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ԵՒ ԱՍՏՎԱԾԱՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ

(Սուրբ Էջմիածին, 6 հունվարի, 2021 թ.)

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն:

«Էր Լոյսն ճշմարիտ, որ լուսաւոր առնէ 
զամենայն մարդ, որ գալոց է յաշխարհ»

(Յովհ. Ա. 9)։

Սիրելի՛հավատավորզավակներՄերիհայրենիսեւիսփյուռս,
ՄերՏերՀիսուսՔրիստոսիՍուրբԾննդյանեւԱստվածահայտնու

թյանտոնին,աղոթականոգովհամախմբվածմերսուրբեկեղեցիներում,
օրհնաբանումենքնորածինՓրկչին։ՍուրբԾննդյանօրհնյալայսօրը
ԲեթղեհեմիմսուրիցծագեցճշմարիտԼույսը՝լուսավորելուհամարմարդ
կանցհոգիները։«ԱյդճշմարիտԼույսնէր,որլուսավորումէամենմար
դու,որաշխարհէգալու»,—գրումէավետարանիչը։
ԱշխարհիփրկությանհամարմարդեղացածԱստվածորդուՍուրբ

Ծնունդը սրբազան շարականագիրն ավետարանչի նման համեմա
տումէարեգակիծագմանհետ՝ասելով.«ԾագեցիրՀորից՝լուսավորե
լուարարածներին,ԱրդարությանԱրեգակ,Տե՛ր,փա՛ռքՔեզ»(Շարական
ՍուրբԾննդյան)։Աստվածորդինեկավփարատելումեղքիումահվան
խավարըեւմարդկությաննառաջնորդելուդեպիիրԱրարիչը:Փրկչի
Ծննդյանհամեստքարայրիցճառագեցհոգեւորնորոգության,հոգեւոր
զորությանարշալույսը:
ԾննդյանօրիցՀիսուսմանկանըվիճակվեցինհալածանքներ։Փրկիչն

ԻրընտանիքիհետփախստականդարձավԻրծննդավայրից,երբՆրա
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մահըցանկացողՀերովդեսըկազմակերպեցմանուկներիկոտորածը՝
կարծելով,թեսպանեցնորածինԱստվածորդունեւհաղթեցՆրան։Սա
կայնիրականհաղթությունըՔրիստոսիննէր,որփրկչականԻրառա
քելությամբչարչարանացճանապարհըպսակեցհարությանփառավոր
հաղթանակով։Բոլորդժվարություններիմիջովանցնելով՝Տերըհույս
բերեցանկյալմարդուն,փրկություն՝մարդկությանը,որընկղմվածէր
անօրենություններիեւկռապաշտությանխավարիմեջ:Պատմության
բոլորժամանակներումհերովդեսներըաղետ,ավերութշվառությունեն
պատճառելմարդկությանը,չարիներգործությամբգլուխենբարձրաց
րելհակառակություննութշնամությունը,առաջադեմձեռքբերումների
կողքինեղելենաղքատություն,կեղեքումուանիրավություն։Եւայսօր
էլմարդիկ՝մեղքերովծանրաբեռն,հեռանումենԱստծուց,աշխարհը
ալեբախվումէքաղաքականխարդավանքներից,հասարակություննե
րինտիրելէբեւեռացումներիհանգեցնողնյութապաշտությունը,եւար
դարություննուճշմարտությունըդարձելենհարաբերականարժեքներ։
ՀակասականուանհանգիստայսաշխարհումՀիսուսՔրիստոսծագում
էորպեսԱրդարությանԱրեգակ,Լույսճշմարիտ՝լուսավորելումարդկու
թյանկյանքիուղին։
Սիրելինե՛ր,ՔրիստոսիհրաշափառԾնունդըհույսիեւմխիթարու

թյանաղբյուրէմերսրտաբեկժողովրդիհամարհատկապեսվշտատանջ
այսօրերին,երբանդրադառնումենք,որմերկյանքըեւսզերծչեղավ
կործանարարսխալներիցեւմեղանչումներից։Անկայունխաղաղության
եւպատերազմիսպառնալիքներիհանդիման՝չդրսեւորվեցանհրաժեշտ
զգոնություն,հայրենիքիուժողովրդիշահըստորադասվեցնեղձգտում
ներինունկրտումներին։Աստվածամերժոգինեւօտարածինգաղափար
ներնուբարքերըներթափանցեցինմերհասարակությունիցներս։Մեր
կյանքըհեռուչեղավկեղծիքից,զազրախոսությունից,անհանդուրժողու
թյունից,ատելությունիցութշնամանքից,որսփռվումէրեւշարունա
կումէսփռվելամենատարբերմիջոցներով՝մասնատելովմեզեւցամա
քեցնելովՔրիստոսիսերըմերմեջ։ԻսկԱվետարանըվկայումէ.«Ինքն
իրմեջբաժանվածամենթագավորությունավերվումէ,եւինքնիրմեջ
բաժանվածամենքաղաքկամտունկանգունչենմնա»(Մատթ.ԺԲ.25)։
Արցախյանպատերազմիաղետալիհետեւանքներըտագնապիուանո
րոշությանզգացումներովենպաշարելմերժողովրդիզավակներիհոգի
ները։Արցախաշխարհիզգալիմասիկորուստը,մերհերոսզավակների
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նահատակությունը,անօթեւանունյութականկարիքիմեջգտնվողտե
ղահանվածտասնյակհազարավորարցախցիմերեղբայրներիուքույ
րերի,հազարավորվիրավորներիեւգերեվարվածհայորդիներիցավն
ուվիշտըմերազգայինկյանքըհայրենիքումուՍփյուռքումվերածելեն
մռայլումթագնածգիշերվա։Այսխավարի,մղձավանջայինայսիրակա
նությանմեջայսօրպայծառորենծագումէԱրդարությանԱրեգակը՝լու
սավորելումերազգայինուհայրենականանդաստանըեւԻրջերմացնող
զորությամբբժշկությունպարգեւելուազգիսվիրավորհոգուն։
Սիրելի՛բարեպաշտժողովուրդ,մարդեղացյալԱստվածորդուան

բավսիրունեւփրկությանշնորհինապավինելով՝մենքդարերիընթաց
քումհաղթահարելենքպատերազմների,աղետներիտառապանքներն
ուզրկանքները,հուսախաբություննուհուսալքությունըեւկերտելմեր
կյանքիհաղթանակները:Այսօրերինեւսմերհավատքըկենդանիէնույն
վստահությամբ։Մենքիզորուենքվերստինհզորացնելուուշենացնելու
մերհայրենիքըեւմերկյանքինորզարթոնքնիրականությունդարձնե
լուաշխարհասփյուռհայությաններուժիուջանքերիմեկտեղումով,Հա
յաստանուԱրցախհամերաշխումիաբանհասարակությամբ,զարգա
ցածտնտեսությամբ,գիտությամբուկրթությամբ,նորագույնզինտեխ
նիկայովհամալրվածբարձրմարտունակությամբբանակով։Ինչպես
պատերազմիտագնապալիօրերին,մերսրտերըպիտիբաբախենհայ
րենիքիսիրով,մերմտքերնունվիրականզգացումներըփարվածլինեն
հայրենիսրբազաներկրին։Հայրենականկյանքիկայունությունըհաս
տատունպահելու,երկիրըվտանգներիչառաջնորդելու,առկաճգնաժա
մերըհաղթահարելու,արտագաղթիաղետըկասեցնելուհամարհարկէ
ամենհանձնառություն,ամենզոհաբերություն։Մերազգիուժողովրդի
համարօրհասականփորձությանայսպահինամուրմնանքհույսովու
հավատովեւՏիրոջկենարարզորությամբգոտեպինդ՝ուժառնենքար
հավիրքներից հառնելու, երկնառաք օգնականությամբփարատելու
մեզպարտադրվածայսթանձրխավարըեւլուսավորելումերկյանքի
նորհորիզոնները։
ՍուրբԾննդյանեւԱստվածահայտնությանայսհոգենորոգօրըհայ

ցենք,որԱստծուփրկությանշնորհինապավինած՝ընթանանքդեպիմեր
իղձերիիրականացումըեւմերարդարիրավունքներիհաղթանակով
պսակումը։Աղոթենք,որՍուրբԾննդյանավետաբերլույսովմիշտլու
սավորվիերկնակամարըմերազգայինուհայրենականկյանքի,հավետ
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պայծառլինիմերՍուրբԵկեղեցինհոգեւորդասիարդյունավործառա
յությամբուհավատացելոցնվիրյալընթացքով,եւհայոցաշխարհըպա
րուրվիմարդացյալՓրկչիսիրովուպարգեւածհույսով:ԹողՏերըխա
ղաղությունպարգեւիհամայնաշխարհին,մարդկանցհոգիներին,Իր
խնամքիմեջխաղաղուապահովպահպանիհայրենիմերերկիրը՝Հա
յաստաննուԱրցախը,եւշնորհիբարօրուշենկյանքաշխարհասփյուռ
ազգիսհայոց,այսօրեւմիշտեւհավիտյանս.ամեն:

Քրիս տոս ծնաւ եւ յայտ նե ցաւ.
Ձեզ եւ մեզ մեծ աւե տիս։
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Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԽՈՍՔԸ 
ԳԵՐԵՎԱՐՎԱԾՆԵՐԻ ԵՒ ԱՆՀԱՅՏ ԿՈՐԱԾՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՂՈԹՔԻ 

ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ

(Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 10 հունվարի, 2021 թ.)

«Հույ սը եր բեք չի ամա չեց նում, որով հե տեւ 
Աստ ծու սե րը սփռված է մեր սրտե րում Սուրբ 
Հո գու մի ջո ցով, որ տրվեց մեզ»

(Հռոմ.Ե.5)։

Սիրելի՛հավատավորհայորդիներ,
Այսօրհամախմբվելենքմերսուրբեկեղեցիներում՝աղոթքբարձ

րացնելուառԱստվածարցախյանպատերազմիընթացքումգերեվար
վածեւանհայտկորածմերքաջորդիներիհամար։
Մերզինվորներիհայրերիումայրերի,կանանցուերեխաներիհետ

բոլորսմերսրտերումփայփայումենքմերզավակներիտունվերադար
ձիհույսը։Մերհույսըպարզմիզգացում,ցանկությունկամլավատեսու
թյունչէ,այլԱստծուհավատարիմսիրովրահիմնվածվստահություն։
Այներբեք չիամաչեցնում,ինչպեսասումէառաքյալը,քանզիԱստ
վածՍուրբՀոգումիջոցովԻրսերըսփռելէմերսրտերում։Այդհույսն
է,որմեզզորացնումէջերմեռանդաղոթելուեւանվհատհետամուտ
լինելուգերյալմերզավակներիշուտափույթազատությանը,անհայտ
կորածներիհայտնաբերմանը։
Արցախյանհակամարտությունը,ցավալիորեն,հնարավորչեղավկար

գավորելբանակցայինխաղաղգործընթացով։Ադրբեջանականիշխանու
թյուններըռազմատենչոգովհակվածէինխնդիրըլուծելուռազմական
ճանապարհով,ինչըեւտեղիունեցավ։Պատերազմըխաթարեցտարա
ծաշրջանիխաղաղություննուանվտանգությունը՝պատճառելովմերժո
ղովրդինմարդկայինեւտարածքայինծանրկորուստներեւանհունվիշտ
ուցավ։Նույնվարքագիծնադրբեջանականիշխանություններըշարու
նակումեննաեւայսօր՝տարածքայիննկրտումներիհետմեկտեղշահար
կելովռազմագերիներիվերադարձման,անհայտկորածներիորոնման
եւզոհվածներիմարմիններիարտահանձնմանխնդիրը։Գերությանմեջ
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հայտնվածմերզավակներըանմարդկայինվերաբերմունքիենենթարկ
վում,ոտնահարվումենգերյալներինվերաբերողմիջազգայինմարդա
սիրականիրավունքինորմերը։Անտեսվումեննաեւմարդկայինկյան
քը,արժանապատվությունըեւիրավունքներըարժեւորողերկրներիեւ
միջազգայինիրավապաշտպանկազմակերպություններիդիմումներնու
հորդորները։Մերկոչնուակնկալություննէ,որարցախյանհիմնախնդ
րիխաղաղկարգավորմաննինպաստՄոսկվայիեւՀամայնՌուսիոԿիրիլ
ՊատրիարքիեւԿովկասիմուսուլմաններիվարչությաննախագահշեյխ
ուլիսլամԱլլահշուքյուրՓաշազադեիհետՄերեռակողմհանդիպումների
ոգունհամաձայն՝Ադրբեջանիհոգեւորառաջնորդնանհրաժեշտնպաստ
բերիգերիներիազատությանեւզոհվածուկորուսյալզինվորներինառնչ
վածմարդասիրականգործողություններին։
Պատերազմիդադարեցման,խաղաղարարումարդասիրականգոր

ծունեությանմեջներդրածանձնականջանքերիհամարՄերերախ
տագիտություննենքհայտնումՌուսաստանիԴաշնությաննախագահ
տիարՎլադիմիրՊուտինին։Շնորհակալզգացումներովեղբայրական
ՄերսերնենքհղումՄոսկվայիեւՀամայնՌուսիոՊատրիարքին՝այս
դժվարինօրերինմերժողովրդինեւԵկեղեցունցուցաբերածզորակ
ցության համար։Մեր գնահատանքն ենք ցանկանումարտահայտել
նաեւԱրցախումտեղակայվածխաղաղապահուժերինեւբոլորկազ
մակերպություններինուանձանց,որոնքշարունակականմիջոցներեն
ձեռնարկումիրավիճակիեւառկախնդիրներիարդարհանգուցալուծ
մանհամար։Միայնարդարությանհիմքիվրաէխաղաղությունըհաս
տատունմնում,ինչպեսեւվկայումէՍուրբԳիրքը.«Ողորմություննու
ճշմարտությունըպիտիհանդիպեն,արդարություննուխաղաղությունը
պիտիհամբուրվեն»(Սաղմ.ՁԴ.11):
Սիրելի՛հավատավորզավակներ,հետպատերազմյանայսծանրօրե

րինլինենքմիաբանուքաջ,ամուրմնանքհավատիուհույսիմեջ՝մեզ
պատուհասածպատերազմիարհավիրքներըհաղթահարելու,դժվարու
թյուններինդիմակայելուեւհայրենիքիլուսավորօրըկերտելուհամար։
ՄերհորդորնէնաեւմերՍուրբԵկեղեցուսպասավորներիննույնտես
լականովեւեռանդովշարունակելհովվականխնամքեւկարելիաջակ
ցությունցուցաբերելպատերազմիցտուժածներինեւԱստծուխոսքով,
Ավետարանի՝հույսիուհավատիպատգամներովմխիթարելգերության
մեջգտնվողներիուանհայտկորածներիընտանիքներին։
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Այսպահին,սիրելինե՛ր,սրտաբուխաղոթքըմերշուրթերին՝երկնա
վորՏիրոջիցխնդրենքԱմենասուրբԵրրորդությանօրհնություննուօգ
նականությունըմերհայրենիքիեւաշխարհասփյուռմերժողովրդիկյան
քին՝հայցով,որերկնայինշնորհները,սերնուխաղաղությունըլինեն
մեզեւամենքիհետ։ՀավատավորՄերզավակներիդաղոթակցությամբ
ՄերհայցնենքբարձրացնումառմարդասերՓրկիչՏերըգերյալների,
անհայտկորածների,վիրավորներիեւնրանցընտանիքներիհամար։
ԱմենագութեւամենողորմԱստված,որՄիածինՈրդուդառաքեցիր՝

սրտովբեկյալներինբժշկելուեւգերիներինազատությունքարոզելու,
աղաչումենքՔեզ,աստվածայինՔոգթառատությամբողորմի՛րմերգե
րիներին,որպեսզիապահովեւանվտանգտունվերադառնան։
Քոխաղաղությանհրեշտակինուղարկի՛ր՝զորացնելուբոլորհայ

րերինումայրերին,հարազատներին,կանանցուերեխաներին,որոնք
սրտիթրթիռովսպասումենգերեվարվածկամանհայտկորածզին
վորներիվերադարձին,եւնրանցպարգեւի՛րուրախությունը՝տեսնելու
իրենցսիրելիներին։
Զորացրո՛ւ,Տե՛ր,բոլորանձանց,որոնքեռանդունջանքերեններդ

նում՝գերիներինազատելու,անհայտկորածներինգտնելու,զոհվածմեր
նահատակներիանթաղմամիններըհայտնաբերելուեւընտանիքներին
հանձնելուհամար։
Արդ,բարերա՛րեւբազումողորմԱստված,ունկնդի՛րեղիրՔեզհու

սացողՔոժողովրդիծնրադիրաղոթքներինուխնդրանքներին,օգնա
կա՛նուապավե՛նեղիրնրանցեւպարգեւի՛րքաջությունուոգուարիու
թյունդժվարություններիունեղություններիմեջ,լցրո՛ւնրանցսրտերը
բարիուլուսավորօրվահույսովուհավատով։
Իխորոցսրտիաղոթումենքեւհավատում,ամենակա՛լՏերԱստված,

որազատությունպիտիպարգեւեսմերգերյալզավակներին,որոնցվե
րադարձինանհամբերսպասումենքբոլորս,որպեսզիմիասին՝նրանց
հետ,գոհությամբփառավորենքԱմենասուրբԵրրորդությանդ՝Հորը,Որ
դունեւՍուրբՀոգուն,այժմեւմիշտեւհավիտյանսհավիտենից.ամեն։
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Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ  
ՍՐԲԱՏԱՌ ԿՈՆԴԱԿԸ  

ՄԱ ՍԵԱ ՑՈՏ ՆԻ ԹԵ Մ ՀԻՄՆԵԼՈՒ ԱՌԹԻՒ

ՔՐԻՍՏՈՍԱՒԱՆԴ ՍԻՐՈՅ ՈՂՋՈՅՆ  
ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ,  
ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆՑ ՀԱՅՈՑ ՍՐԲՈՅ ԵՐՈՒՍԱՂԻՄԱՅ ԵՒ ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍՈՅ,  

ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ, ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ, ՎԱՐԴԱՊԵՏԱՑ, ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ  
ԵՒ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱՑ, ԹԵՄԱԿԱՆ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՈՑ,  
ԹԵՄԱԿԱՆ ԵՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴՈՑ ԵՒ ՊԱՇՏՕՆԷԻՑ  

ԵՒ ՍԻՐԵՑԵԱԼ ՀԱՄԱՅՆ ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼ ԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆ ՀԱՅՈՑ

ՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածնիցՀայրապետականՄերօրհնութիւնն
ենքբերումԱրարատիմարզիհաւատաւորՄերսիրելիզաւակներիդ։
ԳոհութիւնենքմատուցումԱմենակալնԱստծուն,որմարզումբարօր

ուկազմակերպուածընթացքունենգործողծուխերը,եկեղեցականհաս
տատութիւնները,կառուցուելեննորեկեղեցիներ,վերանորոգուելհին
աղօթավայրեր՝ապահովելովհոգեւորեկեղեցականկեանքիառաջընթա
ցը։ՄերգնահատանքնենքբերումԱրարատեանՀայրապետականթեմի
ԱռաջնորդականփոխանորդԳերաշնորհՏ․Նաւասարդարքեպիսկոպոս
Կճոյեանին՝իրփոխանորդութեանընթացքումմարզիհաւատաւորհա
յորդիներիհոգեւորխնամքի,եկեղեցականներիծառայութեանարդիւ
նաւէտկազմակերպման,այստարածքումհոգեւորեկեղեցականկեանքի
բարեզարդմանգործումներդրածջանքերիհամար։
Հաւատաւորհայորդիներիհոգեւորկարիքներիբաւարարմանեւ

հոգեւորեկեղեցական կեանքի զօրացման համար եկեղեցական մեր
անդաստանում միշտ վերակազմակերպուել են թեմերը, եւ հիմնադ
րուել նորթեմեր։Այսօր Հայրապետականայսու ԿոնդակովԱրարա
տեան Հայրապետական թեմից առանձնացնելով Արարատի մարզը
եւմարզիծուխերըմիաւորելով՝հաստատումենքՄասեացոտնիթեմը՝



2021 Ա. ԷՋՄԻԱԾԻՆ 13

Արտաշատառաջնորդանիստքաղաքովու կենտրոնով։Թեմիառաջ
նորդիպաշտօնումծառայութեանենքկոչումԳերաշնորհՏ․Գեւորգ
եպիսկոպոսՍարոյեանին։
ՀայրապետականՄերօրհնութիւննենքբերումՄասեացոտննորաս

տեղծթեմիհոգեւորդասին,եկեղեցականվարչութեանցպատուարժան
անդամներին,մաղթումեկեղեցաշէնուազգաշահգործոցձեռքբերում
ներ:Վստահենք,որՏիրախնամթեմիհաւատաւորՄերզաւակներընոր
քաջալերութեամբուկորովովպիտիզօրակիցդառնանթեմակալառաջ
նորդին,շարունակենսատարլինելհոգեւորականացծառայութեանը՝ի
խնդիրթեմիշինութեան,հոգեւորեկեղեցականկեանքիբարեզարդման։
Աղօթումենք,որԲարերարնԱստուածշէնուբարգաւաճպահիմեր

ՍուրբԵկեղեցինիրթեմականկառոյցներով՝պարգեւելովյարանորոգ
յաջողութիւններՔրիստոսապատուէրառաքելութեանմէջ։ԹողՏիրոջ
ամենախնամՍուրբԱջիհովանինեւերկնառաքշնորհներըմիշտտարա
ծեալլինենհայոցազգայինեկեղեցականանդաստանի,մերհայրենիքի
եւաշխարհասփիւռմերժողովրդիկեանքիվրայ։
«Շնորհք,ողորմութիւն,խաղաղութիւնյԱստուծոյիՀօրէեւիՏեառ

նէ ՅիսուսէՔրիստոսէ ճշմարտութեամբ եւ սիրով եղիցին ընդ ձեզ»
(Բ.Յովհ.3):
Օրհնութեամբ՝

ԳԱ ՐԵ ԳԻՆ Բ.
ԿաթողիԿոսամենայնՀայոց

ՏուաւԿոնդակսի11Յունուարի
յամիՏեառն2021եւիթուինՀայոցՌՆՀ.
իՄայրավանսՍրբոյԷջմիածնի
ընդհամարաւ1113



Տ. ԱՆԴՐԷԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԵԶԵԿԵԱՆԻ ՔԱՐՈԶԸ՝ 
ԽՕՍՈՒԱԾ Ս. ԳԱՅԱՆԷ ՎԱՆՔՈՒՄ ՄԱՏՈՒՑՈՒԱԾ  

ՍՈՒՐԲ ԵՒ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳԻՆ

(3 յունուարի 2021 թ.)

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն։

«Թա գա ւորք ազ գաց տի րեն նո ցա, 
եւ որ իշ խենն նո ցա՝ բա րե րարք կո չին. 
Այլ դուք ոչ այն պէս, այլ որ մեծն է ի ձեզ՝ 
եղի ցի իբ րեւ զկրտսերն, եւ առաջ նորդն՝ 
իբ րեւ զսպա սա ւորն»

(Ղուկ.ԻԲ.25—26)։

Սիրելի՛հաւատացեալքոյրերեւեղբայրներիՔրիստոս,
Այսաշխարհումմարդուհամարամենացանկալի,ամենաերազելի,

ամենաըղձալիիրողութիւննիշխանութիւննէ,իշխանութիւնունենալը:
Վա՞տէիշխանութիւնունենալը.իհարկէ՝ո՛չ,որովհետեւիշխանութիւնը
միգործիքէ,որովմենքփորձումենքգաղափարիցդէպիիրականու
թիւն,դէպինիւթականբերելմերցանկութիւնները,տեսիլքները,երա
զանքները։Իսկարդեօ՞քմերտեսիլքները,երազանքներըբարիեն,ահա
սաէհիմնականհարցը։
Երբդիտումենքմարդկութեանպատմութիւնը,տեսնումենք,որ

այնիշխանութեանուգաղափարիպայքարէ,եւայսպայքարնընթա
նումէողջաշխարհում:Սակայն,ցաւօքսրտի,տեսնումենք,որմարդիկ
իշխանութեանենձգտումոչթէառայն,որաւելիլաւըդարձնենմեր
այսկեանքը,առաւելանվտանգդարձնենաշխարհը,այլորպէսզիբաւա
րարենիրենցցանկութիւնները,իրենցհաճոյքները,իրենցփառասիրու
թիւնը:Տեսնումենք,թէինչպէսենմարդիկպատերազմներսանձազեր
ծումեւյայտարարում,թէդաիսէրխաղաղութեանէ,տեսնումենք,թէ
ինչպէսենմարդկանցտնանկ,փախստականդարձնում,թալանումեւ

ՔԱՐՈԶԽՕՍԱԿԱՆ
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հռչակում,թէդաանումենյանուննրանցհաւասարութեանեւբարօ
րութեան,տեսնումենք,թէինչպէսենբռնանումիրենցեղբայրներիու
քոյրերիիրաւունքիվրայեւասում,թէնրանցազատութիւննենպաշտ
պանում,իսկայնուհետեւբեմերումիրենցհռչակումենբարերարներու
իրենցկոչումաշխարհիխաղաղարարներ:Իրականումնրանքչենկամե
նում,որիրենցտրուածայսընծայով,այսհնարաւորութեամբիրենցեղ
բայրներնուքոյրերնաւելիլաւուբարեկեցիկապրեն,աշխարհնաւելի
ապահովեւարդարդառնայ,նրանքուզումենմիայն,որմենքբոլորս
տեսնենքիրենցաչքերով,լսենքիրենցականջներով,խօսենքայն,ինչ
իրենքենցանկանում,եւանենքայն,ինչիրենքենկամենում:
Սակայն,սիրելի՛եղբայրներեւքոյրեր,այսիրողութիւնըքրիստոնէ

ութեանհամարխորթէ։Ահաիշխանութեանայսայլասերուածօրինա
կընկատիունենալովէ,որառաքեալներըեկանեւՔրիստոսինհարց
րին,թէիրենցիցո՞վէաւագը,ո՞վէիրենցիցառաջնորդըեւՔրիստոս
նրանցպատասխանտուեցուասաց.«Ով որ մեծ է ձեր մէջ, թող լի նի 
ինչ պէս կրտսե րը, իսկ առաջ նոր դը՝ ինչ պէս սպա սա ւո րը»(Ղուկ.ԻԲ.26):
Ահաայսբանաձեւնէ,որՏէրըմեզտուեցճշմարիտիշխանութեան
համար:Եւսալոկփիլիսոփայականկամկրօնականիմաստութիւնչէ,
այլապրուածիրողութիւն:Աշխարհիպատմութեանհէնցառաջինիսկ
օրերիցտեսնումենք,թէԱստուած՝երկնքիեւերկրիՏէրը,աշխարհի
Արարիչը,ինչպէսէԻրիշխանութիւնըգործիդնումմերնկատմամբ.
Տէրըմեղանչմանպատճառովմերնախածնողներինդրախտիցվտա
րելուցառաջ(Ծննդ.Գ.23—24)հագուստներպատրաստեցնրանցհա
մար՝վերջիններիսեղանակայինդաժանութիւններիցպաշտպանելու
նպատակով(Ծննդ.Գ.21)։Եւայնուհետեւմարդկութեաներկարատեւ
ուդաժանպատմութեանընթացքումտեսնումենքԱստուծոյնախախ
նամաջնԻրենհաւատացողներիգլխին։Եւ,իհարկէ,Տիրոջամենամեծ
հոգատարութիւնըմերնկատմամբմերՏէրՅիսուսՔրիստոսի՝տիե
զերքիումարդկութեանԱրարչիմարդացումնէր։Պատահականչէ,որ
ԵկեղեցուհայրերըԲանԱստծումարդացմանխորհուրդըմատնանշելու
համարերբեմնօգտագործումեն«ծա ռա յի կեր պա րանք առ նել»արտա
յայտութիւնը։Եւիսկապէս,տիեզերքիԱրարիչըծառայեցողջմարդ
կութեանը, հալածուեց, չարչարուեց,տառապեց,խաչըբարձրացաւ՝
յանունբոլորիսփրկութեան,չարիստրկութիւնիցազատագրման։Եւ
սրանովմերՏէրՅիսուսՔրիստոսբոլորիստալիսէայսպատգամը,
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որիշխանութեանհոմանիշներնեն՝պատասխանատւութիւնը,խնամքն
ուսէրը:
Սիրելի՛եղբայրներեւքոյրեր,այսօր,երբմերերկիրըցաւերիեւ

դժբախտութիւններիմէջէ,երբմերերկրումտիրումէյուսահատութեան
ոգին,մենքիրապէսկարիքնունենքսիրոյ,խնամքիեւպատասխանատ
ւութեան:ՄենքբոլորսմերՏէրՅիսուսՔրիստոսիմարմնիանդամներն
ենքեւպատասխանատուենքմէկսմիւսիհամար:ՄենքենքՔրիստոսի
աչքերը,որոնքտեսնումենմերմերձաւորիցաւերնուդժբախտութիւն
ները,մենքենքՔրիստոսիոտքերը,որպիտիշտապենքնրանցօգնու
թեան,մենքենքՔրիստոսիձեռքերը,որպիտիմօտենանք,գրկենքեւ
մխիթարենքնրանց:ԱհաՔրիստոսիուսուցանածայսծառայութեան
ոգինպէտքէտիրիմեզբոլորիս,որովհետեւովցանկանումէտէրլինել,
ովցանկանումէառաջնորդլինել,ովցանկանումէաւագլինել,պէտքէ
ճշմարտապէսծառայիիրմերձաւորինեւպատասխանատւութեանգի
տակցութիւննունենայնրանցհանդէպ։
Սիրելինե՛ր,հեշտէսիրելհզօր,ամուր,հարուստհայրենիքը,որով

հետեւայդժամանակհայրենիքըքոկարիքնայդքանէլչունի։Սակայն
ճշմարտութեամբհայրենիքըքոկարիքնէզգումայնժամ,երբթոյլէ,
մոռացուածէուանարգուած։Այսօր,սիրելի՛եղբայրներեւքոյրեր,մեր
հայրենիքըմերկարիքնունի,մերքոյրերնուեղբայրներըմերկարիքն
ունեն:Եւմենքպէտքէ,իրարհանդէպսիրովեւպատասխանատւու
թեամբլցուած,մէկսմիւսինաջակցելով,դուրսգանքայսդժուարինու
յուսահատականիրավիճակից:
Սիրելինե՛ր, եկէ՛ք բոլորս միասին աղօթենք մեր Տիրոջը, որ Նա

մեզպարգեւի իմաստուն,աստուածավախ, ծառայասէրառաջնորդ
ներ,որոնքկանխաւկգիտակցենուկգերադասենմերազգիուերկ
րիշահըեւմերհաւատաւորժողովրդինկառաջնորդենդէպիփրկու
թեան, հանգստութեան, խաղաղութեան ու աստուածսիրութեան
ճանապարհներով.ամէն:
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Տ. ԶԱՔԱՐԻԱ ԾԱՅՐԱԳՈՒՅՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԲԱՂՈՒՄՅԱՆԻ ՔԱՐՈԶԸ՝  
ԽՈՍՎԱԾ Ս. ԳԱՅԱՆԵ ՎԱՆՔՈՒՄ  
ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻՆ

(24 հունվարի, 2021 թ.)

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն։

«Ես եմ, մի՛ վախեցեք»
(Հովհ.Զ.20):

Սիրելի՛բարեպաշտհավատացյալներ,
Մարդկայինկյանքընմանէծովումլողացողմինավակի,որտարու

բերվումէահագնացողալիքներիցեւփոթորիկներից՝կա՛մհասնելովիր
վերջնակետին,կա՛մջրասույզլինելով։Մրրկածուփայդծովումլողալով՝
բազումփորձություններիեւվտանգներիենքհանդիպում,ալիքները
մեզայսուայնկողմեննետում,բայցմենքշարունակումենքպայքարել
ումաքառել,կռիվտալբնությանտարերքիդեմ,քանզիքաղցրէաստ
վածապարգեւկյանքը.ուզումենքապրելեւապրեցնել։Ծովաշխարհում
ամենինչհարթչէկամդյուրին,ոչինչչիտրվումհենցայնպեսեւառանց
ջանքի,այլպահանջումէաննկունոգիեւամուրկամք,տեսլականու
երազ՝ապրելու,արարելուեւհաղթելու։Ճիշտէ՝կյանքիփոթորիկներն
ումեղքերիբազմությանալիքներըհարվածումենմեզեւցանկանում
խորտակելկամանդունդըգլորել,բայցմենքիրավունքչունենքընկր
կելու,տեղիտալու,վհատվելու,առավելեւս՝անհուսությանմատնվե
լու։ԸստՍուրբԳրքի՝Քրիստոսինհավատացողներիսկյանքըմիշտլի
էլինելուփորձություններովեւսատանայիլարածորոգայթներով,սա
կայնամենինչհաղթահարելիէՏիրոջօգնականությամբ:Այսամենի
վերջնականհանգրվանըերկնքիարքայությանարժանանալնէ։Ուստի
դժվարեւանելանելիթվացողիրավիճակներումպետքէմերհավատն
ավելի զորացնենքառԱստված, մշտամնաաղոթքով եւ հարության
հույսովզինավառված՝շարունակենքպայքարելուհաղթողդուրսգալ
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անտեղիտալիհոգեւորեւմարմնավորպատերազմներից։Չէ՞որառանց
ամենազորԱստծուկամքիոչինչչիկատարվումայսաշխարհում,իսկՆա
ուզումէմեզտեսնելփորձություններըհաղթահարած,ապաշխարածեւ
մեղքինհաղթանակած։
Սիրելինե՛ր,այսօրվաավետարանականսրտառուչեւուսուցողական

պատմությունընույնպեսանդրադառնումէառաքյալներիհետկապ
վածուշագրավմիդեպքի,որումմեկանգամեւսբացահայտվումենՏի
րոջանսահմանսերնունախախնամություննարարածներիսհանդեպ՝
հստակընդգծելով,որորտեղՏերնէ,այնտեղփոթորիկներըխաղաղվում
են,իսկմենք՝անվնասեւապահովհասնումմերուզածվայրը։Հովհան
նեսաստվածաբանավետարանիչըպատմումէ,որհացիբազմացումից
սքանչացածեւտպավորված՝մարդիկցանկանումէինբռնելՀիսուսին
եւՆրանթագավորդարձնել։Քաջիմանալովմարդկանցմտածումնե
րը՝Քրիստոսառաքյալներինպատվիրումէնավակովծովիմյուսկողմն
անցնել,Ինքնարձակումէժողովրդինեւբարձրանումլեռը՝աղոթելու։
ՀիսուսԻրայսարարքովցույցէտալիս,որնախեւառաջպետքէհոգալ
մարդկանցհոգեւորեւմարմնավորկարիքները,քաջալերելեւհոգտա
նելնրանց,երբխնդրանքովդիմենիրենց։
Եւմութնընկնելունպեսուժգինհողմէբարձրանում,ծովըփոթորկ

վումէ,իսկառաքյալներըտագնապածուվախեցածեն։Ի՞նչէլինելու
իրենցհետ,մի՞թեկործանվելուեն,ո՞ւրմնացՏերը...Այսանորոշության
հորձանուտումհանկարծնրանքտեսնումենջրերիվրաքայլողիրենց
Ուսուցչին,որհաղթահարելէերկրիձգողականությունըեւդեպիիրենց
էգալիս։Բնականաբար,այսամենըմարդկայինմտքիցվերէ,բայցհաս
կանալիեւըմբռնելիէհավատիաչքերով։Մինչառաքյալներըմտածում
են,որհավանաբարինչորուրվականէ,լսվումէՀիսուսիքաջալերական
խոսքը.«Եսեմ.մի՛վախեցեք»։ԵրկինքուերկիրստեղծողԱստծուխոս
քովկրկինխաղաղվումենջրերը,եւնավակըհասնումէծովիմյուսափն
այնքանարագ,որառաքյալներնանգամչենհասցնումՏիրոջնընդունել
նավակիմեջ։
Ավետարանականայսդրվագըմիպահկտրումէմեզհոգսերիցեւ

աշխարհայինզբաղմունքներից՝խորհելուառիթտալովՀիսուսիգործո
ղություններիեւառաքյալներիպահվածքիշուրջ։Անհերքելիիրողու
թյունէ,որմերկյանքընույնպեսզերծչէզանազանփոթորիկներից,
որոնքհաճախմեզանհանգստացնումեն,ընկճում,բայցմենքՏիրոջ
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ոգեւորողխոսքիեւօգնականությանկարիքնենքունենում։Այո՛,մենք
եւսկյանքիտարբերհանգրվաններումերբեմնառաքյալներինմանալե
կոծվողնույննավակումկամփոթորկիմեջենքհայտնվում,նրանցպես
վախեւսարսափապրում,բայցնաեւուզումենքլսելՏիրոջ«մի՛վա
խեցիր»ը՝հավատիմեջզորանալու,հույսովապրելուեւհաղթահարելու
ամենխոչընդոտեւդժվարություն։
Հիսուսառանձնանումէմարդկանցից,լեռըբարձրանումեւաղո

թում՝ քրիստոնյաներիսհամար շեշտելովաղոթքիկարեւորությունը։
ՄենքէլՏիրոջնմանպետքէժամանակառժամանակառանձնանանք,
կտրվենքամենինչից,սրտաբացեւանկեղծխոսենքՆրահետ,որպես
զիհոգուեւմտքիխաղաղությունգտնենք։Ավետարանումհիշատակված
այսծովըմերաշխարհնէ,իսկալիքները՝փորձությունները։Եթեուզում
ենքայսաշխարհիցհասնելխաղաղնավահանգստին,ապապետքէ
մտնենքայդալիքներիմեջ,չվախենանքդժվարություններիցեւհաղթա
նակած,առավելկոփվածեւզորացածդուրսգանք։Քանզիմենքհաղթա
նակածԱստծուզավակներնենք,որԻրհրաշափառհարությամբհաղ
թեցմահվանըեւնույնընաեւմեզխոստացավ։Ուրեմն՝փորձություննե
րըոչթեպետքէմեզհեռացնենԱստծուց,տխրեցնենեւընկճախտիմեջ
գցեն,այլավելիամրացնենեւհաստատունդարձնեն,քանզիԱստված
մեզերբեքչիլքելու.ՆաանսահմանսիրումէԻրզավակներին։«Երանելի
էայնմարդը,որհամբերումէփորձության,որովհետեւփորձությանմեջ
համբերատարլինելով՝կստանակյանքիպսակը,որՏերըխոստացավ
Իրենսիրողներին»,—հաստատումէՀակոբոսառաքյալը(Հակ.Ա.12):
Առաքյալներիցշատերըձկնորսներէինեւշատլավհասկանումէին

իրավիճակիլրջություննուվտանգավորությանչափը։Քամինփչումէր
դիմացիցեւխոչընդոտումնավակիշարժմանը,բայցՏիրոջաշակերտ
ներնընդդիմանումէինեւփորձումհաղթահարելդժվարությունները։
ՆրանքանպայմանցանկանումէինՀիսուսիխոսքինհնազանդվելեւկա
տարելՆրաասածը՝հասնելովծովիմյուսկողմը։Այսպեսնաեւքրիստո
նյաներսդժվարություններիեւփորձություններիժամանակոչթեպետք
էհուսահատվենքեւտխրենք,այլկատարելովՏիրոջկենսատուպատվի
րանները՝մերկյանքինավակըհասցնենքնշանակետին։Հիսուսգիտեր
փոթորկիեւփորձություններիմասին,սակայնթույլտվեց,որառաքյալ
ները,դրանցմիջովանցնելով,առավելուժեղդառնան,ամրապնդվեն
հավատիեւսիրոմեջ։Իվերջո՝նմանատիպփորձություններըկոփեցին
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առաքյալներին,որոնքՏիրոջհարությունիցհետոցրվեցինաշխարհով
մեկ՝անվախ,առանցդույզնինչկասկածիքարոզելովՍ.Ավետարանը։
ԻնչպեսմենքենքկյանքիփոթորիկներիժամանակՏիրոջապավինու
թյունըփնտրում,մերհույսըմիայնՆրահետկապում,այնպեսԱստված
ցանկանումէմեզտեսնելաներերհավատով,անխախտհույսովեւԻր
հանդեպմեծվստահությամբ։Եւիսկապես,տա՛Աստված,որամենան
գամփորձություններիեւնմանիրավիճակներիժամանակմենքնույն
պեսառաքյալներինմանլսենքՏիրոջխոսքը.«Եսեմ.մի՛վախեցեք»,եւ
անմիջապեսխաղաղվիմերներսիփոթորիկը,եւվերագտնենքնախկին
հոգեւորխաղաղություննուարիությունը։Սաէայսօրվապատգամն
ամենքիս՝ չվախենալուեւպայքարելու,մեջքըշտկելուեւհարության
հույսովդեպիապագանընթանալու։
Վախը՝իրզանազանդրսեւորումներովեւտեսակներով,ուղեկցումէ

մարդունծննդյանօրվանիցմինչեւխործերություն:Շատերըվախենում
ենմթությունից,զանազանկենդանիներից,կյանքմտնելուց,աշխատան
քըկորցնելուց,փակտարածությունից,մահից,մենակությունից,հարա
զատներինկորցնելուց,աղքատությունից,տարբերհիվանդություններից
եւայլն:Այններքին,խորզգացականմիվիճակէ,որպայմանավորվածէ
մտացածին,երեւակայականկամիրականվտանգներով:Յուրաքանչյուր
մարդիրկյանքիընթացքումայսկամայնկերպապրումէվախիեւսար
սափիզգացողությունը,ինչպեսառաքյալները՝փոթորկոտայսծովում։
ԲայցհենցայդժամանակէհայտնվումՏերը,Իրձեռքըմեկնումմեզեւ
հանումփորձությունից։Մեզմնումէայդիրավիճակներումչկորցնելհա
վատնուհույսը,եւամենինչլավկլինի։
Այս օրերինամենքստխուրենքեւ մտահոգ։Մերհայրենիքիմի

մասիկորուստը,հազարավորմերեղբայրներինահատակություննու
անորոշապագան շատերին հուսահատեցրել են եւտկարացրել հա
վատըմերմեջ։Չգիտենք,թեինչէսպասվումմեզվաղը։Նմանատիպ
մտածումներըկրծումենմերհոգին,իսկհոռետեսություննասեսմեր
ուղեկիցնէդարձել։Չենքկարողայսպեսշարունակել.մեզխորթմբի
րիցարթնանալէանհրաժեշտ,պատմությունիցդասերքաղելեւսառը
գլխով,արթունմտքովուլավատեսությամբ,համբերատարությամբեւ
խորագիտությամբմերերազածերկիրըկառուցել։Եւայսօր՝հենցայս
պահին,ՀայոցԵկեղեցումկրկինհնչումէԱստծուխոսքը՝քաջլինելու
եւչվախենալու։Եսհավատումեմմերազգիհարատեւությաննուայս
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աշխարհումառաքելությունունենալուն՝վկայելուՏիրոջեւճշմարտու
թյանմասին։Հետեւաբարչպետքէվախենանքորեւէբանից,չծնկենք
ներկադժվարություններիառաջ,այլառաքյալներինմանմտնենքփոր
ձությանալիքներիմեջեւՏիրոջօգնությամբհասնենքհոգեւորազգային
մերնպատակներին։
Առաքելական մեր Եկեղեցու սիրասո՛ւն զավակներ, վաղվանից

սկսվումէհնգօրյաԱռաջավորացպահքը,որհաստատելէմերհավատքի
հայրՍ.ԳրիգորԼուսավորիչընախքանհայոցմեծդարձնուարքունա
կանընտանիքիեւժողովրդիմկրտությունը։Ամենքսայսօրերնապրենք
ապաշխարությամբ,ինքնաքննությամբեւաղոթքով՝պատրաստվելով
մեծլուսավորությանը՝մերերկրիեւազգինորվերազարթոնքին։Մեզազ
գովիապաշխարությունէպետք,որինպիտիհաջորդիՍ.Հարությունը՝
հաղթանակներնամենասպարեզում։Մեզանիցվանենքվախնութերա
հավատությունը,անհուսություննուանորոշությունըեւՏիրոջնապավի
նած՝շարունակենքարարելբարինեւշենացնելհայրենականմերկյանքը՝
ապացուցելով,որիսկապես«Վախըթերահավատությաննշանէ:Թերա
հավատությունըմենքվաղուցենքմերժելմեզանից,նրահետթողվախն
էլփախչիմերմտքերիցեւխորհուրդներից»(Ս.Եղիշե,Ե.դ.):
Տիրոջսերը,ողորմություննուխաղաղություննամենքիսհետլինեն

այժմեւմիշտեւհավիտյանս.ամեն։
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Ի՞նչէկանոնականիրավունքը,եկեղեցագիտությանո՞րճյուղերնէայնուսումնասիրում։Աստվածաբանականգիտություններիմեջընդհան
րապեսսերտորենշաղկապվածայսերկուհարցերնառաջինհայացքից
պարզեւհստակորենսահմանվածեն։Սակայնայստեղառկաէմիկա
րեւորպարագա․կանոնականիրավունքըկարողէմիանշանակորենվե
րաբերելթե՛Եկեղեցուիրավականավանդությանըեւթե՛այնգիտությա
նը,որնուսումնասիրումէեկեղեցականիրավունքիուԵկեղեցուառա
քելության իրավական դրսեւորումները։ Մեկ բան,այնուամենայնիվ,
անվիճելիէ․իր մե թոդ նե րով եւ ուսում նա սի րու թյան նպա տա կով «կա նո նա
կան իրա վունք» հաս կա ցու թյունն ուղ ղա կիո րեն առնչ վում է Եկե ղե ցուն՝ իբ րեւ 
աստ վա ծա յին շնոր հի սպա սարկ ման կա նո նա կան եւ կար գա վոր ված հաս
տա տու թյուն։Այսառումովկանոնականիրավունքըշոշափումէինչպես
իրավունքիաստվածաբանությանը,այնպես եւ եկեղեցաբանությանն
առնչվողհարցեր՝Եկեղեցուպաշտոնականվարդապետությանտեսան
կյունից։Հետեւաբար՝«կանոնականիրավունք»հասկացությունըչիսահ
մանափակվումզուտիրավունքինառնչվողեկեղեցականընկալումների
ծիրիցներս,այլնաեւքննումուպատասխանումէայնպիսիհարցերի,
ինչպիսիքեն,օրինակ,ի՞նչչափովէկանոնականիրավունքնառնչվում
իրավունքիհիմունքներինուդրույթներինընդհանրապես,ի՞նչառնչակ
ցությանեզրերկամտարբերություններկարողենունենալիրավուն
քիփիլիսոփայություննուեկեղեցաբանությունը(այլխոսքով՝կանոնի
աստվածաբանությունը) եւայլն։Ավելին՝ ներկայիս հասարակության

ԿՐՕՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
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մեջ,օրեցօրաճողբարոյականհարցերիուհիմնախնդիրներիառկայու
թյամբ,օրակարգայինէդառնումնաեւբարոյականաստվածաբանու
թյան,ինչուչէ՝նաեւբարոյականիմաստասիրությանփոխհարաբերու
թյունըկանոնականիրավունքիեւվերջինիսդրույթներիումեթոդնե
րիկիրառելիությանհետ։Միովբանիվ՝այնքանով,որքանովԵկեղեցին
ներգրավվումէարդիհասարակությանհիմնահարցերիուխնդիրների
մեջ,ավելիուավելիէզգացվումայսաշխարհումհասարակությանհետ
իրհարաբերություններըկարգավորողԵկեղեցուկանոնականիրավա
կանգործիքակազմը ժամանակակից եւ բազմագործառույթ դարձնե
լուանհրաժեշտությունը։
Մերուսումնասիրություննանդրադառնումէկանոնականիրավուն

քիեւաստվածաբանությանփոխհարաբերություններիվերաբերյալար
դիտեսություններին՝ամփոփդիտարկելով քրիստոնեականտարբեր
ավանդույթներիմեջձեւավորվածժամանակակիցհիմնականմոտեցում
ները,որոնքնպաստելենկանոնականիրավունքիաստվածաբանական
հիմքերի սահմանմանը, ինչպես նաեւ դրանցտեսականմեթոդական
առանձնահատկություններին։Այսիմաստով,իհարկե,պետքէծանո
թանալարեւմտյանքրիստոնեության,հատկապեսկաթոլիկեկեղեցա
կանավանդույթինեւդրազարգացմանարդյունքումառաջացածմեկ
այլավանդույթի՝բողոքականաստվածաբանականմտքին1,եւկանոնա
կանիրավունքիզարգացածհամակարգունեցողօրթոդոքսբյուզանդա
կանավանդությանը։

Բո ղո քա կան հա րա ցույց

Բողոքական ավանդույթի մեջ Մարտին Լյութերի առաջ քաշած
Օրենքի եւ Ավետարանի հակասության գաղափարը հետագայում
ծնունդտվեցայսպես կոչված իրա վա կան պո զի տի վիզ մին (positivisme 
juridique), որի համաձայն, չնայած բնական օրենքի առկայությանը,
բնականիրավունքներ,իբրեւայդպիսին,գոյությունչունեն։Այսպիսով՝
մարդկայինբոլորիրավունքներըտրվումեւսահմանվումենաշխար
հիկիշխանություններիկողմից՝անհատիազատկամքովուփոխադարձ

1 Հենցվերջիններիսհակամարտությանեւավելիուշշրջանում՝փոխառնչակցության
արդյունքումէծագելաստվածաբանությանեւկանոնականիրավունքիհարաբերության
խնդիրը՝իբրեւայսոլորտումհամեմատաբարնորխնդրակարգ։
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համաձայնությամբ։Այստեսությանհիմքումընկածէրեկե ղե ցա բա նա
կան դուա լիզ մի (dualism ecclésiologique)մոտեցումը,որովտարանջատ
վում էինանտեսանելի կամ հոգեւոր (ecclesia abscondita/spiritualis) եւ
ընդհանրականկամտեսանելի(ecclesia universalis/visibilis)Եկեղեցինե
րը2։Վերջինը,կրելովհանդերձԵկեղեցուկյանքումմարդկայինգործոնի
ազդեցությանհետքերը,չէրկարողիրկարգովուկանոնովվճռորոշդեր
խաղալփրկչագործությանմեջ։Այսգաղափարըհստակձեւակերպելէ
իրավունքիբողոքականհայտնիմասնագետՌուդոլֆԶոմը․«Կանոնա
կանիրավունքըդրսեւորվումէամենիցառաջիբրեւԵկեղեցուհոգեւոր
բնույթիդեմմիհարձակում․․․Եկեղեցուբնույթըհոգեւորէ,իսկօրեն
քինը՝աշխարհիկ։Հետեւաբար՝կանոնականիրավունքիբնույթնինքնին
հակասումէԵկեղեցուբնույթին»3։Նմանօրինակհաստատմանարդյուն
քումառաջանումէմեկայլբացասական,ժխտականմոտեցում՝եկե
ղե ցա բա նա կան սպի րի տուա լիզմ (spiritualisme ecclésiologique),որիհամա
ձայն՝Եկեղեցին,իբրեւբացառապեսհոգեւորհասկացություն,ենթակա
էմիայնաստվածային,հոգեւորօրենքին(ius divinum)՝դրանովիսկբա
ցառելովկանոնականիրավունքիեւդրաաստվածաբանականդրսեւոր
մանորեւիցեհնարավորություն։
Այնուամենայնիվ,Երկրորդաշխարհամարտիավարտիցհետոբո

ղոքականշրջանակներումսկսեցլայնորենշրջանառվելեկեղեցական
իրավունքնաստվածաբանորենհիմնավորելուխնդիրը։Վերջինսսեր
տորենպայմանավորվածէրաշխարհաքաղաքականուհասարակական
այնվիճակով,որումհայտնվելէրԳերմանիանպատերազմիավարտից
հետո,երբծագելէրԵկեղեցուեւգերմանականպետությանհետհա
րաբերությունների իրավականկարգավորմանխնդիրը4։Արդեն իսկ

2 Տեսությունը հիմնականում ծագում էՄարտին Լյութերիաստվածաբանականժա
ռանգությունից,մասնավորապես՝նրաեկեղեցաբանականհայացքներից։Կաթոլիկեկեղե
ցաբանականքաղաքականհայացքներիիրքննադատությանմեջԼյութերնառանձնացնում
էրայնիրական,ճշմարիտԵկեղեցին,որըչիազդվելիշխանությանուԱստծուարդարության
վերաբերյալ եղծված գաղափարներից, բայց եւ թաքնված է, անտեսանելի ու ցրված
աշխարհովմեկ(լատ․՝“ecclesia abscondita et dispersa”):ՀետագայումԼյութերնօգտագործեց
այս գաղափարը՝ տարանջատելու համար մկրտված հավատացյալներից բաղկացած
տեսանելի, երկրայինԵկեղեցին (լատ․՝ “ecclesia visibilis, manifesta, universalis”) հոգեւոր ու
անտեսանելիԵկեղեցուց։Այսմասինառավելմանրամասնտե՛ս J ․   H e c k e l , Lex Charitatis: 
A	Juristic	Disquisition	on	Law	in	the	Theology	of	Martin	Luther,	transl․	and	edit․	by	Gottfried	G.	Krodel,	
Grand	Rapids:	Michigan/Cambridge,	U.K.,	2010,էջ71,210։

