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Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն։

«Դուք անոնց ուտե լիք տուէ՛ք» (Մատթ. ԺԴ. 16)։
Տաս ներ կու աշա կերտ նե րը, այ սինքն՝ առա քեալ նե րը վե րա դար ձան 

իրենց քա րոզ չա կան ճամ բոր դու թիւն նե րէն եւ Տէր Յի սու սին հա ղոր դե ցին 
այն ամէ նը, ինչ որ տե ղի ունե ցած էր։ Այ նու հե տեւ յոգ նած ըլ լա լով, նա ւա
կով ան ցան ծո վու միւս եզեր քը՝ յու սա լով որ ամա յի տեղ մը պի տի գտնէ
ին։ Տէր Յի սու սի առանձ նա նալ ուզե լու մէկ երկ րորդ պատ ճառն ալ Հե րով
դէ սին զին քը «Յով հան նէս Մկրտիչ» կար ծելն էր։ Որով հե տեւ Հե րով դէ սը 
շատ յա ճախ կը փոր ձէր Յով հան նէս Մկրտի չը ձեր բա կա լել եւ սպան նել։ 
Տէր Յի սուս դեռ շատ ընե լիք բա ներ ունէր, ուս տի մեռ նե լու ժա մա նակ չու
նէր։ Այս պատ ճա ռով ալ Ան Գա լի լեա յի ծո վին մէկ եզեր քէն միւ սը ան ցաւ, 
ուր Հե րով դէս այս հո ղա մա սի վրայ իշ խա նու թիւն չու նէր։

Աշա կերտ նե րը տե սան մար դոց խում բեր, որոնք դէ պի իրենց կու գա
յին։ Սա կայն Յի սուս. «Ես յոգ նած եմ» չը սաւ եւ ժո ղո վուր դէն հե ռու չի 
մնաց։ Այդ մար դի կը հո վիւ չու նե ցող ոչ խար նե րու կը նմա նէ ին։ Քա նի որ 
Յի սուս Բա րի Հո վիւն էր, խղճաց անոնց եւ սկսաւ շատ բա ներ ուսու ցա
նել անոնց։ Ան նաեւ բժշկեց անոնց հի ւան դու թիւն նե րը։ Մի ջոց մը յե տոյ 
աշա կերտ նե րը սկսան ան հանգս տա նալ, որով հե տեւ այդ քան մեծ զան
գուած մը ինչ պէս պի տի կե րակ րէ ին։ Անոնց մշտա պէս մտա հո գու թիւ նը 
այս էր, ընդ հան րա պէս, այս պի սի հար ցեր կ’ըլ լա յին։ Ուստի անոնք Տէր 
Յի սու սին ըսին. «Մար դի կը ե՞տ ղրկենք»։ Յի սուս այս պի սի լուծ ման մը չէր 
մօ տե նար։ Ընդ հա կա ռա կը, Յի սուս ան մի ջա կան լու ծում նե րու կը դի մէր, 
հի մա ալ Իր աշա կերտ նե րով պի տի կե րակ րէր զա նոնք։ Աշա կերտ նե րուն 
դառ նա լով.«Բա ներ մը տուէ՛ք, որ ուտեն» ըսաւ։ Աշա կերտ նե րը ան մի ջա
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պէս բո ղո քե ցին. «200 դա հե կա նով, այ սինքն՝ ութ ամ սուայ աշ խա տան քով 
իսկ հնա րա ւոր չէր միայն հա ցով կե րակ րել այդ մար դի կը»։ Քիչ չան ցած 
Տէր Յի սուս դար ձեալ հար ցուց, թէ որ քա՞ն հաց ունէ ին։ «Հինգ նկա նակ 
եւ եր կու ձուկ» պա տաս խա նը ստա ցաւ։ Այս էր բո լո րը՝ փոք րիկ տղու մը 
ունե ցա ծը, որ պի տի բաշ խու էր այդ ամ բո խին։ Անդ րէաս գտած էր այն 
փոք րիկ տղան, որ իր քո վը ունէր այդ ուտե լիք նե րը։ Ասոնք այդ փոք րիկ 
տղուն ընթ րիքն էին, որ հա զիւ հա սուն մար դու մը կը բա ւէր։ Այ նու հե տեւ 
Յի սուս Իր մե ծա գոյն հրաշք նե րէն մէ կը իրա կա նա ցուց։ Հա ցե րը եւ ձու կե
րը եր կինք բարձ րա ցուց եւ օրհ նեց եւ բաժ նեց այդ մար դոց։ Այս տեղ հինգ 
հա զար տղա մարդ կար, բա ցի կի նե րէ ու երե խա նե րէ։ Բո լորն ալ կե րան 
ու կշտա ցան։

Կեն դա նի Աս տուա ծը, Յի սու սի օրհ նած եւ բաժ նած ուտե լի քը բա ւա
րա ցու ցած էր։ Աս տու ծոյ հա մար ան կա րե լի բան չկար։ Նոյն ձեւով Յի
սուսն ալ կ’ուզէ, որ մենք ալ իրեն տանք մեր ամ բողջ ունե ցուած քը։ Գու ցէ 
շատ բա ներ չու նինք։ Գու ցէ ըսենք. «Ես աղ քատ իմ, կամ մեր եկե ղե ցին 
աղ քատ է»։ Սա կայն Յի սուս կ’ըսէ. «Տուր ին ծի, ինչ որ ունիս»։ Եւ երբ հնա
զան դինք Անոր եւ պատ րաստ կ’ըլ լանք մեր փոքր ունե ցուած քը Անոր հետ 
կի սուե լու, ատոնք ալ աւե լի մեծ ծա ւա լով մե զի կը վե րա դառ նան։ Ուրեմն 
մեր ունե ցուած քին նա յե լով չը սենք. «Եր բէ՛ք կա րող չենք այս քա նը կե րակ
րե լու»։ Եկէ՛ք նա յինք Տէր Յի սու սին եւ Անոր զօ րու թեան։ Ան ի վի ճա կի է 
բո լո րը կե րակ րե լու, եւ երբ Տէր Յի սուս կը կե րակ րէ, բո լորն ալ կը յա գե
նան։ Ինչ պէս Յի սուս մար դոց տուաւ, այն պէս ալ «հո գեւոր կե րա կուր» ալ 
կու տայ։ Ան կեն դա նի ջուր կը հրամց նէ, եւ եթէ ատի կա խմինք, եր բէք 
չենք ծա րաւ նար։ Ան մե զի «Կե նաց հաց» կ’առա ջար կէ, եթէ ուտինք եր բէք 
չենք անօ թե նար։ Եթէ Տէր Յի սուս կա րող է կե րակ րե լու հինգ հա զա րէ աւե
լին, ան շուշտ կա րող է թէ՛ նիւ թա կան եւ թէ հո գիա կան կե րա կուր նե րով 
կե րակ րել բո լորս, անոնք որոնք հա ւատ քով կը մօ տե նան Իրեն։

Յի սուս ոչ միայն կեան քի արա րիչն է, այլ նաեւ պահ պա նողն է՝ թէ՛ նիւ
թա կան եւ թէ հո գեւոր առու մով։ Հինգ հա զա րի կե րակ րու մը միայն մեծ 
հրաշք մը չէ, այլ ցոյց կու տայ թէ ինչ պէս կ’աճի Աս տու ծոյ թա գա ւո րու
թիւ նը։ Պէտք է սա հար ցու մը հարց նենք մենք մե զի. «Ե՞րբ սկսան նկա
նակ նե րը եւ ձու կե րը բազ մա նալ»։ Անոնք կը բազ մա նա յին այն ատեն, երբ 
աշա կերտ նե րը կը բա ժա նէ ին մար դոց։ Որ քան կը բաժ նէ ին ու կու տա
յին, այն քան ալ կա ւել նար ուտե լիք նե րը։ Քրիս տո նեա նե րէն ալ ոմանք կը 
նմա նին փոք րիկ տղուն, անոնք որոնք միշտ կը մա տա կա րա րեն իրենց 
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ունե ցուած քը, կը փար թամնայ եւ կը բազ մա նայ իրենց ունե ցուած քը։ Աշ
խար հի մէջ ալ կան բազ մա թիւ ան կա րող անօ թի ներ, որոնք կը սպա սեն 
«Կե նաց հա ցով» կե րակ րուե լու։ Տէր Յի սուս՝ Աս տու ծոյ Որ դին, Որուն կը 
պատ կա նի ամ բողջ երկ րի եւ երկն քի իշ խա նու թիւ նը, Ան մե զի ընտ րեր է, 
որ պէս զի օգ նինք Իրեն՝ բազ մու թիւն նե րը կե րակ րե լու հա մար։ Ան կա րող է 
առան ձինն ալ ընե լու, բայց գոր ծե լու այդ ձեւը ին քը չէ նա խա տե սեր։ Ան 
ընտ րեր է մեզ օգ տա գոր ծե լու ձեւը՝ մեզ ալ գոր ծա կից դարձ նե լով։ Եւ երբ 
մենք ինք զինք նիս Անոր նուի րենք մեր մի ջոց նե րով, մեր ժա մա նակ նե րով, 
մեր կա րո ղու թիւն նե րով, Ան շատ աւե լի մեծ գոր ծեր կա տա րե լու առի թը 
կ’ըն ծա յէ մե զի։

Եւ այս պի սով անօ թե ցած նե րը յա գեց նե լու մար զին մէջ, մենք ալ մաս
նա կից կ’ըլ լանք, օգ նա կա նը կ’ըլ լանք Տի րոջ, եւ ասոր հո գե կան վա յել քը 
ան բա ցատ րե լի մեծ ուրա խու թիւն մը կը ստեղ ծէ մեր բնու թեան մէջ։ Այդ 
գոր ծըն թաց քը անե րեւա կա յե լի լիու թիւն մը կ’ապա հո վէ մե զի։

Տի րոջ օրհ նու թիւն նե րը ձեր բո լո րին վրայ ըլ լայ։
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Տ. ԹԱԴԵՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԶԻՐԵԿՅԱՆՑԻ ՔԱՐՈԶԸ՝  
ԽՈՍՎԱԾ Ս. ԳԱՅԱՆԵ ՎԱՆՔՈՒՄ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻՆ

(25 հու լիսի, 2022 թ․)

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

«Ի սկզբա նէ էր Բանն. եւ Բանն էր առ Աս տու ած. 
եւ Աս տու ած էր Բանն»

(Յովհ․ Ա. 1):

Բանն այն Բանն է, որ եկավ մեր մեջ բնակ վեց եւ «յԻւրսն եկն, եւ Իւրքն 
զՆա ո՛չ ըն կա լան» (Յովհ․ Ա․ 12)։ Յու րա յի նե րը հրե ա ներն են, ով քեր 

«չըն կա լան» Աստ վա ծոր դուն, իսկ մենք էլ մեր մի ջից ծնե ցինք առա ջին 
քրիս տո նյա ներ, որոնք ըն կա լե ցին եւ «Աստ ծու որ դի ներ» դար ձան։ Աստ
վա ծոր դին, որ Ին քը Աստ ված է, հին աշ խար հը չէր կա րող ըն դու նել, որ 
Աստ ծու Որ դին նաեւ Աստ ծու հետ հա մա ժա մա նա կյամի ա ժա մա նա կյա 
արա րիչն է մեր՝ բո լո րիս, այս աշ խար հի։ Եւ Հով հան նե սը արծ վաթ ռիչք 
հայ տա րա րեց, որ Բա նը նույն Ինքն Աստ ված է, որ եկավ փրկե լու մեզ մեր 
մեղ քե րից։ Մենք մեկ անգամ եւս մեր մեղ քե րից փրկվե լու առիթ ունե
ցանք։ Մի այն Հայ Եկե ղե ցին է այդ տո նը անվանում  Պայ ծա ռա կեր պու թե
ան Տե առն մե րոյ եւ Փրկչին Յի սու սի Քրիս տո սի։ Պայ ծա ռա կեր պու թյան 
տո նը մյուս եկե ղե ցի նե րը Այ լա կեր պու թյուն, Փո խա կեր պու թյուն եւ այլ 
ան վա նում նե րով են հի շում, եւ մի այն մեր եկե ղե ցին ունի Պայ ծա ռա կեր
պու թյան տո նը, որ Քրիս տոս Իր երեք աշա կերտ նե րի հետ ելավ Թա բոր 
լե ռան վրա եւ պայ ծա ռա կերպ վեց ի տես եւ ի լուր ամե նայն աշ խար հի 
նե րա ռյալ մե ռյա լի եւ ոչ մե ռյա լի։ Բայց եւ զգու շաց րեց Հի սուս աշա կերտ
նե րին՝ չբա ցե՛ք գաղտ նի քը՝ Մե սի ա կան Փրկչա կան գաղտ նի քը, մին չեւ Իմ 
Հարությունը։ Եւ այս պայ ծա ռա կեր պու թյու նը մեզ հի շեց նում է Քրիս տո
սի Երկ րորդ Գալս տյան բա րի լու րը։ Երկ րորդ Գա լուս տը լի նե լու է ար դար 
դա տաս տա նով, սա կայն մենք գի տենք, սի րե լի՛ հա վա տա ցյալ ներ, որ դա
տաս տա նը փոխ ված է Նոր Ուխտով։ Մեր շա րա կա նա գիրն ասում է․ «Ար



2022 Է. ԷՋՄԻԱԾԻՆ 9

դա րու թե ամբ մի՛ դա տես ցին այլ գթու թե ամբ Քո քա ւես ցին» (Երգ Տե առն 
Ներ սի սի՝ Վասն եօթ նե րոր դի աւուր արար չու թե անն եւ վասն եօթ նե րոր
դի դա րուն եւ ի խոր հուրդ հանգս տե անն)։ Այ սինքն ար դա րու թյամբ թող 
չդա տի, այլ Իր գթով, գթա ռա տու թյամբ թող քա վի։ Այ սօր ննջե ցյալ նե րի 
տոնն է՝ տոն ուրա խու թյան, որով հե տեւ ննջե ցյալ նե րը նույն պես՝ մեզ հետ 
եւ մի ա սին մաս նա կից են դառ նում Քրիս տո սի հրա շա փառ Պայ ծա ռա կեր
պու թյա նը։ «Յու ղի ար կա նե լով» մենք՝ հու ղար կա վո րել ենք մեր ննջե ցյալ
նե րին դե պի Կյանք, դե պի նոր հա րա բե րու թյուն ներ, դե պի Հա րու թյուն, 
եւ մենք այ սօր վկա յա կո չում ենք նրանց հի շա տա կը ուրա խու թյամբ եւ 
ցնծու թյամբ, որով հե տեւ նրանք մեզ հետ են։ Մենք չենք թող նում, որ 
նրանք մի այ նակ մնան, մենք նրանց մի աց նում ենք մեզ եւ աղեր սում ենք 
առ Մի ա ծին Որ դին, որ հա րու թյուն պար գեւի նրանց այժմ եւ միշտ եւ հա
վի տյանս հա վի տե նից ամեն։



ՀՈՒՍՏԻՆՈՍ ՎԿԱ

Բ. ՋԱՏԱԳՈՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ԾԵՐԱԿՈՒՅՏԻՆ՝ 
Ի ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐԻ1

Ա. Ձեր քա ղա քում Ուրբի կո սի2 օրոք երեկ եւ առա ջին օրը տե ղի ունե
ցած անց քե րը, հռո մեա ցի նե րը եւ ամե նուր ձեր կու սա կալ նե րի կող մից 
կյան քի կոչ ված նմա նօ րի նակ ան միտ գոր ծո ղու թյուն ներն ինձ հար կադ
րե ցին գրե լու սույն ճա ռը՝ ի պաշտ պա նու թյուն մեզ [քրիս տո նյա նե րիս], 
որ նույն բնու թյունն ունենք, ինչ դուք եւ ձեր եղ բայր ներն ենք, թե պետ 
դուք չեք ըն դու նում այդ բանն ու չեք էլ կա մե նում ըն դու նել ձեր թվա ցյալ 
ար ժա նիք նե րի փառ քի պատ ճա ռով։ Բանն այն է, որ ամե նուր, ի բա ցա
ռյալ նրանց, ով քեր հա վա տում են, որ անօ րեն ներն ու ան ժուժ կալ նե րը 
հա վի տե նա կան կրա կով կպատժ վեն, իսկ առա քի նի ներն ու Քրիս տո սի 
կյան քին հե տեւող ներն Աստ ծու հետ ան տա ռա պանք կյան քով կապ րեն 
(ես նկա տի ունեմ քրիս տո նեու թյուն ըն դու նած նե րին), բո լոր նրանք, ում 
[քրիս տո նյա նե րը] կհոր դո րեն ինչինչ արատ նե րից թո թափ վել՝ հայր լի
նի թե մեր ձա վոր, որ դի թե ըն կեր, եղ բայր թե ամու սին կամ կին, որոնք 
բո լորն էլ իրենց կամ քի հա մա ռու թյան, հա ճույք նե րին կապ վա ծու թյան, 
բա րիք գոր ծե լու ան հող դող դու թյան պատ ճա ռով, ինչ պես եւ չար դեւե րը, 
որոնք մշտա պես թշնա մա կան վե րա բեր մունք ունեն մեր նկատ մամբ եւ 
այն պի սի դա տա վոր նե րի, ինչ պի սին որ Ուրբի կոսն է, դարձ րել են իրենց 
ծա ռա ներն ու պաշ տող նե րը, դրդում են այդ պի սի կու սա կալ նե րին, որոնք 
ասես դի վա հար ված լի նեն, մեզ մահ վան մատ նե լու։ Իսկ որ պես զի ձեզ 

1* Սույն աշխատությունը թարգմանվել է հետեւյալ հրատարակությունից՝ «Антология: Ран-
ние Отцы Церкви», Брюсель, 1988, էջ 345—361։ Հայերենի թարգմանչի ծանոթագրությունները 
հետայսու կտրվեն կարգային համարի հետ դրված աստղանիշով։

2* Քվինտոս Ուրբիկոս — Եղել է Հռոմեական Բրիտանիայի կուսակալը Ք. հ. Բ. դարի առա
ջին կեսին։

ԿՐՕՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
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հա մար պարզ դառ նա գոր ծի բուն էու թյու նը, ես կպատ մեմ ձեզ, թե ինչ է 
տե ղի ունե ցել Ուրբի կո սի օրոք։

Բ. Մի կին անա ռակ ամու սին ուներ, թեեւ ինքն էլ նախ կի նում պա
կաս անա ռակ չէր։ Իսկ երբ ծա նո թա ցավ Քրիս տո սի վար դա պե տու թյա
նը, ապա ե՛ւ դար ձի եկավ առ բա րի կյանք, ե՛ւ փոր ձեց ամուս նուն դար ձի 
բե րել՝ բա ցատ րե լով նրան այդ վար դա պե տու թյունն3 ու ներշն չե լով այն 
միտ քը, որ անա րատ կյան քով ու ըստ ող ջա խո հու թյան չապ րող նե րը հա
վի տե նա կան կրա կի մեջ կտանջ վեն։ Ամու սի նը, սա կայն, շա րու նա կում 
էր ապ րել ան բա րո կյան քով եւ իր արարք նե րով վա նել իրե նից կնո ջը։ 
Կի նը, սրբապղ ծու թյուն հա մա րե լով ամուս նա կան առա գաստն այդ պի սի 
մար դու հետ բա ժա նե լը, որը, հա կա ռակ բնու թյան օրեն քի ու ար դա րու
թյան, իր վա վա շո տու թյու նը բա վա րա րե լու հա մար նո րա նոր հնար ներ էր 
որո նում, կա մե ցավ բա ժան վել նրա նից, սա կայն ի հար գանս յու րա յին նե
րի խոր հուրդ նե րի, ով քեր հոր դո րում էին նրան մի քիչ էլ համ բե րել՝ հույ
սով, որ ամու սի նը մի օր կփոխ վի, ինքն իրեն հար կադ րեց չհե ռա նալ։ Իսկ 
երբ ամու սինն Ալեք սանդ րիա մեկ նեց, եւ հայտ նի դար ձավ, որ անդ նա 
ավե լի հո ռի բար քե րի է անձ նա տուր եղել, այդ ժամ կի նը, որ պես զի պահ
պա նի ամու սնու թյունն ու ամուս նու հետ բա ժա նի հացն ու առա գաս տը, 
բայց եւ նրա ան բա րո յա կա նու թյան ու պղծու թյան գոր ծա կի ցը չդառ նա, 
այս պես կոչ ված ապա հար զա նը տվեց ու լքեց նրան։ Սա կայն նրա լավ ու 
բա րի ամու սի նը, փո խա նակ ուրա խա նա լու այն բա նի հա մար, որ կի նը 
հրա ժար վել է այ դօ րի նակ գոր ծե րից, որոնց առաջ ան սանձ կեր պով էր 
անձ նա տուր լի նում ծա ռա նե րի ու վարձ կան նե րի հետ՝ բա վա կա նու թյուն 
գտնե լով հար բե ցո ղու թյան եւ ամե նայն անա ռա կու թյան մեջ, եւ ցան կա
նում էր իրեն էլ ետ պա հել այդ ամե նից, երբ հա կա ռակ իր կամ քի՝ լքեց 
նրան, կնոջ դեմ մե ղադ րանք ներ կա յաց րեց՝ հայ տա րա րե լով, որ նա քրիս
տո նյա է։ Այդ կի նը քեզ՝ ինք նա կա լիդ, խնդրա գիր ներ կա յաց րեց առ այն, 
որ նախ իրեն թույլ տրվի տնօ րի նել իր տան գոր ծե րը, իսկ դրանք կար
գա վո րե լուց հե տո պաշտ պան վել իր դեմ հա րուց ված այդ ամ բաս տա նու
թյու նից, եւ դու դա թույ լատ րե ցիր նրան։ Իսկ նախ կին ամու սի նը, որն այ
լեւս ի վի ճա կի չէր շա րու նա կել կնոջ դեմ հա րու ցած հայ ցը, սլաքն ուղ ղեց 
ոմն Պտղո մեո սի դեմ՝ կնոջ քրիս տո նեա կան վար դա պե տու թյան ուսուց չի, 
որին էլ Ուրբի կո սը պատ ժեց։ Նա այս պես վար վեց. իր ծա նոթ հա րյու

3 Այսինքն՝ Քրիստոսի վարդապետությունը։
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րա պե տին, որը Պտղո մեո սին զնդանն էր գցել, հա մո զեց բան տար կյա լին 
մի միայն հարց նել, թե ար դյոք քրիս տո նյա՞ է։ Պտղո մեո սը, որ ճշմար տա
խոս բար քի տեր էր՝ հե ռու ստից ու խա բեու թյու նից, խոս տո վա նեց, որ 
քրիս տո նեու թյուն է դա վա նում, որի հա մար էլ հա րյու րա պե տը նրան կա
պանք նե րի մեջ պա հեց եւ եր կար ժա մա նակ չար չա րանք նե րի մատ նեց։ 
Վեր ջա պես, երբ այս այ րին Ուրբի կո սի մոտ բե րե ցին, ապա սա միայն 
հարց րեց, թե ար դյոք քրիս տո նյա՞ է, թե՞ ոչ։ Նա, դար ձյալ չու րա նա լով այն 
բա րի քը, որով պար տա կան էր Քրիս տո սի վար դա պե տու թյա նը, դա վա
նեց աստ վա ծա յին առա քի նու թյան ուս մուն քը։ Արդ, ով հրա ժար վում է 
ինչոր մի բա նից, հրա ժար վում է կա՛մ այն պատ ճա ռով, որ դա տա պար
տում է այդ բա նը, կա՛մ այն պատ ճա ռով, որ իրեն դրան անար ժան ու 
օտար է հա մա րում, ուս տի խու սա փում է խոս տո վա նու թյու նից։ Սա կայն 
թե՛ այս, թե՛ այն պայ մանն ան հա րիր են իս կա կան քրիս տո նյա յին։ Ուրբի
կո սը հրա մա յեց նրան մա հա պատ ժի տա նել։ Հենց այդ նույն ժա մա նակ 
ոմն Ղու կիոս, որ նույն պես քրիս տո նյա էր, այդ ապօ րի նի դա տա պար տու
թյան ակա նա տե սը լի նե լով՝ Ուրբի կո սին ասաց. «Ին չո՞ւ դու այս մար դուն 
մահ վան դա տա պար տե ցիր. նա ո՛չ անա ռակ է, ո՛չ շնա ցող, ո՛չ ավա զակ, ո՛չ 
գող, եւ առ հա սա րակ որեւի ցե հան ցան քի մեջ բռնված չէ, այլ միայն իրեն 
քրիս տո նյա է դա վա նել։ Դու, Ուրբի կոս, դա տում ես այն պես, ինչ պես վա
յել չէ ո՛չ բա րե պաշտ ինք նա կա լին, ո՛չ կե սա րի որ դի փի լի սո փա յին, ո՛չ էլ 
սրբա զան ծե րա կույ տին»։ Իսկ Ուրբի կո սը, ոչինչ չպա տաս խա նե լով Ղու
կիո սին, միայն ասաց. «Ինձ թվում է, որ դու էլ ես այդ պի սի մե կը»։ Իսկ 
երբ Ղու կիոսն ասաց՝ ճիշտ այդ պես, ապա հրա մա յեց նրան եւս մա հա
պատ ժի տա նել։ Ղու կիոսն ան գամ իր երախ տա գի տու թյու նը հայտ նեց 
նրան՝ իմա նա լով, որ ազատ վում է այդ պի սի չար իշ խա նա վոր նե րից եւ 
գնա լու է երկ նա յին Հոր ու Թա գա վո րի մոտ։ Մի եր րորդ մարդ եւս մի ջամ
տեց, որին նույն պես մահ վան դա տա պար տե ցին։

Գ. Այդ իսկ պատ ճա ռով ես էլ եմ սպա սում, որ իմ հի շա տա կած ան
ձան ցից մե կի ցան ցը կընկ նեմ ու ծա ռից կկախ վեմ, հա մե նայն դեպս, աղ
մու կի ու սին հան դի սու թյուն նե րի սի րա հար Կրիս կե սի4 կող մից։ Բանն 
այն է, որ այս այրն ար ժա նի չէ փի լի սո փա (իմաս տու թյուն սի րող) կոչ վե
լու, քան զի հրա պա րա կայ նո րեն մեզ ամ բաս տա նում է այն բա նում, ին չից 

4 * Սա այն փիլիսոփան է, որը բանավեճի ժամանակ պարտվել էր Հուստինոսին եւ նրան 
մատնել հռոմեական իշխանության ձեռքը։
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ան տե ղյակ է, այն է՝ իբ րեւ թե քրիս տո նյա ներն անաստ ված ու մեղ սա
գործ մար դիկ են. եւ այդ բա նը նա անում է ի հա ճույս եւ հու րա խու թյուն 
գայ թակղ ված ամ բո խի։ Եթե նա, առանց Քրիս տո սի վար դա պե տու թյու
նը քննե լու, հար ձակ վում է մեզ վրա, ապա ծայ րա հեղ չա րա կամ մարդ 
է եւ ավե լի վատ քան ռա միկ նե րը, ով քեր հա ճախ զգու շա նում են իրենց 
չի մա ցած բա նե րից խո սե լուց ու սուտ վկա յու թյուն ներ տա լուց։ Իսկ եթե 
ուսում նա սի րել է Նրա վար դա պե տու թյու նը եւ չի ըմբռ նել վե հու թյու նը, 
կամ հաս կա ցել է, սա կայն անում է այն պես, որ չկաս կա ծեն, թե ին քը 
քրիս տո նյա է, ապա ուրեմն էլ ավե լի ստոր ու չար մարդ է, քան զի ժո
ղովր դի ու ան միտ կար ծիք նե րի եւ վա խի հաճ կա տարն է։ Ցան կա նում եմ, 
որ իմա նաք՝ ես նրան մի քա նի հարց տա լով՝ հա մոզ վե ցի ու ապա ցու ցե
ցի, որ բա ցար ձա կա պես ոչինչ չգի տի։ Իսկ եթե նրա հետ տե ղի ունե ցած 
բա նա վե ճե րի մա սին ական ջա լուր չեք եղել, ապա հա պա ցույց խոս քե րիս 
ճշմար տա ցիու թյան՝ պատ րաստ եմ ձեր ներ կա յու թյամբ էլ բա նա վե ճի 
բռնվել, ին չը թա գա վո րին վա յել բան կլի ներ։ Իսկ եթե ձեզ հայտ նի են 
իմ հար ցերն ու նրա պա տաս խան նե րը, ապա ձեզ հա մար պարզ կլի նի, 
որ նա ոչինչ էլ մեր ուս մուն քից չգի տի, իսկ եթե մի բան էլ գի տի, ապա 
իրեն լսող նե րի վա խից, ինչ պես Սոկ րա տե սի պա րա գա յում էր, չի հա
մար ձակ վում խո սել, եւ հենց այդ բա նում է բա ցա հայտ վում, որ ինչ պես 
ար դեն ասել եմ, նա փի լի սո փա չէ, այլ փա ռա սեր ոմն, որը հար գանք չի 
տա ծում ամե նայն սի րո ար ժա նի սոկ րա տե սյան օրեն քի նկատ մամբ. «ոչ 
մե կին պետք չէ գե րա դա սել ճշմար տու թյու նից»5։ Եւ անհ նար է, որ կի
նի կը, որը որ պես վերջ նա կան նպա տակ է ընտ րել ան տար բե րու թյու նը 
(բա րու եւ չա րի մի ջեւ), բա ցի ան տար բե րու թյու նից, որեւի ցե բա րի բան 
դա վա նած լի ներ։

Դ. Իսկ որ պես զի ոչ ոք մեզ չա սի. «Ուրեմն, սպա նեք ինք ներդ ձեզ եւ 
գնա ցեք Աս տու ծո մոտ, մեզ էլ ազա տեք գլխա ցա վից», սրան ի պա տաս
խան կա սեմ, թե ինչ պատ ճա ռով այդ բա նը չենք անում, եւ թե ին չու հըն
թացս հար ցաքն նու թյուն նե րի հա մար ձա կո րեն խոս տո վա նու թյուն ներ 
ենք անում։ Մենք ուսա նել ենք, որ Աստ ված հենց այն պես չի արա րել 
աշ խար հը, այլ հա նուն մարդ կա յին ցե ղի, եւ, ինչ պես ար դեն ասել եմ6, 
սփոփ վում է նրան ցով, ով քեր հե տեւում են Իրեն բնո րոշ առա քի նու թյուն

5 Պ լ ա տ ո ն , Պետություն, Ժ.։
6 Տե՛ս Հ ո ւ ս տ ի ն ո ս  Վ կ ա , Ա. Ջատագովություն, գլ. Ժ.։
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նե րին եւ ատում նրանց, ով քեր խոս քով եւ գոր ծով գե րա դա սում են չա
րը։ Արդ, եթե բո լորս սկսենք ինք ներս մեզ սպա նել, ապա մե ղան չած կլի
նենք այն բա նում, որ, որ քան դա կախ ված է մե զա նից, ոչ ոք չի ծնվի, 
աստ վա ծա յին վար դա պե տու թյուն չի ուսա նի, իսկ մարդ կա յին ցե ղը կդա
դա րի գո յու թյուն ունե նա լուց. եթե այդ պես վար վենք, ապա ինք ներս էլ 
մե ղան չած կլի նենք Աս տու ծո կամ քի դեմ։ Մենք չենք ուրա նում, երբ մեզ 
հար ցաքն նում են, քան զի գի տակ ցում ենք, որ ոչ մի վատ բան էլ չենք 
արել, սա կայն սրբապղ ծու թյուն ենք հա մա րում ճշմար տու թյանն ըստ 
ամե նայ նի հա վա տա րիմ չլի նե լը, ին չը, գի տենք, հա ճո է Աստ ծուն. ընդ 
որում՝ հի մա ցան կա նում ենք ձեզ էլ ազա տել մեր նկատ մամբ ձեւա վոր
ված անար դար նա խա պա շար մուն քից։

Ե. Իսկ եթե մե կի մտքով անց նի, թե մենք Աստ ծուն մեր տերն ենք ճա
նա չում, հե տեւա բար անօ րեն նե րը, ինչ պես մենք ենք ասում, չպի տի տի
րեին ու չար չա րեին մեզ, ապա սրա լու ծումն եւս կտամ։ Աստ ված, արա
րե լով աշ խար հը, ամե նայն երկ րա յին բան հնա զան դեց նե լով մար դուն, 
երկ նա յին լու սա տու ներ ստեղ ծե լով պտուղ ներ աճեց նե լու եւ տար վա 
եղա նակ ներ հաս տա տե լու հա մար եւ այդ ամենն աստ վա ծա յին օրենք
նե րի մեջ առ նե լով (ակն հայտ է, որ Նա դա մարդ կանց հա մար է արել), 
մարդ կանց եւ երկն քի տակ եղած նե րի խնամ քը հանձ նեց դրա հա մար 
իսկ կարգ ված հրեշ տակ նե րին։ Հրեշ տակ նե րը, սա կայն, զանց առան 
այս հանձ նա ռու թյու նը, զու գա վո րու թյան մեջ ըն կան կա նանց7 հետ եւ 
որ դի ներ ծնե ցին՝ այս պես կոչ ված դեւե րին, իսկ հե տո, ի վեր ջո, լիո վին 
իրենց կամ քին են թար կե ցին մարդ կա յին ցե ղը՝ մա սամբ կա խար դա կան 
գրվածք նե րի, մա սամբ վա խի ու տա ռա պան քի մատ նե լու մի ջո ցով, մա
սամբ էլ զո հա բե րու թյուն ներ, խնկար կում եւ ձո նում սո վո րեց նե լով, 
որոնց կա րիքն ունեին՝ իրենց կրքե րին ու բղջա խո հու թյանն անձ նա տուր 
եղած։ Հենց նրանք էլ մարդ կանց մեջ սեր մա նե ցին սպա նու թյուն ներ, պա
տե րազմ ներ, պոռն կու թյուն ներ, անա ռա կու թյուն ներ եւ ամե նայն չա րիք։ 
Այդ իսկ պատ ճա ռով ե՛ւ բա նաս տեղծ նե րը, ե՛ւ առաս պել նե րի հե ղի նակ նե
րը, ան գի տա նա լով, որ իրենց իսկ ձե ռամբ նկա րագր ված ամեն բան, ինչ 

7 Տե՛ս Հ ո ւ ս տ ի ն ո ս  Վ կ ա , Ա. Ջատագովություն, գլ. Ե.։ Նմանօրինակ կարծիք արտահայտել 
են նաեւ Աթենագորասը («Խնդրագիր ի պաշտպանություն քրիստոնյաների», գլ. ԻԴ.), Կեղծ
Կղեմեսների (գր. Դ., գլ. ԺԳ.) Կղեմես Ալեքսանդրացին («Ստրոմատիս», գր. Զ., գլ. Ա., §10), 
Տերտուղիանոսը («Ջատագովություն», գլ. ԻԲ.), Լակտանիոսը («Աստվածային ուսմունքներ», 
գր. Բ., գլ. ԺԵ.), ինչպես եւ Հովսեպոս Փլավիոսը («Հրեական հնախոսություն», գր. Ա., գլ. Դ.)։ 
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որ կա տար վում էր այ րե րի ու կա նանց, քա ղաք նե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի 
հետ, կա տար վում էր հրեշ տակ նե րի ու նրան ցից ծնված դեւե րի մի ջո ցով, 
այդ ամե նը վե րագ րում էին Իրեն՝ Աստ ծուն եւ որ դի նե րին, ինչ պես ծնված 
Նրա նից, այն պես էլ Նրա՝ այս պես կոչ ված եղ բայր նե րից՝ Պո սեյ դո նից եւ 
Հա դե սից, ու նաեւ նրանց զա վակ նե րից։ Ուստի նրանք դրան ցից յու րա
քան չյու րին այն պի սի անուն ներ էին տա լիս, ինչ պի սին հրեշ տակ նե րից 
ամեն մեկն ան վա նում էր իրեն եւ իր որ դի նե րին։

Զ. Ընդ հա կա ռա կը, ամե նայ նի Հայ րը՝ Անե ղը, որո շա կի անուն չու նի։ 
Արդ, եթե ինչոր մի անուն ունե նար, ապա իրե նից տա րի քով ինչոր մե կը 
պի տի լի ներ, որ Նրան այդ անու նը տար։ Ինչ վե րա բե րում է Հայր, Աստ
ված, Արա րիչ, Տեր եւ Իշ խան բա ռե րին, ապա դրանք անուն ներ չեն, այլ 
ան վա նում ներ են՝ վերց ված Նրա բա րե րա րու թյուն նե րից ու գոր ծե րից։ 
Իսկ Նրա Որ դին, Որ միայն իս կու թյամբ Նրա Որ դին է կոչ վում՝ Բա նը, Որ 
նախ քան արար չա գոր ծու թյու նը, երբ ամեն ինչ ստեղ ծում ու կար գա վո
րում էր, Նրա հետ էր եւ Նրա նից ծնված, թե պե տեւ Քրիս տոս է կոչ վում, 
քան զի օծ ված է, եւ քան զի Աստ ված Նրա մի ջո ցով ամեն ինչ ստեղ ծեց, 
սա կայն սույն անու նը, ինչ պես եւ ան վա նու մը, ան հայտ նշա նա կու թյուն 
ունեն։ Աստ ված, անուն չէ, այլ ինչոր մի ան ճա ռե լիի մա սին մարդ կա յին 
բնու թյան մեջ հաս տատ ված գա ղա փար։ Իսկ Հի սու սը մար դու, Փրկչի ան
վան եւ նշա նա կու թյան խոր հուրդ ունի. քան զի ե՛ւ մար դա ցավ, ինչ պես 
ար դեն ասել եմ8, ե՛ւ ծնվեց ըստ Հոր կամ քի՝ հա նուն Իրեն հա վա տա ցող 
մարդ կանց եւ դեւե րի կոր ծան ման։ Այս բա նում այ սօր էլ կա րող ենք հա
մոզ վել ըստ այն ամե նի, ինչ կա տար վում է ձեր աչ քե րի առաջ։ Արդ, մե
զա նից՝ քրիս տո նյա նե րիցս շա տերն աշ խար հով մեկ եւ ձեր քա ղա քում եւս 
այ սօր էլ տա կա վին բու ժում են բա զում դի վա հար նե րի՝ Հի սուս Քրիս տո սի 
ան վամբ, Որը խաչն էր հան վել Պոն տա ցի Պի ղա տո սի օրոք, եւ հենց այդ
պես էլ հաղ թում ու հա լա ծում են մարդ կանց բռնած դեւե րին, այ նինչ այդ 
նույն մարդ կանց ան զոր էին բժշկե լու թե՛ բո լոր կա խարդ նե րը, թե՛ հմա
յիչ ներն ու երդմ նա ցու ցիչ նե րը։

Է. Ուստի, Աստ ված, հա նուն քրիս տո նյա նե րի սե րունդ նե րի է պահ
պա նում աշ խար հը9 եւ չի շտա պում տակ նուվ րա անել եւ վե րաց նել տիե
զեր քը, այն պես որ այ լեւս չլի նեն չար հրեշ տակ ներ, դեւեր ու մար դիկ։ 

8 Տե՛ս Հ ո ւ ս տ ի ն ո ս  Վ կ ա , Ա. Ջատագովություն, գլ. ԻԳ եւ ԿԲ.։
9 Տե՛ս «Թուղթ առ Դիոգնետոս», գլ. Զ.։
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Իսկ եթե դա չլի ներ, ապա ձեզ հա մար այ լեւս անհ նար կլի ներ դեւե րի 
դրդմամբ մեզ հետ այդ պես վար վել. դա տաս տա նի հուրն ի վե րուստ 
կթափ վեր, եւ ողջ աշ խար հը, առանց խտրու թյան, հրո ճա րակ կդառ նար, 
ինչ պես դա պա տա հեց առաջ, երբ հե ղե ղի ջրե րը ոչ մե կին կեն դա նի չթո
ղե ցին՝ բա ցի մի մար դուց՝ իր ըն տա նի քով հան դերձ, որը մե զա նում Նոյ է 
կոչ վում, իսկ ձե զա նում՝ Դեւ կա լիոն, որից էլ կրկին բա զում մար դիկ ծնվե
ցին՝ թե՛ չար, թե՛ բա րի։ Արդ, ինչ պես գտնում ենք մենք, աշ խար հը կրա կի 
կմատն վի, բայց ոչ այն պես, ինչ պես կար ծում են ստոիկ նե րը իրենց՝ բո
լոր իրե րի՝ մե կը մյու սին փո խա կերպ վե լու ուս մուն քի հա մա ձայն, ին չը, 
ակն հայտ է, կա տա րյալ ան հե թե թու թյուն է։ Եւ ճա կա տագ րի բե րու մով 
չէ, որ մար դիկ գոր ծում կամ են թարկ վում են զա նա զան փոր ձանք նե րի, 
բայց կար ծում ենք, ամեն ոք բա րի կամ չար է գոր ծում իր իսկ հա յե ցո
ղու թյամբ, իսկ այն, որ բա րի նե րը, ինչ պի սիք, օրի նակ՝ Սոկ րա տեսն ու 
նրա նման ներն են, հա լած վում կամ բան տերն են գցվում, իսկ Սար դա նա
պա լը, Էպի կու րը եւ նրանց նման նե րը հա վա նա բար փառք ու բա րօ րու
թյուն են վա յե լում, ապա դա կա տար վում է չար դեւե րի ներ գոր ծու թյամբ։ 
Չհաս կա նա լով այս բա նը՝ ստոիկ նե րը սո վո րեց նում էին, որ ամեն ինչ կա
տար վում է ճա կա տագ րի անհ րա ժեշ տու թյամբ։ Իսկ քա նի որ Աստ ված 
ի սկզբա նե հրեշ տակ նե րի եւ մարդ կանց ցեղն ազատ կամ քով է ստեղ
ծել, ապա նրանք, ըստ ար դա րու թյան, իրենց գոր ծած մեղ քե րի հա մար 
կպատժ վեն հա վի տե նա կան կրա կով։ Արդ, այս պի սին է ամե նայն արա
րա ծի բնու թյու նը, այն է՝ առա քի նա նա լու եւ արա տա վոր վե լու ունակ լի
նե լը. եւ նրան ցից որեւի ցե մե կը գո վես տի չէր ար ժա նա նա, եթե այս կամ 
այն կող մին հա րե լու հնա րա վո րու թյուն չու նե նար։ Հենց սա են հաս տա
տում աշ խար հի ցան կա ցած ան կյու նում ապ րող ող ջա միտ օրենս դիրն ու 
փի լի սո փա նե րը՝ այս կամ այն բանն անե լու եւ այս կամ այն բա նից հրա
ժար վե լու իրենց պատ վեր նե րով։ Իսկ ստոիկ փի լի սո փա նե րը բա րո յա կա
նու թյան մա սին իրենց ուս մուն քում շատ մեծ տեղ են տա լիս դրան, ինչն 
էլ ի հայտ է բե րում սկզբնա տար րե րի եւ ան նյու թա կան իրե րի մա սին 
նրանց ուս մուն քի սնան կու թյու նը։ Արդ, եթե նրանք ասեն, որ մարդ կանց 
արարք նե րը ճա կա տագ րի հե տեւան քով են կա տար վում, ապա հար կադր
ված պի տի ասեն՝ կա՛մ, որ Աստ ված այլ բան չէ, քան այն, ինչ պտտվում է, 
փո փոխ վում եւ միշտ դառ նում այն, ինչ որ էր առաջ. եւ այդ պի սով պարզ 
կդառ նա, որ նրանք մի միայն աստ վո րի մա սին պատ կե րա ցում ունեն, եւ 
որ Աստ ված, ինչ պես մա սամբ, այն պես էլ ամ բող ջո վին ամ նայն չա րի մեջ 
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իր մաս նակ ցու թյունն ունի, կամ էլ որ ե՛ւ արա տը, ե՛ւ առա քի նու թյու նը 
ոչինչ են։ Բայց սա ան հա րիր է ամե նայն առողջ ըմբռն մա նը, բա նա կա նու
թյանն ու մտքին։

Ը. Ինչ պես գի տենք՝ ե՛ւ ստոի կյան ուս մունք նե րի հե տեւորդ նե րը, այն 
բա նի հա մար, որ դրանք՝ որ պես բա րո յա կան հա մա կարգ, վսեմ էին, ե՛ւ 
ինչոր առու մով պոետ նե րը, բո վան դակ մարդ կա յին ցե ղի մեջ ցան ված 
Բա նի10 պատ ճա ռով ատե լու թյան էին ար ժա նա նում ու սպան վում։ Հայտ
նի է, որ այդ պի սին էր Հե րակ լի տը, ինչ պես ար դեն ասել եմ11, իսկ մեր 
ժա մա նա կա կից նե րից՝ Մու սո նիու սը եւ այլք։ Ինչ պես եւ ցույց եմ տվել, 
դեւե րը միշտ անում էին այն պես, որ բո լոր նրանք, ով քեր ջանք էին գոր
ծադ րում փոք րի շա տե ապ րել խո հե մա բար եւ հե ռա նալ չա րից, ատե
լի լի նեին։ Ուստի, բո լո րո վին զար մա նա լի չէ, որ էու թյու նը բա ցա հայտ
ված այս դեւե րի դրդմամբ էլ ավե լի մեծ ատե լու թյան են ար ժա նա նում 
նրանք, ով քեր ջանք են գոր ծադ րում ապ րել իրենց մեջ ցան ված Բա նի 
ոչ թե ինչոր մի մա սի հա մե մատ, այլ բո վան դակ Բա նի գի տու թյամբ եւ 
հա յե ցո ղու թյամբ, Որը ոչ այլ ոք է, քան Քրիս տո սը։ Ասենք, այ սերն ար ժա
նի պատ ժի եւ տա ռա պան քի կմատն վեն. նրանց կգցեն հա վի տե նա կան 
կրա կի մեջ։ Արդ, եթե նրանք ներ կա յումս էլ պարտ վում են մարդ կան
ցից Հի սուս Քրիս տո սի ան վամբ, ապա դա վկա յու թյունն է այն պատ ժի, 
որը պատ րաստ վում է նրանց եւ նրանց ծա ռա յող նե րի հա մար հա վի տե
նա կան կրա կում։ Այս պես են կան խա սել բո լոր մար գա րե նե րը, այս պես է 
Հի սու սը՝ մեր Ուսու ցի չը, սո վո րեց րել մեզ։

Թ. Բայց որ պես զի որեւէ մե կը չկրկնի այն, ինչ ասում են փի լի սո փա 
հոր ջորջ ված նե րը, այ սինքն՝ այն ամենն, ինչ մենք ասում ենք հա վի տե նա
կան կրա կով անար դար մարդ կանց պատ ժի մա սին, սոսկ սին խոս քեր 
են եւ խրտվի լակ ներ, եւ որ մենք հոր դո րում ենք մարդ կանց առա քի նա
բար ապ րել մի միայն վա խի պատ ճա ռով, այլ ոչ թե այն բա նի հա մար, որ 
դա լավ ու գե ղե ցիկ է, դրան կարճ կպա տաս խա նեմ։ Եթե դա այդ պես 
չէ, ուրեմն Աստ ված չկա, կամ եթե գո յու թյուն ունի, ապա մարդ կանց 
մա սին հոգ չի տա նում. որ առա քի նու թյունն ու արա տը ոչինչ են. եւ որ, 
ինչ պես ար դեն ասել եմ, օրենս դիր նե րը հա նի րա վի են պատ ժում իրենց 
բա րի պատ վեր նե րը զանց առ նող նե րին։ Բայց քա նի որ դրանք հա նի

10 Կամ բանականության։
11 Տե՛ս Հ ո ւ ս տ ի ն ո ս  Վ կ ա , Ա. Ջատագովություն, գլ. ԽԶ.։
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րա վի չեն, եւ նրանց Հայ րը Բա նի մի ջո ցով սո վո րեց նում է նրանց անել 
այն, ինչ Ինքն է անում, ին չը նշա նա կում է, որ անար դար չեն վար վում 
նրանք, ով քեր ապ րում են դրանց հա մա հունչ։ Իսկ եթե որեւէ մե կը մեզ 
հա կադ րի մարդ կանց մեջ կեն ցա ղա վա րող զա նա զան օրենք ներն ու ասի, 
որ ոմանց հա մար այն, ինչ բա րի, եր բեմն էլ վատ է հա մար վում, այ լոց 
հա մար բա րի է այն, ինչ մյուս նե րի հա մար վատ է, եւ հա կա ռա կը, նրանց 
լա վը սրանց հա մար վատ է, ապա թող ականջ դնի, թե ինչ կա սեմ դրան։ 
Մենք գի տենք, որ չար հրեշ տակ ներն էլ են օրենք ներ սահ մա նել իրենց 
արա տա վո րու թյա նը հա մա պա տաս խան, եւ որ այս օրենք ներն հա ճո են 
այն մարդ կանց, որոնք նման վել են նրանց։ Իսկ երբ հայտն վեց ճշմա
րիտ Բա նը, ցույց տվեց, որ բո լոր կար ծիք ներն ու բո լոր ուս մունք նե րը 
չէ որ լավն են, այլ մի մա սը վատն են, մյու սը՝ լա վը։ Այս կար գի մարդ
կանց հա մար էլ ունեմ հար եւ նման պա տաս խան ներ, իսկ եթե հարկ լի
նի, առա վել հան գա մա նա լից կբա ցա հայ տեմ. հի մա, սա կայն, դառ նամ իմ 
խնդրո առար կա յին։

Ժ. Այս պես ուրեմն, ակն հայտ է, որ մեր վար դա պե տու թյու նը գե րի վեր 
է ամե նայն մարդ կա յին ուս մուն քից, որով հե տեւ հա նուն մեզ հայտն ված 
Քրիս տոսն ամեն առու մով [նույն Ին քը] Բանն էր, այ սինքն՝ ե՛ւ ըստ մարմ
նի, ե՛ւ ըստ Բա նի, ե՛ւ ըստ հո գու12։ Եւ այն ամեն բա րուն, որ եր բեւէ ասել 
եւ բա ցա հայ տել են փի լի սո փա ներն ու օրենս դիր նե րը, նրանք հա սու էին 
եղել Բա նը ճա նա չե լու եւ հա յե լու հա մե մատ։ Իսկ քա նի որ նրանք չէ ին 
ճա նա չում Բա նի՝ նույն Ին քը Քրիս տո սի բո լոր ստո րո գե լի նե րը՝ հատ կա
նիշ նե րը, ապա հա ճախ մին չեւ իսկ հա կա սում էին իրենք իրենց։ Իսկ մին
չեւ Քրիս տո սի մար դա նալն ապ րած նե րից նրանք, ով քեր հա մար ձակ վում 
էին քննել եւ ինչինչ բա ներ ժխտել խոս քով, այդ պի սիք, իբ րեւ սրբա
պիղծ, հան դուգն մար դիկ, դատ վում էին։ Այս հար ցում սրանց մեջ ամե
նից հաս տա տա կա մը Սոկ րա տեսն էր՝ մե ղադր ված այն նույն հան ցանք
նե րում, որոն ցում մե ղադ րում են մեզ, քան զի ասում էին, որ նոր աստ
ված ներ է մեջ տեղ բե րում ու չի ըն դու նում նրանց, որոնց քա ղա քա ցի ներն 
իբ րեւ աստ ված ներ պաշ տում էին։ Իսկ նա, պե տու թյու նից վտա րե լով ե՛ւ 
Հո մե րո սին13, ե՛ւ այլ բա նաս տեղծ նե րի, սո վո րեց նում էր մարդ կանց երես 
թե քել չար այ սե րից՝ այն չար հրեշ տակ նե րից, որոնց գոր ծե րը նկա րագ

12 Սույն խոսքերով արտահայտվում է Հուստինոսի պատկերացումը Քրիստոսի մեջ 
մարդկային եւ Աստվածային բնությունների միավորման վերաբերյալ։

13 Պլատոնն իր «Պետություն» երկի Բ. մասում Սոկրատեսին խոսող անձ է ներկայացնում։
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րել էին բա նաս տեղծ նե րը, եւ հոր դո րում գի տե լիք ձեռք բե րել ան ծա նոթ 
Աստ ծու մա սին՝ բա նա կա նու թյու նը քննե լու մի ջո ցով՝ այս պես ասե լով. 
«Ե՛ւ դյու րին բան չէ ամե նայ նի Հորն ու Հաս տի չին գտնե լը, ե՛ւ անվ տանգ 
չէ, Նրան գտնե լով, Նրա մա սին բո լո րին ի լուր քա րո զե լը»14։ Քրիս տո սը, 
սա կայն, դա Իր ուժը դարձ րեց։ Բանն այն է, որ Սոկ րա տե սին ոչ ոք չէր 
հա վա տա այն պես, որ վճռեր մա հա նալ հա նուն այդ վար դա պե տու թյան։ 
Եւ ընդ հա կա ռա կը, Քրիս տո սին, Որին մա սամբ ճա նա չեց նաեւ Սոկ րա տե
սը, քան զի հենց Նա էր եւ այ սօր էլ է Բա նը, Որն ամեն ին չում է, եւ ապա
գան կան խա սում էր մերթ Իր մար գա րե նե րի, մերթ Իր իսկ մի ջո ցով, երբ 
մեզ նման վեց եւ սո վո րեց րեց այդ ամե նը, հա վա տա ցին ոչ միայն փի լի
սո փա ներն ու գիտ նա կան նե րը, այ լեւ թե՛ ար հես տա վոր նե րը, թե՛ լիո վին 
անուս մար դիկ՝ ար հա մար հե լով ե՛ւ փառ քը, ե՛ւ վա խը, ե՛ւ մա հը, որով հե
տեւ այդ ամենն ան ճա ռե լի Հոր զո րու թյամբ էր, այլ ոչ թե մարդ կա յին 
մտքի մի ջո ցով։

ԺԱ. Մենք, սա կայն, մահ վան չէ ինք մատն վի, իսկ ոչ բա րե պաշտ մար
դիկ ու այ սե րը մե զա նից զո րա վոր չէ ին լի նի, եթե ամե նայն ծնված մար
դու մահ վի ճակ ված չլի ներ. այդ իսկ պատ ճա ռով մենք այս պարտ քը 
երախ տա գի տու թյամբ ենք մա րում։ Աստ, կար ծում եմ, տե ղին ու վա յե լուչ 
կլի ներ Քսե նո փո նի գրի առած մի պատ մու թյուն վկա յա կո չել Կրիս կե սի 
եւ նրա նման ան խո հեմ մարդ կանց օգ տին։ Քսե նո փոնն ասում է15, որ Հե
րակ լե սը, հաս նե լով մի տեղ, ուր խաչ վում էին երեք ճա նա պարհ ներ, հան
դի պեց առա քի նու թյանն ու արա տին, որոնք նրան հայտն վե ցին կա նանց 
կեր պա րան քով։ Արա տը, որ շքեղ հան դեր ձով էր, հմա յիչ ու վա յել չա գեղ 
դի մագ ծե րով ու ակն թար թո րեն գե րող տես քով, Հե րակ լե սին ասաց. «Եթե 
դու իմ ետեւից գաս, այն պես կա նեմ, որ միշտ ուրախ ապ րես ու զար
դար վես ամե նաշ քեղ հա գուս տով, ինչ պի սին որ իմն է»։ Իսկ կո պիտ դի
մագ ծե րով ու հա գուս տով առա քի նու թյունն ասաց. «Իսկ եթե իմ ետեւից 
գաս, ապա կզար դար վես ոչ թե ապա կա նա ցու ու վա ղան ցիկ հա գուստ նե
րով ու գե ղեց կու թյամբ, այլ հա վեր ժա կան ու չքնաղ զար դա րանք նե րով»։ 
Արդ, մենք լիո վին վստահ ենք, որ գե ղե ցիկ թվա ցող ամեն ին չից հե ռա
ցող եւ դժվար ու տա րօ րի նակ հա մար վող ամեն ին չի ձգտող ամե նայն 

14 Պլատոնն իր «Տիմեոս»ում, Կղեմես Ալեքսանդրացին, Որոգինեսը, Մինուկիոս 
Ֆելիքսը, Լակտանտիոսը եւ այլք Հուստինոսի ουκ ἀσφαλεςի փոխարեն ընդունում են Պլատոնի 
ἀδύνατονը։

15 Ք ս ե ն ո փ ո ն , Հիշողություններ Սոկրատեսի մասին, գր. Բ., գլ. Ա.։
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մարդ երա նու թյան կհաս նի։ Այս պես՝ արա տը սե փա կան արարք նե րը կոծ
կե լու հա մար ինքն իրեն պա րու րում է առա քի նու թյա նը բնո րոշ հատ կու
թյուն նե րով, որոնք անան ցին նման վե լու մի ջո ցով իրա պես էլ գե ղե ցիկ են 
(քան զի արա տը ոչ մի անանց բան չու նի եւ չի կա րող ստեղ ծել), եւ այ դու 
իրեն է են թար կում այդ պի սի հա կում ունե ցող մարդ կանց, իսկ իրեն բնո
րոշ հատ կու թյուն նե րը՝ վե րագ րում առա քի նու թյա նը։ Սա կայն նրանք, ով
քեր ըմբռ նում են ճշմար տա պես լա վի էու թյու նը, չեն ապա կան վում առա
քի նա նա լու ճա նա պար հին. ին չը եւ ամե նայն խո հեմ մար դու են թադ րել 
պի տի տա, որ խոս քը քրիս տո նյա նե րի, ըմ բիշ նե րի եւ նրանց մա սին է, 
ով քեր հե տեւում էին այն ամե նին, ինչ բար բա ռում էին բա նաս տեղծ նե րը 
կար ծե ցյալ աստ ված նե րի մա սին՝ այս տե ղից էլ այն հե տեւու թյունն անե
լով, թե ին չու ենք մենք ար հա մար հում մա հը, որից հարկ է փախ չել։

ԺԲ. Ինքս էլ, երբ հա ճույ քով տար ված էի Պլա տո նի ուս մուն քով, լսել 
եմ, թե ինչ պես են չա րա խո սում քրիս տո նյա նե րին, բայց տես նե լով, թե 
ինչ պես են ան վախ դի մա վո րում մահն ու այն ամենն, ինչ սար սափ է 
ներշն չում, անհ նա րին հա մա րե ցի այն, որ նրանք անձ նա տուր լի նեին 
արա տին ու անա ռա կու թյա նը։ Արդ, ո՞ր մի ան բա րո յա կան ու ան ժուժ կալ 
մար դը, որ հա ճույք է հա մա րում մարդ կա յին միս ուտե լը, կա րող է սի րա
հո ժար մահ ըն դու նել՝ զրկվե լով իր հա ճույք նե րից։ Ընդ հա կա ռա կը, մի՞թե 
այդ պի սի մե կը չի ջա նա ըստ ամե նայ նի շա րու նա կել իր կյանքն ու թաքն
վել իշ խա նու թյուն նե րից, այլ ոչ թե խոս տո վա նել իր հա վա տը՝ մահ վան 
դա տա պարտ վե լու հա մար։ Մինչ դեռ չար այ սե րը որոշ չար մարդ կանց 
ան գամ գրգռում էին այդ պի սի գոր ծեր անե լու. մեզ վրա հա րուց ված 
շին ծու մե ղադ րանք նե րով մե զա նից ոմանց մահ վան մատ նե լով՝ նրանք 
կտտանք նե րի էին են թար կում մեր ծա ռա նե րին կամ երե խա նե րին ու կա
նանց եւ ան տա նե լի տա ռա պանք նե րի ներ գոր ծու թյամբ ստի պում նրանց 
մեր մա սին ասել այն մտա ցա ծին բա նե րը, որոնք հենց իրենք էլ ան թա
քույց գոր ծում են։ Իսկ քա նի որ նման որեւի ցե բան չենք արել, ապա չենք 
էլ ան հանգս տա նում՝ մեր խոր հուրդ նե րի ու գոր ծե րի վկա ունե նա լով 
անեղ ու ան ճա ռե լի Աստ ծուն։ Իսկ ին չո՞ւ մենք հրա պա րա կայ նո րեն չենք 
խոս տո վա նում, որ այդ գոր ծե րը բա րի են եւ չենք ապա ցու ցում, որ ոչ այլ 
ինչ են, քան աստ վա ծա յին իմաս տա սի րու թյուն՝ ասե լով, որ մարդ կանց 
սպա նե լով՝ մենք Քրո նո սին ծես ենք մա տու ցում, իսկ, ինչ պես որ ասում 
են, ա րյու նով ար բե նա լով՝ ըն դօ րի նա կում ենք այն, ինչ դուք եք անում 
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ձեր իսկ պաշ տած կուռ քին16, որի վրա դուք հե ղում եք ոչ միայն ան բան 
անա սուն նե րի, այ լեւ մարդ կանց ա րյու նը՝ սպան ված զո հե րի ա րյան ձո
նու մը կա տա րե լով ձե զա նից ամե նան շա նա վոր ու ազն վա գույն մարդ
կանց ձե ռամբ։ [Կա րող ենք նաեւ ասել], որ ար վա մո լու թյամբ եւ ապօ
րի նա բար կա նանց հետ զու գա վոր վե լով՝ մենք ըն դօ րի նա կում ենք Յու
պի տե րին եւ այլ աստ ված նե րի՝ այդ բա նում մեզ հա մար ար դա րա ցում 
ու հիմ նա վո րում գտնե լով Էպի կու րի եւ այլ բա նաս տեղծ նե րի ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րում։ Բայց քա նի որ մենք հա մո զում ենք ձեզ հե ռու մնալ 
ե՛ւ այդ պի սի օրենք նե րից, ե՛ւ նրան ցից, ով քեր կա տա րում են դրանք ու 
հե տեւում այդ պի սի նե րին, ինչ պես որ հի մա եմ անում հենց այս էջե րի 
վրա, ապա այս պատ ճա ռով էլ մեզ վրա հար ձակ վում են։ Ասենք, որ դա 
փույթ չէ մեզ հա մար, քան զի գի տենք, որ ար դա րա դատ Աստ ված ամեն 
ինչ տես նում է։ Իսկ ինչ կլի նի, եթե այ սօր մե կը ոտ քը ինչոր մի բարձր 
տեղ դնի եւ ող բեր գա կան ձայ նով բա ցա կան չի՝ ամոթ ձեզ, որ ան մեղ նե
րին վե րագ րում եք այն, ինչ ինք ներդ եք բա ցա հայտ անում, եւ այն, ինչ 
ձեզ եւ ձեր աստ ված նե րին է հա տուկ, բար դում եք նրանց վրա, ով քեր 
դրա հետ որեւի ցե առն չու թյուն չու նեն. կա՛նգ առեք, ուշ քի՛ եկեք։

ԺԳ. Եւ այս պես, ես, երբ վերց րե ցի այն պիղծ քո ղը, որը չար այ սե
րը գցել էին քրիս տո նյա նե րի աստ վա ծա յին վար դա պե տու թյան վրա, 
որ պես զի մարդ կանց ետ պա հեն դրա նից, ծաղ րի են թար կե ցի թե՛ այդ 
հե րյու րանք նե րի հե ղի նակ նե րին, թե՛ քո ղը, ե՛ւ թե հա սա րա կա կան կար
ծի քը։ Խոս տո վա նում եմ, որ ինձ հա մար փառք ու պա տիվ է քրիս տո նյա 
լի նե լը եւ իմ բո լոր ուժե րով ջա նա լը իս կա կան քրիս տո նյա դառ նալ։ Եւ 
դրա պատ ճառն այն չէ, որ պլա տո նյան ուս մուն քը միան գա մայն տար բեր 
է Քրիս տո սի վար դա պե տու թյու նից, այլ այն, որ ամեն բա նում չէ նման 
դրան, ինչ պես այ լոց ուս մունք նե րի պա րա գա յում է, զո րօ րի նակ՝ ստոիկ
նե րի, բա նաս տեղծ նե րի եւ պատ միչ նե րի։ Բանն այն է, որ նրան ցից յու
րա քան չյու րի խոսքն ան զու գա կան էր հենց այն պատ ճա ռով, որ մա սամբ 
ճա նա չել էր այն, ինչ մա սամբ հար եւ նման էր Աստ ծու ցա նած Բա նին։ 
Իսկ նրանք, ով քեր հա կա սում էին իրենք իրենց հիմ նա կան հար ցե րում, 
ակն հայտ է, որ ստույգ գի տե լիք նե րի եւ ան հեր քե լի ճա նա չո ղու թյան տեր 
չէ ին։ Այս պես, ամե նայն լավ բան, որ ինչոր մեկն ասել է [եր բեւէ], պատ

16 Նույն բանն է ասում նաեւ Տատիանոսը («Ընդդեմ հույների», գլ. ԻԶ.), Թեոփիլոս 
Անտիոքացին («Առ Ավտոլիկոս», գր. Գ., գլ. Է.), Մինուկիոս Ֆելիքսն («Օկտավիոս», գլ. ԻԱ. եւ 
Լ.) ու Լակտանտիոսը («Աստվածային ուսմունքներ», գր. Ա., գլ. ԻԱ.)։
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կա նում է մեզ՝ քրիս տո նյա նե րիս։ Մենք Աստ ծուց հե տո պաշ տում ու սի
րում ենք անեղ ու ան ճա ռե լի Աստ ծու Բա նին, քան զի Նա նաեւ մեզ հա
մար մար դա ցավ, որ պես զի մեր տա ռա պանք նե րի մաս նա կի ցը դառ նա ու 
բժշկի մեզ։ Բո լոր այդ հե ղի նակ նե րը կա րող էին տես նել ճշմար տու թյու նը 
Բա նի բնա ծին սեր մե րի մի ջո ցով, բայց աղոտ կեր պով։ Քան զի այլ բան է 
սեր մը եւ ինչոր բա նի որոշ նմա նու թյու նը, ինչ քան որ դա հնա րա վոր է 
ըն դու նել, եւ այլ բան հենց այն, որի նմա նու թյու նը եւ որին հա ղորդ վե լը 
Նրա շնոր հով է տրված։

ԺԴ. Այս պես ուրեմն, խնդրում եմ ձեզ, շնո՛րհ արեք սույն ճա ռի վրա 
մա կագ րել այն, ինչ հա ճո է ձեզ, եւ հրա պա րա կել, որ պես զի ուրիշ ներն էլ 
իրա զեկ լի նեն մեր գոր ծե րին եւ կա րո ղա նան կեղծ կար ծի քից եւ բա րու 
մա սին տգի տու թյու նից զերծ մնալ17։

Նրանք են թա կա են պատ ժի իրենց իսկ գոր ծած մեղ քե րի պատ ճա
ռով, որով հե տեւ մար դու բնու թյունն օժտ ված է բա րին չա րից զա նա զա
նե լու ունա կու թյամբ, ու նաեւ այն պատ ճա ռով, որ մեզ, որոնց չեն ճա
նա չում՝ մե ղադ րե լով այդ պի սի արարք նե րի մեջ, որոնք ամո թա լի են հա
մա րում, հենց իրենք էլ բա վա կա նու թյուն են գտնում այն չաստ ված նե րի 
մեջ, որոնք այդ պի սի վարք ու բարք են ունե ցել եւ դեռ այ սօր էլ մարդ
կան ցից պա հան ջում են նույն բա ներն անել։ Այս պի սով՝ մեզ դա տա պար
տե լով մահ վան, բան տար կու թյան կամ մեկ այլ պատ ժի, իբ րեւ թե մենք 
նման բա ներ ենք արել, նրանք իրենց իսկ դեմ են դա տավ ճիռ կար դում, 
ուս տի նրանց դա տա պար տե լու հա մար դա տա վոր նե րի կա րիք չկա։

