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(15 փետ րուա րի 2021 թ.)

Սի րե լի՛ բա րե պաշտ զա ւակ ներ Մեր,
Սկսուել է Մեծ պահ քը։ Մուտք ենք գոր ծել Մեծ պահ քի շրջան՝ մեզ 

պա տու հա սած պա տե րազ մի ող բեր գու թեան ցա ւը մեր հո գի նե րում։ Ար-
ցա խի եւ մեր ազատ ու ան կախ ապ րե լու իրա ւուն քի հա մար մղու ող պա-
տե րազ մում հե րո սա բար զո հուե ցին մեր բա զում զա ւակ ներ, կորց րե ցինք 
Ար ցախ աշ խար հի զգա լի մա սը։ Այս ող բեր գա կան իրա դար ձու թիւն նե րը 
որո շա պէս նաեւ հե տեւանք էին քրիս տո սա պա տու էր սի րուց հե ռա նա լու, 
ան հա մե րաշ խու թեան, ներ քին ու ար տա քին անվ տան գու թեան ու սպառ-
նա լիք նե րի դէմ զգօ նու թեան պա կա սի, ազ գա յին ար ժէք նե րի շուրջ հա-
մա խումբ եւ միա կամ լի նե լու նա խան ձախնդ րու թեան տկա րաց ման։
Հո գեւոր կեան քի այս առանձ նա յա տուկ ժա մա նա կա ըն թաց քի մէջ կո-

չուած ենք զղջման ու ապաշ խա րու թեան զգա ցում նե րով ըն թա նա լու ինք-
նաքն նու թեան, սխալ նե րին անդ րա դառ նա լու, թե րու թիւն նե րը սրբագ րե-
լու լու սա ւոր ուղիով՝ ունկն դիր առա քեա լի պատ գա մին. «Ապաշ խա րե ցէ՛ք 
եւ դար ձի՛ եկէք ձեր մեղ քե րը ջնջե լու հա մար, որ պէս զի հանգս տի ժա մա-
նակ նե րը գան Տի րոջ ներ կա յու թիւ նից» (Գործք Գ. 19—20)։ Ապաշ խա րու-
թիւ նը տկա րու թիւ նից նո րո գու թիւն տա նող այն ճա նա պարհն է, որով 
մաք րա գործ ւում է, նուի րա գործ ւում ան ձը, վեր ել նում ան կու մից ու սայ-
թա քում նե րից՝ ըն թա նա լու դէ պի կա տա րե լու թիւն։ Ան կեղծ եւ սրտա բուխ 
ապաշ խա րու թիւ նը Տի րոջ գթու թիւնն է տա րա ծում հա ւա տա ցեա լի եւ ժո-
ղովր դի կեան քում՝ հե ռաց նե լով չա րի փոր ձու թիւն նե րից։ Սուրբ Յով հան 
Ոս կե բե րանն ասում է, որ ապաշ խա րու թեա նը միա նում է Աստ ծոյ բա րեգ-
թու թիւ նը, որով հեղ ւում են երկ նա յին ողոր մու թիւ նը, տէ րու նա պար գեւ 
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մխի թա րու թիւնն ու շնորհ նե րը։ Երկ նա յին օրհ նու թիւն նե րի ու բա րիք նե-
րի աղ բիւ րը նաեւ ազ գի կեան քում բաց ւում է հա մընդ հա նուր ապաշ խա-
րու թեան ու զղջման մի ջո ցով, ինչ պէս որ Աս տուած խոս տա նում է Սուրբ 
Գրքում. «Եթէ Իմ ժո ղո վուր դը, որի վրայ Իմ անունն է դրուած, զղջայ, 
աղօ թի եւ Իմ երե սը փնտրի ու յետ դառ նայ իր չար ճա նա պարհ նե րից, 
Ես էլ երկն քից կը լսեմ, կը նե րեմ նրանց եւ կը բու ժեմ նրանց եր կի րը» 
(Բ. Մնաց. Է 14): Արդ, Մեծ պահ քի կա րեւոր այս ժա մա նա կա հա տուա-
ծը ծա ռա յեց նենք զղջմամբ ու ապաշ խա րու թեամբ մեր հո գու եւ կեան-
քի մաքր ման հա մար եւ ըն թա նանք աս տուա ծա հա ճոյ ճա նա պար հով։ Այս 
գի տակ ցու թեամբ եւ Աստ ծոյ օգ նա կա նու թեամբ մենք կա րող կը լի նենք 
հո գեւոր զօ րու թիւն եւ ուժ գտնել՝ յաղ թա հա րե լու մեր երկ րի հա սա րա կա-
կան կեան քում լա րուած իրա վի ճա կը, յառ նած բազ մա թիւ հիմ նախն դիր-
ներն ու մար տահ րա ւէր նե րը եւ շա րու նա կել մեր ստեղ ծա գործ, հա ւա տա-
ւոր կեան քի ըն թաց քը։
Մեր սրտա բուխ աղօթքն ենք վե րա ռա քում առ Բարձ րեալն Աս տուած, 

որ Իր բա զում ողոր մու թիւն նե րը շնոր հի ազ գիս հա յոց, Սուրբ Հո գու սփո-
փան քը պար գեւի վշտա ցեալ սրտե րին եւ Իր գթա ռա տու թիւնն ու պահ-
պա նու թիւ նը տա րա ծի աշ խար հաս փիւռ մեր ժո ղովր դի ու մեր հայ րե նի-
քի վրայ։ Թող Աստ ծոյ բա րի հա յեաց քի ներ քոյ Տի րոջ զօ րակ ցու թեամբ 
իրա կա նու թիւն դառ նան մեր ժո ղովր դի բա րի իղ ձե րը՝ նե ղու թիւն նե րից 
ու դժուա րու թիւն նե րից յառ նե լու դէ պի բար ձուն քը յաղ թա նակ նե րի եւ 
յա ջո ղու թիւն նե րի՝ ի զօ րա ցումն մեր պե տու թեան եւ ի բա րօ րու թիւն ազ-
գիս։ Եւ թող մեր Տէր եւ Փրկիչ Յի սուս Քրիս տո սի սէ րը եւ երկ նա պար գեւ 
շնորհ նե րը միշտ լի նեն մեզ հետ եւ ամէն քի. ամէն։
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ՍՈՒՄԳԱՅԻԹԻ ԶՈՀԵՐԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ԱՌԻԹՈՎ

(28 փետ րուա րի 2021 թ.)

Սի րե լի՛ բա րե պաշտ ժո ղո վուրդ,
Այ սօր ոգե կո չում ենք 1988 թ. Ադր բե ջա նի իշ խա նու թիւն նե րի կող մից 

կազ մա կեր պուած Սում գա յի թի ջար դե րի զո հե րի յի շա տա կը։
Խորհր դա յին Միու թեան փլու զու մից յե տոյ ան կա խա ցան Միու-

թեան կազ մում գտնու ող երկր նե րը, եւ Ար ցա խի մեր ժո ղո վուր դը նոյն-
պէս ինք նո րոշ ման իրա ւուն քով հռչա կեց ան կախ ապ րե լու իր կամ քը։ 
Այս ար դար որոշ ման դէմ Ադր բե ջա նի ողջ տա րած քում ձեռ նար կուեց 
հա յոր դի նե րի ջարդ ու կո տո րած: Սում գա յի թեան ոճ րա գոր ծու թիւն նե-
րի կազ մա կեր պիչ նե րը ծրագ րած նոր եղեռ նա գոր ծու թեամբ պար բե րա-
բար զի նուած յար ձա կում նե րի էին են թար կում Ար ցախն ու Հա յաս տա նի 
սահ մա նա մերձ շրջան նե րը։ Ան ցեալ տա րի Ադր բե ջա նը Թուր քիա յի եւ 
ահա բեկ չա կան խմբա ւո րում նե րի հետ լայ նա ծա ւալ ռազ մա կան գոր ծո-
ղու թիւն ներ ձեռ նար կեց Ար ցա խի Հան րա պե տու թեան դէմ՝ դա ժա նա-
բար գնդա կո ծե լով երկ րի տա րած քը։ Զո հուե ցին խա ղաղ բնա կիչ ներ, 
հայ րե նեաց պաշտ պան մեր շատ զա ւակ ներ, տե ղա հա նուե ցին բազ մա-
հա զար հա յոր դի ներ, աւե րուե ցին հո գեւոր-մշա կու թա յին կո թող ներ ու 
յու շար ձան ներ, կորց րե ցինք Ար ցա խի զգա լի մա սը, եւ դեռ կան ա նյայտ 
կո րած ներ ու գե րե վա րուած ներ։ Ցա ւով ենք անդ րա դառ նում, որ պա-
տե րազ մի դա դա րից յե տոյ տա կա ւին տեղ են գտնում բռնու թիւն ներ 
ու չա րա գոր ծու թիւն ներ, ոտ նա հար ւում մեր երկ րի ու ժո ղովր դի իրա-
ւունք նե րը: Այս ող բեր գա կան իրո ղու թիւն նե րը, ար ցա խեան երկ րորդ 
պա տե րազ մի ար հա վիրք նե րը վկա յում են, որ Ար ցա խը չի կա րող լի նել 
Ադր բե ջա նի կազ մում։
Սի րե լի նե՛ր, պա տե րազ մի պատ ճա ռած կո րուստ նե րի ցա-

ւը մեր սրտե րում՝ միաս նա բար ամէն ջանք ի գործ պի տի դնենք՝ 
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յաղ թա հա րե լու աղէ տա լի հե տեւանք ներն ու փոր ձու թիւն նե րը, զօ րաց-
նե լու մեր հայ րե նի քը եւ կեր տե լու մեր կեան քի նոր ձեռք բե րում ներն 
ու յա ջո ղու թիւն նե րը։
Խո նար հուե լով մեր զո հե րի վառ յի շա տա կի առ ջեւ՝ ի խո րոց սրտի 

աղօ թում ենք նրանց հո գի նե րի հանգս տու թեան ու խա ղա ղու թեան 
հա մար։ Հայ ցում ենք, որ Աս տուած Իր ողոր մու թիւ նը, շնորհ ներն ու 
բա րեգ թու թիւ նը տա րա ծեալ պա հի հա մայն մեր ժո ղովր դի եւ մեր 
հայ րե նի քի վրայ եւ պահ պա նի ամե նախ նամ Իր Սուրբ Աջի հո վա նու 
ներ քոյ. ամէն։
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(25 փետ րուա րի 2021 թ.)

Մ
այր Աթոռ Սուրբ Էջ միա ծի նը, տե ղե կա նա լով բարձ րա գոյն հրա մա նա-
տա րա կան կազ մի եւ դրան յա ջոր դած ՀՀ վար չա պե տի յայ տա րա րու-

թիւն նե րին, խոր մտա հո գու թեամբ հե տեւում է դրանց շուրջ ըն թա ցող 
զար գա ցում նե րին։ Յետ պա տե րազ մեան ճգնա ժա մա յին այս իրա վի ճա-
կում, երբ հայ րե նի քը դի մագ րա ւում է քա ղա քա կան, տնտե սա կան եւ հա-
սա րա կա կան բազ մա թիւ մար տահ րա ւէր նե րի, մե ղադ րանք նե րի եւ քա-
ղա քա կան հա շուե յար դար նե րի չընդ հա տու ող կո չե րը վտան գում են ազ-
գա յին միա բա նու թիւնն ու անվ տան գու թիւ նը։
Մայր Աթոռն ան թոյ լատ րե լի եւ կոր ծա նա րար է հա մա րում իրա վի-

ճա կի յե տա գայ սրու մը՝ կոչ անե լով մեր ժո ղովր դին դրսեւո րել խո հե մու-
թիւն եւ պա տաս խա նա տու ու թիւն, չտրուել սադ րանք նե րին եւ զերծ մնալ 
քա ղա քա ցիա կան բա խում նե րից։
Մայր Աթո ռը յոր դո րում է ՀՀ նա խա գա հին, վար չա պե տին, ԱԺ նա խա-

գա հին, կա ռա վա րու թեան ան դամ նե րին եւ բո լոր քա ղա քա կան ուժե րի 
առաջ նորդ նե րին ստեղ ծուած ծան րա գոյն իրա վի ճա կից ել քեր փնտրել 
բա նակ ցա յին սե ղա նի շուրջ՝ ի սէր մեր հայ րե նի քի եւ ժո ղովր դի։
Թող Ամե նախ նամ Աս տուած Իր Սուրբ Աջի հո վա նու ներ քոյ խա-

ղա ղու թեան եւ ան դոր րի մէջ պա հի մեր հայ րե նի պե տու թիւնն ու 
մեր ժո ղովր դին։

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆՔ
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(26 փետ րուա րի 2021 թ).

Մ
այր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նում գու մա րուած Գե րա գոյն հո գեւոր խորհր-
դի ժո ղո վի ըն թաց քում անդ րա դարձ կա տա րե լով ար ցա խեան պա տե-

րազ մին, Հա յաս տա նի ու Ար ցա խի առ ջեւ ծա ռա ցած յետ պա տե րազ մեան 
ներ քին եւ ար տա քին մար տահ րա ւէր նե րին, նաեւ հա մա կող մա նի օ րէն 
քննար կե լով հայ րե նի քում տեղ գտնող զար գա ցում նե րը, մաս նա ւո րա պէս 
փետ րուա րի 25-ին ՀՀ զի նուած ուժե րի հրա մա նա տա րու թեան յայ տա րա-
րու թեան եւ ՀՀ վար չա պե տի ար ձա գան քի առի թով ստեղ ծուած դժուա րին 
կա ցու թիւ նը՝ մեր խոր մտա հո գու թիւնն ենք ար տա յայ տում՝

— պա տե րազ մի հե տեւան քով հայ րե նի քում տի րող քա ղա քա կան 
ծանր իրադ րու թեան առըն չու թեամբ, որն օրէ ցօր խո րաց նում է տնտե սա-
կան, սո ցիա լա կան եւ հա սա րա կա կան խնդիր նե րը, էլ աւե լի ծան րաց նում 
բա րո յա հո գե բա նա կան ան կեալ վի ճա կը,

— առ կայ իրա վի ճա կի յաղ թա հար ման ուղ ղու թեամբ ՀՀ իշ խա նու-
թիւն նե րի կա տա րած քայ լե րի անար դիւ նա ւէ տու թեան, հա սա րա կա-
կան-քա ղա քա կան կա րեւո րա գոյն հար ցե րի վե րա բե րեալ խնդրա յա-
րոյց դիր քո րո շում նե րի առըն չու թեամբ, որոնք յան գեց նե լու են նոր 
պա ռակ տում նե րի, առ կայ ներ քին եւ ար տա քին մար տահ րա ւէր նե րի 
ահագ նաց ման, հայ րե նի քի ապա գա յի հան դէպ անվս տա հու թեան ար-
մա տա ւոր ման եւ ար տա գաղ թի՝ լուրջ սպառ նա լիք դառ նա լով Հա յաս-
տա նի անվ տան գու թեան եւ Ար ցա խի յե տա գայ վե րա կանգն ման ու 
առա ջըն թա ցի հա մար։
Անըն դու նե լի ենք նկա տում քա ղա քա կան պայ քա րի շրջա նակ նե րում 

սեր մա նու ող ատե լու թիւ նը եւ ան հան դուր ժո ղա կա նու թիւ նը, փո խա դարձ 
անար գանքն ու հայ հո յա խօ սու թիւ նը, քա ղա քա ցի նե րի զգաց մունք նե րի 
շա հար կու մը, ի հե տեւանս որոնց նաեւ երկ րի հե ղի նա կազր կու մը մի ջազ-
գա յին հան րու թեան առ ջեւ։
Յոր դո րում ենք՝
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— իրա ւա պահ մար մին նե րին՝ զերծ մնալ խա ղաղ ցոյ ցե րի եւ հա ւաք-
նե րի ժա մա նակ բռնու թիւն նե րից եւ ան հա մա չափ ուժի կի րա ռու թիւ նից,

— մեր ժո ղովր դի զա ւակ նե րին՝ պահ պա նել հան դար տու թիւն, վա րուել 
խո հե մու թեամբ, օրի նա յար գու թեամբ եւ ամե նայն պա տաս խա նա տու ու-
թեամբ՝ չդա դա րե լով լի նել նա խան ձախն դիր եւ հե տեւո ղա կան հայ րե նի-
քի շա հե րի պաշտ պա նու թեան գոր ծում։
Վե րա հաս տա տե լով առ կայ կա ցու թեան հան գու ցա լուծ ման շուրջ 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի ար տա յայ տած դիր քո րո շում նե րը եւ օր-
հա սա կան վի ճա կի լրջա գոյն ցու ցիչ դի տար կե լով հայ րե նի քի անվ տան-
գու թեան երաշ խա ւոր հան դի սա ցող Հա յոց բա նա կի որ դեգ րած մտա հոգ 
կե ցուած քը՝ կոչ ենք անում Ազ գա յին ժո ղո վին եւ իշ խա նու թեան միւս 
կա ռոյց նե րին՝ անհ րա ժեշտ հե տեւու թիւն նե րը անել եւ պա տաս խա նա-
տու ու թեան բարձր գի տակ ցու թեամբ գոր ծել ի սէր հայ րե նի քի եւ ազ գի՝ 
նոր հիաս թա փու թիւն նե րի չա ռաջ նոր դե լու մեր ժո ղովր դին հայ րե նի քում 
եւ սփիւռ քում։
Կոչ ենք անում ՀՀ իշ խա նու թիւն նե րին եւ ընդ դի մա դիր ուժե րին՝ 

նպաս տել հա մե րաշ խու թեան հաս տատ մա նը եւ խնդիր նե րի հան գու ցա-
լու ծու մը փնտրել մի միայն հա մազ գա յին նե րու ժի հա մախմբ ման մէջ՝ հե-
ռու պա հե լով ժո ղովր դին հնա րա ւոր բա խում նե րից։
Նաեւ յոր դո րում ենք զգու շա ւո րու թիւն դրսեւո րել Հա յոց բա նա կի եւ 

զօ րա կան նե րի առըն չու թեամբ գնա հա տա կան նե րի հար ցում եւ նպաս տել 
մեր բա նա կի սրբա զան առա քե լու թեան ար գա սա ւոր մա նը։
Ստեղ ծուած իրա վի ճա կում Հա յաս տա նեայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե-

ղե ցին պի տի շա րու նա կի ամե նայն ջանք ի գործ դնել լա րուած մթնո լոր-
տի լից քա թափ ման եւ ներ հա սա րա կա կան միաս նա կա նու թեան ու հա մե-
րաշ խու թեան վե րա կանգն ման ուղ ղու թեամբ։
Աղօ թում ենք ճգնա ժա մի ար ժա նա պա տիւ յաղ թա հար ման հա մար՝ 

հայ ցե լով Ամե նո ղորմ Աստ ծուն Իր Սուրբ Աջի հո վա նու ներ քոյ անվ տանգ 
եւ խա ղաղ պա հել հայ րե նի մեր եր կի րը եւ մեր ժո ղովր դին։
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ԳԵ ՐԱ ԳՈՅՆ ՀՈ ԳԵՒՈՐ ԽՈՐ ՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Փ
ետ րուա րի 23-ից 26-ը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նում, նա խա գա հու-
թեամբ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գոյն Պատ րիարք եւ 

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, տե ղի ունե ցաւ Գե րա գոյն հո գեւոր խորհր-
դի ժո ղով՝ ընդ լայ նուած կազ մով: Ժո ղո վի նիս տերն ատե նա պե տեց Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի եկե ղե ցա կան հա յե ցա կար գա յին բաժ նի տնօ րէն 
Տ․ Վազ գէն եպիս կո պոս Միր զա խա նեա նը։
Քա ռօ րեայ ժո ղո վի ըն թաց քում քննար կուե ցին պա տե րազ մի հե-

տեւան քով ար ձա նագ րուած կո րուստ նե րի, ներ քա ղա քա կան իրա վի ճա կի, 
յետ պա տե րազ մեան վտանգ նե րի, զո հուած նե րի ըն տա նիք նե րի, գե րու-
թեան մէջ յայտ նուած նե րի, ա նյայտ կո րած նե րի, պա տե րազ մից տու ժած 
միւս ան ձանց, ինչ պէս նաեւ Ար ցա խի հո գեւոր-մշա կու թա յին ժա ռան-
գու թեան պահ պա նու թեան հետ առըն չուած խնդիր ներ, եւ անդ րա դարձ 
կա տա րուեց յի շեալ հար ցե րի ուղ ղու թեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի 
կող մից ձեռ նար կու ող քայ լե րին։
ԳՀԽ ան դամ նե րը կա րեւո րե ցին Եկե ղե ցու հե տեւո ղա կան ջան քե րը՝ 

ի նպաստ հան րա յին կեան քում առ կայ զա նա զան մար տահ րա ւէր նե րի 
յաղ թա հար ման։ Կեն սա կան նկա տուեց անհ րա ժեշտ հո գեւոր խնամ քի 
հետ մէկ տեղ շա րու նա կե լու դե ռեւս պա տե րազ մի օրե րին Եկե ղե ցու նա-
խա ձեռ նած հու մա նի տար աջակ ցու թեան ծրագ րե րը՝ թե թեւաց նե լու պա-
տե րազ մի հե տեւան քով առա ջա ցած սո ցիա լա կան խնդիր նե րը, նպաս տե-
լու Հա յաս տա նում ապաս տան գտած ար ցախ ցի ըն տա նիք նե րին հնա րա-
ւո րու թեան դէպ քում վե րա դառ նալ իրենց բնա կու թեան վայ րե րը։
Գե րա գոյն հո գեւոր խոր հուրդն ի մաս նա ւո րի թե լադ րեց շա րու նա-

կել գե րու թեան մէջ յայտ նուած նե րի վե րա դար ձի եւ ա նյայտ կո րած նե րի 
յայտ նա բեր ման ուղ ղու թեամբ տա րու ող աշ խա տանք նե րը։
Մաս նա ւոր մտա հո գու թիւն ար տա յայ տուեց ՀՀ զի նուած ուժե րի 

հրա մա նա տա րու թեան փետ րուա րի 25-ի յայ տա րա րու թեան եւ վար չա-
պե տի ար ձա գան քին հե տեւած նոր լա րուա ծու թեան կա պակ ցու թեամբ, 
որի առըն չու թեամբ Գե րա գոյն հո գեւոր խոր հուր դը հան դէս եկաւ 
առան ձին յայ տա րա րու թեամբ։
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ԳՀԽ ան դամ նե րին ներ կա յա ցուեց նաեւ Մայր Աթո ռի կրթա կան 
հար ցե րով են թախմ բի զե կոյ ցը ԿԳՄՍ նա խա րա րու թեան կող մից նա-
խա ձեռ նուած կրթա կան բա րե փո խում նե րի եւ ի մաս նա ւո րի՝ հան րակր-
թա կան դպրո ցում «Հա յոց Եկե ղե ցու պատ մու թիւն» առար կա յի յե տա-
գայ դա սա ւանդ ման շուրջ նա խա րա րու թեան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ 
ունե ցած քննար կում նե րի ար դիւնք նե րի վե րա բե րեալ։ Տե ղե կա ցուեց, 
որ են թա խում բը կրթա կան բա րե փո խում նե րի կա րեւո րու թիւ նը դի տար-
կում է ապա գայ սերն դի բա ցա ռա բար հո գեւոր-ազ գա յին կրթու թեան 
եւ դաս տիա րա կու թեան հա մա տեքս տում եւ այս ուղ ղու թեամբ պնդում 
է Հա յոց Եկե ղե ցու պատ մու թեան ամ բող ջա կան ծա ւա լով, իբ րեւ առան-
ձին առար կայ ուսուց ման անհ րա ժեշ տու թիւ նը։ Միա ժա մա նակ մտա-
հո գու թիւն ար տա յայ տուեց պե տա կան լիա զօր հա մա պա տաս խան 
մարմ նի կող մից առար կա յի առըն չու թեամբ որ դեգ րուած ոչ ըն դու նե լի 
մօ տե ցում նե րի կա պակ ցու թեամբ։
Գե րա գոյն հո գեւոր խոր հուր դը, ընդգ ծե լով «Հա յոց Եկե ղե ցու պատ-

մու թիւն» առար կա յի դա սա ւանդ ման կա րեւո րու թիւ նը, թե լադ րեց են-
թախմ բին մէկ ան գամ եւս գրու թեամբ ԿԳՄՍ նա խա րա րու թեան ուշադ-
րու թեա նը յանձ նել «Հա յոց Եկե ղե ցու պատ մու թիւն» առար կա յի դա սա-
ւանդ ման հետ կա պուած՝ Եկե ղե ցու դիր քո րո շում նե րը։
Քննու թեան առ նուե ցին նաեւ բա րե գոր ծա կան որա կու ող ծրագ րե րի 

շրջա նակ նե րում Մայր Աթո ռի կող մից իրա կա նա ցու ող մի շարք ծա ռա-
յու թիւն նե րի եւ աշ խա տանք նե րի հետ կա պուած հար ցեր։ Ընդգ ծուեց, 
որ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի բա րե գոր ծա կան մի շարք ծրագ րեր պե-
տա կան հա մա պա տաս խան լիա զօր կա ռոյ ցի կող մից որա կուել են որ պէս 
այդ պի սին, եւ աշ խա տանք ներն այդ ուղ ղու թեամբ ըն թա նում են։ Միա ժա-
մա նակ մտա հո գու թեամբ ար ձա նագ րուեց, որ որոշ խնդիր ներ են առա-
ջա ցել Մայր Աթո ռի կող մից ներկ րու ող ապ րանք նե րի, մաս նա ւո րա պէս՝ 
մո մի հում քի մաք սա զերծ ման հար ցում։ Առա ջա ցած յի շեալ խնդիր նե րի 
պատ ճա ռով էա պէս նուա զել են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի մո մե րի պա-
շար նե րը, ինչն առա ջի կա յում դժուա րաց նե լու է եկե ղե ցի նե րում մո մա վա-
ռու թեան պատ շաճ կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա ցը։
Գե րա գոյն հո գեւոր խորհր դի ան դամ ներն իրենց տա րա կու սանքն 

ար տա յայ տե ցին դրսեւո րուած նման մօ տե ցում նե րի առի թով՝ նկա-
տի ունե նա լով, որ Եկե ղե ցին եր բեւէ, ան գամ խորհր դա յին շրջա-
նում, նման դժուա րու թիւն նե րի առ ջեւ չի գտնուել։ Գե րա գոյն հո գեւոր 
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խոր հուր դը թե լադ րեց Մայր Աթո ռի հա մա պա տաս խան կա ռոյց նե րին պե-
տա կան պատ կան մար մին նե րի հետ քննար կել յի շեալ խնդիր նե րը եւ հե-
տա մուտ լի նել դրանց կար գա ւոր մա նը։
Գե րա գոյն հո գեւոր խորհր դի ժո ղո վում լսուե ցին զե կոյց ներ, եւ 

քննար կում ներ ծա ւա լուե ցին Ազ գա յին-եկե ղե ցա կան ժո ղո վի գու մար ման 
կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք նե րի, Մայր Տա ճա րի ամ րա կայ ման եւ 
հիմ նա նո րո գու թեան ըն թաց քի մա սին։ Ներ կա յա ցուեց նաեւ Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջ միած նի 2020 թուա կա նի գոր ծու նէ ու թեան տե ղե կա գի րը։
Ժո ղո վը փա կուեց Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի գնա հա տան քի խօս-

քով եւ աղօթ քով։
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ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ԴԻՎԱՆԱՊԵՏ ԳԵՐՇ. Տ. ԱՐՇԱԿ 
ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ 

ԷՋՄԻԱԾՆԻ 2020 Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ 
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՈՐՀՐԴԻ ԺՈՂՈՎՈՒՄ

(23—27 փետր վա րի 2021 թ.)

Ս
ույ նով ներ կա յաց վում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի 2020 թ. գոր ծու-
նեու թյան ամ փոփ տե ղե կա գի րը: Տե ղե կա գիրն ընդգր կում է Ամե նայն 

Հա յոց Կա թո ղի կո սի, թե մե րի, եկե ղե ցա կան այլ կա ռույց նե րի եւ եկե ղե-
ցա կան հաս տա տու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյու նը:
Նա խորդ տա րում Մայր Աթո ռի գոր ծու նեու թյու նը մե ծա պես պայ-

մա նա վոր ված է եղել Հա յաս տա նում տեղ գտած ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րով՝ կապ ված կո րո նա վի րու սի թա գախ տի հա մա վա րա կի, 
ար ցա խյան պա տե րազ մի եւ դրանց հե տեւան քով ստեղծ ված  ծանր 
իրադ րու թյան հետ:

Ա. ՀԱՅ ՐԱ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ԵՒ ԱՅ ՑԵ ԼՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

Հաշ վե տու տա րում Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ. Ամե նայն Հա յոց Կա-
թո ղի կո սը պաշ տո նա կան այ ցե լու թյուն նե րի եւ ըն դու նե լու թյուն նե րի 
շրջա նակ նե րում ունե ցել է 50-ից ավե լի հան դի պում ներ եկե ղե ցա կան 
ու պե տա կան բարձ րաս տի ճան պատ վի րա կու թյուն նե րի, ազ գա յին, հա-
սա րա կա կան եւ մշա կու թա յին շրջա նակ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։ 
Առանձ նաց նենք այ ցե լու թյուն նե րից եւ ըն դու նե լու թյուն նե րից առա վել 
հատ կան շա կան նե րը

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նում ըն դու նել է՝

— հուն վա րի 26-ին՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու-
թյան նա խա րա րին եւ ՀՀ եւ ԱՀ ԶՈՒ բարձ րա գույն սպա յա կան կազ մի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ՀՀ ԶՈՒ հո գեւոր առաջ նոր դու թյան գնդե րեց նե րին,
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— փետր վա րի 11-ին՝ Հոր դա նա նի Հա շի մյան Թա գա վո րու թյան 
ար քա յազն Նո րին Մե ծու թյուն Աբ դալ լահ Երկ րորդ Իբն Ալ—Հու սեյն 
Ալ—Հա  շի մի ին,

— փետր վա րի 28-ին՝ Վրաս տա նի պաշտ պա նու թյան նա խա րար 
Իրակ լի Ղա րի բաշ վի լի ին,

— մար տի 21-ին՝ Դաու նի հա մախ տա նի շի հա մաշ խար հա յին օր վա 
առի թով, «Արեւ-երե խա ներ»  խմբին,

— հոկ տեմ բե րի 21-ին՝ ար ցա խյան պա տե րազ մի օրե րին, Ար ցա խի 
Հան րա պե տու թյան վաս տա կյալ նա խա գահ ներ Ար կա դի Ղու կա սյա նին եւ 
Բա կո Սա հա կյա նին,

— հոկ տեմ բե րի 27-ին՝ Ֆրան սիա յի Հան րա պե տու թյան Խորհր դա րա նի 
պատ գա մա վո րա կան խմբին։

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն այ ցե լու թյուն է կա տա րել՝

— հու լի սի 21-ին՝ ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան կենտ րո նա-
կան զին վո րա կան հի վան դա նոց՝ տե սակ ցե լու Տա վու շում՝ հայ-ադր բե ջա-
նա կան սահ մա նին, ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում վի րա վո-
րում ստա ցած զին ծա ռա յող նե րին,

— սեպ տեմ բե րի 8-ին՝ ՀՀ Ազ գա յին ժո ղով, ուր հան դի պում է ունե ցել 
ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գահ Արա րատ Միր զո յա նի հետ,

— սեպ տեմ բե րի 27-ին՝ պա տե րազ մի առա ջին իսկ օրը, Նո րին 
Սրբու թյու նը, լի նե լով Վա տի կա նում, հան դի պել է Հռո մի Սրբա զան Քա-
հա նա յա պետ Ֆրան ցիս կոս Պա պի հետ եւ ներ կա յաց րել Ար ցա խում 
տի րող իրա վի ճա կը,

— հոկ տեմ բե րի 1-ին՝ «Իզ միր լյան» բժշկա կան կենտ րո նում եւ հոկ-
տեմ բե րի 6-ի երե կո յան՝ «Էրե բու նի» բժշկա կան կենտ րո նում բուժ վող 
վի րա վոր զին ծա ռա յող նե րին,

— հոկ տեմ բե րի 27-ին՝ ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ Փա շի նյա նին՝ պա տե-
րազ մա կան իրա վի ճա կում Հայ Եկե ղե ցու ամ բող ջա կան զո րակ ցու թյու նը 
հայտ նե լով  հայ րե նի պե տու թյա նը:

ՀԱՅ ՐԱ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԿՈՆ ԴԱԿ ՆԵՐ, ՕՐՀ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԳՐԵՐ ԵՒ ՈՒՂԵՐՁ ՆԵՐ

2020 թ. հրա պա րակ վել է հայ րա պե տա կան 18 կոն դակ: Ար քու թյան 
պա տիվ է շնորհ վել Գերշ. Տ. Սա հակ արք. Մա շա լյա նին, հաս տատ վել է 
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Բալ թյան երկր նե րի հա յոց թե մը, «Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ» շքան շա նով 
պար գեւատր վել է 1, «Ս. Սա հակ — Ս. Մես րոպ» շքան շա նով՝ 2, «Ս. Ներ սես 
Շնոր հա լի» շքան շա նով՝ 13 անձ:
Շնորհ վել է հայ րա պե տա կան 37 օրհ նու թյան գիր: Խոս քեր եւ ուղերձ-

ներ են հղվել ազ գա յին եւ պե տա կան տո նե րի, հա մա վա րա կի եւ պա տե-
րազ մա կան իրա վի ճակ նե րի, մի ջե կե ղե ցա կան հան դի պում նե րի եւ մի 
շարք այլ տո նե րի ու մի ջո ցա ռում նե րի առիթ նե րով:
Մաս նա վո րա պես՝
Մար տի 13-ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ. Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը 

հան դես է եկել հայ տա րա րու թյամբ՝ հոր դո րե լով ամե նայն զգո նու թյամբ 
եւ զգու շա վո րու թյամբ վե րա բեր վել տա րած վող հա մա վա րա կին:
Մար տի 18-ին կա տար վել է հա մազ գա յին աղոթք՝ ի բժշկու թյուն բո-

լոր հի վանդ նե րի, որի ըն թաց քում Նո րին Սրբու թյունն ուղեր ձով դի մել է 
ժո ղովր դին՝ հոր դո րե լով մի մյանց հան դեպ ցու ցա բե րել առա վե լա գույն 
ուշադ րու թյուն եւ հո գա ծու թյուն։
Հու նի սի 3-ին Ս. Գա յա նե վան քում, հան դի սա պե տու թյամբ 

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ. Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, կա տար վել է 
բժիշկ նե րի եւ բու ժաշ խա տող նե րի օրհ նու թյան արա րո ղու թյուն։ Վե հա-
փառ Հայ րա պետն իր ուղեր ձում գնա հա տանք է հայտ նել առող ջա պա հու-
թյան ոլոր տի նվի րյալ մշակ նե րին։

44-օ րյա պա տե րազ մի ըն թաց քում Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ. Ամե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սը բազ միցս հան դես է եկել կո չե րով ու հոր դոր նե րով՝ 
ուղղ ված քա ղա քա կան, հան րա յին, հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րին, թե-
մա կալ առաջ նորդ նե րին, հո գեւո րա կա նաց դա սին: Իր ուղերձ նե րում Նո-
րին Սրբու թյու նը հոր դո րել է բարձր պա հել հայ րե նա սի րու թյան ոգին, 
հա մախմբ վել եւ դի մա կա յել փոր ձու թյուն նե րին՝ ար ժեւո րե լով մեր հայ-
րե նի քը եւ նրա բա ցա ռի կու թյու նը: Վե հա փառ Հայ րա պե տը մշտամ նա 
աղոթ քի է հրա վի րել մեր ժո ղովր դի զա վակ նե րին՝ հայ ցե լու Բարձ րյա լի 
պահ պա նու թյու նը եւ պաշտ պա նու թյու նը մարտն չող զին վոր նե րին, համ-
բե րու թյուն եւ մխի թա րու թյուն՝ հայ ազ գին: Կա րեւո րե լով աջակ ցու թյու նը 
հա յոց բա նա կին, Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հոր դո րել է կազ մա կեր պել 
հան գա նա կու թյուն ներ , միաս նա բար կա մա վո րագր վել հա յոց բա նա կին 
եւ հնա րա վոր օժան դա կու թյուն ցու ցա բե րել Ար ցա խի ժո ղովր դին: Դի-
մել է երկր նե րի ղե կա վար նե րին, մի ջե կե ղե ցա կան ու միջկ րո նա կան կա-
ռույց նե րին՝ վճռա կան ձայն բարձ րաց նե լու հա նուն ա րյու նա հե ղու թյան 
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կա սեց ման, մարդ կա յին կյան քե րի փրկու թյան, Ար ցա խի հո գեւոր, պատ-
մամ շա կու թա յին ժա ռան գու թյան պահ պան ման:

ՆՎԻ ՐԱ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԱԹՈՌ ՆԵՐ

2020 թ. ըն կա լյալ կար գով շա րու նակ վել է հա ղոր դակ ցու թյու-
նը Նվի րա պե տա կան Աթոռ նե րի հետ: Հա մա վա րա կի եւ պա տե րազ-
մի ըն թաց քում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը Նվի րա պե տա կան Աթոռ-
նե րի գա հա կալ նե րի հետ քննար կել է հա մա վա րա կի պայ ման նե րում 
եւ պա տե րազ մա կան շրջա նում Եկե ղե ցու ծի սա կան եւ հով վա կան 
գոր ծու նեու թյան կազ մա կեր պու մը:
Փետր վա րի 28-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միա ծին է ժա մա նել Կ. Պոլ սի 

հա յոց նո րըն տիր Պատ րիարք Ամե նա պա տիվ Տ. Սա հակ արք. Մա շա լյա նը՝ 
մաս նակ ցե լու Գե րա գույն հո գեւոր խորհր դի ժո ղո վին: Այդ օրե րին Պատ-
րիար քը տար բեր հան դի պում ներ է ունե ցել Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի 
հետ, որոնց ըն թաց քում ներ կա յաց րել է իրա վի ճա կը Կ. Պոլ սի Հա յոց Պատ-
րիար քու թյու նում: Սա հակ արք. Մա շա լյա նը Մայր Աթո ռում մաս նակ ցել է 
նաեւ Սբ. Գրի գոր Նա րե կա ցու  «Մա տյան Ող բեր գու թյան» աշ խար հա բար 
արեւմ տա հա յե րեն ամ բող ջա կան թարգ մա նու թյան շնոր հան դե սին:
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ. Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հե ռա խո սազ-

րույց ներ է ունե ցել Մե ծի Տանն Կի լի կիո Կա թո ղի կոս Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ 
Ա.-ի հետ, մաս նա վո րա պես քննարկ վել են հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր-
ված ծի սա կան արա րո ղու թյուն նե րին հա վա տա ցյալ նե րի մաս նակ ցու-
թյան, Ս. Հա ղոր դու թյան բաշխ ման ձեւի փո փո խու թյան եւ այլ հար ցեր։
Նվի րա պե տա կան Աթոռ նե րի հետ քննար կում ներ են եղել նաեւ ար-

ցա խյան պա տե րազ մի ըն թաց քում Եկե ղե ցու կող մից ձեռ նարկ վող 
քայ լե րի շուրջ:

ԵԿԵ ՂԵ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵՐ ԵՒ ՊԱՇ ՏՈ ՆԵ ՈՒ ԹՅՈՒՆ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի եկե ղե ցա կա նու թյան ընդ հա նուր թի վը 
770 է.

• 51 ար քե պիս կո պոս եւ եպիս կո պոս,
• 53 ծայ րա գույն վար դա պետ եւ վար դա պետ,
• 23 աբե ղա,
• 482 քա հա նա,
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• 161 սար կա վագ (136 միա բան, 25 ճե մա րա նում ուսա նող):
2020 թ. կա տար վել է 6 ամուս նա ցյալ քա հա նա յի ձեռ նադ րու թյուն 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նում եւ 6 սար կա վա գի՝ Ավստ րա լիա յի եւ Նոր 
Զե լան դիա յի հա յոց թե մում:
Հաշ վե տու տա րում Վե հա փառ Հայ րա պե տի կող մից 19 քա հա նա ար-

ժա նա ցել է լան ջա խաչ, իսկ 14-ը՝ ծաղ կյա փի լոն կրե լու իրա վուն քի:
Ցա վոք, տա րին զերծ չի եղել նաեւ եկե ղե ցա կան նե րի ան ժա մա նակ 

կո րուստ նե րից: Թե՛ հա մա վա րա կի, թե՛ ար ցա խյան պա տե րազ մի եւ թե՛ այլ 
պատ ճառ նե րով ի Տեր են ննջել Գու գա րաց թե մի առաջ նորդ Գերշ. Տ. Սե-
պուհ արք. Չուլ ջյա նը, Տ. Եղի շե ավ. քհն. Սարգ սյա նը, Տ. Եղի շե ավ. քհն. 
Բաղ րա մյա նը եւ Տ. Վա հան քհն Հե բո յա նը։
Զոհ վել է առաջ նագ ծում սպա սա վո րող Բրշ. Նա րեկ սրկ. Պետ րո սյա-

նը, իսկ Հոգշ. Տ. Մկրտիչ աբղ. Կա րա պե տյանն առ այ սօր հա մար վում է 
ան հայտ կո րած:
Հաշ վե տու տա րում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի բա ժին նե րում եւ են-

թա բա ժին նե րում աշ խա տել է 1037 անձ:

ԵԿԵ ՂԵ ՑԱ ԿԱՆ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵՐ

Ան ցյալ տա րում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նում կա նո նա վո րա-
պես գու մար վել են Գե րա գույն հո գեւոր խորհր դի եւ հա յաս տա նյան 
եպիս կո պոս նե րի ժո ղով ներ:
Ժո ղով նե րի ըն թաց քում հիմ նա կա նում քննարկ վել եւ հա մա պա տաս-

խան որո շում ներ են կա յաց վել հա մա վա րա կի եւ ար ցա խյան պա տե րազ-
մի ըն թաց քում Եկե ղե ցու գոր ծու նեու թյան վե րա բե րյալ, եւ հա մա պա-
տաս խան հանձ նա րա րա կան ներ են տրվել թե մե րում հո գեւոր խնամ քի, 
սո ցիա լա կան աջակ ցու թյան տրա մադր ման եւ ծի սա կան կյան քի կազ մա-
կերպ ման ուղ ղու թյամբ: Կա յաց ված որո շում նե րի հա մա ձայն՝ հա մա վա-
րա կի բուռն տա րած ման շրջա նին պար բ ե րա բար դուրս են բեր վել Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ միած նում պահ վող մե ծա գույն սրբու թյուն ներ՝ Ս. Գրի գոր 
Լու սա վոր չի Աջը, Ս. Գրի գոր Նա րե կա ցու մա սուն քը, Կե նաց Խա չա փայ տի 
մա սուն քը, Ս. Գե ղար դը եւ այլն:
Փետր վա րի 18-ին՝ Սրբոց Ղեւոն դյանց տո նին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ-

միած նում, նա խա գա հու թյամբ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, տե ղի է 
ունե ցել քա հա նա յից ավան դա կան ամե նա մյա հա վա քը, որին մաս նակ ցել 
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են 230 եկե ղե ցա կան՝ 190 քա հա նա հա յաս տա նյան թե մե րից, թե մա կալ 
առաջ նորդ նե րը եւ Մայր Աթո ռի միա բա նու թյու նը:
Բա ցի հի շյալ ժո ղով նե րից ՝ գու մար վել են նաեւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո-

ղի կո սի կող մից ստեղծ ված հանձ նախմ բե րի եւ խոր հուրդ նե րի ժո ղով ներ:
Կա նո նա վոր գու մար վել են Վա նա կան խորհր դի, Իրա վա խորհր դատ-

վա կան հանձ նախմ բի, Կար գա պա հա կան հանձ նախմ բի, Վար դա պե տա-
կան եւ Ծայ րա գույն վար դա պե տա կան թե զե րի պաշտ պա նու թյան հանձ-
նախմ բի եւ Ճար տա րա պե տա շի նա րա րա կան խորհր դի հան դի պում նե րը:

ԵԿԵ ՂԵ ՑԻ—ՊԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

Հաշ վե տու տա րում պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րի հետ հա րա բե րու-
թյուն ներն իրա կա նաց վել են մաս նա վոր հան դի պում նե րի, հան րա յին մի-
ջո ցա ռում նե րին հա մա տեղ մաս նակ ցու թյան եւ փո խա դարձ հե տաքրք-
րու թյուն ներ ներ կա յաց նող թե մա նե րի քննար կում նե րի շրջա նակ նե րում։
Դե ռեւս 2019 թ. հուն վար 29-ին ձեւա վոր ված Եկե ղե ցու եւ պե տու թյան 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի աշ խա տան քա յին խում բը տա կա վին չի գրան ցել ար-
դյունք ներ։ Շա րու նակ վում են չլուծ ված մնալ կրթա կան բա րե փո խում նե-
րի եւ այդ շրջա նա կում մաս նա վո րա պես «Հայ Եկե ղե ցու պատ մու թյուն» 
առար կա յին, ինչ պես նաեւ պատ մա կան հու շար ձա նի կար գա վի ճակ ունե-
ցող սրբա վայ րե րի պահ պա նու թյա նը, եկե ղե ցա կան նե րի զի նա պար տու-
թյանն առնչ ված, այ լեւ մի շարք այլ հար ցեր։
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միա ծի նը մե ծա պես ներգ րավ ված է եղել 

հա մա վա րա կի դժվա րու թյուն նե րին եւ պա տե րազ մի ար հա վիրք-
նե րին դի մա կա յե լու գոր ծըն թաց նե րին եւ կա րե լիի սահ ման նե րում 
աջակ ցել պե տու թյա նը:
Հա մա վա րա կի բուռն շրջա նում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միա ծի նը պե տա-

կան պատ կան կա ռույց նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ շա րու նա կել է 
կա րի քա վոր հա յոր դի նե րին տրա մադր վող օժան դա կու թյու նը՝ պա րե նա-
յին փա թեթ ներ տրա մադ րե լով սո ցիա լա պես անա պա հով ըն տա նիք նե րին:
Ինչ պես հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ըն թաց քում, ար ցա խյան պա տե-

րազ մի օրե րին նույն պես Հայ Եկե ղե ցին իր առա քե լու թյան մեջ մշտա պես 
զո րակ ցու թյուն է բե րել պե տու թյա նը: Դի վա նա գի տա կան, մի ջե կե ղե ցա-
կան ճա նա պարհ նե րով ջանք է ներդր վել հա նուն Ար ցա խի Հան րա պե տու-
թյան ճա նաչ ման եւ ա րյու նա հե ղու թյան դա դա րեց ման: Պա տե րազ մա կան 
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օրե րին՝ հոկ տեմ բե րի 19-ին, Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ. Ամե նայն Հա յոց Կա-
թո ղի կո սը մաս նակ ցել է Անվ տան գու թյան խորհր դի ար տա հերթ նիս տին։

44-օ րյա պա տե րազ մի ող բեր գա կա ն հե տեւան քի հա մա տեքս տում 
կտրա կան փո փո խու թյուն է տե ղի ունե ցել ՀՀ իշ խա նու թյան նկատ մամբ 
Եկե ղե ցու դիր քո րո շում նե րում՝ պայ մա նա վոր ված պա տե րազ մա կան իրա-
վի ճա կում վեր ջի նիս ան հա մար ժեք ու անար դյու նա վետ գոր ծո ղու թյուն-
նե րով, որոնք հան գեց րին Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան տա րածք նե րի 
կորս տյան, պատ ճառ դար ձան հա զա րա վոր զո հե րի, վի րա վոր նե րի եւ 
տա կա վին գե րու թյան մեջ մնա ցող տաս նյակ հա յոր դի նե րի:
Սույն կա ցու թյան առ ջեւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, Գե րա գույն 

հո գեւոր խորհր դի եւ բարձ րաս տի ճան մի շարք եկե ղե ցա կան նե րի կող-
մից ՀՀ վար չա պե տին ներ կա յաց վել է հրա ժա րա կա նի պա հանջ ՝ առաջ-
նորդ վե լով բա ցա ռա պես ազ գա յին հա մե րաշ խու թյան եւ պե տու թյան 
անվ տան գու թյան անհ րա ժեշ տու թյամբ:

ԵԿԵ ՂԵ ՑԱ ԿԱՆ—ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ ԿՅԱՆՔ

Կո րո նա վի րու սի հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված սահ մա փա կում-
նե րի հե տեւան քով մշա կու թա յին-հան րա յին մի ջո ցա ռում նե րը հաշ վե տու 
տա րում էա պես նվա զել են թե՛ քա նա կա կան, թե՛ ծա վա լա յին առու մով: 
Այ սու հան դերձ՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նում կազ մա կերպ վել են մարդ-
կանց սահ մա նա փակ թվով հան դի պում-մի ջո ցա ռում ներ:
Նշենք դրան ցից մի քա նի սը.
• Փետր վա րի 28-ին Գեւոր գյան հո գեւոր ճե մա րա նի հան դի սու թյուն-

նե րի սրա հում, նա խա գա հու թյամբ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ. Ծայ րա-
գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, տե ղի ունե ցավ 
Ս. Վար դա նանց զո րա վար նե րի տո նին նվիր ված հան դի սու թյուն: Մի ջո-
ցառ մա նը ներ կա էին Մայր Աթո ռի միա բան ներ, Գեւոր գյան հո գեւոր ճե-
մա րա նի, հա յաս տա նյան տար բեր կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րի սա-
ներ, Վազ գեն Սարգ սյա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ սա րա նի սա ներ եւ 
այլ հրա վի րյալ ներ։

• Մար տի 2-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի «Վա չե եւ Թա մար Մա-
նու կյան» մա տե նա դա րա նում, Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի բարձր 
նա խա գա հու թյամբ եւ Կ. Պոլ սի Հա յոց Պատ րիարք Ամե նա պա տիվ 
Տ. Սա հակ ար քե պիս կո պոս Մա շա լյա նի մաս նակ ցու թյամբ, տե ղի 
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ունե ցավ «Առաջ նե կը՝ նո րո վի» շնոր հան դե սը՝ նվիր ված Սուրբ Գրի գոր 
Նա րե կա ցու «Մա տյան ող բեր գու թյան» աղո թա մա տյա նի (արեւմ տա հա-
յե րեն թարգ մա նու թյու նը՝ Մ. Գո չու նյա նի ( Քա սիմ)) առա ջին ամ բող ջա-
կան թարգ մա նու թյան վե րահ րա տա րա կու թյա նը։

ՄԻ ՋԵ ԿԵ ՂԵ ՑԱ ԿԱՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

Ան ցյալ տա րում շա րու նակ վել են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի եւ 
քույր Եկե ղե ցի նե րի, միջկ րո նա կան տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
մի ջեւ բնա կա նոն հա րա բե րու թյուն նե րը: Հա մա վա րա կի պատ ճա ռով փո-
խայ ցե լու թյուն նե րը եղել են խիստ սահ մա նա փակ:
Ինչ  պես  նշել  էինք ,  44-օ  րյա  պա  տե  րազ  մի  ըն  թաց  քում 

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ. Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը դի մել է երկր-
նե րի ղե կա վար նե րին, մի ջե կե ղե ցա կան ու միջկ րո նա կան կա ռույց-
նե րին՝ վճռա կան ձայն բարձ րաց նե լու հա նուն ա րյու նա հե ղու թյան 
դա դա րեց ման, Ար ցա խի հո գեւոր, պատ մամ շա կու թա յին ժա ռան գու-
թյան պահ պան ման: Աշ խար հի քրիս տո նեա կան Եկե ղե ցի նե րի պե տե-
րի ուշադ րու թյու նը հրա վիր վել է Ար ցա խում պա տե րազ մի հե տեւան-
քով վտանգ ված քրիս տո նեա կան պատ մամ շա կու թա յին կո թող նե րի 
պահ պան ման անհ րա ժեշ տու թյու նը։
Կա րեւոր է ար ձա նագ րել Հա մայն Ռու սիո Պատ րիարք Կի րիլ Ա.-ի դե-

րա կա տա րու թյու նը խա ղա ղու թյան վե րա հաս տատ ման եւ պա տե րազ մի 
ավար տի հար ցում, նաեւ հետ պա տե րազ մա կան շրջա նում Ար ցա խի մշա-
կու թա յին- պաշ տա մուն քա յին հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան գոր ծում 
մեծ ներդ րու մը: Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը դի մում է ներ կա յաց րել 
Հա մայն Ռու սիո Պատ րիարք Կի րիլ Ա.-ին եւ նրա մի ջո ցով նաեւ ՌԴ նա-
խա գահ Վլա դի միր Պու տի նին՝ Դա դի վան քի պահ պա նու թյան հա մար: ՌԴ 
իշ խա նու թյուն նե րը դի տա կետ են տե ղա կա յել Դա դի վան քի հա րեւա նու-
թյամբ՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով մեր հո գեւո րա կան նե րին շա րու նա-
կե լու իրենց ծա ռա յու թյու նը եւ սպա սա վո րու թյու նը, իսկ հա վա տա ցյալ-
նե րին՝ ամեն կի րա կի մաս նակ ցե լու պա տա րագ նե րին:
Ի պա տաս խան Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի կող մից Եկե ղե ցի նե րի 

պե տե րին ուղղ ված ուղերձ նե րի՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նում ստաց վել 
են զո րակ ցու թյան նա մակ ներ. Եկե ղե ցի նե րի հա մաշ խար հա յին խորհր-
դի, Հույն Ուղղա փառ Եկե ղե ցու Սուրբ Սի նո դի, Անգ լի կան Եկե ղե ցու 
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առաջ նորդ Քենթր բե րիի ար քե պիս կո պոս Նո րին Սրբազ նու թյուն Ջաս թին 
Ուել բի րի, Կիպ րո սի Ար քե պիս կո պոս Խրի զոս տո մոս Երկ րոր դի, Եւրո պա-
կան Եկե ղե ցի նե րի Հա մա գու մա րի գլխա վոր քար տու ղա րի, Գեր մա նիա-
յի Ավե տա րա նա կան Եկե ղե ցու Խորհր դի նա խա գահ եպիս կո պոս դոկտ. 
Հայն րիխ Բեդ ֆորդ-Շթրոհ մի, Երու սա ղե մի Հու նաց Պատ րիարք Նո րին 
Ամե նա պատ վու թյուն Թեո փի լոս Գ. Պատ րիար քի կող մից։
Մի ջե կե ղե ցա կան եւ միջկ րո նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ոլոր տում 

իրա կա նաց ված գոր ծու նեու թյան շրջա նակ նե րում ուշագ րավ են նաեւ 
հե տեւ յալ իրա դար ձու թյուն նե րը.