3 Տե՛սR .   S o h m ,	Kirchenrecht,	I․Die	geschichtlichen	Grundlagen,	München/Leipzig,	1923,էջ700։
4 Տե՛սL․ Gerosa ,	Canon	Law,	English	transl․	by	Lit	Verlag,	Continuum,	London/New	York,	2002,էջ11։
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բողոքականհայտնիաստվածաբանԿառլԲարթըփորձելէրաստվա
ծաբանականվերլուծություններիմիջոցովորոշակիմիջանկյալլուծում
գտնել լյութերական«ՕրենքնընդդեմԱվետարանի»հակասությանը՝
չկարողանալով,սակայն,հաղթահարելբնականիրավունքիեւկանո
նի շփոթության միջնադարյան մոտեցումը5։ Ինչպես նկատում է բո
ղոքականմեկայլհայտնիաստվածաբանՎոլֆհարտՊաննենբերգը,
կանոնականիրավունքիաստվածաբանականհիմքերիեւընդհանրա
պեսաստվածաբանությանելակետերըհիմնականումունեինարար
չաբանականեւքրիստոսաբանականբնույթ6։Սանշանակումէր, որ
բողոքականաստվածաբանականմիտքը,փորձելով որոշակիություն
հաղորդելԵկեղեցիպետությունեւԵկեղեցիհասարակությունհարա
բերություններին, հիմնականում վերլուծում էր աշխարհի դրվածքն
իբրեւարարչականկարգ,որպեսՔրիստոսիկողմիցտրվածիրակա
նություն,որը,սակայն,անհրաժեշտաբարպետքէընկալվերեւիրա
վունքիծիրիցներսդիտարկվերբացառապեսՏիրոջուսմունքիուվար
դապետությանլույսիներքո։Սրանովէպայմանավորվածօրենքիկամ
իրավունքիվերաբերյալառկապատկերացումներիհետբողոքական
իրավագետաստվածաբաններՀեկկելի«սիրոհոգեւորօրենք»,Վոլֆի
«աստվածաշնչյանօրենքիտեղիներ»կամԴոմբուայի«շնորհիօրենք»
տեսություններիպարադոքսալանհամապատասխանությունը7։ Այս
պիսով՝բողոքականաստվածաբանականմտքիհամար,աստվածային
օրենքիբացարձականդրանցականուհոգեւորբնույթիշեշտադրմամբ,
գրեթեանհնարէդառնումշփմանորեւէեզրգտնելմարդկայինգոր
ծոնիվրահենված(ըստբողոքականաստվածաբանականմոտեցման)
եկեղեցականիրավունքիեւօրենքիհետ8։

5 Խոսքը1938թ․հրատարակված„Rechtfertigung	und	Recht“ (ՔավությունեւՕրենք)գրքի
մասինէ․տե՛սL ․   G e r o s a , Canon Law, էջ7․հմմտ․նաեւV.   R ou c o ,	Evangelische	Kirchen	recht
stheologie	heute.	Möglichkeiten	und	Grenzen	eines	Dialogs,	„Schriften	zur	Theologie	des	Kirchenrechts	und	
zur	Kirchenverfassung“,	Paderborn:	München,	2000,էջ113—140.W.   Pa n n e n be rg,  Zur Theologie des 
Rechts,	„Zeitschrift	für	evangelische	Ethik“,	vol.	7,	1	(1963),էջ1—23։

6 Տե՛սW.   Pa n n e n be r g ,նշ․աշխ․,էջ1—2։
7 Տե՛սL .   G e r o s a , Canon Law,էջ11։
8 Առավելմանրամասնտե՛սW.  S t e inmül l e r ,	Evangelische	Rechtstheologie.	Zweireichelehre

ChristokratieGnadenrecht,	Köln/Graz, 1968 (Յ․ Հեկկելի համար՝ էջ 17—237, Է․Վոլֆի համար՝
էջ257—456,Հ․Դոմբուայիհամար՝էջ455—788)։
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Կա թո լիկ հա րա ցույց
Կաթոլիկաստվածաբանականշրջանակները,իհարկե,չէինկարող

անտարբերմնալբողոքականմտածողների՝նմանօրինակհարցերիար
ծարծմաննկատմամբ։ՄասնավորապեսՎատիկանիԲ․ժողովիցհետո,
երբմեթոդականբոլորովիննորհիմքերիվրադրվեցկանոնականիրա
վունքի,եկեղեցաբանության,բարոյականաստվածաբանությանեւեկե
ղեցագիտականմիշարքայլճյուղերիուսումնասիրությունը,կաթոլիկ
կանոնագետներնուաստվածաբաններնառաջքաշեցինբազմաթիվտե
սություններ9։
ԱրդենիսկՎատիկանիԲ․ժողովիցմոտավորապեսերկուտասնա

մյակառաջկաթոլիկհայտնիկանոնագետՀանսԲարիոնը,հակադար
ձելովՌ․Զոմիտեսակետին,սահմանեցկանոնականիրավունքնիբրեւ
Եկեղեցուհավատիեւվարդապետությանիրավականդրսեւորում10։Բա
րիոնիվերլուծություններիհամաձայն՝կանոնականիրավունքնէհենց
Եկեղեցուգաղափարիհիմնականգործառույթը11։Այնսերտորենկապ
վածէԵկեղեցունվիրապետականհամակարգին,որովհետեւվերջինս
հաստատվածէաստվածայինօրենքիվրաեւհենցայդուժովէսահ
մանումկանոնականիրավունքիիրավականգործառույթը։Ընդհանուր
առմամբԲարիոնիբերածնորույթնայսոլորտումերկուհիմնականհաս
կացություններիշուրջէամփոփվում՝կանոնականիրավունքըորպես
դոգմայի, հրամանակարգվարդապետությանիրավականսահմանում
(Rechtssatz)եւկանոնականիրավունքնիբրեւեկեղեցաբանականիրո
ղություն։
Եկեղեցաբանականնույնմոտեցմամբէրիրտեսություննառաջքա

շելԳ․Զյոնգենը,որիկարեւորաշխատություններն12այսոլորտում,կա
րելիէասել,միջնադարյանկանոնագիտականմտքիվերարժեւորումն
էին՝ ըստ ժամանակակից մարտահրավերների ու հիմնախնդիրների։

9 Այսմասինտե՛սL ․   G e r o s a , L’interprétation de la loi dans l’Eglise: principe-paradigme-pros-
pec	tive,	coll.	Parole	et	Silence,	Lugano,	2004,էջ117—156։

10 Տե՛սH .  Ba r ion , Rudolf	Sohm	und	die	Grundlegung	des	Kirchenrechts,	„Kirche	und	Kirchenrecht	
gesammelte	Aufsätze“,	Paderborn,	1984.«ՀավատըսահմանումէԵկեղեցումասինգաղափարը,
իսկվերջինսէլ՝կանոնականիրավունքը»(էջ26)։

11 Տե՛սH .   Ba r i o n ,նշ․աշխ․,էջ13։
12 Տե՛սG.   S ö h n g e n ,	Gesetz	und	Evangelium,	Ihre	analoge	Einheit:	theologischphilosophisch—

staatsbürgerlich,	Freiburg/München,	1957․	նույնհեղինակի՝ Grundfragen	einer	Rechtstheologie,	München,	
1962:



2021 Ա. ԿԱՆՈՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԻ 27

ԸստԳ․Զյոնգենի՝ՕրենքիեւԱվետարանիփոխհարաբերությունըկաթո
լիկվարդապետությանտեսանկյունիցչիկարողնույնացվել,այսինքն՝
դրանքպետք է հստակ զատորոշել՝ իտարբերություն միջնադարյան
“analogia nominum”ի («անվանական համանմանություն»)։ Օրենքի եւ
Ավետարանիհարաբերություններըկարելիէդիտարկելմիայն“analogia 
relationis”ի(«հարաբերություններիհամանմանություն»)լույսիներքո։
Այնուամենայնիվ,Օրենքընորօրենքի՝քրիստոնեականվարդապետու
թյանհրամայականնէ,որը,սակայն,իբրեւհիմքունիքրիստոնեական
սերնուշնորհը՝ըստԹովմաԱքվինացուսահմանման13։Սրանովէքրիս
տոնեականօրենքը,այսինքն՝կանոնըտարբերվումհինկտակարանյա
նից,որոնցնույնացմաննայդքանխիստքննադատությամբէրվերաբեր
վումԼյութերը։Ընդորում,կանոնականիրավունքըչէ,որառաջնորդում
էփրկության․այնմիայնծառայումէիրավականուկանոնականգործա
ռույթներիցվերկանգնածաստվածայինշնորհիօրենքին14։
Առանձինկանոնագետաստվածաբաններիցզատ,կաթոլիկիրակա

նությանմեջիրենցմշակածտեսություններովհայտնիեննաեւԻտա լիա
յի աշ խար հիկ կա նո նա կան դպրո ցը եւՆա վար րա յի կա նո նա գի տա կանիրա
վա գի տա կան հե տա զո տու թյան ինս տի տու տը։Դրանցիցառաջինըմտա
հոգվածէրկանոնականիրավունքնիբրեւիրավագիտությանառանձին
ճյուղպետականհամալսարաններումներմուծելովեւըստայդմ՝կա
նոնականիրավունքիուսումնասիրությանոլորտումնորմեթոդական
փոփոխություններով։Իրականումայսմոտեցումնառավելներշնչված
էր ԺԹ․ դարի իրավական պոզիտիվիզմի իրավագիտականփիլիսո
փայականդրույթներից։Սանշանակումէր,որկանոնականիրավուն
քիուսումնասիրությանկարեւորելակետէրպետականօրենսդրական
դրույթներիհետվերջինիսհամապատասխանեցումը,ինչպեսնաեւդրա
հիմանվրականոնականիրավունքիոլորտումնոր,ինքնաբավիրավա
կանհամակարգիստեղծումը15։
Նավարրայի կանոնագիտական դպրոցը որդեգրեց ավելի մեղմ

ու համադրական մեթոդ։ Իսպանացի կանոնագետների կարծիքով՝

13 «Lex nova est ipsa gratia»՝«Նորօրենքնինքնինշնորհի՛օրենքնէ»․տե՛սL ․   G e r o s a ,
Canon Law, էջ12—13։

14 Զյոնգենիտեսությանմասինառավելմանրամասնտե՛սM .   G r au l i ch , 	Unterwegs	zu	
einer	Theologie	des	Kirchenrechts.	Die	Grundlegung	des	Rechts	bei	Gottlieb	Söhngen	(1892—1971)	und	die	
Konzepte	der	neueren	Kirchenrechtswissenschaft,	Verlag	Ferdinand	Schöningh,	2006:

15 Տե՛սL ․   G e r o s a , Canon Law, էջ17—18։
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անհրաժեշտէկանոնականիրավունքըվերլուծելնպատակայիներկու
ելակետիհամաձայն՝ՎատիկանիԲ․ժողովիեկեղեցաբանականփաս
տաթղթերիեւԻտալիայիաշխարհիկկանոնականդպրոցիսահմանած
իրավականկանոնականմեթոդներիլույսիներքո16։Սրանովբացահայտ
վումէրկանոնականիրավունքիմեկայլկարեւորկողմ՝Եկեղեցումսո
ցիալականությանեւիրավականությանփոխհարաբերությունը։Նավար
րայիդպրոցիտեսակետիհամաձայն՝Եկեղեցումիրավականկողմըոչ
միայնաստվածայինանդրանցականօրենքիարտացոլումնէ,այլնաեւ
հասարակականեկեղեցաբանականանհրաժեշտություն, առանց որի
Եկեղեցինպարզապես չի կարող ընկալելի դառնալայսաշխարհում։
Այլխոսքով՝կանոնականիրավունքըԵկեղեցունիրՀիմնադրիկողմից
տրվածհասարակականկարգիպահպանմանհիմնականսկզբունքնէ։
ԱյսդպրոցիականավորներկայացուցիչԴեԼաՀեռայիպնդմամբ՝Եկեղե
ցումիրավաստեղծսկզբունքնանհրաժեշտաբարհենվումէՔրիստոսի
բացարձակկամքիվրա,առանցորիայստեղստեղծվողորեւիցեկանոն
չիկարողկիրարկելիեւընդունելիլինելեկեղեցականկյանքում17։Այ
նուամենայնիվ,Նավարրայիդպրոցիմոտեցումըկանոնականիրավուն
քիեւեկեղեցաբանությանհամադրմանհարցումշարունակումէմնալ
ոչթեաստվածաբանական,այլիրավաբանականգիտոլորտիառանձնա
հատկություն18։
Կանոնականիրավունքնաստվածաբանականծիրիցներսհասկա

նալուեւմեկնելումիեւնույնտեսանկյունից,բայցտարբերմոտեցումնե
րովտեսություններեններկայացնումՎ․Բերտրամսի,Պ․Հույզինգիեւ
Կ․Մյորսդորֆիաշխատությունները19։

16 Նավարրայի դպրոցի կանոնագիտական ուսումնասիրությունները հիմնականում
հրատարակվումենհետեւյալերկուգիտականհայտնիպարբերականներում՝“Ius	Canonicum”	
եւ“Fidelium	Iura”:

17 Տե՛սA .   D e  L a  H e r a ,	Introduccion	a	la	ciencia	del	derecho	canonico,	Madrid,	1967,էջ217։
18 Իսպանախոսդպրոցներիորոշներկայացուցիչներ,սակայն,մատնանշելենկանո

նականիրավունքնաստվածաբանությունից,իսկվերջինսիրավաբանությունիցտարան
ջատելուանհրաժեշտությանմասին․տե՛սU r r e st i  Te o d o r o  I g naci o  Ji m e n e z , La ciencia 
del derecho canonico o canonistica, ¿es ciencia teologica?, “Revista	Española	de	Derecho	Canónico”,	vol.	
41,	№118	(1985),էջ51—53։

19 Տե՛սW.   B e rt r a m s ,	Die	Eigennatur	des	Kirchenrechts,	Gregorianum	27	(1946),էջ527—566․
նույնհեղինակի՝Grundlegung	und	Grenzen	des	kanonischen	Rechts, „Gregorianum“	29	(1948),էջ588—
593․P.  Hui z ing ,	Reform	des	kirchlichen	Rechts,	„Concilium“	1	(1965),էջ670—685․նույնհեղինակի՝
Teologia pastorale dell ordinamento canonico, „Gregorianum“	51	(1970),էջ113—128․K .   M ö r s d o r f , 
Zur	Grundlegung	des	Rechts	der	Kirche,	„Münster	Theologische	Zeitschrift“	3	(1952),էջ329—348․նույն
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Վ․Բերտրամսիտեսություննամենառումովկարելիէբնորոշելիբ
րեւզուտաստվածաբանական,քանիորայնհենվումէայսպեսկոչված
մար դե ղու թյան սկզբուն քի վրա։Գերմանացիհիսուսյանմիաբանիկար
ծիքով՝ինչպեսմարդկայինամենմիհասարակարգում,այնպեսէլԵկե
ղեցումներքինմետաֆիզիկականիրականությունըչիկարողիրացվել
առանցիրավականհասարակականարտաքինմիջնորդության20։Եկե
ղեցուննրաՀիմնադրիտվածսրբագործմանուքահանայագործության
իշխանությունըՎ․ԲերտրամսըվերագրումէՍրբազանխորհուրդների
մատակարարմանը,իսկվարդապետելուեւղեկավարելուիշխանությու
նը՝օրենսդրականլիազորությանը21։
ՀոլանդացիՊ․ՀույզինգիտեսությունըպետքէհասկանալՎատի

կանիԲ․ժողովիցանմիջապեսհետոկանոնագիտականուաստվածա
բանականշրջանակներումտարածված«Կանոնականիրավունք՝առանց
աստվածաբանության,եւաստվածաբանություն՝առանցիրավականու
թյան»ծրագրիլույսիներքո22։Տեսությանհամաձայն՝կանոնականիրա
վունքը,իբրեւայդպիսին,տարբերակվումէաստվածաբանությունիցեւ
որպեսեկեղեցականկարգուկանոն՝ավելիսերտհարաբերակցության
մեջէհովվականառաքելությանուԵկեղեցուխորհուրդներիհետ։Այս
իմաստովկանոնականիրավունքը՝որպեսցանկացածհասարակության
մեջանհրաժեշտաբարծնունդառնողիրավականկարգ,պարտադիրէ
դառնումայդհասարակությանյուրաքանչյուրանդամիհամար,առանց
որիո՛չկանոնականիրավունքըկարողէունենալիրավականհիմք,ո՛չ
էլհասարակությունըգոյատեւելիբրեւայդպիսին23։Այստրամաբանու
թյամբ,իհարկե,կանոնականիրավունքըդիտարկվումէբացառապես
որպեսարտաքինմիերեւույթ,ընկերվարականհասարակականբնույ
թի մի իրողություն, որը կտրված է բնազանցականաստվածաբանա
կանհիմնավորումներից։

հեղինակի՝Word	und	Sakrament	als	Bauelemente	der	Kirchenverfassung,	„Archiv	für	katholisches	Kir-
chenrecht“	134	(1965),էջ72—79։

20 Տե՛սW.   B e rt r a m s ,	Die	Eigennatur	des	Kirchenrechts,էջ529—532։
21 Այստեսությանկողմեւդեմկարծիքներիվերլուծությանմասինտե՛սL ․   G e r o s a ,

Canon Law,էջ21—22։
22 Ծրագիրըմասնավորապեսձեւակերպվելէ1965թ․հիմնադրված„Concilium“ միջազ

գայինաստվածաբանականպարբերականիառաջինիսկէջերում․տե՛սN.  E d e l by  -  J.   J i m e -
n e z ,	Kirchenrecht	und	Theologie	(Vorwort),	„Concilium“	1	(1965),էջ625—626։

23 Տե՛սP.   Hui z i n g , Teologia pastorale dell ordinamento canonico,էջ113—128։
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Վ․ Բերտրամսի եւ Պ․ Հույզինգի մոտեցումների համադրման մի
առանձնահատուկփորձէԿ․Մյորսդորֆիտեսությունը,որիհամաձայն՝
Եկեղեցու իրավական կարգն ինքնինառկա է վերջինիսաստվածա
մարդկայինբնությանեւնրաՀիմնադրիտվածաստվածայինիշխանու
թյանմեջ։Այսպիսով՝մարդեղությանխորհրդիեւԵկեղեցուիրավական
կարգի միջեւ Կ․Մյորսդորֆի հաստատած կապը եկեղեցաբանական
բնույթիէ,որնամբողջանումէերկուհիմնականհասկացությունների՝
Բանիեւխորհրդիշուրջ24։Հենցայսերկուսիմիջոցովէհաստատվում,
ըստ գերմանացի կանոնագետի,տեսանելի Եկեղեցին։ Նա ոչ միայն
աստվածաբանականեկեղեցաբանական, այլ նաեւփիլիսոփայական
հիմնավորմանմիջոցովէփորձումցույցտալԲանիեւխորհրդիկարեւ
որությունըԵկեղեցուկյանքում։Այսպես՝ ե՛ւ Բանը (խոսքիմաստով),
ե՛ւխորհուրդըմարդկայինհասարակություններիկյանքումունենհա
ղորդակցականբնույթ,ուքանիորդրանքձեռքենբերումօնտոլոգիա
կանարժեք,ուրեմնեւ՝տեսանելի,իրավականհամակարգիստեղծման
հիմքը դառնալու նպատակով ամբողջապես կիրառելի են Եկեղեցու
կյանքում։Չէ՞ որցանկացած,նույնիսկոչքրիստոնեականհասարա
կությանմեջէիրավականհամակարգնստեղծվումխոսքիեւխորհրդի
տեսքով։ՔրիստոնեականԵկեղեցուկյանքումդրանքերկուսնէլունեն
իրավական, կանոնական բնույթ (rechtlichen	Charakter)25: Խոսքը կամ
Բանըեկեղեցականաստվածաբանականմտածողությանմեջքրիստո
սաբանականնշանակությունունի,իսկխորհուրդը(sakrament),կրելով
հանդերձխոսքիկամԲանիաստվածաբանականբովանդակությունը,
հանդեսէգալիսորպեսկանոնականիրավունքիմեջհատուկմինշան
(Rechtssymbol)26։Այսառումովայննաեւանտեսանելիիրականության
դրսեւորումնէտեսանելի,իրականաշխարհում,այլիմաստով՝եկեղե
ցականհոգեւորկյանքում27։Հետեւաբար՝սերտորենփոխառնչակցվող
խոսքնուխորհուրդը,իբրեւՔրիստոսիկյանքինհավատացյալիմաս
նակցությանանհրաժեշտպայմաններ,դրսեւորվելովԵկեղեցուսրբա
զանիրավունքինբնորոշպարագաներով,տարբերվումենպետական

24 ԻրայսգաղափարներըԿ․Մյորսդորֆըզարգացրելէհատկապես„Wort	und	Sakrament	
als	Bauelemente	der	Kirchenverfassung“հոդվածում:

25 Տե՛սK. M ö r s d o r f ,	Kirchenrecht,	„Lexikon	für	Theologie	und	Kirche“,	vol.	VI	(1961),էջ248։
26 Տե՛սանդ,էջ249—250։
27 Տե՛սL․ G e ro s a , Canon Law,էջ26—27։
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կամաշխարհիկ իրավունքից։ Խոսքն ուխորհուրդը,ազատ ընտրու
թյամբընդունվելով հավատացյալի կողմից,տալիս ենաստվածային
շնորհի(Gabe)մատակարարմանհնարավորություն՝միաժամանակ,սա
կայն,նրանդնելովԵկեղեցուսրբազանիրավունքիցբխողբոլորպայ
մաններնիրականացնելուեւկատարելուկանոնականպարտականու
թյանառջեւ(Aufgabe)28։
Առանձինաստվածաբանկանոնագետներիզարգացրածայստեսու

թյուններըհետագայումհիմքհանդիսացանԿաթոլիկԵկեղեցուկողմից
կանոնականիրավունքիոլորտումձեւակերպվածպաշտոնականդիրքո
րոշումներիհամար։Ըստայսմ՝առկատեսություններըմեծավմասամբ
կաթոլիկեկեղեցականիրականությունըսերտորենկապումենկանոնա
կանիրավունքիհետ՝վերջինսդիտարկելովոչթեիբրեւարտաքինմի
երեւույթ,այլհենցԵկեղեցուկյանքինուբնույթինկիցմիիրողություն։
ՎերոնշյալըհաստատվումէՎատիկանիԲ․ժողովիամենաէականփաս
տաթղթերիցմեկի(«Lumen	Gentium»— «Լոյսմարդկան»)սկզբունքով,
որիհամաձայն՝Եկեղեցիննախեւառաջխորհրդական,միստիկիրակա
նությունէ,որնընկալվումէմիայնհավատիմիջոցով29։Հետեւաբար՝կա
նոնականիրավունքընույնպեսածանցվումէայսխորհրդականիրա
կանությունից՝այսանգամ,սակայն,ոչթեԱվետարանիկամԵկեղեցու
խորհուրդներիփրկչագործականնշանակությամբ,այլավելիշուտիբրեւ
Քրիստոսիխորհրդականմարմնիառաքելություննիրավական,կանո
նականդաշտիսկզբունքներիհամաձայնայսաշխարհումկազմակեր
պողեկեղեցաբանականիրողություն։ՀետեւելովԻ․դարավերջիկաթո
լիկաստվածաբաններիձեւակերպումներին՝ կարելի էառանձնացնել
կանոնականիրավունքիաստվածաբանականհիմնավորմաներեքանհ
րաժեշտգործոն՝ա․եկեղեցականհամայնք,բ․կրոնականազատություն
եւգ․հավատիմիասնություն30։ԴրանքհստակարտահայտվածենՎա
տիկանիԲ․ժողովիպաշտոնականփաստաթղթերումեւկոնդակներում՝
որպեսկանոնականիրավունքիեւաստվածաբանության՝Եկեղեցուներ
քինկյանքիցբխողիրականություններ։
Արդեն իսկ «Աստծու ժողովուրդ» եւ «հաղորդություն» հասկա

ցություններըՎատիկանիԲ․ժողովըվերարժեւորել էրեկեղեցական

28 Տե՛սանդ,էջ26։
29 Տե՛ս“Constitutio	Dogmatica	De	Ecclesia	Lumen	Gentium”,	I	1,	“De	Ecclesiae	Mysterio”:
30 Տե՛սL ․  G e r o s a , Canon Law,էջ28։
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համայնքինորգաղափարի շրջանակում։ԴրանովԱստծու հայտնու
թյանըմարդուազատկամքովտրվողպատասխանըզետեղվեցսիրոեւ
ազատությանհիմանվրաձեւավորվածեկեղեցականհամայնքիշրջա
նակում՝իբրեւգերագույնօրենքընդունելովմարդուսրտիմեջԱստծու
գրածշնորհիօրենքը։Հետեւաբար՝ՆորՈւխտիաստվածաբանության
համաձայն՝ազատություննուհամայնքնարտացոլումենվախճանա
բանականմիեւնույնիրողությունը,որնառաջնորդումեւհամակար
գում է մարդ—Աստված եւ մարդ—մարդփոխհարաբերությունները31։
Աստվածայինհայտնությանըմարդուեւեկեղեցականհամայնքիտված
պատասխանը,սակայն,անհրաժեշտաբարպետքէլինիազատուան
կաշկանդ պայմաններում՝ որեւէ կերպ չհակասելով մարդու ազատ
կամքի դրսեւորմանը32։ Հայտնությաննազատորենպատասխանելու
եւհնազանդվելուդեպքումէմիայնիրավականորենուժստանումկա
նոնականիրավունքըեկեղեցականհամայնքիցներս,միայնայդդեպ
քումէհնարավորդառնումվերջինիսբոլորանդամներիկողմիցազատ
կամքովընտրվածեկեղեցականվարդապետությանեւիդեմսխոսքի
ուխորհուրդների՝դրանցկանոնականարտահայտմանմիջոցներիկի
րառումը հավատացյալի կյանքում։Այսպիսով՝այս երեք հիմնարար
սկզբունքներիառկայությանդեպքումենմիայնիրավականորենհիմ
նավորվումկանոնականկամեկեղեցականիրավունքիստեղծումնու
գործադրությունըԵկեղեցուկյանքում։Ընդորում,կանոնականիրա
վունքիաստվածաբանականհիմքերըվերլուծելիսանհրաժեշտէնշյալ
երեքսկզբունքներըդիտարկել միասնաբար՝ իրենցամբողջականու
հաջորդականպատկերիմեջ33։

31 Եկեղեցականհամայնքիեւեկեղեցականհաղորդությանմասինկաթոլիկվարդա
պետության առավել մանրամասն շարադրանքն առկա է հետեւյալ պաշտոնական
փաստաթղթում՝“Congregation	for	the	Doctrine	of	the	Faith:	Letter	to	the	Bishops	of	The	Catholic	Church	
on	Some	Aspects	of	the	Church	Understood	as	Communion”,	28․05․1992:

32 Տե՛ս“Declaratio	De	Libertate	Religiosa	Dignitatis	Humanae”,	II	10,	“Libertas	religiosa	sub	luce	
Revelationis”:

33 Տե՛ս A .   R u o c o -Va r e l a ,	 Le	 statut	 ontologique	 et	 épistémologique	 du	 droit	 canon.	 Notes	
pour une théologie du droit canonique,	 «Revue	des	Sciences	philosophique	et	 théologique»	57	 (1973),
էջ203—227։Կաթոլիկկանոնագետներիաստվածաբանականհայացքներնուտեսակետները
մերօրերումնույնպեսզարգանումենվերոնշյալտեսություններիծիրիցներս։ԻԱ․դարում
կաթոլիկ ավանդության մեջ «կանոնական իրավունք եւ աստվածաբանություն» նյութի
զարգացումներիմասինամփոփտե՛սP ․  G he r r i , Teologia del diritto canonico: note per individuare 
la	nuova	disciplina	academica,	“Ius	Canonicum”	XLV,	n.	90	(2005),էջ673—754։
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Օր թո դոքս հա րա ցույց
Օրթոդոքսավանդությանմեջկանոնականիրավունքիեւաստվա

ծաբանությանառնչակցությունըդրսեւորվելէդեռեւսզարգացածեւուշ
միջնադարի շրջանից՝արձանագրվելովժամանակիհայտնիկանոնա
գետմեկնիչներիառանձիներկերում34։Եկեղեցականկանոնիաստվա
ծաբանականհիմնավորումներնառավելշեշտվածենՄատթեոսԲլաս
տարեսի(մահ․1348թ․)աշխատությանմեջ35։ՀենցՄ․Բլաստարեսնէ,
ըստէության,վերջնականտեսքիբերումօրթոդոքսկանոնականիրա
վունքիամենակարեւորաստվածաբանականտեսություններից մեկը։
Ըստնրա՝ եկեղեցականիրավունքիզարգացումնաշխարհում Լոգոսի
աստվածամարդկային ժառանգությունն է։ Եկեղեցական իրավունքն
աշխարհումիրդավանաբանականանաղարտությամբհենվումէԼոգո
սիիշխանությանվրա(τῆς	ϑεανδρικῆς	ἐν	τῷ	κόσμῳ	πολιτείας	τοῦ	Λόγου)36։
Հատկանշականէ,որՄ․Բլաստարեսըհիմնականումկիրառումէակ
նարկներ նորկտակարանյան այնպիսի տեղիներին (Մատթ․ ԺԶ․ 18,
Հռոմ․ԺԲ․6,Ա․Կորնթ․Գ․11—14),որոնքունենհստակշեշտվածեկե
ղեցաբանական բնույթ37։ Հեղինակի բնորոշմամբ՝ Քրիստոսի մարմնի՝
Եկեղեցուկարգնուկանոններըհամադրված(συντιθέμενοι)եւհամաձայ
նեցված(συναρμολογούμενοι)ենմիմյանց՝նրատնօրինականառաքելու
թյուննիրականացնելունպատակով38։Կանոնիեկեղեցաբանականնմա
նօրինակընկալմանհիմքումընկածէօրթոդոքսաստվածաբանության

34 Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս P ․   V i s c u s o ,	A	 Late	 Byzantine	 Theology	 of	
Canon	 Law,	 “The	 Greek	 Orthodox	Theological	 Review”	 34	 (1989), էջ 203—219։ Ընդհանրապես
բյուզանդականեկեղեցականիրավունքի(ներառյալնաեւպետականիրավունքը)՝զարգա
ցածմիջնադարյանմեկնողականավանդությանմեջառանձնացվումեներեքհիմնական
դեմքեր՝ՀովհաննեսԶոննարաս(ԺԱ․—ԺԲ․դդ․),ԱլեքսիոսԱրիսթենես(մահ․1166իցհետո),
ԹեոդորոսԲալզամոն(1130/40—1195իցհետո)․տե՛սHartmann	Wilfried	&	Pennington	Kenneth	
(eds.),	The	History	of	Byzantine	and	Eastern	Canon	Law	to	1500,	Washington,	D.C.,	2012,էջ176—183։
ԱվելիուշշրջանիամենահայտնիկանոնագետաստվածաբանըՄատթեոսԲլաստարեսնէ
(ԺԴ․դ․)՝կանոնականժողովածուիեւհանրագիտարանիհռչակձեռքբերածիրնշանավոր
“Syntagma”ով (1335թ․, հրատ․G.   A .   R h a l l e ,  M .   P o t l e , Suntagma twn qeiwn kai ierwn 
kanonwn,	6	vols.,	Athens,	1852—1859,ստորեւ՝“Syntagma”)։

35 Մ․Բլաստարեսիաշխատությունը՝ “Syntagma”ն,աստվածաբանականկանոնական
միձեռնարկէրօրթոդոքսեկեղեցականներիհամար,որոնքԱնդրոնիկոսԳ․Պալեոլոգոս
կայսերժամանակունեինդատականուդատավարականլայնիրավունքներ(տե՛սL .  P e t i t , 
La	réforme	judiciaire	d’Andronic	Paléologue	(1329),	«Echos	d’Orient»	9	(1906),էջ134—138):

36 Տե՛ս“Syntagma”,հտ․6:1։
37 Տե՛սP ․  Vi s c u s o ,նշ․աշխ․,էջ206։
38 Տե՛ս“Syntagma”,հտ․6:1։
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հիմնասյուներից՝Քաղկեդոնիքրիստոսաբանականբանաձեւերիցմե
կը,որիհամաձայն՝աշխարհիկօրենքըկամնո մո սը, հանգույնՀիսուս
Քրիստոսիմեջառկամարդկայինբնության,ներկայացնումէմարդկա
յինիրականությունը,իսկեկեղեցականկանոնը,իբրեւօրինակՀիսուս
Քրիստոսիմեջառկաաստվածային բնության՝աստվածայինը։ Բայց,
ինչպեսՔրիստոսիմեջայսերկուբնություններըհանդեսենգալիսան
բաժանելիորեն,այդպեսեւիրավականդաշտումեկեղեցականկանոնն
ուաշխարհիկ,պետականօրենքըհամադրվումենկատարելապես։Այ
նուամենայնիվ, Մ․ Բլաստարեսի համաձայն՝ պետական, աշխարհիկ
օրենքըչիկարողհավասարվելեկեղեցականկանոնին․այնմիայնկա
րողէօգնելուհամաձայնելդրան39։Նրաաստվածաբանականայսմեկ
նությունը,բնականաբար,ամփոփումէրդրանիցառաջեղածկանոնիեւ
օրենքի,կանոնիեւդոգմայիփոխհարաբերություններիմոտեցումներն
ՈւղղափառԵկեղեցում40։Սակայնանհրաժեշտէնշել,որՄ․Բլաստարե
սիաստվածաբանականա՛յսմեկնություննէարդիժամանակաշրջանում
դարձելէականուորոշիչ՝ուղղափառավանդությանմեջկանոնական
կամեկեղեցականիրավունքիաստվածաբանությանկամաստվածաբա
նականհիմքերիշուրջստեղծվածտեսություններըհասկանալուհամար։
Կանոնականիրավունքիաստվածաբանականհիմքերիեւուղղվա

ծությանմասինօրթոդոքսիրականությանծիրիցներսխոսելիսանհ
րաժեշտէնկատիառնելմիքանիկարեւորհանգամանք։Նախ՝ինչպես
արեւմտյանքրիստոնեականավանդույթիմեջ,այստեղեւսմեծուշադ
րությունէդարձվումպետականաշխարհիկուհոգեւորեկեղեցական
օրենքներիփոխհարաբերություններիքննարկմանը՝իդեմսνόμοςիեւ
κανώνի41։Սրանովենպայմանավորվածռուսկանոնագիտականշրջա
նակներում «եկեղեցական իրավունք» եւ «կանոնական իրավունք»

39 Տե՛սանդ,հտ․6։5։
40 Հետաքրքիրէ,որբյուզանդականկանոնականեկեղեցականիրավունքիուսումնա

սիրություննընդհանուրառմամբընթացելէսկզբնաղբյուրներիքննությանուղղությամբ։
Իսկահաիրավունքիեւկանոնիտեսություննուդրաաստվածաբանականնշանակությունը
համեմատաբարնորերեւույթներեն։Ըստայդհետազոտությունների՝բյուզանդականավան
դությանմեջտեսականայդամփոփումներնուզարգացումներնարտացոլվելենկանոնական
ժողովածուներինկցվածնախաբաններումուվերջաբաններում(տե՛սD ․   Wag s ch a l , Law 
and	Legality	in	the	Greek	East:	The	Byzantine	Canonical	Tradition,	381—883,	Oxford	University	Press,	2015,
էջ4—11)։

41 Տե՛սП р о т.  В л а д и с л а в  Цы п и н ,	Каноническое	право,	«Православная	энциклопедия»,	
т.	XXX,	Москва,	2012,էջ367—368։
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անվանումների՝ միմյանց լրացնող կամ բացառող բնույթի գործուն
քննարկումները42։Այնուհետեւ,կանոնականիրավունքիքննարկումնօր
թոդոքսավանդությանմեջենթադրումէտեսականամենակարեւորհար
ցերիցմեկը՝Եկեղեցուսահմանումը՝ի՞նչէԵկեղեցին,ո՞րնէնրաառանձ
նահատուկբնույթը,ի՞նչկապկաԵկեղեցուօնտոլոգիականաղբյուրիեւ
կանոնականավանդույթիմիջեւ43,ո՞րնէ«տեղականԵկեղեցի»եւ«ընդ
հանրականԵկեղեցի»հասկացություններիսահմանումը44եւայլն։
Հարցերինմանընդգրկումը,բնականաբար,առաջէբերումնաեւ

աստվածաբանությանեւկանոնական/եկեղեցականիրավունքիփոխհա
րաբերությամբպայմանավորվածկարեւորուառանձնահատուկմոտե
ցում։Չափազանցությունչիլինի,եթենշենք,որկանոնականիրավուն
քիաստվածաբանականդիտարկմանոլորտումօրթոդոքսավանդության
մեջիսկականհեղափոխությունէինռուսհայտնիաստվածաբանՆիկո
լայավագքահանաԱֆանասեւիաշխատությունները45։Ըստնրա՝կա
նոնականիրավունքիաստվածաբանականկարեւորագույնհարցերիցէ
«կանոնական»եւ«հակականոնական/ոչկանոնական»հասկացություն
ներիսահմանումը,այլխոսքով՝առավելհամընդգրկունմիչափանիշի
առկայությունը,որը,բացիկանոնականառանձինհարցերիքննարկու
մից,կորոշերհենցկանոններիբնույթնուեկեղեցականկյանքիարտա
քինձեւերը։ՆիկոլայավագքահանաԱֆանասեւիկարծիքով՝այսպիսի
չափանիշկարելիէունենալմիայնումիայնճիշտկանոնականեկեղե
ցականգիտակցությանդեպքում,որըբխումէոչթեժամանակավորեւ

42 Տե՛սН и код и м  (М и л а ш)  Е п и ско п  Д а л м ат и н ск и й ,	Православное	церковное	пра-
во,	СанктПетербург,	1897,էջ8—19.А .   П а в ло в ,	Курс	церковного	права,	СвятоТроицкая	Сергиева	
Лавра,	1902,էջ7—11.И .   Б е рд н и ко в ,	Краткий	курс	церковного	права	Православной	Церкви,	Ка-
зань,	1903,էջIII—V.  А р х и е п и ско п  Гр и го р и й  (Аф о н ск и й) ,	Введение	в	каноническое	право	
Православной	Церкви,	Киев,	2001,էջ13—19.П р о то и е р е й  Вл а д и сл а в  Цы п и н ,	Курс	церков-
ного	права,	Клин,	2004,էջ21—24:

43 ՕրթոդոքսկանոնագետներիցԳ․Պապաթոմասնայսհարցըդիտարկումէիբրեւփոխ
հարաբերությունկանոնականիրավունքիկամկանոնականեկեղեցականտնօրինությանու
եկեղեցաբանությանմիջեւ․տե՛սA r c h i m .  G r i g o r i o s  D.   Pa pat h o m a s ,Essais d’économie 
canonique․	Esquisse	d’introduction	à	la	théologie	canonique,	Paris,	2005,էջ39։

44 Այս մասինտե՛սD.   J o h n  Z i z i o u l a s ,	 Lectures	 in	Christian	Dogmatics	 (ed.	 by	Douglas	
Knight),	T&T	Clark,	2008,էջ120—126․նույնհեղինակի՝Communion	&	Otherness:	Further	Studies	in	
Personhood	and	the	Church	(ed.	by	Paul	McPartlan),	T&T	Clark,	2006,էջ286—306։

45 Այսիմաստովհատկապեսկարեւորեննրահետեւյալերկուհոդվածները՝Каноны	и	ка-
ноническое	сознание,	Путь	39	(1933),էջ1—16(Приложение),	Неизменное	и	временное	в	церковных	
канонах,	«Живое	Предание»,	Париж,	1937,էջ82—96:
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փոփոխական,այլանփոփոխուհավիտենականիրողությունից46։Ըստ
այսմ՝առաջէգալիսմյուս՝ոչպակասկարեւորհարցը՝իսկո՞րնէկանոնի
մեջփոփոխականեւո՞րը՝անփոփոխ։Աֆանասեւիպնդմամբ՝այսպիսի
խնդիրներնունենոչմիայնզուտակադեմիական,այլնաեւկենսական,
ներեկեղեցականուեկեղեցաբանականնշանակություն47։Նրաաստվա
ծաբանականելակետնայսհարցումունիշեշտվածեկեղեցաբանական
բնույթ48․Եկեղեցուաստվածամարդկայինբնույթը,ինչնայդքանկարեւ
որէրբյուզանդականկանոնականիրավունքիաստվածաբանականհիմ
քերիհամար,ըստԱֆանասեւի,դրսեւորվումէԵկեղեցուհավաքական
որակըլավագույնսարտահայտողՍուրբՀաղորդությանխորհրդիմեջ
(Евхаристическое	собрание),ավելին՝այստեղէ,որիրականուխորհր
դական կերպով,փորձառականէմպիրիկ մակարդակի վրա մարմնա
վորվումէԵկեղեցին։Այսվերջինիրողությանմիջոցովենարտահայտ
վումնաեւԵկեղեցուտեսանելիուանտեսանելիհատկությունները։Ընդ
որում,ինչպեսորքաղկեդոնականբանաձեւմանհամաձայնհնարավոր
չէբաժանելուառանձինդիտարկելՔրիստոսիմարդկայինեւաստվա
ծայինբնությունները,այդպեսէլթույլատրելի չէԵկեղեցինբաժանել
տեսանելիիեւանտեսանելիի(ընդդեմարեւմտյանավանդությանմեջ
տարածվածecclesia	abscondita/spiritualis	եւ	ecclesia	universalis/visibilis	հաս
կացությունների)։ՆմանդրսեւորումըՆիկոլայավագքահանաԱֆա
նասեւըբնութագրումէ«եկեղեցականնեստորականություն»նորաբա
նությամբ49։Հետեւաբար՝Եկեղեցուփորձառականպատմականբնույթի
անտեսումնումերժումնէլիրհերթինբնորոշվումէիբրեւ«եկեղեցա
կանմիաբնակություն» (церковное	монофизитство)50։ Հակառակկանո
նականիրավունքիմեջհաճախհանդիպողհակասությունների,փոփո
խականությանեւդժվարությունների՝այստեղ,այնուամենայնիվ,առկա
էմիհիմնական,անփոփոխառանցք,որնանմիջականորենհիմնվածէ
Եկեղեցո՛ւկողմիցիրիսկմասինհրամանակարգ(dogmatique)վարդա
պետությանվրա51։Կանոններնայսպիսովհանդեսենգալիսիբրեւդոգ

46 Տե՛ս Н .   Афа н асье в ,	Каноны	и	каноническое	сознание,էջ2։
47 Տե՛սН .   Афа н асье в ,	Неизменное	и	временное	в	церковных	канонах,էջ1։
48 Աֆանասեւիեկեղեցաբանականհայացքներնամբողջացվածկերպովառկաեննրա

հետեւյալմենագրությանմեջ՝«Церковь	Духа	Святого»,	Париж,	1971:
49 Տե՛սН .   Афа н асье в ,	Неизменное	и	временное	в	церковных	канонах,էջ3։
50 Տե՛սանդ,էջ5։
51 Տե՛սանդ,էջ3—4․Н .   Афа н асье в ,	Каноны	и	каноническое	сознание,էջ3։
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մաներիուեկեղեցականվարդապետությանկանոնականմեկնություն՝
Եկեղեցուպատմականառաքելությանուկյանքիմիորոշակիժամանա
կաշրջանիհամար՝առանց,սակայն,որեւէկատարյալուբացարձակկեր
պի,այլավելիշուտհարաբերականորեն՝կախվածպատմականժամա
նակաշրջանիառանձնահատկություններից52։Այսդատողություններից
տրամաբանորենբխեցվումէնաեւկանոնիանհրաժեշտությանեւվավե
րականությանմասինդրույթը․կա նոն նե րը վա վե րա կան են այն քան ժա մա
նակ, քա նի դեռ կա պատ մա կան այն անհ րա ժեշտ իրա վի ճա կը, որի հա մար 
դրանք հռչակ վել են Եկե ղե ցու կող մից։ Բնականաբար,այլիրավիճակների
իհայտգալով՝կանոններըկա՛մկորցնումենիրենցվավերականությունն
ու արդիականությունը, կա՛մ փոխարինվում այլ կանոններով53։ Ընդ
որում, դրանովարտահայտվում է կանոնների ներշնչականսրբազան
բնույթը․դրանքհանդեսենգալիսիբրեւԵկեղեցուկամքիարտահայ
տում,որպեսզիպատմականտվյալժամանակաշրջանումուհանգաման
քումճշմարտացիորեն,կանոնականիմաստովներեկեղեցականկյանքը
համապատասխանեցնենԵկեղեցումասինուղղափառհրամանակարգ
վարդապետությանը54։ԱյսիմաստովհատկանշականէՆիկոլայավագ
քահանաԱֆանասեւիհետեւյալմիտքը․«Եկեղեցուկանոնաստեղծգոր
ծունեությանհիմնականխնդիրնէնպաստել,որԵկեղեցումասինհրա
մանակարգ վարդապետությունը եկեղեցական կարգի մեջ կիրառվի
առավելճշգրիտուամբողջականկերպով՝տվյալպատմականիրավի
ճակում․․․Եկեղեցումասինհրամանակարգվարդապետությանբովան
դակությունըսահմանումէկանոնաստեղծգործունեությանիմաստը»55։

52 Տե՛սանդ,էջ5։ՍրանովիսկԱֆանասեւնօրթոդոքսավանդությանմեջփորձումէ
լուծելշատկարեւորմիհիմնահարց,ինչըբնորոշէրարեւմտյանկանոնականիրավունքին՝
մարդկային եւ աստվածային իրավունքների փոխհարաբերությունը (jus humanum — 
jus divinum):Ըստռուսկանոնագետաստվածաբանի՝այն,ինչվերաբերումէաստվածային
իրավունքին,անհրաժեշտաբարառնչվումէԵկեղեցումասինդոգմայինուեկեղեցաբանական
վարդապետությանը, իսկ մարդկային իրավունքին աղերսվողը՝ պատմական որոշակի
շրջանումայդդոգմայինտրվածմեկնաբանություններին։Իդեպ,սրանովէբացատրվում
նաեւօրթոդոքսիրականությանմեջկանոնիեւնոմոսիտարբերակմանանհրաժեշտությունը
Եկեղեցուկյանքում։

53 Տե՛սանդ,էջ7։
54 Տե՛ս անդ, էջ 9—10։ Դրանով հանդերձ, սակայն, եկեղեցական որեւէ կարգ ամ

բողջությամբ եւ համապատասխանաբար չի արտահայտում հրամանակարգ վարդապե
տությունը,այլմիայնտվյալպատմականժամանակաշրջանումհարաբերականորենմոտե
նումէայդվարդապետությանը․տե՛սН .   Афа н асье в ,	Каноны	и	каноническое	сознание,էջ4։

55 Տե՛սН .   А фа н а с ь е в ,	Каноны	и	 каноническое	 сознание, էջ 10։ Աֆանասեւի հաջորդ
կարեւորշեշտադրումըվերաբերումէ«Եկեղեցուկապելուեւարձակելու»իշխանությանը
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Կարելիէնշել,որԱֆանասեւիայստեսությամբկանոնական/եկեղեցա
կանիրավունքնօրթոդոքսաստվածաբանությանմեջվերջնականապես
ամրագրվեցիբրեւեկեղեցաբանությանանքակտելիմասեւորպեսԵկե
ղեցումասինուսմունքիմեկնաբանականավանդույթ56։
Աֆանասեւի՝ կանոնական իրավունքի նկատմամբ այս նոր, եկե

ղեցաբանական մոտեցումը որդեգրեցին օրթոդոքս բազմաթիվաստ
վածաբաններ ու կանոնագետներ57։ Այս մոտեցմամբաստիճանաբար
ընդգծվումէրկանոնականիրավունքիանկախեւինչորիմաստովնաեւ
առանձնահատուկտեղը՝իրավաբանությանմեջընդհանրապեսեւաստ
վածաբանականգիտություններիմեջ՝մասնավորապես։Ավելին՝կանո
նականիրավունքըդիտարկվումէրիբրեւ«կանոնականտնօրինություն»
(κανονική	οἱκονομία,	économie	canonique)՝դրանովառավելշեշտելովկանո
նականիրավունքի,եկեղեցաբանության,հովվականաստվածաբանու
թյանեւհոգեխնամծառայությանկապը58։Ըստայսմ՝կանոնականիրա
վունքիաստվածաբանականառանձնահատկությունըպայմանավորված
էհենցԵկեղեցուունեցածյուրահատուկինքնությամբ․օրթոդոքսաստ
վածաբանականմտքիտեսանկյունից՝Եկեղեցինո՛չհասարակականկե
ցությանմիձեւէ,ո՛չէլհավատոդավանությանառանձնահատկությամբ
պայմանավորվածհարանվանություն։Եկեղեցուինքնությունընախեւ
առաջպայմանավորվածէմարդ—Աստվածհարաբերությանապրված
այնփորձառությամբ,որնանցելուսրբագործվելէդարերշարունակ
գոյությունունեցողեկեղեցականհամայնքի՝Քրիստոսիխորհրդական

(potestas clavium), որը, ռուս աստվածաբանի կարծիքով, ներառում է նաեւ կանոնական
դրույթներիեւորոշումներիընդունմանիշխանություն(տե՛սանդ,էջ13)։

56 ՀետաքրքիրէայստեղմատնանշելնաեւռուսմերօրյականոնագետՎլադիսլավավագ
քահանաՑիպինի՝Աֆանասեւիորոշհայացքներիքննադատությունը․տե՛սП р о то и е р е й 
Вл а д и сл а в  Цы п и н ,	Курс	церковного	права,էջ13—14։

57 Կանոնական իրավունքի եւ եկեղեցաբանության միջեւ առկա կենսական
հարաբերությունըներկայումսընդգծումենօրթոդոքսբազմաթիվկանոնագետներ․տե՛ս
Ι ω .  Β λ ά σ ι ος  Φ ε ι δ ά ς ,	Ιεροί	κανόνες	και	καταστατική	νομοθεσία	της	εκκλησίας	της	Ελλάδος,	Αθήνα,	
1998,էջ10—12․P ․  Vi s c u s o ,	Orthodox	Canon	Law:	A	Casebook	for	Study,	Holy	Cross	Orthodox	Press,	
Brookline,	Massachusetts,	2006	(second	ed․),էջ3—5․A r ch i m .  G r i g o r i o s  D.   Pa pat h o m a s ,նշ․
աշխ․,էջ39—52․A .   P s a r e v ,	Canon	Law,	“The	Encyclopedia	of	Eastern	Orthodox	Christianity”,	ed.	
by	John	Anthony	McGuckin,	vol.	I	(A—M),	Blackwell	Publishing,	2011,էջ98—106․J.   M e y e n d o r f f , 
Ecclesiology: Canonical Sources,	“Byzantine	Theology:	Historical	Trends	&	Doctrinal	Issues”,	Fordham	
University	Press,	1979,էջ79—90․П р о т.  А .   Ш м е м а н ,	Церковь	и	церковное	устройство,	էջ314—
336,Спор	о	Церкви,էջ336—345,«Собрание	статей	1947—1983»,	Москва,	2009:

58 οἱκονομίαի եկեղեցաբանական նշանակության մասին տե՛ս J.   M e y e n d o r f f , նշ․
աշխ․,էջ88—90։
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մարմնիմեջ59։ Հետեւաբար՝կանոնականիրավունքը,իբրեւԵկեղեցո՛ւ
մասինեւԵկեղեցո՛ւմեջզարգացող,ունինախեւառաջներեկեղեցական
փորձառությանվրահիմնվածկենսականնշանակություն60։

* * *
Քրիստոնեականերեքհիմնականհարանվանություններիզարգաց

րածկանոնագիտականաստվածաբանականարդիտեսություններիդի
տարկումը,բնականաբար,անհնարէամբողջականուսպառիչհամարել
զուտմեկհոդվածիսահմաններում:Դրանք,մանավանդքրիստոնեական
Եկեղեցիներիառջեւծառացածամենատարբերմարտահրավերներիառ
կայությամբպայմանավորված,մշտապեսզարգանումուփոփոխվումեն։
Սակայնայսամենովհանդերձ՝կանոնականիրավունքիաստվածաբանա
կանհիմքերըմնումենանփոփոխ՝կանոննուեկեղեցականիրավունքը
տեղադրելովդավանականաստվածաբանությանհուսալի(եթեկարելիէ
այդպեսարտահայտվել)շրջանակիցներս։Ըստէության՝հենցայդհիմ
քերիվերհանմանշնորհիվէկանոնականեկեղեցականիրավունքըշա
րունակումիրզարգացումը՝առանցխզելուեկեղեցականԱվանդության
եւներքինփորձառությանհետկապը։Եւիվերջո,հայեկեղեցականիրա
վունքիզարգացմանտեսանկյունից,քրիստոնեականԵկեղեցիներիկա
նոնականիրավականտեսություններիքննարկումըեւուսումնասիրու
թյուննայսօր,առավելքաներբեւէ,կարողէկարեւորներդրումունենալ՝
բացահայտելուհամարՀայաստանյայցԵկեղեցուերբեմնիզարգացած
կանոնականիրավականմտքիաստվածաբանականհիմքերը։

РЕЗЮМЕ

Взаимоотношения	между	богословием	и	каноническим	правом	возникли	
на	пороге	XVI	века,	с	появлением	Ренессанса	и	Реформации	в	жизни	западного	

59 Տե՛սA r ch i m .  G r i g o r i o s  D.   Pa pat h o m a s ,նշ․աշխ․,էջ41․հմմտ․նաեւ՝D.   J o h n 
Z i z i oul a s , Lectures in Christian Dogmatics,էջ121—122։

60 Օրթոդոքսավանդությանմեջտարածվածերկրորդկարեւորմոտեցումըկանոնական
իրավունքիուսումնասիրությանոլորտումավելիհակվածէպատմաիրավաբանականմեթոդի
կիրառությանը։Այսպարագայումնույնպեսկարեւորվումեն«կանոնականիրավունք»եւ
«աստվածաբանություն» հասկացությունների միջեւ առկա փոխհարաբերությունները,
բայցեւդրանքդիտարկվումենառավելաբարիրավունքիեւեկեղեցականիրավաբանության
տեսանկյունից․այսմասինմանրամասնտե՛սП р от.  Вл а д и сл а в  Цыпин ,	Каноническое	пра-
во,էջ388—392։
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христианства.	В	настоящее	время	богословская	интерпретация	канонов	Церкви	
в	основном	развивается	в	трех	христианских	конфессиях	(Католицизм,	Проте-
стантизм	и	Православие),	включая	при	этом	не	только	юриспруденцию	и	исто-
рию	права,	но	и	другие	ветви	гуманитарных	и	богословских	наук	—	филосо-
фию	права,	догматическое	богословие,	социологию,	нравственную	философию	
и	т.	д.	Цели	и	задачи		данной	статьи	—	дать	общий,	критический	обзор	главных	
направлений	и	подходов	к	так	называемой	«богословии	канонического	права».

