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ՎԱՉԱԳԱՆ ԱՎԱԳՅԱՆ
բան. գիտ. թեկ նա ծու, դո ցենտ
ԵՊՀ

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆԸ ԵՒ 
ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆԸ 

Լույս է տե սել Գ եւորգ Մա դո յա նի «Դ րո ւագ ներ Հա յոց պատ մու թեան 

եւ բա նա հիւ սու թեան» (Գիրք Ա., Երեւան, 2017, 128 էջ) գիր քը, որ տեղ 

ընդգրկ ված են հե ղի նա կի՝ թե՛ նա խոր դած տա րի նե րի գի տա կան հե տա-

զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը՝ հրա տա րակ ված տար բեր պար բե րա կան-

նե րի է ջե րում, եւ թե՛ նոր ու սում նա սի րութ յուն նե րը: Այդ հոդ ված ներն 

ի րենց պա րու նա կած նյու թով որ քան էլ միմ յան ցից տար բեր, այ նո ւա մե-

նայ նիվ, մի էա կան կե տում սեր տո րեն ա ղերս վում, առնչ վում են ի րար, 

քա նի որ բո լո րում էլ անդ րա դարձ է կա տար վում հա յոց վի պա կան, վաղն-

ջա կան պատ մութ յուն նե րին, պատ մութ յան ա ռան ձին դրվագ նե րին, ո րոնք 

վա ղուց ար դեն ար ժա նի կեր պով ու սում նա սիր վել, հե տա զոտ վել են մե զա-

նում: Ար ժա նի, սա կայն ոչ վերջ նա կան ու ամ բող ջա կան: Բանն այն է, որ 

հե տա զո տող նե րը ա վե լի հա ճախ սո վո րա բար բա վա րար վել են սոսկ բուն 

նյու թի վեր ծա նութ յամբ՝ ոչ բա վա րար ու շադ րութ յուն դարձ նե լով ինչ պես 

հնուց՝ բա նա վոր ե ղա նա կով փո խանց ված տա րա տե սակ  տե ղե կութ յուն նե-

րին, այն պես եւ գ րա վոր տար բեր աղբ յուր նե րում վա վե րաց ված՝ թե կուզեւ 

կար ճա ռոտ գրա ռում նե րին, ո րոնք կա՛մ ուղ ղա կիո րեն, կա՛մ կողմ նա կիո-

րեն նյութ են տա լիս հա յոց ծա գում նա բա նութ յան, հայ կա կան դի ցա րա նի 

եւ  ընդ հան րա պես մեր երկ րին ու ժո ղովր դին առնչ վող տար բեր եր եւույթ-

նե րի մա սին: Հիշ յալ հար ցե րի կա պակ ցութ յամբ նվազ քննա սի րութ յուն 

է դրսեւոր վել նաեւ օ տար գրա վոր այն պի սի աղբ յուր նե րի նկատ մամբ, 

ո րոն ցում դարձ յալ հա ղոր դութ յուն ներ կան հա յոց վաղն ջա կան անց յա լի 

մա սին: Եվ ա հա փոր ձե լով գո նե մա սամբ լրաց նել այդ բա ցը մեր բա-

նա սի րութ յան մեջ՝ Գ. Մա դո յա նը ա ռա ջինն անդ րա դառ նում է Հո բե լե-

նից գրքին (« Յո բե լե նից գիր քը՝ Հայ քի մա սին»)՝ նա խա պես բա նա սի րա-

կան ա ռատ ծա նո թութ յուն ներ տա լով պա րա կա նոն այդ գրված քի մա սին, 

ո րը, ինչ պես ի մա նում ենք, իր պատ մութ յունն սկսե լով աստ վա ծաշնչ յան 

ա րար չութ յու նից, գա լիս հաս նում է մինչեւ հրեա նե րի մուտ քն Ա վետ-
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յաց եր կիր: Հա մադ րե լով ու բաղ դա տե լով այս գիր քը Հին Կ տա կա րա նի 

