են սկսում*, ով որ բարձր 
գին տվեց, նա էլ արժանանում է Խաչի և Մյուռոնի քավոր լինելուն: Ա-
ռաջ են գալիս քավորները, որոնցից մեկը Խաչն է պահում, իսկ մյուսը 

                                            
1 Նշվ. աշխ., էջ 147: 
2 Ագուլեցի Զ., Օրագրութիւն, էջ 147: 
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Մյուռոնը, մինչև որ կատարվում է եկեղեցական խորհուրդը և Խաչը 
գցում են ջուրը: Մինչև մյուռոնաջրի կամ խաչալուի՝ ժողովրդին բաժանե-
լը, նրանք խաչն ու մեռոնը սկուտեղով բռնած, սեղանի վրա կանգնած 
մնում են: Խաչալուի կամ մեռոնաջրի բաժանելուց հետո, եկեղեցական 
խումբը, զգեստավորված խաչովխաչվառով, վառած կերոններով, երգե-
ցողությամբ և հանդիսավոր թափորով Խաչն ու Մյուռոնը տանում են 
քավորների տուն, որտեղ ութ օր պահելուց հետո նույն հանդիսավորու-
թյամբ վերադարձնում են եկեղեցի1: 

Ծննդյան ճրագալույցը կամ «թաթախման երեկոն» մխիթարանքի օր 
է համարվել նոր մահացության դեպքեր ունեցող ընտանիքների համար: 
Մահացածի բարեկամները (հիմնականում տարեց կանայք ու տղամար-
դիկ) նվերներով այցելում էին սգավոր ազգականներին՝ նրանց մխիթա-
րելու համար: Սովորույթի համաձայն տան գլխավորին նվիրում էին գո-
տի, չուխա2, տանտիրուհուն և ընտանիքի մյուս կանանց՝ գլխաշոր3: 

Ջրօրհնեքի արարողությունը, հանդիսանալով հայ ժողովրդի ամե-
նանվիրական տոներից մեկը, իր արտահայտությունն է գտել հայ գե-
ղարվեստական գրականության մեջ: Տոնի վերաբերյալ բավական ու-
շագրավ մի պատառիկի ենք հանդիպում Խաչատուր Աբովյանի §Վերք 
Հայաստանի¦ վեպում, որտեղ հեղինակը ակնհայտորեն ընդգծում է ժո-
ղովրդի շրջանում Ջրօրհնեքի կարևորությունը: Աբովյանը գրում է. §Փրկ-
չի Յայտնութեան և Մկրտութեան տօնը: Մէկ Զատկին, Մէկ էլ Ջրօրհնէ-
քին՝ սատանի աչքը քօռ՝ զորդ ա, զանգակի ու պատարագի ձէն իմանում 

                                            
1 Մխիթարեանց Աղ., Տարուայ նշանաւոր տօները. Էմինեան ազգագրական ժողովա-

ծու,1901, № 1 էջ 263-264: 
* Քաղաքի մեջ, բացի գյուղացիների թաղի Ս. Լուսավորիչ եկեղեցուց, մյուս եկեղեցիներում 

աճուրդ չկար: Ցանկացողները նախապես Ծխատեր կամ Ավագ քահանայի միջոցով ծած-
կաբար իրենց նպատակը հայտնում են երեսփոխանին ու նրա համաձայնությունը ստանա-
լուց հետո եկեղեցու պատկանեալ նվերը հանձնում է նրան: Գյուղերում աճուրդի ժամանակ 
սովորություն է եղել ցորեն, գարի, ձեթ և մատաղացու տավար տալը, ի տարբերություն 
քաղաքի, որտեղ ընդունված էր փողը: 

2 Չուխայ՝ խաւով դիմացկուն բրդեղէն ընդհանրապէս. ճօհա: Գաբամաճեան Ս., Նոր բառ-

գիրք հայերէն լեզուի, տպագրութիւն՝ Ռ. Սագաեան, Կ. Պօլիս, 1910, էջ 1111: 
 Չուխա (հնց.)՝ բրդյա նուրբ խավավոր գործվածք, մահուդ: 2. Այդ կտորից կարվող երկար 

վերարկու: Է. Աղայան։ «Հայաստան» հրատարակչություն, Եր., 1976, հ. 2, էջ 1166: 
3 Մկրտչյան Ս., Հայկական ժողովրդական ծեսեր, սովորույթներ, հավատալիքներ (ավան-

դույթ և արդիականություն), Եր., 2010, էջ 34-35: 
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էր, բայց վայ էն իմանալուն, ոչ սրտին էր քեար անում, ոչ ջանին: Նրա 
համար ժամն ու գիլի հարսանիքը մէկ էր. ոչ բառն էր իմանում, ոչ զօրու-
թյունը, ծունր դնելիս, կամ՝ չոքելիս էլ մէջքն ու ոտերն էին ցաւում¦1: Տոնի 
մասին բավական հետաքրքիր տեղեկություններ է գրառել նաև Պերճ 
Պռոշյանը իր հանրահայտ §Սոս և Վարդիթեր¦ վեպում՝ նկարագրելով 
Աշտարակն իր վարք ու բարքով, կենցաղով, ազգային-ժողովրդական 
ծեսերով ու սովորույթներով: Հեղինակը ցույց է տվել, թե ինչպես էին տո-
նում Ջրօրհնեքը իր հայրենի Աշտարակ գյուղում XIX դ.: Տոնի վերաբե-
րյալ այս տեղեկությունը չափազանց կարևոր և ուշագրավ է ոչ միայն ազ-
գաբանական տեսանկյունից՝ ազգային ծեսերն ու ավանդույթները վեր 
հանելու և ուսումնասիրելու առումով, այլև ունի պատմագիտական մեծ 
նշանակություն: Շնորհիվ այս վկայության, մենք հնարավորություն ենք 
ստանում գաղափար կազմելու XIX դ. հայ ժողովրդի կենցաղի, վարք ու 
բարքի և հասարակության մեջ արմատացած սովորույթների մասին: Վի-
պասանը տվել է Ջրօրհնեքի նկարագրությունը՝ ցույց տալով տոնի 
նկատմամբ մարդկանց ունեցած առանձնահատուկ վերաբերմունքը: Հա-
մաձայն վկայության, Աշտարակում Ջրօրհնեքին կամ, ինչպես ասում են, 
Թաթախման օրը վաղ առավոտյան հավատացյալները գնում էին եկեղե-
ցի՝ մասնակցելու առավոտյան պատարագին: Ազապ աղջիկներն ու 
տղաները ծոմ էին պահում (Աշտարակի բարբառով՝ միաժում), ապաշխա-
րում էին և նոր միայն հաղորդություն ստանում քահանայից: Պատարագը 
վերջանալուն պես տերտերներն ու տիրացուները զարդարված, խաչով ու 
խաչփառով, քշոցները չխչխկացնելով, բուրվառները շխկշխկացնելով, 
ամենուրեք կնդրկի հոտը տարածելով, մարդկանց ուղեկցությամբ գնում 
են խաչը առուն գցելու: Ազապ տղաները առվի երկու կողմերով ձգված 
ուռենիների վրա կախում էին դատարկ բարութով թրեր: Մյուռոնը ջրի 
մեջ ընկնելուն պես ուռենիների վրա կախված թրերը սկսում էին ճռճռալ, 
իսկ արարողությանը մասնակից հավատացյալները միաբերան ասում է-
ին. §Ով սուրբ Մեռոն, դու մեր Հայոց ազգը հաստատ պահես, ամէն ցա-
ւի փարատում՝ ըլի'ս, ամէն ցասումի հովութիւն տաս¦2: Առվի մեջ լող 
տվողները սրվակներով ջուր էին վերցնում, լցնում էին ուրիշների աման-