ԺԵ. Իսկ ինչ վե րա բե րում է իմ հայ րե նա կից նե րի18 շրջա նում տա րա
ծում գտած պիղծ եւ կեղծ սի մո նյան ուս մուն քին, ապա ես դա անու շադ
րու թյան մատ նե ցի։ Իսկ եթե դուք ձեր մա կագ րու թյու նը դնեք իմ այս 
աշ խա տու թյան վրա, ապա ես այն հայտ նի կդարձ նեմ բո լո րին, որ պես
զի ըստ կա րել վույն փո խեն իրենց մտքե րը. ես հենց այս միակ նպա
տա կով էլ գրե ցի սույն աշ խա տու թյու նը։ Իսկ մեր վար դա պե տու թյու նը, 
ըստ ող ջա միտ քննու թյան, ոչ միայն ամո թա լի չէ, այ լեւ գե րի վեր է ամե

17 Ձեռագրերում եւ մի քանի տպագիր հրատարակություններում այս տեղում գրված է. 
Εὶσ τὸ γνωσθῆναι τοῖς ἀνθρωποις ταῦτα (որպեսզի դա բոլոր մարդկանց հայտնի լինի)։ Օտտոն, 
սակայն, բաց է թողնում այս բառերը՝ համարելով, որ դրանք այստեղ ավելորդ են ու խախտում 
են խոսքի կառուցվածքը եւ ենթադրում, որ դրանք բնագրի մեջ են ներմուծվել լուսանցքներից, 
որոնցում ինչոր մեկը կամեցել էր նշել վերջին գլուխների բովանդակությունը, այսինքն՝ 
Հուստինոսի աշխատասիրությունը հրապարակելու խնդրանքը։

18 Այսինքն՝ սամարացիների։ Տե՛ս Հ ո ւ ս տ ի ն ո ս  Վ կ ա , Ա. Ջատագովություն, գլ. Ա. եւ ԻԶ.։
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նայն մարդ կա յին փի լի սո փա յու թյու նից։ Հա մե նայն դեպս այն ընդ հան
րու թյան եզ րեր չու նի բա նաս տեղծ նե րի սո թա դո սյան19, փի լե նի դե սյան20, 
օր քիս տեո սյան, էպի կու րյան եւ այդ կար գի խրատ նե րի հետ, որոնք 
թույ լատր ված են բո լո րին ե՛ւ տես նել ներ կա յա ցում նե րի ժա մա նակ, ե՛ւ 
կար դալ գրքե րում։ Ի վեր ջո, եզ րա կաց նում եմ ինքս՝ ըստ կա րել վույն 
անե լով ամեն ինչ եւ ցան կա նա լով, որ ամե նուր բո լոր մար դիկ ար ժա
նի լի նեն ճշմար տու թյա նը։ Ո՜հ, ի՜նչ լավ կլի ներ, եթե դուք ձեր իսկ օգ տի 
հա մար ուղիղ դա տեիք, ինչ պես դա պա հան ջում են բա րե պաշ տու թյունն 
ու իմաս տա սի րու թյու նը։

Ռու սե րե նից թարգ մա նու թյու նը՝
ԳՐԻ ԳՈՐ ԴԱՐ ԲԻ ՆՅԱ ՆԻ

19 Ըստ Ստրաբոնի վկայության՝ Սոթադոսն առաջին բանաստեղծն էր, որ սկսեց խոսել 
անբարոյական եւ ոչ ողջամիտ բաներից, այստեղից էլ այս կարգի բանաստեղծությունները 
կնքվե ցին սոթադոսյան անվամբ։ Նա ապրել է Պտղոմեոս Փիլադելփիոսի օրոք (իմա՝ Ք. ա. 
Գ. դարում)։ Տե՛ս Լյուբքերի „Reallexikon”ը։

20 Փիլենիդեսը նույնպես սիրային գործերի բանաստեղծ էր, իսկ օրքիստեոսյան կամ 
պա րային բանաստեղծությունները զուգակցվում էին երգ ու պարով, որոնք հեթանոսության 
վեր ջին շրջանում տոգորված էին հեշտասիրությամբ։



	 ԷՋՄԻԱԾԻՆ	

ՄԱՏԹԷՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՋՈՒՂԱՅԵՑԻ

ՔԱՐՈԶ ԱՅՆ ԽՕՍՔԻՆ ՄԱՍԻՆ,  
ՈՐ Կ՚ԸՍԷ. «ՄԻ՛ ՇՆԱՐ. ՄԻ՛ ՑԱՆԿԱՐ»1

Գի տե լի է, թէ երեւե լի արա րած նե րը Աս տու ծոյ ան ճառ գի տու թիւ նը կը 
յայտ նեն, որով հե տեւ ծա ռե րը կը տես նենք, որ տա կի կող մէն՝ երկ

րի սիր տին մէջ բազ մա թիւ մա ցառ ներ սփռած ունին եւ անոնց մէ հա ւա
քուած են, հա ւա քուե լով մէկ բու նի վրայ եւ այն տե ղէն բարձ րա ցած. ու 
բազ մա թիւ ճիւ ղե րու եւ ման րա մասն ոս տե րու ու տե րե ւնե րու կը բաժ
նուին, նոյն պէս է աս տուա ծա յին խօս քե րուն խոր քը, որ իր մէջ բազ մա
թիւ բազ մա մաս ամ բա րուած իմաստ ներ ունի, եւ նոյ նը մէ կի մէջ հա ւա
քուած, դուրս եկած է մեր լսե լի նե րուն, եւ մեր միտ քին մէջ բազ մա ճիւղ 
կը դառ նայ, սա կայն այս իմաստ նե րը նոյ նը չեն, որ մենք կ’իմա նանք, 
թէեւ ան կէ է, սա կայն՝ այլ է այս իմա ցուա ծը եւ այլ՝ անո րը, ինչ պէս ծա
ռին ճիւ ղե րը մա ցառ չեն, թէեւ եր կուքն ալ ծա ռէն են, որով հե տեւ աս
տուա ծա յին իմաստ նե րը անեղ, խոր եւ ծա ծուկ են մեր մէջ, ու կնճռոտ, 
իսկ մե րը՝ եղա կան, յայտ նի ու քիչ: Այդ պատ ճա ռով ոմանք իմա ցան, թէ 
միեւ նոյն բանն է շնու թիւնն ու ցան կու թիւ նը՝ տկա րա ցած ըլ լա լով Տի րոջ 
խօս քէն, որ կ’ըսէ, թէ՝ «ո՛վ որ ցան կու թեամբ նա յի ոեւէ կնոջ՝ ար դէն իսկ շնու
թիւն ըրած կ’ըլ լայ»2, որ պէտք չէ զանց ընել, այլ՝ պէտք է զա նա զա նել, որ
պէս զի Աս տու ծոյ խօս քը ան հասկ նա լի չե րեւայ ու կրկնուի:

Եւ գի տե լի է, թէ ցան կու թիւ նը բո լոր մեղ քե րուն ար մատն է, իսկ շնու
թիւ նը՝ մեղ քե րուն մէկ մաս նիկն է:

Երկ րորդ, քա նի որ ցան կու թիւ նը սիր տին մէջ է, իսկ շնու թիւ նը՝ մար
մի նէն դուրս, որով հե տեւ թէեւ Տէ րը այն տեղ կ’ըսէ սիր տին մէջ շնալ, 
«այն տեղ»՝ ցան կու թեան փա փա քին մա սին կ’ըսէ, որուն կամ քը հա ւա
նե ցաւ, սիր տին մէջ կը կա տա րուի, թէեւ մար մի նը դուրս մնաց, սա կայն 
շնու թեան յա րակ ցու թիւ նը առանց մար մի նի չըլ լար:

Եր րորդ, քա նի որ ցան կու թիւ նը բա րի բա նե րու մա սին ալ յա ճախ 
կ’ըլ լայ, իսկ շնու թիւ նը՝ ո՛չ եր բեք:

1 Բ. Օր. Ե. 17. Մատթ. Ե. 27. Մարկ. Ժ. 17. Ղուկ. ԺԸ. 20:
2 Մատթ. Ե. 28:
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Չոր րորդ, որով հե տեւ ցան կու թիւ նը հո գիի մեղք է, իսկ շնու թիւ նը՝ 
մար մի նի:

Հին գե րորդ, քա նի որ ցան կու թիւ նը ծած կա բար է, իսկ շնու թիւ նը՝ 
յայտ նի:

Վե ցե րորդ, որով հե տեւ ցան կու թիւ նը առան ձինն, մէկ ան ձի մեղք է, 
իսկ շնու թիւ նը եր կու ան ձե րու՝ մէկ մեղ քի մէջ:

Եօ թնե րորդ, քա նի որ ցան կու թիւ նը առանց շնու թեան ախտ չի հա
ներ, իսկ եթէ շնու թիւն պա տա հի առանց ցան կու թեան՝ ախտ կը հա նէ:

Ութե րորդ, որով հե տեւ ցան կու թիւ նը բա նա կան նե րուն յա տուկ է, ինչ
պէս կ’ըսէ. «Անօ րէն իշ խա նը աս տուա ծա նալ ցան կա ցաւ»3, իսկ հրեշ տա
կը Դա նի է լին կ’ըսէր. «Ցան կա լի մարդ»4, իսկ շնու թիւ նը ան բան նե րուն 
[յա տուկ] է:

Ին նե րորդ, քա նի որ ցան կու թիւ նը առանց բնազ դի կը շար ժի, եւ 
այդ յայտ նի է մար դէն. իսկ շնու թիւ նը բնազ դէ՝ ինչ պէս յայտ նի է անա
սուն նե րէն, որով հե տեւ միշտ չեն ցան կար, այլ՝ երբ բնու թիւ նը [բնազ դը] 
կը պա հան ջէ:

Տա սնե րորդ, քա նի որ ցան կու թեան բազ մա թիւ ըլ լա լը այն է, որ 
մեղ քի մէջ չէ, իսկ շնու թեան գոր ծը եր բեք չար դա րա նար, որով հե տեւ 
անաս նա կան է: Հե տեւա բար, յայտ նի դար ձաւ, թէ ա՛յլ է շնու թիւ նը եւ 
ա՛յլ՝ ցան կու թիւ նը:

Եւ գի տե լի է, թէ այս խօս քին ժխտող է: Աս տուած մեր ան դամ նե րուն 
բո լոր մա սունք նե րը կը խրա տէ, որով հե տեւ այն որ ըսաւ՝ «սուտ վկա յու
թիւն մի՛ տար»5, ատի կա գլու խին է, քա նի որ խել քը այն տեղ է:

Իսկ այն որ ըսաւ, թէ՝ «մի՛ սպան ներ»6, ատի կա սիր տին է, քա նի 
որ բար կու թիւ նը այն տեղ է, ուր կէ կու գայ սպան նու թիւ նը: Իսկ այն 
որ կ’ըսէ՝ «մի՛ շնար», երի կամ նե րուն է, որով հե տեւ ախ տը այն տե ղէն 
կ’ել լէ:

Իսկ այն որ կ’ըսէ՝ «մի՛ գող նար»7, ատի կա թո քին է, որով հե տեւ ան 
ուրի շին իրը կը ներ գոր ծէ՝ միշտ դուր սէն դէ պի ներս քա շե լով օդը, ու 
կ’այ լա կեր պէ դուրս փչե լով:

3 Հմմտ. Առակ. ԻԴ. 12:
4 Տե՛ս Դան. Թ. 23. (Աշխարհաբար թարգմանութիւններուն մէջ թէ՛ արեւելահայերէն եւ 

թէ՛ արեւմտահայերէն, «ցանկալին» «սիրելի» թարգմանուած է):
5 Մատթ. ԺԹ. 19: Մարկ. Ժ. 19: Ղուկ. ԺԸ. 20:
6 Մարկ. Ժ.19:
7 Բ. Օր. Ե. 19: Ղուկ. ԺԸ. 20:
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Իսկ որ կ’ըսէ՝ «մի՛ ցան կար»8, ասի կա լեար դին է, քա նի որ ցան կու թիւ
նը այն տեղ է:

Դար ձեալ, որո վհե տեւ հո գի ին մա սունք նե րը երեք են՝ խօսք, ցա սում 
եւ ցան կու թիւն: Ար դա րեւ, երե քին ըսե լով՝ հո գի ին մա սունք նե րը կը յար
դա րէ, իսկ գո ղու թիւնն ու շնու թիւ նը մար մի նինն է, կ’ըսէ:

Այս տեղ տա րա կոյս կը ծա գի, թէ ի՞նչ պատ ճա ռով էր, քա նի որ բո լոր 
արա րած նե րը մէկ մար դու կու տան, ցան կու թիւ նը չի՛ յա գե նար, ինչ պէս 
ծակ կա րա սը, որ եր բեք չի՛ լե ցուիր:

Այս պատ ճա ռով կ’ըսեն վար դա պետ նե րը:
Այս քա նը այս մա սին:

ԴԱՐՁԵԱԼ ՄԱՏԹԷՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ ՔԱՐՈԶԸ՝  
«ՄԻ՛ ԳՈՂՆԱՐ»9 ԽՕՍՔԻՆ ՄԱՍԻՆ

Գո ղու թիւ նը եր կու քի կը բաժ նուի՝ հո գեւո րի եւ մարմ նա ւո րի: Հո գեւո
րին մա սին յե տոյ պի տի ըսենք: Իսկ մարմ նա ւո րը եր կու քի կը բաժ նուի՝ 
յայտ նի եւ ծա ծուկ: Յայտ նին շատ [տե սակ նե րու] կը բաժ նուի:

Նախ՝ անոնք են գո ղեր, որոնք ճա նա պար հի վրայ, ան տառ նե րու մէջ 
եւ լեռ նե րու կիր ճե րուն նստած՝ հան դի պող նե րուն յայտ նա պէս կը յափշ
տա կեն, որոնց գիւ ղա ցի նե րը «հա րա մի» կ’ըսեն:

Երկ րորդ, անոնք են յայտ նի գող, որ որ պէս գող բա կե րուն մէջ կը 
նստին եւ ըստ իրենց կամ քին կը ծա խեն, ինչ քան հա ճոյ է իրենց՝ ան մեղ
նե րէն խլե լով, որոնց անու նը՝ «գող բակ» յայտ նի կը դարձ նէ, եւ քա նի որ 
առ նող նե րը կու տան, որով հե տեւ կա րի քի մէջ կ’ըլ լան, իսկ անոնք կ’առ
նեն իրենց չա փա զանց ան հա ւա տու թեան պատ ճա ռով:

Եր րորդ, անոնք կը կո չուին յայտ նի գո ղեր, որոնք իշ խան ներ են ու 
կա շառ քով կը գոր ծեն, իսկ այս պի սի գո ղու թիւ նը կրկնա կի է, որով հե
տեւ մէ կով ծած կա բար իրենց մօտ կ’առ նեն, իսկ միւ սով՝ յայտ նա պէս կը 
յափշ տա կեն, որոնց մա սին Եսա յին կը գան գա տի. «Անոնց իշ խան նե րը գո
ղե րուն գո ղա կից են»10:

Չոր րորդ, անոնք կը կո չուին յայտ նի գող, որոնք ուխ տե րու առաջ
նորդ ներ եղած են եւ իրենց միա բա նած նե րուն կը զրկեն ու ինչ որ անոնց 

8 Բ. Օր. Ե. 21:
9 Բ. Օր. Ե. 19. Ղուկ. ԺԸ. 20:
10 Հմմտ. Ես. Ա. 23:
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ձեռ քը կը գտնուի կ’առ նեն՝ միա բա նու թիւ նը պատ ճա ռա բա նե լով, ու 
անոնց պէտ քե րուն հա ղոր դա կից չեն ըլ լար: Այդ պատ ճա ռով Տէ րը կ’ըսէ. 
«Զգո՛յշ եղէք այն տե ղի սուտ մար գա րէ նե րէն»11:

Հին գե րորդ, անոնք կը կո չուին յայտ նի գող, որոնք պա հակ պա հող
ներն են, որոնց գեղ ջուկ նե րը ամա նա թա պահ [աւանդ պա հող] կ’ըսեն, 
որով հե տեւ իրենց [ամա նաթ նե րուաւանդ նե րու] տէ րե րէն կ’առ նեն ու 
ետ չեն դարձ ներ: Այս պի սի գո ղու թիւ նը հինգ պատ ճա ռով կ’ըլ լայ: Նախ՝ 
քա նի որ կա՛մ տէ րե րը կը մեռ նին ու այդ բա նը իրենց մօտ կը մնայ: Երկ
րորդ՝ մէկ մա սը կը գող նան, ու ան այդ բա նի եր կիւ ղէն՝ որ տա րին, միւս 
մա սը՝ որ մնա ցած է, չի՛ դարձ ներ: Եր րորդ՝ կը կորսնց նէ: Չոր րորդ՝ պա հո
ղը աղ քատ է, կ’ուտէ եւ ետ չի տար: Հին գե րորդ՝ կամ ագա հու թիւն կ’ընէ, 
կ’իւ րաց նէ եւ չի՛ տար:

Վե ցե րորդ, անոնք կը կո չուին յայտ նի գող, որոնք բազ մա թիւ բա
ներ փոխ կ’առ նեն, իսկ երբ կը պա հան ջեն իրենց մէ՝ կ’ուրա նան կամ քիչ 
կ’ըսեն: Այս պի սի գո ղու թիւ նը հինգ պատ ճա ռով կ’ըլ լայ: Նախ՝ մե ծամ տու
թե նէն, որով հե տեւ չի՛ վախ նար անոր մէ, որուն է իրը: Երկ րորդ՝ քա նի որ 
աղ քատ է եւ չու նի որ պէս զի դարձ նէ: Եր րորդ՝ ժա մա նա կի եր կա րու թեան 
հա մար՝ որ ան ցած է, մո ռա ցու թիւն ին կած է անոր վրայ: Չոր րորդ՝ հայ
րը տուած է, փո խը [պարտ քը] որ դին կ’ուզէ, ան կ’ուրա նայ: Հին գե րորդ՝ 
թուղթ չու նի փո խին [պարտ քին] հա մար:

Եօ թնե րորդ, որով հե տեւ անոնք կը կո չուին յայտ նի գող, որոնք իրենց 
ըն տա նիք նե րը անօ թի ու տնանկ ձգե լով՝ օտար նե րուն խնամք կը տա նին՝ 
զա նոնք [ըն տա նի քին ան դամ նե րը] զրկե լով: Ասի կա հա կա ռակ չէ Տի րոջ 
խօս քին, որ կ’ըսէ. «Օտա րա կան էի եւ ըն դու նե ցիք զիս»12, սա կայն օտար նե
րուն ա՛յն ատեն պէտք է խնամք տա նիլ՝ երբ իր ըն տա նի քը խնա մուած է, 
ապա թէ ոչ՝ «չար է կ’ըսէ Առա քեա լը այն պի սին քան ան հա ւատ նե րը, որով
հե տեւ ան հա ւատ նե րը իրենց ըն տա նիք նե րը կը խնա մեն»13:

Ութե րորդ, յայտ նա պէս գո ղու թիւն է, որ իրենց եղ բօր բե րա նէն խօս
քը կ’որ սան եւ միւ սին խօս քին մէջ կը նե տեն: Այս պի սի գո ղու թեան 
պատ ճա ռով եր կին քէն ին կանք՝ սա տա նա յին ձեռ քով, նաեւ շա տեր զի
րար սպան նե ցին, ինչ պէս Յով հան Ոս կե բե րա նը, Եպի փա նը եւ ուրիշ 
բազ մա թիւ աշ խար հական ներ:

11 Մատթ. Է. 15:
12 Մատթ. ԻԵ. 35:
13 Հմմտ. Ա. Տիմ. Ե. 8:
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Ին նե րորդ, մաք սա ւոր նե րը եւս գող կը կո չուին, որոնք հրա մա յուա ծէն 
աւե լի կ’առ նեն, որոնց Մկրտի չը կը խրա տէր. «Ձե զի հրա մա յուա ծէն աւե լի 
մի՛ գան ձէք»14:

Տա սնե րորդ, յայտ նի գող կը կո չուին անոնք, որոնք իրա րու հետ 
կ’ել լեն, ինչ պէս իշ խան ներն ու թա գա ւոր նե րը զի րար կը սպան նեն 
ու անոնց իշ խա նու թիւ նը կը յափշ տա կեն, ինչ պէս նաեւ մեր ժա մա
նակ նե րուն արաբ գայ լը, ով սպան նեց բո լոր թա գա ւոր նե րը ու անոնց 
տու նե րը կոր ծա նեց:

Ասոնք յայտ նի գող կը կո չուին:

Իսկ գաղտ նին բազ մա թիւ [տե սակ նե րու] կը բաժ նուի:
Նախ՝ գաղտ նի գող կը կո չուին անոնք, որոնք գի շե րով տուն մտնե լով՝ 

կա րա սի նե րը կը հա նեն, ինչ պէս Տէ րը կ’ըսէ, թէ՝ «եթէ տան տէ րը գիտ նար՝ 
թէ գո ղը ո՛ր ժա մուն պի տի գայ, թոյլ չէր տար»15:

Երկ րորդ, գաղտ նի գող են վա ճա ռա կան նե րը, որոնք վատ թար իրե
րը պա տուա կա նի տեղ կը ծա խեն, այ սինքն՝ պղին ձը ոս կիի տեղ, ու ոս
կիի գին կ’առ նեն, ու այժմ այս պի սի գո ղու թիւն գո յու թիւն ունի առանց 
խտրու թեան բո լոր այ լազ գի նե րուն մօտ:

Եր րորդ, գաղտ նի գող կը կո չուին արուես տա ւոր նե րը, որոնք ուրիշ
նե րուն նիւ թը կ’առ նեն, կը պա հեն, իսկ պա հան ջած ատեն՝ կ’ուրա նան: 
Եւ այս պի սի գո ղու թե նէ կը պատ ճա ռուի աղ քա տու թիւն, այդ պատ ճա ռով 
Օրէն քը կ’ըսէ. «Ըն կե րոջդ ունե ցուած քին մի՛ ցան կար»16:

Չոր րորդ, ծա ծուկ գող են, որոնք ինչք ունին, սա կայն աղ քա տա պէս 
կը շրջին եւ ուրիշ նե րու նը կ’ուտեն առանց խտրու թեան, մինչ կա րո ղու
թիւն ունին աշ խա տե լու եւ վաս տա կե լու. այս պի սի ին մա սին Առա քեա
լը կ’ըսէ. «Այն ձեռ քը որ չաշ խա տիր, թող չու տէ՛»17: Իսկ Մար գա րէն կ’ըսէ. 
«Երա նի է, ձեռ քիդ վաս տա կէդ ուտես»18:

Հին գե րորդ, ծա ծուկ գո ղեր կը կո չուին, որոնք ուրիշ նե րու ինչ քե րուն 
տնտես են եւ ան կէ բա ներ կ’իւ րաց նեն առանց տի րոջ հրա մա նին: Այս
պի սի գո ղեր էին Յու դան եւ Գե է զին, ինչ պէս կ’ըսէ Աւե տա րա նի չը. «Գող 

14 Ղուկ. Գ. 13:
15 Տե՛ս Մատթ. ԻԴ. 43:
16 Հմմտ. Բ. Օր. Ե. 20:
17 Հմմտ. Բ. Թեսաղ. Գ. 10:
18 Սաղմ. ՃԻԷ. 2:
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էր, եւ գան ձա նա կը իր մօտն էր»19: Իսկ Տէ րը կ’ըսէ. «Մե ծա հա րուստ մարդ մը 
կար, որ իր ստա ցուածք նե րուն վրայ տնտես մը ունէր: Անոր մա սին ամ բաս
տա նու թիւն եղաւ, թէ՝ իր տի րոջ հարս տու թիւ նը կը վատ նէ»20:

Վե ցե րորդ, ծա ծուկ գող կը կո չուին, որոնք իրենց ունե ցուածք նե րը կը 
թաքց նեն՝ ոչ մէ կուն յայտ նե լով, ո՛չ եղ բօր, ո՛չ ազ գա կա նի եւ ո՛չ մէկ գո յու
թիւն ունե ցո ղի, այդ պի սին սա տա նա յին բաժ նե կից է, որով հե տեւ անոր 
հա մար հո ղին մէջ կը պա հէ, որով նե ռը պի տի դա տուի:

Եօ թնե րորդ, ծա ծուկ գող կը կո չուին նաեւ դի ւա նադ պիր նե րը, որոնք 
ծա ծուկ կեր պով ուրիշ բան կը գրեն, իսկ յայտ նի կեր պով՝ ուրիշ բան, 
կամ նա խա պէս ուրիշ եւ ետ քէն՝ ուրիշ, ու գի տեն որ աշ խար հիկ են:

Ութե րորդ, ծա ծուկ գող կը կո չուին գիւ ղե րուն տէ րերն ու վե րա կա ցու
նե րը, որոնք աղ քատ նե րուն կը զրկեն, եւ այն պէս կը ցուց նեն, թէ՝ մենք 
աւե լի կու տանք, ու աղ քատ նե րէն առ նե լով՝ իրենց ինչ քե րը կը պա հեն: 
Ինչ բա նի հա մար Մար գա րէն կ’ըսէ. «Որ բին եւ այ րի ին դա տը տե սէ՛ք»21:

Ին նե րորդ, ծա ծուկ գող կը կո չուին, որոնք իրենց իշ խան նե րուն եկա
մու տը կը գող նան, քա նի որ օրէնք է, ինչ պէս Յով սէփ Եգի պտո սի մէջ 
դրաւ՝ հին գին մէ կը իշ խա նին տալ22, որով հե տեւ անոր արեան գինն են: 
Արդ, եթէ մէ կը այն տե ղէն գող նայ, ինչ պէս որ իշ խա նը մեծ է, այդ պէս ալ 
անոր մեղ քը, պար տա կան կ’ըլ լայ անոր արիւ նին. այս մէ կը Տէրն ալ կը 
հրա մա յէ. «Կայս րի նը կայ սեր տուէ՛ք»23:

Տա սնե րորդ, ծա ծուկ գող կը կո չուին անոնք, որոնք Եկե ղեց ւոյ մէջ 
աս տի ճան չու նին, աշ խար հա կան կամ միայ նա կեաց են, եւ եկե ղեց
ւոյ առաջ նոր դու թեան ձեռ քէն կ’առ նեն, ինչ պէս Տէ րը կ’ըսէ. «Զգու շա ցէ՛ք 
անոնց մէ, որոնք ոչ խա րի կեր պա րան քով կը մօ տե նան ձե զի, մինչ ներք նա պէս 
յափշ տա կիչ գայ լեր են»24, ինչ բա նը աս տուա ծա յին Գիր քը չի՛ հրա մա յեր, 
որով հե տեւ ամ բողջ բա ժի նը Աս տու ծոյ, իսկ զո հե րը Ահա րո նին միայն 
տուաւ Աս տուած եւ ոչ թէ Ղեւ տա ցի նե րուն, թէեւ անոնք ալ նոյն ազ գէն 
էին եւ նոյն խո րա նին սպա սա ւոր ներ, այս պի սի գո ղե րը Կոր խի հետ յա ւի
տե նա կան հու րով կ’այ րին եւ Դա դա նի հետ սան դա րա մետ նե րը կ’իջ նեն25:

19 Յովհ. ԺԲ. 6:
20 Տե՛ս Ղուկ. ԺԶ. 1:
21 Ես. Ա. 17:
22 Հմմտ. Ծննդ. ԽԷ. 24
23 Մարկ. ԺԲ. 17. Ղուկ. Ի. 25:
24 Մատթ. Է. 15:
25 Հմմտ. Թուեր ԺԶ.:



30 ՄԱՏԹԷՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՋՈՒՂԱՅԵՑԻ 2022 Է. 

Իսկ հո գեւոր գո ղու թիւ նը եր կու քի կը բաժ նուի. է՛, որ եկե ղեց ւոյ մէջ է, 
եւ է՛, որ եկե ղե ցի էն դուրս:

Արդ, եկե ղեց ւոյ գո ղու թիւն կը կո չուի.
Նախ՝ որ հեր ձուած կը խօ սի, նո րա գոյն եւ կամ հին հեր ձուա ծի կը 

հնա զան դի, եւ այս պի սի գո ղու թիւ նը ան գի տու թե նէն կամ հա կա ռա կու
թե նէն, բիրտ բար քէ եւ ան հա ւան կամ քէ կ’ըլ լայ, ինչ պէս եղան Նես տո
րը26, Մու համ մէ տը27, եւ ուրիշ ներ:

Երկ րորդ, ով որ Սուրբ Գիր քը այլ շա ւիղ նե րով կը մեկ նէ, որ Սուրբ 
Հո գի ին հա ճե լի չէ, ինչ պէս Որո գի նէ սը28, որ Եկե ղե ցին չըն դու նեց, ատոր 
հա մար Տէ րը կ’ըսէ. «Ով որ դռնէն չի՛ մտներ ոչ խար նե րուն մօտ, այլ ուրիշ տե
ղե րէ կը մագլ ցի, անի կա գող է եւ աւա զակ»29:

Եր րորդ, ով որ պիղծ վար քով եկե ղեց ւոյ սուրբ խոր հուրդ նե րուն կը 
մօ տե նայ, որով հե տեւ Օրէն քին մէջ Աս տուած հրա մա յեց իւ րա քան չիւր 
պղծուա ծին ժո ղո վուր դէն հա նել [հե ռաց նել]30, որոնք Աս տու ծոյ եկե ղեց
ւոյ մէջ էին: Արդ, եթէ օրի նա կին մէջ ատի կա ար ժան էր, ապա ուրեմն 
ճշմար տու թեան մէջ՝ պէ՛տք է:

Չոր րորդ, գո ղեր կը կո չուին ծոյ լերն ու քնկոտ նե րը, որոնք չեն չար չա
րուիր սպա սար կե լու Աս տու ծոյ Եկեղց ւոյ եւ օրէնք նե րուն, այլ՝ ըստ իրենց 

26 Նեստոր (ծննդեան եւ մահուան թուականները անյայտ են) — նեստորականութեան 
հիմնադիրը: Ազգութեամբ ասորի: Ե. դարու քառորդին աշակերտած է Թէոդորոս 
Մոպսուեստացիին, Անտիոքի (Ասորիք) վարդապետ եղած է, 428—431ին Կոստանդնուպոլսոյ 
Պատրիարք ընտրուած է: Եփեսոսի Երրորդ Տիեզերական Ժողովին (433 թ.), հերձուածութեան 
մէջ մեղադրուելով, 433ին Եգիպտոս աքսորուած է, ուր մի քանի տարի ետք մահացած է:

27 Մահմէտ, Մուհամմէտ, Մուհամէտ, Ահմատ, Համիտ (արաբ. «փառաւոր», «գովասանքի 
արժանի»), մօտ 570, Մէքքա — 8. 6. 632, Մետինա, արաբ կրօնական քարոզիչ, 
Մահմետականութեան հիմնադիրը, պետական գործիչ: Մահմետականները Մուհամմէտին 
«մեծ մարգարէ», «Ալլահի դեսպան» կը համարեն: Մուհամմէտը կրօնական վարդապետութիւն 
ստեղծած է, որ յետագային «իսլամ» («հնազանդութիւն», «Ալլահի կամքը») կոչուած է:

28 Որոգինէս (Օրիկենէս) Աղեքսանդրացի (շուրջ 185—254 թթ.), աղեքսանդրիական 
աստուածաբանական դպրոցի ղեկավար, քրիստոնէութեան աշխարհայեացքային եւ 
աստուածաբանական ուսմունքներու, անոր «ճշմարտութիւններուն» առաջին դասակարգողը, 
քրիստոնէական փիլիսոփայութեան մտազննութեան հիմնադիրը: Որոգինէսը մարդկային 
բանականութիւնը եւ փիլիսոփայութիւնը բարձր գնահատած է, իսկ ատկէ բարձր՝ 
հաւատքն ու կրօնքը: Ըստ Որոգինէսի՝ քրիստոնէութիւնը հին յունական փիլիսոփայութեան 
եզրափակումն է, ճիշդ ընկալուած Աստուածաշունչը չի՛ բացառեր առողջ (դրական) 
փիլիսոփայութիւնը, եւ հակառակը: Անտիկ փիլիսոփայութեան եւ քրիստոնէութեան միջեւ 
տատանուելու համար Որոգինէսին թէ՛ հեթանոսները եւ թէ՛ քրիստոնեաները քննադատած են 
(նախ Եկեղեցւոյ կողմէ դատապարտուած է եւ Աղեքսանդրիայէն Պաղեստին տարագրուած 
է, ապա տանջամահ եղած է հակաքրիստոնէական բռնութիւններու ժամանակ):

29 Յովհ. Ժ. 1:
30 Հմմտ. Թիւք Ե. 3:
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ցան կու թեան առաջ նոր դուե լով՝ կը յան դի մա նուին Աս տուծ մէ, ինչ պէս 
Հե ղի ին որ դի նե րը՝ Ոփ նին ու Փե նէ հէ սը, որոնք մե ռան31: Իսկ Առա քեա լը 
կ’ըսէ. «[Աս տու ծոյ] տէ րու թիւ նը ար հա մար հող նե րը՝ ժպիրհ նե րը»32:

Հին գե րորդ, եկե ղեց ւոյ գող է, որ եկե ղեց ւոյ ինչ քե րը պոռ նիկ նե րուն 
հետ կ’անց նէ, եւ կամ կը յափշ տա կէ եկե ղե ցա կան նե րէն ու աշ խար հա
կան նե րուն կու տայ, այս պի սի գո ղու թիւ նը վե րա ցուց Սուրբ Ներ սէ սը՝ 
Սուրբ Գրի գո րի թոռ նի կը33: Որով հե տեւ հինգ հեր ձուած ներ վե րա ցուց, 
որոնց մէ մէ կը ասի կա էր:

Վե ցե րորդ, Եկե ղեց ւոյ գող կը կո չուի[ն], որոնք Եկե ղեց ւոյ կար գե րու 
աս տի ճան չու նին, սա կայն մկրտու թիւն եւ այլ [խոր հուրդ ներ] կը կա
տա րեն, որոնց առա քեալ նե րը չըն դու նե ցին, ինչ պէս Սի մոն կա խար դը34, 
քա նի որ անոնք խո տան են, որ ընտ րուած[նե րը] արծ…[բնա գիր գին մէջ 
բա ռը ան հակս նա լի է]:

Եօ թնե րորդ, գող կը կո չուի, որ այ լա սեռ նե րու ան հե թեթ խօս քե րը 
Եկե ղե ցի կը մտցնէ, կամ կա խար դա կան գի րե րը, կամ հա ւա նու թիւն կու 
տայ ատոնց, ինչ պէս կը հրա մա յէ առա քեալ նե րուն կա նո նը։

Ութե րորդ, գող կը կո չուի, որ սուր բե րուն խօս քե րը կ’առ նէ եւ իր 
անու նին կը վե րագ րէ. այս պի սի գո ղու թիւն Մահ մէ տը ըրաւ։ Որով հե տեւ 
սուր բե րու գիր քե րէն բա ժին մը առած է եւ բազ մա թիւ սու տեր միա ցու
ցած է առա ծին եւ իր անու նով կո չած, այս պի սի նե րուն «խորթ գրու թիւն» 
կ’ըսէ փի լի սո փան։

Ին նե րորդ, գող կը կո չուի, ով որ անար ժան նե րուն առանց զղջու մի կը 
հա ղոր դէ Տի րոջ Մար մի նով եւ Արիւ նով։ Ասի կա կամ փա ռա սի րու թե նէ, 
կամ ագա հու թե նէ եւ կամ եր կիւ ղէ է, ատոր հա մար Տէ րը կ’ըսէ. «Սրբու թիւ
նը շու նե րուն մի՛ տաք»35։

Տա սնե րորդ, գող կը կո չուի, որ մե ղա ւոր նե րուն զղջու մը չ’ըն դու նիր, 
որ ճշմա րիտ հայ հո յու թիւն է Սուրբ Հո գի ին, որով հե տեւ չի՛ հա ւա տար 
Սուրբ Հո գի ին՝ մեղ քե րու մաք րի չին, եւ այս պի սի գո ղու թիւն ունին կուր
ճիկ նե րը, որ հա կա ռակ Տի րոջ խօս քին, որ կ’ըսէ. «Եթէ եղ բայրդ մեղք գոր ծէ 
եւ զղջայ՝ նե րէ՛ իրեն։ Նոյ նիսկ եթէ եօ թա նա սուն ան գամ եօ թը ան գամ»36։

31 Տե՛ս Ա. Թագ. Բ.—Դ.:
32 Տե՛ս Բ. Պետ. Բ. 10:
33 Տե՛ս ս .  ն ե ր ս է ս  Շ ն ո ր Հ ա լ ի , Թուղթ Ընդհանրական, Գանձասար հանդէս, 1991, էջ 19—80:
34 Գործք Ը. 9—24:
35 Մատթ. Է. 6։
36 Հմմտ. Ղուկ. ԺԷ. 3—4։
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Այս քա նը հո գեւոր գո ղեր են եւ եկե ղեց ւոյ մէջ:
Իսկ դուր սը.
Նախ՝ գող կը կո չուի մա հը, ինչ պէս Տէ րը կ’ըսէ. «Մարդ մը Երի քով կ’իջ

նէր եւ աւա զակ նե րուն ձեռ քը ին կաւ»37, որ է՝ Ադա մը դրախ տէն եր կիր իջաւ 
եւ մա հուան տակ ին կաւ:

Երկ րորդ, գող կը կո չուի սա տա նան, ինչ պէս Մար գա րէն կ’ըսէ. «Խա
ւա րին մէջ շրջող բա նէն»38, որով հե տեւ յան կար ծա կի կը պա տա հի մար դուն, 
մա նա ւանդ կը գող նայ մար դուն սիր տին մէջ ծնած ամէն տե սա կի բա րիք, 
ինչ պէս Տէ րը կ’ըսէ. «Չա րը կու գայ եւ անոր սիր տին մէջ սեր մա նուած նե րը 
կը հա նէ»39:

Եր րորդ, գող կը կո չուին անօ րէն նե րը, ըստ այնմ, որ միշտ 
կ’որսան մեզ խօս քե րու եւ գոր ծե րու մէջ40, ինչ բա նի հա մար Առա
քեա լը կը պատուի րէ. «Հե թա նոս նե րուն առ ջեւ ձեր վար քը պար կեշտ թող 
ըլ լայ»41:

Չոր րորդ, գող կը կո չուին, որոնք Երի քո վի նզով քէն կ’առ նեն, այ
սինքն՝ դժո խա յին գոր ծե րէն, ինչ պէս Քար մեան Աքա րը, որով հե տեւ Երի
քո վի նզով քէն առաւ42:

Հին գե րորդ, անոնք գող կը կո չուին, որոնք չար օրի նակ եւ չա րու սոյց
ներ են, ինչ պէս Տէ րը կ’ըսէ. «Բո լոր անոնք որոնք Ինձ մէ առաջ եկան՝ գո ղեր 
ու աւա զակ ներ էին»43, սա կայն չլսե ցին:

Վե ցե րորդ, ատող նե րը գո ղեր են, որոնք ուրիշ նե րու բա րի գոր ծե րը, 
պա րագ լուխ ըլ լալն ու իմաս տու թիւ նը կ’ատեն, եւ այս պի սի գո ղու թիւ նը 
եւս սա տա նա յին կը նմա նի, քա նի որ ան սկիզ բէն մար դա տեաց էր, ինչ 
բա նի պատ ճա ռով նա խան ձե լով հա նեց կեան քէն, երեւ ցաւ Կա յէ նին ու 
յայտ նուե ցաւ Դա թա նին եւ Աբի րո նին44:

Եօ թե րորդ, հրեա ներն ալ գո ղեր կո չուե ցան, որոնք կը կա մե նա յին 
Քրիս տո սի յա րու թիւ նը գող նալ՝ պա հակ նե րուն կա շառք տա լով, եւ ըսին. 
«Ըսէք, թէ Անոր աշա կերտ նե րը գի շե րը եկան ու գող ցան»45:

37 Ղուկ. Ժ. 30:
38 Սաղմ. Ղ. 6:
39 Մատթ. ԺԳ. 19:
40 Հմմտ. Ղուկ. ԺԱ. 54:
41 Հմմտ. Ա. Պետ. Բ 12:
42 Տե՛ս Յես. Զ. 18. Է. 1—26. Ա. Մնաց. Բ. 7:
43 Հմմտ. Հովհ. Ժ. 8:
44 Տե՛ս Թիւք ԺԶ.:
45 Հմմտ. Մատթ. ԻԸ. 13:
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Ութե րորդ, ագահ նե րը գող են, ինչ պէս Գե ե զին46, այդ պատ ճա ռով ալ 
Նէ ե մա նին բո րո տու թիւ նը կը զգե նուն47:

Ին նե րորդ, գող կը կո չուի, ով որ Աս տու ծոյ բան մը ուխ տեց եւ այդ 
բա նէն խո տո րե ցաւ, ինչ պէս Անա նիան ու Սա փի րան48:

Տա սնե րորդ, գող կը կո չուի նաեւ դա տաս տա նին օրը, ինչ պէս Մար
գա րէն կ’ըսէ. «Տի րոջ օրը իբ րեւ գող պի տի գայ»49, որով հե տեւ յան կար ծա կի 
պի տի տես նենք զԻնք եկած՝ առանց ժա մի եւ առանց օրը գիտ նա լու, ինչ
պէս Տէ րը կ’ըսէ50:

Այս քան գո ղեր են, որոնք Աս տուա ծա շուն չին մէջ կ’երեւին:

Իսկ եթէ մէ կը հարց նէ, թէ մեղ քը ին չո՞ւ հա մար գո ղու թիւն է:
Կ’ըսենք, թէ բազ մա թիւ պատ ճառ նե րով:
Նախ՝ մեղ քը Աս տու ծոյ օրէնք նե րուն նկատ մամբ օրի նա զան ցու թիւնն 

է, այ սինքն՝ որ օրէնք նե րը կ’ար համր հէ։ Ար դա րեւ, օրէնք նե րէն մէ կը այս 
է. «Մի՛ գող նար», հե տեւա բար գո ղու թիւ նը մեղք է։

Երկ րորդ, որով հե տեւ բազ մա թիւ չա րու թիւն ներ գո ղու թե նէն յա ռաջ 
կու գան, քա նի որ շնու թեան նման չէ, որ միայն ինքն իրեն կը վնա սէ, եւ 
ոչ ալ ուրիշ մա հա ցու մեղ քի մը նման, այլ՝ բազ մա թիւ չա րու թիւն ներ կը 
ներ գոր ծէ։ Նախ՝ որով հե տեւ գո ղու թիւ նը մար դուն ան հան գիստ կը դարձ
նէ ամէն ժա մա նակ՝ գի շեր եւ ցե րեկ, այս տեղ ու այն տեղ շրջե լով։ Երկ
րորդ՝ իսկ ուրիշ ներ ալ իրենց տու նե րէն ներս հան գիստ չեն ըլ լար գո ղին 
պատ ճա ռով, եւ անոր [պատ ճա ռած] վա խին պատ ճա ռով, թե րեւս կտրէ 
իրենց կա րա սի նե րը։

Եր րորդ, քա նի որ անխղ ճու թեամբ ուրի շին ունե ցուած քը կ’առ նէ՝ իր 
արթ նու թիւ նը չար աշ խա տանք հա մա րե լով։

Չոր րորդ, որով հե տեւ եթէ ունե ցուածք նե րուն տի րոջ հան դի պի, անխ
տիր կը սպան նէ, որ պէս զի չյայտ նէ իր խայ տա ռա կու թիւ նը, կամ ալ 
դա տար կա ձեռն ել լէ։

Հին գե րորդ, քա նի որ Աս տուած Մար գա րէ ին մի ջո ցով կ’ըսէ. «Ի՛մս է 
ոս կին ու Ի՛մս է ար ծա թը, եւ որուն որ ուզեմ՝ կու տամ»51։ Ար դա րեւ, գո ղը 

46 Դ. Թագ. Ե. 20—27:
47 Ղեւտ. ԺԴ. 7. Դ. Թագ. Ե. Ղուկ. Դ. 27:
48 Գործք Ե. 1—10:
49 Հմմտ. Բ. Պետ. Գ. 10:
50 Տե՛ս Մատթ. ԻԴ. 43: Ղուկ. ԺԲ. 39:
51 Անգէ Բ. 9։
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Աս տու ծոյ կամ քը կ’ար հա մար հէ [կը մեր ժէ], միւս կող մէն կը յա փշ տա կէ. 
իրեն չէ տրուած, կ’ուզէ յափշ տա կու թեամբ ստա նալ։

Վե ցե րորդ, որով հե տեւ բո լոր մեղ քե րուն ար մա տը ցան կու թիւնն է, 
ըստ որում Առա քեա լը կ’ըսէ. «Ցան կու թիւն յղա նա լով, մեղ քին ծնունդ կու 
տայ»52։ Արդ, ցան կու թիւ նը գո ղու թիւն կը յոր դո րէ, քա նի որ մար դուն 
բնու թիւ նը ա նյագ է, հայ րե նա տուր դրախ տի գան ձե րէն ել լե լէն ետք։

Եօ թնե րորդ, քա նի որ կը վար ժուի այդ գոր ծին եւ այ լեւս ինք զինք չի՛ 
կրնար կտրել չար ըն թացք նե րէն։ Նոյ նիսկ եթէ բազ մա թիւ մա սեր կտրեն՝ 
չեն կրնար։ Ասոր պատ ճա ռը այս է, որով հե տեւ մեղ քե րու բո լոր տե սակ
նե րը մարմ նա կան ինչ քե րէն երեւե լի չե՛ն դարձ ներ գոր ծո ղին, այլ՝ ամ բող
ջը իր միտ քին մէջ միայն կը կա տա րուի, այդ պատ ճա ռով ալ շու տով կը 
զղջան, քա նի որ մեղ քե րուն ամ րա նա լու շաղ կապ չու նին։ Իսկ գո ղու թիւ
նը ինչ քե րը կը տես նէ եւ ագա հու թիւ նը՝ որ ինչ քե րուն կը շաղ կա պէ, ամէն 
կեր պով կը հա կազ դէ։

Ութե րորդ, որով հե տեւ գո ղու թե նէն ետք, եթէ բան մը գտնուի իր մօտ, 
նա խա տինք, թուք եւ նա խա տինք նե րու ամօթ կը բե րէ գոր ծո ղին վրայ։ 
Նաեւ, գլխո վին անո ղոր մա բար մահ է, քա նի որ դա տա ւոր նե րը բո լոր մե
ղա ւոր նե րուն կ’ողոր մին, սա կայն գո ղին՝ ոչ, ինչ պէս աւա զակ նե րը, որոնք 
Քրիս տո սի հետ խա չուե ցան։

Ին նե րորդ, քա նի որ գո ղին ազ գա կան նե րը իր պատ ճա ռով կ’ար հա
մար հուին եւ կո րուս տի կը հրա ւի րուին, ինչ պէս Աքա րա յին տու նը՝ իր 
հետ քար կո ծեց Յե սուն53։

Տա սնե րորդ, որով հե տեւ ան մասն ու ան բա ժին կը դարձ նէ Աս տու ծոյ 
Ար քա յու թե նէն, ինչ պէս Պօ ղոս Առա քեալ կ’ըսէ. «Ո՛չ շու նե րը եւ ո՛չ ալ գո ղե
րը Աս տու ծոյ Ար քա յու թիւ նը պի տի ժա ռան գեն»54։

Իսկ եթէ մէ կը ըսէ, ին չո՞ւ հա մար Եկե ղեց ւոյ մէջ կա նոն ներ օրի նադ
րուե ցան, թէ բո լոր մեղ քե րը խոս տո վա նու թեամբ կը քա ւուին, բայց 
գո ղու թիւ նը՝ ոչ։

Կ’ըսենք, թէ երեք պատ ճա ռով։
Նախ՝ որով հե տեւ Մար գա րէն կ’ըսէ. «Տի րոջ աչ քը բաց է մար դոց որ

դի նե րուն բո լոր ճա նա պարհ նե րուն վրայ»55, այդ պէս ալ Անոր ականջ նե րը 

52 Յակ. Ա. 15։
53 Տե՛ս Յես. Զ. 18. Է. 1—26. Ա. Մնաց. Բ. 7։
54 Հմմտ. Ա. Կորնթ. Զ. 9։
55 Հմմտ. Առակ. ԺԵ. 3։
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բաց են բո լոր աղա չանք նե րուն դի մաց։ Արդ, քա հա նան աղա չանք նե րով 
ժո ղո վուր դին մեղ քե րը կը քա ւէ, իսկ անի րա ւուա ծը կ’աղա չէ Աս տու ծոյ, 
թէ՝ մի՛ նե րեր զիս գող ցո ղին մեղ քե րը, ինչ բա նի պատ ճա ռով անի րա ւուա
ծին հե ծու թիւ նը թոյլ չի տար Աս տու ծոյ լսել քա հա նա յին աղա չանք նե րը, 
որոնք գո ղին հա մար են, ինչ պէս Մար գա րէն կ’ըսէ. «Ձեր մէջ անի րա ւուա ծը 
կ’աղա ղա կէ եւ հնձող նե րուն բո ղո քը»56։

Երկ րորդ, քա նի որ ինչ պէս ըսուե ցաւ, հնա րա ւոր չէ մեղ քին վար ժուա
ծին՝ ազա տիլ ատ կէ մար մի նի կեն դա նու թեամբ։ Արդ, եթէ քա հա նան գո
ղին մեղ քե րուն թո ղու թիւն կու տայ խոս տո վա նու թեամբ միայն, այդ բա
նը անոր հա մար հա մար ձա կու թիւն կ’ըլ լայ, որով առա ւել եւս ինք նավս
տահ կը դառ նայ, այդ պատ ճա ռով պէտք չէ թո ղու թիւն տալ։

Եր րորդ, որով հե տեւ եթէ գո ղը ինչ քե րը կը ձգէ, որ յափշ տա կած է, 
այն պէս կը կար ծէ, որ պէս թէ իր ձեռ քե րուն վաս տակն էր։ Նաեւ՝ ուրի շին 
ալ կցորդ կը դարձ նէ չար ինչ քե րուն եւ խորհր դա կից, որով զԱս տուած կը 
մե ղադ րէ, թէ կը տես նէ իր գո ղե րը…57։

Եւ գի տե լի է, թէ գո ղին մեղ քե րուն բժշկու թեան դե ղը Զաք կէ ո սը սոր
վե ցուց՝ Տի րոջ ըսե լով, թէ՝ «ինչ քե րուս կէ սը աղ քատ նե րուն պի տի տամ, իսկ 
եթէ ոեւէ մէ կուն զրկանք պատ ճա ռած եմ՝ քառա պա տի կը պի տի հա տու ցեմ»58, 
ինչ բա նին Տէ րը հա ճե ցաւ այդ պէս ընե լու։ Նման ապէս եւ գո ղը թող ընէ, 
ապա թէ չէ՝ չ’ազա տիր Աս տու ծոյ դա տաս տա նէն։ Եւ այս պի սին օրէնք է 
անոր, որ գո ղու թիւ նը գաղտ նի պա հած է, եւ իշ խանն ու դա տա ւո րը չեն 
լսած այդ մա սին։ Իսկ եթէ լսեն, ամ բող ջը կ’առ նեն, իր [ունե ցուածքն] ալ 
եւս, եւ մա հուան դա տավ ճիռ կու տան։

Իսկ եթէ մէ կը ըսէ, գո ղը կը կա մե նայ հա տու ցա նել, որո՞ւն պէտք է 
տայ, որով հե տեւ ինչ քե րուն տէ րե րը մե ռած են, եւ կամ եթէ կե րած է ու 
ոչինչ ունի, ի՞նչ պի տի հա տու ցա նէ։

Կը պա տաս խա նենք, եթէ տէ րե րը կան՝ անոնց թող տայ, իսկ եթէ 
կ’ամչ նայ՝ ուրիշ նե րուն մի ջո ցաւ թող տայ եւ կամ որեւէ մէկ պատ ճա ռա
բա նու թեամբ։ Իսկ եթէ մե ռած են, անոնց ազ գա կան նե րուն թող տայ, իսկ 
եթէ ազ գա կան ներն ալ չկան, անոնց բնու թե նա կից ներ կան՝ ուրիշ աղ
քատ ներ, անոնց թող տայ։ Կամ թէ ոչ՝ եկե ղե ցի ին թող տայ, որ պէս զի քա
հա նա յին մի ջո ցով մե ռե լին հո գի ին հա տու ցա նէ ինչ քե րը, քա նի որ եթէ 
մար մի նին չկրցաւ վճա րել ինչ քե րը, հո գի ին թող վճա րէ եկե ղեց ւոյ մի ջո

56 Յակ. Ե. 4։
57 Սաղմ. ԽԹ. 18։
58 Ղուկ. ԺԹ. 8։
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ցով։ Ապա թէ ոչ՝ հան դեր ձեա լին կը վճա րէ, այ սինքն՝ բա րու թիւն նե րու 
մաս եթէ ունի կամ Աւա զա նին շնորհ նե րը։

Իսկ անոր մա սին, որ կե րած է եւ ոչինչ ունի, գի տե լի է, թէ պէտք է 
զա նա զա նել գո ղին դէմ քը եւ ինչ քե րուն տէ րե րը, որով հե տեւ կան որոնք 
ընդ հան րա պէս աղ քատ են եւ գո ղու թիւն կ’ընեն, եւ այս ան ճա րա կու թիւ
նը կը գոր ծէ, այս պի սի նե րուն հա մար նե րե լի է գո ղու թիւ նը, քա նի որ 
բնու թեան հար կա ւոր պէտ քե րը հար կադ րե ցին զինք այդ բա նը գոր ծե լու։

Եւ կան [ոմանք], որոնք ունին եւ գո ղու թիւն կ’ընեն։ Այս պիս նե րուն 
հա մար մա հա ցու է, եւ ասոն ցը ան նե րե լի է։

Այս պէս ալ անի րա ւուա ծին դէմ քը կրկին է։ Որով հե տեւ կան, որոնք 
հա րուստ են, հոգ չեն ընէր գո ղե րուն տա րած նե րով։ Եւ կան՝ որոնք ուրիշ 
բան չու նին, բա ցի ան կէ՝ որ տա րին։

Արդ, աղ քատ կը կո չուի, որ կե րած է եւ ոչինչ ունի, պէտք է նոյն պէս 
բժշկել, ամօ թը յանձն առ նել եւ եր թալ ինչ քե րու տի րոջ մօտ ու ըսել անոր, 
թէ քու այս ինչ բա նը եւ այն ինչ բա նը կե րած եմ եւ չեմ կրնար դարձ նել, 
որով ամօ թի հար կադ րու թեամբ ինչ քե րուն տէ րը կը նե րէ անոր։ Իսկ եթէ 
ինչ քե րուն տէ րը մե ռած է, որ դի ին կամ ազ գա կան նե րուն քով թող եր թայ։

Իսկ եթէ ժա մա նա կով ուշ է եւ ինչ քե րու տէ րե րէն ոչ ոք մնա ցած է, 
ապա քա հա նա յին թող ըսէ եւ թո ղու թիւն ստա նայ։

Իսկ որոնք ինչ քեր ունին եւ գող ցած են, անոնց հա մար օրէն քը այն է, 
որ վե րը ըսուե ցաւ։ Իսկ միւս կող մը, այ սինքն՝ բո լոր անի րա ւուած նե րուն 
հա մար օրէն քը եւս նոյնն է, որով հե տեւ հա ման ման կեր պով պէտք է հա
տու ցա նել աղ քա տին, քա նի որ կ’ըսէ. «Ապ րե ցու ցէ՛ք աղ քա տին, տնան կին 
եւ հա րուս տին»59, որով հե տեւ Առա քեա լը կ’ըսէ. «Ո՛չ մէ կուն պար տա կան մի՛ 
մնա ցէք, այլ՝ որուն պէտք է հարկ տալ՝ հարկ տու էք, որուն մաքս՝ մաքս, որուն 
եր կիւղ՝ եր կիւղ, որուն պա տիւ՝ պա տիւ»60։

Եւ մար դա սէր Քրիս տո սին փառք յա ւի տեանս։ Ամէն։

Շարունակութիւնը՝ յաջորդիվ

Գրա բա րէ Արեւմ տա հա յե րէ նի վե րա ծեց՝
ՎԱ ՐԱՆԴ (ՅԱ ԿՈԲ) ՔՈՐԹ ՄՈ ՍԵԱՆ

59 Հմմտ. Սաղմ. ՁԱ. 4։
60 Հմմտ. Հռոմ. ԺԳ. 7։



	 ԷՋՄԻԱԾԻՆ	

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄԵՆ

ԿՐՈՆԻ ԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ1

Սկիզբը՝ թիվ Զ.։

ՀԱ ՎԱ ՏԻ ԷՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ (ՄԱՍ Ա.)

Կե ցու թյուն եւ հա վատ (գլուխ Ա.)

«Ողջ մշա կույ թը տա ճա րից է»:
Ջեյմս Ֆրե զեր2

Ա յն հան գա ման քը, որ կրո նը նույ նիսկ այ սօր կապ ված է մեր ժա մա նակ
նե րի ամե նան շա նա կա լից հո գեւոր շար ժում նե րի հետ, եւս մեկ ան

գամ հի շեց նում է մեզ մշա կույ թի՝ հա վատ քի հիմ քում ար մա տա ցած լի նե լու 
մա սին. չէ՞ որ մշա կույ թի կա ղա պար ներն առա ջին հեր թին սահ ման վում 
են այն իրո ղու թյամբ, թե ինչ պես է մարդն ըն կա լում իրեն շրջա պա տող 
աշ խար հը, ինչ է մտա ծում իր, կյան քի, Բարձ րա գույ նի մա սին, բա րո յա
գի տա կան ինչ պի սի սկզբունք ներ են պայ մա նա վո րում նրա արարք նե
րը, ինչ պի սի մտա տի պար ներ են ոգեշն չում նրա ստեղ ծա գոր ծա կան աշ
խա տան քը: Այլ կերպ ասած՝ մշա կույ թը, վեր ջի վեր ջո, ծնունդ է առ նում 
այն երեւույ թի խոր քե րում, ին չը, բա ռիս ամե նա լայն իմաս տով, կա րե լի է 
կրոն ան վա նել:

Պատ մու թյու նը լե ցուն է բազ մա թիվ օրի նակ նե րով, որոնք ցույց են 
տա լիս, թե ինչ պես են գա ղա փար ներն ու հա վա տա լիք նե րը շարժ ման մեջ 
դրել աշ խար հը, ինչ պես են առաս պել նե րը, հա յե ցա կար գերն ու հա մոզ

1 Թարգմանությունը կատարել ենք հետեւյալ հրատարակությունից՝ Пр отои е р е й	
Ал ександ р 	Мень , Истоки религии, Москва, 2011, հտ. Ա., էջ 15—44:

2 Սույն հեղինակի՝ կրոնամշակութային տարբեր միջավայրերում երբեւէ գոյություն 
ունեցած զանազան տաճարների առնչությամբ դիտարկումներն առկա են հետեւյալ 
աշխատության մեջ, տե՛ս S i r 	 J am e s 	 G eorg e 	 F r az e r , Folk-Lore in the Old Testament: studies 
in comparative religion, legend and law, vol. 1—3, London, 1918. հմմտ. В .	Н .	Т елия , Русская фразео-
логия: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты, Москва, 1996, էջ 244 
(ծնթ. թրգմ.):
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մունք նե րը փո խա կեր պել մշա կույ թի պատ կե րը: Ար վես տի բնա գա վա
ռում սույն փաստն ան հեր քե լի է, բայց այն կա րե լի է հայտ նա բե րել նաեւ 
գի տու թյան բա րեշր ջու թյան (էվո լյու ցիա) մեջ:

Դժվար թե քսան հինգ դար առաջ ապ րած մար դիկ մտա վոր առու մով 
թույլ լի նեին մեր ժա մա նա կա կից նե րից: Հի շենք, օրի նակ, Արիս տո տե լի 
հա մա պար փակ ուսում նա սի րու թյուն նե րը, Էվկ լի դե սի մա թե մա տի կա կան 
տե սու թյուն նե րը կամ Ար քի մե դի ճար տա րա գի տա կան հան ճա րը: Ի՞նչ 
պատ ճառ նե րով այդ քան դան դաղ ըն թացք ստա ցավ գի տու թյան ու գի
տար վես տի (տեխ նի կա) առա ջա դի մու թյու նը: Ան տիկ աշ խար հում բո լոր 
նա խադ րյալ ներն առ կա էին դրա հա մար, սա կայն այն կանգ առավ կես 
ճա նա պար հին: Ըստ երեւույ թին՝ կա րեւո րա գույն խո չըն դոտն այս տեղ 
բնու թյան հե թա նո սա կան աստ վա ծա ցումն էր, որը հաղ թա հա րեց միայն 
սուրբգ րա յին հա վա տը: Այն իր մեջ բո վան դա կում էր սեր մեր, որոնք 
ծլար ձա կե ցին նոր ժա մա նակ նե րում: Հա մա ձայն Սուրբ Գրքի՝ մարդն 
ստեղծ ված է Աստ ծու պատ կե րով, կոչ ված է աշ խար հը տնօ րի նե լու եւ 
արա րե լու հա մար, իսկ աշ խարհն ինք նին Աստ վա ծաշն չում ըն կալ վում 
է որ պես գոր ծըն թաց, որը նյու թա կան տիե զեր քը պետք է ստո րա կար գի 
Ոգուն: Այս բո լոր գա ղա փար նե րը ԺԶ.—ԺԷ. դա րե րում հիմք հան դի սա ցան 
բնա գի տու թյան զար գաց ման հա մար, որից եւ ծնունդ առավ ժա մա նա կա
կից գի տու թյու նը3: Սույ նը դե ռեւս 1920ական թվա կան նե րին մատ նան շել 
է ռուս հայտ նի գիտ նա կան Վ. Ի. Վեր նադս կին: «Ինչ պես որ մարդ կա յին 
անձ նա վո րու թյան մյուս բո լոր հո գեւոր դրսեւո րում նե րը,— գրում էր նա,— 
այն պես էլ գի տու թյունն ի հայտ է եկել կրո նից»4:

Նույ նիսկ հա վատ քից չա փա զանց հե ռու հե տա զո տող նե րի հա մար 
վա ղուց ար դեն պարզ է դար ձել, որ բա րո յա գի տու թյունն ու բնա զան ցա
գի տու թյու նը, ար վես տը եւ բնա գի տու թյունն իրենց ծագ մամբ պար տա
կան են նրան: Ար վես տը ծնունդ է առել որ պես պաշ տա մուն քա յին իրո
ղու թյուն, գի տու թյունն ու փի լի սո փա յու թյունն ի հայտ են եկել որ պես 

3 Այն հանգամանքը, որ քրիստոնեական գաղափարներն անմիջապես չխթանեցին 
գիտության զարգացումը, բացատրվում է միջնադարյան եկեղեցական գիտակցության մեջ 
հեթանոսական վերապրուկների ծանրության առկայությամբ: «Ժամանակակից Եւրոպայում 
գիտության առաջընթացը,— ինչպես ասում է Վ. Հոքինգը,— ոչ միայն եւրոպական կրոնի 
բնական հետեւանքն է, այլեւ շոշափելի չափով նաեւ այդ կրոնի մի մասը» (տե՛ս W.	Hock ing , 
The Coming World Civilisation, New York, 1956, էջ 62): Նույն միտքն արտահայտել է նաեւ մեկ այլ 
ամերիկացի մտածող Ք. Քոթենը (տե՛ս K .	Cauth en , Science, Secularization and God, New York, 
1968, էջ 182): Տե՛ս նաեւ J .	Cogl e y, Religion in a Secular Age, New York, 1969, էջ 129:

4 Տե՛ս В .	И .	В е рнадский , Очерки и речи, Прага, 1922, մաս 2րդ, էջ 15:
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կրո նա կան աշ խար հա յե ցո ղու թյունն իմաս տա վո րե լու փորձ. բա րո յա կա
նու թյու նը, իրա վուն քը, ըն տա նի քը խարսխ վել են հա վատ քի պատ վի րան
նե րի վրա5: Եւ դա վե րա բե րում է ոչ միայն ան ցյա լին: Ինչ պես հին ժա մա
նակ նե րում, այն պես եւ այ սօր Տիե զեր քի բարձ րա գույն իմաս տի հան դեպ 
առ կա հա վատն այն առանցքն է, որը ներ քին միաս նա կա նու թյուն է հա
ղոր դում ցան կա ցած մշա կույ թի:

* * *
Իսկ ի՞նչ է ինք նին կրո նը, կրո նա կան հա վա տը, եւ ի՞նչն է այն սկզբնա

վո րում: Սույն հար ցե րին տրվում են բազ մա զան, իսկ եր բեմն էլ՝ հա կա
սա կան պա տաս խան ներ: Այս պես, օրի նակ՝ Ի. Կան տը կրո նը կա պում էր 
բա րո յա կան պար տա վո րու թյան զգա ցո ղու թյան հետ, գեր մա նա ցի աստ
վա ծա բան Ֆ. Շլա յեր մա խե րը՝ կախ վա ծու թյան զգա ցու մի, ֆրան սիա ցի 
պատ մա բան Ս. Ռեյ նա խը՝ «խղճմտանք առա ջաց նող զգա ցո ղու թյուն նե
րի ամ բող ջու թյան» հետ, անգ լիա ցի մտա ծող Բ. Ռա սելն այն սահ մա նում 
էր որ պես վախ առ անի մա նա լին, իսկ գեր մա նա ցի փի լի սո փա Ֆ. Պաուլ
սե նը՝ իբ րեւ «խո նար հու թյան եւ հույ սի» մեջ բո վան դակ ված ներ քին 
տրա մադր վա ծու թյուն6: Ներ կա յումս գրա կա նու թյան մեջ առ կա են կրո
նի ավե լի քան յո թա նա սուն սահ մա նում եւ դրա ծագ ման վե րա բե րյալ 
բազ մա թիվ տե սու թյուն ներ:

Մենք, իհար կե, սույն հատ վա ծում կանգ չենք առ նի «լու սա վո րիչ նե
րի» այն կար ծի քի վրա, ըստ որի՝ կրո նը կար ծես թե կան խամ տած ված 
խա բեու թյան ար դյունք է: Այս տե սա կե տից վա ղուց ար դեն հրա ժար վել 
են հենց իրենք՝ աստ վա ծա մերժ նե րը7: Փո խա րե նը՝ նրանք առա վել հա

5 Սույն դրույթը համոզիչ կերպով հատկապես զարգացրել է ֆրանսիացի հասարակագետ 
Էմիլ Դյուրկհայմը (առավել մանրամասն տե՛ս Э .	Дюрк г е йм , Социология и теория позна-
ния, «Новые идеи в социологии», Москва, 1914, Բ. Ժողովածու, էջ 27—67. E .	Durkh e i m , The 
Elementary Forms of the Religious Life, New York: Collier Books, 1961, էջ 463):

6 Սույնի առնչությամբ տե՛ս И .	Кан т, Религия в пределах только разума, Санкт-Петербург, 
1908, էջ 179. Ф.	Шлейе рмах е р, Речи о религии, Москва, 1911, էջ 35. С .	Р ейнак , Орфей. Все-
общая история религии, Париж, 1910, էջ 12 եւ Ф.	Паул ьс ен , Введение в философию, 4-е издание, 
Москва, 1914, էջ 259: Ընդհանուր մի ակնարկ առկա է նաեւ հետեւյալ գրքում՝ Прот.	Т.	Бу т -
к е вич , Религия, ее сущность и происхождение, т. 1—2, Харьков, 1902—1904, իսկ ժամանակակից 
գրքերից տե՛ս W.	Schm i d t , Der Ursprung der Gottesidee, 2 Auf., Band 1, Münster, 1926. “Handbuch 
theologischer Grundbegriffe”, Band II, München, 1963, էջ 428: 