• Վե հա փառ Հայ րա պե տի օրհ նու թյամբ Հոգշ. Տ. Մես րոպ վրդ. Պար-
սա մյա նը, Արժ. Տ. Վահ րամ քհն. Մե լի քյա նը եւ Արժ. Տ. Ադամ քհն. Մա-
կա րյա նը Կար դի նալ Կուրթ Կո խի հրա վե րով մաս նակ ցել են փետր վա րի 
15—22-ն իրա կա նաց վող 8-օ րյա դա սըն թաց նե րին, որի նպա տակն էր խո-
րաց նել մեր Եկե ղե ցի նե րի փոխ ճա նա չո ղու թյու նը եւ փո խըմբռ նու մը:

• Կա տար վել են նա խա պատ րաս տա կան եւ կազ մա կերպ չա կան աշ-
խա տանք ներ 2021 թ. Գեր մա նիա յի Կառլս ռուե քա ղա քում կա յա նա լիք 
Եկե ղե ցի նե րի Հա մաշ խար հա յին խորհր դի հեր թա կան՝ 11-րդ գա գաթ-
նա ժո ղո վին ըն դա ռաջ Մայր Աթո ռի պատ վի րա կու թյան պատ շաճ ներ-
կա յու թյունն ապա հո վե լու հա մար: Նո րին Սրբու թյան տնօ րի նու թյամբ 
պատ վի րա կու թյան մեջ նե րառ վել են Գերշ. Տ. Վի գեն արք. Այ քա զյա-
նը, Գերշ. Տ. Ար մաշ եպս. Նալ բան դյա նը, Գերշ. Տ. Հո վա կիմ եպս. Մա -
նու կյա նը, Գերշ. Տ. Գեւորգ եպս. Սա րո յա նը եւ Գերշ. Տ. Սե րով բե 
եպս. Իսա խա նյա նը:

ՀՈ ԳԵՒ ՈՐ-ԿՐԹԱ ԿԱՆ ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

Մայր Աթո ռի բարձ րա գույն հո գեւոր-կրթա կան հաս տա տու թյուն նե-
րում ուսա նում է 119 սան, որոն ցից 89-ը՝ Գեւոր գյան հո գեւոր ճե մա րա-
նում, 21-ը՝ Սեւա նի Վազ գե նյան հո գեւոր դպրա նո ցում, եւ 11-ը՝ Քա հա նա-
յից պատ րաստ ման եռա մյա լսա րա նում:

2019—2020 ուսում նա կան տար վա Բ. կի սա մյա կը մեկ նար կել է 2020 թ. 
փետր վա րի 1-ին, սա կայն մար տի 15-ից ՀՀ-ում հաս տատ ված ար տա կարգ 
դրու թյան պատ ճա ռով առ կա դա սըն թաց նե րը դա դա րեց վել են, եւ մար-
տի 24-ից մին չեւ մա յի սի 31-ը ԳՀՃ ուսում նա կան գոր ծըն թա ցը կազ մա-
կերպ վել է հե ռա վար եղա նա կով։
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Հու նի սից ի վեր հո գեւոր բարձ րա գույն հաս տա տու թյուն նե րում դա-
սըն թաց նե րը կո րո նա վի րու սի հա մա վա րա կի պատ ճա ռով դա դա րեց վել 
են մին չեւ 2021 թ. հուն վա րի 8-ը։
Կալ կա թա յի հա յոց մար դա սի րա կան ճե մա րա  նի եւ Դավ թյան օրիոր-

դաց վար ժա րա նում ուսա նում է 66 աշա կերտ։ Հա մա վա րա կի պատ ճա-
ռով աշա կեր տա կան ամ բողջ կազ մը 2020 թ. մարտ ամ սին Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջ միած նի օգ նու թյամբ տե ղա փոխ վել է իրենց բնա կու թյան վայ րե-
րը՝ անց նե լով հե ռա վար ուսուց ման։

ԿՐԹԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅՈՒՆ

2020 թ. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի կրթա կան գոր ծու նեու թյու նը 
շա րու նակ վել է իրա կա նաց վել հե տեւ յալ ուղ ղու թյուն նե րով՝

Հա յոր դյաց տներ

Մայր Աթո ռի հա յոր դյաց 7 տնե րը (Էջ միա ծին, Աշ տա րակ, Գյում րի, 
Վա նա ձոր, Երեւա նում՝ Նորք, Մա լա թիա եւ Արաբ կիր) եւ Ման րան կար չու-
թյան ար վես տի կենտ րո նը նույն պես շա րու նա կել են իրենց գոր ծու նեու-
թյու նը հաշ վե տու տա րում, որ տեղ հա ճա խող ավե լի քան 3000 երե խա ու 
պա տա նի մաս նակ ցել են բազ մաբ նույթ մեծ եւ փոքր մի ջո ցա ռում նե րի, 
ցու ցա հան դես նե րի, մե նա հա մերգ նե րի, հան դի սու թյուն նե րի, մրցույթ-
նե րի եւ այլ ծրագ րե րի: Կո րո նա վի րու սով պայ մա նա  վոր ված՝ հա յոր դյաց 
տնե րը եւս ան ցել են հե ռա վար ուսուց ման եղա նա կին։ Ար ցա խյան պա-
տե րազ մին հա յոր դյաց տնե րի սա նե րը հա վա քագ րել եւ առաջ նա գիծ 
են ուղար կել առա ջին օգ նու թյան պա րա գա ներ, սնունդ, դե ղո րայք, հա-
գուստ։ Արաբ կի րի հա յոր դյաց տա նը մին չեւ տա րե վերջ գոր ծել է Ար ցա-
խից տե ղա հան ված նե րի կա յան ման եւ բաշխ ման կետ, անհ րա ժեշ տու-
թյան դեպ քում՝ գի շե րա կա ցով։

Հան րակր թա կան դպրոց ներ

Իրա կա նաց վել են «ՀԵՊ» առար կա յի մար զա յին եւ հան րա պե տա-
կան օլիմ պիա դա յի փու լե րը, կազ մա կերպ վել են սե մի նար-դա սա խո սու-
թյուն ներ՝ Երեւա նի դպրոց նե րում շուրջ 200 «ՀԵՊ» առար կա յի ուսու ցիչ-
նե րի, Հրազ դա նի տա րա ծաշր ջա նի նա խադպ րո ցա կան ուսում նա կան 
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հաս տա տու թյուն նե րի շուրջ 130 տնօ րեն նե րի եւ դաս տիա րակ նե րի հետ։ 
Հա մա վա րա կի պատ ճա ռով «Հայ Եկե ղե ցու պատ մու թյուն» առար կա յի 
ուսու ցիչ նե րը նույն պես ան ցել են հե ռա վար ուսուց ման։

«Էօր նե կեան» դպրոց եւ ման կա պար տեզ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նին պատ կա նող նա խադպ րո ցա կան եւ 
միջ նա կարգ դպրոց նե րի գոր ծու նեու թյու նը կազ մա կերպ վել է պե տա կան 
պատ կան մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ։ Հաշ վե տու տա րում 
«Էօր նե կեան հան րակր թա կան դպրո ցի» 34 դա սա րան նե րում ուսա նել է 
մոտ 500 աշա կերտ: Հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված՝ դպրո ցում դա-
սերն ըն թա ցել են հե ռա վար։ Երե խա ներն ու ուսու ցիչ ներն ապա հով վել 
են տեխ նի կա կան հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րով։

«Էօր նե կեան ման կա պար տէզ» է հա ճա խել 40 երե խա: Բնա-
կա նոն առօ րյա յից զատ՝ երե խա նե րի հետ կազ մա կերպ վել են մի 
շարք մի ջո ցա ռում ներ:

ՔԱ ՐՈԶ ՉԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅՈՒՆ

Ան ցյալ տա րում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի քա րոզ չա կան գոր ծու-
նեու թյու նը ծա վալ վել է հե տեւ յալ ուղ ղու թյուն նե րով

ՀՀ Զին ված ուժեր

Հաշ վե տու տա րում բա նա կի հո գեւոր սպա սա վոր նե րը Հա յաս տա նի 
եւ Ար ցա խի տար բեր զո րա մա սե րում կազ մա կեր պել են մի ջո ցա ռում ներ, 
Սուրբ Գրքի սեր տո ղու թյուն ներ, ինչ պես նաեւ ան հա տա կան զրույց ներ, 
հան դի պում-քննար կում ներ են տե ղի ունե ցել սպա յա կան եւ շա րա յին 
անձ նա կազ մի հետ: Հա տուկ հո գեւոր խնամք է տար վել կո րո նա վի րու սի 
հա մա վա րա կի պատ ճա ռով հա րա զատ ներ կորց րած զին ծա ռա յող նե րի 
հետ: Ար ցա խյան պա տե րազ մի ըն թաց քում շա րու նա կել են իրենց ծա-
ռա յու թյու նը Զին ված ուժե րում սպա սա վո րող գնդե րեց նե րը, եւ նրան-
ցից զատ՝ կա մա վո րա բար առաջ նա գիծ է մեկ նել Հա յաս տա նի եւ Սփյուռ-
քի թե մե րում ծա ռա յող 100-ից ավել հո գեւո րա կան։
Բա նա կում ծա ռա յել են է 58 հո գեւոր սպա սա վոր (1 եպիս կո պոս, 13 

քա հա նա եւ 44 սար կա վագ):
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Հայ Եկե ղե ցու հա մաշ խար հա յին երի տա սար դաց միա վո րում (ՀԵ ՀԵՄ)

ՀԵ ՀԵՄ-ն ան ցյալ տա րի եւս շա րու նա կել է իր առա քե լու թյու նը՝ կազ-
մա կեր պե լով տար բեր գի տա ժո ղով ներ եւ մի ջո ցա ռում ներ, «Շո ղա կաթ» 
հե ռուս տա ըն կե րու թյան հետ հա մա տեղ պատ րաս տել Մեծ պահ քի կի րա-
կի նե րի խոր հուրդ նե րին նվիր ված հա ղոր դա շար՝ երի տա սարդ նե ր ի մաս-
նակ ցու թյամբ։ Օգոս տո սի 22-ից սեպ տեմ բե րի 1-ը ՀԵ ՀԵՄ Կենտ րո նա կան 
գրա սե նյա կում անց կաց վել է Ֆրես կո ար դի ար վես տի եւ հո գեւոր ֆիլ մե-
րի 7-րդ մի ջազ գա յին փա ռա տո նը:

Քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ ներ (ՔԿՀ)

2020 թ. 12 ՔԿՀ-նե րում սպա սա վո րող 10 հո գեւո րա կա նի (1 վար դա-
պետ եւ 9 քա հա նա) կող մից շա րու նակ վել են հո գեւոր խնամ քը եւ տա րա-
տե սակ օժան դա կու թյուն նե րը ազա տազրկ ված նե րին, նրանց ըն տա նիք-
նե րին եւ նախ կին դա տա պար տյալ նե րին: Հիմ նարկ նե րում անց կաց վել 
են հան դի պում ներ, Աստ վա ծաշն չի սեր տո ղու թյուն ներ, առանձ նազ րույց-
ներ: Մայր Աթո ռի կող մից ազա տազրկ ված նե րին տրա մադր վել են աղո-
թագր քեր եւ հո գեւոր գրա կա նու թյուն: Աշ խա տանք ներ են տար վել նաեւ 
ՔԿ վար չու թյան հիմ նարկ նե րի աշ խա տա կից նե րի հետ:

2020 թ. օծ վել է «Ար մա վիր» ՔԿ հիմ նար կի 3-րդ մաս նա շեն քի «Սուրբ 
Նշան» մա տու ռը՝ ձե ռամբ Գերշ. Տ. Մու շեղ եպս. Բա բա յա նի։

Հան րա յին քա րոզ չու թյուն

Հան րա յին քա րոզ չու թյունն իրա կա նաց վել է հե ռուս տա հա ղոր դում-
նե րի, հա մա ցան ցա յին հրա պա րա կում նե րի, տպագր վող ամ սագ րե-
րի, թեր թե րի եւ գրքե րի, Մայր Աթո ռի թան գա րան նե րի ու գրա դա րան նե-
րի մի ջո ցով:
Հաշ վե տու տա րում կա նո նա վոր կեր պով շա րու նա կել է իր աշ խա-

տանք նե րը «Շո ղա կաթ» հե ռուս տա ըն կե րու թյու նը, ինչ պես նաեւ տպագր-
վել են «Էջ միա ծին» ամ սա գի րը, «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» թեր թը:
Հրա տա րակ չա կան  բաժ նի կող մից տպագ րու թյան է հանձն վել 19 

անուն գիրք: Նվի րատ վու թյուն նե րի եւ գնում նե րի շնոր հիվ «Վա չե եւ 
Թա մար Մա նու կյան» մա տե նա դա րա նը ձեռք է բե րել 8397 միա վոր նոր 
գրա կա նու թյուն: Շա րու նակ վել են գրքե րի քար տա յին եւ էլեկտ րո նա յին 
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մա տե նա գի տա կան նկա րագ րու թյուն նե րի մշակ ման, ըն թեր ցող նե րի 
սպա սարկ ման եւ գրքե րի թվայ նաց ման ամե նօ րյա աշ խա տանք նե րը:
Ան ցյալ տա րի թան գա րան ներ է այ ցե լել 4823 անձ:

ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ԾԱ ՌԱ ՅՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

Հաշ վե տու տա րում Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե-
ցու կող մից իրա կա նաց վել են ավելի քան 2 մլրդ. 118 մլն. ՀՀ դրա-
մի բա րե գոր ծա կան ծրագ րեր: Սո ցիա լա կան ծրագ րե րը հիմ նա կա նում 
ուղղ ված են եղել Ար ցա խյան պա տե րազ մի հե տեւան քով ստեղծ ված 
աղե տա լի իրա վի ճա կի եւ կո րո նա վի րու սի տա րած ման հետ կապ ված 
դժվա րու թյուն նե րի մեղմ մա նը:
Ար ցա խյան պա տե րազ մի օրե րին «Ար ցա խի օգ նու թյան ծրագ րի» 

շրջա նակ նե րում կազ մա կերպ վել է Ար ցա խից տե ղա հան ված ան ձանց 
Ծաղ կա ձո րում, Եղեգ նա ձո րում, Սաղ մո սա վա նում եւ Էջ միած նում կա ցա-
րան նե րով ապա հո վե լու ծրա գիր:
Հետ պա տե րազ մյան շրջա նում հաս տատ վել է «Ար ցա խի աջակ ցու-

թյան հանձ նա խում բը», որի կող մից իրա կա նաց ված ծրագ րե րի շրջա-
նակ նե րում պա րե նա յին եւ առա ջին անհ րա ժեշ տու թյան պա րա գա նե րի 
փա թեթ ներ են բաշխ վել Ար ցա խում իրենց բնա կա տե ղին կորց րած ըն-
տա նիք նե րին, ամա նո րյա նվեր ներ են տրվել ար ցա խյան պա տե րազ մի 
հե տեւան քով զոհ ված, գե րե վար ված, վի րա վո րում ստա ցած եւ Ար ցա խից 
տե ղա հան ված երե խա նե րի, դրա մա կան աջակ ցու թյուն է տրա մադր վել 
Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղու թյան տակ ան ցած բնա կա վայ րե րից գաղ թած 4 
եւ ավե լի ան չա փա հաս երե խա ունե ցող ըն տա նիք նե րի։
Կո րո նա վի րու սի հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված՝ Մայր Աթո ռի 

եւ թե մե րի մի ջո ցով կազ մա կերպ վել են մար դա սի րա կան ծրագ րեր, որոնց 
շրջա նակ նե րում պա րե նա յին եւ առա ջին անհ րա ժեշ տու թյան պա րա գա-
նե րի օգ նու թյուն է տրա մադր վել անա պա հով ըն տա նիք նե րի, առող ջա-
պա հա կան ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում աջակ ցու թյուն է ցու ցա բեր վել ՀՀ 
առող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյա նը՝ բուժ սար քա վո րում նե րի եւ այլ 
բժշկա կան պա րա գա նե րի տես քով, ԿԳՄՍ նա խա րա րու թյան մի ջո ցով ՀՀ 
դպրոց նե րի եւ «Էօր նե կեան հան րակր թա կան դպրո ցի» սա նե րին տրա-
մադր վել են գրա սա լիկ ներ (պլան շետ)։
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Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միա ծի նը հաշ վե տու տա րում շա րու նա կել է նաեւ 
ամե նա մյա բա րե գոր ծա կան ծրագ րե րը:

2020 թ. նույն պես Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի եւ ՀԲԸՄ հո վա նա վո-
րու թյան ներ քո գոր ծող բա րե գոր ծա կան հինգ ճա շա րան նե րում մին չեւ 
տա րե վերջ յու րա քան չյուր ամիս շա հա ռու նե րին տրա մադր վել են պ  ա րե-
նա յին սննդի եւ առող ջա բա նա կան պա րա գա նե րի փա թեթ ներ:
Մայր Աթո ռի ման կախ նամ գոր ծու նեու թյու նը ծա վալ վել է «Քյուրք-

չյան» եւ «Նա գա շյան մա նուկ նե րի տուն» կենտ րոն նե րում:
Ֆի նան սա կան աջակ ցու թյուն է տրա մադր վել հա յաս տա նյան թե մե րի 

հո գեւո րա կան նե րին՝ երեք ամս վա կտրված քով:
«Իզ միր լյան» բժշկա կան կենտ րո նում իրա կա նաց վել է «Հա յաս տա-

նաբ նակ կա րի քա վոր սի րիա հա յե րի բժշկա կան աջակ ցու թյան» ծրա գի րը:

ՄԱՅՐ ԱԹՈ ՌԻ ՎԱՆ ՔԵՐ ԵՒ ԵԿԵ ՂԵ ՑԻ ՆԵՐ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի ան մի ջա կան են թա կա յու թյան ներ քո են 
գոր ծում Մայր Աթո ռի Ս. Վար դան եւ Ս. Հով հան նես մա տուռ-մկրտա րա-
նը, Սուրբ Հրեշ տա կա պե տաց եկե ղե ցին, Երեւա նի Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ 
Մայր եկե ղե ցին, Ս. Հռիփ սի մե, Ս. Գա յա նե, Խոր Վի րապ, Ս. Գե ղար դի եւ 
Սեւա նա վան քե րը: Հի շյալ եկե ղե ցա կան կա ռույց նե րում 2020 թ. կա տար-
վել են 2765 մկրտու թյուն եւ 1108 պսա կադ րու թյուն:

ԹԵ ՄԱ ԿԱՆ ԿՅԱՆՔ

Հաշ վե տու տա րում գոր ծող 35 թե մին եւ 3 հայ րա պե տա կան պատ-
վի րա կու թյանն ավե լա ցել է Բալ թյան երկր նե րի հա յոց թե մը, որն 
ստեղծ վել է Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի հայ րա պե տա կան կոն դա կով: 
Թե մե րում եւ եկե ղե ցա կան կա ռույց նե րում գոր ծում են 555 եկե ղե ցի ու 
վանք, 574 ծուխ եւ ծխա կան առա քե լու թյուն, 242 կի րակ նօ րյա դպրոց, 
նաեւ տիկ նանց 130 եւ 142 երի տա սար դաց միու թյուն ներ: Ան ցած տա-
րում կա տար վել են 19794 մկրտու թյան եւ 7320 պսա կադ րու թյան արա-
րո ղու թյուն ներ:
Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու թե մե րում տա րեց-

տա րի ընդ լայն վում են սո ցիա լա կան ծրագ րե րի շրջա նակ նե րը՝ թե մե-
րում գոր ծող հիմ նադ րամ նե րի մի ջոց նե րով սո ցիա լա կան աջակ ցու-
թյուն հատ կաց նե լով անա պա հով ըն տա նիք նե րին, հաշ ման դամ նե րին, 
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ծնո ղա զուրկ երե խա նե րին, ծե րախ նամ կա ռույց նե րին, բան տար կյալ նե-
րին եւ զին ծա ռա յող նե րին:
Հաշ վե տու տա րում թե մե րում ու եկե ղե ցա կան կա ռույց նե րում շա րու-

նակ վել են իրա կա նաց վել հո գեւոր-քա րոզ չա կան, սո ցիա լա կան, կրթամ-
շա կու թա յին բազ մաբ նույթ ծրագ րեր: Հո գեւոր սպա սա վոր ներն այ ցե լել 
են ման կախ նամ եւ ծե րախ նամ կենտ րոն ներ, դպրոց ներ, հի վան դա նոց-
ներ, քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ ներ, իսկ քա րոզ չա դաս տիա րակ չա-
կան կենտ րոն նե րը կազ մա կեր պել են Ս. Գրքի սեր տո ղու թյուն ներ, դա սա-
խո սու թյուն ներ, գի տա ժո ղով ներ, եկե ղե ցա սի րաց երի տա սար դաց միու-
թյուն նե րի հա վաք ներ, երգ չախմ բեր, դպրո ցա կան եւ հա մալ սա րա նա կան 
մի ջո ցա ռում ներ ու հո գեւոր թե մա յով մրցույթ ներ, հրա տա րակ վել են 
գրքեր ու քա րոզ թեր թիկ ներ: Հե ռուս տա ռա դիո ա լիք նե րով հե ռար ձակ վել 
են հո գեւոր բո վան դա կու թյամբ հա ղոր դա շա րեր, թե մե րում լույս են տե-
սել պաշ տո նա կան թեր թեր:
Ար ձա գան քե լով Նո րին Սրբու թյան կո չին՝ թե մե րի եւ թե մա կան կա-

ռույց ն  ե րի կող մից հան գա նա կու թյուն ներ են ար վել ե՛ւ կո րո նա վի րու սի 
հա մա վա րա կի տնտե սա կան հե տեւանք նե րի մեղ մանն ուղղ ված Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի ծրագ րին նպաս տե լու, ե՛ւ Ար ցա խյան պա տե րազ-
մի ժա մա նակ հայ տա րար ված հա մա հայ կա կան դրա մա հա վա քին, որին 
Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու կող մից Հա մա հայ կա կան 
հիմ նադ րա մին են փո խանց վել մե ծա գու մար դրա մա կան մի ջոց ներ։ Պա-
տե րազ մի ավար տից հե տո եւս «Աջակ ցենք Ար ցա խին» ծրագ րի շրջա նակ-
նե րում կազ մա կերպ վել է դրա մա հա վաք, որի մինչ օրս հա վաք ված մի ջոց-
նե րով սո ցիա լա կան տա րա տե սակ աջակ ցու թյուն է տրա մադր վում պա-
տե րազ մից տու ժած հա յոր դի նե րին։ Հան գա նա կու թյու նը շա րու նակ վում 
է: Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում պաշտ պա նու թյան բա նա-
կին են փո խանց վել վրան ներ, քնա պար կեր, դի տարկ ման եւ նշա նա ռու-
թյան սար քեր, տաք ներք նա հա գուստ եւ անհ րա ժեշտ այլ պա րա գա ներ:
Ար ցա խյան պա տե րազ մի հե տեւան քով մեծ կո րուստ ներ է կրել Ար-

ցա խի թե մը: Թշնա մու վե րահս կո ղու թյան տակ է մնա ցել ավե լի քան 125 
հո գեւոր-մշա կու թա յին կո թող, որոն ցից 22-ը կա րեւո րա գույն վան քեր եւ 
եկե ղե ցի ներ են: Հայ րա պե տա կան տնօ րի նու թյամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ-
միած նում հիմն վել է Ար ցա խի հո գեւոր-մշա կու թա յին հար ցե րով գրա սե-
նյակ եւ հա մա նուն խոր հուրդ, որը կոչ ված է զբաղ վե լու տե ղի հայ կա կան 
ժա ռան գու թյան պահ պան ման եւ պաշտ պա նու թյան խնդիր նե րով:
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Սո ցիա լա կան ոլոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյու նը շա րու նակ վել է պե-
տա կան կա ռույց նե րի, բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րամ նե րի եւ հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ:
Հաշ վե տու տա րում շա րու նակ վել են նաեւ եկե ղե ցա շի նա կան աշ խա-

տանք նե րը: Հայ Եկե ղե ցու թե մե րում նա խորդ տա րում օծ վել են Հող մի կի 
Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցին (Շի րա կի թեմ), հիմ նա նո րոգ վել եւ օծ վել է Աշ-
տա րա կի Սուրբ Մա րիա նե եկե ղե ցին (Արա գա ծոտ նի թեմ): Վե րա բաց վել 
են Բու րաս տա նի Ս. Հա կոբ, Դի միտ րո վի Ս. Աստ վա ծա ծին, Գե տա զա տի 
Ս. Աստ վա ծա ծին եւ Ս. Սար գիս, Նոր Կյու րի նի Ս. Նա հա տա կաց եկե ղե ցի-
նե րը (Մա սյա ցոտ նի թեմ):
Կա ռուց վել կամ վե րա կա ռուց վել են, սա կայն դե ռեւս չեն օծ վել Լեռ-

նանցք հա մայն քի Սուրբ Մի նաս (Գու գա րաց թեմ), Ներ քին Գե տա շե նի՝ Կո-
թա վան քի Ս. Աստ վա ծա ծին (ԺԲ. դար) եւ Սեւան քա ղա քի գե րեզ մա նա-
տան եկե ղե ցի նե րը եւ Գա գա րի նի Ս. Խաչ մա տու ռը (Գե ղար քու նի քի թեմ):
Կա ռուց ման կամ վե րա նո րո գու թյան փու լում են Ակ նալ ճի, Եր վան դա-

շա տի եւ Ար մա վի րի (Ար մա վի րի թեմ), Բյու րե ղա վա նի Սբ. Աստ վա ծա ծին 
եւ Սո լա կի Սբ. Մայ րա վանք (Կո տայ քի թեմ), Գե ղա մա վա նի եւ Մա դի նա-
յի (Գե ղար քու նի քի թեմ), Լո րի Սուրբ Գեւորգ (Սյու նյաց թեմ), Չե լյա բինսկ 
քա ղա քի (Ռու սաս տա նի եւ Նոր Նա խի ջեւա նի հա յոց թեմ), Մա սա չու սեթս 
նա հան գի Հայ Փոյն թի եւ Թեք սըս նա հան գի Սբ. Սար գիս (ԱՄՆ հա յոց 
արեւե լյան թեմ), Արեւմ տյան Եւրո պա յի հայ րա պե տա կան պատ վի րա կու-
թյան Իս պա նիա յի, Բո տո շա նի Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցի նե րը (Ռու մի նիա-
յի հա յոց թեմ):



Տ. ԽՈՐԵՆ ՔԱՀԱՆԱ ՄԱՐՈՒՔՅԱՆԻ ՔԱՐՈԶԸ՝
ԽՈՍՎԱԾ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒՄ

ՍԲՑ. ՂԵՒՈՆԴՅԱՆՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ

(9 փետրվարի 2021 թ.)

Յա նուն Հօր եւ Որդ ւոյ եւ Հոգ ւոյն Սրբոյ. ամէն:

Վ
ե հա փա՛ռ Տեր, Գե րաշ նո՛րհ Սրբա զան հայ րեր, Հո գեշ նո՛րհ եւ Ար ժա նա-
պա տի՛վ քա հա նա հայ րեր, բա րեշ նո՛րհ սար կա վագ եղ բայր ներ եւ սի-

րե լի՛ հա վա տա ցյալ ժո ղո վուրդ,
Թո՛ւյլ տվեք, այս պա հին բո լո րիդ թարգ մա նը լի նե լով, ձեր իսկ անու-

նից մեր խո րին շնոր հա կա լու թյունն ու երախ տա գի տու թյու նը հայտ նել 
Վե հա փառ Հայ րա պե տին այս քա ղա քա կան, ընկերային եւ տնտե սա-
կան ծանր պայ ման նե րում Ղեւոն դյանց քա հա նա յից հի շա տակ ման տո-
նի առի թով վերս տին գտնվե լու Մայր Աթոռ Ս. Էջ միած նի հյու րըն կալ 
ջեր մու թյան ներ քո:
Ս. Պա տա րա գի միաս նա կան եւ ընդ հան րա կան աղոթ քի մեջ գտնվե-

լով՝ մաս նա վոր եւ առանձ նա հա տուկ զգա ցո ղու թյուն ներ ենք ապ րում, 
որով հե տեւ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ ված մեզ հո գեւոր ծա ռա յու թյան 
քա հա նա յա կան ուխ տը վե րա նո րո գե լու, առա վել եւս ար ժեւո րե լու դա րե-
րի խոր քից եկող՝ «վասն հա ւա տոյ եւ վասն հայ րե նեաց» խորհր դով ապ-
րե լու հո գեւոր առա քի նու թյուն նե րը:
Վե հա փա՛ռ Տեր, մաղ թում ենք Ձեզ ուժ, կա րո ղու թյուն, անս պառ 

եռանդ՝ ուղիղ վար դա պե տու թյան մեջ մեզ պա հե լու եւ առաջ նոր դե-
լու, ի փառս Աստ ծու պայ ծա ռաց նե լու եւ զո րաց նե լու Հայ Առա քե լա կան 
Ս. Եկե ղե ցին:
Պատ մու թյան մեջ ժո ղո վուրդ նե րի հա մար կան տա րեթ վեր, որոնց հի-

շա տա կը, տո նա կա տա րու թյու նը բոր բո քում են ժո ղովր դի սրտի մեջ ան-
թեղ ված կրակ ներ: Այդ պի սին է մեր ժո ղովր դի պատ մու թյան մեջ 451 թ. 

ՔԱՐՈԶԽՕՍԱԿԱՆ
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Ղեւոն դյանց եւ Վար դա նանց հե րո սա մար տը: Դ. դա րի սկզբին մեր ժո-
ղո վուր դը քրիս տո նեա կան կրո նի ըն դուն մամբ սահ մա նա զատ վում է իր 
դրա ցի հզոր պարս կա կան կրո նամ շա կու թա յին ազ դե ցու թյան ոլոր տից: 
Պարս կա կան եւ բյու զան դա կան եր կու հզոր կայս րու թյուն նե րի վա րած 
քա ղա քա կա նու թյու նը, 387 թ. Հա յաս տա նի բա ժա նու մը նրանց մի ջեւ, 
ներ քին երկ պա ռակու թյուն նե րը, տնտե սա կան եւ քա ղա քա կան ազ դակ-
ներն օրըս տօ րե թու լաց նում էին հայ Ար շա կու նի նե րի իշ խա նու թյու նը, 
եւ Հա յաս տա նը վե րած վում էր տկար մի պե տու թյան: Հա յաս տա նի քա-
ղա քա կան ան կու մը պարս կա կան գահ բարձ րա ցող Սա սա նյան հարս-
տու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին չէր բա վա րա րում: Նրանց նպա տակն էր 
կայս րու թյան սահ ման նե րում ստեղ ծել միաս նա կան մի ուժ՝ վերջ տա լու 
կրո նա կան եւ քա ղա քա կան կի սան կախ վի ճակ նե րին, ստեղ ծե լու միա-
ձույլ ու միակ րոն մի ժո ղո վուրդ: Հա յե րին ձու լե լու այս քա ղա քա կա նու-
թյունն ավե լի ցայ տուն է դառ նում 429 թ. Ար շա կու նի նե րի թա գա վո րու-
թյան ան կու մից հե տո, երբ Հազ կեր տը հա յե րին առա ջար կում է ուրա-
նալ քրիս տո նեու թյու նը: Հայ ժո ղո վուրդն Աշ տի շա տի ժո ղո վում մեր ժում 
է առա ջար կը եւ մար տահ րա վեր նե տում պարս կա կան բռնա կա լու թյան 
դեմ՝ հա նուն հայ հո ղի, ջրի, հա վատ քի, վասն Հի սու սի ու հայ րե նյաց: 
Պայ քա րի առա ջին ազ դան շա նը տրվում է Անգղ գյու ղում Ղեւոնդ քա հա-
նա յի առաջ նոր դու թյամբ՝ հար վա ծե լով եկե ղե ցին քան դել փոր ձող մո գե-
րին ու պարս կա կան զոր քին: Ավա րայ րի ճա կա տա մար տից առաջ հայ 
հո գեւո րա կա նու թյու նը Ղեւոնդ երե ցի գլխա վո րու թյամբ ոգեշն չում է հայ 
ռազ միկ նե րին եւ կոչ անում հա մախմբ վե լու սպա րա պե տի դրո շի ներ քո: 
Հայ ժո ղովուրդն այս կե նաց ու մա հու պայ քա րում իր լե զուն, մշա կույ թը, 
հո ղը եւ հա վատ քը պաշտ պա նե լու գոր ծում մնում է միայ նակ իր Աստ ծու 
հետ, եւ այդ նրան չի հու սալ քում, քան զի՝ «Մահ ոչ իմա ցեալ մահ է, մահ 
իմա ցեալ՝ ան մա հու թիւն» (Եղի շէ): Սա կայն Ավա րայ րի ճա կա տա մար տով 
պա տե րազ մը չի վեր ջա նում, այն շա րու նակ վում է Հա յաս տա նի այ լեւայլ 
գա վառ նե րում: Նա հա տակ ված Վար դան Մա մի կո նյա նի, հո գեւո րա կան-
նե րի, նա խա րար նե րի եւ 1036 մար տիկ նե րի հե րո սա կան պայ քա րի ոգին 
շա րու նակ վում է մոտ 30 տա րի, եւ 481—484 թթ. Վա հան Մա մի կո նյա-
նի գլխա վո րած ապս տամ բու թյան հաղ թա նա կով՝ Նվար սա կի դաշ նագ-
րով պար սիկ ներն ըն դու նե ցին հայ ժո ղովր դի հո գու ան կա խու թյու նը, 
իր կյան քը տնօ րի նե լու իրա վուն քը: Ղեւոն դյանց եւ Վար դա նանց հե րո-
սա մար տի հի շա տա կու մը մեր ազ գա յին ար ժա նա պատ վու թյան բարձր 
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գի տակ ցու թյան, հայ րե նա սի րու թյան, աստ ված սի րու թյան, նա հա տա կու-
թյան եւ գո յու թյան հա րա տեւու թյան պատ մու թյունն է: Այ սօր ամեն մի 
հա յի հա մար հայ րե նի քը, Եկե ղե ցին, լե զուն, հա զա րա գանձ իր մշա կույ թը 
պա հե լու ուխ տը վե րա նո րո գե լու լա վա գույն օրն է։
Սի րե լի՛ հո գեւոր եղ բայր ներ եւ հա վա տա ցյալ ժո ղո վուրդ, վեր ջին 

շրջա նին մենք ազ գո վին պայ քա րում ենք մի քա նի հազ կերտ նե րի կող մից 
միա վոր ված ոճ րա գործ խմբի դեմ: Վեր ջին պա տե րազ մին մենք ունե ցանք 
նա հա տակ ներ, որոնց հայ րե նա սի րա կան նա հա տա կու թյան ոգու առ ջեւ 
խո նարհ վում ենք: Նրանք Ղեւոն դյանց եւ Վար դա նանց հե րո սա կան ոգով 
լցված նա հա տակ վե ցին՝ «վասն հայ րե նեաց իմա ցեալ» մա հով: Որ քան էլ 
դառն եղավ մեզ հա մար պա տե րազ մի ել քը, մենք իրա վունք չու նենք հու-
սա հատ վե լու: Ինչ պես Ղեւոն դյանց եւ Վար դա նանց նա հա տակ նե րի թափ-
ված ա րյան գի նը եղավ մեր գո յու թյան հա րա տեւու թյու նը, այն պես էլ Ար-
ցա խյան պա տե րազ մի նա հա տակ նե րի զո հա բե րու թյան գի նը եղավ երկ-
րորդ ան գամ ցե ղաս պա նու թյան չեն թարկ վե լու առ հա վատ չյան։ Ամ բողջ 
աշ խար հը հաս կա ցավ, նաեւ մեր դա րա վոր թշնա մին, որ հայ ժո ղո վուր դը 
խեղճ ու կրակ, Դեր Զո րի անա պա տով թա փա ռող եւ մորթ վող ազգ չէ: Մեր 
նո րօ րյա Ղեւոնդ նե րի եւ Վար դան նե րի նա հա տա կու թյունն այ լեւս թույլ չի 
տա լու երկ րորդ եւ ավե լի ան գամ ներ բարձ րա նալ Ծի ծեռ նա կա բերդ:
Սի րե լի՛ հո գեւոր եղ բայր ներ, շնոր հա վո րում եմ բո լո րիս Ղեւոն դյանց 

քա հա նա յից տո նի առի թով, աղո թում, որ Աստ ված բո լո րիս իմաս տու-
թյուն պար գեւի, ուժ, կա րո ղու թյուն, որ պես զի հո գեւոր ծա ռա յու թյան 
քա հա նա յա կան ուխ տի վե րա նո րո գու մով մեր նա խան ձախն դիր եւ նվի-
րյալ ծա ռա յու թյամբ, առանձ նա հա տուկ ջեր մու թյամբ մեր ժո ղովր դին 
առաջ նոր դենք Ավե տա րա նի կյան քով, Հի սուս Քրիս տո սի պատ գամ նե-
րով եւ պատ վի րան նե րով, Նրա սի րո վար դա պե տու թյամբ, որ պես զի մեր 
մի ջից վե րա նա ան միա բա նու թյան հազ կեր տը, ան տար բե րու թյան եւ 
ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան հազ կեր տը, հա կա ռա կու թյան եւ ատե լու-
թյան հազ կեր տը, մեր ինք նու թյան հետ առն չու թյուն չու նե ցող, հո գեւոր 
եւ ազ գա յին ժա ռան գու թյու նը մեր ժող հազ կեր տը, Եկե ղե ցու դերն ու 
նշա նա կու թյու նը չգնա հա տող ու չար ժեւո րող հազ կեր տը, մո լու թյուն նե-
րով եւ այ լա սեր վա ծու թյամբ ապ րող հազ կեր տը, չա պաշ խա րող եւ հո-
գեւոր փրկու թյու նը չփնտրող հազ կեր տը, եւ վեր ջա պես՝ չա րու թյամբ եւ 
ոխա կա լու թյամբ ապ րող վրեժխն դիր հազ կեր տը: Ղեւոն դյանց եւ Վար-
դա նանց հե րո սա կան ոգին մեզ հա մար թող լի նի մի-մի հա տու զենք, որ 
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կա րո ղա նանք բո լոր ժա մա նակ նե րի «վասն հա ւա տոյ եւ վասն հայ րե-
նեանց» նա հա տակ նե րի երա զանք նե րը եւ պատ մա կան ար դա րու թյու նը 
վե րա կանգ նել ու հաս տա տել:
Ղեւոն դյանց եւ Վար դա նանց հե րո սա մար տը լոկ մի դյու ցազ նա կան 

դրվագ չէ, այլ դա րե դար ապ րող, ներշն չող, կազ մա կեր պող մի ուժ, մի 
ոգի, հրե ղեն մի սյուն՝ հա յոց երկ նա կա մա րի վրա միշտ բո ցա վառ վող, որն 
առաջ նոր դել է մեր ժո ղովր դին իր պատ մու թյան քա ռու ղի նե րում: Դրա 
շնոր հիվ է, որ այ սօր կանք, ապ րում ենք: Աստ ծու օրհ նու թյու նը թող մեզ 
առաջ նոր դի, իմա ցյալ մա հով մեզ նից յու րա քան չյու րը հա ջորդ սերն դին 
փո խան ցի այն ապ րումն ու զգա ցո ղու թյու նը, որի մի ջո ցով նրանք հաս-
տատ վե լու են աստ վա ծա սեր, եկե ղե ցա սեր, հայ րե նա սեր եւ մար դա սեր 
ու բա րե պաշտ կյան քով ապ րող առա քի նու թյուն նե րի մեջ:
Հի շա տակ ման այս օրը նաեւ լա վա գույն առիթ է Ղեւոն դյանց քա հա-

նա յից եւ Վար դա նանց նա հա տակ նե րի բա րե խո սու թյու նը հայ ցե լու մեր 
մեղ քե րի թո ղու թյան հա մար, լա վա գույն առիթ՝ առաջ նա հերթ հաս տատ-
վե լու աստ ված սի րու թյան մեջ եւ նրա նից բխող մար դա սի րու թյան, ազ-
գա սի րու թյան եւ հայ րե նա սի րու թյան մեջ: «Եւ սի րես ցես զՏէր Աս տուած 
քո յա մե նայն սրտէ քում մէ, եւ յա մե նայն անձ նէ քում մէ, եւ յա մե նայն 
մտաց քոց, եւ յա մե նայն զօ րու թե նէ քում մէ. այս է առա ջին պա տուի րան» 
(Մարկ. ԺԲ. 30—31): Աստ ված սի րու թյան եւ հայ րե նա սի րու թյան կենտ րո-
նում մարդն է:
Թող Աստ ված մեր նա հա տակ նե րի բա րե խո սու թյամբ պա հի, պահ-

պա նի մեր հայ րե նի քը, Հա յոց բա նա կը, մեր ժո ղովր դին, եւ Ս. Հո գու ներ-
գոր ծու թյամբ հաս տատ վենք սի րո, նե րո ղամ տու թյան մեջ ու միա բան-
ված, միա սիրտ ու միա խոր հուրդ կյան քի կո չենք ազ գա յին իղ ձերն ու 
երա զանք նե րը. ամեն:
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Տ. ՆԱԹԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ՔԱՐՈԶԸ՝
ԽՈՍՎԱԾ Ս. ԳԱՅԱՆԵ ՎԱՆՔՈՒՄ

ՍԲՑ. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՏՈՆԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻՆ

(11 փետրվարի 2021 թ.)

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն։

«Եթէ Աստուած ի մեր կոյս է, ո՞վ իցէ մեր հակառակ. 
որ յԻւր Որդին ոչ խնայեաց, այլ վասն մեր ամենեցուն 
մատ  նեաց զՆա, զիա՞րդ ոչ Նովաւ հանդերձ զա մե-
նայն շնորհիցէ մեզ»

(Հովհ. Ը. 31):

Սի րե լի՛ քույ րեր եւ եղ բայ ներ,
Այ սօր Հա յաս տա նյայց Եկե ղե ցում տոն վում է ազ գա յին եկե ղե ցա-

կան հնա գույն եւ ամե նա սի րե լի տո նե րից մե կը՝ Սրբոց Վար դա նանց 
հի շա տա կի տո նը:
Արդ, ավե լի քան 15 հա րյու րա մյակ է ան ցել այն օրից, երբ նրանք 

իրենց սխրանքն ու քա ջու թյու նը բե րե ցին հայ րե նի քի ու ազ գի հա մար՝ 
հայտ նի՝ Վար դա նանց պա տե րազ մում եւ Ավա րայ րի ճա կա տա մար տում։ 
Այս 15 հա րյու րա մյա կի ըն թաց քում հայ ժո ղո վուր դը բա զում պա տե րազմ-
ներ ու ճա կա տա մար տեր է ունե ցել, բայց Ավա րայ րի ճա կա տա մարտն իր 
հա տուկ, ուրույն տեղն ունի մեր պատ մու թյան եւ մեր ժո ղովր դի հո գում, 
սրտում եւ առօ րյա կյան քում։
Ար դյոք ին չո՞վ էր տար բեր վում այս պա տե րազ մը մյուս պա տե րազմ-

նե րից, Ավա րայ րի ճա կա տա մար տը՝ մյուս ճա կա տա մար տե րից:
Ե. դար, հայ ժո ղո վուր դը 150 տա րի ըն դու նել էր քրիս տո նեու թյու նը 

ան հա տա պես՝ որ պես հայ ժո ղովր դի պե տա կա նու թյան գրա վա կան եւ 
հայ ժո ղովր դի պե տա կան կրոն:
Եւ դժվա րին ժա մա նակ ներ, երբ Պարս կաս տանն իր հա վակ նու թյուն-

ներն ուներ ոչ միայն Հա յաս տանն ընդ հան րա պես Պարս կաս տան դարձ նե-
լու, այ լեւ հա յե րին պարս կաց նե լու, որով բո լոր իր ցան կու թյուն նե րը կի րա-
կա նա նա յին: Սա կայն պատ մու թյու նից գի տենք, որ որեւէ կերպ հա յե րին 
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չէ ին կա րող օտա րաց նել իրենց ազ գից: Դրա պատ ճա ռը շատ հստակ մեր 
ոսոխն է ասում, մեր թշնա մին այն ժա մա նակ վա. հա յի մար մի նը կա րող ենք 
գե րե վա րել, բայց նրա հո գին՝ ո՛չ եր բեք, որով հե տեւ նրա հո գին քրիս տո նեու-
թյունն է: Այս էր պատ ճա ռը, որ բա ցի երկ րին տի րա նա լուց՝ որո շե ցին տի-
րա նալ հա յի հո գուն, իսկ դա հնա րա վոր էր միայն այն դեպ քում, երբ նրան 
հե ռաց նեին իր հա վատ քից ու կրո նից, դա վա նա փոխ անեին: Եւ այս ծրա գի-
րը պար սից Հազ կերտ թա գա վո րը շատ լուրջ կեր պով սկսեց իրա կա նաց նել:
Նա մակ հղվեց հա յե րին, որ նրանք ըն դու նեն, իրենց կար ծի քով, ամե-

նա ճիշտ կրո նը՝ զրա դաշ տու թյու նը: Հա յե րը, հա վաք վե լով բո լո րը միա-
սին՝ թե՛ աշ խար հա կան, թե՛ եկե ղե ցա կան, պա տաս խան տվե ցին Հազ կեր-
տին. «Եր բեք հնա րա վոր չէ մեզ հե ռաց նել Քրիս տո սի սի րուց, ոչ մի մի-
ջո ցով հնա րա վոր չէ մեզ հե ռաց նել մեր հա վատ քից եւ կրո նից, ո՛չ ջուր, 
ո՛չ սուր, ո՛չ կրակ, ո՛չ մարդ եւ ո՛չ հրեշ տակ, ոչինչ չի կա րող մեզ հե ռաց նել 
Հի սու սից» (հմմտ. Հռոմ. Ը. 35): Եւ այս պա տաս խա նից հե տո, բնա կան է, 
պար սիկ նե րը որո շե ցին՝ եթե հա յե րին չեն կա րող կրո նա փոխ անել բռնի 
ուժով, ապա պար զա պես պետք է նրանց վե րաց նել:

451 թ. Հա յաս տա նը պատ րաստ վում էր պա տե րազ մի ու մեծ ճա կա-
տա մար տի: Երի տա սարդ թե ծեր, իշ խան թե գյու ղա ցի հա վաք վե ցին բո-
լոր տե ղե րից՝ պաշտ պա նե լու իրենց ինք նու թյու նը, որով հե տեւ կրոնն այ-
լեւս դար ձել էր հա յի ինք նու թյու նը: Այդ նույն ժա մա նակ աշ խար հի մյուս 
մա սը հա վաք վել էր աստ վա ծա բա նակ ժո ղով ներ գու մա րե լու Քրիս տո սի 
բնու թյուն նե րի շուրջ, իսկ հա յե րը ոչ թե աստ վա ծա բա նե լու հա վակ նե ցին, 
այլ Քրիս տո սին պաշտ պա նե լու եւ պա հե լու իրենց կյան քում:
Ճա կա տա մարտն ան հա վա սար ուժե րով էր, եւ դժվար կլի ներ հաղ թել 

պարս կա կան մեծ զոր քին, սա կայն հա յե րը մին չեւ ա րյան վեր ջին կա թի լը 
դի մադ րե ցին եւ պաշտ պա նե ցին իրենց հա վատ քը, իրենց Եկե ղե ցին:
Բո լորդ քաջ հի շում եք եւ հա ճախ եք կրկնում, որ այդ ճա կա տա մար-

տից առաջ էր, երբ զո րա վա րը, իր մար տիկ նե րին քա ջա լե րե լով, կոչ էր 
անում գնալ կե նաց-մա հու կռվի, որով հե տեւ մենք պաշտ պա նում էինք մեր 
ազ գը, մեր ա րյու նը, մեր ինք նու թյու նը, քան զի քրիս տո նեու թյու նը մեզ 
հա մար ոչ թե պարզ մի հա վատք է, կրոն է, հա վա տամք է, այլ հայ ժո ղովր-
դի մաշ կի գույնն է, որով հայ ազ գը Տի րոջ ժո ղո վուրդն է հա վի տե նա պես:
Ահա վա սիկ պա տե րազ մը, ինչ պես ասա ցի, ֆի զի կա պես դժվար էր 

հաղ թել, սա կայն հա յի հո գին ան պար տե լի մնաց, որից հե տո պար սիկ-
ներն այ լեւս կրո նա փոխ անե լու հար ցը չէ ին դնում:
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Սրա նով է, թե րեւս, շատ կա րեւոր մեր պատ մու թյան, մեր մտքի ու գի-
տակ ցու թյան հա մար այն, որ հենց Ավա րայ րի ճա կա տա մար տով էր, Վար-
դա նանց պա տե րազ մով էր, որ տե ղի ունե ցան հայ ժո ղովր դի սրբա ցու մը 
եւ Հայ Առա քե լա կան Մայր Եկե ղե ցու հե րո սա ցու մը։ Եւ 15 դար այս պես 
սրբա ցած ու հե րո սա ցած, որ պես մեկ միա վոր, որ պես մեկ ժո ղո վուրդ, 
ապ րում ենք այս աշ խար հում։ 1500 տա րի է ան ցել Ավա րայ րի ճա կա տա-
մար տից, սա կայն, ցա վոք, 1500 տար վա հո լո վույ թի մեջ նույ նիսկ չի մա-
րել այդ պայ քա րը։ Հա յոց Ավա րայ րը շա րու նակ վում է եւ այ սօր. ինչ պես 
այն ժա մա նակ զրա դաշ տա կան պար սիկ ներն էին փոր ձում, այն պես այ-
սօր, ոչ կրո նա փո խու թյան ան վան տակ, ուզում են մեր ժո ղովր դին Քրիս-
տո սից հե ռաց նել եւ մեր ազ գա յին ար ժեք նե րը քարու քանդ անել, հե ռաց-
նել մեզ մեր ազ գա յին ինք նու թյու նից:
Ցա վում եմ, որ մեր դեմ այդ պա տե րազ մը ոչ միայն օտար նե րը, այլ 

նաեւ մեր հայ րե նա կից ներն են մղում:
Շա րու նակ վում է Ավա րայ րը, որով հայ ժո ղո վուր դը պաշտ պա նում է 

իր քրիս տո նեա կան ոգին, այն, որ մին չեւ այ սօր էլ հա յի հա մար միակ 
ճշմար տու թյունն է. «Եթէ Աս տուած մեր կողմն է, ո՞վ կլի նի մեզ հա կա ռակ: 
Նա, որ իր Որ դուն իսկ չխնա յեց, այլ մեր բո լո րի հա մար մա հուան մատ-
նեց նրան, էլ ինչ պէ՞ս մեզ չի շնոր հե լու ամե նայն ինչ Նրա հետ մէկ տեղ» 
(Հռոմ. Ը. 31—32):
Այս ճշմար տու թյուն նե րով ենք ապ րում եւ ոչ թե պար զա պես հու-

սա լով, այլ վստահ լի նե լով այդ խոստ մա նը: Եւ դրա հա մար այ սօր ո՛չ 
հա րա զատ եղ բայր կամ քույր, ո՛չ օտար մե կը չեն կա րող մեր կյան քը 
հե ռաց նել քրիս տո նեու թյու նից:
Գի տենք, թե որն է դրա նպա տա կը. որ պես զի դաս տիա րա կենք սե-

րունդ ներ, որոնք չու նե նան ո՛չ ազ գա յին նկա րա գիր, ո՛չ հայ րե նի քի նկատ-
մամբ որեւէ կապ վա ծու թյուն եւ ո՛չ էլ հար գանք, սեր իրենց նախ նյաց ժա-
ռան գու թյա նը: Այ սօր վա լեզ վով ասած՝ աշ խար հա քա ղա քա ցու պետքն 
ունեն, որ բա ցի իր սե փա կան ան ձից, բա ցի իր իսկ անձ նա կան մղում նե-
րից ու նկրտում նե րից՝ ոչինչ չու նի այս կյան քում:
Սա կայն եր բեք ո՛չ պար սի կը հա ջո ղեց, ո՛չ՝ արա բը, ո՛չ մոն ղոլն ու թա-

թա րը եւ ո՛չ էլ թուր քը հա ջո ղե ցին, եւ առա վել եւս մեզ հա րա զատ կոչ ված-
նե րը եր բեք չեն կա րող հա ջո ղել: Մենք այ սօր ազ գո վի կա րող ենք մեր 
ճա կատ նե րը բաց քայ լել աշ խար հում, որով հե տեւ մեր հե րոս Եկե ղե ցին եւ 
սուրբ ժո ղո վուր դը հա վա տա րիմ են Տի րոջ հա վատ քին:
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Այ սօր մենք հի շա տա կում ենք բո լոր հայ քա ջոր դի նե րին, որոնք 
իրենց կյան քը տվե ցին Ավա րայ րի ճա կա տա մար տում, բայց դրա հետ 
մեկ տեղ այ սօր աղո թում ու հի շում ենք բո լոր այն քա ջոր դի նե րին, որոնք 
իրենց կյան քը տվել ու տա լիս են մեր օրե րի Ավա րայ րում՝ Ար ցա խյան 
ճա կա տա մար տում, նրանց, ով քեր իրենց երի տա սարդ կյան քը տվե ցին, 
որ շա րու նակ վի մեր ազ գի կյան քը: Ոչ միայն պար զա պես աշ խար հի վրա 
շնչե լու, ուտե լու հա մար, այլ ապ րե լու՝ որ պես ժո ղո վուրդ, որ պես ստեղ-
ծա րար ազգ եւ աշ խար հի ժո ղո վուրդ նե րի կա րեւոր մի մաս՝ լի նե լով Հի-
սու սի ժո ղո վուրդ, լի նե լով Աստ ծու ժո ղո վուրդ:
Եւ այ սօր, ի հի շա տակ մեր բո լոր քաջ հա յոր դի նե րի, նրանց անուն-

նե րով մկրտված կամ ան վա նա կոչ ված բո լոր հայ զա վակ նե րին, իբ-
րեւ ան վա նա կո չու թյան տոն, մեր շնոր հա վո րանքն ենք բե րում՝ ասե-
լով, որ իրենց անու նով ապ րեն, եւ թող այդ անու նը լի նի իրենց ողջ 
կյան քի ճա նա պար հը:
Ան շուշտ, այ սօր հա տուկ նշվում է ազ գիս Վե հա փառ Հայ րա պե տի՝ 

Գա րե գին Բ. Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի ան վա նա կո չու թյան տո նը: Գա-
րե գին, որը մեր հե րոս քա ջոր դի նե րից էր Ավա րայ րի ճա կա տա մար տում:
Վե հա փա՛ռ Տեր, թո՛ւյլ տվեք մեր բո լոր հո գեւոր եղ բայր նե րի անու նից, 

նաեւ, վստա հա բար, մեր ողջ հա վա տա ցյալ քույ րե րի եւ եղ բայր նե րի կող-
մից բե րե լու Ձերդ Սրբու թյա նը մեր շնոր հա վո րանք ներն ան վա նա կո չու-
թյան տո նի առի թով՝ մաղ թե լով խա ղա ղու թյուն եւ գա րե գի նյան քա ջու-
թյուն՝ շա րու նա կե լու հա մար այ սօր վա Ավա րայ րը եւ հաղ թե լու այն:
Թող Տերն Իր ուժն ու կա րո ղու թյունն առա տա պես պար գեւի Ձեզ, որ-

պես զի Ձեր հով վա կան մա կանն ու հայ րա պե տա կան գա վա զա նը միշտ 
բարձր լի նեն եւ կա րո ղա նան առաջ նոր դել Ձեր իսկ հո տին դե պի ապա գա 
հաղ թա նակ ներ, դե պի մեր Տեր Հի սուս, դե պի հո գու խա ղա ղու թյուն եւ 
աստ վա ծա յին օրհ նու թյուն։
Բո լո րիս կող մից մեր աղոթքն է, որ մեր ազ գը կա րո ղա նա այս Ավա-

րայրն էլ հաղ թել եւ գնալ առաջ: Տե րը, որ մշտա պես մեզ հետ է եւ թույլ 
չի տա լիս, որ մենք որեւէ մե կից վա խե նանք, հստակ իմա նա լով, որ որեւէ 
մե կը չի կա րող մեզ հա կա ռակ լի նել՝ պի տի Իր օրհ նու թյու նը հա նա պազ 
պար գեւի մեր ժո ղովր դին այ սօր եւ հա վի տյանս. ամեն:



Տ .  ԻՍԱՀԱԿ  ՎՐԴ .  ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Միաբան Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի

ԱԶԱՏ ԿԱՄՔԻ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ

Ա
ստ վա ծա շուն չը վկա յում է, որ մարդն արար չու թյան պսակն է, եւ որ-
պես աստ վա ծա յին ստեղ ծա գոր ծու թյան գա գաթ նա կետ ու նպա տակ՝ 

բա րի քի (երա նու թյան) է հաս նում միայն Աստ ծու հետ միու թյան եւ միա-
վո րու թյան մեջ: Քրիս տո նեա կան վար դա պե տու թյան հա մա ձայն՝ մարդն 
օժտ ված է ազատ կամ քով, իսկ նրա արա րումն ի սկզբա նե որո շա կի 
նպա տա կով ծրագր ված իրո ղու թյուն է՝ այն քան կա րեւ որ ու «ան մատ չե-
լի», որ քան ողջ արար չա գոր ծու թյու նը: Որեւէ «պա կա սու թյուն» չու նե ցող 
ամե նա բա րի Աստ ված չկա մե ցավ «միայն վա յե լել յիւ րա կան ճո խու թիւնն, 
այլ յաղ թա հա րեալ ի մար դա սէր կա մաց իւ րոց, արար զմարդն ի պատ կեր իւ-
րոյ եւ բա րե րա րու թե նէն առ նե լով զնա հա ղորդս ան պա տում պար գեւ ացն»1: 
Աստ վա ծա շունչ մա տյա նի առա ջին իսկ տո ղե րից միան գա մայն հստակ 
երեւ ում է, որ արար չա գոր ծու թյան մեջ ամե նայն ըն թացք ու զար գա ցում 
իրա կա նա նում կամ տե ղի է ունե նում Աստ ծու ներ  գոր ծու թյամբ (հմմտ. 
Իմաստ. Զ. 8), մի միայն ու բա ցա ռա պես Նրա կամ քով (հմմտ. Ծննդ. Ա. 9, 
11, 14, 22, 26, Բ. 6—7, Գ. 14, 19, Դ. 15, Զ. 3, 7): Արար չա գոր ծու թյան դրվա-
գում յոթ ան գամ հան դի պում ենք «Աս տուած ասաց....» եւ իբ րեւ հե տեւ-
անք կամ շա րու նա կու թյուն՝ «...եւ այդ պէս եղաւ...» խոս քե րին: Սուրբգ րա-
յին այս հատ վա ծում ընդգծ վում է Տի րոջ խոս քի բա ցար ձակ զո րու թյու նը 
(հմմտ. Ես. ԾԵ. 10—11, Երեմ. ԻԳ. 30): Աշ խար հի պատ մա կան ըն թաց քը 
կար գա վոր վում է գերբ նա կան ներ գոր ծու թյամբ եւ ըստ Աստ ծու հաս տա-
տած ան շե ղե լի օրեն քի (հմմտ. Բ. Օր. Ը. 3): Այ սու, Աստ ծու արար չա կան 
ներ գոր ծու թյան ար դյուն քը տես նե լով (հմմտ. Ծննդ. Ա. 15—18)՝ սքան-
չա նում ենք (հմմտ. Իմաստ. ԺԳ. 5): Փոր ձենք ճա նա չել այդ օրենք նե րի 

1 Ս .  ՅՈՎՀԱՆ  ՈՐՈՏՆԵՑԻ , Մեկնողական-իմաստասիրական ճառեր, քնն. բնագրերը, առաջ. 
եւ ծանօթ.՝ Ա. Մինասեանի, Ս. Էջմիածին, 2009, էջ 283: 
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աղ բյու րը եւ արար չա կան ներ գոր ծու թյան զո րու թյու նը (հմմտ. Ծննդ. 
Ա. 28, Բ. 15, 21, 24, Գ. 16)2։ Ս. Ներ սես Շնոր հա լին գրում է. «Չհան դուր-
ժեալ բնու թեամբ բար ւոյն ունել միայն զան ճառ բա րին, այլ ստեղ ծեալ մարդ 
յիւր պատ կե րին»3: Աշ խար հի կա նո նա վոր ըն թաց քը, ներ դաշ նա կու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված են աստ վա ծա յին կամ քի «ան շեղ օրեն քով» (հմմտ. Ես. 
ԽԶ. 9—10)4, «արար չա կան ներ գոր ծու թյամբ» (հմմտ. Դան. Գ. 20—22) եւ 
աս տի ճա նա կար գու թյամբ (հմմտ. Ծննդ. Ա. 1, 5, 8, 13)։ Ըստ Եզ նիկ Կող-
բա ցու՝ «Չգոյր ինչ ժա մա նա կա կից Աս տու ծոյ, եւ ոչ նիւթ ինչ՝ ուս տի առեալ 
զա րա րածս կազ մի ցէ. այլ ինքն է ամե նայն բնու թեանց Արա րիչ. եւ ոչ միայն 
կեր պա րա նաց կազ միչ, եւ ոչ էու թեան էա կա նաց իրիք խառ նիչ, այլ գո յա նա լոյ 
գո յա ցե լոցն գո յա րար....»5:
Հայ Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու աստ վա ծա բա նու թյան մեջ եւս 

կա րեւ որ տեղ է զբա ղեց նում մար դու մա սին ուս մուն քը՝ մար դա բա նու-
թյու նը (անթ րո պո լո գիա): Նշենք նաեւ, որ մար դա բա նու թյու նը որո շա կի 
տեղ ունի պլա տո նյան հե տեւ որդ Դա վիթ Ան հաղ թի փի լի սո փա յու թյան 
մեջ: Ավե լին՝ նրա փի լի սո փա յու թյու նը մար դա կենտ րոն է: Հա մա ձայն 
Դա վիթ Ան հաղ թի՝ փի լի սո փա յու թյան ուղղ վա ծու թյունն առ հա սա րակ 
մար դա բա նա կան է, քա նի որ այն եր բեւէ չի կտրվում մար դուց՝ ան ձից6:
Քրիս տո նեա կան ըն կալ մամբ՝ Աստ ված ե՛ւ արա րիչ է, ե՛ւ օրենս դիր, 

ե՛ւ սահ մա նա դիր: Արար չա գոր ծու թյան մեջ ամեն բան կա տա րյալ ներ-
դաշ նակ ված ու կար գա վոր ված է՝ «...ո՛չ խառ նակս ինչ եւ շփո թեալս եթող 
զե ղեալսն…. Եւ կա ցոյց զնա խախ նա մու թիւնն կա ռա վար եւ պա հա պան 
կալ իւ րա քան չիւր բնու թիւնսն, ըստ այն սահ ման եդ որ ոչ ան ցա նեն»7։ Օրի-
նակ՝ հրեշ տակ նե րի բնա կան սահ մանն է (պար տա կա նու թյուն) Աստ ծուն 
հնա զանդ վե լը եւ մար դուն ծա ռա յե լը, երկն քի սահ մանն է մշտա կան 

2 Հմմտ. Ա .  ՏԵՐ -ՄԻՔԵԼՅԱՆ , Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, արեւե լա-
հայ. փոխադր.՝ Ս. Բուլաթյանի, ծանոթ.՝ Հ. Քյոսեյանի, Ս. Էջմիածին, 2007, էջ 100։

3 «Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. Եկեղեցւոյ», Երուսաղէմ, 2003, «Կարգաւորութիւն հա-
սա րակաց աղօթից առաւօտու ժամուն, որ կատարի ի դէմս Որդւոյն Աստուծոյ, որ երեւեցաւ 
իւղա բերիցն», «Երգ տեառն Ներսիսի վասն վեցերորդի աւուր արարչութեանն, եւ վասն վե ցե-
րոր դի դարուն, եւ ի խաչելութիւնն Քրիստոսի» (Ուրբաթ), էջ 353:

4 «Աշխարհ յառաջ, քան զլինելն իւր գոյր ի նախագաղափար տեսութիւնն Աստուծոյ». 
տե ՛ս «Եղիշէի Արարածոց մեկնութիւնը», աշխ.՝ Լ. Խաչիկեանի, Երեւան, 1992, էջ 369:

5 Տե՛ս ԵԶՆԻԿ  ԿՈՂԲԱՑԻ ,  Եղծ աղանդոց, թարգմ., ներած. եւ ծանօթ.՝ Ա. Աբրահամեանի, 
Երեւան, 1970, էջ 239: 

6 Տե՛ս Ս .  ՊԵ Տ Ր Ո Ս Յ Ա Ն , Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մարդաբանական 
ուղղվածությունը, Ս. Էջմիածին, 2017:

7 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ  ՊԼՈՒԶ  ԵՐԶՆԿԱՑԻ , Նորին ի ԼԴ. սաղմոսն, ՄՄ ձեռ. Հմր 2173, էջ 168բ:
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շար ժու մը, երկ րի նը՝ հաս տա տու նու թյու նը եւ այլն: Արար չա գոր ծու թյա-
նը եւ տիե զե րա կան աս տի ճա նա կար գու թյա նը ներ հա տուկ է խորհր-
դան շա կան բո վան դա կու թյու նը: Աստ ծու եւ արա րա ծի մի ջեւ գո յու թյուն 
ունեն ինչ պես սկզբուն քա յին տար բե րու թյուն, այն պես եւ նմա նու թյուն՝ 
«Արա րիչն եւ արա րած առըն չա կանք են  մի մեանց, զի Արա րիչն զա րա րածս 
ցու ցա նէ, եւ արա րածս զԱ րա րիչն»8: Աստ վա ծա յին սի րո առա ջին դրսեւ ո-
րումն արար չա գոր ծու թյունն է։ Աստ ծու արար չու թյան «պատ ճա ռը» Նրա 
բա ցար ձակ սեր լի նելն է9: Արար չա գոր ծու թյու նը մի կող մից վկա յում է 
Արար չի բա ցար ձակ ու ան պա րագ րե լի հատ կա նիշ նե րի, մաս նա վո րա-
պես սի րո մա սին (հմմտ. Իմաստ. ԺԱ. 25, Հովհ. Գ. 16), իսկ մյուս կող-
մից՝ բա ցա հայ տե լով այդ սե րը՝ մեզ մղում է երախ տա գետ լի նե լու, գի-
տակ ցա կան հա վատ քով ըմբռ նե լու մեր «պաշ տո նը» եւ բաժ նե կից լի նե լու 
Տի րոջ փառ քին (հմմտ. Հռոմ. Ա. 20): Արար չա գոր ծու թյու նը բազ մա թիվ 
խոր հուրդ ներ ունի, եւ նրա զա նա զա նու թյունն ու գե ղեց կու թյու նը բա-
ցա հայ տում են Աստ ծու կա տա րե լու թյունն ու սքան չե լիք նե րը: Տիե զեր քը, 
խորհր դա բա նա կան իմաս տով, դի տարկ վում է իբ րեւ գիրք՝ «աստ վա ծա-
յին անե րեւ ույթ աշ խար հի խորհր դան շան»: Միայն մարդն ու հրեշ տակ-
նե րի դասն են, որ բա նա կա նու թյամբ նման են Աստ ծուն: Մար դը միայն 
հո գի կամ միայն մար մին չէ, այլ ոգե ղեն մարմ նով անձ. նա պար զա պես 
որեւէ սե ռի պատ կա նող էակ չէ եւ ոչ էլ սոսկ մի ան հատ (individum), այլ 
ան փո խա րի նե լի ու անկրկ նե լի բա ցար ձա կու թյուն է՝ ինք նա գի տակ ցու-
թյան եւ ազա տու թյան ունա կու թյամբ օժտ ված, որն ունի իր «ես»-ը10:
Հարկ է նշել, որ քրիս տո նեա կան մար դա բա նու թյան առանց քը «...

