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ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ

(Երեւան, Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր եկեղեցի, 6 յունուարի, 2022 թ.)

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն։

«Փառք ի բարձունս մեծիդ Աստուծոյ,
որ եկիր եւ փրկեցեր զտիեզերս 
Քոյով յայտնութեամբ»

(Շարական Սուրբ Ծննդեան):

Սի րե լի՛ հա ւա տա ւոր ժո ղո վուրդ,
Մեր Տէր Յի սուս Քրիս տո սի Սուրբ Ծնն դեան տօ նին «Քրիս տոս ծնաւ 

եւ յայտ նե ցաւ» երկ նա ձայն աւե տի սով Մեր սէրն ու բա րե մաղ թանք ներն 
ենք բե րում ձեզ՝ եկե ղե ցում հա մախմ բուած բա րե պաշտ հա ւա տա ցեալ
նե րիդ, հա մայն մեր ժո ղովր դին եւ Աս տուա ծոր դու առ ջեւ խո նար հուած 
հո վիւ նե րի ու հրեշ տակ նե րի հետ օրհ նա բա նում մարմ նա ցեալ Փրկչին՝ 
ասե լով. «Փառք բար ձունք նե րում մեծդ Աստ ծուն, որ եկար եւ Քո յայտ
նու թեամբ փրկե ցիր տիե զեր քը»։

Քրիս տո սի Սուրբ Ծնն դեան հրա շա զարդ խորհր դով այ սօր փրկու
թեան յոյսն ու շնորհն են վերս տին իջ նում ար հա ւիրք նե րից ու աղէտ նե րից 
խռո վա յոյզ աշ խար հի վրայ։ Բեթ ղե հե մեան աստ ղի պայ ծառ շո ղար ձա կու
մով, մա նուկ Յի սու սի ծննդեան շնոր հով Բեթ ղե հեմ դար ձած հո գի նե րից 
ցրւում է ա նյու սու թեան խա ւա րը։ Աս տուած Իր միա ծին Որ դու յայտ նու
թեամբ հրա ւէր է ուղ ղում ողջ մարդ կու թեա նը՝ իրենց սրտե րը դարձ նե լու 
աս տուա ծա յին ան սահ ման սի րոյ յայտ նու թեան վկա յա րան, մեղ քե րից 
սրբուե լու, վե րա փո խուե լու եւ նո րո գու թեան մի ջո ցով փրկուե լու: «Հե ռո՛ւ 
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վա նե ցէք ձեզ նից հին մար դուն իր նախ կին կեն ցա ղով, այն, որ ապա կա
նուած է խա բե պա տիր ցան կու թիւն նե րով. նո րո գուե ցէ՛ք ձեր մտքով եւ հո
գով ու հա գէ՛ք նոր մար դը, որ ստեղ ծուած է ըստ Աստ ծու՝ ար դա րու թեամբ 
եւ ճշմա րիտ սրբու թեամբ»,— յոր դո րում է առա քեա լը (Եփ. Դ. 22—24):

Մար դու նո րո գու թեան ու փրկու թեան ուղին Աստ ծոյ պա տուի րան նե
րով ապ րելն է, մեղ քի կա պանք նե րից ազա տագ րու մը, ին չը հաս տա տուն 
երաշ խիքն է մարդ կու թեան յա րա տեւու թեան եւ գրա ւա կա նը յա ւի տե նա
կան երա նու թեան։ Փրկիչ մեր Տէ րը, որ պէս Աստ ծոյ առ մարդն ունե ցած 
ան սահ ման սի րոյ եւ հո գա տա րու թեան առ հա ւատ չեայ, հա ւաս տում է, որ 
աշ խար հը կա րող է վե րա փո խուել, տա ռա պան քի ու անար դա րու թեան 
իրա կա նու թիւ նը կա րող է վե րա ծուել երա նու թեան վայ րի՝ ըստ Եսա յի 
մար գա րէի վկա յու թեան. «Դժուա րին տե ղե րը պի տի դիւ րին դառ նան, 
եւ առա պար նե րը՝ դաշ տեր։ Պի տի յայտ նուի Տի րոջ փառ քը, եւ ամեն մի 
մարմ նա ւոր պի տի տես նի Աստ ծու փրկու թիւ նը» (Եսա յի Խ. 4—5)։

Սի րե լի՛ բա րե պաշտ ժո ղո վուրդ, Սուրբ Ծնն դեան հրեշ տա կա ձայն աւե
տի սը այս օրե րին՝ աղէ տա լի պա տե րազ մի կո րուստ նե րի ցա ւով մոր մո քու
ող, բե կուած ու տագ նա պած, անո րո շու թիւն նե րով ան հան գիստ մեր սրտե
րին մխի թա րու թիւն ու սփո փանք է բե րում, որ Տի րոջ փրկա րար շնորհ
նե րով զօ րա նանք, հա ւա տով փո խա կեր պուենք եւ յոյ սով յաղ թա նա կենք։ 
Այս պի սի ոգով ու ըն թաց քով, ան տա րա կոյս, պի տի կա րո ղա նանք յաղ թա
հա րել պա տու հաս ներն ու նե ղու թիւն նե րը եւ հզօ րա նալ որ պէս ժո ղո վուրդ 
ու պե տու թիւն, հայ րե նիք եւ սփիւռք։ Մեր հայ րե րը մեզ ուսու ցա նել են, 
որ անն կուն լի նենք աղէտ նե րի ու փոր ձանք նե րի դէմ, թոյլ չտանք, որ մեզ 
պար տու թեան մատ նեն հոգ սերն ու կա րիք նե րը, հայ րե նի քի ապա գա յի 
հան դէպ տագ նապ նե րը։ Թէ՛ հայ րե նի քում եւ թէ՛ աշ խար հաս փիւռ մեր հա
մայնք նե րում լի նենք միա բան ու միաս նա կան։ Մեր ան միա բա նու թիւնն ու 
ան հա մե րաշ խու թիւ նը ծնունդ են տա լու նոր կո րուստ նե րի՝ ոտ նա կոխ անե
լով մեր մեծ ու փոքր յաղ թա նակ նե րը։ Ներ կա յիս բարդ իրադ րու թեան մէջ 
հարկ է, որ սթա փուենք, մեր ժենք Աստ ծուց մեզ հե ռաց նող ըն թացք նե րը եւ 
մեր կեանքն ամ րօ րէն խարս խենք դա րե րի փոր ձու թիւն ան ցած, մեր ժո
ղովր դի յա րա տեւու թիւ նը երաշ խա ւո րած ազ գա յին եւ հո գեւոր ար ժէք նե րի 
վրայ։ Ամենքս սրբա զան պարտք ունենք հայ րե նի քի հա մար նա հա տա կու
թեան պսակն ըն դու նած մեր զա ւակ նե րի յի շա տա կի առ ջեւ՝ անձ նու րաց 
ջան քեր ներդ նե լու յա նուն հայ րե նի մեր երկ րի, յա նուն Ար ցա խի ազատ 
կեան քի, յա նուն հա յոց պե տա կա նու թեան ան սա սա նու թեան ու ազ գա յին 
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մեր ինք նու թեան ան խա թար պահ պա նու թեան։ Միշտ յի շենք՝ հայ րե նի քի 
շա հը վեր է ամե նից, մեր ժո ղովր դի ազատ ու ապա հով կեան քը՝ առաջ նա
հեր թու թիւն։ Հզօր ու շէն հայ րե նի քի տես լա կա նի իրա գոր ծու մը պա հան
ջում է յանձ նա ռու թեան եւ անձ նա զո հու թեան ոգի ու գի տակ ցու թիւն, ազ
նիւ ու ար դար գոր ծե լա կերպ եւ հո գեւոր, բա րո յա կան ար ժէք նե րի վրայ 
հիմ նուած կեն սա կերպ։ Այդ առա քե լու թիւ նը հնա րա ւոր է իրա կա նու թիւն 
դարձ նել մեր Տի րոջ լու սա ւոր օրի նա կով, որ, ըստ Իր խօս քի, չե կաւ պաշ
տօն, ծա ռա յու թիւն եւ պա տիւ ըն դու նե լու, այլ ծա ռա յե լու (Մատթ. Ի. 28)։ 
Ամեն մի պաշ տօն եւ իշ խա նու թիւն հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան կամ 
պե տա կան ոլոր տում պէտք է ծա ռա յի երկ րի առա ջըն թա ցին, ընդ հա նու րի 
բա րե կե ցու թեանն ու ապա հո վու թեա նը, ինչ պէս բա րե պաշտ ըն տա նի քում։ 
Երբ պաշ տօ նը դա դա րում է սպա սա ւո րու թիւն ըն կա լուե լուց, դառ նում է 
պատ ճառ կա մա յա կա նու թիւն նե րի, չար ու անար դար գոր ծե րի: Մինչ ազ
գա շահ ու հայ րե նա նու էր բա րի գոր ծե րով, մի մեանց հան դէպ հո գա ծու
թիւն, սէր ու խնամք ցու ցա բե րե լով է, որ ուժ ու զօ րու թիւն կու նե նանք նե
ղու թիւն ներն ու դժուա րու թիւն նե րը յաղ թա հա րե լու, եր կիր շէ նաց նե լու։ 
Փրկչի Սուրբ Ծնն դեան խորհր դով նո րո գուած կեան քով, հա ւա տում ենք, 
կա րող պի տի լի նենք կեր տե լու նոր իրա կա նու թիւն, որ տեղ գե րա կայ կլի
նեն փոխ հաս կա ցո ղու թիւնն ու հա մե րաշ խու թիւ նը, ուղ ղամ տու թիւնն ու 
հայ րե նա նուի րու մը. նոր իրա կա նու թիւն, որ տեղ իւ րա քան չիւր յանձ նա
ռու թիւն մի տուած կլի նի մեր ժո ղովր դի իղ ձե րի ու ձգտում նե րի իրա գործ
մա նը։ Այս տես լա կա նով եւ Քրիս տո սի պար գեւած փրկու թեան շնոր հով, 
սի րե լի՛ հա ւա տա ցեալ ներ, վե րա փո խենք մեր կեան քի ըն թաց քը եւ միշտ 
քայ լենք վե րել քի ու սի րոյ կե նա րար ճա նա պար հով։

Սուրբ Ծնն դեան եւ Աս տուա ծյայտ նու թեան այս հո գե պա րար օրը 
աղօ թենք միա սին, որ Բարձ րեալն Աս տուած օրհ նի, խա ղաղ պա հի ու 
պահ պա նի հայ րե նի մեր եր կի րը եւ աշ խար հը հա մայն։ Աղօ թենք, որ մեր 
հայ րե նի քը դառ նայ մսուր աս տուա ծա յին ներ կա յու թեան, եւ մեր ժո ղովր
դի զա ւակ նե րի հո գի նե րը զօ րա նան հա ւա տով ու լա ւա տե սու թեամբ։ Թող 
Տէ րը Իր ամե նախ նամ Սուրբ Աջի օգ նա կա նու թեամբ մեզ առաջ նոր դի ըն
թա նա լու հա ւա տոյ բա րի գոր ծոց շա ւիղ նե րով եւ փա ռա բա նե լու Իր Սուրբ 
Անու նը այ սօր եւ միշտ եւ յա ւի տեանս. ամէն:

Քրիս տոս ծնաւ եւ յայտ նե ցաւ,
Ձեզ եւ մեզ մեծ աւե տիս։
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Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 
ԽՈՍՔԸ՝ ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԻ ՏՈՆԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔԻ 

ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՌԻԹՈՎ

(28 հունվարի, 2022 թ.)

«Զի Աստուած ընդ մեզ է»
(Ժամագիրք)։

Սի րե լի՛ հրա մա նա տար ներ, սպա ներ եւ զին վոր ներ,
Այ սօր հա մախմբ վել ենք Սուրբ Էջ միած նում Հա յոց բա նա կի ստեղծ

ման 30ա մյա կի առի թով՝ աղո թե լու մեր երկ րի խա ղա ղու թյան հա մար եւ 
հայ ցե լու, որ Տի րոջ օրհ նու թյու նը, պահ պա նու թյունն ու զո րակ ցու թյու նը 
միշտ լի նեն Հա յոց բա նա կի հետ։

Մեր հայ րե նի քի ան կա խու թյա նը հա ջոր դած երեք տաս նա մյա կում 
մեր բա նակն ան ցավ հնա րա վոր ու անհ նա րին բո լոր փոր ձու թյուն նե րով, 
ան ցավ կազ մա վոր ման դժվա րին ճա նա պար հը: Պար տադր ված ար ցա
խյան պա տե րազ մում փա ռա վոր հաղ թա նակ ներ կեր տեց, նաեւ ապ րեց 
44օ րյա վեր ջին պա տե րազ մի ար հա վիրք նե րի դառ նու թյուն ներն ու ցա
վը։ Այդ իսկ պատ ճա ռով բա նա կի տա րե դար ձի ակն կալ ված ուրա խու
թյու նը չէ, որ պա րու րում է մեր սրտերն այ սօր, այլ սոս կա լի մոր մո քը 
մարդ կա յին եւ տա րած քա յին ծանր ու վշտա գին կո րուստ նե րի եւ դե ռեւս 
չա մոք ված կսկի ծը մեր հո գե լույս նա հա տակ նե րի։

Այ սօր վերս տին մեր հա վա քա կան աղոթ քով Աստծու ար քա յու թյունն 
ենք հայ ցում մեր զոհ ված հե րոս նե րի ան մահ հո գի նե րի հա մար, իսկ մեր 
հրա մա նա տար նե րին ու զին վոր նե րին, որոնք քա ջա բար մա քա ռե ցին 
ու շա րու նա կում են իրենց նվի րյալ ծա ռա յու թյու նը հայ րե նի քին, մաղ
թում հայ կյան ոգի եւ հայ կյան բազ կի հաղ թու թյուն, ամ րու թյուն, կո րով 
եւ իմաս տու թյուն։

Սի րե լի նե՛ր, մեր ժո ղո վուր դը պատ մու թյան ըն թաց քում հա ճախ է 
հայտն վել ամե նա տար բեր աշ խար հա քա ղա քա կան բարդ իրադ րու թյուն
նե րում, երբ հար կադր ված է եղել, կե նաց ու մա հու պայ քար մղե լով, 
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պաշտ պա նել հայ րե նի հողն ու սրբու թյուն նե րը՝ ան վա րան վկա յե լով իր 
աստ ված սի րու թյունն ու հայ րե նա սի րու թյու նը։ Դա րեր շա րու նակ «զի 
Աս տուած ընդ մեզ է» քրիս տո նեա կան խոր հա մո զու մը եւ «վասն հա ւա
տոյ, վասն հայ րե նեաց» ոգե շունչ կար գա խո սը առաջ նոր դող են եղել հա
յոց զո րա կան նե րին՝ ուղեն շե լով հայ րե նյաց պաշտ պան նե րի ազ գան վեր 
սրբա զան առա քե լու թյու նը։ Այ սօր եւս մեր կյան քում Աստծու ներ կա յու
թյան գի տակ ցու թյունն ու «վասն հա ւա տոյ եւ վասն հայ րե նեաց» նշա նա
բա նը պետք է լի նեն յու րա քան չյուր բա նա կա յի նի կյան քի հա վա տամքն 
ու հիմ քը:

Մեր բա նա կի կազ մա վոր ման 30ա մյա տա րե դար ձի հանգր վանն 
առիթ է մեր զա վակ նե րի անձն դիր ծա ռա յու թյան գնա հա տան քի եւ 
ար ժեւոր ման, առիթ է նաեւ ինք նաքն նու թյան, գործ ված սխալ նե րին 
եւ թե րա ցում նե րին լուրջ անդ րա դար ձի, որ պես զի ի զո րու լի նենք դի
մա կա յե լու մեր երկ րի առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րին եւ լա վա
տե սու թյամբ մեր հա յացքն ուղ ղե լու դե պի ապա գա։ Պար տու թյուն նե րը՝ 
ան դառ նա լի, եւ վեր քերն ան բու ժե լի են մնում, եթե մե զա նում ուժ չենք 
գտնում վեր հառ նու մի ու արար ման, եթե գլուխ է բարձ րաց նում մե ղա
վոր ներ փնտրե լու ու պար տու թյու նը իբ րեւ ան խու սա փե լիու թյուն ներ
կա յաց նե լու մո լուց քը, եթե հա վատ քը չի բխում ան կեղծ սրտից ու մա քուր 
մտքից, որ կա րող է Աստ ծուն մաս նա կից դարձ նել հայ րե նի քը շե նաց նե
լու եւ հզո րաց նե լու առա քե լու թյա նը։ Երբ հա վա տա րիմ ենք գտնվել մեր 
առա քե լու թյա նը, մեր հայ րե նին ծաղ կել է, սահ ման ներն անա ռիկ են 
մնա ցել, երբ ան հա վա տար մու թյան, անար դա րու թյան որոմ է խառն վել 
մեր ար դար ցո րյա նին, պարտ վել ենք, նա հանջ ապ րել եւ եր կիր կորց րել: 
Եր բեք չմո ռա նանք առա քյա լի խոս քը՝ «եթե Աստ ված մեր կողմն է, ո՞վ կլի
նի մեզ հա կա ռակ» (Հռ. Ը. 31):

Սի րե լի նե՛ր, Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի շուրջ ստեղծ ված իրա վի ճա կով 
պայ մա նա վոր ված՝ հրա մա յա կան է ժա մա նակ նե րի պա հանջ նե րին հա
մար ժեք Հա յոց բա նա կի հզո րա ցու մը, որին պի տի նվիր վենք մեր ամեն 
կա րե լիու թյամբ։ Մեր բա նա կի սրբա զան առա քե լու թյու նը պի տի շա
րու նա կի մնալ մեր ժո ղովր դի ազ գա յին ինք նու թյան եւ ազատ ու ան
կախ կյան քի պաշտ պա նու թյու նը մեր պատ մա կան, հա րա զատ բնօր
րա նում, որ տեղ մեր նախ նիք իրենց հա վատ քի եւ հայ րե նա սի րու թյան 
անջն ջե լի հետքն են թո ղել։ Հա յոց Եկե ղե ցին եւ եկե ղե ցա կա նը զո րա
վիգ են Հա յոց բա նա կին, ձեզ, սի րե լի նե՛ր, հայ րե նի քի խա ղա ղու թյան ու 
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ապա հո վու թյան, մեր ար դար իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան կեն սա
կան հանձ նա ռու թյան մեջ։ «Թշնա մին թող չա սի, թե հաղ թե ցի, կամ հա
լա ծիչ ներս ցնծան, եթե սա սան վեմ» (Սաղմ. ԺԲ. 5). մեր բո լո րի հայ րե
նան վեր ծա ռա յու թյամբ պի տի բա ցա ռենք մեր հաս ցեին ար տա բե րու մը 
սաղ մո սա սա ցի այս խոս քե րի։ Հա վա տում ենք, որ փոր ձու թյուն նե րին պի
տի դի մագ րա վենք ազ գա յին միաս նու թյամբ եւ մեր կյան քը պի տի պայ
ծա ռաց նենք նոր հաղ թու թյուն նե րով ու հայ րե նա շեն ձեռք բե րում նե րով։

Վերս տին հայ րա պե տա կան Մեր սերն ու օրհ նու թյու նը բե րե լով ամեն
քիդ Հա յոց բա նա կի 30ա մյա կի առի թով՝ ի խո րոց սրտի հայց ենք բարձ
րաց նում առ Աստ ված հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան դիր քե րում իրենց 
կյանքն ըն ծա յած մեր զա վակ նե րի հա մար։ Աղո թում ենք Հա յոց բա նա
կի հրա մա նա տա րա կան կազ մի ու զին վոր նե րի ապա հով ու ան փոր ձանք 
ծա ռա յու թյան, հաղ թա նակ նե րի եւ հայ րե նի եզերք նե րի խա ղա ղու թյան ու 
ան սա սա նու թյան հա մար։ Թող Տի րոջ ողոր մու թյու նը, խնամ քը եւ Սուրբ 
Աջի հո վա նին լի նեն Հա յոց բա նա կի, մեր հայ րե նի քի, հա մայն աշ խար
հաս փյուռ մեր ժո ղովր դի հետ, այ սօր եւ միշտ. ամեն։



Տ. ԵՐԵՄԻԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԱԲԳԱՐՅԱՆԻ ՔԱՐՈԶԸ՝ 
ԽՈՍՎԱԾ ՍՈՒՐԲ ԳԱՅԱՆԵ ՎԱՆՔՈՒՄ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳԻՆ

(1 հուն վա րի, 2022 թ.)