В	статье	представлены	три	основные	христианские	парадигмы:	Протестант-
ский,	Католический	и	Православный.	В	этом	смысле	подход	автора	статьи	имеет	
«конфессиональную»	особенность,	что	объясняется	фактом	рассматривания	ка-
нонического	права	в	качестве	одного	из	важнейших	феноменов	в	жизни	Церкви.	
В	статье	представлены	основные	исторические	и	канонические,	а	также	бого-
словские	течения	и	теории	развития	интерпретации	канонов	Церкви.

SUMMARY

The relation of theology and canon law became an issue of theological debates 
on	the	threshold	of	the	16th	century,	with	the	appearance	of	Renaissance	movement	
and	Reformation.	Mainly	developed	in	the	three	Christian	confessions	— Catholi-
cism,	Protestantism	and	Orthodoxy,	nowadays,	the	theological	interpretation	of	can-
on	law	includes	not	only	the	areas	of	law	and	jurisprudence,	but	also	other	scientific	
fields,	such	as	philosophy	of	law,	dogmatics,	social	sciences,	moral	philosophy,	etc.	

The present article aims at giving a general critical review of modern issues 
and	developments	of	what	is	called	“theology	of	canon	law”.		The	article	presents	
three	main	Christian	paradigms:	Protestant,	Catholic	and	Orthodox.	In	this	respect,	
the	adopted	way	for	this	article	could	be	called	“denominational”,	specifically	due	
to the main attitude, with which the author discusses the canon law as an important 
phenomenon	in	the	life	of	the	Church.	Besides	the	historical	and	canonical	develop-
ments,	main	theological	lines	and	theories	are	also	presented	in	general.
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ՎԱԶՐԻԿ ԲԱԶԻԼ
Փիլիսիփայականգիտ․դոկտոր,Գերմանիա

ԱՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

Ա. Մար դու ան ցու մը

Ս.ՆերսէսՇնորհալինաշխարհնանուանումէ«պանդոկ»1։Պանդո
կումժամանակաւորիջեւանումենճամբորդները,որոնքկեցութեան
որոշշրջանիցյետոյկրկինտունենվերադառնում։Պանդոկումկեցու
թիւնըժամանակաւորէ,տանը՝տեւական.այդպատճառովէլճամբորդի
պանդոկայինկեցութիւննանցումայինէ,պանդոկը՝անցումիվայր,իսկ
ճամբորդը՝անցորդ,որըքրիստոնէականբառապաշարումնաեւանցա
ւորէ։Այն,ինչորանցաւորէ,սկիզբեւաւարտունի.մարդըծնւումու
մահանումէ,կենդանիները՝ծնւումուսատկում,բոյսերը՝ծլումութառա
մում։Եւոչմիայնկենդանականաշխարհնէանցաւոր,այլնաեւանկեն
դանաշխարհը՝էութիւնիցդէպիանէութիւնկամփոխաձեւութիւն։Ան
ցաւորենգոյացութիւնները,եղելութիւններնուպատմութիւնը։Եւպան
դոկը,որնանցորդիօթեւաննէ,նմանապէսանցաւորէ։ՆերսէսՇնոր
հալին,աշխարհըպանդոկանուանելով,փոխաբերումէքրիստոնէական
անդենականկեանքիգաղափարը,որըմարդուանխուսափելի«ճակա
տագիրն»էիրերկուտարբերակներով՝«դրախտ»կամ«դժոխք»։Մարդն
իրկեանքումէլվկայէբազմազանանցումների,որոնքներառումենթէ՛
անձնականկեանքըեւթէ՛շրջապատիեղելութիւնները։
Հայերէնում«անցում»գոյականըկամ«անցնել»բայըիմաստային

խիտցանցունեն։Անցումնշանակումէ«աւարտ»,«մահ»,«վիժում».
ումսիրտնէանցնում՝ յուշաթափւումէ,ումտուննէանցնում՝աւե
րուածտունունի,ովուզումէ,որձախողնուխոտորըվերանանու
ներկայիվրայչազդեն,սիրովէլսումանցուկ՝մոռցուկեւանցածըլլայ
մաղթանքները։Եւերբմէկիխօսքնանցնումէ,ուրիշներըհետեւումեն
նրան,ուերբմէկըմիւսիխօսքըչիլսում,մէկըմիւսիխօսքիցէանց

1 «Պադոկմիկայրվերայերկրիի յանցաւորճանապարհի».ներս էս ՇնորՀա լ ի ,Բանք
չափաւ,Վենետիկ,1928,էջ612։
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նում։Անցումընաեւանցքէ,որերկուբաժիններկամկողմերիրար
հետկապումեւմիաժամանակիրարիցբաժանումէ։Դէպքերնէլանց
ուդարձեն՝երբեմնկարգուկանոնով,երբեմն՝իրարանցումով։Անցու
մընշանակումէնաեւկիրքկամանցնելը՝ճառել,սակայնայսիմաստ
ներինայստեղ չենքանդրադառնալու։Կեանքնինքնինանցումների
ամբողջութիւնէեւմիաժամանականցումդէպիմահ։ԻնչպէսԿոստան
Զարեաննէիր«Անցորդըեւիրճամբան»երկումգրում՝«Այդպէսգնա՜լ,
անվերջգնալ»2եւանցնել։
Քրիստոնէականտեսակէտիցմարդուեւաշխարհիանցումայինլի

նելուպատճառընախածնողներիյանցանքնէ՝նրանցառաջինեւորոշիչ
անցումը3,որնԱստուծոյպատուէրիզանցումնէր,այսինքն՝անհնազան
դութիւնը։ԵզնիկԿողբացինգրումէ.«...իբրեւյանցաւորի՝որանցանիցէ
զհրամանաւհրամանատուի՝որնմակարգեալիցէ»4։Իսկայսզանցու
մինախապայմանըմարդուազատութիւննէ,որիպատճառով,ըստԵզ
նիկԿողբացիի,սատանանմարդուննախանձեցումոլորեցրեց5։Այստեղ
անհրաժեշտէնշել,որհինկտակարանայինբնագիրըօձըսատանայի
հետչինոյնացնում։Հարցականէնաեւ՝արդեօ՞քԱդամնուԵւանդրախ
տումանմահէինեւմիայնմեղքիպատճառովմահկանացուդարձան,
թէարդէնիսկդրախտումմահկանացուէինուսկզբնականյանցանքի
պատճառովմիայներկունքովծնելուեւտաժանութեամբաշխատելու
դատապարտուեցին։Ստոյգչէնաեւ՝արդեօ՞ք«դրախտը»երկրիվրայէր
ուերկրիմէկ«հողաբաժին»,թէերկրինկիցմէկայլ«վայր»,որընա
խածնողներիարտաքսումից յետոյվերացաւ։Յամենայնդէպսարար
չագործութեանհինկտակարանայինպատմութեանմէջԱստուածորեւէ
այլերկնքից«դրախտ»չիիջնում,այլ«դրախտում»էեւնոյնհողիվրայ,
ինչպէսԱդամնուԵւան6։Քրիստոնէութիւնը,սակայն,մեկնումէմահը
իբրեւԱստուծոյպատիժ,որիպատասխանատուն«հինԱդամն»է,ուս
տիկարելիէեզրակացնել՝այսպարագայիննախածնողներըյանցաւոր
լինելուցառաջանմահէինեւմահկանացուդառնալուցյետոյհեռացան

2 Տե՛ս«Հայրենիք»ամսագիր,մարտ1927,թիւ5,էջ30։
3 Տե՛ս«ԿարգաւորութիւնհասարակացաղօթիցՀայաստանեայցԵկեղեցւոյարարեալ

սրբոյն Սահակայ հայրապետի եւ Մեսրոպայ վարդապետի եւ Գիւտայ եւ Յովհաննու
Մանդակունւոյեւայլոցվարդապետաց»,Վենետիկ,1989,էջ1151։

4 եզնիԿԿողբացի ,Եղծաղանդոց,Երեւան,1994,էջ40։
5 Տե՛սանդ,գիրքԱ.,գլուխԺԲ.։
6 Հմմտ.G e r h a r d  vo n  R a d , Das erst Buch Mose. Genesis, Göttingen, 1981,էջ60—74։
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անանցդրախտիցուհաստատուեցինանցաւորաշխարհում՝պանդո
կում։Սաառաջինեւճակատագրորոշանցումնէր։
Նախածնողներիանհնազանդութիւննուայլակամութիւնը,այսինքն՝

Աստուծոյկամքիցշեղումըփոխեցոչմիայնմարդու,այլնաեւ«տիեզեր
քի»7ճակատագիրը։«ՀինԱդամը»ապականեցոչմիայնիրկեանքը,այլ
նաեւհամայնտիեզերքի,որինորոգումըկախեալէ«նորԱդամից».նա
«նորոգողտիեզերաց»8եւ«փրկութիւնտիեզերաց»9է։Մարդու«յանցան
քը»տիեզերականբնոյթուհետեւանքներունէր.նավարակեցամբողջ
արարչագործութիւնը՝ներառեալկենդանիները10,եւբոլորըվերածեց
«անցաւորների»,որոնցփրկագործութիւնընմանապէսկարողէմիայն
տիեզերականբնոյթկրել։
Արարչագործութեանյանցանքիցյետոյնշւումեննաեւերկուայլ

«անցումներ»՝ա.մերկութիւնեւբ.մահ11.«Եւբացանաչքերկոցունց,եւ
գիտացինզիմերկէին»(Ծննդ.Գ.7)։Այսանցումը՝փակաչքիցդէպի
բացկամչիմանալուցդէպիիմանալ(մերկութիւն)կարելիէաստուա
ծաբանականմարդաբանութեանտեսակէտիցնկատելնաեւիբրեւ«ժա
մանակի»ակունքնիրեռափեղկումով՝անցեալ,ներկայեւապագայ։
Մերկութեանմէջկարելիէժամանակիհետքըտեսնել,որովհետեւերբ
նախածնողներնիրենցմերկութիւնըտեսան,իրենցսփածանելիովծած
կեցինեւծառերիետեւումպահուտեցին։Սրանք«ամօթի»ու«երկիւղի»
նշաններեն,որոնքառընչւումենժամանակիհետ։Ամօթիպարագային
մարդնամաչումէանցեալումիրեղածիկամկատարածիհամարեւծած
կուելով՝ցանկանումէխուսափելնմանվիճակից,իսկերկիւղիդէպքում
մարդըյիշումէիրանհնազանդութիւնըեւչգիտի,թէԱստուածինչպէսէ
ապագայումիրենվերաբերուելու։«Ժամանակի»ծագումըազատութեան

7 Տե՛սնաեւ«ԿարգաւորութիւնհասարակացաղօթիցՀայաստանեայցԵկեղեցւոյ....»,
էջ1154՝«...լւացզտիեզերսիմեղաց»կամէջ1161՝Աստուածածինըմեծացուցանելով,«յորմէ
ծագեացփրկութիւնտիեզերաց»։

8 Տե՛սանդ,էջ481։
9 Տե՛սանդ,էջ1108։
10 ՊիետըրԲրոյկէլի(1568—1625թթ.)«Դրախտ»նկարըցոյցէտալիսդրախտը,ուրգի

շատիչեւընտանիկենդանիներըմիասնաբարապրումենխաղաղութեանմէջ։
11 Այստեղարժէյիշել,որդրախտիարգելուածծառըխնձորենինչէր։ՍուրբԳիրքըխօ

սումէմիայն«պտուղի»մասին՝առանցյստակեցնելուդրատեսակը։Հաւանաբար,լատի
ներէնիհնչողաիմաստայինազդեցութեանտակ«պտուղը»վերածուեցխնձորի՝նկատիունե
նալով,որ«չարը»լատիներէնով «malum» էկոչւում,իսկխնձորը՝«malus».հմմտ.G e r h a r d 
vo n  R a d , Das erst Buch Mose. Genesis,էջ64:
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խոտորգործածութեան՝իմա՛անհնազանդութեանարդիւնքնէ,որըմղում
էերկրորդ«անցումին»՝մահուան՝«զիհողէիրեւիհողդարձցիս»հրա
մանով(Ծննդ.Գ.19)։Ազատութեանխոտորբանեցումըմղումէամօթի
ուերկիւղի։Ամօթիկիզակէտնանցեալնէ,մինչդեռերկիւղինը՝ապա
գան։Եւսրանովսկսւումէմեզծանօթ«կեանքը»,որիպատճառով,հա
ւանաբար,Ծննդոցիգրութիւնըշարունակւումէհետեւեալտողերով.«Եւ
կոչեացԱդամզանունկնոջիւրոյկեանս»(Ծննդ.Գ.20)։Եւանկեանքի
ակունքնէերեխայծնելուեւպտուղըճաշակելու՝ժամանակիառաջաց
մանհետեւանքով։«Անցումը»,ուրեմն,ոչմիայնմիջոցայինէ(մէկտեղից
միւստեղ),այլգոյութենական(անմեղութիւնիցդէպիմեղաւորութիւն)
եւժամանակային(անմահութիւնիցդէպիմահկանացութիւն)։Իսկբա
րոյականիպարագայինոչթէ«յանցանքն»էր«չար»,այլնախածնող
ների«յանցանքով»,այսինքն՝Աստուծոյպատուիրանիզանցումովնոր
յայտնուեցին«բարիի»եւ«չարի»զանազանումնուայլընտրանքը։Նա
խածնողներնիրենցանցումիցույանցանքիցառաջչէինկարողիմա
նալ,թէիրենցարարքը՝իմա՛անհնազանդութիւնը,չարէ,որովհետեւայդ
գիտակցութիւնըկարողէինմիայնյանցանքըգործելուցեւչարիուբա
րիիծառիցճաշակելուցյետոյունենալ։Մարդնիրյանցանքով,ուրեմն,
փոխեցտիեզերքիճակատագիրըեւդրախտիցարտաքսումովդարձաւ
տարագիր,իսկ«նորԱդամը»յայտնուեց՝փոխելուհամարայդգրութիւ
նըեւվերահաստատելունախկինը։Այդպատճառովէլհաւատացեալն
աղօթումէԱստուածածնին՝«բարեխօսեա՛առՔրիստոսջնջելզգիրմե
ղացմերոց»12։Գիրըփոխելով՝փոխւումէճակատագիրը։

Բ. Ճա կա տագ րո րոշ աշ խար հը

Այնուամենայնիւ,ըստքրիստոնէութեան,մարդըչպէտքէթերագնա
հատիանցաւոր«պանդոկը»,որովհետեւանցաւորկամիջաւորմարդու
աշխարհայինկեանքըորոշումէիրյետժամանակեայ«ապագայկեան
քը».անցումայինկեանքիցկախեալէնրաանանցկեանքիվիճակը։
Թէ՛«դժոխքի»եւթէ՛«դրախտի»պարագայինմարդույետժամանակեայ
«կեանքը»յաւիտենականէ,հետեւաբար՝անանց։«Անանց»չինշանա
կում,որանդենականկեանքըչիանցնում.«անցումը»ժամանակային

12 Տե՛ս«ԿարգաւորութիւնհասարակացաղօթիցՀայաստանեայցԵկեղեցւոյ....»,էջ1159։
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եւմիջոցայինբառէ,որն«անդենականի»,այսինքն՝«անժամանակի»13
պարագայինորեւէիմաստունի։«Անանց»բառըմիայնբացասական
«ասում»էեւ,այսպէսկոչուած,բացասականաստուածաբանութեանբա
ռապաշարինէպատկանում,ինչպէս«բարի»,«ճշմարիտ»կամ«իմաս
տուն»բառերը,որոնքԱստծունենքվերագրում՝իմանալով,որՆաան
հունօրէնաւելի«բարի»է,«ճշմարիտ»կամ«իմաստուն»,քանմարդըեւ
մերպատկերացումը։«Բարի»կամ«ճշմարիտ»ասելով՝միաժամանակ
բացասումենքնոյնբառերը։
Ուրեմն՝եթէմարդու«ապագան»կախեալէայս«պանդոկից»,ան

հեթեթէանցաւորաշխարհիկամպանդոկիվրայիցանցնելեւայսաշ
խարհնարժէզրկելուարհամարհել։Մարդուանանցայինկեանքըկամ
ճակատագիրըկախեալենիրենցանցումիցկամ«պանդոկում»վարած
կեանքից։Այսպատճառով«վերջինդատաստանը»կայանումէ«կեանքի
գրքի»հիմանվրայ՝«...ատեաննստաւ՝եւդպրութիւնքբացան...»(Դան.
Է.10)։ՈրպէսզիՔրիստոսիմիջոցովկեանքիգրքիցջնջուենմեղքիգրե
րը,մարդըչպէտքէ«պանդոկը»շփոթի«տան»հետ(«...զիչենաշխարհէ,
որպէսեւեսչեմյաշխարհէ»Յովհ.ԺԷ.14)։Ով«պանդոկը»նոյնացնում
է«տան»հետ,չիհաւատումանցումին,այսինքն՝ժամանակաւորիցդէ
պիանժամանակնույաւիտենականըգնալուն։Իսկովհաւատումէայս
անցումին,ապաիր«անցաւոր»կեանքըտարբերէվարումու«անցկաց
նում»,քանչհաւատացողը։
Քրիստոնէութիւնը միշտ խորթ է վերաբերուել աշխարհին, որը

փրկագործութեանկարօտունի։Մարդը,որնիրյանցանքովապակա
նեցտիեզերքը,կարողէսակայնմէկայլորոշիչանցովվերացնելիրեւ
Աստուծոյմիջեւստեղծուածխաթարումը։Այսբուժիչանցումըկոչւումէ
«դարձ»14։Դարձըյանցանքիհակադարձանցումնէ,որըմիանգամեայ
չէ,այլկեանքիընթացքինտեւականմիճիգէեւհանգումէխոստովա
նութեանուքաւութեան։Այսառումովքրիստոնէականկեանքըիրական
անցուդարձէ,այսինքն՝պատմութիւն։Սկզբնականյանցանքըմղումէ
արտաքսման,արտաքսումը՝տարագրման,եւտարագրումը՝պանդոկում
իջեւանման։Աւելիճիշտ՝ոչթէպանդոկըկար,եւԱդամնայնտեղիջեւա
նեց,այլնրատարագրումնստեղծեցպանդոկը՝հողէիրեւհողպիտի

13 Տե՛սանդ,էջ1107։
14 Տե՛սյովՀանմանդաԿունի ,Ճառք,Վենետիկ,1860.«...եւոչդառնանեւզղջան»(էջ149),

«...եւոչդառնանեւապաշխարեն»(էջ152)։
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դառնասհրամանով։Այստեղկարելիէնաեւհարցնել՝արդեօ՞քայստա
րագրութիւնըմարդկայինսփիւռքիհիմքըչէ։Եթէմարդըտարագիրէ,
ապաաշխարհնինքնինսփիւռքիէվերածւում,մինչեւյարութիւնիցյե
տոյբոլորըժողովւումեն։Այսառումովմարդէակըսփիւռքամարդէ,
որըբնակումէպանդոկում։

Գ. Սահ մա նում եւ էու թիւն

Անցումընախեւառաջ շարժում է։Արիստոտէլըզանազանում է
«շարժումների»չորստեսակ՝γένεσις,φθορά—ծնունդեւլուծում,αύξησις—
քանակականփոփոխութիւն,ինչպէսաճ,άλλοίωσις—որակականփո
փոխութիւն,օրինակ՝աշնանըտերեւներիդեղնումը,եւφορά—տեղա
փոխութիւն15։Այսչորսիհիմքըμεταβολήնէ՝«փոփոխումը»,որըմիւս
բոլորշարժումներնէներառում16։Շարժումներեննաեւհոգուինքնա
բուխարտայայտութիւններնուկամքը,որշարժմանպատճառեն։Այսօր
«շարժում»ասելով,սակայն,հասկանումենքմիայնտեղափոխութիւնը,
այսինքն՝միջոցայինանցումը,որըսահմանափակումէբառիիմաստը։
Մինչայստեսակի«շարժման»պարագայինմերուշադրութիւնըկեդրո
նանումէշարժմանսկզբի,պատճառիկամվախճանիվրայ՝Աիցդէպի
Բ,անցումիդէպքում՝սահմանիվրայ։«Անցման»ըմբռնմանհետընդե
լուզուածէ«սահմանի»ընկալումը։Ինչո՞ւ...Որովհետեւամէնանցում
սահմանիմէկկողմիցդէպիմիւսկողմանցումէեւոչթէզուտշարժում։
Թէովէայսսահմաններըորոշում,կամինչպէսենդրանքգծւում,ուրիշ
հարցէ։Ստոյգէնաեւ՝անցումիմասինկարելիէմիայնխօսել,երբգի
տենք,որսահմանըերկուկողմերնիրարմիացնողեւիրարիցզատող
սահմանէ։Առանցայսիմացումի՝անհեթեթէորեւէսահմանիմասինխօ
սելը։Ծնունդնումահըծնուողիեւմահացողիհամարանցումներչեն,
այլմիայննրանցծնողների,ընտանեկանպարագաներիուընկերների
համար,որոնք«առաջինին»՝ծնունդիցառաջ,ապրածժամանակ,եւ
«երկրորդին»՝ծնունդից,մահիցյետոյծանօթեն։Իսկծնուողըչգիտի,որ
ծնւումէ,եւմահացողնէլչգիտի,որմահանումէ։Բոլորպարագաներում
անցնելը,անցկացնելըեւուրիշիանցումնիբրեւայդպիսինընկալելըեն
թադրումենյիշողութիւնեւինքնութիւն։Ինքնութեամբույիշողութեամբ

15 Հմմտ.O t f r i e d  H ö f f e , AristotelesLexikon, Stuttgart, 2005,էջ312—318։
16 Հմմտ.M a rt i n  H e i d e g g e r , Zollikoner Seminare, Frankfurt am Main, 1987, էջ201։
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մարդն«անցեալը»,«ներկան»եւ«ապագան»իրարիցզանազանումու
սահմաններըզանցումէ։Յիշողութեամբստեղծումէանցեալնիբրեւան
ցեալուծրագրելով՝ապագանիբրեւապագայ։
Սակայնի՞նչ է նշանակումսահման, եւ ինչպէ՞ս էայնառընչւում

«շարժմանը»։Արիստոտէլիհամար«սահմանը»(πέρας)ոչմիայնէակների
արտաքինկերպարի,օրինակ՝մեծութեանսահմաննէ,այլնաեւ«նպա
տակ»(τέλος)ու«էութիւն»(τί	ἦν	εἶναι)17։Սահմանըթէ՛կերպարիմարմ
նականսահմաննէ՝բարձրութիւն,լայնութիւն,հաստութիւն,թէ՛գործո
ղութեանաւարտ՝եթէեսանօթիեմ,ապակենսամթերքհայթայթելուս
նպատակըկշտանալնէ,ինչըմիաժամանակգործողութեանսահմաննէ,
թէ՛որեւէէութեանսահմանը,որիշնորհիւմէկէութիւնըզանազանւումէ
ուրիշէութիւնից.մարդը՝կենդանուց,ձուկը՝գայլից,սեղանը՝աթոռից։
Եւեթէմարդըքրիստոնէութեանտեսակէտիցյայտնումէ«ծարաւեցաւ
առքեզհոգիիմ»,ապանագիտակցօրէնկամանգիտակցօրէնանընդ
մէջձգտումէդէպիԱստծունեւայդպատճառովշարժմանմէջէմին
չեւորհանգիիրերանականհայեցութեանը։ԱյսիմաստովՍ.Գրիգոր
ՆարեկացինԱստծունկոչումէ«ամենիցակնկալութիւն»(ԲանՁԴ.),եւ
նոյնհունովընթանալով՝Օգոստինոսնիր«Խոստովանութիւններ»իմէջ
գրումէ՝«inquietum	est	cor	nostrum,	donec	requiescat	in	te.»(1,1.«Մերսիրտը
անհանդարտէմինչեւհանգչիՔոմէջ»)։Քանիդեռակնկալութիւնըհա
գուրդչիստացել,մարդուկեանքըանհանգիստէ,որովհետեւակնկալի
քիձգողականոյժըանցուդարձ՝կեանքէստեղծում։ԱյսառումովԱս
տուածմարդու«նպատակն»է,վախճաննու«սահմանը»։Եթէշարժման
նպատակըբնականէեւոչմարդուկողմիցծրագրուած,ապաայդսահ
մանըկարելիէմիաժամանակ«ճակատագիր»անուանել18։Այնմտաւոր
հոսանքները,ինչպիսինէանուանապաշտութիւնը,որոնքթէ՛կանաչեւ
թէ՛մարդկայինբնութեանվախճանաբանականմղումըհերքումեն,մեր
ժումեննաեւ«սահմանի»արիստոտէլեանայսձեւակերպումը19։Նրանց

17 Հմմտ. A r i s t o t e l e s , Metaphysik. Erster Halbband: Bücher I (A) — VI (E), Hamburg, 
1982, 1022a։

18 Հայերէնում«սահմանել»ու«ճակատագրել»հոմանիշներեն։Սահմանելնայստեղ
գործածւումէէութեանեւոչմեծութեանսահմաններիառումով։

19 ՀռոմինախկինՍրբազանքահանայապետԲենեդիկտոսԺԶ.նխօսումէմարդուբնա
պահպանմանմասին(„Ökologie des Menschen“),որնարարչագործականհրամայականէեւ
լրացնումէկանաչկամմթնոլորտիբնապահպանումը։Մարդնունիիրբնութիւնը,որըպէտք
էպահպանուի.հմմտ.B e n e d i k t  X V I, Die Ökologie des Menschen. Die großen Reden des Papstes, 
München, 2012։
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համարսահմանընպատակչէ,որովհետեւբնութիւննինքնակալուբնա
կաննպատակներչունի։Միայնմարդնէ,որնպատակունիեւփորձում
էդրանհասնել։
«Սահման»ըԱրիստոտէլիհամարնշանակումէնաեւմիբանիէու

թիւն,որըմարդըփորձումէճանաչելուպատասխանել«ի՞նչէսա»հար
ցումին։Երբմարդը«ի՞նչէսա՝ծառը»հարցումինպատասխանի,ճանաչո
ղութիւնըհասնումէիրնպատակինուսահմանին20։ԱրդիԱրեւմուտքում
տիրողանուանապաշտութիւնը,իտարբերութիւն,օրինակ,հայկական
կամոչարեւմտեանայլմշակոյթների,հերքումէ«էութիւնը»եւէութիւն
ներճանաչելուկարելիութիւնը։Քրիստոնէութիւնըմինչդեռիրապաշտ
եւոչանուանապաշտկրօնէ,որիճանաչողաբանութիւնըհիմնուածէ
էութիւնըճանաչելու՝մարդուունակութեանվրայ։Ճիշտէ՝քրիստոնէու
թիւննիրապաշտէ,սակայնյիշենք,որանուանապաշտութեանակունքը
ԿաթողիկէԵկեղեցւոյՓրանկիսկեանեւԴոմինիկեանմիաբանութիւննե
րիմիջնադարեանվէճնէր՝արդեօ՞քկամքնէառաջնահերթ,թէ՞բանակա
նութիւնը։Այսօրուայեւրոպականմշակոյթիհակասութիւններիցմէկը,
որնանվերապահօրէնձեւաւորուելէԵրկրորդաշխարհամարտիտպաւո
րութեաններքոյ,ճիշտայսէ՝«հաւաքականինքնութիւնները»(օրինակ՝
ազգային,սեռայինինքնութիւն)մերժւումեն,մինչանհատականինք
նութիւններըոչմիայնչենհերքւում,այլխրախուսւումեւխնամւումեն։
Նոյնիսկհաւաքականինքնութիւններիպարագայինէլտրամադրութիւն
ներըհակասականեն.մեծհաւաքականութիւններըմերժումենիրենց
ազգայինինքնութիւնը,բայցեթէպահանջուի,որօտարականներնիբրեւ
փոքրամասնութիւնձուլուենմեծամասնութեանը,ապասագայթակղու
թիւնէառթում,քանզինամանաւանդքաղաքականձախակողմեանհո
սանքներիհամարփոքրամասնութիւններըպիտիիրենց«ինքնութիւնը»
պահեն,եւմեծամասնութիւններըզերծմնան«ազգայնամոլական»ու
«ծաւալապաշտական»նկրտումներից։Անուանապաշտութեանշնորհիւ
էնաեւ,որսեռերնայսօրինքնութիւնչունեն։Ամէնինչգործառնային
է՝կինըտղամարդէ,տղամարդը՝կին։Բնականէութիւններեւսահման
ներգոյութիւնչունեն։Մարդնէ«որոշում»ամէնինչիսահմանը՝ըստիր
ազատկամքի,ուրիշներիհետհաղորդակցուելովուպայմանագրերստո

20 Էակըմիայնգոյացութիւնըչէ,այլնաեւ՝դէպքըկամպատահարը։
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րագրելով։Իսկքրիստոնէականտեսակէտիցայսսանձարձակկամքը
մղումէկրկինսահմանազանցումների,անցումներիեւ«յանցանքների»։
Եթէսահմաննէութիւնէնշանակում,ուրեմնամէնսահմանափոխու

թիւնեւսահմանազանցութիւնկործանումենէակին։«Սահմանի»արիս
տոտէլեանայսձեւակերպումներըցոյցենտալիս,թէոր«անցումներն»
ենթոյլատրելի,եւորոնք՝հակաբնական։Օրինակ՝մթնոլորտիապակա
նումընմանզանցմանարդիւնքէ։Արդիականութեանհամարբնութիւ
նըոչմէկվախճանաբանականմղումունի,այլպատահականութիւնների
կուտակումէ։Երբէութիւնըեւդրավախճանայինձգտումըվերանում
են,մարդնիրենթոյլէտալիսբնութեանհետ,նաեւմարդկայինբնու
թեանհետանելայն,ինչցանկանումէ։Բնութիւննայսհամապարփակ
առումովվերածւումէատաղձիեւմարդունպատակներինծառայողմի
ջոցի։ԱյսօրԱրեւմուտքումմարդուայլորոշումչիընդունւում,այլմիայն՝
ինքնորոշում։Մարդըչիենթարկւումէութիւններիբնութեաննուվախ
ճանաբանութեանը.նրաարտաքինչափանիշըմիայնուրիշմարդկանց
հետկնքուածիրպայմանագրերնուդաշինքներնեն։Հասարակութիւնը
Աստուծոյդերնէստանձնել։Մարդկանցհամաձայնութիւննէճշմար
տութեանակունքը, ոչթէ ճշմարտութիւնը՝ մարդկանցհամաձայնու
թեան,որովհետեւէութիւնգոյութիւնչունի,կամայլկերպասած՝էութիւ
նըմարդուբանականութեանարտազեղումնէեւչիսերումէակներից։
Այսպիսով՝բնականանհպելիսահմաններգոյութիւնչունեն։Նոյնիսկ
այսօր,երբբնապահպանութիւնըԱրեւմուտքիքաղաքականօրակարգի
առաջինկէտնէ,Եւրոպանպահպանումէբնութիւնըոչթէդրահան
դէպունեցածիրակնածանքիպատճառով,այլմարդուկեանքինսպառ
նացողվտանգներըկանխելուհամար։Այստեսակէտիցխօսունենհա
մապատասխաննախարարութիւններիանունները՝«environment» կամ
«Umwelt»։Այսանուանումներըբնութիւնըվերածումենմարդու«շրջա
պատին»։Ոչթէբնութիւննէպահպանւում,այլբնութիւննիբրեւ«շրջա
պատ»պահպանելով՝պահպանւումէմարդը։Ճիշտէ,որ«շրջապատը
պահպանելը»եւ«արարչագործութիւնըպահպանելը»գործնականում
նոյնհետեւանքներնունեն,սակայնսկզբունքօրէնիրարիցտարբերեն։
Առաջինիպարագայինմարդնէկեդրոնում,իսկերկրորդիդէպքում՝
Արարիչը։«Շրջապատըպահպանողների»համարմարդըդէմառյանդի
մանէբնութեանը,մինչ«արարչագործութիւնըպահպանողների»համար
նա,իբրեւարարած,իրբնութեամբնաեւբնութեանմասէկազմում։Բե
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նեդիկտոսԺԶ.պապը,խօսելով«մարդուբնապահպանման»(„Ökologie	
des Menschen“)մասին,ցանկանումէամբողջացնել«շրջապատիպահպա
նումը»արարչագործականհամապարփակպահպանումով։

Դ. Մարդն իբ րեւ ան ցում

Արդէնխօսեցինքմարդուանցումների,նրաառաջինուկենսորոշ
անցմանեւէութեանմասին։Սակայնմարդըոչմիայնանցնումեւանց
կացնումէ,այլնաեւինքնինանցումէ։Նախածնողներիանհնազան
դութիւնըԱստուծոյնկատմամբնշանակումէրհակակամութիւնեւհա
կակայութիւն։Հակականվերացրեցեդեմականներկանուեռփեղկեց
ժամանակը.եթէմարդուվախճանըԱստուծոյերանականհայեցումնէ,
ապադակարողէժամանակի,այլմիայնբացարձակներկայիմէջ(nunc 
stans)կայանալ՝վերահաստատելովհնազանդութիւնը,այսինքն՝համա
կամութիւննուհամակայութիւնը։Խորհրդազգածկենցաղավարութեան
նպատակնէաստէնականկեանքումշիջեցնելիւրականկամքըեւբա
ցարձակներկայի՝nunc stansիմէջձերբազատուելժամանակիկապանք
ներից։Այսբացարձակներկան,ըստկրօնների,տարբերանուններունի՝
«Նիրվանա»(բուդդիզմ),«Բրահման»(հինդուիզմ),«Մէկը»(տաօիզմ),
«Խորհրդազգածմիութիւն»(քրիստոնէութիւն)։Բացարձակներկայիմէջ
վերանումենտարբերութիւններնուսահմաններըեւնոյնիսկլեզուն,
որովհետեւխօսելնշանակումէմիշտտարբերելմէկբառըմիւսից,են
թական՝բայից,բայը՝խնդրիցեւայլն։Այդպատճառովէլխորհրդազգած
կենցաղավարութեանհամարայսսահմաններըվերանումենմիայնլռու
թեանմէջ։Սակայնիտարբերութիւնմիւսկրօնների՝քրիստոնէութեան
մէջԱստուածեւմարդըանձերեն՝եռադէմումիադէմ,անձերլինելով՝
չենկարողիրարհետմիանալեւձուլուել։Մարդըերանականվիճակում
միայնհայումէԱստծուն։
ՔանիորԱստուած«ամենիցակնկալութիւն»է,մարդըձգտումէ

անանցինեւանսահմանին։Ոչմէկ«սահման»չիկարողնրանբաւարա
րել,եւնրակեանքըշարժումներովլիէմինչեւհանգչիերանականվիճա
կում։Եւեթէմարդուհամարամէնինչսահմանաւորէ,որովհետեւինքը
ձգտումէանսահմանին,ապանաանդրազանցումէիւրաքանչիւրսահ
ման։Իսկմարդուհամարամէնինչսահմանէ,որովհետեւանսահմա
նինձգտելով՝նաարդենիսկամէնսահմանիմիւսկողմումէ։«Ամենից
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ակնկալութիւնը»այնառինքնիչոյժնէ,որըմարդունսահմանիցսահման
էանցկացնում,մինչեւայդշարժմանակնկալութիւննիրականանայ,եւ
մարդնանանցինհասնի։
Մարդնանդրազանցականէակէ,որըմիայնչիանցնումկամանց

կացնում,այլինքնինանցումէ։

РЕЗЮМЕ

Одним	из	ключевых	слов	христианского	вероучения	является	«переход».	
Творение	—	тленно.	Основой	этого	перехода	был	первоначальный	переход	че-
ловека	—	«согрешение»,	не	подчинившись	первой	заповеди	Божьей,	данной	
в	раю.	Этот	первоначальный	переход	заложил	основу	тленности	человека	и	
существ	–	смерти.	Тем	не	менее,	тленный	человек	не	должен	недооценивать	
«бренный»	мир,	поскольку	его	жизнь	в	этом	переходящем	мире	определяет	его	
будущее	«непреходящее»	состояние.

C	переходом	тесно	связано	понятие	«граница»,		так	как	каждый	переход	—  
«переход»	или	«переступление»	границы.	И	переход	этой	границы	касается	не	
только		первоначальной	«границы»,	начерченной	Богом,	Его	заповедью,		но	и	
всякого	существа,	которое	по	своей	природе	«ограничено».	Каждое	существо,	
будучи	«ограниченным»,	отличается	от	других	сущностей	и	существ.	Итак,	че-
ловек	—	единственное	сознательное	существо	на	этой	границе,	пытающееся	
постоянно	«проходить»	эти	границы	посредством	науки,	искусства	и	ловкости.	
У	животного	и	растения	нет	подобного	сознания	и	побуждения.	А	человек	— 
владыка	этого	стремления	и	осознания,	потому	что	он	по	своей	сути	стремится	
к	«безграничному»,	который	Нарекаци	называет	«самым	ожидаемым».	Только	
в	свете	«безграничного»	человек	может	видеть	«границы»	и	пытаться	«пере-
ступить»	или	«превзойти»	их.		Таким	образом,	человек	не	только	«переходя-
щий»,	но	сам	«переходит»	от	ограниченного	к	безграничному.	

SUMMARY

“Transition”	is	one	of	the	key	words	in	Christian	doctrine.	Creatures	are	
transient.	The	basis	of	this	transition	was	human	beings’	initial	transition	— “sin,” 
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by	disobeying	God's	first	commandment	in	the	paradise.	This	initial	transition	as	
a	sin	laid	the	foundation	for	death,	i.e.	transience	of	human	beings.	However,	the	
transient human beings should not underestimate the “transient” world, because 
their	life	in	this	transient	world	determines	their	future	“intransient”	condition.

The notion of “limit” is closely related to transience, because every tran-
sience	is	a	“crossing”	or	“violation”	of	limits.	And	the	crossing	of	this	limit	re-
fers	not	only	to	the	violation	of	the	original	limit	set	by	God,	i.e.	commandments,	
but	to	every	being,	who	is	“limited”	by	nature.	Every	person,	being	“limited”,	
has his/her own essence, which distinguishes him/her from all other essences 
and	beings.	Thus,	the	person	is	the	only	being	who	is	conscious	of	that	limit,	
and	incessantly	tries	to	“cross”	those	limits	through	knowledge,	art	and	crafts.	
Animals and plants do not have such consciousness and drive; however, human 
beings possess that drive and consciousness, because they by nature tend towards 
the	“limitless”,	which	is	called	“everybody’s	expectation”	by	Gregory	of	Narek.	
It	is	only	in	the	light	of	the	“limitless”	that	human	beings	can	see	“limits”	and	try	
to	“cross”	or	“surpass”	them.	Thus,	human	beings	are	not	considered	to	be	only	
“transient”:	they	themselves	are	the	“transition”	from	limited	to	limitless.



	 ԷՋՄԻԱԾԻՆ	

ԻՎԱՆ ԻԼՅԻՆ

ՀԱՅ ՐԵ ՆԻ ՔԻ ՄԱ ՍԻՆ

Սկիզ բը՝ նա խոր դիվ

3. Ինչ է հայ րե նա սի րու թյու նը

Հայրենասիրությունըսիրոզգացմունքէառհայրենիք,ուստիեւայն,ինչպեսեւամենայնզգացմունք՝իմասնավորիսիրոզգացմունքը,իր
արմատներովհասնումէմարդուանգիտակցականիխորքերը՝բնազդի
եւկրքերիկացարան,ուրամենհետաքրքրասերաչքչէ,որկարողէթա
փանցել։Բայցկանհոգեւորփորձառությանաստիճաններեւհոգեւոր
տեսությանուժեր,որոնցառջեւբացվումեննրադռները։Այդժամհե
տեւյալձեւերնուօրենքներնենիհայտգալիս։
Նախեւառաջհայրենիքիձեռքբերումըյուրաքանչյուրմարդպիտի

ինք նու րույ նա բար եւառանձ նա բար վերապրի։Ոչոք՝ո՛չդաստիարակները,
ո՛չընկերները,ո՛չհասարակականկարծիքը,ո՛չպետականիշխանությու
նըչենկարողմեկայլմարդուհայրենիքպարտադրել,քանզիառհասա
րականհնարէպատվերովսի րել, ուրա խա նալ եւ ստեղ ծա գոր ծել։Հայրե
նասիրությունը՝իբրեւբերկրալիսիրոեւներշնչյալստեղծագործական
վիճակ,հոգեւորվիճակէ,ուստիեւկարողէառաջանալսոսկինք նա վա
րու թյան (ազատության)կարգով՝անձնական,բայցիրականեւառար
կայականհոգեւորփորձառությանմեջ։Դրսիցեկողամենայնպատվեր
կարողէխանգարելայսփորձառությաննուհանգեցնելչարաբաստիկ
կեղծակերպության(սիմուլյացիա)։Սերն«ինքնին»էառաջանում՝հոգին
նվաճողուխանդաղատողթեթեւեւանբռնազբոսառարկայականուրա
խությանմեջ։Սույնազատառարկայականխնդությունըկա՛մհամակում
էմարդուն.այդժամնադառնումէսի րո առար կա յի կեն դա նի գոր ծա րա նը 
եւչինեղվումդրանից,այլբերկրումէիրերջանկությանհամար,կա՛մ
էլանցնումէհոգուկողքով.այդժամնրանմիայնկարողէօգնության
հասնելկյանքիմիայնպիսիցնցում,որընրամեջկբացիհոգեւորփոր
ձառությանեւսիրոաղբյուրները։



54 ԻՎԱՆ ԻԼՅԻՆ 2021 Ա. 

Այսպեսկոչված«պետական»,արտաքնապեսհարկադրական,պաշ
տոնականհայրենասիրությունըմիշտչէ,որհոգումհայրենիքիզգաց
մունքէարթնացնումուդաստիարակում,իսկհաճախնույնիսկվնասէ
պատճառում։Այնինչփորձառուեւնրբանկատդաստիարակնիզորուէ
երեխայիմեջիրապեսիսկականհայրենասիրությունարթնացնել։Հենց
արթ նաց նել,այլոչթեհարկադրել։Դրահամարնաինքըպիտիանկեղծ
եւհամոզվածհայրենասերլինիեւկարողանահամոզիչկերպովերե
խաներինցույցտալհայրենիքիայնխորություններնուգեղեցկություն
ները,որոնքիրականումսիրոեւպաշտամունքիենարժանի։Նաոչթե
հայրենիքինկատմամբսերպիտի«քարոզի»,այլգրավչորենդա վա նի եւ 
գոր ծե րով ապա ցու ցի այն՝զորությամբեւհավատարմությամբառլեցուն։
Նապիտիերեխայիհոգինասեսզետեղիիրհայրենիքիհոգեւոր

փորձառությանծիրում,այնամփոփինրամեջեւսովորեցնիհաստատ
վելայնտեղուստեղծագործաբարծաղկել։Այդժամհայրենասիրական
ինքնորոշումնազատեւանմիջականորենկյանքիկկոչվի։Եւմանուկն
աննկատկդառնաիրհայրենիքիկենսականմասնիկը։
Այսպիսիմիաձուլմանկամսերտաճմանհիմքումմիշտընկածէուղի

նե րի եւ հո գեւոր կեն սա կեր պե րի ինչոր միան մա նու թյուն.մարդըկարողէ
ճանաչելիրժողովրդին՝անսալովիրիսկհոգուկյանքինեւիրժողովրդի
հոգեւորկյանքինեւճանաչելովիր ստեղ ծա գոր ծու թյու նը նրա ուղի նե րում, 
իսկ նրա ուղին՝ իր ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ։Սակենսախինդվստահություն
էշնորհումնրան,որըկարելիէհետեւյալխոսքերովարտահայտել.

Ես նրա պես եմ, նա՝ ինձ պես...
Կամայլկերպ.
Իմ հո գին նրա Հո գու պես է, նրա Հո գին՝ իմ հո գու պես։
Հետեւաբար,ես հո գի եմ նրա Հո գուց. ես պատ կա նում եմ նրան, եւ այդ 

իսկ պատ ճա ռով նրանն են իմ սե րը, իմ կամ քը, իմ կյան քը։
Սույնգործընթացիմեջառավելհիմնավորուընդգրկունկերպովխո

րամուխլինելիսկհայտնաբերենքհետեւյալը։
Մարդկանցհայրենասիրականմիությանհիմքումընկածէնրանց

ինչորմիհամապատկանելություն՝նույնքանանհրաժեշտ,բնականեւ
սրբազան,որքանորմարդուհամարանհրաժեշտ,բնականեւսրբա
զան են բուն հոգեւորԱռարկան եւ հոգեւոր կենսակերպը։Մարդիկ
միազգի մեջ են միավորվում եւ մի հայրենիք կերտում հենց իրենց
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հոգեկերտվածքինմանությանպատճառով,իսկայդհոգեկերտվածքն
աստիճանաբարէձեւավորվումպատմականորենփորձապաշտական
(էմպիրիկ)տվյալներից.ներքին՝մարդումեջթաքնված(ռասա,արյուն,
խառնվածք,հոգեկանկարողություններեւանկարողություններ),եւար
տաքին(բնություն,եղանակայինպայմաններ,հարեւաններ)։Ժողովր
դի՝Աստծուցեւմարդկանցիցստացածայսբոլորարտաքինեւներքին
փորձնականիրողություններըմար դու հո գին պիտիմշա կի,ընդորում՝
դրանքիրենցհերթինձեւավորումենժողովրդիհոգին՝մերթդյուրաց
նելովնրահամարիրճանապարհները,մերթխճողելովեւանանցա
նելիդարձնելովդրանք։Արդյունքումմիասնականազ գա յինհո գեւոր 
կերտ վածքն է,որըեւմարդկանցհայրենասիրականմեկմիությանմեջ
էհամախմբում։
Առհասարակփորձապաշտականգոյությանբեռըհաղթահարվում

էմիայնստեղծագործելով,այսինքն՝տառապանքում,աշխատանքում,
ներշնչանքումնորարժեքներարարելով։Առհասարակմարդունմիայն
ազատագրումենպոռթկումնառհոգի,միայնհոգեւորվիճակներիիրա
կանացումը։Անձնականվախըեւվտանգը,անձնականտառապանքը
եւկործանումըընկրկումուհաղթահարվումենլոկայնսիրովեւայն
խնդությամբ,որոնքնվիրվածենանանցաստվածայինբովանդակու
թյանը։Եւայսստեղծագործականգործընթացումեւմանավանդայսհո
գեւորստեղծագործությանմեջամենժողովուրդիրենբնորոշառանձնա
հատկություննունի,որըձեւավորումէնրաազգայինհոգեւորկերտված
քըկամփիլիսոփայորենասած՝նրաազգայինհոգեւորգործողությունը1։
Արդ,ամենայնժողովուրդյուրովիէամուսնանում,ծնում,հիվանդա

նումումահկանացունկնքում,յուրովիէծուլանում,աշխատում,տնտե
սությունվարումուհանգստանում, յուրովիէվշտանում, լացլինում,
բարկանումուհուսահատվում,յուրովիէժպտում,ծիծաղումեւուրա
խանում,յուրովիքայլումուպարում,յուրովիերգումուերաժշտություն
ստեղծում,յուրովիխոսում,ասմունքում,սրամտումեւճարտասանում.
յուրովիէդիտարկում,հայումեւգեղանկարչությունստեղծում,յուրո
վիքննում,ճանաչում,դատողություններանումուապացուցում,յուրո
վիմուրում,բարերարումեւհյուրասիրում,յուրովիտներուտաճարներ

1 Ինքնըստինքյանհասկանալիէ,որսույնգործողություննիրմեջներառումէնաեւան
գիտակցականիողջխորությունը,բնազդի,կրքերիկյանքնուկյանքիժառանգականկացու
թաձեւը։
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կառուցում, յուրովիաղոթումուհերոսանում...Յուրաքանչյուրժողո
վուրդյուրովիէգոռոզանումուհուսալքվում,յուրովիկազմակերպում
իրկյանքը։Յուրաքանչյուրնիրավունքիեւարդարությանայլզգացում
ունի,այլբնավորություն,այլկարգապահություն,բարոյականտեսլա
կանիմասինայլպատկերացում,այլքաղաքականերազանք,այլպետա
կանբնազդ։Միովբանիվ՝ամենայնժողովուրդուրիշ եւ առանձ նա հա տուկ 
ազ գա յին հո գեւոր գոր ծո ղու թյան կրող է։
Յուրաքանչյուրժողովուրդյուրովիէքանդումուլուծումպատմա

կանորենտվյալբնավորության՝բնազդի,կրքերի,խառնվածքի,զգա
ցումների,երեւակայության,կամքիեւմտքիհանգույցներըեւյուրովի
էլայդթելերըվերածումհոգեւորգործվածքի։Յուրաքանչյուրանհատ
հոգիիրսահմանափակության,իրդժբախտության,իրկրքերիեւիրան
կարողություններիհետպայքարումիրհամարյուրահատուկհոգեւոր
ուղիէբացում.եւհենցտառապածհոգեղենությանայսուղինէ,որնմա
նու թյամբ եւ հա րա զա տու թյամբ միավորումէանհատականհոգիննույն 
ազ գու թյան այլ հո գի նե րի հետ։
Հիանալիէ,որհոգեկանեւհոգեւորնմա նու թյան թելերըմարդկանց

ավելիսերտ,հետեւաբար՝ավելիամուրենկապում,քանմյուսթելե
րը։Բունուղինեւանձնականհոգեղենացմանշավիղը,հոգեւորկյան
քիբունկշռույթը՝իրհայեցողությանեւգործողությանմեջ,մտավոր
հետաքրքրություններիբնույթը,հոգեւործարավիեւծարավըհագեցնե
լուբունաստիճանը,բունհուսադրումնուբարեբանությունը՝այսամե
նընմանությամբեւհարազատությամբամուրիրարենշաղկապումմի
ժողովրդիպատկանողանձանց։Սույննմանությունըպատճառէդառ
նումմարդկանց՝փոխադարձկապվածությամբիրարհետմիավորվելու,
ինչնստիպումէնրանցդողալհամատեղկյանքիվրա,հաստատելու
կատարելագործելկյանքիբարելավումը։Նմա նու թյու նը հոգեւորկյան
քումաննկատտանումէբուռնշփում նե րի եւ փոխ ներ գոր ծու թյան,ինչը,
իրհերթին,արգասավորվումէե՛ւստեղծագործականնորջանքերով,ե՛ւ
նորնվաճումներով,ե՛ւնորնմա նե ցում նե րով։Հոգեւորնմանությունըհո
գեւորմիասնությունէառաջբերումեւհակառակը։Իվերջո՝հոգեւոր
«համակեցության»(«սիմբիոզի»)բովանդակգործընթացըխարսխվածէ
մի եւ ընդ հա նուր հո գեւոր առար կա յի միանմանապրումիվրա։Չկաավե
լիսերտմիասնություն,քանմիակԱստծումիօրինակհայեցողությունը,
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ընդորում՝ճշմարիտհայրենասիրությունըհենցայսպիսիմիասնությանն
էլմոտենումէ։
Սաչինշանակում,որնույնհայրենիքիզավակներըպիտիկրոնա

կան նույն դավանանքին հետեւեն եւ նույն Եկեղեցունպատկանեն։
Սակայնհայրենասիրականմիասնությունը,անկասկած,ավելիսերտ,
մտերմիկեւամուրկլինիանդ,ուրժողովուրդըոչմիայնմիասնական
տարածքովեւեղանակայինպայմաններով,ոչմիայնպետականիշխա
նությամբեւօրենքներով,ոչմիայնտնտեսությամբուկենցաղով,այլեւ
հոգեւորուսմունքովէմիավորված,որըհասնումէմինչեւկրոնական
դավանանքիեւմիումիակԵկեղեցուպատկանելությանմիությանը։
Հայրենասիրականմիասնությունըհո գեւոր միաս նու թյան տարատեսակ
է,իսկաստվածապաշտությունը՝մարդկայինհոգուամենախորուզորեղ
դրսեւորումներիցմեկը։
Դեռհինհեթանոսժողովուրդներնէինհայրենասիրությունըկրո