հետ՝ Գ. Մա դո յա նը  մաս նա վո րա պես կար եւո րում է այն, որ Հո բե լե նի ցը՝ 

ստեղծ ված Ք. ա. 153-105 թթ., ա ռանձ նա նում է հատ կա պես նրա նով, 

որ այնտեղ խստիվ պահ պան ված է նկա րագր վող դեպ քե րի հա ջոր դա կա-

նութ յու նը. եր բեմն ժա մա նա կի  մատ նանշ մամբ տրվում են ա նուն ներ եւ 

հի շա տակ վում են այն պի սի հան գա մանք ներ, ո րոնք բա ցա կա յում են կա-

նո նա կան գրքե րում: « Հե տե ւա բար սա չի կա րե լի Աս տո ւա ծաշն չի հա սա-

րակ ծաղ կա քաղ հա մա րել.- գրում է Գ. Մա դո յա նը,-  Յո բե լե նի ցի հե ղի-

նակն ու նե ցել է բա նա ւոր կամ գրա ւոր մի աղ բիւր, որ ո րե ւէ այլ եր կով 

մեզ չի հա սել, ուս տի այս ա ռու մով Փոքր Ծնն դո ցը ( Հո բե լե նից գիր քը 

նաեւ այդ պես է կոչ վել- Վ. Ա.) մե ծա պէս ար ժէ քա ւոր է»1: Տր ված բարձր 

գնա հա տա կա նի ի րա կան նշա նա կութ յու նը մեզ հա մար բա ցա հայտ վում է 

աս տի ճա նա բար՝ հոդ վա ծի հե տա գա շա րադ րան քում: Նախ հա մե մա տե լով 

մաս նա վո րա պես ջրհե ղե ղի ո րոշ հան գա մանք նե րը նկա րագ րող հատ վա ծը 

Աստ վա ծա շունչ Մատ յա նի հա մա պա տաս խան դրվագ նե րի հետ՝ Գ. Մա դո-

յա նը նկա տե լի տար բե րութ յուն նե րի հի ման վրա ցույց է տա լիս, որ Հո բե-

լե նի ցում այդ հին ա վան դութ յան վե րա բեր յալ Սուրբ Գր քից ան կախ պահ-

պան ված տար բե րակ նե րը լրա ցու ցիչ փաս տում են Հա յաս տան աշ խար հի 

եւ ն րա բնակ չութ յան վաղն ջա կա նութ յու նը: Իսկ հե տո, ա ռանձ նա կի ու-

շադ րութ յուն դարձ նե լով Հո բե լե նից գրքի հատ կա պես այն հատ ված նե-

րին, ո րոնք ճա նա չո ղա կան տե ղե կութ յուն ներ են պա րու նա կում Հայ քի 

վե րա բեր յալ, հե ղի նա կը քաղ վա ծա բար թարգ մա նել է դրանք՝ իբրեւ աղբ-

յուր ու նե նա լով այդ գրքի անգ լե րեն եւ ռու սե րեն տար բե րակ նե րը՝ ի րենց 

խիստ ար ժե քա վոր ծա նո թագ րութ յուն նե րով: Դի տարկ վող հատ ված նե րը, 

ո րոնք մաս նա վո րա բար դարձ յալ վե րա բե րում են հա մաշ խար հա յին ջրհե-

ղե ղի ա ռան ձին ման րա մաս նե րին՝ բազ մա թիվ տե ղա նուն նե րի եւ հե րոս նե-

րի ա նուն նե րի հի շա տակ մամբ, հե ղի նա կին գի տա կան հետ եւութ յուն ներ 

ա նե լու ա ռիթ են տա լիս, երբ դրանք դրվում են զու գադ րութ յան մեջ այլ 

պա րա կա նոն նե րի հա մա պա տաս խան դրվագ նե րի կամ հայ կա կան ա վան-

դութ յուն նե րի հետ: Միայն այն, որ Գ. Մա դո յա նի շնոր հիվ նոր նյութ է 

մտնում շրջա նա ռութ յան մեջ, ար դեն, կար ծում ենք, բա վա կան է` գնա-

հա տե լու նրա գի տա կան նա խա ձեռ նութ յու նը: Իսկ նյու թի վեր ջում տե-

ղադր ված հե ղի նա կա յին ծա նո թագ րութ յուն նե րը՝  հսկա յա կան գի տա կան 

1  Գ. Մադոյեան, Դրուագներ..., էջ 7: Այսուհետեւ գրքից կատարված մյուս 
մեջբերումների հղումները կտրվեն շարադրանքում՝ փակագծերի մեջ՝ նշելով Մ եւ 
գրքի էջահամարը:
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ա պա րա տի օգ տա գործ մամբ, վկա յում են, թե հե ղի նա կը որ քան ու շա դիր 

է իր ա ռա ջադ րած փաս տարկ նե րի նկատ մամբ, բա րե խիղճ եւ պա հանջ կոտ 

իր դրույթ նե րը հիմ նա վո րե լու, եզ րա կա ցութ յուն նե րը կա րել վույն չափ 

հա մո զիչ դարձ նե լու  հա մար:

Ոչ պա կաս հե տաքր քիր է հա ջորդ հոդ վա ծը (« Նե տա կալ բա ռի մեկ-

նա բա նու թեան փորձ Հայ կի ա ռաս պե լի լոյ սի ներ քոյ»), որ տեղ Գ. Մա դո-

յա նը, բո լո րո վին նոր մի ըն թերց մամբ վեր լու ծե լով նե տա կալ բա ռի ի մաս-

տը Ե րե միա յի պայ ծա ռա տե սութ յան հայտ նի հատ վա ծում (Ե րեմ. ԾԱ., 

27), գտնում է, որ այն ա ղեղ նա վոր բա ռի հո մա նիշն է եւ հաս տա տա պես 

կա րող էր կի րառ վել Հայկ Նա հա պե տի առն չութ յամբ: Նա իր վար կա-

ծը կա ռու ցում է հա յե րեն Աստ վա ծաշն չի հիշ յալ հատ վա ծի այ լա լե զու 

թարգ մա նութ յուն նե րի եւ հա յե րեն թարգ մա նութ յան տա րըն թերց վա ծի 

հա մե մա տութ յուն նե րի հիմ քի վրա՝ բա ռի նո րո վի մեկ նա բա նութ յան կա-

պակ ցութ յամբ երկմ տութ յան հնա րա վոր գրե թե ա մեն ա ռիթ բա ցա ռե լով: 

Սա կայն դրա նից որ քա նո՞վ է բխում, թե խոս քը վե րա բե րում է հատ կա պես 

Հայ կին, ին չը Գ. Մա դո յա նը ձգտում է հա մո զել նաեւ աստ վա ծաշնչ յան 

հիշ յալ գլխի վեր եւում (3) օգ տա գործ ված ա ղեղ եւ  ա ղեղ նա վոր բա ռե րի 

կա պակ ցութ յամբ, մի տե սակ բռնազ բո սիկ է թվում: Բռ նազ բո սի կութ յան 

հա ջորդ դրսեւո րում կա րող է ո րակ վել ա ռա վել այն, որ, ա ղեղ նա վո րին 

նույ նաց նե լով Հայկ նա հա պե տի հետ, Ե րե միա յի դի տարկ վող գլխում հի-

շա տակ վող զի նա վառ ար տա հայ տութ յան ներ քո Գ. Մա դո յա նը ճա նա չել է 

տա լիս Բե լին: Սա կայն հոդ վա ծի հե տա գա շա րադ րան քը գա լիս է հա մո-

զե լու, որ աս վա ծը ա մեն եւին էլ կա մա յա կան չէ, այլ հիմն ված է աղբ յու-

րա գի տա կան նյու թի վրա: Ան շուշտ, չի կա րե լի ա սել, թե Գ. Մա դո յա նը 

ամ բող ջութ յամբ փա րա տում է հնա րա վոր բո լոր տա րա կույս նե րը հար ցի 

կա պակ ցութ յամբ, մի բան, որ, ըստ էութ յան, հնա րա վոր էլ չէ, բայց որ 

նա իր ա ռա ջադ րած վար կա ծը հիմ նա վո րե լու հա մար բա նեց նում է բա նա-

սի րա կան եր եւա կա յութ յուն՝ հիմն ված գի տա կան-ի մա ցա կան հսկա յա կան 

պա շա րի վրա, ա նա ռար կե լի է: 