մար դու՝ Աստ ծու պատ կե րով եւ նմա նու թյամբ ստեղծ ված լի նե լու իրո ղու-
թյունն է: Առա վել տա րած ված տե սա կե տի հա մա ձայն՝ Աստ ծու պատ կե-
րը մարդ կա յին հո գին է, ի մաս նա վո րի իր ամե նա բարձր դրսեւ որ մամբ՝ 
միտք, բա նա կա նու թյուն»11: Քրիս տո նեա կան մար դա բա նու թյան ճիշտ 

8 ԱՌԱՔԵ Լ  ՍԻՒՆԵՑ Ի , Լուծմունք յաղագս Սահմանացս Դաւթի Անյաղթի փիլիսոփայի, 
«Գիրք Սահմանաց սրբոյն Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի Հայոց իմաստասիրի», Մադրաս, 1797, 
էջ 371. հմմտ. «Գիրք հարցմանց երիցս երանեալ սրբոյն հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն» 
(այսուհետեւ՝ «Գիրք հարցմանց»), Երուսաղէմ, 1993, էջ 156—157, 179—180:

9 Տե՛ս Ա .  ՏԵՐ-ՄԻՔԵԼՅԱՆ , Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, էջ 91:
10 Տե՛ս ՅԱԿՈԲ  ԱՐՔ .  ԳԼՆՃԵԱՆ , Մեկնութիւն Արարածոց. Կոհելէթ կամ գիրք Ժողովողի, 

Երեւան, 2017, էջ 238:
11 Առավել մանրամասն տե՛ս ՄԵՍՐ ՈՊ  Վ ՐԴ . ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ , Լինել Աստուած. Մարդու 

աստվածացման եռաստիճան ճանապարհն ըստ Ներսես Շնորհալու վարդապետության, 
էջ 80—81:
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ըն կալ ման հա մար ուշագ րավ է Ս. Բար սեղ Կե սա րա ցու այն միտ քը, հա-
մա ձայն որի՝ Աստ ված մար դուն ստեղ ծեց որ պես կեն դա նի էակ, որ կոչ-
ված էր «աստ ված» լի նե լու: Աստ ծու եւ մար դու կամ քե րի մեկ տե ղու մը, 
որով վեր ջինս հա րա տեւ ում էր դրախ տում, ընդ հատ վեց գայ թակ ղու թյան 
հե տեւ ան քով գլուխ բարձ րաց րած հա վակ նոտ անհ նա զան դու թյամբ ու 
հպար տու թյամբ: Ադա մոր դու գոր ծած մեղ քի պատ ճա ռով նրա վրա ծան-
րա ցած անեծ քի պար տա մուր հա կը պատռ վում է Աստ ծու տիե զե րար-
ծարծ կամ քով եւ ան սահ ման ողոր մա ծու թյամբ: Այն դրսեւ որ վում է Բա նի 
մարմ նա վոր մամբ եւ փրկա գոր ծու թյամբ, ինչ պես որ «Ժա մա կար գու թեան 
մեկ նու թեան» մեջ բա ցատ րում է Խոս րով Ան ձեւ ա ցին՝ «Գթա ծա բար զմերս 
զգե ցաւ (Որ դին) մար մին կա մաւ Հօր եւ հա ճու թեամբ Սուրբ Հոգ ւոյն...»12: 
Աստ ված, մար դուն Իր պատ կե րը շնոր հե լով, «բա րե հա կում» ձիրք է պար-
գեւ ել, որ տի րի երկ րին. մարդն էլ պետք է ձգտի լի նել այն, ինչ Աստ ված 
է կան խո րո շել13 (հմմտ. Ծննդ. Բ. 19): Ըստ տրա մա բա նու թյան՝ տա րօ-
րի նակ է, որ նշյալ կո չու մը նվա ճե լու հա մար (Աստ ծու կող մից մար դուն 
տրված ազատ կամ քի ար դա րա ցի գոր ծադ րու մով) հարկ էր հրա ժար վել 
դրա նից: Վե րո հի շյա լը տե ղի չու նե ցավ եւ խա թար վեց մե ղան չու մի հե-
տեւ ան քով: Մեղ քից ազատ վե լու եւ «աստ վա ծա նա լու» հա մար անհ րա-
ժեշտ է աստ վա ծա յին եւ մարդ կա յին կամ քե րի լիա կա տար մեկ տե ղում14: 
Ըստ այսմ՝ Աստ ծուն ծա ռա յե լով է, որ տի րում ենք աշ խար հին։ Եւ ուրեմն՝ 
մար դը ազատ կամ քի շնոր հիվ մշտա պես ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն 
ունի՝ ընտ րե լու բա րին կամ կորց նե լու իր ար ժա նա պատ վու թյու նը, ինչ-
պես ներ կա յաց նում է երա նե լի Պո ղոս առա քյա լը (հմմտ. Գաղ. Ե. 13):
Ըստ Եղի շե վար դա պե տի՝ մար դը երկ նա յի նի ու երկ րա յի նի գե ղե-

ցիկ խառն վածք է՝ միա վոր ված Աստ ծու ստեղ ծա գործ իմաս տու թյամբ. 
պար զը եւ առա վել թե թեւը երկն քից են, ծան րը եւ բա ղադ րյա լը՝ երկ րից: 

12 «Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ ըստ ուղղափառ դաւանութեան Եկեղեցւոյ 
Հայաստանեայց», աշխ.՝ Մ. Գրիգորեան Զմիւռնացւոյ, Մոսկուա, 1850, էջ 175—176. հմմտ. 
Յ .  ՔԷՕ Ս Է Ե ԱՆ , Հայ Եկեղեցու աստուածաբանութիւնը շարականներում եւ տաղերում, 
«Գանձասար» աստուածաբանական հանդէս, 1993, Դ., էջ 109—112:

13 «Զի ի սկզբան մարդն ցանկացաւ աստուածանալ եւ անդ ոչ հասաւ, իսկ Արարիչն եկեալ 
մարդացաւ, վասն այնորիկ մարդն աստուածացաւ» («Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի», հտ. 
Ա., ի Վենետիկ, 1837, էջ 327):

14 Տե՛ս Յ .  ՔԷՕ Ս Է Ե ԱՆ , Հայ Եկեղեցու աստուածաբանութիւնը շարականներում եւ 
տաղերում, էջ 109—112: «Մարդն ստեղծվել է Աստծու կամքով.... սակայն Աստծու սերը մարդու 
նկատմամբ այնքան մեծ է, որ Նա չի կարող բռնանալ վերջինիս վրա...» (տե՛ս В .  ЛОССКИЙ , 
Догматическое богословие, «Богословские труды», сб. 8, Москва, 1972, էջ 157):
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Նյու թա կան այլ տե սակ նե րի բնու թյու նը ճա նա չում ենք որ պես ստո րա-
դաս եւ «ան հան ճար»15: Պո ղոս առա քյալն ասում է. «Փա ռա ւո՛ր արա րէք 
զԱս տուած ի մար մինս ձեր եւ յո գիս, որ է Աս տու ծոյ» (Ա. Կորնթ. Զ. 20)։ 
Այս պատ վե րը կա տա րե լու հա մար պետք է ձգտենք առ Քրիս տոս, որի 
մեջ է Բա նի եւ մարդ կու թյան ճշմա րիտ միու թյու նը16: Այլ խոս քով՝ շնոր-
հիվ իր բազ մա խոր հուրդ սի րո եւ անս պառ ողոր մու թյան՝ Աստ ված կա մե-
ցավ հաս տա տել սի րո ար քա յու թյուն եւ Իր հայտ նու թյու նը պար գեւ ել Իր 
պատ կերն ու նմա նու թյու նը կրող արա րա ծին17:
Մեր հա վատ քի հայր Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչն ասում է. «Աս տու ծոյ սէ-

րը մեր նկատ մամբ յայտն ւում է նրա նով, որ Նա մե՛զ հա մար ստեղ ծեց եր-
կինքն ու եր կի րը...»18, բո լոր արա րած նե րը Նրա նով են կերտ վել եւ բո վան-
դա կու թյուն ստա ցել (հմմտ. Հովհ. ԺԷ. 21): Հա մա ձայն Ա. Տեր-Միքելյանի 
աշ խա տու թյան՝ մար դը, արար ված լի նե լով Աստ ծու պատ կե րով, բնա կա-
նա բար, իր հո գով «ծագ ման կա խումն» ունի Աստ ծուց, ու նրա խնդրանքն 
էլ առ Աստ ված է, ինչ պես եւ երա նու թյունն է Նրա հետ (հմմտ. Մատթ. 
Ժ. 28, Ա. Կորնթ. Ե. 3, Զ. 20, Է. 34)։ Մարդ արա րա ծի երկ րա յին կյանքն 
Աստ ուծով է կյանք, եւ նրա բո լոր նպա տակ նե րի նպա տա կը Տի րոջ ար քա-
յու թյունն է19: «Արաս ցուք մարդ ըստ պատ կե րի Մե րում եւ ըստ նմա նու-
թեան...» (Ծննդ. Ա. 26) սուրբգ րա յին տե ղին ցույց է տա լիս աստ վա ծա յին 
Ան ձե րի միաս նա կան խորհր դակ ցու թյու նը՝ արա րե լու մար դուն: Մարդն 
արար վում է Աստ ծու պատ կե րով եւ նմա նու թյամբ. նա մե ծար վում է գե-
րա գույն փառ քով՝ որ պես արար չու թյան պսակ: Իր արա րու մով մար դը 
դրվում է նա խախ նա մա կան եւ շնոր հա կան միու թյան մեջ իր Սկզբնա-
պատ ճա ռի հետ20: Ըստ Եզ նիկ Կող բա ցու՝ Աստ ված ամեն բան արա րել է 
մար դու հա մար՝ «...նախ զտունն, եւ ապա զտնա կալն.... նախ զծա ռայսն, 

15 Բնագիրը տե՛ս «Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէի վարդապետի Մատենագրութիւնք ըստ 
ընտրելագոյն ընթերցուածոց գրչագրաց», ի Վենետիկ, 1859: 

16 Տե՛ս ԵԶՆԻԿ  ԿՈՂԲԱՑԻ ,  Եղծ աղանդոց, էջ 93—95. հմմտ. Ա .  ՏԵՐ-ՄԻՔԵԼՅԱՆ , Հայաստանյայց 
Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, էջ 106, 107:

17 Տե՛ս Ս .  ԳՐԻԳ Ո Ր  Լ Ո Ւ ՍԱ Ւ Ո Ր Ի Չ , Յաճախապատում ճառք, Վենետիկ, 1954, էջ 13: 
«Մարդն է անմահ Աստուծոյ անմահ պատկերը» (հմմտ. Ծննդ. Բ. 7, Ես. ԾԷ. 16. տե՛ս ՍՈՒՐԲ 
ԵՂԻՇ Ե  ՎԱՐԴԱՊԵՏ ,  Աստվածաբանական երկեր, Ս. Էջմիածին, 2007, էջ 222, 225), կամ՝ 
«...Աստուած միայն մարդասէր եւ մարդ՝ միայն աստուածասէր.... Աստուած՝ մարդոյ եւ մարդ՝ 
Աստուծոյ...» («Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէի վարդապետի Մատենագրութիւնք ըստ ընտրելագոյն 
ընթերցուածոց գրչագրաց», էջ 293, 320):

18 Տե՛ս Ս .  ԳՐԻԳՈՐ  ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ , Յաճախապատում ճառք, էջ 13:
19 Տե՛ս Ա .  ՏԵՐ-ՄԻՔԵԼՅԱՆ , Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, էջ 105, 109:
20 Հմմտ. «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, էջ 263—264:
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եւ ապա զտէրն» սկզբուն քով, որ պես զի վեր ջինս, վա յե լե լով աշ խար հի 
բա րիք նե րը, փա ռա վո րի Աստ ծուն՝ «...հա յե ցեալ ընդ նո սա (թէ՛ ջուր, թէ՛ 
հուր, թէ՛ եր կիր, թէ՛ օդ....)՝ փա ռա ւո րեմք զԿար գիչն նո ցա.... զի մեզ ի պէտս 
են...»21:
Արա րա չա գոր ծու թյան վեր ջում, իբ րեւ «սքան չե լիք նե րի բարձ րա-

կետ», «արար չա գոր ծու թյան նպա տակ» ու «արար չա կան կամ քի միջ-
նորդ», Աստ ված ստեղ ծեց մար դուն Իր պատ կե րով եւ նմա նու թյամբ։ 
Մար դու «աստ վա ծա ցու մը» իրա կա նա նում է Աստ ծու Միա ծին Որ դու 
մար դե ղու թյամբ՝ շնոր հի մի ջո ցով, քան զի Աստ վա ծոր դու մար դե ղաց-
մամբ «վայ րէջ քի» (κατάβασις) ճա նա պար հը հնա րա վոր է դարձ նում 
մար դու «վե րել քի» (ανάβασις) ուղին։ Այս առու մով կա րեւ ո րա գույն տեղ 
է զբա ղեց նում Քրիս տո սի մարմ նին եւ ա րյա նը հա ղորդ վե լը՝ Ս. Հա ղոր-
դու թյու նը, որի մի ջո ցով մար դը «հա մա մար մին» է դառ նում մարմ նա ցյալ 
Բա նի աստ վա ծա ցած մարմ նին22:
Ս. Գրի գոր Նա րե կա ցին միայն չի սգում մարդ կա յին արատ նե րի ու 

մե ղան չում նե րի հա մար, այլ ցույց է տա լիս դրան ցից ազա տագր ման 
ուղին։ Ըստ նրա՝ բա րո յա կան ինչ պի սի ան կյալ վի ճա կում էլ հայտն-
ված լի նի մար դը, կա րող է վե րա փոխ վել, նո րոգ վել՝ հագ նե լով Քրիս տո-
սի տված նոր շա պի կը23։ Աստ վա ծա շունչ մա տյա նում՝ Ծննդոց Ա. 27-ում, 
տես նում ենք, թե ինչ պես Ադամն ու Եւան, գոր ծե լով առա ջին մեղ քը, 
կորց րին իրենց աստ վա ծան մա նու թյու նը, սա կայն նույն Ծննդոց Ե. 24-
ում Ենով քին եւ Դ. Թագ. Բ. 11—12-ում Եղիա յին շնորհ վում է Աստ ծու մոտ 
բարձ րա նա լու հնա րա վո րու թյուն24։
Հրեա կան մտա ծո ղու թյամբ՝ Թո րա յի իմա ցու թյու նը եւ գոր ծա ռու թյու-

նը մար դուն դարձ նում էին հրեշ տա կա յին կամ աստ վա ծա յին։ Օրեն քը 
հա մար վում էր Աստ ծու ճա ռա գայթ ման (էմա նա ցիա յի) ար դյունք։ Հե տա-
գա յում՝ դեռ հինկ տա կա րա նյան ժա մա նա կաշր ջա նում, ար դեն իսկ զար-
գա նում է մար դու կա տա րե լա գործ ման՝ «աստ վա ծաց ման» գա ղա փա րը25: 

21 Տե՛ս «Եզնկայ Կողբացւոյ Բագրեւանդայ եպիսկոպոսի Եղծ աղանդոց» ի Վենետիկ, 
1826, էջ 51 (ծանօթ.). հմմտ. էջ 14, 75, 147, 157, 239:

22 Տե՛ս  Մ .  ՀԱՅՈՒՆԻ , Նարեկեան որոնումներ, Պէյրութ, 2007, էջ 86։ 
23 Տե՛ս  Տ .  ՀԵԹՈՒՄ  ՔՀՆ .  ԹԱՐՎԵՐԴՅԱՆ , Մարդու «աստվածացման» ուղին ըստ Ս. Գրիգոր 

Նարեկացու, «Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք», 2014, էջ 114—115. հմմտ. 
Լ .  ԳԵՒՈՐԳՅԱՆ , Նարեկյան մտորումներ, Երեւան, 1984, էջ 86: 

24 Հմմտ. ՄԵՍՐՈՊ  ԱԲՂ .  ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ , նշ. աշխ., էջ 21:
25 Տե՛ս  Թ .  ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ , Գրիգոր Նարեկացիի Ողբերգութեան մատեանը, Անթիլիաս, 

1993, էջ 56: 
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Քրիս տո նեա կան Եկե ղե ցու հայ րե րի եր կե րում, սա կայն, «աստ վա ծաց-
ման» գա ղա փա րի զար գաց ման հա մար հիմք են ծա ռա յում հատ կա պես 
սաղ մո սեր գուի հե տեւ յալ խոս քե րը. «Ես ասա ցի, թէ աս տուածք իցէք, կամ 
որ դիք Բարձ րե լոյ ամե նե քեան» (Սաղմ. ՁԱ. 6), որոնք մեջ է բե րում նաեւ 
մեր Տեր Հի սուս Քրիս տոս (հմմտ. Հովհ. Ժ. 34)։ Ռաբ բիա կան պատ կե-
րա ցում նե րը եւս խարսխ վում են սաղ մո սի հի շյալ տո ղե րի վրա։ Օրի նակ՝ 
Մեր քաբ բա յի խորհր դա պաշ տու թյու նը, որը հիմն վում էր Աստ ծու կառք-
գա հի եզե կիե լյան տե սիլ քի վրա (Եզեկ. Ա. 1—28), առա ջադ րում էր դե պի 
Աստ ված մտա համ բար ձու մը Նրա պատ վի րան նե րի կա տար ման մի ջո ցով։ 
Սաղմ. ՁԱ. 6-ում, ռաբ բի ա կան մեկ նու թյան հա մա ձայն, «աստ ված նե րը» 
նրանք են, ով քեր ան մա հու թյուն են ձեռք բե րել Թո րա յի պատ վի րան նե-
րին ու հրա հանգ նե րին հե տեւ ե լու շնոր հիվ։ Հինկ տա կա րա նյան նա հա-
պետ նե րը՝ Աբ րա հա մը, Իսա հա կը, Հա կո բը, ըստ հրեա կան մտա ծո ղու-
թյան, հա մար վել են սուրբ, հա սա րակ մարդ կան ցից հո գեւ որ առու մով 
վեր կանգ նած ան ձինք, քան զի նրանք խո սել են Աստ ծու հետ։ Նա հա-
պետ նե րի շար քին է դաս վում նաեւ Մով սե սը, որը Սի նա լե ռան վրա Աստ-
ծուց ստա ցավ տաս նա բա նյա պատ վի րան նե րը։ Մար գա րե նե րից Եսա յին, 
Դա նիե լը, Եզե կիե լը նույն պես առանձ նա հա տուկ տեղ են գրա վել հրեա-
կան ըն կա լում նե րում, քա նի որ խո սել են Աստ ծու հետ եւ Նրա պատ գա մը 
փո խան ցել ժո ղովր դին։ Նոր Կտա կա րա նում եւս առ կա են մար դու՝ Աստ-
ծու պատ կե րով ու նմա նու թյամբ ստեղծ ված լի նե լու եւ մար դու «աստ-
վա ծաց ման» գա ղա փար նե րը։ Խո սե լով մեր՝ Աստ ծու կող մից Քրիս տո-
սով որ դեգր ման մա սին՝ Պո ղոս առա քյա լը զար գաց նում է «աստ վա ծաց-
ման» տե սու թյու նը։ Նա իր թղթե րում հա ճախ է գոր ծա ծում «Քրիս տո սի 
մեջ», «Քրիս տոս մեր մեջ», «Աստ ծու որ դի ներ» ար տա հայ տու թյուն նե րը։ 
Նրա թղթե րում բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ կան նաեւ մտքի լու սա վո րու-
թյան վե րա բե րյալ, որն իրա գործ վում է հիմ նա կա նում աղոթ քի մի ջո ցով26: 
Նոր Կտա կա րա նում մարդ—Աստ ված մեր ձե ցու մը հստակ ներ կա յաց ված է 
Ս. Հա ղոր դու թյան խորհր դի հաս տատ ման ժա մա նակ (Մատթ. ԻԶ. 17—30, 
Մարկ. ԺԴ. 12—26, Ղուկ. ԻԲ. 7—23, Հովհ. ԺԳ. 21—30, Ա. Կորնթ. ԺԱ. 23—
25)։ Վեր ջին ընթ րի քին Հի սուս Քրիս տո սի հաս տա տած Հա ղոր դու թյան 
խոր հուր դը մարդ—Աստ ված միա վոր ման, աստ վա ծա յի նին հա ղոր դա կից 
լի նե լու վերջ նա գիծն է այս աշ խար հում. «Եթէ ոչ կե րի ջիք զմար մին Որդ ւոյ 

26 Հմմտ. ՄԵՍՐՈՊ  ԱԲՂ .  ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ , նշ. աշխ., էջ 21—28:
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մար դոյ եւ արբ ջիք զա րիւն Նո րա, ոչ ունիք կեանս յան ձինս։ Որ ուտէ զմար մին 
Իմ եւ ըմ պէ զա րիւն Իմ, ունի զկեանս յա ւի տե նա կանս, եւ Ես յա րու ցից զնա 
յա ւուրն յետ նում։ Զի մար մին Իմ ճշմա րիտ կե րա կուր է, եւ արիւն Իմ ճշմա րիտ 
ըմ պե լի է։ Որ ուտէ զմար մին Իմ եւ ըմ պէ զա րիւն Իմ, յԻս բնա կես ցէ, եւ Ես ի 
նմա» (Յովհ. Զ. 54—58)։ Առա քե լա կան թղթե րում ընդգծ վում է Ս. Հա ղոր-
դու թյան խորհր դի փրկչա կան եւ Քրիս տո սի հետ մեր ձեց ման նշա նա կու-
թյու նը՝ «...իբ րեւ զար դի ծնեալ ման կունս՝ խօ սուն եւ ան խար դախ կա թինն 
փա փա քի ցէք. զի նո վաւ աճի ցէք ի փրկու թիւն, եթէ ճա շա կի ցէք՝ զի քաղցր է Տէր» 
(Ա. Պետր. Բ. 2—3, հմմտ. Ա. Կորնթ. ԺԱ. 27—29)։ Մար դու «աստ վա ծաց-
ման» գա ղա փա րը, սկիզբ առ նե լով Պլա տո նից եւ զար գաց վե լով նորպ լա-
տո նա կան նե րի կող մից, ստա նում է իր վերջ նա կան տես քը։ Նա րե կյան 
«աստ վա ծաց ման» վար դա պե տու թյու նը լիո վին տար բեր է նորպ լա տո-
նա կան նե րի տե սու թյու նից։ Նախ՝ Աստ ծու վե րա բե րյալ քրիս տո նեա կան 
եւ նորպ լա տո նա կան պատ կե րա ցում ներն ու ըն կա լում նե րը բա ցար ձակ 
տար բեր են, ապա՝ նորպ լա տո նա կան նե րը մեր ժում են աշ խար հը, մար մի-
նը, ին չը բնո րոշ չէ նա րե կյան դպրո ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին27:
Խոս րով Ան ձեւ ա ցին իր «Մեկ նու թիւն ժա մա կար գու թեան» աշ խա տու-

թյան մեջ փոր ձում է բա ցա հայ տել ծի սա պաշ տա մուն քա յին արա րո ղու-
թյուն նե րի, աղոթք նե րի եւ սաղ մոս նե րի ներ քին՝ հո գեւ որ իմաս տը։ Նշենք 
նաեւ, որ Անա նիա ու Գրի գոր Նա րե կա ցի նե րից առաջ Խոս րով Ան ձեւ ա-
ցին զար գաց նում է «ներ քին» եւ «ար տա քին» գի տե լիք նե րի, հո գեւ որ կեն-
ցա ղա վա րու թյան, մարդ—Աստ ված հա ղոր դու թյան գա ղա փար նե րը։ Վեր-
ջինս «Մեկ նու թիւն ժա մա կար գու թեան» աշ խա տու թյան մեջ նշում է՝ ծե սի 
իմաս տը հա սու չէ շա տե րին, ուս տի հարկ է հա մա րում գրել ժա մա կար-
գու թյան մեկ նու թյու նը՝ ցույց տա լով, որ առանց եկե ղե ցա կան արա րո-
ղու թյան ներ քին կող մը հաս կա նա լու՝ հա վա տա ցյա լը չի կա րող հա ղորդ-
վել Աստ ծուն։ Հե ղի նա կը եկե ղե ցա կան արա րո ղա կար գի, հա սա րա կաց 
պահ քի ու պար տա վո րու թյուն նե րի հետ մատ նան շում է նաեւ փրկու թյան 
ան հա տա կան ուղին, հո գեւ որ խոր հուր դը, ներ քին ծե սը, մարդ—Աստ-
ված հա ղոր դու թյա նը հաս նե լու ան միջ նորդ, նե րանձ նա կան ճա նա-
պար հը28: Մար դու աստ վա ծա հա ղոր դու թյան, աստ վա ծա տե սու թյան եւ 

27 Տե՛ս ԱՍՈՂ Ի Կ  Ե Պ Ս .  ԱՐԻ Ս ՏԱ Կ Ե Ս Յ Ա Ն , Մեղքի եւ փրկության գաղափարը Գրիգոր 
Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» մեջ, Ս. Էջմիածին, 1996, էջ 41. հմմտ. ՄԵՍՐՈՊ  ԱԲՂ . 
ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ , նշ. աշխ., էջ 55—61:

28 Տե՛ս «Մեկնութիւն ժամակարգութեան արարեալ երանելւոյն Խոսրովու Անձեւացեաց 
եպիսկոպոսի», Կ. Պօլիս, 1840: 
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աստ վա ծաց ման գա ղա փար ներն ուրույն ձեւ ա կեր պում ունեն Խոս րով 
Ան ձեւ ա ցու եր կում. «Եւ եթէ շատ օգ տօղն եւ շատ թո ղու թիւն գտօղն շատ 
խնդրի եւ շատ սէր պար տի, որ պէս ասաց Տէրն եր բեմն առ աշա կերտսն, եր-
բեմն՝ առ կինն պոռ նիկ. ապա յայտ է թէ կա րի առա ւել պար տին ազգք մարդ-
կան, քան զհրեշ տակս երախ տա հա տոյց լի նել Աս տու ծոյ յոգն սի րոյն եւ յա-
ճախ նե րո ղու թեան եւ ան պա տում առատ պար գեւ ացն...»29:
Ըստ Հր.  Թամ րա զյա նի՝ Անա նիա Նա րե կա ցին առա վել խո րաց նում ու 

զար գաց նում է արեւ ե լաք րիս տո նեա կան խորհր դա պաշ տու թյան (միս տի-
կա յի) էա կան գա ղա փար նե րը, ընդգ ծում ներ քին ծե սի ու պաշ տա մուն քի 
կա րեւ ո րու թյու նը։ Բա րո յա կան հա յացք նե րը նրա եր կե րում ներ կա յաց ված 
են առա վել հա մա կարգ ված՝ խրա տագր քի տես քով։ Նա փրկա գոր ծու թյան 
առա վել ան հա տա կան, նե րանձ նա կան ուղի է մատ նան շում, իսկ հա մընդ-
հա նուր՝ «հա սա րա կաց» ծե սի կող քին ընդգ ծում է «նե րանձ նա կան» ծե սի 
դերն ու նշա նա կու թյու նը30։ Ս. Գրի գոր Նա րե կա ցին մեղ քե րը հա մա րում է 
կեն դա նա կան աշ խար հից մարդ կա յին մարմ նի մեջ պահ պան ված հա կում-
ներ, որոնք միշտ էլ կա րող են մար դու անկ ման պատ ճառ լի նել։ Սուրբ 
Հո գու առ կա յու թյու նը մար դու ամե նա զո րեղ մի ջոցն է՝ պայ քա րե լու մեղ-
քե րի դեմ։ Հո գին իր մեջ կրե լով՝ մար դը կա րող է բա րո յա պես կա տա րե-
լա գործ վել։ Ս. Գրի գոր Նա րե կա ցու Մա տյա նի «հե րո սը» ան վերջ որոն ման 
մեջ գտնվող եւ կա տա րե լու թյան ձգտող մարդն է, որ պայ քա րում է հո գեւ-
որ ներ դաշ նա կու թյան հա մար։ Տիե զե րա կան վար դա պե տը ցան կա նում 
է տես նել մեղ քե րից ու արատ նե րից մաք րա գործ ված եւ «աստ վա ծա ցող» 
մար դուն, որն այդ ճա նա պար հով պետք է միա նա ու միա ձուլ վի «առա-
ւե լու թիւն ան հա սա նե լի» աստ վա ծա յին էու թյա նը31: Ս. Գրի գոր Նա րե կա-
ցին կար ծում է, որ միայն հո գեւ որ կա տա րե լա գործ ման մի ջո ցով կա րե լի է 
հաս նել «աստ վա ծաց ման»՝ նա խա կեր պար ունե նա լով Քրիս տո սին32:
Աստ վա ծա նա լու՝ Աստ ծուն միա նա լու գա ղա փարն առանց քա յին տեղ 

է զբա ղեց նում Ս. Ներ սես Շնոր հա լու աստ վա ծա բա նու թյան մեջ: Ինչ պես 
իրա վամբ նկա տում է Մես րոպ վրդ. Պար սա մյա նը, Ս. Ներ սես Շնոր հա լին 

29 Անդ, էջ 6 (զ)։
30 Տե՛ս  ՀՐ .  ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ , Նարեկյան դպրոցը, Երեւան, 1999, էջ 215—216։
31 Տե՛ս  ՀՈՎՀ .  ԱՅՎԱԶՅԱՆ , Մարդու բարոյական կատարելագործման պրոբլեմը Նարեկացու 

եւ Դոստոեւսկու ստեղծագործություններում, «Էջմիածին», 2005, Բ.—Գ., էջ 161: 
32 Տե՛ս անդ, էջ 117—126. հմմտ. ՀՐ .  ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ , Նարեկյան դպրոցը,  էջ 215—216. ՅԱԿՈԲ 

ՊԱՏՐԻԱՐՔ  ՆԱԼԵԱՆ , Գիրք մեկնութեան աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ, Կ. Պօլիս, 1745, 
էջ 22—29։ 
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«աստ վա ծաց ման» խնդի րը դի տար կում է քրիս տո սա բա նա կան, հո գիա-
բա նա կան (pneumatologique) եւ եկե ղե ցա բա նա կան հար թու թյուն նե րում: 
Մար դը, թեեւ արար ված էր Արար չի պատ կե րով եւ նմա նու թյամբ, սա-
կայն չկա րո ղա ցավ պա հել Նրա հետ հա րա բե րու թյու նը. նա երես թե քեց 
լույս Աստ ծուց եւ ըն կավ խա վա րի մեջ: Պատ կերն ու նմա նու թյու նը աղա-
վաղ վե ցին, եւ մար դու գե րա գույն նպա տա կը դար ձավ իրեն ան հա սա նե-
լի: Սա կայն, Աստ ծու Որ դու կող մից մարդ կա յին բնու թյան աստ վա ծաց-
ման շնոր հիվ մար դուն տրվեց հնա րա վո րու թյուն կրկին հաս նե լու աստ-
վա ծան մա նու թյան եւ «աստ վա ծաց ման», ինչն իրա կա նաց վում է Ս. Հո գու 
մի ջո ցով՝ ապ րե լով եւ գոր ծե լով Եկե ղե ցում33: Ըստ Ս. Գրի գոր Նա րե կա ցու՝ 
Աստ ծու հետ հա րա բեր վե լու լա վա գույն մի ջոցն աղոթքն է՝ «...դար ձումն 
մտաց առ Աս տուած՝ սուրբ եւ խո նարհ յօժա րու թեամբ»34: Մեղ քի դեմ պայ-
քա րը, սա կայն, առա վել ար դյու նա վետ է իրա գոր ծում Եկե ղե ցին, քա-
նի որ մարմ նա կան զգա յա րան նե րը (որոնց մի ջո ցով մեծ մա սամբ նաեւ 
մեղքն է մուտք գոր ծում) ուղ ղոր դում է դե պի աստ վա ծա պաշ տա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ ծի սա կան արա րո ղու թյուն ներն ու  աղոթ քը: Աստ ծու 
տան՝ Եկե ղե ցու առա քե լու թյամբ է պայ մա նա վոր ված աղոթ քի բուն ըն-
թաց քը, «...զի ոչ ոք կա րէ ելա նել յեր կինս, եթէ ոչ դրամբ այ սո րիկ նիւ թա ւորս 
Եկե ղեց ւոյ»35։ Մայր Եկե ղե ցին հո գեւ որ եր կուն քով՝ մկրտու թյամբ, ծնում 
է հա վա տա ցյա լին, կե րակ րում Աստ ծու խոս քով, լու սա վո րում Սուրբ Եր-
րոր դու թյան հա վատ քով, մաք րա գոր ծում ապաշ խա րու թյամբ եւ աստ վա-
ծա տուր պատ վի րան նե րով, եկե ղե ցա կան խոր հուրդ նե րով, վար դա պե-
տու թյամբ, քա րոզ չու թյամբ՝ մար դուն նա խա պատ րաս տե լով երկ նա յին 
Հո րը (կամ Սուրբ Եր րոր դու թյա նը) ներ կա յաց նե լու հա մար36:
Եւ ուրեմն՝ «մարդն Աստ ծու պատ կերն» է ձեւ ա կեր պու մը, մար դա բա-

նա կան հիմ նա կան ճշմար տու թյունն է, որով բնո րոշ վում է մար դու «աստ-
վա ծա ցու մը», կա տա րե լու թյան ձգտու մը եւ անձ նու րա ցու թյան խնդի րը 
(հմմտ. Մատթ. Ե. 48), նաեւ քրիս տո նեա կան բա րո յա կան ողջ ուս մուն քը:

«Ան հա տա կա նու թյուն», «ար ժա նա պատ վու թյուն», «ազա տու թյուն» 
հաս կա ցու թյուն նե րը ներ կա յումս լայ նո րեն շրջա նառ վում են։ Նշենք, որ 

33 Տե՛ս ՄԵՍՐՈՊ  ԱԲՂ .  ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ , նշ. աշխ., էջ 91—92:
34 Տե՛ս Վ .  ԼԱ ԼԱ ՅԱՆ , Աղոթքի խորհրդաբանությունը Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան 

ողբերգութեան» մեջ՝ ըստ պատրիարք Հակոբ Նալյանի, «Պատմաբանասիրական հանդես», 
2014, թ. 2, էջ 110: 

35 Անդ, էջ 119։
36 Տե՛ս անդ, էջ 123:
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կախ ված ազա տու թյան բո վան դա կու թյու նից եւ ըն կա լու մից՝ մար դը կա՛մ 
կա րող է նման վել Աստ ծուն, կա՛մ խե ղել իր աստ վա ծաշ նորհ պատ կե րը: 
Ան հա տի գի տակ ցու թյու նից եւ բա րո յա կան ար ժե հա մա կար գից է կախ-
ված նրա ընտ րու թյու նը: Մար դու իրա վունք նե րի ժա մա նա կա կից հա յե-
ցա կար գի առանց քա յին հաս կա ցու թյու նը «մարդ կա յին ար ժա նա պատ-
վու թյունն» է, եւ այս կամ այն իրա վունքն ու ազա տու թյու նը ձեւ ա վոր-
վում կամ հաս տատ վում են հենց այդ ար ժա նա պատ վու թյու նը պաշտ պա-
նե լու ելա կե տա յին հիմ նա վոր մամբ:

РЕЗЮМЕ

В статье из серии творений представлены восприятие и понимание свобо-
ды волеизъявления в христианской, в частности Армянской Церкви. 

Среди других фундаментальных реальностей и потребностей рассматри-
ваются такие термины и понятия, как «антропология», «индивидуальность», 
«достоинство», «автономия» и «человеческое достоинство», а также формули-
ровка «Человек — образ Бога», значение сближения со Святым Причастием и 
Христом, идея обожествления, присоединения к Богу.

SUMMARY

The article presents the Christian perception of free will, in particular that of the 
Armenian Church.

Among other fundamental realities, the article considers such terms and con-
cepts as «Anthropology», «Individuality», «Dignity», «Autonomy» and «Human 
Dignity», as well as the expression «Man — in the image of God», the meaning of 
taking the Holy Communion and reunion with Christ, the idea of deifi cation, unity 
with God.
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Հ
ի սուս ման կան՝ Տա ճա րին ըն ծա յա բեր մանն առնչ վող ամե նա հին վկա-
յու թյու նը «Էթե րիա յի ուխ տագ նա ցու թյու նը» («Itinerarium Aetheriae») 

կոչ վող գոր ծում է, որը 1884 թվա կա նին հայտ նա բե րել է բա նա սեր Գա-
մու րի նին Արեց ցո քա ղա քի (Իտա լիա) գրա դա րան նե րից մե կում: Այդ ձե-
ռագ րի մի ջո ցով մեզ են հա սել ար ժե քա վոր եւ ճշգրիտ բազ մա թիվ վկա-
յու թյուն ներ ու նկա րագ րու թյուն ներ ո՛չ միայն մեր հոդ վա ծի բուն նյու թը 
հան դի սա ցող տո նի, այ լեւ Դ. դա րում Երու սա ղե մում առ կա ողջ ծի սա կան 
տար վա վե րա բե րյալ1:

«Itinerarium Aetheriae» գոր ծը հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց Լ. Դյու շես նին 
ամ բող ջա պես վե րա կանգ նե լու վաղ շրջա նի երու սա ղե մյան ծի սա կար գը2, 
քա նի որ Էթե րիա յի ուխ տագ նա ցու թյու նը թվագր վում է 395 թվա կա նով, եւ 
ի վեր ջո հան գե լու հե տեւ յալ եզ րա կա ցու թյա նը. «Առա ջին ան գամ Երու սա-
ղե մում է, որ այն (Տյառ նըն դա ռա ջի տո նը.— Բ. Ն.) գտնում ենք սկզբնա պես 
հաս տատ ված, եւ սա՝ ար դեն չոր րորդ դա րի երկ րորդ կե սից»3:

1 Գիտնականների գերակշիռ մասը համաձայնում է այն փաստի շուրջ, որ Էթերիայի 
աշխատությունը պետք է թվագրվի Դ. դարի երկրորդ կեսով, որն ի դեպ համընկնում է ուշ 
Հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանի հետ: Ինքը Գամուրինին իր հրատարակության 
նախաբանում թվագրում է այն 381—388 թթ. (J.   F.   G a mur r i n i , «S. Hilarii tractatus de mysteriis 
et hymni, et Sanctae Silviae Aquitanae Peregrinatio ad Loca Sancta», Biblioteca dell’ Accademia storico-
giuridica 4 (1887), էջ XXX)։ Կառլուս Մայստերը, հիմնվելով պատմական եւ տոնաբանական 
փաս տերի վրա, փորձ է անում էականորեն առաջ մղել «Ուխտագնացության» թվագրման 
ժամանակը՝ 534—539 թթ. (C .   M e i s t e r , «De itinerario Aetheriae abbatissae perperam nomini 
S. Silviae addicto», Rheinisches Museum für Philologie 64 (1909), էջ 337—392)։ Ջոզեֆ Դեկոնինկը 
Մայստերի հոդվածի վերաբերյալ գրած իր ակնարկում, մեկը մյուսի հետեւից հերքելով 
վերջինիս բոլոր փաստարկները, հանգում է այն եզրակացությանը, որ Էթերիայի 
վկայությունը պետք է թվագրվի Դ. դարի վերջով (J.   D e co n i n ck , «Karl Meister — De itinerario 
Aetheriae abbatissae perperam nomini S. Silviae addict. Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge. 
LXIV. 3. 1909. s. 337—392», Revue Biblique 7 (1910), էջ 445)։ Կաբրոլն առաջարկում է 378—
388 թվականները (F.  Ca brol , Les Eglises de Jérusalem, la Discipline et la Liturgie au IVe siècle, Paris, 
1895, էջ 173)։ Ժ. Մորինն իր հերթին սահմանափակում է «Ուխտագնացության» գրության 
ժամանակահատվածը 394—396 թվականներով (G .   M o r i n , «Un passage énigmatique de 
S. Jérôme contre la pèlerine espagnole Eucheria?», Revue Bénédictine 30 (1913), էջ 174—186), մինչդեռ 
Ա. Լամբերտը միանշանակ կանգ է առնում 395 թվականի վրա (A .   L a m be rt,  «Egeria, soeur de 
Galla», Revue Mabillon 27 (1937), էջ 1—42)։ 

2 L .      D u ch e s n e , Origines du Culte Chrétien, Paris, 1920, էջ 519:
3 Նույն տեղում, էջ 288:
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Ահա վա սիկ տո նի՝ Էթե րիա յի մեզ ավան դած նկա րագ րու թյան լա տի-
նե րեն բնա գի րը եւ հա յե րեն թարգ մա նու թյու նը.

Sane Quadragesimae de Epiphania 
ualde cum summo honore hic celebrantur. 
Nam eadem die processio est in 
Anastase et omnes procedunt et ordines 
suo aguntur omnia cum summa laetitia, 
ac si per Pascha. Praedicant etiam omnes 
presbyteri et sic episcopus semper de eo 
loco tractantes Euangelii, ubi quadragesima 
die tulerunt Dominum in templo Ioseph et 
Maria et viderunt eum Symeon uel Anna 
prophetissa, filia Fanuhel, et de uerbis 
eorum, quae dixerunt uiso Domino, uel de 
oblatione ipsa, quam optulerunt parentes. 
Et postmodum celebratis omnibus per 
ordinem quae consuetudinis sunt, 
aguntur sacramenta, et sic fi t missa4.

Աստ վա ծա հայտ նու թյան քա ռաս նե րորդ օրն 
այս տեղ տոն վում է գե րա գույն հան դի սա վո րու-
թյամբ: Այդ օրը, ըստ կար գի, դե պի Հա րու թյան 
տա ճար թա փոր է կա տար վում, որին բո լո րը մաս-
նակ ցում են, եւ ամեն բան կա տար վում է գե րա-
գույն ուրա խու թյամբ, ինչ պես Զատ կի օրը: Բո լոր 
քա հա նա նե րը եւ ապա եպիս կո պո սը քա րո զում 
են՝ խո սե լով Ավե տա րա նի այն դրվագ նե րի վե րա-
բե րյալ, որ տեղ Հով սեփն ու Մա րիա մը Տի րո ջը քա-
ռաս նե րորդ օրը Տա ճար են տա նում, Սի մեոնն ու 
Փա նուե լի դուստր Ան նա մար գա րեու հին տես նում 
Նրան եւ Տի րո ջը տես նե լիս խոս քեր են ասում, եւ 
Նրա ծնող ներն ըն ծա ներ են մա տու ցում: Եւ բո լոր 
արա րո ղու թյուն նե րը կար գի հա մա ձայն կա տա րե-
լուց հե տո մա տուց վում է խոր հուր դը, եւ տրվում 
է ար ձա կու մը:

Հիմն վե լով Էթե րիա յի վստա հե լի տե ղե կու թյուն նե րի վրա՝ կա րող ենք 
անել հե տեւ յալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը։
ա) Տյառ նըն դա ռա ջի տո նը Երու սա ղե մում կա տար վում էր բա ցա ռիկ 

շու քով: Եւ ճիշտ այս պատ ճա ռով է, որ ուխ տա վո րու հին օգ տա գոր ծում 
է գե րադ րա կան աս տի ճա նի եզ րեր, ինչ պի սիք են՝ «cum summo honore»5, 
«cum summa laetitia»6՝ նկա րագ րե լու հա մար Սուրբ Քա ղա քում տի րող 
ուրա խու թյան ու տո նա կա տա րու թյան իրա կան մթնո լոր տը։
բ) Տո նի նկա րագ րու թյան հա մա տեքս տում օգ տա գործ վող «hic»7 

բառն առնչ ված է տե ղան քի, այ սինքն՝ Երու սա ղե մի հետ. մի հան գա մանք, 
որն ուխ տա վո րու հուն պատ ճա ռել է թե՛ զար մանք եւ թե՛ վե րին աս տի ճա-
նի հե տաքրք րու թյուն՝ նկա տի ունե նա լով Տյառ նըն դա ռաջ տո նի նո րա-
մու ծու թյուն լի նե լը։ Կաս կա ծից վեր է, որ Էթե րիան առա ջին ան գամ էր 
հան դի պում այս տո նին։
գ) Տյառ նըն դա ռա ջը Զատ կի տո նա կա տա րու թյան հետ հա մե մա տե-

լու փաս տը՝ «ac si per pascha»8, առա ջին հեր թին նշա նա կում է այն բարձր 

4 Ét h é r i e , Journal de Voyage, Sources Chrétiennes 21 (1948), էջ 206։
5 «Գերագույն հանդիսավորությամբ»։
6 «Գերագույն ուրախությամբ»։
7 «Այստեղ»։
8 «Ինչպես Զատկի օրը»։
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կար գա վի ճա կը, որով օժտ ված էր տո նի ծի սա կան արա րո ղա կար գը։ 
Պարզ է, որ նման հա մե մա տու թյուն ներ անե լու հա մար Էթե րիան պի տի 
նա խա պես քա ջա ծա նոթ եղած լի ներ զատ կա կան տո նա կա տա րու թյան 
ծի սա կար գին9։
դ) Նոր տո նը նշվում էր ոչ թե որեւէ եկե ղե ցում, այլ Սուրբ Գե րեզ մա-

նի վրա՝ Հա րու թյան տա ճա րում՝ Anastasis-ում10։ Այս իրո ղու թյու նը մեկ 
ան գամ եւս գա լիս է ապա ցու ցե լու այն կա րեւո րու թյու նը, որը երու սա-
ղե մյան հայ րե րը վե րագ րել են Տյառ նըն դա ռաջ տո նին։ Հա րու թյան տա-
ճա րում ողջ կղե րա կան դա սը եպիս կո պո սի նա խա գա հու թյամբ ունկնդ-
րում էր օր վա խորհր դի հետ կապ ված քա րոզ ներն ու եպիս կո պո սի՝ Ղու-
կաս ավե տա րան չի ըն թերց ված քի (Ղուկ. Բ. 22—39) վրա հիմն ված եզ-
րա փա կիչ պատ գա մը, որին հե տեւում էր սուրբ եւ ան մահ Պա տա րա գը։ 
Այս հա մա տեքս տում կա րեւոր է ուշադ րու թյուն դարձ նել մեկ այլ հար-
ցի եւս։ Մի կող մից նկա տի ունե նա լով Հա րու թյան տա ճա րի մաս կազ-
մող Anastasis եկե ղե ցու կա ռուց վածքն ու մար դա տա րո ղա կա նու թյու նը 
եւ մյուս կող մից խնդրո առար կա տո նի արա րո ղա կար գա յին ծա վալ նե-
րը՝ առա վել տրա մա բա նա կան է թվում հա վա տա ցյալ նե րի մեկ տե ղու մը 
ոչ թե Anastasis-ում, այլ Հա րու թյան տա ճա րի արեւե լյան մա սում գտնվող, 
ավե լի ըն դար ձակ եւ բա զի լիկ կա ռուց վածք ունե ցող «Martyrium»11 կոչ-
վող մեկ այլ եկե ղե ցում։
Հա յոց ճա շո ցի «Փեբ րուա րի ամ սոյ որ աւր. ԺԴ. Քա ռաս նորդք Ծննդեան 

Տ՟Ն մե րոյ Յ՟Ի Ք՟Ի ժո ղո վին ի Սուրբ Մատ րանն ի քա ղա քի»12 վկա յու թյու նից 
պարզ է դառ նում, որ 395—439 թթ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում տո-
նա կա տա րու թյան վայ րը հի րա վի փոխ վում է13։ Տվյալ պա րա գա յում կա-

9 Հարկ է նկատել, որ ի տարբերություն Տյառնընդառաջի, որը նշվում էր Հարության տա-
ճա րում, Երուսաղեմում Էթերիայի գտնվելու ժամանակաշրջանում զատկական հան դի սա վոր 
արարողությունը կատարվում էր Սիոնի եկեղեցում, որը, ավանդության համաձայն, հիմն վել 
էր Քրիստոսի կողմից, եւ ուր Սուրբ Հոգին իջել էր առաքյալների վրա։ 335—347 թվականներին 
փոքրիկ եկեղեցու տեղում կառուցվում է սքանչելի բազիլիկ տաճար, Ét h é r i e , էջ 60։

10 L .   H .   V i n c e n t  — F.   M .   A b e l , Jérusalem, Recherches de Topographie, d’Archéologie et 
d’Histoire, I, Paris, 1914, էջ 181—185։

11 Vi n ce n t  — A b e l ,  I ,  էջ 189—194։ Ca b r o l , էջ 14։ Հայերեն ձեռագրական ավան դու-
թյան մեջ այն հայտնի է նաեւ «Մատուռ» անվամբ։

12 C h .  R e n ou x , Le Codex Arménien Jérusalem 121. II. Édition comparée du texte et de deux autres 
manuscrits, Patrologia Orientalis 36 (1971), էջ 228։

13 Ըստ հայր Ռենոյի՝ տոների տեղափոխությունների պատճառ հանդիսացող խթանը 
415 թվականին Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի աճյունի հայտնաբերման իրողությունն էր, 
որից հետո հունվարի 7-ին ընկնող սրբի հիշատակության օրը տոնվում էր ոչ թե Գողգոթայում, 
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րե լի է են թադ րել, որ նման քայ լի դի մե լու հիմ նա կան դրդա պատ ճա ռը 
ժո ղովր դագ րա կան գոր ծոնն էր՝ հաշ վի առ նե լով Երու սա ղե մի բնակ չու-
թյան եւ ուխ տա վոր նե րի օրե ցօր աճող ընդ հա նուր թվա քա նա կը։
Հաս տա տե լով հայր Դյու շես նի կար ծի քը Տյառ նըն դա ռաջ տո նի վե րա-

բե րյալ՝ տես նում ենք Էթե րիա յի վկա յու թյու նը հա վե լյալ վեր լու ծու թյան 
են թար կե լու կա րիք՝ տո նի հետ առնչ ված այլ ար ժե քա վոր նրբու թյուն նե-
րը բա ցա հայ տե լու հա մար։
Տո նի անու նը։ Առա ջին հան գա ման քը, որին անհ րա ժեշտ է անդ րա դառ-

նալ, տո նի անունն ու նրա պաշ տո նա կան ձեւա կեր պումն են։ Էթե րիա յի 
գոր ծա ծած «quadragesimae de Epiphania»14-ն բա ցա հայ տում է տո նի անու նը՝ 
իր ամ բողջ վա ղե մու թյամբ։ «Quadragesimae de Epiphania» անունն ուղ ղա կի 
եւ ան մի ջա կան կեր պով հայց է ներ կա յաց նում հաս տա տե լու տո նի վա-
վե րա կա նու թյու նը՝ փա րա տե լով հնա րա վոր ան տե ղի կաս կած նե րը եւ ի 
սկզբա նե ծա նու ցե լով, որ այն Աստ վա ծա հայտ նու թյան քա ռաս նորդքն է։ 
Հաշ վի առ նե լով, որ Երու սա ղե մի հա յոց ճա շո ցը նույն պես օգ տա գոր ծում 
է միեւ նույն հնա մե նի ձեւա կեր պու մը՝ կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ տո նի 
անու նը տա կա վին չէր ձեւա վոր վել այս ժա մա նա կաշր ջա նում։
Ծե սը։ Էթե րիա յի վկա յու թյու նը մեզ փո խան ցում է տո նի ծի սա կար գի 

զար մա նա լիո րեն ճոխ եւ զար գա ցած կա ռուց վածք։ Ան տա րա կույս անհ-
րա ժեշտ էր բա վա կա նա չափ ժա մա նակ, որ նո րա հաս տատ տո նի արա-
րո ղա կար գը հաս ներ նման մա կար դա կի։ Նույ նիսկ Էթե րիան անն կատ 
չի թող նում այս փաս տը՝ նկա տե լով. «Et postmodum celebratis omnibus per 
ordinem»15 եւ այ լուր՝ «ordine suo»16։

1. Թա փոր։ Ծե սի հետ կապ ված՝ հարկ է հպան ցիկ անդ րա դառ նալ 
նաեւ դե պի Հա րու թյան տա ճար ըն թա ցող «processio»-ի արա րո ղու թյա նը, 
որ հի շա տակ վում է բնագ րում։ Դժվար է կռա հել, թե խոսքն այս տեղ ծի-
սա կան բուն իմաս տո՞վ թա փո րի մա սին է, թե՞ պար զա պես «դե պի եկե-
ղե ցի» առաջ նորդ վե լու։ Բնագ րում առ կա «Nam eadem die processio est in 
Anastase et omnes procedunt et ordine suo aguntur omnia cum summa laetitia»17 
բա ռե րը նյութն ուսում նա սի րող գիտ նա կան նե րի մո տե ցում նե րում 

այլ Սուրբ Ստեփանոսի մատուռի մեջ, R e n ou x ,  էջ 169։
14 «Քառասնորդք Ծննդեան»։
15 «Եւ բոլոր արարողությունները կարգի համաձայն կատարելուց հետո»։
16 «Ըստ կարգի»։
17 «Այդ օրը, ըստ կարգի, դեպի Հարության տաճարը թափոր է կատարվում, որին բոլորը 

մասնակցում են, եւ ամեն բան կատարվում է գերագույն ուրախությամբ»։
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առա ջաց րել են զգա լի տա րա ձայ նու թյուն ներ։ Մինչ ոմանք18 պնդում են, 
որ ուխ տագ նա ցու թյան այս վկա յու թյու նը ոչ մի առն չու թյուն չու նի ծի-
սա կան իմաս տով թա փո րի արա րո ղու թյան հետ, այլք19, ընդ հա կա ռա կը, 
հա մոզ ված են, որ խոս քը, բա ռիս բուն իմաս տով, թա փո րի մա սին է։ Ինչ 
էլ որ լի նի Էթե րիա յի վկա յու թյան բուն իմաս տը, ակն հայտ է, որ թա փո րի 
գա ղա փա րը, մեկ ան գամ երեւան գա լով, ար դեն իսկ իր ազ դե ցու թյու նը 
պի տի ունե նար հե տա գա շրջա նի զար գա ցում նե րի վրա։ Պա տա հա կան 
չէ, որ թա փո րի թե ման շա րու նա կու թյուն եւ լայն տա րա ծում է ստա նում 
ինչ պես ուշ տո նա բա նա կան ավան դույ թի, այն պես էլ ծի սա կան արա րո-
ղա կար գի ձեւա վոր ման պատ մու թյան մեջ20:

18 Առաջինը, ով կասկածի տակ դրեց Էթերիայի վկայության մեջ եղած «processio e 
omnes procedunt» արտահայտության ծիսական նրբերանգ ունենալը, նույն ինքը Դյուշեսնն 
էր, որի կարծիքով՝ խոսքն այստեղ պարզապես հավատացյալների բազմության՝ դեպի 
եկեղեցի ընթանալու մասին է։ Գաղտնիք չէ, որ կիրակնօրյա ամեն Պատարագ ուղեկցվում 
էր նմանատիպ մարդկային թափորով։ D u c h e s n e , էջ 499. Ca b r o l , էջ 79. P.   B at i f f o l , 
«La fête de la Chandeleur et les Lupercales», Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France 
(1916), էջ 137—138. É .   D e  M o r e au , «L’Orient et Rome dans la fête du 2 février», Nouvelle 
Revue Théologique 62 (1935), էջ 12. M .   R i g h e t t i , Storia Liturgica, II, Milano, 1969, էջ 84. 
Ю.   Р у б а н , Сретение Господне, Санкт-Петербург, 1994, էջ 49—50։ 

19 Բոլորովին հակառակ կարծիքի էին Բաումստարկը, Առնոն, Բաստիանսենը, 
Ուսպենսկին, Լոսսկին եւ այլք, ովքեր այս դրվագում տեսնում էին, բառիս բուն իմաստով, 
ծիսական արարողություն։ A .  Bau m sta r k , On the Historical Development of the Liturgy, Minnesota, 
2011, էջ 106. A .  Er nou t , «Les mots grec dans la Peregrinatio Aetheriae», Emérita 20 (1952), էջ 289—307. 
A .   A .   R .   Ba st i a e n s e n , Observations sur le vocabulaire liturgique dans l’Itinéraire d’Égérie, Nijmegen, 
1962, էջ 26—39. В.   Л о сск и й  — Л .   Усп е н ск и й , Смысл икон, Москва, 2014, էջ 253։ Այսպես՝ 
Բաստիանսենն իր մանրակրկիտ աշխատության մեջ քննում է Էթերիայի ուխտագնացության 
բնագրում գործածված «procedere» բառն այն պարունակող 18 դրվագում՝ հանգելով այն 
եզրակացությանը, որ բոլոր դեպքերում էլ «procedere» բառը գործածվել է սուրբ Պատարագի 
կապակցությամբ եւ ունի ուրույն ծիսական արարողության բնորոշում, Ba sti a e ns e n , էջ 30։

20 Տվյալ նյութի մեջ խորանալու խնդիր բոլորովին չդնելով մեր առջեւ՝ պարզապես ցան-
կա նում ենք ավելացնել, որ իրոք չի բացառվում, որ Էթերիայի վկայության համատեքստում 
«procedere» բառը կարող է ունենալ ուղղակի ժողովրդի «ընթանալու», «առաջանալու» իմաս-
տը։ Խնդիրն առավել լուսաբանելու նպատակով հարկավոր է մտաբերել հին Երուսաղեմի 
տե ղագրական առանձնահատկությունները․ քաղաքի փողոցների, հատկապես Հարության 
տա ճարի շրջակայքում հին հռոմեական նախատիպով կառուցվածների, լայնությունը չէր գե-
րա զանցում 5—6 մետրը (հմմտ. N.   Av i g a d , Discovering Jerusalem, London, 1984)։ Մադաբայի 
քար տեզը (560 թ.) այս իմաստով ունի բացառիկ կարեւորություն, քանզի փոխանցում է մեզ 
Սուրբ Քաղաքի հնագույն պատկերն իր բոլոր առանձնահատկություններով։ Հետեւաբար 
տրա մաբանական է թվում, որ Էթերիայի վկայությունը ճիշտ մեկնաբանելու համար նեղ փո-
ղոց ները կարող են լինել հնարավոր պրիզման, ըստ որի՝ հավատացյալների բազմության 
(իսկ ուխտավորուհին բազմիցս է շեշտում այս փաստը՝ «omnis multitudo» (24, 4) կամ 
«Pro sollemnitate autem et laetitia ipsius diei infi nitae turbae se undique colligent in Ierusolima, non 
solum monazontes, sed et laici uiri aut mulieres» (25, 12)) դանդաղաշարժ ընթացքը դեպի եկեղեցի 
իս կա պես թափորի տպավորություն կարող էր թողնել։ Ուշագրավ է, որ Երուսաղեմի հայոց 
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2. Հա մա քա րոզ խո սու թյուն։ Էթե րիան այս դրվա գում մեզ ավան դում է 
քրիս տո նեու թյան վաղն ջա գույն շրջա նի սո վո րու թյուն նե րից մե կը՝ հա մա-
քա րոզ խո սու թյու նը21, ըստ որի՝ պաշ տո նա կան արա րո ղու թյա նը ներ կա 
բո լոր հո գեւո րա կան նե րը հեր թա կա նու թյամբ խոսք էին ասում՝ տա լով 
օր վա խորհր դի իրենց մեկ նա բա նու թյուն նե րը22։ Ստեղծ վում է այն պի սի 
տպա վո րու թյուն, թե այս սո վո րու թյու նը եւս ան ծա նոթ էր Էթե րիա յին23։

3. Ավար տա կան քա րոզ։ Եպիս կո պո սի ավար տա կան քա րոզն ու օր վա 
տո նի՝ Ղու կա սու Ավե տա րա նի ըն թերց ված քի մեկ նա բա նու թյու նը։ Եպիս-
կո պո սի նա խա գա հու թյունն արա րո ղու թյա նը Երու սա ղե մի ծե սի կա րեւո-
րա գույն բա ղադ րիչ նե րից մեկն էր, իսկ նրա ճա ռը, իբ րեւ կա նոն, միշտ 
նվիր ված էր օր վա խորհր դին (25, 10)։

4. Պա տա րագ։ «Sacramenta»-ի մա տու ցու մը։ Տվյալ պա րա գա յում 
«sacramenta»-ով Էթե րիան նկա տի ունի սուրբ եւ ան մահ Պա տա րա գը24։

5. Ար ձա կում։ Իս պա նա ցի ուխ տա վո րու հին նկա րագ րում է նաեւ ար ձակ-
ման արա րո ղու թյու նը։ Այն ան փո փոխ կեր պով միշտ կա տար վում էր արա-
րո ղու թյան ավար տին, երբ ներ կա նե րը, համ բու րե լով եպիս կո պո սի աջը, 
լքում էին եկե ղե ցին, մինչ վեր ջինս բաշ խում էր իր օրհ նու թյուն նե րը (24, 2)։

ճա շոցը եւս տոնի կանոնում ոչ մի անդրադարձ չունի թափորի արարողությանը։ Որն էլ 
լինի իրականությունը, փաստը մնում է այն, որ հաջորդ դարաշրջաններում հանդիսավոր 
թա փոր (λιτάνεια) կազմակերպելու սովորույթն սկսում է մնայուն տեղ զբաղեցնել Է. դարի 
երու սա ղեմյան տոնակարգում՝ ըստ մեզ հասած վրացական ճաշոցի տեղեկությունների 
(K .   K е к е л ид з е , Iерусалимскiй Канонарь, Тифлисъ, 1912, էջ 238)։

21 Հայտնի է, որ Քառասնորդական պահքի ընթացքում եւս չորեքշաբթի եւ ուր բաթ 
օրերին տեղի էր ունենում նմանօրինակ արարողություն, որն ավարտվում էր նա խա գահող 
եպիսկոպոսի եզրափակիչ ճառով․ «Sane quia hic consuetudo sic est, ut de omnibus presbyteris, 
qui sedent, quanti uolunt, praedicent, et post illos omnes episcopus praedicat» (25, 1)։

22 Քրիստոնեական վաղեմի այս սովորությունն իր արմատներով սերում էր Վերջին 
ընթրիքի ավանդությունից։ Քրիստոնեական Եկեղեցու վաղ շրջանում հոգեւորականները 
ոչ միայն համաքարոզում էին, այլեւ համապատարագում (Н .   Б а р с о в , Исторiя Первобытной 
Христiанской Проповѣди (до IV вѣка), С.—Петербургъ, 1885, էջ 203)։ Համապատարագության 
(«concelebrazione») ավանդությունը մինչեւ օրս պահպանվել է Հռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցու 
ծիսակարգում։ Այլ հարց է, թե որքան կարող էին տեւել համաքարոզչական տարրով օժտ-
ված այս արարողությունները։ Անշուշտ, սուրբ Տեղյաց ուխտավորների համար նման հար-
ցա դրումը երբեք արդիական չէր, այնուամենայնիվ Էթերիայի խոսքերից պարզ է դառնում, 
որ մասնավոր տոների արարողությունները, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, ո՛չ սկիզբ 
ունեին, ո՛չ ավարտ։ Դրանք սկսվում էին աքաղաղի կանչից առաջ՝ «ante pullorum cantum» (24, 
1), եւ շարունակվում ամբողջ գիշեր՝ «omnes nocte» (25, 12)։ 

23 Հարկ է նկատել, որ այստեղ նույնպես Էթերիան օգտագործում է «hic» բառը (25, 1)։ 
24 Երուսաղեմում Դ. դարում գործածվում էր Corpus Liturgiae Orientalis-ի մաս կազմող 

երու սաղեմյան Պատարագը, որի առանցքը կազմում էին Վերջին ընթրիքի վրա խարսխված 
գո հա բա նական աղոթքը եւ հացի բեկման ու գինու բաշխման խորհուրդները։
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Ժո ղովր դա կան ըն կա լու մը։ Այս հար ցին անդ րա դար ձը, մեր կար ծի-
քով, գո յու թյան իրա վունք ունի այն քա նով, որ քա նով օր վա լույ սի տակ 
է բե րում հե տեւ յալ ոչ պա կաս կա րեւոր են թադ րա կան եզ րա հան գու մը․ 
Տյառ նըն դա ռա ջի տո նի հիմ նադ րու մից ի վեր անհ րա ժեշտ էր առն վազն 
որո շա կի ժա մա նակ, որ Երու սա ղե մի բնա կիչ նե րը ոչ միայն ըն դու նեին 
այս նո րա րա րու թյու նը, այ լեւ սի րեին տոնն այն աս տի ճա նի, որ Էթե րիան 
զար ման քով նկա տեր. «Nam eadem die processio est in Anastase et omnes 
procedunt et ordine suo aguntur omnia cum summa laetitia ac si per pascha»25։
Պաշ տո նա կան եկե ղե ցա շի նու թյու նը։ Տո նի առա ջաց ման ար տա քին եւ 

անուղ ղա կի ազ դակ նե րից մե կը կա րե լի է եւ պետք է նկա տել ժա մա նա-
կի կայ սեր ծա վա լած բուռն եկե ղե ցա շի նա կան գոր ծու նեու թյու նը։ Խոս-
քը Կոս տան դիա նոս (306—337 թթ.) կայ սեր մա սին է, որը նա խեւա ռաջ 
ամ բող ջո վին մաք րում է Սուրբ Քա ղա քը Ադ րիա նոս (117—138 թթ.) կայ-
սեր տի րա պե տու թյան օրե րից մնա ցած հե թա նո սա կան տա ճար նե րի 
մնա ցորդ նե րից եւ ապա վե րա կանգ նում այն բո լոր սրբա վայ րե րը, որոնք 
խո նարհ վել էին Դիոկ ղե տիա նոս (284—305 թթ.) կայ սեր հա լա ծանք նե րի 
օրոք։ Կոս տան դիա նոս կայ սեր դի տա վո րու թյու նը չէր սահ մա նա փակ-
վում պարզ բա րե կարգ ման աշ խա տանք նե րով։ Ընդ հա կա ռա կը՝ Կոս տան-
դիա նո սի ան թա քույց նպա տակն էր Երու սա ղե մին հա ղոր դել կայ սե րա-
կան քա ղա քին վա յել կար գա վի ճակ26։ Հա մա ձայն նոր Հռո մի հիմ նա դիր 
եւ շի նա րար Կոս տան դիա նո սի27 տես լա կա նի՝ Երու սա ղե մում կա ռուց վում 
են մի շարք քա ղա քա ցիա կան նշա նա կու թյան են թա կա ռույց ներ, ինչ պես 
նաեւ պաշ տա մուն քա յին վայ րեր։ Ուստի ամ փո փե լով կա րող ենք են թադ-
րել, որ չի բա ցառ վում ուղ ղա կի զու գա հե ռը, մի կող մից, ընդ լայն ված 
եկե ղե ցա շի նու թյան եւ մյուս կող մից՝ ծի սա կան տար վա հարս տաց ման 
գոր ծըն թաց նե րի մի ջեւ: Ի վեր ջո, Եկե ղե ցու հայ րե րը, իրենց տրա մադ րու-
թյան տակ ունե նա լով երկր պա գու թյան տար բեր վայ րեր, կա րող էին նա-
խընտ րել գնալ Կոս տան դիա նո սի ճա նա պար հով՝ զարկ տա լով Երու սա ղե-
մի ծի սա կան տար վա զար գաց մա նը՝ հարս տաց նե լով այն նոր տո նե րով, 
ինչ պես նաեւ սրբոց հի շա տա կու թյան օրե րով:

25 «Այդ օրը, ըստ կարգի, դեպի Հարության տաճարը թափոր է կատարվում, որին բո լո րը 
մասնակցում են, եւ ամեն բան կատարվում է գերագույն ուրախությամբ, ինչպես Զատ կի օրը»:

26 Vi n ce n t  — A be l , էջ 154—180; Ca b r o l , էջ 6։
27 Հանուն արդարության՝ անհրաժեշտ է հիշել նաեւ Կոստանդիանոսի մոր՝ կայսրուհի 

Հեղինեի անուրանալի դերն ու նշանակությունը։ Նա, հակառակ իր պատկառելի տարիքին 
(79 տարեկան), ուխտագնացություն կատարեց դեպի Երուսաղեմ։
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РЕЗЮМЕ

Праздник Сретения Господня, как самостоятельное торжество, был основан 
в Иерусалиме. Первое свидетельство о нем относится к перу Этерии, посетив-
шей Святой Град в IV веке. За ним следует один из важнейших литургических 
источников V в. — Армянский Лекционар Иерусалима. Анализ сохранивших-
ся свидетельств испанской паломницы помогает нам восстановить великолеп-
ную ритуальную мозаику праздника, которая кроме прочего выделяется такими 
составляющими, как процессия, проповедование, основное поучение, посвя-
щенное празднику, Литургия и отпуст. Кроме того, сопоставление Itinerarium 
Aetheriae с Армянским Лекционаром, выявляет тот замечательный факт, что в 
период своего основания первоначальное название праздника было «Сороковой 
день от Епифании (Богоявления)», что в своем роде можно рассматривать как 
условное название. Учитывая популярность праздника, однако, данное явление 
было непродолжительным, и вскоре праздник получил новое название, отража-
ющее полноту своего богословского и эортологического смысла.