նիհիմքիվրակառուցում։Նրանցհամարքաղաքացիականհայրենա
սիրությունը նախեւառաջհայրենիքաղաքի չաստվածներիպաշտա
մունքնէր։Քաղաքացիներիշարքըհամալրողպատանուերդումըհնչում
էրայսպես.«Պիտիպաշտպանեմտաճարներնուսրբազանարարողու
թյուններըեւպաշտեմիմհայրենիքիսրբությունները»(Պոլլուքս).ըստ
այդմ«քաղաքացիլինելը»հավասարազորէր«զոհաբերություններինիր
մասնակցությունըբերելուն»(Դեմոսթենես)2։Նմանմիբանգտնումենք
նաեւհռոմեացիների,օրինակ՝Ցիցերոնի՝կրակոտխոսքիայդսառնա
սիրտվարպետիտողերում.«Աստէիմհավատը,աստ՝իմտոհմը,աստ՝
իմհայրերիհետքերը.եսիվիճակիչեմարտահայտելու,թեինչհիաց
մունքովենհամակվումիմսիրտնուհոգին...»3։
Այսպես՝հինժամանակներումկրոնականմիասնությանեւհայրե

նասիրականմիասնությանսկզբունքներըպարզապեսհամընկնումէին.
միասնականժողովորդըմիհոգեւորմշակույթէրստեղծումեւմիհավատ
ուներ։Պատմականհետագատարանջատմանընթացքումիհայտեկան
հայրենասիրականհամայնքներ,որոնքմիկրոնովմիավորվածչէին,ինչ
պեսեւկրոնականմիություններ(եկեղեցիներ),որոնցզավակներըտար
բերազգերի,հայրենիքներիուպետություններիէինպատկանում։

2 Այս հարցովտե՛սՖյուստելդըՔուլանժի «Հինքաղաքացիական համայնքը» (La cite 
antique)հրաշալիաշխատությանտեղեկություններիուսանելինյութերը,գլուխ3—7։

3 Cicero, De legibus, II.(ցիցեռոն ,Օրենքներիմասին.—ռուսխմբագրիծնթ.)։
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Կրոնականեւհայրենասիրականհամայնքներիտարբերություննայն
է,որկրոնումմարդիկսիրումուհավատումենԱստծուն,իսկհայրենա
սիրականմիությանմեջմարդիկսի րում են իրենց ժո ղովր դին՝ իր հո գեւոր 
յու րօ րի նա կու թյամբ,եւհավատումհարազատ ժո ղովր դի հո գեւոր ուժին եւ 
ստեղ ծա գոր ծա կան զո րու թյա նը։ԺողովուրդնԱստվածչէ,եւնրաներ
կինքբարձրացնելը՝աստվածացնելը,կուրությունումեղքէ։Սակայն
իրհայրենիքըկերտածժողովուրդըերկրիվրաԱստծուգործիկրողնու
սպասավորնէ,ասես՝Աստվածայինսկզբիանոթնուգործարանը։Դա
միայն«իմ»ժողովրդին(ովէլնալինի)չէ,որվերաբերումէ,այլ իր հո
գեւոր մշա կույթն ստեղ ծած մյուս բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին։Հետեւաբար,դա
վերաբերումէնաեւիմժողովրդին,որներկայումսինձհամարամենից
կարեւորնէ։
Իսկեթեավելիխորնուուշադիրնայենք,ապակտեսնենք,որամե

նայնհոգեւորգործողությունիրիսկառանձնահատուկհոգեկանհո
գեւորկառուցվածքնունի,որըյուրովիկազմվումէբնազդայինհակում
ներից,զգացմունքից,կամքից,երեւակայությունից,մտքերից,զգացո
ղություններիցեւարտաքինարարքներից։Այսպեսէե՛ւկրոնականհա
վատում,ե՛ւճանաչողությանմեջ,ե՛ւբարոյականությանմեջ,ե՛ւարվես
տի,իրավագիտության,աշխատանքիուտնտեսականգործունեության
մեջ.միխոսքով՝մարդուբովանդակհոգեւորկյանքում։Պարզվումէ,
որայսպեսէոչմիայնառանձինվերցրածյուրաքանչյուրմարդուանձ
նա կան,այլեւամ բողջ ժո ղո վուրդ նե րի կյանքում։Ամենմիժողովուրդիր
մեջկրումեւիրիսկպատմությանընթացքումկյանքիէկոչումյուրա
հատուկազգայինկառուցվածքիհոգեկանհոգեւորգործողություններ,
որոնքեւիրմշակույթինինքնատիպբնույթենհաղորդում։Այսմշակույ
թիամենայնստեղծագործություն՝խրճիթիփորագրազարդիցսկսյալ
եւգիտականաշխատությամբվերջացյալ,ազգայինպարիցսկսյալեւ
երաժշտականսոնատովվերջացյալ,ռամկականտարազիցսկսյալեւ
ազգայինհերոսովեւմայրեկեղեցովվերջացյալ,փթթումուծաղկումէ
իրհոգեւորպարտեզումեւասեսհյուսվումմիդրասանգում,որըշաղ
կապումէդրանքմեկմիասնությանմեջ՝ամենտեսակիօրենքներիցեւ
շղթաներիցավելիամուր։Ժողովրդիամենայնհոգեւորնվաճումբոլորի
համարմիասնական,ընդհանուրակութ է,որիցառանցմարելուտա
րածվումէհոգեւորայրմանհուրը,այնպեսորազգայինհոգեւորմշա
կույթիհամակարգըբազմաթիվընդ հա նուր վառածկրակներիտեսքովէ
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պատկերանում,որոնցիցյուրաքանչյուրըկարողէեւպիտիբոցավառի
իրանձ նա կան հո գու հու րը։Եւայսհուրը,նորակութներիվրատարածվե
լով,պահպանումէիրսկզբնականմիատարրությունը՝ե՛ւկշռույթում,ե՛ւ
զորությանմեջ,ե՛ւգույնի,ե՛ւայրմանբովանդակբնույթիմեջ։Այսպեսեն
ժողովուրդներըյուրատեսակհոգեւորմիություններկազմում.այստեղից
ամենայնարտաքինփորձապաշտականկապ(ռասայական,տարածա
կան,պատմական)իրճշմարիտուխորիննշանակություննէստանում։
Ահաթեինչուեն ազ գա յին հան ճա րը եւնրաստեղծագործությունը

հաճախյուրահատուկհայրենասիրականսիրոառարկադառնում։
Ժողովրդականոգուկյանքնիրխտացվածեւլիարժեքարտահայ

տությունըգտնումէհանճարիստեղծագործությանմեջ։Հանճարըխո
սումէիրե նից,բայցոչմիայնիր,այլեւբովանդակժողովրդիփոխարեն.
եւայն,ինչնաասումէ,միէբոլորիհամար,բայց՝անհասկանալիմեծա
մասնությանը,իսկշատերին,թերեւս,անմատչելիԱռարկաէ.եւայն,ինչ
նաասումէդրամասին,Առարկայիբնությունըեւժողովրդականոգու
էությունըբացահայտողճշմարիտ,իրականխոսքէ.եւայն,թեինչպես
էնաայդխոսքնասում,փարատումէժողովրդականոգուկաշկանդվա
ծություննուանձկությունը,քանզինրա խոս քը ազ գա յին կա ռուց ված քի հո
գեւոր գոր ծո ղու թյու նից է ծնվում եւպահպանվումժողովրդականկյանքի
իրականկշռույթով։
Հանճարը բարձրացնում ու տանում է իր ժողովրդի բեռը՝ նրա

դժբախտությունների,նրաորոնումների,նրակյանքի,նրապատմական
եւբնականգոյությանբեռը,եւբարձրացնելովայն՝ստեղծագործաբար
բերումնրահանգույցներիեւդժվարություններիհոգեւորլուծմանը։Նա
հաղթահարումէայդբեռը,նահրճվումէ,նահաղթանակէտոնում,ընդ
որումայնպես,որնրահաղթանակը,անմիջականեւմիջնորդավորված
շփմանպարագայումդառնումէհաղթանակիաղբյուրբոլորնրանցհա
մար,ովքերնրահետկապվածենազգայինհոգեւորնմանությամբ։Հան
ճարինտրվածէայնզորությունը,որիհամարանցյալումտոչորվելեւ
հանունորիտառապելենամբողջսերունդներ,եւորիցելնումէուպիտի
ելնիօգնությունուուրախությունամբողջսերունդներիհամարապա
գայում։Նաիրեղբայրներինհոգեւորհաղթանակտոնելէսովորեցնում,
ցույցտալիս,թեիրենքինչպեսկարողենհոգեւորհաղթողներդառնալ։
Հանճարիստեղծագործնվաճումըբոլորկիսաստեղծագործկյանքվա
րողմարդկանցճանապարհէցույցտալիս.բավականէմիայնընկալեն
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նրաարարումնուստեղծագործությունը,գեղարվեստորեննույնականա
նաննրահետ,իսկույնեւեթայսվերարտադրությանեւընդօրինակման
մեջիրենցհամարկգտնենայնհոգեւորազատությունը,առանցորի՝
տառապանքիեւգայթակղություններիմատնվածկմնային։
Ահաթեինչուէհանճարըմիշտիրժողովրդիհամարհոգեւորազա

տագրության,ուրախությանեւսիրոկենդանիաղբյուրըմնում։Նաայն
ակութնէ,որումպոռթկալովբոցավառվելէազգայինոգուհուրը։Նա
այնառաջնորդնէ,որիրժողովրդիհամարազատությանըեւաստվա
ծայինբովանդակություններինտանողուղիղճանապարհէուղենշում.
նաՊրոմեթեւսնէ՝իրժողովրդիներկնայինկրակպարգեւող,Ատլանտը՝
իրժողովրդիհոգեւորերկինքնիրուսերիվրապահող,Հերակլեսը՝նրա
անունիցիրսխրանքներըկատարող։Նրագործողությունըհա մա ժո ղովր
դա կան, ազ գա յին ինք նո րոշ ման գործողություննէհոգումեջ,եւդեպինրա
ստեղծագործություննենբոլորկողմերիցգալիսուխռնվումնրաշուրջ
գալիքսերունդները,ինչպեսազգայինԱստվածապաշտությանմիասնա
կանեւընդհանուրզոհասեղանիառաջ։
ՀանճարնիրժողովրդինկանգնեցնումէԱստծուառաջեւնրափո

խարենունրաանունիցխոստովանումնրաառարկայականհավատի,
նրաառարկայականհայեցողության,գիտելիքիեւկամքիհանգանա
կը։Այդունաբացահայտումեւհաստատումէազգայինհոգեւորմիաս
նությունը,այնվեհասքանչհոգեւոր«Մենքը»,որըհայրենիքիբունէու
թյուննէկազմում։Հանճարնայնհոգեւորկենտրոննէ,որըձեւավորում
էհոգեւորկյանքնուավարտինհասցնումիրժողովրդիհոգեւորստեղ
ծագործությունը.այսունաարդարացնումէիրժողովրդիկյանքնԱստ
ծուառաջ,հետեւաբարնաեւ՝պատմությանմյուսբոլորժողովուրդների
առաջ,ուդառ նում հայ րե նի քի ճշմա րիտ հիմ նա դի րը4*...
Այսպիսով՝ հիմնավորել հայրենիքի գաղափարը եւ հայրենասի

րությանզգացումընշանակումէոչմիայնցույցտալդրանցանխու
սափելի եւ բնական լինելը ժողովուրդների պատմական զարգաց
ման ծիրում, դրանց պետական նշանակությունն ու մշակութային

4 *Հայոցաշխարհում,անկասկած,այդհանճարըՀովհ.Թումանյաննէ,որնիրբազմաժանր
երկերումբացահայտումէհոգեւորհայրենիքիխորհուրդխորինը,ազգայինխառնվածքի
առանձնահատկություններնուխութերը,արտահայտումպատմականճակատագրիցավն
ուվիշտըեւհույսովհայումապագային՝«զարկված»,«ողբի»հայրենիքիփոխարեն«հույսի»,
«լույսի»,«նոր»,«հզոր»հայրենիքիտեսլականով։
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արդյունավետությունը,այլեւդրանց հա վա տար մու թյունն առ Աստ ված,
դրանցկրոնական(վերդավանաբանականեւվերեկեղեցական)սրբու
թյունըեւըստայդմ՝դրանցճշմար տա ցիու թյու նը բո վան դակ մարդ կու թյան 
առաջ,ինչըեւմենքարեցինք։
Հայրենիքիցխոսողընկատիունի(գիտակցաբարթեենթագիտակ

ցաբար)իր ժո ղովր դի հո գեւոր միաս նու թյու նը։Դամիմիասնությունէ,որն
առաջացելէմարդկանցբնազ դա յին նմա նու թյու նից, շփու մից եւ փոխ ներ
գոր ծու թյու նից՝իրենցառԱստվածդարձիգալուծիրում,Աստծուցշնորհ
վածարտաքինբնությանեւմեկըմյուսինկատմամբ։Սույնմիասնությու
նըկայանումէպատ մա կա նո րեն՝իրենց՝բնությանհետպայքարի,միաս
նականհո գեւոր մշա կույ թի ստեղծմանեւներխուժածխախտողներիցինք
նա պաշտ պա նու թյան պարագայում։Սույնմիասնություննամրապնդվում
էազգայինհոգեւորգործողությանինքնատիպությանեւպարտադրված
պատմականմշակութայինուպետականտնտեսականխնդիրներիպայ
մաններում։Յուրաքանչյուրժողովուրդկոչվածէառայն,որընդունի
իրեն բնականորեն ուպատմականորեն «տրվածը» եւ հոգեւորապես
մշակիայն,հաղ թա հա րի, յու րո վի հո գե ղե նաց նի, հա րա տեւի իր՝ յու րօ րի նակ 
ազ գա յին ստեղ ծա գոր ծու թյամբ։Դա նրա ան կապ տե լի, բնա տուր, սրբա զան 
իրա վունքն էեւընդսմին՝նաեւնրապատմական,համամարդկային,եւոր
ամենիցկարեւորնէ,կրո նա կան պար տա կա նու թյու նը։Նաայդպարտա
կանությունիցեւայդկոչումիցհրաժարվելուհոգեւորիրավունքչունի։
Իսկհրաժարվելունպես՝հոգեւորանկումկապրիուկկործանվի.պատ
մականորենկվերանաաշխարհից։
Այլկերպասած՝ամենժողովրդիբնությունիցեւԱստծուՀոգուց

միբանէտրվում։Յուրաքանչյուրժողովուրդկոչվածէընդունելուե՛ւ
բնությունը,ե՛ւՀոգին,ե՛ւՀոգովհոգեղենացնելուե՛ւիրեն,ե՛ւբնությու
նը։Ամենժողովրդիհոգեղենացումըկատարվումէյուրօրինակկերպով
եւպիտիինքնուրույնընթացքունենա։Ազգայինհոգեւորմշակույթն
ասեսօրհներգլինի՝պատ մու թյան հո լո վույ թում ողջ ժո ղովր դի կող մից առ 
Աստ ված եր գե ցիկ հնչող,կամհոգեւորհամանվագ՝պատմականորենառ
ամենայնիԱրարիչհնչեցված։Եւհանունայսհոգեւորերաժշտության
ստեղծմանժողովուրդներնապրումենդարեդար՝իրենցչարչարանքնե
րումեւտառապանքներում,անկումներումուվերելքներումմերթճախ
րելովերկնքում,մերթքարշգալովներքեւում՝աշխատանքիյուրօրինակ
աղոթքեւհայեցողությունկերտելովիխրատայլժողովուրդների։Եւ
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հոգուայսերաժշտությունըյու րօ րի նակ է ժո ղովր դից ժո ղո վուրդ,եւայս
երաժշտությունըհենցՀայրենիքնէ։ԵւամենոքճանաչումէիրՀայրե
նիքըշնորհիվայնբանի,որիրհոգուանձնականերաժշտություննար
ձագանքումէհամաժողովրդականերաժշտությանըեւճանաչելովսեր
տաճումէնրան,ինչպեսմեկհոգուձայննէհամահնչումերգչախմբի
երգեցողությանհետ։
Ահաթեինչուենքմենքպնդում,որՀայ րե նիքն Աստ վա ծա տուր է՝ազ

գայ նո րեն ըն կալ ված,սնուցվածեւերկ րա յին գոր ծե րում հաս տատ ված Սուրբ 
Հո գու պար գեւ։Չիկարելիսեփականանձիմեջշիջելայդսրբությունը։
Նրանովհարկէապրել։Այնպետքէստեղծագործաբարեւպատշաճա
բարպահպանելսեփականանձում։Չիկարելիթույլտալ,որայլժողո
վուրդներայնստրկացնենեւոտքիկոխանդարձնեն։Հանուննրաարժե
պայքարելումեռնել։Յուրաքանչյուրքրիստոնյա,տեսնելովուհասկա
նալովայսամենը,պիտիկուլչգնափուչուկեղծավորմիջազգայնության
(ինտերնացիոնալիզմի)գայթակղություններին,այլարիաբարուազնվո
րենիրառաջդնիիրքրիստոնեականխղճմտանքըխռովողբոլորխնդիր
ներըեւլուծումըորոնիճշմարիտ,հոգեւորհայրենասիրությանոգով։

Թարգմանությունը՝
ԳՐԻԳՈՐ ԴԱՐ ԲԻ ՆՅԱ ՆԻ



ԱՐԾՐՈՒՆԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Պատմականգիտ.դոկտոր,
բանասիրականգիտ.դոկտոր,պրոֆեսոր,ՄՄ

ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍԻ ԲՆԱԳՐԻ ՇՈՒՐՋ

Սկիզ բը՝ նա խոր դիվ

Երկու դրվագ Ագաթանգեղոսի  
բնագրի պատմությունից

ՄայրԱգաթանգեղոսիբնագրիպատմությանըկարելիէհետեւելնաեւնրահայտնիդրվագներիցմեկի՝ Տեսիլիդիպաշարայինզարգաց
մանմիջոցով։Այնհարցերը,թետեսիլըիսկզբանեինչձեւովէեղել,
ինչպիսինէրայնԵ.Դարում,եւթեներկաբնագիրըերբեւինչպեսէ
ձեռքբերել,կարողենպատասխանգտնելմիայնբնագրագիտական
համադրումներիմիջոցով։
Հենցսկզբիցասենք,որտրամաբանորենիրարչենհամապատաս

խանումայներկուդրվագները,որոնցիցմեկումԳրիգորըհորիցդուրս
գալուցանմիջապեսհետոհարցնումեւիմանումէկույսերինահատակ
մանտեղերը,որտեղեւամփոփումէնրանցմարմինները,իսկերկրոր
դումտեսիլիմիջոցովէգտնումայնտեղերը(մարմիններիամփոփա
րանները),որտեղպիտիտաճարներկառուցի։Բայցմենքարդենգի
տենք,որայդհակասությանպատճառըերբեմնիերկուառանձինսրբա
խոսականդիպաշարերիգոյություննէեղել։
ԱռանձինվարքիբանավորտարբերակումԳրիգորըմեհյանների

ավերումիցհետոնրանցտեղըտաճարներէկառուցել։Իսկառանձին
վկայաբանությանբանավորտարբերակում,քանիորկույսերիսպանու
թյանեւնրանցգերեզմաններիվրատաճարներկառուցելումիջեւան
ցելէավելիքանկեսդար,Հռիփսիմյաններիշիրիմներըհնարավորէր
գտնելմիայնտեսիլիմիջոցով։Հնարավորէր,որայնտեղեւստեսիլի

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
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հեղինակըեղելէնույնանձը՝ԳրիգորՊարթեւը,ինչըեւՍահակինհուշել
էմիավորելուայդերկուերկերը։
Բայցահամիավորելուցհետոմնացելէվերոնշյալհակասությունը,

որովհետեւկույսերիթաղմանպարտականությունըդրվածէրԳրիգորի
վրա՝թաղում—բուժումհերթականությամբ։Իրականումամենինչհարթ
կլիներ,եթեՍ.Գրիգորիառանձինվարքումհերոսըբավարարվերմիայն
մկրտությանժամանակեղածգետադարձիհրաշքովեւլույսիշողիէջ
քով,որըցուցանումէրմայրտաճարիկառուցմանտեղը։Բայցդիպա
շարայինհենցայսդրվագիճոխացումնէլառաջէբերելնմանխառնաշ
փոթ,որըկփորձենք«տարրալուծել»ստորեւ։
Հովհաննես Ոսկեբերանի «Ներբողեան»ի շնորհիվ կարելի է վե

րականգնելՍահակիհունարենվարքիմեջՏեսիլիդրվագինհատկաց
վածդերը։
Պարզվումէ,որհունարենվարքում,ըստ«Ներբողեան»ի,Ս.Գրի

գորիվարդապետությանդրվագինհաջորդելէՏրդատիփառատրա
կանդիմումնԱստծուն(«...հաւատամքյամենասուրբԵրրորդութիւնդեւ
միԱստուածութիւն,որպէսլուաքիմերոյԼուսաւորչիսվարդապետու
թեանց...»(էջ39),որինէլհաջորդելենմեհյաններիավերումնուտա
ճարներիկառուցումը.«...եւիտեղիսնոցա(մեհեանների.—Ա. Ս.)տա
ճարհրաշալիսԱստուծոյյօրինէին՝նաեւիսրբոցմարտիրոսացնտեղի
նահատակութեան՝գեղեցիկկուսինՀռիփսիմեայեւմեծվկայուհւոյն
Գայիանեայեւընկերացնվկայարանսբազմապատիկսյարդարեալշինէ
ինըստտեսլեանցուցելոյնմաՏեառնԱստուծոյ»(էջ39—40)։Այսինքն՝
Ս.Գրիգորը,որհայոցԼուսավորիչէկոչվումդեռեւսոչթեմականվան,
այլբնորոշմանիմաստով,տեսիլիհամաձայն,տաճարներեւվկայատ
ներէկառուցումմկրտությունիցունրահետկապվածտեսիլիցառաջ։
Բայցերբգալիսէբունմկրտությանդրվագը,իհարկե,դարձյալտեսիլի
ազդեցությամբԿեսարիայումձեռնադրվելուցհետոայնտեղհայտնվում
էբունտեսիլը,որիննույնպեսհաջորդումէկառուցողականգործ.
«Եթէո՞ ոք էրԳրիգորիոս՝ ցուցանէրԱստուած, որպէսզի Հոգին

Սուրբաղաւնակերպտեսլեամբ յայտնէր ի վերայ նորա հանգչելով»
(էջ68)։Ձեռնադրվածվերադառնումէհայրենիք. «...ընդառաջըն
թանայրայնուհետեւիպատիւնմամեծարքայնՏրդատիոսհանդերձ
ամենայնզօրօքն,եւպատահեալմիմեանցառգետովնԵփրատայլիառ
նէրզամենեսեանխնդութեամբբազմաւ,քանզիմկրտէրզնոսայանուն
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սուրբԵրրորդութեանն,յորումեւլոյսանճառելիծագէրիյերկնիցհրաշ
սքանչելեացտեսողացն,եւյայնմհետէպատրաստէրՏեառնժողովուրդ
սեպհական,շինէրեւտաճարսԱստուծոյբազմապատիկսեւհրաշալիս
յաշխարհինՀայաստանեայց,կացուցանէրեպիսկոսպոսունս,երիցունս,
սարկաւագունս,դասսկղերիկոսացեւվանականաց...ամրացուցանէրի
հաւատս»(էջ68—69)։Այստեղլույսիիջմանվայրումտաճարկառուցե
լումասինչինշվում,թեեւոճականանհարթությունը՝կրկնությամբհան
դերձ,հուշումէ,որպետքէկապտեսնելլուսաշողիէջքիեւտաճարի
միջեւ։Այդաներեւույթկապըտեսիլիդիպաշարայինզարգացմանմեջ
նախապատրաստումէդավանաբանականմիտումներներառելու։
Վերջինսակնհայտ է մայրԱգաթանգեղոսիվերջնականտարբե

րակում,որձեւավորվելէԷ.դ.՝Կոմիտասկաթողիկոսիօրոք։Եւիրոք,
այդժամանակ(Զ.դ.երկրորդկես—Է.դ.),երբթեժացանՔրիստոսի
բնութեանվեճերը,դավանաբանականհատուկիմաստձեռքբերեցտե
սիլիմեջերկնքիցիջնողլույսը։Դաի՞նչէ.կենսաշողկենսալույս,Միա
ծի՞ն,թե՞պարզապեսլուսատեսհրեշտակ։Ըստհայազգայինեկեղեցա
կանեւժողովրդականավանդույթի՝մայրԱգաթանգեղոսիվերջնական
տեսիլովհաստատվումէՎաղարշապատիկենտրոնականսրբավայրի՝
Էջմիածինանվանումը։Հայտնիէ,որԴ.դ.վերջում,երբՍահակկաթո
ղիկոսըվերակառուցեցայնիբրեւմայրաքաղաքիգլխավորտաճար,
պաշտոնապեսկոչվեցս.Կաթողիկե,իսկժողովրդիմեջզուգահեռաբար
կոչվեցս.Շողակաթ(Ե.—Է.դդ.)1։
ԲայցՄովսեսԽորենացուվկայությամբ՝ճիշտայդպեսՍ.Շողակաթէ

կոչվելնաեւԲագավանիմայրտաճարըԴ.—Ե.դդ.ընթացքում։Բագավա
նինմանանվանումըվկայվածէնաեւըստասորականԱգաթանգեղոսի՝
Էջկենսալոյս(«յորումէջկենսալոյս»)2,ըստՄ.վանԷսբրոկի։Վերջապես
այդանվանհոմանիշնէհիշեցնումնաեւվրացականԾմինդաՍվետից
խովելի(ս.կենացսյուն)անվանումը։
Արդ,եթեմայրտաճարըԵ.դ.կոչվելէՍ.Շողակաթ,ապաի՞նչբո

վանդակությունէունեցելտեսիլը։Այդմասինպատկերացումկազմելու
1 Լ.Մելիքսեթբեկ,ՎրացաղբյուրներըհայերիեւՀայաստանիմասին,հտ.Ա.,Երեւան,

1934,էջ44.«ԵւվերոյիշեալԱբրահամկաթողիկոսնքշեց...վանահօրնս.Կաթողիկէից,որ
կոչւումէնաեւՇողակաթ(Շուլկաթ)»։

2 Մ.վանԷսբրոկ,Ագաթանգեղոսիբնագրիպատմությունից,ՊԲՀ,1984,№3,էջ28—
34։Հմմտ.M .   va n  E s b r o e ck , Le résumé syriaque de l’Agathange, Analecta Bollandiana, 1977,
էջ293—357։
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համարպիտանիկարողէլինելԱգաթանգեղոսիհունարենվարքային
տարբերակը(V.	G.),որըհայտնաբերելէԺ.Գարիտը,եւորիվերլուծմա
նըդեռկհասնենք։Առայժմառաջընկնելով՝ասենք,որայդխմբագրու
թյանհայերենբնագիրըկարողէրստեղծվելԶ.—Է.դ.սահմանին,ուստի
բունտեսիլըդեռխմբագրվածչէրմայրԱգաթանգեղոսումեւներկա
յացնումէրԵ.դ.վիճակը։ԱհաթեինչէպատմումհունարենԱգաթան
գեղոսիհամառոտտարբերակը.Գրիգորըմյուռոնըգետըթափեցեւ
խաչհանեցթեչէ՝գետըետդարձավեւկանգառավ,երեւացխաչաձեւ
հրեղենսյունեւզարմացրեցբոլորին3։
Հասկանալիէ,որայդտեղումկառուցվումէեկեղեցի,ուրեւնորա

դարձքրիստոնյաները՝մոտ37բյուր,հաղորդվեցին։Մերմեջբերածդի
պաշարայինսույնդրվագըլիովինհամապատասխանումէՍ.Շողակաթ
եկեղեցուկառուցմանտեղիընտրությանը,միայնթեայնԵ.դ.մայր
ԱգաթանգեղոսումարդենպատմվելէՎաղարշապատիՍ.Կաթողիկե
եկեղեցուառիթով։Պարզէ,որՇողակաթանունըդեռեւսչունիդավա
նաբանականորեւէակնարկանելումիտում,ուստիեւլիովինարտացո
լումէԵ.դ.30ականթվականներիհայկականիրողությունը։
Արդ,հունարենվարքիհիմանվրաենթադրելովտեսիլիբնագրային

վիճակըԵ.դ.՝կարելիէնաեւպնդել,որայննույնվիճակովեղելէնաեւ
Դ.դ.վերջինՍահակՊարթեւիհունարեննախնականվարքում,որը,սա
կայն,անտեսելէՀովհանՈսկեբերանըեւ«Ներբողեան»ումչիարտա
ցոլել։Եւիրոք,Ոսկեբերանըկարողէրչկարեւորելայդտեսիլըեւմիայն
հիշատակել,բայցՍահակիհամարայնունեցելէսկզբունքայինարժեք։
Չէ՞որդրանովնապետքէհաստատերհայոցմկրտությանեւնրագլխա
վորսրբավայրիաստվածահաճոբնույթը։Միայնհարցէմնում.Սահակի
նախնականբնագրումՍ.Շողակաթիհիմնումը,ըստտեսիլի,Բագավա
նո՞ւմէր,թե՞Վաղարշապատում։ԲագավանիօգտինվկայումէԽորենա
ցին,իսկՎաղարշապատի՝Ե.դ.հայերենմայրԱգաթանգեղոսը։Միբան
պարզէ,որեթեԲագավանումեղածլինի,միեւնույննէ,նույնբնագրում
եղելէնաեւՎաղարշապատիսրբավայրերիհիմնարկեքիմասին։Գու
ցեհենցՍահակինախաձեռնությամբէԲագավանիտեսիլըվերագրվել
Վաղարշապատինորակառույցմայրտաճարին՝Ս.Կաթողիկեին,դրա

3 «ԱգաթանգեղայՊատմութիւնՀայոց»,աշխատ.՝Գ.ՏէրՄկրտչեանեւՍտ.Կանայեանց,
Տփխիս, 1909։ Այսուհետ բնագրում կնշվեն մեջբերվող հատվածներիպարբերույթների
համարները:
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համարէլժողովրդիմեջպաշտոնականանվանըզուգահեռկոչվելէ
նաեւՍ.Շողակաթ։
Այսպիսով՝տեսիլիդրվագըեւսյուրովսաննլույսէսփռումհայերեն

մայրԱգաթանգեղոսիբնագրիպատմությանվրա՝հաստատելով,որնրա
հունարեննախաբնագիրնստեղծվելէերկուսրբախոսականաղբյուրնե
րիգրական«մոնտաժի»՝համակցմանհիմանվրա։

* * *
Վերնարդենասվեց,որմայրԱգաթանգեղոսըդեռեւսԵ.դ.աղբյուր

էծառայելԿորյունի,Եղիշեի,Փավստոսի,Խորենացու,Ղազարիեւայլոց
համարթե՛պատմականտեղեկություններիեւթե՛գրականոճիառում
ներով։Սակայնմերքննարկմանհաջորդառարկանլինելուէբանասի
րությանմեջԺ.Գարիտիհարուցածնորխնդիրը՝կապվածդավանա
բանականբնույթիմիփոքրբնագրիհետ,որըկոչվումէ«De	Fide»կամ
«Վասնհաւատոյ»։
Բանն այն է, որ ֆրանսիացի արեւելագետ, ագաթանգեղագետ

Ժ. Գարիտը, հանգամանորեն բնագրագիտական հետազոտության
ենթարկելովվրացականԺ.դ. շատբերդյանձեռագիրը,եկավմիան
գամայն համոզիչ մի եզրահանգման, ըստ որի՝ Հիպպոլիտոս Բոստ
րացուերկերի շարքումդրված «Վասնհաւատոյ»երկնիրենիցներ
կայացնումէՍ.Երրորդությանմիհավատոհանգանակ,որըքաղված
էԱգաթանգեղաՊատմությունից,մասնավորապեսնրամասըկազմող
«Վարդապետություն»ից4։
Դեռավելին.շարունակելովեւամրացնելովԺ.Գարիտիդրույթները՝

ԱլբերտՄուշեղյաննապացուցեց,որվրացերեն«Վասնհաւատոյ»երկի
համարհայերենաղբյուրէծառայելոչմիայնԱգաթանգեղոսիՊատմու
թյունը,այլեւԵւագրոսՊոնտացու«ՀաւատքորիՆիկիայ»մեկնության
հայերենթարգմանությունը5։
Մինչեւայդ,սակայն,ԳարիտիբացահայտումինհաջորդեցՊ.Մու

րադյանիաշխատությունը,որովհեղինակըփորձեցբացատրելվրա
ցերենDe	Frdeիծագմանհանգամանքները՝համարելով,որայնոչթե

4 Տե՛ս G .   G a r i t t e ,  Le traité géorgien “Sur la foi” attribué à Hippolyte, “Le Musèon”, 
t. LXXVIII, 1—2, Louvain, 1965,122—123։

5 ա.մուՇեղյան ,ԱգաթանգեղոսիՊատմությունըեւհինվրացերեն«Վասնհաւատոյ»
դավանաբանականերկը,ԼՀԳ,1987,№3(531),էջ71—74։
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Ագաթանգեղոսիցէքաղված,այլառանձինեղածհայերենմի«Վարդա
պետություն»ից,որըհետագայումներմուծվելէնաեւԱգաթանգեղոսի
կազմիմեջ6։
Ա.Մուշեղյաննիրվերոնշյալհոդվածումանդրադարձավնաեւայս

նորահայտմեկնաբանությանըեւտվեցհամարժեքգնահատական.«Նա
(Պ.Մուրադյանը.— Ա. Ս.)հայտարարումէ,թեվրացերենիթարգմանի
չը«Վասնհաւատոյ»նԱգաթանգեղոսիՊատմությունիցչիքաղել։Այս
պիսիընկալումը,իսկապեսոր,թյուրիմացությանհետեւանքէ։Բաննէլ
հենցայնէ,որվրացիանհայտթարգմանիչը,ավելիճիշտ՝«Վասնհաւա
տոյ»երկըկազմողանհայտմատենագիրը,միեւնույննէ՝հայթեվրացի,
օգտվելէԱգաթանգեղոսիամբողջականՊատմությունիցեւոչթեսոսկ
միայնՍ.ԳրիգորիՎարդապետությունից։Ժ.Գարիտիկազմածհամե
մատականտախտակիցցայտուներեւումէ,որ«Վասնհաւատոյ»ում
քաղվածքներկանոչմիայն«Վարդապետություն»ից,այլեւՊատմու
թյանառաջինգրքի81—85(IV,1),254(III,2)պարբերույթներից,ինչ
պեսնաեւերրորդգրքի§756ից(II,3)։Իլրումնսրա՝մենքպարզեցինք,
որ«Վասնհաւատոյ»իII,3,X4եւ11հատվածներումքաղումներկան
նաեւԱգաթանգեղոսիառաջինգրքի253—254,80եւ79պարբերույթ
ներից։Ավելին.վրացերենբառացիթարգմանվածեւօգտագործվածէ
ԱգաթանգեղոսիՊատմությանվերջումզետեղվածհավատոհանգանա
կիքսանկանոններիմեծմասը՝№№1—11եւ18(Տփխիս,1909,էջ475—
474)։Այլեւստարակույսչիմնում,որանհայտմատենագիրթարգմանչի
ձեռքիտակեղելէոչթեսոսկՍ.Գրիգորի«Վարդապետություն»ը,այլ
հենցմերայսօրվաԱգաթանգեղոսիամբողջականՊատմությունը՝եզրա
փակիչհավատոհանգանակիհետմիասին։Այնպեսոր,տվյալդեպքում,
որեւէխնդիրչկա«Վարդապետություն»նԱգաթանգեղոսիցանջատելու
եւվրացերեն«Վասնհաւատոյ»իհետառանձինհարաբերելուհամար»7։
Եւիրոք,ամփոփելովԱ.ՄուշեղյանիհավելումներըԺ.Գարիտիկազ

մածհամեմատականտախտակին՝պետքէհավաստիանալ,որ«Վասն
հաւատոյ»ի հատվածներիցառայժմ իր բնագրային զուգահեռը չեն
գտել «ԱգաթանգեղայՊատմութեան»մեջ ընդամենը 19 բնագրային

6 Պ.մուրադյան ,Ագաթանգեղոսիհինվրացերենխմբագրությունները,Երեւան,1982,
էջ81։

7 ա.մուՇեղյան ,ԱգաթանգեղոսիՊատմությունըեւհինվրացերեն«Վասնհաւատոյ»
դավանաբանականերկը,ԼՀԳ,1987,№3(531),էջ65։
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պարբերություն8, որոնց համար էլ, ամենայն հավանականությամբ,
պետքէփնտրելայլաղբյուրներ(Եւագրոսեւայլն)։Այսքանիցհետո
կարեւորէդառնումհեղինակիեզրահանգումը.«Ագաթանգոսիհավա
տոհանգանակինմանողությամբեւհիմանվրահայվրացեկեղեցա
կանմիասնությանշրջանում,ամենայնհավանականությամբ,Ե.դարում
ստեղծվելէ«Վասնհաւատոյ»հինվրացերենհանգանակը՝շարադրված
ոչմիայնԱգաթանգեղոսիՊատմությանմեջեղածՍ.Գրիգորի«Վարդա
պետության»եւմյուսքարոզներիհավաքմանմիջոցով,այլեւԵւագրի
«ՀաւատքորիՆիկիայ»մեկնությանհայերենթարգմանությունից,գու
ցեեւայլերկերից»9։
Թվումէ՝ամենինչասվածէ,բայցհետեւումէհանգուցյալբանասեր

Պ.Մուրադյանիպատասխանը՝մերմիջնորդությամբ,քանիորհայտնիէ
նրատեսակետը։Ըստայդմ՝շատբերդյանձեռագրումհայտնվածհիպ
պոլիտյաներկերը,այդթվումեւնրանվերագրվածերկուսը,միասին
ենթարգմանվելհայերենից՝իբրեւմիշարք,հետեւաբար«Վասնհաւա
տոյ»իստեղծմանուվրացերենթարգմանվելուժամանակիեւայլհան
գամանքներիմասինառանձինխոսելնանզգույշքայլկարողէլինել։
Բացիայդ՝ինչո՞ւենքհամոզված,որմայրԱգաթանգեղոսիվերջում

կցվածհավատոհանգանակըհեղինակայինէեւոչթեհետագախմբագ
րականընդմիջարկում.չէ՞որԵ.դ.30ականթվականներիննրաառկա
յությունըգրքիվերջում՝իբրեւվարդապետությանինչինչդրույթների
կրկնություն,անհասկանալիէ։Կամիբրեւդավանաբանականամփո
փում՝այնինչո՞վէրանհրաժեշտ30ականներին,երբողջՀայԵկեղեցին
համախոհէրտիեզերականժողովներինեւմիայնհակաաղանդավորա
կանպայքարիորոշխնդիրներկարողէրունենալ,ինչնարտացոլված
էվարդապետությանմեջ։Վերջապեսկաերկումասնագետներինբնո
րոշմիընդհանուրսխալ,ըստորի՝«Վասնհաւատոյ»երկնստեղծվել
էԵ.դարում,արդենկարեւորչէ՝սկզբներինթեկեսերին,հայերենթե
վրացերեն,ինչըհակասումէմիշարքպայմանների։Շարունակելովվե
րոբերյալդատողությունը՝իբրեւառաջինպայմանպետքէնշելայն,որ
«Վասնհաւատոյ»երկիհամարաղբյուրդարձածհանգանակայինհավել
վածը,դատելովնրաերրորդաբանականշեշտադրումից,մայրԱգաթան
գեղոսիվերջինկցվելկարողէրամենաշուտըԶենոնկայսերհռչակած

8 Անդ,էջ71։
9 Անդ,էջ80։
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նորդավանականուղղության՝«Հենոտիկոնի»ազդեցությամբ,հետեւա
բար,Ե.դ.վերջինտասնամյակին՝ՀովհանՄանդակունուօրոք,երբՀայ
Եկեղեցինկայսրությանդավանաբանությանհետհամաքայլլինելուհա
մարվերանայեցնախընթացերեքտասնամյակներիդավանականըն
թացքըեւդրահետկապված՝որոշբարեփոխումներկատարեց(օրինակ՝
վերստինմիավորեցՍ.ԾննդյանեւՄկրտությանտոները)։Ե.դ.վերջում
Ագաթանգեղոսինհավելվածդավանաբանականամփոփիչդրույթները,
քաղվածլինելովիրիսկկազմումեղած«Վարդապետություն»ից,ցույց
ենտալիս,որՍ.Երրորդությանզենոնյանհավատամքըվերադարձէ
դեպիՀայեւԸնդհանրականԵկեղեցու30—40ականթվականները,այ
սինքն՝մինչքաղկեդոնականժամանակները։
Երկրորդպայմաննայնէ,որ«Վասնհաւատոյ»երկըհիշյալհանգա

նակայինհավելվածիօգտագործումովկարողէրստեղծվելոչթեինք
նանպատակ,այլորպեսՍ.Երրորդությանհավատոհանգանակ՝հատուկ
միդավանաբանականպատվերիհամաձայն։Ընդորում՝այդպատվե
րըենթադրելէտալիս,որնորհանգանակի՝«Վասնհաւատոյ»իծրա
գիրնընդգրկումէոչմիայներրորդաբանականհավելվածնու«Վար
դապետություն»ը,այլեւողջԱգաթանգեղոսնուԵւագրոսիվերոհիշյալ
մեկնությանպիտանիդրույթները։Իդեպ,Եւագրոսի«Հաւատքորի
Նիկեայն»աղբյուրը,որԵ.դ.հայերենվաղթարգմանություններիցէ10,
օգտագործվելէնաեւՊրոկլպատրիարքինուղղվածՍահակիուՄաշ
տոցիպատասխաննամակում11,որտեղխոսվումէնաեւՀայաստանում
աղանդներիդեմմղվողպայքարիմասին,ինչնարտացոլվելէ«Վարդա
պետության»մեջ։Սանշանակումէ,որ«Վասնհաւատոյ»իկազմողները
ՍահակիվերոնշյալնամակիշնորհիվգիտակցելենԵւագրոսՊոնտացու
մեկնությանկարեւորությունըՍ.Երրորդությանհավատքիտեսակետից։
Թեովէեղելնմանդավանաբանականծրագրայինբանաձեւիպատ

վիրատուն,դժվարէասել,բայցպետքէնշել,որայն,որքանէլթարգ
մանական,հիշեցնումէ«Կնիքհաւատոյ»ումդրվածԲաբկենկաթողի
կոսիգրության,ինչպեսնաեւ«ԹուղթառՊարսս»երկիեզրաբանու
թյուննումտածողությունը։Հայտնիէ,որԲաբկենՕթմսեցուհրավիրած

10 յ. Գաթրճեան ,Հանգանակհաւատոյ,որովվարիՀայաստանեայցԵկեղեցի,Վիեննա,
1891,էջ22(«ԹարգմանութեանլեզունVդարուառաջինկէսիննկարագրականեղածլեզուն
է,որնանկէետքըաննմանելիմնացածէ»)։

11 ա.մուՇեղյան ,անդ,էջ73։
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Դվինի առաջին ժողովը երկու դավանաբանական վավերաթուղթ է
ստեղծել,մեկը«ԹուղթառՊարսս»,իսկմյուսը՝ՇիմոնբեթԱրշամա
եպիսկոպոսինտրվածնամակը՝իբրեւտեղեկանքՏիզբոնիկաթողիկո
սարաններկայացնելուառայն,որՇիմոնըեւիրհամայնքըդավանա
պեսհետեւումենկայսերականուղղությանը,որովհետեւնմանենՀա
յոց,ՎրացեւԱղվանիցԵկեղեցիներիդավանանքին։ԴաՇիմոնինուիր
Եկեղեցունկտարազատդավանելուեւգործելուիրավունք,քանիոր
ՏիզբոնիեւԿ.Պոլսիմիջեւկնքված(505թ.)հաշտությանպայմանագ
րիհամաձայն՝Պարսկաստանըպարտավորէրիրտարածքումհանդուր
ժելկայսերդավանանքիհետեւորդներին։Ահաայսերկրորդնամակը,
որտրվելէՇիմոնին՝իբրեւդավանաբանականհավաստագիր,մեզչի
հասել,այն,հավանաբար,այրվելէԴվինիկաթողիկոսարանիհրդեհի
ժամանակ(571—72թթ.)։Սակայնմինչեւայրվելըհասուէեղելկաթո
ղիկոսականդիվանիցօգտվողներին...«Վասնհաւատոյ»անվանտակ։
Այսինքն՝մերխնդրոառարկաերկըկարելիէնույնացնելՇիմոնինառ
ձեռնտրվածդավանաբանականնամակիհետ,որովհետեւվերջինսիր
բնույթովպետքէլիներՍ.Երրորդությանհավատոհանգանակ,ինչպես
որէ«Վասնհաւատոյ»ն։Այն՝իբրեւՀայ,Վրաց,ԱղվանիցԵկեղեցինե
րիմիասնականդավանաբանականուսմունք,Դվինիառաջինժողո
վիկողմիցընդունվելուցհետոպետքէորթարգմանվերնաեւհիշյալ
Եկեղեցիներիլեզուներով,էլչասած՝ասորերենեւպարսկերեն,ուստի
եւհնարավորէ,որօրերիցմիօրիհայտգամեզանհայտձեռագրե
րիցմեկում։Այնժամանակվերջնականկհաստատվիկամկհերքվիվե
րոբերյալենթադրությունը«Վասնհաւատոյ»իեւԴվինիIժողովիդա
վանաբանականհանգանակինույնությանմասին։Բայցշարունակելով
դատելնույնությանօգտին՝պետքէընդունել,որԶ.դ.կեսերին՝մինչեւ
կաթողիկոսարանիհրդեհը,«Վասնհաւատոյ»երկը,իհարկե,խմբագրա
կանփոփոխումներիմիջոցով«ասորապարսկական»հետքերըթոթա
փելուցհետո,հայտնվելէՀիպպոլիտոսԲոստրացունպատկանողկամ
նրանվերագրվողերկերիկողքինեւմիասինարտագրվելիբրեւհա
յերենթարգմանություններիմիառանձինհեղինակայինշարք։Իբրեւ
կողմնակիմիվկայությունայդմասին՝կարելիէնշել«Կնիքհաւատոյ»
ժողովածուիկազմումՀիպպոլիտԲոստրացունվերագրված«Հարցմունք
եւպատասխանիք»ը,որըբովանդակությամբուարտահայտչամիջոց
ներովհամապատասխանումէ«Վասնհաւատոյ»ին, չնայածայնքան
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ծավալունչէ,որհիմքտաՄ.վանԷսբրոկին՝ասելու,թեքաղագրողը
«Վասնհաւատոյ»իայնմասը,որըԱգաթանգեղոսումչիօգտագործել,
ներառելէ«Կնիքհաւատոյ»ժողովածուիմեջ12։Դանշանակումէ,որեթե
այդ«Հարցմունք»ըհատուկ«Կնիք»իհամարչիարվել,ապագրվելէ
Զ.—Է.դդ.սահմաններին,ինչնէլիրհերթիննշանակումէ,որԶ.դ.երկ
րորդկեսիընթացքումարդեն«Վասնհաւատոյ»երկըեղելէՀիպպոլիտի
գործերիշարքում։Հետեւաբարայնկարողէրթարգմանվելհայերենից
վրացերենարդենպատրաստիվիճակումԶ.դ.վերջերին,անկախնրա
նից,թեայնմինչայդթարգմանվե՞լէԶ.դ.սկզբին՝իբրեւԴվինիժողովի
վավերաթուղթ,թե՞չիթարգմանվել։Եթեանգամթարգմանվածէեղել,
ուրեմներկրորդթարգմանչինանծանոթէմնացել։
Ամփոփենք«Վասնհաւատոյ»իբնագրիկարճառոտպատմությունը.

Զ.դ.սկիզբ՝Ագաթանգեղոս+Եւագրոս=«Վասնհաւատոյ»՝իբրեւԴվի
նիIժողովիդավանաբանականհանգանակ,Զ.դ.առաջինկես՝«Վասն
հաւատոյ»իբրեւառանձիներկ՝Ս.Երրորդությանհավատքիմասին,
Զ.դ.երկրորդկես՝«Վասնհաւատոյ»իբրեւՀիպպոլիտինպատկանող
երկ,Զ.—Է.դդ.սահմանին՝«Վասնհաւատոյ»՝իբրեւՀիպպոլիտինպատ
կանող«Հարցմունքեւպատասխանիք»,որըվկայաբերվելէ«Կնիքհա
ւատոյ»ժողովածուիմեջ։Վերջապես,Զ.դարիվերջ—Է.դարիսկիզբ՝
«Վասնհաւատոյ»իթարգմանությունըվրացերեն՝Հիպպոլիտիանունով
երկերիշարքում։
Ի՞նչէտալիս«Վասնհաւատոյ»իվրացերենբնագիրըմայրԱգաթան

գեղոսիպատմությանը։Այն,որԱգաթանգեղոսըեղելէՀայեւքույրԵկե
ղեցիներիդավանաբանականուղեցույցեւ,որպեսայդպիսին,պատրաս
տիաղբյուրէծառայել(Ե.դարիցսկսած)հատկապեսՀայԵկեղեցուկա
թողիկոսականդիվանինմոտկանգնածվարդապետացհամար։Եւիրոք,
մայրԱգաթանգեղոսիեւԵւագրի«ՀաւատքիՆիկեայն»մեկնությանհի
մանվրագրվածՍահակՊարթեւիպատասխաննամակըՊրոկլին,«Վար
դապետության»հիմանվրաստեղծվածդավանաբանականհավելվածը
Ագաթանգեղոսիվերջում,Ագաթանգեղոսի,նրա«Վարդապետության»ու
հավելվածի,ինչպեսնաեւԵւագրՊոնտացումեկնությանհայերենթարգ
մանությանհիմանվրաստեղծված«Վասնհաւատոյ»երկը՝իբրեւԴվի
նի ժողովի փաստաթուղթ կամ իբրեւ առանձին դավանաբանական

12 մ.վանէսբրոԿ ,ՊԲՀ,անդ,էջ28—34։



2021 Ա. ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍԻ ԲՆԱԳՐԻ ՇՈՒՐՋ 73

գրվածք,այդգրվածքիվերագրումըՀիպպոլիտոսԲոստրացուն,ապաեւ
դրահիմանվրա«Հարցումունքեւպատասխանիք»կազմելը,ապաեւ
Հիպպոլիտինվերագրվածգործերիշարքում«Վասնհաւատոյ»իթարգ
մանությունըվրացերենեւայլն,այսամենըկատարվելենՀայԵկեղեցու
կաթողիկոսարանինկիցդիվանում,դրահամարէլմեկըմյուսիհամար
հասանելիգրավորաղբյուրէծառայել։Կաթողիկոսարանիհրդեհովշատ
բաներվերացան,այդթվումեւհիշյալգործը,բայցվրացերենթարգ
մանությունըգիտությանհամարպահպանեցոչմիայնբնագիրը,այլեւ
նրամիջոցովիհայտեկավողջպատմությունը։Հետաքրքիրկլինի,որ
միօրգտնվի«Վասնհաւատոյ»ի՝իբրեւԴվինիժողովիդավանաբանա
կանվավերագրիվրացերենթարգմանությունը(506թ.)եւպարզվի,որ
այդառաջինթարգմանությունըկատարվելէավելիանսխալ,քանՀիպ
պոլիտինվերագրվածիթարգմանությունը,որովհետեւառաջինը՝իբրեւ
պաշտոնականփաստաթուղթ,պահանջելէավելիպատասխանատուեւ
մասնագիտորենավելիբարեխիղճվերաբերմունք13,որըհավանաբար
արդենԷ.դ.10ականթվականներիցհետո,իշարսայլվավերագրերի,
ոչնչացվելէՎրացԵկեղեցուկաթողիկոսականդիվանից՝իբրեւհայվրա
ցականեկեղեցականմիասնությանվկայագիր։
Այսպիսով՝«Վասնհաւատոյ»ի՝Ժ.ԳարիտիեւնրահետեւորդԱ.Մու

շեղյանիբնագրագիտականքննությունը,իտարբերությունՄ.վանԷսբ
րոկիեւՊ.Մուրադյանի,թույլէտալիսպնդել,որմայրԱգաթանգեղոսի
«Վարդապետությունը»ձեւավորվելէերկուփուլով.առաջինը՝Սահակ
Պարթեւիկողմից՝իբրեւդարձաբանականժանրիպահանջ,երբդարձի
հերոսըքարոզումէնորհավատքը՝ներկայացնելովՍ.Գրքիգլխավոր
դրվագները(ըստԴ.դ.վերջումգրվածհունարենվարքիոսկեբերանյան
վերարտադրման),երկրորդը՝Մաշտոցիկողմից՝իբրեւմիամբողջական
վարդապետարան(ըստՍ.Գրքիբոլորգրքերիհամառոտդրույթների
մեկնաբանմանուՍահակիհունարենհատվածիթարգմանությանեւ
ընդարձակխմբագրման)։
ՎերջինսէլԱգաթանգեղոսիմնացյալմասիհետմիասին(ներառյալ

հավելվածը)աղբյուրէդարձել«Վասնհաւատոյ»պայմանականվեր
նագրովերկիհամարԶ.դ.սկզբում։Հետեւաբարկարելիէհավաստել,
որնախնականհունարենվարքումՍահակիստեղծածվարդապետական

13 Օրինակ՝առաչօք(=առակամբք)արտահայտությունըվրացերենսխալչէրթարգ
մանվի՝«առակներով»,ինչպեսնշելէՆ.Մառը։Տե՛սՊ. մուրադյան ,անդ։
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միջուկըՄաշտոցիկողմիցընդլայնվել,դարձելէ65օրտեւածմիքա
րոզչականուսուցում,յուրօրինակմիհայկականկատեխիզիս՝օժտված
սուրբգրայինմեկնություններովեւհայրախոսականդատողություննե
րով՝ըստՌ.Թոմսոնիեւմյուսբնագրագետների։Հետաքրքիրկլիներ,որ
Մաշտոցիմեջբերածսուրբաստվածաբանհայրերիշարքումիհայտգար
նաեւՀովհանՈսկեբերանը,որըժամանակին,կարդալովՍահակՊար
թեւիգրածհունարեննախնականվարքմիջուկը,Ե.դ.սկզբներիններ
բողյանէնվիրելՍ.ԳրիգորՊարթեւին՝արդենիսկկոչվածԼուսավորիչ։

* * *
ԱմփոփենքԱգաթանգեղոսիմինչեւԷ.դ.ընկածբնագրայինուղին։

Այն,ինչայսօրմենքկարդումենք,չհաշվածհավելվածը(Ե.—Զ.դդ.)եւ
Տեսիլը(Է.դ.սկիզբ),ստեղծվելէԵ.դ.30ականթվականներին։Հենց
դաէլկոչվումէմայրԱգաթանգեղոս,որըձեւավորվելէՍահակիգրած
հունարենվարքիհայերենթարգմանությամբ(Կորյուն),վարդապետու
թյանընդարձակշարադրմամբ(Մաշտոց)եւհայոցդարձինկարագ
րությամբ(Կորյուն)՝Մաշտոցիընդհանուրգրական«մոնտաժով»՝հա
մակցմամբ,եւճոխացուցիչխմբագրմամբ,բայցնույնՍահակՊարթեւի
ծրագրով։Է.դ.սկզբինԿոմիտասիխմբագրելուցհետո«Ագաթանգեղայ
Պատմութիւն»նայլեւսչիխմբագրվել,բայց,բնականէ,ունեցելէբազ
մաթիվգրչականփոփոխումներ,որոնցլավագույնվկայությունը«Յու
շարձան»իկրկնագիրնէ14(Թ.—Ժ.դդ.):

Р Е ЗЮМ Е

В	основе	армянского	текста	«Истории	Агафангела	(Агатангелоса)»	ле-
жит	житие	Св.	Григория	Просветителя,	составленное	на	греческом	языке	
Католикосом	Армении	Сааком	Партевом	в	конце	IV	века.	Единственным	
читательским	откликом	на	это	житие	является	«Панегирик	Св.	Григорию»,	
приписываемый	Иоанну	Златоусту.