Հոդ վա ծում Գ. Մա դո յա նի հե տապն դած գլխա վոր նպա տակ նե րից 

մեկն էլ թուրք պատ մա գետ նե րի խիստ կա մա յա կան այն զա ռան ցան քի 

մեր ժումն է, ո րով նրանք Աս քա նազ ա նու նը (բնա կա նա բար նաեւ Աս քա-

նազ նա հա պե տին), փոր ձե լով օ տա րել մեզ նից, տա ռա դար ձել են Աշ կե նա-

զի եւ շր ջա նա ռութ յան մեջ դրել «ашкеназские турки» ար տա հայ տութ-

յու նը: Մա դո յա նը հիմ նա վո րա պես ժխտում է չա փա զանց վե րա ցա կան, 

ի րա կա նութ յու նից զուրկ, կողմ նա կալ այդ բար բա ջան քը:



148  ՎԱՉԱԳԱՆ ԱՎԱԳՅԱՆ  2018 Գ. 

Մ յուս հար ցը, ո րին ու զում ենք անդ րա դառ նալ հիշ յալ հոդ վա ծի կա-

պակ ցութ յամբ, մեր ի րա կա նութ յան մեջ Հայ կի՝ Օ րիո նի հետ նույ նաց ման 

ա բեղ յա նա կան, ա վան դույ թի ուժ ա ռած դի տարկ ման, մեղմ ա սած, վի-

ճար կումն է: Մ. Ա բեղ յա նը, ինչ պես գի տենք, կար եւո րե լով հատ կա պես 

այն, որ մեր հին թարգ մա նիչ նե րը Աստ վա ծաշն չի թարգ մա նութ յան մեջ 

Օ րիո նի փո խա րեն դրել են Հայ կին, բե րում է Օ րիո նի եւ Ար տե մի սի մա սին 

քա ջա ծա նոթ պատ մութ յու նը, ա պա եզ րա կաց նում, որ Հայ կը եւ Օ րիո նը 

նման նկա րա գիր ու նեն, թեեւ ինքն էլ վկա յում է, որ « Հայ կի ա ռաս պե լը, 

այ սինքն՝ ա ռաս պե լի գոր ծո ղութ յու նը տար բեր է Օ րիո նի մա սին պատմ-

վա ծից»2: 

Ան նա խա պա շար հա յաց քով քննե լով ա բեղ յա նա կան հիշ յալ դրույ թը՝ 

Գ. Մա դո յա նը նախ Օ րիո նի ա ռաս պե լա բա նութ յու նը զու գադ րե լի է տես-

նում Ա րա Գե ղե ցի կի պա տու մին (սի րո մեր ժում եւ  այդ մերժ ման վրե ժով 

սպան վե լը, հա րութ յուն առ նե լը եւ  այլն)՝ վե րա կանգ նե լով այն տե սա կե տը, 

որ դեռ 1895 թ. ա ռա ջար կել էր Ա. Գար գաշ յա նը3, ա պա Ա րա յի եւ Օ րիո-

նի ա նուն նե րի հնչյու նա կան նմա նութ յան հի ման վրա եզ րա կաց նում, որ 

Հայ կի եւ Օ րիո նի նույ նա ցումն ան կա րե լի էր: Ե թե Ա րա յին եւ Օ րիո նին 

կողք կող քի դնե լու հա մար նրանց ա նուն նե րի ստու գա բա նութ յու նը մի 

պահ մտա ծենք միայն տե սա կա նո րեն է հնա րա վոր («Ա րայ եւ Օ րիոն բա ռե-

րը նոյն ար մատն ու նեն՝ ար (օ=աւ) հնչիւ նա կան սկզբուն քով». տե՛ս Մ, 35-36) 

կամ,  պայ մա նա կա նո րեն ա սած, գու ցե կա մա յա կան, ա պա նրանց գոր ծա-

ռույթ նե րի ընդ հան րութ յու նը չտես նե լն անհ նար է: Ան շուշտ, բա նա սի-

րա կան ա ռու մով հար ցը վերջ նա կան լուծ ված չի կա րե լի հա մա րել, քա նի 

որ, ինչ պես գի տենք, ա ռաս պե լա բա նա կան հա մա պա տաս խա նե ցում նե րը 

ընդ հան րա պես միար ժեք չեն: Այս տեղ մեզ հա մար կար եւորն այն է, որ Գ. 

Մա դո յա նը չի կաշ կանդ վել այ լոց, այս ան գամ հե ղի նա կա վոր գիտ նա կա նի 

փաս տար կից եւ  ա ռա ջադ րել ու զար գաց րել է այն հիմ նա վո րու մը, որն իր 

հա մար ա վե լի ըն դու նե լի է:

Բա նա սի րութ յամբ ու բա նահ յու սութ յամբ զբաղ վող նե րի հա մար 

հաս տա տա պես շա հե կան կգա նաեւ « Հայ կեան ա ռաս պե լին ա ռըն չո ւող 
դրո ւագ ներ յետջր հե ղե ղեան պատ մու թիւ նից» վեր տա ռութ յամբ հոդ վա-

ծը, որ տեղ Գ. Մա դո յա նը քաղ ված քա բար ներ կա յաց նում է հատ ված ներ՝ 

« Պատ մա կան ակ նարկ Նո յեան՝ Եւ րո պա յում կա տա րած պտոյտ նե րի» 