SUMMARY

The Feast of the Presentation, as an independent solemnity, was founded in Jeru-
salem. The fi rst evidence of it belongs to Etheria, who visited the Holy City in the 4th 
century, which is followed by one of the most important liturgical monuments of the 5th 
century, the Armenian Lectionary of Jerusalem. Evaluation of information provided by 
the Spanish pilgrim helps us to restore the magnifi cent ritual mosaic of the feast, which, 
among other things, stands out for such components as procession (?), co-preaching, the 
main homily, Liturgy and dismissal. In addition, the comparison of Itinerarium Aethe-
riae with the Armenian Lectionary reveals the remarkable fact that at the time of its 
foundation, the original name of the feast was “Fortieth day of Epiphany”, which can be 
only considered as a conditional name. However, given the popularity of the feast, this 
custom was short-term, and soon the feast received a new name refl ecting the fullness 
of its theological and heortological meaning.



ՎԱՉԱԳԱՆ  ԱՎԱԳՅԱՆ
Բանասիրական գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ
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Սկիզ բը՝ նա խոր դիվ

Դ
րաս խա նա կերտ ցու մե ծա գույն հար գանքն ակն հայտ է նաեւ Սա հակ 
(Սա հակ Գ. Ձո րո փո րե ցի) հայ րա պե տի նկատ մամբ, «որ հայ րե նե օք 

էր ի Ձո րա փո րոյ յար քու նա շէն գեղ ջէ եւ մայ րե նե օք ի Մա ղազ գա ւա ռէ ի 
գեղ ջէ Բերդ կաց» (էջ 96): Հու զիչ ճա կա տա գիր է վի ճակ վում այս կա թո-
ղի կո սին, որի հայ րա պե տու թյան տա րի նե րին Հա յաս տա նը շա րու նա կում 
էր մնալ արա բա-բյու զան դա կան հա կա մար տու թյան ոլոր տում: Ստեղծ-
ված ծանր պայ ման նե րում Սա հակ Ձո րա փոր ցին իրեն դրսեւո րում է որ-
պես հա յոց հա վատ քի նա խան ձախն դիր, հա րա զատ ժո ղովր դի խա ղա ղու-
թյան ու անվ տան գու թյան անձ նու րաց պաշտ պան: Հա յաս տան ներ խու-
ժած Աբդ լահ անու նով ոս տի կա նը, լի նե լով, ինչ պես գրում է պատ մի չը, 
«այր ժանտ ժպիրհ եւ ապա րա սան եւ յա ւէտ չա րա բա րոյ, որ զկեղ ծա ւո-
րու թիւնն իբ րեւ զթոյնս իժի յինքն բու նեալ ունէր եւ կա լա նա ւոր կա պա-
նօք չար չա րէր զիշ խանս եւ զա զատս աշ խար հիս Հա յոց, եւ յա ւա րի առ-
նոյր զկա րա սի եւ զստա ցուածս բազ մաց» (էջ 96), Սա հակ կա թո ղի կո սին 
հա յոց իշ խան Սմբատ Բագ րա տու նու հետ շղթա յում եւ տա նում է Դա-
մաս կոս: Դրա նից հե տո էլ խա լի ֆա յի զո րա կան նե րի ան լուր վայ րա գու-
թյուն ներն ու ավա զա կա յին հար ձա կում նե րը շա րու նակ վում են, որոնց 
մեր ժո ղո վուր դը եր բեմն հա կա դար ձում է, ըմ բոս տա նում եւ ար դար զայ-
րույ թով վրեժխն դիր լի նում: Հա յե րի ապս տամ բու թյան պատ ճա ռով խա-
լի ֆան պատ ժար շավ է ձեռ նար կում Հա յաս տա նի վրա՝ սպառ նա լով հրդե-
հել, քան դել հա յոց եկե ղե ցի նե րը, կոր ծա նել, սրի մատ նել ժո ղովր դին: 
Սա հակ Ձո րա փոր ցին, որ այդ ժա մա նակ, ինչ պես վկա յում է Հով հան նես 
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Դրաս խա նա կերտ ցին, դեռ Դա մաս կո սում էր, լսե լով արաբ զո րա պե տի 
սպառ նա լիք նե րի մա սին, նրա մոտ գնա լու իրա վունք է խնդրում՝ հու սա-
լով հաշ տու թյան եզ րեր գտնել: Սա կայն ճա նա պար հին՝ Խա ռա նում, նա 
ծանր հի վան դա նում է եւ վախ ճան վում: Մահ վա նից առաջ, սա կայն, նա 
արաբ զո րա պե տին «աղա չա լից», «խրա տա կան խօս քե րով» մի նա մակ է 
գրում, որ տեղ հի շեց նե լով «մարմ նի սո վո րա կան մա հը», «դժոխ քի խիստ 
դառ նու թիւ նը», «ինչ պէս նաեւ օտար տե ղում իր մեռ նե լը նրա հա մար որ-
պէս մեղ մաց նող փաստ բե րե լով», հա մո զում-աղա չում է հետ դառ նալ չար 
խորհր դից եւ չկա տա րել այդ ապի րատ մտադ րու թյու նը (էջ 99): Եւ ապա 
հրա մա յում է, որ իր մեռ նե լուց հե տո այդ հրո վար տա կը դնեն իր աջ ձեռ-
քում, որ պես զի զո րա պե տը գա լով վերց նի իր ձեռ քից եւ թե րեւս զղջա 
ու չկա տա րի իր անօ րեն մտադ րու թյուն նե րը: Եւ իս կա պես, երբ խա լի-
ֆա յու թյան ոս տի կա նը գա լիս եւ մո տե նում է «Աստ ծու մար դու դիա պա-
տուած մարմ նին» եւ նրան ող ջու նում որ պես կեն դա նի մար դու, «Հոգ ւոյն 
ազ դումնն զձեռն սրբոյն, որ անշն չու թեամբն էր խա փա նեալ՝ շար ժեաց 
ընդ դէմ ոս տի կա նին ի պատ ճառս աղեր սա նաց» (էջ 100): Աբդ լահ ոս տի-
կա նը, նախ զար մա նա լով այս հա րա շա գոր ծու թյան վրա, որ հա վա նա կա-
նո րեն ունի բա նա հյու սա կան ակունք, կար դում է նա մա կը, ապա հիա նա-
լով կա թո ղի կո սի կամ քի ուժով ու նվիր վա ծու թյամբ՝ նե րում հա յոց նա խա-
րար նե րի «հան ցանք նե րը», խոս տա նում կա տա րել նրա՝ նա մա կում նշված 
խնդրանք նե րը՝ կա սեց նե լով դե պի Հա յաս տան ձեռ նարկ վող ար շա վան-
քը: Այս տեղ ակ նա ռու է թշնա մու ակ նա ծան քը հայ րա պե տի նկատ մամբ, 
որ նույն պես կա րե լի է դի տար կել որ պես կեր պա րա կերտ ման սկզբունք: 
«Այս պի սով,— գրում է Վ. Վար դա նյա նը,— ծե րու նա զարդ Սա հակ Կա թո-
ղի կո սը՝ հայ րե նի երկ րի քա ղա քա կան փրկու թյան իրա տես առաջ նոր-
դը, առ ոչինչ հա մա րե լով ամեն տե սակ վտանգ ներն ու որո գայթ նե րը, 
մեկ նեց Խա ռան, որ պես զի իր հո տին փրկի մա հա ցու հոր ձան քից... Նա 
վտան գա վոր պա հին եր կի րը ձեր բա զեր ծեց ահա վոր վտան գից եւ իր հո-
գով ու ա րյու նով ապա հո վեց նրա թե կուզ կար ճա տեւ, բայց հույժ անհ րա-
ժեշտ խա ղա ղու թյու նը: Նրա կա տա րա ծը հե րո սա կան ինք նա զո հու թյուն 
էր, իր նպա տա կի ծան րա լուծ բե ռը կրե լու բա ցա ռիկ օրի նակ»1: Իսկ ահա 
թե ինչ պես է որա կում ին քը՝ Դրաս խա նա կերտ ցին, Սա հակ հայ րա պե տի 

1 Վ .  ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ , Սահակ Ձորափորցի՝ նահատակ Կաթողիկոսը, «Էջմիածին», Ը., 2001, 
էջ 78:
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հա մար ձակ ձեռ նար կու մը. «Եւ այս պէս զմե ռե լու թիւն նո րա պա տուա կան 
արար Աս տուած քան զմեր կեն դա նու թիւնս, եւ ի սադ րե լոյ աղօ թից նո րա 
փրկու թիւն մեծ ծա գեաց աշ խար հիս մե րում» (էջ 100):
Ընդգծ ված կեր պար է նաեւ Հով հան նես (Հով հան Գ. Օձ նե ցի) հայ րա-

պե տը, որի ան վա նը Դրաս խա նա կերտ ցին ան մի ջա պես կցում է «իմաս-
տա սէր» պատ վա նու նը2: Պատ մի չը, որը, ի դեպ, առա ջինն է տե ղե կու թյուն 
հայտ նում մեր այս կա թո ղի կո սի մա սին3, Հով հան Օձ նե ցուն նկա րագ րում 
է թե՛ ներ քին եւ թե՛ ար տա քին բա րե մաս նու թյուն նե րով: Նա ազն վա բա-
րո հո գեւո րա կան է, բա նի մաց ու խո րա գետ, բազ մա գետ ու բազ մահ մուտ 
գիտ նա կան. «...հմուտ եւ տե ղեակ գո լով բո լոր քեր թո ղա կան շա րագ-
ծաց, մա սանց բա նի եւ մաս նա կա նաց, այլ եւ վար ժից սե ռից եւ որք ընդ 
գո յա ցու թեամբ են սե ռա կան տե սա կա րա րու թիւնք մինչ ցան հատ վայր, 
եւ տար բե րու թեանցն եւս հան գա մա նաց եւ պա տահ մանց ան ջա տից եւ 
անան ջա տից ոչ ան տե ղեակ... Սա ամե նայն առա քի նի քա ջող ջու թեամբ 
զանձն տուեալ աշ խա տա սի րա բար կրթա կան ջա նիւ զինքն զի նէր յերգս 
հո գեւորս պա հօք եւ աղօ թիւք եւ ամե նա գի շեր տքնու թեամբ» (էջ 104):
Հով հան նես «մեծ իմաս տա սէ րը» զուրկ չէ նաեւ ար տա քին առա քի-

նու թյուն նե րից, որ, ի տար բե րու թյուն նա խորդ նե րի եւ նրան հա ջոր դող-
նե րի, պատ մի չը ման րա մաս նո րեն նկա րագ րում է. նա բարձ րա հա սակ է, 
թիկ նա վետ, գե ղաս քանչ հա սա կով ու փա ռա հեղ տես քով, «լաւ գոյն ունե-
ցող»: Այ սօ րի նակ բնու թա գի րը, կար ծում ենք, ոչ թե կեր պա րի ան հա տա-
կա նա ցում է հե տապն դում, այլ կա տա րյա լի ընդգ ծում, որ, թե րեւս, Դրաս-
խա նա կերտ ցին ներ բո ղա յին չա փա զան ցու թյամբ է ներ կա յաց նում:
Դրաս խա նա կերտ ցու հա ղորդ մամբ՝ Օձ նե ցին զգես տի տա կից ոչ թե 

բրդյա, այլ այ ծի մա զից գործ ված կո պիտ ու ան տա նե լի քուրձ էր հագ-
նում, մինչ դեռ դրսից զար դար վում էր գու նա վոր ըն տիր նյու թից պատ-
րաստ ված զգես տով։ Նա, ոս կին խար տո ցով ման րաց նե լով ու նրա հետ 
անու շա հոտ խուն կեր խառ նե լով, փչում էր ալե խառն մո րու քին, որն իջ-
նում էր մին չեւ նրա զգես տի գրպան նե րը։ Օձ նե ցու ար տա քին նկա րագ-
րու թյան մեջ զգա լի տեղ գրա վող հրա շա գործ ու վե հա տե սիլ այս տար-

2 Հետագայում այդ անվանումն ամրագրվել ու տարածվել է հայ մատենագրության մեջ. 
այդ մասին տե՛ս Մ .  ՊԱՊՅԱՆ , Հովհան Իմաստասեր Օձնեցի: Կյանքը եւ գործունեությունը, 
Երեւան, 1998, էջ 8—22:

3 Տե՛ս Ս .  ԶԱՔԱՐՅԱՆ , Սուրբ Հովհան Օձնեցի. Իմաստասեր կաթողիկոսը, Երեւան, 2019, 
էջ 35: 
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րե րը, որ, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, ունեն վի պա կան բնույթ եւ 
առն ված են ժո ղովր դա կան բա նա վոր կամ եկե ղե ցա կան գրա վոր ավան-
դա պա տում նե րից4, Դրաս խա նա կերտ ցին հի շա տա կում է ան շուշտ դար-
ձյալ նրան կա տա րյալ ներ կա յաց նե լու հա մար:
Վի պա կան է նաեւ Հով հան Օձ նե ցու տե սակ ցու թյունն արաբ ամի-

րա պե տի հետ, քա նի որ այդ հան դի պու մը եւս նկա րագր վում է վի պա-
կան գծե րով5։ Պատմ վում է, որ Օձ նե ցուն՝ «Աստ ծու մար դուն», տես-
նում է Վլիթ անու նով մի ոս տի կան, որն արաբ ամի րա պե տին պատ մում 
է Օձ նե ցու վա յել չու թյան մա սին, եւ ամի րա պե տը ցան կա նում է տես նել 
նրան։ Ըստ Դրաս խա նա կերտ ցու պա տու մի՝ Օձ նե ցուն մեծ պատ վով բե-
րում են ար քու նա կան քա ղաք: Ամի րա պե տը նրան պատ գամ է հղում, 
որ նա զգես տա վոր վի սո վո րա կան զար դա րան քով, եւ ին քը նրան այդ-
պես տես նի։ Սա կայն Օձ նե ցին, իր բարձ րա հա սակ, թիկ նա վետ կեր պա-
րանքն առա վել փայ լուն զգեստ նե րով զար դա րե լով եւ նոր ճեր մա կած մո-
րու քը ոս կե ծա ղիկ նե րի փնջի նման կազ մե լով ու ձեռքն առ նե լով ոս կեն-
կար գա վա զա նը, որ եբե նո սյա փայ տից էր, գա լիս է ամի րա պե տի մոտ։ 
Վեր ջինս սկզբում հա վա նու թյան չի ար ժա նաց նում Օձ նե ցու ար տա քին 
շքե ղու թյու նը, եւ արաբ կա ռա վար չի հարց մա նը, թե «Ըն դէ՞ր՝ ասէ, այդ-
պէս պճնա պա ճոյճ լի նիս. վասն զի Քրիս տոսն ձեր զպար կեշտ եւ զչնչին 
զգեստ պա տուեց եւ զնոյն արա րին աշա կերտք նո րա» (էջ 106), Օձ նե-
ցին պա տաս խա նում է. «Թէ պէտ Քրիս տո սի Աս տու ծոյ մե րոյ առ ի մէնջ 
առեալ մարմ նովն զաս տուա ծա կան փառսն ծած կեալ լի նէր իբ րեւ վա-
րա գու րաւ. սա կայն աս տուա ծա յին զօ րու թեան սքան չե լիք նշա նացն ոչ 
ծած կե ցաւ, այլ յա մե նե սին հե ղաւ. զնոյն շնորհ նշա նաց եւ արուես տից 
տա լով ի ձեռս աշա կեր տացն իւ րոց, որ բա ւա կան բե րէր զմիտս մարդ-
կան զար թու ցա նել յեր կիւղն Աս տու ծոյ՝ եւ ոչինչ պի տո յա ցան զգես տուց 
ահար կո ղաց: Իսկ արդ վասն զի փա կեալ է ի մէնջ բա զում նշա նաց նո ցա 
շնորհ. վասն այ նո րիկ ահար կու իմն զգես տուք հնա րիմք զպար զա միտ 
խա կու թիւն մարդ կան ըն դոս տու ցա նել յեր կիւղն Աս տու ծոյ: Զայս ապա 
եւ ի մանրմ նա ւոր թա գա ւորսդ ի ձեզ է տե սա նել. ծի րա նե փառ եւ ոս կե-
ճա մուկ զգես տուք եւ գե ղե ցիկ զար դուք եւ զի նուք առ ի յա հար կու թիւն 
բազ մաց բե րիլ: Զի թէ խա րազ նազ գեաց զձեզ ի մարդ կա նէ ոք տե սա նի-

4 Տե՛ս Տ .  ԴԱԼԱԼՅԱՆ , Հովհան Օձնեցու վիպական կերպարի համեմատական քննություն, 
ԼՀԳ, Երեւան, 2020, №2, էջ 182: 

5 Տե՛ս անդ, էջ 181:
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ցէ՝ եւ գծուծս եւ խո շորս, ոչ ոք պա կու ցեալ զար հու րես ցի ի փա ռաց ձե-
րոց, որ ոչն երեւի» (էջ 106): Այս ասե լով՝ Օձ նե ցին հա նում է իր ար տա քին 
զգեստ նե րը եւ ցույց տա լիս այն այ ծա մա զե հաստ ու կո պիտ հա գուս տը, 
որ կրում էր տա կից։ Սուրբ Հով հան Օձ նե ցու հա մեստ պահ վածքն ու խոս-
քերն այն քան են ազ դում ամի րա պե տի վրա, որ տի րա կա լը մե ծա րում ու 
պա տիվ նե րի է ար ժա նաց նում նրան։
Ինչ պես տես նում ենք, Դրաս խա նա կերտ ցին ոչինչ չի խնա յել սուրբ 

Հով հան Օձ նե ցուն կա տա րե լու թյան լույ սի տակ ներ կա յաց նե լու հա-
մար՝ նրան կեն դա նի ու տե սա նե լի երկ խո սու թյան մի ջո ցով պատ կե րե-
լով գործ նա կան հա րա բե րու թյուն նե րում, որ տեղ նա կեր պա րա վոր վում 
է որ պես շրջա հա յաց անձ նա վո րու թյուն, որն առա ջին հեր թին մտա-
ծում էր հա յու թյան անվ տան գու թյան ու հո գեւոր ինք նու րույ նու թյան 
ապա հով ման մա սին:
Գո վե լի կա թո ղի կոս նե րի շար քը լրաց նում է Տրդատ Ա. Ոթմ սե ցին, որի 

մա սին թեեւ Դրաս խա նա կերտ ցու խոս քը խիստ հա կիրճ է, սա կայն սեղ-
մու թյան մեջ ան գամ ուր վագծ վում է նրա կեր պա րը՝ որ պես հո գա տար, 
հայ րե նա սեր հո գեւոր առաջ նորդ. «...այր սուրբ եւ պար կեշտ եւ փայ-
լեալ առա քի նու թեամբ,— նրա մա սին գրում է պատ մի չը:— Յա ւուրս նո-
րա աս պա տակք չար հի նից յա մե նայն ուս տեք դա դա րեալ լի նէ ին ի սադ-
րե լոյ սրբու թեան աղօ թից նո րա» (էջ 108): Ինչ պես տես նում ենք, այս 
կա թո ղի կո սի ան հա տա կան հատ կա նիշ ներն ակն հայ տո րեն չեն ցու ցադր-
վում գոր ծո ղու թյուն նե րի եւ մարդ կա յին հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ. նա 
կեր պա վոր վում է հե ղի նա կա յին պատ րաս տի գնա հա տա կան նե րով, որ 
Դրաս խա նա կերտ ցուն հա տուկ կեր պա վոր ման սկզբունք նե րից մեկն է:
Հրա շա գործ հատ կա նիշ նե րով օժտ ված կեր պար է նաեւ Սիոն Ա. Բա-

վո նե ցին, որը մա նուկ հա սա կից սնվել ու կրթվել էր հայ րա պե տա րա նում՝ 
հան դես բե րե լով բնա կան առա քի նու թյուն: Մին չեւ հայ րա պե տա կան 
աթո ռին նստե լը, երբ դեռ նա Աղձ նյաց նա հան գի հո վիվն էր, պատմ վում 
է, որ Սա սու նում՝ Սիմ լե ռան ստո րո տում, ցա մա քում է մի հոր դա բուխ 
աղ բյուր, որը ոռո գում էր շրջա կա բազ մա թիվ այ գի ներն ու բու րաս-
տան նե րը: Դրա հե տեւան քով աղ բյու րից օգտ վող գյու ղի բնակ չու թյու-
նը հայտն վում է ծանր կա ցու թյան մեջ, քա նի որ «սկսաւ ապա կա նիլ եւ 
լքա նիլ պտղա բե րու թիւնք գեղջն եւ յեղ ծումն աւե րա կաց բե րիլ» (էջ 108): 
Կա տար վա ծը խո րա պես հու զում է նա հան գի ոս տի կա նին, որն իր մոտ 
է կան չում եպիս կո պո սին եւ աղա չում նրան մի հնար գտնել՝ աղ բյու րը 
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դար ձյալ բխեց նե լու հա մար: Վեր ջինս խոր հուրդ է տա լիս դի մել Աստ-
ծու զո րու թյա նը եւ մի կի րա կի՝ արեւա ծա գին, հա վա տա ցյալ նե րի խմբով 
շարժ վում է դե պի ցա մա քած աղ բյու րը: Այս տեղ աղոթք անե լով ու տե-
ղը խա չակն քե լով՝ նա ձեռ քում բռնած գա վա զա նով խփում է ակուն քին 
եւ «յան կար ծա կի յա կան թօ թա փելն բղխէ աղ բիւր վտա կեալ յօր դա բուղխ 
ակա նա կիտ պար զուա ծին» (էջ 110): Այս հրա շա պա տու մը, որ ակ նա ռու 
նմա նու թյուն ունի հրեա նե րի Մով սե սի՝ գա վա զա նով ապա ռա ժը խո ցե-
լով՝ ջուր հո սեց նե լուն (Ելք ԺԷ. 4—6) եւ հի շեց նում է նաեւ հա յոց Ներ-
սես Մեծ հայ րա պե տի՝ աք սո րի մեջ ամա յի ու ան ջուր կղզում անուշ աղ-
բյուր բխեց նե լու պատ մու թյու նը6, որ, ըստ Մ. Աբե ղյա նի, եկե ղե ցա կան 
զրույց է7, հար կավ դար ձյալ առն ված է ավան դա կան պատմ վածք նե րից 
կամ եկե ղե ցա կան ավան դա պա տում նե րից, որ պատ մա կա նաց րել է Հով-
հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին՝ զար դա րե լու Սիոն հայ րա պե տի կեր պա րը:
Բա նա հյու սա կան մտա ծո ղու թյան երան գը որո շա կիո րեն զգա լի է 

նաեւ Սիոն կա թո ղի կո սին հա ջոր դած Եսա յի Ա. Եղի պատ րու շե ցու դեպ-
քում, որը հայ րա պե տա կան աթո ռին նստում է հա րա զատ մոր մար գա-
րեա կան կան խա գու շակ մամբ: Այ րի այս կի նը, ինչ պես Դրաս խա նա կերտ-
ցու վկա յու թյամբ պատ մում են նրա մա սին, աղ քա տու թյան մեջ ընկ նե լու 
պատ ճա ռով, ծծկեր որ դուն առած, շրջում է որ պես մու րա ցիկ: Գա լիս-
մտնում է Դվի նի կա թո ղի կո սա րան եւ հա մա ռո րեն մնում Տի րոջ տա ճա-
րի դռա նը՝ «ցրտա հար սա ռու ցեալ ի ձմե րայ նի լի նէր եւ տա պա խարշ 
արեւա կէզ յա մա րայ նի» (էջ 110): Քա հա նա նե րի հոր դոր նե րին՝ մտնել 
որեւէ հար կի տակ եւ ապաս տան գտնել, որ բեւայ րին մեր ժե լով պա տաս-
խա նում է. «Ո՞չ գի տէք, զի սակս կա թո ղի կո սու թեան զոր դեակս իմ աստ 
սնու ցա նեմ» (էջ 110): Եւ իս կա պես, կնոջ կան խա տե սու թյունն իրա կա նա-
նում է: Երե խան, հայ րա պե տա նո ցում մե ծա նա լով եւ կրթվե լով, հե տա գա-
յում է նախ ար ժա նա նում է եպիս կո պո սա կան պատ վի, ապա հայ րա պե-
տու թյան բարձր պաշ տո նի կոչ վում:
Իհար կե, դժվար է ասել՝ տվյալ պատ մու թյունն իրա կա՞ն է, թե՞ ոչ, 

ծա գում է ավան դու թյու նի՞ց, թե՞ ոչ: Հե տաքր քիրն ու կա րեւորն այս տեղ 
այն է, որ թեեւ Դրաս խա նա կերտ ցին, այս հայ րա պե տի վե րա բեր մամբ 
դրսեւո րե լով չե զոք-դրա կան վե րա բեր մունք եւ առանց որեւէ ան հա տա-

6 Տե՛ս ՓԱՎՍՏՈՍ  ԲՈՒԶԱՆԴ , Հայոց պատմություն, Երեւան, 1968, էջ 147:
7 Տե՛ս Մ .  ԱԲԵՂՅԱՆ , Երկեր, հտ. Գ, Երեւան, 1968, էջ 194—195:
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կա նաց ման ըն դա մենն ար ձա նագ րե լով, թե նա, առա քի նի կյանք վա րե-
լով, աթո ռին մնաց տաս նե րեք տա րի, մոր մի ջո ցով ար դեն հա մակ րան քի 
երանգ է հա ղոր դում՝ կի րա ռե լով կեր պա վոր ման մի նոր հնա րանք:
Հա ջորդ կա թո ղի կոս նե րից Սո ղո մոն Ա. Գառ նե ցու կա պակ ցու թյամբ 

Դրաս խա նա կերտ ցին ման րա մաս նում է մի պատ մու թյուն, որ դար ձյալ 
հե տաքր քիր է դարձ նում հե րո սին: Սա «ի ման կու թե նէ առեալ էր զլուծ 
կրօ նա ւո րու թեան կար գի եւ բա զում առա քի նա ջան եր կոց զանձն տուեալ 
ի մեծ ուխ տին Մա քե նո ցաց. այլ եւ վար ժեալ իսկ էր ի փի լի սո փա յա-
կան արուեստս եւ առա ւել եւս հմուտ լեալ փսաղ տու թեան կրթա նաց» 
(էջ 112): Երբ խիստ զա ռա մյալ տա րի քում հո ժա րա կամ ըն դու նում է հայ-
րա պե տա կան աթոռն զբա ղեց նե լու առա ջար կը, իր մոտ՝ Շի րակ գա վա-
ռի Զրեսկ գյուղ գնա ցած պատ վի րակ նե րից մե կի հար ցին, թե ինչ պես է, 
ծեր հա սա կում եւ սաս տիկ ճգնա վո րու թյու նից առող ջու թյու նը կորց րած, 
հա մա ձայ նում դառ նալ կա թո ղի կոս, կա տա կի տա լով պա տաս խա նում է՝ 
գնում է, որ պես զի «գե ղա պա ճոյճ նկա րիչ նե րը» իրեն եւս մյուս հայ րա-
պետ նե րի նման սեւ ներ կով պատ կե րեն եկե ղե ցու պա տին, ին չը որ իս-
կա պես կա տար վում է (էջ 115):
Հայ րե նա սեր կա թո ղի կոս նե րի շար քը շա րու նա կում է Հով սեփ Բ. Փար-

պե ցին, «որ Արա գա ծոտն գա ւա ռից էր»: Դրա կան ար տա հատ չա ձեւե րի 
կող քին («մեծ մարդ», «Աստ ծու մարդ») այս կեր պարն ընդգծ վում է նաեւ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ, որոն ցում նա բա ցա հայտ վում է չար չա րանք նե-
րից ու տան ջանք նե րից չընկր կող կա տա րյալ նա հա տակ՝ պատ րաստ իր 
երկ րի հա մար զո հա բե րե լու կյան քը:
Այս հայ րա պե տի օրոք արաբ մի ոս տի կան՝ Խու զի մա անու նով, ձգտե-

լով մեր եր կիրն ամ բող ջու թյամբ ընկ ճել, հպա տա կեց նել ու կե ղե քել, իբ-
րեւ թե «ար ծա թի գնով» փոր ձում է տի րա նալ կա թո ղի կո սա կան դաս տա-
կերտ նե րին ու ագա րակ նե րին: Եւ երբ հան դի պում է կա թո ղի կո սի մերժ-
մա նը, եւ նրան հա մո զե լու բո լոր հնա րա վոր եղա նակ ներն սպառ վում են, 
նա Հով սե փին բան տար կում է, որ պես զի թե րեւս զար հու րե լով տա իր պա-
հան ջա ծը: Սա կայն «նա ոչինչ վար կեալ զտան ջանսն՝ եկեալս ի վե րայ, եւ 
ոչ գրեալ ինչ զբրա ծեծն առ նել՝ քա ջա պէս համ բե րէր՝ Աս տու ծոյ զայն ըն-
ծա յե լով» (էջ 114): Խու զի ման, կա տա ղած այս ամե նից, երեք տոպ րակ 
գանձ է լցնում՝ մե ջը դնե լով հայ րա պե տի ծա ռա նե րի գլուխ նե րը, եւ հրա-
պա րա կավ ցույց տա լով՝ հրա մա յում մտնել նրա մոտ՝ բանտ, իբ րեւ թե 
վճա րեց: Դրա նից հե տո դա ժան ու ագահ ոս տի կա նը լուր է տա րա ծում, 
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թե իբր իրեն են վա ճառ վել դաս տա կերտ նե րը, եւ բան տի կա պանք նե-
րից ազա տում է Հով սե փին: Սա կայն հայ րա պե տը, առանց եր կյուղ կրե-
լու, դա տա րա նում «բա զում ջանք ու աշ խա տանք ցու ցա բե րե լով», կա-
րո ղա նում է հայ րա պե տա նո ցին վե րա դարձ նել նրա հո ղե րը՝ բա ցի Ար-
տա շա տից: Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցու հա վաստ մամբ՝ նեն գա միտ 
ոս տի կա նը, չար նա խան ձով վառ ված, վրեժխն դիր լի նե լու հա մար սպա-
նում է Հով սե փի ավագ եղ բո րը: Կար ծում ենք՝ առե րեւույթ գու ցե ոչ այն-
քան կա րեւոր այս փաս տի վկա յա կոչ ման մեջ պատ մի չը դար ձյալ ձգտել 
է ցույց տալ ճշմա րիտ հա վա տա ցյա լի նվի րումն ու հե րո սա կա նու թյու նը՝ 
այս ան գամ նրա ապ րած անձ նա կան ող բեր գու թյամբ հա մակ րան քի նոր 
շեշ տեր հա ղոր դե լով իր հե րո սին:
Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին շո շա փե լի հա մակ րանք ունի նաեւ 

Հով սե փին հա ջոր դող Հով հան նես Դ. Օվա յե ցի կա թո ղի կո սի նկատ մամբ, 
որի կեր պարն ավե լի շատ ուր վագծ վում է հա յոց իշ խա նաց իշ խան Բա գա-
րատ Բագ րա տու նու հետ ունե ցած հա կադ րու թյան մի ջո ցով: Վեր ջինս, հա-
վա տա լով հայ րա պե տի վե րա բե րյալ «նեն գա ւոր լե զու ով բամ բա սանք նե-
րին ու անօ րէն խօս քե րին», հրո վար տակ է ուղ ղում բո լո րին՝ հե ռու մնալ 
նրա նից, եւ մտադր վում է ինք նա կամ կեր պով կա թո ղի կոս նշա նա կել մեկ 
ուրի շի, մա նա վանդ որ ար դեն սկզբից էլ հա մա ձայն չէր եղել Հով հան նե սի 
հաս տատ մա նը: Լի նե լով դյու րազ գաց մարդ՝ Հով հան նեսն ինք նա կամ հե-
ռա նում է սուրբ Սա հա կի բնա կա տե ղը (Այ րի վանք կամ Գե ղար դա վանք), 
թաքն վում վան քի քա րայ րում՝ «լռե լեայն զբա ղուե լով մշտնջե նա կան 
աղօթք նե րով»: Եւ միայն նա խա րար նե րի ու հո գեւո րա կան նե րի գու մա րած 
եկե ղե ցա կան ժո ղո վից հե տո, երբ ցույց է տրվում նրա ան մե ղու թյու նը եւ 
մե ղադ րանք նե րի ստա հո դու թյու նը, «Աստ ծու մար դը» վերս տին հաս տատ-
վում է սուրբ աթո ռին, որ այն քան պատ կե րա վոր նկա րագ րում է Դրաս-
խա նա կերտ ցին՝ բա ցա հայտ դրսեւո րե լով իր գո րո վը, ուրեմն եւ դիր քո րո-
շու մը նրա նկատ մամբ8. «Իսկ ապա այ նու հե տեւ եկե ղե ցի Քրիս տո սի, որ 
եր բեմն խրթնա ցեալն էր ի վա րատ մա նէ փե սա յին՝ դար ձեալ յինքն զփե-
սայն առա գաս տա ւոր նո րո գա պէս պայ ծա ռա նայր» (էջ 118):

8 Թովմա Արծրունու գրքում Հովհաննես կաթողիկոսը դարձյալ ներկայացվում է որ-
պես քրիստոնեական հավատով լեցուն, ճշմարիտ հավատի համար մարտնչող, իմաս տուն, 
սկզբուն քային եկեղեցական ու բարոյական բարեկարգությունների խնդիր նե րին նա-
խան ձախնդիր հոգեւորական-անհատ, որ շատերի համար տհաճ էր իր խստա պա հան ջու-
թյամբ. տե՛ս ԹՈՎՄԱ  ԱՐԾՐՈՒՆԻ  ԵՒ  ԱՆԱՆՈՒՆ , Պատմութիւն տանն Արծրունեաց, Երեւան, 1985, 
էջ 182, 302:



66 ՎԱՉԱԳԱՆ ԱՎԱԳՅԱՆ 2021 Բ. 

Հով հան նես կա թո ղի կո սի հա կա ռա կորդ նե րին տված խիստ բա ցա-
սա կան որա կում նե րից հե տո Դրաս խա նա կերտ ցին վի պա կան ման րա-
մաս նե րով պատ մում է, թե ինչ պես բան սար կու ներն առ հա սա րակ կո-
տոր վում են «աս տուա ծա սաստ բար կու թիւ նից». մե կը, օրի նակ, շու տով 
գա հա վի ժում է բարձ րա վան դակ քա րան ձա վից, ու քա րա ժայ ռե րը նրա 
մար մի նը կտոր-կտոր են անում, մյու սը գի շե րով տա նի քից է վայր ընկ-
նում ու ջար դու խուրդ լի նում, մեկ ուրիշն էլ խեղդ վում է գե տի արա գա-
հոս ջրե րի մեջ, եւ նրան ան գամ գե րեզ մա նը չի ըն դու նում (էջ 120): Այս 
ամե նը հե ղի նա կա յին հնա րա՞նք է, թե՞ ոչ, դժվար է ասել, սա կայն պարզ 
է, որ այ սօ րի նակ հան գա մա նա լից պա տու մա յին նկա րագ րու թյուն նե րով 
պատ մի չը ցան կա ցել է ար տա հայ տել իր աշ խար հա յաց քա յին վե րա բեր-
մուն քը հե րո սի նկատ մամբ՝ մեկ ան գամ եւս հաս տա տե լով այն միտ քը, 
թե կա տա րյալ աստ վա ծա պաշ տը միշտ գտնվում է Տի րոջ խնա մա կա լու-
թյան ներ քո, եւ կպատժ վեն բո լոր նրանք, ով քեր եր բեւէ կփոր ձեն մե ղան-
չել ճշմար տու թյան դեմ:
Հով հան նես կա թո ղի կո սի կա պակ ցու թյամբ հի շար ժան է նաեւ այն, որ 

նա, ի հի շա տակ արաբ զո րա պետ Բու ղա յի ար շա վան քի ժա մա նակ նա հա-
տակ ված նե րի, սահ մա նում է տա րե կան տոն, որ «տա րեւո րա կան պա տու-
ով տօ նէ ին զսո ցա կա տա րումն ի Մե հե կի ամ սեան, որ օր քսան եւ հինգ 
էր ամ սոյն՝ ի փառս ամե նա կա լին Աս տու ծոյ» (էջ 128)։
Դրաս խա նա կերտ ցին ակ նա ծան քով է խո սում նաեւ Զա քա րիա 

Ա. Ձա գե ցի հայ րա պե տի մա սին, որի ընտ րու թյու նը, ճիշտ է, տե ղի է ունե-
նում երկ րի հա մար բա վա կա նին բարդ քա ղա քա կան եւ ռազ մա կան պայ-
ման նե րում, սա կայն նրա աթո ռա կա լու թյան ժա մա նակ է Բագ րա տու նի 
Սմբա տի որ դի Աշո տը նախ կարգ վում սպա րա պետ, ապա ամի րա պե տի 
հրա մա նով դառ նում Հա յոց իշ խա նաց իշ խան՝ իր ձեռ քում կենտ րո նաց-
նե լով երկ րի վար չա կան, ռազ մա կան եւ տնտե սա կան իշ խա նու թյու նը: Ու 
եթե այդ ըն թաց քի հա մար Դրաս խա նա կերտ ցին սո ղան ցում է Զա քա րիա 
հով վա պե տի գոր ծադ րած ջան քե րը, ապա թե րեւս սոսկ այն պատ ճա ռով, 
որ «ժա մա նա կի պատ մա գիր» Շա պուհ Բագ րա տու նին ար դեն բա վա կա-
նա չափ բա ցա հայտ կեր պով, թե պետ «ռամ կա կան ոճով» արել էր «զրոյցս 
պա յա զա տու թեան որդ ւոյ Աշո տոյ սպա րա պե տին Սմբա տայ զիշ խա նա-
կան պատ մու թիւնն», եւ ին քը չի ցան կա նում կրկնել բո լոր ման րա մաս նե-
րը եւ բա վա րար վում է «պար զա գոյ նով ու չա փա ւո րով» (էջ 134, 135): Սա-
կայն որ քան էլ կա թո ղի կոս-պատ մի չը մնում է չա փա վոր, հայ րա պե տին 
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տա լիս պատ րաս տի գնա հա տա կան ներ՝ նրա ան վա նը կցե լով «սուրբ» եւ 
«մեծ» վե րա դիր նե րը, այ նուա մե նայ նիվ Դվի նին պա տու հա սած երկ րա-
շար ժի կա պակ ցու թյամբ ակ նա ռու է դարձ նում նրա եկե ղե ցա կան նկա-
րա գի րը. «Իսկ սուրբ հայ րա պետն Զա քա րիա ուժ գին աղօ թիւք եւ պա ղա-
տա նօք մշտնջե նամ ռունչ եւ աղեր սա լի աղօթս առ բա րե գութն Աս տուած 
մա տու ցա նէր, եւ երկ նա յին ազ դե ցու թեամբն ի բաց բառ նայր զաս տուա-
ծա սաստ բար կու թիւնն՝ անվ նաս զե կե ղե ցի Քրիս տո սի պա հեալ ի բազ մա-
բեր ցաս մա նէ վտան գին» (էջ 136):
Զա քա րիա հայ րա պե տի վախ ճան վե լուց հե տո հով վա պետ է օծ վում 

«Գեորգ անու նով մի պատ վա կան մարդ»՝ Գեւորգ Բ. Գառ նե ցին, որի աթո-
ռա կա լու թյան օրոք նվի րա գործ վեց մեր ժո ղովր դի մեծ երա զան քը՝ ավե-
լի քան չոր սու կես դա րի պե տա կա նազր կու մից հե տո Աշոտ Ա. Բագ րա-
տու նու գա հա կա լու թյամբ վե րա կանգն վեց Հա յոց թա գա վո րու թյու նը9: 
Գեւորգ հայ րա պե տի օրհ նու թյամբ, ինչ պես գրում է Դրաս խա նա կերտ-
ցին, «փո խա նակ օծ ման սրուա կի իւ ղոյն՝ պսա կեն զնա (Աշո տին.— Վ. Ա.) 
թա գա ւոր ի վե րայ Ազ քա նա զեան ազին» (էջ 142):
Պատ մի չի ան մի ջա կան գնա հատ ման սկզբուն քը գոր ծում է նաեւ 

Գեւորգ հայ րա պե տի կա պակ ցու թյամբ. իր շա րադ րան քում ամեն ան գամ 
նրա ան վա նը զու գակ ցում է «պա տուա կան», «մեծ», «սուրբ» վե րա դիր-
նե րը, մարդ կա յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում բնու թագ րում «ազ նիւ ու 
բա րե բա րոյ» բնա վո րու թյուն ունե ցող, եւ ապա, որ առա վել ակ նա ռու է 
դարձ նում վեր ջի նիս կեր պա րը, ծա վալ վող դեպ քե րի շղթա յում նրա գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ման րա մաս նե րի ցու ցադ րումն է:
Գեւորգ հայ րա պե տի մեջ հո գեւո րա կանն ու քա ղա քա կան գոր ծի-

չը լրաց նում են իրար, որ տեղ առանց քա յի նը հայ րե նյաց օգ տա կա րու-
թյան շեշ տադ րումն է: Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ, մաս նա վո րա պես 
Աշոտ ար քա յի մահ վա նից հե տո, հայ իշ խան նե րը փոր ձում են իրար ձեր-
բա կա լել եւ մի մյանց դեմ պա տե րազ մե լով՝ ժա ռան գա կան տի րույթ նե-
րի ինչ-ինչ հար ցեր լու ծել՝ վտան գե լով երկ րի խա ղա ղու թյունն ու անվ-
տան գու թյու նը, Գեւորգ հայ րա պե տը կանգ նում է նրանց մի ջեւ, հան-
դես գա լիս հաշ տա րա րի դե րում: Ուրիշ բան, որ եր բեմն նրան դա չի 
հա ջող վում, որից, ինչ պես Դրաս խա նա կերտ ցին է գրում, նա տրտմում 

9 Տե՛ս Ա. Մանուչարյան, Բագրատունիների թագավորության հաստատման թվականի 
վիմագրագիտական ճշգրտում, ԲԵՀ, 1995, №1, էջ 173—178:
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է, սրտի դառ նու թյամբ հուզ վում, ինչ պես եղավ Սմբատ ար քա յոր դու եւ 
Աբաս սպա րա պե տի հա կա մար տու թյան ժա մա նակ (էջ 148): Իսկ այն 
բա նից հե տո, երբ Գեւորգ հայ րա պե տը թա գադ րում է Սմբա տին, Աբա-
սը չա րու թյամբ ու նա խան ձով է լցվում կա թո ղի կո սի դեմ, նրա մա սին 
բամ բա սանք ներ հո րի նում եւ իր չար ու քսու հա մա խոհ նե րի հետ ցան-
կա նում իրա գոր ծել վեր ջի նիս ան կու մը, որ չի հա ջող վում: Նա խան ձոտ 
զրպար տող նե րի ու նե գա վոր նե րի մի մա սը պատժ վում է՝ մեռ նե լով զա-
նա զան ախ տե րից ու մարմ նա կան տար բեր կտտանք նե րից, որին ակա-
նա տես է լի նում նաեւ ին քը՝ Դրաս խա նա կերտ ցին, իսկ մնա ցած նե րը 
տագ նա պով թո ղու թյուն են խնդրում կա թո ղի կո սից: Եկե ղե ցա կան պատ-
միչն այդ պիղծ մարդ կանց պա տու հա սու մը պատ ճա ռա բա նում է «ինչ-որ 
աս տուա ծա սաստ բար կու թեամբ»:
Իր մե ղան չա կան մո լո րու թյան հա մար նե րում է հայ ցում եւ Աբաս 

սպա րա պե տը՝ «բազ մա հա ռաչ պա ղա տա նօք եւ ար տա սու օք ան կեալ առ 
ոտս հայ րա պե տին» (էջ 160): Կա թո ղի կո սի նկատ մամբ հա մակ րան քի 
շեշ տերն ավե լա նում են նաեւ շնոր հիվ նրա՝ զղջա ցած խառ նա կիչ նե րի ու 
բան սար կու նե րի ներ ման, որով Դրաս խա նա կերտ ցին հար կավ ցան կա-
նում է ընդգ ծել կա թո ղի կո սի բա րու թյունն ու գթասր տու թյու նը:
Այս ամե նից հե տո խիստ տպա վո րիչ է դառ նում Դրաս խա նա կերտ ցու 

գա ղա փա րա կան այն ընդ հան րա ցու մը, որը, որ պես դաս տիա րակ չա կան 
ուղերձ, հաս ցեագր վում է գա լիք սե րունդ նե րին. «Եւ այ սո քիկ մե ծաւ եր-
կիւ ղիւ առ ի յի նէն գրով դրոշ մեալ ձեզ եղեւ յի շա տակ առ յա պա. զի հա-
յե ցեալ յելս գնա ցից կորս տա կա նացն պա տու հա սից՝ մի՛ ոք զնոյն անցս 
չար չա րա նաց եւ զձա ղանս եւ զձաղ կանս խո խո տի ցի կրել որ պէս եւ նո-
քայն, որք ընդ Յու դա յի ան կեալք գնա ցին ի տե ղիս իւ րեանց» (էջ 160):
Բեր ված հատ վա ծը՝ սպառ նա լի քի իր ազ դե ցիկ շեշ տադ րում նե րով, 

հի շեց նում է Եղի շեի խոս քը՝ աս ված դա վա ճան Վա սակ Սյու նու վե րա-
բե րյալ10. «Գրե ցաւ յի շա տա կա րանս այս վասն նո րա, առ ի կշտամ բումն 
յան դի մա նու թեան մե ղաց նո րա. զի ամե նայն՝ որ զայս լուեալ գի տաս ցէ, 
նզովս ի հետ արկ ցէ, եւ մի՛ լի ցի ցան կա ցող գոր ծոց նո րա»11:

10 Վաղուց է նկատվել, որ Հովհաննես Դրասխանակերտցին հաճախ է նմանել 
նախորդների լեզվին, ոճին, գործածել նրանց դարձվածները, մտածողության ձեւերը, 
պատկերները եւ այլն. տե՛ս, օրինակ, Յ .  ՕՇԱԿԱՆ , Յովհաննէս պատմաբան, Թ. դար, «Սիոն», 
Երուսաղէմ, 1929, թիւ 6, էջ 180—181, Մ .  ԱԲԵՂՅԱՆ , Երկեր, հտ. Գ, էջ 485, Մ .  ՄԿՐՅԱՆ , Երկեր, 
հտ. 1, էջ 393, Վ .  ՍԱՖԱՐՅԱՆ , Հայ միջնադարյան գրականություն, Երեւան, 2016, էջ 148—149:

11 ԵՂԻՇԷ , Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, Երեւան, 1989, էջ 282, 283:
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Գեւորգ հայ րա պե տի կեր պա րի բա նա կան վե հու թյունն ընդգծ վում է 
նաեւ այն ժա մա նակ, երբ նա փոր ձում է կան խել «վշտա սէր, չա րա սէր» 
Ափ շին ոս տի կա նի հար ձա կում նե րը՝ Սմբատ ար քա յի վրա: Երկ րի քա ղա-
քա կան ճա կա տագ րով եւ իր հո տի խնամ քով մտա հոգ հով վա պե տը սե փա-
կան նա խա ձեռ նու թյամբ ստանձ նում է միջ նոր դի դեր եւ գնում ոս տի կա-
նի մոտ՝ «փափ կեց նե լու նրա քա րե ղէն սիր տը»: Սա կայն շու տով իր «ար-
դա րա միտ ու ազ նիւ սրտով» չհաս կա նա լով ու չկռա հե լով «չա րա բա րոյ 
հե թա նո սի» նեն գու թյուն նե րը՝ ընկ նում է նրա լա րած թա կար դը: Մի տե-
սակ աս պե տա կան վե հանձ նու թյուն կա այն դրվա գում, երբ Գեւորգ հայ-
րա պե տը, չան սա լով թա գա վո րի եւ իշ խան նե րի խորհր դին՝ Սմբա տի մեր-
ժու մից հե տո չներ կա յա նալ Ափ շի նին, վե րա դառ նում է «իբր ոչ ստել զե-
դեալ ուխտն ընդ նմա» (էջ 172): Իսկ դա ժան ոս տի կանն ան մի ջա պես 
շղթա յել է տա լիս կա թո ղի կո սին եւ ան գամ այն բա նից հե տո, երբ սաս տիկ 
պար տու թյուն կրե լով Սմբա տից՝ հաշ տու թյուն է կնքում նրա հետ, հայ րա-
պե տին չի ար ձա կում, այլ տա նում է իր հետ՝ նրան պատ ճա ռե լով մարմ-
նա կան բազ մա թիվ նե ղու թյուն ներ ու ան տա նե լի տա ռա պանք, որ այն քան 
հո գե շարժ գույ նե րով է պատ մում Դրաս խա նա կերտ ցին՝ ստեղ ծե լով հո գե-
բա նո րեն սքան չե լի ու բա նաս տեղ ծա կան բնա վո րու թյուն. «...ոչ որո շեալ 
նմա սպա սա ւոր ձեռ նա սուն զոք, որ պատ րաս տէր նմա մա հիճ, կամ ջուր 
ի ձեռս ար կա նել, կամ ան ձե ռոցս մա տու ցա նել, կամ սկուտղ առա ջի դնել, 
կամ ջուր ըմ պե լոյ առ ի զծա րաւ բժկել: Եւ այս պէս ընդ սրբոց կա պե լոց 
չար չա րեալ եւ ար տա սու օք միշտ թա ցեալ զան կո ղինս իւր՝ ի մշտնջե նամ-
ռունչ սաղ մոսս հա մա կէր եւ ան ձանձ րոյթ յա ղօթս նա հա տա կէր, միայն զի 
ոչ վրի պես ցի ի նա ւա հան գիստն կե նաց հա սա նել» (էջ 172):
Կա թո ղի կո սի՝ բան տում եր կու ամիս մնա լուց հե տո միայն Ափ շի-

նը նրան ազա տում է կա պանք նե րից՝ ստա նա լով իր պա հան ջած փրկա-
գի նը, որը «արեւե լից իշ խան» Հա մա մի հետ նրան է հասց նում Հով հան-
նես Դրաս խա նա կերտ ցին, որն այդ ժա մա նակ կա թո ղի կո սա կան «դռան 
եպիս կո պոս» էր: Վե հա փա ռին դի մա վո րող բազ մու թյան խնդու թյան նկա-
րագ րու թյուն նե րում տե սա նե լի է դառ նում նրա մեծ ժո ղովր դայ նու թյու-
նը, որ մի լրա ցու ցիչ երանգ է հա ղոր դում կեր պա րին:
Գեւորգ «մեծ հայ րա պե տից» հե տո, ինչ պես Դրաս խա նա կերտ ցին է 

գրում, թա գա վո րը (Սմբատ Բագ րա տու նին), ավա գա նին եւ այլ պատ վա-
կան ազն վա կան ներ կա թո ղի կոս են ընտ րում «Աստ ծու մար դուն՝ ամ բողջ էու-
թեամբ հո գեւո րա կան ու աս տուա ծաշ նորհ Մաշ տո ցին» (Մաշ տոց Ա. Եղի վար-
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դե ցի, էջ 185), որի հռչակն ու համ բա վը՝ որ պես սրբակ րոն մար դու, վա ղուց 
ար դեն փայ լա տա կե լով փա ռա վոր վում էր երկ րով մեկ: Պատ մի չի հա վաստ-
մամբ՝ Մաշ տո ցը եղել է իր ազ գա կի ցը, որին ման կու թյու նից ինքն աշա կեր տել 
է: Գու ցե ուսուց չի նկատ մամբ երախ տազ գաց աշա կեր տի ակ նա ծա լից վե րա-
բեր մունքն է նաեւ պատ ճա ռը, որ Դրաս խա նա կերտ ցին զգաց մուն քա յին այն-
պի սի պատ կե րա վո րու թյամբ է ներ կա յաց նում Մաշ տոց հայ րա պե տին, որ պի-
սին չի հան դի պում նա խորդ հո գեւո րա կան նե րից եւ ոչ մե կի առն չու թյամբ:
Պատ մու թյան շա րադ րան քում մենք Մաշ տո ցին հան դի պում ենք այն 

ժա մա նակ, երբ նա դեռ Սեւա նա ուխ տի առաջ նորդն էր եւ «զփա ռացն 
Աս տու ծոյ ան շի ջա նե լի լու սոյ ճա ռա գայ թումնն յինքն նկա րէր, աս տուա-
ծա յին ծա ւալ մամբ եւ սրբա փայլ կրօ նիւք կեն դա նա կա նօք եւ հո գիա խա-
ղաց զօ րու թեամբք ի տե սա կա նի անդ զան տեսն տե սա նէր» (էջ 150):
Բա ցի սոսկ հե ղի նա կա յին աստ վա ծա գեղ բնու թագ րում նե րից, սա-

կայն, Մաշ տո ցի կեր պա րը բա ցա հայտ վում է նաեւ գործ նա կա նա բար: Երբ 
Աբաս սպա րա պե տը չի կա րո ղա նում նվա ճել թա գա վո րու թյու նը, որի հա-
մար իբ րեւ պատ ճառ տես նում է նաեւ Սմբա տին թա գադ րած Գեւորգ Գառ-
նե ցի կա թո ղի կո սին, չա րու թյամբ ու նեն գու թյամբ ցան կա նում է «նրան 
սրի ճա րակ դարձ նել» եւ այդ չա րամ տու թյունն իրա կա նաց նե լու հա մար 
ձգտում է իր կող մը գրա վել Մաշ տոց վար դա պե տին՝ հրա պու րե լով հայ րա-
պե տա կան գա հին նստեց նե լու խոստ մամբ: Վեր ջինս, գու ցե վտան գե լով 
իր ան ձը, ոչ միայն չի պաշտ պա նում Աբա սին, այ լեւ զայ րա նա լով՝ հան դի-
մա նա կան բո վան դա կու թյամբ խիստ պա տաս խա նով թուղթ է գրում իրեն 
հղած նա մա կին՝ հրա ժար վե լով մաս նակ ցել ար քա յի դեմ ամ բաս տա նու-
թյա նը, նաեւ խոր հուրդ է տա լիս հե ռու մնալ այդ մտադ րու թյու նից:
Այդ ըն դար ձակ թուղ թը, որով Դրաս խա նա կերտ ցին ուղ ղա կիո րեն 

ընդ մի ջար կում է Պատ մու թյան շա րադ րան քը, կա րե լի է ասել, հայ ճար-
տա սա նա կան մտքի փայ լուն նմուշ նե րից է, որ գրված է նա մա կի, ճա ռի, 
քա րո զի տար րե րի նե րառ մամբ եւ ունի նաեւ գե ղար վես տա կան հնչե ղու-
թյուն: Այն կեր պա վո րում է նաեւ իր հե ղի նա կին ու վեր ջի նիս բնու թագ-
րում նե րով բա ցար ձա կաց նում Գեւորգ Գառ նե ցուն:
Իր նպա տա կին հաս նե լու, հաս ցե տի րո ջը հա մո զե լու ու իր կող մը 

գրա վե լու հա մար Մաշ տո ցը հան դես է գա լիս իբ րեւ վար պետ թղթա գիր-
ճար տա սան, որ կի րա ռում է նաեւ գրո ղա կան հնարք ներ:
Մաշ տո ցը նա մակն սկսում է շատ նրբամ տո րեն՝ թղթա ռա ջում Աբա-

սին դի մե լով «Հզօ րիդ» ձեւով, եւ ըստ Պո ղո սի՝ հա մա րե լով նրան սի րե լի 
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եւ ոչ թե ատե լի, որով կար ծեք հար կադ րում է հաս ցեա տի րո ջը բա րե կա-
մա բար ըն դու նել իր հոր դո րը: Հե տո նա խա պատ րաս տում է բուն ասե լի-
քը՝ վկա յե լով, որ «աս տուա ծա յին խօս քը մե զա նից պա հան ջում է առա-
ւել Աստ ծուն հնա զան դուել, քան մարդ կանց» (էջ 153): Սա նշա նա կում է, 
որ ին քը դրսեւո րե լու է քրիս տո նեա կան պահ վածք եւ շարժ վե լու է աստ-
վա ծա յին օրենք նե րով՝ լի նե լով ար դա րա դատ ու ան կա շառ: Այ նու հե տեւ 
ակ նար կե լով իրեն ուղղ ված նա մա կի պա հան ջը՝ խստո րեն պար սա վում 
է նա մա կագ րին այն բա նի հա մար, որ «չա փը չգի տե նա լով»՝ զրպար տել է 
Գեւորգ կա թո ղի կո սին, իրեն էլ դեռ պատ վի րել նզո վել նրան: Հա կադր վե-
լով Աբա սին՝ Մաշ տո ցը փա ռա բա նում է «մեծ հայ րա պե տին եւ Քրիս տո սի 
փո խա նոր դին», որ ման կու թյու նից կա տա րյալ է եղել, եւ դա տա պար տում 
է իր ան ձը, որ նախ կի նում շեղ վել ու դուրս է ըն կել ճշմա րիտ ուղուց12: 
Իր խոս քին հա ղոր դե լով ինք նա դաս տա նի ու տա ռա պան քի շեշ տեր՝ Մաշ-
տոցն այ նու հե տեւ ան կա րե լի է հա մա րում, որ եր բեւէ ին քը կհանդգ նի 
հա կադր վել «ընտ րե լոյն Աս տու ծոյ. ապա թէ ոչ՝ բաց ցէ եր կիր բե րան իւր 
եւ կլցէ զիս կորս տեամբ... Իմն ա՛յդ է. եւ յայդ մա նէ զիս ոչ ոք կա րէ փո խել 
ոչ գե հե նին եր կիւ ղիւ եւ ար քա յու թեանն խոստ մամբ...» (էջ 154):
Եւ հի մա դի մում է Աբա սին՝ աղա չե լով հե տեւել ար դա րու թյա-

նը, չդա տել սոսկ լսա ծով ու կար ծե լով, որով հե տեւ «առն երեւե լոյ եւ 
ի բարձ րա գոյն աս տի ճա նի կա ցե լոյ սա կաւ ինչ սա սա նու թիւնք՝ մե ծա-
մեծք են վնասք հա սա րա կաց գայ թակ ղու թեան աղա գաւ» (էջ 152): Իսկ 
հե տո աստ վա ծա բա նու թյան ու ճար տա սա նու թյան մեջ հմուտ թղթա գի-
րը, կի րա ռե լով սե փա կան ան ձի նվաս տաց ման նա մա կագ րա կան կա-
նո նը13 («Բայց ես այր մե ղա ւոր եւ վատ թար... Այլ իմ մե ռի ցի եւ կո րի-
ցէ անուն եւ յի շա տակ յե րե սաց երկ րէ, եւ խա ւա րես ցին բիբք աչացս եւ 
մի տես ցեն զլոյս...» (էջ 152, 154), սուրբգ րա յին բազ մա թիվ քաղ վածք-
նե րով ու նրանց մեկ նու թյուն նե րով եւ հա մե մա տու թյուն նե րով, փո-
խա բե րու թյուն նե րով եւ ճար տա սա նա կան հնարք նե րով Աբա սին խոր-
հուրդ է տա լիս հե տեւել ար դա րու թյա նը, չխաբ վել, «խստու թեամբ ընդ-
դէմ խթա նի աքա ցել» (էջ 156), որ պես զի, ինչ պես ինքն է գրում, «առ 
հան դեր ձեալսն դա տաս տանք ձեր քաղցր եղի ցին առա ջի տիե զե րա-
կան ատե նին» (էջ 160):

12 Այդ մասին տե՛ս Ե․ ավ․ քհն․ Սարգսյան, նշ․ աշխ, էջ 127:
13 Տե՛ս Ա .  ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ , Հայ միջնադարյան նամակը (IV—XIV դարեր), Երեւան, 2012, 

էջ 134:
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Այս նա մա կը, որ միտ ված էր Աբա սին հա մո զե լու հրա ժար վել խար-
դա վանք նե րից, տե սա նե լի է դարձ նում ոչ միայն նրա հե ղի նա կի գրա կան 
ճա շա կը, ճար տա սա նա կան հմտու թյուն նե րը, այ լեւ ցույց է տա լիս նրա 
քա ղա քա կան խո րա գի տու թյու նը, սկզբուն քա յին պահ ված քը՝ ընդ դեմ դա-
վադ րու թյուն նե րի, որը, ան շուշտ, միայն անձ նա կան դրդա պատ ճառ-
նե րից չէր ծա գում, այլ եւս առա վել ուներ ազ գա յին բո վան դա կու թյուն՝ 
կան խե լու եղ բայ րաս պան ներ քին պա տե րազմ նե րը, օժան դա կե լու հայ-
կա կան կենտ րո նա ձիգ պե տա կա նու թյան ստեղծ մա նը:
Մաշ տո ցի ազ գան վեր առա քե լու թյու նը ցու ցադր վում-հաս տատ վում է 

նաեւ Դվնո երկ րա շար ժի զո հե րին հաս ցեագ րած մխի թա րա կան թղթով 
(էջ 166, 168), որ տեղ նա երեւում է պար զա պես իբ րեւ մարդ-հո գե բան. 
«Այս գրու թյու նը,— գրում է Ա. Ալեք սա նյա նը,— քրիս տո նեա կան աշ խար-
հըն կալ մամբ հղաց ված մի պար զա գույն ողբ է, որով նա մա կա գի րը տու-
ժած նե րին հոր դո րում է աղո թել առ Աստ ված եւ հույ սը չկորց նել»14:
Ըն դա մե նը յոթ ամիս զբա ղեց նե լով հայ րա պե տա կան աթո ռը՝ Մաշ-

տոց կա թո ղի կո սը վախ ճան վում է, եւ կա թո ղի կոս է ընտր վում Հով հան-
նես Դրաս խա նա կերտ ցին (էջ 186), որի գոր ծու նեու թյունն առա վել մեծ 
հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում, եւ որի կեր պա րը Պատ մու թյան մեջ 
առա վել ան հա տա կա նաց ված է ու կեն դա նի: Սա կայն հաշ վի առ նե լով 
այն հան գա ման քը, որ պատ մի չի կեր պա րին առան ձին անդ րա դառ նա-
լու առի թը ար դեն ունե ցել ենք15, այս տեղ, խու սա փե լով ավե լորդ կրկնու-
թյու նից, միայն ընդգ ծենք, որ Պատ մու թյան հո գեւոր դա սի շար քը եզ րա-
փա կող հե ղի նակ կա թո ղի կո սը մեզ ներ կա յա նում է որ պես քրիս տո նեա-
կան հա վատ քի նվի րյալ եւ փա ռա բա նիչ, գե ղա գի տա կան բարձր ճա շակ 
ու բա րո յա կան վեհ ըմբռ նում ներ ունե ցող պատ միչ-գիտ նա կան, հայ րե-
նա սեր ու ազ գան վեր առա ջա դեմ մտա ծող, որի հա մար հայ րե նի երկ րի ու 
ժո ղովր դի ան կա խու թյունն ու ազա տու թյու նը վեր են ամեն ին չից. «Երկ-
րի ու իր ան ձի մեջ անընդ հատ նկատ վող վե րելք ներն ու վայ րէջք նե րը, 
որոնք հաս տա տումն են բարդ ժա մա նակ նե րի, պատ միչ-կա թո ղի կո սի մեջ 
ամ րա կա յել են մեծ մար դա սի րու թյու նը...»16,— գրում է Վ. Սա ֆա րյա նը:

14 Ա .  ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ , Հայ միջնադարյան նամակը...., էջ 134:
15 Տե՛ս Վ .  ԱՎԱԳՅԱՆ , Հովհաննես կաթողիկոս Դրասխանակերտցին որպես եկեղեցական-

պետական գործիչ եւ պատմիչ-գրող, «Տարեգիրք. Աստվածաբանության ֆակուլտետ», 
Երեւան, 2014, էջ 282—294:

16 Վ .  ՍԱՖԱՐՅԱՆ , Հայ միջնադարյան գրականություն, էջ 153—154:
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Այս պի սով՝ ուսում նա սիր ման առար կա ունե նա լով Հով հան նես Դրաս-
խա նա կերտ ցու Պատ մու թյան մեջ ներ կա յաց վող բազ մա թիվ հո գեւո րա-
կան նե րին՝ մենք մաս նա վո րա պես անդ րա դար ձանք Զ.—Թ. դա րե րի հայ 
քրիս տո նյա կրո նա կան դա սի այն առաջ նորդ նե րին, որոնք մեր պատ մու-
թյան մեջ իրենց ունե ցած դե րով եւ բնա վո րու թյան ան հա տա կան հատ-
կա նիշ նե րով ար ժա նա ցել են կա թո ղի կոս պատ մի չի առա վել մեծ ուշադ-
րու թյա նը: Իսկ փոքր դրվա գում նե րով հան դես եկող դեմ քե րը մեզ հա մար 
առա վել հե տաքր քիր էին՝ ավե լի հա ճախ շնոր հիվ իրենց հետ կապ ված 
ինչ-ինչ զա վեշ տա լի, հե տաքրք րա շարժ պատ մու թյուն նե րի ու զրույց նե-
րի, որոն ցում նրանք դրսեւո րում են որո շա կի խառն վածք եւ ուր վագծ-
վում որ պես գե ղար վես տա կան հե րոս:
Ամ փո փե լով կա րող ենք ասել, որ Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցու՝ 

հո գեւոր հե րոս նե րի կեր պա վոր ման սկզբունք ներն ու հնարք նե րը տար-
բեր են. հիմ նա կան եւ ամե նից կի րա ռե լի մի ջո ցը, ան շուշտ, գոր ծո ղու-
թյուն ներն են՝ անընդ մեջ ծա վալ վող ար տա քին ու ներ քին կռիվ նե րի 
եւ պա տե րազմ նե րի մեջ նրանց՝ խա ղա ղու թյուն եւ հաշ տու թյուն հաս-
տա տե լու հա մար կա տա րած դե րի, յու րա յին նե րի ու օտար նե րի հետ 
ունե ցած փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի նկա րագ րու թյամբ, ինչ պես նաեւ 
նրանց մա սին վի պա կան, հրա շա պա տում պատ մու թյուն նե րի եւ եկե ղե-
ցա կան զրույց նե րի կամ ավան դա պա տում նե րի մա տուց մամբ: Եր բեմն 
հե րո սի դի ման կա րը հարս տաց նե լու հա մար պատ մի չը գոր ծա ծում է 
նաեւ կեն դա նի երկ խո սու թյու նը, հազ վա դեպ՝ նա մա կը, եզա կի դեպ քե-
րում՝ ինք նաբ նու թա գի րը եւ ուրի շի տված բնո րո շու մը: Թե րեւս պայ մա-
նա վոր ված նրա նով, որ էա կա նը մարմ նի մեջ պար փակ ված ոգու բա-
ցա հայ տումն է, բա ցա ռիկ է հե րո սին ար տա քին նկա րագ րով ներ կա-
յաց նե լու հե ղի նա կա յին սկզբուն քը: Մինչ դեռ գրե թե բո լոր հե րոս նե րի 
կեր պա վոր ման մեջ կա րեւոր եւ մշտա կան տեղ է զբա ղեց նում Դրաս-
խա նա կերտ ցու հե ղի նա կա յին պատ րաս տի ան մի ջա կան բնու թա գիր-
գնա հա տա կա նը, որով նաեւ որո շա կի վե րա բեր մունք է ստեղծ վում 
հե րո սի նկատ մամբ:
Կեր պա րա կերտ ման սկզբունք կամ հնարք պետք է դի տար կել նաեւ 

այն չե զոք դիր քո րո շու մը, որով հա ճախ հան դես է գա լիս Դրաս խա նա-
կերտ ցին այս կամ այն կա թո ղի կո սի կա պակ ցու թյամբ՝ ան գամ առանց 
չա փա վոր գնա հատ ման՝ բա վա րար վե լով սոսկ նրա աթո ռա կա լու թյան 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հի շա տակ մամբ:
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Վեր ջում նկա տենք, որ Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին՝ իբ րեւ քրիս-
տո նեա կան բա րո յա կա նու թյամբ առաջ նորդ վող հայ րե նա սեր ան հատ, 
մե ծա գույն սի րով ու ակ նա ծան քով է խո սում հատ կա պես այն հո գեւո-
րա կան նե րի մա սին, որոնք եղել են ազ գան վեր գոր ծիչ ներ, մարտն չել են 
կրո նա կան ան կա խու թյան, հո գեւոր ինք նու րույ նու թյան ապա հով ման, 
հա րա զատ ժո ղովր դի խա ղա ղու թյան ու անվ տան գու թյան հա մար՝ պատ-
րաստ ան գամ սե փա կան կյան քը զո հա բե րե լու: Նրանց արարք նե րի ու 
գոր ծե րի թվար կու մով պատ մի չը ոչ միայն ձգտել է ամ բող ջաց նել վեր ջին-
նե րիս դի ման կա րը, այ լեւ սե րունդ նե րին ցույց տալ իս կա կան քրիս տո-
նյա հո գեւո րա կա նին հա տուկ ար ժա նիք նե րը՝ աստ վա ծա պաշ տու թյու նը, 
ուղ ղա փա ռու թյու նը, խո հե մու թյու նը, բա րու թյու նը, երախ տա գի տու թյու-
նը, իմաս տու թյու նը, հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը:

РЕЗЮМЕ

В статье исследуются образы почти всех духовных деятелей, о которых 
упоминает в своей «Истории Армении» известный армянский Католикос, исто-
рик X века Ованес Драсханакертци. Духовные деятели жили в VI—IX веках и 
удостоились внимания историка своей деятельностью. Выявляя их сословные 
и личные качества, автор статьи также указывает принципы и приемы создания 
историком каждого образа, частоту использования этих принципов в разноо-
бразии изображения раскрывает сходства и различия образов.