                                            
1 Աբովյան Խ., Վերք Հայաստանի, Մոսկվա, 1897, էջ 17: 

2 Պռոշյան Պ., Սոս և Վարդիթեր, Եր., 1887, էջ 310-311: 
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ները, լվանում էին աչքերը, խմում, իսկ մնացածն էլ տանում էին տուն: 
Խաչը ջրից հանելու ժամանակ քահանան քարոզ է կարդում հավատա-
ցյալ ժողովրդի համար. §Օրհնեալ ժողովուրդ, դուք գիտէք, որ ամէնքս էլ 
Հայ Քրիստոնեայ ենք, Լուսաւորչի լոյս հաւատիցն ենք, 12 խաչապաշտի 
գլուխը մենք ենք, մեր Մեռոնն ամէն ազգիցն էլ մենծ ա, ոչ ովի մեռոն ի-
նքն իրան կարալ չի էփիլ. Էջմիածինը մեր սուրբ աթոռն ա, Լուսաւորչի 
լուսաթաթախ սուրբ աջն ընտեղ բազմացրած՝ մեզ համար բարեխօս ա 
ըլնում, որ Աստծու աչքը մեր վրայ քաղցր ըլնի. արենկոլոլ Սուրբ Գեղար-
դը, Կենաց փայտն ընտեղ են, մեր ազգին ամէն նեղութիւնից ազատել են 
ու ընչանք վերջը պտի ազատեն, աշխարհքիս ամէն սրբերի մասունքնե-
րիցն էլ ընտեղ կայ, զինաւոր, Սուրբ Գեւորգն էլ ըստեղ, ծառայ եմ՝ նրա 
սուրբ զօրութիւնին, մեզ թեւ ու թիկունք ա, մեր բանին գործին յաջողու-
թիւն ա տալի, մեր յիքանիքը կարկտից, թրթռից, ժանգից պրծացնում ա: 
Քրիստոս տէրը մեր ինքն էսօր մկրտւում է, Յովհաննէս Մկրտիչն էսօր 
նրան քաւոր դառաւ, մենք էլ էն օրինակն ենք պահում. պտի որ էս խաչը, 
որ Քրիստոսի տեղակ դրել ենք ջուրը, մինդ հանէք, սուրբ եկեղեցուն օ-
գուտ տաք¦1: Արարողությունից հետո՝ թաթախման երեկոյան, տիրացու-
ները շապիկները հագած, մի փոքրիկ զանգակ ձեռքներին, պտտվում է-
ին տնետուն և §Այսօր տոն¦ է ասելով ամեն տնից փող էին հավաքում2: 
Տերտերներն էլ շուրջառը գցում էին ուսներին, իրենց հետ վերցնում էին 
մի ժամհար, մի տրացու և մինչև կեսգիշեր շրջում էին գյուղում՝ տնօրհ-
նեք անելու համար. §Ջահտ էին անում /աշխատել/ հարուստ տներն իրի-
կունս պրծնիլ, որ քեասիբ քիւսուբինը /չքավորների/ յետոյ էլ կըլնի¦3: Ա-
մեն տուն մտնելիս ասում էին. §շնհաւոր ծնունդ եւ յայտնութիւն¦, իսկ 
տանտերերը պատասխանում էին. Օրհնեալ է ծնունդ և յայտնութիւն¦: 
Ինչպես Հայաստանի մի շարք գյուղերում և շրջաններում՝ Էջմիածնում և 
նրա հարակից գյուղերում, Շիրակում, Բասենում, Շարուր-Դարալագյա-
զում, այնպես էլ Աշտարակում, մարդիկ հավատում էին այն ավանդու-
թյանը, թե իբր թաթախման գիշերը հոսող ջրերը մի պահ կանգ են առ-
նում, և ով որ տեսնի նրա երազանքները իրականություն կդառնան: 
Գյուղացիներից Արշավիր անունով մեկը իր մորից լսել էր, թե գյուղացի-
                                            
1 Նշվ.աշխ., էջ 311-312: 
2 Նշվ.աշխ., էջ 308:  
3 Նույն տեղում: 
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ներից մեկը ցուրտ ձմռանը իր բահը տանում-դնում է գետի մեջ և անընդ-
հատ կրկնում. §բահս ոսկի, բահս ոսկի¦: Տղայի փողասիրությունը այն-
քան մեծ է եղել, որ այս սառնամանիքին անգամ կյանքի գնով նախընտ-
րել է մնալ գետի ափին, միայն թե բահը ոսկու վերածվեր: Սակայն, այն 
պահին, երբ ջուրը կանգ է առնում, նա մոռանում է և ոսկու փոխարեն ա-
սում է. §բահս թի, բահս թի¦1: Հաջորդ առավոտյան բահը ջրից հանելով, 
տղան խորը հիասթափություն է ապրում՝ տեսնելով թի դարձած իր:  

Ալ. Շիրվանզադեի «Վարդան Ահրումյան»2 վեպում հանդիպում ենք 
յոթնօրյա նորածնին «հալալելու», այսինքն՝ մկրտելու յուրօրինակ մի նկա-
րագրության: Ըստ հեղինակի, երեխան ծնվում է մի քաղաքում, որը Կով-
կասի աշխարհագրական քարտեզում ունի իր տեղն ու անունը: Գնդա-
սեղի գլխիկի չափ մի կետ ցույց է տալիս, թե նա գտնվում է Սև և Կաս-
պյան ծովերի մեջտեղում, Կովկասյան լեռնաշղթայի հարավային ստորո-
տում: Իր արտաքին տեսքով, փողոցների նեղությամբ ու ծռու-
թյամբ, տների փոքրությամբ, մանավանդ իր ներքին կենցաղով, բնա-
կիչների վարք ու բարքերով, իր անցյալի պատմությամբ, ներկայի կա-
ցությամբ, իր խելոք ու հիմար ավանդություններով ու սովորություննե-
րով նա շատ նման է Կովկասի մյուս քաղաքներին: Երեխային մկրտում 
են հետևյալ հանդեսով.-առջևից գնում էր տիրացուն խաչվառը բարձր 
պահած, հետո տեր Համբարձումը, շուրջառն ուսերին, խաչը ձեռ-
քին, երգելով հանդեսին վայել շարականը: Այնուհետև առջևից գնում է-
ին կնքահայրը՝ Աբրահամ աղան, թևերի վրա պահած իր սանիկին և 
ձեռներում բռնած մի զույգ վառ մոմեր՝ զույգը քառասուն կոպեկանոց: 
Նրան հետևում էին մկրտվողի մայրը՝ Հերիքնազը, կռնատակին բռնած 
մի կապոց, և ժամկոչը՝ մի ձեռքում հանգած բուրվառը, մյուսում՝ տեր 
հոր գավազանն ու Աբրահամ աղայի մորթե գդակը: Աջ ու ձախ կողմե-
րից հանդեսն ուղեկցում էին մի տասնյակ կիսամերկ, ոտաբոբիկ մա-
նուկներ՝ աշխատելով մի քայլ անգամ ետ չմնալ հանդեսից: Մկրտության 
արարողության մասնակիցներին տանը սպասում էր տոնական սեղանը՝ 

                                            
1 Նշվ.աշխ., էջ 310: 
2 Շիրվանզադե Ալ., Երկեր, հ. 2, Վարդան Ահրումյան, Եր., 1987, էջ 628-629: Մկրտվողը՝ 

վեպի հերոս Ահրումյանն է, իսկ կնքահայրը վիպասանի «ստեղծած» քաղաքի հարգված 
բնակիչ Աբրահամ աղան է: 
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պատրաստված` թերխաշ ձվեր, կարագ, մեղր, գաթա, սեր և քաղցր 
թեյի ու ռոմի խառնուրդ - մի ըմպելիք, որ տեղական բարբառով կոչ-
վում էր «փունջ»: Աթանեսը հագել էր իր պսակադրության համար կար-
ված մետաքսյա արխալուղը1, մեջքին կապել էր կապտագույն լայն գո-
տին, որի մի ծայրը հասնում էր գետնին: 