2 Մ. Աբեղյան, Երկեր, հտ. Գ., Եր., 1968, էջ 31:
3 Տե՛ս Ա. Գարագաշեան, Քննական պատմութիւն Հայոց, մասն Ա., Թիֆլիս, 1895, էջ 4: 
Ի դեպ, Ա. Գարագաշյանի այս տեսակետը հիշում է նաեւ ինքը՝ Գ. Մադոյանը, սակայն 
այլ տեղում այլ առիթով. տե՛ս Մ, 68: 
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գրքից (հա կիրճ՝ «Պ տոյտ նե րի գիրք»), որ լա տի նե րեն բնագ րի անգ լե րեն 

թարգ մա նութ յու նից ինքն է վե րա ծել հա յե րե նի: Այս գիր քը, որ ինչ պես 

ի մա նում ենք Մա դո յա նի ծա նու ցու մից, կա րող էր նա խա պես գրված լի-

նել հա յե րեն, հե տո՝ թարգ ման ված լա տի նե րեն, կրկնա կի լա րում է մեր 

հե տաքրք րութ յու նը: Հե ղի նա կը՝ բա նա սի րա կան այդ հար ցի կա պակ ցութ-

յամբ հօ գուտ հա յե րեն բնագ րի շատ հա կիրճ մի քա նի փաս տարկ ներ հի-

շա տա կե լով՝ թարգ մա նա բար ներ կա յաց նում է գրքի այն հատ ված նե րը, 

ո րոնք բազ մա թիվ ու շագ րավ դրվագ ներ են պա րու նա կում Ա րա րատ յան 

երկ րի ա ռա ջին բնա կիչ նե րի մա սին: Այս տեղ առ կա բազ մա թիվ պատ-

մութ յուն նե րից, որ շատ տե ղե րում տար բեր վում են ի րենց զու գա հեռ թե՛ 

աստ վա ծաշնչ յան, թե՛ պա րա կա նոն հատ ված նե րից, Գ. Մա դո յա նը ա ռա-

վել կար եւո րութ յուն է տա լիս հատ կա պես, ին չը որ բնա կան է, հայկ յան 

ա ռաս պե լի հետ զու գադ րե լի այն դրվագ նե րին, ո րոնք այլ կերպ են ներ-

կա յաց նում հա յոց նա հա պե տի հան գա ման քը:

Թարգ մա նա բար մեջ բեր վող քաղ վածք նե րից հե տո Գ. Մա դո յա նը, ել-

նե լով վեր ջին նե րի բո վան դա կութ յու նից, ա նում է շատ հե տաքր քիր ու 

կար եւոր հետ եւութ յուն ներ, ու ե թե նրանց մի մա սը ուղ ղա կիո րեն չի 

էլ առնչ վում հայկ յան ա ռաս պե լին, միեւ նույն է, շատ ու շագ րավ է: Հի-

շենք, օ րի նակ, մեկ-եր կու սը. « Պատ մագ րա կան եր կի նմա նու թեամբ գրա-

ռեց ( Նո յը- Վ. Ա.) ջրե րի բարձ րա նալն ու աշ խար հի մեծ հե ղե ղու մը» տո-

ղով ուղ ղա կիօ րէն նշւում է, որ ջրհե ղե ղից յե տոյ ա ռա ջին գրա ւոր խօս քը Հայ քում է 

ե ղել: Այ նու հետ Նո յը ներ կա յա նում է իբրեւ հնա գոյն հե ղի նակ, որ «գրել էր բա զում 
գրքեր, որ յե տա գա յում սկիւ թաց ւոց եւ հա յոց քրմերն ու հո գե ւո րա կան նե-

րը պա հե ցին ու պահ պա նե ցին մե ծա գոյն խնամ քով եւ եր կիւ ղա ծու թեամբ», 
այ սինքն գրա ւոր ա մե նա հին եւ կար եւո րա գոյն յու շար ձան նե րը եր կար ժա մա նակ 

պա հո ւել են Ա րա րա տեան երկ րում, եւ բ նա կան է, որ պա հող նե րը պի տի տի րա պե-

տէին թէ՛ ըն թեր ցա նու թեա նը, թէ՛ գրա ւոր խօս քին» (Մ, 57): Կամ՝ «Այս ա մե-

նը տանն (Ար մե նիա յում- Վ. Ա.) այս պէս կար գա ւո րե լով» տո ղը ո րո շա կի 

մատ նան շում է, որ Նոյ նա հա պե տի տու նը Հայ քում էր» (Մ, 59): Մեկն էլ՝ « Նո յը 
նաեւ սո վո րեց րեց եւ բա ցատ րեց նրանց (իր զա վակ նե րին- Վ. Ա.) մո լո րակ-

նե րի ծի րե րը եւ տա րին բա ժա նեց տաս ներ կու ամ սո ւայ՝ հա մա ձայն լուս նի 
ու ղեծ րի եւ շր ջապ տոյ տի: Նաեւ իր տիե զե րա գի տա կան ի մա ցու թեամբ եւ  
երկ նա յին մար մին նե րի շարժ ման դի տարկ մամբ նա կա րո ղա նում էր կան-

խա տե սել յա ջորդ տա րո ւայ ե ղա նա կա յին փո փո խու թիւն նե րը». հա տո ւա ծը 

միան շա նակ զօ րեղ կռո ւան է, ե թէ ոչ փաս տարկ, այն հե տա զօ տող նե րի օգ տին, որ 

պնդում են, թէ տիե զե րա գի տու թիւ նը Հայ քում տա րա ծո ւած է ե ղել դեռեւս վաղն ջա-
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կան շրջա նում, իսկ «երկ նա յին մար մին նե րի շարժ ման դի տարկ մամբ» ա սե լով, 

հա մոզ ւում ենք, որ ի րա ւամբ Հա յաս տա նում տիե զեր քի դի տարկ ման կա յան է ե ղել» 