SUMMARY

The article studies images of almost all religious fi gures portrayed in the “His-
tory of Armenia” by the famous Armenian Catholicos, historian of the 10th century 
Hovhannes of Draskhanakert. They lived from the 6th to the 9th centuries and became 
worthy of the attention of the historian for their works. Revealing their class and per-
sonal qualities, the author of the article also indicates the principles and techniques 
for creating each character, the frequency of their use, thus revealing the similarities 
and diff erences of characters in the variety of images.
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Սկիզ բը՝ նա խոր դիվ

Գ. Բա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ տյալ քե րա կա նա կան հա րա բե րու թյան 
սահ ման նե րում անձ նա նուն նե րին կից կա րող են հան դես գալ անձ նա-
նիշ գո յա կան նե րի հետ կա պակ ցե լիու թյան հնա րա վո րու թյամբ օժտ ված՝ 
ա) հա սա րակ անուն ներ, բ) դե րա նուն ներ, գ) փո խա նուն ներ, որոն ցով 
բա ցա հայտ վում է ան ձի ով լի նե լը մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րում 
կամ նե րանձ նա յին դաշ տում: Օրի նակ՝ իւր եղ բօրն՝ Աբար հա մին, Սի մո նին 
կնոջն՝ Կու լա ֆին, Վաս քո՝ Միշ քո յին որ դին յետ իւր էր կան՝ Վար դէ րէ սին Եօլ պէ-
յին, Տօ նա վան քէն մնա ցել էր դի սա վըյ. թուր քի ձի. զոր ինքն տէր Հան սուն 
ԼԶ. (36) շա բաթ պա հեց եւ խար ճեց զայն ձին եւ այժմ սատ կե ցաւ։ Կու 
խոս տա նամ ես՝ Սար գիսն վճա րել Վար դէ րէ սին մին չեւ այսմ աւուր տա րի 
մի. նախդ սպի տա կով։ Ուստի այժմ եկն սօ տուշն1՝ այ սինքն է Սեն քոն:
Չկա սահ մա նա փա կում այն հար ցում՝ հա տուկ անո՞ւնն է բա ցա հայտ-

վում հա սա րա կով, թե՞ հա սա րակ անու նը՝ անձ նա նու նով: Հմմտ. Եկաւ 
Գրի գորն եւ Վա սիլն՝ Սար գի սին որ դիքն եւ Ի յայս աւուր դա տաս տա նին առ-
ջեւն եկին Բ. (2) հա մա ծին եղ բարքն՝ Փի լիպ եւ Աբ րա համն:
Աս վա ծի լա վա գույն վկա յու թյունն է միեւ նույն անձ նա նուն նե րի եւ 

հա սա րակ անուն նե րի՝ մի դեպ քում բա ցա հայտ չի, մյուս դեպ քում՝ բա ցա-
հայ տյա լի շա րա հյու սա կան գոր ծա ռույ թով հան դես գա լը: Հմմտ. Որո վին 
փե սին՝ Գաս պա րին եւ զԳաս պարն՝ Որո վին փե սան, Ոհանն իլով ցի. պա րոն 
Փի լի պին փե սան եւ Ոհա նին՝ փե սին պա րոն Փի լի պին. Վար դէ՝ Անտ րի յին 
կինն եւ Անտ րի յին կինն՝ Վար դէ:

1 Լեհ.՝ «անձնավորություն, որից գնված է վիճելի առարկան»:



76 ԳՈՒՐԳԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 2021 Բ. 

Չկա սահ մա նա փա կում նաեւ այն հար ցում՝ մի ջանձ նա յին կա պե-
րը շա րա հյու սա կան որ հա րա բե րու թյամբ կա րե լի է ար տա հայ տել՝ որո-
շիչ—որո շյա՞լ, հատ կա ցու ցիչ—հատ կա ցյա՞լ, թե՞ բա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ-
տյալ: Հմմտ. զԳրի գորն տէր Պետ րո սին (հատ կա ցու ցիչ—հատ կա ցյալ) եւ 
Գրի գո րին՝ տէր Պետ րո սին որ դոյ (բա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ տյալ), Սա մու-
լեա յին փե սայ Փի լի պին (որո շիչ—որո շյալ) եւ Փի լիպ՝ Սա մույ լա յին փե սան 
(բա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ տյալ) եւ այլն:
Նկատ վում են բա ղա դիչ նե րի գոր ծա ծու թյան հե տեւ յալ օրի նա չա փու-

թյուն նե րը.
1. Եթե բա ցա հայ տու մը կա տար վում է նե րանձ նա յին դաշ տում, ապա 

կա րող են ձեւա վոր վել եր կան դամ (ինքն Վար դէ, ես ինքն, ես՝ Թո րոսն), 
եռան դամ (ես՝ վե րոյգ րեալ Հար պետն, ես՝ Թո րոսն Տե մեա նին, ես՝ Անտ րէյն 
Վար դէ րէ սին) կամ բազ ման դամ (ես՝ տէր Պապ վոյթս): Ար տա հայ տու թյամբ 
եր կան դամ որոշ կա պակ ցու թյուն ներ բո վան դա կու թյամբ եռան դամ են 
(եր րորդ ան դամն ար տա հայտ ված է ս եւ ն հո դե րի ստա ցա կան կի րա ռու-
թյամբ, եւ կա րե լի է վե րա կանգ նել), ինչ պես՝ (իմ) էրիկս՝ Տօ նա կանն, (իւր) 
հար սին Ազիզ քոին, (իւր) կնոջն՝ Կա թե րի նա յին, (իմ) աղ բօրս Եա գու պին, (նո-
րա) հարսն Պրոյգն, (իւր) հար սին գովն՝ Ուսդեա նա յին եւ այլն:
Ավե լին՝ Ար ձա նագ րու թյուն նե րում հա ճախ գոր ծած վում են բո վան դա-

կու թյամբ եռան դամ այդ կա պա ցու թյուն նե րի՝ ար տա հայ տու թյամբ եռան-
դամ տար բե րակ նե րը, որոն ցում ս, դ եւ ն ստա ցա կան հո դե րը հա վե լադ-
րա կան ար ժեք ունեն: Օրի նակ՝ Վասն ին չի հա մար ար գե լել է Յո վա նէսն 
զիմ ապ րանքս եւ սպի տակս՝ վոյ թին հրա մա նաւն։ Ես յանձ նեմ իմ քոյ րիս՝ 
Սա րա յին: Զի քո կա մաւդ մտել ես նա րա տունն։ Դուն զքո խրերդ ասել2. որ-
պէս գի տես. եւ ես այլ կա միմ ընդ դէմ քե զի ճուաբ անել։ Բայց զի եթէ կա-
մի ցես քո տեղդ ուրիշ մարդ դնել որ պէս փրօ քու րա դօր. զի մզտա յով զքո 
բանդ յա ռաջ տա նի ցէ նա այն պի սի մարդն չեմք ըն դու նել քո տեղդ. Եկաւ 
Սի մա օլա խէն զՄէտ վէ ժէ յէն եւ ճա նա չեց Աս վա տու րին մոտն տէր Պետ րո-
սին որ դոյ Ա. (1) կովմ զի Եա գուպն ճշգրտու թիւն բե րէ՝ որ պէս գրաւ կան 
է ոս կիքն նո րա մոտն3։

2 Ասել բայի ասել բայաձեւը միջինհայերենյան աղբյուրներում մեզ հանդիպած միակ 
վկայությունն է, որտեղ դրական խոնարհման ապառնի հրամայականի եզակի թիվն 
արտահայտվել է ժխտական խոնարհման մի՛ ասել ձեւի դրական տարբերակով, այսինքն՝ 
առանց մի՛ ժխտական մասնիկի: 

3 Առհասարակ, հոդերի կիրառության հարցում նկատվող անհետեւողականությունը 
առկա է անգամ միեւնույն նախադասության մեջ: Ահավասիկ՝ իմ որդիս՝ Քօսդան, վճարել է իմ 
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2. Եթե կա տար վում է մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի բա ցա-
հայ տում, ապա ձեւա վոր վում են եռան դամ (զԳաս պարն՝ Որո վին փե-
սան, Սար գիս՝ Քբրու շին դորն) կամ բազ ման դամ (Վաս քո՝ Միշ քո յին որ դին 
ըռուզ, Պոհ տանն՝ Տօ նօ վա քին որ դին իլով ցի, Եան՝ քրա քով ցու Բա վէլ Քի սէ լին 
փե սան) կա պակ ցու թյուն ներ:
Եռան դամ բա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ տյալ շա րա հյու սա կան կա պակ-

ցու թյուն նե րը տե սա կա նո րեն կա րող են ար տա հայտ վել՝
2.1. ա) «(արա կան անձ նա նուն + արա կան անձ նա նիշ հա սա րակ 

անուն) — արա կան անձ նա նուն», բ) «(արա կան անձ նա նուն + իգա կան 
անձ նա նիշ հա սա րակ անուն) — իգա կան անձ նա նուն», գ) «(իգա կան 
անձ նա նուն + արա կան անձ նա նիշ հա սա րակ անուն) — արա կան անձ-
նա նուն» կամ դ) «(իգա կան անձ նա նուն + իգա կան անձ նա նիշ հա սա-
րակ անուն) — իգա կան անձ նա նուն» մաս նա կա ղա պար նե րի բեր ված եւ 
սրանց հա կա ռակ շա րա դա սա կան տար բե րակ նե րով: Օրի նակ՝ Բան դէ ին 
որ դին՝ Զա տիկն, Միխ նոն՝ Տո նու շի որ դին, Վաս քո՝ Միշ քո յին որ դին, Փի լի պին՝ 
Սա մույ լա յին փե սին, Սի մո նին կնոջն՝ Կու լա ֆին, Քրաս նա՝ Մոս րո պին կինն 
եւ այլն: Նկա տենք, սա կայն, որ Ար ձա նագ րու թյուն նե րում վեր ջին եր կու 
մաս նա կա ղա պար նե րով գոր ծա ծու թյան լեզ վա կան փաս տեր չեն հան դի-
պում: Տա րա կույս չկա, որ նշված հան գա մանքն ան մի ջա կա նո րեն կապ 
ունի հան րու թյան սե ռա յին պատ կե րա ցում նե րի եւ ըն կա լում նե րի հետ:
Նա յած շա րա դա սու թյա նը՝ նշված մաս նա կա ղա պար նե րի բա ցա-

հայ տիչ կամ բա ցա հայ տյալ բա ղադ րի չը պար տա դիր ար տա հայտ վում է 
հատ կա ցու ցիչ+հատ կա ցյալ հա մե մա տա բար կա յուն կա պակ ցու թյամբ: 
Վեր ջի նիս կազ մում հատ կա ցյա լի դե րով կա րող են հան դես գալ այր, 
աներ, աներ ձագ, դա յեկ, դուստր, եղ բայր/աղ բար, թոր/դոր, էրիկ, ըն կեր, ծա-
ռա, հարս, մանչ, որ դի, տղա, փե սա, քոյր եւ անձ նա նիշ այլ ուղեկ ցող բա-
ռեր: Օրի նակ՝ զԳաս պարն՝ Որո վին փե սան, Միխ նոյ՝ Վաս քո յին թորն, Եա-
գուպն՝ Պէ նէ շին դորն, Եա գուպն՝ Փա դիս դա յին որ դին, կինն Փի լի պին Ախ սա-
բեթն, Գաս պա րին դստերն Մա րուխ նա յին:
Հա ճա խա դեպ են որ դի եւ կին/կնիկ հա սա րակ անուն նե րով բա ցա-

հայտ վող անձ նա նուն նե րը, ինչ պես՝ Օհանն՝ Վար դի քին որ դին, Յե օլ պէ-
ին՝ Մխի թա րին որ դուն եւ այլն4, այս պես նաեւ՝ Մա նու շակն՝ Աստ վա տու րին 

էրկան զպարտքն՝ Լ. (30) սոմ սպիտակ. որ էր գրած իմ տանն վերայ եւ ազատեց զիմ տունս։
4 Անուն-հայրանուն ազգակցական կապի այս արտահայտությունը միջին հայերենը 

ժառանգել է գրաբարից, որտեղ եւս այն զգալիորեն հաճախադեպ էր՝ արտահայտված 
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կինն, Թու րաչ՝ Խայ քո յին կինն, Սարգ սին կինն Այիզ քո, Նոր սէ սին կնոջն՝ Մա-
րուխ նա յին: Նշված հան գա ման քը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ Ար ձա-
նագ րու թյուն նե րում գե րա զան ցա պես ար ծարծ վում են սե փա կա նու թյանն 
առնչ վող հար ցեր, որոնք որոշ դեպ քե րում վե րա բե րում էին նաեւ սե փա-
կա նա տի րոջ կնո ջը, որ դուն կամ որ դի նե րին5:

2.2. «(արա կան անձ նա նիշ հա սա րակ անուն (կամ դե րա նուն) + արա-
կան անձ նա նիշ հա սա րակ անուն) — արա կան անձ նա նուն» , «(արա կան 
անձ նա նիշ հա սա րակ անուն (կամ դե րա նուն) + իգա կան անձ նա նիշ հա-
սա րակ անուն) — իգա կան անձ նա նուն», «(իգա կան անձ նա նիշ հա սա-
րակ անուն (կամ դե րա նուն) + արա կան անձ նա նիշ հա սա րակ անուն) — 
արա կան անձ նա նուն» կամ եւ «(իգա կան անձ նա նիշ հա սա րակ անուն 
(կամ դե րա նուն) + իգա կան անձ նա նիշ հա սա րակ անուն) — իգա կան 
անձ նա նուն»՝ մաս նա կա ղա պար նե րով, որոն ցում, բա ցա հայ տյա լի գոր-
ծա ռույ թով հան դես եկող հատ կա ցու ցիչ—հատ կա ցյալ զույ գի հատ կա ցու-
ցիչն անձ նան վան փո խա րեն ար տա հայտ վում է անձ նա նիշ դե րա նու նով, 
իսկ հատ կա ցյա լը՝ անձ նա նիշ հա սա րակ անու նով: Օրի նակ՝ քրոջ դստե րէն՝ 
Ուսդեա նա յէն, իւ րեանց եղ բօ րէն՝ Եա գու պէն, զիւր եղ բայրն զԱնտ րօ նիկն, իմ 
քոյ րիս՝ Սա րա յին, իմ աղ բարս՝ Ագ սէնդն, իւր էր կան Վար դէ րէ սին, իր կնկանն 
Մակ տա յին, զմեր տղան՝ զՀոր բի նան, իւր կնկանն՝ Կո հար քո յին, իւր այրն՝ Թո-
րոսն, իմ այրս՝ Վար դէ րէսն եւ այլն:
Ար ձա նագ րու թյուն նե րում հան դի պող բա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ տյալ 

կա պակ ցու թյուն նե րի բա ղադ րիչ նե րի մի ջեւ կի րառ վում է դե ռեւս գրա-
բա րից ավանդ ված կա պակց ման եղա նա կը, այն է՝ հա մա ձայ նու թյու նը, 
ինչ պես՝ Եկաւ Գրի գորն եւ Վա սիլն՝ Սար գի սին որ դիքն եւ եդին առա ջի դա-
տաս տա նին զսպի տակն Գրի գո րին՝ յԵ օլ պէ յին որ դոյ ի իւ րեանց եղ բօ րէն՝ 

«արական անձնանուն — (որդի հասարակ անուն + արական անձնանուն)» բազմաբաղադրիչ 
մաս նակաղապարով, որտեղ բացահայտիչը համեմատաբար կայուն հատկացյալ—հատ-
կացուցիչ կապակցությամբ է արտահայտված: Ահավասիկ օրինակներ Բուզանդից, Փար-
պե ցուց, Խորենացուց եւ Նոր Կտակարանից. Յուսկանն որդւոյ Վրթանիսի, Արտաւազդ որդի 
Տիգ րանայ, Աբգար որդի Արշամայ, Արշակ որդի Վաղարշակայ, Յեսու որդի Նաւեայ, Պարոյր որդի 
Սկա յորդւոյ, առ Յակոբ որդին Իսահակայ եւ այլն: Նշված մասնակաղապարով գրաբարում եւս 
ար տա հայտվում են միջանձնային այլ կապեր նույնպես՝ Յազկերտ եղբայր Վռամայյ ՂՓ, վասն 
Հե րով դիայ կնոջ Փիլիպպոսի, Վարդանդուխտ կին թագաւորին, Փառանձեմ դուստր Անդովկայ, 
զՓա ռան ձեմ կին Գնելոյ:

5 Անուն-հայրանուն ազգակցական կապը հատուկ է նաեւ լեհահայոց մեջ լայն տարա-
ծում գտած ղփչաղերենին, ինչի մասին վկայվում է հայատառ ղփչաղերենով մի գրության 
մեջ՝ Միխնոյկայ Տօնուշ օղլունայ, որը նույն արձանագրության մեջ (թիվ 28) ունի իր հայերեն 
հա մար ժեքը՝ Եկաւ Միխնոն՝ Տոնուշի որդին ի դատաստանին առջեւն:
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Եա գու պէն վասն իւ րեանց հայ րե նի տանն, այ լեւ՝ Խա նեչ քո յին վե րայ իմ 
կնկանն, իմ կնոջս՝ Մա րեն քո յին, իմ պա րու նէն՝ Դա դու լէն եւ այլն: Սա կայն 
նկա տե լի է, որ ուղ ղա կա նով ար տա հայտ ված բա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ-
տյալ զույգն առ կա յաց ման քե րա կա նա կան կար գով ոչ միշտ է հա մա ձայ-
նում: Հմմտ. Կու րե ղին կինն՝ Մա րուխ նան եւ Անտ րու խին կինն՝ Բրե թա սե-
նեայ: Պատ ճառն այն է, որ լե հա հա յոց խոս ված քում են թա կա յի գոր ծա-
ռույթ կա տա րող անձ նա նուն նե րը հան դես են գա լիս ոչ միայն որո շյալ, 
այ լեւ անո րոշ առ մամբ, ինչ պես հե տեւ յալ օրի նակ նե րում՝ Ճաշ խա թուն՝ 
տէր Հա նէ սին կինն սե չով ցի//Ճաշ խա թունն՝ տէր Հա նէ սին կինն սե չով ցի: 
Հմմտ. նաեւ Եկաւ Իւր քո, եկաւ Խաչ քո՝ Շիմ քո յին թորն, եկաւ Սար գիս Դաւ-
քո յին, .... զի Պուխ դա նով եկաւ Խաչ քո յին վե րայ, եկաւ Աւաք Մա դէ յին եւ 
Եկաւ Խաչ քոն Շիմ քո յին, եկաւ Գոս դան, եկաւ Աս վա տուրն տէր Պետ րո սին, 
եկաւ նոյն Վոզ նի ցան՝ վի րա ւո րացն՝ վի րա ւո րեալն:
Ան հա մա ձայ նու թյուն է առ կա նաեւ բա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ տյալ այն 

զույ գե րի մի ջեւ, որոնց ոչ թե բա ցա հայ տյալ եզրն է ար տա հայտ ված հատ-
կա ցու ցիչ+հատ կա ցյալ հա մե մա տա բար կա յուն կա պակ ցու թյամբ, այլ 
բա ցա հայ տիչ եզ րը, որն այս տեղ մշտա պես ար տա հայտ վում է անձ նա նուն 
հատ կա ցու ցիչ + որ դի բա ռի սե ռա կան հո լով հատ կա ցյալ քե րա կա նա կան 
կա պով: Վեր ջին բա ղադ րի չը, այ սինքն՝ բա ցա հայ տի չը, բա ցա հայ տյա լի 
հետ կա պակց վում է հա մա ձայ նու թյան եղա նա կով: Օրի նակ՝ Գրի գորն՝ տէր 
Պետ րո սին որ դին եւ Հար պետն՝ Գոս դա յին որ դին, Վաս քո՝ Միշ քո յին որ դին, 
տվել էին Գրի գո րին տէր Պետ րո սին որ դոյ, Հօ լու պին Քա րու շին որդ ւոյ բա-
րու թեան եւ տանն վե րայ, Անտ րի սին տունն՝ Հաբ քար իրի ցոյ որ դոյ եւ այլն:
Եր բեմն բա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ տյալ զույգն ընդ մի ջարկ վում է նա-

խա դա սու թյան այլ ան դամ նե րով, ին չը չի խա թա րում նրանց հա մա ձայ-
նա կան կա պը: Օրի նակ՝ Անտ րի սին տունն՝ Հաբ քար իրի ցոյ որ դո, .... զՄիլ-
քոն. որ է որ դի Եա գու պին. զեր դուած դա տա ւորն: Եւ այդ եկ տա նան իւր 
հար սին գլուխն էր՝ Ազիզ քոին, զի եր թեալ տա ցեն ուվեա զա նեայ Ագ սէն դին 
բաժ նին վե րայ Գոս դա յին որ դոյ եւ այլն:
Նմա նա տիպ կա ռույց նե րում կա պա կան կա պակ ցու թյամբ ար տա-

հայտ ված բա ցա հայ տյա լի՝ կա պով հան դես եկող բա ղադ րի չը բա ցա հայտ-
չի կազ մում սո վո րա բար չի կրկնվում, ինչ պես՝ Յո վա նէ սին վե րայ Սի մո-
նին որ դոյ, Նոր սէ սին վե րայ՝ Գրի գոր երես փո խա նի որ դոյ: Հազ վա դեպ են 
այն կա պակ ցու թյուն նե րը, որոն ցում կա պա կան կա պակ ցու թյամբ են ար-
տա հայտ ված թե՛ բա ցա հայ տյա լը եւ թե՛ բա ցա հայ տի չը՝ Ուստի այժմ Բ. 
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(2)-ուքն այլ միա բա նե ցան եւ տրվե ցան վկայք նե րոյ վե րայ. այ սինքն է Խա-
չէ րէ սին Ահ րո նին վե րայ եւ Ֆիտ րի խին վե րայ գրա քով ցոյ: Հատ կան շա կան 
է, որ հե տա դաս կա պով ձեւա վոր ված բա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ տյալ զույ-
գից կա պով գե րա զան ցա պես ար տա հայտ վում է բա ցա հայ տյա լը6՝ Խա նեչ-
քո յին վե րայ Գրի գո րէ ցին կնկանն, Նա զուին վե րայ Չի քա յին կնկանն, Տօ նի կին 
վե րա Վար դէ ջու րին փե սին եւ այլն: Օրի նակ՝ Ի յայս աւուր դա տաս տա նին 
առ ջեւն եկաւ Եօլ պէյն Խաս խա թու նին եւ գան կատ առաւ Խաչ քո յին վե րայ 
Հա նոս քա յին որ դոյ: Սա կայն հան դի պում են նաեւ զույ գեր, որոն ցում կա-
պա կան կա պակ ցու թյամբ ար տա հայտ ված է բա ցա հայ տի չը, ին չը բնո րոշ 
է մի ջին հա յե րե նին՝ իւր որ դոյ Վար դէ րէ սին վե րայ, իւր աներ ձա գին՝ Ոհա նին 
յետ, Յո վան նէս Փախ նո յին որ դուն վրայ, Հար պե տին՝ Գոս դա յին որ դոյ հա-
մար, իւր աներ ձա գին՝ Անտ րի յին վե րայ, Եա գու պին՝ Չափ լի չին որ դոյ վե րայ 
եւ այլն, եւ ժա ռան գել է նաեւ ժա մա նա կա կից հա յե րե նը:
Բա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ տյա լի ան հա մա ձայ նու թյուն է նկատ վում 

դի մո րո շու թյան տե սան կյու նից. առա ջին դեմ քով ար տա հայտ ված բա-
ցա հայ տյա լի հետ կա պակց ված բա ցա հայ տի չը հան դես է գա լիս ոչ թե ս 
դի մո րոշ հո դով, այլ ն հո դով, իսկ եր բեմն էլ ար տա հայտ վում է առանց 
հո դի: Հմմտ. ես՝ Անտ րէյս, ես՝ Գրի գորս, ես՝ Ագ սէնդս եւ ես՝ Ոհանն, ես՝ Աս-
վա տուրն, ես՝ Վի տիր մանն, ես՝ Յով հան նէս:
Նկա տենք, որ իգա կան անուն ներ գե րա զան ցա պես հան դի պում են 

բա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ տյալ կա պակ ցու թյուն նե րի մեջ7:
Նա խա դա սու թյան ան դամ նե րից բա ցի՝ անձ նա նուն նե րի բնու թագ-

րումն ու բա ցա հայ տու մը կա րող են տե ղի ունե նալ նաեւ բարդ կա ռույց-
նե րի, հա մա պա տաս խա նա բար, որո շիչ եւ բա ցա հայ տիչ երկ րոր դա կան 
նա խա դա սու թյուն նե րի մի ջո ցով: Օրի նակ՝ .... Տի րա տու րին. որ կո չի Բադ-
րար8: .... Օբաթ րօ նայ Մար դայ, որ է կին Գրի գոր Խրա փա չին, .... զՏի րա-
տուրն, որ է Էտի լին այր, .... ի Իւր քո յէն, որ է որ դի Գո վալ Հրի հո րին, .... 
Կրի կէր. որ է շա ֆար քրա քօվ ցի Եանտ րիս Վու կուլ պետ րին, .... Դա դոզն, որ 

6 Նախադաս կապով բացառապես արտահայտվում է բացահայտյալը, ինչպես յետ իր 
կնկանն՝ Մակտային:

7 Արական անունների եւ դրանք կրողների հայրանունների՝ հատկացուցիչ—հատկացյալ 
եւ որո շիչ—որոշյալ կապակցություններն իգական անունների դեպքում հազվադեպ են՝ Նա-
զուն տէր Հանէսին, Հաննայ ըռուզ: Իգական անձնանունների բացահայտումը կատարվում է 
նաեւ բացահայտիչ երկրորդական նախադասությունների միջոցով, ինչպես՝ .... Վարդէ. որ է 
կինն իլովցի Անտրէյին: .... Ուլուխաթունն ...., որ է կինն Գրիգորին։ .... Շէնքոն. որ է կին Գասպարին: 
....Նազուն. որ է կինն Գրիգոր Չիքային: .... Օբաթրօնայ Մարդայ, որ է կին Գրիգոր Խրափաչին:

8 Կարծում ենք՝ պատարար, այսինքն՝ պատդիր՝ պատշար բառն է։ 
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է Մա րուխ նա յին փե սան, ....Սար գու լա յէն, որ է Սու վի նի չին դոռն, ....Մա նա. 
որ է քոյր տէր Պետ րո սին9: Նկա տենք, որ ար ձա նագ րու թյուն նե րում հա ճա-
խա դեպ են բա ցա հայ տիչ երկ րոր դա կան նա խա դա սու թյամբ կա ռույց նե-
րը. դա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ դա տա րա նի քար տու ղա րը սո-
վո րու թյուն ունի գլխա վոր նա խա դա սու թյան բա ցա հայ տյա լի ով լի նե լը 
ներ կա յաց նել մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի դաշ տում, որ տեղ երկ-
րոր դա կան նա խա դա սու թյուն նե րի ստո րո գյա լը գե րա զան ցա պես ունի 
բա ղադ րյալ կազ մու թյուն:
Նա յած խոս քա յին իրա վի ճա կին՝ բա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ տյալ կա-

պակ ցու թյու նը, պար տա դիր բա ղադ րիչ նե րից բա ցի, կա րող է հան դես 
գալ մի շարք ուղեկ ցող բա ռե րով, այ սինքն՝ ոչ պար տա դիր բա ռա քե րա-
կա նա կան միա վոր նե րով հա մալր ված՝ որո շիչ—որո շյալ, որո շիչ—հատ կա-
ցու ցիչ—հատ կա ցյալ եւ այլ ծա վա լում նե րով: Հմմտ. Փի լիպ՝ Սա մույ լա յին 
փե սան եւ Փի լիպ քա մէն ցի՝ Սա մույ լա յին փե սան, այս պես նաեւ՝ իւր քրոջ 
դստե րէն՝ Ուսդեա նա յէն, Յով հան նէս՝ Կուզ իրի ցոյ որ դին, Գրի գո րին՝ տէր 
Պետ րո սին որ դոյ, Ան դոն ըռուզ՝ Միս քո յին որ դին կօշ քա րին, Ոհանն՝ իլով ցի 
Խո ճի կին որ դին, Գա բուս իլով ցի՝ որ դի տէր Նի կօ լին, Ծա ռուկն հայ՝ Մա նու-
կին թորն կա մին ցի եւ այլն:

Եզ րա կա ցու թյուն
Կա մե նի ցի հայ կա կան դա տա րա նում 1559—1775 թթ. գրառ ված շուրջ 

370 ար ձա նագ րու թյուն նե րում անձ նա նուն նե րի գոր ծա ծու թյա նը վե րա-
բե րող ոճա կան, հնչյու նա կան, կա ռուց ված քա յին, կա պակ ցա կան եւ շա-
րա դա սա կան մո տե ցում նե րը գե րա զան ցա պես ան մի օ րի նակ են թե՛ քե-
րա կա նա կան ձեւա վոր վա ծու թյան, թե՛ հնչյու նա յին կազ մի եւ թե՛ շա-
րա դա սու թյան տե սան կյուն նե րից: Այ սու հան դերձ, նկա տե լի են որոշ 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ, որոնք բնո րոշ են Առ դեա լի (Տրան սիլ վա նիա-
յի) կամ ծայր հյու սի սա րեւմ տյան միջ բար բա ռախմ բի լե հա հա յոց խոս-
ված քին, մաս նա վո րա պես՝ կա մե նի ցա հա յու թյան լեզ վին:

1. Ար ձա նագ րու թյուն նե րում անձ նա նուն նե րը հազ վա դեպ են 
միայ նակ գոր ծած վում: Ան հա մե մատ հա ճա խա դեպ են բա ղադ րյալ 

9 Կարծում ենք՝ նշված ժամանակահատվածում որ է-ն ոչ թե երկրորդական նախա դա-
սությունն է կապում գլխավորին, այլ բացահայտյալը՝ բացահայտչին՝ «այսինքն/այն է» նշա-
նա կությամբ: Հմմտ. Ուստի այժմ եկն սօտուշն՝ այսինքն է Սենքոն:
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եւ բազ մա բա ղադ րյալ կա պակ ցու թյուն նե րում գոր ծած ված անձ-
նա նուն նե րը. լի նե լով առար կա ցույց տվող բա ռեր՝ նրանք սեր-
տո րեն կա պակց վում են ե՛ւ այլ անձ նա նուն նե րի, ե՛ւ մարդ կա-
յին հա րա բե րու թյուն (մաս նա վո րա պես ազ գակ ցա կան կապ) ու 
հատ կա նիշ ցույց տվող ուղեկ ցող բա ռե րի հետ՝ հան դես գա լով որո շիչ—
որո շյալ, հատ կա ցու ցիչ—հատ կա ցյալ եւ բա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ տյալ 
քե րա կա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րում:

2. Կա րեւոր մի ջոց է ծա ռա յում հատ կա ցու ցիչ—հատ կա ցյալ քե րա-
կա նա կան զույ գը, որով գե րա զան ցա պես ար տա հայտ վում է հայր—որ-
դի հա րա բե րու թյուն՝ ար ձա նագ րու թյուն նե րում ամե նա շատ հան դի պող 
ազ գակ ցա կան կա պը՝ հիմ նա կա նում արա կան անձ նա նուն հատ կա ցյալ — 
հայ րա նուն հատ կա ցու ցիչ շա րա դա սու թյամբ: Կար ծում ենք՝ նյու թի շա-
րադ րան քը գրա բա րին բնո րոշ նշված շա րա դա սու թյամբ ար ձա նագ րե լով՝ 
դա տա րա նի քար տու ղա րը փոր ձում է այդ հնար քով դա տա կան վա վե-
րաթղ թե րում կի րա ռել պաշ տո նա կան ոճ, որը կա րող է պայ մա նա վոր ված 
լի նել տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում լե հա կան դա տա կան հա մա կար գում 
ձեւա վոր ված որոշ ավան դույթ նե րի ներդր մամբ նույն պես:

3. Թե՛ միայ նակ, թե՛ բա ղադ րյալ ու բազ մա բա ղադ րյալ կա պակ ցու-
թյուն նե րում ակն հայ տո րեն հա ճա խա դեպ են արա կան սե ռի անձ նա-
նուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ հայ րա նուն նե րը, ին չը, ան շուշտ, հայ րիշ-
խա նու թյան ար տա հայ տու թյուն նե րից մեկն է: Որեւէ ան ձի հի շա տա կե լու 
հա մար բա ղադ րյալ կա պակ ցու թյուն նե րում գոր ծած վում են ոչ միայն 
արա կան անձ նա նուն ներ (արա կան անձ նա նուն-հայ րա նուն), այ լեւ արա-
կան անձ նա նուն ներ ու «տվյալ ըն տա նի քի ժա ռանգ» նշա նա կող ուղեկ-
ցող բա ռեր (ան կախ սե ռից)՝ դուստր, աղ ջիկ, թոռ, տղա (=երե խա), 
որոն ցից լայ նո րեն կի րառ վում է որ դի ուղեկ ցող բա ռով ար տա հայտ ված 
եռան դամ կա պակ ցու թյու նը (արա կան անձ նա նուն — որ դի — հայ րա նուն):

4. Վե րո բե րյալ դի տարկ մա նը հա կա ռակ՝ սահ մա նա փա կու թյուն է 
նկատ վում իգա կան անձ նա նուն նե րի եւ նրան ցով կազմ ված եր կան-
դամ բա ղադ րյալ կա պակ ցու թյուն նե րի առու մով: Իգա կան անձ նա-
նուն նե րը հիմ նա կա նում գոր ծած վում են բա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ տյալ 
կա պակ ցու թյուն նե րում:

5. Շրջա նառ վում են պատ վա նուն նշա նա կող ուղեկ ցող բա ռեր, 
որոնք գաղ թա վայ րում կա տար ված փո խա ռու թյուն ներ են լե հե րե-
նից (բան, բա նի) եւ եւրո պա կան այլ երկր նե րից (պա րոն), ունեն ան-
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կա նոն եւ սահ մա նա փակ կի րա ռու թյուն, եւ որոն ցով սկսում են հի-
շա տակ վել նաեւ լե հա հա յեր: Սլա վո նա կան լե զու նե րի ազ դե ցու թյան 
հե տեւանք են նաեւ լե հա հա յե րի մի ջա վայ րում հազ վա դեպ անուն-հայ-
րա նուն փո խա ռյալ կա պակ ցու թյուն նե րը, որոնք սկսում են գոր ծած-
վել լե հա հա յոց խոս ված քին բնո րոշ կա պակ ցու թյուն նե րին զու գա հեռ: 
Դրանք փաս տա կան վկա յու թյուն ներ են լե հա հա յե րի առն վազն երեք 
սե րունդ նե րի՝ ան վա նա կո չու թյան հար ցում հան դես բե րած նոր մո տե-
ցում նե րի, որոնց հե տեւան քով հե տա գա յում սահ մա նա փակ վում, ապա 
դա դա րում է հայ կա կան անձ նա նուն նե րի՝ միայ նակ կամ բա ղադ րյալ 
կա պակ ցու թյուն նե րում շրջա նա ռու թյու նը:

6. Տե ղաբ նակ նե րին (դրանք գե րա զան ցա պես լե հեր են, մա սամբ՝ ուկ-
րա ի նա ցի ներ) հի շա տա կող անձ նա նուն նե րի եւ ուղեկ ցող բա ռե րի գոր-
ծա ծու թյան հետ կապ ված՝ նկա տե լի է, որ՝

6.1. Ավե լի հա ճախ հի շա տակ վում են անուն-հայ րա նու նով՝ Եուր քո 
Պրիքս քիյ, Իւր քո, Մո շինս քիյ, Անտ րիյ Նէ զա պի թովս քիյ, Անտ րուշ քո Քրու չե նեա, 
Բան քո Մէ յէշ քո, Եան Միդ րօր կա, Եան Մնի խո վըյ, Իւս քոյ Վարդ ման, Հրից քո 
Քլի մո վիչ եւ այլն:

6.2. Բա ղադ րյալ կա պակ ցու թյուն նե րում տիտ ղոս, տե ղան վան բա ցա-
ռա կան կամ տե ղան վա նա հիմք բառ, զբաղ մունք (եւ այլն) ար տա հայ տող 
ուղեկ ցող բա ռեր ավե լի հա ճախ են գոր ծած վում, քան լե հա հա յե րին հի-
շա տա կե լիս, ինչ պես՝ շլա խեդ նիյ Վա լե րիոմ Բօտ լովս քիյ, Պլաշ քո նե միչ, Բրօ-
քոբն Զուպ րով ցա նէն, ծա ռա Բուտ լովս քիյ, Վոյթ քովս քիյ եւ Քա մոց քիյ իլախ ներ, 
ըռուզ Բրօ ցիք եւ այլն:

6.3. Միայ նակ հի շա տակ վում են ազ գա նու նով, քան անու նով: Հմմտ. 
Քա րափ չովս քիյ, Վոյթ քովս քիյ, Քա մոց քիյ, Ռա քովս քիյ, Լի վինս քիյ, Զա լես քիյ10, 
Մի լէվս քիյ/Մի լէս քիյ, Ռա ծի շովս քի յին մոտ, Շա րօվս քիյ, Վի դալ չովց քիյ եւ Իւր քո, 
Բեդր, Պաս քա, Իւան եւ այլն: Մինչ դեռ ըն դուն ված չէ լա հա հա յե րին հի շա-
տա կել միայն հայ րա նու նով՝ առանց անձ նա նու նի:

6.4. Գոր ծած վում են նաեւ բա ցա հայ տիչ—բա ցա հայ տյալ կա պակ ցու-
թյամբ, ինչ պես՝ ....Վէ րէս քիյ, որ է ծա ռա բան Սրո ջինս քի յին: ....Քա րափ չովս-
քի յին ծա ռայքն. անուամբ որք կո չին Վոյթ քովս քիյ եւ Քա մոց քիյ իլախ-
ներ: Եկաւ Ա. (1) իլախ մարդմ. որ է Վոզ նիան: Եկաւ Իւր քո. որ է փի սար11 

10 Հմմտ. Զյլէսքիյ:
11 Լեհ.՝ «գրագիր»:
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Ֆիտ րիխ Սմալ ցին.... Իւր քո. որ է շա ֆար12 Ֆիտ րիխ Սմալ ցի նի քրա քով-
ցոյ: Եկաւ Վուլ խուվ ցա յէն Անտ րիյ Պու քովս քիյ. որ է մարդ Բո դոց քիյ 
բան Ենտ րի յին:

Հա մա ռո տագ րու թյուն ներ
թրք. — թուր քե րեն
լեհ. — լե հե րեն
հյ. — հա յե րեն
ղփչ. — ղփչա ղե րեն
պրսկ. — պարս կե րեն

РЕЗЮМЕ

Стилистические, фонетические, структурные, словообразовательные и 
синтаксические принципы употребления личных имен в сохранившихся 370 
протоколах армянского суда города Камениц (современный: Каменец-Подоль-
ский), записанных на протяжении 1559-1775 гг., в большинстве своем отлича-
ются отсутствием единообразия с точки зрения как грамматического оформ-
ления и фонетического состава, так и синтаксического строя. Тем не менее, 
заметны определенные особенности, свойственные ардеальскому (Трансильва-
ния) или крайнему северо-западному междиалектному говору польских армян, 
в частности языку каменицких армян.

В протоколах личные имена редко употребляются изолированно. Значи-
тельно чаще личные имена применяются в составных и многосоставных со-
четаниях и тесно связываются с другими личными именами и со словами, ука-
зывающими на отношения между людьми (в частности, на родство) и на те 
или иные признаки, вступая при этом в следующие грамматические отноше-
ния: определение-определяемое, несогласованное определение-несогласован-
ное определяемое, приложение-аппозитивное определяемое.

Важным средством является грамматическая пара несогласованное опре-
деление-несогласованное определяемое, с помощью которой выражается пре-
имущественно отношение отец-сын — самая распространенная родственная 
связь. При этом, в основном, используется следующая синтаксическая кон-

12 Լեհ.՝ «մառանապետ», «տնտես»: Հմմտ. Ի հետ Իւրքոյ Պրիքսքիյին. որ է շաֆքար 
պարուն Ֆիտրիխին:
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струкция: мужское личное имя несогласованное определяемое — отчество не-
согласованное определение; данная конструкция перешла в среднеармянский 
язык из древнеармянского. Секретарь суда пытался подобным образом приме-
нить в судебных документах официальный стиль, что могло быть обусловлено 
также внедрением некоторых традиций, сформированных в польской судебной 
системе данной эпохи.

В судебных протоколах часто встречаются мужские личные имена, в част-
ности отчества, что, безусловно, является одним из выражений патриархаль-
ных отношений. Для упоминания того или иного лица в составных сочетани-
ях употреблялись не только мужские личные имена (мужское личное имя-от-
чество), но и мужские личные имена и сопутствующие слова со значением 
«наследник данной семьи» (независимо от пола): дочь, девочка, внук, мальчик; 
широко употреблялись трехчленные сочетания, выраженные сопутствующим 
словом сын (мужское личное имя-сын-отчество). Обратная картина наблюда-
ется в применении женских имен и в образованных с их участием двучленных 
составных сочетаниях. Женские личные имена, в основном, употребляются в 
сочетаниях приложение — аппозитивное определяемое.

В судебных протоколах применялись также сопутствующие слова, имею-
щие статус вежливого обращения, которые являлись заимствованиями из поль-
ского языка (пан, пани) и из других европейских языков (парон): они имели 
ограниченное употребление, причем этими словами обращались не только к 
полякам, но и к представителям польско-армянской диаспоры. Под воздей-
ствием славянских языков формируется заимствованное сочетание имя-отче-
ство, редкое для польских армян, которое начинает употребляться параллельно 
с сочетаниями, характерными для польско-армянского говора. Вышесказанное 
является документальным свидетельством того, что новые подходы в вопро-
сах имянаречения и обращения к лицам у как минимум трех поколений поль-
ских армян привели к дальнейшему ограничению, а затем и к полному вытес-
нению армянских личных имен как в изолированной форме, так и в составных 
сочетаниях.
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S U M M A RY

Stylistic, phonetic, structural, derivational and syntactic principles of the use of 
personal names in the preserved 370 Armenian court records of the city of Kamenets 
(modern - Kamenets-Podolsky in Ukraine), documented during the years from 1559 
to 1775, are mostly characterized by a lack of uniformity in terms of their grammati-
cal form, phonetic composition and syntactic structure. However, certain features are 
noticeable, which are inherent in Ardeal (Transylvania) or far north-western inter-di-
alectal speech of the Polish Armenians, and particularly, in the language of the Ar-
menians living in Kamenets.

In records, personal names are rarely used separately. Much more often per-
sonal names are used in compound and multi-component combinations, which are 
closely associated with other personal names and with words indicating relations be-
tween people (in particular, kinship) and accompany attributes expressing the fol-
lowing grammatical relations: attribute and its head, premodifi er and its head, appo-
sition and appositive.

The grammatical pair of premodifi er and its head is considered as essential 
means, helping to express mainly the father- son relationship, i.e. the most common 
kinship. In this case, the following syntactic construction is mainly used: male per-
sonal name as a head and patronymic as a premodifi er. This phenomenon was trans-
ferred to the Middle Armenian language from the Ancient Armenian one. The clerk 
tried to apply the offi  cial style in court documents in a similar way, which could also 
be due to the introduction of some traditions formed in the Polish judicial system of 
this era.

In court records, male personal names, in particular, patronymics are of-
ten found which, undoubtedly, express patriarchal relations. To mention a particu-
lar person in compound combinations, not only male personal names (male person-
al name-patronymic) were used, but also male personal names and accompanying 
words meaning “heir to this family” (regardless of gender): daughter, girl, grand-
son, boy. Three-component combinations, expressed by the accompanying word son 
(male personal name-son-patronymic) were widely used. The opposite picture is ob-
served in the use of female names and in the two-component word combinations. 
Women’s personal names are mainly used in the apposition- appositive relation.

In court records, accompanying words were also used that had the status of po-
lite treatment, which were borrowings from the Polish language (pan, pani) and from 
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other European languages (paron). They had a limited use, and these words were ad-
dressed not only to Poles, but also to representatives of the Polish-Armenian Diaspo-
ra. Under the infl uence of the Slavic languages, a borrowed name-patronymic com-
bination, rarely used by Polish Armenians, started being practiced in parallel with 
the phrases typical of the Polish-Armenian dialect. The above-mentioned phenom-
ena are considered as documentary evidence for new approaches to naming and ad-
dressing people of at least three Polish Armenian generations, which led to a further 
restriction and later to a complete absence in using Armenian personal names both in 
single-component form and in compound combinations.



 ԷՋՄԻԱԾԻՆ 

ԱՎԱԳ  Ա .  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Պատմական գիտ. թեկնածու

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄԿՈՒՍԻ 1920—1930-ԱԿԱՆ ԹԹ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Խ
որհր դա յին կար գե րի հաս տատ մամբ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ու 
ընկերային-տնտե սա կան կյան քը, մշա կույ թը, կեն ցա ղը բա ցար ձա կա պես 

կու սակ ցա կա նաց վե ցին: Ամեն ինչ՝ այդ թվում եւ բնակ չու թյան հո գեւոր բա-
ղադ րի չը, ստո րա դաս վեց ու ծա ռա յեց վեց կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան 
եւ խորհր դա յին իշ խա նու թյան մե նաշ նորհ հա մա կար գի հաս տատ մա նը: Դրան 
հա կա ռակ վող կամ առն վազն չա ղերս վող ցան կա ցած կրո նա կան-աշ խար հիկ 
գա ղա փա րա խո սու թյուն պար զա պես նույ նա կա նաց վեց ու հա վա սա րեց վեց 
հա կա հե ղա փո խա կան-հա կա խորհր դա յի նի: Այս պա րա գան լիո վին վե րա-
բե րում էր նաեւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Եկե ղե ցուն՝ գա հա կա լով, կա-
ռույց նե րով, ծի սա կար գով:
Ըստ այդմ՝ հենց 1920—1930-ական թվա կան նե րին ծայ րա հեղ բա ցա սա-

կան էր ՀԱԵ հան դեպ կոմ կու սի որ դեգ րած քա ղա քա կա նու թյու նը: Խորհր դա յին 
իշ խա նու թյան եւ նրա ղե կա վար կոմ կու սի ամ բող ջա տի րա կան հա մա կարգ 
հաս տա տե լու ճա նա պար հին կրո նը եւ Եկե ղե ցին դի տարկ վում էին որ պես գա-
ղա փա րա խո սու թյան աս պա րե զում կոմ կու սի մե նա տի րու թյան խո չըն դոտ նե-
րից մե կը:
Շե փո րա հա րե լով պե տու թյու նից Եկե ղե ցու ան ջատ ման կեղծ դրույ թը՝ 

կոմ կու սը միան գա մայն հա կա ռակ ուղե գիծ վա րեց. հնա րա վո րինս չե զո-
քաց նել, քայ քա յել, ան գամ լու ծա րել ՀԱԵ-ն՝ այդ նպա տա կով կու սակ ցա կան-
խորհր դա յին ու վար չա կան տա րաբ նույթ վե րահս կիչ ու պատ ժիչ մար մին ներ 
ստեղ ծե լով: Ար դյուն քում ար դեն 1938 թ. Մայր Աթո ռում մնա ցել էր ըն դա մե-
նը... 7 հո գեւո րա կան, այն էլ՝ բռնի մե կու սաց ված, ծայ րա հեղ վա տա ռողջ, 
առանց Վե հա փա ռի:
Թեեւ կոմ կու սի գա ղա փա րա խո սա կան պայ քա րում հա կակ րո նա կան 

բաղ կա ցու ցիչն ուներ առաջ նա հերթ դե րա կա տա րու թյուն, այ դու հան դերձ 
հե տա գա տա րի նե րին, նաեւ առար կա յա կան դրդա պատ ճառ նե րից ել նե լով, 
խորհր դա յին իշ խա նու թյուն ներն ստիպ ված եղան մեղ մաց նել ՀԱԵ նկատ-
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մամբ իրենց դիր քո րո շու մը: Կյանքն ապա ցու ցեց կոմ կու սի կրո նաե կե ղե ցա-
կան քա ղա քա կա նու թյան սնան կու թյու նը. ՀԱԵ-ն չվե րա ցավ, Խորհր դա յին Հա-
յաս տա նի բնա կիչ նե րը հա մա տա րած աթեիստ ներ չդար ձան: Ավե լին. ան գամ 
ԽՍՀՄ խիստ միա կար ծու թյան պայ ման նե րում ՀԱԵ-ն շա րու նա կեց մնալ այն 
միակ ըստ օրինի գոր ծող կա ռույ ցը, որի գա ղա փա րա խո սու թյունն էա պես 
տար բեր վում էր կոմ կու սի պաշ տո նա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նից:
Փաս տաթղ թե րը հրա տա րակ վում են առա ջին ան գամ՝ ռու սե րե նից թարգ-

մա նու թյամբ, դրանք խորհր դա յին շրջա նում կրել են «Գաղտ նի», «Հույժ գաղտ-
նի», «Հատ կա պես գաղտ նի» նշագ րում ներ: Պահ պան վել են առ կա բազ մա թիվ 
սխալ նե րը, ան ձանց եւ տե ղա նուն նե րի տա րըն թեր ցում նե րը ու գրե լա ձեւե րը, 
եւ հրա տա րակ վում են բնագ րա յին նույ նու թյամբ, ժա մա նա կագ րա կան դա սա-
վո րու թյամբ: Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կա տար վել են ուղ ղում-լրա ցում ներ:
Հա յաս տա նի կոմ կու սի կենտ կո մի ղե կա վար մար մին նե րի՝ նա խա գա հու-

թյան (բյու րո յի) եւ քար տու ղա րու թյան ար ձա նագ րու թյուն նե րը, պա րու նա կե-
լով բա վա կա նին ուշագ րավ եւ հե տաքր քիր տե ղե կատ վու թյուն ՀԱԵ ու կրո նա-
կան հար ցե րի նկատ մամբ կոմ կու սի վա րած քա ղա քա կա նու թյան վե րա բե րյալ, 
կա րեւո րա գույն սկզբնաղ բյուր են հիմ նա հար ցի առար կա յա կան պատ կե րաց-
ման ու ըն կալ ման տե սան կյու նից:
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ԹԻՎ 1
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №1

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ1 նիս տի, 12 մա յիս 1921 թվա կան
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
1. Մա կին ցյա նը2 զե կու ցում է Էջ միած նի պատ վի րա կու թյան ներ կա-

յաց րած զե կու ցագ րի մա սին՝ Հայ եկե ղե ցու, մաս նա վո րա պես՝ Էջ միած նի 
վան քի իրա վունք նե րի եւ ազա տու թյան մա սին:
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Ըստ էու թյան չքննար կել, հանձ նա րա րել Մա կին ցյա նին եւ Ազա տյա-

նին3 ԿԿ առա ջի կա նիս տին Կա թո ղի կո սի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի առաջ քա-
շած հար ցե րին հստակ պա տաս խան ներ ներ կա յաց նել:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 1, գ. 40, թ. 4: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ . ռու ս.:

ԹԻՎ 2
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №8

ՀԿ(բ)Կ Կենտ րո նա կան Կո մի տեի նիս տի, 6 հու նիս ս.թ. [1921 թ.]
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
3. Էջ միած նի մա սին:
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Թող նել այն քա նա կի հող, որը մշակ վում է վա նա կան նե րի կող մից: 

Մշա կու թա յին հիմ նար կու թյուն նե րի ազ գայ նաց ման մա սին դեկ րե-
տը4 թող նել ուժի մեջ: Պա հեստ նե րը խլել, եթե պարզ վի, որ դրան ցում 
կան որո շա կի քա նա կից ավե լի սննդամ թերք:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 1, գ. 40, թ. 16: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

1 Հայաստանի կոմունիստական (բանվորական) կուսակցություն, Կենտրոնա կան կոմիտե:
2 Մակինցյան Պողոս (1884—1938): 1921 թ. եղել է ՀԽՍՀ ներքին գործերի, ապա՝ լուսավո-

րու թյան ժողկոմ: Հետագայում ունեցել է դիվանագիտական ու գիտական աշխատանք: 
Բռնա դատ վել է, գնդակահարվել:

3 Ազատյան Հայկ (1881—1964): ՀԽՍՀ արհմիությունների 1-ին ղեկավար, 1924—1928 թթ.՝ 
ՀԽՍՀ ԿԳԿ փոխնախագահ, ապա անցել է գիտադասախոսական աշխատանքների:

4 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 17-ին Հեղ կո մի նա խա գահ Ս. Կա սյա նը եւ լուս ժող կոմ Ա. Հով-
հան նի սյա նը ըն դու նե ցին «Հո գեւ որ հաս տա տու թյուն նե րին պատ կա նող կուլ տուր-կրթա կան 
հիմ նար կու թյուն նե րի պե տա կա նաց ման մա սին» դեկ րե տը, որով «ՀԽՍՀ գտնված բո լոր հո-
գեւ որ հաս տա տու թյուն նե րին պատ կա նող կուլ տուր-կրթա կան հիմ նար կու թյուն նե րը (դպրոց, 
թան գա րան, մա տե նա դա րան ու տպա րան) շար ժա կան եւ ան շարժ գույ քով հա մար վում են 
պե տա կան սե փա կա նու թյուն եւ փո խանց վում են Լու սա վո րու թյան Ժող կո մա տի տնօ րի նու-
թյան»: Տե՛ս ՀԽՍՀ դեկ րետ նե րի եւ հրա ման նե րի ժո ղո վա ծու, պր. 1, Էջ միա ծին, 1921, էջ 16:
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ԹԻՎ 3
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №9

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան5 նիս տի, 8 ապ րիլ 1922 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
7. Անդ րերկր կո մի6 շրջա բե րա կան նա մա կը եկե ղե ցա կան գան ձե րի 

բռնագ րավ ման մա սին:
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Եկե ղե ցա կան գան ձե րի բռնագ րավ ման որո շու մը չկի րա ռել Հա յաս-

տա նում, դրանց չլի նե լու պատ ճա ռով:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 2, գ. 5, թ. 11: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 4
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №12

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 18 ապ րիլ [19]22 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
2. Հա յաս տա նում եկե ղե ցա կան քա ղա քա կա նու թյան ղե կա վար նշա-

նա կե լու մա սին:
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Եկե ղե ցա կան քա ղա քա կա նու թյան ղե կա վար նշա նա կել Լու կա շի նին7, 

հա ղոր դել ՌԿԿ8 ԿԿ-ին:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 2, գ. 5, թ. 14: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 5
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №18

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Քար տու ղա րու թյան9 նիս տի, 10 մա յիս [19]22 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
3. Էջ միած նի մա տե նա դա րա նի (վան քի) գույ քի մա սին:

5 Նախագահություն — Կենտկոմի կազմից ընտրված բարձրագույն մարմին, հետագայում 
վերանվանվեց Բյուրոյի:

6 Կոմկուսի Անդրկովկասյան երկրամասային կոմիտե — Անդրկովկասի վերադաս կուսակ-
ցա կան մարմին:

7 Լուկաշին (Սրապիոնյան) Սարգիս (1883—1937): 1921—1922 թթ.՝ ՀԿԿ ԿԿ քարտուղար, 
1922—1925 թթ.՝ ՀԽՍՀ ԺԿԽ նախագահ: Բռնադատվել է, գնդակահարվել:

8 Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցություն:
9 Քարտուղարությունը, ԿԿ Նախագահությանը զուգահեռ, ավելի նեղ կազմով մարմին էր:
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ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Գույ քը թող նել Երեւա նում մին չեւ հար ցի վերջ նա կան լու ծու մը ՀԿ(բ)

Կ ԿԿ պլե նու մի կող մից:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 2, գ. 7, թ. 21: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 6
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №23

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 25 մա յիս 1922 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
1. Էջ միած նի գրա դա րա նի՝ այժմ գի տա կան ինս տի տու տի10, ձե ռագ-

րե րի եւ այլ գան ձե րի պահ պան ման վայ րի ընտ րու թյան եւ Հա յաս տա նի 
Ժող կոմ խոր հի ներ կա յա ցուց չի՝ Էջ միած նի վան քին առըն թեր եւ Էջ միած նի 
գավ գործ կո մի11 նա խա գա հի մի ջամ տու թյան մա սին ԼուսԺԿ12 կար գադ րու-
թյան վե րա բե րյալ:
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Նշյալ ձե ռագ րե րի պահ պան ման վայր ընտ րել ք. Երեւա նը եւ առա-

ջար կել Էջ միած նի պա տաս խա նա տու ըն կեր նե րին չխառն վել Լուս ժող կո-
մա տի գոր ծե րին:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 2, գ. 5, թ. 28: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 7
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №57

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 23/I-[19]23 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
21. Լու կա շի նի հա ղոր դու մը հո գեւո րա կա նու թյան մա սին:
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Հա մա րել ան հե տաձ գե լի եւ անհ րա ժեշտ հե տեւ յալ մի ջո ցա ռում նե-

րի իրա կա նա ցու մը.
Ա. Եկե ղե ցա կան եւ վան քա պատ կան հո ղե րի բռնագ րա վում,
Բ. Էջ միած նի ազ գա յին13 թան գա րա նի ազ գայ նա ցում,

10 1921 թ. Էջմիածնում հիմնվեց Պատմամշակութային ինստիտուտ, որը վերափոխվեց 
Գիտության եւ արվեստի ինստիտուտի (հետագայում՝ «ԱրմՖան», ապա՝ ՀԽՍՀ ԳԱ):

11 Գավառային գործադիր կոմիտե — գավառային տեղական կառավարման խորհր դա յին 
մարմին:

12 Լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատ:
13 Բնագրում ռուսերեն այսպես է: 
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Գ. Գրի գոր Վար դա նյա նին14 հետ կան չում:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 8, թ. 2: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 8
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №58

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 30/I-[19]23 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
14. Հա կակ րո նա կան քա րոզ չու թյան դրված քի մա սին:
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Անհ րա ժեշտ հա մա րել գա վառ նե րում ան կու սակ ցա կան զանգ ված-

նե րի շրջա նում հա կակ րո նա կան քա րոզ չու թյան ուժե ղա ցու մը: ԿԿ Ագիտ-
բաժ նին՝15 հա ջորդ նիս տին ներ կա յաց նել աշ խա տան քի նախագիծ հա-
կակ րո նա կան քա րոզ չու թյան դրված քի մա սին:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 8, թ. 4: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 9
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №60

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 6/II-[19]23 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
13. Էջ միած նում հա կակ րո նա կան քա րոզ չու թյան իրա կա նաց ման մա սին:
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Ըն դու նել ի գի տու թյուն:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 8, թ. 7: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 10
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №1

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 4/IV-[19]23 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
8. Լու կա շի նի առա ջար կը հա կակ րո նա կան ագի տա ցիա յի ակ նա ռու 

ձեւե րի առա ջադր ման անհ րա ժեշ տու թյան մա սին:

14 Վարդանյան Գրիգոր (1868—1938): Եկեղեցական գործերով ՀԽՍՀ ԺԿԽ ներկայացուցիչ, 
1924-ից Հայաստանի օգնության կոմիտեի քարտուղար, վարչության նախագահ: Բռնա դատ-
վել է, գնդակահարվել:

15 Ագիտացիոն բաժին — քաղաքական քարոզչության աշխատանքները համակար-
գող ստո րա բաժանում:



94 ԱՎԱԳ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 2021 Բ. 

ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Առա ջար կել Իո ա նի սյա նին16 առա ջի կա նիս տին հայ կա կան եկե ղե-

ցու առանձ նա հատ կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան կոնկ րետ առա-
ջարկ ներ կա յաց նել:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 8, թ. 14: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 11
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №11

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 22/VI-[19]23 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
3. Հո գեւո րա կան նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի մա սին (Իո ա նի-

սյան):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Ա. Անհ րա ժեշտ հա մա րել կու սակ ցու թյան աշխույժ աշ խա տանքն եկե-

ղե ցու բա րե նորգ չա կան17 շարժ ման վրա ազ դե լու ուղ ղու թյամբ, որի հա-
մար անհ րա ժեշտ ճա նա չել բա րե նո րոգ ման կողմ նա կից նե րից մի քա նի 
խմբե րի առանձ նա ցու մը՝ նրանց փո փո խուն օգ տա գործ ման հա մար:
Բ. Թույ լատ րել նշյալ խմբե րին թեր թե րի հրա տա րա կու թյուն18,
Գ. Եկե ղե ցու բա րե նո րո գիչ նե րի հետ բա նակ ցու թյուն նե րի վա րու մը 

հանձ նա րա րել Ա. Երզն կյա նին19, գոր ծըն թա ցի ընդ հա նուր ղե կա վա րու մը 
դնե լով Ա. Իո ա նի սյա նի վրա:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 8, թ. 25: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

16 Հովհաննիսյան Աշոտ (1887—1972): 1914—1917 թթ. դասավանդել է Գեւորգյան հոգեւոր 
ճեմարանում, 1920—1921 թթ. եղել է ՀԽՍՀ լուսավորության ժողկոմ, 1922—1927 թթ.՝ ՀԿ(բ)Կ ԿԿ 
գլխավոր քարտուղար: 1937—1943 թթ. բռնադատվել է: Հայագիտական արժեքավոր գործերից 
զատ՝ ՀԱԵ դեմ ուղղված բազմաթիվ հրապարակումների հեղինակ է: Փաստաթղթերում միշտ 
նշվել է «Իոանիսյան» ձեւով:

17 Նկատի ունի այսպես կոչված «ազատ եկեղեցական» շարժումը:
18 Թերթերից հայտնի է հետեւյալը. «Ազատ եկեղեցի» — կրոնաբարոյական եւ պատ-

մա գրա կան շաբաթաթերթ, Երեւանի «Ազատ-եկեղեցական եղբայրության» պաշտո նա թերթ, 
Երեւան, 1924—1928, 24 էջ: Խմբագիր-հրատարակիչ, պատասխանատու խմբագիր Մեսրոպ 
ավագ քահանա Մելյան: Այլ թերթեր չեն հրատարակվել:

19 Երզնկյան Արամայիս (1879—1937): Եղել է ՀԽՍՀ Հողժողկոմ, ԺԿԽ նախագահի տեղակալ, 
Երեւանի քաղխորհրդի գործկոմի նախագահ։ Բռնադատվել է, գնդակահարվել:
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ԹԻՎ 12
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №16

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 7/VIII-[19]23 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
3. Պե տա կան թան գա րա նի ձե ռագ րե րի Էջ միա ծին տե ղա փոխ ման մա-

սին (Մռա վյան20):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Թույ լատ րել:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 8, թ. 31: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 13
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №14

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Քար տու ղա րու թյան նիս տի, 25/VIII-[19]23 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
1. Կեղծ ված փաս տաթղ թե րով եկե ղե ցա կան սե փա կա նու թյան վա-

ճառ քի գոր ծը21:
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Հան ցա գոր ծու թյան մեջ խառն ված ան ձանց դա տել եւ Աշոտ եպիս կո-

պո սին22 ներգ րա վել որ պես վկա:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 9, թ. 35: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 14
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №20

Հա յաս տա նի Կ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 10/IX-[19]23 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
11. Եկե ղե ցու բա րե նո րո գիչ նե րի հետ բա նակ ցու թյուն նե րի վար ման 

մա սին (Իո ա նի սյան)

20 Մռավյան Ասքանազ (1885—1929): 1921—1923 թթ.՝ ՀԽՍՀ արտաքին գործերի, 1923—
1929 թթ.՝ լուսավորության ժողկոմ, «Խորհրդային Հայաստան» թերթի խմբագիր:

21 Հավանաբար տեղի է ունեցել Շիրակի թեմում, պարզել չհաջողվեց:
22 Աշոտ եպիսկոպոս Շախյան: 1922—1924 թթ. եղել է Շիրակի թեմի առաջնորդ: «Ազատ 

եկեղեցական» շարժման համախոհ, Մայր Աթոռի դեմ գրքույկների հեղինակ: Կարգալույծ է 
արվել: Մահացել է 1926 թ.:
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ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Եկե ղե ցու բա րե նո րո գիչ նե րի հետ բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լը, որ 

դրված էր Ա. Երզն կյա նի վրա, հանձ նա րա րել Գ. Վար դա նյա նին եւ առա-
ջար կել վեր ջի նիս ան մի ջա պես մեկ նել Մոսկ վա յից:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 8, թ. 36ա: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 15
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №21

Հա յաս տա նի Կ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 17/IX-[19]23 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
9. Էջ միած նի գա վա ռում հո գեւո րա կա նու թյու նից բռնագ րավ ված հո-

ղե րի մա սին:
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Քննար կու մից հա նել եւ ուղար կել [Էջ միած նի] հող բաժ վա րի տե ղա-

կալ Սո ղո մո նյա նի դի մու մը Էջմ գավ կոմ23, եւ հայ տա րա րել նկա տո ղու թյուն 
առանց գավ կո մում նախ նա կան քննարկ ման այդ կա րեւոր հար ցով ան մի-
ջա պես ԿԿ-ին դի մե լու հա մար:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 8, թ. 40: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 16
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №16

Հա յաս տա նի Կ(բ)Կ ԿԿ Քար տու ղա րու թյան նիս տի, 22/IX-[19]23 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
3. Կո մե րի տա կան ակում բին հատ կաց ված Քե շիշ քեն դի24 եկե ղե ցու վե-

րա կանգն ման մա սին:
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Առա ջար կել ՀԿ(բ)Կ Դար գավ կո մին25 եկե ղե ցու վե րա նո րոգ ման նա-

խա հա շի վը ներ կա յաց նել Գլխքաղ լու սին26:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 9, թ. 39: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

23 Էջմիածնի գավառային կոմիտե — կոմկուսի տարածքային մարմին:
24 Այժմ՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր քաղաքը: Հավանաբար խոսքը Ս. Սարգիս 

եկեղեցու մասին է:
25 Դարալագյազի (այժմ՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզ) գավառային կոմիտե:
26 Գլխավոր քաղաքական լուսավորություն — քաղաքական քարոզչության միտված 

խորհրդային մարմին:
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ԹԻՎ 17
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №35

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 10/I-[19]24 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
5. Թավ րի զի եպիս կո պոս ՄԵ ԼԻՔ—ԹԱՆ ԳՅԱ ՆԻ մա սին (Իո ա նի սյան):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
ՄԵ ԼԻՔ—ԹԱՆ ԳՅԱ ՆԻՆ Պարս կաս տա նից հետ կան չի մա սին ԿԿ Նա խա-

գա հու թյան որո շու մը թող նել ուժի մեջ:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 4, գ. 10, թ. 4: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 18
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №40

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 22/II-[19]24 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
4. Հո գեւո րա կա նու թյան քայ քայ ման մա սին (Վար դա նյան):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Առա ջար կել Հա յաս տա նի ԱՀ-ին27 ար տա սահ մա նից ՄՊՔՎ28 մի ջո ցով 

նախ կին վար դա պետ Աբել Նա զա րյա նին29 կան չել՝ Հա յաս տա նում հո գեւո-
րա կա նու թյան քայ քայ ման գծով աշ խա տե լու հա մար:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 4, գ. 10, թ. 12: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 19
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №36

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Քար տու ղա րու թյան նիս տի, 22/IV-[19]24 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
14. Ակումբ դարձ ված Ալա վեր դու խլված եկե ղե ցու սար քա վոր ման 

ծախ սե րի մա սին:

27 Արտակարգ հանձնաժողով — անվտանգության մարմին՝ հայտնի ռուսերեն 
Չեկա հապավմամբ:

28 Միացյալ պետական քաղաքական վարչություն — ԽՍՀՄ պետանվտանգության նախա-
րա րու թյունը:

29 Աբել Նազարյան: Նախկին ծ. վարդապետ: 1919—1923 թթ. Լոնդոնի հոգեւոր հովիվ: 
Հրաժարվել է հոգեւոր կոչումից, ապա՝ ապաշխարել: Մայր Աթոռի դեմ ուղղված գրքույկներ 
է հրատարակել:
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ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Առա ջար կել ՀԿ(բ)Կ Լո ռի-Փամ բա կի գավ կո մին ստանձ նել խլման աշ-

խա տան քի ղե կա վա րու մը եւ գավ գործ կո մի, ինչ պես նաեւ՝ տե ղա կան հա-
մա պա տաս խան մար մին նե րի մի ջո ցով, անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռ նար-
կել անհրաժեշտ գու մա րը հայ թայ թե լու հա մար:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 4, գ. 12, թ. 26ա: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 20
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №49

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 30/IV-[19]24 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
3. Հայ-Գրի գո րյան30 հո գեւո րա կա նու թյան հա մա գու մա րի հրա վիր ման 

մա սին (Ամիր խա նյան31):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Հանձ նա րա րել Գ. Վար դա նյա նին պար զել, թե ար դյոք հո գեւո րա կա-

նու թյու նը հա մա գու մա րի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներ տա-
նում է եւ ին չու խորհր դա յին աշ խա տա կար գով թույլտ վու թյուն չի հարց-
վել: Մնա ցյա լում առա ջար կել նրան ղե կա վար վել հար ցի առ թիվ ԿԿ նախ-
կին որո շում նե րով:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 4, գ. 10, թ. 31: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 21
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №32

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 22/XII-[19]24 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
6. Հաղ պատ եւ Սա նա հին գյու ղե րի եկե ղե ցի նե րի պահ պա նու թյան 

հաս տատ ման անհ րա ժեշ տու թյան մա սին՝ նկա տի ունե նա լով դրանց 
պատ մա կան ար ժե քը (ՀԿ(բ)Կ Փամ բակ-Լո ռու գավ կո մի որո շում, 9/XII-
[19]24):

30 Այս տարիներին Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցին գրեթե միշտ այսպես է 
անվանվել, հավանաբար՝ ցարական ժամանակների ձեւակերպման ազդեցությամբ:

31 Ամիրխանյան Շավարշ (1894—1959): 1921—1926 թթ.՝ ՀԽՍՀ արտակարգ հանձնաժողովի 
նախագահ, 1926—1929 թթ.՝ Կենտրոնական վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ, 
Բանվորագյուղացիական տեսչության ժողկոմ:
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ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Հանձ նա րա րել Լուս ժող կո մա տին պար զա բա նել հար ցը եւ պահ պա-

նու թյան հաս տատ ման անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ըն դու նել հա մա պա-
տաս խան մի ջոց ներ:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 4, գ. 10, թ. 77: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 22
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №36

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 3/II-[19]25 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
10. Ակումբ դարձ ված Քե շիշ քեն դի եկե ղե ցին հա վա տա ցյալ նե րին վե-

րա դարձ նե լու մա սին (Մե լիք-Օսի պով32):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Ղե կա վար վել այդ հար ցի մա սին գո յու թյուն ունե ցող դրույ թով:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 5, գ. 9, թ. 7: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 23
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №43

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 6/IV-[19]25 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
13. Հանգս տի տո նա կան օրե րի մա սին (ՌԿԿ ԱնդրԿԿ նա խա գա հու-

թյուն, №30/7բ):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Բա ցի եղած հե ղա փո խա կան տո նե րի՝ հայ տա րա րել հանգս տի տո նա-

կան օրեր հե տեւ յալ օրե րը. 1. Ծնունդ — 6/I, 2. Զատ կի 2-րդ օրը — 13 
ապ րի լի, 3. Համ բար ձում — 21/V, 4. Վար դա վա ռի33 2-րդ օրը — 20/VII, 5. 
Պայ ծա ռա կեր պու թյան 2-րդ օրը — 17/VI, 6. Խաչ վե րա ցի (Սուրբ խաչ)34 
2-րդ օրը — 14/IX:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 5, գ. 9, թ. 17ա: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

32 Մելիք-Օսիպով Սերգեյ (1882—1938): 1924—1928 թթ.՝ ՀԽՍՀ ԱՀ նախագահ: Բռնադատվել 
է, գնդակահարվել:

33 Բնագրում ռուսերեն գրված՝ Вартавар:
34 Բնագրում ռուսերեն գրված՝ Хачверац (Сурб Хач):
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ԹԻՎ 24
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №54

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 15/IX-[19]25 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
2. Կա թո ղի կո սա րա նին կից ԺԿԽ35 ներ կա յա ցուց չի մա սին (Համ բար-

ձու մյան36):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Առա ջադ րել Ա. Երզն կյա նին Հա յաս տա նի ԺԿԽ ներ կա յա ցու ցիչ Հայ-

Գրի գո րյան եկե ղե ցու բարձ րաս տի ճան հո գեւո րա կա նու թյան հետ հա րա-
բեր վե լու գծով:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 5, գ. 9, թ. 32: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 25
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №2

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 21/XII-[19]25 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
1. Հա վա տա ցյալ նե րի հա մայնք նե րի եւ նրանց գրանց ման կար գի մա-

սին կա նո նա կար գը (Մռա վյան եւ Վար դա պե տյան37):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Ըն դու նել:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 5, գ. 9, թ. 47: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 26
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №4

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 5 հուն վար 1926 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
1. Նախ կի նում Հայ-Գրի գո րյան եկե ղե ցուն պատ կա նող ար տա սահ մա-

նյան սե փա կա նու թյան մա սին (ԽՍՀՄ ԿԳԿ38 գրու թյուն) (Կա րի նյան39):

35 Ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդ՝ ԺԿԽ — 1920—1940-ական թվականների կառա-
վա րությունը:

36 Համբարձումյան Սարգիս (1870—1944): 1921—1928 թթ.՝ ՀԽՍՀ առողջա պա հու թյան 
ժողկոմ:

37 Լ. Վարդապետյանը ՀԽՍՀ արդարադատության ժողկոմն էր:
38 Կենտրոնական գործադիր կոմիտե — 1920—1930-ական թվականներին օրենսդիր 

մարմին:
39 Կարինյան Արտաշես (1886—1982): 1921 թ.՝ ՀԽՍՀ արդարադատության ժողկոմ, 

1924—1928 թթ.՝ ՀԽՍՀ ԿԳԿ նախագահ, ակադեմիկոս: ՀԱԵ դեմ ուղղված բազմաթիվ 
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ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Հանձ նա րա րել ընկ[եր] Երզն կյա նին բա ցա հայ տել այն սե փա կա նու-

թյուն նե րը, որոնց մա սին հո գում է կա թո ղի կո սը եւ որոնք ար տա սահ մա-
նում տնօ րի նում էր Հայ-Գրի գո րյան եկե ղե ցին, ինչ պես նաեւ այն ժա ռան-
գա կան կտա կում նե րը, որոնք պետք է ստաց վեն հայ ժո ղովր դի օգ տին 
կա թո ղի կո սի մի ջո ցով, եւ զե կու ցել ԿԿ-ին:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ.6, թ. 1: Բնա գիր: մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 27
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №8

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Քար տու ղա րու թյան նիս տի, 22/II-[19]26 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
5. Մե լիք գյուղ գյու ղի40 եկե ղե ցին հա սա րա կա կան օգ տա գործ ման 

(գյուղ խորհր դի գրա սե նյա կի) հանձ նե լու մա սին (ՀԿ(բ)Կ Իջեւա նի շրջկո-
մի որո շում):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Ուղար կել Դի լի ջա նի գավ կո մին հար ցի առ թիվ ծան րակ շիռ նկա տա-

ռում ներ ներ կա յաց նե լու հա մար:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ.12, թ. 11: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 28
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №10

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 3/III-1926 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
4. Աղո թատ նե րի եւ եկե ղե ցի նե րի ապա հո վագ րու թյան մա սին (Համ-

բար ձու մյան):
Նկա տի ունե նա լով հա վա տա ցյալ նե րի հա մայնք նե րի իրա վա բա նա-

կան ձեւա կերպ ման բա ցա կա յու թյու նը եւ Հա յաս տա նում ապա հո վագ րու-
թյան եր կու տե սա կի (կարկ տա հա րու թյուն, ժան տախտ) առ կա յու թյու-
նը, ինչ պես նաեւ՝ հրդեհ նե րից (քա ղաք նե րում), առանց հար կադ րույ քի 
աղո թատ նե րի եւ եկե ղե ցի նե րի պար տա դիր ապա հո վագ րու թյու նը ճա նա-
չել վա ղա ժամ:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ.6, թ. 14ա: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

հրապարակումների հեղինակ է:
40 Գյուղ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի շրջանում:
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ԹԻՎ 29
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №16

Հա յաս տա նի Կ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 28/IV-[19]26 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
1. Էջ միած նի Հո գեւոր ճեմարանի մա սին (Մռա վյան):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Ա. Բա ցատ րել կա թո ղի կո սա րա նին, որ Էջ միած նի հո գեւոր ակա դե-

միան՝ հա վա սա րա պես ինչ պես եւ բո լոր հո գեւոր սե մի նա րիա նե րը, հա-
մար վում են լու ծար ված եւ ինչ նոր ձեւով ուզում է լի նի՝ վե րա կանգն ման 
են թա կա չեն:
Բ. Հո գեւոր ան ձանց պատ րաստ ման հա մար թույ լատ րել Էջ միած նին 

ունե նալ հո գեւոր դպրոց մե ծա հա սակ նե րի հա մար, պե տու թյու նից եկե-
ղե ցու ան ջատ ման մա սին խորհրդ[ային] կա ռա վա րու թյան դեկ րե տի եւ 
դրա նից բխող հե տեւանք նե րի պահ պան ման պայ մա նով:
Գ. Կա թո ղի կո սա րա նի ներ կա յաց րած ծրագ րից բո լոր աշ խար հիկ եւ 

հան րակր թա կան առար կա նե րը հա նել:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ. 6, թ. 6: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 30
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №20

Հա յաս տա նի Կ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 2/VI-1926 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
3. Ար տա սահ մա նյան եկե ղե ցա կան կտակ նե րի մա սին (Համ բար ձու-

մյան):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Առա ջար կել հանձ նա ժո ղո վին՝ Ար. Երզն կյան, Հ. Դուր գե րյան41 եւ 

Ժ. Միր զա խա նյան կազ մով, ար տա սահ մա նյան եկե ղե ցա կան սե փա կա-
նու թյուն նե րի եւ կտակ նե րի հար ցի վե րա բե րյալ Մոսկ վա յում Անդր ներ-
կա յա ցու ցիչ Տեր-Գաբ րիե լյա նին42 զե կու ցա գիր ներ կա յաց նել:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ. 6, թ. 30: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

41 Դուրգարյան Հովհաննես (1885—1937): Քահանայի որդի: 1925—1927 թթ. ՀԽՍՀ ՆԳԺԿ 
ժողկոմ, ապա՝ խորհրդային պաշտոնների: Բռնադատվել է, գնդակահարվել:

42 Տեր-Գաբրիելյան Սահակ (1886—1937): 1920 թ. վերջից՝ լիազոր ներկայացուցիչ 
Մոսկ վա յում, 1928—1935 թթ.՝ ՀԽՍՀ ԺԿԽ նախագահ: Սպանվել է Անդրկովկասի ղեկավար 
Լ. Բերիայի կողմից:
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ԹԻՎ 31
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №26

Հա յաս տա նի Կ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 14/VII-1926 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
8. Էջ միած նի վան քի գան ձե րի մա սին:
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
1. Ըն դու նել, որ Էջմ[իած նի] Վան քի բո լոր գան ձե րը, որ պահ պան վել 

են պա տե րազ մի ժա մա նակ Մոսկ վա յում ժա մա նա կին հրա պա րակ ված 
դեկ րե տի ուժով43, պե տու թյան սե փա կա նու թյուն են:

2. Ընտ րել հանձ նա ժո ղով՝ Ա. Իո ա նի սյան, Ա. Մռա վյան եւ Ա. Կա րի-
նյան կազ մով, ազ գայ նաց ված գան ձե րի կազ մից Էջմ[իած նի] Վան քին 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման հա մար տրվող կրո նա կան պաշ տա մուն-
քի, ինչ պես նաեւ՝ սպասք, զգեստ ներ եւ այլ եկե ղե ցա կան առար կա նե րի 
առանձ նաց ման հա մար, որ պատ մահնա գի տա կան եւ գրա կան-ար տադ-
րա կան տե սա կե տից հե տաքրք րու թյուն չեն ներ կա յաց նում:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ. 6, թ. 60ա: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 32
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №32

Հա յաս տա նի Կ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 31/VIII-[19]26 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
2. Էջ միած նի գոր ծե րը (Ա. Երզն կյան):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Ա. Բա վա րա րել մին չեւ 1927 թ. հուն վա րի 1-ը եկե ղե ցա կան հա մայնք-

նե րի գրանց ման ժամ կետ նե րի եր կա րաց ման մա սին կա թո ղի կո սա րա-
նի խնդրան քը,
Բ. Հա մաե կե ղե ցա կան հա մա գու մա րի հրա վի րու մը հե տաձ գել մին չեւ 

հա մայնք նե րի իրա վա բա նա կան ձեւա կեր պու մը,
Գ. Հանձ նա րա րել Ար. Երզն կյա նին բա նակ ցել կա թո ղի կո սա րա նի հետ 

հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի զո հե րի օր վա (ապ րի լի 24) տոն ման լու-
ծար ման անհ րա ժեշ տու թյան մա սին44:

43 1914 թ. տեղափոխված, ապա՝ Ալ. Մյասնիկյանի ջանքերով վերադարձված գանձերը 
եւ ձեռագրերը:

44 Բնագրում այդպես էլ գրված է. «о необходимости упразднения празднования дня жертв 
мировой войны (24 апреля)»: Բանակցություններն անարդյունք են եղել:
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Դ. Ա. Երզն կյա նի խնդրանքն իրեն կա թո ղի կո սա րա նին կից ԺԿԽ ներ-
կա յա ցուց չի պար տա կա նու թյուն նե րից ազա տե լու մա սին ժա մա նա կա-
վոր հե տաձ գել:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ. 6, թ. 72: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 33
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №50

Հա յաս տա նի Կ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 1/II-[19]27 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
2. Եկե ղե ցա կան հա մայնք նե րի գրանց ման հետ կապ ված հար ցեր 

(Դուր գե րյան):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Ա. ԺԿԽ ներ կա յա ցուց չի եւ ՆԳԺԿ45 մի ջո ցով առա ջար կել Էջ միած նի 

միա բա նու թյա նը գրանց վել այլ եկե ղե ցա կան հա մայնք նե րի հետ ընդ հա-
նուր հի մունք նե րով:
Բ. Եր կա րաց նել գրանց ման ժամ կե տը մին չեւ ս. թ. ապ րի լի 1-ը, հա մա-

րե լով այդ ժամ կե տը վերջ նա կան:
Գ. Մահ մե դա կան հա մայնք նե րի գրան ցումն իրա կա նաց նել Հայ-

Գրիգո րյան նե րի գրան ցու մից հե տո, հանձ նա րա րե լով ՆԳԺԿ-ին նա խա-
պես Ադր բե ջա նի ՆԳԺԿ ստա նալ այդ մա սին տե ղե կատ վու թյուն:
Դ. ԿԿ-ին կից կազ մա կեր պել մշտա կան հանձ նա ժո ղով եկե ղե ցա կան 

եւ հա կակ րո նա կան հար ցե րով՝ Աշ. Իո ա նի սյան (գու մա րու մը)46, Ա. Շահ-
սու վա րյան, Հ. Դուր գե րյան, Ա. Երզն կյան եւ Ս. Մե լիք-Օսի պով, կազ մով:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 7, գ. 28, թ. 8: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 34
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №34

Հա յաս տա նի Կ(բ)Կ ԿԿ Քար տու ղա րու թյան նիս տի, 24/II-[19]27 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
2. Հա կակ րո նա կան եւ հո գեւո րա կա նու թյան հար ցե րով ԿԿ հանձ նա-

ժո ղո վի որոշ ման հաս տա տու մը (Մ[ելիք]-Օսի պով):

45 Ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատ — ուներ ավելի լայն լիազորություն, քան 
զուտ միլիցիան:

46 Գումարումն այսուհետ հասկանալ որպես նախագահ, որ իրավասու էր հանձնաժողովի 
նիստ գումարել:
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ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Ըն դու նել հանձ նա ժո ղո վի հե տեւ յալ առա ջարկ նե րը.
Ա) Փաս տել, որ եկե ղե ցու նկատ մամբ մեր քա ղա քա կա նու թյան եւ 

եկե ղե ցա կան հա մայնք նե րի գրանց ման մա սին մեր հրա տա րա կած կա-
նո նադ րու թյան պար զա բան ման ուղ ղու թյամբ բա վա րար աշ խա տանք 
(գրա վոր եւ բա նա վոր) չի իրա կա նաց վել, ին չի ար դյուն քում եկե ղե ցա կան 
հա մայնք նե րի գրանց ման գոր ծըն թացն եր բեմն որոշ վայ րե րում հա կա-
խորհր դա յին տար րե րի՝ հո գեւո րա կա նու թյան, կու լա կու թյան եւ դաշ նակ-
նե րի, կող մից օգ տա գործ վել է սադ րիչ նպա տակ նե րով:
Բ) Մատ նան շել տե ղա կան կուս[ակ ցա կան] եւ խորհրդ[ային] 

մարմին նե րին, որ ե[կե ղե ցա կան]/հա մայնք նե րի գրան ցու մը պետք է 
տե ղի ունե նա կա մա վոր եւ բա ցա ռա պես հա վա տա ցյալ նե րի նա խա ձեռ-
նու թյամբ:
Նրանց ուշադ րու թյու նը հրա վի րել ե[կե ղե ցա կան]/հա մայնք նե րի 

գրանց ման իրա կա նաց ման ան թույ լատ րե լիու թյան վրա՝ ար տա հայտ ված 
այս կամ այլ ձեւով կուս[ակ ցա կան] եւ խորհրդ[ային] մար մին նե րի, ինչ-
պես նաեւ կոմ կու սի եւ կո մե րիտ միու թյան առան ձին ան դամ նե րի նա խա-
ձեռ նու թյամբ: Վեր ջին նե րիս դե րը պետք է սահ մա նա փակ վի բա ցա ռա-
պես միայն եկե ղե ցու եւ եկե ղե ցա կան հա մայնք նե րի գրանց ման մա սին 
կա նո նա կար գի նկատ մամբ մեր քա ղա քա կա նու թյան սկզբուն քա յին պար-
զա բան ման իրա կա նաց մամբ, հա վա սա րա պես՝ եւ կոնկ րետ տե ղե կանք նե-
րի եւ ցու ցում նե րի տրմամբ այն դեպ քե րում, երբ հա վա տա ցյալ նե րը կամ 
եկե ղե ցա կան հա մայնք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը դի մում են պար զա բան-
ման հա մար, կամ երբ գրանց ման առ թիվ հա կա-խորհր դա յին տար րե րի 
կող մից նշմար վում են սադ րիչ ելույթ ներ:
Գ) Հանձ նա րա րել ԼուսԺԿ-ին եւ ԿԿ ԱՔԲ-ին47 հար ցի շուրջ հա մա պա-

տաս խան պար զա բա նում ներ ներ կա յաց նել, ինչ պես նաեւ հե տեւել, որ-
պես զի մա մու լի էջե րում տե ղադր վեն հա մա պա տաս խան հոդ ված ներ եւ 
անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում նշել խորհրդ[ային] եւ կուս[ակ ցա կան] 
մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, հա վա սա րա պես՝ կոմ կու սի եւ կո մե-
րիտ միու թյան առան ձին ան դամ նե րի ոչ-ճիշտ գոր ծո ղու թյուն նե րը:
Դ) Մա մու լի էջե րում մեր կաց նել դաշ նակ նե րի կա պը հո գեւո րա կա-

նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, ինչ պես նաեւ նշել ե[կե ղե ցա կան]/հա-

47 Քարոզչության բաժին:
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մայնք նե րի գրանց ման հո ղի վրա հա կա-խորհր դա յին տար րե րի ելույթ նե-
րի առան ձին դեպ քե րը:
Ե) Առա ջար կել ՀողԺԿ-ին48 ուսում նա սի րել հո գեւոր ան ձանց հո ղակ-

տոր նե րից զրկե լու հնա րա վո րու թյան հար ցը՝ դրանց ան հող փախս տա-
կան նե րի փո խան ցե լու առար կա յի շուրջ:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 7, գ. 33, թ. 17: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 35

Հա վել ված ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան №54 նիս տի արձ. 19 կե տի

ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №249

ԿԿ Հա կակ րո նա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տի50, 4/VI-[19]27 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
1. Չգրանց ված եկե ղե ցի նե րի եւ հա սա րա կա կան նպա տակ նե րի հա մար 

նրանց գույ քե րի օգ տա գործ ման մա սին (ՀԿ(բ)Կ Դիլ գավ կո մի51 որո շում):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Ա. Հա մա րել ոչ-նպա տա կա հար մար այն եկե ղե ցի նե րի խլու մը, որոնք 

դե ռեւս գրանց ված չեն, բայց որոնք փաս տա ցի օգ տա գործ վում են հա վա-
տա ցյալ նե րի կող մից:
Բ. Առա ջար կել բո լոր գավ կոմ նե րին ԿԿ-ին ներ կա յաց նել մինչ այժմ 

չգրանց ված եւ փաս տա ցի չօգ տա գործ վող եկե ղե ցի նե րի եւ աղո թատ նե-
րի ցու ցա կը:

2. Մեր եկե ղե ցա կան քա ղա քա կա նու թյան շուրջ ար տա սահ մա նյան 
մա մու լի սադ րանք նե րի մա սին (Իո ա նի սյան):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Ա. ԺԿԽ ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով առա ջար կել Էջ միած նի կա թո ղի կո-

սա րա նին հրա պա րա կել հեր քում «Հա ռաջ»52 թեր թի կող մից տա րած վող 
հրա հան գի առ թիվ՝ Հա յաս տա նի խորհրդ[ային] իշ խա նու թյան եկե ղե ցա-
կան քա ղա քա կա նու թյան շուրջ:

48 Հողագործության ժողովրդական կոմիսար:
49 Այս արձանագրությունը ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահությունը հաստատեց 1928 թ. հունիսի 

21-ին: Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 7, գ. 28, թ. 57: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուսերենից:
50 Այս հանձնաժողովի այլ նիստերի արձանագրություններ չհայտնաբերվեցին:
51 Դիլիջանի գավառային կոմիտե:
52 «Յառաջ» օրաթերթ: Փարիզ, խմբագիր՝ Շավարշ Միսաքյան, հրատարակվում է 1925-ից:
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Բ. Հանձ նա րա րել Դուր գե րյա նին տպագ րել տա «Խորհր դա յին Հա յաս-
տան»-ում սադ րիչ լու րե րը հեր քող հոդ ված ներ:

3. ՀԿ(բ)Կ Էջ միած նի գավ կո մի որո շու մը վան քա պատ կան հո ղե րի 
բռնագ րավ ման մա սին:
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Հար ցադ րու մը հա մա րել վա ղա ժամ կետ, թող նել ուժի մեջ նշյալ հար ցի 

մա սին հին որո շու մը:
Նա խա գահ՝ Իո ա նի սյան [անս տո րա գիր]
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 7, գ. 28, թ. 59: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

ԹԻՎ 36
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ №7

Հա յաս տա նի Կ(բ)Կ ԿԿ Նա խա գա հու թյան նիս տի, 13/I-1928 թ.
ԼՍԵ  ՑԻՆ ՝
7. Հո գեւո րա կան Տեր Հա րու թյուն Տեր-Հա րու թյու նյա նի սպա նու թյան 

գոր ծը53 (Մ[ելիք]-Օսի պով):
ՈՐՈ  ՇԵ  ՑԻՆ ՝
Ա) Հա մա ձայն վել ՊՔՎ-ի54 եւ Ար դա րա դատԺԿ-ի55 առա ջար կու թյուն-

նե րի հետ տվյալ գոր ծով դա տա կան գոր ծըն թա ցի վար ման անն պա տա-
կա հար մա րու թյան մա սին:
Բ) ՊՔՎ-ին առա ջար կել սպա նու թյան մաս նա կից նե րի նկատ մամբ 

խա փան ման մի ջո ցի հար ցը նա խա պես քննար կել կո լե գիա յում եւ ներ-
կա յաց նել նա խա գա հու թյան հաս տատ մա նը56:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 8, գ. 31, թ. 2: Բնա գիր: Մե քե նա գիր: Թարգմ. ռու ս.:

Շարունակությունը՝ հաջորդիվ

53 Սպանության հանգամանքներ պարզել չհաջողվեց:
54 Պետական քաղաքական վարչություն — պետական անվտանգության մարմին (կոմի սա-

րիատ):
55 Արդարադատության ժողովրդական կոմիսարիատ:
56 Այս կետն առանձին, ըստ կոմկուսի գործավարական կարգի, որակավորվել է որպես 

«Հույժ գաղտնի — Հատուկ թղթապանակ» («Особая папка»): Քաղվածքն ուղարկվել է ՊՔՎ եւ 
«Հատուկ թղթապանակ»:



ՏԻԳՐԱՆ  ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀՀ  ԳԱԱ  ՀԱԻ

«ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ» ԵՒ «ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ». 
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ ԵՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ*

Նե րա ծու թյուն։ Պատ մա կան Հա յաս տա նի տար բեր շրջան նե րում գո-
յու թյուն ունի չորս տաս նյա կից ավե լի հու շար ձան (սկսած պաշտ վող 
ծա ռից մին չեւ վան քա յին հա մա լիր), որ ավան դա բար կապ վում է Վար-
դա նանց պայ քա րի տար բեր դրվագ նե րի հետ: Դրանց մի մա սը ազա-
տա մար տի հե րոս նե րի շիր մա տե ղի ներն են, որոնց վե րա բե րյալ պահ-
պան վել են ժո ղովր դա կան ավան դու թյուն ներ, իսկ որոշ նե րի դեպ քում՝ 
նաեւ գրա վոր տե ղե կու թյուն ներ: Սրբա վայ րե րի գե րակ շիռ մա սը պատ-
մա ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան ներ են՝ ան վա նա կոչ ված Ս. Վար-
դան, Վար դան Զո րա վար (կամ Զո րա վոր), Վար դա նանք եւ այլ ան-
վա նա ձեւե րով1: Սույն հոդ վա ծում փորձ է ար վում սահ մա նել «Վար-
դա նանց սրբա վայ րեր» հաս կա ցու թյու նը եւ ներ կա յաց նել դրանց 
ուսում նա սի րու թյան խնդիր նե րը:
ա) «Վար դա նանց նա հա տակ ներ» հաս կա ցու թյու նը։ Հայ Առա քե լա կան 

Եկե ղե ցին «Վար դա նանց նա հա տակ ներ» կո չում է այն ան ձանց, որոնք 
իրենց կյան քը զո հա բե րե ցին 451 թ. Ավա րայ րի ճա կա տա մար տում: Նա 
սրբաց րել է ռազ մի դաշ տում զոհ ված բո լոր՝ 1036 նա հա տակ նե րին. «Եկե-
ղե ցին, այն օրէն սկսե լով, հա ւա տոյ մար տի րոս նե րուն շար քը դա սեց 
Աւա րայ րի 1036 նա հա տակ նե րը»2: Մա տե նագ րա կան տվյալ նե րի քննու-

1 * Ուսումնասիրությունը կատարվել է Հայագիտական հետազոտությունների ազգային 
ասոցիացիայի (ԱՄՆ) «Վարդանանց ասպետներ» հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ 
իրականացվող «Վարդանանց սրբավայրերը Հայաստանում» թեմայի շրջանակներում:

Մ .  ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ ,  Ս. Վարդանին եւ Վարդանանց նվիրված վանքերը եւ եկեղեցիները, 
«Ավա րայրի խորհուրդը» գիտաժողովի նյութեր, Երեւան, 2003, էջ 146—149. առավել ամ բող-
ջա կան ցանկը տե՛ս ՍՏ .  ՄԵԼԻՔ -ԲԱԽՇՅԱՆ ,  Հայոց պաշտամունքային վայրեր, Երեւան, 2009, 
էջ 389—392:

2 Մ .  ՕՐՄԱՆԵԱՆ ,  Ազգապատում, հտ. Ա., Պէյրութ, 1959, էջ 194: 

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ
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թյամբ հա վա նա կան է դառ նում, որ Վար դա նանց հի շա տակն սկսել են 
տո նել ար դեն 452 թվա կա նից՝ հա յազ գի առա ջին քրիս տո նյա զո րա վար 
Վա չե Մա մի կո նյա նի եւ Վա չե յան նե րի հետ միա սին3:
Հայ Եկե ղե ցու կա նոն նե րով՝ սրբա դաս վում են հա նուն կրո նի նա-

հա տակ ված աստ վա ծա բա նա կան եր կե րով, քա րոզ նե րով, իրա գոր ծած 
հրաշք նե րով, ճգնա կե ցու թյամբ աչ քի ընկ նող ան ձինք, որոնց՝ սրբե-
րի շար քը դա սե լը կա տար վում է եր կու նա խա պայ ման նե րի հի ման վրա՝ 
ա) ժո ղովր դա կան ճա նա չում, որն ար տա հայտ վում է ժո ղովր դի ինք նա-
բուխ մե ծա րան քով, բ) եկե ղե ցա կան ճա նա չում: Վար դա նանց նա հա-
տակ նե րի պա րա գա յում առ կա են եր կու իրո ղու թյուն նե րը միա ժա մա-
նակ, քան զի նրանց սրբա դաս ման հիմ քում ըն կած է «վասն հա ւա տոյ եւ 
վասն հայ րե նեայց» մո տե ցու մը4: Վար դա նանց վկա նե րի հի շա տա կը մեր 
Եկե ղե ցին տո նում է փետր վար ամ սին՝ Բուն բա րե կեն դա նին նա խոր դող 
հինգ շաբ թի օրը5:
Ավա րայ րի ճա կա տա մար տը Վար դա նանց ապս տամ բու թյան առանց-

քա յին հանգր վանն էր, սա կայն պայ քա րը դրա նով չա վարտ վեց: Ավա րայ-
րից հե տո՝ 23 տա րի շա րու նակ, պար սիկ նե րը չդա դա րեց րին հա յե րի կո-
տո րա ծը, որը խստաց րեց «զա նո ղորմ կո տո րումն եւ գե րումն, այ րումն 
եւ քան դումն աշ խար հիս Հա յոց»6: Նա հան ջող հա յոց զո րա ջո կատ նե րը 
բնակ չու թյան հետ միա սին ամ րա նում են Հա յաս տա նի անա ռիկ վայ րե-
րում եւ շա րու նա կում զին ված պայ քա րը պար սիկ նե րի դեմ7: Հե տեւա-
բար «Վար դա նանց նա հա տակ ներ» ար տա հայ տու թյունն ունի ավե լի լայն 
ընդգր կում՝ նե րա ռե լով նաեւ բո լոր նրանց, ով քեր կռվե ցին, գե րի տար-
վե ցին եւ իրենց մա հով միա բան վե ցին Վար դա նանց սուրբ ուխ տին: Այն, 
որ Ավա րայ րից հե տո պար սիկ նե րի դեմ կռվում զոհ ված նե րը եւս հա մար-
վել են սուրբ նա հա տակ ներ, վկա յում է Ստե փա նոս Օր բե լյա նը: Վա յոց 
ձո րում տե ղի ունե ցած հայ-պարս կա կան ճա կա տա մար տե րից մե կի մա-
սին խո սե լիս՝ զոհ ված հայ զի նյալ նե րի կա պակ ցու թյամբ պատ մի չը նշում 

3 Ռ .  ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ,  Հ .  ԲԱԴԱ ԼՅԱՆ ,  Վարդանանց տոնի կանոնականացումը, «Ավարայրի 
խոր    հուրդը» գիտաժողովի նյութեր, էջ 91—95. տե՛ս նաեւ Լ .  ՍՐԿ .  ՊԱՆՖՅՈՒՐՈՎ ,  Ա .  ՍՐԿ .  ԿԱ  ՐԱ -
ՊԵ  ՏՅԱՆ ,  Հայոց զորավար սրբերը, էջ 96—99. Մ .  ԱՐՔ .  ԱՇՃԵԱՆ ,  Հայոց Եկեղեցու սուրբերն ու 
սրբոց տօները, «Հայոց սրբերը եւ սրբավայրերը» գիտաժողովի նյութեր, Երեւան, 2001, էջ 14: 

4 Հ .  ՀԱԿՈԲՅԱՆ ,  Սրբադասման կարգը հայոց մեջ, «Էջմիածին», 2011, Ե., էջ 53—59:
5 «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, Երեւան, 2002, էջ 971:
6 «Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Պատմութիւն տանն Սիսական», Մոսկուա, 1861, 

էջ 48:
7 «Եղիշէի Պատմութիւն Վարդանանց», Թիֆլիս, 1913, էջ 159—164:
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է, որ կա թո ղի կոս Գյուտ Ա. Արա հեզ ցին կար գադ րում է սրբե րի վրա մեծ 
վկա յա րան կա ռու ցել եւ նրանց ոսկ րե րը հա վա քել այն տեղ8:
բ) «Վար դա նանց սրբա վայ րեր» հաս կա ցու թյու նը։ Հա վա քա կան իմաս-

տով այդ անու նով են կոչ վում բո լոր այն սրբա վայ րե րը՝ բնա կան եւ ձե-
ռա կերտ հու շար ձան նե րը, որոնք կապ ված են Վար դա նանց ապս տամ բու-
թյան տար բեր դրվագ նե րի հետ՝ զո րա շար ժեր, բա խում ներ, լայ նածավալ 
ճա կա տա մար տեր, նա հա տա կու թյան եւ հու ղար կա վո րու թյան վայ րեր:
Վե րը նշե ցինք, որ Սյու նյաց տան պատ մի չը տե ղե կու թյուն ներ է հա-

ղոր դում Վար դա նանց ապս տամ բու թյան ըն թաց քում ըն կած նե րի հի-
շա տա կին հու շար ձան ներ կա ռու ցե լու վե րա բե րյալ, ին չի մա սին ուղիղ 
նշում է նաեւ Եղի շեն. «Բա զում ար ձանք կանգ նեալ էին յա նուն նո ցա, եւ 
անուանք իւ րա քան չիւր նշա նա կեալ ի նո սա»9:
Ընդ հան րա պես Վար դա նան քին վե րա բե րող մա տե նագ րա կան տվյալ-

նե րը, որոնց հիմ քը Եղի շեի եւ Ղա զար Փար պե ցու աշ խա տու թյուն ներն են, 
բո վան դա կա յին առու մով կա րե լի է բա ժա նել երեք մեծ հատ վա ծի՝ ճա կա-
տա մար տին նա խոր դող գոր ծո ղու թյուն ներ, Ավա րայ րի ճա կա տա մարտ 
եւ հե տա վա րայ րյան իրա դար ձու թյուն ներ: Պատ միչ նե րը բա վա կա նին 
հան գա մա նա լից ներ կա յաց նում են Վար դա նանց ապս տամ բու թյան ողջ 
ըն թաց քը: Սա կայն ման րա մասն նկա րագ րու թյուն նե րի շար քում, հատ-
կա պես Ավա րայ րին հա ջոր դող իրա դար ձու թյուն նե րի մա սին խո սե լիս, 
պատ մա գիր նե րը ոչ մի խոսք չու նեն ազա տա մար տի ղե կա վար Վ. Մա մի-
կո նյա նի եւ նրա զի նա կից նե րի ա ճյուն նե րի հե տա գա ճա կա տագ րի, հու-
ղար կա վո րու թյան ման րա մաս նե րի, դրանց անց կաց ման վայ րի վե րա բե-
րյալ: Նման պայ ման նե րում հատ կա պես ար ժե քա վոր են Ստե փա նոս Օր-
բե լյա նի հա ղոր դում նե րը, որոն ցում պատ մի չը ման րա մասն նկա րագ րում 
է Վա յոց ձո րում տե ղի ունե ցած ճա կա տա մար տե րի վայ րե րը, զո հե րի թի-
վը, մար տի րոս նե րին թա ղե լուն առնչ վող տե ղե կու թյուն ներ եւ այլն:
գ) Վար դա նանց սրբա վայ րե րի ուսում նա սի րու թյան խնդիր նե րը։ Հարկ 

է ընդգ ծել, որ Վար դա նանց ապս տամ բու թյու նը բա վա կա նին ման րա-
մասն քննու թյան է են թարկ վել հատ կա պես պատ մա գի տու թյան տե սան-
կյու նից: Տար բեր ուսում նա սի րող ներ դի տար կել են տվյալ ժա մա նա-
կաշր ջա նի պատ մա կան իրա դար ձու թյուն նե րը, ապս տամ բու թյան նա-

8 «Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Պատմութիւն տանն Սիսական», էջ 51:
9 «Եղիշէի Պատմութիւն Վարդանանց», էջ 263:
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խադ րյալ նե րը, ըն թաց քը, հե տեւանք նե րը: Դրանց հա մե մատ անն շան 
են Վար դա նանց առնչ վող սրբա տե ղի նե րի հե տա զո տու թյուն նե րը, որոնք 
հիմ նա կա նում տեղ են գտել հայ կա կան ճար տա րա պե տու թյա նը կամ 
սրբա վայ րե րին նվիր ված ընդ հան րա կան աշ խա տու թյուն նե րում, որոն-
ցում ըն դա մե նը թվարկ ված են Վար դա նանց հե րոս նե րին նվիր ված սրբա-
վայ րե րը, կամ հա մա ռոտ շա րադր ված են դրանց նկա րագ րու թյու նը, 
ճար տա րա պե տա կան հո րին ված քը:
Մյուս կա րեւոր խնդի րը քննարկ վող հու շար ձան նե րի մա սին պատ-

մա կան տե ղե կու թյուն նե րի սա կա վու թյունն է: Ինչ պես վե րը նշե ցինք, 
շո շափ վող թե մա յին վե րա բե րող աղ բյու րա գի տա կան նյու թե րի շար-
քում միայն Ստե փա նոս Օր բե լյա նի ման րակր կիտ հա ղոր դում ներն են, 
որ հստակ ցու ցում են Վա յոց ձո րում նա հա տակ ված Վար դա նանց ապս-
տամբ նե րի սրբա վայ րե րը: Մյուս հու շար ձան նե րի պա րա գա յում հե տա զո-
տող նե րի ձեռ քի տակ են սոսկ ավան դա պա տում նե րը, որոն ցում շատ հա-
ճախ ակն հայտ է շփո թու թյու նը Ավա րայ րի առաջ նորդ Վար դան Մա մի կո-
նյա նի եւ Կար միր Վար դա նի հետ10: Հի շյալ ապս տամ բու թյուն նե րը տե ղի 
են ունե ցել 120 տար վա տար բե րու թյամբ, սա կայն եր կու դեպ քում էլ 
նույնն են պատ մա կան իրադ րու թյուն նե րը եւ ան ձինք. պայ քա րը, որն ըն-
թա ցել է հա յե րի եւ պար սիկ նե րի մի ջեւ, ղե կա վա րում են Վար դան անու-
նով իշ խան նե րը՝ Մա մի կո նյան տնից:
Հայ ազ գագ րու թյունն ու բա նա հյու սու թյու նը հա րուստ են Վար դա-

նանց նվիր ված ժո ղովր դա կան ավան դու թյուն նե րով, որոնք առատ, եր-
բեմն նաեւ աղ բյուր նե րում չվկայ ված նյու թեր են պա րու նա կում: Դա րե-
րի ըն թաց քում բա նա վոր փո խանց վե լով սերն դե սե րունդ՝ զրույց նե րի 
մեծ մա սը գրի են առել եւ ուսում նա սի րել մի շարք բա նա հա վաք ներ, ազ-
գագ րա գետ ներ, գրող ներ, որոն ցից են Գ. Սրվանձ տյան ցը, Ղ. Ին ճի ճյա-
նը, Ե. Լա լա յա նը, Մ. Մի րա խո րյա նը, Մ. արք. Սմբա տյան ցը, Ն. Տեր-Ավե-
տի քյա նը, Րաֆ ֆին, Մ. Աբե ղյա նը, Ս. Խան զա դյա նը, Ա. Ղա նա լա նյա նը եւ 
այլք11: Ավա րայ րի եւ Վար դա նանց մա սին պահ պան ված բազ մա թիվ պա-
տում նե րից քննարկ վող խնդրի հա մար առանձ նա նում են հե րո սա մար տի 
նա հա տակ նե րի հի շա տա կը հա վեր ժաց նող պատ մա ճար տա րա պե տա կան 
հու շար ձան նե րի եւ այլ սրբա տե ղի նե րի մա սին պատ մող նյու թե րը: Դրան-

10 ԼԵՈ ,  Վարդանանք, Երկերի ժողովածու, հտ. 2, Երեւան, 1967, էջ 50:
11 Գ .  ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ ,  Վարդանանք հայոց ժողովրդական ավանդություններում, «Ավա րայ-

րի խորհուրդը» գիտաժողովի նյութեր, էջ 240—244:
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ցում ներ կա յաց վում են նաեւ այս կամ այն վայ րը Վար դա նանց հի շա տա-
կի հետ կա պե լու դրդա պատ ճառ նե րը, պատ մա կան դրվա գի ման րա մաս-
նե րը՝ բա ցա հայ տե լով սրբա վայ րի ան վա նա կո չու թյան ժո ղովր դա կան 
ստու գա բա նու թյու նը: Սա կայն միայն հու շար ձան նե րի ան վա նում նե րի եւ 
դրանց հետ կապ վող ավան դազ րույց նե րի մի ջո ցով դժվար է հստա կեց-
նել տվյալ սրբա վայ րե րը Վար դա նանց ապս տամ բու թյա նը վե րագ րե լու 
գի տա կան հիմ քը, հնա րա վոր առն չու թյունն ազա տա մար տի դրվագ նե րին 
եւ նա հա տակ նե րին:
Ուսում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հու շար ձան նե րը կա-

ռուց վել են պատ մա կան տար բեր ժա մա նակ նե րում, եւ են թադ րե լի է, որ 
տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար ար դիա կան հա մար վող ազա-
տա մար տի գա ղա փա րը քա րոզ վել է հենց Վար դա նանց օրի նա կով, որոնց 
հի շա տա կին կա ռուց վել են նո րա նոր աղո թատ ներ: Վաղ միջ նա դա րից 
սկսած՝ սպա րա պետ Վար դան Մա մի կո նյա նին եւ Վար դա նանց նվիր ված 
եկե ղե ցի ներ ու վան քեր են կա ռուց վել Հա յաս տա նի բազ մա թիվ նա հանգ-
նե րում, հայ կա կան գաղ թա վայ րե րում, հե տա գա յում նաեւ՝ Սփյուռ քում: 
Ս. Վար դան անու նով եկե ղե ցի ներ կա ռուց վում են նաեւ մեր օրե րում:
Խնդրի վե րա բե րյալ եղած հե տա զո տու թյուն նե րի ներ կա յիս մա կար-

դա կը եւ առ կա նյու թե րը հու շում են, որ հու շար ձան նե րի մի զգա լի մա սը 
պար զա պես կա ռուց վել է սրբաց ված Վար դա նի եւ Վար դա նանց անու նով 
կամ առնչ վում է ազա տա մար տի առաջ նորդ Վար դա նի՝ Ավա րայ րին նա-
խոր դող իրա դար ձու թյուն նե րին: Եւ շո շափ վող թե մա յի վե րա բե րյալ ավե-
լի խոր դա տո ղու թյուն ներ անե լու հա մար անհ րա ժեշտ են հու շար ձան նե-
րի պե ղում ներ, հնա գի տա կան լրա ցու ցիչ սկզբնաղ բյուր ներ:

РЕЗЮМЕ

Как правило, «Мученики Вардананца» и «Святилища Вардананца» назы-
ваются все святыни — памятники природы и ручной работы, связанные с раз-
личными эпизодами восстания Вардананц — движения войск, столкновения, 
крупномасштабные сражения, мученичество и места захоронений. Многочис-
ленные святилища (начиная от дерева, которому поклоняются до монастырско-
го комплекса) были сохранены в различных частях исторической Армении до 
наших дней, большинство из которых являются историко-архитектурными па-
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мятниками под названием Св. Вардан, Вардананц. Количество таких памятни-
ков на территории Республики Армения и Арцаха составляет около десятка.

Данная статья является попыткой прояснить понятия «Мученики Варда-
нанца» и «Святилища Вардананца» и изучить проблемы исследования.

SUMMARY

Generally, all the shrines — natural and handmade monuments that are asso-
ciated with various episodes of the uprising of Vardan and his companions (troop 
movements, clashes, large-scale battles, martyrdom and burial sites) are called “Var-
danants’ martyrs” and “Vardanants’ sanctuaries”. Numerous sanctuaries (ranging 
from the worshiped tree to the monastic complex) have been preserved in various 
parts of historical Armenia to this day, most of which are historical and architectur-
al monuments called St. Vardan, Vardanants. The number of such monuments in the 
territory of the Republic of Armenia and Artsakh is about a dozen.

The present article is an attempt to clarify the concepts of “Vardanants Martyrs” 
and “Vardanants Sanctuaries” and to examine the problems of research.