Показано,	что	Иоанн	Златоуст	является	подлинным	создателем	па-
негирика	и	автором	пересказа	и	«переживания»	мученичества	святого.	

14 Տե՛սԳ . Գալեմքարեան ,Ագաթանգեղոսիկրկնագիրբնագիրը,Յուշարձան—գրական
ժողովածոյ,Վիեննա,1911։
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Панегирик	представляет	собой	речь,	произнесенную	им	по	поводу	празд-
нования	дня	памяти	Св.	Григория	в	городе	Кокисоне	в	Малой	Армении	в	
404/405	году.

S U MM A RY

The	Armenian	text	of	the	“History”	by	Agathangelos	is	based	on	the	life	of	
St.	Gregory	the	Illuminator,	compiled	in	Greek	by	Armenian	Catholicos	Sahak	the	
Parthian	at	the	end	of	the	4th	century.	The	only	reader’s	review	of	this	text	is	the	“St.	
Gregory’s	Panegyric”	ascribed	to	John	Chrysostom.

In	the	article,	John	is	presented	as	the	real	creator	of	the	Panegyric	and	the	au-
thor	of	the	narrative	that	he	orated	on	the	commemoration	day	of	St.	Gregory	in	the	
city	of	Kokison	in	Lesser	Armenia	in	404/405.



	 ԷՋՄԻԱԾԻՆ	

ՎԱՉԱԳԱՆ ԱՎԱԳՅԱՆ
Բանասիրականգիտ.թեկնածու,դոցենտ,ԵՊՀ

Զ.—Թ. ԴԱՐԵՐԻ ՀԱՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ԴԱՍԻ ԿԵՐՊԱՎՈՐՈՒՄԸ 
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԴՐԱՍԽԱՆԱԿԵՐՏՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

ՀովհաննեսԴրասխանակերտցինեղելէՀայոցկաթողիկոսեւոչերկրորդականդերունեցելԹ.դարավերջիեւԺ.դարիառաջինքառոր
դիհայհասարակականքաղաքականիրադարձություններիծավալման
մեջ:ՀաջորդդարերիմերմատենագիրներընրանհիշումենՀովհաննես
Դվնեցի,ՀովհաննեսԳառնեցի,ավելիհաճախ՝ՀովհաննեսՊատմաբան
անուններով:Իրծանրեւհալածականկյանքիհամարնաստացելէնաեւ
«Մաշեալ»մականունը1:ՍտեփանոսԱսողիկը(Ժ.—ԺԱ.դդ.)նրան«ճար
տասան»էանվանում2,իսկԺԸ.դարիժամանակագիրԴավիթԲաղիշե
ցին՝կոչում«անյաղթփիլիսոփայեւպատմագիր»3:
ՀովհաննեսԴրասխանակերտցուցպահպանվելեն«ՊատմութիւնՀա

յոց»,«ՇարիցհայրապետացնՀայոցյայտարարութիւնք»եւ«Խոստովա
նութիւնանշարժյուսոյ...»երկերը4:ԱռաջինըՀայոցկաթողիկոսների
կենսագրականհամառոտտվյալներովցանկնէ՝սկզբիցմինչեւիրժա
մանակը,իսկերկրորդնընդգրկումէՀայաստանիպատմությունը՝նախ
նականժամանակներիցմինչեւ924թ.:
«Հայոցպատմություն»ը,որըգրելէծերությանհասակում5,գլուխ

ներիբաժանվածչէ,սակայն«գրվածէմիզարմանալիհետեւողական
ումիասնականոճով»6:Երկնսկսվումէփոքրիկառաջաբանով՝«Յառա
ջաբանՊատմութեան»,որտեղհեղինակըշատհամառոտներկայացնում
էգրքումպատմվելիքնյութը:ԳերազանցապեսհետեւելովՄովսեսԽո

1 Տե՛սՀ .  բախչինյան ,ՀովհաննեսկաթողիկոսԴրասխանակերտցի,«Էջմիածին»,1973,
Գ.,էջ43:

2 Տե՛սմ. աբեղյան ,Երկեր,հտ.Գ.,Երեւան,1968,էջ480:
3 Հ. բախչինյան ,Հովհաննես....,էջ47:
4 Տե՛ս«ՄատենագիրքՀայոց»,հտ.ԺԱ.,գիրքԱ.,Կազմ.եւխմբագր.Պ.Յովհաննիսեան,

Անթիլիաս,2010,էջ357—628։
5 Տե՛սմ. աբեղյան ,Երկեր,հտ.Գ.,էջ482.նաեւ՝մ. մԿրյան ,Երկեր,հտ.1,Երեւան,1987,

էջ391:
6 մ.մԿրյան ,Երկեր,հտ.1,էջ393:
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րենացուն՝Դրասխանակերտցինգրումէհայոցընդհանրականպատմու
թյուն՝սկսելովհամաշխարհայինջրհեղեղիցուՆոյիտապանիցեւշա
րունակելովՀաբեթիսերունդներիազգաբանությամբ:Իրադարձություն
ներինկարագրություննավարտումէիրժամանակի՝Ժ.դարիառաջին
քառորդիդեպքերի շարադրմամբ:Պատմություննառանձնապեսհե
տաքրքիրեւկարեւորէդառնում850ականթթ.սկսած:Բագրատու
նիԱշոտԱռաջինթագավորիիշխանությանեւթագավորությանժամա
նակներիմասինորպեսսկզբնաղբյուրհիշատակելովՇապուհԲագրա
տունուպատմությունը՝շատհամառոտինքնէլէանդրադառնումայդ
տարիներին7,ապամիանգամայնինքնուրույնշատընդարձակտեղե
կություններովսկսումէպատմագրելՍմբատԱռաջինիթագավորու
թյանանհանգիստ,ողբերգականանցքերով լիժամանակաշրջանիու
նրաորդիԱշոտԵրկրորդիգահակալությանսկզբնականտարիների
փոթորկալիցիրադարձությունները:
Գիրքնավարտվումէպատմականգրվածքինբնորոշմիվերջաբա

նով՝«Բանինքնուրոյնսակսյիշատակիանուանիւրոյ»,որտեղհեղի
նակը,դիմելովհայոցաշխարհիկմեծամեծներին,եկեղեցուառաքյալ
ներին, եղբայրներին, ցանկանում է, որ իր «այսպիտանիպատմու
թիւնը....իբրեւցուցողհայելի»լինինրանցհամարեւդուրսհալածի
հանդգնություննուճամարտակությունը,իսկիրընթերցողներին՝մաղ
թում,որ«ախորժաբար»լսողլինենիր«աղերսալիբանիցեւբաղաձայ
նութեանխրատին»՝հրաժարվելովանմիաբանությունից(«Մի՛խոտո
րեսջիքյարքունականիկուռպողոտայէնյաջկամյահեակ...»),ստից
ուկեղծիքից,պատգամումհավատարիմմնալԱստծունեւ«Որդւոյնսի
րելւոյաստուածականպատգամացնլեռնացելոց»(էջ362—367):Հեղի
նակիխոսքըեզրափակվումէընթերցողինքաջալերողայն լավատե
սությամբ,որայդժամոչթեթշնամիներըկհաղթեն,այլհայերնիրենց
թշնամիներինկտապալեն8:Այսխորհրդածություններում,ինչպեսեւ

7 «Արդայսպէսեսաստանօրզբովանդակնինա(ՇապուհԲագրատունի.—Վ.Ա.)թո
ղացուցեալ՝եւորինչհարկաւորաբարայժմինչպիտոյէճառիսպատմութիւն,զայնեւեթ
համառօտ քեզ ընձեռութիւնառնելով,փորձեցայց սակաւուք իբր ներածութեան եղա
նակաւ...իմանկութենէմինչեւցերեւոյթսերիտասարդութեաննզԱշոտոյ՝որդւոյՍմբատայ
սպարապետի,զզօրութիւնսեւզքաջութիւնսեւզպատերազմունսեւզհրոսմունս յայլսեւ
զայլոցեւսինա՝բաւականբերցիքեզառիՇապհոյպատմեալքն»:ՀովՀաննես  դրասխանա
Կերտ ցի ,Հայոցպատմություն,Երեւան,1996,էջ134,135:Այսուհետեւայսգրքիցհղումները
կտրվենշարադրանքում՝փակագծերումնշելովէջը:

8 Տե՛սմ. աբեղյան ,Երկեր,հտ.Գ.,էջ492:
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ՊատմությանբազմաթիվայլտեղերումԴրասխանակերտցինհանդես
էգալիսպատմականորենճիշտգնահատականներովեւդրսեւորումէ
գաղափարականնպատակասլացություն:
ՀովհաննեսԴրասխանակերտցուանձի,կենսագրության,գործունեու

թյանեւմասնավորապեսնրաՊատմությաննառնչվողայլազանհարցերի
վերաբերյալստեղծվելէբանասիրականշոշափելիգրականություն9,որը
թեեւլեցունէիրարամերժկարծիքներովուհակասություններով,ենթադ
րություններովուշփոթություններով,շատդատումներէլարդենհնա
ցածենեւանընդունելի,այնուամենայնիվվստահորենկարողենքասել,
որայսասպարեզումհայբանասիրություննարձանագրելէէականնվա
ճումներ.«ՊատմութիւնՀայոց»երկիկարեւորարժանիքներըբավական
գնահատվածեն»10,—իրավացիորեննկատումէՎ.Սաֆարյանը:Սակայն
ՀովհաննեսԴրասխանակերտցուՊատմությանուսումնասիրությունըհիմ
նականումեւառավելապեսկրելէաղբյուրագիտական,գիտականճանա
չողականուպատմագիտական,քանգրականագիտականբնույթ:Եւդա
բնականէուհասկանալի՝պայմանավորվածժանրինախորոշիչդերով.չէ՞
որայնիրէությամբամենիցառաջպատմագիտականգործէ:
ԴրասխանակերտցուՊատմությունը,անշուշտ,արժանացելէնաեւ

գրականագիտականվերլուծությունների.շատբանասերգիտնական
ներ,ինչպես,օրինակ,ՄանուկԱբեղյանը,ՄկրտիչՄկրյանը,Վազգեն
Սաֆարյանըեւուրիշներ,անդրադարձելեննաեւնրագործիգեղարվես
տականառանձնահատկություններին,հաստատելԴրասխանակերտցու՝
պատմիչգրողլինելուհանգամանքը:Սակայնհիշյալհեղինակները,սովո
րաբարգրելովհայմիջնադարյանգրականությանզարգացմանընթաց
քըներկայացնողամբողջականուսումնասիրություններեւառանձինմե
նագրականգլուխներնվիրելովմիջնադարյաննշանավորպատմիչհեղի
նակներիցյուրաքանչյուրին,ուսումնասիրվողնյութիծավալունությամբ
պայմանավորված,սպառիչուամբողջականմեկնաբանությունչենտվել
ՀովհաննեսԴրասխանակերտցուՊատմությանգեղարվեստականբոլոր
արժանիքներին,մասնավորապեսպատմականհերոսներիամբողջական
համակարգինեւկերպարակերտմանառանձնահատկություններին:

9 Տե՛ս Պ .  խաչատրեան , Հայ հինգրականութեանմատենագիտութիւն,Երեւան, 2016,
էջ345—347.նաեւ՝մ .  մԿրյան ,Երկեր,հտ.1,էջ391—407.վ .  սաֆարյան ,Հայմիջնադարյան
գրականություն,Երեւան,2016,էջ146—154:

10 վ.սաֆարյան ,Հայմիջնադարյան….,էջ147:
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Իհարկե,գրվելեննաեւակնարկայինբնույթիհոդվածներուհետա
զոտություններ՝երբեմնորպեսառաջաբան,ավելիհաճախորպեսբա
նախոսությունկամընդհանուրգնահատանք,որոնցումսովորաբարար
ծարծվելենբանասիրականուղղվածությանհարցեր:Սույնհոդվածի
նպատակնէԴրասխանակերտցու«Հայոցպատմություն»ըգնահատել
գրականագիտականտեսանկյունից՝քննությաննյութդարձնելովհո
գեւորկրոնականդասիքրիստոնյաներկայացուցիչներիկերպավորման
առանձնահատկությունները:Անշուշտ,հաշվիենքառելնաեւայնկա
րեւորհանգամանքը,որեթեՊատմությանհերոսներիընդհանուրհամա
կարգումպատմաքաղաքականորոշակիդերխաղացածաշխարհիկան
հատներնարժանացելենգրականագիտությանուշադրությանը,դարձել
քննությանհատուկառարկա,ապահոգեւորդասնիրհիմնականմասով
մնացելէչպարզաբանված:
Հայտնիէ,որմիջնադարումԵկեղեցուառաջնորդներըգործունմաս

նակցությունէինունենումերկրիներքինկյանքինուարտաքինհա
րաբերություններին:Ակներեւէնաեւ,որհինգերորդդարիհայպատ
միչներնիրենցգործերումմեծտեղենհատկացրելհոգեւորականների
կյանքինուգործունեությանը11:ԻնչպեսգրումէԵւաՄնացականյանը.
«Հայհոգեւորդասը,հատկապեսբարձրաստիճանհոգեւորհայրերը,
սկսածհինգերորդդարիցեւայնուհետեւ,մշտապեսեղելենմերմատե
նագիրներիուշադրությանկենտրոնում,ուստիպատմագիրները,հաշվի
առնելովազգիեւհասարակությանմեջնրանցգրավածդիրքնուդերը,
մշակելենվերջիններիսկերպարակերտմանայնպիսիկայունսկզբունք
ներ,որոնքավանդաբարփոխանցվելենոչմիայնմիջնադարյան,այլեւ
նորժամանակներիգեղարվեստական,մանավանդ՝պատմագեղարվես
տականգրականությանհեղինակներին»12:
Այնհանգամանքը,որգրականագետԵւաՄնացականյաննիրհի

շյալաշխատությանմեջառանձինգլխովանդրադարձելէնաեւԵ.դա
րիհայպատմագրությանմեջհանդեսեկողբոլորնշանավորհոգեւո
րականներիկերպարներին՝ԳրիգորԼուսավորիչ,Արիստակես,Վրթա
նես,Գրիգորիս,Հուսիկ,ծերունիԴանիելքորեպիսկոպոս,ՆերսեսՄեծ,
ՄեսրոպՄաշտոց,ՍահակՊարթեւ,ՀովսեփՎայոցձորցի,Ղեւոնդյան

11 Տե՛սմ. մԿրյան ,Երկեր,հտ.1,էջ395:
12 ե .  մնացաԿանյան , Կերպարակերտմանառանձնահատկությունները Ե. դարի հայ

պատմագրությանմեջ,Երեւան,2007,էջ18:
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ներ,Գյուտկաթողիկոս,ՀովհանՄանդակունի,որոնքպատկերվումեն
նաեւԴրասխանակերտցուՊատմությանմեջ,նրանցանդրադառնալու
պահանջչենքտեսել:Թեեւպետքէնկատել,որկաթողիկոսպատմիչը
նրանցավելիհաճախաղոտգծերովէներկայացրել,իսկնախորդների
երկերումնրանցիցշատերիվերաբերյալհիշատակություններառհասա
րակչկանկամհամառոտվածեն:Օրինակ՝Գյուտկաթողիկոսիկապակ
ցությամբԴրասխանակերտցինբավարարվումէընդամենընրահայրա
պետությանտարիներիհիշատակմամբ՝չմոռանալով,սակայն,նրաան
վանըզուգորդել«մեծ»վերադիրը(էջ62):
Հիշյալհանգամանքը,կարծումենք,բնականէուբացատրելի,որիր

գրքի«Առաջաբան»ումպատճառաբանումէեւինքը՝պատմիչը՝գրելով.
«...այնուհետեւհարկեալիբրինաւապետէիմեմնէսրավարեցայթիա
կօքիմակուկիճառիս,եւզայսպատմութիւնառնելտաղտկացեալտագ
նապեցայ:Սակայնոչըստգեղջկացանարուեստիցերկրորդեալզայն
ինչզորնախքանզմեզքաջքեւբանաստեղծքարգոյակապքեւզար
մանալիքզարժանիբանպատմութեանանտուստիվերուստարձանագ
րեցին...զիմի՛տղայաբարինչյանդգնեալզմիանգամգրեալսներկրոր
դեցիցեւզքերթողացնարուեստտապալեցից,եւզայնվերծանողացն
ծիծաղելիսյարկացուցից»(էջ6,8):Կնշանակի՝ինքըմտածված,ուրիշնե
րիցառածըհամառոտելով,սեղմբովանդակությամբէներկայացրելհին
պատմությունը՝անիմաստգտնելովերկրորդելարդենգրվածը:
ՀինգերորդդարավերջիկաթողիկոսՀովհանՄանդակունուցհետո՝

սկսածնրանհաջորդողԲաբգեն(ԲաբկենԱ.Ոթմսեցի)13հայրապետից
(էջ64),ընդամենըմեկերկունախադասությամբ,ավելիհաճախսոսկ
միմյանցշարունակողհոգեւորառաջնորդներիպաշտոնավարմանժա
մանակահատվածըտարեգրելովեւորտեղիցլինելըվկայելով՝Հովհան
նեսԴրասխանակերտցինարագառաջէտանումիրպատմությունը՝
գրելովՍամվել(ՍամվելԱ.Արծկեցի,էջ64,66),Մուշե(ՄուշեԱ.Այլաբե
րացի,էջ66),Սահակ(ՍահակԲ.Ուղկեցի,էջ66),Քրիստափոր(Քրիստո
փորԱ.Տիրառիջցի,էջ66),Ղեւոնդ(ՂեւոնդԱ.Եռաստեցի,էջ66),Ներ
սես(ՆերսեսԲ.Բագրեւանդցի,էջ66),Հովհաննես(ՀովհաննեսԲ.Գա
բաղենցի,էջ66)կաթողիկոսներիմասին:ՆշվածներիցմիայնԲաբկեն

13 Այսեւհետագաբոլորկաթողիկոսներիամբողջականանուններնառնվածեն«Ամե
նայնՀայոցկաթողիկոսներ»,պրակԱ.,Սբ.Էջմիածին,2008հանրագիտարանից:
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կաթողիկոսիկապակցությամբվկայումէ,որնաՆորքաղաքում(Վա
ղարշապատ)Հայոց,Վրաց,Աղվանիցեպիսկոպոսներիժողովէգումա
րել՝մերժելովՔաղկեդոնիորոշումները(էջ64):ԻսկՆերսեսԲագրեւանդ
ցումասինպատմումէ,թեինչպեսնրա«մշտաջան»աղոթքներովԽա
ղամախդաշտումՎարդանՄամիկոնյանիզորքնանխնակոտորումէ
պարսիցԽոսրովԱնուշըռվանարքայիուղարկածհրոսակներին(էջ66):
ԱյսփոքրդրվագնակամայիցհիշեցնումէՆերսեսՄեծի՝Ձիրավիճակա
տամարտում,Նպատլեռանգլխինկանգնած,աղոթքանելը,երբնա,իր
«մշտատարած»բազուկներըերկինքբարձրացրած,Տիրոջիցխնդրումէր
խնայելիրժողովրդինուչմատնելանաստվածհեթանոսներիձեռքը14,
որը,իրհերթին,«նմանությունէՄովսեսմարգարեիաղոթելունբլրի
վրա՝Ամաղեկացիներիհետպատերազմելուժամանակ»15:
Հետաքրքիրէ,որՀովհաննեսԲ.Գաբաղենցիկաթողիկոսիմասին

խոսելիսԴրասխանակերտցիննրաանվանդիմացդնումէ«ոմն»բառը,
որը,թերեւս,կարելիէբացատրելայնհանգամանքով,որվերջինսիր
անձով,կենսակերպովուհայրապետական17ամյագործունեությամբ,
ըստպատմիչի,որեւէէականեւուշագրավգործչիկատարել,դրահա
մարարժանացելէայդօրինակգնահատականի:Նմանմոտեցումը՝խոս
քիհակիրճությունը,առավելեւսլռությունը,կարծումենք,կարելիէդի
տարկելորպեսհեղինակայինկերպարակերտմանսկզբունք:Նույնկերպ
ԱնաստասԱկոռեցի«մեծկաթողիկոսին»հաջորդածԻսրայելԱ.Ոթմ
սեցի(էջ96),ՏրդատԲ.Դասնավորեցի,(էջ108),ՍտեփանոսԴվնեցի,
(էջ110),ՀովաբԱ.Դվնեցի,«որըՈստանիցէր»(էջ110),ԳեւորգԱ.Բյու
րականցի,«որԱրագածոտնգաւառիցէր»(էջ114),կապակցությամբ
պատմիչըբավարարվումէսոսկնրանցհայրապետությանտարիների
արձանագրմամբ՝հարկչհամարելովանգամչափավորխոսքի:
Հակառակ սրան՝ Հովհաննես Դրասխանակերցին մի ներբողա

յինմուտքովէսկսումիրխոսքըՄովսեսԲ.Եղիվարդեցիկաթողիկո
սիմասին. «Յետսորա (ՅովհաննէսԲ.Գաբաղէնցիկաթողիկոսի.—
Վ. Ա.)ապազՄովսէսզայնԱստուծոյ,որյԵղիվարդգեղջէ...կացուցա
նենյԱաթոռՍրբոյնԳրիգորի»(էջ68):Մովսեսկաթողիկոսիկարեւոր
ձեռնարկումներիցմեկըլինումէայն,որնրահրամանով«քերթողք

14 Տե՛սՓավստոսբուզանդ ,Հայոցպատմություն,Երեւան,1968,էջ237—238,նաեւ՝մովսես
խորենացի ,Հայոցպատմություն,Երեւան,1981,էջ370,371:

15 Փավստոսբուզանդ ,Հայոցպատմություն,էջ46:
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եւգիտունքարուեստին»սահմանումենհայոցթվականությանկար
գը,որպատմիչըգնահատումէորպեսառաջընթացշարժումեւար
վեստիտարբերմասերիհիմք:«Եւայսպէսըստհայկականս լեզուի
տուեալտօմարտօնիցտարեկանաց, յայնմհետէոչ կարօտանանա
յինիբրեւմուրացիկիմնառնելով յայլոցազգացզպիտանիխորհր
դոցնարարողութիւնս»(էջ68),—ոգեւորվածգրումէնա:Դրասխա
նակերտցուայսկարճ,բայցհերոսիգործիէություննարտահայտող
խոսքիարվեստըցույցէտալիսկաթողիկոսիիրականացրածբարենո
րոգմաննշանակություննազգայինկրոնականկյանքիինքնուրույնաց
մանամրապնդմանհարցում:
ՄովսեսԵղիվարդեցիկաթողիկոսիկյանքիցհիշատակվումէեւս

միկարեւորդրվագ:ՆրակողմիցՎրացկաթողիկոսձեռնադրվածԿյու
րիովնը,«իրփառամոլգոռոզութեանըհետեւելովուդավաճանելովերկ
րինախահայրերին»,մերժումէուղղափառհավատը,ընդունումՔաղ
կեդոնիժողովիորոշումները՝արժանանալովՄովսեսիկշտամբանքին:
Սակայն,միեւնույննէ,նա,ինչպեսգրումէԴրասխանակերտցին,«ոչ
ախորժեալառնուլզդեղիդեղատուէիմաստնոյ»,եւհենցայդժամա
նակ հասնում էՄովսեսի վախճանը, որը հայրապետականԱթոռին
նստելէրերեսունտարի(էջ68,69):ԵթեԴրասխանակերտցուներկա
յացրածհանգամանքներիհամառոտգնահատականներըմիկողմից
ցույցենտալիսսուրբհայրերիդավանությանըհավատարիմկաթողի
կոսիսկզբունքայիննվիրվածությունը,ՀայԵկեղեցուինքնությանամ
րապնդմանջանքերը,ապամյուսկողմիցբացահայտումենճշմարիտ
ուսմունքիցհեռացածկրոնավորիմոլորությունը:Եւհենցայստեղ,կար
ծեք,իհակադրությունԿյուրիովնիդավաճանության,Դրասխանակերտ
ցինիր շարադրանքիընթացքըմիջնորդավորումէպարսիցԿավատ
արքայիորդիԽոսրովի՝վախճանվելունմոտամբարիշտկռամոլությու
նիցքրիստոնեությանգալումասինպատմությամբ,որդարձյալտեղի
էրունեցելՄովսեսկաթողիկոսիժամանակ(էջ68):Այսկերպ,կարծում
ենք,պատմիչըձգտելէապացուցելքրիստոնեականուղղափառհա
վատիառավելություննայլադավանության,ցանկացածհերետիկոսու
թյանհամեմատությամբ,իսկկռապաշտպարսիկիարմատականվերա
փոխումը,որկատարվումէանգամխործերությանհասակում,կարող
էրառավելհամոզիչօրինակլինելանհավատներիուհերձվածողների
համար:ԹերեւսայսնույննպատակովդարձյալԴրասխանակերտցին
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հանգամանորենպատմումէպարսիցտոհմից,արքայականզարմիցսե
րածմահմեդականՍուրհանիմասին՝վկայելով,որնաինքնակամգա
լիսէքրիստոնեության,դիմումՀայոցիշխանԳրիգորՄամիկոնյանին
եւվերջինիսկնքահայրությամբուԱնաստասԱկոռեցիկաթողիկոսիձե
ռամբմկրտվումեւստանումԴավիթանունը(էջ94):Հետագայում,ինչ
պեստեղեկանումենքպատմիչից,արաբոստիկաննայս«նորահաւատ»
Դավթինծերհասակումդաժանորենխոշտանգումեւնահատակումէ
Քրիստոսինհավատալուհամար(էջ96,98):
«Մերմեծհայրապետ»ՄովսեսինհաջորդումէՌշտունյացեպիս

կոպոսԱբրահամը(ԱբրահամԱ.Աղբաթանեցի),որը,ինչպեսվկայում
էԴրասխանակերտցին,Աղբաթանքգյուղիցէր.նրանՀայաստանաշ
խարհիվրավերակացուէկարգումՍմբատԲագրատունին:Հեղինակա
յինբնութագրմամբ՝նա«քրիստոսաաւանդկարգուկանոնովեւառա
քինահրաշաշխատանքով»իրնախորդինմանջանքէգործադրումԿյու
րիովնինունրանհնազանդվողներինդարձիբերելմոլորճանապարհից:
Սակայներբչիհաջողվում,Սմբատիեւայլնախարարներիհրամանով
նաԴվինումհրավիրումէեպիսկոպոսացժողովեւնզովումՔրիստոսի
Եկեղեցուպառակտչինունրահամախոհներին՝իբրեւհերետիկոսների,
եւպահանջումանխաթարպահելմերճշմարիտդավանանքիանբիծու
ուղիղհավատը:Այսհայրապետըմեծարվումէնաեւիրեկեղեցաշինու
թյամբ.նաԴվինքաղաքումվերակագնումէքաջՎարդանի՝ՍահակՊար
թեւիթոռանկառուցածՍուրբԳրիգորեկեղեցին,որընախապեսաղյու
սովուփայտովէրշինված(էջ74):
ԵկեղեցաշինությամբմեծարվումէնաեւԱ.Աղցեցիկաթողիկոսը,

որիստեղծագործությամբ,ինչպեսգիտենք,սկիզբըդրվեցԷ.դարիհայ
մշակութայինվերելքի16,եւորիհանձնարարությամբկազմվեց«Կնիքհա
ւատոյ»դավանաբանականնշանավորժողովածուն՝ուղղվածքաղկեդո
նականությանդեմ17:Ամենայնհավանականությամբայսնշանավորկա
թողիկոսիմասինընդարձակտեղեկություններհաղորդելըթողնելով
Սեբեոսին18՝Դրասխանակերտցինբավարարվումէընդամենընրաիրա

16 Տե՛սՀ .  բախչինյան ,Շարականիգրապատմականուղին(5—14րդդարեր),Երեւան,
2012,էջ97:

17 Տե՛սմ. մԿրյան ,Երկեր,հտ.1,էջ267.հմմտ.Եղիշեավագքհն.Սարգսյան,Դրվագներ
ՀայԵկեղեցուպատմության,Սբ.Էջմիածին,2020,էջ77—80։

18 Տե՛ս«ՊատմութիւնՍեբէոսի»,աշխատասիրությամբԳ.Վ.Աբգարյանի,Երեւան,1979,
էջ112,116,118,121,129:
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կանացրածշինարարականբարեկարգումներնարձանագրելով.«Զայ
սուժամանակաւմեծհայրապետնԿումիտասզվկայարաննսուրբՀռիփ
սիմեանց,որնախխրթինեւփոքրատեսակիմնէրշինեալ՝եւսհրաշա
պէսեւվայելուչեւնազելիեւպայծառշինուածովյարդարէր...Յետորոյ
ապաքակեալսորազփայտայարկգմբէթսրբոյկաթուղիկէին,որիՎա
ղարշապատքաղաքի՝շինէզնագեղեցկայարմարեւչքնաղատեսկոփա
ծոյքարամբք»(էջ76,78):
Կոմիտասկաթողիկոսիհաջորդի՝ՔրիստոփորԲ.Ապահունումա

սինԴրասխանակերտցինչիցանկանումդատելուրիշներիցլսածով,թե
նա«խառնակիչլեզու»ուներեւչարախոսություններովհայոցմարզ
պանՎարազտիրոցին չարացրել էրիրեղբայրներիդեմ,եւ չնայած
նաեւնրան,որՍեբեոսըեւսնույնհամոզմաննէվերջինիսկապակ
ցությամբեւնրաններկայացնումէշատմռայլգույներով.«...Եւնա
(Քրիստափորը.—Վ. Ա.)դիպաւայրհպարտեւամբարտաւան,որոյլե
զուիւրէրիբրեւզսուրսուսեր:Սաբազումխռովութիւնյուզեացեւ
արկսուրիմէջընդասպետեւընդեղբայրիւրչարախօսութեամբ»19:
Մինչդեռ,ըստԴրասխանակերտցու,այսհայրապետըփայլելէ«աշխա
տասիրութեամբ,բազմաշխատքրտինքով,հաստատունպահեցողու
թեամբ,աղօթքներիպաշտպանութեամբ,ամենգիշերուայժամերգու
թեամբ»(էջ79):
Ուշագրավ է, որ Քրիստափորին փոխարինող կաթողիկոսի՝ Եզր

Ա.Փառաժնակերտցումասին,որիկաթողիկոսականԱթոռբարձրանա
լը,իդեպ,համընկավՀայաստանիտարածքովխաչափայտիգերեդար
ձին,ՍեբեոսիեւԴրասխանակերտցուհայացքներըդարձյալ չենհա
մընկնում,եւնրանվերաբերողպատմություններըվաղուցուշադրու
թյանենարժանացել՝առիթտալովերբեմնիրարամերժկարծիքների20:
ԲայցքանիորԴրասխանակերտցուՊատմությանմեջհանդեսեկողհո
գեւորականգործիչներիգործունեությանստուգումճշգրտումըդուրսէ
մերքննությաննյութիշրջանակներից,ապաբավարարվենքմիայննրա
նով,որեթեՍեբեոսըԵզրիններկայացնումէորպես«այրխոնարհեւ
հեզ,որոչկամէրզոքցասուցանել,եւոչելանէրիբերանոյնորաբան

19 Անդ,էջ129:
20 Տե՛սմ.մԿրյան ,Երկեր,հտ.1,էջ267—268,եզնիԿվրդ. Պետրոսյան ,ՀայԵկեղեցուքրիս

տոսաբանությունը,«Էջմիածին»,1993,Ա.—Բ.—Գ.,էջ78—79,տ . անդրեաս աբղ .  եզեԿյան ,Հով
հանՄայրագոմեցուկյանքիեւգործունեությանշուրջ,«Էջմիածին»,2018,Զ.,էջ30—48:
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տգեղ»21,ապաԴրասխանակերտցինչիվարանումնրանունրայուրա
յիններինտգիտությանուԱստվածաշնչինանծանոթլինելուպատճա
ռովտգետանվանել(էջ80):Բաննայնէ,որերբհունացՀերակլկայսրը
ջախջախումէպարսիցԽոսրովԵրկրորդիզորքերը,եւբյուզանդացինե
րըդարձյալտիրումենմերերկրիմեծմասին,Հայաստանիկառավարիչ
ՄժեժԳնունին,որինայդպաշտոնիննշանակելէրկայսրը,Եզրկաթողի
կոսինպատվիրումէ«երթալլինելկցորդակիցեւհաղորդկայսերիգործ
մասինխոստովանութեանհաւատոյ»(էջ80):ՄժեժընաեւԵզրինսպառ
նումէ,որեթենահրաժարվի,ապակզրկվիկաթողիկոսությունից,եւ
նրափոխարեննորըկընտրվի:Ուշագրավէ,որայսհերոսըհեղինակա
յինբնութագրումներինզուգահեռառավելապեսբացահայտվումէգոր
ծողությունների,ուրիշներիհետունեցածհարաբերություններիմիջո
ցով:ՆահանդիպումէՀերակլինուձեւականբնույթկրողդավանաբա
նականվիճաբանությունիցհետոընդունումքաղկեդոնականությունըեւ
հաղորդվում«հերձվածողի»հետ22:Իբրեւհատուցումիրայսքայլի՝Եզրը
որպեսպարգեւարքայիցստանումէԿողբգյուղաքաղաքիերրորդմասը՝
իրաղահանքով,եւվերադառնումԴվին,որտեղԵկեղեցուկղերականնե
րըշտապնրանընդառաջենգնում:
Հետաքրքիրէ,որայսիրողությունըԴրասխանակերտցինբացատ

րումէնրանով,թեԵզրըկայսերհետհանդիպմանգնալիսիրհետտա
նումէոչթե«զՅոհանփակակալսրբոյնԳրիգորի,որէրյայնմժամա
նակիփիլիսոփայկատարեալեւԱստուածայինԳրոցգիտութեանբա
նիբունճանաչէր.այլզայլոմնզիւրքեռորդի՝կիսակատարուսմամբ...»
(էջ80):Եւդաէպատճառը,որկաթողիկոսինդիմավորողհոգեւորա
կաններիհետՀոհանը(նաեւ՝Հովհան)չիներկայանումնրան՝ըստպատ
շաճիերկրպագությունտալու:Եւհենցայստեղգեղեցիկմանրամաս
ներովԴրասխանակերտցինպատմում է Եզրի եւ Հովհանի բախման
մասին,որիշնորհիվկերպարավորվումէնաեւ«փիլիսոփոսնՅոհան»:
ԵրբՀովհանըմերժումէկաթողիկոսիհետտեսությունը՝պատճառաբա
նելով,թեինչպեսկարողէինքըողջունելմեկին,ովխախտելէուղղա
փառհայրերիկանոնները,Եզրիհրամանըսաստկանումէ,եւՀովհա
նինստիպելովենմտցնումնրամոտ.«Եւիբրեւյանդիմանեղեւ՝ասէկա

21 «ՊատմութիւնՍեբէոսի»,էջ129:
22 Տե՛սմ. մԿրյան ,Երկեր,հտ.1,էջ268:
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թողիկոսն,«Խրոխտաբարիմնամբարհաւաճութեանընդվզեալթուիս,
վասնայնորիկախտակրեալսրտիւոչելերընդառաջմերեւոչտեսեր
զմեզ»:Եւնաասէ.«Խրոխտումնեւամբարհաւաճութիւնյիսոչգտա
նի,այլջատագովճշմարտութեաննլինելհաւանիմ:Բայցքոյիրաւիկո
չեցաւանունդԵզր,վասնզիյեզրտարեալհաներտրոհեցերզՀայաս
տանեայսս՝քակեալզսահմանհաւատոյՀարցնմերոցուղղափառաց...»:
ԱպահրամայէԵզրմուրցացիտանջելզպարանոցնորաեւզկզակս.իսկ
Յոհանձեռսիվերամբարձեալասէ,թէ«Ահաւասիկգնացիխնդալով
յերեսացատենին,զիվասնանուաննՏեառնարժանիեղէանարգելոյ»
(էջ80,82):Այսասելով՝ՀովհանըհեռանումէԲջնիամրոցիլեռանծոր
ծորումգտնվողՄայրովանքեւհաստատվումայստեղ:Եւիբրկաթողի
կոսիկատարածբառախաղիշնորհիվՄայրովանքիանունըփոխվումէ
Մայրագոմի,իսկՀովհանըկոչվումէՄայրագոմեցի(էջ82):Հետաքրքիր
է,որՀովհաննէլկաթողիկոսի«Եզր»անունը,ինչպեստեսանք,հեգնա
բարստուգաբանումէիբրեւսահման,որիցխախտվեցինուխաթարվե
ցինհայոցճշմարիտհավատքիհիմքերը:Անշուշտ,դժվարէմիանշանակ
ասել՝այսամեննիրապատո՞ւմէ,թեունիբանահյուսականծագում,սա
կայն,ինչէլլինի,միբանպարզէ,որմեկնաբանություններըփայլումեն
տպավորիչգեղարվեստականությամբ:
ՀետագայումԵզրիհալածանքներիհետեւանքովՀովհանըԲջնիից

տեղափոխվումէԳարդմանգավառ,որտեղ,ինչպեսԴրասխանակերտ
ցինէնշում,վարումէճգնավորականկյանք՝հետեւելովամենմիառա
քինիգործի:ԻնչպեսնախկինումհիշյալՔրիստափորիկապակցությամբ
պատմիչըչէրհավատումնրաշուրջձեւավորվածամբաստանություննե
րին,այնպեսեւՀովհանիառնչությամբգտնումէ,որզրպարտություն
ենայնլուրերը,թե«իբրդառնհերձուածսիմննմամուծանելյեկեղեցի
սուրբ»(էջ82):ԲայցեթեպատմիչըկարողէհերքելՀովհանինուղղված
մեղադրանքները՝դրանքհամարելովնրահակառակորդներիութշնամի
ներիկամքովհորինվածգործ,ապանրաաշակերտՍարգսինչարհերձ
վածվերագրելըգտնումէանառարկելի,քանիորհենցինքնէրընթեր
ցելնրավնասակարգրությունները:
Վերջում,երբպատմիչըխոսումէԵզրիմասին,որքանէլարդեն

ակնառուէդատապարտողվերաբերմունքընրանկատմամբ,սակայն
չիշրջանցումայսհայրապետիշինարարականեւբարենորոգչական
գործունեությունը՝փաստելով,որնավերակառուցելէՍուրբԳայանե



2021 Ա. Զ.—Թ. ԴԱՐԵՐԻ ՀԱՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ԴԱՍԻ ԿԵՐՊԱՎՈՐՈՒՄԸ 87

եկեղեցին՝կիցքահանայականդասիհամարբնակարաններշինելտա
լով(էջ82):
ԴեռեւսԵզրկաթողիկոսիգահակալմանշրջանում,արաբականուժի

ասպարեզգալով,միջազգայինքաղաքականհարաբերություններում
տեղիենունենումլուրջտեղաշարժեր,որոնքիրենցանմիջականարձա
գանքնենգտնումնաեւՀայաստանում23:Արաբականահագնացողայս
սպառնալիքըմիկողմից,բյուզանդականքաղաքականությանձուլամետ
դիրքորոշումըմյուս՝առավելսաստկանումենհատկապեսԵզրկաթողի
կոսինհաջորդողՆերսեսԳ.Տայեցիհայրապետիժամանակ,որիկերպա
րը,իդեպ,բավականինընդգծվածէիրդաստիարակությամբուփորձա
ռությամբ,իրեկեղեցականնկարագրով,քաղաքականուկենցաղային
պահվածքով:Շնորհիվայսամենի՝նրակերպարնէականորենտարբեր
վումէնախորդներից:
ՆերսեսընախիրենանարժանէհամարումկաթողիկոսականԱթո

ռին՝խորհելով,«որայդբարձրպաշտօնըչիկարողըստարժանաւոյն
վարել»:Եւհետոմիայն,հնազանդվելովնախարարներիմխիթարական
ուհորդորողխոսքերին,համաձայնումէ,եւ չնայածերկրումտիրող
խռովահույզվիճակին՝նաշինարարականաննախադեպգործունեու
թյունէծավալում՝վերաշինելով«զհրդեհեալզվկայարանմեծինահա
տակինՍերգեայ»,ԴվինիՍ.ՍարգիսեւԽորվիրապիՍ.ԳրիգորԼուսա
վորիչեկեղեցիները:Սակայննրակառուցածբազմաթիվեկեղեցինե
րիգոհարըդառնումէ«հրաշալիբազմապայծառ»ՍուրբԳրիգորկամ
Զվարթնոցտաճարը24,որիշուրջհետագայում՝«Այլեւկարգեալկացու
ցանէրինմաամբոխութիւնսերդումարդացըստպայմանիքաղաքակա
նաց.եւածեալջուրիՔասաղգետոյ՝զամենայնաւազախիրառապար
դաշտավայրնիգործարկանէր,տնկէրայգիսեւբուրաստանսծաղկո
ցաց»(էջ90):
Ներսեսհայրապետընաեւքաղաքականգործիչէրեւմիջամտում

էրերկրիաշխարհավարականհարցերին.նրադիմումովբյուզանդա
ցիներըհայոցզորավարեննշանակումՌշտունյացտերԹեոդորոսին,
նրամիջնորդությամբՎարազտիրոցըհաշտվումէկայսերհետեւՀա

23 Տե՛սմ. աբեղյան ,Երկեր,հտ.Գ.,էջ473,մ. մԿրյան ,Երկեր,հտ.1,1987,էջ270:
24 Ցավոք,ինչպեսգիտենք,Զվարթնոցտաճարըչիպահպանվելեւհիմնովինավերվելէ

Ժ.դարիվերջինքառորդումտեղիունեցածերկրաշարժից.տե՛սս . սրԿ . խաչատրյան ,Է.դարի
եկեղեցաշինարարները,«Էջմիածին»,1996,Ժ.—ԺԱ.,էջ102:
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յաստանիվրանշանակվումկուրապաղատուզորավար:Իսկայնժամա
նակ,երբ,ինչպեսգրումէԴրասխանակերտցին,ԹեոդորոսՌշտունինու
մյուսնախարարներնընկնումենհագարացիներիծառայությանտակեւ
նրանցահիցդաշինքկնքումվերջիններիսհետ,Թեոդորոսկայսրըբար
կանալովմեծզորքովշարժվումէՀայաստան՝այնիրենենթարկելուեւ
իսպառվերացնելու.Ներսեսհայրապետիպաղատագինաղաչանքովէ
կանխվումնրաայդմտադրությունը(էջ88):ՀետագայումնաեւՆերսե
սիխնդրանքըհարգելով՝Մավի(Մաւեայ)ամիրապետնուրախությամբ
ՀայոցպետությանգլուխհրամանատարէկարգումԳրիգորՄամիկոնյա
նին(էջ92):Այսամենընշանակումէ,որՆերսեսՏայեցինարժանիէ
եղելնաեւօտարներիակնածանքին,նույնիսկթշնամուցվայելելհար
գանքուհեղինակություն:
ՆերսեսՏայեցուկյանքիցհետաքրքիրէեւսմեկդրվագ:Հայաս

տանմտածհունացԿոստանդինկայսերհետԴվինիկաթողիկոսարա
նումհռոմեացիքահանաներիմատուցածպատարագիժամանակՆեր
սեսհայրապետըեւսընդունումէկրոնականհաղորդություն՝կամաթե
ակամապատճառդառնալովհայեպիսկոպոսներիգայթակղության.«...
շարժեցաւհաւատն,զորընկալեալէրիսրբոյնԳրիգորէեւցայնվայր
անշուշտկացեալեւմնացեալ»(էջ88),—դառնությամբգրումէԴրաս
խանակերտցին:Պատարագիժամանակ,սակայն,եպիսկոպոսներից
մեկըխուսափումէհաղորդվելուցեւթաքնվումէամբոխիմեջ:Կայս
րը,իմանալովայդմասին,նրանբերելէտալիսիրմոտեւպահան
ջումպատասխանել,թեինչունաչհաղորդվեցիրեւհայրապետիհետ:
Այսեպիսկոպոսըդիվանագիտականխորամանկպատասխանէտա
լիս՝ասելով,թեպատկառելէկայսրից:ԻսկՆերսեսհայրապետիհա
մարհայտնումէ,թենաերկուտարիառաջժողովէգումարելեւորոշել
նզովելբոլորհերձվածողներինուառավելեւսմերժելՔաղկեդոնիժո
ղովը:Այդպատճառովկայսրըխորապեսհանդիմանումէկաթողիկո
սին,իսկեպիսկոպոսը,միանալովմյուսներին,հաղորդվումէ,օրհնում
կայսրին՝փոխադարձաբարօրհնվելովնրանից:Այսպատմությունը,որ
հանգամանորենմատուցումէեւՍեբեոսը25,միշարքմութկետերունի:
Ամենիցառաջհետաքրքիրէ,որո՛չՍեբեոսըեւո՛չէլՀովհաննեսԴրաս
խանակետցինչենտալիսայդեպիսկոպոսիանունը,որը,ըստՄ.Աբե

25 Տե՛ս«ՊատմութիւնՍեբէոսի»,էջ167—168:
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ղյանի,ամենայնհավանականությամբեղելէինքը՝Սեբեոսը26:Բացատ
րությանկարիքունինաեւայնհանգամանքը,որպատմիչներիցոչմե
կըհաղորդությունիցխուսափողայդեպիսկոպոսիարարքըո՛չգովեստի
էարժանացնումեւո՛չէլքննադատում:Սակայնայդհարցըդուրսէմեր
ուսումնասիրությանշրջանակից.միայննկատենք,որայնժամանակ,
երբկայսրըհեռանումէՀայաստանից,Ներսեսհայրապետը,երկնչե
լովԹեոդորոսՌշտունու«սաստիկցասումից»,քաշվումէասպարեզից՝
մինչեւնրավախճանը,եւվեցամյահալածանքներիցհետոնորմիայն
վերադառնումէիրտեղը(էջ90):Ինչէլլինի,իդեմսՆերսեսՏայեցի
կաթողիկոսի՝մենքտեսնումենքգործունյա,լայնախոհեւուժեղկամ
քիտերմիանձնավորության,որնիրամբողջկյանքընվիրաբերեցՀա
յոցԵկեղեցունեւհայրենիքին՝այնհեռավոր,փոփոխականուհեղհե
ղուկ,ոչհեշտուդյուրինժամանակներում.«Սաէրայրբարեպաշտեւ
երկիւղածյԱստուծոյ,առաջնորդգտեալյոքնապատիկկարգացեւուղ
ղութեանց,շինութեանեւխաղաղութեան,ապահովութեանեւբարե
մասնլրութեան,որգրեթէյաշխարհիիբրյանապատիգոլով՝հետեւէր
զկնիամենայնարդարվաստակոց»(էջ92),—իրգնահատականըՏայե
ցումասինընդհանրացնումէԴրասխանակերտցին՝բազմիցսնրաան
վանդիմացդնելով«մեծ»վերադիրը:
Քսանտարիվարելովերկրիհոգեւորառաջնորդությունը՝Ներսես

հայրապետըվախճանվումէեւամփոփվումիրկառուցածգերեզմանո
ցում՝Զվարթնոցիհյուսիսայինկողմում:Նահայրերիմեջ,ըստԴրասխա
նակերտցու,երեւացավելիհռչակավորուհոյակապ՝դասվելովառաքե
լականկարգը(էջ92):Այսպես,կաթողիկոսպատմիչըջանքչիխնայում
ՆերսեսՏայեցունիբրեւկատարելատիպներկայացնելուեւգեղեցիկ
բնութագրումներովզարդարելուհամար:
ՆերսեսՏայեցուցհետոհայրապետությանգործնստանձնումէնրա

սենեկապետԱնաստասԱ.Ակոռեցին,որիանունըվերեւումհիշատակե
ցինք:ՍաիրգործունեությամբմասամբհիշեցնումէՄովսեսԵղիվարդե
ցուն.հոգէտանումհայկականանշարժտոմարիստեղծմանմասին,որի
համարիրմոտէկանչումայդարվեստինհմուտԱնանիաԱնեցուն(Շի
րակացի)եւպահանջումհորինելայնպիսիտոմար,«զիբարեձեւագու
նիցոմանցեւզմերսկշռադատեալ՝մի՛կարօտասցուքգալիզուգաւորու

26 Տե՛սմ. աբեղյան ,Երկեր,հտ.Գ.,էջ434:
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թիւնՀռովմայեցւոց»(էջ94,96):Սակայնայդգործնանկատարէմնում
վերջինիսվախճանվելուպատճառով:
Անաստասկաթողիկոսըեւսիրնախորդներիցշատերինմանչիսահ

մանափակվում սոսկաղոթելով, քրիստոնեություն քարոզելով: Ներ
սեսՏայեցուտեւականտարագրությանժամանակհսկումէԶվարթնո
ցիՍ.Գրիգորկաթողիկեիկառուցումը,իսկարդենհայրապետության
շրջանումիրծննդավայրումնախաձեռնումուկանգնեցնումէ«պայ
ծառապաճոյճ»եկեղեցի(ԱկոռիիՍ.Հակոբեկեղեցին)27,իսկվանքին
կից,բացիհոգեւորականներիհամարկացարաններըբարեկարգելուց,
տնանկների,աղքատներիհամարհանգստիտեղերէշինելտալիս:Փա
ռաբանելովԱնաստասհայրապետին՝Դրասխանակերտցիննրանեւսկո
չումէ«մեծ»:

Շա րու նա կու թյու նը՝ հա ջոր դիվ

27 տե ՛ս  եղիՇե  ավաԳ քՀն .  սարԳսյան ,նշ.աշխ.,էջ108.հմմտ.Գ .  բրուտյան ,Անաստաս
Ա.Ակոռեցի.«ԱմենայնՀայոցկաթողիկոսներ»,էջ18:



	 ԷՋՄԻԱԾԻՆ	

ԳՈՒՐԳԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Բանասիրականգիտ.դոկտոր,պրոֆեսոր,ՎՊՄՀ

ԱՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԵՒ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ԲԱՌԵՐԻ ԿԱՊԱԿՑՄԱՆ 
ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՂԱՊԱՐՆԵՐԸ ԿԱՄԵՆԻՑԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ (ԺԶ. ԴԱՐ)