7 Վերջինը, ով ջատագովում էր վերոհիշյալ տեսակետը, գերմանացի մարքսիստ 
Հ. Էյլդերմանն է (տե՛ս Г.	Эйл ьд е рман , Первобытный коммунизм и первобытная религия, пер. с 
немецкого, Москва, 1923, էջ 141—142):
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մա ռու թյամբ էին կառ չել ԺԸ. դա րի մեկ այլ հա յե ցա կար գին, ըստ որի՝ 
կրո նը բնու թյան օրենք նե րին ան ծա նոթ նախ նա դա րյան մար դու ան գի
տու թյան պտուղն է: Նմա նա տիպ հայ տա րա րու թյուն նե րը դե ռեւս բա վա
կա նին տա րած ված են հա կակ րո նա կան գրա կա նու թյան մեջ. այն փաս
տը, որ կրո նը չան հե տա ցավ, երբ մար դու՝ բնու թյան իմա ցու թյունն առա
վել ամ բող ջա կան դար ձավ, այն հան գա ման քը, որ ար դի կրթվա ծու թյան 
ամե նա բարձր մա կար դա կում գտնվող մար դիկ են դա վա նում այն, լիո վին 
հեր քում է սույն տե սու թյու նը, հե տեւա բար աս տի ճա նա բար դուրս է բեր
վում աստ վա ծա մեր ժա կան զի նա նո ցից8:

Ներ կա յումս նյու թա պաշ տու թյու նը, սո վո րա բար սահ մա նա փակ վում 
է այն իրո ղու թյամբ, որ կրո նը դի տար կում է որ պես ոչ հա վաս տի, սա կայն 
մարդ կանց գի տակ ցու թյան մեջ իրենց իսկ գո յու թյան նյու թա կան պայ ման նե
րի՝ իրա կան հա սա րա կա կան գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված ար տա ցո լանք: 
Այլ կերպ ասած՝ «հիմ քը», այ սինքն՝ ընկերայինտնտե սա կան, աշ խար
հագ րա կան, ազ գա յին եւ ար տա քին այլ պատ ճառ ներն «առաջ նա յին» են 
կրո նի վե րա բեր մամբ, որն իբ րեւ թե դրանց ար գա սիքն է9:

Իհար կե, սխալ կլի ներ հեր քել այն հան գա ման քը, որ նյու թա կան գոր
ծոն նե րը նե րազ դում են մարդ կանց հո գեւոր կյան քի վրա, սա կայն պա
կաս ուժեղ չէ նաեւ հա կա ռակ ներ գոր ծու թյու նը, որը կաս կա ծի տակ է 
առ նում հենց «առաջ նայ նու թյան» գա ղա փա րը: Պար զա բա նենք օրի նա
կով: Ար ձա նի պա րա գա յում քարն ինք նին առաջ նա յին է, բայց պա կաս 

8 Խոսելով կրոնի առաջացման մասին՝ Գ. Պլեխանովը գրում էր հետեւյալը. «Շատ 
հստակ է: Այդ ուժերի հանդեպ առկա հավատն իր ծագմամբ պարտական է տգիտությանը» 
(տե՛ս Г.	В .	Пл е х ано в , О религии и церкви, Москва, 1957, էջ 138): Առարկելով նրան՝ ԽՍՀՄ 
Գիտությունների Ակադեմիայի թղթակից անդամ Ա. Սպիրկինը նշում է. «Այդ «շատ հստակ է» 
արտահայտությունն իրականում այդքան էլ պարզ չէ: Պիթեկանթրոպոսը շատ ավելի անգետ 
էր, քան՝ կրոմանյոնյան մարդը (էլ չեմ խոսում ժամանակակից քահանայի մասին), սակայն 
նա ֆետիշիստ չէր» (տե՛ս А .	Спиркин , Происхождение сознания, Москва, 1960, էջ 266):

9 «Կյանքի համար անհրաժեշտ անմիջական նյութական միջոցների ստեղծումը՝ 
ժողովրդի կամ դարաշրջանի տնտեսական զարգացման այս մակարդակի հետ միասին 
կազմավորում է այն հիմունքը, որից (ընդգծումն Ալեքսանդր Մենինն է) զարգանում 
են... կրոնական պատկերացումները» (տե՛ս Ф .	Э н г е л ьс , Речи на могиле К. Маркса.— 
հեղինակի հղումը թերի է, քանի որ վերջինս չի նշում հղման էջերն ու մյուս անհրաժեշտ 
տեղեկությունները, այդ իսկ պատճառով մեկ այլ հրատարակությամբ փորձել ենք 
ամբողջացնել այն՝ К .	М а р кс , 	 Ф .	Э н г е л ьс , Сочинения, т. 19, 2-е изд., Москва, 1961, 
էջ 350—351): «Նյութական հարաբերությունների առարկայական համակարգի (այսինքն՝ 
տնտեսական հիմնակետի) միջոցով են կառուցվում վերջինիս սահմանած մարդկային 
հարաբերությունների, հայացքների եւ պատկերացումների, որոնց դասին է պատկանում 
նաեւ կրոնը, երկրորդական ու ածանցյալ համակարգերը» (տե՛ս Д .	М .	У г ринович , Введе-
ние в теоретическое религиоведение, Москва, 1973, էջ 34):
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առաջ նա յին չեն նաեւ քան դա կա գոր ծի մտահ ղա ցումն ու վար պե տու
թյու նը: Կա րե լի է ասել ավե լին՝ մտադ րու թյան մեջ քան դա կա գոր ծու թյան 
պատ կերն ար դեն ներ կա յու թյուն է, մինչ դեռ քարն առանց դրա ըն դա մե
նը մի քար է: Նմա նա տիպ «հե տա դարձ կապ» առ կա է մի կող մից՝ մար դու 
ստեղ ծա գոր ծու թյան, մտքի ու հա վատ քի, իսկ մյուս կող մից՝ իր կյան քի 
նյու թա կան պայ ման նե րի մի ջեւ: Սույն առն չակ ցու թյունն ըն դու նում է 
նույ նիսկ մարք սիզ մը10:

Այս պես, օրի նակ՝ հա սա րա կա կան, տնտե սա կան ու քա ղա քա կան 
գա ղա փար նե րը միշտ ար մա տա վոր ված են աշ խար հա յե ցո ղու թյան 
սկզբունք նե րի՝ իբ րեւ ամ բող ջու թյան մեջ, եւ հա ճախ այդ սկզբունք նե րը 
քիչ են ուշադ րու թյուն հատ կաց նում առ կա իրա կա նու թյա նը՝ զար գա նա
լով հա կա ռակ դրան: «Ցան կա ցած կա տա րե լա տիպ,— ինչ պես նշում էր 
ռուս փի լի սո փա Ե. Տրու բեց կո յը,— նույ նա կան չէ այն պա հանջ նե րին ու 
հե տաքրք րու թյուն նե րին, որոնք նա կոչ ված է բա վա րա րե լու... այն իր մեջ 
բո վան դա կում է ինչոր մի բան, որն առ կա չէ դրան ցում»11:

Դրա նից զատ՝ կրո նի նյու թա պաշ տա կան բա ցատ րու թյու նը գրե թե 
հաշ վի չի առ նում մար դու հո գեւոր աշ խար հի ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու
ժը. այն չի ցան կա նում ըն դու նել անձ նա յին սկզբի դե րա կա տա րու թյու նը՝ 
փո խա րի նե լով հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րով: Մինչ դեռ, ինչ
պես ար դա րա ցիո րեն նշել է Ս. Բուլ գա կո վը, «եթե կա մի ոլորտ, որ տեղ 
ստեղ ծա գոր ծա կան ան հա տա կա նու թյան բա ցա ռիկ դերն առա վել ան վի
ճե լի է ու ակն հայտ, ապա դա այն է, որ տեղ գոր ծում է ան հայտ, իս կա
պես մո գա կան կեր պով մար դուն լու սա վո րող ներշն չան քը. նմա նա տիպ 
մի ոլորտ են կրոնն ու ար վես տը»12:

Հայտ նի հա սա րա կա գետ Մաքս Վե բե րը միան գա մայն հիմ նա վոր կեր
պով մատ նան շել է այն իրո ղու թյու նը, որ կրո նը ձեւա վոր վում է ընտ րյալ 
փոք րա մաս նու թյան՝ «խա րիզ մա տիկ առաջ նորդ նե րի» մի ջա վայ րում, 
որոնց գա ղա փար նե րը հսկա յա կան ազ դե ցու թյուն են թող նում հա սա րա
կու թյան սո ցիա լա կան ու տնտե սա կան կար գե րի վրա: Նոր կրո նա կան 
վար դա պե տու թյան քա րոզ չու թյու նը ներ խու ժում է պատ մա կան ըն թացք՝ 
որ պես ոգու խոր քե րում ծնունդ առած ինչոր բան, եւ չնա յած դրա հա

10 Օրինակ տե՛ս К .	Маркс , 	Ф .	Эн гел ьс , Избранные письма, Москва, 1953, էջ 427:
11 Տե՛ս Е .	Т ру б ецкой , К характеристике учения Маркса и Энгельса о значении идей в исто-

рии, в книге: Проблемы идеализма, Москва, 1903, էջ 71:
12 Տե՛ս С .	Бул гаков , Два града, т. 2, էջ 25:
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ջո ղու թյու նը մե ծա պես կախ ված է հա սա րա կա կան պայ ման նե րից, այ
դու հան դերձ պայ ման ներն ինք նին չեն ստեղ ծում այն: Մ. թ. ա. Զ. դա րի 
Հնդկաս տա նի դա սա կար գա յին հա րա բե րու թյուն նե րից բուդ դիս տա կան 
նիր վա նա յի խորհր դի բխե ցու մը, կամ ԺԷ. դա րում Գեր մա նիա յում կա
պի տա լիզ մի առա ջաց մամբ Յա կոբ Բյո մեի աստ վա ծի մա ցու թյան (թեո սո
ֆիա) բա ցատ րու թյու նը կլի նեին անի մաստ: Նմա նա տիպ բա ցատ րու թյու
նը, ըստ Բուլ գա կո վի բնո րոշ ման, կնման վեր այն երեւույ թին, որ «երաժշ
տա կան քննա դա տը Բեթ հո վե նի մա սին տե ղե կաց ներ մեզ, թե նա մանր 
բուր ժուա է եղել, եւ հենց դրա մեջ է թաքն ված նրա Ին նե րորդ սիմ ֆո
նիա յի ողջ գաղտ նի քը»13:

Եթե հիմ քի ու վեր նա շեն քի14 հա յե ցա կարգն ար տա հայ տեր պատ մա
կան իրա կա նու թյու նը, ապա հա սա րա կու թյան կա ռուց ված քի ու կրո նի 

13 Անդ, էջ 24:
14 Ռուսերեն բնագրում հեղինակի կիրառած «базис» բառը որոշ հատվածներում 

թարգմանել ենք «հիմք» կամ «հիմնակետ» բառերով։ Վերոնշյալ հատվածում Ալեքսանդր 
Մենն օգտագործել է «базис и надстройка» արտահայտությունը, որը հասարակության 
վերաբերյալ մարքսիստական ուսմունքի ստորոգությունն է, մատնանշում է հասարակական 
կազմավորման առաջնային ու երկրորդական կառույցներն ու համապատասխանում է 
որոշակի հասարակություններին: Կազմավորման հիմքը՝ բազիսը, տնտեսական, այսինքն՝ 
որոշակի պատմական բնույթի հասարակական արտադրական հարաբերությունների 
ամբողջությունն է, իր հասարակական ողջ կացութաձեւի տնտեսական հարաբերությունների 
միասնությունը: Իսկ վերնաշենքը հասարակական եւ առաջին հերթին՝ քաղաքական ու 
իրավական հարաբերությունների եւ գիտակցության ձեւերի ամբողջականությունն 
է: Գիտնականները զանազանում են վերնաշենքի երկու մաս՝ քաղաքաիրավական եւ 
գաղափարաբանական, որն իրենից ներկայացնում է փիլիսոփայական, հա սա րա կա
գիտական, քաղաքական, իրավական, բարոյագիտական, կրոնական եւ այլ ուս մուն քների 
մի ամբողջություն: Հասարակության հոգեւոր կյանքում նմանաբնույթ ուս մունք ներն 
օժտված են գաղափարախոսական կարգավիճակով, այսինքն՝ ուղղակիորեն մաս նակցում 
են գաղափարաբանական հարաբերությունների եւ դրանց հիմնարար ձեւե րի՝ իրավական 
համակարգի, պետական ու հասարակական հաստատությունների եւ կազ մա կեր պու թյուն
ների ու այլնի ձեւավորման գործընթացին: Փոխազդեցության ընթացքում բազիսն ու վեր
նաշենքը՝ պատճառն ու հետեւանքը, հաճախ փոխվում են տեղերով: Բազիսը սահմանում է 
վերնաշենքը, իսկ վերջինս ոչ միայն արտացոլում եւ ամրապնդում է բազիսը, այլեւ ստեղծում 
կամ դանդաղեցնում է դրա զարգացման օրինաչափ իրավական պայմանները (առավել 
մանրամասն տե՛ս R .	W i l l i a m s , Base and superstructure in Marxist cultural theory, “New Left 
Review” I (82), November—December, 1973. նույնի Marxism and Literature, Oxford, 1977. ինչպես 
նաեւ՝ J .	L a r ra i n , Marxism and Ideology, New Jersey: Humanities Press, 1983. Ch .	Harman , Base 
and Superstructure, ‘’International Socialism’’ 2:32, Summer 1986, էջ 3—44: Հմմտ. տե՛ս T.	Bottomore 
(ed.), A Dictionary of Marxist Thought, 2nd ed. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing, 1991, էջ 45—
48. R .	Ko s e l l e ck , The Practice of Conceptual History. Timing History, Spacing Concepts, Stanford, 
2002. ինչպես նաեւ՝ K .	Marx , Zur Kritik der politischen Ökonomie, Berlin, 1859. F.	Tomb erg , Basis 
und Überbau im historischen Materialismus, In: F.	Tomb e rg , Basis und Überbau, Sozialphilosophische 
Studien, Neuwied, Berlin 1969, էջ 7—81. տե՛ս նաեւ К .	Маркс 	и 	Ф .	Эн гел ьс , Сочинения, том 13, 
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հա մա պա տաս խա նու թյունն առա վել ակն հայտ կլի ներ: Իրա կա նում նմա
նա տիպ հա ման մա նու թյան կա րե լի է հան դի պել ծայ րա հեղ դեպ քե րում: 
Սա կայն, փաս տը, որ կրոն նե րը փո խանց վում են ազ գից ազգ, դա րաշր
ջա նից դա րաշր ջան, ճիշտ հա կա ռակն է վկա յում: Քրիս տո նեու թյու նը, 
որն ի հայտ է եկել ստրկա տի րա կան աշ խար հում, շա րու նա կում է ապ րել 
հե տա գա բո լոր կազ մա վո րում նե րի պայ ման նե րում: Իս լա մը, որն առա
ջա ցել է ցե ղա յին հա սա րա կար գի կազ մա լուծ ման պայ ման նե րում, դար
ձել է տա րաբ նույթ տնտե սա կան ու հա սա րա կա կան կա ցու թա ձեւ ունե
ցող բազ մա թիվ երկր նե րի կրոն: Կա պի տա լիս տա կան Ճա պո նիա յում մինչ 
այժմ գե րիշ խում է հե թա նո սա կան արեւա պաշ տու թյու նը (սին տոիզմ), 
իսկ Հնդկաս տա նի ժո ղո վուրդ նե րը Վե դա նե րի կրո նը դա վա նում են ար
դեն չորս հա զար տա րի:

Նմա նա տիպ մի բան տե ղի է ունե նում նաեւ ար վես տում: Օրի նակ՝ 
այն հան գա ման քը, որ եգիպ տա կան դի մա պատ կեր ներն ու «Իլիա կան»ն 
ստեղծ վել են բո լո րո վին այլ «բա զի սի» պայ ման նե րում, չի խան գա րում 
մեզ ըն կա լել եւ հիա նալ դրանց մնա յուն գե ղեց կու թյամբ:

Ճիշտ այդ պես էլ ան մա հու թյան, կյան քի իմաս տի, մար դու առ Աստ
ված հա րա բե րու թյան խնդիր նե րը, որոնք հու զել են մե զա նից հա զա րա
մյակ ներ առաջ ապ րած մարդ կանց, միշտ հրա տապ են ու ար դիա կան: 
Հո բի գիր քը, հնդկա կան Բհա գա վադգի տան կամ Պլա տո նի փի լի սո փա
յու թյունն իրա կան ար ձա գանք են գտնում Ի. դա րում:

Նյու թա պաշ տու թյու նը (մա տե րիա լիզմ) չի կա րող ան տե սել այս բո լոր 
փաս տե րը եւ ստիպ ված է ընդգ ծել վեր նա շեն քի ու տնտե սու թյան մի ջեւ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բար դու թյու նը։ Այ դու հան դերձ հատ կա պես 
վեր ջի նին է նա ան փո փոխ կեր պով վե րագ րում առաջ նա հեր թու թյու նը: 
«Մեկ ան գամ առա ջա նա լով,— պնդում է Էն գել սը,— կրո նը միշտ պահ պա
նում է ավե լի վաղ ժա մա նակ նե րից ժա ռան գած որոշ պատ կե րա ցում նե րի 
պա շա րը, քա նի որ գա ղա փա րա խո սու թյան բո լոր ոլորտ նե րում ավան դույ
թը պահ պա նո ղա կան մեծ ուժ է հան դի սա նում: Սա կայն հաս կա ցու թյուն
նե րի այս պա շա րում տե ղի ունե ցող փո փո խու թյուն նե րը սահ ման վում են 

2-е изд., Москва, 1959, էջ VII, 6—7, 289, 370. նույնի Сочинения, том 37, 2-е изд., Москва, 1965, էջ 
IX, 394—395, 418 ու մյուս հատորները: Հմմտ. М.	Д .	К амма ри , Что такое базис и надстройка 
общества, Москва, 1957. նույնի За творческое изучение и разработку теории базиса и надстройки, 
«Коммунист», № 4, 1957. նույնի Основы марксистской философии, 2 изд., Москва, 1963. տե՛ս նաեւ 
В .	К елл е , 	М .	Ковал ь зон , Курс исторического материализма, Москва, 1969:
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դա սա կար գա յին, հե տեւա բար տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րով»15: Այլ 
խոս քով՝ հա վա տա լիք ներն ի հայտ են գա լիս «բա զի սի» վրա, պահ պան
վում են ավան դույ թով եւ փո փոխ վում են նույն պես «բա զի սի» ազ դե ցու
թյամբ: Սա կայն կրո նի իրա կան պատ մու թյու նը ոչն չաց նում է այդ հա մա
կար գը: Հո գեւո րի՝ ավե լի վառ, բա ցա ռիկ դրսեւո րում նե րը բնավ էլ հեշտ 
չէ կա պակ ցել տնտե սու թյա նը, իսկ ավան դույ թի առու մով դրանք հա ճախ 
բա ցա հայտ կեր պով հա կա դիր են: Սա բա վա կա նին հստակ երեւում է 
բուդ դիզ մի, քրիս տո նեու թյան եւ իս լա մի օրի նա կով: Բուդ դա յի ուս մուն քը, 
Ավե տա րանն ու Ղու րա նը շատ առում նե րով կա սեց րել են հա մընդ հա նուր 
ըն դու նե լու թյուն գտած հա վա տա լիք նե րը, բայց դա ամե նեւին չի նշա նա
կում, որ դրանց նո րա մու ծու թյու նը պայ մա նա վոր ված է եղել տնտե սա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րում առ կա փո փո խու թյուն նե րով:

* * *
Կրո նը, կապ ված լի նե լով որո շա կի պատ մա կան, աշ խար հագ րա կան 

ու ազ գա յին մի ջա վայ րի հետ, ինչոր ձեւով միշտ վեր է խո յա նում դրա
նից: Այդ իրո ղու թյամբ է բա ցատր վում այն զար մա նա լի հո գեւոր ընդ
հան րու թյու նը, որը հա ճախ ի հայտ է գա լիս ժո ղո վուրդ նե րի կյան քում, 
որոնք մի մյան ցից բա ժան ված են հո գե բա նա կան, ռա սա յա կան ու պատ
մա կան անջր պետ նե րով (այդ պի սի մի օրի նակ է հրեա կան եւ կալ վի նա
կան հա մայնք նե րի նմա նու թյու նը): Եւ ընդ հա կա ռա կը՝ եր կու ժո ղո վուրդ 
կա րող են ռա սա յա կան, տնտե սա կան, պատ մա կան ու աշ խար հագ րա
կան միաս նու թյուն կազ մել, իսկ իրենց կրո նա կան գի տակ ցու թյամբ՝ 
էա կա նո րեն տար բեր վել:

«Մենք տես նում ենք,— գրում է պատ մու թյան՝ անգ լիա ցի փի լի սո փա 
Քրիս տո ֆեր Դո ու սո նը,— բո վան դակ ազ գե րի, որոնք մի մշա կույ թից ան
ցում են կա տա րում դե պի մյու սը՝ առանց կեն սա պայ ման նե րի շո շա փե
լի փո փո խու թյուն նե րի, իսկ իս լա մի օրի նա կով՝ ակա նա տես ենք լի նում 
կյան քի վե րա նո րո գու թյան այն ուժե րով, որոնք ծնունդ են առել Արա
բիա յի անպ տուղ հո ղի վրա եւ փո խա կեր պել են Բոս նիա յի սլա վո նա կան 
լեռ նա կան նե րի, Արեւե լյան Հնդկաս տա նի մա լա յա կան ծո վա հեն նե րի, 
Պարս կաս տա նի ու Հյու սի սա յին Հնդկաս տա նի բարձր քա ղա քակր թու
թյուն ունե ցող ժո ղո վուրդ նե րի եւ Աֆ րի կա յում բնակ վող սեւա մորթ վայ

15 Տե՛ս К .	Маркс , 	Ф .	Эн гел ьс , Избранные письма, Ленинград, 1947, էջ 315—316:
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րի ցե ղե րի ողջ կյանքն ու հա սա րա կա կան կա ռուց ված քը: Ազ գե րի մի ջեւ 
առ կա հիմ նա կան ար գե լա պատ նեշ նե րը ռա սա յա կան, լեզ վա կան կամ 
աշ խար հագ րա կան բնույ թի չեն, այլ պայ մա նա վոր ված են ոգու տար բե
րու թյամբ՝ հել լեն ներ ու բար բա րոս ներ, հրեա ներ եւ ոչ հրեա ներ, մու սուլ
ման ներ ու հին դուիստ ներ, քրիս տո նյա ներ եւ հե թա նոս ներ: Այս բո լոր 
դեպ քե րում առ կա են իրա կա նու թյան զա նա զան հա յե ցա կար գեր, բա րո
յա կան ու գե ղա գի տա կան կա նոն ներ, մի խոս քով՝ տար բեր նե րաշ խարհ: 
Յու րա քան չյուր քա ղա քակր թու թյան հիմ քում ըն կած է հո գեւոր եր կու 
գոր ծոն՝ մտքի ու գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ մա կա նո րեն ձեւա վոր ված 
ընդ հան րու թյունն ու մար գա րեի կամ մտա ծո ղի հան կար ծա կի լու սա վո
րու թյու նը: Հի րա16 լե ռան քա րան ձա վում Մու հա մե դի փոր ձա ռու թյու նը, 
ին չի ըն թաց քում նա հաս կա ցավ, որ Աստ վա ծա յին Միաս նու թյան վե հու
թյան եւ զո րու թյան հա մե մատ մարդ կա յին կյան քը կարճ ու ողոր մե լի է 
մո ծա կի թեւի թրթռո ցի պես, փո խեց մարդ կու թյան հսկա յա կան հատ վա
ծի կյան քը: Քան զի Աստ ծու միե ղե նու թյան մա սին հայ տա րա րող մուե
ձի նի17 ձայնն օրը երեք ան գամ լսող ժո ղո վուր դը չի կա րող աշ խար հին 
նա յել նույն աչ քե րով, ինչ հին դուիս տը, որն աստ վա ծաց նում է բնու թյան 
կեն դա նու թյու նը՝ դրա դրսեւոր ման ան թիվ ձեւե րով, եւ Տիե զերքն ըն կա
լում որ պես տիե զե րա կան սե ռա կան ուժե րի խա ղի դրսեւո րում: Բայց 
եթե մտա վոր ու հո գեւոր փո փո խու թյուն նե րը հե ռագ նաց ար դյունք ներ 
են տա լիս ժո ղո վուրդ նե րի նյու թա կան կյան քում, ապա զուտ ար տա քին 
նյու թա կան փո փո խու թյու նը, եթե ար մա տա վոր ված չէ ազ գե րի մշա կույ
թում եւ հո գե բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րում, անն շան դրա կան 

16 Իրականում լեռան անունը Ջաբալ ալՆուր է (արաբերենից թարգմանաբար նշա նա
կում է «լույսի լեռ»), որը գտնվում է Մեքքայից ոչ հեռու՝ Սաուդյան Արաբիայի տարածքում։ 
Հի ջա զի լեռնաշղթայի ամենահայտնի գագաթներից է: Իսկ Հիրան վերոհիշյալ լեռան մեջ 
գտնվող մի քարանձավ է, որտեղ, ըստ իսլամական ավանդության, Մուհամեդն առաջին ան
գամ ստացել է իր հայտնությունը (ծնթ. թրգմ.):

17 Մուեձին կամ մուեզինը մահմեդական մզկիթում ծառայող տղամարդ է (կարող է նաեւ 
հավտացյալներից մեկը լինել), որն իսլամական աղոթատեղիին կից բարձր աշտարակի՝ մի
նա րեթի վրայից օրը հինգ անգամ (Ֆաջր՝ լուսաբաց, Զուհր՝ միջօրե, Ասր՝ ճաշ, Մաղրիբ՝ երեկո, 
Իշա՝ գիշեր) աղոթքի (նամազ) է հրավիրում իսլամադավան հավատացյալներին: Բառի 
ծագ ման, ինչպես նաեւ կրոնական սույն պաշտոնի եւ դրան վերագրված իրավունքների ու 
պար տա կանությունների մասին առավել մանրամասն տե՛ս Dav i d 	 A .	K i ng , On the role of 
the muezzin and the muwaqqit in medieval Islamic society, in: F.	J am i l 	 Rag e p 	 & 	 S a l ly 	 P.	R ag e p	
w i t h 	 S t e v e n 	 L i v e s e y  (eds.), Tradition, Transmission, Transformation: proceedings of two 
Conferences on Pre-modern Science held at the University of Oklahoma, E. J. Brill: Leiden-New York-Köln, 
1996, էջ 285—345 (ծնթ. թրգմ.): 
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ազ դե ցու թյուն է թող նում: Քաջ հայտ նի է, որ ժա մա նա կա կից նյու թա կան 
քա ղա քակր թու թյան ազ դե ցու թյու նը պար զու նակ ժո ղո վուրդ նե րի վրա 
սո վո րա բար չի հան գեց նում մշա կու թա յին առա ջըն թա ցի։ Ընդ հա կա ռա
կը՝ եթե այն չու ղեկց վի հո գեւոր առն մա նու թյան (ասի մի լյա ցիա) աս տի
ճա նա կան գոր ծըն թա ցով, ապա կկոր ծա նի իր իսկ նվա ճած մշա կույ թը»18:

Մշա կույ թի տա րան ջա տումն իր իսկ կրո նա կան հիմ քե րից չի կա րող 
առանց ճա կա տագ րա կան հե տեւանք նե րի մնալ: Մշա կու թա յին ճշմա րիտ 
վե րելքն անհ նար է պատ կե րաց նել առանց բուռն հո գեւոր կյան քի: Իս
կա պես, ինչ պի սի՞ն կլի ներ, օրի նակ, Իս րա յե լի պատ մու թյունն առանց 
Աստ վա ծաշն չի, եւ ինչ պի սի՞ն կլի ներ եւրո պա կան քա ղա քակր թու թյունն 
առանց Սուրբ Գրքի: Ինչ պի սի՞ն կլի ներ արեւմ տյան մշա կույթն առանց 
կա թո լի կու թյան, հնդկա կա նը՝ առանց իր կրոն նե րի, ռու սա կա նը՝ առանց 
ուղ ղա փա ռու թյան, արա բա կան մշա կույթն առանց իս լա մի: Մշա կույ թի 
հա մա ծի րից ներս ճգնա ժա մա յին եւ ան կու մա յին երեւույթ նե րը, որ պես 
կա նոն, կապ ված են կրո նա կան ազ դա կի թու լաց ման հետ, ինչն ստեղ ծա
գոր ծա կան միտ քը հան գեց նում է անկ ման ու մահ վան:

Կրո նը, ինչ պես քիչ առաջ նշե ցինք, նե րազ դում է ոչ միայն հա սա րա
կու թյան հո գեւոր կյան քի, այլ նաեւ նրա տնտե սու թյան վրա: Այս պես՝ 
Մաքս Վե բե րը բա ցա հայ տել է, որ կա պի տա լի զի մի առա ջաց ման նա
խա պայ ման ներն առ կա են եղել դե ռեւս ան տիկ դա րաշր ջա նում եւ միջ
նա դա րում, բայց միայն բո ղո քա կա նու թյան ի հայտ գա լով սկսվեց դրա 
բուռն ու արագ զար գա ցու մը: Ուսում նա սի րե լով վաղ բո ղո քա կան գրա
կա նու թյու նը՝ Վե բե րը նկա տեց, որ լյու թե րա կան նե րի աշ խար հա յաց քում 
իսկ առ կա էր գա ղա փա րա խո սա կան այն ազ դա կը (այ սինքն՝ «մաս նա
գի տա կան պար տա վո րու թյուն նե րի» գա ղա փա րը), որը նպաս տել է ար
տադ րու թյան՝ կա պի տա լիս տա կան ձեւի առա ջըն թա ցին19: Կի րա ռե լով վի
ճա կագ րա կան եղա նա կը՝ Վե բե րը ցույց տվեց, որ կա պի տա լիզմն առա վե
լա պես ծաղ կում է ապ րել հատ կա պես բո ղո քա կան երկր նե րում (Անգ լիա, 
Գեր մա նիա, Ամե րի կա), եւ ընդ հա կա ռա կը՝ ոչ բո ղո քա կան ազ գե րի մեջ 
այն շատ ավե լի դան դաղ է զար գա ցել:

18 Տե՛ս Chr .	Dawson , Progress and Religion, New York, 1960, էջ 60: 
19 Տե՛ս М .	В е б е р, Протестантская этика и дух капитализма, рус. перевод в сборнике: 

«Макс Вебер и методология истории», Москва, 1985, Вып 1, էջ 45—98. ինչպես նաեւ՝ Մաքս 
Վեբերի գաղափարների շարադրանքի ու վերլուծության առնչությամբ տե՛ս հետեւյալ 
հրատարակությունը՝ А .	И .	Н е усыхин , Проблемы европейского феодализма, Москва, 1974, 
էջ 422—464:
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Հան րա հայտ է, թե ինչ նշա նա կու թյուն ուներ կրոնն ամե նա տար բեր 
հա սա րա կու թյուն նե րում՝ սո ցիա լա կան կա յուն հա սա րա կար գի ձեւա
վոր ման հա մար: Բայց, միեւ նույն ժա մա նակ, հա սա րա կա կան այն ուժե
րը, որոնք ձգտում էին ոչն չաց նել կրո նը եւ ստեղ ծել նոր կարգ, նույն պես 
բխում էին կրո նա կան հա յե ցո ղու թյու նից: Բա վա կան է հի շա տա կել հու
սյան նե րին, անա բապ տիստ նե րին (կամ՝ կրկնամկր տա կան նե րին), Կամ
պա նել լա յին, Մո րին կամ Ռու սո յին, որի դեիզ մը դա վա նել է Ռո բես պիե րը:

Մատ նան շե լով կրո նի ունե ցած սույն դե րա կա տա րու թյու նը՝ Մարքսն 
այն ան վա նում էր «հա լած ված կեն դա նու հա ռա չանք, ան գութ աշ խար
հի սիրտ»20: Եւ, իս կա պես, հա վա տի մար դը, ան կախ այն իրո ղու թյու նից, 
կընտ րի համ բե րու թյու նը, թե ըմ բոս տու թյու նը, քաջ գի տակ ցում է, որ 
այս կյանքն ան սահ մա նո րեն հե ռու է այն կա տա րե լա տի պից, որը բա ցա
հայտ վում է նրա ոգուն: Նա ըն թա նում է դե պի վեր՝ իրեն շրջա պա տող 
իրա կա նու թյան սահ ման նե րից դուրս:

Այս պի սով՝ մենք տես նում ենք, որ հա վա տը, կրո նը բա ցա ռա պես 
նե րազ դող, ինք նա կա գոր ծոն ներ են մար դու գո յու թյան շրջա նա կում: 
Դժոխ քի այդ քան պա րու նակ նե րով ան ցած կրո նի ներ կա յիս վի ճակն 
անի մա նա լի երեւույթ է նրանց հա մար, ով քեր այն դի տար կում են լոկ 
որ պես հիմ քի փո փո խու թյամբ ան հե տա ցող «վեր նա շենք»: Նրանք ան
հանգս տու թյամբ հե տեւում են՝ փոր ձե լով ըմբռ նել դրա զո րու թյու նը, 
քա նի որ խորհր դա վոր ամեն բան վա խեց նող է. չէ՞ որ, երբ ծա ռի ար
մատ նե րը սղոց ված են, ու եր կար ժա մա նակ բո լոր կող մե րից ճո ճում են 
այն, ծա ռը պետք է ար դեն ըն կած ու փտած լի ներ: Մինչ դեռ այն ոչ միայն 
կան գուն է, այ լեւ դրա վրա ի հայտ են գա լիս երի տա սարդ կա նաչ սա
ղարթ ներ: Իսկ եթե սե փա կան հանգս տու թյան հա մար նրանք ապա վի
նում են այն պի սի պատ ճա ռա բա նու թյան, ինչ պի սին «եկե ղե ցա կան նե րի 
գոր ծու նյա դառ նալ» ձեւա կեր պումն է, ապա ակն հայտ է, որ բա ցատ րու
թյան ըն թաց քը շատ վատ հե տեւանք է ունե ցել:

* * *
Կրո նի սահ մա նում նե րի գե րակշ ռող մա սը զերծ չէ մեկ ընդ հա նուր 

թե րու թյու նից. դրան ցում գրե թե բա ցա ռա պես խոս վում է միայն հա
վա տի հո գե բա նա կան նա խադ րյալ նե րի մա սին, մարդ կա յին հո գու այն 

20 К .	Маркс 	 и 	Ф .	Эн гел ьс , Сочинения, т. 1, Москва, 1954, էջ 415:
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հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, որոնք գո յաց նում են խորհր դա պաշ տա
կան փոր ձա ռու թյուն նե րը: Եթե խոս քը վե րա բե րեր միայն կրո նի հո գե
բա նու թյա նը, վե րոն շյալ մո տե ցումն ար դա րաց ված կլի ներ, սա կայն մեզ 
հե տաքրք րում է հա վա տի բուն էու թյու նը, հե տեւա բար նմա նա տիպ սահ
մա նում ներն ան բա վա րար են մեզ հա մար:

Որեւէ գոր ծըն թաց ան կա րե լի է հաս կա նալ, եթե դրա մեջ չնկա տենք 
առն վազն եր կու բա ղադ րա տար րե րի փո խազ դե ցու թյու նը: Օրի նակ՝ կա
րո՞ղ ենք ար դյոք բա վա րար կեր պով բնո րո շել իմա ցու թյու նը՝ հիմն վե լով 
միայն ճա նա չող մար դու ան հա տա կան (սուբ յեկ տիվ) առանձ նա հատ կու
թյուն նե րի վրա: Եթե մենք ճա նա չո ղու թյան գոր ծըն թա ցում չընդգր կենք 
իմա ցու թյան բուն առար կան, ապա մեր փորձն ապար դյուն կլի նի:

Ոչ միայն Կան տի, որը խո սում է «ինք նին իր»ի մա սին, այ լեւ ծայ
րա հեղ ան հա տա պաշ տա կան (սուբ յեկ տի վիզմ) տե սան կյու նից, այ նուա
մե նայ նիվ, ըն դուն վում է ինչոր Նա խա հիմք, Իրա կա նու թյուն, որը, ըստ 
Բերկ լիի ձեւա կերպ ման, ստեղ ծում է «երեւույթ նե րի խա բու սիկ աշ խար
հը»: Այդ իսկ պատ ճա ռով կրո նը սահ մա նե լիս հար կա վոր է նրան առնչ
վող հաս կա ցու թյան մեջ նե րա ռել նաեւ ար տա մարդ կա յին սկզբուն քը, 
որի հետ սերտ հա րա բե րու թյան շնոր հիվ էլ ի հայտ է գա լիս այն: Կրո
նի նկատ մամբ մարք սիս տա կան մո տեց ման բա ցա հայտ առա վե լու թյունն 
այն է, որ վեր ջինս ըն դու նում է նմա նա տիպ իրա կա նու թյան առ կա յու
թյու նը: Ճիշտ է, դրա նով էլ առա վե լու թյունն ավարտ վում է: Իր իսկ բնա
զան ցա գի տու թյա նը հա մա պա տաս խան՝ նյու թա պաշ տու թյունն իրա կա
նու թյու նը սահ մա նա փա կում է ոչ հո գեւոր, տա րե րա յին, զուտ բնա կան 
իրո ղու թյուն նե րով: Կրո նի առա վել զգու շա վոր, հե տեւա բար առա վել տա
րո ղու նակ մի սահ մա նում տա լիս է Առ նոլդ Թոյն բին: Նա ընդգ ծում է այն 
հան գա ման քը, որ ի տար բե րու թյուն գի տու թյան, որն ուսում նա սի րում է 
կե ցու թյան մաս նա վոր հա յե ցա կե տե րը, կրո նը սեւեռ ված է նրա՝ իբ րեւ 
ամ բող ջու թյան վրա21: Այս ձեւա կերպ ման մեջ մենք տես նում ենք եր կու 
հիմ նա տարր՝ Կե ցու թյուն եւ մարդ, բայց Կե ցու թյուն՝ ըն կալ ված առա վել 
լայն իմաս տով, քան նյու թա պաշ տու թյան մեջ:

Այո՛, կրո նը Կե ցու թյան յու րո վի ըն կա լումն է մարդ կանց գի տակ ցու
թյան մեջ, բայց ամ բողջ հարցն այն է, թե ինչ պես հաս կա նալ հենց այդ 
Կե ցու թյու նը: Նյու թա պաշ տու թյունն այն հան գեց նում է ան բան բնու

21 Առնոլդ Թոյնբիից կատարված սույն հղումը տե՛ս J .	Cogl e y, նշ. աշխ., էջ V—VI: 
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թյա նը, կրո նը վեր ջի նիս հիմ քում տես նում է աստ վա ծա յին ան տե սա նե
լի Էու թյու նը եւ ինքն իրեն ըն կա լում որ պես այդ Էու թյան դրսեւոր ման 
ար տա ցո լանք22:

Բայց եթե բնու թյան կե ցու թյունն ակն հայտ է բո լո րի հա մար, ապա 
զգա յա կան ի՞նչ զգայարան նե րով մար դը կա րող է իմա նալ աստ վա ծա յին 
Կե ցու թյան մա սին: Այլ կերպ ասած՝ «մենք չենք տես նում եւ չենք լսում 
Անդ րան ցա կա նը, որ տե ղի՞ց է հայտ նի, որ այն իրա կան է»:

Նախ քան սույն հար ցի քննար կու մը՝ անհ րա ժեշտ է հաս կա նալ, թե 
մարդն ընդ հան րա պես ինչ պես է ճա նա չում իրեն շրջա պա տող աշ խար հը:

Ռու սե րե նից թարգ մա նու թյու նը՝
ՑՈ ԼԱԿ ՍԱՐ ԿԱ ՎԱԳ ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱ ՆԻ

22 Տե՛ս K .	Rahner 	 & 	 H .	Vorgr im l e r , Petit dictionnaire de theologie catholique, Paris, 1970, 
էջ 408:
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Գրա բա րի բա ռա պա շարն առ այ սօր են թարկ վել է բազ մա կող մա նի 
քննու թյան՝ իմաս տա կա ռուց ված քա յին եւ ստու գա բա նա կան հա

րուստ վեր լու ծու թյուն նե րով1, սա կայն գրա բա րի բա ռա պա շա րի իմաս
տա յին տար բեր շեր տերն ընդգր կող բա ռե րի՝ իբ րեւ եզ րույթ նե րի գնա
հա տա կա նը տրված չէ: Այ նինչ գրա բա րի բա ռա պա շա րում եզ րույթ նե րը 
ծան րակ շիռ տեղ ունեն, որոնց քննու թյու նը կա րեւոր վում է ինչ պես հա
մա ժա մա նա կյա, այն պես էլ տար ժա մա նա կյա դի տա կե տե րում:

Գրա բա րի եզ րույթ նե րի հա մա ժա մա նա կյա քննու թյան հա մար հա
րուստ նյութ է տա լիս «Բուզանդարան պատմութիւնք» եր կը2:

Եր կի բա ռա պա շա րի ակ նա ռու հատ կա նիշն իմաս տա յին բազ մա շեր
տու թյունն է, որը պայ մա նա վոր ված է եր կի բո վան դա կու թյամբ:

Աշ խա տու թյան «Խոս տա բա նու թիւն նա խա գի տե լի» հատ վա ծում3 
տրվում են տե ղե կու թյուն ներ եր կում ընդգրկ ված պատ մու թյուն նե րի մա
սին, որոնք «յի շա տա կա րանք են, այ սինքն՝ կարգ ան ցե լոց իրաց, գործք 
եւ վարք քա հա նա յա պե տաց սրբոց արանց Աս տու ծոյ, ե՛ւ թա գա ւո րաց 
տէ րանց աշ խար հաց Ար շա կու նեաց, ե՛ւ զօ րա վա րաց՝ արանց անուա նեալ 
քաջ նա խա րա րաց, ե՛ւ խա ղա ղու թեան, ե՛ւ պա տե րազ մին, ե՛ւ շի նու թեան, 
ե՛ւ աւե րա ծոյ, ե՛ւ ար դա րու թեան, ե՛ւ անօ րէ նու թեան, ե՛ւ աս տուա ծա պաշ

1 Մանրամասն տե՛ս ա .  ա բ ա ջ յ ա ն ,  ն .  Դ ի լ բ ա ր յ ա ն ,  ա .  յ ո ւ զ բ ա Շ յ ա ն ,  Հայոց լեզվի պատ
մու թյուն, Երեւան, 2017, էջ 120—226:

2 Քննությունը կատարված է ըստ հետեւյալ հրատարակության՝ «Փաւստոսի Բիւ զան
դաց ւոյ Պատմութիւն Հայոց», Երեւան, 1987:

3 Բնագրային օրինակների եւ մեջբերումների էջերը տրվում են շարադրանքում:

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
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տու թեան, ե՛ւ ամ բարշ տու թեան....» (էջ 6): Հե տեւա բար եր կի բա ռա պա
շա րում առանձ նա կի տեղ են զբա ղեց նում այն բա ռերն ու եզ րույթ նե րը, 
որոնք ներ կա յաց նում են՝ ա) երկ րի հո գեւոր եւ մշա կու թա յին, ռազ մա
քա ղա քա կան կյան քը, բ) թա գա վոր նե րի սո վո րույթ նե րը, վար քու բար քը, 
ար տա քին եւ ներ քին քա ղա քա կա նու թյու նը, գ) պա լա տա կան տար բեր 
պաշ տո նյա նե րի, նա խա րար նե րի եւ զո րա վար նե րի՝ մի մյանց եւ թա գա
վոր նե րի հետ ունե ցած հա րա բե րու թյուն նե րը, ար տա քին հան դեր ձան քը 
եւ այլն:

Ներ կա յաց նենք բազ մա թիվ օրի նակ նե րից մի քա նի սը: Օր.՝ բարձ 
(զենդ.) բա ռը բազ մի մաստ բառ է: Ռ. Ղա զա րյա նը «Գրա բա րի բա ռա
րա նում»4, ի թիվս այլ իմաստ նե րի, նշում է պատ վա վոր տեղ, որ թա գա
վոր նե րը շնոր հում էին ազն վա կան նե րին, նա խա րար նե րին՝ ըստ ավա գու
թյան աս տի ճա նի իմաս տը եւ օրի նա կը բե րում է Բու զան դից. «Եւ բարձ 
նո րա ի վեր, քան զա մե նայն նա խա րա րացն» (Բուզ. Ե., 7): Աշ խար հա
բար թարգ մա նու թյան 178րդ ծա նո թագ րու թյան մեջ Ստ. Մալ խա սյան
ցը վկա յում է, որ այն նույն պարս կա կան գահն է (էջ 440), որ նշա նա
կում է այն տե ղը կամ բար ձը, որ տեղ նա խա րա րը նստում է թա գա վո րա
կան սե ղա նի շուրջ՝ նա յե լով իր ավա գու թյա նը: Նույ նը նշված է նաեւ 
ԳԲԱում: Գա հը (պհլ.) բազ մի մաստ բառ է, որի հա մար առանձ նաց ված 
է հինգ իմաստ, որոն ցից եր րոր դը հե տեւ յալն է. այն տե ղը՝ աթո ռը, որ 
հատ կաց ված է ազն վա կան տոհ մի ան դա մին՝ թա գա վո րի սե ղա նի շուր
ջը կամ ա տյա նում՝ բարձ5:

Բնագ րա յին օրի նակ նե րից մե կում հե ղի նա կը հա վե լել է նաեւ էրէց 
ար մա տը գահ բա ռի նշա նա կու թյամբ. «Զայ նու ժա մա նաւ ապս տամ բեաց 
յար քա յէն Հա յոց մի ի ծա ռա յից նո րա մեծ իշ խանն Աղձ նեաց, որ անուա
նեալ կո չէր բդեաշխն. որ էր մի ի չո րից գա հէ րէց բարձ րէ րէց տա ճա րին ար
քու նի» (էջ 36):

Մարդ պե տը պա լա տա կան կա րեւոր պաշ տո նյա նե րից մեկն էր՝ ար
քու նի պա լա տի ներ քի նա պե տը հայ Ար շա կու նի նե րի ժա մա նակ, որ սո
վո րա բար կոչ վում էր Հայր Մարդ պետ: Այն պա լա տա կան պաշ տո նյա յի 
նշա նա կու թյամբ պատ մա կան եզ րույթ է, ինչ պես՝ «....զԴղակ Մարդ պետ, 

4 Ռ .  Ղ ա զ ա ր յ ա ն , Գրաբարի բառարան, Ա., Երեւան, 2000 (այսուհետեւ՝ ԳԲԱ), Բ., Երեւան, 
2000 (այսուհետեւ՝ ԳԲԲ):

5 Տե՛ս ԳԲԱ, էջ 304. բառարանային վկայումները շարադրանքում տրված են ոչ դասա
կան ուղղագրությամբ:
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որ անուա նեալ կո չէր ըստ գոր ծոյն՝ հայր թա գա ւո րին՝ թո ղին զնա սահ
մա նա պահ ի Գան ձակ» (էջ 310): Բնա գի րը հա րուստ է ռազ մա կան նշա
նա կու թյամբ եզ րույթ նե րով. օր.՝ «Եւ լե գէ ոն զօ րուն բազ մու թիւնն, այս 
ինքն Յու նաց զօ րացն սպա րա կիրն.... զգունդ նի զա կա ւո րացն, կուռ վա
ռեալք....» (էջ 310): Լե գէ ո նը (լատ., հուն.) հռո մեա կան զոր քի միա վո րում 
է, որ «տար բեր ժա մա նակ նե րում պա րու նա կում էր 3000—6000 հե տեւակ 
եւ հե ծեալ զինուոր» (ԳԲԱ, էջ 530):

Գունդը ռազ մա կան եզ րույթ է. այն փո խա ռու թյուն է պահ լա վե րե
նից եւ նշա նա կում է ընդ հա նուր զոր քի մի խո շոր հատ ված, մաս (ԳԲԱ, 
էջ 341), բայց այն բազ մի մաստ բառ է, որի հա մար ԳԲԱն առանձ նաց
նում է 5 իմաստ (ԳԲԱ, էջ 341)՝ 1) որեւէ երկ նա յին մար մին, 2) ծո
վի խո րու թյու նը չա փե լու գոր ծիք եւն: Իբ րեւ ռազ մա կան եզր՝ ար դի 
արեւե լա հա յե րե նում այն պա հել է իր գոր ծա ռույ թը. «Ապա ժո ղո վէր 
սպա րա պետն զօ րա վարն Հա յոց Մե ծաց Վա չէ զա զա տա խումբ բա նակ 
նա խա րա րա կոյտ զօ րացն.... եւ բա զում ծախ մե ծա մեծ աւա գան ւոյն 
կո տո րե լոցն (էջ 44):

ԳԲԱն աւա գա նի բա ռը մեկ նա բա նում է իբ րեւ հա վա քա կան գո յա կան՝ 
ավագ ներ, իշ խան ներ, մե ծա մեծ ներ, թա գա վո րի խորհր դա կան ներ: Այ սօր 
այն քա ղա քա կան կա ռա վար ման եզ րույթ է: Այս բա ռե րի՝ իբ րեւ եզ րե րի 
քննու թյու նը մեծ հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում:

Բու զան դը տա լիս է ծո վա ծա վալ նյութ, որը կա րիք ունի հա մա կար
գա յին վեր լու ծու թյան, ին չին եւ ուղղ ված է մեր աշ խա տան քը: Բնագ րում 
տեղ գտած եզ րույթ նե րի հա մա ժա մա նա կյա քննու թյունն ար ժեւո րում է 
դրանք՝ ոչ միայն լրաց նե լով գրա բա րյան գի տա բա ռե րի չու սում նա սիր
ված էջը, այ լեւ նպաս տե լով ար ժեւոր մա նը տար ժա մա նա կյա դի տա կե
տում։ Նրանց մի մա սը մնա ցել է գրա բա րի բա ռա պա շա րի շրջա նա կում, 
եւ այ սօր կա րող ենք ար ժեւո րել իբ րեւ պատ մա կան բառեզ րեր, մի մասն 
ան ցել է հա յե րե նի զար գաց ման հա ջորդ փու լե րին՝ կրե լով իմաս տա յին 
որո շա կի փո փո խու թյուն ներ: Օրի նակ՝ մա տեան բա ռի հա մար ԳԲԲում 
նշվում է, որ այն փո խա ռու թյուն է պահ լա վե րե նից, եւ առանձ նաց վում 
են հե տեւ յալ իմաս տա յին խմբե րը՝

Ա. 1) մա գա ղաթ կամ թուղթ, որի վրա գրում էին,
  2) գիրք, գրվածք, ար ձա նագ րու թյուն,
  3) պատ մա կան բո վան դա կու թյամբ գիրք, պատ մա գիրք,
  4) գրքի մաս՝ գլուխ,
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  5) գրա դա րան:
Բ. էգ ձի, մա տակ, զամ բիկ
Գ. Սա սա նեան Պարս կաս տա նում ըն տիր հե ծե լա զո րի գունդ, իբր՝ 

ան մահ նե րի գունդ:
Այս վեր ջին իմաս տով այն ռազ մա կան նշա նա կու թյան եզ րույթ է, 

բնագ րում ունենք. «....մա տե նիկ գնդաւն ընդ առաջ նո ցա խա ղալ հա սա
նել....» (էջ 32):

Այն պատ մա կան եզ րույթ է:
Իսկ ար ձա նագ րու թյուն նե րի եւ հաշ վա ռում նե րի իմաստ նե րով այ

սօր մա տյան բա ռը գոր ծած վում է հաշ վե մա տյան (հաշ վա պա հա կան տի
րույ թում), դա սա մա տյան՝ ուսում նա կան գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կերպ
ման տի րույ թում: Այն պահ պա նել է նաեւ պատ մա գիրք իմաս տը՝ իբ րեւ 
գրա կա նա գի տա կան եզր:

Դես պան — «Ապա յայնմ ժա մա նա կի Վա րազն ար ձա կէր դես պան 
առ ար քայն Հա յոց (էջ 80), ունենք նաեւ դես պան ար մա տով կազմ
ված դես պա նագ նա ցեալ բա ռը. «Սա դես պա նագ նա ցեալ էր առ Վա րազ 
Շա պուհ....» (էջ 78): ԳԲԱում վկայ ված են նվի րակ, պատ գա մա խոս, 
սուր հան դակ իմաստ նե րը:

Ար դի հա յե րե նում այն նշա նա կում է նաեւ պե տա կան կա ռա վար ման 
լիա զոր ված անձ, որը ներ կա յաց նում է իր երկ րի շա հե րը. իբ րեւ այդ պի
սին՝ ունենք դես պան եւ դես պա նա տուն եզ րույթ նե րը:

Հա զա րա պետ (փխն է պահ լա վե րե նից) — «....զմեծ հա զա րա պետն ի 
հա զա րա պե տու թեան» (էջ 48): ԳԲԱն նշում է հե տեւ յալ իմաստ նե րը՝ 1) 
հա զար զին վո րի պետհ րա մա նա տար, 2) բարձ րա գույն քա ղա քա ցիա կան 
պաշ տո նյա, 3) ար քու նա կան հրամա նա տար, 4) ար քու նա կան իշ խա
նա կան ել քու մուտք կա ռա վա րող պաշ տո նյա, վե րա կա ցու, տնտես: Այն 
պատ մա կան բառ է եւ եզ րույթ:

Ինչ պես նշե ցինք, բնագ րում տեղ գտած եզ րերն ընդգր կում են տար
բեր բնա գա վառ ներ: Նրանք ման րակր կիտ եւ բազ մա կող մա նի քննու թյան 
եւ վեր լու ծու թյան կա րիք ունեն, ուս տի ճիշտ ենք հա մա րում կա տա րել 
նրանց ուսում նա սի րու թյունն ըստ բնա գա վառ նե րի: Բնագ րի բա ռա պա
շա րում մեծ տեղ են զբա ղեց նում կրո նա կան բո վան դա կու թյան բա ռերն 
ու եզ րույթ նե րը, քա նի որ հե ղի նակն առան ձին խնամ քով է ներ կա յաց
նում Հա յոց աշ խար հի հո գեւոր կյան քը՝ սկսյալ առա ջին քա հա նա յա պետ 
Գրի գո րի որ դի Վրթա նե սի քա հա նա յա պե տու թյու նից մին չեւ «ցայ նո սիկ ի 
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վեր ջինսն՝ որք կա յին գլխա ւորք եպիս կո պոսք Հա յոց. մի առ միո ջէ կար գօք 
թու օք եւ հա մա րօք կա նո նեալ դրոշ մեալ նկա րե ցի իւ րա քան չիւր գլխովք» (էջ 6): 
Սույն ուսում նա սի րու թյան մեջ մենք կա տա րել ենք կրո նա կան բո վան դա
կու թյուն ունե ցող բա ռե րի եւ եզ րույթ նե րի հա մա ժա մա նա կյա քննու թյուն6:

Բնագ րում գոր ծած ված կրո նա կան բո վան դա կու թյուն ունե ցող բա ռե
րը բա ժան վում են եր կու խմբի՝

1) Բուն կրո նա կան իմաստ ունե ցող բա ռեր, որոնք ար ժեւոր վում են 
իբ րեւ եզ րույթ ներ, օրի նակ՝ եկե ղե ցա կան պաշ տոն նե րի ան վա նում նե րը՝ 
քա հա նայ, եպիս կո պոս, քո րե պիս կո պոս, եպիս կո պո սա պետ եւն, եկե ղե ցի, մե
հեան, ուխտ, բա գին, վար դա պե տու թիւն, աս տուած, մա տուռ:

2) Բա ռեր, որոնք ունեն նաեւ այլ իմաստ ներ, բայց ի շարս այդ 
իմաստ նե րի՝ նաեւ կրո նա կան նշա նա կու թյուն. օրի նակ՝ կա նոն բա ռի հա
մար ԳԲԱում նշվում է յոթ իմաստ: Այն փո խա ռու թյուն է հու նա րե նից, 
եւ միայն 7րդ իմաստն է կրո նա կան՝ աստ վա ծա յին, եկե ղե ցա կան, քա
ղա քա կան օրենք ներ, նաեւ շա րա կան, օրհ ներգ, եկե ղե ցա կան եր գեր: 
Բնագ րում այն գոր ծած ված է «Խոս տումն եր րոր դի» գլուխ նե րը ներ կա
յաց նե լիս՝ ցան կի գլուխ ներ իմաս տով (էջ 8): Հե ղի նակն օգ տա գոր ծել է 
«խոս տումն» եւ «խոս տա բա նու թիւն» բա ռե րը, որոն ցից երկ րոր դը ոչ 
միայն գրա կա նա գի տա կան եզ րույթ է՝ նա խա բան, առա ջա բան, այ լեւ ունի 
գրված քի գլխա կար գու թյուն, ցանկ իմաստ նե րը, իսկ «խոս տումն» (եր րորդ) 
եզ րը հե ղի նա կը գոր ծա ծել է դպրու թյուն իմաս տով՝ ըստ Ստ. Մալ խա
սյան ցի թարգ մա նու թյան (էջ 6): Այն՝ իբ րեւ բա ռա յին միա վոր, ունի նաեւ 
ուխտ, կրո նա վո րա կան կարգ իմաստ նե րը:

Նշենք, որ բնագ րում գոր ծած ված կրո նա կան բո վան դա կու թյամբ եզ
րույթ ներն ար ժեւո րե լիս հիմք ենք ըն դու նել Էդ. Աղա յա նի այն մո տե ցու
մը, որ հա յե րե նի բա ռա պա շարն ընդ հան րա պես բա ժա նում է 3 խմբի՝ եզ
րույ թա գի տա կան դի տա կե տում՝ 1) բա ռեր, որոնք ոչ եզ րույ թա յին են, 2) 
եզ րույ թա յին բա ռեր, որոնք ընդ հա նուր նշա նա կու թյան բա ռեր են, բայց 
որո շա կի իմաստ նե րի դրսեւո րում նե րում՝ նաեւ եզ րույթ, 3 ) եզ րույթ ներ, 
որոնք ունեն միայն եզ րույ թա յին նշա նա կու թյուն7:

Կրո նա կան բո վան դա կու թյան բա ռե րը բնագ րում գոր ծած ված են բո
լոր գլուխ նե րում, բայց նրան ցով ակաղ ձուն է հատ կա պես եր րորդ դպրու

6 Մյուս բնագավառներն ընդգրկող բառերին եւ եզրույթներին կանդրադառնանք մեր 
առաջիկա ուսումնասիրություններում:

7 Տե՛ս է Դ .  ա Ղ ա յ ա ն , Ընդհանուր եւ հայկական բառագիտություն, Երեւան, 1984, էջ 320:
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թյու նը: Այն ընդգր կում է քննած եզ րույթ նե րի եր կու եր րոր դը: Հե թա նո
սա կան մե հյան նե րին եւ կուռ քե րին փո խա րի նե լու էին քրիս տո նեա կան 
վար դա պե տու թյա նը բնո րոշ շի նու թյուն նե րը՝ եկե ղե ցի ներ, մա տուռ ներ, 
առա քե լա րան ներ, մար գա րեա րան ներ, վկա յա րան ներ եւն: Վրթա նես քա
հա նա յա պե տի քրիս տո սան վեր գոր ծու նեու թյու նը եւ քա րոզ չու թյու նը հե
ղի նա կը նկա րագ րում է խնամ քով եւ քրիս տո նեա կան վար դա պե տու թյու
նը բնո րո շող բա ռա պա շա րի ընտ րո վի գոր ծա ծու թյամբ, ին չի նպա տա կը 
նոր հա վատ քը նե րազ դու դարձ նելն է:

Նպա տա կա հար մար ենք գտնում բնագ րում գոր ծած ված կրո նա կան 
բո վան դա կու թյան յու րա քան չյուր բառ մեկ նա բա նել իմաս տա յին ման
րակր կիտ վեր լու ծու թյամբ, ին չը հիմք է կրո նա կան եզ րույթ նե րի ճշգրիտ 
սահ մա նա զատ ման հա մար մի կող մից եւ նրանց՝ իբ րեւ այդ պի սին, նաեւ 
տար ժա մա նա կյա դի տա կե տում գնա հա տե լու հա մար: Ան շուշտ, յու րա
քան չյուր բառ ար ժեւոր վում է նաեւ մյուս բա ռե րի հետ ունե ցած հա րա
բե րակ ցու թյան տի րույ թում: Այս դեպ քում հստակ է դառ նում գրա բա րի 
կա րեւո րա գույն դերն ար դի արեւե լա հա յե րե նի բա ռա պա շա րի հարս
տաց ման եւ եզ րույ թա յին հա մա կար գի ձեւա վոր ման գոր ծում:

Բնա գիրն սկսվում է եր րորդ դպրու թյամբ8: Ա. են թագլ խում գոր ծած ված 
են կրո նա կան բո վան դա կու թյան հե տեւ յալ բա ռե րը՝ քա րո զու թիւն, առա
քեալ, մար տի րո սու թիւն, վար դա պե տու թիւն, հա ւատ(ք), քա րո զու թիւն, քա րոզ:

Քա րոզ բա ռը փո խա ռու թյուն է ասո րե րե նից, բազ մի մաստ է եւ ունի 
հե տեւ յալ իմաստ նե րը՝ 1) ի լուր ամեն քի իշ խա նու թյան հրո վար տակ նե
րը, հրա ման նե րը եւն հայ տա րա րող՝ ազ դա րա րող, մու նե տիկ, 2) մու նե
տի կի կող մից հրա պա րակ ված հրա ման կամ հայ տա րա րու թյուն, 3) երա
ժիշտ, նվա գա ծու, 4) ժա մա սա ցու թյան ժա մա նակ սար կա վա գի ասա ծը իբ
րեւ պատ վեր, կար գադ րու թյուն, 5) կրո նա կան տո նա կան երգ, գանձ: Քա րոզ 
բա ռի հինգ իմաստ նե րից միայն եր կուսն են կրո նա կան: Այ սօր ունենք 
քա րոզ (ար շավ) քա ղա քա կան եզ րույ թը, որը լայն գոր ծա ռույթ ունի 
քա ղա քա կան կյան քում:

Քա րո զու թիւնն ավե լի շատ եկե ղե ցա կանկրո նա կան բո վան դա կու թյան 
բառ է մեկ նա բան ված (ԳԲԲ, էջ 634). 1) քա րո զե լը, հրա պա րա կավ հայ տա
րա րե լը՝ հռչա կե լը. հա ջոր դող երեք իմաստ նե րը կրո նա կան են՝ 2) քա րոզ

8 Հեղինակն առաջաբանում նշում է. «....են սոքա զորք մատեանք....» (էջ 6)՝ երրորդ, 
չոր րորդ, հինգերորդ եւ վեցերորդ. այս մասին մանրամասն տե՛ս աշխարհաբար բնագրի 
թարգ մանիչ Ստ. Մալխասյանցի դիտարկումը՝ ծանոթ. 3, էջ 419:
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ված խոսք, պատ վի րան, ավե տիք եւն, 3) ժա մեր գու թյան քա րոզ, եկե ղե ցա կան 
բե մա սա ցու թյուն, 4) սար կա վա գի քա րո զը, խոս քը (նմա նա պես քա րո զել բա յի 
եր րորդ իմաս տը եկե ղե ցա կան բո վան դա կու թյան է՝ բարձր ձայ նով պատ
վե րը կամ կարգն ասե լը (սար կա վագ): Բնագ րում գոր ծած ված է կրո նա կան 
իմաս տով բառ՝ «....ի քա րո զու թե նէ Թա դէ ո սի Առա քե լոյ» (էջ 12):

Առա քեալ բա ռի հա մար ԳԲԱն առանձ նաց նում է եր կու իմաստ՝ 
1) առաք ված, մե կի կող մից ուղարկ ված, եւ 2) կրո նա կան՝ Քրիս տո
սի տաս ներ կու աշա կերտ նե րից յու րա քան չյու րը: Բնագ րում ունենք 
«Թա դէ ո սի Առա քե լոյ» (էջ 12), առա քե լաս պան (էջ 12) բա ռե րը: Գ. են
թագլ խում գոր ծած ված է առա քե լա րան (էջ 14) բա ռը, որ նշա նա կում է 
առա քյալ նե րի վկա յա րան:

Մար տի րոս, մար տի րո սու թիւն — փո խա ռու թյուն է հու նա րե նից, նշա
նա կում է հա վատ քի հա մար իր կյան քը զո հա բե րած անձ, վկա: Բնագ րում 
գոր ծած ված է նա հա տակ վել, մար տի րո սա նալ իմաս տով. «....ի մար տի րո
սու թե նէն մին չեւ ի կա տա րումն վար դա պե տու թեանն Գրի գո րի....» (էջ 12):

Վար դա պետը փո խա ռու թյուն է պահ լա վե րե նից, բազ մի մաստ բառ է, 
ունի՝ 1) ուսու ցիչ, ուս ման պետ, առաջ նորդ, 2) ար հես տա վոր նե րի պետ, 
վար պետ, 3) պատ ճառ, դրդիչ, սադ րիչ իմաստ նե րը, վար դա պե տու թիւն՝ 
«....վար դա պե տու թիւն Գրի գո րի....» (էջ 12), որն ար տա հայ տում է վար դա
պե տել, քա րո զել իմաստ նե րը:

Հա ւատ(ք) — բազ մի մաստ բառ է. ԳԲԱն բա ռի երկ րորդ եւ չոր րորդ 
իմաստ նե րը ներ կա յաց նում է «Յատ կա պէս՝ կրօ նա կան դա ւա նանք նե րը 
իբ րեւ ճշմար տու թիւն ըն դու նե լը, աստ ծու պատ գամ նե րին հա ւա տա լը. 
ուխտ, դա շինք» (ԳԲԲ, էջ 57): Ստ. Մալ խա սյանցն աշ խար հա բար թարգ մա
նու թյան մեջ ավե լաց նում է քրիս տո նեա կան բա ռը (էջ 13):

Վե րո հի շյալ բա ռե րը կրո նա կան բո վան դա կու թյամբ եզ րույթ ներ են:
Բ. են թագլ խում հե ղի նա կը գոր ծա ծել է քա հա նայ, քա հա նա յա պետ, 

եպիս կո պո սա կից բա ռե րը:
Եպիս կո պոսը փո խա ռու թյուն է հու նա րե նից, ունի՝ 1) կրո նա կան հո

գեւոր աս տի ճան եւ կո չում, 2) գա վա ռի՝ վի ճա կի՝ թե մի կրո նա կան առաջ
նորդ, որ ունի քա հա նա ներ ձեռ նադ րե լու իրա վունք իմաս տը: Բնագ րում 
առ կա է եպիս կո պո սա կից (եպիս կո պո սի աս տի ճա նա կից՝ պաշ տո նա կից) 
բա ռը: Գ. են թագլ խում գոր ծած ված է նաեւ եպիս կո պո սա պետ, որ նշա նա
կում է եպիս կո պոս նե րի պետ՝ ար քե պիս կո պոս, կա թո ղի կոս, պատ րիարք: 
Գ. են թագ լու խը լե ցուն է կրո նա կան եզ րույթ նե րով:
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Քա հա նայ բա ռը փո խա ռու թյուն է ասո րե րե նից եւ ունի հե տեւ յալ 
նշա նա կու թյուն նե րը՝ 1) Աստ ծու սպա սա վոր, պաշ տո նյա, 2) հին հրեա
նե րի մեջ՝ ղեւ տա կան ցե ղից ընտր ված անձ, որ կա տա րում է կրո նա կան 
արա րո ղու թյուն ներն ու ծե սե րը, 3) հե թա նո սա կան մե հյա նի քուրմ, 4) 
քրիս տո նեա կան եկե ղե ցու պաշ տո նյա, որ իրա վունք ունի կա տա րե լու 
եկե ղե ցա կան բո լոր կրո նա կան արա րո ղու թյուն ներն ու ծե սե րը՝ բա ցի 
ձեռ նադ րու թյու նից, տեր տեր, երեց:

Բնագ րում գոր ծած ված է քա հա նա յա պետ (էջ 14) բա ռը: ԳԲԲում 
նշվում են հե տեւ յալ նշա նա կու թյուն նե րը՝ 1) քա հա նա նե րի պետ, 2) 
Քրիս տոս՝ իբ րեւ եկե ղե ցու եկե ղե ցա կան նե րի դա սի գլուխ, 3) եկե ղե ցու 
բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա, պատ րիարք, եպիս կո պոս, կա թո ղի կոս, 4) 
հրեշ տակ նե րի զո րա պետ, 5) քրմա պետ (մե հյա նի):

Եկե ղե ցի — փո խա ռու թյուն է հու նա րե նից, որի հա մար ԳԲԱում 
նշվում է 4 իմաստ՝ 1) ժո ղո վուրդ, 2) մարդ կանց հա վա քույթ, 3) մարդ
կանց բազ մու թյուն, որ միա ցած է մի կրո նով, 4) շի նու թյուն, ուր հա վաք
վում են կրո նա կան պաշ տա մուն քա յին արա րո ղու թյուն ներ կա տա րե լու. 
ժամ, տա ճար: Բնագ րում ունենք «ի մեծն յա ռա ջին ի մայրն եկե ղե ցեաց 
Հա յոց, որ էր յերկ րին Տա րօ նու (էջ 14): Մայր եկե ղե ցի կամ եկե ղե ցեաց 
կա յուն կա պակ ցու թյու նը եւս եզ րույթ է, որը նշա նա կում է գլխա վոր աթո
ռա նիստ եկե ղե ցի (ԳԲԲ, 143):

Բա գին — բագ ար մա տը փո խա ռու թյուն է պահ լա վե րե նից: ԳԲԱում 
բա գին բա ռի հե տեւ յալ իմաստ ներն են նշվում՝ 1) զո հի սե ղան, հե թա նո
սա կան զո հա րան, 2) եկե ղե ցու զո հա սե ղան, 3) հե թա նո սա կան մե հեան, 
կուռ քե րի տա ճար, կռա տուն:

Կուռք եզ րույթն ունի հե տեւ յալ իմաս տը՝ մար դու կամ կեն դա նու կեր
պա րան քով ար ձան, որ հե թա նոս նե րը պաշ տում էին որ պես աստ ված:

Քուրմ (ասոր.) — հե թա նո սա կան կրո նի սպա սա վոր, քա հա նա:
Սուրբ — ԳԲԲում նշվում են մա քուր, անա րատ իմաստ նե րը: Վեց, յոթ 

եւ ութե րորդ իմաստ նե րը կրո նա կան են՝ 6) աստ վա ծա յին օրենք նե րին 
հա մա պա տաս խան, ուղ ղա փառ, ճշմա րիտ, 7) մակ դիր Աստ ված բա ռի, 8) 
եկե ղե ցու կող մից ճա նաչ ված, աստ վա ծա հա ճո անձ: Բնագ րում գոր ծած
ված է 8րդ իմաս տով՝ «սուրբ Վրթա նես» (էջ 14):

Սրբա նալ բա յի հա մար ԳԲԲն նշում է հե տեւ յալ իմաստ նե րը՝ 1) սուրբ, 
մա քուր՝ նվի րա կան դառ նալ, 2) ար դա րա նալ, 3) պար կեշտ, հա մեստ, 
չա փա վոր լի նել:



58 ԱՆՆԱ ԱԲԱՋՅԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ 2022 Է. 