 ԷՋՄԻԱԾԻՆ 

ՎԱՀԵ  ՍԱՅԱԴՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր, իրավագիտության թեկնածու

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՈՒ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՒԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ

Պ
ատ մա կան հան գա մանք նե րի բե րու մով՝ հայ ժո ղովր դի կյան քում Հա-
յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին, հո գեւոր-կրո նա կան 

առա քե լու թյու նից բա ցի, կրթու թյան, գի տու թյան եւ մշա կույ թի ոլորտ-
նե րում իրա կա նաց րել է ազ գա պահ պան գոր ծա ռույթ: Դրան ցից կա րե-
լի է հա մա րել ազ գա յին սո վո րույթ նե րի, ավան դույթ նե րի պահ պա նու մը 
եւ փո խան ցու մը սե րունդ նե րին, կրթու թյան ապա հո վու մը հայ ժո ղովր դի 
կյան քում պե տա կա նու թյան բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ, ինչ պես նաեւ 
մշտա պես մղվող ազ գա յին-ազա տագ րա կան պայ քար նե րը՝ հա նուն ազա-
տու թյան եւ հայ ժո ղովր դի ան կա խու թյան:
Եր կար դա րեր իրա վուն քի աղ բյուր է եղել միայն եկե ղե ցա կան կա նո-

նա կան իրա վուն քը: Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու իրա-
վա սու թյան տակ էր ամուս նա ըն տա նե կան, գույ քա յին, քրեա ի րա վա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րու մը1: Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան 
Սուրբ Եկե ղե ցին ոչ միայն զգա լի դեր է խա ղա ցել հայ ժո ղովր դի կրո նա-
կան կյան քում, այ լեւ ծան րակ շիռ մաս նակ ցու թյուն է ունե ցել նրա քա ղա-
քա կան կյան քին վե րա բե րող հար ցե րի լուծ ման գոր ծում2:
Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին պե տա կա նու-

թյան բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ իր վրա է վերց րել պե տա կան կա-
ռա վար ման բո լոր երեք ճյու ղե րի՝ օրենս դիր, գոր ծա դիր եւ դա տա-
կան մար մին նե րի գոր ծա ռույթ նե րի իրա կա նաց ման դժվա րին եւ 
պա տաս խա նա տու պար տա կա նու թյու նը:

1 Տե՛ս Հ .  ԺԱՄԿՈՉՅԱՆ ,  Ա .  ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ,  ՍՏ .  ՄԵԼԻՔ -ԲԱԽՇՅԱՆ ,  Ս .  ՊՈՂՈՍՅԱՆ ,  Հայ ժողովրդի 
պատմություն, Երեւան, 1975, էջ 599: 

2 Տե՛ս անդ:
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Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու պատ մու թյան մեջ 
ամե նա ծանր ժա մա նա կաշր ջան նե րից է Ի. դա րը՝ հատ կա պես Ցա րա կան 
Ռու սաս տա նի եւ Խորհր դա յին Միու թյան տա րի նե րը:
Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու իրա վա կան կար գա-

վի ճա կը բա րե լավ վեց միայն 1918—1920-ական թվա կան նե րին, որից հե-
տո Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու իրա վա կան դիր քը 
խախտ վեց (Խորհր դա յին կար գե րի հաս տա տու մից հե տո՝ մին չեւ փլու զու-
մը, 1921—1991 թթ.):
Միայն Հա յաս տա նի եր րորդ Հան րա պե տու թյան ձեւա վոր մա նը զու գա-

հեռ կար գա վոր վե ցին Եկե ղե ցի—պե տու թյուն իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը:
1991-ին, երբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն ան կա խա ցավ, Հա-

յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին ամեն կերպ սա տա րում 
եւ աջակ ցում էր պե տու թյանն ինչ պես ներ քին, այն պես եւ ար տա քին 
ոլորտ նե րում: Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին ջանք չէր 
խնա յում Եկե ղե ցի—պե տու թյուն իրա վա հա րա բե րու թյուն ներ ստեղ ծե լու 
հա մար: Օրի նակ՝ 1990 թ. հու լի սի 20-ին նո րան կախ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան Գե րա գույն խորհր դի անդ րա նիկ նիս տում հայ րա պե տա-
կան մաղ թանք-կո չով հան դես եկավ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս Վազ գեն 
Ա. Պալ ճյա նը3, ապա՝ եր կար տա րի նե րի դա դա րից հե տո՝ 1991 թ. սեպ-
տեմ բե րի 29-ին, Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն օրհ նեց նո րան կախ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան առա ջին մյու ռո նը՝ ան վա նե լով «Ան կա խու թյան 
մյու ռոն»4:
Ինչ պես վե րեւում նշել ենք, Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե-

ղե ցու հա մար ծանր էին Խորհր դա յին Միու թյան անաստ վա ծու թյան տա-
րի նե րը: Հա յաս տա նում գրե թե բո լոր վան քերն ու եկե ղե ցի նե րը վե րած-
վել էին ակումբ նե րի, պա հեստ նե րի, սա կայն Հա յաս տա նի եր րորդ Հան-
րա պե տու թյան ան կա խա ցու մից հե տո բո լոր վան քերն ու եկե ղե ցի նե րը 
դար ձան գոր ծող, իսկ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից դուրս գտնվող 
եկե ղե ցի նե րը, վան քե րը ու պատ մամ շա կու թա յին ժա ռան գու թյուն հա-
մար վող կա ռույց ներն ան ցան պե տու թյան հո գա ծու թյան ներ քո:

1991 թ. հու նի սի 17-ին Գե րա գույն խոր հուրդն ըն դու նեց «Խղճի ազա-
տու թյան եւ կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քը, որը 

3 Տե՛ս http://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/1990/10—12.pdf:
4 Տե՛ս https://www.qahana.am/am/christian/show/924741049/30:
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գոր ծում է մինչ օրս: Լի նե լով իր ըն դուն ման ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար 
առա ջա դեմ եւ ժո ղովր դա վա րա կան փաս տա թուղթ՝ այս օրեն քը հա վա-
տա րիմ է մի ջազ գա յին տար բեր դաշ նագ րե րի որ դեգ րած սկզբունք նե րին:
Հան րա հայտ ճշմար տու թյուն է, որ յու րա քան չյուր պե տու թյան կա-

յու նու թյան հիմ քե րից է Սահ մա նադ րու թյու նը: Մինչ դեռ նո րան կախ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը առանց Սահ մա նադ րու թյան գո յա տեւեց 
մին չեւ 1995 թ. հու լի սի 5-ի հան րաք վեն, որում Հա յաս տա նյայց Առա քե-
լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ որեւէ հոդ ված չկար, 
եթե հաշ վի չառ նենք 23-րդը5, ուր աս վում է. «Յու րա քան չյուր մարդ ունի 
մտքի, խղճի եւ դա վա նան քի ազա տու թյան իրա վունք: Կրո նի եւ հա մոզ-
մունք նե րի ար տա հայտ ման ազա տու թյու նը կա րող է սահ մա նա փակ վել 
միայն օրեն քով»: Նշենք, որ այն ոչն չով չէր տար բեր վում Խորհր դա յին 
Միու թյան Սահ մա նադ րու թյան հա մա նուն հոդ վա ծից6:

1991 թ. հու նի սի 17-ին ըն դուն ված «Խղճի ազա տու թյան եւ կրո նա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քը, որը փո փոխ վել եւ լրաց վել է 
1997 թ. սեպ տեմ բե րի 19-ին եւ 2001 թ. ապ րի լի 25-ին, ամ փո փում է Ի. դա-
րա վեր ջի եւ ԻԱ. հա րյու րա մյա կի սկզբի Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան 
Սուրբ Եկե ղե ցու իրա վա կան կար գա վի ճա կը: Այ նու հե տեւ՝ 2007 թ. փետր-
վա րի 22-ին, ըն դուն վեց «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան եւ Հայ Առա քե-
լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քը7: Այս-
պի սով՝ Հա յաս տա նը նախ կին ԽՍՀՄ Հան րա պե տու թյուն նե րից երկ րորդն 
է (Վրաս տա նից հե տո), որ օրենսդ րա կան ճա նա պար հով ազ գա յին Եկե-
ղե ցին տա րան ջա տում է երկ րում գտնվող մյուս կրո նա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րից՝ ընդգ ծե լով ազ գա յին Եկե ղե ցու դե րը եւ բա ցա ռիկ նշա-
նա կու թյու նը ժո ղովր դի կյան քում: Սա եւս մեկ ան գամ օրի նա կան դաշտ 
է բե րում Եկե ղե ցու եւ պե տու թյան մի ջեւ ար դեն առ կա օրենսդ րա կան 

5 Հմմտ. Պ .  ՍԵՐՈԲՅԱՆ , Հայ Առաքելական Եկեղեցու իրավական կարգավիճակը. «Քրիս-
տո նեություն եւ իրավունք», էջ 134:

6 Պատճառը Խորհրդային Միության փլուզումից անմիջապես հետո անցումն էր նոր 
ձեւա վորվող պետության, որը 4 տարի մնաց առանց Սահմանադրության: Իսկ 2005 թ. 
նո յեմբերի 27-ին փոփոխության եւ լրացման ենթարկված Սահմանադրության մեջ 
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դերը գնահատվեց ըստ արժանվույն: Վեր ջի-
նիս մեջ եւս առկա է 1995 թ. ընդունված Սահմանադրության 23-րդ հոդվածը, որից բացի՝ 
ավե լացվել են նաեւ 8.1. եւ 26-րդ հոդվածները, որոնք առնչվում են Հայ Առաքելական Եկե ղե-
ցուն արդեն ուղղակիորեն:

7 Տե՛ս «ՀՀ եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների 
մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունվել է՝ ՀՕ-80-Ն, 22.02.2007):
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փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կրթա կան, մշա կու թա յին եւ այլ ոլորտ նե րում՝ 
ավե լի ըն դար ձա կե լով դրանց շրջա նա կը եւ առա վել խո րաց նե լով Եկե ղե-
ցի—պե տու թյուն իրա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րը:

1991 թ. ըն դուն ված «Խղճի ազա տու թյան եւ կրո նա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քը պե տու թյան կող մից Հա յաս տա նյայց 
Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու հան դեպ ար ժա նի վե րա բեր մուն քի ար տա-
հայ տու թյուն նե րից է: Սա կայն այդ օրեն քը, իր բո լոր առա վե լու թյուն նե-
րով հան դերձ, ուներ մեկ հիմ նա կան թե րու թյուն, Հա յաս տա նյայց Առա-
քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին հա մա հա վա սա րեց վում էր կրո նա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րին8: «Կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն» հաս կա ցու թյան 
ներ քո ըն կալ վում են բո լոր այն միա վոր նե րը, կա ռույց նե րը, որոնք իրա-
կա նաց նում են կրո նա կան գոր ծու նեու թյուն՝ միեւ նույն ժա մա նակ չըն դու-
նե լով քրիս տո նեա կան վար դա պե տու թյու նը:
Կար ծում ենք՝ անհ րա ժեշտ է, որ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ 

Եկե ղե ցին՝ որ պես հայ ժո ղովր դի հո գեւոր կյան քի, ազ գա յին մշա կույ թի, 
ազ գա յին ինք նու թյան պահ պան ման գոր ծում կա րեւոր առա քե լու թյուն 
ունե ցող կա ռույց, օգտ վի իր հա տուկ սահ մա նադ րա կան կար գա վի ճա կից 
եւ ճա նաչ վի ազ գա յին Եկե ղե ցի:
Մի շարք պե տու թյուն նե րի սահ մա նադ րու թյուն նե րով (օրի նակ՝ Դա-

նիա, Իս լան դիա, Լիխ տենշ տեյն, Հու նաս տան, Հուն գա րիա, Մալ թա, Մեծ 
Բրի տա նիա, Մո նա կո, Նոր վե գիա, Վրաս տան) նա խա տես ված է ազ գա-
յին Եկե ղե ցու հա տուկ կար գա վի ճակ. Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վը 2017 թ. 
«Խղճի ազա տու թյան եւ կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սին» Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քում փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա-
սին ՀՀ օրեն քի նա խագ ծի առն չու թյամբ ներ կա յաց ված կար ծի քի 23-րդ 
կե տում նշել է, որ Եկե ղե ցու առանձ նա հա տուկ կար գա վի ճակն ինք նին 
ան թույ լատ րե լի չէ, պար զա պես պետք չէ նպաս տել, որ այն հան գեց նի 
կրո նա կան կամ հա մոզ մուն քի այլ հա մայնք նե րի նկատ մամբ խտրա կա-
նու թյան: Ավե լին. նույն կար ծի քի 24-րդ կե տում նշվում է, որ կրո նա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե կի հա մար տար բեր վող իրա վա կան կար-
գա վի ճակ սահ մա նելն ինք նին մար դու իրա վունք նե րի մի ջազ գա յին պա-
հանջ նե րի խախ տում չէ9:

8 Տե՛ս Լ. Ավագյան, Եկեղեցի—պետություն իրավական փոխհարաբերությունների շուրջ. 
«Նորավանք» հիմնադրամ, հոդվածներ եւ վերլուծություններ, 13.09.2007, http://www.noravank.am:

9 Տե՛ս https://www.osce.org/hy/odihr/352161։
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Եւրո պա կան դա տա րա նը 1989 թ. «Darby v. Sweden» գոր ծով որոշ-
ման մեջ անդ րա դար ձել է ազ գա յին Եկե ղե ցի ունե նա լու հան գա ման քին: 
«Պե տա կան եկե ղե ցի ունե նա լու իրո ղու թյու նը» «Մար դու իրա վունք նե րի 
եւ հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին կոն վեն ցիա-
յի» 9-րդ հոդ վա ծի խախ տում չէ: Պե տա կան Եկե ղե ցի ունե նա լու իրո ղու-
թյու նը, որ պես զի հա մա պա տաս խա նի նշյալ կոն վեն ցիա յի 9-րդ հոդ վա ծի 
պա հանջ նե րին, պետք է նե րա ռի հա տուկ երաշ խիք ներ ան հա տի կրո նա-
կան ազա տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: Մաս նա վո րա պես, ոչ ոք չի կա րող 
ստիպ ված ան դա մակ ցել կամ լքել պե տա կան եկե ղե ցին»:
Մի ջազ գա յին փոր ձը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ սահ մա նադ-

րու թյամբ եւ օրենք նե րով պատ մա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող ազ գա յին 
Եկե ղե ցուն հա տուկ կար գա վի ճակ շնոր հե լու որեւէ ար գելք առ կա չէ, իսկ 
այդ կար գա վի ճա կից բխող որոշ առանձ նա հատ կու թյուն ներ սահ մա նե-
լը չի դի տարկ վում իբ րեւ ան հա տի մտքի, խղճի եւ կրո նի ազա տու թյան 
իրա վուն քի խախ տում:
Մար դու իրա վունք նե րի եւրո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պե րը չեն 

պա րու նա կում որեւէ ար գելք Եկե ղե ցի—պե տու թյուն հա րա բե րու թյուն նե-
րի վե րա բե րյալ: Եկե ղե ցու եւ պե տու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա-
վո րու մը հանձն ված է տվյալ պե տու թյան հա յե ցո ղու թյա նը:
Հա վե լենք, որ «Մար դու իրա վունք նե րի եւ հիմ նա րար ազա տու թյուն-

նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» կոն վեն ցիա յի, ինչ պես նաեւ «Մար դու 
իրա վունք նե րի եւրո պա կան դա տա րա նի» որեւէ նա խա դեպ չի պա րու նա-
կում բա ցա ռիկ պատ մա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող ազ գա յին Եկե ղե ցու 
հա մար հա տուկ կար գա վի ճակ սահ մա նե լու ար գելք10:
Հարկ ենք հա մա րում նշել, որ ավան դա կան Եկե ղե ցի նե րին ար տո-

նու թյուն ներ շնոր հե լը լայն տա րա ծում ունի նաեւ արեւմ տաեւ րո պա կան 
երկր նե րում: Մի ջազ գա յին այս փոր ձը վկա յում է, որ ավան դա կան Եկե ղե-
ցի նե րին վե րա պահ վում են ան հա մե մատ ավե լի ար տո նու թյուն ներ, քան 
ըն դուն ված է հայ րե նա կան իրա վա կան ոլոր տում:
Այս պես՝ ՀՀ կրո նի գոր ծե րի պե տա կան խորհր դի առա ջար կու թյամբ 

1997 թ. հու լի սի 14-ի՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան №274 որոշ մամբ վճռվեց Հա-
յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցուն եկե ղե ցի ներ եւ վան քեր 

10 Տե՛ս Ա .  ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ ,  Թ .  ՇԱՔԱՐՅԱՆ , Դոկտրինալ հայեցակարգ Հայաստանյայց Առա քե-
լա կան Սուրբ Եկեղեցու. https://www.academia.edu/43591263/։
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հանձ նել: Գե ղար քու նի քի մար զի Գա վառ քա ղա քի Հա ցա ռատ թա ղա մա-
սի Սուրբ Գրի գոր Լու սա վո րիչ եւ Սուրբ Աստ վա ծա ծին, Նո րա տուս գյու-
ղի Սուրբ Գրի գոր Լու սա վո րիչ (Դո փունց վանք), Ձո րա գյու ղի Մաս րունց 
Անա պատ Սուրբ Կա րա պետ, Վար դե նիկ գյու ղի Իշ խա նա վանք եկե ղե-
ցի նե րը, Արծ վա նիստ գյու ղի Վա նե վանք, Մա քե նիս գյու ղի Մա քե նյաց 
վան քերն ան հա տույց հանձն վե ցին Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ 
Եկե ղե ցուն՝ սե փա կա նու թյան իրա վուն քով11: 2000 թ. մար տի 17-ին ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան եւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու մի ջեւ 
ստո րագր վեց «Մտադ րու թյուն նե րի հու շա գիր», որը հիմք պի տի հան դի-
սա նար Եկե ղե ցի—պե տու թյուն փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րե լու 
հա մար: Սա պատ մա կան կա րեւոր փաս տա թուղթ էր, որն առա ջին ան-
գամ ստո րագր վում էր Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու եւ 
Հա յաս տա նի եր րորդ Հան րա պե տու թյան մի ջեւ:
Ըստ «Մտադ րու թյուն նե րի հու շագ րի»՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը բարձր 

է գնա հա տում Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու դե րը հայ 
ազ գի ինք նու թյան պահ պան ման եւ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա յաց ման ու զար գաց ման գոր ծում ունե ցած մեծ ավան դի հա մար. 
«Առանձ նա կի կա րեւո րե լով պե տա կա նու թյան հե տա գա զար գաց ման 
եւ ամ րապնդ ման գոր ծում Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե-
ցու անու րա նա լի դե րա կա տա րումն ու նշա նա կու թյու նը, ինչ պես նաեւ 
առաջ նորդ վե լով մար դու իրա վունք նե րի եւ հիմ նա րար ազա տու թյուն նե-
րին վե րա բե րող մի ջազ գա յին իրա վուն քի սկզբունք նե րով եւ նոր մե րով՝ 
նպա տակ ունենք առա վել պար զո րո շել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
եւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րի բնույ թը եւ բո վան դա կու թյու նը»12:
Կնքվե լիք հա մա ձայ նագ րի շրջա նակ նե րում կող մե րի առ ջեւ ծա ռա-

ցած հիմ նախն դիր ներն էին՝
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը եւ Հայ Առա քե լա կան Եկե ղե ցու 

փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող օրենսդ րու թյան հե տա գա կա-
տա րե լա գոր ծու մը եւ զար գա ցու մը,

11 Տե՛ս ՀՀ կառավարության №274 որոշումը՝ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկե ղե-
ցուն եկեղեցիներ եւ վանքեր հանձնելու մասին (սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 11.08.97, ընդունման 
ամ սա թիվը՝ 14.07.1997):

12 Տե՛ս «Մտադրությունների հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստա-
նյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու միջեւ», 17.03.2000:
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Հայ Առա քե լա կան Եկե ղե ցու՝ իբ րեւ իրա վա բա նա կան ան ձի սե փա կա-
նու թյան (հող, ան շարժ գույք, շար ժա կան գույք, պատ մամ շա կու թա յին 
հու շար ձան ներ եւ այլն) հետ կապ ված հիմ նա հար ցե րի հստա կե ցու մը,
Հայ Առա քե լա կան Եկե ղե ցու եւ նրա ավան դա կան կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի հա մար որո շա կի հար կա յին ար տո նու թյուն նե րի սահ մա նու մը,
ՀՀ զին ված ուժե րում, զին ծա ռա յող նե րի հո գեւոր կյան քում եւ ռազ-

մա հայ րե նա սի րա կան դաս տիա րա կու թյան գոր ծում, ինչ պես նաեւ քննչա-
կան մե կու սա րան նե րում, ազա տազրկ ման վայ րե րում, կա լա նա վոր նե րի 
եւ դա տա պար տյալ նե րի շրջա նում Հայ Առա քե լա կան Եկե ղե ցու գոր ծու-
նեու թյան հե տա գա ըն դար ձա կու մը եւ այլն13:
Հա յաս տա նի եր րորդ Հան րա պե տու թյան եւ Հա յաս տա նյայց Առա քե-

լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին ամ բող ջա կան 
պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար նախ եւ առաջ անհ րա ժեշտ է քննել 
նրանց հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող մի շարք օրենք ներ:
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսդ րու թյամբ պե տու թյուն—Եկե-

ղե ցի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող իրա վա կան ակ տերն են՝ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը, «Խղճի ազա տու թյան եւ կրո նա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քը, «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան եւ 
Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու հա րա բե րու թյուն նե րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քը, «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան եւ Հայ Առա քե լա-
կան Սուրբ Եկե ղե ցու մի ջեւ մտադ րու թյուն նե րի հու շա գի րը»:
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան եւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա-

կան Սուրբ Եկե ղե ցու հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են կար գա վոր վել 
օրեն քով14:
Պե տու թյու նը, նկա տի ունե նա լով Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան 

Սուրբ Եկե ղե ցու բա ցա ռիկ առա քե լու թյու նը հայ ժո ղովր դի հո գեւոր 
կյան քում, ազ գա յին մշա կույ թի զար գաց ման եւ ազ գա յին ինք նու թյան 
պահ պան ման գոր ծում, նրա դերն ու նշա նա կու թյու նը հա յա պահ պա-
նու թյան, աշ խար հաս փյուռ հա յե րի միա վոր ման, հայ րե նիք-սփյուռք 
կա պե րի ամ րապնդ ման գոր ծում, նա խա պատ վու թյու նը տա լով Հա-
յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցուն, նրա հետ հաս տա տեց 
առանձ նա հա տուկ հա րա բե րու թյուն ներ:

13 Տե՛ս անդ:
14 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 18.2:



2021 Բ.  ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ 121

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ճա նա չում է Հա յաս տա նյայց Առա-
քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին՝ որ պես ազ գա յին Եկե ղե ցի՝ Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ միա ծին կենտ րո նով եւ նվի րա պե տա կան Աթոռ նե րով, եւ նրա բա ցա-
ռիկ առա քե լու թյու նը հայ ժո ղովր դի հո գեւոր կյան քում, նրա դե րը մշա-
կույ թի զար գաց ման եւ ինք նու թյան պահ պան ման գոր ծում15:
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան եւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան 

Սուրբ Եկե ղե ցու փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող օրեն քի հիմք 
կա րե լի է հա մա րել 2005-ի նո յեմ բե րի 27-ին փո փոխ ված ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյան առան ձին դրույթ նե րը:
ՀՀ փո փոխ ված Սահ մա նադ րու թյամբ, ամ րագ րե լով կրո նի նկատ մամբ 

ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյա նը հա տուկ իրա վա կան այն պի սի նոր-
մեր, ինչ պի սիք են պե տու թյան աշ խար հի կու թյու նը16, ան կախ կրո նա կան 
պատ կա նե լիու թյու նից, քա ղա քա ցի նե րի իրա վա հա վա սա րու թյու նը, նոր 
մո տե ցում ցու ցա բեր վեց կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա րա-
բե րու թյուն նե րի իրա վա կան կար գա վոր ման, դրանց ոչ դա վա նա բա նա-
կան գոր ծու նեու թյան վե րահս կո ղու թյան, ինչ պես նաեւ երկ րում տի րող 
կրո նա կան հան դուր ժո ղա կա նու թյան նկատ մամբ17:
Բա ցի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ եւ գոր ծող օրենսդ րու թյամբ ամ-

րագր ված որո շա կի իրա վա կար գա վո րում նե րից՝ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում մտքի, խղճի եւ կրո նի ազա տու թյան սահ մա նադ րա կան 
իրա վուն քի իրա կան երաշ խա վոր վա ծու թյան մա սին է վկա յում նաեւ 
հա սա րա կու թյու նում առ կա հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը տար բեր կրո-
նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ: Կրո նա-
կան հան դուր ժո ղա կա նու թյան դա սա կան օրի նակ է այ սօր Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյու նում պաշ տո նա պես գրանց ված18 64 կրո նա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը:
Եկե ղե ցի—պե տու թյուն փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը դա րե րի ըն թաց-

քում ձեռք են բե րել կրո նա կան, քա ղա քա կան եւ քա ղա քա ցիա կան կա-
րեւո րա գույն նշա նա կու թյուն: Հե տեւա բար կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ 

15 Տե՛ս ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին», հոդված 2 (ընդունվել է 14.03.2007, 
սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 28.03.07/17(541) հոդ. 359):

16 Տե՛ս «ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ», հոդված 26, էջ 302: 
17 Տե՛ս Վ .  ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ ,  Ա .  ՉԱԽՈՅԱՆ , Եկեղեցի, պետություն եւ հասարակություն, Երեւան, 

2009, էջ 22:
18 Տե՛ս https://www.gov.am/u_fi les/fi le/kron/gov_am2019%20Cank.pdf։
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«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան եւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ 
Եկե ղե ցու հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քը բխում է պե տու թյան՝ 
ազ գա յին մշա կույ թի եւ ազ գա յին ինք նու թյան պահ պան ման մտա հո գու-
թյուն նե րից եւ ոչ թե Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցուն մե-
նաշ նորհ տրա մադ րե լու ցան կու թյու նից:
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան եւ Հայ 

Առա քե լա կան Եկե ղե ցու հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քով Հայ 
Առա քե լա կան Եկե ղե ցուն իրա վա կան ակ տե րի19 մեջ տրված «ազ գա-
յին» որա կու մը բա ցար ձա կա պես խտրա կա նու թյան դրսեւոր ման որեւէ 
երանգ չու նի:
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան եւ օրենսդ րու թյան հա մա ձայն՝ բո լոր կրո-

նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը հա վա սար են օրեն քի առաջ: Պե-
տու թյան հետ նրանց հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են գոր ծել ըստ 
հե տեւ յալ սկզբունք նե րի.

1. Կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն-պե տու թյուն, որը վե րա բե րում է 
պե տու թյան եւ կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րի օրենսդ րա կան կար գա վոր մա նը,

2. Եկե ղե ցի—պե տու թյուն, որը վե րա բե րում է տվյալ երկ րի ներ սում 
առա վել մեծ թվով հե տեւորդ ներ եւ ազ գա յին, հո գեւոր ու մշա կու թա յին 
առա վել մեծ նշա նա կու թյուն ունե ցող Եկե ղե ցու եւ պե տու թյան առանձ-
նա հա տուկ փոխ հա րա բե րու թյան օրենսդ րա կան կար գա վոր մա նը: Ընդ 
որում՝ այդ Եկե ղե ցու տեղն ու դե րը պե տու թյան կրո նա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի մեջ կա րե լի է բնո րո շել իբ րեւ «առա ջի նը հա վա սար նե րի 
մեջ»20:
Ինչ պես ար դեն աս վել է, Եկե ղե ցի—պե տու թյուն իրա վա կան հա րա բե-

րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են փո խըմբռն ման եւ վստա հու թյան հի ման 
վրա, որը պատ մա կա նո րեն փոխ վել եւ դրսեւոր վել է տար բեր եղա նակ նե-
րով: Հատ կան շա կան է, որ Եկե ղե ցի—պե տու թյուն իրա վա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րը կար գա վո րող իրա վա կան ակ տե րում ար տա ցոլ վել են ինչ-
պես աշ խար հիկ եւ հո գեւոր ոլորտ նե րի ներ դաշ նա կեց ման սկզբունք նե-

19 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, «Խղճի ազատության եւ կրոնական կազ մա կեր պու թյուն-
ների մասին» ՀՀ օրենք, «Մտադրությունների հուշագիր ՀՀ կառավարության եւ Հա յաս տա-
նյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու»:

20 Տե՛ս Տ .  ՇԱՀԵ  ՎՐԴ .  ԱՆԱՆՅԱՆ , Եկեղեցի—պետություն փոխհարաբերությունները Հա յաս-
տանի Հանրապետությունում, Հայաստանյայց Առաքելական Ս. Եկեղեցին եւ ՀՀ օրենս դրու-
թյունը, Սբ. Էջմիածին, 2013, էջ 17: 
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րը, այն պես եւ հա սա րա կու թյան կյան քում Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան 
Սուրբ Եկե ղե ցու դե րի բարձ րա ցու մը21:
Գործ նա կան տե սան կյու նից մեծ կա րեւո րու թյուն ունի հատ կա պես 

այն փաս տը, որ Եկե ղե ցի—պե տու թյուն իրա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
օրենսդ րա կան կար գա վո րումն իրա կա նաց վում է տար բեր հար թու թյուն-
նե րով, օրի նակ՝ վե րո հի շյալ հիմ նա հար ցի նկատ մամբ նմա նա տիպ մո տե-
ցում նե րի հան դի պում ենք նաեւ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա-
նադ րու թյան մեջ եւ օրենսդ րա կան այլ ակ տե րում:
Եկե ղե ցի—պե տու թյուն իրա վա կան հա րա բե րու թյունն օրենսդ րու-

թյան տե սան կյու նից մեծ կա րեւո րու թյուն ունի պե տա կա նու թյան պահ-
պան ման եւ ամ րապնդ ման հա մար: Ուստի օրի նա չափ է, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին ճա-
նա չում է որ պես ազ գա յին Եկե ղե ցի, որ պես հայ ժո ղովր դի հո գեւոր կյան-
քի շի նու թյան եւ ազ գա պահ պա նու թյան կա րեւոր պատ վար22:
Թե պետ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն օրենսդ րո րեն «ար գե լում 

է Եկե ղե ցու մաս նակ ցու թյու նը պե տա կան կա ռա վար մա նը, Եկե ղե ցու 
եւ կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի վրա չի դնում որեւէ պե տա կան 
ֆունկ ցիա»23, այ նու հան դերձ Եկե ղե ցի—պե տու թյուն հա մա գոր ծակ ցու-
թյան հա մա պատ կե րում մեծ կա րեւո րու թյուն է ներ կա յաց նում Հա յաս-
տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու դե րի ան վե րա պահ ըն դու նու մը, 
ինչն ամ րագր ված է օրենսդ րա կան հե տեւ յալ ակ տով. «Պե տու թյու նը չի 
խո չըն դո տում ազ գա յին Եկե ղե ցու մե նաշ նորհ հան դի սա ցող հե տեւ յալ 
առա քե լու թյան իրա գործ մա նը՝ ազատ քա րո զել ու տա րա ծել իր դա վա-
նան քը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ողջ տա րած քում»24:
Պետք է ար ձա նագ րել այն փաս տը, որ Եկե ղե ցի—պե տու թյուն իրա վա-

կան հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում երկ կող մա նի ուշադ րու թյան 
կենտ րո նում են նաեւ ազ գա յին կրթու թյան եւ դաս տիա րա կու թյան հիմ-
նա հար ցե րը: Այդ ոլոր տում պե տա ի րա վա կան քա ղա քա կա նու թյան ռազ-

21 Հմմտ. Ա .  ՔԱԼԱՇՅԱՆ , Եկեղեցի—պետություն փոխհարաբերությունները. Գարեգին 
Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ըմբռնումները. «Էջմիածին», Զ., 2012, Ս. Էջմիածին, էջ 63—64:

22 Տե՛ս «Խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ 
օրենքի նախաբանը:

23  Անդ:
24 ՀՀ օրենք՝ «Խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին». Փո-

փո  խված եւ վերամշակված», հոդ. 17, «ՀՀ եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 
հա րա բե րությունների մասին» 2007 թ. փետրվարի 22-ի օրենք, հոդ. 10:
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մա վա րա կան դիր քո րո շումն ար տա ցոլ ված է ՀՀ օրենսդ րա կան մի շարք 
իրա վա կան ակ տե րում: Ինչ պես «Խղճի ազա տու թյան եւ կրո նա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի», այն պես եւ «ՀՀ եւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան 
Սուրբ Եկե ղե ցու հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրենք նե րում ամ րագր-
վում է Հայ Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու դե րա կա տա րու թյու նը կրթու-
թյան աս պա րե զում25:
Մաս նա վո րա պես «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան եւ Հա յաս տա-

նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին» 
օրեն քի 8-րդ հոդ վա ծով սահ ման վում է, որ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան 
Սուրբ Եկե ղե ցին իրա վունք ունի.
ա) հիմ նե լու կամ հո վա նա վո րե լու նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու-

թյուն ներ, տար րա կան, միջ նա կարգ եւ ավագ դպրոց ներ, միջ նա կարգ 
մաս նա գի տա կան եւ բարձ րա գույն ուսում նա կան հաս տա տու թյուն ներ՝ 
ՀՀ օրենսդ րու թյան շրջա նակ նե րում,
բ) մաս նակ ցե լու պե տա կան կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում 

«Հայ Եկե ղե ցու պատ մու թյուն» առար կա յի ուսում նա կան ծրագ րի եւ 
դա սագր քի մշակ մա նը, այն դա սա վան դող ուսու ցիչ նե րի որա կա վոր-
ման պա հանջ նե րի սահ ման մա նը եւ դպրոց նե րին ներ կա յաց նե լու այդ 
ուսու ցիչ նե րի թեկ նա ծու թյուն նե րը,
գ) պե տա կան կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կազ մա կեր պե-

լու կա մա վոր ուսում նա կան դա սըն թաց ներ՝ օգ տա գոր ծե լով դրանց 
շեն քերն ու ռե սուրս նե րը, այդ հաս տա տու թյուն նե րի հետ հա մա-
ձայ նեց նե լով դա սըն թաց ներ կազ մա կեր պե լու եւ իրա կա նաց մանն 
առնչ վող խնդիր նե րը,
դ) նպաս տե լու հա սա րա կու թյան հո գեւոր զար գաց մա նը կրթա կան 

հաս տա տու թյուն նե րում՝ օրեն քով սահ ման ված կար գով26,
ե) Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու ստեղ ծած ուսում-

նա կան հաս տա տու թյուն նե րը պետք է ստա նան այն աջակ ցու թյու նը, որը 
պե տու թյու նը ցու ցա բե րում է մաս նա վոր հաս տա տու թյուն նե րին,
զ) պե տու թյու նը երաշ խա վո րում է կրո նա կան կրթու թյան իրա վուն քի 

իրա ցու մը՝ կա մա վո րու թյան հի ման վրա,

25 Տե՛ս ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին», հոդված 8 (ընդունվել է 02.22.2007, սկզբնաղ-
բյու րը՝ ՀՀՊՏ 28.03.07/17(541) հոդ. 359):

26 Տե՛ս անդ: Տե՛ս նաեւ Ա .  ՔԱԼԱՇՅԱՆ , նշ. աշխ., էջ 67—68:
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է) Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու պաշ տո նա կան հա-
ղոր դագ րու թյուն նե րը զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան մի ջոց նե րը հրա պա-
րա կում են ան փո փոխ27:

«Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին իրա վունք ունի կա-
ռու ցե լու վան քեր, եկե ղե ցի ներ եւ պաշ տա մուն քա յին այլ շի նու թյուն ներ, 
գոր ծող դարձ նե լու պատ մա կան հու շար ձա նի կար գա վի ճակ ունե ցող 
վան քերն ու եկե ղե ցի նե րը: Պատ մա կան հու շար ձա նի կար գա վի ճակ ունե-
ցող եկե ղե ցի նե րի եւ պաշ տա մուն քա յին այլ շի նու թյուն նե րի պահ պա նու-
թյու նը Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին եւ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյունն իրա կա նաց նում են հա մա տեղ»28:
Հա մա ձայն «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան եւ Հա յաս տա նյայց 

Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
5-րդ հոդ վա ծի՝
Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու պատ մա կան, հո-

գեւոր, մշա կու թա յին ժա ռան գու թյու նը ազ գա յին ինք նու թյան հեն քի կա-
րեւոր եւ ան բա ժան մասն է:
Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու սե փա կա նու թյուն 

հան դի սա ցող հատ վա ծը կա րող է օտար վել կամ պահ պան ման վայ րից 
փո խադր վել՝ այդ մա սին նա խա պես տե ղե կաց նե լով Հա յաս տա նյայց 
Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցուն: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար-
ժեք նե րի ցան կը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա-
վա րու թյու նը՝ խորհր դակ ցե լով Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ 
Եկե ղե ցու հետ29:
Պե տու թյուն—եկե ղե ցի իրա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց-

ման հա մար հիմք հան դի սա ցավ նաեւ այն, որ պե տու թյունն ըստ ար ժան-
վույն գնա հա տեց հա սա րա կու թյան մեջ կրո նա կան դաս տիա րա կու թյան 
նշա նա կու թյունն ու կա րեւո րու թյու նը, որում մեծ դե րա կա տա րու թյուն 
ունի Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին30:
Ել նե լով պե տու թյուն—Եկե ղե ցի իրա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի դե-

րից եւ նշա նա կու թյու նից՝ հարկ է քննել նաեւ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

27 ՀՀ օրենք «Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ 
Եկեղեցու հարաբերությունների մասին», հոդված 8 (ընդունվել է 02.22.2007, սկզբնաղբյուրը՝ 
ՀՀՊՏ 28.03.07/17(541) հոդ. 359):

28  Անդ:
29 Տե՛ս անդ, հոդված 5:
30 Հմմտ. Վ .  ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ ,  Ա .  ՉԱԽՈՅԱՆ , նշ. աշխ., էջ 57:
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թյան եւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րի մա սին որոշ հոդ ված ներ:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան եւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա-
կան Սուրբ Եկե ղե ցու հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ճա նա չում 
է ՀՀ կա ռա վա րու թյան եւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե-
ղե ցու մի ջեւ ստո րագր ված հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված կար գի 
հա մա պա տաս խան Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու՝ 
կա նո նա կան ծե սով իրա գոր ծած ամուս նու թյուն ներն ու հռչա կած 
ամուս նա լու ծու թյուն նե րը31:
Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ փաս տենք, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյու նում առ կա պե տու թյուն—Եկե ղե ցի իրա վա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րը պատ կա նում են հե տեւ յալ ձեւա չա փե րին. Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան եւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու իրա վա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րին հա տուկ են ինչ պես ան ջա տա կան կեր պը (երբ 
օրենսդ րո րեն ամ րագր վում են պե տու թյան եւ Եկե ղե ցու տա րան ջատ ման 
դրույթ ներ, օրեն քի առ ջեւ բո լոր կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա-
վա սա րու թյան, մտքի, խղճի եւ կրո նի իրա վուն քի ազա տու թյան, կրթու-
թյան աշ խար հիկ բնույ թի եւ այլ ժո ղովր դա վա րա կան նոր մեր), այն պես 
եւ սեր տաճ ման (ին տեգ րա տիվ) եղա նա կը (երբ պե տու թյան առաջ նորդ-
նե րը Եկե ղե ցին դի տար կում են որ պես իրենց դաշ նա կից, ակն կա լում են 
նրա աջակ ցու թյու նը)32:
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում առ կա են նաեւ հա մա գոր ծակ-

ցու թյան ինչ-ինչ հատ կա նիշ ներ, երբ պե տու թյու նը տար բեր կրո նա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ տար բեր ծա վալ նե րով իրա կա նաց նում 
է ըն կե րա յին-իրա վա կան քա ղա քա կա նու թյուն, որում առանձ նա նում է 
«տի րա պե տող Եկե ղե ցու» դե րը, երբ պե տա կան Եկե ղե ցին մա սամբ իրա-
վա կան հար թու թյու նում, բայց առա վե լա պես իշ խա նու թյուն նե րի հետ 
փոխ հա րա բե րու թյան մա կար դա կում գտնվում է պե տու թյան հո վա նա-
վոր չու թյան ներ քո՝ ունե նա լով հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան մեծ նշա նա-

31 ՀՀ օրենք «Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ 
Եկեղեցու հարաբերությունների մասին», հոդված 9 (ընդունվել է՝ 14.03.2007, սկզբնաղբյուրը՝ 
ՀՀՊՏ 28.03.07/17(541), հոդ. 359):

32 Տե՛ս А .  Гр и го р е н ко , Церковно-государственные отношения в современной России и про-
блема религиозной свободы и нетерпимости. «Вступая в третье тысячелетие: религиозная свобода в 
плюратическом обществе», Москва, 2000, էջ 107:
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կու թյուն, դե րա կա տա րու թյուն եւ զբա ղեց նե լով տի րա պե տող դիրք կրո-
նա կան դաշ տում33:
Ամ փո փե լով Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու սահ մա-

նադ րա ի րա վա կան կար գա վի ճա կի բա րե փո խում նե րը Հա յաս տա նի եր-
րորդ Հան րա պե տու թյան ձեւա վոր ման փու լում նյու թը՝ ասենք, որ գա լիս 
ենք այն եզ րա հանգ ման, որ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե-
ցին իր դա րա վոր հե ղի նա կու թյունն ու դիր քը վե րա կանգ նեց միայն Հա-
յաս տա նի եր րորդ Հան րա պե տու թյան ան կա խա ցու մից հե տո: Այժմ Հա-
յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին վերս տին շա րու նա կում է իր 
ազ գա պահ պան, ազ գան վեր եւ անգ նա հա տե լի առա քե լու թյու նը՝ գա լիք 
սե րունդ նե րին փո խան ցե լով ազ գա յին, հո գեւոր ար ժեք ներ:

РЕЗЮМЕ

Армянская Апостольская Церковь, помимо духовно-религиозной миссии, 
всегда осуществляла функции образования, развития науки и культуры, а также 
в период отсутствия государственности брала на себя «функцию государства».

Самым трудным периодом для Армянской Апостольской Церкви стал XX 
век, который был полон лишений, ограничений и нарушений прав. В начале 
XX века Армянская Апостольская Церковь находилась под гнетом царской 
России, и только после, в 1918—1920 гг., с образованием Республики Армения, 
Армянская Апостольская Церковь пережила период расцвета. За этим после-
довали 70 трудных и горьких лет лишения права и атеизма. И наконец в конце 
XX века, в годы Третьей Республики Армения, Армянская Апостольская Цер-
ковь получила достойную оценку своей деятельности.

SUMMARY

The Armenian Apostolic Church, in addition to her spiritual and religious mis-
sion, has always implemented educational, scientifi c and cultural functions, as well 
as the “function of the state” during the absence of the statehood. 

33 Հմմտ. Ա .  ԼՈՒՍՅԱՆ , Պետաեկեղեցական հարաբերություններ. Հայաստանյան իրողու-
թյուն ներ. «Կրոն եւ հասարակություն», հ. 12, սեպտեմբեր, Երեւան, 2010, էջ 24:
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The 20th century was the most difficult period for the Armenian Apostolic 
Church, full of hardships, restrictions and violations of rights. At the beginning of 
the 20th century, the Armenian Apostolic Church was under the yoke of Tsarist Rus-
sia, and only later, from 1918 to 1920, with the formation of the Republic of Ar-
menia, the Armenian Apostolic Church experienced a fl ourishing period. This was 
followed by 70 diffi  cult and bitter years of marginalization and atheism. And fi nally, 
at the end of the 20th century, during the years of the third Republic of Armenia, the 
activity of the Armenian Apostolic Church was duly evaluated. 



ՀԱՅՈՑ ԵՒ ԱՂՎԱՆԻՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՒՍ ՄԵԿ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Հ
ա յոց վաղ շրջա նի պատ մու թյան ան բա ժան մասն է մա տե նագ րու թյան 
մեջ տար բեր անուն նե րով հայտ նի Աղ վա նից աշ խար հի կամ Աղ վան քի 

պատ մու թյու նը: Հայ կա կան լեռ նաշ խար հին հյու սիս-արեւել քից սահ մա նա-
կից այս երկ րա մա սը դեռ մա տե նագ րա կան վաղ շրջա նից ար դեն իր շուրջ 
ձեւա վո րել է յու րա տե սակ հե տաքր քիր մի ջա վայր, որը պայ մա նա վոր ված է 
մի շարք գոր ծոն նե րով եւ կա րեւոր հան գա մանք նե րով: Նախ Աղ վանք երկ-
րի աշ խար հագ րա կան սահ ման ներն են անընդ հատ են թարկ վել փո փո խու-
թյուն նե րի, որի պատ ճա ռով մինչ օրս ըն թա նում են բուռն բա նա վե ճեր այս 
երկ րա մա սի հստակ եւ իրա կան սահ ման նե րի վե րա բե րյալ: Այ նու հե տեւ, 
քա նի որ միա տարր չի եղել Աղ վան քի ժո ղովր դագ րա կան (էթ նիկ) բնակ-
չու թյու նը, միշտ խնդիր ներ են առա ջա ցել, եւ գի տա կան շրջա նակ նե րում էլ 
բազ մաբ նույթ քննար կում նե րի առար կա է դար ձել Աղ վան քի բնակ չու թյան 
կազ մը: Սա կայն, եթե պատ մա կան հի շա տա կու թյուն նե րի եւ Աղ վան քի հե-
տա գա պատ մու թյան մա սին վա վե րագ րե րի հա մա կող մա նի եւ ամ բող ջա-
կան վեր լու ծու թյու նը փոք րի շա տե լույս է սփռում նշված կնճռոտ հար ցե րի 
վրա, ապա նույ նը չենք կա րող ասել խորհր դա յին տա րի նե րին օրա կարգ 
մտած եւ այ սօր էլ գի տա կան լայն շրջա նակ նե րը փո թոր կող ադր բե ջա նա-
կան գոր ծո նի մա սին: Միայն ան ցյալ դա րի սկզբին հայտ նի պայ ման նե րում 
պե տա կա նու թյուն ձեռք բե րած եւ խորհր դա յին իշ խա նու թյուն նե րի շնոր-
հիվ ազգ հոր ջորջ ված կով կա սյան թա թար նե րի ինք նու թյան փնտրտուք-
նե րի հիմ նա կան թի րա խը հենց Աղ վանքն է դար ձել, որի պատ մու թյու նը 
սե փա կան ինք նա հաս տատ ման հա մար գոր ծա ծած ադր բե ջա նա կան կեղծ 
գի տա կան շրջա նակ ներն ամեն ինչ արել եւ այ սօր էլ անում են այն աղա-
վա ղե լու, աղ ճա տե լու եւ իրենց մտա ցա ծին պատ մու թյունն ստեղ ծե լու հա-
մար: Ադր բե ջա նա կան բար բա ջանք նե րի ար դյուն քում ոչ միայն Աղ վանքն է 
«սե փա կա նաց վել», այ լեւ Կուր գե տի աջափ նյա հատ վա ծը հա մար վող Մեծ 
Հայ քի Ար ցախ եւ Ուտիք նա հանգ ներն են հռչակ վել աղ վա նա կան՝ այս տա-

ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ , 
ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ
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րածք նե րի բազ մա դա րյա մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան սե փա կա նաց ման 
մո լուց քով: Ար դյուն քում ադր բե ջա նա կան կեղծ գի տու թյունն Աղ վան քը եւ 
աղ վա նա կա նը ներ կա յաց նում է որ պես ադր բե ջա նա կան՝ յու րաց նե լով այս 
տա րա ծաշր ջա նի ժո ղո վուրդ նե րի՝ հատ կա պես հա յե րի հո գեւոր-մշա կու թա-
յին հա րուստ ժա ռան գու թյու նը: Զեղ ծա րար նե րը հա սել են նույ նիսկ նրան, 
որ Ուտի քի, Ար ցա խի եւ Սյու նի քի հա րուստ մշա կույ թը եւ կրո նա կան ժա-
ռան գու թյու նը ներ կա յաց նում են որ պես աղ վա նա կան, իսկ պատ մա կան 
այն պի սի հզոր դեմ քե րի, ինչ պի սիք են Մով սես Կա ղան կատ վա ցին, Մխի-
թար Գո շը կամ Կի րա կոս Գան ձա կե ցին, ներ կա յաց նում են, ոչ ավել, ոչ պա-
կաս, իբ րեւ աղ վա նա կան հե ղի նակ նե րի1: Ցա վոք, սա դար ձել է մեր արեւե-
լյան հա րեւան նե րի պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան ան բա ժան մա սը, եւ 
այ սօր լայ նո րեն կի րա ռում է ադր բե ջա նա թուր քա կան քա րոզ չա մե քե նան: 
Ի տար բե րու թյուն ադր բե ջա նա կան կեղ ծա րա րու թյան՝ հայ իրա կա նու-
թյան մեջ Աղ վան քի պատ մու թյունն ուսում նա սիր վել եւ ուսում նա սիր վում 
է անա չա ռու թյան դիր քե րից, որի վկա յու թյունն է տար բեր հե ղի նակ նե րի՝ 
տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում հրա տա րա կած գի տա կան հա րուստ 
գրա կա նու թյու նը: Փաս տա ցի այն պես է ստաց վել, որ Հա յոց պատ մու թյան 
կա րեւոր հատ ված նե րից մե կի ուսում նա սի րու թյու նը ոչ միայն գի տա կան 
ահ ռե լի հե տաքրք րու թյուն է առա ջաց նում, այլ դար ձել է ժա մա նա կա կից 
տա րա ծաշր ջա նա յին քա ղա քա կա նու թյան մաս՝ դրա նից բխող լուրջ հե-
տեւանք նե րով:
Այս պի սով՝ Մայր Աթոռ Սբ. Էջ միած նի հրա տա րակ չու թյունն ըն թեր ցո-

ղի դա տին է հանձ նում պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
Հեն րիկ Սվա զյա նի «Հայ-աղ վա նա կան եկե ղե ցա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րը սկզբնա վո րու մից մին չեւ 8-րդ դա րը նե րա ռյալ» մե նագ րու թյու նը, որը 
վե րա բե րում է դա րեր շա րու նակ (մին չեւ ԺԹ. դա րի սկիզբ) Հա յաս տա-
նյայց Առա քե լա կան Սբ. Եկե ղե ցու մա սը կազ մած Աղ վա նից կամ Գան ձա-
սա րի կա թո ղի կո սու թյան պատ մու թյան վաղ շրջա նին2: Ան շուշտ, այս աշ-

1 Մի քա նի տա րի առաջ Մինս կում՝ բա վա կա նին ներ կա յա ցուց չա կան գի տա ժո ղո վի 
շրջա նակ նե րում, ան ձամբ եմ հան դի պել մի քա նի ադր բե ջան ցի վայ-հե ղի նակ նե րի, որոնք 
ամե նայն լրջու թյամբ զե կույց էին ներ կա յաց նում «Ադր բե ջա նի նա խա իս լա մա կան հա վա տա-
լիք նե րի» կամ այ սօր Ադր բե ջա նում գոր ծող «Աղ վա նա կան առա քե լա կան ուղ ղա փառ եկե ղե-
ցու» մա սին:

2 Տե՛ս Հ .  ՍՎԱԶՅԱՆ ,  Հայ-աղ վա նա կան եկե ղե ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րը սկզբնա վո-
րու մից մին չև 8-րդ դա րը նե րա ռյալ, խմբա գիր՝ Վ. Վար դա նյան, Սբ. Էջ մի ա ծին, 2019, 342 էջ 
(սույն հրա տա րա կու թյու նից մեջ բե րում նե րի էջե րը կտրվեն շա րադ րան քում՝ փա կագ ծի մեջ):
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խա տու թյան գի տա գործ նա կան նշա նա կու թյու նը մեծ է, սա կայն հաշ վի 
առ նե լով նաեւ թե մա յի յու րա հա տուկ լի նե լը՝ պետք է առանձ նա հա տուկ 
շեշ տենք նրա քա ղա քա կան նշա նա կու թյու նը: Ստվա րա ծա վալ այս աշ-
խա տու թյու նը գա լիս է հա մալ րե լու ադր բե ջա նա կան կեղ ծա րա րու թյան 
դեմ պայ քա րի գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րի ցան կը եւ մեկ ան գամ եւս 
փաս տե լու այն հան րա հայտ ճշմար տու թյու նը, որ Բուն Աղ վան քը եւ Կուր 
գե տից աջ ըն կած հայ կա կան նա հանգ նե րը (Հա յոց Աղ վան քը) տար բեր 
տա րա ծաշր ջան ներ են, որոնք Ե. դա րում իրա նա կան տե րու թյան վար չա-
քա ղա քա կան բա ժա նում նե րի ար դյուն քում դար ձել են Աղ վա նից մարզ-
պա նու թյան միաս նա կան տա րածք, որում ժո ղովր դագ րա կան գլխա վոր 
եւ ամե նա կա րեւոր տարր են եղել հա յե րը, իսկ ստեղծ ված հո գեւոր-մշա-
կու թա յին ժա ռան գու թյու նը հա յոց պատ մա կան ժա ռան գու թյան ան-
բա ժան մասն է: Իհար կե հե ղի նա կը հի մ նա կան շեշ տը դրել է Աղ վա նից 
Եկե ղե ցու կազ մա վոր ման, Աղ վան քում քրիս տո նեու թյան տա րած ման եւ 
հայ-աղ վա նա կան եկե ղե ցա կան բազ մաբ նույթ հա րա բե րու թյուն նե րի լու-
սա բան ման վրա, սա կայն ակն հայտ է, որ Աղ վա նա կան Եկե ղե ցի հաս կա-
ցու թյու նը հիմ նա կա նում տա րա ծաշր ջա նա յին նշա նա կու թյուն ունի, իսկ 
նրա հե տեւորդ ներն ու ան դամ նե րը հիմ նա կա նում հա յերն էին եւ նաեւ 
Աղ վա նից աշ խար հի այն ժո ղո վուրդ նե րը, որոնք ընդ հա նուր քրիս տո նեա-
կան մշա կույ թի ձեւա վոր ման եւ զար գաց ման ար դյուն քում ոչ միայն դար-
ձել են Հա յոց Եկե ղե ցու հե տեւոր դը, այլ նաեւ տար րա լուծ վել են հայ ժո-
ղովր դի մեջ՝ դառ նա լով նրա մի մաս նի կը:
Մե նագ րու թյան սկզբում հե ղի նա կը նշում է. «Այն գրված է հայ կա կան 

սկզբնաղ բյուր նե րի, եկե ղե ցա կան ավան դա կան պատ մու թյուն նե րի, վի-
մա կան ար ձա նագ րու թյուն նե րի, բարձ րաս տի ճան կրո նա կան գոր ծիչ նե րի 
գրոց թղթե րի եւ ասո րա կան ու վրա ցա կան աղ բյուր նե րի հի ման վրա՝ թե-
մա յին առնչ վող պատ մա գի տա կան գրա կա նու թյան լայն օգ տա գործ մամբ» 
(էջ 10): Եւ իրա վամբ, աշ խա տու թյան բո վան դա կու թյու նը եւ թե մա տիկ 
ընդգրկ վա ծու թյու նը հու շում են բազ մա զան եւ բազ մաբ նույթ աղ բյուր նե-
րի տե ղին եւ նպա տա կա յին օգ տա գոր ծու մը, որը մե նագ րու թյու նը դարձ-
րել է ար ժե քա վոր եւ ամ բող ջա կան: Հե ղի նա կը նպա տակ է ունե ցել հայ-
աղ վա նա կան եկե ղե ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րը ներ կա յաց նել Աղ վան քի 
տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րի վար չա քա ղա քա կան կազ մա վո րում նե-
րի շրջա նակ նե րում, որով էլ պայ մա նա վոր ված է մե նագ րու թյան տար բեր 
մա սե րի, հատ ված նե րի եւ են թագ լուխ նե րի բո վան դա կու թյու նը: Մե նագ-
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րու թյան աչ քի զար նող առանձ նա հատ կու թյուն նե րից է կա ռուց ված քա յին 
բա ժան ման բազ մա զա նու թյու նը՝ բա ժին, մաս, գլուխ, են թագ լուխ, ինչն 
ան շուշտ պայ մա նա վոր ված է հե ղի նա կի հե տեւո ղա կա նու թյամբ՝ հե տա-
զո տա կան նյութն ուսում նա սի րել իր ամ բող ջու թյան մեջ՝ նե րա ռե լով հիմ-
նա հար ցե րի եւ խնդիր նե րի ողջ շրջա նա կը եւ դրան առնչ վող բազ մա զան 
տե սա կետ ներն ու մո տե ցում նե րը: Ինչ պես հե ղի նակն է նշում, «...հե տա-
զոտ վող նյու թը տրված է իր խնդիր նե րով հան դերձ, առան ձին հար ցե րին 
առնչ վող տե սա կետ նե րի քննու թյամբ, դրան ցում իրա կանն ու անի րա կա-
նը բա ցա հայ տե լու մղու մով: Ճշգրտվել, հաս տատ վել կամ հերք վել են մի 
շարք դրույթ ներ, պար զա բան վել են մշու շա պատ եւ մութ մնա ցած հար-
ցեր, ու որոշ վել է խնդրո առար կա եկե ղե ցի նե րից յու րա քան չյու րի տեղն 
ու դե րը ուսում նա սիր վող ժա մա նա կաշր ջա նում» (էջ 14): Այս մե թո դա բա-
նու թյամբ էլ մե նագ րու թյու նը հիմ նա կա նում բա ժան վում է հե տեւ յալ բա-
ժին նե րի՝ «Մեծ Հայ քի եւ Բուն Աղ վան քի հո գեւոր կա պե րը» մ. թ. Բ. դա-
րից մին չեւ Ե. դա րի կե սե րը, այ նու հե տեւ՝ նույն կա պե րը Ե. դա րի կե սե րից 
մին չեւ Զ. դա րի վերջ, եւ վեր ջում՝ նշված ժա մա նա կաշր ջա նից մին չեւ Ը. 
դա րը նե րա ռյալ: Այս բա ժա նու մը բնա կա նա բար հիմ նա վոր ված է եւ մե-
նագ րու թյան ար ժա նիք նե րի շար քում կա րեւոր տեղ է զբա ղեց նում:
Մինչ մե նագ րու թյան հիմ նա կան բա ժին նե րին անց նե լը՝ վաս տա-

կա շատ գիտ նա կա նը նախ ման րա մաս նո րեն անդ րա դառ նում է խնդրո 
առար կա յի վե րա բե րյալ սկզբնաղ բյուր նե րին եւ պատ մա գի տա կան 
ուսում նա սի րու թյուն նե րին: Սա մի յու րա հա տուկ գրա կա նու թյան տե սու-
թյուն է, որում հե ղի նա կը ման րակրկ տո րեն ներ կա յաց նում է հայ կա կան 
սկզբնաղ բյուր նե րը եւ դրան ցում խնդրո առար կա յի վե րա բե րյալ նույ-
նիսկ չնչին, բայց կա րեւոր տե ղե կու թյուն նե րը: Ագա թան գե ղո սի, Փավս-
տոս Բու զան դի, Մով սես Խո րե նա ցու, Կո րյու նի, Եղի շեի, Ղա րար Փար պե-
ցու, Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցու եւ այ լոց եր կե րի հի շա տա կու թյամբ 
հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է բազ մաբ ղետ տե ղե կու թյուն ներ Աղ վա նից 
աշ խար հում քրիս տո նեու թյան տա րած ման վե րա բե րյալ՝ իհար կե իրա վա-
ցիո րեն հա տուկ շեշ տե լով, որ առանձ նա հա տուկ կա րեւո րու թյուն է ներ-
կա յաց նում Մով սես Կա ղան կատ վա ցու «Պատ մու թիւն Աղուա նից աշ խար-
հի» եր կը (որի եր րորդ գրքի հե ղի նա կու թյու նը վե րագր վում է Հով հան նես 
Դաս խու րան ցուն): Այ նու հե տեւ, ար ժա նա հի շա տակ հե ղի նակ նե րից անդ-
րա դարձ է կա տար վում Ուխտա նե սին, Մխի թար Գո շին, Ստե փա նոս Օր-
բե լյա նին, Կի րա կոս Գան ձա կե ցուն, Մխի թար Այ րի վա նե ցուն: Հե ղի նակն 
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ուսում նա սի րու թյան հա մար բա վա կա նին հա րուստ նյութ է վերց րել նաեւ 
«Գիրք թղթոց»-ից եւ «Կա նո նա գիրք Հա յոց»-ից, իսկ օտա րա լե զու սա-
կա վա թիվ աղ բյուր նե րից հի շա տա կում է անա նուն հայ քաղ կե դո նա կան 
հե ղի նա կի «Narratio de rebus Armeniae» աշ խա տու թյու նը եւ ասո րա կան 
ու վրա ցա կան մի քա նի հե ղի նակ նե րի եր կեր (էջ 15—29): Ան շուշտ, այս 
ամե նը Հ. Սվա զյանն անում է բաց եւ թա փան ցիկ աշ խա տանք ներ կա յաց-
նե լու նպա տա կով, որով հե տեւ պատ մա գի տա կան ար ժե քա վոր ուսում նա-
սի րու թյուն կա տա րե լու լա վա գույն տար բե րա կը փաս տե րով հիմ նա վոր-
ված եւ ապա ցու ցե լի գի տե լիք նե րի շա րադ րանքն է, որը լույս է սփռում 
հիմ նախն դիր նե րի լու սա բան ման վրա եւ կեղ ծա րա րու թյան թիվ մեկ հա-
կա ռա կորդն է:
Նույն ոգով էլ անդ րա դարձ է կա տար վում թե մա յի ուսում նա սիր վա-

ծու թյա նը պատ մա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ3: Հե ղի նա կը հի շա տա-
կու թյան ար ժա նի աշ խա տանք նե րից է հա մա րում Սի մեոն Երեւան ցու 
«Ջամբ ռը», Մա ղա քիա արք. Օր մա նյա նի «Հա յոց Եկե ղե ցին» եւ «Ազ գա-
պա տու մը»4, ինչ պես նաեւ Մա կար եպս. Բար խու դա րյան ցի, Ներ սես Հ. 
Ակի նյա նի, Ս. Երե մյա նի, Բ. Ուլու բա բյա նի, Ա. Հա կո բյա նի, Մ. Բա լա յա-
նի եւ այ լոց ար ժե քա վոր եւ մեծ հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող աշ խա-
տու թյուն նե րը (էջ 30—42): Այս հե ղի նակ նե րի աշ խա տու թյուն նե րի քննու-
թյամբ Հ. Սվա զյա նը վեր է հա նում նաեւ իր հա մար անըն դու նե լի մի քա նի 
կա րեւոր փաս տարկ, որոնք քննա դա տու թյան են թար կե լով՝ առա ջար կում 
է նաեւ հա մար ժեք լու ծում ներ: Օրի նակ՝ ան հա մա ձայ նու թյուն է հայտ-
նում Մա կար եպս. Բար խու դա րյան ցին այն հար ցում, որ նա չի տար բե րա-
կել Բուն Աղ վան քը եւ Հա յոց Արեւե լից կող մե րը (էջ 33): Միա ժա մա նակ, 
Հ. Սվա զյա նը բա վա կա նին դրա կա նո րեն է ար տա հայտ վում Մ. Բա լա յա նի 
«Հայ Աղ վա նից Եկե ղե ցին սկզբնա վո րու մից մին չեւ մեր օրե րը» աշ խա-
տու թյան եւ դրա նում ար տա հայտ ված եզ րա հան գում նե րի եւ տե սա կետ-
նե րի վե րա բե րյալ: Սա կայն, մեր կար ծի քով, բա վա կա նին խնդրա հա րույց 
է Մ. Բա լա յա նի աշ խա տու թյան վեր նա գի րը, որով հե տեւ խո սել Հայ Աղ-
վա նից Եկե ղե ցու մա սին մին չեւ «մեր օրե րը»՝ առն վազն ան հաս կա նա լի է, 

3 Այստեղ պետք է մեր անհամաձայնությունը հայտնենք «պատմագիտական» եզրի 
կի րառությանը, որովհետեւ քննարկվող գրականության մի մասը նաեւ կրոնագիտական, 
եկեղեցագիտական եւ աստվածաբանական բնույթ ունի:

4 Ի դեպ, հարկ է նշել, որ հավանաբար թյուրիմացորեն Մաղաքիա արք. Օրմանյանի 
«Ազ գա պատում» կոթողային աշխատությունը ներկայացված է «քառահատոր», չնայած որ 
այն իրականում եռահատոր է (էջ 32): 
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երբ Աղ վա նից կա թո ղի կո սու թյու նը վե րա ցել է ԺԹ. դա րի սկզբին, եւ Հայ 
Աղ վա նից Եկե ղե ցի այ սօր գո յու թյուն չու նի:
Հատ կա պես հա տուկ ուշադ րու թյան է ար ժա նի ռուս եւ ադր բե ջան ցի 

հե ղի նակ նե րի (Տրեւեր, Գե յու շեւ, Մա մե դո վա եւ այլք) եր կե րի եւ դրան-
ցում տեղ գտած ըն դու նե լի եւ մեր ժե լի տե սա կետ նե րի քննա կան վեր լու-
ծու թյու նը (էջ 44—46), որն առա վել ամ բող ջա կան է դարձ նում մե նագ-
րու թյան հա մար ելա կետ հան դի սա ցող անա չառ եւ ան կողմ նա կալ մո տե-
ցում նե րի հրա մա յա կա նը: Ար դյուն քում՝ մե նագ րու թյան այս հատ վա ծում 
եւ հե տա գա մյուս բա ժին նե րում հե ղի նա կը ոչ միայն ար ժեւո րում, գնա-
հա տում ու շա րադ րում է Աղ վա նից աշ խար հի եւ հատ կա պես հայ-աղ-
վա նա կան եկե ղե ցա կան առն չու թյուն նե րի իրա կան եւ ար ժա նա հա վատ 
պատ մու թյու նը, այ լեւ անընդ հատ քննա դա տում եւ մեր ժո ղա կան դիր քո-
րո շում է ցու ցա բե րում ադր բե ջա նա կան պատ մագ րու թյան շա րադ րած 
կեղ ծիք նե րին: Հատ կա պես ուշագ րավ է Ֆ. Մա մե դո վա յի ան հե թե թու թյան 
հաս նող, բայց ադր բե ջա նա կան պատ մագ րու թյան մեջ հե տեւո ղա կա նո-
րեն կի րառ վող մո տե ցում նե րի եւ եզ րա կա ցու թյուն նե րի քննա դա տու թյու-
նը (էջ 47—49), տե սա կետ ներ, որոնք՝ «...ունայն են, կան խա կալ, միտ ված 
են ծա ռա յե լու «Ադր բե ջան» անու նով հան րա պե տու թյան ծա վա լա պաշ-
տա կան քա ղա քա կա նու թյա նը եւ եթե կա րող են հա գուրդ տալ իր եւ իր 
նման նե րի ազ գայ նա մո լա կան ձգտում նե րին, բայց եր բեք տեղ չգտնել իս-
կա կան գի տու թյան մեջ եւ այն իրա պես գնա հա տող նե րի մոտ» (էջ 49):
Մե նագ րու թյան առա ջին բա ժինն ընդգր կում է բա վա կա նին եր կա-

րա տեւ ու իրա դար ձու թյուն նե րով հա րուստ մի ժա մա նա կաշր ջան, Մեծ 
Հայ քի եւ Բուն Աղ վան քի եկե ղե ցա կան հա րա բե րու թյուն ներն Աղ վան քում՝ 
քրիս տո նեու թյան տա րա ծու մից մին չեւ Ե. դար: Սկզբնաղ բյուր նե րի հա-
մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հե ղի նա կին 
ամե նայն ման րա մաս նու թյամբ ներ կա յաց նե լու Աղ վան քի առա քյա լը հա-
մար վող Սբ. Եղի շա յի քա րոզ չա կան գոր ծու նեու թյու նը փաս տարկ ված 
ձեւով տե ղո րո շե լու եւ ճշգրտե լու այն տա րածք ներն ու բնա կա վայ րե րը, 
որոն ցում քա րո զել, հա մայնք հիմ նել եւ նա հա տակ վել է Սբ. Եղի շան: Այդ-
պի սով՝ Հ. Սվա զյա նը ճշգրտո րեն գծագ րում է առա քյա լի ան ցած ուղին, 
հստա կեց նում Սա հառն, Գիս, Չող եւ այլ վայ րե րի տե ղադ րու թյան հար-
ցը եւ որո շա կիաց նում այն աշ խար հագ րա կան մի ջա վայ րի սահ ման նե-
րը, որոն ցում քա րո զել է Սբ. Եղի շան: Այ նու հե տեւ, փաս տա կան հա րուստ 
նյու թի եւ տար բեր հե ղի նակ նե րի տա րա մետ կար ծիք նե րի հա մադ րու-



2021 Բ. ՀԱՅՈՑ ԵՒ ԱՂՎԱՆԻՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 135

թյամբ ու վեր լու ծու թյամբ հե ղի նակն «առանց երկմ տե լու» ար ձա նագ րում 
է. «Ս. Եղի շան 2-րդ դա րի սկզբնե րի եկե ղե ցա կան գոր ծիչ էր եւ իր առա-
քե լա կան գոր ծու նեու թյու նը Չո ղում, Բուն Աղ վան քում եւ Հա յոց Արեւե լից 
կող մե րում ծա վա լել է ոչ շուտ, քան հի շյալ դա րի սկզբնե րին եւ դար ձել 
այդ երկր նե րի առա ջին լու սա վո րի չը» (էջ 72): Այս պի սի եզ րա հանգ ման 
հիմ նա կան ելա կե տը հե ղի նա կի հա մար Հա յոց Սա նատ րուկ ար քա յի գա-
հա կա լու թյան տա րի ներն են եւ Սբ. Թա դեոս առա քյա լի նա հա տա կու թյու-
նը, որից հե ղի նա կը բխեց նում է, որ Սբ. Եղի շան կա րող էր Սբ. Թա դեոս 
առա քյա լի հետ գալ եւ այ նու հե տեւ Երու սա ղեմ վե րա դառ նալ, այն տեղ 
Սբ. Հա կո բոս Տյառ նեղ բոր կող մից եպիս կո պոս ձեռ նադր վել եւ նո րից գալ 
Արեւելք ոչ թե Ա. դա րի կե սե րին, ին չը հիմ նա կա նում ըն դու նում է հե տա-
զո տող նե րի մեծ մա սը, այլ առն վազն Բ. դա րի սկզբին: Սա կայն այս տեղ 
հե ղի նա կը, թե րեւս, հաշ վի չի առել մեկ կա րեւոր հան գա մանք՝ Սբ. Հա կո-
բոս Տյառ նեղ բոր նա հա տա կու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը (մոտ 62 թ.), 
ին չը, ան շուշտ, հու շում է, որ Սբ. Եղի շան պետք է ավե լի վաղ ձեռ նադր-
ված լի ներ եպիս կո պոս, որին ար դեն նա խոր դել էր Սբ. Թա դեո սի նա հա-
տա կու թյու նը: Ուստի չենք կա րող հա մա ձայ նել հե ղի նա կի այն պնդման 
հետ, որ Սբ. Եղի շան Բ. դա րի սկզբին է գոր ծել: Միա ժա մա նակ պետք է 
նշենք նաեւ այն կա րեւոր հան գա ման քը, որ Հ. Սվա զյա նը, այ նուա մե նայ-
նիվ, կա րո ղա ցել է ամ բող ջաց նել եւ ի մի բե րել Սբ. Եղի շա յի եւ այլ քա րո-
զիչ նե րի (Խաս, Դա դիում) վե րա բե րյալ առ կա ողջ տե ղե կատ վու թյու նը եւ 
մեր ժել ադր բե ջա նա կան պատ մագ րու թյան մեջ նրանց գոր ծու նեու թյա նը 
վե րա բե րող հա կա գի տա կան որոշ թե զեր:
Մե նագ րու թյան առա ջին բաժ նի հա ջորդ կա րեւոր հատ վա ծը Հա յոց 