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

«Ի բաց մեր կա նալ ի ձէնջ ըստ առա ջին գնա
ցիցն զմարդն հին.... զգե նուլ զնոր մարդն՝ որ ըստ 
Աստ ծոյն հաս տա տեալ է, ար դա րու թեամբ եւ 
սրբու թեամբ ճշմար տու թեանն»

(Եփես. Դ. 21—24)։

Սի րե լի՛ բա րե պաշտ հա վա տա ցյալ ներ,
Դա րեր առաջ Հռո մում, բան տարկ ված խա վար բան տախ ցի մեջ, Պո

ղոս առա քյալն այս տո ղերն էր գրում Եփե սո սի հա վա տա ցյալ նե րին եւ 
հոր դո րում հե ռո՛ւ վա նել հին մար դուն իր նախ կին կեն ցա ղով, քան զի այն 
ապա կան ված էր խա բե պա տիր ցան կու թյուն նե րով, եւ միա ժա մա նակ նո րոգ
վել մտքով եւ հո գով ու հագ նել նոր մար դը, որ ստեղծ ված է ըստ Աստ ծու՝ ար
դա րու թյամբ եւ ճշմա րիտ սրբու թյամբ:

Պո ղոս առա քյա լը Եփե սո սի նո րա դարձ քրիս տո նյա նե րին հոր դո
րում էր թող նել հին ապ րե լա կեր պը եւ նոր մարդ դառ նալ: Այ սինքն՝ 
ամեն օր խա չել հին մար դու սո վո րու թյուն ներն ու ցան կու թյուն նե րը եւ 
նման վել Քրիս տո սին:

Ցա վոք, ոչ բո լորն էին գի տակ ցում եւ ձգտում այդ նպա տա կին. շա
տե րի սրտե րում շա րու նա կում էին աճել կրքե րը, ամ րա նում էին արա տա
վոր սո վո րու թյուն նե րը, իսկ քրիս տո նեա կան նա խան ձախնդ րու թյու նը 
թու լա նում էր՝ հո գու հան դեպ ան փու թու թյան, երկ նա յին բարձ րա գույն 
կոչ ման հան դեպ ան հո գու թյան պատ ճա ռով: Ինչ պես անխ նամ ար տում 
են սկսում աճել որոմ ներ, որ վնա սա կար են ցո րե նի հա մար, այն պես եւ 
մար դու սրտում են սկսում կրքե րի փշեր աճել, որ վնա սա կար են բա րե
պաշ տու թյան հա մար, եթե ժա մա նա կին ար մա տա խիլ չար վեն:

ՔԱՐՈԶԽՕՍԱԿԱՆ
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Ահա այս գի տակ ցու թյամբ էր Պո ղոս առա քյա լը Եփե սո սի քրիս տո
նյա նե րին ան դա դար խրա տում եւ կոչ անում հա վա տա րիմ եւ հաս տա
տուն մնալ իրենց հա վա տի մեջ, մո ռա նալ հին մար դուն իր բո լոր սո
վո րու թյուն նե րով եւ հագ նել նոր մար դը՝ Աստ ծու ար դա րու թյամբ եւ 
ճշմա րիտ սրբու թյամբ:

Սի րե լի՛ հա վա տա ցյալ ներ, 2021 թվա կա նը եւս դար ձավ բա նա վոր եւ 
գրա վոր ապ րու մի հի շա տա կա րան: Նոր թվա կան է, նոր լու սա բաց, նոր 
օր, նոր կյան քի սկիզբ՝ լցված լա վա գույն հույ սե րի եւ ցան կու թյուն նե րի 
իրա գործ մամբ: Ամենքս սպա սում ենք հեր թա կան հրաշ քի, մի լու սա վոր 
կյան քի, նոր եր ջան կու թյան: Սա կայն չենք կա րող չար ձա նագ րել, որ ան
ցած տա րի նե րի փոր ձու թյուն նե րի ու դժվա րու թյուն նե րի հե տեւան քով 
արա րած ներս հե ռա ցել ենք մեր Արար չից, դար ձել ան տար բեր բո լոր ար
ժեք նե րի նկատ մամբ եւ տկա րա ցել մեր հա վա տի մեջ: Վե րա դար ձել ենք 
դե պի հին մար դը, որը դա րեր շա րու նակ աղա ղա կում էր իր Աստ ծուն եւ 
խնդրում ազա տել մեղ քի գե րու թյու նից: Պո ղոս առա քյալն այ սօր եւս մեկ 
ան գամ պի տի կրկներ մեզ հա մար հե տեւ յալ խոս քե րը. «Հե ռո՛ւ վա նե ցէք 
ձեզ նից հին մար դուն իր նախ կին կեն ցա ղով.... հա գէ՛ք նոր մար դը, որ 
ստեղ ծուած է ըստ Աստ ծու՝ ար դա րու թեամբ եւ ճշմա րիտ սրբու թեամբ» 
(Եփես. Դ. 22—24):

Արթ նա նա լու եւ սթափ վե լու ժա մա նակն է: Եթե Եփե սա ցի նե րը նո
րա դարձ էին, եւ քրիս տո նեու թյան սեր մե րը նրանց մեջ չէ ին հասց րել 
ծլար ձա կել ամ բող ջու թյամբ, ապա մենք դա րեր ի վեր վա յե լում ենք 
Աստ ծուց մեզ պար գեւ ված փրկու թյան շնոր հը, հե տեւա բար պար տա վոր 
ենք ան սա սան եւ ամուր մնալ մեր հա վա տի մեջ՝  ան կախ աշ խար հա յին 
բո լոր գայ թակ ղու թյուն նե րից:

Թե րա հա վա տու թյան, հա վա տի տկա րա նա լու պա հեր յու րա քան չյու
րիս կյան քում էլ պա տա հում են՝ կախ ված տար բեր դժվա րու թյուն նե րից: 
Սա կայն հա վատն անե րեր պա հե լու հա մար նախ հար կա վոր է վստա հու
թյուն առ Աստ ված եւ համ բե րու թյուն։ Վստա հու թյուն, որ Նրա խոս տում
նե րը ան պայ ման կա տար վե լու են, եւ համ բե րու թյուն, որ պես զի չվհատ
վենք, չհանձն վենք, այլ Նրան ապա վի նե լով՝ համ բե րենք, մին չեւ կգա 
Աստ ծու առ ջեւ ներ կա յա նա լու ժա մա նա կը։

Պար զա պես պետք է հի շել նաեւ, որ մեր երկ նա վոր Հայ րը գրկա բաց 
սպա սում է յու րա քան չյու րիս Իր մոտ՝ ան վեր ջա նա լի երա նու թյան վա յել
քին ար ժա նաց նե լու հա մար: Աստ վա ծա յին ան ճա ռե լի սի րո դի մաց մենք 
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պետք է ջա նանք Աստ ծուն հա տու ցել փո խա դարձ սի րով, ապ րել ու գոր
ծել Նրա կամ քի հա մա ձայն՝ ամեն ին չում փա ռա բա նե լով Նրան:

Եթե ոչ, ապա մեր բո լոր ակն կա լիք նե րը, հույ սերն ու սպա սում նե րը 
պի տի խոր տակ վեն, եւ նոր դժվա րու թյուն ներն ու փոր ձու թյուն նե րը պի
տի ալե կո ծեն մեր կյան քը: Եկե՛ք ական ջա լուր լի նենք Պո ղոս առա քյա լի 
հոր դո րին. այ սօ րեւ եթ վե րա նա յենք մեր կյան քը, մաք րենք մե զա նից մեր 
հնա ցած չար գոր ծերն ու մտքե րը, նո րոգ վենք եւ զար դար վենք Աստ ծու 
բա րի խոս քով։

Վե հա փա՛ռ Տեր, ավար տե լով խոսքս՝ թույլ տվեք Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ միած նի միա բա նու թյան անու նից շնոր հա վո րել Ձերդ Սրբու թյա նը՝ 
Ամա նո րի եւ  Սուրբծնն դյան տո նե րի առի թով՝ մաղ թե լով քա ջա ռող
ջու թյուն, կե նաց արեւ շա տու թյուն եւ ար դյու նա շատ գա հա կա լու թյան 
եր կար տա րի ներ:

Թող Աստ ծու սե րը, Տի րոջ խա ղա ղու թյունն ու Սուրբ Հո գու շնորհ ներն 
ուղեկ ցեն մեզ այս տա րում եւ ընդ միշտ, ամեն:
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Տ. ԽՈՐԵՆ ԱՎԱԳ ՔԱՀԱՆԱ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆԻ ՔԱՐՈԶԸ՝ 
ԽՈՍՎԱԾ ՍՈՒՐԲ ԳԱՅԱՆԵ ՎԱՆՔՈՒՄ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳԻՆ

(7 հունվարի, 2022 թ.)

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն։

Որ սի րէ զանձն իւր, ար ձա կէ զնա, եւ որ 
ատեայ զանձն իւր յաշ խար հիս յայս միկ, 
ի կեանսն յա ւի տե նա կանս պա հես ցէ զնա

(Յովհ. ԺԲ. 25)։

Սի րե լի՛ հա վա տա ցյալ ներ,
Տար վա առա ջին մե ռե լոց հիշ ատա կու թյան օրն է այ սօր՝ Սուրբծնն

դյան եւ Աստ ված հայտ նու թյան մեծ տո նին հա ջոր դող օրը։ Սուրբ Պա
տա րա գի մա տուց մամբ միաս նա բար փա ռա բա նում ենք աշ խարհ եկած 
նո րա ծին Ման կա նը եւ Նրա լույս սնա րի առ ջեւ հի շում ու աղո թում մեր 
ննջե ցյալ նե րի հո գի նե րի խա ղա ղու թյան հա մար, հայ ցում Սուրբ Հո գու 
մխի թա րու թյու նը նրանց ըն տա նիք նե րին ու բո լոր սգա ցյալ նե րին։

Ծանր ու դժվա րին տա րի ապ րե ցինք հայ րե նի մեր երկ րում, ան ցանք 
բազ մա թիվ փոր ձու թյուն նե րի մի ջով, բախ վե ցինք անվ տան գա յին խնդիր
նե րի ու մար տահ րա վեր նե րի։ Ար ցա խյան պա տե րազ մի կո րուստ նե րի 
ցա վը մեր սրտում՝ ջա նա ցինք վե րա կազ մա կեր պել մեր կյան քը, նո րո գել 
հույ սը, գտնել դե պի բար գա վա ճում տա նող ճշմա րիտ ճա նա պար հը։

Նա խորդ տա րում, ցա վոք, հա մա վա րա կի եւ 44օ րյա պա տե րազ մի 
հե տեւան քով մահ վան դառն իրա կա նու թյու նը բա խեց շա տե րի դռնե րը, 
իսկ ող ջերս ծանր ապ րում ներ ունե ցանք մտե րիմ նե րի ու հա րա զատ նե
րի կո րուստ նե րով, լուռ տա ռա պե ցինք, աղո թե ցինք, փոր ձե ցինք ապ րել 
ու վե րապ րել։

2022 թվա կան ենք բե րում մեր ծանր հի շո ղու թյուն ներն ու խնդիր նե
րը, նաեւ մեր հույ սերն ու երա զանք նե րը։ Մե րօ րյա աշ խար հը շատ արագ 
է փո փոխ վում, փոխ վում են սկզբունք նե րը, ըն կա լյալ ավան դույթ նե րը, 
պատ կե րա ցում նե րը՝ մարդ կա յին հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին։ Կյան քի 
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արա գըն թաց ռիթ մի մեջ եր բեմն նույ նիսկ չենք հասց նում նկա տել, թե 
ինչ պես եղա նա կը փոխ վեց, ինչ պես ծա ռե րը ծաղ կե ցին ու տե րեւա թափ 
եղան, ինչ պես տա րին սկսվեց ու ավարտ վեց։ Մե ռե լոց հի շա տա կու
թյան օրերն ինչ քան որ ննջե ցյալ նե րի հա մար աղոթ քի ու խնկար կե լու 
օրեր են, նույն քան եւ ող ջե րիս հա մար՝ դա դար առ նե լու, մեր ինք նու թյան 
հետ մե կու սա նա լու, մտո րե լու, կյան քում ար ժեք ներ կշռե լու առիթ ու 
պատ ճառ են։

Նկա տե՞լ եք, որ մարդ կա յին զրույց նե րում «կյանք» բառն ար տա բե րե
լով՝ առա վե լա բար հաս կա նում ենք միայն մեր ներ կա կյան քը, որի սկիզ
բը ծնունդն է, եւ վեր ջը՝ մա հը։ Այս եր կու սի մի ջեւ ըն կած սահ մա նա փակ 
թվով տա րի նե րը հա մար վում են կյան քի ամ բող ջու թյու նը՝ որ քան էլ կարճ 
կամ եր կար։ «Կյան քը դժվար է», «Կյան քը կարճ է» եւ այս պի սի շատ 
ար տա հայ տու թյուն ներ կան մեր լեզ վամ տա ծո ղու թյան մեջ։ Կամ օրի
նակ՝ «կյան քը վա յե լել», «կյանք տես նել» եւ հա կա ռա կը՝ «կյան քը վատ
նել», «կյան քը դառ նաց նել», «կյանքն ավար տել» եւ այլն։ Այս պի սի բո լոր 
մտա ծո ղու թյուն նե րի մեջ կյան քի աղ ճատ ված բնո րո շումն է։ Նման իրո
ղու թյան բախ վեց նաեւ Պո ղոս առա քյալն իր քա րո զու թյան ժա մա նակ՝ 
ուղղ ված կորն թա ցի նե րին, որոնք դժվա րա նում էին հա վա տալ հա րու ցյալ 
կյան քի իրո ղու թյա նը։ «Եթե մե ռել նե րը հա րու թյուն չեն առ նում,— ասում 
էր առա քյա լը,— ուրեմն ուտենք, խմենք, որով հե տեւ վա ղը պի տի մեռ
նենք» (Ա. Կորնթ. ԺԵ. 32)։

Սի րե լի նե՛ր, այո՛, մա հը մարդ կա յին կյան քի սար սափն է ամեն պա
րա գա յում, նույ նիսկ ամե նա հա վա տա ցյա լի հա մար այն եր կյուղ է։ Հա կա
ռակ այն իրո ղու թյա նը, որ մահն ան խու սա փե լի է, ամեն դեպ քում մար դը 
ձգտում է դե պի երկ րա յին կյան քը, ակն կա լում, որ ամեն հան գա ման քի 
ու պա րա գա յի մեջ դե ռեւս ապ րե լու ժա մա նակ պի տի ունե նա։ Մա հից 
վա խե նում էին մինչ Քրիս տոս, շա րու նա կում ենք վա խե նալ նաեւ Փրկչից 
հե տո, որ Իր մա հով ու հրա շա զարդ հա րու թյամբ հաղ թեց մա հին եւ ճա
նա պարհ բա ցեց դե պի երկ նից ար քա յու թյուն։