Խո սե լով հե թա նո սա կան պաշ տա մուն քի վայ րե րի մա սին՝ Բու զան դը 
գրում է. «.... ապա յա նուն աս տուա ծու թեանն սրբե ցան, եւ եղեն տուն 
աղօ թից եւ տե ղի ուխ տից ամե նայն ումեք» (էջ 14):

Անդ րա դառ նանք տուն բա ռին. աստ վա ծա բա նա կան գրա կա նու թյան 
մեջ հա ճա խա դեպ են «տուն աղօ թից», «տուն Աս տու ծոյ» կա պակ ցու
թյուն նե րը՝ եկե ղե ցի նշա նա կու թյամբ: Տուն բա ռը բազ մի մաստ է. ԳԲԲում 
նշվում է տա սը իմաստ, որոն ցից 4րդը՝ եկե ղե ցի, տա ճար: Տուն բա ռը, 
միա նա լով կրո նա կան իմաստ ունե ցող բա ռե րին, կազ մում է կրո նա կան 
բո վան դա կու թյան դարձ վածք ներ: ԳԲԲում վկայ ված են տուն բա ռով 
կազմ ված տար բեր կա պակ ցու թյուն ներ, որոն ցից կրո նա կան իմաս տով՝ 
տուն աղօ թից, տուն վկա յու թեան, իսկ աղօթք բա ռի հա մար ԳԲԱում վկայ
ված են հե տեւ յալ իմաստ նե րը՝ 1) աղա չանք առ Աստ ված, 2) Աստ ծուն 
դի մե լու սահ ման ված կարգ:

Մեր նյու թի շրջա նա կում հան դի պել ենք տուն խորհր դոց կա պակ
ցու թյա նը՝ խորհր դա րան իմաս տով: Բա ցի կրո նա կա նից՝ այն ունի նաեւ 
ընդ հան րա կան նշա նա կու թյուն: ԳԲԱն վկա յում է գրա բա րի հա մար գոր
ծա ռա կան խոր հուրդ եւ խորհր դա րան բա ռե րը: Խոր հուրդը բազ մի մաստ 
բառ է. 2րդ իմաս տը ԳԲԱն նշում է հար ցե րի, խնդիր նե րի հա մա տեղ 
խորհր դակ ցու թյուն իմաս տը:

Գրա բարն ունի նաեւ խորհր դա րան բա ռը, որի չորս իմաստ նե րից 
առա ջի նը խոր հուրդ անե լու, խորհր դակ ցե լու տեղ իմաստն է. այս իմաս տով 
այն հո մա նիշ է դառ նում տուն խորհր դոց դարձ ված քին: Ար դի արեւե լա
հա յե րե նում այն պե տա կան կա ռա վար ման իմաս տով եզ րույթ է՝ ազ գա յին 
ժո ղո վի խորհր դա րան: Տուն ուխ տից կամ տե ղի ուխ տից կա պակ ցու թյու նը 
եւս եկե ղե ցի նշա նա կու թյունն (այ լեւ մա տուռ, ժամ, տա ճար) ունի:

Ուխտը (պհլ.) բազ մի մաստ բառ է: ԳԲԲում նշված ինն իմաստ նե րից 
վե ցը կրո նա կան են՝ 4) Աստ ծու կտա կը՝ կամ քը մարդ կանց, 5) Աստ ծու 
կտա կը պա րու նա կող գիրք՝ Կտա կա րան (Հին եւ Նոր), 6) կրո նա կան միա
բա նու թյուն, միու թյուն, միա վո րում, 7) աղա չանք առ Աստ ված, աղոթք, 
8) վանք, 9) ուխ տա տեղ, սրբա վայր: Բնագ րում ունենք տե ղի ուխ տից 
(էջ 14)՝ ուխ տա տե ղի իմաս տով:

Մե հեան (իրան.) բա ռի երեք իմաստ ներն էլ կրո նա կան են՝ ա) հե թա
նոս նե րի կրո նա կան պաշ տա մուն քի տա ճար, կռա տուն, բ) զոհ մա տու ցե
լու սե ղան մե հյա նում, զո հա րան, բա գին, գ) կուռք, հե թա նո սա կան աստ
ծու ար ձան (ԳԲԲ, էջ 170):
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Աս տուած — Աստ ված, տեր.
Տէր — ԳԲԱում նշվում է 9 իմաստ, որից կրո նա կան են՝ ա) Հայր Աստ

ված, բ) Քրիս տոս: Բու զան դը գոր ծա ծում է Աս տուած եւ Տէր բա ռե րը 
Քրիս տոս իմաս տով: Այս բա ռե րին գրա բա րում հո մա նիշ է նաեւ Էն, որը 
բազ մի մաստ է, եւ այդ իմաստ նե րի շար քում է Աստ ված բա ռը: Բու զանդն 
այն չի գոր ծա ծում:

Խաչ — երեք իմաստ է առանձ նաց նում ԳԲԱն՝ 1) խա չա ձեւ փայտ, 
որի վրա գա մում էին մա հա պար տին մին չեւ մեռ նե լը, 2) կրո նա կան նշա
նա կու թյամբ՝ հատ կա պես այն խա չը, որի վրա խա չե ցին Քրիս տո սին, 3) 
փխբ.՝ չար չա րանք, վիշտ:

Պա տա րագը գրա բա րում ունի՝ 1) նվեր, ըն ծա, 2) զոհ, մա տաղ (Աստ
ծուն) ըն ծայ ված, 3) կա շառք իմաստ նե րը (ԳԲԲ, էջ 397):

Հայտ նի է՝ քրիս տո նեա կան Եկե ղե ցու պաշ տա մուն քա յին գլխա վոր 
արա րո ղու թյու նը պա տա րագն է: Բնագ րում ունենք «Սա եր թեալ կա տա
րէր անդ ըստ սո վո րու թեանն զՏեառնն զխա չա կան զփրկու թեան զպա
տա րագն գո հու թեան, զհա ղոր դու թիւն չար չա րա նաց զյի շա տա կի զկեն դա
նա րարն ու զա զա տիչն զմար մին եւ զա րիւն Աս տուա ծոր դոյն Տեառն մե րոյ 
Յի սու սի Քրիս տո սի» (էջ 14):

Նշան — փո խա ռու թյուն է պահ լա վե րե նից. ԳԲԲում նշվում է 12 
իմաստ. 3րդ իմաստն է հրաշք, սքան չե լա գոր ծու թիւն: Բնագ րա յին օրի նակ. 
«....ուր նշա նօքն եղե լօք կոր ծա նե ցան բա գին մե հե նիցն յայն ժամ վաղ եւս 
առ մե ծաւն քա հա նա յա պե տաւն Գրի գո րի» (էջ 14): Ստ. Մալ խա սյանցն 
աշ խար հա բար թարգ մա նու թյան ծա նո թագ րու թյամբ նշում է, որ հրաշք 
բառն ան գոր ծա ծա կան է դա սա կան հե ղի նակ նե րի եր կե րում: Այդ իմաս
տով Բու զան դի գոր ծա ծած նշան նե րը հի շա տա կում է նաեւ Ագա թան գե
ղո սը՝ պատ մե լով, թե ինչ պես մար դիկ մուր ճե րով չէ ին կա րո ղա նում քան
դել մե հյան նե րը, եւ Ս. Գրի գո րը խա չի նշա նով նրանց հիմ նա հա տակ կոր
ծա նեց ու միան գա մայն ան հե տաց րեց.... (տե՛ս ծան. 6, էջ 419):

Հա ղոր դու թիւն բա ռի 3 իմաստ նե րից 2ը եկե ղե ցա կան են՝ ա) քրիս
տո նեա կան եկե ղե ցու խոր հուրդ նե րից, ծե սե րից մե կը, բ) օրհ նած նշխար 
եւ գի նի, որ իբ րեւ Քրիս տո սի մար մին եւ ա րյուն ճա շա կում են հա վա տա
ցյալ նե րը. սրբու թյուն, ճա շակ:

Նշենք, որ նշխարը (պհլ.) բազ մի մաստ բառ է, որ նշա նա կում է՝ 1) 
հա ցի, կե րակ րի, հնձի եւնի մնա ցորդ, 2) որեւէ բա նի պահ պան ված մաս, 
3) եկե ղե ցա կան բով.ն՝ սրբե րի կմախ քից մնա ցած մաս, մա սունք:
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Օրհն ված նշխա րը հա ցի օրհն ված կտորն է, որ խորհր դան շում է 
Քրիս տո սի մար մի նը: Այն սուրբ հաց է, որ տրվում է հա վա տա ցյալ նե րին՝ 
իբ րեւ հա ղոր դու թյուն:

Երա նե լի բառն ունի՝ 1) երա նի տա լու ար ժա նի, եր ջա նիկ, 2) երա նու
թյուն բե րող՝ պար գեւող՝ խոս տա ցող, երա նա կան:

Երա նե լի, սքան չե լի (այ սօր նաեւ եր ջան կա հի շա տակ) բա ռե րը Եկե ղե ցու 
սպա սա վոր նե րի ան վա նում նե րի հետ են գոր ծած վում եւ կազ մում կա յուն 
կա պակ ցու թյուն ներ, օր.՝ երա նե լի Վրթա նէս (եպիս կո պո սա պետ) (էջ 16), 
«Եւ ընդն մին սուրբն երա նե լի մա նուկն մար գա րէ» (էջ 16):

Մար գա րէ բա ռը փո խա ռու թյուն է պահ լա վե րե նից եւ ունի ապա գան 
գու շա կող, Աստ ծու կող մից պատ գա մա խոս իմաս տը: Բնագ րում ունենք 
մար գա րէա րան, որ նշա նա կում է մար գա րեի անու նով վկա յա րան կամ 
մա տուռ, ինչ պես՝ «....առա ւել եւս ի մե ծի մար գա րէա րան մատ րանն Յով
հան նու: Սոյն պէս եւ յա ռա քե լա րանս Տեառն աշա կեր տացն, սոյն պէս եւ ի 
վկա յա րանս» (Մար տի րո սացն.... (էջ 16)):

Մա տուռն (յուն.) — ԳԲԲն նշում է հե տեւ յալ իմաստ նե րը՝ 1) վկա
յա րան, վկա յի՝ մար տի րո սի նշխար նե րի ամ փոփ ման տե ղում կամ 
նրա հի շա տա կին կա ռուց ված փոքր եկե ղե ցի, աղո թա տե ղի, աղո թա
րան, 2) բո լոր մար տի րոս նե րի տո նի օրը: Բնագ րում գոր ծած ված է 
1ին նշա նա կու թյամբ:

Վկայ—վկա յա րան—վկա յա նոց. վկայ (պհլ.) բա ռի հա մար ԳԲԲն նշում է 
2 իմաստ՝ 1) իր տե սածն ու լսա ծը հաս տա տող անձ, որ պես ակա նա տես՝ 
հա վաս տող. այս իմաս տով այն ար դի արեւե լա հա յե րե նում իրա վա բա նա
կան եզ րույթ է: Կրո նա կան իմաստն է՝ հա վա տի հա մար նա հա տակ ված 
մարդ, մար տի րոս. այս պա րա գա յում այն կրո նա կան բո վան դա կու թյուն 
ունե ցող եզ րույթ է:

Վկա յա րան բա ռի հա մար ԳԲԲն նշում է 2 իմաստ՝ 1) մա տուռ՝ կա ռուց
ված վկա յի նա հա տա կու թյան կամ նրա նշխար նե րի ամ փոփ ման տե ղում, 
մար տի րո սա նոց, 2) վկա յու թյուն: Այն ար տա հայտ վում է նաեւ տուն վկա
յու թեան դարձ ված քով, առա քե լա րան՝ առա քյալ նե րի վկա յա րան:

Վկա յա նոց նշա նա կում է վկա յա րան, մա տուռ:
Անդ րա դառ նանք աթոռ եւ սե ղան բա ռե րի մեկ նու թյուն նե րին: Աթոռ 

բա ռի հա մար ԳԲԱն տա լիս է հե տեւ յալ իմաստ նե րը՝ ա) նստա րան՝ թիկ
նա կով կամ առանց թիկ նա կի, բ) աթոռ՝ իբ րեւ նշան պաշ տո նի կամ իշ
խա նու թյան, գ) նստա րան բնա կան կա րի քի հա մար:
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Բնագ րում գոր ծած ված է պաշ տո նի կամ իշ խա նու թյան խորհր դա նիշ 
իմաս տով. «Եւ նստաւ Փա ռէն յա թոռ հայ րա պե տա կան սա կաւ ժա մա նա
կաւ» (էջ 50):

Այ սօր էլ է այն պահ պա նել պաշ տո նի կամ իշ խա նու թյան խորհր դա
նի շի իմաս տը ինչ պես աշ խար հիկ, այն պես էլ եկե ղե ցա կան տի րույ թում:

Կահ կա րա սու իմաս տը պահ պա նել է ինչ պես աթոռ, այն պես էլ  
սե ղան բա ռը: Սե ղանը նույն պես բազ մի մաստ բառ է, որի հա մար ԳԲԲն 
նշում է յոթ իմաստ, որոն ցից երե քը՝ կրո նա կան բո վան դա կու թյամբ՝ 1) 
կա րա սի՝ զա նա զան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար, ճա շա սե ղան, 2) կե րա
կուր, 3) հաց կե րույթ, կո չունք, 4) դրա մա փո խի վա ճա ռա սե ղան, 5) զո
հա սե ղան, զո հա րան, բա գին, 6) պա տա րագ մա տու ցե լու սե ղան եկե ղե ցում, 
խո րան, 7) Քրիս տո սի խա չը։ Բնագ րա յին օրի նակ՝ «Այս տե ղիքս սմա էին 
յանձն հան դերձ գա ւա ռօքն յորս էին հա ւա տա րիմ էր սա այնմ գլխա ւոր 
սե ղա նոյն իշ խա նու թեան աթո ռոյն հայ րա պե տացն հաս տա տու թեան ուխ
տին կա թո ղի կէ եկե ղեց ւոյն» (էջ 60):

Քո րե պիս կո պոս (էջ 58, 60 եւն) — փո խա ռու թյուն է հու նա րե նից. նշա
նա կում է գա վա ռի եպիս կո պոս, թե մա կան եպիս կո պո սի փո խա նորդ, 
օրի նակ՝ «Եւ էր սո րա ըն կա լեալ քո րե պիս կո պո սու թեան ձեռ նադ րու թիւն 
աս տի ճա նին ի ձե ռաց մե ծի Գրի գո րի» (էջ 60):

Հօտ, հօ տա պե տու թիւն — հօտը բազ մի մաստ բառ է՝ 1) միա սին արա
ծող ոչ խար նե րի հոտ, 2) երա մակ, նա խիր, 3) փխբ.՝ մարդ կանց խում բը, 
հա վա տա ցյալ ժո ղո վուրդ:

Հօ տա պետ նշա նա կում է հո գեւոր հո վիվ, հով վա պետ, եկե ղե ցու առաջ
նորդ, ինչ պես՝ «Սա կայն փոյթք եղեն նո քա ոչ վասն ճշմար տու թեան ինչ 
խնդրել իւ րեանց հո վիւ կամ առաջ նորդ» (էջ 56), 1) որ կայ ցէ գլուխ ժո
ղովր դեանն հօ տա պե տու թեանն, հայ րա պետ (էջ 48) նշա նա կում է նա խա
հայր (էջ 56), նա հա պետ, 2) եկե ղե ցու հայ րե րի պետ, ավագ եկե ղե ցա կան 
եպիս կո պոս, 3) որեւէ եկե ղե ցու պետ, պատ րիարք, կա թո ղի կոս:

Կա թո ղի կոս (հուն.) — եկե ղե ցու պե տը եւ նրա բարձ րա գույն տիտ ղո
սը, եպիս կո պո սա պետ, հայ րա պետ, կա թո ղի կո սու թիւն՝ «....ետուն ի կա թո
ղի կո սու թիւն զՅու սիկն ձեռ նադ րել» (էջ 48):

Հե տաքր քիր մեկ նու թյուն ունի տե սիլ բա ռը. ԳԲԲում նշվում է ութ 
իմաստ՝ 1) տեսք, կեր պա րանք, 2) պատ կեր, նմա նու թյուն, 3) հայտ
նու թյուն, տե սի լիք, 4) երազ, 5) տե սու թյուն, հան դես, 6) տե սո ղու թյուն, 
տե սա նե լիք, տես նե լը, 7) տե սա նե լի իրեր, 8) տե սո ղու թյուն, զննու
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թյուն: Բնագ րում գոր ծած ված է հայտ նու թյուն, տե սիլք, նաեւ երազ 
իմաստ նե րով. օր.՝ «Յայնմ տեղ ւոջ ծած կե ցին զմար մին սրբոյն Դա
նիէլի ընդ հո ղով ըստ յա ռա ջա գոյն տես լեանն, ըստ հրա մա նի նո ցա 
տուեալ» (էջ 68):

Այ սօր շատ գոր ծա ռա կան է տես լա կան բա ռը քա ղա քա կան, հրա պա
րա կա խո սա կան, գի տա կան ոճե րում, որն ունի տես նե լիք իմաս տը (ԳԲԲն 
տես լա կան բա ռը վկա յում է, բայց ոչ ար դի իմաս տով. այն գրա բա րում 
ածա կան է եւ նշա նա կում է առանձ նա հա տուկ, մաս նա վոր):

Դրախտ (պհլ.) — 1) պտղա տու ծա ռե րի եւ ծա ղիկ նե րի այ գի, պար
տեզ, բու րաս տան, 2) եդեմ, 3) երկ նա յին ար քա յու թյուն:

Բնագ րա յին օրի նա կում այն բնա կա վայր նշա նա կող հատ կան վան 
բա ղադ րիչ է. «....որում անուն տե ղոյն իսկ Հա ցեացն դրախտ կո չեն» 
(էջ 62, 68):

Մկրտու թիւն բա ռի 3 նշա նա կու թյուն է վկայ ված ԳԲԲում, որոն
ցից մե կը կրո նա կան է՝ 1) ջրի մեջ ընկղ մե լը, ջրով լվա նա լը, լվա ցում, 
2) (կրոն.) մկրտե լու արա րո ղու թյու նը, կնունք, 3) փխբ.՝ հա վա տի հա մար 
ա րյուն թա փե լը:

Բնագ րի օրի նա կը. «....որ էր մայր եկե ղե ցեացն Հա յոց, մօտ յակն աղ
բերն՝ որ առ նէր Գրի գոր զմկրտու թիւնսն աշ խար հա զօր բազ մու թեանն ի 
տեղ ւոջն՝ որ անուա նեալ կո չի Հա ցեաց դրախտ» (էջ 68):

Նո յեան տա պան — բնագ րա յին օրի նակ՝ «Եւ զբե րեալ պար գեւացն 
զշնորհս իւ րեանց յօ ժա րու թեամբ ըն դու նէ ին. որ մին չեւ ցայ սօր նշա նակ 
սքան չե լու թեան կայ պա հեալ առ նո սա երեւույթ փայտն հայ րա պե տա
կան Նո յեան տա պա նին (էջ 40):

Տա պան բա ռը բազ մի մաստ է՝ 1) արկ ղա ձեւ չորս կող մը փակ նավ 
(Նո յի), 2) ննջե ցյա լին թա ղե լու արկղ, դա գաղ, 3) լայ նա բար՝ գե րեզ
ման, շի րիմ: Նո յան տա պանն աստ վա ծա բա նա կան կա յուն կա պակ ցու
թյուն է:

Պահս պա հել — պահք. պա հե ցո ղու թյուն, որ ար տա հայ տում է որոշ 
ժա մա նակ ուտիս վա կե րա կուր ներ կամ ամ բողջ օրը ոչինչ չու տե լով, 
պաս, ծոմ: Բնագ րա յին օրի նակ՝ «....ապա առ նուին պահս պա հել եւ 
խնդրել յԱս տու ծոյ, զի փրկես ցէ զնո սա ի դառն դահ ճէն» (էջ 41):

Աւե տա րան — 1) Քրիս տո սի վար դա պե տու թյու նը՝ ուս մուն քը, 2) այն 
գիր քը, որ պա րու նա կում է Քրիս տո սի վար դա պե տու թյու նը եւ նրա 
կյան քի պատ մու թյուն նե րը:
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Աւե տա րա նել — 1) Ավե տա րա նի վար դա պե տու թյու նը քա րո զել, 2) 
ավե տել, 3) հռչա կել, քա րո զել՝ «....եկաց առա ջի նո ցա, սկսաւ քա րո զել եւ 
աւե տա րա նել նո ցա զՔրիս տոս» (էջ 26):

Քրիս տո նէու թիւն — 1) քրիս տո նեա կան կրոն, 2) հա վաք.՝ քրիս տո նյա
ներ, 3) քրիս տո նյա եր կիր (ԳԲԲ, 643): Բնագ րա յին օրի նակ նե րից. «....
զօ րէնս Քրիս տո նէու թեան», նույնն է՝ «զօ րէնս Քրիս տո սի» (էջ 26):

Հրեշ տակ (պհլ.) — 1) կրոն.՝ գերբ նա կան էակ, աստ ծու պատ գա մա
բեր, 2) մար գա րե, առա քյալ՝ իբ րեւ աստ ծու պատ գա մա խոս, պատ գա մա
բեր, 3) կան խա հայտ նշան, նշա նակ, 4) հե թա նո սա կան աստ ված, դեւ: Ի 
թիվս կրո նա կան նշա նա կու թյան վե րո հի շյալ իմաստ նե րի՝ ԳԲԲն նշում է 
նաեւ պատ գա մա վոր, սուր հան դակ, թղթա տար, լրա բեր իմաստ նե րը, որոնք 
բնո րոշ էին նաեւ դես պան բա ռին: Բե րենք բնագ րա յին օրի նակ ներ՝ «....
իսկ մարդ պետն Դղակ յղէր հրեշ տակս խորհր դով» (էջ 310): Այս տեղ դես
պան իմաս տով է գոր ծած ված: «....ամե նեւին զա մե նայն յա մե նայն հրեշ
տա կակ րօն զանձն ցու ցա նէր, զա մե նայն ըստ պար գեւացն աս տու ծոյ 
շնոր հացն կա տա րէր» (էջ 50): Երկ րորդ օրի նա կում (հրեշ տակ+կրօն) 
քրիս տո նեու թյուն իմաս տով է գոր ծած ված:

Աստ վա ծա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ գոր ծած վում է հո վիւ բա նա
ւոր հօ տից կամ խա շանցն կա պակ ցու թյու նը: Հո վիւ բա ռի հա մար ԳԲԲում 
նշվում են հե տեւ յալ իմաստ նե րը՝ 1) ոչ խար արա ծեց նող, խաշ նա րած, 2) 
փխբ.՝ ժո ղովր դի առաջ նորդ, կա ռա վա րող, կրո նա կան հա մայն քի առաջ
նորդ: Օրի նակ՝ «Քրիս տո սա կան բա նա ւոր խա շանցն հո վուե լով, աւե տա րա
նա կան պատ գա մա ւո րօքն խրա տե լով ըն ձե ռա ցաւ (էջ 50):

Պա տուի րան (պհլ.) — կրո նա բա րո յա կան պատ վեր՝ հրա ման, հրա
հանգ, հանձ նա րա րու թյուն, պատ գամ:

Բնագ րում ունենք «Զի անօ րի նե ցաք եւ յան ցեաք եւ ապս տամ բե
ցաք մեք ի քէն. մե ղաք յա մե նայ նի եւ պա տուի րա նաց քոց ոչ ան սա ցաք 
(էջ 300):

Երէց — բազ մի մաստ բառ է՝ ավագ, առա ջի նը տան մեջ իմաստ նե րով: 
Եկե ղե ցա կան սպա սա վոր՝ քա հա նա իմաստն է կրո նա կան նշա նա կու թյան:

Սար կա ւագ — ԳԲԲում նշվում են հե տեւ յալ իմաստ նե րը՝ 1) սպա սա
վոր, ծա ռա, 2) եկեղ.՝ քա հա նա յից կրտսեր եկե ղե ցա կան պաշ տո նյա, որ 
սպա սա վո րում է պա տա րագ չին:

Ամ փո փե լով՝ նշենք, որ «Փաւստոսի Բուզանդացւոյ պատմութիւն 
Հայոց», կամ ավելի հին՝ իսկական անունով՝ «Բուզանդարան 
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պատմութիւնք» կոչվողեր կում կրո նա կան բո վան դա կու թյան բա ռերն 
ու եզ րույթ նե րը հա ճա խա դեպ են: Մեր ներ կա յաց րած աստ վա ծա
բա նա կան 45 եզ րույթ նե րը վե րա բե րում են հե թա նո սա կան շրջա նին 
հա ջոր դած քրիս տո նեու թյա նը:

Կրո նա կան բո վան դա կու թյան բա ռերն իբ րեւ եզ րույթ ներ ենք գնա
հա տել, եթե դրանք միայն կրո նա կան բո վան դա կու թյամբ են, կամ 
բազ մի մաստ լի նե լով՝ դրանց իմաս տա յին տի րույ թում գե րակշ ռող են 
կրո նա կան իմաստ նե րը:

Կրո նա կան բո վան դա կու թյամբ բա ռերն ու եզ րույթ նե րը ներ կա յաց
նում են քրիս տո նեա կան վար դա պե տու թյու նը, կրո նա կան շի նու թյուն
նե րը, եկե ղե ցուն սպա սար կող եւ քրիս տո նեա կան վար դա պե տու թյու նը 
քա րո զող եւ տա րա ծող եկե ղե ցա կան տար բեր պաշ տոն նե րը, եկե ղե ցու 
սպա սա վոր նե րի հո գեւոր տար բեր աս տի ճան նե րը: Բնա կա նա բար կան 
նաեւ հե թա նո սա կան շրջա նին բնո րոշ եզ րույթ ներ:

45 եզ րույթ նե րից 10ը փո խա ռու թյուն են պահ լա վե րե նից, 6ը՝ հու նա
րե նից, 2ը՝ ասո րե րե նից, եւ մե կը՝ զեն դե րե նից: 26ը բնիկ հա յե րեն բա
ռեր են: Բնա կա նա բար տի րա պե տող են քրիս տո նեա կան վար դա պե տու
թյու նը բնո րո շող եզ րույթ ներն ու կրո նա կան բո վան դա կու թյան բա ռե րը, 
որոնք նե րազ դու են դարձ նում նոր հա վատ քը, որի քա րոզ չու թյանն էլ 
ուղղ ված է նրանց գոր ծա ռույ թը:

РЕЗЮМЕ

Исследование	посвящено	рассмотрению	слов	религиозного	содержания	
в	грабаре	и	оценке	этих	же	терминов	на	материале	оригинала	работы	П.	Бу-
занда	 «История	 армян».	Синхроническое	 рассмотрение	 терминов	 грабара	
(древнеармянский	язык)	важно	как	с	синхронической,	так	и	с	диохрониче-
ской	точек	зрения,	поскольку	отдельное	рассмотрение	терминов	грабара	до	
сих	пор	не	встречается	в	грабаровских	исследованиях,	тогда	как	терминоси-
стема	грабара	является	важнейшей	основой	современного	восточноармян-
ского	терминообразования.	Слова	религиозного	содержания	многозначны,	и	
помимо	религиозного	имеют	также	другие	значения.	Мы	оценили	слова,	име-
ющие	только	религиозные	содержание,	а	в	случае	многозначности	преобла-
дают	религиозные	значения.	Нами	было	рассмотрено	около	45	терминов,	как	
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в	совокупности	соотношения	слов	религиозного	содержания,	так	и	других	
лексико-семантических	пластов.

S U M M A RY

This terminological study takes into consideration 45 words of religious content 
in the Classical Armenian language, gleaned from the “History of the Armenians” by 
P.	Buzand,	and	evaluates	their	broad	semantic	significance—underscoring their reli-
gious connotation. Such consideration of Classical Armenian terms is important both 
from synchronic and diachronic points of view, to show acquired meanings over 
time in both religious and secular contexts, as expected in an evolving language. 
Words of religious content are polysemic and have other general meanings besides 
the religious one. Although we have evaluated words with only religious content, we 
have shown how religious meanings predominate even in polysemy and through the 
semantic layers of the vocabulary.



	 ԷՋՄԻԱԾԻՆ	

ՎԱՉԱԳԱՆ ԱՎԱԳՅԱՆ
Բանասիրական գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ

ԱՐՇԱԿ ՉՈՊԱՆՅԱՆԻ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԿԵՆՍԱՊԱՏՈՒՄԸ 
ԵՒ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

1894—1896 թթ. հա մի դյան ջար դե րը վճռա կան ու որո շիչ նշա նա կու
թյուն ունե ցան Ար շակ Չո պա նյա նի հե տա գա ամ բողջ կյան քի հա մար: 
Նա, որ դեռ պա տա նի, իր տա ղան դի ուժով եւ ան հա տա կա նու թյամբ շատ 
արագ ձեռք էր բե րել ար ժա նի հե ղի նա կու թյուն եւ ճա նա չում ոչ միայն 
ծննդա վայ րում՝ պոլ սա հայ գրա կանմշա կու թա յին մի ջա վայ րում, այլ 
նաեւ Եւրո պա յում՝ մաս նա վո րա պես Ֆրան սիա յում՝ ծա նո թու թյուն ներ 
հաս տա տե լով ֆրան սիա ցի նշա նա վոր մի շարք մտա վո րա կան նե րի հետ, 
ինչ պես, օրի նակ, Էմիլ Զո լա յի, Ալ ֆոնս Դո դեի եւ ուրիշ նե րի, մի կողմ դնե
լով գրո ղի ու քննա դա տի, խմբագ րի ու գրա կա նա գե տի խա ղաղ կյան քը, 
սկսում է վա րել ազ գա յինհա սա րա կա կան աշ խույժ գոր ծու նեու թյուն՝ իր 
կա րո ղու թյուն ներն այս ան գամ ի սպաս բե րե լով մեկ կա րեւոր նպա տա
կի ու գա ղա փա րի՝ հայ ժո ղովր դի ազ գա յին ազա տագ րու թյա նը. «Մին չեւ 
1893, Չօ պա նեան, ինք զին քը նուի րած էր մի միայն գրա կան եւ ուսուց չա
կան գոր ծու նէու թեան, առանց մաս նակ ցե լու քա ղա քա կան, յե ղա փո խա
կան շար ժում նե րուն: Ահա ւոր աղէ տը որ հա րուա ծեց հայ ժո ղո վուր դը՝ 
զին քը մղե լով դէպ ի քա ղա քա կան գոր ծու նէու թիւն, այ նու հե տեւ ան իր 
ոյ ժե րուն եւ ժա մա նա կին մեծ մա սը նուի րեց ազ գա յին փրօ փա կան տի 
գոր ծին, առանց բո լո րո վին լքե լու գրա կա նու թիւ նը, ջա նա լով ար դէն իսկ 
մղուած փրօ փա կան տին գրա կան մի ջոց նե րով զօ րա ցում մը բե րել»1,— 
գրում է կեն սա գի րը:

Իսկ ին քը՝ մեծ հայ րե նա սերն ու ազ նիվ մտա վո րա կա նը, հե տա գա
յում վկա յել է. «95ի Պոլ սոյ ջար դէն է որ կը սկսի իմ մուտքս ազ գա յին 
գոր ծու նէու թեան մէջ: Մին չեւ ջար դը, մտա ւո րա կան կեանք մի ան ցու
ցած էի, ազ գա յին գոր ծե րուն հե ռու էն միայն հե տաքրք րուե լով, ու ազ գիս 
հետ կա պուած միայն այն սի րո վը զոր կը տա ծէի անոր լե զուին հա մար 

1 Հ .  Հ ա Պ է Շ ե ա ն , Արշակ Չօպանեան. Կենսագրական գիծեր, Փարիզ, 1924, էջ 12:
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ու բաղ ձան քո վը զոր ունէի անոր գրա կան ու բա րո յա կան զար գա ցու մը 
բարձր աս տի ճա նի մը հա սած տես նե լու: Ջար դե րը զիս ցնցե ցին, իմ մե
կու սա ցած գա ղա փա րա կա նի հան դար տու թիւնս ամօ թա լից ու յան ցա
պարտ ցոյց տուին ին ծի. կեան քիս ամե նէն խո րին կեր պա րա նա փո խու
թիւն նե րէն մէ կը կրե ցի.... Որո շե ցի, իս կոյն, ընել ինչ որ իմ կա րո ղու թիւն
ներս կը նե րէ ին «ուղ ղա կի» ծա ռա յու թիւն մը մա տու ցա նե լու հա մար իմ 
դժբաղդ ազ գիս զոր կը խող խո ղէ ին....»2:

Ձգտե լով էլ ավե լի թափ հա ղոր դել իր սկսած ազ գան վեր գոր ծին՝ Չո
պա նյա նը, հիաս թափ ված Թուր քիա յում տի րող վայ րե նի մթնո լոր տից, թո
ղեց Կ. Պո լի սը՝ հա մոզ ված, որ գրա կա նու թյան զար գաց մամբ զբաղ վելն 
այդ ժա մա նակ ոչ միայն անի մաստ, այ լեւ «գրե թէ անազ նիւ բան» է, դա
դա րեց րեց իր խմբագ րած «Ծա ղիկ» հան դե սի3 հրա տա րա կու մը եւ մեկ
նեց Փա րիզ: Ֆրան սիա յի մայ րա քա ղա քը Չո պա նյա նի հա մար դար ձավ 
հե տա գա ամ բողջ կյան քի հանգր վան:

Փա րի զում Ա. Չո պա նյա նի հա մար սկսվում է ար գա սա վոր եւ բազ
ման շա նա կա լի մի շրջան, որը շա րու նակ վեց մին չեւ կյան քի վերջ: 
Փա րիզ ժա մա նե լուն պես նա նախ ֆրան սիա կան բազ մա թիվ պար բե
րա կան նե րում տպագ րում է տաս նյակ հոդ ված ներ, հրա տա րա կում 
գրքույկ ներ, հան դես գա լիս հրա պա րա կա յին հա մար ձակ ելույթ նե
րով ու բա նա խո սու թյուն նե րով, որոնց մի ջո ցով եւրո պա կան հա սա րա
կու թյա նը ոչ միայն ծա նո թաց նում է հայ ժո ղովր դի ներ կա եւ ան ցյալ 
պատ մու թյա նը, նրա հե րո սա կան էջե րին, այ լեւ մշա կույ թին՝ ունե նա լով 
հե ռա հար ազ նիվ նպա տակ՝ փո խե լու եւրո պա ցի նե րի վե րա բեր մուն քը 
հա յե րի նկատ մամբ: «Նրա անձ նա կան գեր մարդ կա յին ջան քե րին ենք 
պար տա կան,— գրում է Կ. Դալ լա քյա նը,— որ մի քա նի տա րի նե րի ըն
թաց քում Եւրո պա յի առա ջա վոր մտա վո րա կա նու թյան կար ծի քում կա
տար վում է բե կում՝ հայ ժո ղովր դի տա ռա պանք նե րի դի մաց ար հա մար
հան քին զու գակց վող խղճա հա րու թյու նից դե պի հար գանք ու հիա ցում 
նրա քա ջա րի ոգու եւ բարձր մշա կույ թի նկատ մամբ»4: Շա տե րը, որ 
առա ջին ան գամ էին լսում հայ գրա կա նու թյան ու մշա կույ թի մա սին, 

2 ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Դէմքեր. Արփիար Արփիարեան, «Անահիտ», Փարիզ, 1901, թիւ 2, էջ 40:
3 Տպագրվել է 1886—1911 թթ.՝ մինչեւ Ա. Չոպանյանի խմբագրումը ունենալով 

հրատարակության երեք շրջան. տե՛ս յ . ա Վ ե տ ի ս յ ա ն , «Անահիտ» հանդեսը, Երեւան, 1999, 
էջ 32:

4 կ . Դ ա լ լ ա Ք յ ա ն , Արշակ Չոպանյան: Կյանքը եւ գործը, Երեւան, 1987, էջ 94:
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Չո պա նյա նի շնոր հիվ հիաց մուն քով ու պատ կա ռան քով են լցվում այն 
ստեղ ծած ժո ղովր դի նկատ մամբ:

Փա րի զյան կյան քի ամ բողջ ըն թաց քում՝ մին չեւ վերջ, Ա. Չո պա նյա նը 
պահ պա նեց գոր ծուն հե տաքրք րու թյունն արեւմ տա հա յու թյան եւ արեւե
լա հա յու թյան, այ նու հե տեւ նաեւ Սփյուռ քի հա յու թյան եւ «Հայ Ազ գա յին 
Տու նի»5՝ «Արա գա ծի շուրջ ապ րող ու զար գա ցող»6 Խորհր դա յին Հա յաս
տա նի կյան քի նկատ մամբ:

Չո պա նյանն առա ջին ան գամ Արեւե լյան Հա յաս տան ուղեւոր վեց 
1908 թ. նո յեմ բե րին՝ կա թո ղի կո սա կան ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու 
կա պակ ցու թյամբ7 (կա թո ղի կոս ընտր վեց Մատ թեոս Իզ միր լյա նը.— Վ. Ա.): 
Նա Փա րի զից նախ մեկ նեց Պո լիս, եղավ նաեւ Տրա պի զո նում, բազ մա թիվ 
ելույթ ներ ունե ցավ եւ բա նա խո սու թյուն ներ կար դաց հայ կա կան լսա
րան նե րի առ ջեւ8 եւ շուրջ եր կու ամիս անց, որ պես Մու շի եւ Շա պին Գա
րա հի սա րի պատ գա մա վոր, քա ռա սու նին մոտ պատ գա մա վոր նե րի հետ 
հա սավ Կով կաս9:

Մատ թեոս Իզ միր լյան սրբա զա նի՝ կա թո ղի կոս ընտր վե լուց հե տո 
տասն հինգ օր մնա լով Էջ միած նում՝ Չո պա նյանն ուսում նա սի րում է տե ղի 
բազ մա թիվ ձե ռագ րեր, հյու րըն կալ վում Կո մի տա սի խցում10, լի նում նաեւ 
Երեւա նում, Աշ տա րա կում, Բաք վում ու Թիֆ լի սում11, մո տի կից ծա նո թա
նում ու մտեր մա նում Հովհ. Թու մա նյա նի, Ավ. Իսա հա կյա նի եւ արեւե լա
հայ մշա կույ թի նշա նա վոր շատ ուրիշ դեմ քե րի հետ:

Նրա եւ Թու մա նյա նի ծա նո թու թյու նը շատ արագ վե րա ճում է սերտ 
մտեր մու թյան ու բա րե կա մու թյան՝ միշտ ջեր մա շունչ ու սրտա կից: Ու 
թեեւ այդ հան դի պում նե րի մա սին հու շեր չեն գրվել, սա կայն հու շե րից 

5 ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. Ա., 
«Անահիտ», Փարիզ, 1932—1933, թիւ 3—6, էջ 79:

6 Անդ, էջ 89:
7 Տե՛ս ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. Ա., 

«Անահիտ», Փարիզ, 1932—1933, թիւ 3—6, էջ 85. ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Քրոնիկ, «Անահիտ», Փարիզ, 
1939, թիւ 1—2, էջ 58. ա .  Չ ո Պ ա ն յ ա ն , Նամականի, Երեւան, 1980, էջ 418: Նաեւ՝ կ .  Դ ա լ լ ա Ք յ ա ն , 
Արշակ Չոպանյան: Կյանքը եւ գործը, 1987, էջ 317. Հ ո Վ Հ . Թ ո ւ մ ա ն յ ա ն , ԵԼԺ: Տասը հատորով, 
հտ. 10, Նամակներ, Երեւան, 1999, էջ 498:

8 Տե՛ս կ .  Դ ա լ լ ա Ք յ ա ն , Արշակ Չոպանյան: Կյանքը եւ գործը, 1987, էջ 317:
9 Տե՛ս ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. Ա., 

«Անահիտ», Փարիզ, 1932—1933, թիւ 3—6, էջ 85:
10 Տե՛ս կ .  Դ ա լ լ ա Ք յ ա ն , Արշակ Չոպանյան: Կյանքը եւ գործը, 1987, էջ 317:
11 Տե՛ս ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. 

Ա., «Անահիտ», Փարիզ, 1932—1933, թիւ 3—6, էջ 85:
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թանկ մա սունք է մնա ցել՝ եր կու լու սան կար. մե կը՝ Հ. Թու մա նյա նը Չո
պա նյա նի հետ, մեկն էլ նրանք՝ Ավե տիք Իսա հա կյա նի, Կո մի տա սի, Վրթա
նես Փա փա զյա նի, Ղա զա րոս Աղա յա նի եւ Գեւորգ Բա շին ջա ղյա նի հետ 
վեր ջի նիս ար վես տա նո ցում:

Այդ օրե րի ջեր մա գին հան դի պում նե րից մե կի վե րա բե րյալ մնա ցել է 
նաեւ Թու մա նյա նի մի վկա յու թյու նը. Թիֆ լի սից Մա րիամ Թու մա նյա նին 
հաս ցեագ րած 1908 թ. դեկ տեմ բե րի 11ի նա մա կում նա գրում է, որ երե
կո յան գնա լու է Չո պա նյա նի դա սա խո սու թյու նը լսե լու, «որ սի րո բա նաս
տեղ ծու թյան մա սին է լի նե լու», եւ ապա հա ղոր դում. «Եւ առայժմ էլ ին քը՝ 
Չո պա նյա նը, հոսմոտս է, ու խմում ենք Ձեր կե նա ցը»12:

Մին չեւ Ա. Չո պա նյա նի՝ Թիֆ լի սից հե ռա նա լը՝ 1908 թ. դեկ տեմ բե րին, 
հա կա ցա րա կան մե ղադ րան քով Իսա հա կյա նը, Թու մա նյա նը եւ էլի շատ 
ուրիշ ներ ձեր բա կալ վում են եւ բան տարկ վում Մե տե խում13: Չո պա նյա նը, 

12 Հ ո Վ Հ . Թ ո ւ մ ա ն յ ա ն , ԵԼԺ: Տասը հատորով, հտ. 10, Նամակներ, Երեւան, 1999, էջ 55—56:
13 Տե՛ս ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. 

Ա., «Անահիտ», Փարիզ, 1932—1933, թիւ 3—6, էջ 88, նաեւ՝ ա Վ .  ի ս ա Հ ա կ յ ա ն , Հիշատակարան, 
Երեւան, 1977, էջ 460, Հայ նոր գրականության պատմություն (ՀՆԳՊ), Երեւան, 1979, հտ. 5, 
էջ 344. ն Վ .  Թ ո ւ մ ա ն յ ա ն , Հուշեր եւ զրույցներ, Երեւան, 1969, էջ 93—95, նաեւ՝ լ . Հ ա խ Վ ե ր Դ յ ա ն , 
Թումանյանը եւ իր ժամանակը, Երեւան, 1995, էջ 31, 32:

Նկա րիչ Գեւորգ Բա շին ջա ղյա նի ար վես տա նո ցում. Թու մա նյան, Իսա հա կյան, Կո մի տաս, Չո պա նյան, 
Բա շին ջա ղյան, Վրթա նես Փա փա զյան, Աղա յան (1908)
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ան հանգս տա ցած կա լա նա վոր նե
րի՝ մաս նա վո րա պես Թու մա նյա նի 
եւ Իսա հա կյա նի ճա կա տագ րով, 
1909 թ. հու նի սին Մատ թեոս Իզ
միր լյան կա թո ղի կո սին ուղ ղած 
նա մա կում «խոր հուրդ է տվել մի
ջամ տել Նի կո լայ Երկ րորդ կայ
սեր առ ջեւ՝ հայ կա լա նա վոր նե րին 
ազա տե լու կա լան քից»14: Չո պա
նյա նը գրում է. «Մեծ ուրա խու
թյամբ իմա ցա այն սի րա լիր ըն
դու նե լու թյու նը, զոր Ձա րը Ձեզ 
շնոր հել է.... Ար դյոք Ձեր տե սակ
ցու թյան մեջ կա րե լի եղա՞վ բառ 
մ’ըսել Կով կա սի ձեր բա կա լու
թյանց մա սին, ձեր բա կալ ված նե
րուն մեջ կան անձ նա վո րու թյուն
ներ, որ թան կա գին են ամ բողջ 
հա յու թյան հա մար, Հով հան նես 
Թու մա նյան եւ Ավ. Իսա հա կյան 
անն ման բա նաս տեղծ նե րը (ձեր

բա կալ ված 7—8 ամիս առաջ).... Ին չու այս մտա վոր ու մար դա սի րա կան 
գոր ծիչ նե րը թշնա մի կնկատ վին Ռու սիո եւ կխոշ տանգ վին: Այս րո պեիս 
կի մա նամ, որ Թու մա նյան ար ձակ վել է, երա նի թե լու րը ճիշտ ըլ լար: 
....Ինչ մեծ բա րիք ըրած պի տի ըլ լա յիք հա յու թյան, եթե կա րե նա յիք ստա
նալ իրենց (եւ ան շուշտ բո լոր ձեր բա կալ ված նե րուն) ազա տու մը»15:

Հայտ նի է, որ վե ցամ սյա բան տար կու թյու նից հե տո իշ խա նու
թյուն նե րը խո շոր գրա վով բան տից ազա տում են ե՛ւ Թու մա նյա նին, ե՛ւ 
Իսա հա կյա նին16:

Ինչ պես հաս կա նում ենք Թու մա նյա նի՝ 1909 թ. հու լի սին Չո պա նյա նին 
գրած նա մա կի բո վան դա կու թյու նից, դեռ Թիֆ լի սում գտնված ժա մա նակ 

14 Արշակ Չոպանյանի անտիպ նամակներից, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 
Երեւան, 1965, №2, էջ 50:

15 Անդ, էջ 55—56:
16 Տե՛ս ա Վ . ի ս ա Հ ա կ յ ա ն , Երկեր, Երեւան, 1987, էջ 862:

Հովհ. Թու մա նյան եւ Ար շակ Չո պա նյան (1908)
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Չո պա նյա նը, մտա հոգ բա նաս տեղծ ըն կե րոջ վի ճա կով, շա րու նակ հե
տաքրքր վել է նրա նով, իսկ մեկ նե լուց հե տո նա մակ նե րով (չեն պահ պան
վել)17 մխի թա րել, քա ջա լե րել է իր բա րե կա մին, ար տա հայ տել իր «սրտի 
ցա վը, ազ նիվ, սի րե լի ըն կե րի սրտի ցա վը»18:

Շատ տա րի ներ անց՝ 1921 թ. վեր ջե րին, երբ Թու մա նյա նը՝ որ պես 
ՀՕԿի նա խա գահ, Հա յաս տա նի օգ նու թյան գոր ծը կազ մա կեր պե լու նպա
տա կով մեկ նում է Կ. Պո լիս, Չո պա նյա նը Փա րի զից նա մակ է ուղ ղում 
նրան, որում ան կաշ կանդ ան մի ջա կա նու թյամբ հի շում է թիֆ լի սյան՝ ար
դեն հե ռա վոր այդ օրե րի հան դի պում նե րից մե կի մա սին. «Թիֆ լիս ես օր 
մը Ձե զի ըսի,— գրում է Չո պա նյա նը,— որ «հո սոս» իրա պես կնշա նա կե 
տա քա րյուն, սի րուն, gentil (ազ նիվ.— Վ. Ա.) մարդ, եւ Ձեր կե նաց ալ բա
ժակ պար պե ցի իբր ամե նեն սի րուն հո սո սին այս իմաս տով զոր եր բեք 
տե սած ըլ լամ: Կհու սամ որ հի մա հաս տա տած եք որ ըսածս ճիշդ է»19:

Թու մա նյա նի ըն տա նե կան ջերմ հյու րըն կա լու թյան մա սին մի քաղցր 
հուշակ նարկ կա նաեւ Ավ. Իսա հա կյա նի՝ 1923 թ. Վե նե տի կից Չո պա նյա
նին ուղ ղած նա մա կում. ըն կե րո ջը հրա վի րե լով Վե նե տիկ՝ Իսա հա կյա նը 
խոս տա նում է «մեր հա վերժ սի րե լի Հովհ. Թու մա նյա նի քե ֆերն ունե նալ 
այս օտար երկ րում, բայց հայ հար կի տակ»20:

Թիֆ լի սում եւ Երեւա նում Չո պա նյա նին զար մաց րել եւ տխրեց նե լու 
չափ ան հանգս տաց րել է մտա հո գիչ մի հան գա մանք. այն, որ կով կա սա հայ 
մե ծա հա րուստ ներն ու մտա վո րա կա նու թյան մի մա սը, ինք նա մո ռա ցա բար 
տար ված ու շլա ցած ռու սա կան քա ղա քակր թու թյամբ, ան գամ ներ քին 
կյան քում ու կեն ցա ղում խո սում են ռու սե րեն: Հե տա գա յում «Անա հի տի» 
1910 թ. մարտապ րի լյան հա մա րում տպագր ված «Գե րա գոյն ուժը» հոդ
վա ծում նա գրում է. «Այդ (ցե ղա յին.— Վ. Ա.) ոգին տկա րա ցած է՝ ռու սա
հա յոց մէկ բա ւա կան կա րեւոր մա սին մէջ՝ ոչ թէ կա ռա վա րու թեան ձու լիչ 
ձեռ նարկ նե րուն բեր մամբ, այլ նոյն իսկ իրենց ինք նա բեր յա ռաջ խա ղա
ցու մո վը դէպ ի անզ գա լի, ան գի տա կից բայց խոր ռու սա ցում մը: Թիֆ լի սի 
Հա յե րը (ո՛չ միայն «պուր ժուա»նե րը, այլ նոյն իսկ «մտա ւո րա կան նե րէն» 
շա տե րը) իրա րու մէջ աւե լի ռու սե րէն կը խօ սին քան հա յե րէն. եւ ասի կա 

17 Տե՛ս Հ ո Վ Հ . Թ ո ւ մ ա ն յ ա ն , ԵԼԺ: Տասը հատորով, հտ. 10, Նամակներ, Երեւան, 1999, 54
րդ նամակի 2րդ ծանոթագրությունը, էջ 498:

18 Տե՛ս անդ, էջ 79:
19 ա .  Չ ո Պ ա ն յ ա ն , Նամականի, Երեւան, 1980, էջ 142:
20 ա .  ի ն ճ ի կ յ ա ն , Իսահակյանի եւ Չոպանյանի նամակագրությունը, «Բանբեր Երեւանի 

համալսարանի», Երեւան, 1970, №2, էջ 166:
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ոչ ստիպ մամբ, այլ իրենց ազատ կամ քով. Երեւա նի մէջ՝ կա թո ղի կո սա կան 
ընտ րու թեան պատ գա մա ւոր ներս՝ հրա ւի րուե ցանք հայ կա կան երե կոյ թի 
մը, որուն փրօկ րա մը ամ բող ջա պէս ռու սե րէն էր (Երեւա նի մէջ, Էջ միած նայ 
քթին տակ...) ....Բուն վտան գը հոդ է Կով կա սի Հա յու թեան հա մար: Շլա
ցած, ճզմուած, գե րուած են ռուս քա ղա քակր թու թե նէն. ռու սե րէն խօ սած 
ատեն նին՝ եր ջա նիկ կը զգան ինք զինք նին, ար բե ցած, հեշ տազ մայլ ձեւ 
մը ունին, հպարտ ու սէգ շեշտ մը կ’առ նեն՝ կար ծես թէ ռու սե րէ նը իրենք 
ստեղ ծած ըլ լա յին. հա յե րէն կը խօ սին, հայ թատ րոն կ’եր թան, հայ գիրք 
կը կար դան՝ եր բեմն բա րե գոր ծու թիւն մը ընե լու պէս»21:

Չո պա նյա նը, որն իր քա ղա քա կան հա յացք նե րով սկզբուն քո րեն եւ 
հաս տա տա պես կող մո րոշ ված էր դե պի Ռու սաս տա նը22, չի հան դուր ժում 
նմա նօ րի նակ պահ ված քը՝ ունե նա լով այն ճշմա րիտ հա մո զու մը, որ «ցե
ղա յին» լե զուն, գրա կա նու թյու նը, գե ղար վես տը ազ գի ինք նա պահ պա նու
թյան ամե նա ա պա հով մի ջոց ներն են՝ «ուժե րուն ուժը», նրա բա րո յա կան 
դեմ քը, հրա ժա րու մը որոն ցից սպառ նում է եղծ մամբ ու ուծաց մամբ, եւ 
նա պար տա կա նու թյուն է դնում կով կա սա հայ մտա վո րա կա նու թյան վրա՝ 
«առաջքն առ նե լու այդ ինք նա կամ ռու սաց ման տխուր երեւոյ թին»23:

Ուշագ րավ է եւս մեկ դրվագ: Դաշ նակ ցա կան ուսու ցիչ նե րի գա ղա
փար նե րով տո գոր ված Գեւոր գյան ճե մա րա նի մի խումբ աշա կերտ ներ, 
ինչ պես պատ մում է Ա. Չո պա նյա նը, Մայր տա ճա րի բա կում մի օր շրջա
պա տում են իրեն եւ խնդրում, որ նա՝ իբ րեւ Փա րի զից եկած մարդ, են
թադ րա բար անկ րոն («կը կար ծէ ին թէ Փա րի զի մէջ ամեն մարդ անկ րօն 
է».— Ա. Չ.), մի ջամ տի եւ վե րաց նել տա աստ վա ծա բա նու թյան դա սե րը: 
Նրանց ապ շեց նում է Չո պա նյա նի մեր ժո ղա կան պա տաս խա նը, երբ ան
վա նի մտա վո րա կա նը հիմ նա վո րում է, թե անհ նար եւ նույ նիսկ անի մաստ 
է ջնջել այդ դա սըն թա ցը, որը բա ցատ րում է նաեւ Հայ Եկե ղե ցու վար դա
պե տու թյու նը, նրա տար բե րու թյու նը այլ Եկե ղե ցի նե րից24:

Այս տեղ՝ Արեւե լյան Հա յաս տա նում, Չո պա նյա նին ան հուն վիշտ է 
պատ ճա ռում բուն հայ րե նի քում քա ղաք նե րի եւ գյու ղե րի հե տամ նա ցու

21 ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Գերագոյն ուժը, «Անահիտ», Փարիզ, 1910, թիւ 11—12, էջ 243: Նույնը 
տե՛ս նաեւ ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. Ա., 
«Անահիտ», Փարիզ, 1932—1933, թիւ 3—6, էջ 86:

22 Տե՛ս կ .  Դ ա լ լ ա Ք յ ա ն , Արշակ Չոպանյան: Կյանքը եւ գործը, Երեւան, 1987, էջ 321:
23 ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Գերագոյն ուժը, «Անահիտ», Փարիզ, 1910, թիւ 11—12, էջ 243:
24 Տե՛ս ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. 

Ա., «Անահիտ», Փարիզ, 1932—1933, թիւ 3—6, էջ 86:
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թյու նը, ժո ղովր դի խեղ ճու թյու նը՝ ի տար բե րու թյուն Թիֆ լի սի եւ Բաք վի, 
որ տեղ կենտ րո նա ցած հայ հա րուստ նե րը շե նաց րել էին այդ քա ղաք նե
րը՝ գրե թե ոչինչ չա նե լով իրենց հա րա զատ երկ րի հա մար25: Նա ցա վով 
խոս տո վա նում է, որ պատ մա կան հին Հա յաս տա նից գրե թե ոչինչ չէր 
մնա ցել. «Մեր նախ նեաց կեն դա նի, ինք նու րոյն, ինք նիշ խան Հա յաս տա
նէն, ինչ որ կը մնար, Էջ միած նի ՄայրԱթոռն էր, որ ազ գա յին միու թեան 
դա րա ւոր պա հա պա նը եղած էր հայ ան կա խու թեան ջնջու մէն ի վեր, որ 
մեր լե զուին, մեր մշա կոյ թին, մեր ժո ղո վուր դի ազ գա յին ինք նու թեան 
էա կան գծե րը ան կո րուստ պա հե լու նպաս տած էր. հոն կը բազ մէ Ամե
նայն Հա յոց Հայ րա պե տը, որ կրօ նա կան կեր պա րան քի տակ գե րա գոյն 
պետն էր Հայ ազ գու թեան, փոխ նոր դը եր բեմ նի Հայ Ար քա յին»26, — գրում 
է Ա. Չո պա նյա նը:

Երկ րորդ եւ վեր ջին ան գամ Ա. Չո պա նյա նը հայ րե նիք ուղեւոր վեց 
միայն 1932 թ. աշ նա նը: Նա՝ որ պես Լիո նի ազ գա յին գա վա ռա կան խորհր
դի պատ գա մա վոր, ընտր ված Էջ միած նի ազ գա յինեկե ղե ցա կան ժո ղո վի 
կազ մում, եկավ ար դեն խորհր դայ նա ցած Հա յաս տան՝ մաս նակ ցե լու Հա
յոց հայ րա պե տի, ինչ պես եւ Գե րա գույն հո գեւոր խորհր դի ընտ րու թյուն
նե րին27: Ընտ րու թյուն նե րից դեռ չորս ամիս առաջ Կ. Պոլ սի «Արեւելք» 
թեր թից իմա նա լով գու մար վե լիք եկե ղե ցա կանազ գա յին ժո ղո վի կան
խավ որոշ ված ամ սաթ վի մա սին (1932 թ. նո յեմ բե րի 10.— Վ. Ա.)՝ Չո պա
նյա նը ոգեւոր ված գրում է, որ «ամե նէն հե ռա ւոր գա ղութ նե րու պատ
գա մա ւոր ներն իսկ լայ նօ րէն ատեն պի տի ունե նան իրենց պատ րաս տու
թիւն նե րը տես նե լու, որ պէս զի կա րե նան կա տա րել այդ ճամ բոր դու թիւ նը 
որ իրենց թոյլ պի տի տայ ոչ միայն կա թո ղի կո սա կան ընտ րու թեան մաս
նակ ցիլ, այլ եւ այժ մեան Հա յաս տա նը եւ անոր ծո ցին մէջ իրա կա նա ցող 
վե րա շի նա կան աշ խա տան քը ան ձամբ տես նել»28:

Այդ ճամ փոր դու թյան հա մար անհ րա ժեշտ էր նվա զա գույն 15 000 
ֆրանկ, որ Չո պա նյա նը, ան շուշտ, չու ներ: Ֆրան սա հայ գա ղու թում հա
տուկ հան գա նա կու թյուն է կազ մա կերպ վում՝ այդ գու մա րը հա վա քե լու 
հա մար: Սա կայն սկզբում այն ըն թա նում է անար դյունք: Եւ այն պա
հին, երբ Չո պա նյանն ար դեն գրե թե հա մա կերպ վել էր ան հա ջո ղու թյան 

25 Տե՛ս անդ, էջ 87:
26 Անդ: 
27 Տե՛ս անդ, էջ 78:
28 ա . Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Քրոնիկ, «Անահիտ», Փարիզ, 1932, թիւ 5—6, էջ 186: 
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մտքին, պա հանջ ված դրամն անակն կալ գո յա նում է, եւ նա սահ ման ված 
ժամ կե տից եր կու օր ուշա ցու մով՝ նո յեմ բե րի 12ին, հաս նում է Էջ միա ծին՝ 
կա րո ղա նա լով մաս նակ ցել միայն քվեար կու թյա նը29:

Հա կիրճ նկա րագ րե լով «ամե նայն կա նո նա ւո րու թեամբ ու ազա տու
թեամբ» տե ղի ունե ցած ազ գա յինեկե ղե ցա կան ժո ղո վին վե րա բե րող 
առան ձին ման րա մաս ներ՝ Չո պա նյա նը վկա յում է, որ ձայ նե րի ծան րակ
շիռ մա սով կա թո ղի կոս է ընտր վում Խո րեն արք. Մու րադ բե կյա նը, «որ 
ինք զին քը սի րե լի եւ յար գե լի դար ձու ցած է այն բո լոր պաշ տօն նե րուն 
մէջ զոր կա տա րած է.... Ան ընտ րե լին էր ար տա սահ մա նի բո լոր թե մե րուն 
եւ խորհ. եր կիր նե րու պատ գա մա ւոր ներն ալ ամե նա մեծ մա սամբ միեւ
նոյն կար ծիքն ունե ցան»30:

Նո րըն տիր կա թո ղի կո սի օծ ման արա րո ղու թյու նից հե տո՝ մեկ օր անց՝ 
նո յեմ բե րի 14ին, Չո պա նյա նը մաս նակ ցում է Ձո րա գէ սի էլեկտ րա կա յա
նի բաց ման արա րո ղու թյա նը31, ապա վե րա դառ նում Էջ միա ծին, եր կու օր 
մնում միա բա նու թյան իր բա րե կամ նե րի մոտ եւ ուսում նա սի րում տե ղի 
ձե ռագ րե րը: Ստա ցած տպա վո րու թյուն նե րից ոգեւոր ված՝ նա գրում է. 
«Էջ միա ծին այ սօր դար ձած է կրօ նա կան կեդ րոն, որ Հա յաս տա նի ազ գա
յին կեան քին մէջ ղե կա վար ոեւէ դեր չու նի կա տա րե լիք, բայց կը մնայ 
երկ րին հա ւա տա ցեալ քա ղա քա ցի նե րուն կրօ նա կան կեան քին վա րիչ եւ 
իր բա րո յա կան ուժե րու աջակ ցու թիւ նը կը բե րէ նաեւ կա ռա վա րու թեան 
հայ րե նա շէն գոր ծին, իսկ հայ րե նի քէն հե ռու օտար եր կիր ներ ցրուած 
գա ղու թա հա յոց հա մար՝ իբր գե րա գոյն հե ղի նա կու թիւ նը Հա յաս տա նեայց 
ազ գա յին Եկե ղեց ւոյն՝ կը շա րու նա կէ կազ մել ամե նա մեծ կապ մը այդ 
տարտղ նած Հա յոր դի նե րը իրա րու զօ դող, ազ գա պահ պան թան կա գին 
ուժ մը՝ օտա րաց ման վտան գին դէմ (այդ երկ րորդ դե րը կա տա րե լով՝ ան
շուշտ՝ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թեան հետ զու գըն թա ցա բար....)»32:

Էջ միած նից այ նու հե տեւ Չո պա նյա նը մեկ նում է Երեւան, ուր մնում է 
շուրջ մեկ ամիս33՝ վա յե լե լով մտե րիմ նե րի ջերմ հյու րա սի րու թյու նը՝ «եղ

29 Տե՛ս ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. 
Ա., «Անահիտ», Փարիզ, 1932—1933, թիւ 3—6, էջ 91: Նաեւ՝ կ . Դ ա լ լ ա Ք յ ա ն , Արշակ Չոպանյան: 
Կյանքը եւ գործը, Երեւան, 1987, էջ 461: 

30 ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. Ա., 
«Անահիտ», Փարիզ, 1932—1933, թիւ 3—6, էջ 92—93:

31 Տե՛ս անդ, էջ 93, 96, 115—116: 
32 Անդ, էջ 91:
33 Տե՛ս անդ, էջ 78, 96: 
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բայ րա կան ճա շա սե ղան նե րը կամ թէ յա սե ղան նե րը», տար բեր հին ու նոր 
սի րե լի մտա վո րա կան բա րե կամ նե րի, պաշ տո նա կից նե րի, ար վես տա
գետ նե րի, ղե կա վար անձ նա վո րու թյուն նե րի ըն կե րակ ցու թյամբ շրջում է 
քա ղա քի հին ու նոր թա ղա մա սե րով, այ ցե լում ուսում նա կան հաս տա տու
թյուն ներ՝ հա մալ սա րան, քի միա բա նա կան ինս տի տուտ, անաս նա բու ժա
կան վար ժա րան, թան գա րան ներ, նո րա կա ռույց եւ անա վարտ գոր ծա րան
ներ, հի վան դա նոց ներ ու առող ջա րան ներ, ներ կա լինում ներ կա յա ցում նե
րի, հա մերգ նե րի՝ վա յե լե լով դե րա սան ներ Արուս Ոս կա նյա նի, Հրա չյա Ներ
սի սյա նի, Ավետ Ավե տյա նի, Սու րեն Քո չա րյա նի, Վա ղարշ Վա ղար շյա նի, 
Հով հան նես Աբե լյա նի, եր գիչ Շա րա Տա լյա նի եւ մշա կու թա յին նշա նա վոր 
այլ գոր ծիչ նե րի ար վես տը34. «Զիս կը զգա յի մեր Տան մէջ,— գրում է Չո պա
նյա նը,— ու մեր Արուես տը մա նա ւանդ՝ իր Տան մէջ. ի՜նչ ամուր, շօ շա փե լի 
սփո փանք՝ ա՜յնքան երազ նե րէ, սպա սում նե րէ, մա քա ռում նե րէ, զո հա բե
րու թիւն նե րէ, թա փա ռում նե րէ եւ յու սա խա բու թիւն նե րէ յե տոյ»35:

Չո պա նյա նը, բազ մա թիվ թա տե րա կան ներ կա յա ցում նե րից բա ցի, 
ներ կա է լինում նաեւ ար դեն հան գու ցյալ Ալ. Սպեն դիա րյա նի «Ալ մաստ» 
օպե րա յի փոր ձե րին, որով պետք է նշա նա վոր վեր Ալ. Թա մա նյա նի ղե
կա վա րու թյամբ կա ռուց ված պե տա կան օպե րա յի եւ թատ րո նի հսկա շեն
քի բա ցու մը: Շատ է ափ սո սում, որ շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հե
տաձգ ման պատ ճա ռով չի կա րո ղա ցել վա յե լել հա ճույ քը՝ տես նե լու օպե
րա յի բե մի վրա խա ղաց ված առա ջին այդ հայ երաժշ տա խա ղը36:

Չո պա նյա նը լի նում է նաեւ Մա տե նա դա րա նում՝ Գրա պա լա տում, 
ու վա րի չից (Սու րեն Մար կո սյան.— Վ. Ա.) տե ղե կա նում, որ ար դեն հա
մախմբ ված գրքե րի քա նա կը գե րա զան ցում է 800 000ը37: Ափ սո սան քով 
նկա տում է, որ «Անա հիտ»ի հա վա քա ծուն պահ վում է գաղտ նի բաժ նում՝ 
հա սա րա կու թյան մեծ մա սի հա մար մնա լով ան մատ չե լի, քա նի որ, ինչ
պես ինքն է են թադ րում, «հա ւա նօ րէն նկա տուե լով շատ ազ գայ նա կան 
ոգ ւով հրա տա րա կու թիւն»38:

34 Տե՛ս ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ ու յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն 
(շար. եւ վերջ), «Անահիտ», Փարիզ, 1935, թիւ 6, էջ 2—7:

35 ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ ու յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն, 
«Անահիտ», Փարիզ, 1935, թիւ 1—2, էջ 3: 

36 Տե՛ս անդ, էջ 5: 
37 Տե՛ս ա . Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ ու յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. Գ, 

«Անահիտ», Փարիզ, 1934, թիւ 5—6, էջ 54: 
38 Անդ, էջ 55: 
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Երեւա նում Չո պա նյա նը երե կո նե րը հյու րըն կալ վում է իր «ազ
նիւ ասպն ջա կան» բա նաս տեղծ Լեւոն Մի րա քյա նի հա մեստ տա նը39, 
մե կից ավե լի ան գամ հան դի պում Ռո մա նոս Մե լի քյա նին, եր կար խո
սակ ցու թյուն ներ ունե նում եր կուս տեք սի րե լի նյու թե րի, ծրագ րե րի 
վե րա բե րյալ40: 

Լի նում է Մար տի րոս Սա րյա նի, Հա կոբ Կո ջո յա նի, Արա Սարգ սյա նի 
ար վես տա նոց նե րում, հյու րա նո ցում հա ճախ տե սակցում Փա նոս Թեր
լե մե զյա նին, այ ցե լում Ալեք սանդր Թա մա նյա նին, Թո րոս Թո րա մա նյա
նին, Շիր վան զա դեին՝ ստա նա լով այն քան «հա մեղ» տպա վո րու թյուն ներ. 
«Մտա ւո րա կան բա րե կամ նե րու կամ եղ բայ րա կից նե րու տու նե րուն մէջ 
սար քուած այդ հա ւա քոյթ նե րէն պա հած եմ անջն ջե լի օ րէն քաղցր յի շա
տակ մը,— հե տա գա յում գրում է Չո պա նյա նը:— Մեր երկ րին, մեր ժո ղո
վուր դին, մեր մշա կոյ թին ներ կան ու ապա գան, արուես տի եւ գի տու թեան 
հետ կապ ունե ցող մեծ հար ցեր, գլխա ւոր նիւթն էին այդ խօ սակ ցու
թեանց որ այդ հա ւա քոյթ նե րը կ’ոգեւո րէ ին եւ որոնց հրա պոյ րը կը բազ
մա պատ կու էր՝ ոչ միայն Երեւա նի հա մեղ գի նի նե րուն ներշն չած ան մեղ 
զուար թու թեամբ, այլ մա նա ւանդ մեր վե րած նած հայ րե նի քի մայ րա քա
ղա քին մէջ հայ ար ժէ քա ւոր մտա ւո րա կան նե րու հետ մե զի ամե նէն աւե
լի սի րե լի եղող հար ցե րու վրայ խօ սակ ցե լու, խորհր դակ ցե լու թան կա գին 
հրճուան քով»41:

Չո պա նյա նը Երեւա նում հան դի պում ներ է ունե նում ժա մա նա կի հայ 
մշա կույ թի գրե թե բո լոր մե ծե րի ու նշա նա վոր նե րի հետ՝ Դե րե նիկ Դե միր
ճյան, Հա կոբ Մա նան դյան, Հրա չյա Աճա ռյան («իմ դպրո ցա կան սի րե լի 
ըն կերս»42.— Ա. Չ.), Մա նուկ Աբե ղյան, Դրաս տա մատ Սի մո նյան, Վա հան 
Թո թո վենց եւ էլի շատ ուրիշ ներ43, պե տա կան անձ նա վո րու թյուն նե րից 
տե սակ ցում «նախ կին դաշ նակ ցա կան պա րագ լուխ, Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թեան նախ կին վար չա պետ», ներ կա յում ճար տա րա պետ Հով հան

39 Տե՛ս ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. 
Ա., «Անահիտ», Փարիզ, 1932—1933, թիւ 3—6, էջ 98. ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ ու 
յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն, «Անահիտ», Փարիզ, 1935, թիւ 1—2, էջ 2:

40 Տե՛ս ա . Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Քրոնիկ, «Անահիտ», Փարիզ, 1935, թիւ 3—4, էջ 69—70: 
41 ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն (շար. 