Նոր Նախիջևանում Ջրօրհնեքի տոնը ունեցել է առանձնահատուկ 
դրսևորումներ: Այստեղ տոնի անցկացման կարգի վերաբերյալ տեղեկու-
թյուններ է հաղորդել Երվանդ Շահազիզը: Վերջինս նկարագրելով 
Ջրօրհնեքի արարողությունը Նոր Նախիջևանում, վկայում է, որ տեղի 
հայ գաղթականության շրջանում գետի ափին կամ եկեղեցիների բակում 
շքեղ հանդիսությամբ Հորդանան դարձնելու սովորույթը իսպառ բացա-
կայում է: Դա պայմանավորված է եղել մոլեռանդ մահմեդականների 
նկատմամբ ունեցած երկյուղից, մինչդեռ հայերի շրջանում ընդունված է 
եղել ջուրը գետում օրհնելու սովորույթը, ուր էլ որ ապրելիս լինեին: Ջուրը 
օրհնելուց հետո հավաքված բազմությունը ամաններով այն տուն էր տա-
նում, քանի որ, ըստ հեղինակի, ընդունված էր, որ նախիջևանցու սեղա-
նին տնօրհնեքի ժամանակ հացի հետ միասին պետք է նաև օրհնած ջուր 
լիներ2: Նախիջևանցիների շրջանում կար տոնին բնորոշ ևս մի մի բան, 
որ բացակայում էր մյուս շրջաններում: Այստեղի հայ գաղթականության 
մեջ, բացի խաչը ջրից հանելու կամ խաչի կնքահայրությունից կար նաև 
մյուռոնի կնքահայրություն: Մեռոնի կնքահայր լինել ցանկացողը հագ-
նում էր շապիկ, իսկ քահանան նրա գլխին էր պահում Ս. մյուռոնի ա-
ղավնին, որից հետո արարողությանը մասնակից բոլոր հավատացյալնե-
րի ուղեկցությամբ բարձրանում են ավագ խորանի բեմը3: Արարողությու-
նից հետո մասնակիցները սրվակներով, սափորներով օրհնած ջուրը 
տանում էին տուն՝ ապավինելով սրբազան ջրի մաքրագործող և չարիքը 
կանխարգելող հատկությանը: Սրբագործված ջուրը պահում էին մինչև 
հաջորդ տարվա տոնը, ինչպես որ ընդունված է պահել Տրնդեզի մոխի-
րը, Ծաղկազարդի ոստերը: Հրանուշ Խառատյանը դաշտային ազգագ-

                                            
1 Արխալուղը (հնց.) տղամարդկանց և կանանց կարճ՝ մինչև ծնկները հասնող հագուստ է: 

Էդուարդ Բագրատի Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Հայաստան հրա-
տարակչություն, Եր., 1976, հ.1, էջ 133: 

2 Շահազիզ Եր., Նոր-Նախիջևանը և Նոր-Նախիջևանցիք. Ծէսեր ու սովորութիւններ. Ազ-

գագրական հանդէս, № 9, 1902, էջ 5-44, էջ 9: 
3 Նույն տեղում, էջ 9-10: 
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րական նյութեր գրառելիս, գրի է առել Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի 
քաղաքի բնակիչներից մեկի պատմածը, ըստ որի. §Ես իմ տան մեջ կլոր 
տարի պահում եմ եկեղեցու օրհնած Ջրօրհնեքի ջուրը, Տրնդեզի կրակի 
մոխիրը, Ծաղկազարդի՝ եկեղեցուց բերած ուռենի ճյուղերը¦1: Համաձայն 
դրա Ջրօրհնեքի տոնն ու դրա շուրջ ձևավորված §ծիսական-մոգական¦ 
սովորույթներն ու հավատալիքները այնքան հարազատ և ընդունված են 
եղել հայոց մեջ, որ դրանց մեծ մասը նույնիսկ դարեր հետո նույնությամբ 
պահպանվել են հասնելով մինչև մեր օրերը: Հավատամք կար, որ օրհ-
նած ջուրը լցնելով յուղի, պանրի ամանների, հացահատիկի ամբարների 
մեջ՝ ողջ տարվա ընթացքում կապահովվի բերք ու բարիքի առատությու-
նը: Նոր Նախիջևանում, օրհնած ջուրը առանձին ամաններով տան մեջ 
պահում են ամբողջ տարի, և օգտագործում են որպես «դեղ ու դարման»: 
Նախիջևանցիները օրհնած ջուրը օգտագործում են նաև աղտոտված, 
պղծված ամանները լվանալիս՝ դրանք մաքրագործելու նպատակով: Բա-
ցի այս ջրից, նրանք նույն նպատակով պահում են նաև Երուսաղեմից բե-
րած «Քետ յորդանայ»-ը, այսինքն՝ Հորդանանի ջուրը2: Երվանդ Լալայա-
նը, որպես բանահավաք, շրջելով գյուղից գյուղ մեծ ջերմեռանդությամբ 
և մանրամասնորեն գրի է առել Ջրօրհնեքի վերաբերյալ ուշագրավ և հե-
տաքրքիր ազգաբանական մեծարժեք վկայություններ: Հայոց մեջ այս 
տերունական տոնը սրբազան նշանակություն է ունեցել, ընդունված է ե-
ղել հասրակության բոլոր շերտերի՝ հարուստների և աղքատների, մեծե-
րի և փոքրերի կողմից: Ըստ Ե. Լալայանի, Ղազախում Ջրօրհնեքի հան-
դիսության ժամանակ, երբ երգվում էր §Առաքելոյ աղաւնոյ¦-ն, իսկ քա-
հանան սուրբ մյուռոնը կաթեցնում է ջրի մեջ, մարդիկ իրար հերթ չտա-
լով աշխատում էին ամաններով ջուր վերցնել և տանել տուն: Այն՝ ցողում 
էին փոքր խաշի՝ այսինքն թթու խմորի մեջ, մի փոքր ալյուրի մշտական 
ամանի մեջ, մի փոքր խմորի տաշտի մեջ, իսկ մնացածը խառնում էին 
խմորի հետ և գնդիկ պատրաստելով պահում, որպեսզի հետո դրանով 
սրբագործեն այն ամանները, որոնց պատահաբար դիպել և հարամել են 
շունն ու կատուն3: Նրա ուսումնասիրության դաշտը շատ լայն է՝ ներառե-
լով Վաղարշապատը, Աշտարակը, Շարուր Դարալագյազը, Ղազախը, 

                                            
1 Խառատյան Հր., Տոնը և տոնահանդեսի մշակույթը Հայաստանում, Երևան, 2010, էջ 85: 