(Մ, 59):
Հոդ վա ծագ րի հետ եւութ յուն նե րը, ինչ պես տես նում ենք, բխում են 

գրքի մա տու ցած   փաս տարկ նե րից: Սա կայն միան շա նակ ա սել ու պնդել, 

թե այդ վկա յութ յուն նե րը ստու գա պես հա վաս տի են իբրեւ ի րո ղութ յուն, 

թերեւս ճիշտ չի լի նի: Շո շափ ված բո լոր հար ցե րի վե րա բեր յալ բա նա վե-

ճե րը, ինչ պես գի տենք, մե զա նում (եւ  ոչ միայն մե զա նում) հին ար մատ-

ներ ու նեն, ո րոնք, կար ծում ենք, գի տա կա նո րեն ա պա ցուց ված, հա մո զիչ 

լու ծում դեռ չեն ստա ցել հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի (լեզ վա բան, 

հնա գետ, պատ մա բան եւ  այլք) ու ժե րի հա մախմբ ման բա ցա կա յութ յան, 

տվյալ նե րի սա կա վութ յան, տե սա կետ նե րի ան հա մա տե ղե լիութ յան պատ-

ճառ նե րով: Բայց միջ նա դար յան այս օ տար աղբ յու րի տված տե ղե կութ-

յուն նե րը էա կան փո փո խութ յուն են մտցնում գի տա կան բա նա վե ճում` 

թու լաց նե լով «ա մեն բան հեր քող նե րի» դիր քե րը։

Հոդ վա ծի հե տա գա շա րադ րան քում Գ. Մա դո յա նը ար դեն  քննարկ ման 

է ա ռել «Պ տույտ նե րի» հատ կա պես այն հատ ված նե րը, ո րոնք զու գադ րե լի 

են մեր հայկ յան ա ռաս պե լի հետ: Չմ նա լով սոսկ միջ նա դար յան այդ աղբ-

յու րի եւ հայ կա կան ա վան դութ յան հա մադ րե լի պա տում նե րի շրջա նա-

կում՝ հոդ վա ծա գի րը բազ միցս ցույց է տա լիս նաեւ տար բե րութ յուն նե րը, 

որ դարձ յալ շա հե կան են: Ոչ պա կաս ու շագ րավ են նաեւ օ տա րա լե զու 

աղբ յու րի ա վան դած հա տուկ ա նուն նե րի (օ րի նակ՝ Բար զա նէս, Սա բատ, 

Սա տուրն) ստու գա բա նութ յուն նե րը: Միմ յանց հետ հա մադ րե լով Նոյ նա-

հա պե տի ու նրա հա ջորդ նե րի վե րա բեր յալ ա ռաս պե լա բա նա կան եւ դի-

ցա բա նա կան տար բեր պա տում ներ, հիմն վե լով տար բեր հե տա զո տող նե րի  

տե սա կետ նե րի վրա, նաեւ բազ մա թիվ ու սում նա սի րող նե րի կար ծիք նե րը 

զու գադ րե լով, Գ. Մա դո յա նը հան գա մա նա լից քննութ յան ճա նա պար հով 

հա մո զում է, որ, օ րի նակ, «այ լոց « Բար զան»-ը ի րա կա նում մեր « Վար դան»-ն  է», 

իսկ «անգ լիա կան աղ բիւ րում յի շա տա կո ւած Սա բատ-(իուս) ա նու նը զու գադ րե լի 

է հա յոց Սմ բատ ( Սում բատ- Շամ բատ- Սամ բատ) ա նո ւա նը» (Մ, 71, 72): Ա կա-

մա յից ար տա ռոց թվա ցող այս կռա հում նե րը, սա կայն, հետ եւութ յուն են 

բա նա սի րա կան քննութ յուն նե րի ու ստուգ ման  արդ յու նա վետ այն պի սի 

մի ջոց նե րի, որ գրե թե տա րա կույս չեն թող նում: 

Իր հա ջորդ հոդ վա ծով Գ. Մա դո յա նը քննութ յան է ա ռել Հայ քին եւ 

հա յոց ծա գում նա բա նութ յա նը առնչ վող այն տե ղե կութ յուն նե րը, ո րոնք 

կան Ե ղի շե Վար դա պե տի՝ Աստ վա ծաշն չի «Ծնն դոց գրքին» նվիր ված մեկ-



2018 Գ.   ՆՈՐ ՀՐԱՏ. ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆԸ ԵՒ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆԸ  151

նութ յան մեջ՝ հայտ նի «Ա րա րա ծոց մեկ նու թիւն» վեր նագ րով, որ, ինչ պես 

գի տենք, տար բեր դա րե րի եւ հե ղի նակ նե րի ձե ռագ րե րից հատ վա ծա բար 

ժո ղո վել է մե ծա նուն գիտ նա կան Լ եւոն Խա չիկ յա նը: Այդ տե ղե կութ յուն-

նե րը, որ քան էլ թեեւ սա կա վա թիվ, Մա դո յա նի, բնա կա նա բար նաեւ մեզ 

հա մար, այս դեպ քում ա ռա վել կար եւո րութ յուն են ստա նում հատ կա պես 

նրա նով, որ գրվել են Մով սես Խո րե նա ցու՝ հա յոց ծա գում նա բա նութ յան 

վե րա բեր յալ հա ղոր դած տե ղե կութ յուն նե րից ան կախ: Սա կայն ա ռա վել 

կար եւոր վում է հե ղի նա կի այն նկա տու մը, որ Հայ քին եւ հա յոց ծա գում-

նա բա նութ յան վե րա բեր յալ Ե ղի շեի ծա նո թութ յուն նե րը օգ տա գոր ծած 

գրա վոր աղբ յուր նե րի հա մե մատ եր բեմն ու նեն այն պի սի տար բե րութ յուն-

ներ, ո րոնք ա նա ռար կե լի են դարձ նում մեր մա տե նագ րի, բա ցի գրա վոր 

հու շար ձան նե րից, իր ձեռ քի տակ մեկ ու րիշ՝ «իր ծագ մամբ հայ կա կան» 