եւ վերջ), «Անահիտ», Փարիզ, 1935, թիւ 6, էջ 5:
42 Տե՛ս ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. 

Ա., «Անահիտ», Փարիզ, 1932—1933, թիւ 3—6, էջ 129:
43 Տե՛ս ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն 

(շար. եւ վերջ), «Անահիտ», Փարիզ, 1935, թիւ 6, էջ 9:
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նես Քա ջազ նու նուն44, Արա մա յիս Երզն կյա նին, Աղա սի Խան ջյա նին45 եւ 
ուրիշ նե րի. «Աղա սի Խան ջեան եւ Ար մէն Անա նեան՝ երի տա սարդ, կո րո վի 
եւ խան դա վառ գոր ծիչ նե րու տպա ւո րու թիւնն ըրին վրաս»46,— խոս տո վա
նում է նա:

Չո պա նյա նը մե կից ավե լի հան դի պում ներ է ունե նում նաեւ Ե. Չա րեն
ցի հետ նրա բնա կա րա նում, որը «Նոր Հիւ րա նո ցի» սե նյակ նե րից մեկն 
էր: Նրանք եր կար խո սակ ցու թյուն ներ են ունե նում գրա կան ամե նա տար
բեր հար ցե րի վե րա բե րյալ47: Երեւա նում Չո պա նյա նը մի քա նի ան գամ 
հան դի պում է նաեւ Ցո լակ Խան զա դյա նին, երբ վեր ջինս դա սա վան դում 
էր Երեւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում. նրա ան ձը գտնում է «այն քան 
հրա պու րիչ որ քան իր գրի չը»48:

Ամեն օր՝ մեկեր կու ժամ, Չո պա նյա նը հասց նում է անց կաց նել նաեւ, 
իր բնու թագր մամբ, «համ բա ւա ւոր Քա ֆէԹու րիս թին մէջ», որը դար ձել էր 
Երեւա նի մտա վո րա կան նե րի հա վա քա վայ րը49:

Չո պա նյա նը մի քա նի ան գամ լի նում է նաեւ Գրող նե րի տա նը, ներ կա 
լինում մինչ այդ ար դեն Ավետ Ավե տյա նի եւ Արուս Ոս կա նյա նի մաս նակ
ցու թյամբ տե սած Դ. Դե միր ճյա նի «Ֆոս ֆո րա յին շող» պիե սի կա պակ ցու
թյամբ հրա վիր ված ասու լի սին, Լեո յի հի շա տա կին նվիր ված հար գան քի 
հա վա քույ թին, որ տեղ բա նա խո սում են Դրաս տա մատ Սի մո նյանն ու Սի
մոն Հա կո բյա նը, հրա վիր վում է Խորհր դա յին Հա յաս տա նի 12րդ տա րե
դար ձի տո նախմբ ման մի ջո ցառ մա նը, ունկնդ րում Մար տի րոս Սա րյա նի, 
Փա նոս Թեր լե մե զյա նի ճա ռե րը, լսում Գե ղամ Սա րյա նի «ազ նուա շունչ մէկ 
քեր թուածն», «քնա րեր գակ» Վա հան Թո թո վեն ցի «մէկ աւիւ նա լից ու գու
նա գեղ ար ձակ բա նաս տեղ ծու թիւ նը»՝ նոր Հա յաս տա նի մա սին. «Հա սա
րա կու թիւ նը որ կը լեց նէր սրա հը,— վեր ջին մի ջո ցառ ման մա սին գրում է 
Չո պա նյա նը,— մեծ մա սամբ կը բաղ կա նար մտա ւո րա կան նե րէ եւ ուսա
նող նե րէ. ուրախ ու հպարտ խան դա վա ռու թիւն մը կը տի րէր ամ բողջ այդ 

44 Տե՛ս ա .  Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. 
Ա., «Անահիտ», Փարիզ, 1932—1933, թիւ 3—6, էջ 129:

45 Տե՛ս անդ, էջ 109:
46 ա . Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն (շար. 

եւ վերջ), «Անահիտ», Փարիզ, 1935, թիւ 6, էջ 11:
47 Տե՛ս անդ, էջ 9:
48 ա . Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Քրոնիկ, «Անահիտ», Փարիզ, թիւ 6, 1935, էջ 42:
49 Տե՛ս ա . Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն 

(շար. եւ վերջ), «Անահիտ», Փարիզ, 1935, թիւ 6, էջ 4—5:
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հա սա րա կու թեան մէջ, խան դա վա ռու թիւն որ ին ծի տուաւ ամե նէն եր ջա
նիկ յուզ մուն քը զոր ունե ցած ըլ լամ կեան քիս մէջ»50:

Երեւա նում Չո պա նյա նը հան դի պում է նաեւ Հով հան նես Աբե լյա նին 
ու Շիր վան զա դեին՝ «եր կուքն ալ ֆի զի կա պէս ու բա րո յա պէս առոյգ ու 
զօ րեղ, ուրախ ու խրոխտ, գոր ծե լու, ար տադ րե լու, արուես տին ծա ռա յե
լու աւե լի քան եր բեք խան դա վա ռօ րէն տրա մա դիր»51: Մեկ օրով հե տաձ
գե լով իր վե րա դար ձը՝ Չո պա նյանն Ալա զա նի հրա վե րով մաս նակ ցում 
է նաեւ իր վա ղե մի բա րե կամ Գա րե գին Լեւո նյա նի՝ մեծ աշուղ Ջի վա նու 
որ դու 40ա մյա գի տա կան գոր ծու նեու թյան հո բե լյա նա կան հան դե սին52, 
բա նա խո սում՝ ար տա հայ տե լով իր պաշ տա մուն քը աշու ղի քեր թո ղա կան 
ար վես տի նկատ մամբ, նաեւ իր սերն ու հար գան քը հո բե լյա րի ան ձի ու 
գոր ծի հան դեպ: Չի թաքց նում նաեւ իր հրճվան քը հայ րե նի քում տե ղի 
ունե ցած «մեծ գոր ծե րի» կա պակ ցու թյամբ53: Հան դե սից հե տո, ինչ պես 
պատ մում է Չո պա նյա նը, սրա հի մեջ գտնվող մի խումբ ուսա նող ներ 
շրջա պա տում են իրեն, սրտա ռուչ զրույց նե րով ոգեւո րում եւ հրճվանք 
պար գեւում: Օրն ավարտ վում է հաց կե րույ թի զվարթ սե ղա նի շուրջ, ուր 
ար տա սան վում են սի րուն բա ժա կա ճա ռեր, երգ վում «գե ղեց կա գոյն» 
էջեր՝ Սա յաթՆո վա յից, Ջի վա նուց, Կո մի տա սից եւ ուրիշ նե րից54:

Երեւա նում Չո պա նյա նը հան դի պում է եւ Ալա զա նին, երբ վեր ջինս 
Գրող նե րի միու թյան քար տու ղարն էր եւ «Գրա կան թեր թի» խմբա գի րը: 
Այդ հան դիպ ման կա պակ ցու թյամբ հի շար ժան է մի պատ մու թյուն, որ 
եր կուս տեք խիստ բնու թագ րում է մեծ մտավո րա կան նե րին, մաս նա վո
րա պես ընդգ ծում Չո պա նյա նի մի շատ գնա հա տե լի բարձր հատ կա նի շը: 
1932 թ. փետր վա րին Չո պա նյա նը խո շոր գիտ նա կան, արեւե լա գետ եւ 
հա յա գետ Նի կո լա Յոր գա յի հրա վե րով, որ այդ ժա մա նակ ռու մի նա կան 
կա ռա վա րու թյան նա խա գահն էր, մեկ նում է Ռու մի նիա, բա ցի Բու խա
րես տից լի նում նաեւ այլ վայ րե րում՝ ամե նուր հան դես գա լով ֆրան սե
րեն բա նա խո սու թյուն նե րով՝ ռու մին հա սա րա կու թյա նը ծա նո թաց նե լով 
հայ կա կան մշա կույ թի պատ մու թյա նը: Տե ղի մտա վո րա կա նու թյու նը միա
ժա մա նակ կազ մա կեր պում է հան դի սու թյուն ներ, հայ մշա կույթն օտար 

50 ա . Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. Գ., 
«Անահիտ», Փարիզ, 1934, թիւ 5—6, էջ 58—59:

51 Անդ, էջ 59:
52 Տե՛ս անդ, էջ 56—57:
53 Տե՛ս անդ, էջ 62—63: 
54 Տե՛ս անդ, էջ 62:
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ազ գե րի մեջ քա րո զե լու գոր ծում ունե ցած մեծ ներդր ման հա մար Չո պա
նյա նին պար գեւատ րում «Ռու մի նա կան աստղ» շքան շա նով55: Եւ ահա 
Չո պա նյա նի այս պի սի մե ծա րումն իր ժա մա նա կին տե ղիք է տա լիս ավե
լորդ բան սար կու թյուն նե րի եւ նրա դեմ հար ձա կում նե րի, ինչ պես ինքն 
է գրում, «մե լոտ րա մա կան ծի ծա ղա շարժ մեկ նու թիւն նե րի»56: Չո պա նյա
նի մա սին վի րա վո րա կան հոդ ված ներ են տպագր վում թե՛ Սփյուռ քի մա
մու լում, թե՛  Խորհ. Հա յաս տա նի, որոնց մեջ նա բնու թագր վում է որ պես 
«դաշ նակ ցա կա նա միտ» բուր ժուա, «հա կա սո վետ» եւ այլն: Թյու րիմ ա ցու
թյու նը հաս նում է մին չեւ այն տեղ, որ Չո պա նյա նին վե րագր վում է ռու
մի նա կան բա նա կում հրա մա նա տա րա կան պաշ տո նի ստանձ նում: Նրա 
դեմ, որ քան էլ զար մա նա լի է, հան դես են գա լիս նաեւ Ալա զանն ու Գ. Մա
հա րին՝ առա ջի նը, Չո պա նյա նի բնու թագր մամբ, «ցա ւա գար ու զզուե լի» 
մի հոդ վա ծով, իսկ երկ րոր դը՝ «մի ջա կօ րէն չար ոտա նա ւո րով մը»՝ «տգեղ 
ծաղ րան կա րով» լրաց ված57: Չո պա նյա նը մեկ տա րի անց միայն շատ 
զուսպ տո ղե րով պա տաս խա նում է նրանց եւ «կար միր թեր թե րի»՝ իր դեմ 
զրպար տանք նե րին՝ «խեն թու խե լառ բա նե րին»58:

Իսկ Երեւա նում, երբ հան դի պում է Ալա զա նին, իմա նա լով, որ նա իր 
այդ հոդ վա ծը գրել է ար տա սահ մա նի մի քա նի «անձ կա միտ» հա յե րի կող
մից ար ված հի մար մեկ նու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան տակ, մե ծա հո գա
բար նե րում է նրա այդ արար քը եւ հաս տա տում փո խա դարձ բա րե կա
մու թյու նը. «Ին ծի դէմ այ լան դակ յօ դուած գրող ներ շատ եղած են. բայց 
ատոնց մէ քի չե րը գիտ ցած են իրենց գոր ծած անար դա րու թիւ նը այն քան 
ազ նու օ րէն դար մա նել, ինչ քան Ալա զան ըրավ: Մեր մէջ ընդ հան րա պէս՝ 
անար դար եւ անազ նիւ յար ձա կում գոր ծո ղը կը կար ծէ իր ար ժա նա պա
տու ու թիւ նը նսե մաց նել եթէ իր սխա լը ճանչ նայ եւ դար մա նէ, մինչ ընդ
հա կա ռակն ատի կա ապա ցոյց է սրտի մե ծու թեան: Ալա զան ինքն իսկ, 
Գրող նե րու Միու թեան մէկ երե կոյ թին ուր հրա ւի րուած էի, եկաւ բա րե
կա մի մը մի ջո ցաւ ին ծի ներ կա յաց նել տալ ինք զին քը, եւ ամ բողջ ժա մա
նա կը որ մնա ցի Երեւան, ան կեղծ ու գուր գու րոտ բա րե կա մու թեան բո լոր 

55 Տե՛ս ա . Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Քրոնիկ, «Անահիտ», Փարիզ, 1932, թիւ 5—6, էջ 173—174. 
կ . Դ ա լ լ ա Ք յ ա ն , Արշակ Չոպանյան: Կյանքը եւ գործը, Երեւան, 1987, էջ 460—461. 
Վ . Գ ա բ ր ի ե լ յ ա ն , Ա. Չոպանյանը սովետահայ գրականության քննադատ, «Բանբեր Երեւանի 
համալսարանի», Երեւան, 1989, №1, էջ 44:

56 ա . Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Քրոնիկ, «Անահիտ», Փարիզ, 1932, թիւ 5—6, էջ 174:
57 Անդ, էջ 173:
58 Տե՛ս կ . Դ ա լ լ ա Ք յ ա ն , Արշակ Չոպանյան: Կյանքը եւ գործը, Երեւան, 1987, էջ 461: 
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ար տա յայ տու թիւն նե րով պա շա րեց զիս: Իր այդ վե րա բեր մուն քը ես խո
րա պէս գնա հա տե ցի եւ այդ գնա հա տու մը հրա պա րա կաւ յայտ նել հա ճե լի 
պարտք մը կը նկա տեմ»59:

Կան խա հաս ձմեռ վա վաղ սկսված անա խորժ ցուրտն ու խստու թյուն
նե րը Չո պա նյա նին թույլ չեն տա լիս հայ րե նի բնօր րա նում իրա կա նաց
նե լու բազ մա թիվ նպա տակ ներ. նա ցա վով խոս տո վա նում է, որ չի կա րո
ղա ցել մեկ նել ո՛չ Սեւան, ո՛չ Դի լի ջան, ո՛չ Լե նի նա կան, լի նե լու Գառ նիում, 
Գե ղար դում, Հաղ պա տում ու Սա նա հի նում, սե փա կան աչ քե րով տես նե լու 
հայ ար վես տի բազ մա թիվ հին հու շար ձան ներ60, եւ նրա հա մար ամե նա
մեծ հո գե կան հրճվանք դար ձել են այ ցե լու թյուն նե րը սրտա կից ըն կեր նե
րին եւ նրանց հետ ապ րած ժա մե րը61:

Կա րո տը սրտում՝ եր բեւէ վե րա դառ նա լու հույ սով, Չո պա նյա նը դեկ
տեմ բե րի կե սե րից հե տո թող նում է Երեւա նը, մեկ նում Թիֆ լիս, որ պես
զի այն տե ղից Խար կո վով հաս նի Փա րիզ62: Ակա նա տե սի աչ քով տես նե լով 
այն ամե նը, ինչ կա տար վել էր միակ կեն դա նի բնօր րա նում, «անոր բա
րին ու չա րը ձեռ քովս շօ շա փե լով,— ինչ պես ինքն է ասում,— անոր լոյսն 
ու ստուեր նե րը ան ձամբ դի տե լով»63՝ Չո պա նյա նը ոգեւոր ված գրում է. 
«....աւե լի քան եր բեք հա մո զուե ցայ թէ այդ եր կի րը իրա կան Հա յաս տան 
է, «Հայ ինք նա վար Պե տու թիւն» է, սահ մա նա փակ ինք նա վա րու թեամբ 
մը, բայց որուն սահ մա նա փա կու մը— իրեն անհ րա ժեշտ եղող ապա հո
վու թեան ու խա ղա ղու թեան եւ իր ապա գա յին ամ րաց ման տե սա կէ տով՝ 
բա րե րար,— անոր ազ գա յին հան գա ման քը չի խա փա ներ, այլ ընդ հա կա
ռակն....»64: Խորհր դա յին Հա յաս տա նի իրա կա նու թյան գնա հա տու թյան 
հար ցում հիմ նա կա նում ծան րա նա լով սո ցիալտնտե սա կան եւ մշա կու
թա յինբա րո յա կան կող մե րի վրա՝ Չո պա նյա նը, վեր լու ծե լով «Մեր երէկն 
ու այ սօ րը», պատ մա կան այդ շրջա նի վե րա բե րյալ տա լիս է անա չառ, 

59 ա . Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Քրոնիկ, «Անահիտ», Փարիզ, 1933, թիւ 1—2, էջ 65—66:
60 Տե՛ս ա . Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն 

(շար. եւ վերջ), «Անահիտ», Փարիզ, 1935, թիւ 6, էջ 1—2: 
61 Տե՛ս անդ, էջ 6:
62 Տե՛ս ա . Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ ու յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. 

Ա., «Անահիտ», Փարիզ, 1932—1933, թիւ 3—6, էջ 78. ա . Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ 
յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն (շար. եւ վերջ), «Անահիտ», Փարիզ, 1935, թիւ 6, 
էջ 9:

63 ա . Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ ու յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. Ա., 
«Անահիտ», Փարիզ, 1932—1933, թիւ 3—6, էջ 79: 

64 Անդ, էջ 79: 
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լուրջ, «արի» գնա հա տա կան ներ, որոնք հան գում են այն կա րեւոր գա
ղա փա րին, որ գլխա վո րը հայ ժո ղովր դի՝ իր հայ րե նի քում ապ րե լու, զո
րա նա լու, պե տա կան ինք նու րույն կյան քով ապ րե լու ակ նա ռու փաստն է. 
«....մեր ազ գին ու մեր մշա կոյ թին գո յու թեան պահ պան ման միակ երաշ
խի քը կազ մող այդ Խորհ. Հա յաս տա նը այն քան թան կա գին է ին ծի հա
մար,— գրում է նա,— որ անոր հան դէպ չա փա զանց պա հանջ կոտ ըլ լա լը 
ան նե րե լի իմաս տա կա նու թիւն ցոյց տալ, իրա կա նու թեանց զգա ցու մէն 
զուրկ երեւալ պի տի նշա նա կէր ըստ իս: Մեր ցե ղի պատ մու թեան ներ կայ 
րո պէ ին, Խորհ. Հա յաս տա նի մա սին յատ նուած ո եւ է կար ծիք պէտք է 
բա նա ձեւուի մեր ժո ղո վուր դի մօ տա ւոր ան ցեալն ու նաեւ վա ղուան գէշ 
ու լաւ կա րե լիու թիւն ներն ի նկա տի ունե նա լով»65:

Հաս նե լով Թիֆ լիս՝ Չո պա նյա նը չորս օր վա ըն թաց քում դար ձյալ հան
դի պում ներ է ունե նում իր վա ղե մի բա րե կամ նե րի հետ, նաեւ Ստե փան 
Մալ խա սյան ցի, որը Չո պա նյա նին ներ կա յաց նում է մի քա նի էջ իր հա
յե րեն լեզ վի ըն դար ձակ բա ռա րա նից66: Մաս նակ ցում է հա վա քույթ նե րի, 
այ ցե լում Թիֆ լի սի թան գա րան, անձ նա պես ծա նո թա նում Պո ղոս Մա կին
ցյա նի, Արամ Երե մյա նի հետ, թեեւ մի քա նի տա րի ար դեն նա մա կագ րու
թյամբ էին կապ ված67, Հա րու թյուն Սուր խա թյա նի, Ար մեն Տիգ րա նյա նի 
հետ, որը հայտ նում է, թե սկսել է վե րամ շա կել «Անուշ» օպե րան68: Այ
ցե լում է Հովհ. Թու մա նյա նի այ րուն եւ Համ լիկ որ դուն, նրանց կող մից 
ար ժա նա նում ջերմ ու սի րա լիր ըն դու նե լու թյան: «Յուզ մուն քով տե սայ 
բա նաս տեղ ծին աշ խա տու թեան սե նեա կը, զոր այ րին պա հած է նոյ նու
թեամբ՝ իր բո լոր կա հե րով, նկար նե րով, գե ղօն նե րով, գրքե րով ու թղթե
րով, ինչ պէս որ մեր ող բա ցեալ բա նաս տեղ ծը զայն ձգած էր՝ ծանր հի
ւանդ դէ պի Մոս կուա մեկ նած ատեն»69,— թախ ծով գրում է Չո պա նյա նը:

Միայն դեկ տեմ բե րի վեր ջին՝ Կա ղան դից մեկեր կու օր առաջ, Չո պա
նյա նը, ծան րա բեռն ված թան կա գին հի շա տակ նե րով, գնաց քով հաս նում 
է Փա րիզ:

Այս տեղ ան ցո ղա կի նկա տենք, որ Չո պա նյա նի գա ղա փա րա կանկու
սակ ցա կան հա կա ռա կորդ նե րից շա տե րը, իր բնո րոշ մամբ՝ «մաղ ձա թա

65 ա . Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն (շար. 
եւ վերջ), «Անահիտ», Փարիզ, 1935, թիւ 6, էջ 12:

66 Տե՛ս անդ, էջ 11:
67 Տե՛ս անդ, էջ 9:
68 Տե՛ս անդ, էջ 10:
69 Անդ, էջ 10—11:



82 ՎԱՉԱԳԱՆ ԱՎԱԳՅԱՆ 2022 Է. 

թախ բամ բա սող նե րը», երբ զրպար տում են Խորհր դա յին Հա յաս տա նի իշ
խա նու թյուն նե րին, թե ին չու նրանք սփյու ռ քա հայ մտա վո րա կա նին չեն 
թույ լատ րել չորս շա բաթ վա փո խա րեն, օրի նակ, մնալ երեք ամիս կամ 
ընդ հան րա պես հաս տատ վել հայ րե նի քում, իսկ Չո պա նյա նի եւ նրա ըն
կե րա կից նե րի եր թը որա կում են որ պես «դե րա սա նա կան» այց՝ սոսկ որ
պես զբո սաշր ջու թյուն, որից օր առաջ իբ րեւ թե Չո պա նյա նը փու թա ցել 
է «շունչ առ նել իր իրա պէս սի րե ցեալ Փա րի զի մէջ», պատ կա ռե լի մտա
վո րա կա նը տա լիս է մի հա մո զիչ պա տաս խան, որն իրա պես նաեւ կեր
պա վո րում է նրա՝ իբ րեւ անմ նա ցորդ հայ րե նա սե րի ան ձը. «....Խ. Հա
յաս տա նի վա րիչ նե րը հոն (Հա յաս տա նում.— Վ. Ա.) մնա լու ժա մա նա կիս 
հա մար որեւէ սահ մա նա փա կում չդրին.... Իսկ եթէ ուզէի հաս տա տուիլ 
հոն, ապա հո վա պէս ատ ալ պի տի դիւ րաց նէ ին, ինչ պէս դիւ րա ցու ցին 
հոն հաս տա տուի լը իմ ըն կեր նե րուս.... կամ իմ եղ բայ րա կից նե րուս՝ Շիր
վան զա դէ ին ու Աւ. Իսա հա կեա նին: Ճիշդ է սա կայն որ այդ խնդրան քը 
ես չը րի, ու չէի կրնա ընել, որով հե տեւ ինչ որ կրնամ ես ընել Հա յաս տա
նի մէջ, բազ մա թիւ են անոնք որ ատի կա շատ լավ կ’ընեն հոն: Մինչ դեռ 
ինչ որ տա րի նե րէ ի վեր ես կ’ըմ նեմ Փա րի զի մէջ՝ հայ գրա կա նու թիւնն 
ու արուես տը արեւմ տեան մեծ ժո ղո վուրդ նե րուն ճանչց նե լու, եւրո պա
ցի մտա ւոր վար պետ նե րու եւ հայ ժո ղո վուր դին, գրա կա նու թեան ու դա
տին մի ջեւ կապ հան դի սա նա լու, եւրո պա կան մշա կոյ թը մեր ժո ղո վուր
դին ծան օ թաց նե լու գոր ծին աջակ ցե լու հա մար, բազ մա թիւ չեն ատի կա 
ընող նե րը.... Փա րի զին մէջ իմ հա մեստ մտա ւոր ուժերս աւե լի օգ տա
կար կրնան ըլ լալ մեր գրա կա նու թեան, մեր ժո ղո վուր դի վար կին, նոյն 
ինքն Խորհ. Հա յաս տա նին.... Օր մը պի տի գայ ան շուշտ, ուր ես ինքս ալ 
հոն պի տի ցան կամ գտնել իմ կեան քիս հուսկ հանգ րուա նը.... որ պէս զի 
ապա հով ըլ լամ թէ պան դուխտ ծնած, պան դուխտ ապ րած ոս կոր ներս 
պի տի կա րե նան հանգ չիլ մեր տոհ մա յին հի նա ւուրց հո ղին մէջ ուր կը 
քնա նան մեր ազ գը կեր տող ու դա րե րու ըն թաց քին զայն պահ պա նող ու 
զար գաց նող նա խա հայ րերս»70:

Ցա վոք, այս վեր ջին ցան կու թյու նը չի րա կա նա ցավ: Մահ վա նից հե տո 
էլ նա մնաց պան դուխտ՝ վերջ նա կան հանգր վան գտնե լով Փա րի զի՝ հայ 
մշա կույ թի գոր ծիչ նե րի պան թեո նում71:

70 ա . Չ օ Պ ա ն ե ա ն , Տպաւորութիւններ ու յիշատակներ Խորհրդային Հայաստանէն. Գ., 
«Անահիտ», Փարիզ, 1934, թիւ 5—6, էջ 64—65: 

71 Տե՛ս կ . Դ ա լ լ ա Ք յ ա ն , Արշակ Չոպանյան. Կյանքը եւ գործը, Երեւան, 1987, էջ 475:
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Այս պի սով՝ Ա. Չո պա նյա նի կյան քի տա րեգ րու թյան կա րեւոր եւ 
ուշագ րավ էջե րից են նրա՝ 1908 եւ 1932 թվա կան նե րին, եր կու դեպ քում 
էլ կա թո ղի կո սա կան ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու կա պակ ցու թյամբ 
Կով կաս՝ մաս նա վո րա պես Թիֆ լիս, Երեւան կա տա րած ուղեւո րու թյուն նե
րը, որոնց ըն թաց քում նա հնա րա վո րու թյուն ունե ցավ ոչ միայն լի նե լու 
հայ րե նի բնօր րա նում, այ ցե լե լու բազ մա թիվ հաս տա տու թյուն ներ, ներ կա 
լի նե լու տար բեր մի ջո ցա ռում նե րի, այ լեւ մո տի կից ծա նո թա ցավ, սերտ 
մտեր մու թյուն ու բա րե կա մու թյուն հաս տա տեց ժա մա նա կի հայ մշա
կույ թի մե ծա թիվ նշա նա վոր դեմ քե րի, պաշ տո նա տար ղե կա վար անձ նա
վո րու թյուն նե րի հետ: Այդ այ ցե լու թյուն նե րի, տար բեր հան դի պում նե րի 
վե րա բե րյալ մաս նա վո րա պես «Անա հիտ» հան դե սի երկ րորդ շրջա նում 
(1929—1941 եւ 1946—1949 թթ.) տպագ րած հու շագ րու թյուն նե րը ոչ միայն 
բա ցա հայ տում են Չո պա նյա նի կեն սագ րու թյան առան ձին՝ հե տաքր քիր 
ման րա մաս ներ, այ լեւ մեկ ան գամ եւս մարմ նա վո րում են հա րա զատ ժո
ղովր դի ճա կա տագ րով մտա հոգ ված ու նաեւ նրա ապա գա յի նկատ մամբ 
ան խախտ հա վա տով լցված ազ նիվ մտա վո րա կա նի եւ հայ րե նա սե րի կեր
պա րը, որը, հի րա վի, մայր հայ րե նի քի նկատ մամբ սի րո ու նվիր վա ծու
թյան վառ օրի նակ է:

РЕЗЮМЕ

Поездки	Аршака	Чопаняна	на	Кавказ,	в	частности	в	Тифлис	и	Ереван	в	
1908	и	1932	годах,	являются	важными	и	примечательными	страницами	био-
графии	писателя.	В	обоих	поездках,	во	время	которых	он	также	участвовал	в	
выборах	Католикоса	Всех	Армян,	он	имел	возможность	не	только	побывать	на	
родине,	посетить	многие	учреждения	и	присутствовать	на	различных	меропри-
ятиях,	но	и	установить	тесную	дружбу	со	многими	официальными	руководите-
лями	и	видными	деятелями	армянской	культуры	того	времени.	Воспоминания	
об	этих	поездках	и			различных	встречах	он	опубликовал	в	журнале	«Анаит»	
(1929—1941	и	1946—1949).	Эти	страницы	не	только	раскрывают	некоторые	ин-
тересные	подробности	биографии	Чопаняна,	но	и	еще	раз	воплощают	образ	
честного	интеллигента	и	патриота	с	его	заботой	о	судьбе	своего	народа	и	непо-
колебимой	верой	в	его	будущее.	Эти	воспоминания	являются	ярким	примером	
любви	и	преданности	писателя	родине.
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S U M M A RY

Archag	Tchopanian’s	 trips	 to	 the	Caucasus,	particularly	Tiflis	and	Yerevan,	
in 1908 and 1932, are important and remarkable pages of the writer’s life. In both 
cases, he participated in the elections of the Catholicos, during which he had the 
opportunity not only to be in his homeland, to visit many institutions and to be 
present	at	various	events,	but	also	to	establish	close	friendship	with	many	official	
leaders	and	prominent	figures	of	the	Armenian	culture	of	the	time.	On	those	visits	
and the various meetings, he published memoirs in “Anahit” magazine (1929—1941 
and 1946—1949). They not only reveal some interesting details of Tchopanian’s 
biography, but also once again embody the image of an honest intellectual and 
patriot with his concerns for the fate of his nation and unbreakable faith about the 
future of his people. Those memoirs are, indeed, a bright example of the writer’s 
love and devotion to the motherland.



	 ԷՋՄԻԱԾԻՆ	

ԱՎԱԳ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Պատմական գիտ. թեկնածու

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԿՐՈՆԱԿԱՆ 
ՊԱՅՔԱՐԸ 1920—1930-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ.  

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սկիզբը՝ թիվ Զ.։

ՀԻՄ ՆԱ ՀԱՐ ՑԻ ԻՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԲԱ ՂԱԴ ՐԻՉ ՆԵ ՐԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ԴԵ ՐԸ

Իրա վա կան տե սան կյու նից իշ խա նու թյունն ամ րապն դում էր այն քա
ղա քա կան կա մա յա կա նու թյու նը, որ իրա կա նաց վում էր ՀԱ ՍԵի նկատ
մամբ. պե տու թյու նից Եկե ղե ցու ան ջա տու մից1 մին չեւ այլ կազ մա կեր
պու թյուն նե րի հա մե մատ խտրա կան դրու թյան մեջ դնե լով, զրկե լով՝ այդ 
թվում նաեւ ըն կե րա յինտնտե սա կան կյան քում ցան կա ցած իրա վա կան 
գոր ծու նեու թյուն ծա վա լե լու տար րա կան հնա րա վո րու թյու նից2:

Դա րեր շա րու նակ գոր ծած եկե ղե ցա կան կա նո նա կան իրա վա կան 
սկզբունք նե րը կո մու նիս տա կան վար չա կար գը վե րաց րեց: Եկե ղե ցա կան 
իրա վուն քը՝ թե՛ դա րա վոր կա նո նա կա նը, թե՛ «Պո լո ժե նիե»ի վրա հիմն վա
ծը, ի չիք հա մա րե լով՝ խորհր դա յին իշ խա նու թյուն նե րը, ամե նը ոտ նա հա
րե լով, ցան կա նում էին պար տադ րել ՀԱ ՍԵին ու հո գեւո րա կա նու թյա նը, 

1 Մանրամասն տե՛ս П . 	В . 	 Гид улянов , Отделение церкви от государства в СССР. Полный 
сборник декретов, ведомственных распоряжений и определений Верховного суда РСФСР и других 
Советских Республик. М., 1926. М. 	 М . 	 П е р сиц , Отделение церкви от государства и школы от 
церкви. М., 1958։

2 Մինչ այժմ ՀՀում հիմնախնդրի իրավական դրվածքի վերլուծություն իրավաբանության 
տեսանկյունից, ցավոք, չի կատարվել: Որպես եզակի օրինակ՝ տե՛ս К . 	 О ган есян , Свобода 
совести и религии в Советской Армении, «Արդարադատություն», 2018, №2, էջ 74—80։ Մինչդեռ 
Ռուսաստանի պարագայում առկա են մի շարք ուսումնասիրություններ: Օրինակ՝ տե՛ս 
И . 	 М . 	 Кислицын , Советское законодательство о свободе совести и религиозных объединени-
ях (1917—1975 гг.), Пермь, 1991. И . 	 А . 	Ше ршне вwа -Цитул ьская , Правовой статус Русской 
православной церкви в Советском государстве в 1917—1943 гг., Автореферат диссертации кандидата 
юридических наук, М., 2006.	 О . 	 Н 	 To p 	 o f 	 F o rm . 	 П е тюкова , Правовые формы отношений 
советского государства и Русской православной церкви в 1917—1945 годах, Автореферат диссертации 
доктора юридических наук, М., 2011։
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որ ըն դու նեն եւ գոր ծեն մի միայն նոր՝ աստ վա ծա մերժ օրենսդ րու թյան 
շրջա նակ նե րում: Խորհր դա յին օրենս դիր եւ չա փո րո շիչ ներ սահ մա նող 
ար ձա նագ րու թյուն նե րը կար գա վո րում էին ոչ միայն պե տու թյուն—եկե ղե
ցի հա րա բե րակ ցու թյան ընդ հա նուր հար ցե րը, այ լեւ պար տա դիր կար գով 
«ներ խու ժում» էին նե րե կե ղե ցա կանծի սա կան եւ կեն ցա ղա յին ոլորտ, 
փոր ձում ար մա տա պես խարխ լել դա րե րով կա յա ցած հա րա բե րու թյուն
նե րը, աս տի ճա նա կար գը: Եկե ղե ցա կանկրո նա կան գրե թե բո լոր հար ցե
րում իրա վա կան տե սան կյու նից պե տու թյունն էր ձգտում հան դես գալ 
որ պես մե նաշ նոր հա յին իրա վա տեր՝ հա սա րա կա կան եւ մի ջանձ նյա հա
րա բե րու թյուն նե րում լի նե լով միակ իրա վավճ ռո րոշ դա տա կան միա վոր: 
Հո գեւո րա կան նե րը դի տարկ վում էին իբ րեւ հա կա հե ղա փո խա կան տար
րեր եւ են թա կա էին դրա նից բղխող իրա վա կան խիստ հե տապն դում նե
րի՝ գույ քի զրկու մից ընդ հուպ մին չեւ աք սոր եւ մա հա պա տիժ3:

Առա քե լա կան Եկե ղե ցուն զրկե լով գույ քա յինհո ղա յին սե փա կա նու
թյու նից (որ պես մաս նա վոր սե փա կա նա տի րոջ), ան գամ բա րե գոր ծու
թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նից՝ պե տու թյունն էր իրա վա կան 
գոր ծի քա կազ մով նա խա տե սում եւ նա խա սահ մա նում ՀԱ ՍԵի սահ մա
նադ րա կան, քա ղա քա ցիա կան, քրեա կան եւ հար կա յին իրա վա կան կար
գա վի ճա կը: Այ սինքն՝ ՀԱ ՍԵն իրա վա կան առու մով դի տարկ վե լով որ պես 
մաս նա վոր ըն կե րու թյուն՝ զրկվում էր ան գամ իր գոր ծու նեու թյան կար
գա վոր մանն ուղղ ված ցան կա ցած իրա վաս տեղծ գոր ծա ռույ թից:

Հա կակ րո նա կան քա ղա քա կա նու թյունն ամ րագր վեց նաեւ սահ մա
նադ րո րեն: Այս պես՝ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի առա ջին սահ մա նադ րու
թյան մեջ մի շարք հոդ ված նե րում այդ ամե նը հստակ ամ րագր ված էր: 
Կա րեւո րե լով, իրա վա կա նից զատ, դրանց քա ղա քա կան դե րա կա տա րու
թյու նը, հա մա պա տաս խան մեջ բե րում ներ կա տա րենք. «Հոդ ված 2. ՀՍԽՀ 
սահ ման նե րում բո լոր աշ խա տա վոր նե րը առանց ազ գի եւ դա վա նան քի 
խտրու թյան վա յե լում են հա վա սար իրա վունք ներ»: «Հ. 4. Վե րաց ված 
է հայ տա րար վում հո ղի մաս նա վոր սե փա կա նու թյու նը ՀՍԽՀ սահ ման
նե րում, ար տագ րա վում եւ պե տա կան սե փա կա նու թյուն է ճա նաչ վում 
ամ բողջ հո ղը բո լոր ջրե րով ու ան տառ նե րով, այ լեւ մաս նա տի րա կան 
ու կրո նա կան հաս տա տու թյուն նե րի շար ժա կան ու ան շարժ գույ քը»: 

3 Խորհրդային քարոզչամեքենայի մեղադրական բնույթի քաղաքական գործերից, 
օրինակ, տե՛ս Գ .  օ բ ի Չ կ ի ն , Ովքեր են թաքնված կրոնի տակ: Հակահեղափոխությունը կրոնի 
դրոշակի տակ, Մ., 1930:
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«Հ. 5Բ. Շա հա գոր ծող դա սա կար գե րը զրկվում են ընդ հան րա պես քա ղա
քա կան իրա վունք նե րից եւ հատ կա պես քա ղա քա կան պաշ տո նա կա լու
թյան իրա վուն քից»: «Հ. 6. Աշ խա տա վոր նե րի քա ղա քա ցիա կան կա ցու
թյան, բա րո յա կան ազա տագ րու թյան եւ դա սա կար գա յին կազ մա կեր պու
թյան նպա տա կով՝ ա. Եկե ղե ցին ան ջատ վում է պե տու թյու նից, վե րած
վե լով հա վա տա ցյալ նե րի մաս նա վոր հա մայն քի, եւ դպրո ցը՝ եկե ղե ցուց: 
Բո լոր քա ղա քա ցի նե րին իրա վունք է տրվում ազա տո րեն վա րել կրո նա
կան եւ հա կակ րո նա կան պրո պա գանդ: Դպրո ցը դառ նում է սո ցիա լա կան 
դաս տիա րա կու թյան օր գան՝ կի րա ռե լով ար տադ րա կան աշ խա տան քը 
որ պես կրթու թյան մի ջոց»: «Հ. 7Բ. Քա ղա քա կան ու կրո նա կան հա լա ծան
քի են թա կա բո լոր օտա րերկ րա ցի նե րին տրվում է ապա հո վու թյուն եւ 
պաշտ պա նու թյուն»: «Հ. 71/Դ. Ընտ րե լու եւ ընտր վե լու իրա վուն քից զուրկ 
են — կրո նա վոր ներ եւ կրո նա կան պաշ տա մուն քի հո գեւոր սպա սա վոր նե
րը. ա. Վար ձու աշ խա տանք շա հա գոր ծող նե րը, բ. Անաշ խատ եկա մու տով 
ապ րող նե րը, գ. Մաս նա վոր առեւտ րա կան նե րը եւ առեւտ րա յին միջ նորդ
նե րը, ե. Տա պալ ված կա ռա վա րու թյուն նե րի ան դամ ներ եւ քա ղա քա կան 
հե տա խու զու թյան եւ ոս տի կա նու թյան պա տաս խա նա տու պաշ տո նյա
ներ, խմբա պետ ներ ու մաու զե րիստ ներ, զ. Սահ ման ված կար գով թու լա
միտ եւ խե լա կո րույս ճա նաչ ված նե րը, է. օրեն քով կամ դա տավճ ռով իրա
վազրկ ման դա տա պարտ ված ներ»4:

Փաս տո րեն՝ ՀԱ ՍԵն եւ հո գեւո րա կա նու թյու նը զրկվում էին կա րեւո
րա գույն ու առաջ նա հերթ քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րից՝ ընտ րա կան 
ու սե փա կա նու թյան։ Դա դա րում էր իրա վա բա նա կան անձ լի նե լուց (ին
չը քա ղա քա կան առու մով մե ծա պես վնա սում ու թու լաց նում էր ՀԱ ՍԵի 
դիրքն ու գոր ծու նեու թյան հնա րա վոր շրջա նակ նե րը), իրա վա կան առու
մով՝ հա վա սա րեց վում հա կա հե ղա փո խա կան տար րե րին:

1926 թ. փո փո խու թյուն նե րով ՀՍԽՀ սահ մա նադ րու թյամբ պահ պան
վե ցին 1922 թ. նշյալ հոդ ված նե րը, սա կայն կա տար վեց նոր հա վե լում. 
«Հ. 86/գ. Չեն ընտ րում եւ չեն կա րող ընտր վել — բո լոր դա վա նու թյուն
նե րի եւ աղանդ նե րի կու սակ րոն ներն ու կրո նա կան պաշ տա մունք նե րի 
հո գեւոր սպա սա վոր նե րը, որոնց հա մար այդ զբաղ մունքն ար հեստ է»5:

4 Տե՛ս Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետության սահմա նա դրու
թյուն (Հիմնական օրենք), Ե., 1922, համապատասխանաբար՝ էջ 1, 2, 3, 14:

5 Տե՛ս Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետության սահմա նա դրու
թյուն (հիմնական օրենք), Ե., 1926, էջ 44:



88 ԱՎԱԳ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 2022 Է. 

1935 թ. նոր սահ մա նադ րու թյան մեջ հիմ նա կա նում պահ պան վե
ցին նախ կի նում կրո նի հան դեպ քա ղա քա կան դիր քո րո շում նե րը. «Հոդ
ված 5. Աշ խա տա վոր նե րի խղճի ազա տու թյունն իրա պես ապա հո վե լու 
նպա տա կով՝ եկե ղե ցին ան ջատ վում է պե տու թյու նից, եւ դպրո ցը՝ եկե
ղե ցուց, եւ բո լոր քա ղա քա ցի նե րին վե րա պահ վում է կրո նա կան հա մոզ
մունք նե րի եւ հա կակ րո նա կան պրո պա գան դա յի ազա տու թյուն»: «Հ. 13. 
Ապաս տա նի իրա վունք հե ղա փո խա կանազա տագ րա կան գոր ծու նեու
թյան հա մար օտա րահ պա տակ նե րին [«կրո նա կան» բա ռը չկա]»: «Հ. 14. 
Քա ղա քա ցի նե րի իրա վունք ներ հա վա սար առանց ցե ղի եւ ազ գու թյան 
խտրու թյան [«կրոնդա վա նանք» բա ռը հան ված է]»: «Հ. 15. ՀՍԽՀ ղե
կա վար վե լով աշ խա տա վոր նե րի շա հե րով որոշ ան հատ նե րի եւ որոշ 
խմբե րի զրկում է այն իրա վունք նե րից, որ նրանց վե րա բե րում են՝ ի 
վնաս սո ցիա լիս տա կան հե ղա փո խու թյան շա հե րի [կրո նի մա սին հա
տուկ նշում չկա]»: «Հ. 85/դ. Չեն ընտ րում եւ չեն կա րող ընտր վել բո
լոր դա վա նանք նե րի ու աղանդ նե րի կրո նա կան պաշ տա մունք նե րի հո
գեւոր սպա սա վոր նե րը, որոնց հա մար այդ զբաղ մունքն ար հեստ է եւ 
կու սակ րոն նե րը»6:

Առաջ անց նե լով՝ հի շա տա կենք, որ ՀԽՍՀ վեր ջին՝ 1978 թ. սահ
մա նադ րու թյամբ ար դեն միան գա մայն այլ իրա վա կան կեց վածք էր 
դրսեւոր վում. «Հոդ ված 32. ՀՍՍՀ քա ղա քա ցի նե րը օրեն քի առաջ հա վա
սար են ան կախ ծա գու մից, սո ցիա լա կան եւ գույ քա յին դրու թյու նից, 
ռա սա յա կան եւ ազ գա յին պատ կա նե լիու թյու նից, սե ռից, կրթու թյու նից, 
լեզ վից, կրո նի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քից, զբաղ մուն քի տե սա կից ու 
բնույ թից, բնա կու թյան վայ րից եւ այլ հան գա մանք նե րից»: «Հ. 50. ՀՍՍՀ 
քա ղա քա ցի նե րի հա մար երաշ խա վոր վում է խղճի ազա տու թյուն, այ
սինքն՝ ցան կա ցած կրո նը դա վա նե լու կամ ոչ մի կրոն չդա վա նե լու, կրո
նա կան պաշ տա մունք ներ կա տա րե լու կամ աթեիս տա կան պրո պա գան
դա անե լու իրա վունք: Թշնա ման քի եւ ատե լու թյան հրահ րու մը կրո նա
կան հա վա տա լիք նե րի առն չու թյամբ՝ ար գել վում է: ՀՍՍՀում եկե ղե ցին 
ան ջատ ված է պե տու թյու նից, եւ դպրո ցը՝ եկե ղե ցուց»: «Հ. 86 Դե պու
տատ նե րի ընտ րու թյուն ներն ընդ հա նուր են, ՀՍՍՀ 18 տա րե կան դար
ձած բո լոր քա ղա քա ցի ներն ունեն ընտ րե լու եւ ընտր վե լու իրա վունք, 

6 Տե՛ս Սահմանադրություն Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրա
պետության, Ե., 1935, համապատասխանաբար՝ էջ 3, 6, 7, 45:
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բա ցա ռու թյամբ օրեն քով սահ ման ված կար գով խե լա գար ճա նաչ ված 
ան ձանց»7:

1930ական թվա կան նե րի կե սին, վեր ջե րին հա մաշ խար հա յին հե ղա
փո խու թյան թե զից հրա ժա րու մը եւ թշնա մա կան շրջա պա տում գտնվե
լու պայ ման նե րում առան ձին վերց րած երկ րում սո ցիա լիզ մի կա ռուց ման 
հա յե ցա կե տի որ դեգ րու մը կրո նա կան հար ցում որո շա կի հան դուր ժո ղա
կա նու թյուն հա ղոր դե ցին իշ խա նու թյուն նե րին, ին չի դրսեւո րում նե րից էր 
1936 թ. ԽՍՀՄ սահ մա նադ րու թյան (հա մա պա տաս խա նա բար նաեւ ՀԽՍՀ) 
մեջ հո գեւո րա կա նու թյան իրա վա կան կար գա վի ճա կի փո փո խու թյամբ, 
ով քեր ար դեն ստա ցել էին ընտ րե լու իրա վունք: Մյուս կող մից՝ կոլտն տե
սա յին շարժ ման8, դա սա կար գա յին պայ քա րի աշ խու ժաց ման եւ ԽՍՀՄի 
դեմ Արեւ մուտ քի նվա ճո ղա կան նկրտում նե րի ու մի ջազ գա յին հա րա բե
րու թյուն նե րի սրաց ման հա մա պատ կե րում Եկե ղե ցին եւ կրո նը դե ռեւս 
ներ կա յաց վում էին որ պես «իմ պե րիա լիս տա կան ուժե րի սպա սար կող»9:

Խորհր դա յին իշ խա նու թյան սկզբնա կան շրջա նում հա կակ րո նա
կան պայ քարն իրա վա կան դաշ տում դրսեւոր վում էր որո շում նե րի (դեկ
րետ նե րի) եւ հրա ման նե րի տես քով: Բե րենք մի քա նի օրի նակ: 1920 թ. 
դեկ տեմ բե րի 17ին հեղ կո մի նա խա գահ Ս. Կա սյա նի «Դեկ րետ հո գեւոր 
հաս տա տու թյուն նե րին պատ կա նող կուլ տուրկրթա կան հիմ նար կու
թյուն նե րի պե տա կա նաց ման մա սին»ով ՀՍԽՀ բո լոր ազ գու թյուն նե րի 
(հաս կա նա լիո րեն միակ ազ գու թյու նը հայն էր, եւ հան րա պե տա կան դե
րա կա տար մամբ հո գեւոր միակ կա ռույ ցը՝ ՀԱ ՍԵն) հո գեւոր հաս տա տու
թյուն նե րին պատ կա նող կուլ տուրկրթա կան հիմ նարկ նե րը (դպրոց ներ, 
հնա գի տա կան եւ ազ գագ րա կան թան գա րան ներ, մա տե նա դա րան ներ 
ու տպա րան ներ) իրենց ամ բողջ շար ժա կան եւ ան շարժ գույ քով հա մար
վե ցին պե տա կան սե փա կա նու թյուն եւ փո խանց վե ցին Լու սա վո րու թյան 
ժող կո մա տի տնօ րե նու թյա նը10: Ա. Հով հան նի սյա նի հրա մա նով տե ղայ

7 Տե՛ս Հայաստանի Սոցիալիստական Սովետական Հանրապետության սահ մա նա դրու
թյուն, Ե., 1978, համապատասխանաբար՝ էջ 16, 24, 35:

8 Օրինակ՝ տե՛ս ե .  ո ւ լ յ ո ւ տ ի ն , Կոլխոզային շարժումը եւ պայքարը կրոնի դեմ, Ռոստով
Դոն, 1931:

9 Օրինակ՝ տե՛ս ի .  բ ո ւ լ ա տ ո Վ , Արշավ տերտերական ֆարաջայով: Իմպերիալիստների 
«Խաչակրաց արշավանքի» մասին, որ ուղղված է Խորհրդային Միության դեմ, Ե., 1930. 
ի .  բ ո ւ լ ա տ ո Վ , Իմպերիալիզմը եկեղեցու հետ դաշինք կնքած ԽՍՀՄ դեմ պատերազմ է 
պատրաստում, Մ., 1931:

10 Տե՛ս ՀՍԽՀ դեկրետների եւ հրամանների ժողովածու, պր. I, Էջմիածին, 1921, էջ 16: 
«Կոմունիստ», Ե., 1920 դեկտեմբեր 18։
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նաց վեց հան րա պե տու թյան մասշ տա բով՝ միայն հե տեւ յալ դի տո ղու
թյամբ. «Էջ միած նի վա նա կան ճե մա րա նը, հնա գի տու թյան եւ ազ գագ րու
թյան թան գա րան նե րը, մա տե նա դա րանն ու տպա րա նը որ պես ընդ հա
նուր պե տա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող հիմ նար կու թյուն ներ Հա յաս տա
նի աշ խա տա վոր ժո ղովր դի սե փա կա նու թյուն դառ նա լով են թարկ վում են 
ան մի ջա պես Լուս ժող կո մա տին եւ վե րա կազմ վում են վեր ջի նիս կող մից 
նշա նակ վե լիք կո մի տեի ղե կա վա րու թյամբ»11: 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 23ի 
Ս. Կա սյա նի որո շու մով քա ղա քա ցիա կան դրու թյան ար ձա նագ րու թյուն
նե րի գրանց ման գոր ծը վերց վեց ՀԱ ՍԵի իրա վա սու թյու նից, ու հո գեւոր 
հաս տա տու թյուն նե րին պար տա վո րեց րե ցին չա փա բե րա կան մա տյան նե
րը հանձ նել հեղ կոմ նե րին12:

Հա կակ րո նա կան պայ քա րում առանձ նա կի եռան դով աչ քի էր ընկ
նում հատ կա պես Գեւոր գյան ճե մա րա նի նախ կին դա սա խոս, լու սա վո
րու թյան ժող կոմ Ա. Հով հան նի սյա նը, ին չի վկա յու թյու նը նրա բազ մա թիվ 
հրա ման ներն են: Այս պես՝ 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 31ի հրա ման նե րով նա 
պե տա կան, հա սա րա կա կան, ինչ պես եւ մաս նա վոր դպրո ցա կան հաս տա
տու թյուն նե րում ար գե լեց որեւէ կրո նա կան առար կա յի դա սա վան դում եւ 
կրո նա կան ծե սե րի կա տա րում՝ միա ժա մա նակ ար գե լե լով հո գեւոր դա սին 
պատ կա նող ան ձանց դպրոց նե րում ու այլ կուլ տուրկրթա կան հաս տա
տու թյուն նե րում ցան կա ցած պաշ տո նի վա րում՝ ար գել քը խախ տող նե
րին սպառ նա լով հե ղա փո խա կան տրի բու նա լի դա տով13: 1921 թ. հուն վա
րի 26ի հրա մա նով բռնագ րավ վում էին մաս նա վոր ան ձանց մոտ եղած 
գրա դա րան նե րը (դրանք գե րա զան ցա պես հո գեւո րա կան ներն ունեին 
տվյալ ժա մա նակ)14: Այ սինքն՝ դա րեր շա րու նակ հայ ժո ղովր դի կրթա կան 
գոր ծա ռույ թը գե րա զան ցա պես իրա կա նաց րած հո գեւոր դա սը վերջ նա
կա նա պես զրկվում էր ան գամ դպրոց մուտք գոր ծե լու իրա վուն քից: Հեղ
կո մի նա խա գահ Ս. Կա սյա նի եւ լուս ժող կոմ Ա. Հով հան նի սյա նի 1921 թ. 
փետր վար 5ի որո շու մով պե տա կա նաց վում էին եւ Լուս ժող կո մա տի ան

11 Տե՛ս ՀՍԽՀ դեկրետների եւ հրամանների ժողովածու, պր. I, էջ 16, «Կոմունիստ», 1920 
դեկտեմբեր 19:

12 Տե՛ս ՀՍԽՀ դեկրետների եւ հրամանների ժողովածու, պր. I, էջ 24—25, «Կոմունիստ», 
1920 դեկտեմբեր 23:

13 Տե՛ս ՀՍԽՀ դեկրետների եւ հրամանների ժողովածու, պր. I, էջ 43—44, «Կոմունիստ», 
1921 հունվարի 4, 6:

14 Տե՛ս ՀՍԽՀ դեկրետների եւ հրամանների ժողովածու, պր. I, էջ 97, «Կոմունիստ», 1921 
հունվարի 30:
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մի ջա կան իրա վա սու թյան տակ դրվում Ս. Հռիփ սի մեի վան քը, Զվարթ նոց 
եկե ղե ցու ավե րակ նե րը՝ հա րա կից շի նու թյուն նե րով եւ գույ քով, Էջ միած
նի նոր վե հա րա նը, վա նա կան հյու րա նո ցը եւ վա նա կան հան րա կա ցա
րա նը՝ իր կա հա վո րու թյամբ15: Մինչ դեռ դրա նից առաջ՝ 1921 թ. հուն վար 
17ին, ներ քին գոր ծե րի ժող կոմ Ի. Դով լա թյա նի հրա մա նով ար գել վել էր 
եկե ղե ցի նե րի բռնագ րա վու մը16: Հեղ կո մի նա խա գահ Ս. Կա սյա նի 1921 թ. 
ապ րի լի 6ի որո շու մով եկե ղե ցա պատ կան այ գի նե րը հանձն վում էին 
գավ կոմ նե րի տնօ րի նու թյա նը17:

ԺԿԽ նա խա գահ Ս. Լու կա շի նի 1923 թ. հուն վա րի 24ի որո շու մով պե
տա կա նաց վում էր Էջ միած նի վա նա կան թան գա րա նը. «Նկա տե լով, որ 
Էջ միած նի վա նա կան միա բա նու թյան ներ քո գտնվող թան գա րա նը իր 
հնա գի տա կան, դրա մա գի տա կան, ազ գագ րա կան եւ գե ղար վես տա կան 
ժո ղո վա ծու նե րով պահ վել է ցարդ անխ նամ վի ճա կում եւ չի օգ տա գործ
վել գի տա կան եւ լու սա վո րա կան նպա տակ նե րով, եւ որ վա նա կան միա
բա նու թյու նը առա ջի կա յում եւս ի վի ճա կի չպի տի լի նի կար գա վո րել ու 
լրաց նել թան գա րա նա յին ժո ղո վա ծուն գի տու թյան պա հանջ նե րի հա մա
ձայն, դարձ նել այն՝ գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րի նյութ ու ժո
ղովր դա կան լայն մաս սա նե րի լու սա վո րու թյան մի ջոց, պե տա կա նաց նել 
եւ հանձ նել Լուս ժող կո մա տի վար չու թյան»18:

Որ այս թան գա րա նի պե տա կա նա ցու մը պե տու թյան հա մար քա րոզ
չա կան ու քա ղա քա կան կա րեւոր նշա նա կու թյուն ուներ, վկա յում է իշ
խա նու թյուն նե րի պաշ տո նա կան խոս նա կի խմբագ րա կա նը. «Հայտ նի է, 
որ Խորհր դա յին կա ռա վա րու թյու նը ան ցյալ տա րի վա նա կան այդ թան
գա րա նը չէր պե տա կա նաց րել այն հույ սով, թե Էջ միած նում խմբված մեր 
պա րապ եւ պոր տա բույծ վար դա պետ նե րը կկա րո ղա նան հո գալ գեթ 
այդ հա սա րակ գոր ծի մա սին: Սա կայն, իրա կա նու թյու նը ցույց է տա
լիս հա կա ռա կը: Տգետ եւ էգոիստ մի քա նի վա նա կան նե րի սե փա կա նու

15 Տե՛ս ՀՍԽՀ դեկրետների եւ հրամանների ժողովածու, պր. I, էջ 107—108, «Կոմունիստ», 
1921 փետրվարի 8:

16 Տե՛ս ՀՍԽՀ դեկրետների եւ հրամանների ժողովածու, պր. I, էջ 77, «Կոմունիստ», 1921 
հուն վարի 18:

17 Տե՛ս ՀՍԽՀ դեկրետների եւ հրամանների ժողովածու, պր. II, Էջմիածին, 1921, «Կո մու
նիստ», 1921, ապրիլի 9:

18 Տե՛ս Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետության դեկրետների եւ 
որո շումների հավաքածու, 1923, թ. 1, Ե., 1923, էջ 14, «Խորհրդային Հայաստան», 1923, հուն
վար 26:
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թյուն է դա ռել ժո ղովր դա կան այն հարս տու թյու նը, որը առա ջին հեր
թին պի տի օգ տա գործ վեր գի տա կան եւ լու սա վո րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար: Երեւա նում Խորհր դա յին կա ռա վա րու թյու նը մի քա նի ամս վա 
ըն թաց քում հիմ նել է մի ճոխ թան գա րան, իսկ Էջ միած նի վա նա կան 
միա բա նու թյու նը բա վա կա նա ցել էր միայն նրա նով, որ փա կել էր թան
գա րա նի դռնե րը եւ բա նա լի նե րը դրել մի եպիս կո պո սի գրպա նում: Պե
տա կա նաց մամբ ար դեն նա դառ նում է ժո ղովր դա կան լայն մաս սա նե րի 
սե փա կա նու թյուն եւ կա րեւո րա գույն նյութ գի տա կան ուսում նա սի րու
թյուն նե րի հա մար: Մենք չենք կաս կա ծում, որ Էջ միած նում հա վաք ված 
ձրիա կեր վա նա կան նե րը փոր ձեր կա նեն վայ նա սուն բարձ րաց նել մեր 
կա ռա վա րու թյան այս որոշ ման առ թիվ: Սա կայն, մեզ հա մար ակ նե րեւ 
է եւ այն, որ հայ բան վո րու թյան եւ գյու ղա ցիու թյան հա մար պարզ է, թե 
վա նա կան թան գա րա նի պե տա կա նա ցու մը կլի նի նոր մի խթան մաս սա
նե րի լու սա վո րու թյան հա մար»19:

Փաս տո րեն՝ դա րեր անց՝ խորհր դայ նա ցու մից հե տո, ՀԱ ՍԵն իրա վա
կան առու մով զրկվեց իր ար ժա նի դիր քից, դրա նից բխող բո լոր իրա
վունք նե րից ու ար տո նու թյուն նե րից: Ավե լին. դառ նա լով հե տապնդ վող 
ու բազ մա կող մա նի բռնաճնշ վող կա ռույց՝ զուրկ գույ քից, վա նա կան կա
ռույց նե րից, իրա վա բա նա կան կար գա վի ճա կից, ՀԱ ՍԵն կա րո ղա ցավ շա
րու նա կել գոր ծել ձեւա վոր ված անաստ վա ծու թյան պայ ման նե րում:

ԵԶ ՐԱ ԿԱ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ

1920—1930ական թվա կան նե րի բե կում նա յին շրջա նում պե տու թյուն—
եկե ղե ցի հա րա բե րու թյուն նե րի, կոմ կու սի կրո նա ե կե ղե ցա կան քա ղա քա
կա նու թյան պատ մու թյունն ապա ցու ցեց Եկե ղե ցու դեմ կի րառ ված բռնի 
մի ջո ցա ռում նե րի սնան կու թյու նը. բռնաճն շում ներ, եկե ղե ցի նե րի ոչն չա
ցում, գույ քի բռնագ րա վում, հո գեւո րա կան նե րի տա րաբ նույթ ահա բե
կում: Բայց ան գամ ԽՍՀՄ խիստ միա կար ծու թյան պայ ման նե րում, ՀԱ ՍԵն 
շա րու նա կեց մնալ այն միակ օրի նա կան գոր ծող կա ռույ ցը, որի գա ղա
փա րա խո սու թյու նը լրիվ տար բեր վում էր իշ խող՝ կոմ կու սի պաշ տո նա կան 
տե սա կետ նե րից: Ար դեն այս հան գա մանքն ինք նին խո սուն է եւ հե տա գա 

19 Տե՛ս Էջմիածնի թանգարանի պետականացումը, «Խորհրդային Հայաստան», Ե., 1923, 
հունվարի 26:
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բո լոր տե սա կի իշ խա նու թյուն նե րին լուրջ մտա ծե լու եւ իրա պաշ տո րեն 
գոր ծե լու պատ գամ է հա ղոր դում:

Չնա յած տաս նա մյակ նե րի անաստ վա ծու թյան քա րոզ չու թյա նը եւ իշ
խա նու թյուն նե րի հռչա կած՝ «բնակ չու թյան հա մա տա րած աթեիզ մի» թե
զին, այ նուա մե նայ նիվ 1937 թ. մար դա հա մա րը միան գա մայն այլ պատ
կեր ներ կա յաց րեց20: Մար դա հա մա րի հա մա ձայն՝ ԽՍՀՄում 16 եւ բարձր 
տա րի քի բնա կիչ նե րի շրջա նում հա վա տա ցյալ ներն ավե լի շատ էին, քան 
ան հա վատ նե րը. 55,3 մլն/42,2 մլն (56,7%/43,3%), իրա կա նում հա վա տա
ցյալ ներն ավե լի շատ էին: 16—49 տա րե կան կիրթ տղա մարդ կանց շրջա
նում հա վա տա ցյալ էր 75%ը, իսկ կա նանց՝ 88%ը: Բե րյալ ա ղյու սա կում 
ներ կա յաց վում է (ամ բողջ ԽՍՀ, այլ ոչ թե միայն ՀԽՍՀ) հայ գրի գո րյան
նե րի (1937 թ. պաշ տո նա կան ան վա նում ՀԱ ՍԵի հա վա տա ցյալ նե րի հա
մար) սե ռակրթատա րի քա յին կազ մը21.