2 Շահազիզ Եր., Նոր-Նախիջևանը և Նոր-Նախիջևանցիք. Ծէսեր ու սովորութիւններ. Ազ-

գագրական հանդէս, № 9, 1902, էջ 5-44, էջ 14: 
3 Լալայան, Ե., Մուշ-Տարօն. Ազգագրութիւն. Ազգագրական հանդէս, 1916, № 26. էջ 119: 
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Բասենի գավառը, Շիրակի մի շարք գյուղեր և այլն: Շիրակում և Էջմիած-
նի շրջակա գյուղերում Ծննդյան տնօրհնության ժամանակ, երբ քահա-
նան ավետարանն էր ընթերցում, կանայք թթուխմորը իր ամանով բերում 
դնում էին նրա առաջ, որ վրան ավետարան կարդացվելով հացի առա-
տությունը անպակաս լիներ1: Լալայանի վկայությամբ, Ծննդյան երեկոյին 
գյուղի պատանիները պտտվում էին տնե տուն, բարձրանում տանիքը և 
թոկով կամ գոտիով երդիկից կախում էին գուլպա կամ քթոց: Տան կա-
նայք գուլպայի կամ խուրջինի մեջ դնում էին մրգեղեն, քաղցրեղեն, փլավ 
կամ այլ չոր կերակուր, Շատ հաճախ զվարճության համար դնում էին 
նաև կատու2: Խ. Փորքշէեանը Նոր Նախիջևանի բանահյուսությունը 
գրառելիս, ազգաբանական ուսումնասիրությունների համատեքստում 
գրի է առել տոնի անցկացման հետ կապված հետաքրքիր վկայություն-
ներ: Դրանցից մեկի համաձայն Նոր Նախիջևանում ընդունված էր մի 
գեղեցիկ սովորություն: Ճրագալույցի երեկոյան թաղի երիտասարդները 
խումբ խումբ շրջում են տնից տուն, ավետում Քրիստոսի ծնունդը՝ երգե-
լով §Ավետիս¦ կոչված երգերը (ավետիսները հինգն էին՝ §Աստղ մը ե-
լաւ¦, §Երանելին¦, §Ցնծացեք¦, §Խօսքն Աստուծոյ¦, §Յիսուս-Յիսուս¦), 
փոխարենը ստանալով հյուրասիրություն՝ մի մեծ §Խալաճ¦, երկու գաթա 
և մի քանի կոպեկ էլ փող: Ստացված արդյունքը գնում էր ավետիսի տան 
գանձանակը, մսխվում զանազանակերպ, մեծ մասամբ §խոնաշմայի¦, 
այսինքն՝ քեֆի վրա, որին մասնակցում էին թաղի բոլոր երիտասարդնե-
րը: Ստացաված հասույթը ծառայել է նաև բարեգործական նպատակնե-
րով3: Չալթր գյուղում պահպանվել է մի հին սովորություն. ճրագալույցի 
երեկոյան նշանված տղաները իրենց ընկերների և ազգականների հետ 
գնում էին իրենց նշանածների տները: Ընտանիքի անդամների թույլ-
տվությունը ստանալուց հետո՝ ներս մտնելով փեսան համբուրում էր 
նրանց բոլորի ձեռքերը և ապա կանգնում դռան մոտ, քանի դեռ տան ա-
վագը չի հրավիրել նրան նստելու: Դրանից հետո գալիս էր տղայի հարս-
նացուն և համբուրում եկվորների ձեռքերը, որից հետո տան տղամարդ-
կանցից մեկը եկվորներին օղի էր հյուրասիրում և խնդրում, որ երգեն 
§Յիսուս-Յիսուս¦ ավետիսը: Երգելուց հետո փեսան իր ծոցից հանում է 

                                            
1 Նույն տեղում, էջ 119: 
2 Լալայան Ե., Մուշ-Տարօն. Ազգագրութիւն. Ազգագրական հանդէս, էջ 115: 

3 Փորքշէեան Խ. (1910) Նոր-Նախիջևանի բանահիւսութիւնից. Աւետիսներ. Ազգագրական 

հանդէս, 20 (2). էջ 102-107, էջ 102: 
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հարսի ու նրա ազգականների համար բերած ընծաները և դնում սեղանի 
վրա: Իբրև սրա պատասխան, հարսի ծնողներն իրենց հերթին բերում 
են փեսայի ու նրա ազգականների համար նախատեսված նվերները և ի-
րենց ձեռներով դնում են փեսայի ծոցը: Ընծաները, որպես կանոն, լինում 
են թեռնովիներ, փոշի շալեր, պաճախլըներ և այլն: Երկար նստելուց և հյու-
րասիրվելուց հետո փեսան իր ընկերների հետ սեղանի վրայից վերցնում են 
ուտելիքներ, լցնում իրենց թաշկինակների մեջ և տանում1: Փորքշեանի 
գրառած այս վկայությունը, սակայն, կարևորվեց ոչ միայն ազգագրության 
մեջ տոնի հիշատակության և նկարագրության տեսանկյունից, այլև վեր 
հանեց և ուսումնասիրողներին հնարավորություն տվեց պատկերացում 
կազմելու XX դ. Նոր Նախիջևանում տիրող հասարակական-ընտանեկան 
հարաբերությունների մասին՝ ներկայացնելով հարսնատեսի կամ §աղջիկ 
ուզելու¦ ընդունված կարգը նոր նախիջևանցիների շրջանում: 

 Սուրբ ծննդյան տոնի և դրան հաջորդող ճրագալույցի անցկացման 
հետ կապված հետաքրքիր սովորություններ են գործել նաև համշենա-
հայերի միջավայրում: Դրանցից էր Ծննդյան տոնին՝ ճրագալույցին՝ պա-
տարագից հետո §քաթայ¦ բաժանելը, որը իրենից ներկայացնում էր 
կլոր, անխմոր բաղարջ հաց: Սովորական ցորենի հացի նման սա չէր ա-
ռանձնանում իր ինքնատիպ համով ու անուշ հոտով, սակայն համ տալու 
համար ցորենին ավելացնում էին սիմինդրի ալյուր, մեղրաջուր կամ բէք-
մէզ: Տոնի հետ կապված համշենահայերի մոտ արմատացած են եղել մի 
շարք հավատալիքներ, օրինակ Ծննդյան ճրագալույցի երեկոյան ճաշի 
մեջ §տուբին¦2 (չմանվող բրդի կտոր) են դնում ու վառում: Ըստ հավա-
տալիքի, այդ իրիկունը տան աղջիկը մի գդալ մածուն պետք է ուտեր 
դռան ետևում, որպեսզի կովերը էգ փուղիկ բերեն: Համշենահայերը հա-

                                            
1 Փորքշէեան Խ., (1910) Նոր-Նախիջևանի բանահիւսութիւնից, 102-107, էջ 105-106: 

2 Ռուբեն Ղազարյանի «Գրաբարի բառարան» աշխատանքում նշվում է ՏՈՒԲԻ բառը, որը ե-

գիպտական ամսանուն է և համապատասխանում է հունվար ամսին: Այս բառը թեև որևէ 
առնչություն չունի տեքստում հիշատակված Տուբին բառի հետ, սակայն հետաքրքիր է, որ 
սա իր ստուգաբանությամբ կապված է հունվար ամսի հետ/Եր., 2000, հ. 2, էջ 568/:  

 «Նոր բառգիրք Հայկազնեան լեզուի» բառարանում հիշատակված է Տուբիղ կամ Տուբի բա-
ռը, որը, ըստ հեղինակի, համապատասխանում է եգիպտացիների դեկտեմբեր և հունվար 
ամիսներին (Հայր Մկրտիչ Աւգերեան, Հայր Գաբրիէլ Աւետիքեան, Հայր Խաչատուր Սիւր-
մէլեն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ, 1836, էջ 890): 
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վատում էին, ով այդ իրիկունը լողանա, ջուրը նրա դարդերը կլվանա 
կտանի1: 

Ուշագրավ է մկրտության հետ կապված կարևորագույն գործառույթ 
ունեցող, հայկական ընտանիքներում մեծ հարգանք վայելող կնքահոր 
հիշատակությունը, որի մասին ամենավաղ վկայությունը հանդիպում է X 
դ. սկսած2: 

Այսօր էլ հայոց մեջ մկրտությունը մեծ մասսայականություն է վայե-
լում: Այն նշվում է հարազատների մասնակցությամբ, ուղեկցվում 
խնջույքների կազմակերպմամբ, վերածվելով կատարյալ տոնակատա-
րության: 