Հատկանվանագիտության,մասնավորապեսմարդանվանագիտությանբնագավառումդեռեւսանցյալդարակեսիցարձանագրվելենգիտա
կանորոշակիհաջողություններ1:Ասվածըբնավչինշանակում,թեհի
շյալոլորտի՝ուսումնասիրությանկարոտբոլորհարցերըլուծվելեն:
ՄիջնադարյանԼեհաստանիԿամենիցքաղաքում(խոսքըներկայիս

ՈւկրաինայիԿամենեցՊոդոլսկիմասինէ)բնակությունհաստատած
հայհամայնքնուներանկախդատարան2,որի՝հրաշքովփրկվածշուրջ
երեքտասնյակմատյաններում3տեղենգտելոչմիայնգրաբարախառն
լեհահայերենովարձանագրություններ:Դրանցմիփոքրմասը(369ար
ձանագրություն՝գրված1559—1575թթ.)4առանձինժողովածուովլույսէ

1 Հր .  աճառյան ,Հայոցանձնանուններիբառարան,հտ.Ա.—Ե.,Երեւան,1942—1962.
Գ . ՋաՀուԿյան ,ՄովսեսԽորենացու«Հայոցպատմության»առաջինգրքիանձնանունների
լեզվականաղբյուրները,ՊԲՀ,1981,№3,էջ48—63.Գ. ՋաՀուԿյան ,Բնիկհայերենարմատներով
կազմված հայկականանձնանունները,ՊԲՀ, 1984,№4, էջ 32—44: տ .  ավետ իս յան , Հայոց
ազգանուններիբառարան,Երեւան,2000. Հ .  բարսեղյան ,Հատուկանուն,Երեւան,1964.
Г.   Н а л б а н д я н , Армянские личные имена иранского про	ис	хождения (культурноисторическое, 
этимологическое исследование), автореферат докт. диссерт. филол. наук, Тбилиси, 1971.տ . ավետի 
ս յան , Հայկականազգանուն, Երեւան, 1987. ն .  դի լ բար յան ,Անձնանուններից կազմված
տեղանուններիիմաստաբանականդաշտը,ԲԵՀ,2003,№1,էջ171—177.Հ . Հարությունյան ,
Տեղանվանականհիմքերովհայկականազգանուններ(բ.գ.թ.թեկն.ատեն.սեղմագիր),
Երեւան, 2008. Հ .  բարխուդարյան ,Արհեստ, զբաղմունք, մասնագիտություն իմաստային
հիմքերով հայկականազգանուններ (բ. գ.թ.թեկն.ատեն. սեղմագիր), Երեւան, 2009.
Հ . Հարու թյունյան ,Հատկանվանագիտություն(դասընթացՎՊՀի«Հայոցլեզուեւգրակա
նություն»մասնագիտությանմագիստրոսականկրթականծրագրում):

2 ԱյսմասինՎ.Գրիգորյանըգրումէ.«Հայտնիէ,որլեհահայոցիրավունքիհիմքում
ընկած է Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրքը», որը լատիներեն թարգմանությամբ
ներկայացվել է լեհերի Սիգիզմունդ Iթագավորին եւ մի շարքփոփոխություններով ու
լրացումներովհաստատվելնրակողմից1519թ.»:Տե՛ս«ԿամենեցՊոդոլսկքաղաքիհայկական
դատարանի արձանագրությունները (XVI դ.)» (այսուհետ՝ «Արձանագրություններ»)՝
աշխատասիրությամբՎ.Գրիգորյանի,Երեւան,1963,էջ54:

3 Անդ,էջ44:
4 1—6թվակիրարձանագրություններիբնագրերը չենպահպանվել:Վ.Գրիգորյանը

դրանքքաղելէ«ՀանդէսԱմսօրեայ»ամսագրից(անդ,էջ86—87):
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տեսելՎ.Գրիգորյանիաշխատասիրությամբ:Կառուցվածքովեւբովան
դակությամբյուրօրինակայդվավերաթղթերըբացառիկարժեքեններ
կայացնումմիշարքառումներով5:Դրանցումմասնավորապեսաչքիեն
զարնումվտարանդիլեհահայերիգործածածբնիկեւփոխառյալբազ
մաթիվանձնանունները,որոնքհետաքրքրությունեններկայացնումկա
պակցմանհնարավորություններիտեսանկյունից:
Այսհոդվածումուսումնասիրվումենկամենիցահայերի՝նշվածար

ձանագրություններումտեղգտածհայկականեւնորմիջավայրումփո
խառածանձնանուններիկապակցմանհնարավորություններնուարտա
հայտությանմիջոցները:Միաժամանակնպատակէհետապնդվումբա
ցահայտելուայնմոտեցումներնուհնարավորօրինաչափությունները,
որոնքնշվածժամանակահատվածումընկածէինլեհահայերիգործա
ծածանձնանուններիհիմքում:Առաջադիրհարցերինհամալիրպատաս
խանելուհամարստորեւկանդրադառնանք«Արձանագրություններում»
տեղգտածոչմիայնանձնանուններին,այլեւվերջիններիսհետտարա
տեսակկապակցություններկազմածուղեկցողբառերին6:
Փաստականնյութըքաղելենքվերոհիշյալ369արձանագրություն

ներից՝առանցէջանշումների,քանիորառկաէ«Արձանագրություննե
րի»առցանցտարբերակը:Ուսումնասիրությունըկատարելենքնկա
րագրականեղանակով՝երբեմնկիրառելովնաեւհամեմատությունը՝եզր
ունենալովհայերեն,երբեմնէլ՝հայատառմիջինլեհերենով(այսուհետ՝
լեհերենով)7եւհայատառղփչաղերենովվկայվածլեզվականփաստեր,
որոնքտեղենգտելորոշարձանագրություններում:

5 «Հայտնաբերելով եւ ուսումնասիրելով գաղութահայ օջախներում պահպանված
գրավորհուշարձանները,բաղդատելովդրանքայլնյութերիհետ,—գրումէՎ.Գրիգորյանը,—
հնարավորէայժմոչմիայնգաղափարկազմելհայկականգաղութներիներքինկյանքի
այլեւայլմանրամասնություններիմասին,այլեւնորլույսսփռելմիջնադարյանՀայաստանի
պատմությանստվերոտմիշարքկողմերիվրա»(անդ,էջ6):

6 ՈւղեկցողբառերեզրույթըգործածումէՏ.Ավետիսյանը՝նկատիունենալովշարահյու
սականկապակցություններումանձնանուններիհետհանդեսեկողայնհասարականուն
ները,որոնքցույցենտալիս«ազգակցություն,զբաղմունք,արհեստ,աստիճան,կոչում,
տիտղոս,ինչպեսնաեւտեղանվանականծագումունեցողբառերը»(տ. ավետիսյան ,Հայկա
կանազգանուն,Երեւան,1987,էջ187):

7 Իրականումխոսքըվերաբերումէմիջինլեհերենին:Բաննայնէ,որգրականլեհերենի
շրջանը բաժանվում է երեք ենթաշրջանի՝ հին, միջին եւ նոր, որոնցից միջին լեհերենի
ենթաշրջանըտեւել էԺԶ. դարից մինչեւԺԸ. դարի կեսը կամ երրորդ քառորդը (որոշ
լեզվաբաններիկարծիքով՝մինչեւԺԸ.դարավերջ):Տե՛սТ.   С.   Ти хо м и р о в а , Польский язык, 
Языки мира: Славянские языки, Москва, 2005,էջ6։ԻսկԿամենիցիդատականգործընթացներից
մեզհասածարձանագրություններըկազմվելենԺԶ.դարավերջին:
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«Արձանագրություններում»անձնանունները գործածվում են թե՛
միայնակ(առանցայլհատուկանուններիկամուղեկցողբառերի)եւթե՛
բաղադրյալկազմություններում:
1.Ինչպեսվկայումենլեզվականփաստերը,անձնանուններըմիայ

նակ գործածվումեներկուդեպքում՝
1.1.Երբտվյալանձինվերաբերողայլտեղեկատվություն(հայրա

նուն,զբաղմունք,կոչումեւայլն)չիեղել,կամարձանագրողըչիկարեւ
որել:Ահավասիկառանձինգործածվածանձնանուններ՝Նի քօր, Կրէ կոր, 
Նո րին եւայլն,որոնցիցՆի քօրըեւԿրէ կորը,օրինակ,գործածվելենմե
կականարձանագրությանմեջ,ընդորում՝4ականանգամ,Նո րինը՝մի
քանիարձանագրություններումեւմիքանիանգամեւայլն:
1.2.Երբմիեւնույնկամնախորդարձանագրություններիցմեկում

նախապեսհիշատակվելէտվյալանձինվերաբերողանհրաժեշտտեղե
կատվությունը8:
2.Բա ղադ րյալ կա պակ ցու թյուն նե րում հանդեսեկողանձնանունները

եւուղեկցողբառերը,ըստանդամներիքանակի,լինումեներեքտեսա
կի՝եր կան դամ, եռան դամ կամ բազ ման դամ:
2.1.Եր կան դամ բա ղադ րյալ կա պակ ցու թյուն նե րում հանդեսեկողանձ

նանունըերկրորդբաղադրիչիհետգտնվումէ՝
ա)որոշիչորոշյալ(Վաս քո չաղ չի պան, Ֆե տոր ըռուզ, Իւր քո իլախ9),
բ)հատկացուցիչհատկացյալ(զՍար գիսն Իւաշ քոին, Սի մո նին կնոջն, 

Խա նուին դստերն)կամ

8 Ահավասիկասվածըհավաստողմիփոքրածավալարձանագրություն(թիվ293).«Ի
յայսաւուրդատաստանինառջեւնեկաւՍարգիսնՎարդէջուրինեւգանկատեցանպարտ
ԽաչքոյինվերայՈւսէփինորդինեւ չկարացհասնելվերայեւդատաստաննիմիտէառ.
զիանպատրի(բնագրում՝անպատի.—Գ.Խ.)գանկատեցեւվառեցզՎարդէջուրնիդատաս
տանէն.զիայլաւելիբանեւխօսք չունենայընդդէմԽաչքոյին։ԵւԽաչքոնետուրգրել»:
Հարկ է նշել, որայս մոտեցումն «Արձանագրությունների» ոճի բնութագականառանձ
նահատկություններիցմեկնէ,մինչդեռաչքիէզարնումհետեւյալմոտեցումը,ըստորի՝
միեւնույն կամ նախորդարձանագրություններից մեկում նախապես հիշատակված բա
ղադրյալանձնանուններըտեղ,ժամանակ, նյութտնտեսելու նպատակով շարադրանքի
հաջորդ հատվածներում սովորաբար նույնությամբ չեն գործածվում,այլ՝ա) զեղչվում
են, բ)պահպանվում են մասամբ (հմմտ.Խաչքոյին վերայ Շիմքոյին դորինն եւԽաչքոյին՝
Շիմքոյին թորին, Խաչքո Շիմքոյին),այսինքն՝ ոչ բոլոր բաղադրիչները (իսկ սովորաբար՝
բաղադրիչներիցմիայնմեկը՝անձնանունը),կամգ)փոխարինվումենհամարժեք,սակայն
փոփոխվածտարբերակով:

9 Լեհ.՝ «լեհ»: Տողատակերում բերված օտար բառերի այս եւ հետագա
բացատրությունները քաղել ենք Ռ. Ղազարյանի եւ Հ. Ավետիսյանի համահեղինակած
«Միջինհայերենիբառարանի»համապատասխանբառահոդվածներից(այսուհետ՝ՄՀԲ),
Երեւան,2009:
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գ)բացահայտիչբացահայտյալ (գրոջն Հա նուխ նա յին,ինքն ջաղ ջի
պանն, ես՝ Անտ րէյս)քերականականկապիմեջ՝նրահետմիասինձեւա
վորելովազատկամհամեմատաբարկայունբառակապակցություն:
2.2.Եռան դամ բա ղադ րյալ կա պակ ցու թյուն նե րում հանդեսեկողանձ

նանունըկամանձնանուններըմյուսբաղադրիչ(ներ)իհետտարբերհա
մադրություններովկարողենգտնվելվերընշվածնույնկամտարբեր
քերականականկապերի մեջ՝ կազմելովազատկամ համեմատաբար
կայունբառակապակցություններիզանազանտարբերակներ:Այսպես՝
Ստե փա նին կինն՝ Ան նոյ, Եօլ քո յին՝ Խա չուին կնոջն, Մար ձին ֆուր ման իլով ցի, 
ըռուզ Գարբն սու րուք չի, Պրաժ նի քին դստերն՝ Մա նու շա կին:
2.3.Բազ մա բա ղադ րյալ կա պակ ցու թյուն նե րը կազմվումեներկանդամ

եւեռանդամբաղադրյալմիավորների,ինչպեսնաեւերեքիցավելիան
դամունեցողայլկապակցություններիտարատեսակհամադրություննե
րից,որոնցբաղադրիչներիմիջեւկարողենձեւավորվելքերականական
ամենատարբերհարաբերություններ,ինչպես՝Ոհանն՝ իլով ցի Խո ճի կին որ
դին, Սդաս նե մի չի կինն՝ զՄեց քօն, Հան նայ ըռուզ՝ Եօլ խի մին կինն,ողոր մած 
հո գոյ Եօլ քո յին՝ Խա չուին կնոջն եւայլն:
«Արձանագրություններում»բազմաբաղադրյալկապակցություններ

ենկազմվումառավելագույնը5—6բաղադրիչներով.դրանքանձնանուն
ներիեւուղեկցողբառերիզանազանհամադրություններեն(իլով ցի հայ 
պա րուն Նի կօ լին եղ բօր որ դին10),որոնցթիվը(բացահայտիչբացահայ
տյալքերականականկապովարտահայտվելուդեպքում)տեսականորեն
կարողէկրկնապատկվել(իլով ցի հայ խա զան չի Ծուռ վիզն Գաբ րուս՝իլով
ցի հայ պա րուն Նի կօ լին եղ բօր որ դին):Ահավասիկբազմաբաղադրյալկա
պակցություններինմանատիպօրինակներ՝Ծա ռուկն հայ՝ Մա նու կին թորն 
կա մին ցի, Ան դոն ըռուզ՝ Միս քո յին որ դին կօշ քա րին, Գաբ ռուսն՝ պա րուն Նի
կօ լին որ դին՝ իլով ցի հայ. պա տուե լի Ոհանն իլով ցի՝ պա րոն Փի լի պին փե սան, 
շլա խեդ նիյ Բեդր Մո շինս քիյ՝ ծա ռայն բան (Սդա նիս լավ) Սրո ջինս քի յին, Վոյթ
քոյ Սո քօլ. որ է մանչ Մար ձին ֆուր մա նին իլով ցի եւայլն:
Բաղադրյալկապակցություններումգործածվողանձնանունները,

լինելովառարկացույցտվողբառեր,կարողենսերտորենկապակցվել
ածականների,անձնանիշհատուկեւհասարակգոյականներիուորոշ
դերանուններիհետեւըստանհրաժեշտության՝ձեւավորելորո շիչ—որո

10 Բնագրում՝պարունՆիկօլինորդի՝իլովցիհայ:
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շյալ, հատ կա ցու ցիչ—հատ կա ցյալ ուբա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ տյալ քերակա
նականհարաբերություններ՝ներկայացնելովանմիօրինակհամակարգ
թե՛քերականականձեւավորվածության,թե՛հնչյունայինկազմիեւթե՛
շարադասությանտեսանկյուններից11:Այսպես՝
Ա.Որո շիչ—որո շյալ քերականականհարաբերությանսահմաններում

անձնանուններիհետկարողենհանդեսգալանձնանիշգոյականների
հետկապակցելիությանհնարավորությամբօժտվածտարբերուղեկցող
բառեր՝ա)ածականներ,բ)հասարականուններ,գ)այլբառեր,որոնցով
որակվումէտվյալանձըտարբերտեսանկյուններից12:Մասնավորապես
գործածվելեն՝
1.Անձիպաշտոնը,կարգավիճակը,մասնագիտությունը,զբաղմուն

քըցույցտվողհայերենկամփոխառյալուղեկցողբառեր:Հմմտ.՝Սուլ
թանժամ կոչն,տէրՀանուս,Գրիգորսար կա ւաք, Բավելջաղ ջի պան, Ավ րամ 
իրից,Ժըլքայոս կե րիչ եւՇիմքոպուր միսդր13,Լազարնթուք չի14,Քրիժթօֆ
Քլուչ նիք15,Սարգիս//Սէրհիյմու ժիք16,կօշ քար17Խաչերես,փի սար18Ֆիտրիխ,
Անտրօնիկբրքա լապ19, Մարենքոդա յեկն, Եւրգոյվոյթ20 եւայլն:Նմանա
տիպկապակցություններումանձնանուննավելիհաճախորոշչիդերէ
կատարում(այսդեպքումչիհոլովվում),երբեմն՝որոշյալի:Հմմտ.՝
«ԵւԹորոսիճուաբիտուր.թէգնելէԱնտ րօ նիկ բրքալապէն:Իսոցա

առաջիկալովՍուլ թան ժամկոչնեւիւրբարիկամաւնգրուեցաւ:Տուել
էիՎոյթ քո ֆուրմանին21Գ.(3)դայլար:Սար գիսն մուժիքպիտիերդվնայր
այսաւուր»:

11 Արձանագրություններումանձնանուններըտեղենգտելկառուցվածքայինեւ/կամ
հնչյունականփոփոխություններիենթարկված,երբեմնէլ՝վրիպակներով,որոնցհնարավո
րինսհանգամանորենկանդրադառնանքմեկայլուսումնասիրությամբ:

12 Նկատիչունենքայնհանգամանքը,որանձնանիշգոյականներիհետկապակցելիու
թյանհնարավորությամբօժտվածորոշբառերանհրաժեշտությանդեպքումկարողենկա
պակցվելնաեւայլդասանիշգոյականներիհետ:

13 Լեհ.՝«քաղաքագլուխ»:
14 Լեհ.՝«մազագործ»:
15 Լեհ.՝«բանալեպահ,բանտապահակ»:
16 Լեհ.՝«ջրաղացպան»:
17 Հինլեհ.՝«սայլապան»:
18 Լեհ.՝«գրագիր,քարտուղար»:
19 Լեհ.՝ «բերդապահ»: Նույն արձանագրության մեջ վկայված է նաեւ փրկա

լապզուգաձեւը:
20 Լեհ.՝«գավառապետ,համայնքիընտրովիավագ,առաջնորդ»:
21 «Կառապան,սայլապան»:ՄՀԲնբերումէորպեսլեհերենբառ,սակայնիրականում

այնմիջնորդավորվածփոխառությունէգերմաներենից:
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եւ
«ԵկինԲ.(2)կողմն՝Նորսէսն....եւՏօնիկն.կօշքարԽա չե րե սին որ

դին:....այլնախվոյթնՀար պետ եւհաւասարդատաւորքն»:
2.Անձիծննդավայրըեւ/կամբնակավայրըցույցտվողտեղանվա

նահիմքածականներ,ինչպես՝Գրիգորվար դա պետ Վա րա գե ցի,Եօլպէյն
սէ րադ ցի,Սուլթաննթո խաթ ցի,որէայժմկամինցի,որդինԿիւրեղինսե
չով ցի,ՆորուշնԱս ցի22, Եաղուպնմար զը ւան ցի23 եւայլն:Վերոբերյալշար
քիցտարբերվումենխո տին ցի Օլուշկային,ստամ բօլ ցի ՀաճիՔաֆալէ
կապակցությունները,որոնցումուշադրությանէարժանիտեղանվանա
հիմքածականներովարտահայտվածուղեկցողբառերինախադասու
թյունը:Վերջինսաշխարհաբարիխոսակցականտարբերակինբնորոշ
իրողությունէ,որը,ինչպեսնկատումենք,սկսումէձեւավորվելմիջին
հայերենիերկրորդենթաշրջանում:
3.Անձիազգությունըցույցտվողբառեր:Վերջիններսուղեկցողբա

ռիդերովգերազանցապեսգործածվումենօտարազգիներիանձնանուն
ներիհետ,որոնցերբեմնկարողենհավելվելնաեւհայրանուն,տեղան
վանահիմքածականեւայլն,ինչպես՝Մազարըռուզ, Զախարքաըռուզ 
Զլօդօհօրլոյ,զԲօնեծեալքօնիլախն, նե միչ24Ռաքովսքիյն,նե միչ Եանն
Մնիխովըյ,Պլաշքոնե միչ,տա ճիկ ստամբօլցիՀաճիՔաֆալէ,հօ րօմ Իւրի
յին,Աֆէնտիքայէնհո ռո մէն,իԳլիմէնօլա խէն25,զֆրանգՓադիստային
որդին՝Եագուպնեւայլն:Մինչդեռհայազգիներիանձնանուններիդեպ
քումազգությունցույցտվողուղեկցողբառերսովորաբարչենգործած
վում26:Կարծումենք՝ասվածըպատճառաբանվումէնրանով,որԿամե
նիցիհայկականդատարանումգերազանցապեսլեհահայերինառնչվող
դատականգործընթացներէինկատարվում27,հետեւաբարհարկչկար

22 ԽոսքըներկայիսՅասսի(հայտնիէնաեւՅասկամՅաշանուններով)քաղաքիմասին
է(Ռումանիա):

23 Տեղանվանահիմքածականներիցզատ՝անձնանուններիհետորոշչիգործառույթով
համդես են գալիս բացառականով արտահայտված տեղանիշ գոյականներ, ինչպես՝
զԻւրքո էրցփոխանն Կամէնիցէն, Բանդէ Վըխվադնուվցանէն, Աբրահամ Սեչովէն,
ԼազարինԽոտորովցայէն:

24 Լեհ.՝«լեհ»:
25 Լեհ.՝«մոլդավ,մոլդավացի»:
26 Թվով 630 արձանագրություններում այդպիսի ընդամենը 4 վկայություն կա:

Ահավասիկդրանցիցերկուսը՝«....ԳաբռուսնպարունՆիկօլինորդին՝իլովցիհայ....»,«....
Աստվատուրն՝Հանուսիրիցոյորդին.կամինցիհայլինելով....»եւայլն:

27 «Կամենիցահայությանգործերըլսվելուէինմիայնեւմիայնհայոցդատարանում,—
գրումէՎ.Գրիգորյանը,—եւօտարքաղաքացիներըհայերիվրագործհարուցելկարողէին
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ամենանգամանդրադառնալուայդգործընթացներումներգրավված
հայերիազգայինպատկանելությանը:
Հետաքրքրականէ,որվերնասվածինհակառակմոտեցումէնկատ

վումհայատառլեհերենովեւհայատառղփչաղերենովավանդվածար
ձանագրություններում,որոնցումհայազգիներիանձնանուններիհետ
հիշատակվումէնաեւտվյալանձանց՝ազգությամբհայ(համապատաս
խանաբար՝օր մե նին/էր մէ նի)լինելուփաստը:Հմմտ.լեհ.՝«ՊոհտանԲօբօ
վիցօր մե նին»,ղփչ.՝«Իլաեաշէր մէ նի քամէնէցլի»:
4.Անձիիրականկամհարգականկոչում,տիտղոսցույցտվողբա

ռեր,ինչպես՝բա նի Ազիզքո, բան28 Տոնուշին, բան Յովաննէս, շլա խեդ
նիյ29ՎալերիոմԲօտլովսքիյն,շլա խեդ նիյ Սլուպսքիյ, բան Սրոջինսքիյին
եւայլն:Բնականէ,որհայկանանցանձնանուններիհետբա նի (լեհ.՝
պա նի),իսկհայտղամարդկանցանձնանուններիհետբան30 (լեհ.՝պան)
հարգականկոչումներիգործածությունը,որը,բնականէ,«Արձանագրու
թյուններում»լեհերիառումովավելիհաճախէտեղգտնում(բանԵան
Միդրօրկան, բան Ենտրիյինեւայլն),լեհականմշակույթիազդեցության
վկայությունէ:Բացիվերոնշյալուղեկցողբառերից՝իգականեւարա
կանանձնանուններիհարադրությամբխիստսահմանափակթվովգոր
ծածվումեննաեւպա րոն/պա րուն («տեր»)31, պա տուե լի եւտի կին հարգա

միայնհայոցդատարանում:....Անգամերբօտարազգիհայցվորըորեւէկապակցությամբ
հայիվրաբողոքովդիմումէրիրդատարանին,վերջինսնրանուղարկումէրհայոցվոյթի
մոտ»(տե՛ս«Արձանագրություններ»,էջ69):

28 Լեհ.պան(pan)տիտղոսի՝լեհահայոցարտասանականտարբերակնէ:
29 Լեհ.՝«(լեհ)մանրկալվածատերազնվական»:Հմմտ.նաեւլեհ.շլյախտիչ:
30 Որքան էլՄՀԲումԲԱՆ2բառահոդվածումբերվում է «հարգականկոչում՝պարոն

նշանակությամբ» բացատրությունը,այնուամենայնիվ կարծում ենք, որ նշված իմաստն
ունենալով հանդերձ՝այս բառի կիրառումով կատարվել է նաեւ հասարակության որոշ
խավերիզանազանում,քանիոր,օրինակ,արձանագրություններումայնազգությամբհայ
եւլեհտղամարդկանցառումով՝ա)ոչթեառհասարակ,այլընտրողաբարէգործածվում,
բ)ունիխիստսահմանափակկիրառություն(շուրջտասը)՝բանՅովաննէս(հայ),բանՏօնուշ
(հայ),բանՍրոջինսքիյ(լեհ),բանԵանՄիսդրօրկա(լեհ):Ասվածիմասինէվկայումնաեւ
բանի(լեհ.pani)բառը,որնայստեղգործածվումէազգությամբհայկանանցիցմիայնմեկի
անձնանվանհետ՝բանիԱզիզքո:Իդեպ,բանիփոխառությունըՄՀԲումվկայվածչէ:

31 Պարոնփոխառյալ բառը նույնպես սոսկ «տեր» չի նշանակում:Այսպես՝ Սմբատ
Սպարապետի «Դատաստանագրքի» մի շարք ձեւակերպումներում այն ունի «իշխան»
նշանակությունը.«Եւիշաբաթնաւրմիպարոնինբանի.եւայլաւելիոչբնաւ։Եզնայլ
ծառութիւնչպարտի,զիզիւրհնկակնտվելէ։Կովնլիտրմիեղտայպարոնին.եւայլխոտչէք
չտայ։Ոչխարն՝եփգառնկամուլբերէտարեկան՝իտասնէնմէկնառնուպարոնն»։«Եւ
ջորինեւձինեւէշնչտայ.զիյամէնտաւներտ,որենիտարին՝ԺԲ.տարպայ՝գանծառայեն
պարոնին»։«....եւզվաներնաշխարհականպարոնայքհոգային,եւզովուզէին՝թողուին
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կանկոչումները32,ինչպես՝ տի կին Օլուշկա33,պա րոն Դուկալպէյ, պա րուն 
Նիկօլինորդին, պա րոն Փիլիպինփեսան,պա տուե լի Ոհանն, պա տուե լի 
խոճաԵաղուպն, պա տուե լի Գաբռուսն34եւայլն:Վերոնշյալհարգական
բառերիդիտարկումըցույցէտալիս,որլեհահայգաղութումառկաեն
լեհական(բան, բա նի, շլա խեդ նիյ)եւեւրոպականայլերկրների(պա րոն)
միջմշակութայինազդեցություններ,որոնքառիթենդառնումսեփական
լեզվումառկահամարժեքբառայինմիավորներիշրջանառության(պա
տուե լի)եւվերաշրջանառության(տի կին):
5.Անձինբնութագրողկամզանազանողայլբառեր,ինչպես՝ծեր

Ըռոմաշքո,կուր Վարդքո,զՄեսդինմանչն35եւայլն:Վերըդիտարկված
դեպքերումանձնանուններիհետհանդեսեկողուղեկցողբառերնավելի
հաճախմիջոցենծառայումտվյալանվանակիրանձինհամանունայլ
անձ(եր)իցզանազանելուհամար:Օրինակ՝ԴարձեալԽաչ քոն՝Շիմքո
յինեհարցի միւս Խաչ քո յէն.թէդունեւկամքոկիննյո՞ւմմէգնելէզայն
ապըրշումներն։Եղեւայսպէսբան,իժամանակնԵւրգոյվոյթինեւիւր
դատաւորացն՝ծեր Ըռո մաշ քո յին եւ միւս Րո մաշ քո յին:

իվանքն,ուզորոչ՝նահանէին»։Ավելին՝Կամենիցի386թվակիրարձանագրությանմեջ՝
Յասսիքաղաքիցպահպանվածմիվավերաթղթում,պարոնեւթագաւորբառերըգործածվել
ենիբրեւհամանիշներ(ընդգծվումեն)՝«....ինչպէսօրեկաւսեչովցիտէրՀանէսինկինն
իՅասնեւտաւիառաւզԻւրքոէրցփոխաննԿամէնիցէնԻւոնպարոնինառջեւնեւասաց
թէ.թագաւոր.ԿամէնիցէնԱ. (1)մարդՆերսէսանունինձիԳՃ. (300)մաճրիպարտիու
զաբիս ունիմ (բնագրում՝պրատի ու զաբիս ունիս.—Գ.Խ.)....»: Հմմտ. նաեւ՝ «....յորժամ
Պոկտաննէրպարուներկիրն....»(թիվ178արձանագրություն):Պարոնուղեկցողանունով
«Արձանագրություններում»հիշատակվումէինունեւորխավիներկայացուցիչները,որոնք
հասարակականկյանքումորոշակիդիրքեւվաստակունեին:Դրանցիցէր,օրինակ,պարոն
Հրիհորին,որըԿամենիցիտարեգրքումհիշատակվումէորպես«գլուխժողովրդեան»:Նա«25
անկամ»գնացելէրլեհականարքունիք(«....էրսիրեցեալյաչսթագաւորաց»)՝կարգավորելու
հայկական անկախ դատարանի գործունեությունը, որը լեհական իշխանությունները
երբեմներբեմնուզումէինդադարեցնել:Իդեպ,պարոնՀրիհորիի «պարկեշտտիկինը»
հիշատակվումէ«բանիԱզիզքո»կապակցությամբ(ղեւոնդ ալիՇան ,Կամենից,Տարեգիրք
հայոց, Վենետիկ, 1896, էջ 36), որը վկայում էպարոն—բան եւտիկին—բանի զույգերի
համանշությանմասին:

32 ՄՀԲիՊԱՏՈՒԵԼԻբառահոդվածումայսմասինչիհիշատակվում:
33 Տիկին ուղեկցող բառը «Արձանագրություններում» հիշատակվել է ընդամենը

մեկանգամ:
34 Լեհերիեւ լեհերենիազդեցությանհետեւանքեննաեւ«Արձանագրություններում»

հիշատակվողորոշլեհահայերիոչմիայնանունները,այլեւհայրանունները՝ՈւլասՀրիշքովիչ,
ԻւախնոյԹոլքաչովիչեւայլն:

35 Տվյալդեպքում՝«պատանի»:Հայկականդատարանիցրիչտղայիանվան (Մեսդի)
ուղեկցող բառն է, սակայնՄեսդի մանչին վերաբերողպաշտոնականակտի ժամանակ
Մեսդիմանչկապակցությանհետհիշատակվումէնաեւհայրանունը՝ԵտունՄեսդիմանչուն
ՍդանիսլավինԵ.(5)ֆլորին։
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Որոշիչ—որոշյալքերականականհարաբերությամբայսկարգիկա
պակցությունները«Արձանագրություններում»գործածվումենշարա
դասականերկուտարբերակով,որոնցիցորո շիչ—որո շյալ կառույցըտվյալ
ժամանակաշրջանումձեւավորվող,այսպեսկոչված,«քաղաքացիական
հայերենին»էրբնորոշ,իսկորո շյալ—որո շիչըհետեւանքէրհինգրական
լեզվիազդեցության:
6.Անձերիմականուններ,որոնք«Արձանագրություններում»հազվա

դեպեն,ինչպես՝ԵագուպնԽրա փա չին,ԳրիգորՇլթխ,ՎարդանՄղտե սի 
եւայլն:
Բ.Հատ կա ցու ցիչ—հատ կա ցյալ քերականականհարաբերությանսահ

մաններումանձնանուններիհետկարողենհանդեսգալ՝ա)անձնանուն
ներեւբ)անձնանիշգոյականներիհետկապակցելիությանհնարավո
րությամբօժտվածուղեկցողբառեր,գ)փոխանուններ,որոնքմիջանձ
նայինայլեւայլհարաբերությունների,գերազանցապեսազգակցական
կապերիարտահայտության միջոց են ծառայում, ինչպես՝զՍար գիսն 
Իւաշ քոին, Յո վան նէ սին փե սին,Հար պուր դին ծա ռայքն, Ժամ կո չին դստերն 
եւայլն:
Հատկացուցիչ—հատկացյալկապակցություններնարտահայտվում

են«արականանձնանուն—արականանձնանուն»եւ«արականանձ
նանուն—հասարականուն(կամփոխանուն)»երկանդամմասնակա
ղապարներով36:Օրինակ՝Յով հա նէսն Լո վօ նին, Սարգ սին վե րայ Իւաք շո յին, 
Բադ րա րին Դաւ քոն, Գաս պա րին որ դիքն:
1.«Արականանձնանուն—արականանձնանուն»մասնակաղապարն

ավելիհաճախհանդիպումէարա կան անձ նա նուն հատ կա ցյալ — հայ րա
նուն հատ կա ցու ցիչ շարադասությամբ,ինչպես՝Հար պետն Աթա նին, Հօ լուպն 
Քաբ րու շին, Տե մեան Պաղ տա սա րին, Խաչ քո Ադա նին, Գաս պար Խաչ քոին, Լա
զարն Էսան պէ յին, Ստե փանն Խո ցա դե ղին, Նոր սէսն Սի մո նին եւայլն37:Նշված
մասնակաղապարըհինգրականհայերենիշրջանումընդունվածչէ38.այն

36 Մասնակաղապարներումնշվելենպարտադիրբաղադրիչները,մինչդեռհարկեղած
դեպքումդրանցումկարողենկատարվելտարատեսակհավելումներ:

37 Նշվածկարգիկապակցություններումիգականանձնանուններիգործածություննըն
դունվածչէ:

38 ԳրաբարումտիպականենԱրայեանԱրայ,իՀայկեաննԱրամայՄանաւազեան,Խոսրով
Գա  բեղեան,զԱրտաշէսորդիԱրշաւրի,ԱբգարորդիԱրշամայ,ՍմբատորդիԲիւրատայ,Կարէն
Սա հ առունի, Տաճատ Գնթունի, Համազասպայ Մամիկոնենի կարգի կապակցությունները:
Ռ.Նահապետյաննայսկապակցությամբիրավացիորեննշումէ.«Հինեւմիջինդարերում
ազգանունըկրումէինազնվականընտանիքները(Մամիկոնյաններ,Արծրունիներեւայլն)»։
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բնորոշէմիջինհայերենին,մասնավորապես՝խնդրոառարկա«Արձա
նագրություններին»,որովդատարանիքարտուղարըփորձումէկիրառել
դատականգործընթացինհարիրպաշտոնականոճ,ինչըպայմանավոր
վածէտվյալժամանակաշրջանումլեհականդատականհամակարգում
ձեւավորվածորոշավանդույթներիներդրմամբ:Ասվածիմասինվկայում
են«Արձանագրություններում»տեղգտածփաստերը՝հայատառլեհերե
նով(ընդգծվումեն)՝«....իուչինիլարեսդուբրաւայնատօպրախՀար
պի թայ Քօս դո վի ցայ ի Հօ լու պա Աք սէն դո վի ցայ՝դաքնատօմախեիխ....»,
որոնցիցառաջինիհայերենհամարժեքըգտնումենքթիվ57արձանագ
րությանմեջ:Հմմտ.Հար պի թայ Քօս դո վի ցայ եւՀար պետն Գոս դա յին:Բանն
այնէ՝սլավոնականլեզուներում,մասնավորապեսլեհերենում,անուն
հայրանունկապակցությամբարտահայտվումէինեւայսօրէլարտա
հայտվումենոչմիայննախադասությանենթականեւայլանդամներ,այ
լեւ,ինչըչափազանցէականէ,կոչականը,որըլեհահայերըորդեգրելեն
որպեսմիջմշակութայինփոխհարաբերություններիհետեւանք:Սակայն
նշվածմոտեցումըդատարանիքարտուղարըոչմիշտէպահպանել,քանի
որմիշարքարձանագրություններումտեղէգտելհիշյալմասնակաղա
պարի՝խոսակցականհայերենինբնորոշհամարժեքը՝հայ րա նուն հատ կա
ցու ցիչ — արա կան անուն հատ կա ցյալ շարադասությամբ,ինչպես՝ Գաբ րու
շին Հօ լու պին (ԳաբրուշիՀոլուպին), Սարգ սին Գաբ րու շին մօտն (Սարգիսի
Գաբրուշիմոտ):Այսպեսնաեւ՝Ուլու խո ճա յին Զա տիկն, Պե նե շի Գրի գո րուն 
եւայլն:Եւդաբնականէ,քանիորտվյալժամանակաշրջանում(ԺԶ.դա
րի1559—1575թթ.)գրեթեկայունացելէրհատ կա ցու ցիչ—հատ կա ցյալ շա
րադասականփոփոխությունը:Այդմասինէվկայումնաեւդերանունով
ուհասարակգոյականովկամերկուհասարակգոյականներովարտա
հայտվածհատ կա ցու ցիչ—հատ կա ցյալ շարադասությամբկապակցություն
ներիհաճախակիգործածությունն«Արձանագրություններում»՝նա րայ 
տունն, իմ հօրն, զիւր խարճն, հօր զպարտքն եւայլն:Հատկանշականզար
գացումէնաեւվերոբերյալՊե նե շի Գրի գո րուն (=ՊենեշիԳրիգորի)կա
պակցությանՊե նե շի սեռականհոլովը՝առանցն հոդի:
Անունհայրանունկապակցությանհետերբեմնգործածվումենհոր

պաշտոնընշողուղեկցողբառեր,ինչպես՝արականանձնանունհատ

Տե՛սռ . ա . նաՀաՊետյան ,Հայոցազգակցականհամակարգը(XIXդ.երկրորդկես—XXդ.
սկիզբ),Երեւան,2012,էջ40:
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կացյալ+որոշիչ—հայրանունհատկացուցիչ,որտեղհատկացուցիչն
արտահայտվումէորոշիչ—որոշյալհամեմատաբարկայունկապակցու
թյամբ),ինչպես՝ՏեմուշԻւր քո երես փո խա նին,իԳրիգորէնտէր Պետ րո սին,
Գրիգորնտէր Հա նու սին եւայլն:

Արա կան անուն հատ կա ցյալ — հայ րա նուն հատ կա ցու ցիչ շարադա
սությունըպահպանվումէնաեւայնդեպքում,եթեմասնակաղապարի
առաջինբաղադրիչնարտահայտվումէկապականկառույցով(արա
կան անձ նա նուն հատ կա ցյալ + կապ — հայ րա նուն հատ կա ցու ցիչ երկան
դամկապակցություն)՝Վար դէ րէ սին մոտն Չի քա յին (=ՉիքայիՎարդերեսի
մոտ), Աս վա տու րին մօտն Մա րուխ նա յին փե սին, Գաս պա րին վե րայ Օրո վին, 
Անդ րէ ին վե րայ Կո կո յին եւայլն39:
Անձնանուններովարտահայտվածհատկացուցիչ—հատկացյալկա

պակցությամբսովորաբարարտահայտվումէրհայր—որդի,հազվադեպ՝
պապ—թոռ40հարաբերություն:Սակայն68եւ91թվակիրարձանագրու
թյուններումմեկականանգամհիշատակվումէԵօլ պէյն Խաս խա թու նին41
հատկացյալ—հատկացուցիչբացառիկկապակցությունը՝վկայելով,որ
տվյալ ժամանակաշրջանում հատկացուցիչ—հատկացյալ կապակցու

39 Այսպեսէնաեւարականանձնանունորոշյալ+կապ—տեղանունորոշիչերկանդամ
կապակցություններում,ինչպես՝ՍիմայինհամարՄէտվէժիյէն:

40 Թոռի եւպապիազգակցական կապն ուներարտահայտմանայլ միջոց եւս, որի
մասինՌ. Նահապետյանը գրում է. «Հնումազգանուննայսօրվա նման մի ընդհանուր
վերջավորություն չի ունեցել, եւ որեւէ մեկին հիշատակելու համար նախ տալիս էին
նախնու,ապապապիուհորանունները,օրինակ,ԱվետներանցՄարգարիՄկոյիԵնոք,որը
նշանակումէԱվետիազգատոհմիՄարգարիորդիՄկրտիչիտղաԵնոք»(ռ.ա. նաՀաՊետյան ,
նշ.աշխ., էջ 40): «Արձանագրություններում» նմանփաստ չի հանդիպում. դատական
գործընթացներիմասնակիցներըսովորաբարհիշատակվումենկա՛մանձնանունով,կա՛մ
էլանձնանուն—հայրանունկապակցությամբ,որնունիբառայինքերականականտարբեր
լուծումներ:Սակայնպապիանուն— հայրանուն— որդուանուն կապակցության օրինակ
գտնումենք«Արձանագրություններից»շուրջմեկդարանցգրվածմեկայլվավերաթղթում՝
նույնԿամենիցիտարեգրության«ՅաւելուածԶ.»բաժնի«Քաղուածքժամանակագրութեան»
մեջ,ինչըվկայումէնշվածերեւույթի՝ավելիուշշրջաններինբնորոշլինելումասին:Կամե
նիցի400ամյատարեգրությաննընտրողաբարանդրադարձկատարող«Քաղուածք»իհե
ղինակնիրհորմահվանըվերաբերողգրառմանմեջնշումէ.«1670.ՌՃԹԺ.Պր.Ստեփան
ՍարգսեանՌաշքոյ(ընդգծումըմերնէ.—Գ.Խ.)՝հայրիմ՝մեռաւ....»(ղեւոնդալիՇան ,Կամենից,
Տարեգիրքհայոց,Վենետիկ,1896,էջ143),որտեղՍտեփանըիրհորպապիանուննէ,իսկ
Սարգիսը՝իրպապի:

41 Խասխաթունիհնագույնվկայությունը՝1497թ.(ՀԱԲ,Բ.,501):Հ.Աճառյանըհասկա
նալիպատճառովբերումէնաեւԿամենիցիտարեգրությանմեջհիշատակվածԽասխաթուն
անունը(ԺԷ.դ.)՝հղելովԱլիշանին,մինչդեռ«Արձանագրություններում»այնհիշատակվել
էավելիվաղ՝1573ին:ՎերջինփաստըվկայումէլեհահայոցշրջանումԽասխաթունանվան
կենսունակությանմասին:
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թյամբ կարող էրարտահայտվել նաեւ մայր—որդի հարաբերություն՝
արա կան անուն հատ կա ցյալ — իգա կան անուն հատ կա ցու ցիչ բառաքերա
կանականկապակցությամբ:Վերջինիսարտահայտմանմիջոցէինծա
ռայումոր դու անձ նան վան ուղիղ կամ թեք հո լո վա ձեւը եւհայ րան վան սե ռա
կան հո լո վա ձեւը42:
2. Հատ կա ցու ցիչ—հատ կա ցյալ քերականական հարաբերությամբ

«արականանձնանուն—հասարականուն(կամփոխանուն)»մասնա
կաղապարովկարողենարտահայտվելմիջանձնայինզանազանհարա
բերություններ:Այսդեպքումհատկացուցչիդերովհանդեսեկողանձ
նանուններիհետհատկացյալիգործառույթենկատարումմարդկային
հարաբերություն,այդթվումազգակցականկապցույցտվողհասարակ
անուններ՝արա կան անձ նա նուն հատ կա ցու ցիչ — հա սա րակ անուն հատ կա
ցյալ շարադասությամբ,ինչպիսիքեն՝աղ ջիկ,այր, աներ, աներ ձագ, բա
րե կամ, դոր/թոր, դուստր, եղ բայր/աղ բար, էրիկ, ըն կեր, ծա ռա, հայր, հարս, 
կին, կնիկ, կո ղա կից, մանչ, մեր ձա ւոր, որ դի, տղա43, փե սա, քոյր, օր դախ44եւ
այլն45:Այստեղսովորականէարա կան անձ նա նուն հատ կա ցու ցիչ — հա

42 Այստեղմայր—որդիհարաբերությունըկիրառվելէընտանիքիհորբացակայության
պատճառով:Ասվածիմասինվկայություններկաննաեւմերօրյաբանավորխոսքում:Օրինակ՝
ԵրունիՍաքոյի(ՀՀԼոռումարզ,ԱրեւածագՍտեփանավան)հայրըվաղաժամէրմահացել:

Նշենք, որ մայր—որդի հարաբերություն արտահայտելուց բացի՝ վերոհիշյալ
մասնակաղապարը մերօրյա խոսակցական լեզվում արտահայտում է նաեւ ամուսին—
կին հարաբերություն (ամաուսնու անձնանուն — կնոջ անվան սեռական հոլովաձեւ
մասնակաղապար),որովակնարկվումէտվյալկնոջ՝

ա)կա՛մայրիլինելը:Օրինակ՝ՄարոյիԱշոտը,ՇուշանիԱնդրենկապակցություններով
անվանվում են այրի կանայք եւ նրանց՝ Մեծ հայրենականում զոհված ամուսինները
(Հ.Մաթեւոսյան,«Աշնանարեւ»),

բ) կա՛մ ընտանիքում ունեցած գերակա դիրքը, ինչպես՝ Արուսի (ողջ ամուսին.—
Գ.Խ.)Փիլոն:

Մինչդեռսովորականէհակառակշարադասությամբկապակցությունը՝ԵգորիՍիրուշը,
ԱբելիԱրուսը,ՍիմոնիԱրուսըեւայլն(Հ.Մաթեւոսյան,«Տախը»):

43 Բառսլեհահայոցխոսվածքումսեռչիզանազանում:
44 Թրք.՝«ընկեր,գործակից»:Օրինակ՝ԵւգանկատառաւՀրիցքոյինվերայ՝Կրիճինեւ

իւրօրդախինվերայ՝ԳասպարինՍահակինորդոյ:
45 Աներ,աներձագ եւ որդիազգակցականանունների իմաստային զարգացումների

մասինտե՛ստողերիսհեղինակի«Աներ,աներձագ,որդիազգակցականանուններիիմաստային
զարգացումները միջին հայերենում» հոդվածը («Վանաձորիպետական համալսարանի
գիտականտեղեկագիր»,պրակԱ.,1,Երեւան,2020,էջ21—33),որտեղմասնավորապես
նշվում է,որ լեհահայոցխոսվածքումաներազգակցականանունըունիոչմիայն «կնոջ
հայրըամուսնուհամար»,այլեւ«ամուսնուհայրըկնոջհամար»նշանակություն:Աներձագ
ազգակցականանուննունիոչմիայն«կնոջեղբայրըամուսնուհամար»,այլեւ«ամուսնու
եղբայրըկնոջհամար»նշանակություն:Որդիազգակցականանուննունիոչմիայն«ծնողների
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սա րակ անուն հատ կա ցյալ շարադասությունը:Օրինակ՝Սա մույ լա յին փե
սին, Քբրու շին դորն, Վար դէ րէ սին կինն, Հա սուին մանչն, Նո րի նին աներն, այր 
Վար դէ ին, Գաս պա րին դուստրն, Տօբքոյինմարդն46եւայլն,որոնցշարքում
էնաեւխորթ փոխանունը՝տվյալդեպքում«խորթտղա»իմաստով՝Սա
մույ լա յին խորթն:
Բերված շարքումառկա են բառային համանիշներ, ինչպես՝աղ

ջիկ—դուստր, այր—էրիկ, բա րե կամ—մեր ձա ւոր, ըն կեր—օր դախ, կին—կնիկ, 
մանչ—որ դի, որ դի—դոր:Սրանցիցկին—կնիկ զույգնիմաստայինտարբեր
հիմունքներովհոմանշայինշարքէկազմումկի նար մատ/կին մադ եւկո ղա
կից իգականանուններիհետ,որոնցիցկին—կնիկ—կո ղա կից շարքիվեր
ջինմիավորը«Արձանագրություններում»հանդեսէգալիսմիայնորպես
իգանուն,մինչդեռմիջինհայերենովգրվածայլաղբյուրներումկարողէ
համանշայինշարքկազմելայր/էրիկ արականանուններիհետնույնպես,
ինչընշանակումէ,որկամենիցահայությանխոսավածքումկո ղա կից ազ
գակցականանվանհետկատարվելէիմաստինեղացում47:
Բացառիկկապակցություններումհատկացուցչիդերովհանդեսեկող

հայրանվանփոխարենգործածվումէմիայնհորմականունը՝փոխանվա
նաբար,ինչպես՝կա կա զին (ոմնԽաչքոյիմականուննէ.—Գ.Խ.)կնոջն,
Ցրվը զին48կնոջն,Ուլուխաթունն՝Չլթխին49կինն:
«Արձանագրություններում»վերոհիշյալ«արականանձնանուն—հա

սարականուն»մասնակաղապարիերկրորդբաղադրիչնավելիհաճախ
արտահայտվումէոր դի ուղեկցողբառիուղիղկամթեքձեւերով50,ինչ

արուզավակ»,այլեւ «պապի՝արականսեռիթոռ»նշանակություն,որոնցմասինՄՀԲն
համապատասխանդիտարկումներչունի:

46 Տվյալդեպքում՝«դատարանումներկայացուցիչ՝վստահվածանձ»:
47 «Արձանագրություններում»կողակիցբառըգործածվելէերկուանգամ,սակայնունի

ոչմիայնքերականական,այլեւհնչյունափոխականզուգաձեւություն.միդեպքումառանց
հնչյունափոխվելուենթարկվելէիհոլովման՝կողակիցին,մյուսդեպքումհնչյունափոխվելէ՝
ենթարկվելովուհոլովման՝կողակցուն:

48 Կարծումենք՝Ծուռվիզմականուննէ՝սեռականհոլովով՝Ծուռվզին:
49 Կարծումենք՝չմեկնաբանվողմականունէ:Թիվ306եւ614արձանագրություններում

հանդիպումեննաեւ,նույնիհամապատասխանաբար,ԹլթխեւՇլթխտարբերակները:Տվյալ
դեպքումխոսքըԳրիգորՉլթխիմասինէ,որիկնոջՈւլուխաթունանունընույնպեսվկայվելէ
զուգաձեւով՝Ուրուխաթուն:

50 Տ. Ավետիսյանը նշում է, որ ուղեկցող բառերից «ամենաերկարակյացն ու
գործառույթովգրեթեսահմանափակումչճանաչողը»որդինէ,որըհաճախադեպէրՔ.հ.
Դ. դարից, իսկ արդեն արաբական տիրապետության ժամանակ «անձնանուն—որդի—
հայրանունկաղապարովկազմություններըմեծչափերիհասան»(տ.ավետիսյան ,Հայկական
ազգանուն,Երեւան,1987,էջ188):Հմմտ.նաեւ,ռ. ա. նաՀաՊետյան ,նշ.աշխ.,էջ42):
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պես՝ Մխի թա րին որ դուն, Միս քո յին որ դին, Սարգ սին որ դին, Իւաշ քո յին որ դոյ, 
Տո նու շի որ դին եւայլն51,որոնքնույնպեսժամանակակիցազգանվաննա
խորդձեւերիցեն52:
Հիշյալշարադասությունըմնումէանփոփոխնաեւայնդեպքում,

եթեհատկացուցիչնունիբաղադրյալկազմություն,ինչպես՝Կուզ իրի ցոյ 
որ դին, Գրի գոր երես փո խա նի որ դոյ, տէր Հա նէ սին կինն, խո դին ցի Ստե փա
նին կինն եւայլն:
Նկատելիէ,որհատ կա ցու ցիչ—հատ կա ցյալ շարադասությամբկա

պակցությունները,որոնցովարտահայտվումենազգակցականտարա
տեսակհարաբերություններ,լայնտարածումունենգրավորխոսքում,
ինչըվկայումէայդկապակցությունների՝միջինհայերենիերկրորդեն
թաշրջանիխոսակցականհայերենինբնորոշլինելումասին53:Ուշադրու
թյանէարժանիեւայնփաստը,որնախադասհատկացուցիչնայստեղ
առավելհաճախգործածվումէն հոդով,Ուլու խո ճա յին Զա տիկն, Իւաշ քո յին 
որ դոյ եւայլն,ինչըվաղաշխարհաբարիցհետոամրագրվածենքտես
նումարեւմտյանխմբակցությանբարբառներիմեծմասումեւգրական
արեւմտահայերենում:Սակայնհետաքրքրականէ,որԱռդեալի(Տրան
սիլվանիայի)կամծայրհյուսիսարեւմտյանմիջբարբառախմբիլեհա
հայոցխոսվածքումհանդիպումէքերականականնշվածիրողության՝
արեւելահայերենիորդեգրածտարբերակընույնպես(երբնախադաս
հատկացուցիչըգործածվումէառանցհոդի՝Պե նե շի Գրի գո րուն, Տո նու շի 
որ դին եւայլն),որըեթեայսխոսվածքումանձնանունհատկացուցիչ