Հայ գրի գո րյան ներ

Տղա մար դիկ Կա նայք

Տա րիք Կիրթ Ան կիրթ Ընդ հա նուր Կիրթ Ան կիրթ Ընդ հա նուր

16—19 2,1 0,3 1,2 7,7 0,8 2,7
20—29 13,0 4,7 9,1 28,5 11,2 15,9
30—39 18,9 10,2 14,7 21,5 15,4 17,1
40—49 20,9 15,9 18,5 14,6 17,5 16,7
50—59 19,2 20,7 19,9 12,3 18,9 17,0
60—69 19,2 20,7 19,9 9,8 18,2 15,9

70 եւ բարձր 10,3 4,4 17,0 5,6 18,0 14,7

Ան հայտ 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Ընդ հա նուր 100 100 100 100 100 100

Մար դա հա մա րից ակն հայտ է դառ նում, որ գրա գի տու թյան տա րա
ծու մը, որ պես կրո նից հրա ժար ման գրա վա կան, ամե նեւին էլ ար դյու նա
վետ չի եղել, իսկ անաստ վա ծու թյան քա րո զը երի տա սար դու թյան շրջա
նում ցան կա լի ար դյուն քի չի հան գեց րել: Հատ կան շա կան է, որ 1937 թ. 

20 Մանրամասն տե՛ս В . 	Б . 	Жиромская , 	И . 	Н . 	Кис ел е в , 	Ю . 	А . 	Поляков , Полве-
ка под грифом «секретно»: Всесоюзная перепись населения 1937 года, М., 1996։

21 В . 	 Б . 	Жиромская , 	И . 	Н . 	 Кис ел е в , 	Ю . 	А . 	Поляков , նշ․ աշխ.։ 
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մար դա հա մա րի տվյալ նե րը խորհր դա յին իշ խա նու թյուն նե րին ամե նեւին 
ձեռն տու չէ ին (այդ թվում՝ նաեւ կրո նա կան ցու ցա նիշ նե րի պատ ճա ռով), 
եւ դրա ար դյունք նե րը պար զա պես հռչակ վե ցին ան կա տար ու ար գել վե
ցին, մար դա հա մա րի կազ մա կեր պիչ ներն էլ բռնաճնշ վե ցին:

Պե տու թյուն—եկե ղե ցի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի քա ղա քա գի տա
կան վեր լու ծու թյան ար դիա կա նու թյու նը եւ նշա նա կու թյու նը պայ
մա նա վոր ված է հիմ նախնդ րի տե սա կան եւ գործ նա կան մի շարք 
բաղ կա ցու ցիչ նե րով:

Առա ջին. ՀԱ ՍԵն իր կազ մա կերպ չա կան կա ռույ ցով ու գա ղա փա
րա խո սու թյամբ խորհր դա յին բռնաճն շում նե րից եւ ներ կա յումս տա
րա տե սակ աղան դա վո րա կան ու կրո նա կանհա րան վա նա կան այլ 
միա վոր նե րի ի հայտ գա լուց հե տո ան գամ շա րու նա կում է մնալ հա
յու թյան եւ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան եկե ղե ցա կանկրո նա կան 
հիմ նա կան, գլխա վոր կա ռույ ցը՝ հա սա րա կու թյան բո լոր խա վե րի վրա 
ունե ցած հո գեւորգա ղա փա րա կան ու քա ղա քա կան ազ դե ցու թյամբ, 
որից շատ դեպ քե րում կախ ված է պե տա կան իշ խա նու թյան կրո նա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը:

Երկ րորդ. ոչ հե ռու ան ցյա լի հա մա պատ կե րում հիմ նա հար ցի հա մա
պար փակ իմա ցու թյու նը հնա րա վո րու թյուն կտա ըստ կա րել վույն անա
չառ եւ իրա տե սո րեն պատ կե րաց նե լու եւ կա ռու ցե լու պե տու թյուն—եկե
ղե ցի փոխ հա րա բե րակ ցու թյու նը:

Եր րորդ. նո րան կախ պե տա կա նու թյան պայ ման նե րում, մա նա վանդ 
ան ցու մա յինկա յաց ման փու լում, ՀԱ ՍԵն աշ խար հաս փյուռ տա րա տե
սակ կա ռույց նե րի հսկա յա կան նե րու ժի ու հնա րա վո րու թյուն նե րի կի
րառ ման գործ նա կան անհ րա ժեշ տու թյամբ, ՀՀում հան րա յին բազ մա կող
մա նի հո գեւոր ներ դաշ նա կու թյան, հա սա րա կա կան տա րաբ նույթ հա կա
մար տու թյուն նե րի կար գա վոր ման շուրջ ունե նա լիք դե րա կա տար մամբ, 
պե տա կա նու թյան հե տա գա ամ րապնդ ման իրա կան եւ հա մա կող մա նի 
նպաստ ման հնա րա վո րու թյուն նե րով:

Չոր րորդ. հա մաշ խար հայ նա ցան հա մընդ հան րաց նող ազա տա կա նու
թյան պայ ման նե րում ՀԱ ՍԵի ունե ցած տե ղի, դե րի ու նշա նա կու թյան նո
րո վի պատ կե րա ցու մը, հան րա յինկրո նա կան առ կա մար տահ րա վեր նե
րին դի մա կա յե լու կամ հար մար վե լու կա րո ղու թյու նը, դա րե րից եկող կա
ռույց նե րը եւ դա վա նան քա յին գա ղա փա րա խո սու թյու նը պահ պա նե լուն 
միտ ված վտանգ նե րից խու սա նա վու մը:
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Հաս կա նա լիո րեն՝ ան կախ պե տա կա նու թյան պայ ման նե րում իշ
խա նու թյան կա ռա վար ման մար մին նե րին ՀԱ ՍԵն ամ բող ջու թյամբ եւ 
հա մա պար փակ չի փո խա րի նում, սա կայն դրանց ձեւա վոր ման, կա
յաց ման, իրա կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րի կեն սա գործ ման հար ցե
րում հան րա յին ըն կալ ման կամ գա ղա փա րա խո սա կան ազ դե ցու թյան 
տե սան կյու նից եր բեք բա ցա սա կան դե րա կա տա րու թյուն նույն պես չի 
ունե նում: Նշյալ առում նե րով պե տու թյան եւ Եկե ղե ցու՝ որ պես հան րա
յին ինս տի տուտ նե րի, գոր ծա ռու թա յին փո խազ դե ցու թյու նը, իշ խա նու
թյան հա կակ րո նա կան քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ նե րի քա ղա քա
կան նա խադ րյալ նե րը, օրենսդ րա կան, չա փո րո շիչ ներ սահ մա նող ար
ձա նագ րու թյուն նե րի ազ դե ցու թյունն այդ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա 
կա րեւոր են:

Այս պի սով՝ 1920—1930ական թվա կան նե րին կոմ կու սի եւ խորհր
դա յին իշ խա նու թյան հա կակ րո նա կան քա ղա քա կա նու թյու նը միան շա
նակ նպա տա կաուղղ ված էր ՀԱ ՍԵի՝ որ պես հան րա յինհո գեւոր ինս
տի տու տի քայ քայ մա նըոչն չաց մա նը՝ հո գեւո րա կան նե րի քրեա կան 
հե տապնդ մամբ, քա ղա քա ցիա կան ու քա ղա քա կան իրա վունք նե րից 
(օրի նակ՝ ընտ րա կան) զրկմամբ, գույ քի բռնագ րա վում նե րով ու պե տա
կա նաց մամբ, նե րե կե ղե ցա կան պա ռակտ մամբ, եկե ղե ցի նե րի եւ վան
քե րի ավեր մամբ ու փակ մամբ, դա վա նան քա յին ծե սե րի կա տար ման 
հա մա տա րած ար գելք նե րով:

Փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման փոր ձե րը, չնա յած ՀԱ ՍԵի 
ղե կա վա րու թյան կող մից մի շարք առա ջարկնա խա ձեռ նու թյուն նե րին, 
այդ պես էլ իրա կա նու թյուն չէ ին դառ նում, որով հե տեւ հար ցի վերջ նա
կան միակ որո շո ղը պե տա կան իշ խա նու թյունն էր: Պե տու թյու նը, որ պես 
կա նոն, թե րագ նա հա տում կամ ան տե սում էր ներ քա ղա քա կան ու ըն կե
րա յինտնտե սա կան ոլորտ նե րում, հա սա րա կա կան կյան քի ներ դաշ նա
կու թյան գոր ծում եկե ղե ցա կան գոր ծո նի դե րա կա տա րու թյու նը (ին չը 
տար բեր դրսեւո րում նե րով պահ պան վե լով հե տա գա յում՝ շա րու նակ վում 
է նաեւ ցայ սօր): Պե տա կանազ գա յին անվ տան գու թյան հա յե ցա կար գում, 
գա ղա փա րա խո սու թյան մեջ բուն հո գեւոր անվ տան գու թյան հիմ նադ րույ
թին առանց քա յին նշա նա կու թյուն չտրվեց:

Ան գամ տաս նա մյակ ներ անց, նախ կին՝ կո մու նիս տա կան գա ղա փա
րա կան կա ղա պար նե րից զերծ պայ ման նե րում, եկե ղե ցա կանկրո նա կան 
մի շարք խնդիր նե րի չլուծ ված լի նե լը, հո գեւոր ոլոր տի նկատ մամբ պե
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տու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գա յին հնա րա վո րու թյուն նե րի ու կա
րո ղու թյուն նե րի ինչոր առու մով թու լա ցու մը հան գեց նում են հան րա յին 
կյան քի ապա կա յու նաց նող գոր ծըն թաց նե րի: Մինչ դեռ ըն կե րա յինտնտե
սա կան ու ներ քա ղա քա կան ճգնա ժա մա յին իրա վի ճակ նե րում հո գեւո րի 
ան տե սումն ու ար հա մար հու մը կա րող է հան գեց նել ար դեն հա սա րա կա
կանքա ղա քա կան հա մա կար գա յին կոր ծա նա րար հե տեւանք նե րի:

Ըստ այդմ՝ պե տու թյուն—եկե ղե ցի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը պե
տա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ եր բեք չպետք է որ պես երկ րոր դա կան
տաս նե րոր դա կան նշա նա կու թյան գոր ծոն դի տար կել սոսկ այն պատ
ճա ռով, որ դրանք պե տու թյան եւ հա սա րա կու թյան առ ջեւ կանգ նած 
առաջ նա հերթ կա րեւո րու թյուն ու նշա նա կու թյուն ունեն: Սա կայն պե տու
թյուն—եկե ղե ցի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են հա մախմ բիչ գոր
ծոն լի նել միայն այն դեպ քում, երբ դա հնա րա վո րինս ամ բող ջու թյամբ 
կար տա ցո լի հան րա յին, քա ղա քա ցիա կան, քա ղա քա կան ու հո գեւոր 
փոխ հա մա ձայ նեց ված շա հե րը, երբ պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե
րը, ՀԱ ՍԵի ղե կա վա րու թյու նը, հա սա րա կա կանքա ղա քա կան կա ռույց նե
րի առաջ նորդ նե րը դիր քո րոշ ման ընդ հան րու թյուն կցու ցա բե րեն էա կան 
նշա նա կու թյան հար ցե րում:

Այժմ, նո րան կախ հան րա պե տու թյան պայ ման նե րում, պե տու թյուն—
եկե ղե ցի փոխ հա րա բե րակ ցու թյան հիմ նախն դիրն ար դիա կան է, բա
վա կա նին կեն սա կան եւ ինչոր առում նե րով վտան գա հա րույց: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով 1920—1930ական թվա կան նե րին ՀԱ ՍԵի նկատ մամբ պե
տու թյան, իշ խա նա կան տար բեր կա ռույց նե րի վե րա բեր մուն քի քա ղա քա
գի տա կան վեր լու ծու թյունն ու վեր հա նու մը ար դիա կան ու գործ նա կան 
նշա նա կու թյուն ունեն: Ոչ հե ռու ան ցյա լի դա սե րի ըն կա լու մը, սեր տու
մը ու անհ րա ժեշտ հե տեւու թյուն նե րի կա տա րու մը խիստ հրա տապ են եւ 
ուսու ցո ղա կան՝ հե տա գա կորս տա բեր սխալ նե րից խու սա փե լու եւ զերծ 
մնա լու հա մար:

Պատ մա կան հի շո ղու թյան պահ պան մամբ ու հո գեւոր զար թոն քի վե
րար ժեւոր մամբ՝ գա ղա փա րա քա ղա քա կան ու հա սա րա կա կան պա հան
ջարկ է ան ցյա լի ող բեր գա կան ու կոր ծա նա րար դա սե րի կրկնման հնա
րա վո րինս իս պառ բա ցա ռե լը՝ պե տու թյուն—եկե ղե ցի փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րը ներ դաշ նա կե լու հրա մա յա կա նով:
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РЕЗЮМЕ

Aрмянская	Апостольская	Церковь	не	вступала	в	явный	конфликт	с	совет-
ской	властью,	что	позволило	сохранить	AAЦ	в	качестве	организации.	Важ-
нейшей	задачей	было	физическое	и	организационное	сохранение	1700-летней	
ведущей	национальной	структуры	армян	для	будущего.	ААЦ	критически	оце-
нил	важные	события,	происходящие	в	Армянской	ССР,	и	политику	советских	
властей.	С	первых	дней	советизации	руководство	ААЦ	находилось	в	постоян-
ном	контакте	с	новой	властью.	В	статье	представлены	теоретические	работы	
представителей	Армянской	Церкви	по	религиозно-политологическому	анализу	
церковно-государственных	отношений,	проанализированы	программы	и	про-
екты	реформирования	ААЦ.	Внутриполитическое	спокойствие	в	отношениях	
общества	и	государства	также	в	значительной	степени	зависит	от	состояния	
сотрудничества	между	Церковью	и	государством.	Только	у	AAЦ	есть	огром-
ный	многовековой	опыт	работы	в	переходные	кризисные	периоды	и	противо-
действия	всему	этому.	Опыт	1920—1930-х	годов	доказывает,	что	конструктив-
но-компромиссный	диалог	в	церковно-государственных	отношениях	имеет	од-
нозначно	положительное	значение,	прежде	всего,	с	точки	зрения	легитимности	
государственной	власти	в	общественном	сознании	и	духовно-нравственной	
гармонии	общества.

S U M M A RY

The	Armenian	Apostolic	Church	(AAC)	did	not	enter	into	a	clear	conflict	with	
the Soviet authorities, which made it possible to keep the AAC as an organization. 
The most important task was the physical and organizational preservation of the 
1700-year-old leading national structure of the Armenians for the future. The AAC 
was critical in assessing the important events taking place in the Armenian SSR 
and	the	policy	of	the	Soviet	authorities.	From	the	first	days	of	Sovietization,	the	
leadership of the AAC was in constant contact with the new government. The article 
presents the theoretical works of AAC representatives on the religious and political 
analysis of church-state relations, as well as analyzes the AAC reform programs 
and projects. Domestic political tranquility in relations between the society and the 
state also largely depends on the state of cooperation between the church and state. 
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Only the AAC has a huge centuries-old experience of working in transitional and 
crisis periods and resisting all this. The experience of the 1920s-1930s proves that a 
constructive-compromising dialogue in church-state relations has an unambiguously 
positive	significance,	first	of	all,	in	terms	of	the	legitimacy	of	the	state	power	in	the	
public consciousness and the spiritual and moral harmony of the society.



	 ԷՋՄԻԱԾԻՆ	

ՍԵՅՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ

ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԻ «ՄԱՀՎԱՆ ՏԵՍԻԼ» (1920) ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՈՐՊԵՍ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Սկիզբը՝ թիվ Զ.։

Իսկ ին չո՞ւ էր բա նաս տեղծն այդ քան լար ված։ Ար դյո՞ք նրա տագ
նապ նե րը վե րա բե րում են ազ գա կից նե րին, եւ կա խա ղան բարձ րա նա լու 
ցան կու թյունն ունի այ լա բա նա կան իմաստ։ Ան շուշտ, բա նաս տեղ ծա կան 
այ լա բա նու թյունն առ կա է, ինչ պես գրե թե միշտ։ Սա կայն չա րեն ցյան 
անձ նա կա նա ցումն ակն հայ տո րեն ունի իրա կանկեն սագ րա կան նա
խադ րյալ ներ, եւ այդ իմաս տով «Մահ վան տե սիլ» բա նաս տեղ ծու թյու նը ոչ 
միայն 1920 թվա կա նի հա յոց պատ մու թյուն է, այ լեւ բա նաս տեղծ եւ ան հատ 
Եղի շե Սո ղո մո նյանՉա րեն ցի կյան քի պատ մու թյու նը։ Հար ցի այս կող մը 
ճիշտ հաս կա նա լու հա մար պետք է նկա տի ունե նալ, որ զի նա պար տու
թյան եւ դա սալ քու թյան խնդիր ներն այս կամ այն չա փով ծա գում էին 
նաեւ 1918—1919 թթ.։ Հյու սի սա յին Կով կա սից վե րա դար ձած Եղի շե Չա
րեն ցը 1919 թ. աշ նան սկզբին որո շում է որ պես ուսու ցիչ աշ խա տան քի 
ըն դուն վել Կար սի մար զի Վերին Գետիկ1 գյու ղի դպրո ցում։ Հա մա ձայն 
գոր ծող օրենք նե րի՝ նա պի տի ներ կա յաց ներ զո րա կո չից ազատ ված լի
նե լու օրի նա կան փաս տաթղ թեր։ Եւ քա նի որ պարս կահ պա տակ նե րը՝ որ
պես օտա րերկ րա ցի ներ, բա նակ չէ ին զո րա կոչ վում, Ե. Չա րեն ցը որո շում 
է ձեռք բե րել պարս կա կան անձ նա գիր։ Այդ մա սին հե տա գա յում գրած 
հու շե րում վկա յում է Վերին Գետիկ դպրո ցում նրա հետ ուսու ցիչ աշ խա
տած Գեւորգ Աբո վը, որ այդ տա րի նե րին հայտ նի էր որ պես բա նաս տեղծ։

Գ. Աբո վը պատ մում է, որ 1919 թ. ինքն ու Ե. Չա րեն ցը Կար սի այ գում 
հան դի պում են Ալեք սանդ րա պո լի եր կա թու ղու ոս տի կա նա պետ Ամա տու
նուն։ Վեր ջինս, որ ինքն էլ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ էր գրում, սի րա լիր 
ող ջու նում է ու առա ջար կում մտնել «Շվեյ ցա րիա» ճա շա րան։ Հաց կե րույ
թը շատ ջերմ է անց նում, թեեւ իրենք լար ված էին. «Ի՞նչ գործ ունենք 

1 Թրք․ Վերին Գետիկը ձևախեղվել է՝ դառնալով ԲաշՔեադիկ+լար․— խմբ․։
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մի լի ցիա պե տի հետ։ Շփոթ վե ցինք։ Մտա ծե ցինք, թե հան կարծ միլ պե տը 
կա րող է հե տաքրքր վել մեր ո՞վ լի նե լով եւ կպար զի, որ զին վո րու թյու նից 
խու սա փող ենք։ Բայց եւ այն պես մտանք»2։

Սպա սո ղա կան լար ված վի ճա կը հաղ թա հա րե լու եւ աշ խա տան քի ըն
դուն վե լու հա մար Ե. Չա րեն ցը Պարս կաս տա նում ապ րած հոր ծա նոթ
նե րի մի ջո ցով կա շառ քով ձեռք է բե րում նոր՝ պարս կա կան անձ նա գիր։ 
Այդ մա սին նույն պես պատ մում է Գեւորգ Աբո վը. «Ու նա պի ջա կի ծո
ցից հա նեց՝ սու րը ձեռ քում, արեւը մեջ քին ամ րաց րած ա ռյու ծի նշա նը 
կրող անձ նա գիր:

Ահա այս տե՛ղ փնտրիր, ըն թեր ցո՛ղ, Չա րեն ցի ծննդա վայ րի 
առեղծ վա ծը, որի մա սին շատ են վի ճել: Պարս կա կան այս անձ նագ
րի մեջ է նշվում, թե Չա րեն ցը ծնվել է Մա կու քա ղա քում: Մինչ դեռ՝ 
ծննդամատյանի նշում նե րը նրա ծնուն դը ար ձա նագ րել են Կար սում. 
ճիշտ է, Աբ գար աղան եղել էր մա կուե ցի, հե տո եր կար տա րի ներ ապ րել 
էր Էրզ րու մում եւ նոր միայն վե րա դար ձել Կարս, որ տեղ եւ ծնվել էր Չա
րեն ցը: Դաշ նակ նե րի տի րա պե տու թյան օրով Չա րեն ցը երկ րորդ ան գամ 
«ծնվեց» Մա կու քա ղա քում, որ ազա տագր վի դաշ նակ ցա կան կա ռա վա
րու թյան հպա տա կու թյու նից եւ ուսուց չա կան ծա ռա յու թյան մտնի գյու
ղա կան դպրո ցում»3:

Ըստ Գ. Աբո վի՝ Ե. Չա րենցն իրեն առա ջար կում է մի քիչ փող գտնել, 
որ նրա հա մար նույն պես պարս կա կան անձ նա գիր վերց նեն («—Ա՛յ, մի 
հատ էլ քե՛զ հա մար հա նենք էս ան տե րից»)։ Այդ պես էլ անում են։ Թե որ
քան է հա վաս տի Գ. Աբո վի պատ մա ծը, դժվար չէ դա տել այն բա նից, որ 
նրանք շու տով աշ խա տան քի են ան ցել գյու ղա կան դպրո ցում։ Այդ պատ
մու թյու նից մնա ցել է նաեւ փաս տա թուղթ՝ պարս կա կան անձ նա գի րը, 
որը պահ վում է Եղի շե Չա րեն ցի տունթան գա րա նում4, եւ որի ձեւա վո րու
մը լրիվ հա մա պա տաս խա նում է Գեւորգ Աբո վի նկա րագ րա ծին։

Պարս կահ պա տակ նե րի՝ պար տա դիր զո րա կո չից ազատ ված լի նե լու 
կար գը գոր ծում էր նաեւ մին չեւ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հռչա
կու մը։ Թիֆ լի սում լույս տես նող «Հո րի զոն» թեր թը 1918 թ. գար նա նա յին 
առա ջին հա մա րում, մի կող մից, հրա պա րա կում է Էրզ րու մի ող բեր գա
կան անկ ման լու րը եւ հնչեց նում զին վո րագր վե լու կո չեր, մյուս կող մից՝ 

2 «Հիշողություններ Եղիշե Չարենցի մասին», Երեւան, 1961, էջ 110։
3 Անդ, էջ 111—112։
4 Տե՛ս ա . զ ա Ք ա ր յ ա ն , Եղիշե Չարենց. կյանքը, գործը, ժամանակը, գք. 1, էջ 543։
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տպագ րում է Կով կա սի պար սից հյու պա տո սա րա նի հայ տա րա րու թյունն 
«ի գի տու թյուն բո լոր պարս կահ պա տակ նե րին առանց ազ գու թյան եւ 
կրո նի խտրու թյան, որ նրանց վրա՝ իբ րեւ առ հա սա րակ օտար եւ չե զոք 
պե տու թյան հպա տակ նե րի զին վո րա կո չը ինք նըս տին քյան չի կա րող տա
րած վել»5։ Միա ժա մա նակ հյու պա տո սը զգու շաց նում է, որ զի նա պար տու
թյու նից ազատ ված պարս կահ պա տակ նե րի նկատ մամբ «եղած բռնա դա
տու թյուն նե րի դեպ քերն» ան թույ լատ րե լի են։

Դա սալ քու թյունն առ հա սա րակ, ինչ պես նաեւ պարս կա կան կեղծ 
անձ նագ րեր ձեռք բե րե լու երեւույթն ավե լի մեծ չա փով շա րու նակ վում 
են նաեւ Հա յաս տա նի Առա ջին հան րա պե տու թյան շրջա նում։ Ար խի
վա յին փաս տաթղ թե րի, ժա մա նա կի մա մու լի ու հու շա գիր նե րի տվյալ
նե րով եւ պատ մա բան նե րի վեր լու ծու թյուն նե րով՝ դա սալ քու թյու նը եղել 
է 1918—1920 թթ. Հա յաս տա նի ամե նա տա րած ված, ղե կա վա րու թյան կող
մից մեծ ուշադ րու թյան ար ժա նա ցած, բայց այդ պես էլ չլուծ ված խնդիր
նե րից մե կը։ Այն բա րո յալ քել է հայ կա կան բա նա կը, ամ բողջ հա սա րա
կու թյու նը եւ դար ձել Կար սի անկ ման, երկ րի տա րածք նե րի կորս տի, 
հա զա րա վոր զո հե րի գլխա վոր պատ ճառ նե րից մե կը։ Այդ տե սան կյու
նից չա րեն ցյան դա սալ քու թյու նը խիստ բնո րոշ իրո ղու թյուն է՝ ան կախ 
դրա բա րո յա կան գնա հա տա կա նից։ Իսկ «Մահ վան տե սիլ» բա նաս
տեղ ծու թյու նը հա մա տա րած դա սալ քու թյան եւս մեկ վա վե րա թուղթ 
է, զի նա պար տու թյու նից եւ բա նա կից խու սա փե լու գե ղար վես տա կան 
պատ մու թյուն։

Իհար կե, Եղի շե Չա րեն ցի պարս կա կան անձ նա գի րը բա նաս տեղ ծու
թյան բնագ րում որեւէ կերպ չե րեւա ցող եւ պարզ ըն թեր ցու մով նույ նիսկ 
չկռահ վող փաս տա թուղթ է։ Դրա գե ղար վես տա կան հետ նա խոր շա յին 
ներ գոր ծու թյունն զգաց վում է 1918—1920 թթ. պատ մու թյան մի հատ վա
ծի՝ «կեղծ պարս կահ պա տա կու թյան» տի րույ թում։ Այդ ամ բողջ ըն թաց
քում Պարս կաս տա նի հետ առն չու թյուն չու նե ցող կամ Ե. Չա րեն ցի նման 
միայն հե ռա վոր կապ ունե ցող բազ մա թիվ հա յեր զար տու ղի ճա նա պարհ
նե րով ձեռք են բե րում պարս կա կան քա ղա քա ցիու թյուն եւ դրա շնոր
հիվ ազատ վում բա նա կից։ ՀՀ կա ռա վա րու թյունն իր հեր թին փոր ձում էր 
պայ քա րել դրա դեմ՝ ներգ րա վե լով նաեւ Պարս կաս տա նի հյու պա տո սին 
եւ իրա նա հա յե րի հայ րե նակ ցա կան միու թյա նը։

5 «Հորիզոն», Թիֆլիս, 1918, թիվ 44, մարտի 1։
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Ճիշտ այն օրե րին, երբ Ե. Չա րենցն ու Գ. Աբո վը գու մա րով ձեռք բե
րե ցին պարս կա կան անձ նագ րեր, երկ րի պե տա կան մար մին ներն ար դեն 
պայ քար էին մղում դա սալ քու թյան այդ դրսեւոր ման դեմ։ 

1919 թ. նո յեմ բե րի 7ի հե ռագ րով ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա
րու թյան գլխա վոր քար տու ղա րը փոր ձում էր «պարս կա կան հյու պա տո
սից պար զել, թե ինչ փաս տաթղ թե րի հի ման վրա են տրվում պարս կա
կան անձ նագ րեր, քան զի իրենք ունեն պաշ տո նա կան տե ղե կու թյուն
ներ, որ շատ հա յեր ներ կա յաց նում են կեղծ պարս կա կան անձ նագ րեր՝ 
հայ կա կան բա նա կում զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից խու սա փե լու 
հա մար»6։

Կեղծ պարս կահ պա տա կու թյան երեւույթն ամեն ին չի հետ միա սին 
հաս կա նա լիո րեն ավե լի է սրվում հա ջորդ աշ նա նը՝ հայթուր քա կան դա
ժան պա տե րազ մի շրջա նում։ Կա ռա վա րու թյան հայտ նի որոշ ման նա
խորդ օրը՝ հոկ տեմ բե րի 1ին, դաշ նակ ցու թյան օր գան «Հա ռա ջը» հա
տուկ անդ րա դարձ է կա տա րում խնդրին։ «Դա սալ քու թյան պատ նեշ
նե րը քանդ վում են» հոդ վա ծում ընդգ ծե լով, որ զի նա պար տու թյու նից 
խու սա փելն ավե լի շատ տա րած ված է մայ րա քա ղա քում՝ Վ. Օխի կյա
նը գրում է. «Շա տե րը, որոնք Երեւա նում կամ ուրիշ քա ղաք նե րում են 
ծնվել, կալ ված ներ ունեն եւ պարս կա կան հողն ան գամ գու ցե ոտք դրած 
չեն, այ սօր իբր պարս կա հայ եւ պարս կահ պա տակ ապ րում են մեր մայ
րա քա ղաք Երեւա նում, եւ այս բո լոր կեղ ծիք նե րը նրա հա մար, որ խու
սա փեն քա ղա քա ցու վա յել իրենց տար րա կան պար տա կա նու թյու նից՝ 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից։

Մեզ որ քան հայտ նի է, Երեւա նում գտնվող բուն պարս կա հա յե րի թի
վը եր կու տաս նյա կից ավե լի չէ, գլխա վո րա բար առեւտ րա կան ներ, որոնք 
ճա նա պարհ նե րի փակ վե լու պատ ճա ռով մնա ցել են Երեւա նում...

Բայց մի ան գամ փոր ձե ցեք քննել, ան վա նա պես գո յու թյուն ունե
ցող եւ պե տա կա նո րեն առանձ նաշ նորհ ված պարս կա հայ հայ րե նակ ցա
կան միու թյուն կոչ վող այդ մարմ նի առա տո րեն բաշ խած ինք նու թյուն 
հաստա տող կեղծ վկա յա կան նե րի թի վը եւ ինք ներդ վկա կլի նեք, որ 
միայն Երեւա նում հա զա րի մո տե նում է»7։

6 Վ . Վ ի ր ա բ յ ա ն , Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգության 
համակարգի ստեղծումը եւ գործունեությունը 1918—1920 թթ. (Հետախուզություն, բանակ, 
ՆԳՆ), Երեւան, 2015, էջ 382։

7 «Հառաջ», Երեւան, 1920, թիվ 213, հոկտեմբերի 1։



2022 Է. ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԻ «ՄԱՀՎԱՆ ՏԵՍԻԼ» ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 103

Մեզ հայտ նի չէ՝ ար դյո՞ք Ե. Չա րենցն իր պարս կա կան անձ նա գի րը 
ձեռք էր բե րել պարս կա հայ հայ րե նակ ցա կան միու թյան մի ջո ցով։ Բայց 
բա ցա հայտ վե լու սպառ նա լիքն ակն հայ տո րեն ուղղ ված էր նաեւ նրան։ 
Ան մի ջա պես հա ջոր դող օրե րին ըն դուն ված մա հա պատ ժի որո շու մը եւ 
պատ րաստ ված կա խա ղան նե րը, ան տա րա կույս, ավե լի են սրում վտան
գի զգա ցո ղու թյու նը։ Շուր ջը թեւա ծող հայ րե նա սի րա կան բուռն ոգեւո
րու թյունն ու դա սա լիք նե րին սպառ նա ցող դա վա ճա նու թյան ու անձ նա
պաշ տու թյան մե ղադ րանք նե րը սա սա նել են բա նաս տեղ ծի կամ քը, մի
գու ցե առա ջաց րել մեղ քի զգա ցում («Գու ցե այդ ե՛ս եմ, որ սրտով իմ լուս
նա հար // Ո՛չ մի կրակ հե ռու նե րից ձեզ չբե րի»)։

Դա տե լով փաս տե րից՝ բա նաս տեղ ծու թյու նը գրե լուց հե տո վա խի, հա
տուց ման եւ ամո թի զգա ցում նե րը պետք է որ հաս տատ վեին։ Ան մի ջա
պես հա ջորդ օրը՝ հոկ տեմ բե րի 7ին, նույն պաշ տո նա թեր թը տա րա ծում է 
ՆԳ նա խա րա րու թյան ահազ դու «Հայ տա րա րու թյու նը»՝ ուղղ ված հատ կա
պես պարս կա կան ան ցա գիր ունե ցող նե րին. «Ներ քին գոր ծոց նա խա րա
րու թյան մեջ կազմ վել է հա տուկ հանձ նա ժո ղով պարս կա կան ան ցա գիր 
ունե ցող նե րի ԻՆՔ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՀՊԱ ՏԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

ՃՇՏԵ ԼՈՒ

Առա ջար կում եմ բո լոր ՊԱՐՍ ԿԱ ԿԱՆ ԱՆ ՑԱ ԳԻՐ ՈՒՆԵ ՑՈՂ ՆԵ ՐԻՆ ամեն 
օր ժա մը 5ից մին չեւ 7ը ներ կա յա նալ ներ քին գոր ծոց նա խա րա րու թյան 
ի ստու գումն, որից հե տո իս կա կան պարս կահ պա տակ նե րի ան ցագ րե րը 
կվա վե րաց վեն ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րու թյան կող մից»8։ Եթե կեղծ 
պարս կահ պա տակ նե րին հայտ նա բե րե լու եւ պատ ժե լու ցան կու թյու նը 
հան րա յին պա հանջ չէր, հա մե նայն դեպս շատ տա րած ված էր քա ղա քա
կան շրջան նե րում եւ զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան մեջ։ Եւս մեկ օր հե
տո ՆԳ նա խա րա րու թյան հայ տա րա րու թյու նը տպագ րում է նաեւ Հայ ժո
ղովր դա կան կու սակ ցու թյան պաշ տո նա թեր թը9։

Եղի շե Սո ղո մո նյանՉա րեն ցը պատ մու թյա նը հայտ նի միակ մարդն է, 
որը թե կու զեւ բա նաս տեղ ծո րեն, երեւա կա յու թյան մեջ կախ վել է երեւա նյան 
կա խա ղա նից։ Զբո սայ գում խա ղա ցող երե խա նե րը ճիշտ էին զգա ցել, 
որ նրա նից «ոչ ոքի չեն կա խի»։ «Մահ վան տե սիլ» բա նաս տեղ ծու թյա նը 
ծնունդ տված խռով քի եւ հու զա վա ռու թյան հո գե վի ճա կում Ե. Չա րեն ցը 

8 «Հառաջ», Երեւան, 1920, թիվ 218, հոկտեմբերի 7։ 
9 Տե՛ս «Ժողովուրդ», Երեւան, 1920, թիվ 168, հոկտեմբերի 8։
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մտա ծում էր, որ ին քը մե ղա վոր է, ավե լին՝ ին քը միակ մե ղա վորն է, եւ 
պետք է կախ վի միայն ին քը։ Դրա նով նա իր վրա էր վերց նում մեղ քե րը 
մյուս բո լոր դա սա լիք նե րի, որ 15 հա զա րից պա կաս չէ ին10։

Չմո ռա նանք, որ կա խա ղա նից կա մա վոր կախ վե լը տե սիլ է, եւ բա
նաս տեղ ծու թյան մեջ ամեն ինչ կա տար վում է են թա գի տակ ցո րեն։ Բայց, 
հա մե նայն դեպս, մի բան հաս տատ է. Ե. Չա րեն ցը չի ուզում դա տարկ 
թող նել կա խա ղա նը։

1922 թ., երբ առա ջին ան գամ տպագ րեց «Մահ վան տե սի լը», Ե. Չա
րենցն ար դեն սկսել էր գրել «Եր կիր Նա ի րի» վե պը։ Հի շենք, որ 1920 թ. 
հոկ տեմ բե րին ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը կա խա ղան կա ռու ցեց ոչ միայն մայ
րա քա ղաք Երեւա նում, այ լեւ ռազ մա վա րա կան մե ծա գույն նշա նա կու
թյուն ունե ցող Կար սում, որը, ամեն ին չից բա ցի, նաեւ Եղի շե Չա րեն ցի 
հայ րե նի քա ղաքն էր։ Կար սի կա խա ղան նե րը նույն պես ներ կա յաց նում 
են «Մահ վան տե սիլ» բա նաս տեղ ծու թյան պատ մա կան հա մաբ նա գի րը։ 
Հե ղի նա կը վե պի եր րորդ մա սում ար դեն ար ձակ խոս քով եւ ավե լի հան
գա մա նո րեն ներ կա յաց նում է կա խա ղան նե րին ծնունդ տված երեւույ
թը, ժա մա նա կի ժո ղովր դա կան լեզ վով՝ «դե զեր տի րու թյու նը». «Եւ սա էլ, 
այս ամենն էլ դեռ հեչ, եթե չլի ներ քա ղա քը եւ ռազ մա ճա կա տը քայ քա յող 
ամե նա մեծ չա րի քը, որի մա սին քա նիցս թե թեւա կի հի շա տա կե ցինք,— դե
զեր տի րու թյու նը: Ամեն առա վոտ տնե րից ու փո ղոց նե րում թափ ված մար
դա կույ տե րից, սայ լե րի արան քից եւ նույ նիսկ կա նանց փե շե րի տա կից 
հա զար նե րով հա նում էին ու ռազ մա ճա կատ ուղար կում դե զեր տիր նե
րի հա րյու րա վոր խմբեր,— բայց գի շե րը, մութն ընկ նե լուն պես, նրանք 
կրկին փախ չում ու քա ղաք էին վե րա դառ նում բազ մա թիվ խմբե րով, եւ 
հա ջորդ առա վոտ ընկ. Վա ռո դյա նի ար տա կարգ փա փա խա վոր նե րի կող
մից էլի ճա կատ քշվում, որ մութն ընկ նե լուն պես նո րից վե րա դառ նան 
քա ղաք: Չա րիք էր, անա սե լի չա րիք, նա ի րյան խայ տա ռա կու թյուն»11։

Եր կու գոր ծե րում պատ կեր ված կա խա ղան ներն ունեն պատ մա կան, 
ժան րա յին, դի պա շա րա յին եւ ոճա կան ինք նին հաս կա նա լի տար բե
րու թյուն ներ։ Բայց կան նաեւ մո տե ցող եզ րեր։ Օրի նակ՝ մի տեղ հե ղի
նակպատ մո ղը բաց բնագ րով հաս կաց նում է, որ ինքն ան ձամբ տե սել 
է կա խա ղան նե րը. «Հի շում եմ՝ քա ղա քի մեյ դա նում ընկ. Վա ռո դյա նի 

10 Վիճակագրական տվյալներով՝ արդեն 1919 թ. դեկտեմբերին Հայաստանում կար 
17665 դասալիք։ Տե՛ս Վ . Վ ի ր ա բ յ ա ն , նշ. աշխ., էջ 390։ 

11 ե . Չ ա ր ե ն ց , Երկերի ժողովածու վեց հատորով, հտ. 5, Երեւան, 1966, էջ 249—250։
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ար տա կարգ փա փա խա վոր նե րը գե ղե ցիկ մի օր իրա րից մի հե ռագ րա
սյան հե ռա վո րու թյամբ կանգ նեց րին եր կու հե ռագ րա սյուն եւ դրանց վրա 
խփե ցին եր րոր դը»12։ Հե ղի նա կը, որ այդ ժա մա նակ Երեւա նում էր, իրո՞ք 
տե սել է Կար սի կա խա ղան նե րը («Հի շում եմ...»), թե՞ սա ար դեն իս կա
պես տե սիլ է։ Մի բան հաս տատ է, որ ան գամ հեռ վից հե ռու եւ եր գի
ծա կան ոճով Ե. Չա րեն ցը դար ձյալ անձ նա կա նաց նում է հայ կա կան կա
խա ղան նե րը։ Սրա հետ է կապ ված նաեւ այն, որ Կար սի կա խա ղան նե րը 
նույն պես «սպա սում են կախ վո ղի», բայց կախ վող զի նա խույս այդ պես 
էլ չի լի նում։ Հաշ վի առ նե լով, որ 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 30ին իրա կան 
Կար սը թշնա մուն հանձն վել է հա մա տա րած դա սալ քու թյան պայ ման
նե րում՝ Ե. Չա րեն ցի մտադ րույթն իս կա պես ցնցող է. «Սար սափ առած 
նա խիր նե րի նման՝ նա իր ցի ռազ միկ նե րը փա խել էին ոսո խից եւ լցրել 
քա ղա քը. էլ ոչ «դե զեր տիր» էր մնա ցել, որ քյանդր բազ խա ղաց նեին, ոչ 
բան. հո չէ՞ր կա րե լի մի ամ բողջ բա նակ երեք հե ռագ րա սյան վրա քյանդր
բազ խա ղաց նել»13։

Բայց վե պում, ինչ պես եւ բա նաս տեղ ծու թյան մեջ, Ե. Չա րեն ցը գե
ղար վես տա կան լու ծու մով այն պես է անում, որ կա խա ղա նը, ի վեր ջո, 
թա փուր կամ չօգ տա գործ ված չմնա։ Եթե առա ջին դեպ քում բա նաս տեղ
ծա կան տե սի լի մեջ ներ քին մղու մով կամ պար տադ րան քով կախ վում է 
ին քը՝ բա նաս տեղ ծը, ապա «Եր կիր Նա ի րի» վե պում ոսո խը երեք հե ռագ
րա սյունկա խա ղան նե րից կա խում է հենց այդ կա խա ղան նե րի հե ղի նակ
նե րին՝ քա ղա քի երեք ղե կա վար ներ «ընկ. Վա ռո դյա նին, Սեր գե Կաս պա րի
չին — բժշկին, ու իրան՝ Մա զու թի Հա մո յին»14։

Խիստ բնու թագ րա կան եւ իմաս տա լից է, որ Ե. Չա րեն ցը բա վա կան 
ծա վա լուն վե պի դի պա շա րը հան գու ցա լու ծում է հենց կա խա ղա նի պատ
կե րով։ Վե պի այդ եզ րա փա կիչ մա սե րը նա գրել է դար ձյալ Երեւա նում 
1924 թ. օգոս տո սին։ Չորս տա րի հե տո իր եւս մեկ ստեղ ծա գոր ծու թյուն 
խարս խե լով կա խա ղա նի սարս ռազ դե ցիկ տե սա րա նին՝ Ե. Չա րեն ցը վե
պի «կա խա ղա նա յին ֆի նա լով» մի տե սակ ար ձա գան քում է 1920 թ. հոկ
տեմ բե րին տված գե ղար վես տա կան լուծ մա նը եւ լրաց նում «Ո՞վ պի տի 
կա խա ղան հան վի» հար ցի պա տաս խա նը։ Վե պի տրա մա բա նու թյամբ՝ 
դա սա լիք նե րի հա մար կա ռուց ված կա խա ղան ներ պի տի բարձ րաց վեն 

12 Անդ, էջ 252։
13 Անդ, էջ 253։
14 Անդ, էջ 269։
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նրանք, ով քեր թե՛ այդ զար հու րե լի դա սալ քու թյան մե ղա վոր ներն էին, թե՛ 
այն կան խե լու կամ վե րաց նե լու անըն դու նակ նե րը։

Ան կախ Հա յաս տա նի բա նա կում չընդգրկ վե լու, ապա եւ պա տե րազ
մին չմաս նակ ցե լու չա րեն ցյան ընտ րու թյու նը սո վո րա կան դա սալ քու
թյուն չէ, որի դրդա պատ ճառ նե րը թե լադր ված են լի նում վա խով, փոք
րո գու թյամբ կամ անձ նա պաշ տու թյամբ։ «Մահ վան տե սի լը» գրե լիս նա 
քսա նե րեք տա րե կան էր եւ որ պես քա ղա քա ցի բա նաս տեղծ՝ մինչ այդ ար
դեն եր կու ան գամ մաս նակ ցել էր պա տե րազ մի (1915—1916 թթ.՝ Արեւմ
տյան Հա յաս տա նում, եւ 1918 թ.՝ Հյու սի սա յին Կով կա սում)։ Իսկ բա նաս
տեղ ծու թյու նը գրե լուց մոտ հինգ ամիս հե տո՝ 1921 թ. փետր վար—մարտ 
ամիս նե րին, նա խորհր դա յին բա նա կի կազ մում կռվե լու էր փետր վա րյան 
խռո վու թյան կազ մա կեր պիչ նե րի դեմ։ Ընդ որում, երեք ան գամն էլ Ե. Չա
րենցն առաջ նա գիծ է գնա ցել կա մա վոր։ Եւ ուրեմն ին չո՞ւ նույն մար դը 
1919—1920 թթ. պետք է խու սա փեր զին վո րագր վե լուց, այն էլ՝ ազ գա յին 
ան կախ պե տա կա նու թյան օրոք եւ հայ րե նի քի հա մար օր հա սա կան պայ
ման նե րում։ Այս հար ցի ուղիղ պա տաս խա նը «Մահ վան տե սիլ» բա նաս
տեղ ծու թյան մեջ, իհար կե, չկա։ Բայց պատ մա կան հա մաբ նա գի րը, ըստ 
ամե նայ նի, տա լիս է հար ցի պա տաս խա նը։ Մին չեւ այդ եւ հե տո՝ ընդ հուպ 
մին չեւ 1930ական թթ. գրած գե ղար վես տա կան ար ձակ եւ չա փա ծո գոր
ծե րը, հրա պա րա կա խո սա կան գրու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ Եղի շե 
Չա րեն ցը սկզբուն քո րեն չէր ըն դու նում Հա յաս տա նի Առա ջին հան րա պե
տու թյան ղե կա վա րու թյան վա րած ներ քին եւ հատ կա պես ար տա քին քա
ղա քա կա նու թյու նը։ Այդ հա յե ցո ղու թյունն այ լա բա նո րեն, բայց բա վա կան 
հստակ ար տա հայտ վել է նշա նա վոր բա նաս տեղ ծու թյու նից տաս նե րեք 
տա րի հե տո գրված ծա վա լուն պոե մում, որը կար ծես թե հա տուկ ար ձա
գան քով Ե. Չա րեն ցը դար ձյալ վեր նագ րել է «Մահ վան տե սիլ» (1936 թ. 
գրված եր րորդ հա մա նուն գոր ծը, որ ներ կա յաց նում է Ա. Թա մա նյա նի 
մա հը, նա խորդ եր կու սի թե մա յի հետ կապ չու նի եւ ըն դա մե նը ցույց է 
տա լիս Ե. Չա րեն ցի կառ չա ծու թյու նը «Մահ վան տե սիլ» վեր նագ րին)։

Եղի շե Չա րեն ցը միան գա մայն հա մոզ ված ասում էր, «որ հի շյալ բա
նաս տեղ ծու թյու նը գրվում է տվյալ թվա կա նին ո՛չ թե պա տահ մամբ, այլ, 
եթե կա րե լի է այս պես ար տա հայտ վել՝ ներ քին ժա մա նա կագ րա կան կար
գով, որը եւ ամե նա էա կանն է որեւէ բա նաս տեղ ծի հաս կա նա լու հա մար»15։

15 ե . Չ ա ր ե ն ց , Երկերի ժողովածու, հտ. 1, 1922, էջ 9։
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«Մահ վան տե սիլ» բա նաս տեղ ծու թյու նը ծնվել է առա ջին հեր թին 1920 թ. 
աշ նանն ըն թա ցող հայթուր քա կան պա տե րազ մից։ Բայց այն իս պառ զերծ 
է ռազ մա կան եւ ազ գայ նա կան խան դա վա ռու թյու նից։ Եթե թուր քե րին 
հաղ թե լու մի ջո ցով հայ րե նիքն ազա տագ րե լու գա ղա փա րը 1916 թ. գրված 
«Դան թեա կան առաս պե լում» կա իբ րեւ ի վեր ջո անհ նա րին հա մար վող 
երա զանք եւ գործ նա կան խնդիր, իսկ «Եր կիր Նա ի րի» վե պում՝ որ պես ար
տաք նա պես ծաղ րա կան, խոր քում՝ ող բեր գա կան բնույթ ունե ցող քա ղա
քա կան ճա մար տա կու թյուն, ապա «Մահ վան տե սիլ» բա նաս տեղ ծու թյան 
բնագ րում այն իս պառ բա ցա կա յում է։ Իսկ են թաբ նագ րում զգաց վում է 
ըն թա ցող կոր ծա նա րար պա տե րազ մը։ Ուղղա կի քա ղա քա կան գնա հա տա
կան ներ չկան, բայց բնագ րա յին ինչինչ ակ նարկ նե րով Ե. Չա րեն ցը որոշ 
նշա նա կե տեր, այ նուա մե նայ նիվ, դնում է։ Ճար տա սա նա կան մի հար ցով 
նա ակն հայ տո րեն առա ջադ րում է «ո՞վ է մե ղա վո րը» ան խու սա փե լի հար
ցը. «Եվ ար դյոք ո՞վ է երա զել այդ քան դա ժան — // Ու լու սա վոր առա վոտ նե
րը իմ հո գու // Ո՞վ դարձ րեց — մի անկ րակ իրիկ նա ժամ, // Ու գորշ պա րան, 
ու երկ նու ղեշ փայ տե՛ր եր կու»։ Հա զա րա վոր դա սա լիք նե րին կա խա ղա նից 
ազա տե լու այ լա բա նա կան լու ծու մով նա դար ձյալ ակ նար կա բար տա լիս է 
պա տաս խա նը. մե ղա վո րը կա խա ղա նի մի ջո ցով մա հա պա տիժ սահ մա նող
ներն են, քա նի որ իրենք են հրահ րել կոր ծա նա րար պա տե րազ մը եւ չեն 
կա րո ղա նում կազ մա կեր պել երկ րի պաշտ պա նու թյու նը։ Վեր ջին միտ քը 
բա նաս տեղ ծու թյան մեջ բա ռե րով դար ձյալ չկա, բայց նույն պա տե րազ մի 
նույն իրա դար ձու թյուն ներն այդ պես են մեկ նա բան վում «Եր կիր Նա ի րի» 
վե պում։ Նկա տի ունենք հատ կա պես չա րեն ցա գի տու թյան կող մից իս պառ 
ուշադ րու թյան չար ժա նա ցած, բայց ընդգծ ված տա ռա տե սա կով բազ միցս 
կրկնվող «գրա վյալ տա րածք նե րի» գա ղա փա րը, որը բա ցա հայ տո րեն ակ
նար կում է հայ կա կան զին ված ուժե րի կող մից Օլ թիի աղա հան քե րի գրա
վու մը (հայ եւ օտար բազ մա թիվ մեկ նա բան ներ հենց դա են հա մա րում 
թուր քա կան հար ձակ ման գլխա վոր շար ժա ռի թը)։ Իսկ Ե. Չա րեն ցի ձեռ
քով եր կիցս տե ղադր ված «1920.6.X» թվագ րու մը կա մա թե ակա մա հի շեց
նում է պա տե րազ մա կան իրա դար ձու թյուն նե րի վեր ջին ցնցող դրվա գը՝ 
Սա րի ղա մի շի եւ Կաղզ վա նի գրա վու մը սեպ տեմ բե րի 29ին։

Ե. Չա րեն ցի բա նաս տեղ ծու թյան պատ մա կա նու թյու նը քննե լի է նաեւ 
նույն պատ մաշր ջա նի չա րեն ցյան ուրիշ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, հատ
կա պես պատ մա քա ղա քա կան ազ դակ ներ եւ բո վան դա կու թյուն ունե ցող 
գրվածք նե րի հա մա պատ կե րում։ 1920 թվա կա նի «Մահ վան տե սիլ» բա նաս
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տեղ ծու թյու նը գրվել է Էրզ րու մի անկ ման մեջ ազ գայ նա կան պո ռո տա
խոս ուժե րի մեղքն ընդգ ծող «Ազ գա յին երազ» (1918 թ.) պոե մից, ռու սա
կան հա մայ նա վա րա կան հե ղա փո խու թյու նը ող ջու նող «Սո մա» (1918 թ.), 
«Ամ բոխ նե րը խե լա գար ված» (1919) եւ «Բո լո րին, բո լո րին, բո լո րին։ 
Երեք ռա դիո պոեմ» (1920 թ.) գրքե րից կարճ ժա մա նակ հե տո։ Գրվել է 
հոկ տեմ բե րի 6ին, երբ ըն դա մե նը հինգ ամիս էր ան ցել Ալեք սանդ րա
պո լի մա յի սյան ապս տամ բու թյու նից, որն ամ բողջ կյան քում գո վեր գում 
եւ որի պար տու թյու նը ող բում էր Ե. Չա րեն ցը (վկան՝ 1933 թ. գրված 
«Զրա հա պատ «Վար դան զո րա վար»» պոե մը)։ Մոտ եր կու ամիս էր ան ցել 
«տխրահռ չակ Սեւ րի դաշ նագ րից»16 (1920, օգոս տո սի 10), այն դաշ նագ
րից, որը Չա րեն ցը միան շա նակ հա մա րում էր արեւմ տյան պե տու թյուն
նե րի, մաս նա վո րա պես Ամե րի կա յի Միա ցյալ Նա հանգ նե րի, Ֆրան սիա յի 
եւ Անգ լիա յի քա ղա քա կան խա բեու թյուն, որը հայ ժո ղովր դին թշնա մաց
նում էր հա րեւան նե րի եւ Ռու սաս տա նի հետ, եւ որը հենց 1920 թվա կա
նի հայթուր քա կան պա տե րազ մի գլխա վոր դրդա պատ ճառ նե րից մեկն 
էր։ «Մահ վան տե սիլ» բա նաս տեղ ծու թյունն ստեղծ վել է Կար սի վերջ նա
կան ան կու մից ըն դա մե նը քսան չորս օր առաջ, ան կում, որի գլխա վոր 
պատ ճա ռը Չա րեն ցը հա մա րում էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա
ռա վա րող կու սակ ցու թյան ոչ հա մար ժեք, չմտած ված եւ ապաշ նորհ քա
ղա քա կա նու թյու նը։ Բա նաս տեղ ծու թյան հո րի նու մից մոտ եր կու ամիս 
հե տո Հա յաս տա նում հաս տատ վե ցին խորհր դա յին կար գեր՝ Ադր բե ջա նի 
հա մե մատ զգա լի ուշա ցու մով, ճա րա հա տյալ եւ պար տադր ված։ Բա նաս
տեղ ծու թյան ստեղ ծու մից մոտ երե քու կես ամիս հե տո բռնկվեց 1921 թ. 
փետր վա րյան խռո վու թյու նը, որը եւս մեկ ան գամ փչաց րեց հայռու
սա կան հա րա բե րու թյուն նե րը եւ ժա մա նա կով հա մըն կավ ռուսթուր
քա կան մոս կո վյան բա նակ ցու թյուն նե րին՝ ինչոր չա փով «նպաս տե լով» 
հայ կա կան հսկա յա ծա վալ տա րածք նե րի այն կորս տին, որ ար ձա նագ
րեց Մոսկ վա յի պայ մա նա գի րը՝ խա ղից դուրս թող նե լով Հա յաս տանն ու 
հայ ժո ղովր դին։

Այս ամե նը, հաս կա նա լի է, բա նաս տեղ ծու թյան բնագ րում չկա։ Բայց 
այդ բո լոր իրա դար ձու թյուն նե րին Ե. Չա րեն ցը տար բեր տե ղե րում բազ
միցս անդ րա դար ձել է՝ հստա կո րեն ար տա հայ տե լով իր դիր քո րո շու
մը։ Ըստ Չա րեն ցի՝ Սեւ րի երեւա կա յա կան դաշ նագ րից հրա ժար վե լու, 

16 ե . Չ ա ր ե ն ց , Երկերի ժողովածու վեց հատորով, հտ. 6, Երեւան, 1967, էջ 158։
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Ռու սաս տա նի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը շու տա փույթ կար գա վո րե լու 
դեպ քում Հա յաս տա նը կխու սա փեր ան հա վա սար ուժե րով կոր ծա նա
րար պա տե րազ մի մեջ ներ քաշ վե լուց, կպահ պա ներ Կար սը, Ար դա հա նը, 
Սա րի ղա մի շը, Իգ դի րը, Արա րատ լե ռը (ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ՝ 
նաեւ Նա խի ջեւանն ու Ար ցա խը)։ Չէ ին լի նի տաս նյակ հա զա րա վոր զո
հե րը, ավե րա ծու թյուն նե րի եւ գաղ թա կա նու թյան նոր ալի քը։ Բայց դա 
հնա րա վոր էր միայն Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մով, որին կտրա կա
նա պես դեմ էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ղե կա վա րու թյու նը։ Սա 
է Եղի շե Չա րեն ցի 1920 թվա կա նի «Մահ վան տե սիլ» բա նաս տեղ ծու թյան 
պատ մա քա ղա քա կան են թի մաս տը։

Գրա կա նա գե տի խնդի րը չէ գրո ղի գե ղար վես տա կան բնագ րի խոր
քում թաքն ված գա ղա փար նե րը պաշտ պա նե լը կամ մեր ժե լը։ Բայց Ե. Չա
րեն ցի շատ կար ծիք ներ հիմ նա վոր վում են ար դեն իսկ 1918—1921 թվա
կան նե րի վա վե րագ րե րում, ինչ պես նաեւ ժա մա նա կի գլխա վոր դե րա
կա տար նե րի հե տա հա յաց քննու թյուն նե րում։ Հաս կա նա լի նրբան կա
տու թյամբ շրջան ցե լով խորհր դա հայ պատ մա գի տու թյու նը եւ Առա ջին 
հան րա պե տու թյան ղե կա վար նե րի հան դեպ ան թա քույց բա ցա սա կան վե
րա բեր մունք ունե ցող հե ղի նակ նե րի գոր ծե րը (օրի նակ՝ Լեո յի «Ան ցյա լից» 
գիր քը)՝ նշենք, որ հայթուր քա կան պա տե րազ մի պատ ճառ նե րի, ազ գա
յին աղե տի եւ դրա մեջ ղե կա վա րու թյան ունե ցած մեղ քե րի վե րա բե րյալ 
հա մա հունչ գնա հա տա կան ներ է հնչեց նում նույն այդ ղե կա վա րու թյան 
գլխա վոր դեմ քե րից մե կը՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան առա ջին վար
չա պետ Հով հան նես Քա ջազ նու նին։ Ե. Չա րեն ցի «Եր կիր Նա ի րի» վե պին 
զու գա հեռ գրված պատ մա քա ղա քա գի տա կան վեր լու ծու թյան մեջ ՀՅԴ 
եր բեմ նի առաջ նորդ նե րից մե կը երկ րի պար տու թյան էա կան պատ ճառ
նե րից է հա մա րում դա սալ քու թյու նը։ Իսկ դրա գլխա վոր մե ղա վո րը, ըստ 
նրա, կա ռա վա րու թյունն էր. «Փաս տը այն էր — ան նե րե լի փաստ — որ 
ոչինչ չա րինք պա տե րազ մից խու սա փե լու հա մար, հա կա ռա կը՝ ինք ներս 
ան մի ջա կան առիթ տվինք պա տե րազ մի: Ան նե րե լին այն էր, որ տե ղյակ 
չէ ինք թուր քե րի ռազ մա կան կա րո ղու թյան մա սին եւ չէ ինք ճա նա չում մեր 
սե փա կան բա նա կը:

....Պա տե րազ մը վեր ջա ցավ մեր կա տա րյալ պար տու թյու նով:
Մեր բա նա կը, որ կուշտ էր, լավ զին ված ու լավ հագն ված, չկռվեց. 

զոր քե րը շա րու նակ նա հան ջում էին կամ դիր քե րը լքում, զեն քե րը թա
փում եւ ցրվում գյու ղե րը:
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Բա նա կը բա րո յալք ված էր ներ քին կռիվ նե րի շրջա նում, ան միտ ավե
րում նե րի ու ան պա տիժ թա լան նե րի շնոր հիվ: Բա րո յալք ված էր ու հոգ
նած: Խմբա յին ու խմբա պե տա կան հա մա կար գը, որ մաս նա վո րա պես 
խրա խուս վել էր Բյու րոկա ռա վա րու թյան կող մից, քան դել էր զին վո րա
կան կազ մի ամ բող ջու թյու նը, միու թյու նը: Բա նա կի դաս տիա րա կու թյու
նը, ռազ մա կան ոգին, կուռ կազ մա կեր պու թյունն ու կար գա պա հու թյու
նը — ուրեմն եւ ընդ դի մադ րա կան ուժը — թու լա ցած էին ծայր աս տի ճա նի 
ու դա անակն կալ էր կա ռա վա րու թյան հա մար. կա ռա վա րու թյու նը եւ ին
քը զին վո րա կան նա խա րա րը՝ չէ ին ճա նա չում բա նա կը»17:

Հովհ. Քա ջազ նու նին՝ որ պես ժա մա նա կի վկա եւ գոր ծող անձ, չի 
ժխտում դա սալ քու թյան տա րած ման մեջ թուրքբոլ շեւի կյան դա շին քի 
գոր ծո նը, «բոլ շեւի կյան գոր ծա կալ նե րի» քայ քա յիչ գոր ծու նեու թյան դե
րը։ Այդ հար ցին, ի դեպ, «Եր կիր Նա ի րի» վե պում եր գի ծա կան եղա նա կով 
անդ րա դառ նում է նաեւ Ե. Չա րեն ցը։ Բայց գրո ղի ընդ հան րա կան գնա
հա տա կա նին շատ մոտ է քա ղա քա կան առաջ նոր դի այն հա մոզ մուն քը, որ 
ան հա ջո ղու թյուն նե րի բուն պատ ճա ռը գոր ծա կա լա կան քա րո զը չէր, այլ 
իրենց «ապի կա րու թյու նը»։ Եթե պար տու թյան, տա րած քա յին եւ մարդ
կա յին կո րուստ նե րի հիմ նա կան պատ ճառ նե րից մե կը դա սալ քու թյունն 
էր, դա սալ քու թյան գլխա վոր պատ ճառն էլ զո րա կո չի հար ցում կա ռա վա
րու թյան վա րած աղե տա լի քա ղա քա կա նու թյունն էր. «Ապա մի ճա կա
տագ րա կան սխալ արավ կա ռա վա րու թյու նը. զոր քե րի թի վը ավե լաց նե
լու նպա տա կով նոր ու նոր զի նա կոչ ներ էր անում, զեն քի տակ առ նում 
հա սա կա վոր, հոգ նած, ըն տա նե կան ու տնտե սա կան հոգ սե րով ծան րա
բեռն ված մարդ կանց, հապ ճեպ ձգում ուսե րին զին վո րա կան վե րար կուն, 
հրա ցա նը ձե ռը դնում ու ան մի ջա պես ճա կատ ուղար կում: Պատ րաս տի 
դե զեր տյոր ներ էին սրանք, որ մի ավե լորդ բա րո յալ քում ու կազ մա լու
ծում էին մտցնում զո րա կան շար քե րի մեջ»18:

Հայտ նի է, որ սկզբնա պես իբ րեւ կու սակ ցու թյանն ուղղ ված զե կու
ցում շա րադր ված գիր քը Հովհ. Քա ջազ նու նին գրել է 1923 թ. Բու խա րես
տում՝ հե տա գա յում նույն պես ՀՅԴից հե ռա ցած Սար գիս Արա րա տյա նի 
տա նը։ Սա հենց այն գոր ծիչն է, որ պա տե րազ մի ժա մա նակ ՀՀ ներ քին 
գոր ծե րի նա խա րարն էր, եւ 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 2ին ինքն է արել դա

17 Հ ո Վ Հ . Ք ա ջ ա զ ն ո ւ ն ի , Հ. Յ. Դաշնակցությունը անելիք չունի այլեւս, Վիեննա, 1923, 
էջ 42—43։

18 Անդ, էջ 43։
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սա լիք նե րին կա խա ղան հա նե լու առա ջար կը։ Նույն շրջա նում այդ տեղ էր 
ապ րում ոչ այլ ոք, քան ին քը՝ Գա րե գին Նժդե հը։ Նրանք «Բու խա րես տում, 
Հով հան նես Քա ջազ նու նու հետ, կարճ ժա մա նակ բնակ վել են Սար գիս 
Արա րա տյա նի .... բնա կա րա նում եւ երե քով բազ միցս քննար կել Քա ջազ
նու նու «Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թյու նը անե լիք չու նի այ լեւս» հայտ նի աշ խա
տու թյու նը՝ մին չեւ հրա տա րակ վե լը»19։

Բնու թագ րա կան է նաեւ, որ Հովհ. Քա ջազ նու նու գիր քը քննա դա
տած հան րա հայտ գոր ծիչ նե րը, որոնք բե րում են նրա դրույթ նե րը հեր
քող տաս նյակ հա կա փաս տարկ ներ, բնավ չեն անդ րա դառ նում դա սալ
քու թյան հար ցին՝ մի տե սակ լռե լյայն ըն դու նե լով զո րա կո չի եւ պաշտ
պա նու թյան, պա տե րազ մի վար ման հար ցե րում նրա տված գնա հա տա
կան նե րի իրա վա ցիու թյու նը (Ս. Վրա ցյան, Ռ. Դար բի նյան, Ա. Ջա մա լյան, 
Վ. Նա վա սար դյան)։

Հովհ. Քա ջազ նու նու չհերք ված դրույթ նե րը շատ հա մա հունչ են Չա
րեն ցի գա ղա փար նե րին, «Մահ վան տե սիլ» բա նաս տեղ ծու թյան մեջ եւ 
հատ կա պես «Եր կիր Նա ի րի» վե պում տեղ գտած դա սալ քու թյան գե ղար
վես տա կան պատ կեր նե րին։ Նույն ժա մա նա կի հա ման ման երեւույթ նե
րին տված զու գա հեռ ըմբռ նում նե րը ցույց են տա լիս, որ դա սալ քու թյան 
չա րեն ցյան պատ մա փի լի սո փա յու թյու նը ներ դաշ նակ է նաեւ հայ քա ղա
քա կան մտքի հա մար ժեք դրսեւո րում նե րին։

РЕЗЮМЕ

6	октября	1920	года	Егише	Чаренц	написал	одно	из	лучших	произведе-
ний	армянской	поэзии	—	стихотворение	«Видение	смерти».	В	статье	содер-
жание,	идеи	и	поэтику	стихотворения	рассматриваются	в	контексте	истории	
армянского	народа	соответствующего	периода.	Шла	армяно-турецкая	война.	
В	армии	имело	место	дезертирство,	для	предотвращения	которого	правитель-
ство	Армении	решило	применять	смертную	казнь	повешением	дезертиров	и	
стало	строить	в	городах	виселицы.	Стихотворение	изображает	виселицу	на	
ереванской	площади,	эмоции	поэта	и	его	желание	стать	единственным	пове-
шенным.	У	Чаренца	был	персидский	паспорт,	за	что	ему	была	предоставлена	

19 Գ . ն ժ Դ ե Հ , Հատընտիր, Երեւան, 2006, էջ 17։
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отсрочка.	Но	так	как	шла	жестокая	война,	граждане	Персии	тоже	подверга-
лись	преследованиям.