Աստվածահայտնությունը կամ Մկրտությունը (Ջրօրհնեք) ազգային-
եկեղեցական ամենաընդունված տոներից է: Տոնի անվան ծագումը 
կապված է Հորդանան գետում Գրիգոր Լուսավորչի կողմից Քրիստոսին 
մկրտելու արարողության հետ և նվիրված է ջրի մաքրագործման և սր-
բագործման մեծագույն խորհրդին: Ջրօրհնեքը ազգային-ժողովրդական 
տոնից է վերածվել եկեղեցական տոնի դժվար է ասել, քանի որ յուրա-
քանչյուր ազգային տոնի հիմքում ընկած են հոգևոր արժեքները: Քրիս-
տոնյա բոլոր ազգերը, այդ թվում և հայերը, մեծ կարևորություն են տա-
լիս նորածին մանկանց մկրտությանը, որով երեխան մաքրագործվում է՝ 
ազատվելով ադամական մեղքերից:  

ԱՍՏՎԱԾԱՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՄԿՐՏՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԸ  
ՈՒՇ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐՈՒՄ 

Քրիստինե Պապիկյան 

Բանալի բառեր` ջրօրհնեք, մկրտություն, աստվածհայտնություն, Զաքարիա 
Քանաքեռցի, Զաքարիա Ագուլեցի, Առաքել Դավրիժեցի 

Հոդվածը նվիրված է հայոց մեջ մեծ մասսայականություն վայելող Ջրօրհնեքի 
կամ մկրտության տոնի ուսումնասիրությանը: Այն իրականացվել է հիմնականում 
միջնադարյան սկզբնաղբյուրների, վիմական արձանագրությունների, հայ գեղար-
վեստական գրականության հաղորդած տվյալների հենքի վրա: Ջրօրհնեքի վերա-
բերյալ 17-րդ դարի պատմագիրների (Զաքարիա Քանաքեռցի, Զաքարիա Ագուլե-
ցի, Առաքել Դավրիժեցի) երկերում գրառված ուշագրավ վկայությունների առա-

                                            
1 Մուրադեանց Յ., Տօներ. Ազգագրական հանդէս, 1900, № 6, էջ 153-158, 157: 

2 Գիրք Մեծ Մաշտոց կոչեցեալ, յորում հաւաքեալ աւանդին ըստ մեծի մասին Կարգք և Կա-

նոնք արարողութեան Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ, Կ. Պոլիս, 1807, էջ 5-15: 
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տությունը հաստատում է, որ այս տոնը ուշ միջնադարում ևս ժողովրդի կողմից ըն-
դունված և մեծ մասսայականություն վայելող տոներից մեկն է եղել: Այն ուղեկցվել 
է զանազան խաղերով, զվարճանքներով և բազմամարդ խնջույքներով: Այսօր էլ 
հայոց մեջ մկրտությունը մեծ մասսայականություն է վայելում: Այն յուրաքանչյուր 
հայ ընտանիքում սպասված է ու սիրելի: Մկրտությունն իրականացվում է հարա-
զատների մասնակցությամբ, ուղեկցվում խնջույքների կազմակերպմամբ, վերած-
վելով կատարյալ տոնակատարության: 

ПРАЗДНИК БОГОЯВЛЕНИЯ ИЛИ КРЕЩЕНИЯ В ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ 
ИСТОЧНИКАХ 

Кристине Папикян  

Ключевые слова: водасвятие, крещение, богоявление, Закария Канакерци, 
Закария Агулеци, Аракел Даврижеци 

Статья посвящена исследованию праздника Крещения или Водосвятия, который 
пользуется огромной популярностью среди армян. Основными источниками для ис-
следования темы послужили средневековые первоисточники, эпиграфические надпи-
си, армянская художественная литература. Особенно примечательные сведения о 
празднике сохранились в трудах историков 17 века (Закария Канакерци, Закария Агу-
леци, Аракел Даврижеци). Богатство сохранившегося материала дает нам основание 
утверждать, что праздник Крещения был одним из самых популярных и в поздне-
средневековый период. Праздник сопровождался разными играми, гуляньями и 
многолюдными пирами. Сегодня праздник Крещения - один из самых любимых и 
ожидаемых в каждой армянской семье. Он проходит в кругу родственников и сопро-
вождается пирами, которые постепенно превращаются в подлинное торжество. 

THE FEAST DAY OF TEOPHANY OR THE BAPTISM OF THE CHRIST  
IN THE LATE MEDIEVAL SOURCES 

Christine Papikyan 

Keywords: blessing of water, baptism, teophany, Zakaria Kanakerci, Zakaria 
Aguleci, Arakel Davrijeci 
 This article is devoted to the research of the feast day of Blessing of Water or the 

Baptism of the Christ, which enjoys great popularity among Armenians. The article is 
mainly based on study of medieval sources, inscriptions and information provided by 
Armenian fiction. The abundance of remarkable evidence reported in the works of the 
historians of the 17th century (Zakaria Kanakerci, Zakaria Aguleci, Arakel Davrijeci) proves 
the fact, that the feast day enjoyed great popularity among Armenians in the Late Middle 
Ages. Various games, promenades and crowded feasts took place in the feast day. Today 
the Baptism of the Christ also enjoys great popularity among Armenians. It is awaited and 
beloved by each Armenian family. The feast day is celebrated by organizing feasts with 
relatives, which gradually turns into a real festivity. 



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 349

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
1. Անդրանիկ Ժամկոչյան - պատմ. գիտ. դոկտ., ԵՊՀ Աստվածաբանության 

ֆակուլտետի դեկան  
2. Էռնա Մանեա Շիրինյան - պատմ. գիտ. դոկտ. պրոֆ., ԵՊՀ Աստվածաբանու-

թյան ֆակուլտետի Աստվածաբանության ամբիոնի դասախոս 
3. Գայանե Սիմոնյան - պատմ. գիտ. թեկն., ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլ-

տետի Աստվածաբանության ամբիոնի դասախոս 
4. Աննա Օհանջանյան - պատմ. գիտ. թեկն., ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլ-

տետի Աստվածաբանության ամբիոնի ասիստենտ 
5. Գառնիկ Հարությունյան - պատմ. գիտ. թեկն., ԵՊՀ Աստվածաբանության 

ֆակուլտետի Աստվածաբանության ամբիոնի ասիստենտ 
6. Աշոտ Մանուչարյան - պատմ. գիտ. թեկն., ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլ-

տետի Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնի դոցենտ 
7. Արշակ Բալյան - պատմ. գիտ. թեկն., ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի 

հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնի դոցենտ 
8. Պարգև Բարսեղյան - փիլ. գիտ. թեկն. ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլ-

տետի կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ 

9. Լիզա Քարիմյան - պատմ. գիտ. թեկն. ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլ-

տետի կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ 

10. Սարգիս Մելքոնյան - ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի ստվածաբա-
նության ամբիոնի ասպիրանտ  

11. Լիլիթ Սիմոնյան - պատմ. գիտ. թեկն.,  ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և Ազգագրու-
թյան ինստիտուտի գիտաշխատող 

12. Սուսաննա Սերոբյան - ԵՊՀ Հայաստանի հարակից երկրների պատմության 

ամբիոնի ասիստենտ, մեթոդիստ – մանկավարժ 

13. Արամ Հովհաննիսյան - պատմ. գիտ. թեկն., ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆա-
կուլտետի Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնի դոցենտ 

14. Անուշավան Պետրոսյան - պատմ. գիտ. թեկն., ԵՊՀ Պատմության ֆակուլ-
տետի հնագիտության և ազգագրության ամբիոնի դոցենտ 