աղբ յուր ու նե նա լը: Այս հա մոզ ման մեկ նա կե տից էլ Մա դո յանն սկսում է 

իր հա մե մա տութ յուն նե րը՝ ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն դարձ նե լով հատ-

կա պես հետջր հե ղեղ յան դեպ քե րի ե ղի շե յան մեկ նութ յուն նե րին: Դրս եւո-

րե լով բա նա սի րա կան վարժ մո տե ցում՝ Գ. Մա դո յա նը այս տեղ օգ տա գոր-

ծում է հա մե մա տութ յան արդ յու նա վետ ե ղա նակ ներ, կի րար կում ստուգ-

ման տար բեր մի ջոց ներ՝ շատ հա ճախ եր եւան բե րե լով նաեւ իր լեզ վա բա-

նա կան հմտութ յուն նե րը: Նա ա ռանց կաշ կանդ վե լու՝ տուրք չտա լով գի-

տա կան մտքի պահ պա նո ղա կան բնույ թին եւ հա ճախ հաղ թա հա րե լով ըն-

դուն ված հե ղի նա կութ յուն նե րին կառ չած մնա լու սո վո րույ թը, հա րուստ 

ծա նո թագ րութ յուն նե րով բազ մա թիվ տար բեր աղբ յուր նե րի ման րազ նին 
հա մե մա տութ յան ու քննութ յան ճա նա պար հով ա նում է հե տաքր քիր հետ-

եւութ յուն ներ, ո րոնք ար ժա նի են լուրջ ու շադ րութ յան: Շատ չէ, բե րենք 

ըն դա մե նը մեկ օ րի նակ: Ինչ պես գի տենք, Ե. դա րի հայ մա տե նագ րութ յան 

մեջ Ա րա րատ լե ռն ու նի Ա րա րատ կամ Ա րա րադ գրութ յու նը, եւ միայն 

Ե ղի շեի մոտ է հան դի պում  Այ րա րաթ վկա յութ յու նը4: Անդ րա դառ նա լով 

Ե ղի շեի՝ Ա րա րատ բա ռին տված ստու գա բա նութ յա նը եւ  այդ լե ռան` Հա-

յաս տա նում կամ այլ տա րած քում գտնվե լու տա րա կար ծութ յուն նե րին՝ Գ. 

Մա դո յա նը գրում է. «Ե ղի շէն եւս ծա նօթ չէ Ա րա րադ-Ա րա րատ տար բե րու թեա նը, 

նա գի տի ե րեք Ա րա րատ՝ Պա ղես տի նի, Գա միր քի եւ «մերս», ու խօ սում է ար տա սա-

նա կան ա ռանձ նա յատ կու թիւն նե րի մա սին՝ «մերն Այ րա րաթ է ար տա սան ւում (կա՛մ 

հնչում)»: Հետ եւա բար՝ Մեկ նու թեան շա րադ րան քի հա մա ձայն, ոչ թէ Հայ քում կա յին 

4  Ի դեպ, Այրարաթ վկայել է եւ Գրիգոր Խլաթեցին (1349-1425)` որպես գավառի ան-
վանում. «Եւ ընտ գաւառ Այրարաթին մըտին յաշխարհն յԱղւանին» (տե´ս «Յի շա-
տակարան Աղետից» Գրիգորի Խլաթեցւոյ. պատմական վիպասանութիւն, Վաղար-
շապատ, 1897, էջ 4։
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եր կու՝ բո լո րո վին տար բեր տե ղանք ներ՝ Ա րա րադ եւ Ա րա րատ, այլ այս տե ղա նո ւան 

աշ խար հագ րու թիւնն ա ւե լի մեծ էր: Մեր կար ծի քով՝ Բա բե լո նից հե ռա նա լիս Հայկն 

ուղ եւոր ւում է ոչ թէ Վա նայ լճի կող մե րը, այլ Ա րա րա տեան դաշտ՝ Մա սիս...» (Մ, 

78): 

Հոդ վա ծում պա կաս հե տաքր քիր չեն Ա րա մազ դի գո տի-ծիա ծա նին 

անդ րա դար ձում նե րը, նախ նի լեզ վի եւ հա յե րե նի նույ նութ յան խնդրի 

վե րա բեր յալ վեր լու ծութ յուն նե րը կամ, ա սենք, բա բե լոն յան աշ տա րա կա-

շի նութ յան մա սին հին աղբ յուր նե րում պահ պան ված բնու թագ րում նե րի 

զու գադ րում նե րը՝ Ե ղի շեի  նկա րագ րութ յուն նե րի հետ, եւ  այլն:

Իսկ « Վա հագ նի ա ռաս պե լի շուրջ» հոդ վա ծում Գ. Մա դո յա նը, Աժ դա-

հա կի քա ջա ծա նոթ ե րա զը հա մե մա տա կան հան գա մա նա լից քննութ յան 

մեջ դնե լով Վա հագ նի ծննդի նկա րագ րութ յան հետ, նրա նում տե սա նե-

լի է դարձ նում վի շա պա մար տիկ ամպ րո պա յին հե րո սի ա ռաս պե լին վե-

րա բե րող բազ մա թիվ հատ կա նիշ ներ ու մո տիվ ներ եւ դ րան ցից նախ են-

թադ րում, թե «բնագ րում աղ ճա տում կայ», ա պա հետ եւեց նում, որ «Ա մե նայն 

հա ւա նա կա նու թեամբ ե րա զում դի տար կո ւող ար տա յայ տու թիւ նը («իսկ եր րորդն 

զվի շապ ա նա րի սան ձեալ ի մե րոյս վե րայ շա հա տա կեալ յար ձա կէր տէ-

րու թեանս»- Վ. Ա.) պի տի ա ռըն չո ւէր Վա հագ նին» (Մ, 101) եւ  ոչ Տիգ րան 

Եր վանդ յա նին, ինչ պես սո վո րա բար կարծ վում է: 