Стихотворение	имеет	прямые	и	косвенные	связи	с	политикой,	газетами,	
биографией	и	другими	произведениями	поэта.	Все	это	составляет	историче-
ский	контекст	стихотворения	«Видение	смерти».

S U M M A RY

On October 6, 1920, Yeghishe Charents wrote one of the best works of the Ar-
menian poetry — the poem “Vision of Death”. In this article, the content, ideas and 
poetics of the poem are considered in the context of the history of the Armenian 
people of the corresponding period. The Armenian-Turkish war was going on. There 
were desertions in the army, and for preventing it the government of Armenia de-
cided to apply the death penalty by hanging the deserters, and started to build gal-
lows in the cities.  The poem depicts gallows in Yerevan square, the poet’s emotions 
and his desire to become the only hanged man. Charents had a Persian passport, for 
which	he	was	granted	a	reprieve.	But	since	there	was	a	fierce	war,	Persian	citizens	
were also persecuted. 

The poem has direct and indirect connections to politics, newspapers, and the 
poet’s biography and other works. All of this constitutes the historical context of the 
poem “Vision of Death.



ԼԻԱՆԱ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ
ԵՊՀ

ԵՐԵԽԱՅԻ ԾՆՈՒՆԴԸ ՀԱՅՈՑ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՈՒ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ 
ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄ

Երե խա յի ծնուն դը երկ րագն դի գրե թե բո լոր ազ գե րը հա մա րել ու հա
մա րում են կյան քի ամե նա կա րեւ որ իրա դար ձու թյու նը: Հին աշ խար

հում տե սա կետ կար, թե երե խա յին արա րում է տղա մար դը՝ հայ րը: 
Կինն ըն դա մե նը «պա հոց» էր, որի մեջ մե ծա նում եւ սնունդ էր ստա նում 
երե խան:

Առ հա սա րակ, կինն ու տղա մար դը տար բեր կերպ են ըն կա լել երե
խա յի ծնուն դը1: Տղա մար դը երե խա յին ըն դու նել է որ պես իր շա րու նա
կու թյու նը: Ըստ տղա մար դու՝ երե խա յի շնոր հիվ է, որ իր ընտ ա նիքն ու 
ցե ղը կշա րու նա կեն ապ րել: Այս հան գա ման քով է պայ մա նա վոր ված այն 
փաս տը, որ հայ ըն տա նիք նե րում գե րա դա սե լի էր տղա երե խա յի ծնուն
դը, քա նի որ հենց նա է հա մար վում ապա գա սե րուն դը շա րու նա կո ղը:

Ասիա կան ժո ղովրուդ ներն արու զա վա կի ծնուն դը շնոր հա վո րում են 
իբ րեւ ըն տա նի քի ուրա խու թյուն, որով հե տեւ, ըստ նրանց, հայտն վում է 
հոր տան ժա ռան գը։ Նա ապա հո վում է օջա խի շա րու նա կու թյու նը, օջա
խի, որի մեջ նախ նյաց հո գի ներն են հանգ չում։ Մինչ դեռ աղջ կա ծնուն դը2 
պատ ճառ է դար ձել տխրու թյան եւ շատ դեպ քե րում՝ նաեւ ար հա մար հան
քի։ Շա տե րը փոր ձել են այս իրա վի ճակն ար դա րաց նել այն տե սա կե տով, 
թե արու զա վա կը կյան քի գո յու թյան կռվի մեջ նոր ուժ է հա ղոր դում իր 

1 Պլուտարքոսը նշում է, որ մայրերն ավելի շատ են սիրում որդիներին, քանի որ նրանք 
ընդունակ են լինել իրենց օգնականն ու պաշտպանը, իսկ հայրերն էլ՝ դուստրերին, քանի որ 
աղջիկ ներն իրենք են նրանց պաշտպանության ու հովանավորության կարիքն զգում (տե՛ս 
Պլու տար Քոս ,  Երկեր, Երեւան, 1987, էջ 395)։

2 Արաբական թերակղզում դեռեւս հնագույն ժամանակներից սովորույթ է եղել երեխայի 
ծնունդն ընդունել ավազե փոսի մոտ։ Այս դաժան սովորույթի համաձայն՝ կինը ծննդաբերում 
էր այդ փոսի մոտ, եւ եթե աղջիկ երեխա էր ծնվում, հայրն էր որոշում պահել երեխային, թե 
թաղել փոսի մեջ։ Սովորաբար երեխային թույլ էին տալիս ապրել, եթե տվյալ ցեղում աղջիկ 
երեխաները քիչ էին (տե՛ս Е.	Вардиман , Женщина в древнем мире, Москва, 1990, էջ 114—115):

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ
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ծնող նե րին, այ նինչ աղ ջիկ երե խան վաս տակ սպա ռող ծան րա բեռն վա
ծու թյուն է ծնող նե րի հա մար3։

Հայ իրա կա նու թյան մեջ տղա եւ աղ ջիկ երե խա նե րի մի ջեւ որո շա կի 
տար բե րու թյուն դրվել է: Տղա ունե ցող մայ րերն առա վել մեծ հար գան քի 
են ար ժա նա ցել: Աս վա ծի դրսեւ ո րու մը մենք տես նում ենք հենց երե խա յի 
մկրտու թյան ժա մա նակ: Հնում մի քա նի մկրտու թյուն լի նե լու պա րա գա
յում նախ մկրտում էին տղա երե խա նե րին: Եթե քա հա նան մկրտու թյան 
ծեսն ար դեն սկսել էր մի որեւէ աղջ կա հա մար, եւ այդ ժա մա նակ եկե ղե
ցի էին բե րում տղա երե խա յի, քա հա նան կա րող էր անա վարտ թող նել 
սկսած ծե սը եւ մկրտել տղա երե խա յին4: Նույն կերպ մկրտու թյու նից հե
տո տղա յին մե ռո նից հա նում էին երեք օր հե տո, իբ րեւ թե ամաչ կոտ չլի
նի, իսկ աղջ կան՝ 7 օր հե տո, որ պես զի ամաչ կոտ ու պար կեշտ լի նի5:

Եթե կինն աղ ջիկ երե խա էր ունե նում,կա րող էր առա ջին օրն ընդ
հան րա պես կաթ չտալ նրան՝ համ բե րա տա րու թյուն սո վո րեց նե լու հա
մար6: Այս օրի նա կով մենք տես նում ենք, որ կնոջ մեջ ի սկզբա նե դրվում 
է համ բե րող լի նե լու հատ կա նի շը: Սրանք բնո րոշ օրի նակ ներ են, որոնք 
թույլ են տա լիս հաս տա տել այն փաս տը, որ հայ ըն տա նիք նե րում նա խա
պատ վու թյուն է տրվում տղա երե խա նե րին: Թե պետ այս մտա ծե լա կեր
պը մեր օրե րում գրե թե վե րա ցել է, սա կայն հիմ նա կա նում պահ պան վել է 
գա վառ նե րում եւ գյու ղե րում:

Հա յոց նա հա պե տա կան ըն տա նիք նե րում տի րա պե տող է եղել patria 
potestasի՝ հայ րա կան իրա վուն քի7գա ղա փա րը, որն ըն տա նի քի հա րա տեւ
ու թյան գրա վա կանն է։ Ժո ղովր դի ըմբռ նու մով միայն pater familiasը՝ ըն
տա նի քի նա հա պե տը, կա րող է այդ տան սրբու թյու նը պահ պա նել, որով 
եւ կպահ պան վի ըն տա նի քի ամ րու թյու նը։ Ահա այս տե սա կե տից է ըն տա
նի քը շա հագրգռ ված, որ նա հա պե տի սերն դա կան կազ մը չկտրվի, չան հե

3 ար ի ս տ ա կ ե ս  ե Պ ի ս կ ո Պ ո ս  սե Դ ր ա կ յ ա ն , Ամուսնության խնդիրը, գք. առաջին, Մոսկվա, 
1891, էջ 25։

4 ե.  լա լ ա յ ա ն , Ջավախք, Ընտանեկան բարք, Տղաբերք եւ կնունք, ԱՀ, գք. Ա., թիվ 1, 
Շուշի, 1986, էջ 270:

5 Անդ, էջ 271:
6 Անդ, էջ 268:
7 Երեխային անվանակոչելու պահը նույնպես շատ կարեւոր է հայ ընտանիքում: Հին 

աշխարհի ժողովուրդները կարծում էին, որ եթե երեխայի անունը տալիս է մայրը, ապա 
հայրը կորցնում է իր «հայրական իրավունքը», իշխանությունը երեխայի հանդեպ: Սա 
բացատրվում էր նրանով, որ հին աշխարհում անուն տալը ընկալվում էր ենթարկեցնելու 
իմաստով: Առաջինը մարդուն է հնարավորություն տրվել անուններ տալ կենդանիներին, եւ 
հենց մարդն էր իշխում կենդանիներին (տե՛ս Е.	Вардиман ,  նշ. աշխ., էջ 119):
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տա նա, ուս տի անհ րա ժեշտ է, որ արու զա վակ ներ ծնվեն։ Արու զա վակ, 
մա նա վանդ անդ րա նիկ արու զա վակ ունե նա լու անհ րա ժեշ տու թյու նը 
հա մա տա րած, խոր ար մա տա ցած գա ղա փար է հայ ժո ղովր դի աշ խար
հա յաց քում8։ Հենց այդ պատ ճա ռով ժո ղովր դի սո վո րու թա կան իրա վուն
քը թույլ է տա լիս ապօ րի նի կամ երկ րորդ կնոջ հետ ապ րե լու պա հան ջը, 
երբ օրի նա կան կինն ամուլ է կամ շա րու նա կա բար աղ ջիկ ներ է ծննդա բե
րում։ Օրի նակ՝ Բոր չա լի ում արու զա վակ չու նե ցող ըն տա նի քը մե ծա պես 
վշտա նում էր, որ իր տան կրա կը պի տի հանգ չի, որ գե րեզ մանն օրհ նող 
չի լի նե լու, եւ իր ըն տա նե կան անունն այ լեւս ոչ ոք չպի տի կրի։ Գան ձա կի 

8 Հայերի շրջանում արու զավակ ունենալու նախապատվության արմատները գալիս 
են նաեւ մեռելների պաշտամունքից։ Բանն այն է, որ յուրաքանչյուր մեռյալ հանդերձյալ 
կյանքում սպասում է, որ իր որդիները հարգեն իր հիշատակը։ Հույներն այս գաղափարն 
արտահայտելու համար գործածում էին մի շատ բնորոշ բառ՝ πατριάζειν, ինչպես եւ լատինները 
նույնիմաստ parentare բառը, որովհետեւ մեռելներին հիշելիս նրանք դիմում էին իրենց 
հանգուցյալ հայրերին, ընտանիքի նախահայրերին։ Իսկ նախահայրերին պաշտում էին 
միայն արական գծով այն ըմբռնմամբ, որ միայն այրը՝ տղամարդն է օժտված խորհրդավոր 
բնական ուժով՝ արգասաբեր ընդունակությամբ։ Բացի այդ՝ պահանջվում էր, որ մեռելների 
հիշատակողները, հանգուցյալների հանդերձյալ կյանքի մասին հոգ տանողները պետք 
է լինեին իրենց արյունակից, ուղղակի ազգականները։ Օտարներն իրավունք չունեին այդ 
պարտականություններն իրենց վրա վերցնելու, հակառակ դեպքում, հանգուցյալների 
հոգիները բարկանում էին եւ մեծ չարիքներ կարող էին բերել ուղղակի ազգականների գլխին։ 
Այսպես էր Հին Հնդկաստանում, հույների եւ լատինների մեջ։ Եւ նույն այս գաղափարը 
տիրապետող էր հայերի մեջ (տե՛ս խ . սամուէ լեան , Հայ ընտանեկան պաշտամունքը, ԱՀ, թիվ 
13, Թիֆլիս, 1906, էջ 122)։

Յուրաքանչյուր հայ ընտանիք, բացի իր նախահայրերին պաշտելուց, ուներ նաեւ իր 
ընտանեկան պաշտպան սուրբը։ Հայը մինչ օրս սովորություն ունի ընտրել իր ընտանիքի 
համար մի հատուկ հովանավոր՝ այս կամ այն սրբին, ում պաշտպանությանն է հանձնում 
իր ընտանիքը եւ տունը։ Որոշ օրեր աղոթքներ ու փառաբանություններ էին արվում 
այդ սրբերին, ուխտի էին գնում նրանց անվանը նվիրված տեղերը։ Չբեր կանայք կամ 
այնպիսիները, որոնց զավակները միշտ մահանում էին, երդում էին տալիս եւ ուխտ անում, 
որ իրենց անդրանիկ զավակին կընծայաբերեն տան սրբին եւ նրա ծառան կդարձնեն։ 
Եւ երբ հայ երիտասարդներն ամուսնանում էին, եթե փեսայի ընտանիքը գտնվում էր, 
օրինակ, Ս. Գեւորգի հովանավորության ներքո, իսկ աղջկա ընտանիքի բարեխոս սուրբն 
էր համարվում Ս. Սարգիսը, ապա նորահարսն սկսում էր պաշտել ընտանիքի հովանավոր 
սրբին։ Նա դադարում էր իր՝ Ս. Սարգսին ուխտագնացության գնալը եւ միշտ դիմում էր 
Ս. Գեւորգի հովանավորությանը (տե՛ս խ . սա մ ո ւ է լ ե ա ն , Հայ ընտանեկան պաշ տամունքը, ԱՀ, 
թիվ 14, Թիֆլիս, 1906, էջ 165)։

Կինը մոտենում է սրբի դռանը, երեք անգամ չոքեչոք պտտվում նրա շուրջը, եւ ապա 
համբուրելով սրբությունը, չոքած եւ ձեռքերը գետնին հենած՝ անշարժ մնում։ Այնժամ մի 
անմեղ մանուկ վերցնում է մի կտոր քար եւ դնում նրա վզին։ Քահանան անմիջապես ձգում է 
նրա վրա իր շուրջառը եւ աղոթքներ կարդում։ Մի կին էլ նրա մոտ հսկում է, որ ոչ ոք չդիպչի 
նրան եւ խանգարի նրա խնդրանքը։ Կինը ջերմեռանդությամբ աղոթելուց հետո խոստանում 
է յոթ գյուղ ման գալ, «մատաղ հավաքել», ոչխար առնել եւ բերել «նրա ոտքի տակը», եթե իր 
խնդրանքը կատարի եւ մի որդի տա (տե՛ս Վ. Յ., Ընտա նեկան բարք. Տղաբերք եւ կնունք, ԱՀ, 
1897, գք. Բ, Թիֆլիս, էջ 144—145)։
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գա վա ռում ամուլ կնոջ ամու սի նը մի երկ րորդ կին է բե րում հատ կա պես 
երե խա ունե նա լու նպա տա կով, եւ հա սա րա կա կան կար ծի քը, որ ընդ հան
րա պես դա տա պար տում է ապօ րի նի կնա պա հու թյու նը, այս պի սի դեպ քե
րում շատ նե րո ղա միտ է գտնվում9։

Ապօ րի նի կնա պա հու թյան երեւ ույթն ան վա նել են concubinat10, որը 
կա տար վել է մեր սո վո րու թա յին իրա վուն քի հա մա ձայն՝ որոշ ծե սե րի 
ու սո վո րու թյուն նե րի պահ պա նո ղու թյամբ. գրվում են պայ մա նագ րեր, 
հրա վիր վում են վկա ներ, նույ նիսկ գնում են եկե ղե ցու դու ռը՝ կե նակ
ցու թյան, փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյան եր դու մը կռե լու։ Այս կե նակ
ցու թյան գա ղա փա րը, ինչ պես տես նում ենք, գո յու թյուն է ունե ցել հա
յոց հին պատ մու թյան շրջա նում եւ շա րու նա կել է զար գա նալ մին չեւ մեր 
օրե րը։ Այս պի սի պայ մա նագ րեր կնքվում էին կե նակ ցող զույ գի եր կու 
կող մե րի մի ջեւ11։

Հայ Առա քե լա կան Եկե ղե ցու կա նոն նե րով՝ամ լու թյունն ամուս նա լու
ծու թյան ար դա րաց ված պատ ճառ չի հան դի սա նում։ Նույ նը վե րա բե րում 
է նաեւ այն պա րա գա յին, երբ ըն տա նի քում շա րու նակ աղ ջիկ երե խա ներ 
են ծնվում։ Քրիս տո նե ու թյան տե սան կյու նից չի թույ լատր վում կնոջ ամ
լու թյան պա րա գա յում մեկ այլ կին բե րել տուն, քան զի դա խիստ հա կա
սում էր մի կին, մի ամու սին սկզբուն քին։ Օրի նակ՝ հա մա ձայն Շա հա պի
վա նի ժո ղո վի 5րդ կա նո նի12՝ 7 տար վա ապաշ խա րան քի, տու գան քի եւ 
ծե ծի է են թարկ վում այն տղա մար դը, որն առանց պոռն կու թյան եւ մարմ
նա կան արա տի ար ձա կում է իր կնո ջը՝ ամ լու թյան հա մար13։

9 խ . սա մ ո ւ է լ ե ա ն , Հայ ընտանեկան պաշտամունքը, ԱՀ, թիվ 13, Թիֆլիս, 1906, էջ 122—
123։

10 Անվանումը գալիս է լատիներեն concubinatus բառից, որը նշանակում է հարճ (տե՛ս 
И.	Х. 	Дворецкий , Латинско-Русский словарь, Москва, 1976, էջ 226):

11 խ . սամուէ լեան , Հայ ընտանեկան պաշտամունքը, ԱՀ, թիվ 13, Թիֆլիս, 1906, էջ 123։
12 Եթե մեկը կնոջն արձակի ամլության պատճառով, կինը կարող է վերցնել բոլոր 

կարասին, որ բերել է, նույնպես եւ հանդերձը, արծաթ, աղախին, անասուն.եթե բացի 
ամլությունից ուրիշ արատ չունենա կինը, մարդը թող տուգանք վճարի անարգանքի համար, 
եթե ազատ է՝ 1200 դրամ, եթե շինական է՝ 700 դրամ։ Եթե մի տարի չանցած ուրիշ կին այդ 
մարդուն գա, եւ իմացվի, որ կնահանության պատճառն այդ կինն է, բռնեն այդ կնոջը եւ 
ուրկանոց տանեն մի տարի աղալու եւ աղախնություն անելու, 100 դրամ էլ եկեղեցուն տա, 
եթե ազատ է, 100 դրամ ուրկանոցի տա։ Իսկ եթե մարդն է արձակման գլխավոր պատճառը, 
որ ուրիշին առնի, 100 դրամ տուգանք վճարի եկեղեցուն եւ 3 տարի ունկնդիրների հետ 
ապաշխարի, մի տարի էլ ներսում։ Իսկ եթե մէկը կարձակի որդու տեր կնոջ կամ ամուլ կնոջ՝ 
առանց պոռնկության պատճառի կամ ուրիշ արատի, նույն կանոնը լինի եւ նրա համար (տե՛ս 
ն. ՎրԴ . մելի Ք-ԹանԳյան,  Հայոց եկեղեցական իրավունք, գք. Ա., էջ 289)։

13 ն. ՎրԴ . մելի Ք-ԹանԳյան , Հայոց եկեղեցական իրավունք, գք. Ա., էջ 935։
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Վե րը նշված կա նոն նե րին ինչոր առու մով հա կադր վում է Մխի թար 
Գո շի «Դա տաս տա նա գիր քը»։ Խո սե լով կնոջ ամ լու թյան մա սին՝ Գոշն օրի
նակ է բե րում Աբ րա հա մին ու Սա ռա յին եւ թույլ է տա լիս բա ցի ամուլ կնո
ջից՝ երկ րորդ կին եւս բե րել, բայց այս պա րա գա յում Գոշն ընդգ ծում է մի 
կա րեւ որ նա խա պայ ման. տղա մարդն ամուլ եւ ծննդկան կնո ջը միա սին 
չէր կա րող պա հել մի հար կի տակ։ Իսկ տղա մար դու ամ լու թյան պա րա
գա յում Գոշն իր այս կա նո նով կնո ջը թույլ էր տա լիս երկ րորդ «ամու սին» 
գտնել14։ Կա նո նը շատ հե տաքրք րա կան է այն տե սա կե տից, որ կնոջն ու 
տղա մար դուն երե խա ունե նա լու հար ցում դի տար կում է մեկ հար թու թյան 
վրա։ Փաս տո րեն՝ նա կնո ջը եւս թույլ է տա լիս այլ տղա մար դուց երե խա 
ունե նալ, եթե նրա ամու սինն ամուլ է15։

Մխի թար Գո շի տե սա կե տը տղա մար դու ամ լու թյան եւ կնոջ՝ այլ տղա
մար դուց երե խա ունե նա լու հար ցի վե րա բե րյալ խիստ ծայ րա հե ղա կան 
է։ Հայտ նի է, որ քրիս տո նե ա կան ար ժե հա մա կար գը կնոջ բա րո յա կա
նու թյու նը բո լո րո վին այլ հար թու թյուն է տե ղա փո խել։ Նա խաք րիս տո
նե ա կան շրջա նում Հա յաս տա նում գո յու թյուն է ունե ցել կրո նա կան հե
տե րիզմ16, որը կապ ված է եղել պտղա բե րու թյան հետ։ Մե լիքՓա շա յա
նը հե տե րիզմն անժխ տե լի ո րեն կա պում է ծննդա բե րու թյան հետ։ Սրա 
հետ կապ ված նա բե րում է մի օրի նակ. Նոր Բա յա զե տի Օր դակ լու գյու ղի 
Թուխ Մա նուկ վայ րում ուխ տի էին գնում ամուլ կա նայք՝ երե խա ունե նա
լու հույ սով։ Նրանք իրենց գո տին դնում էին քա րի վրա, իրենք անց նում 
էին քա րի անց քով, ապա խնդրում էին մի տղա մար դու, որ գո տին կա պի 
իր սո վո րա կան տե ղում։ Գո տին կա նա ցի սե ռա կա նու թյան խորհր դան
շանն է։ Հա վա նա բար, վաղ ան ցյա լում գո տի կա պե լու փո խա րեն սե ռա
կան հա րա բե րու թյուն ներ էին ունե նում օտար տղա մարդ կանց հետ17։ Վե
րը բեր ված օրի նակ նե րից կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ կրո նա կան հե տե

14 մխի Թար ԳոՇ , Գիրք Դատաստանի, Երեւան, 1975, էջ 40. ն.  ՎրԴ . մելի Ք-ԹանԳյան,  Հա
յոց եկեղեցական իրավունք, գք. Ա., էջ 690 (ՄելիքԹանգյանը, վերլուծելով Մխիթար Գոշի 
«Դա տաստանագիրքը», այս կանոնն առանձնացնում է իբրեւ տարօրինակ կանոն՝ մի քանի 
այլ կանոնների հետ միասին)։

15 Շահապիվանի ժողովը եւս սահմանում է կանանց եւ տղամարդկանց իրավունքերի 
հա վա սարություն։ Մասնավորապես ժողովի 3րդ կանոնը խիստ ծեծի, կշտամբանքի, 
տուգանքի, ապաշխարանքի է ենթարկում շնություն անող թե՛ կնոջը եւ թե՛ տղամարդուն 
(տե՛ս ն.  ՎրԴ . մելի Ք-ԹանԳյան,  Հայոց եկեղեցական իրավունք, գք. Ա., էջ 93):

16 	Έταιρία — հունարեն «ընկերուհի» բառից (տե՛ս А.	Д. 	Вейсман , Греческо-русский сло-
варь, Москва, 1991, էջ 535):

17 Տե՛ս К.	В. 	Мелик-Пашаян , Культ богини Анаит, Ереван, 1963, էջ 42։



118 ԼԻԱՆԱ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ 2022 Է. 

րիզ մը, այ նու ա մե նայ նիվ, Հա յաս տա նում կա րող էր գո յու թյուն ունե ցած 
լի նել, բայց պտղա բե րու թյան ու ծննդա բե րու թյան առա քե լու թյանն ուղղ
ված հե տե րիզ մը պետք չէ շփո թել անա ռա կու թյան հետ։ Չէ՞ որ Անա հի տը 
եղել է պտղա բե րու թյան եւ ար գա սա վո րու թյան աստ վա ծու հին։ Կա նայք 
եւ նույ նիսկ տղա մար դիկ հա ճախ էին դի մում Անա հիտ աստ վա ծու հուն՝ 
իրենց պտղա բե րու թյուն պար գեւ ե լու հա մար։ Փա շա յա նը նույն պես նշում 
է, որ այս ամե նը բխել է Անա հի տի՝ որ պես ար գա սա վո րու թյան աստ վա
ծու հու պաշ տա մուն քի ներ քին էու թյու նից 18։

Չբեր կա նանց առա ջար կում էին ուտել ման րած կա պար, հնդկըն
կույզ եւ այլն։ Տա րեց կա նայք նաեւ իրար էին խառ նում խուն կը, օղին, 
ջա բա րի կու պը (անաս նա բույժ նե րի օգ տա գոր ծած ըն տիր եւ առաջ նա
կարգ կուպ րը)։ Այս ամե նը քսում էին անլ վա կտա վի վրա եւ կա պում էին 
չբե րի մեջ քին։ Բա վա կան ժա մա նակ թող նե լուց հե տո հա նում էին, եւ իբր 
սա օգ նում էր կնո ջը հղիա նալ։

Կա նանց ամ լու թյու նը շատ ան գամ ժո ղո վուր դը բա ցատ րում էր նրա
նով, որ քաջ քե րը թույլ չեն տա լիս երե խա ունե նալ։ Ուստի ամուլ կա նայք 
միշտ փո խում էին իրենց ննջա րա նը՝ կար ծե լով, թե այն տեղ չար ոգի ներ 
կան։ Եր բեմն էլ այդ չբե րու թյու նը «կո խից» առա ջա ցած էին հա մա րում, 
այ սինքն՝ նոր պսակ ված ժա մա նակ հար սի մոտ չար ու ան մա քուր մար
դիկ էին եկել, խա վար ու ան տե սա նե լի ուժեր էին ձեռք տվել նրան։ Իսկ 
եթե ծննդա բե րու թյան ժա մա նակ կինն ուշա թափ վում էր, կար ծում էին, 
որ չար ոգի նե րը տի րել են ծննդկա նին։ Կնո ջը շրջա պա տող մար դիկ փոր
ձում էին ցրել այդ չար ուժե րին։ Պարզ է, որ այս պի սի հա վա տա լիք նե րի 
ազ դե ցու թյան տակ ժո ղո վուր դը ծննդկա նին եւ ընդ հան րա պես նրա սե
նյա կը ան սուրբ էր հա մա րում, ուս տի եւ զա տում էին ծննդկա նի բա ժա
կը, ափ սեն եւ այլ պա րա գա նե րը եւ թույլ չէ ին տա լիս, որ նա որեւէ բա նի 
ձեռք տա։ Նրա հա մար առան ձին կե րա կուր ներ էին պատ րաս տում։ Կար
ծում էին, որ չար ոգի նե րը դեռ շա րու նա կում են կնոջ պառ կած ամ բողջ 
ժա մա նա կա մի ջո ցում մնալ այդ տա նը։ Ուստի չար քե րից պաշտ պա նե լու 
հա մար ծննդկա նի բար ձի տակ դնում էին Նա րեկ, սուր կամ դա շույն եւ 
այլն։ Այ նու հե տեւ հրա վի րում էին քա հա նա յին՝ տու նը քաջ քե րից ազա տե
լու հա մար։ Քա հա նան մի աման ջուր էր օրհ նում եւ այդ ջու րը ցա նում էր 
ծննդկա նի սե նյա կի պա տե րի եւ ծննդկա նի պա րա գա նե րի վրա19։

18 Տե՛ս անդ, էջ 54:
19 խ. սամուէլեան, Հայ ընտանեկան պաշտամունքը, ԱՀ, թիվ 14, Թիֆլիս, 1906, էջ 169—170։
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Հայ կա կան մի ջա վայ րում, երբ կի նը չբեր էր, սո վո րա բար ազ գա
կան նե րից որեւէ մեկն իր երե խա յին տա լիս էր այդ երե խա չու նե ցող 
ըն տա նի քին։ Սո վո րու թյուն կար, որ երե խա յին երեք ան գամ անց էին 
կաց նում կնոջ շա պի կի մի ջով, իբ րեւ թե նրա նից է ծնվում։ Այս տե սակ 
«որ դեգր ման» ժա մա նակ եւս նա խա պատ վու թյուն էր տրվում արու 
զա վա կին20։

Ժա ռանգ ունե նա լու գա ղա փա րը հայ ժո ղովր դի մեջ պար փակ վում էր 
նաեւ տնփե սա յու թյան սո վո րույ թում։ Եթե ըն տա նի քը ոչ մի արու զա վակ 
չու ներ, աշ խա տում էր տնփե սա բե րել։ Նրանք փոր ձում էին իրենց աղջ
կա հա մար այն պի սի փե սա ցու գտնել, որը հո ժա րա կամ կհե ռա նար իր 
ծնող նե րից ու ըն տա նի քից։ Լի նում էին դեպ քեր, երբ այդ երի տա սար դը 
նույ նիսկ ըն դու նում էր աղջ կա հոր ազ գա նու նը, մի խոս քով՝ դառ նում էր 
անե րոջ տան արու զա վա կը21։

Եթե տղա մար դը, այ նու ա մե նայ նիվ, որո շում էր զա վակ ունե նա լու հա
մար դի մել ապօ րի նի կնա պա հու թյան տար բե րա կին, այս պա րա գա յում 
մի ու թյունն անպ սակ էր լի նում, բայց զույգ կազ մող նե րը հան դի սա վոր 
կեր պով մի մյանց խոսք էին տա լիս միա սին վա րել ամուս նա կան կյանք։ 
Եթե մեկն ու մե կը դրժում էր այս խոր հուր դը կամ բռնվում էր ամուս նա
կան ան հա վա տար մու թյան մեջ, դա տա պարտ վում էր նույն քան, որ քան 
կդա տա պարտ վեր, եթե եկե ղե ցա կան պսա կին ար ժա նա ցած լի ներ։ Այս
պի սի ամուս նու թյուն նե րի ժա մա նակ, երբ տանն ունե նա լով օրի նա կան 
կին՝ տղա մար դը տուն էր բե րում մեկ այլ կնոջ, ստիպ ված էր լի նում այդ 
կնոջ հետ ամուս նա կան պար տա վո րու թյուն նե րը կար գա վո րել գրա վոր 
պայ մա նագ րի մի ջո ցով։ Այդ պի սի պայ մա նագ րով տղա մար դը խոս տա
նում էր ապօ րի նի կնո ջը պա հել մին չեւ նրա մա հը, եւ եթե իր օրի նա վոր 
կի նը վախ ճան վեր, նա պետք է ամուս նա նար այդ ապօ րի նի կնոջ հետ։ 
Միա ժա մա նակ պայ մա նը չկա տա րե լու դեպ քում եր կու կող մի հա մար էլ 
տու գանք էր նշա նակ վում22։

Լա լա յա նը նշում է, որ այս պի սի ամուս նա կան պայ մա նագ րի կնքման 
դեպ քում ար դեն օրի նա կան կի նը հայտն վում էր խիստ ստո րա դաս վի
ճա կում։ Եր բեմն նա, վի րա վոր ված ստեղծ ված իրա վի ճա կից, հե ռա նում 
էր հոր տուն կամ ապա հար զան էր խնդրում հո գեւ որ իշ խա նու թյու նից։ 

20 ե . լա լայան,  Ընտանիք, ԱՀ, գք. 10, Թիֆլիս, 1903, էջ 132։
21 խ . սամուէ լեան , Հայ ընտանեկան պաշտամունքը, ԱՀ, թիվ 13, Երեւան, 1906, էջ 125։
22 Տե՛ս ե . լա լայեան,  Ընտանիք, ԱՀ, գք. 10, Թիֆլիս, 1903, էջ 135։
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Ծայ րա հեղ դեպ քե րում նույ նիսկ ինք նաս պա նու թյան էր դի մում։ Իսկ 
եթե ապ րուս տի մի ջոց չէր ունե նում եւ ամուս նուց էլ ոչինչ չէր կա րո ղա
նում ստա նալ, ապա ստիպ ված, ար ցունք թա փե լով, ապ րում էր ապօ րի
նի կնոջ հետ23։

Սա, իհար կե, խիստ ան հար գա լից վե րա բեր մունք էր կնոջ հան
դեպ, որը մեր օրե րում բա վա կա նին մեղ մա ցել է։ Դրան հա վա նա բար 
նպաս տել է մի քա նի հան գա մանք՝ նախ այն, որ հա սա րա կու թյու նը 
զար գա ցում է ապ րել եւ փո խել է ամուս նու թյան հան դեպ իր հա յացք
նե րը։ Չնա յած այն փաս տին, որ մի եւ նույն է, ամուս նու թյան գլխա վոր 
առա քե լու թյու նը շա րու նա կում է կա յա նալ սերն դի շա րու նա կու թյան 
ապա հով ման մեջ, այ նու ա մե նայ նիվ այս հար ցի վե րա բե րյալ հա սա
րա կու թյու նը ձեռք է բե րել հան դուր ժո ղա կա նու թյուն։ Բա ցի այդ, ի 
տար բե րու թյուն նախ կի նում տե ղի ունե ցող ամուս նու թյուն նե րին, ներ
կա յումս զույգն ամուս նու թյան որո շում է կա յաց նում հիմ նա կա նում 
սի րո առ կա յու թյամբ։

Կա նայք ոչ մի դեպ քում չպետք է դա տա պարտ վեն անպտ ղու թյան 
պա րա գա յում։ Ուշադ րու թյուն սեւ ե ռե լով Հայ Առա քե լա կան Եկե ղե ցու 
կա նո նա կար գին՝պար զո րոշ կեր պով տե սանք, որ Եկե ղե ցին եւս անպտ
ղու թյունն ամուս նա լու ծու թյան շար ժա ռիթ չի հա մա րում։

Ուսում նա սի րե լով ամուս նա կան կյան քի այս պի սի հան գա մանք ներ՝ 
հարց է առա ջա նում, թե ինչ ճա կա տագ րի պետք է ար ժա նա նար ապօ րի
նի կինն ամուս նու մահ վան դեպ քում։ Այս տեղ առաջ են գա լիս հա կա սու
թյուն ներ։ Ինչ պե՞ս պետք է մի տա նի քի տակ ապ րե ին տղա մար դու օրի
նա կան եւ ապօ րի նի կա նայք։ Այս պայ ման նե րում է, որ կա րեւ որ վում է 
Մխի թար Գո շի այն տե սա կե տը, ըստ որի՝ նրանք մեկ հար կի տակ չեն կա
րող ապ րել։ Վեր լու ծե լով այս ամե նը՝ հան գում ենք այն մտքին, որ ամուս
նու թյուն նե րին այս պի սի ըն թացք տա լը չի բխում եւ ոչ մի կնոջ շա հե րից։ 
Եթե պսակ ված ամուս նու թյու նից ժա ռանգ ներ չեն լի նում, ապա զույ գը 
պար տա վոր է կա՛մ հա մա կերպ վել իրեն բա ժին ըն կած ճա կա տագ րի հետ, 
կա՛մ էլ հար ցը պետք է լու ծի երե խա յի որ դեգր ման տար բե րա կով։ Քրիս
տո նե ու թյու նը խիստ դեմ է բազ մակ նու թյա նը, Եկե ղե ցին չի ըն դու նում 
երկ րորդ կնոջ ներ կա յու թյու նը մի եւ նույն ըն տա նի քում, ուս տի եւ դա 
բխում է հենց ըն տա նի քի շա հե րից։

23 Տե՛ս անդ,  էջ 135—136։
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РЕЗЮМЕ

В	статье	кратко	рассматривается	значение	деторождения	в	системе	ар-
мянских	христианских	брачных	традиций.	Приведены	примеры	предпочтения	
рождения	сына,	а	также	представлены	их	религиозные	и	народные	основы.	
Идея	рождения	сына	настолько	глубоко	укоренилась	в	армянской	среде,	что	
зачастую	становилась	причиной	множества	семейных	проблем.	Женщина,	ро-
дившая	ребенка	мужского	пола,	пользовалась	гораздо	большим	уважением,	
чем	та,	кто	рожала	только	девочек.	Вследствие	чего	были	нарушены	христиан-
ские	нормы	брака.	Мужчины,	страстно	желавшие	иметь	сына,	могли	привести	
домой	другую	женщину,	что	ущемляло	права	законной	супруги.

Рассматривая	подобные	проявления	семейно-супружеских	отношений,	
приходим	к	выводу,	что	христианская	религиозная	система	ценностей	опреде-
ляет	в	браке	принцип	«одна	женщина	—	один	мужчина»,	что	является	важней-
шим	условием	крепкой,	гармоничной	семьи.

SUMMARY

The article discusses the idea of giving birth to a male child in the context of the 
Armenian Christian marriage traditions. Several examples given in the article come 
to present the preference of giving birth to a male child. The idea of giving birth to 
a male child was so deeply rooted in the Armenian reality that it, in its turn, caused 
numerous marriage problems. The women giving birth to a male child were held in 
higher esteem than women giving birth to a female child. As a result, the Christian 
norms of marriage were violated. Men who were eager to have a son could bring 
home another woman, which infringed on the rights of the legitimate wife.

Considering such manifestations of family and marital relationships, we con-
clude	that	 the	Christian	religious	system	of	values	defines	the	principle	of	“one	
woman—one man” in marriage, which is the most important condition for a strong, 
harmonious family.



	 ԷՋՄԻԱԾԻՆ	

ԱՐԵՒԻԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ՀԱԱՊՊԱԹ

Տ. ՀԱԿՈԲ ՔՀՆ. ԽԱՉՎԱՆՔՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԸ ԵՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ. 
ԸՍՏ ԻՐ ԱՆՏԻՊ ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

Հա կոբ քհն. Խաչ վան քյանն այն հո գեւո րա կան նե րից էր, որ ան սահ ման 
սի րել են հայ ժո ղովր դին, նվիր վել նրան, եւ որ դի նե րին պատ գա մել. 

«Սի րե ցէ՛ք ժո ղովր դին ձեր հո գու բո լոր կա րո ղու թեամբ, աշ խա տե ցէ՛ք 
ու գոր ծե ցէ՛ք միայն նրա հա մար, եթէ եր բեմն նոյ նիսկ անշ նոր հա կա լու
թէան աքա ցի ներ ստա նաք նրա նից: Ես սի րե ցի նրան, տանջ ուե ցի ու տա
ռա պե ցի նրան ծա ռա յե լու հա մար եւ նրա սի րով կմտնեմ գե րեզ ման՝ լի 
հա ւա տով, որ նրա ապա գան պի տի պայ ծա ռա նայ նոր ծա գող գար նան 
արե գա կի նման»1: Այստեղ մեր նպատակն է ուրվագծել Հա կոբ քհն. Խաչ
վան քյա նի 30 տար վա ուսուց չա կան, հա սա րա կա կան եւ քա հա նա յա կան 
գոր ծու նեու թյու նը։ Նա Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տի նա խօ րյա կին 
Արամ Մա նու կյա նի հետ մեկ տեղ ոգեշն չող ելույթ ներ է ունե ցել եւ պայ
քա րի հա նել ժո ղովր դին:

Կա րա պետ եպիս կո պո սի առաջ նոր դու թյամբ 1828 թ. Կարինից Գյում
րի2 գաղ թած հա յե րի մեջ է եղել նաեւ Հ. քհն․ Խաչ վան քյանի պա պը՝ Գա
լուս տը, կնոջ՝ Փո շուի հետ: Գյում րիում ծնվել է նրանց որ դին՝ Հա կոբ 
քհն. հայ րը՝ մաշ կա կար Գեւորգ Գալս տյա նը (1832—1900 թթ.)3: Գեւորգն 
ամուս նա ցել է Գա յա նե Մհե րի Հո վա կի մյա նի հետ: Նրանց միու թյու նից 
էլ 1866 թ. նո յեմ բե րի 23ին ծնվել է ապագա Հա կոբ քհն. Խաչ վան քյա նը: 
Նա ըն տա նի քի երկ րորդ երե խան էր: Նրա մկրտու թյու նը տե ղի է ունե
ցել Ալեք սանդ րա պո լի Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցում դեկ տեմ բե րի առա ջին 

1 յ ա կ ո բ  Ք Հ ն յ . խ ա Չ Վ ա ն Ք ե ա ն  (անտիպ յուշեր), «Պատգամ որդիներիս» Վօրօնէժ, 20ը 
յո ւլի սի 1929 թ., տետր 1, էջ 3, «ՀՊԳՕ»6/ա:

2 Պատմական տարբեր ժամանակներում Գյումրին կրել է տարբեր անուններ. Կումայրի 
(ն. Ք. Ը. դար), Գյումրի, Ալեքսանդրապոլ (1837 թ.), Լենինական (1924 թ.), 1992 թ. կրկին 
հաստատվել է Գյումրի տարբերակը։

3 Մինչեւ 1880ական թվականները նրանք կրել են Գալստյան ազգանունը: Հետագայում 
վերցրել են Խաչկավանքցյան ազգանունը, որը սղվելով դարձել է Խաչվանքյան (գյուղի 
անունով)։ Խաչավանք գյուղը գտնվել է Էրզրում քաղաքից 20 կմ հեռավորության վրա, 
որտեղից էլ գաղթել են Հակոբի նախնիները։ 
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կե սին՝ Ս. Հա կոբ Մծբնա հայ րա պե տի հի շա
տա կի օրը4, որի հա մար էլ նրա անու նը դրել 
են Հա կոբ:

Քահանայի հի շո ղու թյուն նե րում ման
կու թյան հետ կապ ված դրվագ նե րը քիչ են, 
այն էլ՝ կապ ված միայն ուս ման հետ: Մայ
րը որ դուն գրա ճա նաչ դարձ նե լու հա մար 
տա րել է թա ղի «գրա կար դաց վար պե տի» 
մոտ: Տղան մեկեր կու տա րի սո վո րե լուց հե
տո ուսու մը շա րու նա կել է տի րա ցու Թո փալ 
Մա նու կի, այ նու հե տեւ՝ տի րա ցու Պետ րո սի 
(Մատ նի շյան) մոտ, որից հե տո, հոր նա խա
ձեռ նու թյամբ, կրո նի ուսու ցիչ տեր Մի նա սի 
աջակ ցու թյամբ ուսու մը շա րու նա կել է նոր բաց ված ծխա կան դպրո ցում: 
Այն տեղ սո վո րե լու տա րի ներն ան ցել են հե տաքր քիր. կրթվե լու հետ մեկ
տեղ շա բաթ եւ կի րա կի օրե րին եր գել է եկե ղե ցի նե րում՝ վա յե լե լով ժո
ղովր դի եւ քա հա նա նե րի սերն ու հա մակ րան քը։ Երիտասարդին ուշադ
րու թյան է ար ժա նաց րել հատ կա պես Հով սեփ քա հա նա Կոս տա նյա նը, որի 
որ դին հայտ նի հա յա գետ, ճե մա րա նի ուսու ցիչ Կա րա պետ Կոս տա նյանն5 
էր։ Ունե նա լով ձայ նա յին լավ տվյալ ներ՝ նա քա հա նա նե րի հետ մաս նակ
ցել է մկրտու թյան, պսա կի արա րո ղու թյուն նե րին եւ վաս տա կած խնա
յո ղու թյուն նե րով փոր ձել է շա րու նա կել ուսու մը Էջ միած նի Գեւոր գյան 
ճե մա րա նում: Գեւոր գյան ճե մա րանն ունե ցել է մեծ դե րա կա տա րու թյուն 
ոչ միայն հայ հո գեւո րա կա նու թյան, այ լեւ ընդ հան րա պես հայ ժո ղովր դի 
հո գեւոր եւ մշա կու թա յին կյան քում, որի բազ մա թիվ զա վակ ներ ան ցել են 

4 Ս. Հակոբ Մծբնա հայրապետը Եկեղեցու հեղինակավոր եւ սիրված սրբերից է: 
Կատարած բազում հրաշքների շնորհիվ նրան կոչել են նաեւ Սքանչելագործ: Վարքագրական 
աղբյուրների համաձայն՝ Հակոբը պարթեւական տոհմից է՝ Ս. Գրիգոր Լուսավորչի հորաքրոջ 
որդին: Նա դարձել է ճգնավոր եւ Սուրբ Հոգու ներգործությամբ մեկնել Մծբինի վանքերից 
մեկը՝ Մարուգե ճգնավորի մոտ։ Մծբինի եպիսկոպոսի մահից հետո Աստված Ս. Մարուգեին 
հայտնել է, որ Ս. Հակոբն է լինելու Մծբինի աթոռի արժանի հետնորդը: Երկար տարիներ իր 
հոտը հովվելուց հետո՝ 350 թ., մահացել է: Տե՛ս «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, 
Երեւան, 2002, էջ 521։

5 Կարապետ Կոստանյանը եղել է ուսուցիչ էջմիածնի Գեւորգյան ճեմարանում (1878—
1883 թթ., 1885—1891 թթ.), ապա՝ տեսուչ Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում (1891—1894 թթ.) 
եւ Գեւորգյան ճեմարանում (1894—1899 թթ., 1902—1905 թթ.)։ 1911—1920 թթ. դասախոս եւ 
տեսուչ էր Մոսկվայի արեւելյան լեզուների համալսարանում (Լազարյան ճեմարան)։ Թողել է 
հայագիտական հարուստ ժառանգություն (մասամբ՝ անտիպ)։

Հա կոբ քհն. Խաչ վան քյանը
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գի տու թյան այդ հնո ցով: Ճե մա րա նում սո վո րե լու ցան կու թյունն այն քան 
մեծ է եղել, որ երիտասարդը մտեր մա ցել է քա հա նա Հով սեփ Կոս տա նյա
նի հետ, նույ նիսկ ծա ռա յել է նրա տա նը, որ պես զի վեր ջի նիս որ դու օգ
նու թյամբ իրա կա նաց նի իր երա զան քը: 1884 թ. առա ջին ան գամ Կ. Կոս
տա նյա նի օգ նու թյամբ փոր ձել է ըն դուն վել ճե մա րան, բայց ձա խող վել է: 
Ան հա ջո ղու թյուն նե րը հա ջոր դել են մե կը մյու սին. Էջ միած նից տուն վե րա
դառ նա լու ճա նա պար հին պատս պար վե լու հնա րա վո րու թյուն չի ունե ցել, 
գի շե րել է դրսում, մրսել, որի հե տեւան քով կորց րել է ձայ նը: Ան հա ջո ղու
թյու նը նրան չի հիաս թա փեց րել, եւ նա նույն թվա կա նին Կ. Կոս տա նյա նի 
աջակ ցու թյամբ ըն դուն վել է Թիֆ լի սի Ներ սի սյան դպրոց, ուր սո վո րել է 
մեկ տա րի: Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վում պահ պան վել է Հ. քհն․ Խաչ
վան քյանի՝ Ներ սի սյան դպրո ցի 3րդ դա սա րա նի 1885 թ. ուսում նա կան 
տար վա կիսամյա եւ քննա կան առա ջա դի մու թյան վկա յա կա նը, որ տեղ 
ամ փոփ ված են նրա գնա հա տա կան նե րը6՝ բոլորը «գե րա զանց»:

Հա կո բը չի հրա ժար վել Գեւոր գյան ճե մա րան ըն դուն վե լու նպա տա
կից եւ 1885—1886 թթ. ուսում նա կան տա րում կրկին փոր ձել է ըն դուն վել 
Ճե մա րան: 19 տա րե կա նում ըն դուն վել է Ճե մա րա նի եր րորդ լսա րան։

Պահ պան վել է Հա կո բի՝ սրբա զան Սի նո դին ներ կա յաց րած խնդրա գի
րը՝ իրեն ըն դու նե լու «ի թիւս գի շե րօ թիկ ձրիա թո շակ աշա կեր տաց Սբ. Էջ
միած նի Ճե մա րա նի»7: Ուսում նա ռու թյան տա րի նե րին նրան դրա մա կան 
օգ նու թյուն է ցու ցա բե րել քա հա նա Հ. Կոս տա նյա նը, եր բեմն էլ՝ ծնող նե րը:

Հա կո բը լավ է սո վո րել եւ աչ քի ըն կել իր առա ջա դի մու թյամբ։ 
Եղել է ընկերա ական եւ սիր ված աշակերտ եւ հա ճախ օգ նել է 
ուսումնակիցներին, ին չով կա րո ղա ցել է: Նրա հու շե րը վկա յում են, որ 
ճե մա րա նա կան տա րի նե րն իր կյան քում եղել են բո վան դա կա լից: Տե սուչ 
Ար շակ Նա հա պե տյա նի8 աջակ ցու թյամբ ճե մա րա նա կան ներն իրենց հա
վա քած գու մա րով գնել են երաժշ տա կան գոր ծիք ներ, ստեղ ծել երաժշ
տա կան խումբ եւ ելույթ ներ ունե ցել տո նե րին կազ մա կերպ վող երե կույթ
նե րի, պա րա հան դես նե րի ժա մա նակ. պա րել են, եր գել, նույ նիսկ բե մադ
րել թա տե րա կան ներ կա յա ցում ներ։ Թա տե րա կան ներ կա յա ցում ներ խա
ղա ցել են նաեւ մո տա կա գյու ղե րում, որի նպա տա կը, ինչ պես հե ղի նակն 

6 ՀԱԱ ֆ. 312, ց. 2, գ. 605, թ. 6:
7 ՀԱԱ ֆ. 312, ց. 2, գ. 605, թ. 2:
8 1881 թ. օգոստոսին նա հրավիրվել է Գեւորգյան ճեմարան տեսչի պաշտոնով։ Տե՛ս 

Գ .  Գ ր ի Գ ո ր յ ա ն , Ներսիսյան դպրոց (համառոտ ակնարկ), Երեւան, 1975, էջ 78։
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է նշել, տնտե սա պես օգ նու թյուն ցու ցա բե րելն էր նո րա բաց դպրոց նե րին, 
ինչպես եւ հայ րե նա սի րու թյան սեր մա նումը:

Հիշենք, որ այն տարիներին Գեւոր գյան ճե մա րա նի «դա սա րա նա
կան» բա ժինն ավար տողն ստանում էր հա մա պա տաս խան վկա յա կան եւ 
իբ րեւ միջ նա կարգ դպրոց ավար տած՝ իրա վունք էր ունենում Հա յոց եկե
ղե ցա կանծխա կան դպրոց նե րում պաշ տո նա վա րե լու, քա հա նա յու թյան 
աս տի ճան ստա նա լու եւ կամ եւրո պա կան բարձ րա գույն դպրոց նե րում 
ուսու մը շա րու նա կե լու9։ Ճե մա րա նի ուսում նա կան խորհր դի քար տու ղար 
Ռ. Ռու բի նյան ցի հաս տա տած «Ար տօ նա գի րը» վկա յում է Հ. քհն․ Խաչ վան
քյանի «դա սա րա նա կան» բաժ նի քննու թյուն նե րի (1889 թ. մա յիս) հա ջող 
ըն թաց քը եւ գո վե լի վար քը10:

Ավար տե լով ճե մա րա նի «դա սա րա նա կան» ուսուց ման բա ժի նը՝ Հա
կոբն ուսու մը շա րու նա կել է «լսա րա նա կան» բաժ նում, որը հա մար վել է 
եռա մյա բարձ րա գույն դպրոց։ Նա իր հու շե րում նշել է, որ ար դեն հա
սուն երի տա սարդ նե րի հա մար դժվար էր ուսու մը շա րու նա կել «դա սա
րա նա կան» ուսուց ման պայ ման նե րով. քնել ժա մը 9ին, առա վոտ շուտ 
արթ նա նալ ու եկե ղե ցի գնալ, ար գել վել է ճա շից հե տո՝ հանգս տյան ժա
մե րին զբոս նե լը։ Այս եւ սննդի հետ կապ ված այլ հար ցե րին լու ծում տա
լու խնդրանքով «լսա րա նա կան նե րը», այդ թվում եւ Հա կո բը, դի մել են 
ճե մա րա նի ղե կա վա րու թյա նը։ Նրանք ներ կա յաց րել են ազատ գոր ծե լու 
վե րոն շյալ պա հանջ նե րը. «լսա րա նա կան նե րին» թույ լատ րել լսա րան նե
րում մնալ մին չեւ գի շեր վա ժա մը 12ը՝ գրքեր կար դա լու, ուսում նա սի
րու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար: Եկե ղե ցի հա ճա խե լը «դա սա րա նա կան
նե րի» պես պար տա դիր չհա մա րել, ճա շից հե տո թույ լատ րել մեկ ժա մյա 
ազատ զբո սանք եւ սննդի բա րե լա վում11: Ուսա նո ղա կան հու զում ներն 
առաջ են բե րել եր կամ սյա խիստ լար վա ծու թյուն: Սու քիա ս եպիս կո պոսը 
նրանց խիստ հան դի մա նել է, հա վա նա բար եղել են նաեւ բռնու թյան 
դեպ քեր, քա նի որ հու շե րում շեշ տվում է «եկե ղե ցական բռնու թեան հե ղի
նակ Մա կա րի անունը»։ Աշակերտները վերջինիցս շատ են վի րա վոր վել 
եւ հե ռա ցել են Ճե մա րա նից:

9 ա . բ ա լ յ ա ն , Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարան (ըստ Ս. Վրացյանի հուշագրության), ԵՊՀ 
աստ վա ծաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք, Թ., (2014. 02. 02), «Էջմիածին», 2014, էջ 331։

10 ՀԱԱ ֆ. 312, ց. 2, գ. 605, թ. 7:
11 յ .  Ք Հ ն յ ․  խ ա Չ Վ ա ն Ք ե ա ն , տետր 2, էջ 3, «ՀՊԳՕ»6/բ:
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Վախճանից հետո Մա կա րին փո խա րի նած Երե միա եպիս կո պո սը եւ 
նրա կողմ նա կից Արիս տա կես եպիս կո պոս Սեդ րա կյա նը12, ուսու ցիչ նե րի 
հետ քննար կե լով առաջացած հար ցերը, որո շել են հե ռա ցած լսա րա նա
կան նե րին վե րա դարձ նել, հնա րա վո րու թյուն տալ բաց թո ղա ծը լրաց նե
լու եւ դիպ լոմ ներ ստա նա լու: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի հո գեւոր ճե
մա րա նի ուսում նա կան խորհր դի տված փաս տա թուղ թը հա վաս տում է, 
որ Հ. քհն․ Խաչ վան քյանը «լսա րա նա կան» բաժ նի ավար տա կան քննու
թյուն նե րի ըն թաց քում ցու ցա բե րել է գե րա զանց առա ջա դի մու թյուն, եւ 
նրան 1892 թ. հու նի սի 12ին ար ժա նաց րել են «Մրցա նա կագ րի», որը 
վավերացված է Ճե մա րա նի կնի քով13։

Ճե մա րանն ավար տե լուց հե տո Հ. քհն․ Խաչ վան քյանը նվիր վել է իր 
ծննդա վայ րի մա տաղ սերն դի դաս տիա րա կու թյան եւ կրթու թյան գոր
ծին: Նա նշում է, որ Գյում րիում կրթա կան մա կար դակն այդ ժա մա նակ 
բա վա կա նին ցածր էր:

1892 թ. սեպ տեմ բե րից մին չեւ 1894 թ. սեպ տեմ բե րը «պաշ տո նա
վա րել» է Ս. Աստ վա ծած նի14 եւ Սա հա կա նու շյան15 դպրոց նե րում։16 Այս 
դպրոց նե րում աշ խա տան քա յին առօ րյան Հ. քհն․ Խաչ վան քյանի հա
մար եղել է հե տաքր քիր: Ման կա վար ժա կան ժո ղով ներն ան ցել են բուռն 
քննար կում նե րով, իսկ հա ճա խա կի կազ մա կերպ վող ուսուց չա կան հա
վաք նե րում ըն թեր ցել ու վեր լու ծել են ման կա վար ժու թյա նը վե րա բե րող 
հոդ ված ներ, տվել ճիշտ մեկ նա բա նու թյուն ներ: Նա հատ կա պես կա րեւո

12 Արիստակես Սեդրակյանը (ՄելիքԱռաքելյան) ծնվել է Խալֆալու գյուղում: Եղել է 
Էջմիածնի միաբանության անդամ, 1882 թ.՝ եպիսկոպոս։ 1869—1882 թթ. եղել է Երնջակի 
Ս. Կարապետ, Էջմիածնի Ս. Գայանե վանքերի վանահայր։ 1867—1906 թթ.՝ Տաթեւի, Արցախի, 
Վրաստանի, Իմերեթիայի եւ Աստրախանի հայոց թեմերի առաջնորդ, 1874—1876 թթ.՝ 
Էջմիածնի Գեւորգյան ճեմարանի ուսուցիչ, 1891—1893 թթ.՝ տեսուչ։ https://avproduction.am/?ln=
am&page=person&id=4673&name=Արիստակես_Սեդրակյան

13 ՀԱԱ, ֆ. 312, ց. 2, գ. 605, թ. 8։
14 Կոչվել է Ս. Աստվածածնի տղայոց դպրոց: Տե՛ս Շ .  Հ ա կ ո բ յ ա ն , Ալեքսանդրապոլի 

նախախորհրդային շրջանի ուսումնական հաստատությունների ձեւագոյացումը եւ դրանց 
ճարտարապետությունը, ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ, հտ. 3 (62), 2016, էջ 42: 

15 1882 թ. Ալեքսանդրապոլ քաղաքի բնակիչների հանգանակած գումարների հաշվին 
եւ մեծահարուստ, ազգային բարերար Կարապետ Յուզբաշյանի նշանակալի աջակցությամբ 
Սուրբ Նշան եկեղեցու հարեւանությամբ բացվել է Սահականուշյան օրիորդաց դպրոցը: Այն 
զգալի դեր է ունեցել մանկահասակ աղջիկների կրթության եւ հայեցի դաստիարակության 
գործում: Որպես դպրոց գործել է մինչեւ Հայաստանի խորհրդայնացումը, որից հետո 
ծառայել է որպես բազմաբնակարան տուն: 1988 թ. երկրաշարժից մասամբ վթարվել է, իսկ 
2001 թ. վերականգնվել է նորից՝ որպես բնակելի տուն:

16 յ . Ք Հ ն յ . խ ա Չ Վ ա ն Ք ե ա ն , տետր 2, էջ 7, «ՀՊԳՕ»6/բ:
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րել է իր ճե մա րա նա կան կրթու թյու նը, որով զին ված՝ ման կա վար ժա կան 
բարդ խնդիր նե րի լու սա բան ման հար ցե րում գրե թե միշտ առաջ նոր դող է 
եղել: Ուշագրավ է, որ անգամ տո ներն ու ար ձա կուրդ ներն օգ տա գոր ծել 
են երե խա նե րի ճիշտ դաս տիա րա կու թյան ու զար գաց ման հա մար, կազ
մա կեր պել են աշա կեր տա կան ներ կա յա ցում ներ եւ երե կույթ ներ: Սա հա
կա նու շյան օրիոր դաց դպրո ցում էլ հան դի պել է ապա գա կնո ջը՝ ուսուց
չու հի Հռիփ սի մե Արեւ շա տյա նին, որի հետ 1896 թ. օգոս տո սին ամուս նա
ցել է17: 1892 թ. սեպ տեմ բե րից Հ. քհն․ Խաչ վան քյանը մտել է ՀՅԴ18 կու
սակ ցու թյուն՝ որ պես կենտ րո նա կան կո մի տեի ան դամ, քար տու ղար19։ Նա 
կու սակ ցու թյան գոր ծիչ նե րի հետ վա րել է կազ մա կերպ չա կան գոր ծու
նեու թյուն. մաս նակ ցել խմբակ նե րի, բջիջ նե րի ստեղծ ման աշ խա տանք
նե րին, կազ մա կեր պել գաղտ նի երե կույթ ներ, անց կաց րել բա զում քննար
կում ներ ծրագ րի ու նպա տակ նե րի լու սա բան ման հար ցե րի շուրջ: Ար
հա մար հե լով բո լոր վտանգ ներն ու դժվա րու թյուն նե րը՝ կու սակ ցու թյան 
գոր ծիչ նե րը, այդ թվում Հ. քհն․ Խաչ վան քյանը, լծվել են իրենց հա մա խոհ 
նոր ուժեր պատ րաս տե լու աշ խա տանք նե րին: Կազ մա կեր պել են դրա մա
հա վաք ներ՝ «զէնք ձեռք բե րե լու, Էր գիր ուղար կե լու» հա մար: Հա ճա խա կի 
են ըն դու նել ու ճա նա պար հել Էրգ րից եկած գոր ծիչ նե րին: Նրանց հիմ
նա կան նպա տա կը ժո ղովր դին զի նելն էր, ինքնապաշտպանական՝ կռվող 
խմբեր կազ մա կեր պե լը:

Հ. քհն․ Խաչ վան քյանը մին չեւ 1894—1895 թթ. եղել է Կով կա սի հա յոց 
բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան20 Ալեք սանդ րա պո լի մաս նա ճյու ղի21 ան

17 Հռիփսիմե Արեւշատյանը սովորել է Գյումրու Ալեքսանդրապոլի օրիորդաց 
պրոգիմնազիայում, երկար տարիներ եղել է հայոց լեզվի ուսուցչուհի ծխական դպրոցներում։ 
Համատեղ կյանքում նրանք ունեցել են վեց տղա՝ Տաճատ, Մուշեղ, Հովհաննես (Օնիկ), 
Արտակ, Վահե, Բաբկեն, եւ մեկ աղջիկ՝ Էվելինա։ Տե՛ս ՀԱԱ ֆ. 1191, ց. 13, գ. 1086, թ. 43։

18 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 13, գ. 1086, թ. 39։ 
19 յ . Ք Հ ն յ . խ ա Չ Վ ա ն Ք ե ա ն , տետր 2, էջ 9, «ՀՊԳՕ»6/բ:
20 Ընկերությունը հիմնադրել է բժիշկ Բ. Նավասարդյանը 1881 թ. Թիֆլիսում: 

Ընկերության նպատակն էր «....նպաստել լուսաւորութեան տարածմանը Հայերի մէջ 
Կովկասում եւ Անդրկովկասում եւ օգնել նոցա նիւթականապէս»: Ընկերությունն իր 
ներկայացուցչություններն է բացել Շուշիում, Երեւանում, Ախալցխայում, Ալեքսանդրապոլում 
եւ այլ քաղաքներում: Տե՛ս Գեւորգ Այվազյան, «Կովկասի հայոց բարեգործական 
ընկերության» Ալեքսանդրապոլի մասնաճյուղի գործունեությունը 1884—1899 թթ., ՀՀ ԳԱԱ 
Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. գիտական աշխատություններ 
(2012.03.25), էջ 132, shirak.asj-oa.am/452/1/132—138.pdf։

21 Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության Ալեքսանդրապոլի մասնաճյուղը թեեւ 
հիմնադրվել է 1884 թ., բայց իրականում սկսել է գործել 1890 թ.: Մասնաճյուղի անդամները 
հիմնականում ուսուցիչուսուցչուհիներ էին, առեւտրականներ, մտավորականներ, հայ 
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դամ։ Այս տա րի նե րին նա եռան դուն գոր ծու նեու թյուն է ծա վա լել։ 1894 թ. 
Սա սու նում տե ղի ունե ցած դեպ քե րից հե տո22 Ալեք սանդ րա պոլ են եկել 
փախս տա կան ներ, եւ նրանց խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար ար վել է ամեն 
հնա րա վոր բան: Կազ մա կեր պել են հան գա նա կու թյուն ներ, երե կույթ
ներ կա յա ցում ներ եւ այդ մի ջոց նե րով բա ցել ճա շա րան փախս տա կան
նե րի հա մար: Փախս տա կան նե րին աջակ ցող գրա սե նյա կին ու ճա շա րա
նին տրա մադր վել են Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցու հյու սի սա յին մա սում 
գտնվող սե նյակ նե րը23։

Հու շա գի րը նշել է, որ փախս տա կան նե րի հար ցե րով զբաղ վող հանձ
նա ժո ղո վի կազ մում իր հետ եղել են Մ. Պա պա ջա նյա նը, Ա. Կա րա պե
տյա նը, Օլ. Անդ րեա սյա նը: «Մշակ» թեր թում զե տեղ ված մաս նախմ բի 
նա խա գահ Հ. քհն․ Խաչ վան քյանի նա մա կը հան գա մա նա լից փաս տե րով 
լու սա բա նել է հու լի սի 14ից ապ րի լի 22ը գոր ծած անվ ճար ճա շա րա նի 
գոր ծու նեու թյու նը24։

Հ. քհն․ Խաչ վան քյանը 1895 թ. մեկ նել է Նոր Բա յա զետ, աշ խա տել 
որ պես «տղա յաց» եւ «օրիոր դաց»25 դպրոց նե րի տե սուչ26։ Այսօր արդեն 
կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ նա սի րել է ման կա
վար ժա կան գոր ծը։ Դա սե րից դուրս կազ մա կեր պել է ներ կա յա ցում ներ, 
գրա կանգե ղար վես տա կան երե կո ներ։

ԺԹ. դա րի երկ րորդ կե սը հայ կրթամ շա կու թա յին կյան քի հա մար 
ծանր ժա մա նա կաշր ջան է եղել։ Ցա րա կան իշ խա նու թյուն նե րը հա լա ծան
քի եւ բռնության քա ղա քա կա նու թյուն են վա րել հայ կա կան դպրոց նե րի եւ 

ազատագրական շարժ ման գործիչներ: Տե՛ս Գ ե ւ ո ր Գ  ա յ Վ ա զ յ ա ն , անդ, էջ 136, 233, հմմտ․ 
shirak.asj-oa.am/452/1/132—138.pdf։ 

22 Սասունի 1894 թ. ապստամբությունն արեւմտահայերի զինված ելույթն էր օսմանյան 
բռնապետության դեմ: Սասունցիները հույս ունեին, որ մեծ տերությունները կմիջամտեն 
հօգուտ իրենց: Սակայն նրանց հույսերը չարդարացան: Մեծ տերությունները Սասունի 
իրադարձություններով սկսեցին զբաղվել միայն այն ժամանակ, երբ Աբդուլ Համիդն արդեն 
ճնշել էր ապստամբությունը եւ սրի քաշել հազարավոր անմեղ հայերի․ տե՛ս https://akunq.net/
am/?p=41292։

23 յ . Ք Հ ն յ . խ ա Չ Վ ա ն Ք ե ա ն , տետր 2, էջ 10, «ՀՊԳՕ» 6/բ:
24 «Մշակ», 1894, թիվ 84, էջ 3։ 
25 Նոր Բայազետի Հռիփսիմյան օրիորդաց դպրոցը ստեղծվեց Բ. Արծրունու ջանքերով 

1867 թ., իր իսկ հիմնած (1852 թ.) արական դպրոցին կից (գործել է Ս. Աստվածածին եկեղեցու 
գավթում)։ Նախապես եղել է մեկդասյա դպրոց՝ 20 աշակերտով, 1887—1888 ուսումնական 
տարվանից՝ երկդասյա։ Տե՛ս Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երեւան, 1980, հտ. 6, 
էջ 597։

26 յ . Ք Հ ն յ . խ ա Չ Վ ա ն Ք ե ա ն , տետր 3, էջ 1, «ՀՊԳՕ»6/գ:
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բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյուն նե րի նկատ մամբ։ Հատ կա պես 1880—1890
ական թվա կան նե րին իշ խա նու թյուն նե րը բռնի կերպով փա կել են հայ
կա կան շատ դպրոց ներ, որի ար դյուն քում Խաչվանքյանները մնա ցել են 
ան գործ: Գո յու թյու նը պա հե լու հա մար նրանք փոր ձել են բա ցել մաս նա
վոր դպրոց: Սկսել են պա րա պել մի քա նի աշա կեր տի հետ: Սա եր կար չի 
տեւել. ոս տի կա նու թյու նը փա կել է եւ ար գե լել նրանց գոր ծու նեու թյու նը: 
Տնտե սա պես անե լա նե լի վի ճա կում հայտն ված ամու սին նե րին փոր ձել են 
օգ նել Քրիս տա փոր Մի քա յե լյա նը եւ Սի մոն Զա վա րյա նը: Թիֆ լի սի քա ղա
քա յին վար չու թյու նում եղած թա փուր պաշ տո նի հա մար նրանք հե ռագ րել 
են Հ. քհն․ Խաչ վան քյանին, որ շտապ մեկ նի Թիֆ լիս եւ ստանձ նի թա փուր 
պաշ տո նը: Մինչ նա տեղ կհաս ներ, պաշ տոնն ար դեն զբա ղեց րել էին:

Թիֆ լի սից Խաչվանքյանը գնա ցել է Բա քու: Շատ կարճ ժա մա նա կով 
աշ խա տան քի է ան ցել կե րո սի նի գոր ծա րա նում՝ որ պես գոր ծա վար։ Հե տո 
տե ղա փոխ վել է Բաք վի մոտ գտնվող նավ թար դյու նա հան ման Բա լա խան 
ար վար ձան եւ աշ խա տել դար ձյալ գոր ծա վար՝ իրա կա նում կա տա րե լով 
կա ռա վար չի օգ նա կա նի գոր ծը (1898 թվա կա նի վեր ջից մին չեւ 1902 թվա
կա նի ապ րիլ)։ Տնտե սա պես ապա հով վի ճա կը նրան հնա րա վո րու թյուն է 
տվել իր մոտ տե ղա փո խե լու ըն տա նի քը27:

1902 թ. գար նա նը Հ. Խաչ վան քյանն Աստ րա խա նի թե մա կան առաջ
նորդ Արիս տա կես եպիս կո պոս Սեդ րա կյա նից նա մակառա ջարկ է ստա
ցել՝ Մոզ դո կի հայ հա սա րա կու թյան մի հատ վա ծի քա հա նա յու թյու նն 
ստանձ նելու վերաբերյալ: Նա հա մա ձայ նել է մեկ նել Աստ րա խան եւ 
1902 թ. ապ րի լի 7ին եպիս կո պոս Սեդ րա կյա նի ձե ռամբ դար ձել է քա
հա նա, ճա նա պարհ վել Հյու սի սա յին Կով կաս՝ Մոզ դոկ: Այն տեղ իր անց
կաց րած տա րի նե րը նա ներ կա յաց րել է հա կիրճ, խոս տա ցել ման րա
մաս նե րին անդ րա դառ նալ հե տա գա յում՝ առան ձին նկա րագ րու թյամբ։ 
Այդ հա մայն քի մա սին նա նշել է, որ մա սամբ ռու սա ցել է, հա յոց լե զուն 
եւ ոգին եղծ վել են, միայն եկե ղե ցին է, որ պա հել է հա յե ցին, հայ կա կա
նը: Հ. քհն․ Խաչ վան քյանը, տես նե լով այդ ապազ գա յին վի ճա կը, փոր ձել 
է շտկել այն: Կազ մել է տղա մարդ կանց, կա նանց, երի տա սարդ նե րի եւ 
օրիորդ նե րի հա մար խմբակ ներ, նրանց մեջ ազ գա յին ոգին արթ նաց նե
լու հա մար կար դա ցել եւ վեր լու ծել է հայ գրա կա նու թյան ըն տիր եր կեր: 
Փո փո խու թյուն ներ է կա տա րել եկե ղե ցու արա րո ղու թյուն նե րում՝ հասց

27 Անդ:



130 ԱՐԵՒԻԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ 2022 Է. 