15. Լիլիթ Աբաջյան - Հնագիտական հետազոտությունների լաբորատորիա 

16. Վաչագան Ավագյան - բան. գիտ. թեկն., ԵՊՀ Հայ գրականության ամբիոնի 
դոցենտ 

17. Արման Եղիազարյան - պատմ. գիտ. դոկտոր, ԵՊՀ Սփյուռքագիտության 

ամբիոնի վարիչ 

18. Վիկտորյա Վասիլյան - Հնագիտության և ազգագրության ամբիոնի հայցորդ, 

Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս 

19. Քրիստինե Պապիկյան - ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստի-

տուտ, ավագ լաբորանտ 



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 350

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 

1. Андраник Жамкочян - докт. ист. наук,  декан Факультета Богословия  ЕГУ 

2. Эрна Манеа Ширинян - докт. ист. наук,  проф., преподаватель кафедры Бого-
словия факультета Богословия ЕГУ 

3. Гаяне Симонян - канд. ист. наук, преподаватель кафедры Богословия факультета 
Богословия ЕГУ 

4. Анна Оганджанян - канд. ист. наук, асистент кафедры Богословия факультета 
Богословия ЕГУ 

5. Гарник Арутюнян - канд. ист. наук, асистент кафедры Богословия факультета 
Богословия ЕГУ 

6. Ашот Манучарян - канд. ист. наук, доцент кафедры Истории Армянской церкви и 
Экклесиологии ЕГУ Факультета Богословия 

7. Аршак Балян - канд. ист. наук, доцент кафедры Истории Армянской церкви и 
Экклесиологии ЕГУ Факультета Богословия 

8. Паргев Барсегян - канд. фил. наук, доцент кафедры Истории и теории религии ЕГУ 
Факультета Богословия 

9. Лиза Каримян - канд. ист. наук, доцент кафедры Истории и теории религии ЕГУ 
Факультета Богословия 

10. Саргис Мелконян - аспирант кафедры Богословия ЕГУ Факультета Богословия 
11. Лилит Симонян - канд. ист. наук,  Институт Археологии и Этнографии НАН РА,  

научный сотрудник 
12. Сусанна Серобян - Методист – преподаватель, асистент кафедры Истории 

соопредельных стран Армении ЕГУ 
13. Арам Оганнисян - канд. ист. наук, доцент кафедры Истории Армянской церкви и 

Экклесиологии ЕГУ Факультета Богословия 
14. Анушаван Петросян - канд. ист. наук, доцент кафедры Археологии и Этнографии 

ЕГУ факультета Истории 
15. Лилит Абаджян - Лаборатория археологических исследований 
16. Вачаган Авакян - канд. фил. наук, доцент в кафедре Армянской литературы ЕГУ 
17. Арман Егиазарян - докт. ист. наук,  заведующий кафедрой Диаспоры 
18. Виктория Василян - Преподаватель кафедры истории и теории армянского 

искусства ЕГУ, соискатель кафедры археологии и этнографии ЕГУ 
19. Кристине Папикян - Институт Археологии и Этнографии НАН РА, старший 

лаборант 



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 351

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 
1. Andranik Zhamkochyan - Dean of Faculty of Theology at the YSU 

2. Erna Manea Shirinian  - Prof., PhD in History, lecturer of Theology at the YSU Faculty 
of Theology 

3. Gayane Simonyan - PhD in History, proffesor assistant of chair of Theology at the YSU 
Faculty of Theology 

4. Anna Ohanjanyan - PhD in History, associate professor of chair of Theology at the YSU 
Faculty of Theology 

5. Garnik Harutyunyan - PhD in History, professor assistant of chair of Theology at the 
YSU Faculty of Theology 

6. Ashot Manucharyan - PhD in History, associate proffesor of chair of Armenian Church 
History and Ecclesiology at the YSU Faculty of Theology 

7. Arshak Balyan - PhD in History, associate proffesor of chair of Armenian Church History 
and Ecclesiology at the YSU Faculty of Theology 

8. Pargev Barseghyan, PhD in Philosophy, associate professor of chair of History and 
Theory of Religion 

9. Liza Karimyan - PhD in History, associate professor of chair of History and Theory of 
Religion 

10. Sargis Melkonyan - postgraduate of of chair of Theology at the YSU Faculty of 
Theology 

11. Lilit Simonyan - PhD in History, researcher at NAS RA Institute of Archeology and 
Ethnography 

12. Susanna Serobyan - professor assistant of chair of History of Armenia's Neighboring 
Countries, methodologist - lecturer 

13. Aram Hovhannisyan - PhD in History, associate proffesor of chair of Armenian Church 
History and Ecclesiology at the YSU Faculty of Theology 

14. Anushavan Petrosyan - PhD in History, associate proffesor of chair of Archeology and 
Ethnography at the YSU Faculty of History 

15. Lilit Abajyan - Archeological Research Laboratory 

16. Vachagan Avagyan- PhD in Philology, associate proffesor of chair of Armenian 
literature at YSU 

17. Arman Yeghizaryan - PhD in History, Head of chair of Diaspora 

18. Victorya Vasilyan - Lecturer of Department Art History and Theory at the YSU, 
Dissertee of Department Archaeology and Ethnography at the YSU   

19. Christine Papikyan - Senior assistant at NAS RA Institute of Archeology and 
Ethnography 



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 352

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Անդրանիկ Ժամկոչյան - ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ՄՈՏԻՎՆԵՐԸ ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐ-
ՅԱՆ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏՈՒՄ ....................................................................................... 7 

Անդրանիկ Ժամկոչյան - ՍՍԻ 1243 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ  ԵԿԵՂԵՑԱ-
ԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ................ 24 

Էռնա Մանեա ՇԻՐԻՆՅԱՆ - «ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԳՐՈՑ»-Ը ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅԱՍ-
ՏԱՆՈՒՄ («ԱՆԿԱՆՈՆ, ԱՐՏԱՔԻՆ և ՆՈՒՐԲ ԳՐԵԱՆՔ») ..................................... 29 

Գայանե Սիմոնյան - ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐԿԱՎԱԳԻ ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԿԵՐՆ՝ ԻԲՐ և ՀԵ-
ՂԻՆԱԿԻ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐ .................................................. 72 

Աննա Օհանջանյան - ԳՐԻԳՈՐ ՆԱԶԻԱՆԶԱՑՈՒ «Ի ԾՆՈՒՆԴՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ» 
ՃԱՌԻ ԼՈՒԾՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹԸ ՀԱՂԲԱՏԻ ԵՎ ՍԱ-
ՆԱՀԻՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ .................................................................................. 92 

Գառնիկ Հարությունյան - ՀԵՐՁՎԱԾՈՂՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԴԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱ-
ԴԱՐՁԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԿԱՆՈՆՆԵՐՆ ԸՍՏ «ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ»-Ի (V-VIII 
ԴԴ.) ....................................................................................................................110 

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

Աշոտ Մանուչարյան - ՎԱՆԱՀԱՅՐ ՀՈԳԵՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՎԱՂ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ 
ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ .............................................................................................. 123 

Արշակ Բալյան - ԷՋՄԻԱԾՆԻ ԵՂԲԱՅՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԿԱՐԳԱ-
ԴԻՐ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ............................................... 135 

ԿՐՈՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

Պարգև Բարսեղյան - ՀՀ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ «ԿՐՈՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐ-
ԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ ...................................................... 145 

Լիզա Քարիմյան - ԱՐևՄՏՅԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՁԵՎԱ-
ՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ: ԷՐԻՈՒԳԵՆԻ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱ-
ԿԱՐԳԸ ............................................................................................................... 154 

Սարգիս Մելքոնյան - ԹԵՈԴՈՍՈՒՊՈԼԻՍ-ԿԱՐԻՆԻ ԺՈՂՈՎԻ ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՐՑԻ 
ՇՈՒՐՋ ................................................................................................................ 171 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