51 Ի տարբերություն որդի բառի, որը բաղադրյալ կազմություններում գործուն
դերակատարությունունի, «Արձանագրություններում»հայրարականհասարականունը
որեւէանձնանվանհետուղեկցողբառիդերչիկատարում:Դրանհակառակ՝տեղենգտել
հայրբառիուղիղկամթեքեւդերանուններիթեքձեւերիմի շարքկապակցություններ՝
դարահայրն,քոհայրդ,վասնիւրոյհայրն(փխ.՝հօրն.—Գ.Խ.),զիւրհայրն,իմհայրս,նարահօր,
ընդդէմիւրեանցհօր,ընդդէմքոհօրն,իւրՀօրն,հետիմհօրս:

52 Ռ.Նահապետյանը նշում է, որժամանակակիցազգանվան նախորդձեւերից են
«....հայրանվամբ կամ եղբոր անվամբ հիշատակվելը, ինչպես, օրինակ՝ «Արտավազդ
որդիՏիգրանայ»,«ԱրշամեղբայրՏիգրանայ»(ռ. ա. նաՀաՊետյան , Հայոցազգակցական
համակարգը(XIXդ.երկրորդկես—XXդ.սկիզբ),Երեւան,2012,էջ40):

53 Հատկացուցիչ—հատկացյալ շարադասությամբ կապակցությունը շարունակում
է գործածվել նաեւ մերօրյա խոսակցական լեզվում, մասնավորապես բարբառախոս
վայրերում,ինչիմասինվկայումեն,օրինակ,Հ.Մաթեւոսյանիմիայն«Տախը»անավարտ
վեպիցքաղվածհետեւյալանունհայրանունները՝ԱբելիՀակոբը,ԱվետըքիՏիգրանը,Բադալի
Արշակը,ԳիքորիՀրանտը,ԵրվանդիՎաղոն,ԼեւոնիԱրտիկը,ՄարուքիՀարութը,ՄելըքիՍարգսին,
ՄուրադբեկիԱդամը,ՄուրադբեկիՄարտիրոսը,ՍիմոնիԱրմենակը,ՍիմոնիՍերոն,Սոլոմանի
Մարուքըեւայլն:
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ներիառումովհազվադեպէ,ապալայնգործածությունունիհասարակ
անուններիեւդերանուններիառումով՝քրոջ դստերէն, իւ րեանց եղբօրէն, 
զիւր եղբայրն, իմ քոյրիս, իւր քրոջ դստերէն, Կուզիրի ցոյ որդինեւայլն,
ինչը վկայում է լեհահայոց (մասնավորապես կամենիցահայության)
խոսվածքումսկիզբառածքերականականփոփոխություններիմասին:

Հատ կա ցու ցիչ—հատ կա ցյալ շարադասությունըսովորաբարհատ կա
ցյալ—հատ կա ցու ցիչ տարբերակովէգործածվում,եթեայդկապացության
հատկացյալնիրեննախորդողբացահայտյալիհամարմիաժամանակկա
տարումէնաեւբացահայտչիդեր,որըգտնվումէկա՛մմիեւնույննախա
դասությանկազմում,ինչպես՝Իյայսաւուրդատաստանինառջեւնեկաւ
շլախեդնիյԲեդր Մո շինս քիյ՝ ծա ռայն բանՍրո ջինս քի յին իւրպարունինբա
նիւ54,կա՛մէլբարդկառույցիգլխավորնախադասությանկազմում՝Իյայս
աւուրդատաստանինառջեւնեկացՄա նա,որէքոյր տէր Պետ րո սին:Զոր
եկաւառաջիդատաստանինՄա րուխ նայ,որէհարսն Եա գու պին եւայլն:
Վերոնշյալկարգիկապակցություններումհայրանուններերբեմն

չենհիշատակվում,եւհատկացուցչիդերովգործածվումենմիայնհոր
պաշտոնը,մասնագիտությունը,զբաղմունքընշողհասարականուններ:
Բնականաբար,այսդեպքումփոխվումէնաեւքերականականհարաբե
րություններիպատկերը՝արտահայտվելովարա կան անձ նա նուն հատ կա
ցյալ — հա սա րակ անուն հատ կա ցու ցիչ կապակցությամբ,ինչպես՝Ոհանն
տամ ղա ճուն55,զՆորսէսներեց փո խա նին56եւայլն:
Անուն—հայրանունկապակցությանառումովնկատելիէ,որարձա

նագրություններումբացակայումէմիանմանմոտեցումըդրանցկա
ռուցվածքի,շարադասությանեւայլտեսանկյուններից,ուստիանձնա
նուններըեւդրանցկրողներիհայրանուններըարձանագրվումենզա
նազանտարբերակներով:Ահավասիկասվածիվկայություններիցերկու
սըմիայն՝ա)Գափ րուսն տէր Նի կօ լին,բ)Գա բուս իլով ցի որ դի տէր Նի կօ լին,
գ)պա տուե լի Գաբ ռուսն պա րուն Նի կօ լին որ դին՝ իլով ցի հայ,ա)Գոս դան 
Մա շա յին,բ)Քօս դա յին հա մար. որ կո չի Մա շա:

Շա րու նա կու թյու նը՝ հա ջոր դիվ

54 Բայց՝ ՈրպէսՄարուխնա՝Գասպարին դուստրն Բ. (2) շաբաթ օրառել էր ընդդէմ
Եագուպինգանկատին:

55 Պրսկ./թրք.՝«կնիքխփող,հարկերգանձող(մաքսատանպաշտոնյա)»:
56 Տվյալդեպքումխոսքը«ողորմածհոգիԳրիգորերեցփոխանի»մասինէ:
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Գործվածքիգեղազարդմանտարածվածեղանակներիցէդաջազար
դումը։Այնփայտյափորագրվածտախտակների՝նախշակաղապար

ներիեւներկանյութիօգնությամբգործվածքիվրազարդահորինվածքի
տեղադրումգեղազարդումնէ:
ԳործվածքիդաջազարդումըթվագրվումէդեռեւսՔ․ծ․ա․2500թվա

կանով։ԱյսարհեստիծագմաներկիրնընդունվածէհամարելՀնդկաս
տանը1։Գեղազարդային(դեկորատիվ)կիրառականարվեստիայսճյու
ղիհետքերըՀայկականլեռնաշխարհումնկատելիենդեռմիջնադարից։
Վաղշրջանիցպահպանվածօրինակներըմեզանումձեռագիրմատյան
ներիկազմաստառներնեն,որոնցիցամենահինըթվագրվումէԺԱ․դա
րով:Իտարբերությունգորգագործության,ասեղնագործության,որոնց
մասինբազումվկայություններենառկագրավորաղբյուրներում(հայ
պատմիչներիերկեր),այսարհեստինհամեմատաբարքիչենանդրա
դարձել:Միջնադարյաններկարարարհեստավորներիմասինորոշտե
ղեկություններպահպանվելենպատմիչներիվկայություններումեւվի
մագիրարձանագրություններում2:Դաջազարդմանարհեստըհայոցմեջ
հայտնիէրօտար՝պաս մա յա գոր ծու թյուն, պաս մա ճիու թյուն անվանումով3:

1 Տե՛սս . դավթյան ,Դրվագներհայկականմիջնադարյանկիրառականարվեստիպատ
մության,Երեւան,1981,էջ39:

2 Տե՛սվ . աբրաՀամյան ,ԱրհեստներըՀայաստանում.IV—XVIIIդդ.,Երեւան,1956,էջ160,
197:

3 Տե՛ս ս .  դավթյան ,նշ.աշխ., էջ 40:Անվանումնունիթուրքականծագում՝բասմա,
պասմա՝տպածոկտավ,պասմաճի՝տպածոյավաճառ.տե՛սՀր .աճառեան ,Թուրքերէնէփոխա
ռեալբառերըՊօլսիհայժողովրդականլեզուինմէջհամեմատութեամբՎանի,Ղարաբաղիեւ
ՆորՆախիջեւանիբարբառներուն,ՄոսկուաՎաղարշապատ,1902,էջ287։

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ
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ԺԸ․—ԺԹ․դարերումՀայկականլեռնաշխարհիգրեթեբոլորխոշոր
քաղաքներումայնկենտրոնացածէրհայերիձեռքում,որոնքգործուն
մասնակցումէինառեւտրինուայսարհեստիտարածմանըդեպիԵւրո
պա,Ռուսաստանեւայլերկրներ:Զ.Թառայանընշումէ,որԵւրոպան
դաջազարդմանարվեստինծանոթացելէհայերիշնորհիվ,իսկհայերի
ունեցածմեծավանդիմասինկարեւորտեղեկություններենպահպան
վել․«Անգլիայի1699թ․միառեւտրայինհաղորդագրությանմեջպահ
պանվելէնամակ՝գրվածՍպահանիհայերին,որտեղհայվարպետներին
առաջարկվումէդաջելչիթըտեղականզարդանախշով,ինչըանգլիա
կանշուկայումմեծհաջողությունուներ»4:ԻսկՖրանսիայում՝առաջինը
Եւրոպայում,հայձեռնարկատերերիշնորհիվդաջազարդգործվածքների
արտադրությունբացվեց:ՆրանքծովովՄարսելէինհասցնումդիմաց
կուններկովդաջազարդվածարեւելյանչիթերը:
Հայոցազգագրությանթանգարանի«Գործվածք»հավաքածուում

պահպանվումենտարբերգավառներիցմեզհասածդաջազարդօրի
նակներ՝կատարվածտարբերճարտարագործությամբ(տեխնիկա)եւ
գեղազարդմանտարատեսակձեւերով:Այստեղտեղենգտելթե՛առօ
րյայումօգտագործվածտարբերկիրառությունունեցողնմուշներեւթե՛
հագուստիմասեր:Փորձենքանդրադառնալմեզհասածնմուշներիգե
ղարվեստական,ոճապատկերայինառանձնահատկություններին,տար
բերակելնրանցումկիրառվածզարդահորինվածքայինլուծումները՝ըստ
հիշյալտարածաշրջանիբնորոշձեւերի՝հիմքունենալովնաեւվաղժա
մանակաշրջանիցպահպանվածնմուշները՝կազմաստառները:
Դաջազարդմանճարտարագործություններիցմեկի՝այ րագծ ման հազ

վադեպօրինակներիցէդրոշմանկարՀմր5966սրահակը(վարագույր՝
ԺԹ․դար,Կիլիկիա(156x94սմ),նկ.1)5:Բամբակյակտորիվրաերեք
խոշորշրջանակէ.մեկումպատկերվածէՀայոցԱրտաշեսթագավո
րը,մյուսում՝ՎարդանՄամիկոնյանը,եւերրորդում՝Հայկնահապետը:
Կտորիվրանախապեսսեւագծովարվածենկերպարներիդիմապատ
կերները,այնուհետեւվրձնով,շագանակագույններկովստվերագծված
ենանհրաժեշտհատվածները:Կերպարներնիրենցժամանակաշրջանին
բնորոշհագուստներովեն:ՀայոցԱրտաշեսարքանպատկերվածէկի

4 Տե՛սЗ.   Та рая н , Набойка в Армении, Ереван, 1978,էջ17,18,47—48։
5 ՎայրըենթադրվումէԿիլիկիան,սրահակըԴամասկոսէբերվել1915թ.:
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սադեմ՝վարդյակովամրացվածպատմուճանով,գլխինկրումէԱրտա
շեսյաններիտիարաթագը:ՆույնօրինակթիկնոցէկրումնաեւՎար
դանՄամիկոնյանը:Նաձեռքին ունիխաչազարդեւ 189թվանշանը
կրողթուր,իսկՀայկնահապետը՝կապարճուգավազան:Վերջիներկու
կերպարներըգլխներինունենծոպազարդսաղավարտներ:Պատկերված
ներիանուններըգրվածեննրանցգլխավերեւումեւշրջանակիներսում:
Այստեղկիրառվածէդաջազարդմաներկուեղանակ:Ներքինեզրա

գոտինհարդարվածէծաղկազարդբուսանախշերով:Հակառակկողմի
ներկիհետքերըվկայումեն,որվերջինսգունազարդէեղել(նկատելիեն
կարմիր,կապտականաչերանգներ),պահպանվելենմիայնմուգեզրագ
ծերը:Արտաքինեզրագոտուվրագծանախշերենարվածշագանակա
գույնուսեւհետքերով,այստեղկիրառվածէայրագծմանձեւը:Վերջինս
դաջազարդման«տա կա ռա յին»6ճարտարագործությանտեսակէ՝գու
նազրկմանկամայրագծման(խածագծել,այրելովգծել)ձեւ,որիժամա
նակօգտագործվումենայրողնյութեր:Կերագծումըներկմանբարդձեւ
է,եւայնկիրառումէինհատուկխմբիվարպետներըխոշորքաղաքնե
րում7:Առարկայիվրակիրառվածայրագծվածզարդաձեւերըհաղորդում
ենիսլամականգեղագրությանտպավորություն:Այսճարտարագործու
թյանառանձնահատկություննայնէ,որառարկանստացելէհնաոճ
տեսք՝շնորհիվայրվածհատվածներիմուգեւբացերանգների:
Հաջորդօրինակը՝Հմր3899/1սփռոցը(1883թ.,Ալեքսանդրապոլ,նկ.

2),կապույտհիմնագույնովէ՝գեղազարդվածսպիտակկետանախշե
րով։Այստեսակիդաջազարդգործվածքներըսովորաբարներկվումեն
ինդիգոներկանյութովտակառներիմեջ,ինչըհայտնիէ«տակառային»
կամ«մո մուկ»8անվամբ:Սփռոցըկազմվածէկենտրոնականդաշտից,

6 Գործվածքիվրատեղադրվումէմոմից,օսլայից,դոնդողից(ժելատին)կամխեժից
կազմված «վապա» (вапа) կոչված մի միություն՝ գործվածքի որոշակի մասեր ներկից
պաշտպանելուհամար:Այնուհետեւգործվածքնիջեցնումեններկովկաթսայիմեջ:Վապան
հեռացնումէինեռացնելով:Ոչպարզպատկերիհամարօգտագործվումէրօսլա,իսկպարզ
պատկերիհամար՝մոմ:Այսճարտարագործությունըկոչվումէ«տակառային»(кубовой).տե՛ս
З.   Та рая н ,նշ.աշխ.,էջ15:

7 Տե՛սЗ.   Та рая н ,նշ.աշխ.,էջ15:
8 «Մոմուկ»էինկոչվումմոմիմիջոցովնախշազարդվածգործվածքները,հագուստները:

Զարդանախշերն ստացվում էինայսպես. սանրի կամ նախշակաղապարի օգնությամբ
հալածմոմըտեղադրվումէրգործվածքիկամհագուստիվրա,ապահաջորդումէրներկման
գործընթացը,որիցհետոկտորըեռացվումէրջրիմեջ,մոմիտեղերըմնումէինբաց:Այս
եղանակովգեղազարդվելենհատկապեսԱղձնիքիտարազիհամալիրիորոշմասեր՝շապիկ,
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երկունեղեւմեկ լայնեզրագոտիներից:Կենտրոնականուղղանկյու
նաձեւդաշտիվրաերկարությամբերկշարքսրածայրձվաձեւ(օվալա
ձեւ),հատիկազարդվարդյակներենդաջված:Սրանցվերինհատվածում
առանձնանումէվեցաթերթմիջուկովկլորվարդյակը՝շրջապատվածհա
վերժությանհետագծովդասավորվածնշանախշերով․հավանաբարայն
եղելէսփռոցիկենտրոնը,քանիորվերինեզրըկտրվածէ:Արտաքինու
ներքիննեղեզրագոտիներըհարդարվածենալիքաձեւգծովեւութա
թերթծաղիկներով:Զարդարմանհամարօգտագործվածէ14,5սմերկա
րությունունեցողնախշակաղապար(դաջ).սահատկապեսնկատելիէ,
քանիորմիացմանգծերըայնքանէլհմտորենչենարված:Նեղեզրագո
տիներիմիջեւընկածտարածությունըլրացվածէկետազարդ,քնարա
ձեւ,կենացծառհիշեցնողզարդապատկերներով:Սփռոցնունիթվագիր
արձանագրություն՝«Յա նուն Հօր եւ Որդ ւոյ եւ Հոգ ւոյն Սրբոյ․ ամէն», 1883, 
1/VIII, Թ[ուին] Ք[րիս տո սի], Տ[է]ր Արամ»։
Դատելովարձանագրությունից՝այնպատրաստվելէեկեղեցուհա

մարեւծառայելորպեսսփռոցկամպատիզարդ:Նմանօրինակոճավոր
մամբեւարձանագրությամբհանդիպումենքմեկայլօրինակինույնպես՝
ՊերճԱշչյանիմասնավորհավաքածուում,այսեռատողգրությունընույ
նությամբտեղէգտելնրածածկոցներիցմեկիվրա9:Սաթույլէտալիս
ենթադրել,որառարկաներըկարողէիննույնդպրոցիկամվարպետիաշ
խատանքըլինել:Նկատենք,որկապույտհիմնագույնովգործվածքիվրա
սպիտակկետերովնախշազարդերստանալուտարբերակըկիրառվելէ
դեռմիջնադարում:1413թ․ԽիզանիՀմր2063ձեռագրիկազմաստառըհար
դարվածէկետազարդերովարվածծաղկանախշերով,բայցքանիորկե
տանախշերըկանոնավորչենտեղադրված,իտարբերությունԺԶ․—ԺԷ․դդ․
օրինակների10,ենթադրաբարառաջինօրինակումմոմիճարտարագործու
թյունըձեռքովէկիրառվել,իսկմյուսները՝դաջով:Ըստմեզհասածնյու
թերի՝կազմաստառ,լուսանկարներ,գեղազարդմանայսոճըհատկապես
տարածվածէրՎասպուրականիհարավարեւմտյանշրջաններում:
Հավաքածուիմասենկազմումնաեւպարսկականդաջազարդնմուշ

ներըեւօրինակները,որոնցգեղազարդումնունիարեւելյանազդեցու

գոգնոց եւայլն.տե՛ս ն .  ավաԳյան , Հայկական ժողովրդականտարազը, Երեւան, 1983,
էջ12,32:

9 Տե՛ս“Ors et Tresors d’Armenie”,էջ60,7:
10 Տե՛սա. քյուրքչյան ,Հայկականդրոշմազարդկտավ,Երեւան,2016,էջ44:
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թյուն:Վերջիններսհնարավորությունենտալիստեսնելուեւտարբե
րակելուհայկականուարեւելյանոճերը:Նրանցումառանձնանումէ
Արեւելքինբնորոշմանրանախշբուսազարդերիոճապատկերումը:
ԱրեւելյանոճընկատելիէՀմր341/2(նկ․3)դաջածոնմուշում(120x56

սմ):Խոշորհյուսվածքովկտավիվրադաջվածենզարդագոտիներ՝հար
դարվածխիտբուսանախշերով:Լայնգոտուվրակարմիրհիմնագույնով
դաջվածմեծշրջանէ,որիմեջհավերժությանհետագծովդասավոր
վածեննշանախշեր՝ինչպեսնախորդօրինակում,շուրջըծաղկանախ
շերութռչնապատկերներեն:Այսառարկայիառանձնահատկություն
ներիցէներկված,գույնընդգրկողհիմնադաշտունենալը,այնէ՝ներ
կելովհիմքը՝անգույնէթողնվածզարդանախշը:Նկատենք,որգույնն
օգտագործվումէձեւըտեսանելիդարձնելուհամար։Ճիշտայսկերպէ
հարդարվածնաեւլայնեզրագոտին,որիանգույնհիմքովխոշորնշա
նախշերիվրաառանձինկաղապարովդաջվածենբուսանախշեր:Վեր
ջիններսգորգերիվրահանդիպող՝սափորիցդուրսեկող,կենացծառեր
հիշեցնողեզրագծվածպատկերներեն:Խիտ,շեշտվածստվերագծերով,
մանրանախշբուսազարդերիպատկերմանայսոճըբնորոշէարեւելյան՝
պարսկականմշակույթին։Դաջազարդմանայստեսակըտարածվածէ
ԻրանումեւՀնդկաստանում՝հայտնի«ղա լամ քար»անվամբ՝գրչովքա
շած՝նկարած11։Ենթադրաբար՝այնՍպահանիհայդաջագործվարպետ
ներիաշխատանքնէ։Այսոճըկիրառվածէհաջորդօրինակների՝վարա
գույրներիգեղազարդմանմեջ:
Հմր81/2ա(109x 82սմ,նկ․4),Հմր81/2բ(321x 94սմ),Հմր81/2գ(330x 

93սմ),Հմր81/2դ(175x 78սմ),Հմր81/2ե(175x 78սմ,ԺԹ․դար)հա
վաքածունկազմվածէհինգվարագույրից՝երկուամբողջականուերեք
հատվածներից:Վարագույրներիդաջազարդմանհամարօգտագործված
էերեքերանգ՝կաթնագույն,կապտականաչուսեւ:Վարագույրիգեղա
զարդմանմեջտեղենգտելխորանների,կենացծառիուկենդանապատ
կերներիբաղադրիչտարրեր։Յուրաքանչյուրհատվածշրջանակիմեջ
ունիարձանագրություններ՝պարսկերենեւարաբերեն:Ա,Բ,Գ,Դհատ
վածներում,ըստգրության,գովերգվումենբողբոջածծառըեւնրանով
հմայվածբլբուլը,ամբողջությամբպարսկերենէ։Բ,Գ,Դ,Եհատվածնե

11 Տե՛սhttp://cbseacademic.nic.in/web_material/Curriculum/Vocational/2015/Textile_XII/Printed_
Textile_ XII/CIT_Printed_Textile_XII_text.pdf։ 
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րիվրամիմասըպարսկերենէ,մյուսը՝արաբերեն,որտեղփառաբան
վումէգործվածքը,քանզի«...դրա նով հան դի սու թյուն ներն ավե լի կզար դա
րես, գու նա գեղ կդարձ նես ու դրա նով կա րող ես սրտեր գրա վել»:
Բ,Գամբողջականհատվածներնունեննույնպատկերագրությու

նը՝տարբերությամբ,որԳիվերինհատվածումխորաններեն:Կենտ
րոնականդաշտիվրազետեղվածէսափոր՝մեծկենացծառով,հիմքի
երկուկողմերում՝կենդանապատկերներ՝սիրամարգեր,առյուծներ,եղ
ջերուներ12:Վարագույրներըշրջանակվածենեզրագոտիներով,նրանց
հորինվածքայինլուծումներընմանենպարսկականխորանագորգերի
պատկերագրությանը։Իտարբերությունհայկականդաջազարդմյուս
օրինակների՝ստվերագծերնավելիթույլեն,երբեմնոչնկատելիուընդ
հատումներով՝թողնելովկիսաստվերիտպավորություն:Հատկանշական
է,որնույնսկզբունքըպահպանվածէգունազարդմանմեջ,որտեղեւս
ներկանյութըդրվածէոչհստակեզրագծերով:
ԱրեւելյանոճըտեսնումենքՍպահանիցմեզհասածմյուսօրինա

կում՝Հմր8297/1պատիզարդ(ԺԹ․դարասկիզբ),որտեղներմուծվածէ
գեղանկարչությաննյութ:Պատկերըշրջանակվածէեզրագոտով,կենտ
րոնականդաշտումզետեղվածէառօրյակյանքիդրվագ՝ներկայացնե
լովպարսկականհանդերձանքովկերպարներ:Վերջիններիսհստակ,
սահուն,համաչափգծերըցույցենտալիս,որկտորիվրադրանքտե
ղադրվածենկաղապարներով,այնուհետեւլցվածեններկերով:Հիմնա
գույնիուկերպարներիհագուստներիորոշմասերներկվածենվրձնա
հարվածներով՝բացթողնելովորոշակիհատվածներ՝պատկերինտալով
լուսաստվերիտպավորություն:
Դաջազարդվելենոչմիայնկենցաղայինառարկաներ,այլնաեւհա

գուստիհամալիրիմասեր՝գոգնոցներ,գլխաշորեր,ապարոշներ:Արեւմ
տյանՀայաստանիտարբերգավառներումազգայինհագուստիհամալի
րումբավականինտարածվածէինգլխիհարդարանքիմասկազմողդա
ջազարդգլխաշորերը:Հավաքածուիմասէկազմումմոտ20դաջազարդ
գլխաշոր: Նշենք՝ որպես վարշամակի (յազ մա յի13)պատրաստության

12 Կենացծառերի,կենդանապատկերների(տվյալդեպքում՝եղջերուների)պատկերա
գրությանըհայկականմշակույթումհանդիպումենքԹ.Ռոսլինիծաղկած1256թ.Ղուկասի
Ավետարանում.տե՛սլ . չուԳասզյան ,ԹորոսՌոսլին,Երեւան,1985։

13 Տե՛սՀր .աճառեան ,նշ.աշխ.,էջ242. յազմա՝ծաղկանկարվարշամակ,անվանումը
թուրքականծագումունի։
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վայրառավելհայտնիէեղելՓոքրԱսիայիԹոքատքաղաքը,սակայն
1870ականթվականներիցկեսարացիներըգլխաշորերիարհեստագոր
ծություննիրենցձեռքնէինվերցրել14:Այստեղպատրաստվածգլխաշո
րերը,որոնքնաեւօգտագործվումէինիբրեւապարոշ,արտահանվում
էինԿարին,Սեբաստիաեւայլուր:Վարշամակներըհիմնականումպատ
րաստվումէինթափանցիկ,«թանզիֆ»կոչվողբամբակյագործվածքից,
որըհայտնիէր«սպիտակտեռ»(սավաշպուր)անվամբ,այնբերվում
էրՄանչեստրից15:Այսարհեստըպահանջումէրնկարչականձիրքեւ
հմտություններ,այնկապվածէրճարտարվեստի՝գծագրության,փորագ
րության,ներկարարությանհետ16:
Հավաքածուիգլխաշորերը, ըստզարդահորինվածքային լուծում

ների,կարելիէբաժանելերեքխմբի:Տարբերշրջաններիցհավաքված
նմուշներըհնարավորությունենընձեռումտարբերակելուտարածաշր
ջանայինոճը,առանձնահատկությունները,կիրառվածզարդապատկեր
մանեղանակները:Առաջինտեսակիմեջառանձնանումենայնգլխաշո
րերը,որոնքնույնաոճձեւավորմամբեն՝շրջանակվածժապավենաձեւ,
ծաղկազարդեզրագոտով:Պատկերագրությանայսոճըհանդիպումէթե՛
հագուստիմասկազմողգլխաշորերիեւթե՛կենցաղումորպեսգեղազար
դայինտարրօգտագործվողդաջազարդիրերի՝ծածկոցներիվրա:Հմր
1372եւՀմր6253/4(նկ.5)գլխաշորերնունենգեղարվեստականդաջա
զարդմանհամանմաննախշաձեւեր:Երկուօրինակներումէլդաջազարդ՝
ուղղանկյունաձեւ,ծաղկազարդկաղապարովգլխաշորերիչորսեզրե
րովանցնումէեզրագոտի:ԱռաջինօրինակիծագմանվայրըԿիլիկիան
է,երկրորդինը՝Սեբաստիան․երկուսնէլթվագրվումենԻ․դարասկզ
բով:Նշյալնմուշներումօգտագործվելէուղղանկյունաձեւկաղապար․
առաջինօրինակումմիեզրըմշակվածէխոշործաղկանախշով(20սմ),
երկրորդում՝սյուներհիշեցնող(22սմ)գծերով:Վերջիններսհանդեսեն
գալիսդաջահետքերիմիջեւորպեսմիջանկյալկապողօղակ:Մյուսօրի
նակներինման՝պատկերներըեզրագծվածենսեւգույնով:Գունազար

14 1898 թ. 35 գործարան եւ 500 աշխատող է ունեցել Կեսարիան, գրեթե բոլոր
գործարարներըհայերէին.տե՛սա. ալՊօյաճեան ,ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,Գահիրէ,հտ.
Բ.,էջ1497:Նշենք,որԺԷ.դարավերջինԿ.ՊոլսիԳուզկունճուգգյուղումկեսարացիՍարգիս
Խալֆանէհիմնելայսարհեստը,որըհետագայումբավականինտարածումէգտել.տե՛ս
ա .ալՊօյաճեան ,ՊատմութիւնԵւդոկիոյհայոց,Գահիրէ,1952,էջ1279—1280:

15 Տե՛սա. ալՊօյաճեան ,ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,էջ1497:
16 Տե՛սանդ,էջ1339:
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դումըկատարվումէոչբոլորհատվածներում:Հմր6253/4վարշամակում
կաղապարիկենտրոնականդաշտիծաղկահորինվածքըպատկերվածէ
անհամաչափ․խախտելովհամաչափությունը՝ծաղկիտեղադրությունը
եզրագծերիցդուրսպատկերինհաղորդումէշարժունություն,նորշունչ:
Այսօրինակներումեզրագծերիկոպտությունըկոտրվումէկետագծե
րով:Այսհատկանիշներըկիրառվումենոչմիայնգլխաշորերի,այլնաեւ
ծածկոցներիզարդարմանհամար:Մերհաջորդօրինակում,որընույն
պեսՍեբաստիայումէստեղծվել,ԺԹ․դարովթվագրվողՀմր6253/2(նկ․
6)բամբակյածածկոցում(կաղապարիերկ.՝20սմ),կենտրոնականծաղ
կանախշիգծերըձուլվելենեւկաղապարիալիքաձեւեզրագծիմասնեն
կազմում:Ծաղկապատկերներինգեղանկարչականլույսուստվերհա
ղորդելուհամարառջեւիթերթիկներնենմիայնգունազարդվում:Պատ
կերմանայսոճըբնորոշէմերհաջորդխմբին:Ծածկոցիներքինդաշտն
ամբողջությամբլցվածէծաղկանախշերով:Իտարբերությունվերոնկա
րագրյալգլխաշորերի՝այստեղստվերագծերնավելիհաստենարված:
Սեւներկնառավելգերիշխողէուծանրությանտպավորությունէթող
նում:Նկատենք,որմուգուրվագծովզարդանախշիեզրագծումըբնորոշ
էրմիայնհայկականդաջազարդնմուշներին17:
Երկրորդխմբիդաջազարդօրինակները,որոնքտարբերվայրերում

ենստեղծվել,առանձնանումենծաղկազարդոճապատկերմամբ:Եթե
նախորդօրինակներումեզրերըզարդարվածենժապավենաձեւգոտի
ներով,ապաայստեղեզրամասերումդասավորվածենծաղկանախշխո
շորհորինվածքներ,որոնքզետեղվածենալիքաձեւհետագծով՝ստեղ
ծելովշարժում:Բուսանախշդաջազարդգլխիծածկոցները,ըստպահ
պանվածօրինակների,լայնտարածումենգտել18:Թանգարանումայս
խմբիվարշամակներըԿիլիկիայի՝մասնավորապեսՄուսալեռիցպահ
պանվածօրինակներեն:ՀավաքածուիամենավաղօրինակըՀմր2373/4
(նկ․7)պատրաստվածէԿիլիկիայում1850ականթթ․(գործ՝ԱզնիվՊա
րոնյանի):Ծաղկանախշերըգործվածքիվրա,ինչպեսբոլորօրինակնե
րում,դաջվածենսեւուրվագծով,այնուհետեւ՝գունանյութով:Գրեթե
բոլորօրինակներումծաղկիպսակներըգունավորվածենկարմիրով,
տերեւներիհամարօգտագործվածէերկուերանգ:Եզրերինկարվածէ

17 Տե՛ս З.   Та рая н ,նշ.աշխ.,էջ66:
18 Տե՛ս“Trames d’Armenie”, Marseille, France, 2007,էջ46.РЭМ, Культурное наследие Западной 

Армении, Санкт-Петербург, 2015,էջ26,նկ.110,111:
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ասեղնագործժապավեն:Կիլիկիայիծաղկապատկերներնառանձնա
նումենհստակգծերովուտեղադրվածգունանյութով,բայցհանդիպում
ենօրինակներ,հատկապեսվաղշրջանից,երբգծերիուգունանյութի
հստակտեղադրությունըխախտվածէհիմնագույնիզետեղմանպատ
ճառով,ինչպեսՀմր5114—1(ՀաջիՀաբիբլի,1900թ․,գործ՝Մանուշակ
Անտոնյանի)օրինակում:Չնայածծաղկապատկերներիգունանյութի
կիրառությանհամարհիմնականումօգտագործվելէկարմիրերանգը,
հանդիպումենօրինակներ՝միագույնլուծումներով:Հմր5125(Բիթիաս,
1920ականթթ.)եւՀմր5232—3(ՀաջիՀաբիբլի,1920ականթթ.)գլխի
ծածկոցներիծաղիկներըթույլերանագավորվածեն՝այնէլոչամբողջա
պես,միայն՝սակավաթիվծաղկաթերթերկամտերեւներ:Հմր5233(Հաջի
Հաբիբլի,1920ականթթ.)եւՀմր5065/1(Բիթիաս,1930ականթթ.)վար
շամակներիզարդանախշերիձեւավորմանհամարկիրառվելէնույնօրի
նակզանգակածաղկիպատկերովկաղապար:
Կիլիկիայիդաջագործմանավանդույթըշարունակվելէնաեւհե

տագատարիներին:ԹանգարանումպահպանվումենՄաքրուհիՊո
զապալյանի(ենթադրումենք՝Ներսեսարք․Պոզապալյանիմայրնէ)
նվիրաբերածդաջածոերկուգլխաշորերը,որոնքնվիրատուիմորաշ
խատանքներնեն՝ստեղծված1942թ.Բեյրութում:Հմր4510/1(նկ.8)եւ
Հմր4510/2գլխաշորերումծաղկապատկերներըներկայացվածենավե
լիթույլերանգներով,բայցպահպանվածեննույնպատկերագրության
սկզբունքները՝ կոր հետագիծ,տերեւների երկերանգ գունավորում:
Նկատենք,որՀմր4510/1գլխաշորնունինույնզարդահորինվածքը,ինչ
Հմր5124օրինակը․վերջինսստեղծվելէՔեբուսիեում1940ականթթ.:
Զարդահորինվածքայինհամանմանլուծումըթույլէտալիսենթադրել,
որնույնվարպետինախշակաղապարիաշխատանքիարդյունքնէ,ինչ
պեսեւնախորդօրինակը:Ծաղկապատկերներինմանդասավորվածու
թյունըերբեմնխախտվումէգունայինտարբերմեկնաբանմամբ:Հմր
1316(ԺԹ․դար,Վան)եւՀմր6253/3(Ի․դարասկիզբ,Սեբաստիա)գլխա
շորերիծաղկապատկերներըմիմակերեսիվրամեկընդմեջներկայա
նումենտարբերգունավորումներով,չնայածորօգտագործվածէնույն
նախշակաղապարը:Երկուօրինակներումէլգույնիփոխարենգունա
գիծնէկիրառվում,ինչըկողքիմուգերանգինթեթեւությունէհաղոր
դում:Վերջինօրինակումբացհիմնագույնըդաջվածէմուգերանգով,
որիհետեւանքովծաղկապատկերներիշուրջոչհմուտդաջելուցտեղ
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տեղմնացելէառանցներկանյութի:Հիմնագույնիդաջումըկատարվում
էրվերջում,ինչըպահանջումէրմեծվարպետություն,քանիորարդեն
իսկդաջվածպատկերներըպետքէմնայինհիմնակաղապարիվրաներ
փորվածհատվածում:
Հաջորդ՝Հմր1312(Կեսարիա,ԺԹ․դար,նկ․9)գլխաշորնառանձ

նանումէբուսանախշերիումարդկայինկերպարներիխառնակպատ
կերմամբ:Գլխաշորիհամարօգտագործվածէերկունախշակաղապար:
Պատկերագրությանմեջտեղենգտելկնոջեւտղամարդուկերպար
ներ՝ներկայացվածտեղականուեւրոպականհագուստներով:Դատե
լովկերպարներից՝սակարողէրնորահարսիգլխաշորլինել:Չորսան
կյուններումպատկերներըտեղավորվածենծաղկազարդշրջանակի
մեջ(բուսանախշաղեղ),տղամարդըկրումէավանդականհագուստ՝
բնորոշՓոքրՀայքիտարազաձեւերին՝ լայնտաբատ,գլխին՝վարշա
մակ,իսկկինը՝եւրոպականազդեցությանհագուստ՝կարճշրջազգեստ:
Օգտագործվածենսակավաթիվերանգներ:Կողայինհատվածներում
զույգկերպարներեն,որոնքկանգնածենգալարունժապավենին:Վեր
ջինսունիլատինատառգրությունէ՝SAS,որըկրկնվումէնաեւմյուս
պատկերներում:Սրանք,հավանաբար,դաջագործմանարտադրամասի
կամդաջագործվարպետիանվանսկզբնատառերնեն:Հիմնագույնն
արվածէվերջում,քանիորկերպարներիվրանկատելիենվարդա
գույնհետքեր:
Ծաղկազարդաղեղնաձեւնախշակաղապարներովգլխաշորերիգե

ղազարդումը,բացիԿեսարիայիվերոհիշյալնմուշից,բավականինշատ
օրինակներովտարածվածէեղելԿարինիշրջանում:Ախալցխայիցմեզ
հասածերեքնմուշներնունենոճապատկերայինսերտընդհանրություն
ներ,ավելին՝երկուօրինակները՝Հմր6751/1եւՀմր135/7 (նկ․10),կա
տարվածեննույնկաղապարովուպատկերներինույնդասավորվածու
թյամբ19:Ամբողջդաշտըլցվածէծաղկազարդհորինվածքներով:Հատ
կանշականէ,որայսօրինակնմուշներովպատրաստվելեննույնտա
րածաշրջանի՝գլխիհարդարանքիմասկազմողվարդթանթանաները:
ԱխալցխայիԾուղրութգյուղիցմեզհասածմոտ7վարդթանթանանե
րը՝ԺԹ․դարավերջովթվագրվող,պատրաստվածենմուգհիմնագույնով

19 Նույն կաղապարով են զարդարված Հայաստանի պատմության թանգարանում
պահպանվողնույնանմանմիքանիգլխաշորեր.տե՛սՀՊԹ,Ա487,Ա11322/19,Ա516,Ա8775/4,
Ա8748/5:
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մշակվածայսգլխաշորերիկտորներով:Սրանցիցերեքը՝Հմր6813/3,Հմր
6639/19,Հմր6639/19եւՀմր6813/4,ունեննույնծաղկանախշերիզարդա
հորինվածքը,իսկՀմր6813/4նառանձնանումէծաղկազարդաղեղների
հետնաեւթռչուններիպատկերմամբ20:
Այսպիսով՝վերոնշյալօրինակներըտարբերվումենդաջազարդման

ճարտարագործություններով,ինչնապահովումէնրանցառանձնահատ
կությունը։Գեղարվեստականարժեքըհամաչափկրկնության,խորու
թյանբացակայությանուտարածականությանմեջէ:Զարդատարրերի
համաչափդասավորությունըհաղորդումէանփոփոխությունեւհամա
չափություն:Երբեմնայդհամաչափությունըխախտվումէ՝պատկերների
(անհամաչափությանհաշվին)շարժունակությունապահովելուհամար:
Ստվերագծերնառանձնանումենսահունընդգծումով:Նյութիառատու
թյունըթույլէտալիսորոշակիորենսահմանելզարդաձեւի՝տարածաշր
ջանինհատուկոճապատկերմանընդունվածեղանակ:Այսպես՝Կիլիկիա
յումտարածվածէիննուրբստվերագծվածխոշործաղկապատկերները,
ՓոքրՀայքինբնորոշէրեզրագոտուկիրառումը,Ախալցխային՝մանր
ծաղկապատկերները,հիմնագույնիմակերեսայինծածկումը,Իրանում
ստեղծվածդաջազարդօրինակներին՝մանրանախշ,կիսաստվերբուսա
ծածկույթը:Գեղարվեստականորեւէարտադրանքիարժեքըհմտորեն
ընտրվածեւհամադրվածտարբերզարդատարրերիճիշտմեկնաբան
մանումատուցմանմեջէ։

РЕЗЮМЕ

В	коллекции	«Текстиль»	Армянского	этнографического	музея	сохранились	
образцы	набивных	тканей	из	разных	этнорегионов,	выполненных	с	использо-
ванием	разных	технологий	набойки	и	различных	форм	их	художественного	де-
корирования.	Коллекция	образцов	(около	30)	отражает	их	технику	и	стилисти-
ческие	особенности	декора.	Используемые	в	них	декоративные	решения	по-
зволяют	определить	распространенную	и	принятую	методику	разработки	как	
специфической	декорации	данного	региона,	так	и	методики	декорации,	проис-

20 Կենաց ծառը թռչնապատկերներով հանդիպում է նույն շրջանի ասեղնագործ
գոգնոցներիհարդարմանմեջ.տե՛սՀԱԹ,գոգնոցՀմր1143:



2021 Ա. ԴԱՋԱԶԱՐԴ ԳՈՐԾՎԱԾՔԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՀԱՐԴԱՐԱՆՔԸ 117

ходящие	из	сохраненных	образцов	тканей	форзацев	рукописных	книг	средне-
вековья.

SUMMARY

Some	samples	of	block	printed	fabrics	from	different	regions	are	preserved	in	
the “Textile” collection of the Armenian Ethnography Museum, which are made 
with	different	techniques	of	blockpainting	and	various	forms	of	artistic	decoration.	
The	collection	of	samples	(about	30)	reflects	their	technique	and	stylistic	features	of	
the	decor.

The	 decorative	 solutions	 used	 in	 them	make	 it	 possible	 to	 determine	 the	
widespread	and	accepted	methodology	for	the	elaboration	of	both	a	specific	design	
for a given region and decoration methods originating from preserved samples of 
fabric	book	covers	of	earlier	periods.



	 ԷՋՄԻԱԾԻՆ	

ՀԵՆՐԻԿ ՍՎԱԶՅԱՆ
Պատմականգիտ.դոկտոր,պրոֆեսոր

ԱՂՎԱՆԻՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՍԲ. ՇՈՒՓՀԱՂԻՇՈ

Սբ.ՇուփհաղիշոնԱղվանիցհայրապետների՝մեզհասածբոլորցուցակներում հիշատակվում է «Սուրբ» մականունով եւ դրանցում
զբաղեցնումՄանուկԳրիգորիսիցհետոերկրորդ1կամերրորդ2տեղը,
ինչը,սակայն,բնավչիհամապատասխանումիրականությանը:Նաան
համեմատավելիուշժամանակներիգործիչէր,քաններկայացվածէ
այդհայրապետաշարերում:Որնրատեղըհիշյալցուցակներումառաջ
էբերված,նկատելէդեռեւսԿիրակոսԳանձակեցինեւթեպետայդկա
պակցությամբհայտնելէիրտարակուսանքը,բայցեւայնպեսթողելէ
նրաննույնտեղում՝«որպէսգտաքեւեդաք»գրությամբհիմնավորելով
իրմոտեցումը3:ՇուփհաղիշոյինՄանուկԳրիգորիսիանմիջականհա
ջորդընդունելով՝Հովհաննեսեպս.ՇահխաթունյանցնուԲ.Ուլուբաբյա
նըեւսնրաննշումենՍբ.ԳրիգորԼուսավորչիայսսերնդակցիցհետո4:
ԱյսհակասությունըհարթելուհամարՀ.Աճառյաննընդունումէերկու՝
նույնանունհայրապետներ,որոնցիցմեկը,ըստնրա,գլխավորելէԱղ
վանիցԵկեղեցինԴ.դարում՝հաջորդելովՄանուկԳրիգորիսին,իսկմյու
սը՝Զ.դարումեւմասնակցել556թ.ԴվինումՀայոցԲաբկենկաթողիկոսի
հրավիրածժողովին5:Սակայնդժվարէհամաձայնելնշվածհեղինակնե
րիհետ,մանավանդորՇուփհաղիշոյիմասինխոսողաղբյուրներնայդ

1 ԿիրաԿոսԳանձաԿեցի , ՊատմութիւնՀայոց,աշխ.՝Կ.ՄելիքՕհանջանյանի,Երեւան,1961
(այսուհետ՝Գանձակեցի),էջ194.մովսէսԿաղանԿատուացի , ՊատմութիւնԱղուանիցաշխարհի,
քնն. բն. եւ ներածութիւնը՝ Վ. Առաքելեանի, Երեւան, 1983, Յաւելուած Բ. (այսուհետ՝
Կաղանկատուացի,ՅաւելուածԲ.),էջ350.ՀայապատումպատմիչքեւպատմութիւնքՀայոց,
յօրինեալեւհաւաքեալիՀ.Ղեւոնդեայվրդ.Մ.Ալիշան,Վենետիկ,1901,էջ384:

2 ԿաղանԿատուացի , էջ312.մխիթարայրիվանեցի , ՊատմութիւնՀայոց,իլոյսընծայեաց
ՄկրտիչԷմին,Մոսկուա,1860(այսուհետ՝մխիթարայրիվանեցի),էջ19:

3 ԳանձաԿեցի , էջ194:
4 Ստորագրութիւն կաթողիկէ Էջմիածնի եւ հինգ գաւառացն Այրարատայ, աշխ.՝

Յովհաննէս եպիսկոպոսի Շահխաթունեանց, հտ. Բ., Էջմիածին, 1842 (այսուհետ՝
Ստորագրութիւն),էջ334.բ . ուլուբաբյան, ՀայոցԱրեւելիցկողմանցեկեղեցինեւմշակույթը,
Երեւան,2001,էջ103:

5 Հ. աճառյան, Հայոցանձնանուններիբառարան,հտ.Ե.,Երեւան,1962,էջ184:
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անվամբմիայնմեկհայրապետիենհիշատակում.«Այսանունոչգտանի
իկարգհամարոյեպիսկոպոսացն»6:Խնդրինավելիիրատեսորենէմո
տեցելՄակարեպս.Բարխուդարյանցը՝Շուփհաղիշոյիգահակալությու
նըտեղադրելովՏերԵրեմիայիցհետո7,ինչըքննությամբհաստատվել
էնաեւմերկողմիցեւնոր՝վերանայվածգավազանագրքումզետեղվել
12րդտեղում.
«1.ՍուրբԵղիշայ
……………………………………….
7.ՍուրբԳրիգոր(ՄանուկԳրիգորիս)
…………………………………..
10.ՏէրՅոհան(ՅովհանԱ.,Յովհաննէս),
11.ՏէրԵրեմիա,
12.ՍուրբնՇուփհաղիշոյ»8:
Այսպարզաբանումիցինքնինհետեւումէ,որՇուփհաղիշոնԱղվան

քումկարողէրհովվապետնշանակվելոչշուտ,քանԵ.դարըեւհովվել
Ե.դարիվերջինքառորդիցմինչեւԶ.դարիառաջինքառորդնընկած
ժամանակահատվածում:ՆույնփաստըհիմնավորվումէնաեւԿաղան
կատվացու«Պատմության»տվյալներով,որիհամաձայն՝նաԵ.դարում
ԱղվանքումծավալվողպատմականիրադարձություններումԱղվանից
արքաՎաչագանԳ.Բարեպաշտի(485—510թթ.)ժամանակակիցնեւհա
մագործակիցնէ9:
ԱյնուհանդերձուսումնասիրողներիցՍ.Հովհաննիսյանընրանհամա

րումէԴ.դարիեկեղեցական,որըգործելէԱղվանիցՎաչագանԲ.թա
գավորիօրոքեւմասնակցելվերջինիսկողմից372/387թթ.ընթացքում
հրավիրածԱղվենիժողովին.«Աղվենիսահմանադիրժողովը,հրավիրվել
էՎա չա գանIIիթագավորությանեւՇուփհաղիշոյիհայրապետության
օրոք,ամենայնհավանականությամբ372/387թթ.10 հունիսիառաջին

6 ԳանձաԿեցի , էջ194
7 մաԿար եՊս . բարխուտարեանց , ՊատմութիւնԱղուանից,հտ.Ա.,Վաղարշապատ1902,

(այսուհետ՝մաԿարեՊս . բարխուտարեանց , հտ.Ա.,)էջ80:
8 Հ. սվազյան , Աղվանիցհոգեւորառաջնորդներընախակաթողիկոսականշրջանում,

«ՊԲՀ»,2004,թիվ3,էջ189—198.Նույնի՝Հայաղվանականեկեղեցականհարաբերությունները
2—8րդդարերում,Սբ.Էջմիածին,2019,էջ102:

9 Կաղան Կ ա տ ո ւ ա ց ի ,  էջ 85—89 եւ հջ. նաեւ Կանոնագիրք Հայոց, հտ. Բ., աշխ.՝
Վ.Հակոբյանի,Երեւան,1971,էջ99:

10 Մինչայդ,սույնուսումնասիրողըԱղվենիժողովիգումարմանտարեթիվնշելէ372—
375թթ.տե՛ս,Ս.Հովհաննիսյան,Աղվենիսահմանադիրժողովիկանոններըեւնրանցաղերսը
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օրերիցմեկում»11:Բայցդաամենեւինէլճիշտչէ,քանիորհիշյալժողո
վը,որնրագլխավորկռվաննէ,ինչպեսցույցէտվելհարցիքննությու
նըեւհիմնականումընդունվելպատմագիտությանկողմից,հրավիրվելէ
Ե.դարիվերջերին12եւ,ուրեմն,չիկարողնմանփաստարկիդերկատա
րել:ՉնայածորԲ.ՈւլուբաբյանըՇուփհաղիշոյինհամարումէԵ.դարի
վերջերիգործիչ,այնուամենայնիվ,նրանտեղադրումէՄանուկԳրիգորի
սիցանմիջապեսհետո՝Դ.դարի30ականթթ.13,ինչընույնպեսչիհամա
պատասխանումիրականությանը:ԱռարկելովՍ.Հովհաննիսյանին,որ՝
«ՎաչագանԲարեպաշտիժամանակակիցՇուփհաղիշոնկաթողիկոս(իմա՛
հայրապետ,եպիսկոպոսապետ)չիեղելեւոչմիկապչուներԴ.դարիԱղ
վանիցենթադրյալկաթողիկոսՇուփհաղիշոյիհետ»14,Բ.Ուլուբաբյանը
փաստորենեւսընդունումէ,որԱղվանիցհայրապետներիշարքումեղել
էՇուփհաղիշոանվամբերկուբարձրաստիճանհոգեւորական,որոնցից
մեկը՝«ենթադրյալկաթողիկոսը»,գործելէԴ.դարում,իսկմյուսը՝«Պար
տավիեպիսկոպոս»պատվաստիճանով՝Ե.դարում,որոնցհետագայում
«Պատմությանհավաքողխմբագիրը»շփոթելէմիմյանցհետ«եւկոչումն
ուղղել»15:Սակայնայսկարծիքըեւսնախորդհամանմանկարծիքիպես
մերժելիէ,որովհետեւ,ինչպեսնշվեցվերեւում,Շուփհաղիշոնայլպարա
գաներումչիհիշատակվում:ՀետեւաբարԱղվանիցհայրապետներիշար
քումեղելէՇուփհաղիշոանվամբսոսկմեկաթոռակալ,եւաղբյուրների
հաղորդումներըվերաբերումենմիայննրան:
Շուփհաղիշոյիհովվապետությանթվականիհարցովզբաղվելէնաեւ

Ն.Ակինյանը:ԸստԱկինյանի՝քանիորԱղվենիսահմանադիրժողովը
գումարվելէ՝«Ե.դարուառաջինկէսին»,ուստի՝«Շուփհաղիշոյիժամա
նակըհարկկըլլայզետեղելընդմէջ425—460տարիներունմերձաւորա
պէս»16,որըգրեթեմոտէիրականությանը:

Աշտիշատիկանոններիհետ,«ՊԲՀ»,1967,թիվ4,էջ269:
11 Անդ,էջ274(ընդգծ.մերնէ.—Հ.Ս.):
12 История агван Моисея Каганкатваци, (писатель X в.) пер. с арм. и предисловие՝ К. Патканяна, 

СПб, 1861,էջ11,305,310.մաԿարեՊս . բարխուտարեանց ,հտ.Ա.,էջ80.Հ . աճառյան, նշ.աշխ.,
հտ.Ե.,էջ38.К .   Тр е ве р , Очерки по истории и културе Кавказской Албании (IV в до н. э. — VII в 
н. э.), М. Л., 1959,էջ185,295.բ . ու լուբաբյան, ՀայոցԱրեւելիցկողմանցեկեղեցին,էջ58—72:

13 բ.ու լուբաբյան, ՀայոցԱրեւելիցկողմանցեկեղեցին,էջ103:
14 Անդ,էջ66:
15 Անդ:
16 Հ.ն. վրդ . աԿինեան, ՄովսէսԴասխուրանցի(կոչուածԿաղանկատուացի),եւիրՊատ

մութիւնԱղուանից,«ՀանդէսԱմսօրեայ»(«ՀԱ»),1953,թիւ10—12,էջ571—572:
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Այսպիսով՝ՇուփհաղիշոնԱղվանքիհոգեւորառաջնորդէնշանակ
վելԵ.դարիվերջերինեւայդպաշտոնումհաջորդելՏերԵրեմիային:Այս
ամենըհաստատումէնաեւՄխիթարԱյրիվանեցին,որըչնայածիրներ
կայացրածցանկիսկզբում(հավանաբարԴասխուրանցուազդեցության
ներքո)ՇուփհաղիշոյինկարգումէՄանուկԳրիգորիսիցհետո17,սակայն
հետոգրումէ.«ՍուրբՇուփհաղիշոյամքՏեառն500»18:
ԸստՄակարեպս.Բարխուտարյանցի՝Շուփհաղիշոնհովվապետէ