Ու կար ծեք կան խավ գու շա կե լով, որ իր պնդում նե րը կա րող են հան-

դի պել վի ճար կե լի կամ մեր ժե լի վեր լու ծութ յուն նե րի, կան խավ էլ փոր-

ձում է պա տաս խա նել դրանց՝ իր դի տար կում նե րն առ նե լով փա կագ ծե-

րի մեջ. «(ին չո՞ւ յատ կա պէս Վա հագ նին եւ  ոչ Տիգ րա նին. ար դեօ՞ք ե րա զում հան դէս 

ե կող, վի շա պին սան ձած դիւ ցա զու նը Տիգ րա նը չէր կա րող լի նել: Այս ա ռի թով ցան կա-

լի է յի շել, որ ծնո ւող նե րը ե րեքն էին, եւ կրտ սերն էր գնում Աժ դա հա կի հետ մարտն-

չե լու)» (Մ, 101-102): Իսկ քիչ ներք եւում՝ ար դեն բուն շա րադ րան քում, ի 

լրա ցումն այս տրա մա բա նութ յան՝ գրում է. «Այժմ, մի պահ մո ռա նանք ներ-

կա յա ցո ւած հա տո ւա ծի (Աժ դա հա կի ե րա զի- Վ. Ա.) գո յու թեան մա սին եւ կր կին 

ան գամ անդ րա դառ նանք Վա հագ նի ծննդի կա պակ ցու թեամբ հնչած այն մտքին, որ 

դիւ ցա զու նը ծնո ւե լուն պէս վա զում է Հա յաս տա նը կոր ծա նել ցան կա ցող վի շապ նե-

րի դէմ մարտն չե լու: Հարց է ա ռա ջա նում. ո՞ւմ դէմ պի տի մարտն չէր Վա հագ նը, ե թէ 

գե րա գոյն վի շապ Աժ դա հակն ար դէն սպա նո ւած էր» (Մ, 102), իսկ վի շապ նե րը` 

գե րե վար ված: Ինչ պես տես նում ենք, բա ցատ րութ յուն նե րը դարձ յալ տա-

նում են նրան, որ ե րա զի՝ վի շապ հե ծած դյու ցա զու նը իս կա պես էլ պետք 

է լի ներ Վա հագ նը: Ա յո՛, ե թե հաշ վի ենք առ նում Տիգ րա նի եւ Վա հագ նի 

ծննդյան մո տիվ նե րի նույ նութ յու նը, դի ցա բա նա կան նույն բնու թա գի րը 



2018 Գ.   ՆՈՐ ՀՐԱՏ. ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆԸ ԵՒ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆԸ  153

(եր կուսն էլ վի շա պաս պան են), ար տա քին նմա նութ յու նը (Մ. Խո րե նա ցու 

մոտ եւ՛ Տիգ րա նը, եւ՛ Վա հագ նը նկա րագր վում են որ պես խարտ յաշ), կա-

րող ենք ա սել, որ ա ռաս պե լի հնա գույն տար բե րա կում լե ռան գա գա թին 

կա րող էր տե ղայ նաց վել հենց Վա հագ նի ծնուն դը: Այս պես մտա ծե լով՝ Գ. 

Մա դո յա նի հիմ նա վո րում նե րը, ինչ խոսք, դառ նում են ա վե լի հա մո զիչ:

Տ պա վո րիչ են եւ հոդ վա ծի շա րու նա կութ յունն ու վեր ջը: Աժ դա հա-

կի ե րա զում դի ցու հու հատ կա նիշ նե րով օժտ ված կի նը, ինչ պես գի տենք, 

ծնում է ե րեք կա տար յալ դյու ցա զուն ներ, ո րոն ցից ա ռա ջի նը, առ յուծ հե-

ծած, սլա նում է դե պի արեւ մուտք:  Ու րեմն, «ե թէ հա մա րենք,- ինչ պես 

գրում է Գ. Մա դո յա նը,- որ վեր ջին ծնո ւա ծը Վա հագնն էր, եւ թո ւար կումն էլ ա րո-

ւած է նոյն հեր թա կա նու թեամբ, ինչ « Վա հագ նի ծնուն դի» մէջ, ա պա կա րե լի է ա սել, 

թէ Բաբն այս տեղ՝ ար եւի աս տո ւա ծու թիւնն է խորհր դան շում» (Մ, 104): Հա մե-

նայն դեպս չի կա րե լի բա ցա ռել, ա ռա վել եւս  երբ հաշ վի ենք առ նում այն, 

որ Խո րե նա ցին Մա սիսն ան վա նում է «ա րե գակ նա ճեմ լեռ» (Ա. ԺԲ)5, ո րից 

կա րող են են թադ րել, թե այս տեղ է ապ րել կամ այս տե ղից է ծա գել ար եւի 

աստ վա ծը:

Վա հագ նի ծննդյան տե սա րա նը նկա րագ րող բա նաս տեղ ծա կան պատ-

կե րը Գ. Մա դո յա նին զբա ղեց րել է նաեւ նրա նում կի րառ ված գույ նե-

րով՝ կա պույ տը, ծի րա նին եւ կար մի րը, ո րոնք, ինչ պես աշ խա տա սի րողն է 

տար բեր աղբ յուր նե րից բեր ված օ րի նակ նե րի հա մադ րութ յամբ հիմ նա վո-

րում, ի րենց ան փո փոխ հա ջոր դա կա նութ յամբ ա մեն եւին էլ պա տա հա կան 

չեն ե ղել եւ  ու նե ցել են ո րո շա կի խոր հուրդ: Ա ռաս պե լի գու նա յին տե ղե-

կութ յուն նե րը լրաց նե լով բո ցա գույ նով («Եւ ի բո ցոյն վա զէր խար տեաշ 
պա տա նե կիկ») եւ թուխ բո ցով («Ընդ ե ղե գան փող ծուխ ե լա նէր»)6՝ Գ. 