Սա կայն մենք չենք ապ րում մեռ նե լու հա մար։ Կյան քը, սո վո րա կան 
ու մարդ կա յին պարզ երեւույթ նե րից բա ցի, այլ իրո ղու թյուն է, եւ դրա 
ար ժե քը միայն Հի սուս Քրիս տոս ով կա րե լի է հաս կա նալ։ Նա Իր մար դե
ղու թյան խորհր դով փո խեց կամ, կա րե լի է ասել, վե րա հաս տա տեց կյան
քի ճշմա րիտ ար ժե քը։ Նա հա վի տե նու թյան շնորհ բե րեց մեր կյան քին։ 
Նա հաս տա տեց, որ «կե՛ր, ա՛րբ եւ ուրա՛խ լեր»ը չէ առաջ նա յի նը մար դու 
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հա մար։ Նա մեզ պատ մեց ավե տա րա նա կան առակն այն մե ծա հա րուս տի 
մա սին, որը միայն ու միայն մտա ծում էր իր ունե ցած ցո րե նով լի շտե մա
րան նե րը քան դե լու եւ ավե լի մե ծե րը կա ռու ցե լու մա սին։ Հի շո՞ւմ եք այդ 
առա կը, երբ Տերն ասաց, որ այդ գի շեր նրա հո գին առ նե լու է ։

Քրիս տո նյա նե րիս հա մար կա րեւո րա գույն ար ժե քը կյան քում հա
վատքն է առ Տե րը, կա րեւո րա գույն հան դի պու մը՝ հան դի պու մը Քրիս տո
սի հետ։ Այս աշ խար հում որ քան ապ րում ենք, որ քան բա բա խում են մեր 
սրտե րը, Բարձ րյա լի կամ քի հա մա ձայն, պի տի ջա նանք ու ձգտենք մո
տե նալ Նրան, Նրա տի րա կան կամ քը կա տա րել, պի տի ջա նանք Աստ ծուն 
տես նել ամե նուր, որ պես զի կյանք ունե նանք։ Չէ՞ որ Նա աշ խարհ եկավ, 
որ կյանք ունենանք եւ ավե լիով ունե նանք։

Քրիս տո սին ճա նա չած մար դու հո գին ան պարտ է, նրա կամքն անե
րեր է, նրա հա մար չկան ան հաղ թա հա րե լի խո չըն դոտ ներ՝ Աստ ծու կամ
քի իրա գործ ման ճա նա պար հին։ «Յա մե նայ նի կա րող եմ Այ նու, որ զօ րա
ցոյցն զիս»,— ասում է Պո ղոս առա քյա լը (Փի լիպ. Դ. 13)։ Փրկչին ճա նա
չած մար դը պի տի լի նի պտղա բեր, նրա ձեռ քե րը բա րիք պի տի գոր ծեն, 
նրա ոտ քե րը պի տի քայ լեն ար դա րու թյան ճա նա պար հով։ Այս հա վատն 
է, որ դա րեր շա րու նակ ոգեշն չել է մեր ժո ղովր դին, ուժ ու կա րո ղու թյուն 
տվել՝ հե տա մուտ լի նե լու իր նպա տակ նե րի իրա կա նաց մա նը, չկորց նե
լու մարդ կա յին առա քի նու թյուն նե րը, ազ գա յին տես լա կա նը։ Այս հա
վատն է, որ ծնել է հաղ թա նակ ներ, ձեռք բե րում ներ, որ ապա հո վել է մեր 
ազ գի հա րա տեւու թյու նը։

Երբ Քրիս տոս, եր կու ավա զակ նե րի մեջ տե ղում խաչ ված, հո գին 
ավան դեց, շա տե րը, նույ նիսկ Իր աշա կերտ նե րը, մտա ծե ցին, որ ամեն 
ինչ վեր ջա ցավ, փրկու թյան հույ սը մթագ նեց։ Բայց սխալ վե ցին նրանք, 
ով քեր կար ծե ցին, որ կյան քը պարտ վեց, որ առ Աստ ված հա վատքն 
ու հույ սը չար դա րա ցան։ Տե րը հա րու թյուն առավ ու հա րու ցյալ կյան
քի ճա նա պար հը նվի րա գոր ծեց բո լոր նրանց հա մար, ով քեր կկան չեն 
Իր անու նը։

Մե ռե լոց հի շա տա կու թյան այս օրը, սի րե լի նե՛ր, հա րու ցյալ կյան քի 
մա սին խոր հե՛ք, խոր հե՛ք իրա կան կյան քի մա սին, որ բաղ կա ցած է երկ
րա յին ու երկ նա յին ժա մա նա կա հատ ված նե րից։ Ձեր հո գի նե րը նո րա
ծին Քրիս տո սի առ ջեւ բա ցե՛ք, Նրա սի րո՛վ լցվեք, ինք ներդ սե՛ր արա րեք։ 
Ու միշտ հի շե՛ք, որ կյան քը հա վի տե նա կան է՝ իբ րեւ Աստ ծու պար գեւած 
շնորհ, որի հա մար Քրիս տոս ասաց. «Ով սի րում է իր ան ձը, կկորց նի այն, 
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իսկ ով այս աշ խար հում իր անձն է ատում, այն կպա հի հա վի տե նա կան 
կյան քի հա մար» (Հովհ. ԺԲ. 25)։

Այ սօր կա տա րե լու ենք հո գե հանգս տյան պաշ տոն հա վարտ Սուրբ 
Պա տա րա գի՝ միաս նա բար աղո թե լով մեր ննջե ցյալ նե րի հա մար։ Հի շենք 
ու աղո թենք հայ րե նյաց պաշտ պան մեր հե րոս նա հա տակ նե րի ու բո լոր 
հան գու ցյալ նե րի հա մար, հայ ցենք, որ Տերն Իր արար չա կան սի րով եւ 
գթու թյամբ նրանց հո գի ներն ար ժա նի դար ձի երկ նից ար քա յու թյա նը։

Ի խո րոց սրտի աղո թենք մեր երկ րի ու ժո ղովր դի հա մար, Տի
րո ջից խնդրենք, որ Իր շնոր հի ներ քո պար գեւի խա ղա ղու թյուն 
ու բա րօ րու թյուն։

Շնորհք, սէր եւ ողոր մու թիւն Տեառն մե րոյ Յի սու սի Քրիս տո սի եղի
ցին ընդ ձեզ եւ ընդ ամե նե սեան. ամէն։
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Վաղ հայ րա բա նա կան շրջա նի ջա տա գո վա կան գրա կա նու թյան գո հար նե
րից է «Թուղթ առ Դիոգ նե տոս» եր կը։ Այս գրված քը պա րո ւնա կող միակ 

ձե ռա գի րը պա տա հա բար հայտ նա բե րել է կա թո լիկ վա նա կան Թո մա դե 
Արեց ցոն 1436 թ. Կոս տանդ նու պոլ սի ձկնա շու կա յում (այն նա խա տես ված 
էր օգ տա գոր ծել փա թե թա վոր ման հա մար)։ Ձե ռա գի րը հա վա նա բար ըն դօ
րի նակ վել էր ԺԳ.—ԺԴ. դա րե րում եւ ընդգր կում էր 22 գործ, որոն ցից հին գը 
սխալ մամբ վե րագր վել էր Բ. դա րի ակա նա վոր ջա տա գով Հուս տի նոս Վկա յին 
(†161)։ Դրանց թվում էր մինչ այդ ան հայտ «Թուղթ առ Դիոգ նե տոս» եր կը։ 
Եր կար թա փա ռում նե րից հե տո ձե ռա գի րը ԺԸ. դա րի ավար տին վերջ նա կան 
հանգր վան է գտնում Ստրաս բուր գի քա ղա քա յին գրա դա րա նում, որ տեղ էլ 
1870 թ. օգոս տո սի 24ին այր վում է Ֆրանսպրու սա կան պա տե րազ մի ըն թաց
քում, երբ պրու սա կան զոր քե րի հրե տա կո ծու թյան ար դյուն քում քա ղա քա յին 
գրա դա րա նում հրդեհ է բռնկվում։ Բա րե բախ տա բար ձե ռա գի րը երեք ան գամ 
ըն դօ րի նակ վել էր՝ 1579 թ. (պահ վում է Թյու բին գե նի հա մալ սա րա նի գրա դա
րա նում), 1590 թ. (կո րել է), 1592 թ. (պահ վում է Լեյ դե նի հա մալ սա րա նի գրա
դա րա նում) եւ ուներ մի շարք հրա տա րա կու թյուն ներ. առա ջին ան գամ 1592 թ. 
Փա րի զում հրա տա րա կել է ֆրան սիա ցի ակա նա վոր տպագ րիչ եւ բա նա սեր 
Ան րի Էտիե նը (1531—1598 թթ.)։

Գի տու թյա նը ոչինչ հայտ նի չէ Թղթի հե ղի նա կի եւ հաս ցեա տի րոջ՝ Դիոգ
նե տո սի վե րա բե րյալ։ Եր կար ժա մա նակ այն վե րագր վել է Հուս տի նոս Վկա
յին, քա նի որ, ինչ պես նշե ցինք, ձե ռագ րում վեր ջի նիս գոր ծե րի շար քում է նե
րառ ված եղել։ Հուս տի նո սի գրչին պատ կա նե լու իրո ղու թյունն առա ջի նը վի
ճար կել է ֆրան սիա ցի պատ մա բան Լ.—Ս. դը Տիլ լե մո նը (1637—1698 թթ.)։ Նա 
մատ նան շեց Հուս տի նոս Վկա յի եր կե րի եւ «Թուղթ առ Դիոգ նե տոս» գրվա ծի 
ոճա կան տար բե րու թյուն նե րը, ինչ պես նաեւ խնդրո առար կա գոր ծը Հուս տի
նո սի եր կե րի հնա գույն ցան կե րում հի շա տակ ված չլի նե լը։ Տիլ լե մոնն այն վե
րագ րում էր առա քյալ նե րի աշա կերտ նե րից որեւէ մե կին։ Այ նու հե տեւ Թուղ թը 
տար բեր ուսում նա սի րող ներ վե րագ րել են զա նա զան ան ձանց, որոնց թվում 

ԿՐՕՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
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են՝ Կոդ րա տոս Աթե նա ցին (մոտ †130), Հիպ պո լի տոս Բոստ րա ցին (մոտ 
170—235 թթ.) (ԺԱ.—ԺԲ. գլ.), Պան տե նոս Ալեք սանդ րա ցին (մոտ †216) եւ այլք։ 
Դիոգ նե տո սի ան ձի հար ցում նույն պես հստա կու թյուն չկա։ Պ. Անդ րիս սե նը 
փոր ձում է Դիոգ նե տոս ան վան տակ տես նել Ադ րիա նոս (117—138 թթ.) կայ
սե րը, իսկ Ա. Մար րուն են թադ րում է, որ նա մա կի հաս ցեա տե րը Եգիպ տո սի 
հռոմեացի պաշտոնյա Կլավ դիոս Դիոգ նե տոսն (Բ. դա րա վերջ) է։ Սա կայն 
այս տե սա կետ նե րից եւ ոչ մե կը են թադ րու թյուն նե րի դաշ տից դուրս չի գա լիս 
ու չի հաս տատ վում որեւէ հիմ նա վոր փաս տար կով։

Խնդրա հա րույց է նաեւ «Թուղթ առ Դիոգ նե տոս» եր կի ստեղծ ման ժա մա
նա կը։ Հե ղի նա կը նշում է, թե այն շա րադր վել է քրիս տո նյա նե րի նկատ մամբ 
հա լա ծանք նե րի շրջա փու լում, սա կայն չի հա ղոր դում որեւէ պատ մա կան 
փաստ, որը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռեր ճշգրտե լու հա լա ծանք նե րի հան գա
ման քը։ Ա. Մար րուն, բազ մա կող մա նիո րեն ուսում նա սի րե լով խնդրո առար կա 
եր կը, եզ րա հան գել է, որ այն հա վա նա բար գրվել է մոտ 200 թ., հա մե նայն 
դեպս դրա ստեղ ծու մը պետք է ըն կած լի նի 130—310 թթ. մի ջեւ։

Եր կի բո վան դա կա յին տրա մա բա նու թյան հա մա ձայն այն բա ժան վել 
է 12 գլուխ նե րի. Ա. գլու խը թղթի նե րա ծա կան հատ վածն է, Բ. գլու խը նվիր
ված է հե թա նո սու թյան, իսկ Գ. եւ Դ. գլուխ նե րը հու դա յա կա նու թյան քննա
դա տու թյա նը։ Ե. եւ Զ. գլուխ նե րում հե ղի նակն ճար տա սա նա կան հնարք նե
րի վար պետ կի րառ մամբ ներ կա յաց նում է տվյալ ժա մա նա կի քրիս տո նյա նե
րին։ Է.—Ժ. գլուխ նե րում ուր վագ ծում է քրիս տո նեա կան դա վա նան քի հիմ նա
կան սկզբունք նե րը. քրիս տո սա բա նու թյուն (Է. գլ.), աստ ված ճա նա չո ղու թյուն 
(Ը. գլ.), փրկա բա նու թյուն (Թ. գլ.), քրիս տո նեա կան բա րո յա գի տու թյուն 
(Ժ. գլ.)։ Բնա գի րը Ժ. գլխի կե սից ընդ հատ վում է։ Հա ջոր դող ԺԱ. եւ ԺԲ. գլուխ
ներն իրենց ոճա կան ու գա ղա փա րա կան առում նե րով տար բեր վում են եր կի 
մնա ցած հատ վա ծից։ Այդ մասն իր վրա որո շա կիո րեն կրում է Պո ղոս Առա
քյա լի թղթե րի ազ դե ցու թյու նը եւ իրե նից ներ կա յաց նում է քրիս տո նեու թյան 
իս կու թյու նը ներ կա յաց նող հոր դորքա րոզ։

Ա․ ՎՐԴ․ Ե․
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mentaire, Sources chrétiennes,	33,	2	Auflage,	Paris,	1965.

Հիմ նարար ուսում նա սի րու թյուն ներ
P.	Andriessen , The Authorship of the Epistula ad Diognetum, Vigiliae Chris-

tianae, 1, 1947, 129—136.
R . 	 Brändle , Die Ethik der „Schrift an Diognet“. Eine Wiederaufnahme 

paulinischer und johanneischer Theologie am Ausgang des zweiten Jahrhunderts, 
Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments,	64,	Zürich,	1975.

R. 	H. 	Connolly, The Date and Authorship of the Epistle to Diognetus, The 
Journal of Theological Studies,	36,	1935,	347—353.

A.	Lindemann , Paulinische Theologie im Brief an Diognet, in: Kerygma und 
Logos (FS C. Andresen), Göttingen, 1979, 337—350.

E.	Molland , Die literatur- und dogmengeschichtliche Stellung des Diognet-
briefes, Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft, 33, 1934, 289—312.

C.	M.	Nielsen , The Epistle to Diognetus: Its Date and Relationship to Mar-
cion, Anglican Theological Review, 52, 1970, 77—91.



2022 Ա. ԹՈՒՂԹ ԱՌ ԴԻՈԳՆԵՏՈՍ 21

ԹՈՒՂԹ ԱՌ ԴԻՈԳՆԵՏՈՍ1

Ա. Տես նում եմ, ո՛վ գե րա զանցդ Դիոգ նե տոս, որ մեծ ցան կու թյուն 
ունես ուսա նե լու քրիս տո նյա նե րի կրո նը: Հստակ ու ման րակր կիտ հար
ցեր ես տա լիս, զո րօ րի նակ. ի՞նչ Աստ ծու են պաշ տում [քրիս տո նյա նե րը], 
որ այդ քան ան կա րեւոր են հա մա րում աշ խար հը եւ ար հա մար հում մա հը. 
ո՛չ հե թա նոս նե րի ըն դու նած աստ ված նե րին են նշա նա կու թյուն տա լիս, ո՛չ 
հրեա նե րի աստ վա ծա պաշ տու թյունն են ըն դու նում: Ի՞նչն է պատ ճա ռը, որ 
այդ քան սի րով ու հո գա տար են մի մյանց հան դեպ, եւ ին չո՞ւ է կրո նա կան 
այս ուղ ղու թյու նը նոր մտել մեր կյանք եւ ոչ ավե լի վաղ: Ող ջու նում եմ 
քո այս փա փա գը եւ խնդրում եմ Աստ ծուն՝ մեզ խո սե լու եւ լսե լու ունա
կու թյուն շնոր հո ղին, որ օգ նի ինձ՝ խո սել այն պես, որ ունկն դի րը դառ նա 
շատ ավե լի լա վը, իսկ քեզ՝ լսե լու այն պես, որ խո սո ղը չափ սո սա:

Բ. Եւ այս պես, եթե կա մե նում ես լսել Նոր խոս քը, նախ՝ պետք է 
մաք րես քո ան ձը բո լոր տե սա կի խոր հե րից, որ գրա վել են միտքդ, վա
նես քեզ նից մո լոր սո վո րու թյուն ներդ եւ ասես նոր մի մարդ դառ նաս2: 
Պետք է տես նես ոչ միայն աչ քե րով, այ լեւ մտքով. որն է իրա կան բնույ թը 
նրանց, որոնց կո չում եւ հա մա րում եք աստ ված ներ: Մե կը պատ րաստ
ված է քա րից, որ չի տար բեր վում այն քա րե րից, որոնց վրա յով քայ լում 
ենք3, մյու սը՝ պղնձից, որ ավե լի հար գի չէ, քան մեր օգ տա գործ ման հա
մար պատ րաստ վող պղնձե պա րա գա նե րը, մեկ ուրի շը՝ փայ տից, որն 
ար դեն փտել է, կա որ՝ ար ծա թից, որը մար դու պահ պա նու թյան կա րիքն 
է զգում, որ պես զի չգո ղա նան իրեն, մեկ ուրիշն էլ՝ եր կա թից, որ ժան
գը կե րել է, եւ ի վեր ջո՝ կա վից, որ ոչն չով չի գե րա զան ցում մեր ամե նօ
րյա օգ տա գործ ման կավեղենին: Ար դյոք այս բո լորն էլ ապա կա նա ցու 
նյութ[եր]ից չե՞ն ստեղծ վել: Մի՞թե չեն պատ րաստ վել եր կա թի ու հրի 
մի ջո ցով, քա րա գոր ծի, պղնձա գոր ծի, ար ծա թա գոր ծի, բրու տի ձեռ քե
րով: Չե՞նք կա րող ար դյոք պատ կե րաց նել սրան ցից յու րա քան չյու րին 