Եկե ղե ցու պատ մու թյան եւս մեկ կա րեւոր շրջա փու լի՝ Սբ. Գրի գո րի սի 
քա րոզ չա կան գոր ծու նեու թյան քննա կան վեր լու ծու թյունն է: Այս շրջա-
նը հե ղի նա կը լու սա վոր չա կան շրջան կամ քրիս տո նեու թյան՝ Աղ վանք 
ներ թա փանց ման նոր շրջան է ան վա նում, ին չը պահ պա նում է դեպ քե րի 
հա ջոր դա կան շղթան: Սբ. Գրի գո րի սը Հա յոց Եկե ղե ցու վաղ շրջա նի ամե-
նա հայտ նի սրբե րից է, Սբ. Գրի գոր Լու սա վոր չի թո ռը, Հա յոց Արեւե լից 
կող մե րում եւ Աղ վան քում քա րոզ չա կան կա րեւո րա գույն առա քե լու թյուն 
իրա կա նաց րած եւ նա հա տակ ված հայտ նի պատ մա կան դեմ քե րից մե կը, 
որի կյան քը, գոր ծու նեու թյու նը եւ մար տի րո սա կան մա հը Հ. Սվա զյա նը 
ներ կա յաց նում է առանձ նա հա տուկ ակ նա ծան քով եւ հե տեւո ղա կա նու-
թյամբ: Ան շուշտ սա պա տա հա կան չէ, քա նի որ Սբ. Գրի գո րի սի քա րոզ-
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չա կան գոր ծու նեու թյու նը Հա յոց Արեւե լից կող մե րում եւ Բուն Աղ վան քում 
կա րեւոր այն կռվան նե րից մեկն է, որն ապա ցու ցում է Մեծ Հայ քի եւ ընդ-
հան րա պես հայ իրա կա նու թյան տնտե սա քա ղա քա կան հսկա ազ դե ցու-
թյունն Աղ վան քի վրա եւ հո գեւոր-մշա կու թա յին ընդ հան րու թյունն այս 
երկ րա մա սի հետ: Հատ կա պես դա պետք է ար ձա նագ րենք մեր արեւե-
լյան հա րեւան նե րի «հա կա փաս տարկ նե րի» դեմ, քա նի որ Աղ վան քի 
պատ մու թյան խե ղա թյու րում նե րի շար քում ադր բե ջա նա կան կեղծ պատ-
մագ րու թյու նը հնա րա վո րինս փոր ձում է նվա զեց նել հայ կա կան գոր ծո նը 
եւ հայ կա կան կրո նամ շա կու թա յին ազ դե ցու թյու նը՝ ան հար կի մե ծաց նե-
լով աղ վա նա կան ինք նու րույ նու թյու նը եւ ան կա խու թյու նը: Հ. Սվա զյանն 
իրա վա ցի է, երբ մեծ ուշադ րու թյուն է դարձ նում Մով սես Կա ղան կատ վա-
ցու այն հի շա տա կու թյա նը, որ «Խնդրե ցաւ յԱ ղուա նից Մա նուկն Գրի գո-
րիս ի կա թո ղի կո սու թիւն իւ րեանց» եւ փաս տում, որ «Մա նուկ Գրի գո րի-
սին իրենց «կա թո ղի կոս» խնդրե լով՝ աղ վա ն նե րը միա ժա մա նակ հա յե րի 
հետ նաեւ ուխտ ու պայ ման են կա պում հե տա գա յում եւս իրենց հո գեւոր 
առաջ նորդ նե րին Հա յաս տա նում՝ հայ կա թո ղի կոս նե րի ձեռ քով ձեռ նադ-
րե լու մա սին» (էջ 84): Այ սինքն՝ հենց Սբ. Գրի գո րի սի լու սա վոր չա կան 
առա քե լու թյամբ եւ նա հա տա կու թյամբ են ամ րագր վել հայ-աղ վա նա կան 
եկե ղե ցա կան սերտ հա րա բե րու թյուն նե րը, որոնք հա րյու րա մյակ նե րի 
ըն թաց քում, եթե նույ նիսկ եր բեմն երե րա ցել են, ապա շա րու նա կել են 
մնալ սերտ եւ կա յուն, քա նի որ հիմ քում, մեր կար ծի քով, ոչ միայն կրո նա-
կան ընդ հան րու թյունն էր եւ հո գեւոր-մշա կու թա յին սերտ կա պը, այ լեւ 
ժո ղովր դագ րա կան-կրո նա կան ընդ հան րու թյու նը: Այս պի սով՝ Աղ վան քում 
քրիս տո նեու թյան տա րա ծու մը Հ. Սվա զյա նը ներ կա յաց նում է եր կու փու-
լով եւ եր կու ուղ ղու թյամբ: Առա ջին փու լը, ըստ հե ղի նա կի, սկսում է Բ. 
դա րի սկզբից՝ Սբ. Եղի շա յի գոր ծու նեու թյամբ եւ շա րու նակ վում մին չեւ Դ. 
դա րի սկիզբ, իսկ երկ րորդ փու լը Սբ. Գրի գոր Լու սա վոր չի եւ Սբ. Գրի գո-
րի սի գոր ծու նեու թյան շրջանն է, որն ավարտ վում է «առա քե լա կան հա-
վա տի հիմ նադր մամբ» Աղ վան քում (էջ 90):
Մե նագ րու թյան առա ջին բաժ նի եր րորդ գլու խը նվիր ված է Սբ. Եղի-

շա յի հա ջորդ նե րի շրջա նում քրիս տո նեու թյան տա րած ման հիմ նա հար-
ցե րի եւ ի վեր ջո Աղ վան քում քրիս տո նեու թյու նը պե տա կան կրոն հռչա-
կե լու խնդրի լու սա բան մա նը: Այս դեպ քում եւս, բազ մա զան սկզբնաղ-
բյուր նե րի, ան վա նա ցան կե րի եւ ուսում նա սի րու թյուն նե րի հա մադր մամբ 
եւ վեր լու ծու թյամբ, Հ. Սվա զյա նը հստա կեց նում եւ վերջ նա կան տես քի 
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է բե րում Սբ. Եղի շա յին հա ջոր դած առաջ նորդ նե րի ցան կը՝ ցույց տա լով, 
որ տար բեր մա տե նա գիր նե րի եր կե րում պահ պան ված ան վա նա ցան կերն 
իրա կա նում մեկ ընդ հա նուր աղ բյուր ունեն՝ մայր օրի նակ, «...որը կազմ-
վել է Մով սես Դաս խու րան ցու կող մից 10-րդ դա րում» (էջ 96): Հատ կա-
պես ար ժե քա վոր են Աղ վա նից Եկե ղե ցու վաղ շրջա նի առաջ նորդ նե րի 
գոր ծու նեու թյան ժա մա նա կագ րա կան անդ րա դարձ նե րը եւ տա րեթ վե րի 
հստա կե ցու մը, որոնք հե ղի նա կը կա տա րել է հիմ նա վո րա պես եւ հա մո զիչ՝ 
առա ջար կե լով. «Աղ վան քի վաղք րիս տո նեա կան շրջա նի հո գեւոր առաջ-
նորդ նե րի իրա կան շար քը» (էջ 102):
Նույն հե տեւո ղա կա նու թյամբ էլ հե ղի նա կը շա րու նա կում է քրիս տո-

նեու թյունն Աղ վան քում պե տա կան կրոն հռչա կե լու տա րեթ վի ճշգրտման 
խնդի րը: Քննա կան վեր լու ծու թյան են են թարկ վում Աղ վան քի հա սա րա-
կա կան-քա ղա քա կան կար գը, Աղ վա նից Ար շա կու նի ար քա յա տոհ մի հիմ-
նու մը, այս տա րա ծաշր ջա նում քրիս տո նեու թյան տա րած ման եւ զար-
գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, Ուռնայր ար քա յի՝ Աղ վան քում 
քրիս տո նեու թյու նը պե տա կան կրոն հռչա կե լը: Ման րա մաս նո րեն ներ կա-
յաց նե լով Ուռնայ րի գա հա կա լու թյան եւ քրիս տո նեու թյու նը պե տա կան 
կրոն հռչա կե լու վե րա բե րյալ ուսում նա սի րող նե րի տա րա մետ կար ծիք-
ներն ու պատ միչ նե րի տե ղե կու թյուն նե րը՝ Հ. Սվա զյանն առա ջար կում է 
վերջ նա կան տար բե րակ. «...Աղ վա նից աշ խար հի դարձն ի քրիս տո նեու-
թյուն տե ղի է ունե ցել Ուռնայր ար քա յի նա խա ձեռ նու թյամբ՝ 4-րդ դա րի 
70-ական թվա կան նե րի սկզբին, սա կայն ոչ ուշ, քան 373 թ., երբ դեռ ողջ 
էր նրան օծող Ներ սես Ա. Մե ծը եւ Պապ թա գա վո րը» (էջ 114):
Մի ամ բողջ գլուխ Հ. Սվա զյա նը նվի րել է քրիս տո նեու թյան պաշ տո-

նա կա նա ցու մից հե տո Աղ վա նից աշ խար հի հո գեւոր-մշա կու թա յին զար-
թոն քին: Քրիս տո նեու թյան ամ րապն դու մը, ար դեն Ուռնայր ար քա յից 
սկսած, ուղեկց վում էր հե թա նո սու թյան հա լա ծանք նե րով, եկե ղե ցա շի-
նու թյան զար գաց մամբ եւ դպրոց նե րի բաց մամբ: Առա վել մեծ ուշադ-
րու թյուն է դարձ վում աղ վա նա կան գրե րի գյու տին: Հե ղի նակն ամե նայն 
ման րա մաս նու թյամբ անդ րա դարձ է կա տա րում հայ մա տե նա գիր նե րի 
հի շա տա կու թյա նը՝ իրա վա ցիո րեն ար ձա նագ րե լով, որ Հա յոց աշ խար հում 
«5-րդ դա րի ար շա լույ սին սկիզբ առած լու սա վոր չա կան շար ժումն ընդգր-
կել էր նաեւ Աղ վան քը» (էջ 120): Աղ վա նից գրե րի ստեղծ ման պատ մու-
թյու նը եւս, ինչ պես ամեն աղ վա նա կա նը, բուռն վե ճե րի տե ղիք է տվել 
եւ բազ մա թիվ ուսում նա սի րող ներ կա՛մ մեր ժել են Մես րոպ Մաշ տո ցի՝ 
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դրանց ստեղ ծե լու հան րա հայտ փաս տը, կա՛մ էլ ան հար կի նսե մաց րել 
նրա դե րա կա տա րու թյունն այդ հար ցում: Այս պի սի հա կա գի տա կան եւ 
եր բեմն ադր բե ջա նա հա ճո տե սա կետ նե րի քննա կան վեր լու ծու թյու նը եւ 
հի մա նա վոր մեր ժու մը վստա հա բար կա րող ենք կո չել մե նագ րու թյան այս 
հատ վա ծի գլխա վոր ար ժա նի քը: Հ. Սվա զյա նը բազ մա զան հի շա տա կու-
թյուն նե րի եւ փաս տե րի հա մադ րու թյամբ, ինչ պես նաեւ տար բեր ուսում-
նա սի րու թյուն նե րի վեր լու ծու թյամբ մեկ ան գամ եւս փաս տում է. «Աղ վա-
նից գրե րը ստեղծ վել են Արեւմ տյան Հա յաս տա նում՝ Մես րոպ Մաշ տո ցի 
հան ճա րով ու Բե նիա մին երե ցի աշ խա տու թյամբ եւ նա խա տես ված էին 
աղ վա նա ցի նե րի հա մար» (էջ 132), եւ որ՝ «Աղ վա նից գրե րի ստեղծ ման 
գոր ծըն թա ցում պետք է տար բե րա կել եր կու փուլ. 1-ին՝ արար ման, որ 
տե ղի ունե ցավ Բյու զան դա կան Հա յաս տա նում, եւ 2-րդ՝ մշակ ման ու կա-
տա րե լա գործ ման, որն իրա կա նաց վեց Բուն Աղ վան քում» (էջ 133—134): 
Այս վեր ջին տե սա կե տը լույս է սփռում նաեւ աղ վա նա կան գրե րի ստեղծ-
ման ժա մա նա կաշր ջա նի վրա, եւ ինչ պես հե ղի նակն է նշում, «...միան գա-
մայն ար դա րա ցի կլի նի խնդրո առար կա նշա նագ րե րի գյու տի տա րե թիվ 
հա մա րել 421—422 թթ.» (էջ 135): Ուշագ րավ են նաեւ Երու սա ղե մում աղ-
վա նա կան եկե ղե ցի նե րի կա ռուց ման վե րա բե րյալ հի շա տա կու թյուն նե րը 
եւ դրան ցում ակն հայտ հայ կա կան հետ քե րի վեր հա նու մը, որը գա լիս է 
ամ բող ջաց նե լու հայ-աղ վա նա կան հո գեւոր մշա կու թա յին կա պե րը դեռ 
վաղ շրջա նից, ին չի հե տեւանք նե րից էր հայ ազ գի երեւե լի նե րի ան մի ջա-
կան մաս նակ ցու թյու նը աղ վա նա կան գրե րի ստեղծ մա նը, որոնց «...ջա-
նադ րու թյան շնոր հիվ Աղ վա նից աշ խարհն ար ժա նի կեր պով իր տեղն է 
գտնում Մեր ձա վոր Արեւել քի քրիս տո նյա երկր նե րի շար քում» (էջ 140):
Մե նագ րու թյան մեջ կա րեւոր անդ րա դարձ է կա տար վում Աղ վա նից 

Եկե ղե ցու ձեւա վոր ման, կա յաց ման պատ մու թյա նը եւ նվի րա պե տա կան 
կար գին: Աղ վան քի քրիս տո նյա ար քա նե րի նվի րատ վու թյամբ Աղ վա նից 
Եկե ղե ցին հզո րա նում եւ դառ նում է տնտե սա պես ապա հով ված կրո նա-
կան կա ռույց՝ սե փա կան եկա մուտ նե րով եւ վար չա կան հա մա կար գով: 
Վերջ նա կան տես քի է գա լիս նվի րա պե տա կան կար գը, որին Հ. Սվա զյանն 
անդ րա դառ նում է ման րա մաս նո րեն՝ հիմն վե լով Մով սես Կա ղան կատ վա-
ցու, Ուխտա նե սի եւ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի ար ժե քա վոր հի շա տա կու-
թյուն նե րի վրա: Այդ հա մա տեքս տում մեծ ուշադ րու թյուն է դարձ վում 
նաեւ հայ-աղ վա նա կան եկե ղե ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ նա քա-
րը հա մար վող սկզբուն քա յին շատ կա րեւոր հար ցի՝ Աղ վա նից Եկե ղե ցու 
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առաջ նորդ նե րի՝ Հա յոց կա թո ղի կո սի կող մից ձեռ նադ րու թյա նը: Փաստ-
վում է այն կա րեւոր հան գա ման քը, որ Սբ. Գրի գոր Լու սա վոր չից սկսած՝ 
Աղ վան քի հո գեւոր առաջ նորդ նե րի ձեռ նադ րու թյու նը Հա յոց կա թո ղի կո-
սի կա րեւոր գոր ծա ռույթ նե րից էր, իսկ հայ-աղ վա նա կան դա վա նա բա-
նա կան ան խախտ միու թյունն անընդ հատ թար մա նում էր յու րա քան չյուր 
նոր առաջ նոր դի ձեռ նադ րու թյամբ: Ինչ պես հե ղի նակն է նշում, «Աղ վա-
նից Եկե ղե ցին, ի դեմս Գրի գոր Լու սա վոր չի, անդս տին ունե ցել է իր պատ-
րիար քը եւ են թարկ վել միայն նրան» (էջ 145), ին չը, որ պես ավան դու-
թյուն, շա րու նակ վել է նաեւ հա ջորդ նե րի շրջա նում, որի վկա յու թյունն է 
հե տա գա դա րե րում Հա յոց կա թո ղի կոս նե րի՝ Աղ վա նից Եկե ղե ցու առաջ-
նոր դի ձեռ նադ րու թյու նը: Աղ վա նից Եկե ղե ցին ունե ցել է նվի րա պե տա-
կան հստակ աս տի ճա նա կար գու թյուն, որի ման րա մասն քննու թյու նը եւս 
կա րեւոր տեղ է զբա ղեց նում մե նագ րու թյու նում: Եւ պա տա հա կան չէ, որ 
հե տա զո տու թյան բա վա կա նին հա գե ցած եւ հա րուստ այս հատ վա ծի վեր-
ջում հե ղի նակն իր աշ խա տան քի ար դյունք ներն ամ փո փում է հե տեւ յալ 
կա րեւոր եզ րա հանգ ման մեջ. «Այս պի սով, Աղ վա նից Եկե ղե ցին իր ծագ-
մամբ ու բնույ թով, կա ռուց ված քով ու ծի սա կար գով հար եւ նման էր Հայ 
Առա քե լա կան Եկե ղե ցուն եւ միան գա մայն լիար ժեք հո գեւոր մար մին էր: 
Լի նե լով ինք նագ լուխ, սե փա կան հո գեւոր իշ խա նու թյամբ օժտ ված հաս-
տա տու թյուն՝ Աղ վա նից Եկե ղե ցին, սա կայն, կրում էր Հա յոց Եկե ղե ցու 
ազ դե ցու թյու նը եւ ըստ էու թյան հան դի սա նում նրա նվի րա պե տա կան 
կա ռույց նե րից մե կը» (էջ 161):
Մե նագ րու թյան երկ րորդ բա ժի նը վե րա բե րում է հայ-աղ վա նա կան 

եկե ղե ցա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին Ե. դա րի կե սից մին չեւ Ը. դար: 
Այս բա ժինն իր գի տա գործ նա կանն նշա նա կու թյամբ բնավ չի զի ջում նա-
խոր դին եւ մի շարք կա րեւոր հիմ նա հար ցե րի ամ բող ջա կան եւ լիար ժեք 
վեր լու ծու թյուն է պա րու նա կում: Այս առու մով կա րե լի է առանձ նաց նել 
մի քա նի կա րեւոր հարց, որ լա վա գույնս են լու սա բան ված եւ մեծ կա-
րեւո րու թյուն են ձեռք բե րում Աղ վա նից աշ խար հի այս ժա մա նա կա հատ-
վա ծի իրա կան պատ մու թյան շա րադր ման հա մա տեքս տում: Առա ջին 
կա րեւոր խնդի րը, որը լու սա բան ված է հե տաքր քիր դի տար կում նե րով 
եւ եզ րա հան գում նե րով, Հա յոց պատ մու թյան կա րեւո րա գույն ժա մա նա-
կա հատ վա ծում՝ Ե. դա րի կե սե րին, Վա չե Բ. ար քա յի գա հա կա լու թյան 
շրջանն է: Աղ վան քի ամե նա հայտ նի ար քա նե րից մե կը՝ «...իր նա խորդ նե-
րի նման, հան դես էր գա լիս իբ րեւ ջեր մե ռանդ քրիս տո նյա եւ ամեն կերպ 
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նպաս տում էր նոր հա վա տի խո րաց մանն ու շա տե րին դա վա նա փոխ 
անե լով, ստվա րաց նում հա վա տա ցյալ նե րի շար քե րը» (էջ 162): Աղ վան-
քում եւս քրիս տո նեու թյունն այն աս տի ճա նի խոր ար մատ ներ էր ձգել, 
որ Հազ կերտ Բ.-ի քրիս տո նեա հա լած քա ղա քա կա նու թյունն ընդգր կում է 
ոչ միայն Հա յոց մարզ պա նու թյու նը, այ լեւ Վիրքն ու Աղ վան քը: Պար սից 
ար քու նի քի հա մար հա վա սա րա պես թի րախ էին երեք երկր նե րը միա սին, 
ին չը լա վա գույն ապա ցույցն է այս երկր նե րի կրո նա կան միաս նու թյան: 
Հ. Սվա զյա նը փաս տում է, որ նույ նիսկ հստակ ու ուղ ղա կի հի շա տա կու-
թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում պետք է ար ձա նագ րենք, որ 
Տիզ բոն կանչ ված եւ առե րես զրա դաշ տա կա նու թյուն ըն դու նած հա յոց եւ 
վրաց մե ծա մեծ նե րի կող քին ան պայ ման եղել է նաեւ Աղ վա նից աշ խար-
հի պատ վի րա կու թյու նը՝ ար քա յի գլխա վո րու թյամբ: Աղ վան քում էլ առե-
րես ուրա ցու թյա նը հա ջոր դում են պար սից մո գե րի բռնու թյուն ներն ու 
ճնշում նե րը, նոր ատ րու շան նե րի կա ռու ցու մը կամ եկե ղե ցի նե րի վե րա-
ծու մը ատ րու շան նե րի5, ար տաք սում նե րը եւ գաղ թը: Օր հա սա կան այս 
օրե րին աղ վա նից մե ծա մեծ ներն օգ նու թյան խնդրան քով դի մում են հա-
յե րին եւ հա զա րա պե տի ու եպիս կո պո սա պե տի գլխա վո րու թյամբ պատ-
վի րա կու թյուն ուղար կում Հա յաս տան: Հ. Սվա զյանն այս տեղ եւս մեկ կա-
րեւոր դի տար կում է անում. քա նի որ այս կա րեւոր առա քե լու թյու նը չի 
իրա կա նաց նում Վա չե ար քան, ապա «Նրա բա ցա կա յու թյու նը գա լիս է 
հաս տա տե լու.... այն են թադ րու թյու նը, որ նա եւս իբ րեւ պա տանդ պահ-
վել է պար սից ար քու նի քում եւ նկա րագր վող դեպ քե րի ժա մա նակ շա-
րու նա կում էր մնալ այն տեղ» (էջ 169): Այս եւ նմա նա տիպ հա մար ձակ 
են թադրու թյուն ներն ու եզ րա հան գում նե րը, ինչ խոսք, նո րո վի են ներ կա-
յաց նում Աղ վա նից պատ մու թյան որոշ դրվագ ներ եւ գա լիս են լրաց նե լու 
Հա յոց պատ մու թյան այս ժա մա նա կա հատ վա ծի հա կա սա կան եւ իրա րա-
մերժ կար ծիք նե րի մեր ժո ղա կան մո տե ցում նե րը: Հե ղի նակն այ նու հե-
տեւ ներ կա յաց նում է Վար դա նանց պա տե րազ մին հա ջոր դած դեպ քերն 
ու իրա դար ձու թյուն նե րը՝ փաս տե լով, որ Աղ վան քում զրա դաշ տա կա նու-
թյան դեմ պայ քա րը Վա չե Բ.-ն շա րու նա կեց նաեւ Հազ կեր տին հա ջոր դած 
Պե րո զի օրոք, որն ի վեր ջո ավարտ վեց քրիս տո նեու թյան հաղ թա նա կով 
եւ պար սից ար քու նի քի վա րած քա ղա քա կա նու թյան մեղ մաց մամբ:

5 Մենագրությունը, ցավոք, զերծ չէ որոշ թերություններից, որից մեկն էլ այս հատվածում 
ատրուշանի փոխարեն բնագիր սպրդած «մզկիթ» եզրն է, որն ուղղակի անհամատեղելի է 
զրադաշտականության հետ (էջ 168):
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Հա ջորդ կա րեւոր հար ցը, որը քննվում է մե նագ րու թյան երկ րորդ բաժ-
նում, Աղ վան քի վե րա ծումն է մարզ պա նու թյան: Կա րեւո րու թյամբ եւ բազ-
մա կի նշա նա կու թյամբ սա ամե նախնդ րա հա րույց հարցն է, որով հե տեւ 
Մեծ Հայ քի վար չա կան բա ժա նումն էա պես տու ժեց հենց այս շրջա նում, երբ 
իրա նա կան վար չա քա ղա քա կան նոր բա ժան ման շնոր հիվ Փայ տա կա րան 
նա հան գը միաց վեց Ատր պա տա կա նին, իսկ Ար ցախն ու Ուտի քը միա ցան 
Աղ վա նից մարզ պա նու թյա նը՝ հե տա գա յում դառ նա լով նրա պատ մու թյան 
ան բա ժան մա սը: Այս իրա դար ձու թյուն նե րի հե տեւանքն են նաեւ Մեծ Հայ-
քի արեւե լյան նա հանգ ներն Աղ վանք կո չե լը եւ այ սօր վա ադր բե ջա նա կան 
քա րոզ չա մե քե նա յի՝ ամեն հայ կա կա նը յու րաց նե լու եւ աղ վա նա կան ներ կա-
յաց նե լու քա ղա քա կա նու թյու նը: Ինչ պես հե ղի նակն է իրա վա ցիո րեն նշում. 
«Վար չա քա ղա քա կան այս բա րե փո խում նե րը կամ փո փո խու թյուն ներն 
իրենց ազ դե ցու թյունն են թող նում նաեւ հո գեւոր կյան քի վրա: Մարզ պա նու-
թյան տա րած քա յին ընդ լայն մամբ ըն դար ձակ վում են նաեւ Աղ վա նից Եկե ղե-
ցու իրա վա սու թյան սահ ման նե րը» (էջ 177): Նոր վար չա կան սահ ման նե րում 
գտնվող բո լոր թե մե րը միա վոր վում են եւ հան դես գա լիս մեկ ընդ հա նուր՝ 
«Աղ վա նից Եկե ղե ցի» ան վամբ, եւ իրա վա ցի է հե ղի նա կը, երբ գոր ծա ծում է 
նոր հաս կա ցու թյուն՝ «Աղ վա նից ընդ հան րա կան Եկե ղե ցի» (էջ 178):
Ե. դա րա վեր ջի Աղ վան քի պատ մու թյու նը մեկ ան գամ եւս փաս տում 

է հայ-աղ վա նա կան հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան եւ հո գեւոր-մշա կու-
թա յին սերտ կա պե րը: Հա յոց մարզ պա նու թյու նում տե ղի ունե ցող քա-
ղա քա կան իրա դար ձու թյուն ներն ան մի ջա պես ար ձա գանք են գտնում 
Աղ վա նից մարզ պա նու թյու նում, եւ Վա հան Մա մի կո նյա նի գլխա վո րած 
ազա տագ րա կան շար ժմա նը զու գա հեռ՝ Աղ վան քում հե ռաց վում է պար-
սիկ մարզ պա նը, եւ մար զի կա ռա վա րու մը հանձն վում է Վա չա գան Գ. Բա-
րե պաշ տին: Աղ վա նից նոր տի րա կա լին նվիր ված՝ մե նագ րու թյան այս ծա-
վա լուն հատ վա ծը նե րա ռում է տար բեր հե ղի նակ նե րի հե տա զո տու թյուն-
նե րի քննա կան վեր լու ծու թյուն եւ որոշ տե սա կետ նե րի ու մո տե ցում նե րի 
վե րա նա յում: Ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց վում են Վա չա գան Բա րե պաշ-
տի եւ Աղ վա նից Եկե ղե ցու եպիս կո պո սա պետ Շուփ հա ղի շո յի հայ րե նան-
վեր եւ եկե ղե ցա շեն գոր ծու նեու թյու նը, Ուտի քի Աղ վեն գա վա ռում հրա-
վիր ված ժո ղո վը եւ դրա նում ըն դուն ված ու «Կա նո նա գիրք Հա յոց»-ում նե-
րառ ված Վա չա գան ար քա յի կա նոն նե րը եւ այլն:
Հա ջորդ կա րեւոր խնդի րը, որն առան ձին քննու թյան առար կա է 

դար ձել, Հա յոց եւ Աղ վա նից Եկե ղե ցի նե րի միաս նա կան դիր քո րո շումն 
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է քաղ կե դո նա կա նու թյան հան դեպ եւ Քաղ կե դո նի ժո ղո վի որո շում նե րի 
մեր ժու մը Դվի նի Զ. դա րի եր կու ժո ղով նե րում: Հե ղի նա կին այս դեպ քում 
եւս հա ջող վել է սկզբնաղ բյուր նե րի եւ տար բեր հե ղի նակ նե րի բազ մա զան 
հե տա զո տու թյուն նե րի քննա կան վեր լու ծու թյամբ փաս տել հայ-աղ վա նա-
կան եկե ղե ցա կան միաս նու թյու նը դա վա նա կան խնդիր նե րում եւ Բյու-
զան դա կան Եկե ղե ցու դեմ միաս նա կան պայ քա րը: Եւ եթե Դվի նի 506 թ. 
առա ջին եւ 554 թ. երկ րորդ ժո ղով նե րի մա սին, կա րող ենք ասել, գրվել 
եւ աս վել է գրե թե ամեն ինչ, ապա Աղ վա նից Եկե ղե ցու մաս նակ ցու թյունն 
այդ ժո ղով նե րին ոչ միշտ է ամ բող ջու թյամբ լու սա բան վել կամ քննարկ-
վել: Մե նագ րու թյան հե ղի նա կը հենց այս խնդրի լու ծումն է իր առ ջեւ 
դրել եւ կա րո ղա ցել է բազ մա զան սկզբնաղ բյուր նե րի հա մադ րու թյամբ եւ 
վեր լու ծու թյամբ լույս սփռել հայ-աղ վա նա կան եկե ղե ցա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի այս ժա մա նա կա հատ վա ծի վրա: Մաս նա վո րա պես հե ղի նա կը 
հիմ նա վոր են թադ րու թյուն է անում, որ Դվի նի Ա. ժո ղո վին պետք է մաս-
նակ ցու թյուն ունե նա յին Վա չա գան Բա րե պաշ տը եւ Շուփ հա ղի շոն, ինչ-
պես նաեւ Ուտի քի եւ Ար ցա խի թե մե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, եւ հա վա նա-
կան հա մա րում նրանց կող մից հայտ նի «Թուղթ Հա յոց ի Պարսս առ ուղ-
ղա փառս» հա վա տո նա մա կի ստո րագ րու թյու նը՝ ի թիվս հա յոց մարզ պա-
նի եւ ժո ղո վի այլ մաս նա կից նե րի: Ըստ Հ. Սվա զյա նի՝ հայ-աղ վա նա կան 
եկե ղե ցա կան միաս նա կա նու թյու նը քաղ կե դո նա կա նու թյան դեմ պայ քա-
րում շա րու նակ վում է նաեւ Դվի նի Բ. ժո ղո վից հե տո, որը դրսեւոր վում է 
նաեւ նես տո րա կա նու թյան դեմ հե տեւո ղա կան պայ քա րի տես քով, չնա-
յած որ Աղ վա նից Եկե ղե ցու՝ Դվի նի Բ. ժո ղո վին մաս նակ ցու թյան մա սին 
ուղ ղա կի վկա յու թյուն ներ չեն պահ պան վել (էջ 191—203):
Մե նագ րու թյան երկ րորդ բաժ նում առան ձին գլուխ նվիր ված է Աղ-

վա նից Եկե ղե ցու կա թո ղի կո սա կան շրջա նին՝ բա ժան ված չորս շրջա նի՝ 
Զ. դա րի երկ րորդ կես, Է. դա րի առա ջին եւ երկ րորդ կե սեր եւ Ը. դա րի 
առա ջին կես:
Զ. դա րի երկ րորդ կե սին Աղ վա նից Եկե ղե ցու առաջ նորդ ներն սկսում 

են կրել «կա թո ղի կոս» տիտ ղո սը, որին առա ջինն ար ժա նա նում է Աբաս 
եպիս կո պո սը: Վկա յա կո չե լով տար բեր սկզբնաղ բյուր նե րի՝ Հ. Սվա զյա-
նը վեր ջնա կա նա պես ճշգրտում է Աբա սի գա հա կա լու թյան տա րեթ վե րը 
(552—596 թթ.) եւ հա մա միտ չէ Եզ նիկ արք. Պետ րո սյա նի այն պնդմա նը, 
որ Աբա սը կա թո ղի կոս է դար ձել 571/572 թթ. (էջ 209—215): Խնդրա հա-
րույց են նաեւ Աբա սի տիտ ղոս նե րի կի րա ռու թյան հար ցե րը, որով հե տեւ 
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որոշ հե ղի նակ նե րի հի շա տա կու թյուն նե րում նա հիշ վում է որ պես «Աղ-
վա նից, Լփնաց եւ Չո րա կա թո ղի կոս», իսկ որոշ դեպ քե րում էլ ուղ ղա կի 
հի շա տակ վում է՝ «Պար տա վի եպիս կո պոս»: Այս տար բեր մո տե ցում նե րից 
հե ղի նակն ար ժա նա հի շա տակ է հա մա րում Մա ղա քիա արք. Օր մա նյա նի 
կար ծի քը, ըստ որի՝ «Աղուա նից կա թո ղի կոս նե րը եր կու անուն ներն ալ 
անխ տիր կամ միա սին կը գոր ծածէին» (էջ 210): Աբա սի կա թո ղի կո սու-
թյան շրջա նում քաղ կե դո նա կա նու թյան եւ աղան դա վո րու թյան դեմ պայ-
քա րի հա մա տեքս տում կա րեւոր խնդիր նե րից մեկն էլ քաղ կե դո նա կա նու-
թյունն Աղ վա նից Եկե ղե ցու կող մից չմեր ժելն է, որի վե րա բե րյալ ման րա-
մաս նե րի ամ բող ջա կան քննու թյամբ փաստ վում է, որ խնդի րը լուծ վում 
է Հով հան նես Բ. Գա բե ղե նա ցու ջան քե րով, եւ Հա յոց կա թո ղի կո սի զգաս-
տաց նող նա մակ նե րը եւ պատ վի րակ նե րի քա րոզ չա կան աշխույժ գոր ծու-
նեու թյու նը մեծ ազ դե ցու թյուն են թող նում Աբաս կա թո ղի կո սի վրա եւ 
ի վեր ջո ավարտ վում Աղ վա նից Եկե ղե ցու հա կա քաղ կե դո նա կան դա վա-
նան քի ամ րապն դու մով:
Հայ-աղ վա նա կան եկե ղե ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րի եւ դա վա նա-

կան փոր ձու թյուն նե րի նոր հանգր վան է դառ նում պար սից ար քու նի քի 
կրո նա կան քա ղա քա կա նու թյան փո փո խու թյու նը եւ հայ-բյու զան դա կան 
եկե ղե ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նոր փու լը Զ. դա րի երկ րորդ կե սին, 
որի ման րա մասն քննու թյու նը եւ ժա մա նա կի կա րեւոր իրա դար ձու թյուն-
նե րի շա րադ րան քը դար ձել են առան ձին՝ բա վա կա նին հա ջող ված են-
թագ լուխ: Ինչ պես եւ նա խորդ գլուխ նե րում, այս դեպ քում եւս հե ղի նա-
կի հա մար առաջ նա յի նը պատ մա կան փաս տե րի ճշգրիտ հա մադ րումն 
ու շա րադ րանքն են: Հա յոց պատ մու թյան այս շրջա փու լի հան րա հայտ 
դեպ քե րի շա րադ րան քով հե ղի նա կը քննար կում է նաեւ հայ-աղ վա նա-
կան եկե ղե ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րին առնչ վող հար ցեր: Մաս նա-
վո րա պես գտնում է, որ Զ. դա րի վեր ջին՝ հայ-բյու զան դա կան եկե ղե ցա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի սրման ժա մա նա կա հատ վա ծում, Մով սես Բ. 
Եղի վար դե ցին ան սա սան էր հա կա քաղ կե դո նա կան դիր քո րոշ ման մեջ, 
Կ. Պո լիս մեկ նած Հա յոց Եկե ղե ցու պատ վի րա կու թյան կազ մում Աղ վա նից 
Եկե ղե ցու ներ կա յա ցու ցիչ նե րի բա ցա կա յու թյու նը հե տեւանք է բյու զան-
դա կան կող մի այն մո տեց ման, որ՝ «...կայս րը հաշ վի առ նե լով Հա յոց Եկե-
ղե ցու ազ դե ցու թյու նը նրանց վրա, բա վա կան է հա մա րել հար ցը լու ծել 
հա յե րի հետ հա մա ձայ նու թյան գա լով եւ ավե լորդ գտել Աղ վան քից եւս 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ կան չել» (էջ 225): Ինչ պես հայտ նի է, բյու զան դա կան 
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կող մը, չկա րո ղա նա լով քաղ կե դո նա կան դա վա նանք պար տադ րել հա յե-
րին, գնում է Եկե ղե ցին երկ փեղ կե լու ճա նա պար հով, որի հե տեւանքն է 
դառ նում Ավա նի հա կա թոռ կա թո ղի կո սու թյան հիմ նու մը: Նոր իրո ղու-
թյան պայ ման նե րում, հե ղի նա կի կար ծի քով, ավե լի է բարձ րա նում Աղ-
վա նից Եկե ղե ցու հե ղի նա կու թյու նը: Դրա նով է թե րեւս բա ցատր վում այն, 
որ Սյու նի քի հո գեւո րա կա նու թյու նը, հաշ վի առ նե լով Հա յոց Եկե ղե ցու եր-
կու կա թո ղի կոս նե րի գո յու թյան ան հաս կա նա լի իրա վի ճա կը, որո շում է 
ձեռ նադ րու թյունն ու մյու ռո նը Աղ վա նից կա թո ղի կո սու թյու նից ստա նալ: 
Սա կայն նույ նիսկ ակն հայտ փաս տե րի ար ձա նագր մամբ, երբ Սյու նի քի 
որոշ եպիս կո պոս ներ ձեռ նադր վում են Աղ վա նից հով վա պե տի ձե ռամբ, 
Հ. Սվա զյանն իրա վա ցիո րեն փաս տում է, որ այ նուա մե նայ նիվ, ինչ պես 
հու շում են մա տե նա գիր նե րը, Աղ վա նից կա թո ղի կոս ներն իրենց այդ իրա-
վունքն իրաց նե լիս ան պայ ման հաշ վի էին նստում Հա յոց կա թո ղի կո սի 
հետ եւ ստա նում նրա հա մա ձայ նու թյու նը: Այն պես որ, նույ նիսկ հա րա-
բե րա կան ան կա խու թյան եւ ինք նու րույ նու թյան աճի պայ ման նե րում, Աղ-
վա նից Եկե ղե ցին շա րու նա կել է մնալ Հա յոց Եկե ղե ցու են թա կա կա ռույց:
Այդ ամե նը հաս տա տե լու են գա լիս նաեւ Է. դա րասկզ բի իրա դար ձու-

թյուն նե րը, որոնց քննա կան վեր լու ծու թյու նը դար ձել է մե նագ րու թյան 
եւս մեկ առան ձին գլուխ: Հա յոց Եկե ղե ցու պատ մու թյան բա վա կա նին 
բարդ մի ժա մա նա կա հատ ված է սա, երբ Մով սես Բ. Եղի վար դե ցի կա թո-
ղի կո սի մահ վա նից հե տո մոտ երեք տա րի կա թո ղի կո սա կան գա հը թա-
փուր էր, այ նու հե տեւ դժվա րին ընտ րու թյամբ Աբ րա համ Ա. Աղ բա թա-
նե ցին է ընտր վում կա թո ղի կոս եւ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յոց 
Եկե ղե ցուց ան ջատ վում է Վրաց Եկե ղե ցին, իսկ Աղ վա նից Եկե ղե ցու հետ 
էլ հա րա բե րու թյուն նե րը հարթ չեն ըն թա նում: Հ. Սվա զյանն ամե նայն 
ման րա մաս նու թյամբ ներ կա յաց նում է Է. դա րի սկզբին տե ղի ունե ցած 
իրա դար ձու թյուն նե րը եւ հան րա հայտ իրո ղու թյուն նե րի շար քում փոր-
ձում նաեւ հստա կեց նել, ճշգրտել եւ ամ բող ջաց նել Աղ վա նից Եկե ղե ցու 
մաս նակ ցու թյու նը եւ դե րա կա տա րու թյու նը այդ իրա դար ձու թյուն նե րին: 
Անդ րա դառ նա լով Ուխտա նե սի այն հի շա տա կու թյա նը, որ Դվի նի 607 թ. 
ժո ղո վին Աղ վա նից կա թո ղի կո սը չէր մաս նակ ցում՝ մե ծա վաս տակ գիտ-
նա կա նը նախ հստա կեց նում է, որ Ուխտա նե սի հի շա տա կած կա թո ղի կո-
սը պետք է լի ներ Վի րոն, իսկ այ նու հե տեւ տա լիս է նաեւ նրա բա ցա կա-
յու թյան բուն պատ ճա ռը. «...ի պա տաս խան Սա սա նյան Իրա նի կրո նա-
հա լած քա ղա քա կա նու թյան, Աղ վան քում բռնկվում է հա կա սա սա նյան մի 
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շար ժում, որի գլուխ, իբ րեւ գա ղա փա րա կան առաջ նորդ, կանգ նած էր 
Վի րոն: Ճնշե լով ապս տամ բու թյու նը՝ Խոս րով Բ. Փար վե զը դա ժան հաշ վե-
հար դար է տես նում շարժ ման մաս նա կից նե րի հետ, իսկ նրանց ղե կա-
վար նե րին, այդ թվում նաեւ Վի րո յին, դա տա պար տում է մահ վան: Բայց, 
շնոր հիվ քրիս տո նյա տիկ նանց տի կին Շի րի նի, մա հա պա տի ժը փո խա-
րին վում է գե րու թյամբ, եւ Վի րոն շուրջ քսան հինգ տա րի՝ 604—628 թթ., 
որ պես գե րի մնում է Պարս կաս տա նում» (էջ 234—235): Միա ժա մա նակ հե-
ղի նա կը գտնում է, որ մա տե նագ րա կան որոշ տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու-
նը թույլ է տա լիս փաս տել, որ Աղ վա նից Եկե ղե ցու պատ վի րա կու թյուն 
Դվի նի ժո ղո վին, այ նուա մե նայ նիվ, մաս նակ ցել է, որն «...իր ներդ րումն 
է ունե ցել ժո ղո վի որո շում նե րի ըն դուն ման գոր ծում» (էջ 235): Հի շյալ 
Դվի նի ժո ղո վը հայ-աղ վա նա կան եկե ղե ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
հա մա պատկերում կա րեւոր նշա նա կու թյուն ունի, քա նի որ նո րըն տիր 
կա թո ղի կո սի ջան քե րով վե րա կանգն վեց նաեւ Հա յոց Եկե ղե ցու միաս նու-
թյու նը՝ Աղ վա նից եւ Սյու նյաց աթոռ նե րով հան դերձ: Եւ եթե Վրաց Եկե-
ղե ցու դեպ քում տե ղի ունե ցավ պա ռակ տում, ապա Աղ վա նից կա թո ղի կո-
սու թյու նը շա րու նա կեց մնալ Հա յոց Եկե ղե ցու ան բա ժան մա սը: Է. դա րի 
առա ջին կե սի ման րա մասն քննու թյամբ Հ. Սվա զյա նը ոչ միայն լու սա բա-
նում եւ խնդրա հա րույց հար ցե րի պա տաս խան ներն է տա լիս, այլ նաեւ 
նո րո վի մո տե ցում ներ է ցու ցա բե րում որո շա կի հար ցե րի վե րա բե րյալ: 
Մաս նա վո րա պես գտնում է, որ Սե բեո սի հի շա տա կու թյու նը Տիզ բո նի ժո-
ղո վին Վի րո յի մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ խնդրա հա րույց է, որով հե-
տեւ «...պար սից ար քու նի քում ար գե լա փակ ված Վի րո յին հա զիվ թե ժո-
ղո վին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն տրվեր» (էջ 242), կամ հա մա րում 
է, որ պատ միչ նե րի վկա յու թյունն այդ ժո ղո վին Աղ վա նից կա թո ղի կո սի 
մաս նակ ցու թյան մա սին ար ժա նա հա վատ չէ, եւ «... պետք է կար ծել, 
որ նրանց հի շա տա կած «կա թո ղի կո սը» ոչ թե երկ րի գլխա վոր հո գեւոր 
առաջ նորդն էր, այլ Աղ վան քի բարձ րաս տի ճան հո գեւո րա կան նե րից մե-
կը, ավե լի շուտ, կա թո ղի կո սա կան տե ղա պա հը...» (էջ 244):
Մե նագ րու թյան վեր ջին հատ վա ծում ներ կա յաց ված են Աղ վա նից Եկե-

ղե ցու Է. դա րի եւ Ը. դա րի առա ջին կե սի պատ մու թյան հիմ նախն դիր նե-
րը եւ դրանց քննա կան, հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նը: Հ. Սվա զյանն 
առաջ նորդ վում է Աղ վա նից կա թո ղի կո սա կան գա վա զա նագր քով, ամե նայն 
ման րա մաս նու թյամբ ներ կա յաց նում տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծի պատ-
մու թյու նը, քննու թյան առար կա դարձ նում թե՛ քա ղա քա կան, թե՛ դա վա նա-
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բա նա կան խնդիր ներ: Մե նագ րու թյան այս հատ վա ծը բա վա կա նին ընդգր-
կուն է, իրա դար ձու թյուն նե րով հա րուստ, Աղ վա նից մե ծա քա նակ կա թո-
ղի կոս նե րի հի շա տա կու թյամբ (Վի րո, Զա քա րիա, Հով հան, Ուխտա նես, 
Եղիա զար, Ներ սես Բա կուր, Սի մեոն, Մի քա յել, Անաս տաս եւ այլք), հե ղի-
նա կը չի սահ մա նա փակ վում հայ-աղ վա նա կան եկե ղե ցա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի լու սա բան մամբ, այս տեղ տեղ են գտել նաեւ Աղ վա նից Եկե ղե ցու 
հա րա բե րու թյուն նե րը պար սից, այ նու հե տեւ արա բա կան տե րու թյուն նե րի 
հետ, հա րա բե րու թյուն նե րը Բյու զան դա կան Եկե ղե ցու հետ (քաղ կե դո նա-
կա նու թյան պար տադ րան քով, օրի նակ՝ քաղ կե դո նա կան Ներ սես Բա կուր 
կա թո ղի կո սի շրջա նում), քա րոզ չա կան բուռն գոր ծու նեու թյու նը հո նե րի 
շրջա նում եւ այլն: Վստա հա բար կա րող ենք ասել, որ տվյալ ժա մա նա կա-
հատ վա ծի պատ մու թյամբ հե տաքրքր վող նե րի հա մար իրա վամբ ար ժե քա-
վոր աշ խա տան քի հետ գործ ունենք, եւ շա տերն իրենց հու զող բազ մաբ-
նույթ հար ցե րի պա տաս խան նե րը կգտնեն այս ծա վա լուն մե նագ րու թյու-
նում: Հատ կա պես կա րեւոր է ադր բե ջա նա կան կեղ ծա րա րու թյան եւս մեկ 
հիմ նադ րույ թի մեր ժում՝ կապ ված հա յոց Եղիա Ա. Ար ճի շե ցի կա թո ղի կո սի 
ձեռ նար կում նե րի եւ Պար տա վի ժո ղո վի ըն դու նած որո շում նե րի հետ: Հեր-
թա կան ան գամ հիմ նա վո րա պես մերժ վում եւ ի ցույց են դրվում ադր բե ջա-
նա կան վայ-պատ մագ րու թյան ակն հայտ կեղծ եւ սուտ պնդում նե րը:
Այս պի սով՝ կա րող ենք փաս տել, որ ըն թեր ցո ղի դա տին է հանձն ված 

մեծ կա րեւո րու թյուն ներ կա յաց նող մի աշ խա տու թյուն, որը ոչ միայն հա-
յա գի տա կան հեր թա կան կա րեւոր ձեռք բե րում է, այ լեւ իր պատ մա գի-
տա կան նշա նա կու թյամբ հեր թա կան մար տահ րա վերն է ադր բե ջա նա կան 
կեղ ծա րա րու թյան: Այդ ամե նի հա մա տեքս տում էլ կա րեւո րում ենք նաեւ 
նմա նա տիպ աշ խա տու թյուն նե րի օտա րա լե զու թարգ մա նու թյուն ներն 
ու հրա տա րա կու թյուն նե րը, որոնց նշա նա կու թյու նը չի սահ մա նա փակ-
վում միայն գի տու թյան շա հե րով եւ ավե լի հե ռուն գնա ցող նպա տակ ներ 
պետք է հե տապն դի:

ՊԱՐԳԵՒ  ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Փիլիսոփայական գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ



ՀՀ ԳԱԱ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
(60-ամյակ)

Փ
ետր վա րի 16-ին լրա նում է մեր ժա մա նակ նե րի ան վա նի ու բազ մա-
վաս տակ պատ մա բան, գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ ԳԱԱ 

ակա դե մի կոս Աշոտ Աղա սու Մել քո նյա նի ծննդյան 60-ա մյա կը:
Աշոտ Մել քո նյա նը ծնվել է 1961 թ. փետր վա րի 16-ին Ախալ քա լա քում՝ 

ՎԽՍՀ վաս տա կա վոր ժուռ նա լիստ Աղա սի Հա րու թյու նի Մել քո նյա նի ըն-
տա նի քում: 1977 թ. նա ոս կե մե դա լով ավար տել է Ախալ քա լա քի Դե րե նիկ 
Դե միր ճյա նի ան վան 4-րդ հայ կա կան միջ նա կարգ դպրո ցը: Նույն թվա-
կա նին ըն դուն վել եւ 1982 թ. գե րա զան ցու թյամբ ավար տել է Երեւա նի 
պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ մու թյան ֆա կուլ տե տը: 1982—1985 թթ. 
եղել է նույն հա մալ սա րա նի Հա յոց պատ մու թյան ամ բիո նի աս պի րանտ:

1989 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծուա կան ատե նա խո սու թյուն՝ «Արեւմ-
տյան Հա յաս տա նի Էրզ րու մի նա հան գի հայ ազ գաբ նակ չու թյու նը 19-րդ 
դա րի առա ջին երես նա մյա կին» թե մա յով, իսկ 2002 թ. պաշտ պա նել է 
դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյուն՝ «Ջա վախ քը 19-րդ դա րում եւ 20-րդ 
դա րի առա ջին քա ռոր դին» թե մա յով՝ ստա նա լով պատ մա կան գի տու-
թյուն նե րի դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան: 1986 թ. հոկ տեմ բե րին Աշոտ 
Մել քո նյանն աշ խա տան քի է ան ցել ՀՀ ԳԱԱ պատ մու թյան ինս տի տու-
տում՝ նախ որ պես լա բո րանտ, ապա՝ գի տաշ խա տող, գիտ նա կան քար-
տու ղար եւ գի տա կան հար ցե րի գծով փոխտ նօ րեն: 2002 թ. հու լի սից Ա. 
Մել քո նյանն այդ ինս տի տու տի տնօ րենն է: 2004 թ. ստա ցել է պրո ֆե սո րի 
կո չում: 2006 թ. ընտր վել է ԳԱԱ թղթա կից ան դամ, 2014 թ.՝ ԳԱԱ ակա դե-
մի կոս: 2009 թ. օգոս տո սին հայ րե նա կից նե րի կա մոք դար ձել է Ախալ քա-
լա քի պատ վա վոր քա ղա քա ցի:
Աշոտ Մել քո նյա նի գի տա կան աշ խա տանք նե րը, ուսում նա սի րու-

թյուն նե րը վե րա բե րում են Հա յաս տա նի պատ մա կան ժո ղովր դագ րու-
թյա նը, Ջա վախ քի պատ մու թյա նը, հայ-վրա ցա կան եւ հայ-թուր քա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րին, Հայ կա կան հար ցին եւ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 

ՅՈԲԵԼԵԱՆԱԿԱՆ



148 ԷՋՄԻԱԾԻՆ 2021 Բ. 

հիմ նա հար ցե րին: Նրա գի տա կան աշ խա տանք նե րը լույս են տե սել Հա-
յաս տա նում, ՌԴ-ում, Անգ լիա յում, Հուն գա րիա յում, Ֆրան սիա յում, Եգիպ-
տո սում, ԱՄՆ-ում, Լի բա նա նում, Իրա նում, Ար գեն տի նա յում, Վրաս տա-
նում՝ հա յե րեն, անգ լե րեն, հուն գա րե րեն, ֆրան սե րեն, վրա ցե րեն, իս պա-
նե րեն, պարս կե րեն, թուր քե րեն, արա բե րեն:
Ծնուն դով լի նե լով ջա վա խե ցի՝ Ա. Մել քո նյա նը միշտ ուշադ րու թյան 

կենտ րո նում է պա հել Ջա վախ քի պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյու նը: 
Նրա հե ղի նա կու թյամբ լույս է տե սել «Ջա վախք. պատ մու թյան ուր վագ-
ծեր»-ը (1999)՝ գի տա կան շրջա նա ռու թյան դնե լով ար խի վա յին հա րուստ 
նյութ: Աշ խա տու թյու նը խիստ օգ տա կար է ինչ պես Ջա վախ քի, այն պես եւ 
հա րեւան Ախալց խա յի, Աս պին ձա յի, Ծալ կա յի եւ առ հա սա րակ հայ-վրա-
ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ու ամ բողջ տա րա ծաշր ջա նի պատ մու թյան 
ուսում նա սի րու թյան հա մար: Իսկ «Նյու թեր Ախալց խա յի ու Ախալ քա լա-
կի դպրոց նե րի պատ մու թյու նից (19-րդ դար — 20-րդ դա րի սկիզբ)» (Ե., 
2005 թ.) աշ խա տու թյու նում Եկե ղե ցու թե մա կան կա ռույց նե րի ընդ հա-
նուր հեն քի վրա նկա րագր ված են հի շյալ եր կու գա վառ նե րի հո գեւոր-
կրթա կան կյան քը, 1829 թ. երկ րա մա սը Ռու սաս տա նին միա նա լուց հե տո 
Սամց խե-Ջա վախ քում հայ քա ղա քա կան ու հո գեւոր-կրթա կան կյան քի 
աշ խու ժաց ման մի տում նե րը, երբ տա րա ծաշր ջա նում բաց վել են ծխա-
կան, մաս նա վոր ու պե տա կան հա րյու րա վոր դպրոց ներ:
Ա. Մել քո նյա նը գի տա կան աշ խա տան քին զու գըն թած վա րել է նաեւ 

ման կա վար ժա կան աշ խույժ ու եռան դուն գոր ծու նեու թյուն. «Հա յոց 
պատ մու թյուն» առար կան դա սա վան դում է ԵՊՀ-ում, ԳԱԱ մա գիստ րա-
տու րա յում, ժա մա նա կին դա սա վան դել է նաեւ Հա յաս տա նի մի շարք 
այլ բու հե րում: 2004 թ. հու նի սից մին չեւ 2006 թ. դեկ տեմ բե րը հա մա տե-
ղու թյան կար գով զբա ղեց րել է Երեւա նի Մ. Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի ամ բիո նի 
վա րի չի պաշ տո նը: Բազ միցս եղել է տար բեր բու հե րի, այդ թվում՝ Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի Գեւոր գյան հո գեւոր ճե մա րա նի, Երեւա նի Խ. Աբո-
վյա նի ան վան պե տա կան ման կա վար ժա կան, Ար ցա խի պե տա կան հա-
մալ սա րան նե րի, Գյում րիի պե տա կան ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի 
պատ մու թյան ֆա կուլ տետ նե րի պե տա կան քննա կան հանձ նա ժո ղով նե-
րի նա խա գահ: Ներ կա յումս պրո ֆե սոր Ա. Մել քո նյա նը գլխա վո րում է 
ՀՀ ԳԱԱ պատ մու թյան ինս տի տու տի գի տա կան եւ նույն ինս տի տու տում 
գոր ծող «004 Հա յոց պատ մու թյուն» մաս նա գի տա կան խոր հուրդ նե րը, 
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միա ժա մա նակ ԵՊՀ խորհր դի, ՀՀ ԳԱԱ արեւե լա գի տու թյան ինս տի տու-
տի, Երեւա նի պատ մու թյան թան գա րա նի գի տա կան խոր հուրդ նե րի եւ մի 
շարք գի տա կան հան դես նե րի («Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե-
րի», «Բան բեր Հա յաս տա նի ար խիվ նե րի», «Վէմ», «Կան թեղ», «Տա րե գիրք» 
եւ այլն) խմբագ րա կան խոր հուրդ նե րի ան դամ է:
Նրա «Էրզ րում (Էրզ րում նա հան գի հայ ազ գաբ նակ չու թյու նը 19-րդ 

դա րի առա ջին երես նա մյա կին)» (Ե., 1994 թ.) պատ մա ժո ղովր դագ րա կան 
ուսում նա սի րու թյու նը եւ Արեւմ տյան Հա յաս տա նի գա վառ նե րին ու բնա-
կա վայ րե րին նվիր ված 30 հոդ ված նե րը ար ժա նա ցել են «Հա յաս տան» հա-
մա հայ կա կան հիմ նադ րա մի գլխա վոր մրցա նա կին, իսկ «Ջա վախ քը 19-
րդ դա րում եւ 20-րդ դա րի առա ջին քա ռոր դին» (Ե., 2003 թ.) աշ խա տու-
թյու նը՝ վաս տա կա շատ արեւե լա գետ եւ ազ գա յին-հա սա րա կա կան գոր ծիչ 
Գուր գեն Մե լի քյա նի հիմ նադ րած «Քա շա թա ղի բազ մա զա վակ ըն տա նիք-
ներ» հիմ նադ րա մի դրա մաշ նոր հին, նաեւ «Թե քե յան» մշա կու թա յին միու-
թյան «Հայ կա շեն Ուզու նյան» մրցա նա կին:
Ա. Մել քո նյա նը պար գեւատր վել է նաեւ Երեւա նի բժշկա կան հա մալ-

սա րա նի «Ոս կե» (2005 թ.), «Ֆրի տյոֆ Նան սեն» (2010 թ.), ԵՊՀ-ի ոս կե 
(2011 թ.), «Ման կա վար ժա կան Հա մալ սա րան» ոս կե (2011 թ.), ՀՀ ՊՆ «Գա-
րե գին Նժդեհ» (2011 թ.) մե դալ նե րով: Պատ մա գի տու թյան բնա գա վա ռում 
ձեռք բե րած ակ նա ռու հա ջո ղու թյուն նե րի հա մար Ա. Մել քո նյա նը 2003 թ. 
պար գեւատր վել է «Մով սես Խո րե նա ցի», իսկ 2005 թ., Հա յոց ցե ղաս պա նու-
թյան 90-ա մյա տա րե լի ցի մի ջո ցա ռում նե րին գոր ծուն կեր պով մաս նակ ցե լու 
հա մար, ՀՀ վար չա պե տի հու շա մե դա լով, «ԼՂՀ ազ գա յին-ազա տագ րա կան 
պայ քա րի 25-ա մյա կի առ թիվ» հու շա մե դա լով (2013 թ.), «Անդ րա նիկ Օզա-
նյան» մե դա լով (2013 թ.), «Ար գիշ տի Առա ջին» հու շա մե դա լով (2014 թ.):
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչության, «Ջա վախք» հան-

րա գի տա րա նի եւ Ջա վախ քի հա մա ցան ցա յին հան գույ ցի անու նից ի 
սրտե շնոր հա վո րում ենք ման կա վարժ պատ մա բա նին՝ ծննդյան 60-ա մյա-
կի առ թիվ եւ հղում մեր բա րե մաղ թանք նե րը՝ քա ջա ռող ջու թյուն, ան սահ-
ման եր ջան կու թյուն, եր կար տա րի նե րի կյանք, նո րա նոր հա ջո ղու թյուն-
ներ գի տա կան աշ խա տան քում եւ կյան քում։

ՍԵՐԳԵՅ  ԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆ
«Ջավախք» հանրագիտարանի գլխավոր խմբագիր



ԱՐ ՇԱԿ ԳԷ ՈՐ ԳԻ ՄԱ ԴՈ ՅԵ ԱՆ

(1.07.1938—22.02.2021)

Կեանքի 82-րդ տարում ի Տէր ննջեց ակա նա-
ւոր հայագէտ եւ «Էջմիածին» ամսագրի բազ-
մա վաստակ խմբագիր Ար շակ Գէ որ գի Մա դո յե-
անը։ 
Յիշատակն արդարոյն օրհնու թեամբ եղի ցի։

Կենսագրութիւն

Ծ
նուել է 1938 թ. յու լի սի 1-ին Ախալ քա լա քում: 1945—1953 թթ. ուսա նել 
է ծննդա վայ րի՝ Յովհ․ Թու մա նեա նի անուան հայ կա կան միջ նա կարգ 

դպրո ցում, տե ղա փո խուե լով Երեւան՝ 1956 թ. աւար տել է Ղա զա րոս Աղա-
յեա նի անուան միջ նա կարգ դպրո ցը, 1961-ին՝ ԵՊՀ բա նա սի րու թեան ֆա-
կուլ տէ տը:

1972 թ. պաշտ պա նել է ատե նա խօ սու թիւն՝ «Առա քել Սիւ նե ցի․ Բա-
նաս տեղ ծը» վեր տա ռու թեամբ, ստա ցել բա նա սի րա կան գի տու թիւն նե-
րի թեկ նա ծուի աս տի ճան, 1985-ին դոկ տո րի՝ «Միջ նա դա րեան հայ կա-
կան պօ է մը» ուսում նա սի րու թեան հրա պա րա կա յին պաշտ պա նու թեան 
հա մար։ 1996-ին նրան շնոր հուել է պրո ֆէ սո րի կո չում: Նոյն թուա կա նից 
ան դա մակ ցել է Հա յաս տա նի գրող նե րի միու թեա նը։

1962—1966 թթ. աշ խա տել է ԵՊՀ հրա տա րակ չու թիւ նում, 1966 թուա կա-
նից՝ «Բան բեր Երեւա նի հա մալ սա րա նի» հան դէ սի խմբագ րա կան խորհր-
դում, 1972-ից նաեւ՝ ԵՊՀ հա յա գի տա կան հե տա զօ տու թիւն նե րի գի տա կան 
կենտ րո նում, որի վա րիչն է եղել 1986—2006 թթ.: 2006—2009 թթ. աշ խա-

ՄԱՀԱԳՐԱԿԱՆ
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տել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբե ղեա նի անուան գրա կա նու թեան ինս տի տու տում: 
Հայ մա տե նագ րու թիւն է դա սա ւան դել Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի Գէ որ-
գեան հո գեւոր ճե մա րա նում եւ Երու սա ղէ մի Ժա ռան գա ւո րաց վար ժա րա-
նում ու Ըն ծա յա րա նում: 2009—2015 թթ. «Էջ միա ծին» ամ սագ րի գլխա ւոր 
խմբա գիրն էր, հա մա տե ղու թեամբ (1992—2009 թթ.) եղել է նաեւ «Բան բեր 
Երեւա նի հա մալ սա րա նի» հան դէ սի գլխա ւոր խմբագ րի տե ղակալ:
Հե ղի նակ է հայ հին եւ միջ նա դա րեան գրա կա նու թեան ու մշա կոյ թի 

պատ մու թեա նը նուի րուած հինգ հա րիւ րից աւե լի յօ դուած նե րի ու հրա-
պա րա կում նե րի, գրքե րի ու մե նագ րու թիւն նե րի

2008 թուա կա նին ձեռամբ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ. Ամե նայն Հա-
յոց Կա թո ղի կո սի պար գեւատ րուել է Հայ Առա քե լա կան Եկե ղե ցու 
«Ս. Սա հակ—Ս. Մես րոպ»  շքան շա նով։
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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 
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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 - Էջմի ածնի 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



Հրատարակւում է
Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի

(աստուածաբանական համալսարան)
գիտխորհրդի երաշխաւորութեամբ եւ որոշմամբ

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՀՀ ազգային եւ ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գրադարանները ձեռնամուխ են եղել «Հայ կա կան 
գիտատեղեկատուական հանգոյցի» ձեւաւորման աշխատանքներին։

Այս հանգոյցում ի մի են բերւում հայագէտների եւ գիտութեան տարբեր բնա-
գաւառ ների ներկայացուցիչների հրատարակած յօդուածների, գրքերի ընտրա նի ները։ 
Այս աշխատանքներին իրենց աջակցութիւնն են բերում հայաստանեան եւ Սփիւռքի 
հայագիտական կենտրոնները, հրատարակչութիւնները, գրադարանները։

Հանգոյցը հասանելի է համացանցային հասցէով։
Բոլոր նիւթերը հասանելի են ազատ դիտման ու ներբեռնման համար։
Ունեցէ՛ք Ձեր ներդրումը համահայկական այս եզակի նախագծում՝ օգտուելով հան-

գոյ ցից, տարածելով տեղեկատւութիւն դրա մասին, տրամադրելով թուայնացուած նիւ թեր։

ՀՀ Ազգային գրադարան 
ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գրադարան
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