Լիլիթ Սիմոնյան - ՄՈՔՈՍ ՇԻՆԱՐԱՐ ...................................................................... 185 
Սուսաննա Սերոբյան - ՑԱՐԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵ-
ՍԻՆ ................................................................................................................... 222 

Արամ Հովհաննիսյան - ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ  ԻԿՈ-
ՆԻԱՅԻ ՍՈՒԼԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ԿՆՔՎԱԾ 1226 Թ. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 
ՇՈՒՐՋ ............................................................................................................... 231 



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 353

Անուշավան Պետրոսյան - ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՆԱՊԱՏՆԵՐՆ ՈՒ ՎԱՆՔԵՐԸ 
ՐԱՖՖՈՒ ՃԱՄՓՈՐԴԱԿԱՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ................................................. 239 

Լիլիթ Աբաջյան - ԱՐևԵԼՅԱՆ ՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆԻ ԵՎ ՓՈՔՐ ԱՍԻԱՅԻ ՀՆԱԳՈՒՅՆ 
ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԸ .............................................................................................. 253 

Վաչագան Ավագյան - ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԴՐԱՍԽԱՆԱԿԵՐՏՑԻՆ 
ՈՐՊԵՍ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ - ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉ ԵՎ ՊԱՏՄԻՉ ԳՐՈՂ .................... 282 

Արման Եղիազարյան - ԱՇՈՏ ԵՐԿԱԹԻՆ ՎԵՐԱԳՐՎՈՂ «ԲՂՋԱԽՈՀՈՒԹՅԱՆ»  
ՇՈՒՐՋ ............................................................................................................... 295 

Վիկտորյա Վասիլյան - ՄՈՎՍԵՍԻ ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ................................. 306 
Քրիստինե Պապիկյան - ԱՍՏՎԱԾԱՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՄԿՐՏՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԸ 

ՈՒՇ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐՈՒՄ .............................................. 329 

СОДЕРЖАНИЕ 

БОГОСЛОВИЕ 

Андраник Жамкочян - БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В СРЕДНЕВЕКОВОМ АРМЯНСКОМ 
ИСКУССТВЕ ........................................................................................................... 7 

Андраник Жамкочян - ОБ ИСТОРИИ ЦЕРКОВНОГО СОБОРА, ПРОИСШЕДШЕЙ В 
СИСЕ В 1243 Г. И УСТАНОВЛЕННЫХ ИМ КАНОНОВ ............................................... 24 

Эрна Манеа Ширинян - «ЗНАНИЕ ПИСЬМЕН» В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРМЕНИИ 
(«НЕКАНОНИЧЕСКИЕ», «ВНЕШНИЕ» И «ТОНКИЕ» ПИСЬМЕНА) ............................. 29 

Гаяне Симонян - ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОВАННЕСА САРКАВАГА КАК ИСТОЧНИК ЕГО 
АВТОБИОГРАФИИ ................................................................................................ 72 

Анна Оганджанян - ТРАДИЦИЯ НАПИСАНИЯ КОММЕНТАРИЕВ (РАЗЪЯСНЕНИЙ) 
НА “СЛОВО О БОГОЯВЛЕНИИ” ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА В ТЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ШКОЛАХ АХПАТА И САНАИНА .............................................................................. 92 

Гарник Арутюнян - КАНОНЫ КАСАЮЩИЕСЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ЕРЕТИКОВ В 
ПРАВОВЕРИЕ ПО “АРМЯНСКОЙ КНИГЕ КАНОНОВ” (V-VIII ВВ.) ............................110 

ИСТОРИЯ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ 

Ашот Манучарян - РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ДУХОВНОЙ ДОЛ-
ЖНОСТИ ИГУМЕНА ............................................................................................. 123 

Аршак Балян - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭЧМИАДЗИНСКОЙ ГЛАВНОЙ РАСПОРЯДИ-
ТЕЛЬНОЙ КОММИССИИ БРАТСКОЙ  ПОМОЩИ ................................................... 135 

ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ 

Паргев Барсегян - НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ 
РЕЛИГИЙ» В ВУЗАХ РА........................................................................................ 145 

Лиза Kaримян - ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАПАДНЫХ БОГОСЛОВСКИХ 
СИСТЕМ. БОГОСЛОВСКАЯ СИСТЕМА ЭРИУГЕНА ................................................. 154 

Саргис Мелконян - О ВОПРОСЕ ДАТЫ СОБОРА В ФЕОДОСИОПОЛЬ-КАРИНЕ .......... 171 

ИСТОРИЯ 

Лилит Симонян - МОКОС – СТРОИТЕЛЬ ................................................................... 185 



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 354

Сусанна Серобян - ПОЛИТИКА ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 19-ОГО ВЕКА. .......................... 222 

Арам Оганнисян - ОТНОСИТЕЛЬНО ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧЕННОГО МЕЖДУ КИЛИ-
КИЙСКИМ АРМЯНСКИМ ЦАРСТВОМ И СУЛТАНАТОМ ИКОНИИ В 1226 Г. ............ 231 

Анушаван Петросян - СКИТЫ И МОНАСТЫРИ В ПУТЕВЫХ ЗАМЕТКАХ РАФФИ ........ 239 
Лилит Абаджян - ДРЕВНЕЙШИЕ КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ  

И МАЛОЙ АЗИИ .................................................................................................. 253 
Вачаган Авагян - КАТОЛИКОС ОВАННЕС ДРАСХАНАКЕРТЦИ КАК ЦЕРКОВНО-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ-ИСТОРИК ............................................. 282 
STATESMAN AND HISTORIOGRAPHER-WRITER 
Арман Егиазарян - О “НЕВОЗДЕРЖАННОСТИ” ПРИПИСЫВАЕМОЙ АШОТУ ЖЕ-

ЛЕЗНОМУ ........................................................................................................... 295 
Виктория Василян - ИКОНОГРАФИЯ МОИСЕЯ ........................................................ 306 
Кристине Папикян - ПРАЗДНИК БОГОЯВЛЕНИЯ ИЛИ КРЕЩЕНИЯ В ПОЗДНЕ-

СРЕДНЕВЕКОВЫХ ИСТОЧНИКАХ ........................................................................ 329 

CONTENTS 

THEOLOGY 

Andranik Ghamkochyan - BIBLICAL TOPICS IN THE MEDIEVAL ARMENIAN FINE ARTS ..... 7 
Andranik Ghamkochyan - FROM THE HISTORY OF SIS CHURCH COUNCIL IN 1243 

AND THE CANONICAL ISSUES ................................................................................ 24 
Erna Manea Shirinian - “THE KNOWLEDGE OF WRITINGS” IN MEDIEVAL ARMENIA 

(APOCRYPHA, “EXOTERIC” AND “SUBTLE” WRITINGS) .......................................... 29 
Gayane Simonyan - THE WRITINGS BY HOVHANNES SARKAVAG AS SOURCES OF 

HIS AUTOBIOGRAPHY ............................................................................................ 72 
Anna Ohanjanyan - THE TRADITION OF WRITING OF COMMENTARIES ON GREGORY 

OF NAZIANZUS’ ORATION “ON THE EPIPHANY OF CHRIST” IN THE THEOLO-
GICAL SCHOOLS OF HAGHPAT AND SANAHIN ........................................................ 92 

Garnik Harutyunyan - ՕN THE CANONS CONCERNING REVERSION OF THE HERE-
TICS INTO ORTHODOXY ACCORDING TO THE “ARMENIAN BOOK OF CANONS” 
(V-VIII CC.) ...........................................................................................................110 

HISTORY OF ARMENIAN CHURCH 

Ashot Manucharyan - NAMES FOR THE SPIRITUAL RANK OF “VANAHAIR” IN THE 
EARLY MIDDLE AGES ........................................................................................... 123 