1 Թարգ մա նու թյու նը կա տար վել է հե տեւ յալ հրա տա րա կու թյու նից՝ Ελληνες	Πατερες	της	
Εκκλησιας,	Απολογηται	2,	Θεσσαλονικη,	1986,	էջ	530—557։

2 Հմմտ. Եփես. Բ. 15, Դ. 24, Կողոս. Գ. 10։
3 Հմմտ. Ես. ԽԴ. 9—20, Երեմ. Ժ. 3—5։
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այն տես քով, որ ունեին, նախ քան ար հես տա վոր նե րը դրանց աստ ված
նե րի կեր պա րանք կտա յին: Ար դյոք հնա րա վոր չէ՞, որ նույն նյու թից 
պատ րաստ ված պա րա գա նե րը նրանց նման դառ նան, եթե նույն ար
հես տա վոր նե րի ձեռքն ընկ նեն, եւ հա կա ռա կը՝ ձեր պաշտ ած նե րը դառ
նան մարդ կանց օգ տա գործ ման պա րա գա ներ: Չէ՞ որ բո լորն էլ խուլ են, 
կույր, ան շունչ, անզ գա, ան շարժ: Մի՞թե բո լորն էլ են թա կա չեն ապա
կա նու թյան, փտման: Եւ սրանց դուք կո չում եք աստ ված ներ, ծա ռա յում, 
երկր պա գում ու նման վում եք նրանց4: Իսկ քրիս տո նյա նե րին ատում եք, 
որով հե տեւ նրանց աստ ված չեն հա մա րում: Գու ցե դուք, որ ըն դու նում 
ու պաշ տում եք ձեր աստ ված նե րին, քրիս տո նյա նե րից առա վել եք ար
հա մար հում նրանց: Մի՞թե չեք ծաղ րում ու անար գում նրանց, երբ քա
րից ու կա վից պատ րաստ ված նե րին ան պահ պան եք թող նում, իսկ ար
ծա թից ու ոս կուց պատ րաստ ված նե րին կող պում եք գի շեր նե րը, իսկ 
օր վա ըն թաց քում պա հակ կանգ նեց նում դրանց դի մաց, որ պես զի չգո
ղա նան: Ձեր ցու ցա բե րած պա տի վը նրանց հա մար ավե լի շատ պատ ժի է 
նման, եթե, իհար կե, զգա լու ունա կու թյուն ունեն, իսկ եթե չու նեն, ին չո՞ւ 
եք նրանց զոհ մա տու ցում ա րյամբ ու ծխով5: Թող ձեզ նից որեւէ մեկն 
ըն դու նի այդ պի սի զո հա բե րու թյուն, թող դի մա նա դրան: Ոչ մի մարդ 
կա մա վոր կեր պով չի դի մա նա այդ պի սի պատ ժի, քա նի որ ունի զգաց
մունք ու բա նա կա նու թյուն: Իսկ քա րը դի մա նում է, որով հե տեւ չի զգում: 
Հե տեւա բար զոհ մա տու ցե լով՝ ցույց եք տա լիս ոչ թե ձեր աստ ված նե րի 
զգա լու ունա կու թյու նը, այլ՝ անզ գա լի նե լը: Շատ այլ պատ ճառ ներ էլ կա
րող եմ բե րել, թե ին չու քրիս տո նյա նե րը չեն ցան կա նում պաշ տել նման 
աստ ված նե րի, սա կայն եթե այս ամե նը հա մո զիչ չի թվում, ավե լորդ է 
խոսքս եր կա րաց նե լը:

Գ. Կար ծում եմ, որ կցան կա նաս լսել եւ այն, թե ին չու քրիս տո նյա
նե րը չեն ըն դու նում նաեւ հրեա նե րի աստ վա ծա պաշ տու թյու նը: Հրեա
նե րը ճիշտ են այն հար ցում, որ չեն ըն դու նում բազ մաստ վա ծու թյու
նը եւ պաշ տում են մեկ Աստ ծու եւ մեկ Տի րոջ, սա կայն սխալ են այն 
պա րա գա յին, որ Աստ ծուն պաշ տում են կռա պաշտ նե րի նմա նու թյամբ: 
Ինչ պես անմ տու թյուն է, որ հե թա նոս նե րը զոհ են մա տու ցում անզ
գա ու խուլ արա րած նե րին, նույնն է եւ այն երեւույ թը, երբ հրեա նե րը 

4 Հմմտ. Սաղմ. ՃԺԳ. 16։
5 Խոսքն այն ծխի մասին է, որ բարձրանում է այրված զոհից ու հասնում իբր երկինք՝ 

որպես նվեր աստվածներին (ծնթ.՝ թարգմանչի):
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կար ծում են, թե զոհ են մա տու ցում Աստ ծուն, իբ րեւ իրենց կա րիքն 
ունի, պետք է հա մար վի հի մա րու թյուն եւ ոչ՝ բա րե պաշ տու թյուն: Ինչ
պե՞ս կա րող է՝ «Նա, որ ստեղ ծեց եր կինքն ու եր կի րը ու դրանց մեջ 
եղած ամեն ինչ»6, կա րիքն ունե նալ նրանց, որոնց Ինքն է տա լիս այն 
ամե նը, ին չի կա րիքն ունեն: Իսկ ով քեր կար ծում են՝ պետք է զոհ մա
տու ցել ա րյամբ, այր մամբ ու ծխով եւ այդ պես փա ռա բա նել Աստ ծուն, 
չեմ կար ծում՝ տար բեր վում են նրան ցից, ով քեր նույն պաշ տա մուն քը 
հան դես են բե րում խուլ առար կա նե րի հան դեպ: Դեռ ավե լին, կռա
պաշտ նե րը զոհ են մա տու ցում նրանց, ով քեր, իրենց կար ծի քով, ունեն 
այդ պատ վի կա րի քը, իսկ հրեա նե րը զոհ են մա տու ցում միակ Աստ
ծուն, որ ոչն չի կա րիք չու նի7:

Դ. Ան շուշտ, չեմ կար ծում՝ ցան կա նում ես ինձ նից տե ղե կա նալ, թե ինչ 
վա խեր ունեն կե րակ րի հետ կապ ված եւ ինչ կարծ րամ տու թյուն՝ շա բա թը 
պա հե լու։ Ինչ պի սի հպար տու թյան մեջ են թլփատու թյան հա մար եւ ինչ
պի սի երես պաշ տու թյան մեջ պա հե ցո ղու թյան ու նո րա լուս նին հե տեւե
լու հար ցե րում. ան հե թեթ բա ներ, որոնց մա սին խո սել ան գամ պետք չէ: 
Ինչ պե՞ս կա րե լի է ըն դու նել այն, որ ըստ նրանց՝ Աստ ծու ստեղ ծած իրե րի 
մի մա սը լավ է, իսկ մյուս մա սը՝ անօգ տա կար ու ավե լորդ8: Կամ ինչ պե՞ս 
կա րե լի է բա րե պաշտ հա մա րել մարդ կանց, որոնք կեղ ծա բար դա տա
պար տում են Աստ ծուն՝ ասե լով, թե իբր ար գե լում է բա րի գործ կա տա րել 
շա բաթ օրը9: Կամ ինչ պե՞ս ծաղ րի չեն թար կել այն երեւույ թը, որ հպար
տա նում են իրենց թլփատ մամբ՝ դա հա մա րե լով ընտ րյալ լի նե լու վկա յու

6 Տե՛ս Ելք Ի. 11, Սաղմ. ՃԽԵ. 6:
7 Զոհաբերությունը Հին Կտակարանում հաստատել է Աստված՝ որպես մեղսագործության 

հե տեւանքով մարդու եւ Աստծու խախտված կապի վերականգնման եւ պահպանման միջոց։ 
Քրիս տոնեությունը հրաժարվել է զոհաբերությունից, որովհետեւ Քրիստոսի քավարար զո
հա բերությամբ մարդն ազատվեց մեղքի կապանքներից եւ վերականգնեց իր կապը Տիրոջ 
հետ։ Հեղինակը մեծավ մասամբ ոչ թե քննադատում է զոհաբերության հինկտակարանյան 
օրեն քը, այլ այն իրողությունը, որ հրեաները հիմնականում այդ օրենքի լոկ արտաքին ձեւա
կան կողմն են կատարում։

8 Հրեաների համար կերակրի սահմանափակումները տրված են Հին Կտակարանում 
(Բ. Օր. ԺԴ. 3—21)։ Նոր Կտակարանում այս արգելքները վերացված են, քանի որ 
քրիստոնեության համար առաջնային տեղ է գրավում մարդու ներքին մաքրությունը։ Այս 
իրողության վառ օրինակն է Գործք Առաքելոցում ներկայացվող Պետրոս Առաքյալի տեսիլքը 
(Գործք Ժ. 9—16)։

9 Հմմտ. Ղուկ. Զ. 9։ Շաբաթ օրը սուրբ պահելն ամրագրված է Տասնաբանյայի չորրորդ 
պատվիրանով (Ելք Ի. 8)։ Ժամանակի ընթացքում այս պատվիրանի կատարումը զանազան 
մեկ նաբանություններ է ստացել եւ հավելվել են բազմաթիվ կարգադրություններ, որոնք 
մե ծավ մասամբ աղավաղում էին դրա բուն էությունը։ Հիսուս Քրիստոս իր երկ րա յին 
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թյուն, որն իբր նրանց դարձ նում է Աստ ծու սի րե լի ժո ղո վուրդ10: Կամ ո՞վ 
կա րող է բա րե պաշ տու թյուն հա մա րել եւ ոչ՝ անմ տու թյուն, այն փաս տը, 
որ հե տեւում են աստ ղե րին ու լուս նին, որ պես զի ըստ իրենց կամ քի՝ դա
սա կար գեն ամիս ներն ու օրե րը՝ որոշ օրե րի հա մար տոն նշա նա կե լով եւ 
որոշ օրե րի հա մար՝ սուգ11: Կար ծում եմ՝ բա վա կան է իմա նալ այս քա նը, 
որ քրիս տո նյա նե րը հե ռու են ամեն տե սակ անմ տու թյու նից ու մո լո րու
թյու նից, ինչ պես նաեւ մե ծամ տու թյու նից ու հպար տու թյու նից: Իսկ ինչ 
վե րա բե րում է քրիս տո նեա կան կրո նի խորհր դին, հույս չու նե նաս, որ կա
րող ես որեւէ մար դուց սո վո րել այն12:

Ե. Ան շուշտ, քրիս տո նյա նե րը չեն զա տո րոշ վում մյուս մարդ կան ցից 
բնա կու թյան վայ րով, լեզ վով ու սո վո րույթ նե րով, քա նի որ ո՛չ առան
ձին քա ղաք նե րում են բնակ վում, ո՛չ յու րա հա տուկ բար բա ռով են խո
սում եւ ո՛չ էլ որեւէ հա տուկ կեն ցա ղի են հե տեւում: Նրանց վար դա պե
տու թյու նը հիմն ված չէ իրենց մտքի վրա, ինչ պես մե ծա միտ նե րի նը, ոչ 
էլ ինչոր մարդ կա յին ուս մունք են քա րո զում, ինչ պես որոշ մար դիկ: 
Բնա կու թյուն հաս տա տե լով հու նա կան կամ տա րաշ խար հիկ քա ղաք նե
րում (նա յած ում՝ ինչ վի ճակ բա ժին կընկ նի), եւ հե տեւե լով տե ղի սո
վո րույթ նե րին (հա գուս տի, կե րա կու րի ու այլ հար ցե րում) ապ րում են 
քրիս տո նեու թյա նը հա տուկ հիա նա լի ու ինք նա տիպ կյան քով: Ապ րում են 
իրենց հայ րե նիք նե րում, սա կայն որ պես վար ձաբ նակ ներ: Մաս նակ ցում 
են ամեն բա նի որ պես քա ղա քա ցի ներ, բայց այդ ամե նին նա յում են որ
պես օտար ներ13: Ամեն օտար բան հայ րե նիք է նրանց հա մար, եւ ամ բողջ 
հայ րե նի քը՝ օտար:

քարոզչության ընթացքում առանձնահատուկ քննադատում էր այս կեղծ մեկ նա բա նու թյուն
նե րը եւ կարգադրությունները (Մատթ. ԺԲ. 1—21, Մարկ. Բ. 23— Գ. 6, Ղուկ. Զ. 1—11)։

10 Հին Կտակարանում թլփատությունը դիտվում է որպես Աստծու եւ իր ժողովրդի 
միջեւ կնքված ուխտի նշան (Ծննդ. ԺԷ. 11—14, 23—27)։ Հեղինակը քննադատում է ոչ թե 
թլփատվելու երեւույթը, այլ այն մտածումը, որ թլփատությունն ինքնին լիովին բավական 
է ընտրյալ ժողովրդի մաս լինելու համար։ Այսպիսի քննադատություն առկա է ինչպես Հին 
(Երեմ. Դ. 4, Զ. 10, Թ. 24—25), այնպես եւ Նոր Կտակարանում (Հռոմ. 9—12)։

11 Հմմտ. Գաղ. Դ. 10։ Հուդայական օրացույցի կազմավորման հիմնական սկզբունքները 
բերված են Հին Կտակարանում (Բ. Օր. ԺԶ. 1—17)։ Այն որոշակի ազդեցություն է ունեցել 
քրիստոնեական օրացույցի ձեւավորման գործում։ Հեղինակը մերժում է օրերի հուդայական 
դասակարգումը՝ տոն եւ սգո օրերի բաժանումը։ Նմանօրինակ տրամադրություններ նկատելի 
էին վաղ շրջանի քրիստոնեական համայնքներում, որոնք էլ արժանացել են Պողոս առաքյալի 
քննադատությանը (Հռոմ. ԺԴ. 5—6)։

12 Հմմտ. Գաղ. Ա. 12:
13 Հմմտ. Եբր. ԺԱ. 13։
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Ամուս նա նում են ամեն քի պես ու երե խա ունե նում, բայց ծնված նե
րից չեն հրա ժար վում: Ուտում են, բայց չա փա վոր: Մար մին ունեն, բայց 
ըստ մարմ նի չեն ապ րում14: Շրջում են երկ րի վրա, բայց երկն քի քա ղա
քա ցի ներ են15: Են թարկ վում են գոր ծող օրենք նե րին16 եւ հաղ թում են 
օրենք նե րին իրենց վար քով: Սի րում են բո լո րին եւ բո լո րից հա լած վում: 
Նրանց չեն ճա նա չում ու քննա դա տում են, մահ վան են դա տա պար տում 
եւ այդ պես կյանք պար գեւում17: Աղ քա տիկ կյան քով են ապ րում եւ հարս
տաց նում շա տե րին: Ամեն ին չից զրկված են եւ ամեն ինչ ունեն առա
տո րեն18: Անարգ վում են եւ անար գան քի մեջ փա ռա վոր վում: Զրպար
տու թյան են են թարկ վում եւ ար դա րաց վում: Հայ հո յանք են ստա նում 
եւ օրհ նում, վի րա վո րան քի են ար ժա նա նում եւ պատ վի ար ժա նաց նում: 
Բա րե գործ լի նե լով՝ պատժ վում են որ պես չա րա գործ ներ եւ պատժ վե լով 
ուրա խա նում են՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ այդ պես կյանք են ստա նում19: 
Հրեա նե րը պա տե րազ մում են նրանց դեմ որ պես այ լազ գի նե րի, հե թա
նոս նե րը հա լա ծում են, բայց նրանց ոչ մի ատող չի կա րո ղա նում ասել 
թշնա մու թյան պատ ճա ռը:

Զ. Կարճ ի կար ճո՝ ինչ պես որ հո գին է մարմ նի հա մար, այն պես եւ 
քրիս տո նյա ներն են աշ խար հի հա մար: Եւ ինչ պես որ հո գին է տա րած ված 
մարմ նի բո լոր ան դամ նե րում, այն պես էլ քրիս տո նյա նե րը՝ աշ խար հի բո
լոր քա ղաք նե րում: Ինչ պես որ հո գին բնակ վում է մարմ նի մեջ, սա կայն 
չի ծա գում մարմ նից, այն պես էլ քրիս տո նյա նե րը բնակ վում են աշ խար հի 
մեջ, սա կայն այս աշ խար հից չեն20: Ինչ պես որ հո գին, ան տե սա նե լի լի նե
լով, պահ պան վում է տե սա նե լի մարմ նի մեջ, այն պես էլ քրիս տո նյա նե
րի դեպ քում է. չնա յած, թվում է՝ գտնվում են աշ խար հում, բայց նրանց 
բա րե պաշ տու թյունն ան տե սա նե լի է: Ինչ պես որ մար մինն է ատում հո
գուն ու պա տե րազ մում նրա դեմ, չնա յած որ իրեն ոչ մի վատ բան չի 
արել21՝ բա ցի այն, որ իրեն խան գա րում է հա ճույք նե րին տրվել, այն պես 
էլ աշ խարհն է ատում քրիս տո նյա նե րին, չնա յած որ ոչ մի վատ արարք 

14 Հմմտ. Բ. Կորնթ. Ժ. 3, Հռոմ. Ը. 12—13։
15 Հմմտ. Փիլիպ. Գ. 20:
16 Հմմտ. Ա. Պետր. Բ. 13—14, Հռոմ. ԺԳ. 1, Տիտ. Գ. 1։ 
17 Հմմտ. Բ. Կորնթ. Զ. 9։
18 Հմմտ. Բ. Կորնթ. Զ. 10։
19 Հմմտ. Ա. Կորնթ. Դ. 10—13, Բ. Կորնթ. Զ. 9—10։
20 Հմմտ. Հովհ. ԺԷ. 11—16։
21 Հմմտ. Գաղ. Ե. 17։
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չի տե սել նրան ցից22, այլ զուտ այն պատ ճա ռով, որ քրիս տո նյա նե րը դեմ 
են հա ճույք նե րին: Ինչ պես որ հո գին է սի րում իրեն ատող մարմ ինն ու 
դրա ան դամ նե րին, այն պես էլ քրիս տո նյա ներն են սի րում իրենց ատող
նե րին23: Ինչ պես որ հո գին փակ ված է մարմ նում, սա կայն ինքն է ամ
բող ջա կան պա հում մար մի նը, այն պես էլ քրիս տո նյա ներն են, որ ասես 
բանտ ված լի նե լով աշ խար հում՝ իրենք են ամ բող ջա կան պա հում աշ խար
հը: Ինչ պես որ հո գին, ան մահ լի նե լով, բնակ վում է մահ կա նա ցու մարմ նի 
մեջ, այն պես էլ քրիս տո նյա ներն ապ րում են ապա կա նա ցու աշ խար հում՝ 
սպա սե լով երկ նա յին անա պա կա նու թյա նը24: Ինչ պես որ հո գին կե րակ
րի ու խմիչ քի զրկան քից մաք րա գործ վում է, այն պես էլ քրիս տո նյա նե
րը, զրկանք ներ կրե լով, ավե լա նում են ու կա տա րե լա գործ վում: Աստ ված 
նրանց այն պի սի մեծ կար գի մեջ է դրել, որից հե ռա նա լը պար զա պես 
ան թույ լատ րե լի է:

Է. Հի րա վի, ինչ պես ասա ցի, այս հա վա տը քրիս տո նյա նե րին 
չտրվեց որ պես երկ րա յին հայտ նա գոր ծու թյուն, ոչ էլ նրանք են այդ
պի սի աշ խար հիկ իմաստ դնում իրենց հա վա տի մեջ կամ փոր ձում բա
ցա հայ տել աստ վա ծա յին առեղծ ված նե րը: Ին քը՝ ամե նա կա րող Արա
րիչն ու անե րեւույթ Աստ ված երկն քից մարդ կանց ուղար կեց Ճշմար
տու թյու նը՝ սուրբ ու անի մա նա լի Բա նը25, եւ Նրան հաս տա տեց իրանց 
սրտե րում: Չու ղար կեց, այս պես ասած, որեւէ ծա ռա յի, սուր հան դա կի 
կամ իշ խա նի, որ կապ կու նե նար երկ րա յին ղե կա վա րու թյան հետ, կամ 
որեւէ մե կի, որ մաս կու նե նար երկ նա յին գոր ծե րի կա ռա վա րու մից, 
այլ հենց Իրեն՝ ամեն քի Արար չին, որի մի ջո ցով ստեղ ծեց եր կին քը եւ 
ջրե րը բա ժա նեց իրա րից26։ [Նրան], որի անըմբռ նե լի օրենք նե րին է 
են թարկ վում ամեն բան, որից արեւն ստա ցավ իր ուղե ծի րը՝ շո ղա լու 
օր վա ըն թաց քում։ [Նրան], որի՝ գի շե րը լու սա վո րե լու հրա մա նին են
թարկ վեց լու սի նը, որին հնա զանդ վում են աստ ղե րը՝ հե տեւե լով լուս
նի ուղուն, որի ձեռ քով է դա սա կարգ վել, սահ ման վել ու կար գա վոր վել 
ամեն բան՝ եր կինքն ու այն ամե նը, ինչ գտնվում է երկն քում, եր կիրն 
ու այն ամե նը, ինչ գտնվում է երկ րի վրա, ծովն ու այն ամե նը, ինչ 

22 Հմմտ. Հովհ. ԺԵ. 18—19, Ա. Հովհ. Գ. 13։
23 Հմմտ. Մատթ. Ե. 44, Ղուկ. Զ. 27։
24 Հմմտ. Բ. Պետր. Ա. 13։
25 Հմմտ. Հովհ. ԺԴ. 6։
26 Հմմտ. Սաղմ. ՃԳ. 9։
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գտնվում է ծո վում, հու րը, օդը, ան դուն դը, այն ամե նը, ինչ գտնվում 
է բարձ րում, այն ամենն, ինչ կա ի վեր, այն ամենն, ինչ կա ի վար եւ 
դրանց մի ջեւ:

Ահա, թե ում ուղար կեց մարդ կանց մոտ: Ան կա րե լի է կար ծել, թե 
Նրան ուղար կեց բռնու թյամբ, սպառ նա լի քով ու ճնշմամբ: Ան շուշտ, ոչ: 
Հա կա ռա կը, ուղար կեց քաղց րու թյամբ ու հան դար տու թյամբ, ինչ պես 
թա գա վորն է ուղար կում իր որ դուն: Նրան ուղար կեց մարդ կանց մոտ 
որ պես Աստ ծու եւ Փրկչի, որ հոր դո րում է, այլ ոչ թե ճնշում գոր ծադ
րում, քան զի ճնշու մը հե ռու է Աստ ծուց, որ հրա վի րում է, այլ ոչ թե հա
լա ծում, սի րում է, այլ ոչ թե դա տում27: Հի րա վի հե տա գա յում Նրան կու
ղար կի որ պես դա տա վո րի, եւ այդ ժա մա նակ ո՞վ կա րող է դի մա նալ Նրա 
ներ կա յու թյա նը28: [Ինչ վե րա բե րում է քրիս տո նյա նե րին, նրանց թիվն 
օրե ցօր աճում է:] Չե՞ս տես նում՝ ինչ պես են [նրանց] նե տում գա զան նե
րի բե րա նը, որ պես զի ուրա նան Տի րո ջը, սա կայն ամուր են մնում իրենց 
հա վա տի մեջ: Չե՞ս տես նում, որ որ քան շատ են մահ վան դա տա պարտ
վում, այն քան ավե լի է աճում նրանց թի վը: Այս ամե նը մար դու ձեռ քի 
գործ չի թվում, այլ՝ Աստ ծու զո րու թյան ար դյունք: Սա Աստ ծու ներ կա
յու թյան նշան է:

Ը. Մի՞թե որեւէ մարդ ճա նա չում էր Աստ ծուն, մին չեւ Նրա գա լուստն 
աշ խարհ: Կամ մի՞թե հա վա տում ես այն «ար ժա նա հա վատ» փի լի սո փա
նե րի ունայն ու եր կա րա բան խոս քե րին, որոնց մի մա սի կար ծի քով՝ 
Աստ ված կրակ է, որի մեջ մի օր պետք է ընկ նեն նաեւ իրենք, մյուս նե րի 
կար ծի քով էլ՝ ջուր կամ Աստ ծու ստեղ ծած տար րե րից որեւէ մե կը29: Եթե 
ըն դու նենք այս տե սա կետ նե րից մե կը, նույն կերպ կա րող ենք աստ ված 
կո չել յու րա քան չյուր արա րա ծի: Բայց այս ամենն, ան շուշտ, կա խարդ նե
րի խաբ կանք է ու մո լո րու թյուն: Մարդ կան ցից ոչ մե կը ո՛չ տե սել էր, ո՛չ 
էլ ճա նա չում էր Աստ ծուն30, մին չեւ Նա Ին քը չհայտն վեց մարդ կանց: Եւ 

27 Հմմտ. Հովհ. Գ. 17։
28 Այստեղ բնագիրը խաթարված է։
29 Հեղինակը նկատի ունի առաջին հույն փիլիսոփաներին, ակնարկելով, թե նրանք 

տիեզերքի առաջացումը փորձել են մեկնել գերակա դեր վերագրելով բնության չորս 
տարրերից որեւէ մեկին։ Ըստ այսմ դիտվել է, թե Թալես Միլեթացու (Ք. ա. 623/625—548/545) 
կարծիքով՝ տիեզերքն առաջացել է ջրից, Անաքսիմենես Միլեթացու (Ք. ա. 588 /586/ — 
526/525)՝ օդից, Հերակլիտոս Եփեսացու (Ք. ա. 535/540—475/480)՝ կրակից եւ այլն։ Իհարկե, 
հեղինակը չափազանցեցնում է՝ վերոնշյալ փիլիսոփաներին վերագրելով բնության տարրերը 
որպես աստվածներ ընդունելը։ 

30 Հմմտ. Ղուկ. Ժ. 22, Հովհ. Ա. 18։
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երեւաց հա վա տի մի ջո ցով, քան զի միայն հա վա տով է հնա րա վոր տես նել 
Աստ ծուն: Եւ այս պես, ամեն քի Տերն ու Արա րի չը, որ ստեղ ծեց ու դա սա
կար գեց ամեն բան, ոչ միայն բա րե գործ է, այ լեւ համ բե րող: Ան շուշտ, Նա 
միշտ էլ նույնն է եղել եւ է եւ լի նե լու է՝ գթա սիրտ, բա րի, չբար կա ցող ու 
ան սուտ31: Հղա նա լով Իր մեծ ու հո յա կապ միտ քը՝ միայն Որ դուն հայտ նեց 
այն: Եւ քա նի դեռ գաղտ նի էր պա հում Իր իմաս տուն մտադ րու թյու նը՝ 
թվում էր, թե ան տե սում է մեզ: Բայց երբ հայտ նեց այն Իր սի րե լի Որ դու 
մի ջո ցով32 եւ ցույց տվեց մեզ այն ամե նը, ինչ սկզբից եւեթ պատ րաս տել 
էր մեզ հա մար33, ամեն ինչ միան գա մից տվեց մեզ34՝ ե՛ւ Իր բա րե րա րու
թյու նը վա յե լե լը, ե՛ւ Իրեն տես նելն ու ճա նա չե լը. մեզ նից ո՞վ այդ պի սի 
հույս կփայ փա յեր:

Թ. Ահա, Աստ ված Իր Որ դու հետ նա խա պես գի տեր ամեն բան 
Իրեն հա տուկ կան խա տե սու թյամբ: Սա կայն մին չեւ վերջ թույլ տվեց, 
որ շարժ վենք ըստ մեր կամ քի եւ ան կար գու թյուն ներ գոր ծենք, տար
վենք մեր հա ճույք նե րով ու ցան կու թյուն նե րով35: Դա չի նշա նա կում, 
որ Նրան հա ճե լի էին մեր մեղ քե րը, այլ պար զա պես համ բե րա տար 
էր մեր հան դեպ: Ոչ թե հա մա ձայն էր այն ժա մա նակ վա անար դա րու
թյան հետ, այլ կեր տում էր այժ մյան ար դա րու թյու նը, որ պես զի մեզ, 
որ այն ժա մա նակ մեր գոր ծե րով ար ժա նի չէ ինք կյան քի, այժմ ար ժա
նաց նի Իր ողոր մա ծու թյա նը, եւ մենք, որ թույլ ու տկար ենք ինք ներս 
մեզ, մտնենք Աստ ծու ար քա յու թյուն ու ամ բող ջա նանք Աստ ծու զո րու
թյամբ36: Երբ մեր անար դա րու թյան վեր ջը եկավ, եւ մեզ հստա կո րեն 
ցույց տրվեց, որ դրա վար ձը դժոխքն է ու սպաս վե լիք մա հը, եկավ ժա
մա նա կը37, որը կան խո րո շել էր Աստ ված՝ ցույց տա լու Իր ողոր մա ծու
թյունն ու զո րու թյու նը:

Ո՜հ, որ քա՜ն մեծ է Աստ ծու բա րու թյունն ու սե րը, քա նի որ չա տեց 
ու հե ռու չվա նեց մեզ, հի շա չար չե ղավ մեր հան դեպ, այլ՝ համ բե րա
տար, եւ գթասր տու թյու նից մղված՝ Իր վրա վերց րեց մեր մեղ քե րը38: 

31 Հմմտ. Մատթ. ԺԹ. 17։
32 Հմմտ. Մատթ. Գ. 17, ԺԷ. 5։
33 Հմմտ. Եփես. Գ. 9, Գաղ. Դ. 4—5։
34 Հմմտ. Հռոմ. Ը. 32։
35 Հմմտ. Տիտ. Գ. 3։
36 Հմմտ. Հովհ. Գ. 5։
37 Հմմտ. Գաղ. Դ. 4։
38 Հմմտ. Ես. ԾԳ. 4, 11։
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Աստ ված Իր Որ դուն տվեց որ պես փրկա գին մեզ հա մար39. սուր բին՝ 
անի րավ նե րի հա մար, ան չա րին՝ չա րե րի հա մար, ար դա րին՝ անար դար
նե րի հա մար40, անա պա կա նին՝ ապա կա նա ցու նե րի հա մար, ան մա հին՝ 
մահ կա նա ցու նե րի հա մար: Ուրիշ ի՞նչ կա րող էր ծած կել մեր մեղ քե րը, 
եթե ոչ Նրա բա րե րա րու թյու նը, ուրիշ ո՞ւմ մի ջո ցով կա րող էինք ար
դա րաց վել մենք՝ անի րավ ներս ու ան բա րե պաշտ ներս, եթե ոչ՝ Աստ ծու 
միա ծին Որ դու:

Ո՜հ, որ քա՜ն քաղցր փո խա նա կում, որ պի սի՜ անքն նե լի Ծնունդ, ի՜նչ 
անս պա սե լի բա րե րա րու թյուն: Բազ մաց անի րա վու թյու նը ծածկ վեց մեկ 
ար դա րով, մե կի ար դա րամ տու թյունն արդ ա րաց րեց բա զում անի րավ նե
րի41: Եթե Աստ ված նախ կի նում սաս տում էր մեր բնու թյան տկա րու թյու
նը, որ պես զի ար ժա նա նանք կյան քի, այժմ ցույց տվեց մեզ Փրկչին, որ 
ունակ է փրկե լու ան գամ փրկու թյան հնա րա վո րու թյուն չու նե ցող նե րին: 
Եւ կա մե ցավ, որ այս եր կու սը միաց նե լով՝ հա վա տանք Իր ողոր մա ծու
թյա նը, Իրեն հա մա րենք սնու ցիչ, հայր, ուսու ցիչ, խորհր դա տու, բժիշկ, 
միտք, լույս, պա տիվ, փառք, ուժ, կյանք եւ այ լեւս չհո գանք հա գուս տի ու 
կե րա կու րի մա սին42:

Ժ. Եթե դու եւս կա մե նաս այս հա վատն ունե նալ, պետք է նախ՝ ձեռք 
բե րես Հոր ճա նա չո ղու թյու նը: Աստ ված սի րեց մարդ կանց, որոնց հա մար 
ստեղ ծեց աշ խար հը։ Նրանց են թար կեց երկ րի վրա գտնվող մյուս բո լոր 
արա րած նե րին, նրանց շնոր հեց խոսք, միտք եւ միայն նրանց թույլ տվեց 
տես նել երկ նա յի նը։ Նրանց ստեղ ծեց Իր պատ կե րով։ Նրանց մոտ ուղար
կեց Իր միա ծին Որ դուն43։ Նրանց խոս տա ցավ Երկ նա յին ար քա յու թյու նը, 
եթե սի րեն Իրեն: Եթե ճա նա չես Նրան, պատ կե րաց նո՞ւմ ես՝ ինչ բերկ րանք 
կապ րես կամ ինչ պես կսի րես Նրան, որ կան խա բար այդ քան սի րել է քեզ: 
Իսկ երբ սի րես Նրան, կդառ նաս Նրա բա րու թյան նմա նա կո ղը44: Եւ մի՛ 
զար մա ցիր, որ մար դը կա րող է նման վել Աստ ծուն. հնա րա վոր է, եթե կա
մե նա: Եր ջան կու թյունն այն չէ, որ մե կը բռնա նա մեր ձա վո րի վրա, եւ ոչ 
այն, որ հարս տա նա ի հա շիվ աղ քատ նե րի։ Եւ ոչ այն, որ հարս տա հա րի 
ու շա հա գոր ծի իրե նից ստո րին նե րին: Ոչ ոք չի կա րող նման վել Աստ ծուն 

39 Հմմտ. Հռոմ. Ը. 32։
40 Հմմտ. Ա. Պետր. Գ. 18։
41 Հմմտ. Հռոմ. Ե. 17—19։
42 Հմմտ. Մատթ. Զ. 25։
43 Հմմտ. Հովհ. Գ. 16։
44 Հմմտ. Եփես. Ե. 1։
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ցու ցյալ ճա նա պար հով, քա նի որ այս ամե նը դուրս է Նրա մե ծու թյու
նից: Հա կա ռա կը, ով իր վրա վերց նի մեր ձա վո րի բե ռը45, ցան կա նա բա
րե գոր ծու թյուն անել որեւէ տնան կի, օգ նի կա րիք ունե ցո ղին, նման վում 
է Աստ ծուն:

Այդ ժամ չնա յած գտնվե լով երկ րի վրա՝ կտես նես Աստ ծուն, որ թա գա
վո րում է երկն քում, եւ կսկսես խո սել աստ վա ծա յին առեղծ ված նե րի մա
սին: Այդ ժամ կսի րես ու կհիա նաս նրան ցով, ով քեր պատժ վում են, քա նի 
որ չեն ուզում ուրա նալ Աստ ծուն: Այդ ժամ կդա տա պար տես աշ խար հի 
կեղ ծիքն ու մո լո րու թյու նը: Այդ ժամ կար հա մար հես այս աշ խար հի մա հը 
եւ կվա խե նաս իրա կան մահ վա նից, որին դա տա պարտ վող ներն այր վե լու 
են հա վեր ժա կան կրա կի մեջ: Այդ ժամ կհիա նաս ու երա նի կտաս նրանց, 
ով քեր դի մա նում են այս կրա կին հա նուն ար դա րու թյան...46

ԺԱ. ...Տա րօ րի նակ խոս քեր չեմ ասում եւ ոչ անտ րա մա բա նա կան բա
նե րի հե տեւից եմ ըն կած, այլ մեկն եմ, որ աշա կեր տե լով առա քյալ նե րին՝ 
այժմ ուսու ցա նում է հե թա նոս նե րին: Այն, ինչ ինձ տրվել է, փո խան ցում 
եմ նրանց, ով քեր դար ձել են ճշմար տու թյան ար ժա նա վոր աշա կերտ ներ: 
Եւ ո՞վ է, որ ուսա նե լով ճշմար տու թյու նը եւ լցվե լով Բա նի հան դեպ սի րով՝ 
չի ցան կա նա հստա կո րեն իմա նալ՝ ինչ են աշա կերտ նե րը սո վո րել հենց 
Իրե նից՝ Բա նից:

Բա նը նրանց ամեն ինչ հայտ նեց բաց ու հստակ: Անըն կա լե
լի մնաց ան հա վատ նե րի հա մար, իսկ աշա կերտ նե րին բա ցատ րեց ու 
մեկ նեց ամե նը: Եւ ահա, աշա կերտ նե րը հա վա տա լով ճա նա չե ցին Հոր 
խոր հուրդ նե րը, որի հա մար էլ հենց Բանն ուղարկ վել էր: Չնա յած ժո
ղո վուր դը47 ան պատ վեց Նրան, բայց առա քյալ նե րի քա րոզ չու թյու նից 
հե տո հե թա նոս նե րը հա վա տա ցին Նրան: Նա է, որ գո յու թյուն ուներ 
հենց սկզբից48, որ երեւաց որ պես նոր, բայց պարզ վեց, որ հին է, որ 
ան դադ րում ու վերս տին ծնվում է սրբե րի սրտե րում: Նա է, որ հա վեր
ժա կան է, որին ճա նա չում ենք որ պես Որ դի49, որով հարս տա նում է Եկե
ղե ցին, որի շնոր հը, տա րած վե լով սրբե րի վրա, բազ մա պատկ վում է: 
Այս շնորհն է, որ պար գեւում է ճա նա չո ղու թյուն, հայտ նում խոր հուրդ

45 Հմմտ. Գաղատ. Զ. 2։
46 Այստեղ բնագիրը խաթարված է։
47 Նկատի ունի հրեաներին։
48 Հմմտ. Հովհ. Ա. 1։
49 Հմմտ. Հռոմ. Ա. 4։
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ներ, ցույց տա լիս նշան ներ ժա մա նակ նե րի մա սին, ուրա խա նում է հա
վա տա ցյալ նե րով, տրվում է բո լոր նրանց, ով քեր փնտրում են Իրեն, 
ով քեր չեն շեղ վում հա վա տի կա նոն նե րից ու չեն փո փո խում Հայ րե րի 
սահ մա նած կար գը:

Այս պես գո վա բան վում է օրեն քի հան դեպ վա խը, ճա նաչ վում է մար
գա րե նե րի շնոր հը, ամ րա նում է Ավե տա րան նե րի հա վա տը, պահ պան վում 
է Առա քյալ նե րի ավան դու թյու նը, ուրա խա նում է Եկե ղե ցու շնոր հը: Եթե 
բաց չթող նես այդ շնոր հը, կի մա նաս՝ ինչ է ասում Բա նը նրան ցով, որոնց 
մի ջո ցով կա մե նում է: Երբ ջեր մե ռան դո րեն քա րո զում ենք՝ թե լադր ված 
Բա նի հրա մա նով ու ցան կու թյամբ, փո խան ցում ենք ձեզ այն ամե նը, ինչ 
տրվեց մեզ սի րո հե տեւան քով:

ԺԲ. Եթե խան դա վա ռու թյամբ կար դաք ու լսեք այս ամե նը, կի մա նաք՝ 
ինչ պար գեւ ներ է Աստ ված շնոր հում Իրեն իս կա պես սի րող նե րին50: Եւ 
այդ ժամ է, որ կդառ նաք դրախտ երա նու թյան, որ տեղ աճում են փար թամ 
ու պտղա ռատ ծա ռեր, եւ ձեր ներ սը կզար դա րեք բազ մա տե սակ պտուղ
նե րով: Իս կա պես, այդ պի սի վայ րում են տնկվել գի տու թյան ու կյան քի 
ծա ռե րը: Սա կայն գի տու թյան ծա ռը չէ, որ սպա նում է, այլ՝ անհ նա զան
դու թյու նը: Պա տա հա կան չէ գրվա ծը, որ Աստ ված ի սկզբա նե տնկեց գի
տու թյան ու կյան քի ծա ռե րը51 դրախ տի կենտ րո նում, որը նշա նա կում 
է, որ կյանքն առաջ է գա լիս գի տե լի քից: Բայց քա նի որ նա խաս տեղծ
ներն այն ճիշտ չօգ տա գոր ծե ցին՝ խաբ վե լով օձից, մեր կա ցան: Իրա պես, 
չկա կյանք առանց գի տե լի քի, եւ ոչ կա յուն գի տե լիք՝ առանց ճշմա րիտ 
կյան քի, դրա հա մար էլ իրար կողք էին տնկվել: Առա քյա լը, հաս կա նա
լով այս զո րու թյու նը եւ դա տա պար տե լով այն գի տե լի քը52, որը կտրված է 
կյան քից, ասում է. «Գի տու թյու նը հպար տաց նում է, բայց սե րը հաս տա
տում է»53: Նա, որ կար ծում է, թե գի տի որեւէ բան առանց ճշմա րիտ ու 
կյան քով վկայ ված գի տե լի քի, ոչինչ էլ չգի տի, խաբ վում է օձից, որով հե
տեւ չսի րեց կյան քը: Իսկ ով գի տե լի քի մեջ փնտրում է կյան քը, տնկում 
է հույ սով եւ սպա սում պտղի: Թող քո սիր տը լի նի գի տե լիք՝ իր մեջ պա
րու նա կե լով կյանքն ու ճշմա րիտ Բա նը: Տես նե լով՝ ինչ պես է այդ ծա ռը 
պտուղ տա լիս քո մեջ, հա վի տյան կհա վա քես աստ վա ծա յին բեր քը, որին 

50 Հմմտ. Ա. Կորնթ. Բ. 9։
51 Հմմտ. Ծննդ. Բ. 15—17։
52 Հեղինակը նկատի ունի գնոստիկյաններին։
53 Ա. Կորնթ. Ը. 1:
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օձը չի դիպ չում, եւ խա բեու թյու նը մոտ չի գա լիս: Դրա հա մար էլ ոչ թե 
առաջ նոր դում է դե պի Եւա յի ապա կա նու թյու նը, այլ՝ դե պի հա վա տը Կույ
սի նկատ մամբ: Եւ այս պես, ցույց է տրվում փրկու թյու նը, առա քյալ ներն 
ուսու ցա նում ու խրա տում են, Տի րոջ Զա տի կը մո տե նում է, վառ վում են 
մո մե րը, եւ ուրա խա նում է սրբե րի ուսու ցի չը՝ Բա նը, ում մի ջո ցով փա ռա
վոր վում է Հայ րը, որին վա յել է փա՜ռք հա վի տյանս. ամեն:

Հու նա րե նից թարգ մա նեց
ՏԱ ԹԵՒ ԻԿ ՍՏԵ ՓԱ ՆՅԱ ՆԸ



	 ԷՋՄԻԱԾԻՆ	

ԷՌՆԱ ՄԱՆԵԱ ՇԻՐԻՆՅԱՆ
Պատմական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ՄՄ

ՍՈՒՐԲԳՐԱՅԻՆ ՆԱԽԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ*

Հայ ավան դու թյան մեջ պահ պան վել են սուրբգ րա յին մի շարք նա
խակր թու թյուն ներ, որոնք վկայ ված են տար բեր ան վա նում նե րով՝ 

«պատ ճառ», «սկիզբ», «թե լադ րու թիւն», «նա խադ րու թիւն»1 եւ այլն: Ամե
նա տա րած վա ծը թե րեւս «պատ ճառ»ն է, ուս տի եւ հա ճախ սուրբգ րա
յին նա խակր թու թյուն նե րը սահ ման վում են որ պես պատ ճա ռա բա նա կան 
գրվածք ներ: Այդ նա խակր թու թյուն նե րը կամ այս պես կոչ ված պրո լե գո
մե նա նե րը նե րա ծա կան կամ նա խադ րա կան գլուխ ներ են, որոնք կրում 
են նա խակր թա կան (պրո պե դեւ տիկ) բնույթ: Նման նա խակր թու թյուն
նե րը հան դի պում են ձե ռագ րե րում՝ ինչ պես առան ձին միա վոր նե րով, 
այն պես եւ ընդգրկ ված են ժո ղո վա ծու նե րում, որոնք հայտ նի են պայ
մա նա կան՝ «Գիրք պատ ճա ռաց» ան վա նու մով: Ցայ սօր թե՛ առան ձին նա
խակր թու թյուն նե րը եւ թե՛ դրան ցից բաղ կա ցած ժո ղո վա ծու նե րը հիմ նա
կա նում ան տիպ են: Փո խառ ված լի նե լով հու նա կան դպրու թյու նից՝ նա
խակր թու թյուն ներն առա վել լավ պահ պան վել եւ լայ նո րեն կի րառ վել են 
հայ կա կան մի ջա վայ րում:

* Այս հոդվածը Ս. Էջմիածնում 2021 թ. հոկտեմբերի 8—9ը կայացած «Աստվածաշնչի 
թարգմանության եւ մեկնության արդի հեռանկարները» խորագրով գիտաժողովում 
կարդացած մեր զեկուցման՝ “The Importance of Biblical Prolegomena for the correct understanding 
of the Armenian Bible” առավել ծավալուն տարբերակն է: Ե՛ւ զեկուցումը, ե՛ւ տպագրության 
հանձնված նյութը ներկայացվել են միայն անգլերենով, իսկ քննարկվող թեման բավականին 
նոր ու չուսումնասիրված է հայ իրականության մեջ, ուստի անհրաժեշտ համարեցինք 
հրապարակել այն նաեւ հայերենով:

1 Առավել մանրամասն տե՛ս Է . մ . Շ ի ր ի ն յան , Քրիստոնեական վարդապետության 
անտիկ եւ հելլենիստական տարրերը. հայկական եւ հունական՝ դասական եւ բյուզանդական 
աղբյուրների բաղդատու թյամբ, Երեւան, 2005, էջ 140—157. M.	E . 	Sh ir in ian ,  The Liber 
Causarum: A Mediaeval Armenian Isagogical Collection, Le Muséon, 130 (1—2), 2017, 168—169. հմմտ. 
նաեւ ծնթ. 176, էջ 169, որտեղ արծարծվում են նաեւ որոշ մեկնությունների տեսակներ, 
ինչպիսիք են «լուծմունք»ները (λύσεις), «հարցմունք եւ պատասխանիք»ը (ζητήματα	καὶ	λύσεις,	
ἔλεγχοι	καὶ	λύσεις,	ἐρωτήσεις	καὶ	ἀποκρίσεις), «վերլուծութիւն» կամ «վերլուծումն»ը (ἀνάλυσις) եւ 
այլն: 
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Մինչ այժմ սուրբգ րա յին նա խակր թու թյուն ներն ըն դուն ված էր հա
մա րել զուտ մեկ նո ղա կան գրա կա նու թյա նը վե րա բե րող՝ բա ցատ րա կան 
բնույ թի, որ պես կա նոն՝ ոչ ծա վա լուն գրվածք ներ: Հե տա զո տու թյուն նե րի 
ար դյուն քում, սա կայն, հան գել ենք այն եզ րա կա ցու թյա նը, որ այդ նե րա
ծա կան գրվածք նե րը կամ գլուխ նե րը պետք է որա կել նա խակր թու թյուն
ներ (prolegomena), որոնք վե րա բե րում են «Աստ վա ծաշն չի նե րա ծու թյուն» 
(Isagogics) բնա գա վա ռին2. սույն հոդ վա ծի հիմ նա կան նպա տակ նե րից մե
կը սա է:

Խո սե լով «Աստ վա ծաշն չի նե րա ծու թյան» մա սին՝ հարկ է նշել, որ այս 
թե ման, ինչ պես նաեւ դրան վե րա բե րող նյու թի պատ մա կան զար գա
ցումն այդ քան էլ ուսում նա սիր ված չեն3: Ընդ հան րա պես, նշված ոլոր տին 
վե րա բե րող գրվածք ներ, մաս նա վո րա պես դա սագր քեր մեզ քիչ են հա սել, 
ին չը պայ մա նա վոր ված է հե տեւ յալ նա խադ րյալ նե րով. նախ՝ նե րա ծա կան 
այդ բնագ րե րը թե րեւս կա րե լի է ան վա նել օժան դակ եւ նույ նիսկ՝ որոշ 
չա փով երկ րոր դա կան: Դրանք հիմ նա կա նում նա խա տես ված էին ամե նօ
րյա գոր ծած ման հա մար, այ սինքն՝ առա վե լա պես գրված էին սե րունդ նե
րի ուսուց ման հա մար եւ չէ ին դի տարկ վում որ պես մնա յուն աշ խա տու
թյուն ներ: Իհար կե, ուշագ րավ է, որ այդ բնագ րերն առա վել շատ են պահ
պան վել հայ կա կան, քան այլ ավան դու թյուն նե րում: Սա թե րեւս բա ցատր
վում է հա յե րի պատ րաս տա կա մու թյամբ՝ թարգ մա նել որ քան հնա րա վոր 
է շատ օգ տա կար եր կա սի րու թյուն ներ, ինչ պես այդ մա սին դի պուկ նշել է 
Հա յոց Եկե ղե ցու ան սա կարկ ջա տա գով Պո ղոս Տա րո նա ցին. «Ասէք թէ Հայք 
ի Հո ռո մոց գիրս թարգ մա նեն եւ ուսա նին, եւ այդ ձեզ չէ՛ պա տիւ: ԶԱւ րէնս եւ 
զմար գա րէս ամե նայն ազգք ի հրէ ից թարգ մա նե ցին, եւ նո քա ահա ի խա ւա րի 
մո լո րեալ են: Բա զում գիրք կան ի Հայք, եւ հո ռոմք ոչ թարգ մա նեն վասն ծու
լու թեան եւ հպար տու թեան: Մեք յԱ սո րոց եւ յԵ գիպ տաց ւոց, ի Հո ռո մոց եւ ի 
Յու նաց թարգ մա նեմք զսուրբ հարցն գիրսն, եւ զճառս սրբոց վկա յիցն: Նաեւ 
բա զումս ի հեր ձուա ծո ղացն, որ հա ւա սար [=միա բան] են ուղ ղա փա ռաց: Զի 

2 Տե՛ս M.	E. 	Shirinian,  The Liber Causarum: A Mediaeval Armenian Isagogical Collection, Le 
Muséon, 130 (1—2), 2017, էջ 139—176. M.	E. 	Shirinian , Schema isagogicum apud Patres Ecclesiae 
Materials of the XVIII International Conference on Patristic Studies, Oxford, 2021 (in print), http://
oxfordpatristics.blogspot.com/2019/04/erna-manea-shirinian-schema-isagogicum.html:

3 Տե՛ս Րոջեր Պիրսի բավականին հետաքրքրական հոդվածը՝ “What the heck is the 
“Synopsis Scripturae Sacrae” of ps. Athanasius?”, posted by Roger Pearse: https://www.roger-pearse.com/
weblog/2018/09/18/what-the-heck-is-the-synopsis-scripturae-sacrae-of-ps-athanasius/#what-the-heck-is-the-
synopsis-scripturae-sacrae-of-ps-athanasius-n-3: 
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սուրբն Աթա նաս ասէ, թէ՝ բա զում իրաւք հեր ձուա ծողքն ընդ մեզ խոս տո վա
նին, զոր պարտ է ըն դու նել.... Այս պէս եւ Հայք յա մե նայն վատ թա րաց հա ւա
քեն զպի տա նին, եւ զխո տանն մեր ժեն»4:

Ուշագ րավ է, որ Հա յոց Եկե ղե ցու դա վա նա բա նա կան եւ ծի սա պաշ
տա մուն քա յին ավան դու թյուն նե րի սկզբուն քա յին պաշտ պան այս վար
դա պե տի խոս քում հստակ նկա տե լի է լայ նա խոհ վե րա բեր մունք այլ մշա
կույթ նե րի նկատ մամբ: Նման մո տեց մամբ էր թե րեւս պայ մա նա վոր ված 
նաեւ այն, որ Հա յաս տա նում թարգ ման վում էին ոչ միայն կա նո նա կան 
եր կեր, այլ նաեւ պա րա կա նոն գրքե րից շա տե րը5: Ավե լին՝ հա ճախ են 
հան դի պում տա րա տե սակ խմբագ րու թյուն ներ ունե ցող աշ խա տու թյուն
ներ, որոնք հա յե րեն թարգ մա նու թյամբ ներ կա յաց ված են հենց այդ մի 
քա նի խմբագ րու թյուն նե րով:

Անդ րա դառ նա լով Աստ վա ծաշն չի նե րա ծու թյա նը՝ կա րե լի է ասել, որ 
այն սուրբգ րա յին աստ վա ծա բա նու թյան երա խայ րիքն է: Կա րող ենք ան
գամ են թադ րել, որ այն, որ պես առան ձին առար կա, սկսել են ուսու ցա նել 
մեկ նու թյան հետ մեկ տեղ՝ հենց սկզբից. այդ են վկա յում Աստ վա ծաշն չի 
առա ջին մեկ նիչ Որո գի նե սի գրած սուրբգ րա յին նա խակր թու թյուն նե րը, 
որոնք հա սել են մեզ: Դրանք թե րեւս ըն դուն ված էր գրել մեկ նու թյու նից 
առաջ: Հե տա գա յում, երբ գրվում էր մեկ նու թյու նը, եւ այն նա խակր թու
թյուն ուներ, ապա, որ պես կա նոն, վեր ջինս կա րող էր բուն մեկ նու թյու
նից առաջ զե տեղ վել:

Առա ջին ան գամ «εἰσαγωγή» (=«նե րա ծու թյուն») բա ռը «Աստ վա ծաշն չի 
նե րա ծու թյուն» առար կան սահ մա նե լու հա մար կի րա ռել է վա նա կան Ադ
րիա նո սը (կամ՝ Հադ րիան, մոտ 440 թ.) իր «Սուրբ Գրքի նե րա ծու թյուն» 

4 Ամբողջական հատվածը տե՛ս ն. Պողարեան , Հայ գրողներ, Երուսաղէմ, 1971, էջ 209. 
հմմտ. նաեւ Է . մ . Շիրինյան , Հունաբան դպրոց, «Աստվածաբանական եւ կրոնագիտական 
հոդվածների ժողովածու», հտ. Գ., ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակ., Երեւան, 2020, էջ 7—37, 
որտեղ քննարկված է թարգմանչությունը միջնադարյան Հայաստանում:

5 Ըստ որում, պարականոնների կամ անկանոնների կիրառումը նկատելի է հայ 
մշակույթի այլ ոլորտներում եւս: Այսպես՝ դրանց իմացության մասին է փաստում հայկական 
մանրանկարչությունը, որտեղ հաճախ են հանդիպում պարականոններից սերած թեմաներ 
(օրինակ՝ Ավետման տեսարաններում կույս Մարիամը, երբ Գաբրիել հրեշտակապետը 
բարի լուրն է հայտնում նրան, հաճախ պատկերված է իլիկը ձեռքին, մինչդեռ արեւմտյան 
ավանդության մանրանկարներում Աստվածածինը գիրք է կարդում: Նման տարազան 
պատկերումը հայկական մանրանկարչության մեջ կարելի է կապել «Մանկության 
Ավետարանի» ազդեցության հետ: Հմմտ. նաեւ մանրանկարչության մեջ առկա իլիկ մանող 
Եւայի կերպարը): 



36 ԷՌՆԱ ՄԱՆԵԱ ՇԻՐԻՆՅԱՆ 2022 Ա. 