նշանակվելՀայոցԲաբկենկաթողիկոսիձեռամբ՝«Աղուանիցժողովր
դեանընտրութեամբեւիշխանացխնդրանօք»19:ԱյդժամանակԱղվան
քումաշխարհիկիշխանությունըվարումէրՎաչագանԳ.Բարեպաշտ
արքան(485—510թթ.):
Ստանձնելովհոգեւորառաջնորդիպաշտոնը՝Շուփհաղիշոնհաս

տատվումէ461թ.Աղվանիցաշխարհիկեւհոգեւորիշխանությունների
կենտրոնիվերածվածՊարտավմայրաքաղաքումեւգլխավորումերկրի
եկեղեցականկյանքը:Հայմատենագրությանմեջնահանդեսէգալիս
միփոքրանսովոր՝«աւագեպիսկոպոսապետ»20կամ«Պարտաւայարքե
պիսկոպոս»21տիտղոսներով,որոնցվրահատուկուշադրությունդարձ
նելով՝Բ.Ուլուբաբյանըգտնումէ,որ«աւագեպիսկոպոսապետ»եզ
րույթիվերջին«պետ»մասնիկըեւ«Պարտաւայարքեպիսկոպոս»դարձ
վածքի«արք»ը«հետագայիհավելումներեն՝կատարվածմիանգամայն
անհմուտձեռքով»22:Կարելիէհամաձայնելհետազոտողիհետ,քանիոր
«եպիսկոպոսապետն»ինքնինավագէիրպաշտոնակիցներիհամեմա
տությամբ,եւդակրկնելուհարկչկար,իսկ«արքեպիսկոպոս»տիտղո
սովմեծարվումէինոչթեառանձինքաղաքներիեպիսկոպոսները,այլ
երկրիհովվապետերը:ԵւՇուփհաղիշոնթեեւդարձավվերջիններիցս

17 Տե՛սմխիթարայրիվանեցի , էջ19:
18 Անդ,էջ48:
19 մաԿարեՊս . բարխուտարեանց , հտ.Ա.,էջ80:ԹերեւսսխալվումէՄակարեպիսկոպոսը՝

գտնելով,թեՇուփհաղիշոյինձեռնադրելէՀայոցկաթողիկոսԲաբկենԱ.Ոթմսեցին,որը
Հայոցկաթողիկոս էեղել 490—516թթ.,երբՇուփհաղիշոնարդենԱղվանիցհայրապետ
էր:Մերհաշվարկներով՝ձեռնադրությունըտեղիէունեցել478—490թթ.ՀայոցԵկեղեցու
գահակալՀովհաննեսՄանդակունուձեռամբ,որիաշակերտներիցմեկնէեղելնա.տե՛ս
մաԿարեՊս . բարխուտարեանց , ՊատմութիւնԱղուանից,հտ.Ա.,էջ80:

20 ԿաղանԿատուացի , էջ85:
21 Անդ,էջ89.նաեւ՝ԿանոնագիրքՀայոց, Բ.,էջ91:
22 բ. ու լ ո ւբաբյան , ԴրվագներՀայոցԱրեւելիցկողմանցպատմության(IV—VIIդդ),

Երեւան,1981,էջ172.Նույնի՝ՀայոցԱրեւելիցկողմանցեկեղեցին,էջ66:
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մեկը,բայցայդշրջանումժամանակավրեպէնմաններին«արքեպիս
կոպոս»,որնույննէ,թե«կաթողիկոս»կոչելըայնպարզպատճառով,
որտվյալժամանակաշրջանումԱղվանքումկաթողիկոսությունդեռչէր
կազմավորվել:ՀետեւաբարՇուփհաղիշոյին«Պարտաւայարքեպիսկո
պոս»անվանելըշփոթությունէ,որը,մերկարծիքով,առաջացելէՊար
տավընստավայրիվերածվելուհետեւանքով:Ամենայնհավանականու
թյամբՇուփհաղիշոն,հաստատվելովՊարտավում,հիմնականպաշտոնի
հետզուգահեռաբարգլխավորելէնաեւՊարտավիեպիսկոպոսությունը,
եւայդերկուպաշտոններիհամակցությունըենթագիտակցաբարհան
գեցրելէ«Պարտաւայարքեպիսկոպոս»առանձնահատուկաստիճանա
կարգիառաջգալուն,որովեւտիտղոսավորելեննրան:Տեղինէայս
տեղնշել,որՇուփհաղիշոյիգլխավորությամբՊարտավիեպիսկոպոսու
թյունըդարձելէրԱղվանիցԵկեղեցուառաջատարթեմերիցմեկըեւիր
գործունեությամբհետէրմղելնույնիսկանվանապեսառաջնորդանիստ
համարվողՉողին:ԴահստակերեւումէԱղվենումգումարվածժողովի
մասնակիցներիկազմից,որոնցթվումՊարտավը,իդեմսՇուփհաղիշո
յիեւՄատթեերեցի,ուներերկուներկայացուցիչ23,մինչդեռՉողը,որի
պաշտոնեպարտավորէրայդկարեւորագույնժողովումունենալիրմաս
նակիցըկամմասնակիցները,ընդհանրապեսներկայացվածչէր24:Ուստի
անհավանականչի՝Պարտավիեպիսկոպոսությանառաջատարդիրքնու
նրաեպիսկոպոսիեռանդունգործունեություննենհիմքծառայելնաեւ,
որհետագահեղինակներըՇուփհաղիշոյինկոչենարքեպիսկոպոսպատ
վոտիտղոսով՝որպեսնրազբաղեցրածպաշտոններիարտացոլում:
Ն.Ակինյանընշումէ,որնորանշանակհայրապետիանուննասորա

կանծագումունի(բառացինշանակումէ՝«փառքՅիսուսի»)25,որիցէլ
ելնելով՝ենթադրումենք,որայդանվանկրողըեւսծագմամբասորիպի
տիլիներ:Մակաբերվածիառհավատչյանայնիրողություննէ,որմեզհե
տաքրքրողտարիներինԱղվանքումգործումէիննաեւասորիհոգեւորա
կաններ,որոնքնաեւերկրումծավալվողիրադարձություններիգործուն
մասնակիցներէին,վանքերէինկառուցումեւամենկերպնպաստում
հոգեւորկյանքիառաջընթացին:Կաղանկատվացուվկայությամբ՝Ցրի

23 ԿաղանԿատուացի , էջ89—90,ԿանոնագիրքՀայոց, հտ.Բ.,էջ91—92:
24 Նույնտեղերում:
25 Հ. ն. վրդ . աԿինեան, էջ571:



2021 Ա. ԱՂՎԱՆԻՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՍԲ. ՇՈՒՓՀԱՂԻՇՈ 123

քաղաքումնահատակվածԴանիելսրբիեւազգությամբճիղբ26մանկան
նշխարներըհայտնաբերելուցհետո՝«ասորեացոմանցաբեղայիցտանէ
ինիՀակուանուանեալգիւղն,եւանդեդեալիգերեզմանի,եւինքեանք
իտեղւոջնվանսշինէին»27:Դատելովբերվածտեղեկություններից՝ասո
րիներնԱղվանքումունեինիրենցքրիստոնեականհամայնքը,որիկենտ
րոնըգտնվումէրՀակուգյուղումեւայնքանզորեղէր,որկարողանում
էրվանականշինություններկանգնեցնելեւվստահաբարհարկավոր
ձեռնարկումներիդիմել:ՆմանհամայնքիգոյություննԱղվանքումնրա
սպասավորներինհնարավորությունկընձեռերներգրավվելԵկեղեցու
համակարգումեւբարձրաստիճաններիհասնել:Ասվածըվերաբերում
էնաեւՇուփհաղիշոյին,որը,ամենայնհավանականությամբ, լինելով
այդհամայնքիգործիչներից,կարողէրաստիճանաբարդառնալԱղվան
քիհայրապետ:
Կաղանկատվացու«Պատմության»շարունակողՄովսեսԴասխու

րանցուհամաձայն՝ՇուփհաղիշոնեկելէրԵրուսաղեմից՝«ՍուրբնՇուփ
հաղիշոյկաթողիկոսարեւելեայցյԵրուսաղէմէեկեալ»28:Եթեայդպեսէ,
ապապետքէկարծել,որնաներկայացնումէրՍբ.քաղաքիքրիստո
նեականդպրոցը,եւԵկեղեցուհայրերընրանուղարկելէինհատկապես
Աղվանք՝այնտեղիԵկեղեցուգոյությանըսպառնացողվտանգըչեզոքաց
նելուեւուղղափառհավատըկրկինբարձրացնելունպատակով:
Այսպիսով՝Ե.դարիվերջերին՝Աղվանքիհամարծանրայսժամանա

կաշրջանում,եկեղեցականիշխանությանգլուխէկանգնումԵրուսա
ղեմիքրիստոնեականդպրոցիներկայացուցիչՇուփհաղիշոն,որըմեծ
ներդրումէունենումաղվանիցժողովրդիհոգեւորկյանքում:
Պարսիկմարզպաններիշուրջերեսնամյատիրապետությունըկոր

ծանմանուքայքայմանեզրինէրհասցրելԱղվանքիտնտեսությունը:
Քաղաքականկյանքումիշխումէինկամայականություննութողտվու
թյունը:Բարվոքչէրերկրիվիճակընաեւկրոնականառումով:Ամենու
րեքկառուցվումէինատրուշաններ,իսկեկեղեցիները՝խոնարհվում:
Կաղանկատվացուվկայությամբ՝երկրումթուլացելէրքրիստոնեական

26 Կովկասյան ցեղ, որոնք ապում էին Կասպից ծովի ափամերձ շրջաններում եւ
Կովկասյանլեռներում:

27 ԿաղանԿատուացի ,  էջ 40:Որ հիշյալնահատակներինշխարներըպահվելեն Հակու
գյուղում,Կաղանկատվացիննշումէնաեւայլուր.տե՛սանդ,էջ56:

28 Անդ,էջ342:
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հավատը,եւզորացել՝«կրակալոյցպաշտամունքդիցնաղտեղութեան»29:
Իհայտէինեկելնոր,այսպեսկոչված,մատնահատությանեւդեղատ
վությանաղանդներ,որոնցծիսակատարություններիհիմքումընկած
էրմարդկայինզոհաբերությունը30:Խռովվածէրնաեւհասարակական
կյանքը:Սուրհակասություններէինծագելհոգեւորականությանտար
բերդասերիուաշխարհականներիմիջեւ:Աղբյուրներնարձանագրում
են,որ«ՅամսՎաչագանայ՝Աղուանիցարքայի(որըհամընկնումէՇուփ
հաղիշոյիհովվապետությանտարիներին.—Հ. Ս.),բազումհակառակու
թիւնքլինէինիմէջաշխարհականացեւեպիսկոպոսացեւքահանայից,
քորեպիսկոպոսաց,ազատացեւռամկաց»31:
Աղվանքումառաջացածտարտամայսիրավիճակում,անցնելովեկե

ղեցուգլուխ,եպիսկոպոսՇուփհաղիշոն,ՎաչագանԳ.Բարեպաշտիհետ
միասին,ձեռնամուխէլինումթուլացածքրիստոնեությանվարկընորից
բարձրացնելուեւերբեմնիգերակադիրքըկրկինվերադարձնելուգոր
ծին:Անցկացվումենմիշարքբարեփոխումներ:Բացվումենդպրոցներ,
որոնցումարքայականհրամանովհավաքումենհատկապես«զման
կունսկախարդացն,եւդիւթացեւքրմաց»32ունրանցկրթում«վարուց
քրիստոնէութեան»33:Հրամայելով«վարժելեւհմուտլինելկարգիքրիս
տոնեանն»34,ՎաչագանԲարեպաշտնիրհսկողությանտակէրպահում
նմանդպրոցներիաշխատանքըեւհաճախակիայցելություններովան
ձամբհետեւումդրանցումտարվողդասընթացներին35:Օգտվելովբռնի
հավատափոխություններնարգելողՎաղարշԱ.իարձակածհրովարտա
կից36՝հավատիջատագովները՝բարեպաշտթագավորնուեպիսկոպո
սը,քրիստոնեություննԱղվանքումհռչակումենազատեւսկսումվերա
կանգնելքանդվածեկեղեցիները:
ՊատմիչՄովսեսԿաղանկատվացին,խոսելովայսբարեփոխումների

մասին,գրումէ.«…ըստթուոյաւուրցտարւոյնեկեղեցիմիայնբարե

29 Անդ,էջ43:
30 Այսաղանդներիծիսականարարողություններինկարագրությունըմանրամասնտե՛ս

ԿաղանԿատուացի , էջ52—55:
31 Անդ,էջ89.նաեւ՝ԿանոնագիրքՀայոց, Բ.,էջ91:
32 ԿաղանԿատուացի , էջ50:
33 Անդ,էջ51:
34 Անդ:
35 Տե՛սանդ:
36 Տե՛սանդ,էջ48:
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պաշտնՎաչագանշինեացյարեւելս»37:Նրանքերկուսովնաեւավելաց
նումենեկեղեցուսպասավորներիթիվըեւհսկողությանտակվերցնում
ծիսակատարություններիբնականոնընթացքը՝«Կարգէրտեղեացտե
ղեացեպիսկոպոսունս,եւերիցունս,եւհայեցողս»38:
Նշվածայսբարեփոխումներինզուգահեռ,նրանքնաեւխիստպատ

ժամիջոցներէինկիրառումքրիստոնեությանպատվիրաններիցխու
սափողներիեւհինհեթանոսականսովորություններըպահպանողների
նկատմամբ39:
ԱյսշրջանումՎաչագանԳ.Բարեպաշտիեւնրահոգեւորգործակից

Շուփհաղիշոյիձեռնարկածկտրուկքայլերիշնորհիվհայտնաբերվում
եւվերացվումենմատնահատությանեւդեղատվությանաղանդները:
ՔրիստոնեություննԱղվանքումկրկինվերելքէապրում,դառնումգե
րակակրոն՝«բոլորիսկուխտեկեղեցւոյմեծարեալքեւյարգեալքէին
յամսթագաւորութեաննբարեպաշտարքայինՎաչագանայ»40:
Մեծտեղհատկացնելովժողովրդիհոգեւորկյանքիխթանմանը՝երկ

րիաշխարհիկեւհոգեւորտերերըջանումենդաանելնաեւնահատակ
սրբերիմասունքներիհայտնաբերման,պահպանմանուերկրպագու
թյանարժանացնելումիջոցով:Սկսվումէմիգործընթաց,որիամենաե
ռանդունմասնակիցըդառնումէեպիսկոպոսապետՇուփհաղիշոն,որն
այսիրադարձություններումմշտապեսգտնվումէրթագավորիկողքին:
Եկեղեցականավանդության համաձայն՝ նրանց համատեղ ջանքերի
շնորհիվՃղբացազգագավառիկենտրոնՑրիքաղաքումհայտնաբերվում
ենքրիստոնյաաշխարհումմեծհռչակվայելողՍբ.Զաքարիայի՝Սբ.Հով
հաննեսՄկրտչիհորեւՆիկոմեդիաքաղաքումնահատակվածերանելի
Պանդալեոնինշխարները41,որոնքժամանակինիրհետայնտեղէրբերել
ՄանուկԳրիգորիսը42:ՀակուանվանվածգյուղումգտնումենհիշյալՑրի
քաղաքիերեցԴանիելիունրաօգնականճիղբմանկան43,իսկԴարահոջ
գյուղում՝Սբ.ԳրիգորԼուսավորչի,Սբ.ՀռիփսիմեիուՍբ.Գայանեիմա

37 Անդ,էջ338:
38 Անդ,էջ50:
39 Տե՛սանդ:
40 Անդ:
41 Տե՛սանդ,էջ56—57:
42 Տե՛սանդ,էջ37:
43 Տե՛սանդ,էջ56—57:
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սունքները44:Շարունակելովորոնումները՝նրանքկարճժամանականց
ԱրցախիԱմարասեպիսկոպոսանիստկենտրոնումհայտնաբերումեն
տեղիեկեղեցուբակումթաղվածՄանուկԳրիգորիսիմասունքներնու
առանձնակիվերաբերմունքովտնօրինումդրանք:Ինչպեսհաղորդումէ
Կաղանկատվացին,թագավորականհրամանովմասունքներիհիմնական
մասըթողնումենտեղում,միմասըբաժանումեպիսկոպոսներին՝իրենց
վիճակներումամփոփելուհամար,իսկմնացածըհանձնումթագավորին,
որնանուշահոտյուղերովօծելովդրանքութագավորականմատանիով
կնքելով՝պահումէիրմոտ45,ապամեծշուքով,Շուփհաղիշոյիուղեկցու
թյամբ,փոխադրումհայրենիԴյուտականգյուղը46:Դյուտականումնա
նաեւմիմատուռէկառուցումեւսրբիմասունքներնայստեղտեղադ
րելով՝այնվերածումուխտավայրի,ուրտարիներկուանգամայցելելով՝
շքեղհանդիսավորությամբնշումէրնահատակացհիշատակը47:
ՎաչագանԳ.ԲարեպաշտիեւեպիսկոպոսապետՇուփհաղիշոյիհա

մատեղգործունեությանմեջ յուրահատուկհնչեղությունունի488թ.
ՈւտիքիԱղվենգավառումգումարվածսահմանադրականժողովը,որը
միտվածէրանիշխանությանտարիներինառաջացածհակասություննե
րիվերացմաննուհասարակությանառանձինխավերիմիջեւառկահա
րաբերություններիհստակեցմանը:Ժողովըներկայացուցչականէր:Բա
ցիերկրիառաջիներկուդեմքերից՝մասնակցումէիննաեւտարբերաս
տիճանիհոգեւորականներ՝եպիսկոպոսներ,քահանաներ,մեծատոհմիկ
այրերեւշատազատմարդիկ,որոնքհականեհանվանեհիշատակվում
ենժողովիմասնակիցներիթվում48:Ուշագրավնայսշարքում,սակայն,
այնէ,որՇուփհաղիշոնայստեղհիշատակվումէերկրորդը՝Վաչագան
Գ.Բարեպաշտիցանմիջապեսհետո49,ինչըխոսումէհասարակական
կյանքումնրաունեցածառաջատարդիրքիմասինեւայնպիսիենթադ
րություններիտեղիքտալիս,թենաժողովիգումարմաննախաձեռնող
ներիցմեկնէր,կազմակերպիչըեւ,հավանաբար,նաեւնախագահողը:
Անկասկածէ,սակայն,որնաիրգործունմասնակցություննէունեցել

44 Տե՛սանդ,էջ66—67:
45 Տե՛սանդ,էջ82—85:
46 Տե՛սանդ,էջ85:
47 Տե՛սանդ,էջ86:
48 Տե՛սանդ,էջ89—90.տե՛սնաեւԿանոնագիրքՀայոց, Բ.,էջ91—93:
49 Տե՛սԿաղանԿատուացի , էջ89.տե՛սնաեւԿանոնագիրքՀայոց, Բ.,էջ91:
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ժողովումընդունվածկանոններիկազմմանաշխատանքներինեւգործ
նականումնպաստելդրանցկիրառմանը:
Ժողովըիրընդունած22կանոններովպատմությանմեջառաջինան

գամօրենսդրորենվավերացնումէավատատերերիիրավունքներըհողի
եւնրաաշխատավորինկատմամբ,ամրացնումԵկեղեցուհիմքերը,սահ
մանումեկեղեցականդասերիուաշխարհականներիիրավունքներըեւ
պարտականությունները,ժողովրդիցհօգուտԵկեղեցուգանձվողհար
կերիկայունչափերուտեսակներհաստատում50:Նորկանոններնան
նախադեպբարձրացնումենհոգեւորականությանուազնվականության
հեղինակությունըեւօժտումքաղաքական,տնտեսականուիրավական
լայնարտոնություններով:
ՄեծէրՇուփհաղիշոյիդերնայսամենում.նաՎաչագանԳ.Բարե

պաշտիհետմիասինիրենդրսեւորումէորպեսպետականուկրոնա
կանգործիչ,որըլուծումէհասարակությանըհուզողմիշարքհարցեր:
ԱռաջնորդելովԱղվանիցԵկեղեցին՝նաթագավորիհետմիասինեռան
դունջանքերէգործադրումքրիստոնեությանժողովրդականացմանու
վերելքիհամար:Նրանցհետեւողականգործունեությանշնորհիվերկիրը
հանդարտվումէկրոնականխժդժություններից,ուխորանումէհավա
տըքրիստոնեությանհանդեպ:
Շուփհաղիշոննախակաթողիկոսականշրջանիվերջիններկայացու

ցիչնէր,որհովվումէերկրում:Նրանիցհետոքրիստոնեությանբնա
կանոնզարգացումնուառաջընթացըհանգեցնումենկաթողիկոսության
կազմավորմանը,որիժամանակՍբ.Եղիշայիհաջորդներնսկսումեն
հանդեսգալարդեն«կաթողիկոս»հնչեղտիտղոսներովեւապահովում
նրաներդաշնակընթացքըքրիստոնյաԱրեւելքիերկրներիհետ:

РЕЗЮМЕ

В	списках	духовных	отцов	Алуанка	Св.	Шупхалишо	упоминается	после	
Манука	Григориса	—	внука	Св.	Григора	Просветителя	и	занимает	второе	или	
третье	место	в	них,	что	исторически	неверно.	Анализ	сведений	первоисточни-
ков	показывает,	что	он	возглавлял	Aлуанскую	Церковь	в	конце	V	века	и	по	сему	

50 ԿաղանԿատուացի , էջ89—94.տե՛սնաեւԿանոնագիրքՀայոց, Բ.,էջ91—100:
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его	место	в	упомянутых	списках	должно	быть	в	нижних	строчках,	а	именно	на	
12ом.

Среди	мер,	предпринятых	Шупхалишо,	особое	место	занимает	созыв	Алу-
анского	церковного	совета	в	488	году	в	районе	Утик	вместе	с	царем	Алуанки	
Вачаганом	III	Благочестивым	(485—510).

Под	 руководством	Шупхалишо	Aлуанская	Церковь	 достигла	 больших	
успехов,	возвысилась	роль	христианства	и	духовенства,	укреплялись	основы	
церквей	и	строились	новые.	

SUMMARY

In	the	lists	of	the	leaders	of	the	Church	of	Aluank	(Aghwank),	St.	Shuphalisho	
is	mentioned	after	Manuk	Grigoris,	the	grandson	of	St.	Gregory	the	Illuminator,	and	
is	listed	as	the	second	or	the	third	one	in	them,	which	is	historically	incorrect.	An	
analysis of the information provided by primary sources shows that he was the head 
of	the	Church	of	Aluank	at	the	end	of	the	5th	century	and,	accordingly,	in	the	lists	he	
should	be	the	12th	one.	

Among	the	measures	taken	by	Shuphalisho,	a	special	place	is	given	to	the	con-
vocation	of	the	Aluanian	Church	Council	in	488	in	Utik	region,	together	with	the	
Aluanian	king	Vachagan	III	the	Pious	(485—510).

Under	 the	 leadership	of	Shuphalisho,	 the	Church	of	Aluank	attained	great	
achievements, the role of Christianity and the clergy rose, church foundations were 
strengthened	and	new	ones	were	built.
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ԺամանակիարագընթացյարահոսիմէջԻԱ.հարիւրամեակումանս
պասելիօրէնեւցաւովնկատեցինք,որմերկեանքիցանհետացելէ

գրականամենաազնիւամենահետաքրքիրամենախօսուն՝թղթի(էպիս
տոլեար)ժանրը:Այսօրպարզունակսիմուոլները՝խորհրդանիշերը,
դարձելենմերյոյզերը,զգացմունքները,ապրումներըարտայայտելու
միակ,անփոխարինելիմիջոցը:Ցաւօք,ակնյայտէ,որՏատեանանայ
լեւսնամակչիգրելուՕնեգինին,իբնէօժտուածմարդիկայլեւսժամա
նակչեն«կորցնելու»գրչակիցարուեստակիցարհեստակիցընկերների
հետշփման,մտքերիփոխանակութեանայսմիջոցիվրայ:Մինչդեռ,
մեծերինամակներնիրենցժամանակաշրջաններիխօսունբնութագ
րերնեն,ճշգրիտ՝հայելային,արտացոլմամբ:Այսփոքրիկաշխատանքն
սկսելիսմեզչյուսահատեցրեցՇանթիթղթակցութիւնըդեռեւս1898ին՝
ուղղուածՍտեփանԼիսիցեանին,որումասւումէ.«Շատքչերուհետ
նամակագրութիւնունիմ:Նամակըբաւականինձանձրալիաշխատանք
էինծիհամար.եւվերջապէսնամակնուլրագիրըշատթոյլուգէշաղ
բիւրենիրականկեանքիուսումնասիրութեան…»(էջ41):Սաերիտա
սարդ,թերահաւատՇանթի՝մամուլիմասինառաջինբնորոշումներից
մէկնէ:
ԱյսդիտարկումըկատարելենքԼեւոնՇանթիբացառապէսնամակ

ներիհիմանվրայ,որոնքլոյսենտեսելգրական,հասարակական,քա
ղաքականգործչի«Երկերիժողովածու»բազմահատորեակիիններորդ
պրակով(լեւոնՇանթ ,Երկերիժողովածու,հտ.9,Նամակներեւբացիկ
ներ,բնագրերըպատրաստելենԵ.Փամբուկեանը,Խ.Վարդանեանըեւ
Ա.Մանուկեանը,Երեւան,1917,712էջ):Մամուլիմասինյիշատակում
ներըշատչեն,սակայնբուռնեն,ընդգծուած,յաճախ՝անձնաւորուած,
խիստ:Եւբնականէ.մտերիմմարդկանց,համախոհներիհետոչպաշտօ

ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ, 
ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ



130 ԱՆԻ ԽՈՒ ԴԱ ՎԵՐ ԴԵ ԱՆ 2021 Ա. 

նական(յաճախշատգործնական)նամակագրութիւնըշիտակ,«գրաքն
նութիւնից»դուրսխօսքիտարածքէ:
Ժամանակագրութեամբհէնցառաջին՝Միւնխէնիցգրուածնամակ

ներիցմէկում,որիհասցէատէրըՍտեփանԼիսիցեաննէր,Շանթըհար
կադրաբար«մէկէնիմէկ»Արասխանեանի«փաստաբանն»էրդարձելեւ
փորձումէրօգնելպաշտպանկանգնել«Մուրճ»հանդէսին,որը,անխու
սափելիթերութիւններովհանդերձ,միակնէ,որ«...մերաղքատգրակա
նութեանմէջորոշտեղմըգրաւածէարդէն.եւեթէիրաւլրջօրէնմեր
գրականկեանքինզարկտալկ’ուզենք՝աշխատենքամսագրիբարձրաց
մանըօգնելու»(էջ40):Նախոստովանումէ՝գրողիհամարամենաառա
ջինցանկութիւնը«կարդացուիլն»է,եւ«Մուրճը»,մտաւորականերիտա
սարդիհամոզմամբ,արժանաւորասպարէզէ՝ընթերցողներիմեծթուով,
լայնշրջանակով:
Պարբերականիխմբագիրը՝Արասխանեանը,ժամանակակիցների

համարդժուարմարսելիանհատականութիւնէր՝չհասկացուած,ընդ
հուպմինչեւծաղրելի:Շանթընկատումէ,թէԹիֆլիսնորժամանողի
վրայխիստանախորժտպաւորութիւնէթողնումբամբասասիրութիւ
նը,«ասպարէզ»,որինլծուածենմեծուփոքրով,կինտղամարդով,
մտաւորականթերուսով:Ոչոքմիւսինչիհաւանումեւանգթօրէնանխ
նայծաղրումէ. «…արդեօքայդվրացակա՞նսովորութիւնէ,թէ՞մեր
լրագրութեանփոխադարձհայհոյանքներումատուցածդաստիարա
կութիւնը,չգիտեմմիայնինծիհամարխիստծանրէիմսրտանցհա
մակրածանձերուսհասցէինփոխադարձաբարիրարուբիրտհեգնու
թիւն,գրախօսութիւններեւերբեմննոյնիսկստորակնարկներլսելը»
(էջ38):Շանթիդիտարկմամբ՝թէեւԱրասխանեանըտղայականգծեր
ունի՝սնապարծութիւն,տարօրինակմիամտութիւններ,սակայնիրգոր
ծիտէրնէեւյօդուածներունի,որոնցիցիւրաքանչիւրնաւելիծանրակ
շիռուկարեւորէ,քան«Մշակի»ամբողջտարուայհամահաւաքինիւ
թերըմիասինվերցրած(էջ38):
Հակառակվերնասուածի՝հարիւրամեակներիսահմանագծիների

տասարդՇանթը, յատկապէստարիքինբնորոշհամարձակութեամբ,
ինքնէլհեգնումուձաղկումէրժամանակիմամուլիներկայացուցիչնե
րիաշխատանքը:Օրինակներըշատչեն,բայցխօսունեն.«Ին՞չհալիեն
մերթերթերը՝անկոթ«Մուրճը»,փալանըկորուսած«Մշակը»,հնադա
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րեան«Նորդարը»,ցամքած«Աղբիւրը»,անտարազ«Տարազը»եւմիւս
մեթէորները»,—1901ինգրումէԹումանեանին(էջ83):
Կամ՝1902ինգրումէ.«Է՜,սիրելի՛ս,մերխմբագիրներըբոլորնէլան

դամալոյծեն,այնպէսհեշտութեամբտեղներունչենշարժուիլ»,—սուր
դիտարկմանհասցէատէրըդարձեալԹումանեաննէ(էջ95):
Կամ՝ինչկասկածամտօրէնէմօտենումմամուլիանաչառութեանը

եւորքանչիվստահումտրուածգնահատականներին.«Կըշնորհաւորեմ
«Արարատի»մէջտպածսիրունոտանաւորդ:Անձամբոչ«Արարատն»եմ
տեսած,ոչալքուոտանաւորդկարդացած,միայնկասկածչունիմ,որսի
րունբանպէտքէլինի,որովհետեւ...«Մշակը»անուանէրէրտափակ»,—
1902ինգրումէԹումանեանին:
Դարձեալհամանմանօրինակ:1902իհոկտեմբերինԹիֆլիսում

ներկայացուելէՇիրվանզադէի«Ունէ՜րիրաւունք»դրաման,այդմա
սինՇանթըԹումանեանինհասցէագրուածնամակումգրումէ.«Շիր
վանիխաղըանցածգիշերներկայացրին.եսդժգոհչեմ,թէեւքննա
դատելիկողմերշատկան,իհարկէ:Բայց«խալխին»դուրը չեկաւ.
իսկորգրուածքըանտարակոյսգեղարուեստականարժանիքունի,ոչ
մէկկասկածչիվերցնէր:Եւըսածիսապացոյցնէլայնէ,որ«Մշակը»
սկսաւհայհոյել»(էջ113):Կրկինանգամհամոզւումենք.ժամանակա
կիցհանրայինկապերիմասնագէտներիդիտարկումըերիցսճիշտէ՝
սեւPRընոյնպէսPRէ:«Մշակի»չարախօսութիւնըբարիսերմերէր
նետելՇանթիհոգում:
1907 թ. յունուարին Թիֆլիսի Հայոց դրամատիկական ընկերու

թեանթատերախումբըբեմադրելէ«Ճամբունվրայ»դրաման:Շանթը
դժգոհէրե՛ւթատրոնիղեկավարկազմի,ե՛ւդերասաններիաշխատան
քից:ԹէեւգլխաւորդերումՅովհաննէսԱբէլեաննէր,սակայններկայա
ցումըմնացելէգրեթէաննկատ(տե՛սԼ.Հախուերդեան,Հայթատրոնի
պատմութիւն,Երեւան,1980,էջ111):
Շանթը գրում է իշխանուհիՄարիամԹումանեանին. «Եթէ դա

տենքթատրոնիտրամադրութիւնիցուցոյցերից,խաղիտպաւորու
թիւնը լաւ էր, քննադատութիւններ ի հարկէպակաս չէինթողնում
ո՛չթատրոնում,ո՛չէլլրագրութեանմէջ.մերարդիմօմէնտըսաստիկ
կուսակցականէ,եւմարդիկգովումենմիայնայն,ինչորիրենցկու
սակցութիւնից է. իսկ ես, որ կուսակցութիւնըատելովատում եմ,
բնականկերպովշատբարեկամներիչեմկարողսպասելհրապարա



132 ԱՆԻ ԽՈՒ ԴԱ ՎԵՐ ԴԵ ԱՆ 2021 Ա. 

կիվրայ»(էջ132):Պրակըկազմողները,«Մշակից»բացի,այլանդրա
դարձչենգտել:
«Մոսկուայիգրականխմբակը»,որիանդամներնէինՎահանՏէ

րեանը,ԱլեքսանդրԾատուրեանը,ՑոլակԽանզադեանը,ՊօղոսՄա
կինցեանը,ԱլեքսանդրՄեասնիկեանը,1910—1912թթ.տպագրելեն
«Գարուն»գրականգեղարուեստականպարբերականը,որիտիտղո
սաթերթըձեւաւորելէՄարտիրոսՍարեանը:Խմբագրակազմըդիմել
էՇանթինիրգործերիցմէկըտպագրելուխնդրանքով:Շանթըսիրով
էարձագանքել.«Կըցանկամյաջողութիւնձերսկսածգրականայդ
ձեռնարկին,որմերարդիգրականգեղարուեստականանապատին
մէջկրնայլուրջդերմըխաղալ,եթէմանաւանդկարողանաքալմա
նախըիսկականպարբերականիմըվերածել»(էջ164):Ցաւօք,երկար
կեանքվիճակուած չէրհանդէսին,որնընդամէնըերեքթողարկում
ունեցաւ,եւառաջինհամարումզետեղուածէրնաեւՇանթի«Ճամբուն
վրայ»դրաման:
Յայտնիէ,որՇանթը՝ՅովհաննէսԹումանեանիեւՍտեփանԼի

սիցեանիհետմիասին,«Լուսաբերների»թողարկումներենպատրաս
տել:Կազմելենընթերցանութեան,քերականութեան,եւ,որժամանա
կիհամարնորութիւնէր՝նաեւգրաւորաշխատանքներիդասագրքեր,
ուղեցոյցներ՝ուսուցիչներիհամար:Իդէպ,նամակներիցմէկումՇան
թը«դասագրութեամբ»(Թումանեանինուղղուածնամակիցէեզրոյթը՝
դասագիրքստեղծելուաշխատանքուջանքպահանջողգործընթացը
դիպուկբնորոշող.—էջ133)զբաղուելուցառաւելկարեւորումէրյատ
կապէսուղեցոյցը՝«...դասագրքէնանհամեմատաւելիանհրաժեշտ»
(էջ175):
1911 նոյեմբերի 27 թուակիր, Ստեփան Լիսիցեանին հասցէագ

րուածնամակումՇանթըքննարկումէիրենցերախայրիքիվաճառքը,
յաջողութիւններըուծագածխնդիրները:Դասագրքերիմասինդրուա
տանքիխօսքերովանդրադարձել են Կ.Պոլսումտպագրուող երկու
օրաթերթ՝«Ազատամարտը»եւ«Ժամանակը»:Իսկհանրութեանկար
ծիքըքննադատութիւնը,որչիարտացոլուելպարբերականներում,հիմ
նականումվերաբերումէրլեզուին՝«գաւառաբարբառին».«Ամենբան
շատէաղէկ,միայնլեզունկովկասեանէ»:Այսմտայնութեանկրողնե
րիհամար«կովկասեան»եզրոյթնիրպարունակութեամբհաւասարե
ցուածէբարբառին:



2021 Ա. ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՄԱՄՈՒԼԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄՆԵՐԸ ԼԵՒՈՆ ՇԱՆԹԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐՈՒՄ 133

Անցեալհարիւրամեակիսկզբումլեզուիխնդրիշուրջքննարկում
ներըբուռնէին,անզիջում:Արեւմտահայմտաւորականներիհամոզ
մամբ լեզուի զարգացմանանկիւնաքարըպէտք է լինէր գրաբարը,
արեւելահայերիպնդմամբ՝ բարբառները:Այսօրարդէն յստակ կա
րողենքարձանագրել՝երկրորդըձախաւերճանապարհէր...Սակայն
պոլսեցիՇանթըզարմանալիօրէնհակառակթեւումէրեւգրումէր
ՍտեփանԼիսիցեանին.«Մարդիկ,վարժուածլրագրութեանեւտիրող
գրականութեանշինծուլեզուին,խորթկըզգանգաւառականժողովր
դականկենդանիասոյթներնուձեւերը:Դունարդէնգիտես,որմեր
Փարիզիդպրոցներէնդուրսեկածերիտասարդներըինչպետանդու
արուեստականհասկացողութիւնունինլեզուիմասին,մասնաւորապէս
պոլսեցին...Աւելցուրնոյնպէս,որեսդիտմամբքանիմըդարձուած
ներուասոյթներ,որոնքմասնաւորգեղեցկութիւնուկենդանութիւն
ունին,պահերեմարեւելեանէնփոխադրելուժամանակս,ինչպէսօրի
նակ՝«փուլտալ»,«հարուտալ»,«զոյգ,կենտ»եւայլն,որնորութիւնէ
բոլորովին»(էջ193):
Լուսաբերիհիմքումկազմողներինպատակնէր՝«մօտենալժողովր

դին»,եւքննադատութեանպատճառովընկրկելումտադրութիւնակ
նյայտօրէն չունէին: Բերւում էր նաեւ «անվիճելի հակափաստարկ».
եթէթուրքերէնից,ֆրանսերէնիցվերցնումենքդարձուածքներ,ինչո՞ւ
մայրենիբարբառայինձեւերըմերժենք...«...էապէսմնալուենքայն,ինչ
որէինք՝ինչպէսմերնիւթերովնումեթոտովը,այնպէսալմերլեզուո
վը՝առանձնայատուկ...ուրիշներըպիտիգանմեզի,քանմենքպիտիեր
թանքուրիշներուն...»:Փոխզիջմանեւհանդուրժողականութեանբոլոր
ճանապարհներըկարծեսփակումէրՇանթը(էջ193):
Լեզուի խնդրին Շանթն անդրադարձել է նաեւ մէկ տարի անց՝

1912թ.հոկտեմբերի7ին,դարձեալԼիսիցեանինուղղուածնամակում:
Աշխարհըպատերազմիշեմինէր,եւՇանթըդժգոհումէ,թէԿ.Պոլսում
վաճառքըդժուարէիրականացւում:Տնտեսականիցզատ,նանշում
էդարձեալ լեզուիխնդիրը. «Մեր լեզուն չէ, կըսեն,կովկասեան լե
զուիթարգմանութիւնէ,կըսեն...մերպարզութեանեւյստակութեան
ձգտումըանոնցհամարօտարէեւխորթ.ատիկաիբրեւկովկասցիու
թիւնկզգան,գուցէեւիրաւունքունին»(էջ209):Այսնամակումարդէն
հասարակականկարծիքինընդառաջգնալումտորումներկան.«Մեր
գրքերուայս«թերութեան»դէմմենքմեծբանչենքկրնարընէր,քանի
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մըթեթեւսրբագրութիւնշրջապատիճաշակըչափազանցչվիրաւորելու
ջանքով,ահաբոլորը»(էջ209):
Լեզուիզարգացմանշուրջնրատեսլականըկ’ամբողջանայ,եթէաւե

լացնենքսաներիցմէկի՝սփիւռքահայարձակագիրԱնդրանիկԾառու
կեանիյուշերիցքաղուածմիդիտարկումը.«Շանթը...եթէՀայաստան
մնար,կրնարՄանուկԱբեղեանինաջբազուկըդառնալ«նորուղղագրու
թեան»ԱՂԷՏԱԼԻԳՈՐԾԻՆՄԷՋ...»(ընդգծումը.—Ա. Խ.)1:
1922թ. ՀայաստանիՀանրապետութեանանկումից յետոյՇանթը

հաստատւումէՖրանսիայում,եւկեցութեանհարցերըհոգալուբեռն
ստիպումէնրան լրագրողականաշխատանքիանցնել. «Հիմագեղա
րուեստըդրերեմծոցսեւսկսերեմժուռնալիստութեան,բայցայդնոր
ասպարէզսալշատկըգտնենինծիհամարեւկառաջարկենսինեմա,
եւբնաւչզարմանաս,եթէշատչանցածժուռնալիստութիւնէնսինեմա
ճութեանանցկենամ:ԲայցԿռիլովիառակինպէս,միեւնոյննէ,ինչպէս
ալորկընստեմ,չեմստանայպէտքեղածեղանակը:Բայցկընուագեմ,
որովհետեւ չեմկրնար չինուագէր:Աստուած,որճպուռըստեղծելէ,
ճռճռոցնալհետնէստեղծեր»,—գրումէազգայինազատագրական,հա
սարակականքաղաքականգործիչՎահանՓափազեանինուղղուածնա
մակում(էջ288):
Քաղաքականականաւորգործիչնուգրողըակնյայտօրէն յետա

դարձհայեացքիուոչհեռաւորանցեալըարժեւորելուներքինմղում
խնդիրունէր:1923ինՇանթըյօդուածաշարէրտպագրում«Հայրենիք»
ամսաթերթում:ԱյդմասինիրմտորումներնէփոխանցումՍիմոնՎրա
ցեանին,այնէ՝ընկերայինխնդիրներըփոքրինչմեղմելուցզատ՝պարզ
ցանկութիւնունիիրհամոզումներնընթերցողիններկայացնելու:Իսկ
իբրեւընթերցող.«Տարօրինակզգացումովէ,որկկարդամմերանցեա
լիէջերը(խօսքըոչվաղանցեալի՝ԱռաջինՀանրապետութեանտարի
ներիմասինէ.—Ա. Խ.),ինչքանուրախութիւնեւինչքանվիշտկայայդ
բոլորյուշերիմէջ»(էջ289):Հաւանաբարսփիւռքահայմամուլիհիմնա
կանտրամադրութիւննէր,բնոյթնէրայդտարիներին:
Յաւելենք,որպրակումներկայացուածէշուրջ360նամակեւբա

ցիկ,որոնցինքնագրերըպահւումենԳԱԹում,Բոստօնի«Հայրենիք»ամ
սագրիպահոցում,ԲէյրութիՀԿԱումեւայլուր:Հատորնօժտվածէծա

1 «ԼեւոնՇանթմարդըեւգործը»,Երեւան,2019,էջ156։
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նօթագրութիւններով,անձնանուններիբառարանցանկով,բառարանով:
Ինչպէսնկատելենպրակիկազմողները,նամականինհեռուէամբող
ջականլինելույաւակնութիւնից,սակայնայնժառանգութիւնը,որիհետ
հաղորդակցուելուպատեհութիւներջանկութիւննունենք,բնորոշումէ
մտաւորական,քաղաքականգործիչ,կրթութեանհմուտկազմակերպիչ
ԼեւոնՇանթինեւմիանգամայննոր,անծանօթ,առինքնողլոյսիտակճա
նաչելուհնարաւորութիւնէտալիս:

ԱՆԻ ԽՈՒ ԴԱ ՎԵՐ ԴԵ ԱՆ
Բանասիրութեանթեկնածու,դոցենտ,ՀԱԱՀ
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ԱԲՀ - Առձեռն բառարան հայկազնեան 
լեզուի (Մ. Աւգերեան, Գր. Ճէլալեան), 
Վենետիկ, 1846 եւ 1865

ԱԺ - Արեւելագիտական ժողովածու, 
Երեւան

ԱԻ - Արեւելագիտության ինստիտուտ, ՀՀ 
ԳԱԱ, Երեւան

ԱՀ - Ազգագրական հանդէս (խմբ.` Ե. 
Լալայեան), հ. 1–26, Շուշի/Թիֆլիս, 
1896–1916

ԱՖՏ - Աստվածաբանության ֆակուլտետի 
տարեգիրք, Երեւան

ԲԵՀ - Բանբեր Երեւանի համալսարանի, 
Երեւան

ԲՀ - Բանբեր հայագիտության, Երեւան
ԲՀԱ - Բանբեր Հայաստանի արխիվների, 

Երեւան
ԲՄ - Բանբեր Մատենադարանի, Երեւան

ԳԱԹ - Գրականության եւ արվեստի 
թանգարան, Երեւան

ԳԻ - Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականու-
թյան ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ, Երեւան

ԳՀՃ - Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան 
(աստուածաբանական 
համալսարան), Ս. Էջմիածին

ԴԱՆ - Դաշտային ազգագրական նյութեր
ԴՀՊ - Դիւան հայոց պատմութեան (խմբ.` 

Գ. Աղանեանց), հ. 1–13, Թիֆլիս, 
1893–1917

ԴՀՎ - Դիվան հայ վիմագրության, Երեւան
Ե(Լ)Ժ - Երկերի (լիակատար) ժողովածու
ԵՊԿ - Երեւանի պետական 

կոնսերվատորիա
ԵՊՀ - Երեւանի պետական համալսարան
ԷԱԺ - Էմինյան ազգագրական ժողովածու 

(խմբ.̀  Գ. Խալաթյանց, Կ. Կոստանյան), 
հ. 1–9, Մոսկվա, 1901–1913

ԷՊԱԹ - Էջմիածնի պատմաազգագրական 
թանգարան

ԼԻ - Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի 
ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ, Երեւան

ԼՀԳ - Լրաբեր hասարակական 
գիտությունների, Երեւան

ՀԱ - Հանդէս Ամսօրեայ, Վիեննա
ՀԱԱ - Հայաստանի ազգային արխիվ, 

Երեւան
ՀԱԲ - Հայերեն արմատական բառարան (Հ. 

Աճառյան), հ. 1–4, Երեւան, 1971–1979
ՀԱԲՆ - Հայ ազգագրություն եւ 

բանահյուսություն, Երեւան

ՀԱԲՌ - Հայոց անձնանունների բառարան 
(Հ. Աճառյան), հ. 1–5, Երեւան, 1942–1962

ՀԱԹ - Հայոց ազգագրության եւ 
ազատագրական պայքարի 
պատմության ազգային թանգարան, 
Սարդարապատ

ՀԱԻ - Հնագիտության եւ ազգագրության 
ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ, Երեւան

ՀԱՊ - Հայաստանի ազգային 
պատկերասրահ, Երեւան

ՀԲԲ - Հայերեն բացատրական բառարան 
(Ստ. Մալխասյանց), հ. 1–4, Երեւան, 
1944–1945

ՀԺՀ - Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, 
Երեւան

ՀՀ - Հայագիտական հանդես, Երեւան
ՀՀ ԳԱԱ - Հայաստանի Հանրապետության 

գիտությունների ազգային 
ակադեմիա, Երեւան

ՀՀՀ - «Հասկ» հայագիտական հանդէս, 
Անթիլիաս

ՀՀՀՇ - Հայաստանի հնագիտական 
հուշարձանները, Երեւան

ՀՀՀՍ - Հայկազեան հայագիտական 
հանդէս, Բեյրութ

ՀՀՄ - Հայաստանի հնագույն մշակույթը, 
Երեւան

ՀՀՄՇ - Հին Հայաստանի մշակույթը, Երեւան
ՀՀՑ - Հայագիտության հարցեր, Երեւան

ՀՀՇՏԲ - Հայաստանի եւ հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան 
(Թ. Խ. Հակոբյան, Ստ. Տ. Մելիք-
Բախշյան, Հ. Խ. Բարսեղյան), հ. 1–5, 
Երեւան, 1986–2001

ՀՊԹ - Հայաստանի Պատմության 
թանգարան, Երեւան

ՀՊՀ - Հնագիտական պեղումները 
Հայաստանում, Երեւան

ՀՊՀՑ - Հայոց պատմության հարցեր, Երեւան
ՀՊՄՀ - Հայաստանի պետական 

մանկավարժական համալսարան, 
Երեւան

ՀՍՀ - Հայկական սովետական 
հանրագիտարան, հ. 1–13, Երեւան, 
1974–1987

ՀՏ - «Հուշարձան» տարեգիրք, Երեւան
ՄԱ - Մեր ձա վոր Ար եւելք, Եր եւան

ՄԱԵԺ

ՄՀ

-

-

Մեր ձա վոր եւ Մի ջին Ար եւել քի երկր-
ներ եւ ժո ղո վուրդ ներ, Եր եւան
Մատենագիրք Հայոց, Անթիլիաս
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ՄՄ - Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րան, 
Եր եւան

ՄՊՎ - Մա տե նա դա րա նի պարս կե րեն վա-
վե րագ րե րը, Եր եւան

ՄՑՀՁ - Մայր ցու ցակ հա յե րէն ձե ռագ րաց 
Մաշ տո ցի ա նուան Մա տե նա դա րա-
նի, Եր եւան

ՆՀԲ - Նոր բառ գիրք հայ կա զեան լե զուի 
(Գ. Ա ւե տի քեան, Խ. Սիւր մէ լեան, Մ. Աւ-
գե րեան), հ. 1–2, Վե նե տիկ, 1836–1837

ՆՀԺՊ - Ն յու թեր հայ ժո ղովր դի պատ մության, 
Եր եւան

ՇՀՀԿ - Շի րա կի հա յա գի տա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րի կենտ րոն. գի տա կան 
աշ խա տանք ներ, Գ յում րի

ՊԲՀ - Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես, 
Եր եւան

ՊԻ - Պատ մու թյան ինս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ, 
Եր եւան

ՊՄ - «Պատ մու թյուն եւ մ շա կույթ» հա յա գի-
տա կան հան դես, Եր եւան

ՎՀԵՊ - Վա վե րագ րեր Հայ Ե կե ղե ցու պատ-
մու թյան, Եր եւան

ՎՀՀ - «Վէմ» հա մա հայ կա կան հան դես, 
Եր եւան

ՏՀԳ - Տե ղե կա գիր հա սա րա կա կան գի տու-
թյուն նե րի, Եր եւան

ՑՁՄՄ - Ցու ցակ ձե ռագ րաց Մաշ տո ցի 
ա նուան Մ ատե նա դա րա նի, Եր եւան

ՔՀ - Ք րիս տոն յա Հա յաս տան, Ս. Էջ միա ծին
ՔՀՀ - «Ք րիս տոն յա Հա յաս տան» հան րա-

գի տա րան, Եր եւան, 2002
ՕԱՀՀՄ - Օ տար աղբ յուր նե րը հա յե րի եւ Հա-

յաս տա նի մա սին, Եր եւան
АГВ - Ар мян ский гу ма ни тар ный вест ник, 

Ере ван
АО - Ар хео ло ги че ские от кры тия, Мо ск ва

АПА - Ар хео ло ги че ские па мят ни ки Ар ме нии, 
Ере ван

АРА - Ар хео ло ги че ские рас коп ки в Ар ме нии, 
Ере ван

ВВ - Ви зан тий ский вре мен ник, Ле нин град-
Мо ск ва

ВДИ - Вест ник древ ней ис то рии, Мо ск ва
ВЕУ - Вест ник Ере ван ско го уни вер си те та, 

Ере ван
ВОН - Вест ник об ще ст вен ных на ук, Ере ван

ДВ - Древ ний Вос ток, Ере ван
ДКА - Древ ней шая куль ту ра Ар ме нии, Ере ван

ИАЭ - Ин сти тут ар хео ло гии и эт но гра фии, 
НАН РА, Ере ван

ИАН - Из вес тия Ака де мии на ук Ар мян ской 
ССР, Об ще ст вен ные нау ки, Ере ван

ИФЖ - Ис то ри ко-фи ло ло ги че ский жур нал, 
Ере ван

КБС - Кав каз ско-ближ не во сточ ный сбор ник, 
Тби ли си

КВ - Кав каз и Ви зан тия, Ере ван
КДА - Куль ту ра древ ней Ар ме нии, Ере ван

КСИА - Крат кие со об ще ния ин сти ту та ар хео-
ло гии, Мо ск ва

КСИИМК - Крат кие со об ще ния ин сти ту та ис то-
рии ма те ри аль ной куль ту ры, Мо-
ск ва

МАК - Ма те риа лы по ар хео ло гии Кав ка за, 
Мо ск ва

МИАН - Ма те риа лы по ис то рии ар мян ско го на-
ро да, Ере ван

МНМ - Ми фы на ро дов ми ра, Мо ск ва 
(ред. С. А. То ка рев), 1991–1992

НАА - На цио наль ный ар хив Ар ме нии, Ере ван
СА - Со вет ская ар хео ло гия, Мо ск ва

СМОМПК - Сбор ник ма те риа лов для опи са ния 
ме ст но стей и пле мён Кав ка за, 
т. 1–46, Тиф лис, 1881–1915

СЭ - Со вет ская эт но гра фия, Мо ск ва
ХВ - Хри сти ан ский Вос ток, Санкт-Пе тер-

бург
AJNES - Armenian Journal of Near Eastern 

Studies, Yerevan
AS - Anatolian Studies, Cambridge

AW - Antike Welt, Mainz am Rhein
BAR - British Archaeological Reports, 

International Series, Oxford
CAH - Cambridge Ancient History, Cambridge

IC - Iran and the Caucasus, Leiden
JANER - Journal of Ancient Near Eastern 

Religions, Leiden
JAOS - Journal of American Oriental Society, 

Michigan
JAS - Journal of Armenian Studies, Belmont

JSAS - Journal of the Society for Armenian 
Studies, Fresno

MDOG - Mitteilungen der Deutschen Orient-
Gesellschaft, Berlin

OrCh - Oriens Christianus, Leipzig
PO - Patrologia Orientalis, Paris-Brepols

RÉArm - Revue des études arméniennes, Paris
SMEA - Studi Micenei ed Egeo-Anatolici, Roma
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