Arshak Balyan - THE ACTIVITIES OF THE COMMISSION'S MAIN ADMINISTRATIVE  
ECHMIADZIN FRATERNAL ASSISTANCE ................................................................. 135 

 



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 355

HISTORY OF RELIGIONS 

Pargev Barseghyan - SOME ISSUES RELATED TO THE TEACHING OF “HISTORY OF 
RELIGIONS” SUBJECTS AT ARMENIAN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS ......... 145 

Liza Karimyan - PRECONDITIONS FOR THE FORMATION OF WESTERN THEOLOGI-
CAL SYSTEMS: ERIUGENA’S THEOLOGICAL SYSTEM .............................................. 154 

Sargis Melkonyan - ON THE DATING OF THE COUNCIL IN THEODOSIOPOLIS-KARIN ..... 171 

HISTORY 

Lilit Simonian - MOKOS THE BUILDER ....................................................................... 185 
Susanna Serobyan - THE POLICY OF TSARIST POWER TOWARDS RUSSIAN 

ORTHODOX CHURCH IN THE FIRST HALF OF 19TH CENTURY. ................................ 222 
Aram Hovhannisyan - ON THE TREATY SIGNED IN 1226 BETWEEN THE CILICIAN AR-

MENIAN KINGDOM AND SULTANATE OF IKONNIA .................................................. 231 
Anoushavan Petrosyan - THE DESERTS AND MONASTERIES OF VASPOURAKAN IN 

RAFFI`S TRAVEL NOTES ........................................................................................ 239 
Lilit Abajyan - EARLIEST CULTURES OF EASTERN MEDITERRANEAN AND ASIA MINOR ...... 253 
Vachagan Avagyan - HOVHANNES THE CATHOLICOS DRASKHANAKERTTSI AS AN 

ECCLESIASTICAL ................................................................................................. 282 
Arman Yeghiazaryan - ABOUT “IMPURE THOUGHTS” ATTRIBUTED TO ASHOT THE 

IRON ................................................................................................................... 295 
Victoria Vasilyan - ICONOGRAPHY OF MOSES ........................................................... 306 
Christine Papikyan - THE FEAST DAY OF TEOPHANY OR THE BAPTISM OF THE 

CHRIST IN THE LATE MEDIEVAL SOURCES ............................................................ 329 
  



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 356

 

²êîì²Ì²´²ÜàôÂÚ²Ü ü²ÎàôÈîºî 

ФАКУЛЬТЕТ БОГОСЛОВИЯ 

FACULTY OF THEOLOGY 

 

ՏԱՐԵԳԻՐՔ 

Ժ  
 

 
 
 
 
 

           Կազմի և համակարգչային ձևավորումը Տիգրան Ապիկյանի 
Оформление обложки и компютерная верстка Тигран Апикян 
                                           Computer design by Tigran Apikyan 

 
 
 

 

Խմբագրության հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Աբովյան 52 
Адрес редакции: РА, г. Ереван, ул. Абовяна 52 

Address: Abovyan 52 str., Yerevan, Armenia 
 +374 10 5224 58 
 atj2001@mail.ru 

 

Ստորագրված է տպագրության 03. 10. 2015 թ:  

Չափսը 70x108 1/16, տպագրությունը օֆսեթ, թուղթը օֆսեթ  

Տպաքանակ՝ 300:  

  



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ - ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2015 357

«Տարեգիրք» գիտական հոդվածների ժողովածուում հրապարակված գիտական հոդ-
վածները բավարարում են դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսություննե-
րին ներկայացվող պահանջները և ընդունելի են ԲՈՀ-ի կողմից: 

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ 

Հանդեսում հրատարակության ներկայացվող հոդվածների պահանջները. 

 հոդվածի սկզբում դրվում է վերնագիրը (ամբողջ բառը գլխատառով չգրել), 
 հաջորդ տողում` հեղինակի անուն, ազգանունը (ազգանունը ԳԼԽԱՏԱՌԵՐՈՎ), 

հոդվածի վերջում նշվում է հեղինակի գիտական աստիճանն ու կոչումը, 
աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի 

անվանումը (հեռախոսահամարը և էլ. փոստի անվանումը տպագրվում են հե-
ղինակի համաձայնությամբ), 

 տեքստի լուսանցքները, վերև` 25 մմ, ներքև` 25 մմ, աջ' 25 մմ, ձախ` 20 մմ, 
 հայերեն շարվածքի տառատեսակը' պետք է լինի unicode համակարգի Sylfaen 

տառատեսակով, 
 անգլերեն և ռուսերեն շարվածքների տառատեսակը'  ևս Sylfaen, 
 հիմնական տառաչափը' 11, 

 միջտողային չափը` 1.5, 
 գրաֆիկների, աղյուսակների և նկարների լայնությունը' մինչև 130 մմ, 

 հղումները տրվում են տողատակում աճման կարգով, տառաչափը' 8, նշվում է 
աղբյուրի հեղինակը, վերնագիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, տարեթի-

վը (մամուլի դեպքում նաև համարը) և էջը, 
 հոդվածը կարող է ներկայացվել հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն, այն պետք 

է ունենա ամփոփում բոլոր երեք լեզուներով և երեք լեզվով մինչև 10 Բանալի 
բառեր: 

Научные статьи, опубликованные в сборнике научных статей «Ежегодник», удовлетво-
ряют требованиям, предъявляемым ВАК докторским и кандидатским диссертациям   

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

Технические требования к статьям, представляемым для публикации 

 в начале статьи ставится заглавие (не все буквы должны быть прописными, только 
инициалы и т.д.) 

 в следующей строке - имя и фамилия автора (фамилия ПРОПИСНЫМИ), после 
статьи указывается учёная степень и научное звание автора, место его работы и 
занимаемая должность, а также номер его телефона и адрес электронной почты 
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(номер телефона и электронный адрес публикуются при согласии автора) 
 поля: сверху - 25 мм, снизу - 25 мм, справа ֊ 25 мм, слева - 20 мм 
 шрифт армянского, русского и латинского текста должен быть Sylfaen 
 шрифтовой размер основного текста -11 
 интервал между строками - 1,5 
 ширина графиков, таблиц и рисунков - до 130 мм 
 сноски даются подстрочно, нумерация - порядковая, размер шрифта - 8, указы-

ваются автор источника, заглавие, номер тома, место и дата издания (у перио-
дических изданий также номер) и страница 

 статью можно представлять на армянском, русском или английском языке, к ней 
должно быть приложено резюме на трех языках и до десяти ключевых слов 

The articles published in the collection of scientific journal "Yerbook" meet require-
ments of the doctoral thesises and are approved by the Ultimate Qualification 
Commission Agency of RA. 

NOTICE TO AUTHORS OF PAPERS 

The authors should meet the following technical requirements: 

 The title of the paper should be typed at the top of the page (Don't use all upper cases) 
 The next line should present the author's name and family name (family name has to 

be in UPPER CASES). The author's degree and title, workplace, position, telephone 
number and electronic mail should be mentioned at the bottom of the paper (the 
telephone number and e-mail are published by the author's consent) 

 Page margins should be as follows: top 25 mm, bottom 25 mm, right 25 mm, and left 
20 mm 

 The Armenian, English and Russian font for the paper should be Sylfaen 
 The size of the font should be 11 
 The spacing between the lines should be 1.5 
 The width of charts, tables and images should be 130 mm 
 The references should be provided as footnotes, the numbering ֊ ordinal, the 

references should include the author's name, title, volume, the place of publication 
and date (in case of periodicals, the issue should also be mentioned).The font size for 
references should be 10 

 You are welcome to submit your paper in Armenian, English, or Russian along with 
abstracts in three other languages and up to 10 key words in three languages 
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