(Εἰσαγωγή	εἰς	τάς	θείας	γραφάς6) եր կում: Այս աշ խա տու թյան մեջ բա ցատ րե
լով մեկ նու թյան կա նոն նե րը՝ նա անդ րա դառ նում է հռե տո րա կան, հնա
գի տա կան, աշ խար հագ րա կան, պատ մա կան եւ այլ հար ցե րի ու ընդգ ծում 
դրանց կա րեւո րու թյու նը Սուրբ Գիր քը հաս կա նա լու եւ մեկ նե լու հա մար: 
Թեեւ քրիս տո նեա կան ավան դու թյան մեջ Սուրբ Գրքի նե րա ծու թյա նը վե
րա բե րող աշ խա տու թյուն նե րի հա մար օգ տա գործ վել են այլ վեր նագ րեր, 
սա կայն Ադ րիա նո սի գոր ծա ծած ան վա նու մը (որը նա կի րա ռել էր՝ հե
տեւե լով փի լի սո փա նե րի մշա կած ավան դույթ նե րին) պահ պան վել է դա
րե րի ըն թաց քում եւ մինչ օրս գե րակշ ռում է աստ վա ծա բա նու թյան մեջ:

Սուրբ Գրքի նե րա ծու թյան թե ման եւ բո վան դա կու թյունն առա վել 
լիար ժեք են ար տա ցոլ ված Աթա նաս Ալեք սանդ րա ցուն եւ Հով հան Ոս կե
բե րա նին վե րագր վող աշ խա տու թյուն նե րում: Եր կուսն էլ կրում են նույն 
վեր նա գի րը՝ «Սուրբ Գրքի հա մա պա տում» (Synopsis Scripturae Sacrae7): 
Աստ վա ծաշն չի նե րա ծու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րի ուսում նա սիր ման 
հա մար այս եր կու ժո ղո վա ծու նե րը կա րեւոր նշա նա կու թյուն ունեն, թեեւ 
դրանց վա վե րա կա նու թյու նը վի ճե լի է: Նմա նաբ նույթ բնագ րե րում, բա
ցի վե րը նշված հար ցե րից, հիմ նա կա նում քննարկ վում էր Աստ վա ծաշն չի 
գրքե րի բո վան դա կու թյու նը: Ուշագ րավ է, սա կայն, որ դրան ցից շա տե
րում ներ կա յաց ված են այս պես կոչ ված «նե րա ծա կան կա ղա պար նե րի/ 
ծրագ րե րի» (schemata isagogicaի8) հիմ նա կան կե տե րը9:

6 Տե՛ս “Patrologia Graeca” (այսուհետեւ՝ PG), t. XCVIII, ed. J. P. Migne, Imprimerie Catholique, 
Paris,	1865, սյուն. 1273—1312:

7 Ամբողջական վերնագիրն է՝ Σύνοψις	 ἐπίτομος	 τῆς	 θεῖας	Γραφῆς. գիտնականների մեծ 
մասը սույն երկասիրությունն ավանդաբար վերագրում էր Աթանաս Ալեքսանդրացուն, 
սակայն այժմ առավել ընդունված կարծիքի համաձայն՝ այն կազմվել է Զ. դարում հույն 
անանուն եկեղեցականի կողմից: Որոշ մասնագետներ համարում են, որ այն Ե. դարասկզբին 
պատկանող ժողովածու է (Π.	Χρήστου, 	῾Ελληνικὴ	πατρολογία,	Τ.	3,	518): Կարելի է ենթադրել, 
որ Σύνοψις՝ «համապատում», «համառոտագիր» կամ «համացույց» բառը երկու դեպքում 
էլ հավելված է հետագայում՝ «այլ ձեռքով» (alia manu), քանի որ քաջ հայտնի է, թե 
քրիստոնեության դարաշրջանում ինչպես են երկերի անվանումները սահմանվել:

8 Տե՛ս	 J . 	Mansfeld , Prolegomena: questions to be settled before the study of an author, or a text 
(Philosophia	antiqua,	61),	Leiden,	1994. հմմտ. նաեւ A.	Motta , Introducing Plato’s System through 
σχήματα:	Isagogical	Aspects	of	Platonism	in	Late	Antiquity,	Incontri	di	filologia	classica	2016—2017, 16 
(2018), էջ 113. M.	E. 	Shir inian , Schema isagogicum apud Patres Ecclesiae, Studia Patristica, vol. 
CXIII // Papers presented at the Eighteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 
2019, ed. by M. Vinzent, Peeters, 2021, էջ 215—226:

9 Հատկապես հետաքրքրական է Ս. Աթանաս Աղեքսանդրացու «Սուրբ Գրքի 
համապատում»ը, որի սկզբում ներկայացված է Սուրբ Գրքի կանոնական գրքերի ցանկը: 
Այստեղ, բացի կանոնի գաղափարի փոխանցումից, ըստ էության, արծարծված է նաեւ հիշյալ 
կաղապարի կետերից մեկի, այն է՝ «դիրք»ի կամ «ուսումնասիրության կարգ»ի (այսինքն՝ 
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Նա խակր թու թյուն նե րում ընդգրկ ված «նե րա ծա կան կա ղա պա րի» 
այդ կե տե րը կամ նե րա ծա կան հիմ նա հար ցե րը տվյալ եր կի վե րա բե րյալ 
կա րեւոր խնդիր նե րի պա տաս խան ներ էին պա րու նա կում: Դրանք առնչ
վում էին եր կի թվագր մա նը, հե ղի նա կա յին պատ կա նե լու թյա նը, վեր
նագ րին, բո վան դա կու թյա նը, աղ բյուր նե րին, գրե լու նպա տա կին, դրդա
պատ ճառ նե րին, առար կա յին, վա վե րա կա նու թյա նը, ուսում նա սի րու թյան 
կար գին, հեր թա կա նու թյա նը, օգ տա կա րու թյա նը եւ այլն: Այդ հիմ նա կան 
կե տե րը կա րող էին նե րա ռել նաեւ տվյալ աշ խա տու թյան վե րա բե րյալ 
մեկ նո ղա կան որոշ հատ ված ներ:

«Նե րա ծա կան կա ղա պա րը» կի րառ վում էր ան տիկ շրջա նում, նաեւ հե
տա գա յում՝ առա վել լայ նո րեն Արիս տո տե լի եր կե րի նորպ լա տո նա կան մեկ
նիչ նե րի կող մից: Հայտ նի է, որ նրանք սկսում էին իրենց մեկ նու թյուն նե
րը schema isagogicumով, որը նե րա ռում էր «մի շարք նախ նա կան որո շա կի 
հար ցեր, որոնք նաեւ կոչ վում էին «վեր նագ րեր» կամ «հիմ նա կան կե տեր» 
(κεφάλαια)10: Դրանք գլխա վո րա պես հե տեւ յալ խնդիր ներն էին լու սա բա
նում՝ 1. եր կի բո վան դա կու թյու նը կամ նպա տա կը (ὁ	σκοπός), 2. դրա տե
ղը, դիր քը, հա ջոր դա կա նու թյունն այլ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի շար քում (ἡ	
τάξις	τῆς	ἀναγνώσεως), 3. տվյալ եր կի «օգու տը» կամ «օգ տա կա րու թյու նը» (τὸ	
χρήσιμον), 4. վեր նագ րի «պատ ճա ռը»՝ իմաս տը (ἡ	αἰτία	τῆς	ἐπιγραφῆς), 5. եր
կա սի րու թյան վա վե րա կա նու թյու նը, իս կու թյու նը (τὸ	γνήσιον), 6. գլուխ նե րի 
եւ մա սե րի բա ժա նու մը (ἡ	εἰς	τὰ	κεφάλαια	διαίρεσις), 7. փի լի սո փա յու թյան որ 
ճյու ղին է պատ կա նում այն (ὑπὸ	ποῖον	μέρος	ἀνάγεται	τὸ	παρὸν	σύγγραμμα)11: 
Կար ծիք կա, որ այս հա մա կար գումն առա ջար կել է Ամո նիո սի ուսու ցիչ 
Պրոկ ղը: Միեւ նույն ժա մա նակ մաս նա գետ նե րը շեշ տում են, որ «նե րա ծա
կան կա ղա պա րի» որոշ կե տեր ար դեն իսկ օգ տա գոր ծել էր Որո գի նե սը: Սա 
նշա նա կում է, որ «նե րա ծա կան կա ղա պա րը» կի րառ վել է մին չեւ Պրոկ ղը, 
թե րեւս վեր ջինս, հա վա նա բար, լրաց րել ու հա մա կար գել է այն12:

Մաս նա գետ նե րը հակ ված են նաեւ այն տե սա կե տին, որ խնդրո 
առար կա կա ղա պա րը՝ Սուրբ Գրքե րը քննար կե լիս ու մեկ նա բա նե լիս, 

τάξιςի կամ ordo lecturaeի) մատնանշումը, այսինքն՝ առկա է տվյալ կաղապարում ընդգրկված 
հարցերից մեկի արտահայտում: Առավել մանրամասն տե՛ս M. 	E . 	Sh ir in ian , Schema 
isagogicum apud Patres Ecclesiae, էջ 221:

10 Տե՛սJ . 	Mansfeld , Prolegomena, էջ 10:
11 Առավել մանրամասն տե՛ս	 J . 	Mansfeld,  նշ. աշխ., էջ 10, 20, 113. M.	E. 	Shirinian , 

Schema isagogicum apud Patres Ecclesiae, էջ 215—226:
12 Տե՛սJ . 	Mansfeld , նշ. աշխ., էջ 10:
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խիստ սահ մա նա փա կո րեն են կի րա ռել Եկե ղե ցու հայ րե րը, մինչ դեռ հայ
կա կան պատ ճա ռա բա նա կան գրա կա նու թյու նը հա կա ռակն է ապա ցու
ցում: Այ սինքն՝ շնոր հիվ հայ թարգ մա նա կան գրա կա նու թյան, ինչ պես 
նաեւ ինք նու րույն՝ հե ղի նա կա յին աշ խա տու թյուն նե րի՝ մեզ են հա սել նե
րա ծա կան մա սեր, գլուխ ներ կամ նա խակր թու թյուն ներ վե րոն շյալ ան
վա նում նե րով («պատ ճառ», «սկիզբ», «նա խադ րու թիւն» եւ այլն), որոնք 
ապա ցու ցում են, որ «նե րա ծա կան կա ղա պա րը» բա վա կա նին տա րած
ված էր նաեւ քրիս տո նեու թյան շրջա նում: Հա յե րեն թարգ ման ված նե րա
ծա կան այդ եր կե րի շար քում են Ս. Աթա նաս Աղեք սանդ րա ցու, Կա պա
դով կյան հայ րե րի, Եփ րեմ Ասո րու, Հով հան Ոս կե բե րա նի եւ նշա նա վոր 
այլ հե ղի նակ նե րի աշ խա տու թյուն նե րը:

Սույն ուսում նա սի րու թյամբ փորձ է ար ված նաեւ ցույց տա լ, որ վե
րոն շյալ «նե րա ծա կան կա ղա պա րը» լայ նո րեն կի րա ռել են ոչ միայն 
ուշպլա տո նա կան մեկ նիչ նե րը, այլ նաեւ Եկե ղե ցու հայ րերն ու վար դա
պետ նե րը՝ հատ կա պես Սուրբ Գրքի մեկ նու թյանն առնչ վող իրենց եր կե
րում, մինչ դեռ մաս նա գետ նե րը խո սում են միայն քրիս տո նյա մի քա նի 
հե ղի նակ նե րի՝ հիմ նա կա նում Որո գի նե սի եւ Պրոկ ղի մա սին: Անհ րա ժեշտ 
է ընդգ ծել, որ եթե նորպ լա տո նա կան նե րը կի րա ռում էին նշյալ կա ղա
պարն իրենց մեկ նու թյուն նե րում, ապա քրիս տո նյա հե ղի նակ նե րը ձեւա
վո րում էին նե րա ծա կան գլուխ ներ՝ հիմ նա կա նում առանձ նաց նե լով 
դրանք բուն մեկ նու թյու նից: Ավե լին՝ մե ծավ մա սամբ դրանք ներ կա յաց
վում էին առան ձին միա վոր նե րով կամ հար ցե րով, որոնք գրվում եւ զե
տեղ վում էին մեկ նու թյու նից առաջ՝ ստա նա լով տա րա տե սակ ան վա նում
ներ՝ «պատ ճառ», «սկիզբ», «նա խադ րու թիւն» եւ այլն։ Հայ կա կան ավան
դու թյան մեջ այդ գլուխ ներն առա վե լա պես օգ տա գործ վել են որ պես 
Սուրբ Գրքի նե րա ծու թյան ընդ հա նուր նե րա ծա կան գրվածք ներ, որոնք 
եր բեմն միա վոր վել են ըստ բո վան դա կու թյան, եր բեմն Աստ վա ծաշն չի բո
լոր գրքե րի ամ բող ջա կան ժո ղո վա ծու են կազ մել13:

13 Այս առումով ուշագրավ է «Գիրք պատճառաց»ում Աթանաս Ալեքսանդրացու անվամբ 
պահպանված նախակրթությունը («Յառաջաբան Դաւթի մարգարէութեանն, Աթանասի 
եպիսկոպոսի Աղեքսանդրացւոյ: Ամենայն Սաղմոսացն Դաւթի զներունակ միտսն գտեալ 
եւ այլոց յայտնի ցուցեալ», ՄՄ, ձեռագիր Հմր 1879, 30բ39բ), որն այլ ավանդություններում 
հայտնի է որպես առանձին երկ՝ Մարկելինոսին նրա կողմից գրված նամակ. տե՛ս Athanasius	
of	Alexandria , Epistula ad Marcellinum, CPG 2097:
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Նման ժո ղո վա ծու նե րից ամե նա հայտ նին ու ամե նա լիար ժե քը, որը եւս 
հայտ նի է «Գիրք պատ ճա ռաց»14 պայ մա նա կան ան վամբ, ԺԲ.—ԺԳ. դդ. Սա
նա հի նի առաջ նորդ Գրի գոր Աբա սյա նի կազ մած15 ար ժե քա վոր հա վա քա
ծուն է: Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա նի Հմր 1879 ձե ռա գիրն ամե նա
հինն է, ուս տի եւ՝ կա րեւո րա գույ նը: Այն տպա վո րիչ է ոչ միայն բո վան դա
կու թյամբ, այլ նաեւ ծա վա լով՝ բաղ կա ցած է 376 թեր թից. ցա վոք, վեր ջում 
որոշ թեր թեր բա ցա կա յում են16: Շնոր հիվ այս գրչագ րի կի սա խո րա նում 
Խա չա տուր Կե չա ռե ցու կա տա րած հա վել վա ծի՝ կա րե լի է նաեւ վե րա կանգ
նել եր կի իրա կան ան վա նու մը՝ «Պատ ճառ լայն եւ նուրբ գրեանց, առեալ 
ի հարցն սրբոց եւ ի վար դա պե տաց, եւ ի մի հա ւա քեալ եւ հո գա ցեալ մեծ 
րա բու նա պե տին Գրի գո րի՝ որ դոյ Աբա սայ»17: Նշված ձե ռա գի րը տե ղիք է 
տա լիս հիմ նա վոր պա տաս խան նե րի կա րոտ բազ մա թիվ հար ցե րի:

Դե ռեւս ան տիպ այս գրված քը նա խեւա ռաջ, ինչ պես վե րը նշվեց, 
պետք է դի տար կել որ պես Սուրբ Գրքի նե րա ծու թյան ձեռ նարկ: Այն կա
րե լի է ան վա նել նաեւ Հին եւ Նոր Կտա կա րան նե րի ու «նուրբ գրեանց» 