նե լով պար զեց ման եւ կա տա րե լու թյան։ Զբաղ վել է ձայ նա յին լավ տվյալ
ներ ունե ցող տի րա ցու նե րի տնտե սա կան խնդիր նե րով, ստեղ ծել քա ռա
ձայն երգ չա խումբ, որը եր գել է հա յոց եկե ղե ցի նե րում: Նա ավե տա րա
նա կան քա րո զով հան դես է եկել եկե ղե ցում՝ «բնակ չու թեան ոգու ազն
ուաց ման, նրանց վարք ու բար քով հայ քրիս տո նեայ պա հե լու հա մար»։ 
Եր կու տար վա աշ խա տան քը տվել է իր ար դյուն քը։ Հա մայն քում նո րից 
սկսել են խո սել հա յե րեն: Նա շա րու նա կել է իր եռան դուն աշ խա տան
քը Մոզ դո կում։ Այդ ժա մա նակ էլ հրա պա րակ վել է Նի կո լայ 2րդի ձեռ
նար կած 1903 թ. հու նի սի 12ի «Եկե ղե ցա կան գոյ քի բռնագ րաւ ման» մա
սին օրեն քը28, որից էլ զերծ չի մնա ցել նաեւ Մոզ դո կի հա յոց եկե ղե ցին։ 
1904 թ. պաշ տո նա կան մի հանձ նա խումբ է ժա մա նել Մոզ դոկ եւ հո գեւոր 
առաջ նոր դից պա հան ջել հանձ նել եկե ղե ցու բա նա լի նե րը, դրա մը եւ գույ
քը։ Հ. քահանա Խաչ վան քյա նը հրա ժար վել է կա տա րել նրանց պա հան ջը։ 
Հանձ նա խում բը նրան հի շեց րել է, որ դա կայ սեր հրա մանն է, բայց նա 
մնա ցել է անդրդ վե լի եւ հու շե րում ան կեղ ծա ցել, որ ամեն ինչ ժո ղովր
դի ձեռ քում էր, բայց ժո ղո վուր դը, առանց դի մադ րե լու, հա ջորդ օրը կա
տա րել է նրանց հրա մա նը29։ Նույն թվա կա նին եկե ղե ցու իշ խա նու թյու
նը Հ. քհն․ Խաչ վան քյանին եր կու ամ սով քա հա նա յա գոր ծե լու է ուղար կել 
Նիժ նի տո նա վա ճառ30։ Նրա քա րոզ նե րը, ինչ պես միշտ, հա գե ցած էին 
հայ րե նա սի րա կան ոգով, որի ար դյուն քում ոգեւոր ված տե ղի վա ճա ռա
կան նե րը հայ րե նի քի փրկու թյան հա մար հան գա նա կել են գու մար՝ ՀՅԴ 
կու սակ ցու թյա նը փո խան ցե լու նպա տա կով, իսկ Հ. քհն․ Խաչ վան քյա նի 
պատ վին Վոլ գա յի ջրե րում լո ղա ցող նա վե րից մե կում կազ մա կեր պել են 

28 Համաձայն այդ օրենքի՝ Հայ Եկեղեցու եւ հոգեւոր հաստատությունների ամբողջ 
անշարժ գույքն ու ունեցվացծքն անցել են պետության տնօրինությանը: Պետականացված 
գույքից եւ դրամական միջոցներից գոյացած եկամուտներից բաժին էր հանվելու Եկեղեցուն, 
այսինքն՝ հոգեւորականությունը վերածվելու էր պետությունից նպաստ ստացող հնազանդ 
պաշտոնեության: Այս օրենքի դեմ ըմբոստացավ ողջ հայ ժողովուրդը, եւ Մկրտիչ Խրիմյան 
Կաթողիկոսի գլխավորությամբ՝ նաեւ հոգեւորականությունը: Ծավալվող դեպքերի 
խորացումը ցարիզմին ստիպեց նահանջել: 1905 թ. օգոստոսի 1ին Նիկոլայ 2րդը ստորագրեց 
եկեղեցական գույքը վերադարձնելու հրամանագիրը, որով միաժամանակ թույլատրվում էր 
վերաբացել հայկական դպրոցները: Տե՛ս «Հայկական սովետական հանրագիտարան», հտ. 8, 
Երեւան, 1982, էջ 495—496. խ .  բ ա ր ս ե Ղ յ ա ն , «Մի էջ հայ ժողովրդի ազգայինազատագրական 
պայքարի պատմությունից», ԲՀԱ, 1964, թիվ 3, էջ 93—105:

29 յ . Ք Հ ն յ . խ ա Չ Վ ա ն Ք ե ա ն , անդ:
30 Նիժեգորոդյան տոնավաճառ, պատմական շրջան, Նիժնի Նովգորոդի պատմական 

թա ղա մաս, որտեղ գտնվել է Ռուսական կայսրության խոշորագույն տոնավաճառը։ Այն ցու
ցա հանդեսային կենտրոն է Նիժնի Նովգորոդում: 
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ճոխ հյու րա սի րու թյուն31: Մոզ դոկ վե րա դառ նա լուց մի քա նի օր հե տո 
քա ղա քա յին իշ խա նու թյու նը փո խար քա յի հրա մա նով նրան աք սո րել է 
Ուֆա, այն տե ղից էլ՝ Բիրսկ քա ղաք: Նա աք սոր վե լու պատ ճա ռի մա սին 
չի նշել, բայց հա վա նա բար դեր են ունե ցել նրա հայ րե նա սի րա կան քա
րոզ ներն ու ՀՅԴ ան դամ լի նե լը։ Աք սո րա վայ րում մեկ տա րի մնա լուց հե
տո՝ 1905 թ. օգոս տո սին, ազատ է ար ձակ վել: Ռու սաս տա նում սկսված 
հե ղա փո խու թյան ազ դե ցու թյան, ապա Կով կա սյան փո խար քա յու թյան 
վե րա հաս տատ ման պայ ման նե րում ցա րա կան կա ռա վա րու թյու նը որո շել 
է վե րա նա յել 1903 թ. հու նի սի 12ի «Եկե ղե ցա կան գոյ քի բռնագ րաւ ման» 
մա սին օրեն քը։ 1905 թ. Նի կո լայ Բ․ ստո րագ րել է հրա մա նա գիր, որով 
Հայ Առա քե լա կան Ակե ղե ցուն վե րա դարձ վել են բռնագ րավ ված հո ղե րը, 
գույ քը, դրա մը, իսկ հայ կա կան տար րա կան դպրոց նե րը նո րից վե րա բաց
վել են եւ հանձն վել Եկե ղե ցու տնօ րի նու թյա նը: Վե րա բաց վել է նաեւ Մոզ
դո կի դպրո ցը, որ տեղ Խաչվանքյանը նշա նակ վել է տե սուչ: Այս պաշ տո
նում նա եր կար չի մնա ցել. ըն տա նի քով տե ղա փոխ վել են Ալեք սանդ րա
պոլ, որ տեղ եր կու տա րի աշ խա տել է Ս. Լու սա վոր չի Խրի մյան դպրո ցում՝ 
դա սա վան դե լով հա յոց լե զու, կրոն, հայ րե նա գի տու թյուն:

Հ. քհն․ Խաչ վան քյանն աշ խա տակ ցել է 1907 թվա կա նից Ալեք սանդ
րա պո լում լույս տես նող՝ ՀՅԴ «Ժայռ» թեր թին, եղել է նրա խմբագ րա կան 
կազ մում (խմբա գիր՝ Հ. Բու դա ղյան), տպագ րել հոդ ված ներ: Աշ խա տակ
ցել է նաեւ «Արա գած» թեր թին: Այդ նույն թվա կա նից սկսած՝ Հ. քհն․ Խաչ
վան քյանը հրա տա րա կել է գրպա նի եւ պա տի «ԼոյսԱրաքս» օրա ցույց32 , 
որ ըստ հուշագրի՝ ունե ցել են հե տաքր քիր բո վան դա կու թյուն, պայ քա րել 
են ար մա տա ցած նա խա պա շա րում նե րի դեմ, տա րա ծել հա սա րա կու թյան 
մեջ առա ջա դեմ մտքեր, գի տու թյան բազ մա թիվ ճյու ղե րից հա ղոր դել 
անհ րա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ: Նրան այս գոր ծում աջա կից է եղել տպա
րա նա տեր Հով հան նես Սա նո յա նը: Օրա ցույց նե րի հրա տա րա կու թյամբ 
Հ. Խաչ վան քյանն զբաղ վել է երեք տա րի33:

«Ժայռ» թեր թի էջե րում «Մ.» ստո րագ րու թյամբ տպագր վել է 
«Արաքս» վեր նագ րով գրա խո սա կան հոդ վա ծը՝ նշված օրա ցույ ցի մա սին: 

31 յ . Ք Հ ն յ . խ ա Չ Վ ա ն Ք ե ա ն , տետր 4, էջ 1, «ՀՊԳՕ»6/դ։ 
32 «ԼոյսԱրաքս» օրացոյց 1909 պատկերազարդ եւ ընդարձակ յաւելւածով: Կազմեց 

Յ. ք. Խաչվանքեան, հ. Գ. Սանոյեանց, Ալեքսանդրապոլ, 1908: 54 չհ. գծափակ, (55256) էջ, 
դիմանկ., շարվ 8,5 x 5,5 սմ, գ. 50 կոպ.:

33 յ . Ք Հ ն յ . խ ա Չ Վ ա ն Ք ե ա ն , տե՛ս անդ, էջ 9։
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Նյու թի հե ղի նա կը, խո սե լով «ծո ցի» (Հ. քհն․ Խաչ վան քյանը հու շե րում 
նշել է «գրպա նի») օրա ցույ ցի մա սին, նշել է, որ օրա ցույ ցում կա տար վել 
են տար բեր քաղ վածք ներ, սա կայն գե ղար վես տա կան մա սին ուշադ րու
թյուն քիչ է դարձ վել։ Հա վա նու թյան է ար ժա նա ցել հատ կա պես «պա տի» 
օրա ցույ ցը, որ կազմ վել է խնամ քով։ Օրա ցույ ցում ընդգրկ վել են իմաս
տա լից ասաց վածք ներ, թեւա վոր խոս քեր, առակ ներ ու առած ներ։ Հե ղի
նակն անդ րա դար ձել է նաեւ օրա ցույ ցի առա վե լու թյուն նե րին. «Յունուա
րի մէ կից մին չեւ դեկ տեմ բե րի վեր ջը մենք ամեն օր մի հե տաքր քիր նիւթ 
ունենք։ Դա չէ միայն «Արաք սի» առա վե լու թյու նը, այլ նաեւ այն, որ կազ
մողն աշ խա տել է նյու թը ներ կա յաց նել պարզ ու ժո ղովր դա կան լեզ վով 
ու հե ռու է մնա ցել գի տա կան չոր ու ցա մաք բա ցատ րու թյուն նե րից։ Նա 
տվել է մեզ օգ տա կա րը հա ճե լի ձեւով։ Խաչ վան քյա նի «պա տի» օրա ցույցն 
ան պայ ման նպա տա կին հա սած մի աշ խա տու թյուն է, որ սո վո րեց նում է, 
բայց չի ձանձ րաց նում, որ թե՛ հա ճույք է պատ ճա ռում եւ թե՛ բա վա կա
նու թյուն տա լիս մեզ այ րող շատ ու շատ կեն սա կան հար ցե րի վե րա բեր
մամբ»34։ Հ. քհն. Խաչ վան քյա նի հու շե րից տե ղե կա նում ենք, որ տպա րան
նե րի զբաղ ված լի նե լու պատ ճա ռով օրա ցույց նե րը ժա մա նա կին չեն հրա
տա րակ վել, եր բեմն էլ ժա մա նա կավ րեպ են դար ձել եւ չեն վա ճառ վել, 
որի հե տեւան քով դա դա րեց վել է նրանց հրա տա րա կու թյու նը:

Տեղեկանում ենք նաեւ, որ Հ. քհն. Խաչ վան քյա նը եղել է լավ ամու սին եւ 
լավ հայր, ամեն ինչ արել է ըն տա նի քի բա րօ րու թյան հա մար։ Նա այդ մա սին 
բազ միցս ակ նար կել է իր հու շե րում։ «Սի րում է վա յե լուչ վի ճա կի մեջ պա հել 
ըն տա նի քը եւ ոչինչ չխնա յել զա վակ նե րի կրթու թյան գոր ծի հա մար»35։

1909—1916 թթ. Խաչվանքյանն աշ խա տել է Ալեք սանդ րա պո լի 
Ս. Փրկչի դպրո ցում՝ որ պես ուսու ցիչ եւ եկե ղե ցու քա հա նա: Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ար խի վում պահպ վում է Ալեք սանդ րա պո լի բնա կիչ Հ. քհն․ Խաչ
վան քյանի 1911 թ. օգոս տո սի 15ին գրած նա մա կը, ուր նա ար ծար ծել է 
իր երե խա նե րի կրթու թյու նը շա րու նա կե լու հար ցը։ Գրել է, որ չնա յած 
սուղ մի ջոց նե րին՝ իր յոթ երե խա նե րից երե քը կրթվել են Ալեք սանդ րա
պո լի Առեւտ րա կան եւ Ս. Փրկչի դպրոց նե րում, իսկ մյուս որ դուն՝ Հով
հան նե սին (Օնի կին)36, ցան կա նում է կրթու թյան տալ Գեւոր գյան ճե մա

34 «Ժայռ» թերթ, 1907 դեկտեմբերի 30, էջ 7:
35 յ . Ք Հ ն յ . խ ա Չ Վ ա ն Ք ե ա ն , տետր 5, էջ 4, «ՀՊԳՕ»6/ե։
36 Հովհաննեսին կոչել են նաեւ Օնիկ։ Նրա ուսումնառության հետ կապված 

փաստաթղթերը պահպանվել են՝ ՀԱԱ, ֆ. 312, ց. 2, գ. 606: 
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րա նում (վեր ջինս ավար
տել է Ս. Փրկչի «Բ» լսա
րա նը)։ Նրա խնդրան քը 
Գեւոր գյան ճե մա րա նի 
բարձ րա պա տիվ ղե կա վա
րու թյու նից այն է, որ ըն
դու նեն որ դուն Գեւոր գյան 
ճե մա րան՝ ուսու մը շա րու
նա կե լու37: Հ. քհն․ Խաչ
վան քյանի հա ջորդ (5ը 
սեպ տեմ բե րի, 1911 թ.) 
նա մա կից՝ ուղղ ված Ս. Էջ
միած նի Գեւոր գյան ճե
մա րա նի տե սուչ Բագ րատ 
վար դա պետ Վար դա զա
րյա նին, տե ղե կա նում 
ենք, որ որ դուն Գեւոր
գյան ճե մա րա նի «Գ» լսա րա նում տե ղա վո րե լու նրա փոր ձը չի հա ջող վել: 
Հ. քհն․ Խաչ վան քյանը չի վհատվել եւ կրկին խնդրել է, որ որ դուն ըն դու
նեն Գեւոր գյան ճե մա րա նի «Գ» լսա րա նի որ դե գիր աշա կերտ նե րի շար քը՝ 
վստահեցնելով, որ վեր ջինս իր աշ խա տա սի րու թյամբ կլրաց նի բաց թո
ղածն ու կբա վա րա րի ճե մա րա նի պա հանջ նե րը38:

Մեկ տա րի հե տո (1ը օգոս տո սի, 1912 թ.) Հ. քհն․ Խաչ վան քյանը նո
րից է նա մակ գրում Ս. Էջ միած նի Գեւոր գյան ճե մա րա նի տե սուչ Բագ րատ 
վար դա պետ Վար դա զա րյա նին՝ խո նար հա բար խնդրե լով «շնորհ անել 
իրեն՝ «եր կար տա րի նե րի տքնող ուսուց չին եւ քա հա նա յին»՝ եր րորդ որ
դուն՝ Օնի կին, ըն դու նե լով Գեւոր գյան ճե մա րան39:

Արդեն իսկ նկատել ենք, որ Հ. քհն․ Խաչ վան քյանը սի րել է եւ 
անմնացորդ նվիրվել իր ժո ղովր դին «նրա բա րօ րու թեան, մտքի եւ հո
գու ազն ուաց ման հա մար չի խնա յել եւ ոչ մի ջանք»։ Առա ջին աշ խար հա
մար տի ժա մա նակ սկսված կա մա վո րա կան շար ժու մը ոգեւո րել է նրան։ 
Հա նուն հայ րե նի քի փրկու թյան՝ նա պատ րաստ էր անե լու ամեն ինչ, օգ

37 ՀԱԱ, ֆ. 312, ց. 2, գ. 606, թ. 4:
38 ՀԱԱ, ֆ. 312, ց. 2, գ. 606, թ. 6:
39 ՀԱԱ, ֆ. 312, ց. 2, գ. 606, թ. 2։

Հա կոբ քհն. Խաչ վան քյա նի ըն տա նի քը
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նե լու ին չով կա րող էր: 1915 թ., երբ Վար դա նի40 կա մա վո րա կան խում բը 
Երեւա նում էր, քահանան Գա րե գին Նժդե հի խնդրան քով հանձն է առել 
զին վոր նե րի կա ցա րան նե րը տա քաց նե լու գոր ծը. «Գի շե րով ֆուր գոն ներ 
եմ ճա րել ու գնա ցել Ջա ֆա լա կեա նի փայ տի պա հեստ, բա ցել դու ռը եւ 
ուզածս փայ տը հասց րել զին ուոր նե րին՝ ցրտից ազա տե լով նրանց։ Կա
մա ւոր նե րի հա մար տունս դար ձել էր հիւ րա նոց. կազ մա կեր պել եմ ընթ
րիք ներ, մա քուր ան կող նու մէջ քնեց րել եւ ճա նա պար հել եմ նրանց....»41։ 
Նա մեծ դե րա կա տա րում է ունե ցել դա սա լիք զին վոր նե րին հա մո զե լու եւ 
կրկին ճա կատ վե րա դարձ նե լու դժվա րին գոր ծում:

Առա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին՝ 1914 թ. դեկ տեմ բե րի 28ին, 
Գեւորգ Ե. Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն Էջ միած նում ստեղ ծել էր հայ 
գաղ թա կան նե րին օժան դա կող Եղ բայ րա կան օգ նու թյան կո մի տե, որն 
ուներ մաս նա ճյու ղեր Երեւա նում, Ալեք սանդ րա պո լում42 եւ այ լուր։ Ալեք
սանդ րա պո լում գոր ծող մաս նա ճյու ղի աշ խա տանք նե րին աշ խու ժո րեն 
մաս նակ ցել է Հ. քհն․ Խաչ վան քյա նը՝ լի նե լով տե ղի վար չու թյան նա խա
գա հը։ Նա իր օգ նա կան նե րի հետ հո գա ցել է գաղ թա կան նե րի բո լոր կա
րիք նե րը. բա ցել են որ բա նոցհան րա կա ցա րան ներ43, մա տա կա րա րել 
սնունդ ու հա գուստ, կազ մա կեր պել հի վանդ նե րի բու ժու մը, ուշադ րու
թյուն դարձ րել առող ջա պա հա կան խնդիր նե րին, աշ խա տու նակ նե րին 
տե ղա վո րել աշ խա տան քի։

1916 թ. սեպ տեմ բե րին Հ. Խաչ վան քյանն աշ խա տան քի է ան ցել 
Երեւա նի «տղա յոց» գիմ նա զիա յում՝ որ պես ուսուցիչ՝ դա սա վան դե

40 Հայկական 5րդ կամավորական ջոկատի հրամանատար՝ Խանասորի Վարդան կամ 
պար զա պես Վարդան. իրական անունազգանունը՝ Սարգիս Մեհրաբյան։

41 յ . Ք Հ ն յ . խ ա Չ Վ ա ն Ք ե ա ն , տետր 5, էջ 6, «ՀՊԳՕ»6/ե: 
42 Գեւորգ Ե. Կաթողիկոսի կոնդակը (7 հունվարի, 1915 թ., Ս. Էջմիածին)՝ Արտակ 

վարդապետի նախագահությամբ Ալեքսանդրապոլում գաղթականներին օգնող 
եղբայրական հանձնաժողով ստեղծելու մասին, որտեղ նշված է նաեւ Հ. քհն. Խաչվանքյանի 
անունը։ Տե՛ս Վավերագրեր Հայ Եկեղեցու պատմության, գիրք Գ., Արտակ եպիսկոպոս 
Սմբատյանց (Տաուշեցի), հոգեւոր, գրական, պատմաբանասիրական գործունեությունը եւ 
գնդակահարությունը 1876—1937, Երեւան, «Անահիտ», 1997. ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 3, գ. 86, թ. 2—3:

43 1916 թ. հունիսի 7ին Բասենի Բաշքեյ գյուղից Ալեքսանդրապոլ տեղափոխված 
որբերի համար իր առաջին որբանոցն է բացել Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության 
Ալեքսանդրապոլի ճյուղը: Բարեգործական ընկերության Ալեքսանդրապոլի ճյուղի 2րդ 
որբանոցը բացվել է 1916 թ. հունիսի 27ին՝ Սասունից բերված 108 որբերի համար: Երկու 
որբանոցներն էլ Բարեգործական ընկերության Ալեքսանդրապոլի ճյուղի նախագահ 
Հակոբ քհն. Խաչվանքյանի ջանքերի արդյունքն էին: Տե՛ս Կ. Ալեքսանյան, Արեւմտահայ 
գաղթականներն Ալեքսանդրապոլի գավառում 1ին համաշխարհային պատերազմի 
տարիներին, ԲՀԱ, №2, 2008, էջ 40։ https://hetq.am/hy/article/44812։
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լով հա յոց լե զու եւ պատ մու թյուն: Նա վա յե լել է աշա կերտ նե րի սերն 
ու հարգանքը։ 1916 թ. սեպ տեմ բե րից 1928 թ. հոկ տեմ բե րի 19ը եղել է 
Կոն սիս տո րիա յի44 ու թե մա յին եկե ղե ցա կան խորհր դի ան դամ։ Երեւա նի 
Ս. Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու 1919 թ. չա փա բե րա կան մա տյա նում Հ. քհն․ 
Խաչ վան քյա նը կա տա րել է ծննդյան45 եւ մահ վան46 բազ մա թիվ գրան ցում
ներ, այդ թվում՝ Երեւա նի ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Արամ Մա նու կյա
նի մա հվան վերաբերյալ47։

1918 թ., երբ հեր թա կան ան գամ վտանգ ված էր հայ ժո ղովր դի ֆի զի
կա կան գո յու թյու նը, ինչ պես հա յազ գի շատ մտա վո րա կան ներ, այն պես 
եւ Հ. քհն. Խաչ վան քյանն իր ժո ղովր դի կող քին էր՝ հայ րե նա սի րա կան 
ելույթ նե րով, հոր դոր նե րով ու անձ նա կան օրի նա կով։ Նա հայ րե նի քին 
ծա ռա յե լու իր որո շումն ան ձամբ ներ կա յաց րել է հրա մա նա տա րու թյա
նը եւ երի տա սար դու թյան հետ զին վո րագր վել ու մեկ նել Կարս: Հա սել է 
Սե լիմ՝ Սե րոբ Սա մար ցյա նի գունդ, մնա ցել այն տեղ, զրու ցել գնդի զին
վոր նե րի հետ, ոգեւո րել նրանց, որ կռվեն ու դի մադ րեն թշնա մուն: Որոշ 
ժա մա նակ անց Սե րոբ Սա մար ցյա նի հանձ նա րա րու թյամբ վե րա դար ձել է 
Երեւան: Երեւա նում, դեռ հանձ նա րա րու թյու նը չկա տա րած, լսել է Կար
սի անկ ման բոթը։ Թուր քե րը, առաջ շարժ վե լով, մա յի սի 15ին գրա վել 
են Ալեք սանդ րա պո լը եւ ուղ ղվել դե պի Վաղարշապատ՝ Ս. Էջ միա ծին ու 
Երեւան։ Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տի օրե րին նա դար ձյալ հայ զին
վո րի կող քին էր՝ իր ոգեւո րող ու հու սադ րող, ազ դե ցիկ, հայ րե նա սի րա
կան քա րոզ նե րով ու ելույթ նե րով։

Հա յաս տա նում ծանր օրե րը հա ջոր դել են մե կը մյու սին։ 1920 թ. իշ
խա նու թյան եկած բոլ շեւիկ նե րը հա վա տա րիմ չմնա ցին իրենց խոստ մա
նը։ Հա լա ծանք ներ սկսվե ցին հայ մտա վո րա կա նու թյան ու սպա յա կազ
մի դեմ: Ձեր բա կալ վե ցին նշա նա վոր շատ դեմ քեր։ 1921 թ. փետր վա րին 
եղան նոր ձեր բա կա լու թյուն ներ: Երեւա նի բանտ նետ վե ցին քա ղա քա
կան գոր ծիչ ներ, գրող ներ, հայ դու կա պե տեր։ Նույն թվի փետր վա րի 9ին 
ձեր բա կալ վեց նաեւ Հ. քհն․ Խաչ վան քյա նը։ Լցվել էր ժո ղովր դի համ բե
րու թյան բա ժա կը։ 1921 թ. փետր վա րին ապս տամ բու թյուն բռնկվեց բոլ
շեւի կյան իշ խա նու թյուն նե րի դեմ։ Երեւա նի եւ այլ վայ րե րի բան տե րից 

44 Թեմական հոգեւոր մարմին։
45 ՀԱԱ, ֆ. 47, ց. 6, գ. 363, թ. 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20:
46 ՀԱԱ, ֆ. 47, ց. 6, գ. 363, թ. 34: 
47 ՀԱԱ, ֆ. 47, ց. 6, գ. 363, թ. 35, շրջ. 36:
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դուրս եկան բոլ շեւիկ նե րի ձեր բա կա լած եւ խոշ տան գած հա րյու րա վոր 
մտա վո րա կան ներ ու քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ։ Փետր վա րի 18ին ազատ 
ար ձակ վեց նաեւ Հ. քհն․ Խաչ վան քյա նը։ Ազատ վե լուց հե տո նա շա րու նա
կեց ման կա վար ժա կան իր գոր ծու նեու թյու նը մին չեւ 1921 թ. ապ րի լի 2ը։

Հայ հո գեւո րա կա նու թյան գոր ծու նեու թյու նը մշտա պես եղել է բոլ
շեւիկ նե րի ուշադ րու թյան կենտ րո նում։ Այդ է վկա յում 10. 08. 1923 թ. 
Մե լիքՕսի պո վի, Պետ րո սյա նի եւ Մուղ դու սու հույժ գաղտ նի զե կու ցա գի
րը (Երեւան), որ տեղ նշվել է եկե ղե ցու եւ հո գեւո րա կա նու թյան հա կա
խորհր դա յին գոր ծու նեու թյան եւ նրանց դեմ ար դյու նա վետ պայ քա րե լու 
մի ջո ցա ռում նե րի մա սին։ Թվարկ ված հո գեւո րա կան նե րի շար քում նշվել 
է նաեւ այդ պահին Երեւա նում գտնվող Հ. քհն․ Խաչ վան քյա նի անու նը, եւ 
ըստ նրանց՝ նա «ընդ յա տա կեայ կազ մա կեր պու թեան ակ տիւ բջիջ էր եւ 
ներ կա յումս ակ տիւ կու սակ ցա կան աշ խա տանք է տա նում»48։

1925—1928 թթ. Հ. քհն․ Խաչ վան քյանն աշ խա տել է Երեւա նի առաջ
նոր դա րա նում. եղել է Արա րա տյան հայ րա պե տա կան թե մի առաջ նոր դա
կան փո խա նորդ։

1927 թ. ռու սա կան հե ղա փո խու թյան տաս նա մյա կի կա պակ ցու թյամբ 
հռչակ ված հա մա նե րու մը 61ա մյա հո գեւո րա կա նին հույս է ներշն չել դի
մում ներ կա յաց նե լու ՆԳ ժող կոմ Մե լիքՀով սե փյա նին (12. 11. 1927 թ.)՝ 
հայ ցե լով նրա օգ նու թյու նը՝ ազատ ե լու ավե լորդ հա լա ծանք նե րից, իսկ 
որ դի նե րին՝ կա լան քից49։ Սա կայն դեպ քե րի զար գա ցումն այլ ըն թացք է 
ունե ցել։ 1928 թ. հոկ տեմ բե րի 18ի՝ լույս 19ի գի շե րը նրան ձեր բա կա լել 
են իր տան՝ Սուրբ Սար գիս №11 հաս ցեից։

Այս տեղ ավարտ վում են Հ. քհն․ Խաչ վան քյանի հու շե րը, բայց 
գիտենք, որ նա խնդրան քով դի մել է զա վակ նե րին, որ շա րու նա կեն 
գրառումները։ Ուսումնասիրությունն ամբողջացնելու համար նախ 
հան դի պե ցինք քահանայի թոռ նու հուն՝ Էվե լի նա Բա լյա նին50, ապա որո

48 Վաւերագրեր Հայ Եկեղեցու պատմութեան, գիրք Գ. Արտակ եպիսկոպոս 
Սմբատեանց (Տաուշեցի), հոգեւոր, գրական, պատմաբանասիրական գործունէութիւնը եւ 
գնդակահարութիւնը (1876—1937), Երեւան, 1997, էջ 205։

49 ՀԱԱ, ֆ. 116, ց. 1, գ. 476, թ. 128։
50 Էվելինա Բալյանը ծնվել է 1926 թ. Երեւանում։ Կրթություն է ստացել Ս. Շահումյանի, 

ապա Ա. Պուշկինի անվան դպրոցներում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Երեւանի 
Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա։ 1952 թ. ավարտել է եւ ամուսնու՝ 
կոմպոզիտոր Վլադիլեն Բալյանի հետ մեկնել է Լենինական եւ երկու տարի աշխատել, որից 
հետո տեղափոխվել է Երեւան եւ աշխատել Սպենդարյանի անվան երաժշտական դպրոցում։ 
Այժմ թոշակառու է։ 



2022 Է. Տ. ՀԱԿՈԲ ՔՀՆ. ԽԱՉՎԱՆՔՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԸ ԵՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 137

նում ները շա րու նա կե ցինք Ազ գա յին ար խի վում։ Այստեղ պահ պան վում 
է քահանայի բռնա դատ ման գոր ծը51։ 63ա մյա հո գեւո րա կա նին մե ղադ
րել են հա կա խորհր դա յին գոր ծու նեու թյան մեջ։ Նա երեք տա րով ազա
տազրկ վել է եւ աք սոր վել Սի բիր52։

95ա մյա թոռ նու հու պատ մածների համաձայն՝ ձեր բա կա լե լուց հե
տոպա պին ազատ աք սոր են ուղար կել Վո րո նեժ, որ տեղ մնա ցել է մին չեւ 
1936 թ., ապա վե րա դար ձել է Հա յաս տան, ապ րել է որ դու եւ աղջ կա հետ։ 
Նրան հա ճախ է հյուր եկել Ավե տիք Իսա հա կյա նը53։

80ա մյա ծե րու նին կյան քից հե ռա ցել է 1946 թ., թաղ վել Երեւա նում՝ 
Նոր Արեշի մերձակա նոր գե րեզ մա նա տա նը:

ՍՍՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան հրա մա նագ րի թիվ 1 հոդ
վա ծի հա մա ձայն՝ «1989 թ. հուն վա րի 16ին Հ. քհն․ Խաչ վան քյա նի գոր ծը 
(1369) կարճ վել է»54։

Հայ րե նա սեր հո գեւո րա կա նի երա զանքն էր տես նել հայ րե նիքն 
ազատ, ծաղ կյալ՝ զերծ բռնու թյուն նե րից։ Նա գա լիք սերն դին ավան դել 
է հայ րե նի քին նվիր վե լու, ծա ռա յե լու լա վա գույն օրի նակ ներ, որ ար դիա
կան են նաեւ այ սօր. «....Թո ղէ՛ք փափ կա կե ցու թիւ նը, ստրուկ նե րին յա
տուկ վախ կո տու թիւնն ու թու լա մոր թու թիւ նը, այր թէ կին, ծեր թէ երի
տա սարդ, Վար դան նե րի ու վա հան նե րի ոգով գօ տեպնդ ուած զէն քը ձեռ
քին գնա ցէ՛ք պաշտ պա նե լու մեր իրա ւունքն ու ար դա րու թիւ նը եւ թոյլ 
մի՛ տուէք տա ճի կին ան պատ ուե լու մեր կա նանց ու աղ ջիկ նե րին ու մեզ 
գե րե վա րե լու դէ պի արեւա կէզ անա պատ ներ, ուր մի եր կու տա րի առաջ 
գե րե վա րե ցին մեր տաճ կա հայ եղ բայր նե րին»55։

РЕЗЮМЕ

В	статье	представлены	учеба,	а	также	педагогическая,	духовная	деятель-
ность	иерея	Акопа	Хачванкяна	(по	материалам	его	мемуаров).

Подчеркнута	важность	его	учебы	в	духовной	семинарии	Геворгян,	затро-
нута	его	педагогическая	деятельность.	Он	преподавал	в	школах	Пресвятой	Бо-

51 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 13, գ. 1086, 1087։
52 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 13, գ. 087, թ. 5։
53 Ավ. Իսա հա կյա նի զար մու հին եղել է Հ. քհն. Խաչ վան քյա նի հա րեւա նու հին։
54 ՀԱԱ, ֆ. 1191, ց. 13, գ. 1087, թ. 15։
55 յ . Ք Հ ն յ . խ ա Չ Վ ա ն Ք ե ա ն , նշված հուշերը, տետր 6, էջ 5, «ՀՊԳՕ»6/զ:
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городицы	(Сурб	Аствацацин),	Сааканушян,	Св.	Гриригорий	Просветитель,	Св.	
Всеспасителя	в	Александраполе,	а	также	в	школах	для	юнощей	(Нор	Баязет)	и	
девиц	(Моздок).

С	7	апреля	1902	г.	был	священнослужителем	части	армянского	общества	
Моздока.

В	статье	особенно	говорится	о	той	большой	роли,	которую	он	сыграл	в	
годы	Первой	мировой	войны.	Будучи	членом	Александропольского	филиа-
ла	Комитета	братской	помощи	Эчмиадзина,	отец	Акоп	вместе	со	своими	по-
мощниками	 заботился	о	беженцах:	 открывал	приюты-общежития,	 постав-
лял	еду	и	одежду,	организовывал	лечение	больных,	обращал	внимание	на	
санитарное	состояние.

В	статье	также	говорится	о	событиях	1918	года,	вдохновляющих	высту-
плениях	иерея	Акопа	Хачванкяна	и	Арама	Манукяна	в	преддверии	героиче-
ской	Сардарапатской	битвы.

S U M M A RY

The	article	aims	to	present	Fr.	Hakob	Khachvankyan’s	educational,	pedagogical	
and ecclesiastical activities based on his memoirs.

The	article	highlights	the	importance	of	Fr.	Hakob	Khachvankyan’s	years	of	
study	at	the	Gevorkian	Theological	Seminary.

Reference was made to his pedagogical activity. He used to teach at Holy Moth-
er	of	God	school	in	Alexandropol,	Sahakanushyan	girls’	school,	Holy	Savior,	St.	Lu-
savorich Khrimyan schools, boys’ and girls’ schools in Nor Bayazet, as well as at 
school of Mozdok.

On April 7, 1902, he became the pastor of a part of the Armenian community 
of Mozdok.

The article focuses mainly on the great role he played during World War I.  As a 
member	of	the	Alexandropol	branch	of	the	Holy	Etchmiadzin	Fraternal	Relief	Com-
mittee,	Fr.	Hakob	Khachvankyan	and	his	assistants	cared	for	refugees.	He	opened	
orphanage-dormitories, provided food and clothing, organized treatment of the sick, 
and paid attention to sanitary conditions.

The article also refers to the events of 1918, the inspiring speeches of 
Khachvankyan and Aram Manukyan on the eve of the heroic Battle of Sardarapat.



«ԳԱՆՁԵՑԷ՛Ք ՁԵԶ ԳԱՆՁՍ ՅԵՐԿՆԻՍ, ՈՒՐ Ո՛Չ ՑԵՑ ՄԵՐՁԵՆԱՅ 
ԵՒ Ո՛Չ ՈՒՏԻՃ ԱՊԱԿԱՆԷ»

Ա ս տուա ծաշն չեան խօս քերն Ամե նայն Հա յոց Վե հա փառ Հայ րա պետ 
Մկրտիչ Ա. Խրի մեա նի գրչի ներ քոյ յա ճախ վեր էին ած ւում յոր դոր

նե րի. յոր դոր ներ, որ դուրս են ժա մա նա կի ու տա րա ծու թեան տի րոյթ նե
րից, եւ եր բեւէ ուտիճ ներն ու այլ զե ռուն ներ ապա կա նել այդ գան ձե րը 
չեն կա րող:

Ուսա նե լի է այս խօս քե րին աղեր սու ող պատ մու թիւ նը, որ ըն տա
նի բա նա ւոր աւան դու թեամբ՝ Մկրտիչ կա թո ղի կո սը յի շել է Սէյ լա նի հետ 
հան դի պում նե րից մէ կի ժա մա նակ։ Նոր Կտա կա րա նը մեր ժող ժո ղովր դի 
զա ւակ նե րը ծա նօթ չեն եւ չեն ըն դու նում երկն քում գան ձեր կու տա կե
լու վե րա բե րեալ մտքե րը։ Նկա րագ րով եւ պատ մու թեան որոշ դրուագ
նե րում պա տու հա սած աղէտ նե րին դի մա կա յե լու վճռա կա նու թեամբ 
որո շա կի օ րէն մեզ նմա նու ող (կամ նմա նուե լու ձգտող) այս ժո ղովր դի 
հո գեւո րա կա նու թիւ նը Սուրբ գրքից այլ դա սեր էր քա ղում՝ եր բեք աչ քա
թող չա նե լով գան ձեր կու տա կե լու հնա րա ւո րու թիւն նե րը, ասես բնազ դա
բար ձեռ քերն ըն կա ծը յար մա րա պէս թաքց նե լով տա նը, պար տէ զում կամ 
գոր ծա տե ղում։ Սա կայն եր կար ու ձիգ տա րի ներ հար կադ րուած լի նե լով 
գո յա տեւել թշնա մա կան մի ջա վայ րում՝ սրանք փոր ձով գի տակ ցե ցին, 
որ ցան կա ցած օր, տնից դուրս գա լով, կա րող է, այ լեւս իրենց կա ցա
րա նը վե րա դառ նա լու հնա րա ւո րու թիւն չու նե նան եւ նոյ նիսկ չեն յա ջո
ղի ներս մտնել, որ մար դու մտքին ան հաս պա հո ցից՝ «սեւ օրուայ» կո ղի
կի (Cutlet) հետ թաք ցուած ազ նիւ մե տաղ ներն ու ակ նե ղէ նը վերց նեն, 
մինչ դեռ երկ րի վրայ կու տա կու ող ինչ քը վեր ջին նե րիս մի սուա րիւնն է, եւ 
ան կա րող են այդ բնազ դին հրա ժեշտ տալ։ Այս իսկ պատ ճա ռով հա մազ
գա կան պրպտում նե րով սրանք յօ րի նե ցին մոր թէ մի յա տուկ գլխա նոց, 
որ իրա կա նում ունե ցուած քը թաքց նե լու հա մար էր, ոչ թէ գլու խը տաք 
պա հե լու։ Առանց գլխարկ տնից դուրս չէ ին գա լիս։ Ուր գնում էին՝ միայն 
գլխար կով։ Գան ձե րը միշտ հետ ներն էին։ Կար ճա ռօտ եւ ուսու ցո ղա

ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ, 
ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ
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կան ձեւա կերպ մամբ Հայ րի կը եզ րա փա կել է. շատ գլուխ ներ կտրուե ցին 
այդ գլխարկ նե րի պատ ճա ռով… զրկուե ցին թէ՛ գլխից, թէ՛ գլխա ցա ւից։ 
Տի րոջ խօս քին ական ջա լուր չե ղան՝ սխա՛լ գան ձե րը սխա՛լ տե ղում կու
տա կե ցին։ Ան շուշտ, այդ պա հին Սէյ լա նի մտքում թարմ էր դէպ քը, երբ 
հրա ժա րուեց իր հա սա նե լի քից՝ գո հա նա լով ուս ման հա մար անհ րա ժեշտ 
դրամ վերց նե լով, իսկ եղ բայր ներն իրենց ժա ռան գու թեամբ կրպակ ներ 
եւ խա նութ ներ գնե ցին։ Սա կաւ տա րի ներ անց՝ հեր թա կան գաղ թից յե
տոյ, միշտ յի շում էին իրենց՝ տա րի նե րի քրտին քով եւ իրենց իսկ ձեռ
քե րով փթթած շէն քե րը եւ նոյն ձեռ քե րով բո ցա վա ռուած կրա կից բարձ
րա ցող ծու խը, որ տպա ւո րուել էր հե ռա ւոր բլրի գա գա թից նե տուած 
հրա ժեշ տի հա յեացք նե րում։

* * *
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի հրա տա րակ չու թիւ նը 2021ին լոյս ըն

ծա յեց յոյժ կա րեւոր եւ վա ղուց սպա սուած՝ «Վա ւե րագ րեր Հայ Եկե
ղե ցու պատ մու թեան» շար քի ԻԴ. գրքի Գ. մա սը1։ 824էջա նոց հա տո րը 
նե րա ռում է Մկրտիչ Ա. Խրի մեան Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի 1893—
1896 թուա կան նե րի բո լոր կոն դակ նե րը։ Այս շատ շնոր հա կալ աշ խա
տանքն իրա կա նաց նող նե րը նա խա տե սում են, որ Հա յոց Հայ րի կի կոն
դակ նե րի ամ բող ջա կան տպագ րու թիւ նը կամ փո փուի չորս գրքով: Ներ
կա յա ցու ող հրա տա րա կու թիւ նը օժ տուած է չհրա պա րա կու ող կոն դակ
նե րի, անձ նա նուն նե րի, տե ղա նուն նե րի եւ փաս տաթղ թե րի ցան կե րով 
եւ ան գամ թռու ցիկ հա յեաց քով կա րե լի է նկա տել, որ մեծ եւ լուրջ ջան
քեր են գոր ծադ րուել, բա րե խիղճ եւ բծախն դիր աշ խա տանք է կա տա
րուել: Վա ւե րագ րե րի ծան րակ շիռ մա սը լոյս է տես նում առա ջին ան գամ, 
նախ կի նում տպուած նե րը հա ւա քուել, ի պա հան ջել հար կի՝ ստու գուել, 
ճշգրտուել եւ սրբագ րուել են:

Մեծ բա ցա յայ տում չէ՝ վա ւե րագ րե րը ամե նա ազ նիւ, ստոյգ ու բնո րոշ 
վկա ներն են, որ շատ յստակ կեր տում են ժա մա նա կի հա մա պատ կե րը, 
ձեռք բե րում նե րը, առաջ նա հեր թու թիւն ներն ու մտա հո գու թիւն նե րը: Այդ 
պատ ճա ռով անհ նար է գե րագ նա հա տել ներ կայ պրա կի կա րեւո րու թիւ նը: 
Օրի նակ՝ 1893ի նո յեմ բե րին տրուած կոն դակ նե րից մէ կում կար դում ենք. 
«ամեն տեղ ար դէն իմա ցուե ցաւ, որ Ալաշ կերտ ցի, Մշե ցի, Վա նե ցի, Բա ղէշ

1 Կազմողն է Գոհար Աւագեանը, խմբագիրը՝ Գրիգոր Արշակեանը. «Փաստաթղթերի ժողո
վա ծու (ըստ Հայաստանի ազգային եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի արխիւային նիւթերի)»։
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ցի, Էրզ րում ցի եւ ուրիշ տե ղե րից քա նի մի հա րիւր ըն տա նիք, ստի պուած 
լի նե լով թող նել իւ րանց տունն ու տե ղը, կայքն եւ գոյ քը թշուառ եւ անօգ
նա կան դրու թեան մէջ, եկել են այս կող մե րը եւ լցուե լով Ս. Էջ միած նի Մայր 
Աթոռս, իբ րեւ մօր գրկում իրանց թշուառ վի ճակն ու հան գա մանք ներն են 
ող բում» (էջ 25): Որ քան խտա ցած ցաւ, անա մոք վիշտ կայ այս տո ղե րում: 
Եւ որ քան անվ րէպամ բող ջա կան է պատ կե րը ժա մա նա կաշր ջա նի: Կա թո
ղի կոսն ա նյա պաղ ար ձա գան քում է իր զա ւակ նե րի օգ նու թեան կան չե
րին. «Մեր հայ րա կան պարտ քը կա տա րե լով՝ հո գա ցինք այս տա ռա պեալ 
գաղ թա կան նե րէ շա տե րին զե տե ղել Կար սի վի ճա կի գիւ ղե րում»։ Սա կայն 
գաղ թա կան նե րի հոս քը չէր դա դա րում։ Կա թո ղի կոսն ան գամ յա տուկ պա
տաս խա նա տու նշա նա կեց, որ պի տի զբա ղուեր գաղ թա կան նե րի հար ցե
րով, որով հե տեւ «Այժմ գրե թէ ամեն շա բաթ հետզ հե տէ խումբ խումբ շա
րու նա կում են գալ, մերկ ու բո պիկ, ծա րաւ եւ քաղ ցած, հա լա ծան քից եւ 
նե ղու թիւ նից փախ չե լով եւ սո վա տանջ մա հից ազա տե լով իրանց զա ւակ
նե րին»։ Եւ այ լեւս միայն կա թո ղի կո սա րա նի մի ջոց նե րով անհ նար էր գաղ
թա կա նու թեան խնամ քը, ուս տի հայ րա պետն առանց վա րա նե լու դի մում 
է իր հօ տին. «Սի րե լի՛ որ դեակ ներ, յի շե ցէ՛ք մեր Փրկչի խօս քը, որ այս պի սի 
անօգ նա կան նե րին ըն դու նող նե րի հա մար ասաց, թէ՝ «Օտար էի, եւ ժո ղո
վե ցիք զիս, մերկ էի, եւ զգե ցու ցիք զԻս»: Ուրեմն հա յոց ժո ղովր դի Հայ րի կը՝ 
իբ րեւ հա սա րա կաց Հայր, Յի սու սի անու նով կը յոր դո րէ ձեզ՝ իր հո գեւոր 
զա ւակ նե րիդ, մի՛ թո ղէք, որ ձեր հա ւա տա կից եղ բայր ներն ու քոյ րե րը եւ 
իրանց փոք րիկ զա ւակ նե րը սո վա մահ լի նին: Այս անօգ նա կան նե րին օգ
նու թի՛ւն հասց րէք եւ ծանր տագ նա պից փրկե ցէ՛ք։ Ամեն մի կա րող ըն տա
նիք ամե նայն յա ջո ղու թեամբ կա րող է, առանց իրան ծանր լի նե լու, իր 
տա նը պատս պա րել քա նի մի հո գի այս ցուրտ ձմե ռուան մի ջո ցում: Ձեր 
հո գու փրկու թեան անու նով ըն դու նե ցէ՛ք եւ պահ պա նե ցէ՛ք ձեր օտա րա կան 
եղ բայր նե րին, որ պէս զի մեր Տէրն եւս օտա րա կան չհա մա րէ զձեզ, թէ՛ այս 
աշ խար հում առա ւել բա րե բաղ դու թիւն ձեզ, ձեր ըն տա նիք նե րին, ձեր զա
ւակ նե րին պար գեւե լով եւ թէ՛ միւս աշ խար հում ձեզ իրան մեր ձա ւոր հա մա
րե լով՝ եղ բայր նե րիդ ձեր տուած հա ցի փո խա րէն յա ւի տե նա կան կեան քի 
հաց եւ անան ցա նե լի երկ նա յին ուրա խու թիւն պար գեւէ. ամէն»։

Կազ մո ղի տա րան ջա տած՝ 1893—1896 թուա կան նե րի ըն թաց քում, 
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Մկրտիչ Ա. Հայ րա պետն ար ձա կել է 1053 կոն դակ, որից 673
ը գրքում զե տե ղուած է ամ բող ջու թեամբ, 380ի հա մա ռօտ բո վան դա կու
թիւնն է ներ կա յա ցուած:
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Շատ խօ սուն, յատ կան շա կան փաստ է, որ շուրջ 170 կոն դակ նուի
րուած է կրթու թեան, դպրոց ներ հիմ նե լու, դրանց բա րօ րու թիւ նը հո
գա լու գոր ծին: Ամե նայն Հա յոց Վե հա փառ Հայ րա պե տը քա ջա լե րում է 
կրթու թեան մշակ նե րին եւ հո գա բար ձու նե րին, բո լո րին, որոնք անանձ
նա կան նուի րու մով լծւում են ազ գի բա րե կիրթ գա լի քը կեր տե լու դժուա
րին ըն թաց քին։ Եւ Հայ րի կը յոյս է յայտ նում, որ ուսեալ սե րունդ ունե
նա լու՝ ծնող նե րի, բա րե րար նե րի, հո գեւոր հայ րե րի սպա սե լիք ներն 
ար դա րա ցուած կլի նեն:

Եւ սա պա տա հա կան չէ. Վե հա փառն իս կա պէս խիստ կա րեւոր էր 
հա մա րում եւ հայ րա բար էր հե տեւում մա նուկ նե րի կրթու թեան, հա յե ցի 
ար ժե հա մա կար գով դաս տիա րա կու թեան գոր ծին: Դե ռեւս 1894ին Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ միած նում լոյս տե սած «Պա պիկ եւ թոռ նիկ» «գիւ ղա կան 
ժո ղովր դին» հաս ցէագ րուած եր կում Հայ րի կը յոր դո րում է կրթուել եւ գի
տե լիք ներն ու փոր ձա ռու թիւ նը ծա ռա յեց նել հայ րե նի եզեր քի շէ նաց ման 
գոր ծին. «…ժո ղո վուր դի ար դի վի ճա կը փո խե լու հա մար՝ առա ջին եւ հիմ
նա կան պայ մանն դպրոց եւ կրթու թիւն է»2: Եւ ինչ մեծ ցաւ էր ապ րում 
Հա յոց Հայ րի կը, երբ եւրո պա կան բարձր կրթու թիւն ստա ցած երի տա
սարդ նե րը խու սա փում էին հայ րե նի եզերք վե րա դառ նա լուց3:

Դպրու թեան գոր ծին նուի րուած բա զում կոն դակ նե րից առանձ նաց
նենք ըն դա մե նը եր կու սը, որոնք աւե լին են, քան սոսկ կրթա րան ներ հիմ
նե լու մա սին վկա յու թիւն նե րը:

1893 թ. դեկ տեմ բեր 24: Ամե նայն Հա յոց Վե հա փառ Հայ րա պետ 
Մկրտիչ Խրի մեա նը կոն դա կով օրհ նել եւ քա ջա լե րել է Հո րա դիզ գիւ ղի 
հա սա րա կու թեա նը, որ հիմ նել է դպրոց: Հայ րա պե տը նաեւ պա տուի րել է, 
որ ամե նայն հա ւա տար մու թեամբ ու սի րով ջա նան բա րե կարգ պա հել, հե
տեւո ղա կան լի նել, որ ժո ղովր դի այս կա րեւոր ջան քերն անպ տուղ չանց
նեն: Որ ծնող նե րի իղ ձե րը պսա կուեն գո հաց նող ար դիւն քով (էջ 44): Շեշ
տենք՝ 1893 թ. Հո րա դիզ…

Նոյն օրն Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Մկրտիչ Ա.ն 
Հայ րա պե տա կան Կոն դա կով քա ջա լե րել է Ար ցա խի թե մի առաջ նոր դին, 
հո գա բար ձու նե րին՝ Լեն քո րա նում օրիոր դաց նո րա կա ռոյց դպրոց հիմ
նող նե րին, կա րեւոր գոր ծը նա խա ձեռ նող նե րին ու հաս տա տել է հո գա
բար ձու նե րի կազ մը: Եւ պա տուի րել է. «…Ամե նայն հա ւա տար մու թեամբ 

2 խ ր ի մ ե ա ն  Հ ա յ ր ի կ , Երկեր, Երեւան, 1992, էջ 122։
3 Անդ, էջ 23։
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եւ սի րով ջա նալ ի բա րե կար գու թեան պա հել զդպրոցդ, ուշ եդեալ զի մի՛ 
անպ տուղ լի ցին ջանք սի րե լի ժո ղովր դոց Մե րոց, եւ մի՛ յում պէտս վատ
նեալք լի ցին թէ՛ նպաստքն, զոր բա րե պաշ տու թեամբ առա տա ձեռ նեն 
վասն յա ռա ջա դէմս լի նե լոյ ման կանց ի գի տու թիւնս, եւ թէ՛ թան կա գին 
ժա մա նակ աշա կեր տե լոց, ի զուր դե գե րե լով ի նմին առանց ուսա նե լոյ: 
Այլ ամե նե ցուն շա հե կան լի ցին վաս տակք, եւ պսա կես ցին ար դեամբք 
իղձք թէ՛ ծնո ղաց՝ որք յանձ նեն զոր դիս իւ րեանց յու սումն եւ թէ՛ ման
կանց, որք փա փա քա նօք դի մեն ի տա ճար այդր ուս ման» (էջ 44):

Յա ւե լենք, որ ընդգր կուն էր Հայ Առա քե լա կան Եկե ղե ցու հո վա նու 
ներ քոյ գոր ծող դպրոց նե րի աշ խար հագ րու թիւ նը՝ Կա րին, Ջա ւախք, Ար
ցախ, Նոր Նա խի ջեւան, Ղրիմ, Վիրք, Սալ մաստ, Ատր պա տա կան… բո լո
րը թուել անհ նար է, բայց սկզբից եւ եթ պէտք է ար ձա նագ րել կրթա րան
նե րի քա նա կա կան հա մա մաս նու թիւ նը, որ գրե թէ հա ւա սար է՝ ան կախ 
այն բա նից՝ բնա կա վայ րը Հայ րե նի հո ղում է, թէ հա յե րը նշու ող տա րած
քում գաղ թա կան են։ Առա ւել ուշագ րաւ է նկա տե լը, որ գաղ թա կա նու
թեան պա րա գա յին տես նում ենք, որ տե ղա ցի ներն այդ եւ նոյ նիսկ շրջա
կայ տա րածք նե րում դպրոց հիմ նում են մեր դի տար կա ծից հա րիւր կամ 
աւե լի տա րի ներ յե տոյ։ Այ սօր աշ խար հը, գո նէ մեր տա րա ծաշր ջա նը (հիւ
սի սը նե րա ռեալ), ցնցւում է բայ րաք թար անուա նեալ մա հաս փիւռ զէն քի 
անու նից։ Խօ սում են, թէ դրա հե ղի նակն իր ազ գա նու նը ժա ռան գել է իր 
ստեղ ծած գոր ծի քին։ Իսկ թէ ազ գա նունն ինչ ծա գում ունի, ստու գա բա
նող ներն ար դէն լռում են՝ աւե լորդ հա մա րե լով նկա տել որ իր կամ ար
մատ նե րի ծննդա վայ րից պի տի գայ։

Հա մա ցան ցա յին քար տէ զը, որ աշ խար հի ցան կա ցած կէ տում ցան
կա ցած նրբանցք ու փա կու ղի «ան գիր» գի տէ, հա շուած բնա կա վայ րեր է 
ճա նա չում Բայ րաք թար անու նով, որ «զար մա նա լի» զու գա դի պու թեամբ՝ 
բո լո րը «արեւե լեան «Թուր քիա յում»՝ եր բեմ նի Պատ մա կան եւ Ապա գա
յի Հա յաս տա նում (Eastern Turkey is Western Armenia) են4։ Տա րի ներ անց 
աշ խար հը գօ տեւո րող ոս տայ նը «կպար զի» Բայ րաք թա րի (այդ ազ գա
նու նը կրող մար դու) ծա գում նա բա նա կան բո լոր հան գա մանք նե րը, կի
մա նանք երբ եւ ինչ եղաւ… կի մա նանք, թէ յատ կա պէս որ Բայ րաք թար 
բնա կա վայ րից է սե րել… Այն թա պի հա րեւան գիւ ղից, Կա րի նի մեր ձա կայ 
աւա նից, կամ Կար սից Գիւմ րի տա նող ճա նա պար հի կենտ րո նում խո յա

4 Այս հանգամանքն ի նկատ առնելով՝ պէտք է առնուազն մտորել տեղանուան ծագում
նա բանութեան մասին։
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ցող բնա կա վայ րից… Եւ յատ կա պէս կի մա նանք, թէ այդ ի՞նչ գի տա կան 
եւ կրթա կան կենտ րոն էր Բայ րաք թա րը, որ կա րող էր չար հան ճար ներ 
ծնել։ Այս շար քի հար ցե րից մէ կի պա տաս խա նը, թե րեւս, կա րող ենք 
գտնել Մկրտիչ Խրի մեան հայ րա պե տի կոն դակ նե րի ներ կայ հա տո րում։ 
Ահա №406 վա ւե րագ րի վեր տա ռու թիւնն ենք կար դում. «Մկրտիչ Ա. կա
թո ղի կո սի կոն դա կը Կար սի Հա յոց հո գեւոր կա ռա վա րու թեա նը՝ Մեծ Կա
դու կան (թրք. ԲաշՔեա դիկ լար) գիւ ղի երկ դա սեան դպրո ցը շրջա կայ՝ 
Մի ջին ու Ներ քին Կա դու կան, Ուղուզ լու, Բայ րախ տար եւ Համ զա գա րակ 
(Համ զա քեա րակ) գիւ ղե րի կենտ րո նա կան դպրո ցի վե րա ծե լու հրա հան
գի մա սին», ուր 1895 թ. սեպ տեմ բե րի 12ին կա թո ղի կո սը հայ րա պե տա
կան կոն դա կով յայտ նում է. «Առ նել զհե տեւեալ տնօ րէ նու թիւնս: Նախ՝ 
երկ դա սեան դպրոցն Մե ծին Կա դու կա նի լի ցի կեդ րո նա կան դպրոց վասն 
ման կանցն գիւ ղօ րէ ից որք շուրջ զնո վաւ իցեն, այ սինքն՝ Մի ջին եւ Ներ
քին Կա դու կանք, Ուղուզ լի, Բայ րախ տար եւ Համ զա գա րակ: Երկ րորդ՝ 
կազ մել զհո գա բար ձու թիւն մի վասն կեդ րո նա կան դպրո ցին՝ յե րէց փո
խա նաց վե ցից գիւ ղօ րէ ից ի վեր անդր յի շա տա կե լոց, ընդ նա խա գա հու
թեամբ ծխա տէր Մեծ Կա դու կա նի Տ. Աղէք սանդր քա հա նա յի Ղա րա գե օ
զեանց: Եր րորդ՝ ընտ րեալ երէց փոխք, որք ընտ րեն իբ րեւ Հո գա բար ձուք 
կեդ րո նա կան դպրո ցին ի գիւ ղօ րէ իցն Ուղուզ լի, Ներ քին Կա դու կան եւ 
Համ զա գա րակ, պար տա ւոր են իւ րա քան չիւր ամի վճա րել նպաստ յօ գուտ 
կեդ. դպրո ցին յի սու նա կան րուբ լիս, իսկ երէց փոխ հո գա բար ձուք Մի ջին 
Կա դու կան եւ Բայ րախ տար գիւ ղօ րէ իցն քսան եւ հինգ րուբ լիս: Չոր րորդ՝ 
երէց փոխն Մեծ Կա դու կա նի զա մե նայն եկա մուտս եկե ղեց ւոյն գեղջն 
տայ ցէ յօ գուտ դպրո ցին հա նեալ ի նմա նէ զկա րեւոր ծախս եկե ղեց ւոյն: 
Հին գե րորդ՝ եթէ գիւ ղա կանք Ներ քին Կա դու կան գեղջ կա րեն պա հել զմի
դա սեան առան ձին դպրոց եւ որ պէս լսեմք ար դէն իսկ ձեռ նար կեալ են 
շի նու թեան դպրո ցին, զայն եւս են թար կես ցի խնա մոց Հո գա բար ձու թեան 
կեդ րո նա կան դպրո ցին Մեծ Կա դու կան գեղջ ընդ հսկո ղու թեան Աւագ 
ուսուց չի կեդ րո նա կա նին» (էջ 446—447)։ Այս տեղ նկա տենք, թէ յոյժ յար
մար է, որ ծա նօ թագ րու թիւն նե րը զե տե ղուած են տո ղա տա կում, եւ, օրի
նակ, խնդրոյ առար կայ Բայ րախ տա րը ծա նօ թագ րուած է՝ «գիւղ Կար սի 
մար զի, Կար սի շրջա նում, Կարս քա ղա քից 32 կմ արեւելք, Ախու րեա նի 
մի ջին հո սան քի շրջա նում։ 1893 թ. ունէր 30 տուն՝ 305 հայ բնա կիչ»։ Տե
ղա նուն նե րի բա ռա րա նի շա րադ րանքն այս քա նով չի սահ մա նա փակ ւում, 
եւ իմա նում ենք, որ «1907ին գիւ ղում 570 բնա կիչ է եղել, որ զբա ղուել է 



2022 Է. «ԳԱՆՁԵՑԷ՛Ք ՁԵԶ ԳԱՆՁՍ ՅԵՐԿՆԻՍ...» 145

երկ րա գոր ծու թեամբ եւ անաս նա պա հու թեամբ։ Շէ նի կա պակ ցու թեամբ 
յի շա տակ ւում են ս. Յա կոբ եկե ղե ցին (կա ռու ցուած 1862 թ.), հայ կա կան 
հին գե րեզ մա նո ցը եւ բեր դի աւե րակ նե րը։ Հայ բնակ չու թիւնն այս տե ղից 
տե ղա հա նուել է 1920 թ.։ Բ֊ում է ծնուել դրա մա տուրգ Լիւ դուիգ Մի քա յէ
լեա նը (1905)»5։ Ան գամ այս վեր ջին նա խա դա սու թիւնն առանձ նա կի օ րէն 
ընդգ ծում է, որ գի տու թիւնն ու մշա կոյ թը կա րեւոր են եղել Բայ րախ տա
րի հայ ազ գաբ նակ չու թեան հա մար, եւ ամե նեւին «յում պէտ չվատ նուե
ցին» բա րե րար նե րի, ծնող նե րի, հո գեւոր սպա սա ւոր նե րի եւ Խրի մեան 
կա թո ղի կո սի ջան քե րը, որոնք վառ օրի նակ նե րով կա րե լի է տես նել ժո
ղո վա ծուի բա զում էջե րում, ուր խնամ քով ի մի են բե րուած նշեալ շրջա նի 
Հայ րա պե տա կան Կոն դակ նե րը։

Հայ Առա քե լա կան Եկե ղե ցու հո գեւոր հայ րե րի այս ջան քե րի, յա մառ 
ճի գե րի, հո գա ծու թեան նպա տա կը մէկն էր՝ ազ գա յին ար ժէք նե րով դաս
տիա րա կուած, սնուած, ուսեալ սե րունդ կեր տել թէ՛ Հայ րե նի երկ րում, թէ՛ 
դրսում՝ աշ խար հի բո լոր ծա գե րում: Եւ սա եղել ու մնում է մեր Վե հա
փառ Հայ րա պետ նե րի գոր ծու նէու թեան առաջ նա հեր թու թիւն նե րից մէ
կը: Մէ կը՝ մշտա գոյ եւ կա րեւո րա գոյն նե րից, որով հե տեւ ուղե ցոյցն ան
փո փոխ է՝ «Ըն կա լա րուք զխրատ՝ եւ մի՛ զար ծաթ, եւ զգի տու թիւն քան 
զոս կի ըն տիր»:

ԱՆԻ ԽՈՒ ԴԱ ՒԵՐ ԴԵ ԱՆ
Բա նա սի րա կան գի տ. թեկ նա ծու, դո ցենտ, ՀԱ ԱՀ

5 Թ . յ ա կ ո բ ե ա ն  ե ւ  ո ւ ր ի Շ ն ե ր , Հայաստանի եւ յարակից շրջանների տեղանունների բա
ռա րան, հտ. 1, Երեւան, 1986։
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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-
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Հանգոյցը	 հասանելի	 է	 համացանցային	 հասցէով՝	 https://arar.sci.am/	 կամ	 https://www.
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