Մա դո յա նը ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն է դարձ նում նաեւ բա նաս տեղ-

ծա կան ե ղեգ նին եւ Աստ վա ծաշն չից ու հայ մա տե նագ րութ յու նից ա ռած 

նմուշ նե րով բա ցատ րում, որ այդ բույ սի նկատ մամբ ե ղել է բա ցա ռիկ վե-

րա բեր մունք: Հան րա գու մա րի բե րե լով իր կող մից կուռ տրա մա բա նութ-

յամբ դի տարկ ված նյու թը՝  նա եզ րա կաց նում է, որ ինչ պես հին հա յոց 

հա վատ քում, այն պես էլ Ար եւել քի եւ Արեւ մուտ քի հա վա տա լիք նե րում 

հիշ յալ գույ նե րը եւ  ե ղեգ նը մշտա պես փոխ կա պակց ված են ե ղել, առնչ վել 

են ամպ րո պի աստ ծու պաշ տա մուն քի հետ, իսկ հե տա գա յում այդ պատ-

կե րա ցում ներն ար ձա գանք են գտել նոր կրոն նե րում: Հի շա տա կե լի են 

5  Արեգնակաճեմ բառի նշանակության մասին տե՛ս Մ. Խորենացի, Հայոց պատմու-
թյուն, Երեւան, 1981, էջ 466-ի 47-րդ ծանոթագրությունը:

6  Ընդգծումները մերն են՝ Վ. Ա.:
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նաեւ այս հոդ վա ծում («Ամպ րո պի աս տո ւա ծու թիւն եւ  իր ար ձա գանք նե-

րը») առ կա  հա մե մա տութ յուն նե րը, որ ա նում է Գ. Մա դո յա նը Աժ դա հա-

կի ե րա զում եր կուն քի ցա վե րով բռնված ծի րա նազ գեստ կնոջ կա պակ-

ցութ յամբ: 

Գր քի վեր ջին՝ «Եւս մէկ գող թան երգ. Գող թան եր գեր եւ Ա րի տոն 
Փեղ ղա ցի» գլխում, Գ. Մա դո յա նը հա մո զում է, որ Մով սես Խո րե նա ցու 

Պատ մութ յան մեջ Ար տա շես ար քա յի թաղ ման տե սա րա նը նկա րագ րե լիս 

Քեր թո ղա հայ րը որ պես սկզբնաղբ յուր ու նե ցել է ոչ թե Ա րիս տոն Փեղ ղա-

ցու գրա վոր խոս քը, որն իբրեւ նա թարգ մա նա բար վե րա պատ մել է, այլ 

հա յոց հին վե պից ա ռած պատ կե րա վոր նյու թը: Որ պես աս վա ծի գլխա-

վոր փաս տար կում՝ աշ խա տա սի րո ղը Պատ մութ յան դի տարկ վող հատ վա ծը՝ 

սկսած « Դա գաղքն էին ոս կե ղենք…»-ից մինչեւ «եւ զ հետ՝ բազ մու թիւն 

ռամ կին»-ը, տո ղա տում է եւ լեզ վաո ճա կան ու խոս քի քե րա կա նա կան կա-

ռուց ման ա ռում նե րով նույն հատ կա նիշ նե րը ընդ հան րա պես բնո րոշ տես-

նե լով Գող թան եր գե րի հա մար, նաեւ հաշ վի առ նե լով տո ղատ ման հան գա-

մանք նե րը՝ նույն եր գե րի հա մար նկա տե լի օ րի նա չա փութ յուն նե րով՝ հա-

մո զում, որ իս կա պես էլ այս տեղ գործ ու նենք մի թան կար ժեք « Գող թան 

մա սուն քի» հետ: Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է՝  Մա դո յա նի պնդու մը շատ 

է հա մար ձակ եւ կա րող է վի ճե լիութ յան տարր ու նե նալ իր մեջ: Սա կայն,  

ան կեղ ծո րեն պետք է ա սենք, որ գո նե մեզ հա մար բա նա սե րի բա ցատ րութ-

յուն ներն այն քան են հիմ նա վոր, որ տա րա կու սե լի ո չինչ չի մնում:

Ա վար տե լով մեր հա մա ռոտ գրա խո սա կա նը Գ. Մա դո յա նի գրքի վե րա-

բեր յալ, որն ըստ էութ յան նրա ստեղ ծա գոր ծա կան վաս տա կի ընտ րա նին 

է, մենք ձգտե ցինք հատ կա պես անդ րա դառ նալ իր ու սում նա սի րած թե մա-

նե րի այն կող մե րին, ո րոնք, մեր կար ծի քով, ա ռա վել էա կան են եւ  ար ժա-

նի հա տուկ ու շադ րութ յան: Աշ խա տա սի րո ղի ու սում նա սի րութ յուն նե րի 

թե մա նե րը որ քան էլ բազ մաբ նույթ, այ նո ւա մե նայ նիվ, ինչ պես տե սանք, 

ու նեն ներ քին փոխ կա պակ ցութ յուն եւ վե րա բե րում են մեր պատ մութ յան 

ու բա նահ յու սութ յան վաղն ջա կան շրջա նին: Գ. Մա դո յա նը, ինչ պես հա-

մոզ վե ցինք, դրսեւո րել է հա մա կող մա նի ի մա ցութ յուն,  գի տա կան խոր 

ու բազ մա կող մա նի կա րո ղութ յուն: Շ նոր հիվ Գ եւորգ Մա դո յա նի՝ բա նա-

սեր-ու սում նա սի րո ղի սե ղա նին դրվում է մի գիրք, ո րը հաս տա տա պես 

կհարս տաց նի ըն թեր ցո ղի պատ կե րա ցում նե րը, կընդ լայ նի գի տե լիք նե րը 

հա յոց ծա գում նա բա նութ յան, հայ կա կան դի ցա րա նի եւ  ընդ հան րա պես 

բա նահ յու սութ յան հին շրջա նի վե րա բեր յալ: 