14 «Գիրք պատճառաց»ի վերաբերյալ տե՛ս Հ.անասյան , Հայկական մատենագիտություն, 
Երեւան, 1959, հտ. Ա., էջ XLI—XLIII. Է . մ . Շիր ինյան , Հայոց գրերի գյուտն ըստ «Գիրք 
պատճառաց»ի, «Էջմիածին», 2004, Է.—Ը., էջ 86—91. Է . մ . Շի ր ին յան , Քրիստոնեական 
վարդապետության անտիկ եւ հելլենիստական տարրերը, էջ 188—285. М.	Э. 	Ширинян,	Ар-
мянская	«Книга	причин»,	составленная	Григором,	сыном	Абаса,	«Армянский	Гуманитарный	Вест-
ник»,	Москва/Ереван,	2006, էջ 103—109. Э.	М.	Ширинян,	Григор,	сын	Абаса,	«Православная	эн-
циклопедия»,	Москва,	2006,	т.	XIII, էջ 108—109. M.	E. 	Shirinian , A Comparative Analysis of some 
technical	terms	in	Armenian	Sources,	Xristianskij	Vostok	4	(X),	S.	Petersburg-Moscow,	2006, էջ 268—316. 
Է . մ. Շիրինյան , Ղեւտական գրքի մեկնությունն ըստ «Գիրք պատճառաց»ի, Տարեգիրք Դ., 
ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակ., Երեւան, 2009, էջ 78—94. Է . մ . Շիրինյան , գ. Խաչատրյան , 
Գիրք պատճառաց, «Աշտանակ», Դ., Երեւան, 2011, էջ 14—24. M.	E . 	Sh ir in ian , Philo 
and the Book of Causes by Grigor Abasean, էջ 160—161. Է . մ . Շիրինյան , «Գիտութիւն գրոց»ը 
միջնադարյան Հայաստանում («Անկանոն, արտաքին եւ նուրբ գրեանք»), Տարեգիրք, Ժ., 
ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակ., Երեւան, 2015, էջ 47—48, ծնթ. 2. М.	Э. 	Ширинян,	Поря-
док	книг	Соломоновой	трипартиты	согласно	раннехристианским,	ранневизантийским	и	средневеко-
вым	армянским	толкователям,	Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta, Seriya 4, Istoriya. 
Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya publishes special annual issue under the general topic 
“Byzantine	society:	history,	law,	and	culture”,	т.	27,	№6	(in	print):

15 Գրիգորը՝ Աբասի որդին, ժողովել ու մեկտեղել է իրենից առաջ ստեղծված 
նյութը, այսինքն՝ նա հեղինակ չի կարող համարվել: Միեւնույն ժամանակ նա կատարել 
է խմբագրական որոշակի աշխատանք, օրինակ՝ այն դեպքերում, երբ հարցը երկակի 
է մեկնաբանվել:

16 Ձեռագրի մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս Է. մ. Շիրինյան , գ.Խաչատրյան , Գիրք 
պատճառաց, «Աշտանակ», Դ., էջ 14—17:

17 ՄՄ, Հմր 1879, 3ա: Կարեւոր տեղեկություններ պարունակող այս վերնագիրը 
մանրամասն վերլուծված է «Գիրք պատճառաց»ին վերաբերող վերոհիշյալ ուսումնասիրու
թյուն ներում:
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մեկ նու թյուն նե րի նա խակր թու թյուն ներ պա րու նա կող միջ նա դա րյան 
մա տե նա գի տա կան հան րա գի տա րան: «Գիրք պատ ճա ռաց»ի «նուրբ 
գրեանք» բաժ նում ներ կա յաց ված են Արիս տո տե լի, Փի լոն Աղեք սանդ րա
ցու կամ Եբ րա յե ցու, Որո գի նե սի, Եփ րեմ Ասո րու, Աթա նաս Աղեք սանդ րա
ցու, Կա պա դով կյան երեք հայ րե րի, Եւագր Պոն տա ցու, Դա վիթ Ան հաղ թի 
եւ այ լոց որոշ եր կե րի «պատ ճառ ներ», ինչ պես նաեւ «սկիզբ», «թե լադ րու
թիւն», «նա խադ րու թիւն» եւ այլ ձեւեր: Նշենք, որ այս տեղ նե րառ ված են 
ոչ բո լոր «նուրբ գրեանք»ը, այլ միայն Սուրբ Գրքին վե րա բե րող նե րը:

Հարկ է ընդգ ծել նաեւ, որ «Գիրք պատ ճա ռաց»ում նյու թի հա ջոր դա
կա նու թյու նը խիստ ան սո վոր է, քա նի որ Հին եւ Նոր Կտա կա րան ներն 
ընդ մի ջարկ վում են «նուրբ գրեանք»ով: Այս իրո ղու թյու նը, թե րեւս, իր 
մեջ խոր հուրդ է կրում, ին չը լու սա բան ված է առան ձին հոդ վա ծում18: 
«Գիրք պատ ճա ռաց»ի առանց քա յին կա րեւո րու թյունն այն է, որ ժո ղո վա
ծուն առ այ սօր Սուրբ Գրքի նե րա ծու թյան մեզ հա սած միակ հա մա պար
փակ դա սա գիրքն է (ըստ որում, ոչ միայն հայ իրա կա նու թյան մեջ):

Ուշագ րավ է, որ ուսում նա կան այս ձեռ նար կում առ կա են ոչ միայն 
Արիս տո տե լի եր կե րի նորպ լա տո նա կան մեկ նիչ նե րի կի րա ռած հա մա
կարգ ման վե րո բե րյալ բո լոր կե տե րը, այլ նաեւ նե րա ծա կան լրա ցու ցիչ 
հար ցեր19:

Հարկ է մեկ ան գամ եւս շեշ տել, որ այս զար մա նա լի ժո ղո վա ծու ում 
պահ պան վել են Աստ վա ծաշն չի գրքե րի այն պի սի նա խակր թու թյուն ներ, 
որոնց բնագ րե րը մեզ չեն հա սել: «Գիրք պատ ճա ռաց»ը ոչ միայն նե րա
ռում է նե րա ծա կան գլուխ ներ, այ լեւ այս տեղ ընդգրկ ված են հե տաքրք րա
կան նյու թեր, ինչ պես նաեւ քննարկ ված են բա ցատ րու թյուն պա հան ջող 
հար ցեր: Դրանք թե րեւս գրել է Գրի գո րը, որը, չհե ղի նա կե լով այս եր կը, այ
նուա մե նայ նիվ, զանց չի առել տա րա կու սանք հա րու ցող խնդիր նե րը եւ աշ
խա տել է կա՛մ ներ կա յաց նել եղած կար ծիք նե րը, կա՛մ բա ցատ րել դրանք20:

18 Տե՛ս «Ս. Գրքի իմաստի «եռամասն» («տրիխոտոմիկ») ընկալման Որոգինեսի 
տեսությունը եւ դրա արձագանքը հայկական աղբյուրներում». Ոսկանեան Աստուածաշնչի 
հրատարակութեան 350ամեակը (1666—2018), Ս. Էջմիածին, 2018, էջ 104—111: 

19 Այս մասին մանրամասն անդրադարձ կա երկու՝ դեռեւս տպագրության ընթացքում 
գտնվող հոդվածներում՝ М. 	Э . 	Ширинян ,	 Порядок	 книг	 Соломоновой	 трипартиты.…	 եւ 
М.	Э. 	Ширинян,	Пролегомена	святителя	Иоанна	Златоуста	о	заглавии	Деяния	Апостолов	в	древне-
армянском	исагогическом	сборнике	«Книга	причин»,	Византийский	Временник,	2022,	т.	105:

20 Հմմտ. օրինակ՝ Մաշտոցյան գրերի արարմանը վերաբերող մեկնաբանությունները. 
ՄՄ, ձեռագիր Հմր 1879, 281բ—284բ. տե՛ս նաեւ Է . մ . Շիրինյան , Հայոց գրերի գյուտն ըստ 
«Գիրք պատճառաց»ի, «Էջմիածին», 2004, Է.—Ը., էջ 86—91:
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Ոչ պա կաս ուշագ րավ է նաեւ Սուրբ Գրքի թարգ մա նու թյան եւ մեկ
նու թյան վե րա բե րյալ «Գիրք պատ ճա ռաց»ում պահ պան ված հե տեւ յալ 
վկա յու թյու նը. «Իսկ նո ցա կրթեալք յայ սո սիկ ի ման կա կանն հա սա կի, 
անդ րէն դար ձեալք, թարգ մա նէ ին զաս տուա ծե ղէն Կտա կանս21՝ սկսեալ 
յԱ ռա կացն Սո ղո մո նի՝ զՀին եւ զՆոր Կտա կա րանս յե ղաշր ջե ցին ի հայ լե
զու, եւ զվար դա պե տու թիւնս մեկ նո ղա կանս Աս տուա ծա շունչ մա տե նից , յո
րոց էր մի եւ առա ջին Դա ւիթ փի լի սո փայ ՝ հա մալ ծորդ Մով սէ սի Խո րե
նաց ւոյ , Գառն կայ եւ Եզն կանն , Մամբ րէի եւ Կո րեան եւ այ լոց յո լո վից »22: 
Հայտ նի է նաեւ, որ որ պես դա սա գիրք՝ այն լայ նո րեն գոր ծած վել է հայ
կա կան միջ նա դա րյան հա մալ սա րան նե րում:

Առանձ նա հա տուկ ուշադ րու թյան են ար ժա նի «Գիրք պատ ճա
ռաց»ում նե րառ ված թարգ մա նա կան նա խակր թու թյուն նե րի մի ջոց նե
րը (մե թո դը) եւ ոճը: Դրանք բա վա կա նին տար բեր վում են մեզ հայտ նի 
թարգ մա նա կան մյուս ձեւե րից կամ եղա նակ նե րից: Որոշ դեպ քե րում, 
երբ առ կա է հու նա րեն բնա գի րը, բաղ դա տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
նա խակր թու թյուն նե րի մեծ մա սը ներ կա յաց ված է սեղմ քաղ վածք նե
րի, սեղ մագ րի կամ ամ փոփ ման տես քով23: Միեւ նույն ժա մա նակ դրանք 
չենք կա րող ծաղ կա քաղ կո չել, քա նի որ այդ թարգ մա նու թյուն նե րը կա
րող են կազմ ված լի նել ինչ պես հատ ված նե րից, այն պես եւ տա րաբ նույթ 
նա խա դա սու թյուն նե րից վերց ված առան ձին բա ռե րից, որոնք, սա կայն, 
ապա հո վում են տվյալ հատ վա ծի հիմ նա կան գա ղա փա րը: Նման թարգ
մա նու թյուն նե րը կա րե լի է ան վա նել հա մա տե սա կան (սի նոպ տիկ) կամ 
խտաց ված (զտած, հա մա ռոտ), որոնք են թադ րում են բնագ րի կրճա
տում, ամ փո փում, սա կայն միեւ նույն ժա մա նակ կա րող են հա վե լում ներ24 
ունե նալ: Ըստ երեւույ թին՝ այս թարգ մա նու թյուն նե րը բնո րոշ են էգ զե գե

21 ՄՄ, Հմր 1879 ձեռագիրն ունի այս տարընթերցումը, սակայն Երուսաղեմի Սրբոց 
Հակոբյանց վանքի ձեռագրատան թիվ 3325 գրչագրում առկա է «Կտակարանս» ճիշտ 
ընթերցումը: 

22 ՄՄ, ձեռագիր Հմր 1879, 283 ա:
23 Ասվածը հիմնականում վերաբերում է հայրաբանական եւ փիլիսոփայական որոշ 

երկերի թարգմանություններին (թեեւ վերջիններս մեծավ մասամբ հունաբան են)։ Նման 
թարգմանությունների առկայությունը չէր կարող վրիպել հայագետների ուշադրությունից, 
սակայն դրանց վերաբերյալ կարծես թե դեռեւս չկան հատուկ ուսումնասիրություններ 
կամ անդրադարձներ։

24 Հաճախ այդ հավելումները կարող են առնչվել սկզբնական բնագրին, որն աղճա տում
նե րի կամ ինչինչ պատճառներով կորցրել է դրանք, մինչդեռ հայերեն թարգմանությունը 
դրանք պահպանել է:
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տիկ ավան դույ թին պատ կա նող բնագ րե րին (լի նեն թե՛ փի լի սո փա յա կան 
եր կեր25, թե՛ սուրբգ րա յին մեկ նու թյուն ներ եւ թե՛ նա խակր թու թյուն ներ)։ 
Հարկ է նաեւ ուշադ րու թյուն դարձ նել այն իրո ղու թյա նը, որ երբ նույ նիսկ 
գործ ունենք մեկ նո ղա կան տե սա կի (ժան րի) հետ, դրանք չի կա րե լի 
շղթամեկ նու թյուն ներ (catenae) ան վա նել:

Հնա րա վոր է նաեւ են թադ րել, որ նման թարգ մա նու թյուն նե րը կա րող 
են սե րել Թե միս տիո սի հո րի նած ուսում նա կան մեկ նու թյան հա տուկ տե
սա կից: Նման բնագ րե րում հա րա սու թյուն նե րով՝ պա րաֆ րազ նե րով (հա
ճախ բաղ կա ցած էին բնագ րի հատ ված նե րի բա ռա ցի թարգ մա նու թյու
նից) վե րա փո խե լու ար դյուն քում բնօ րի նա կին բա վա կա նին հա րա զատ 
շա րադ րանք էր ներ կա յաց վում՝ յու րա տե սակ հա մա ռոտ մի վե րար տադ
րու թյուն (ադապ տա ցիա)26:

Պարզ է, որ դրանց հետ աշ խա տե լիս, նման հատ կա նիշ ներ ունե ցող 
գրվածք նե րը մեծ բար դու թյուն ներ են առա ջաց նում: Սա հատ կա պես 
վե րա բե րում է բնագ րում բա ցա կա յող, բայց խնդրո առար կա թարգ մա

25 Ինչ վերաբերում է փիլիսոփայական երկերին, ապա քննարկվող թարգմանական 
եղանակի առկայությունը թերեւս կարելի է նկատել երկու անանուն թարգմանություններում. 
առաջինը Զենոնին սխալմամբ վերագրվող աշխատությունն է, որը փիլիսոփայական 
տարաբնույթ հոսանքների ամփոփումն է (M. 	Stone , 	 M. 	E . 	Sh ir in ian ,	 Pseudo-Zeno.	
Anonymous Philosophical Treatise, Brill, Leiden-Boston-Koln, 2000): Երկրորդը միայն հայերենով 
պահպանված, ուշպլատոնականներից մեկի կողմից Արիստոտելի ստորոգությունների մեզ 
հատվածաբար հասած մեկնությունն է («Էլիասի իմաստասիրի Մեկնութիւն Ստորոգութեանց 
Արիստոտէլի», ի լոյս էած Յ. Մանանդեան, Ս. Պետերբուրգ, 1911, էջ 140—149): Ի դեպ, 
մենք հակված ենք կարծելու, որ այստեղ գործ ունենք Ֆիլոպոնի հեղինակած մեկնության 
հայերեն թարգմանության «սինոպտիկ» տարբերակի հետ: Այս խնդիրը, սակայն, դեռեւս 
հետազոտության փուլում է: 

26 Այս դեպքերում վերարտադրությունը (ադապտացիա) չպետք է շփոթել մի շարք 
թարգմանությունների (հիմնականում՝ հունաբան) համառոտված տարբերակների հետ, 
որոնք ի հայտ էին գալիս տարատեսակ պատճառներով: Որպես գլխավոր փաստարկ՝ 
նախ հանդիսանում էր պարզեցումը. դժվար, երբեմն նույնիսկ անհասկանալի հունաբան 
լեզուն անհրաժեշտ էր փոխարինել առավել պարզ լեզվով: Ոչ պակաս կարեւոր էր նաեւ 
որոշ մտքերի միտումնավոր վերանայումը (մասնավորապես, եթե դա վերաբերում էր 
դավանական հարցերի): Ասվածի համար լավագույն օրինակ կարող են ծառայել Սոկրատ 
Սքոլաստիկոսի «Եկեղեցական պատմության» թարգմանության երկու բնագրերը՝ այսպես 
կոչված «Մեծ Սոկրատը»՝ հունաբան թարգմանությունը, եւ «Փոքր Սոկրատը», որը կատարվել 
է նշյալ թարգմանությունից, թեեւ որոշ դեպքերում «ծանոթություն է ցուցաբերում» հունարեն 
բնագրի հետ։ Նկատենք, սակայն, որ «Փոքր Սոկրատ» երկի անգլերեն թարգմանությունը 
հրապարակելիս Ռ. Թոմսոնն այն անվանել է «ադապտացիա» (R.	W.	Thomson , The Armenian 
Adaptation of the Ecclesiastical History of Socrates Scholasticus Translation of the Armenian Text and 
Commentary (Hebrew University Armenian Studies), Peeters, 2001): Հաշվի առնելով ներկայացված 
եզրակացությունները՝ հավանաբար առավել ճիշտ կլիներ այն համարել «խմբագրություն»:
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նու թյուն նե րում առ կա հա վե լում նե րին, որոնք եր բեմն անհ նար է գտնել: 
Որոշ դեպ քե րում կան հա րա կից աղ բյուր ներ, որոն ցում հա վաստ վում է 
նման հա վել ման տե ղե կու թյու նը, ին չը փաս տում է, որ դա ոչ թե հա յե րեն 
թարգ մա նո ղի հո րի նածն է, այլ բնագ րի կո րած մա սի ար տա ցո լու մը կամ 
այլ խմբագ րու թյան տա րըն թեր ցում նե րից է։ Նման բնագ րե րի այս կամ 
այն   հատ վա ծի վա վե րա կա նու թյան կամ իս կու թյան հաս տա տու մը բա վա
կա նին խնդրա հա րույց է։

Հայ թարգ մա նա կան գոր ծու նեու թյան նրբու թյուն նե րին այս տեղ ներ
կա յաց ված ման րա մասն անդ րա դարձն անհ րա ժեշտ է, քա նի որ նշյալ 
«Գիրք պատ ճա ռաց»ի մեծ մա սը թարգ ման վել է հենց այս եղա նա կով: 
Որ պես օրի նակ՝ կա րե լի է վկա յա կո չել «Յո հան նու Ոս կե բե րա նի տե սու
թիւն վասն Գոր ծոցն առա քե լոցն»27 նա խակր թու թյու նը: Բա նա քա ղա ծո 
ձեւով ու վե րը քննարկ ված ոճով թարգ ման ված այս նե րա ծա կան գլու խը 
կազմ ված է Հով հան Ոս կե բե րա նի եր կու եր կե րի միա խառ նու մից: Առա ջին 
եր կը բաղ կա ցած է 4 ճա ռից եւ հայտ նի է «Ճա ռեր կամ զրույց ներ «Գործք 
առա քե լոց»ի վեր նագ րու թյան վե րա բե րյալ» (In principium Actorum28) վեր
տա ռու թյամբ: Այդ ճա ռե րը Հով հան Ոս կե բե րա նը կար դա ցել է 388 թ.՝ 
Զատ կի շա բաթ վա ըն թաց քում։ Դրանք, փաս տո րեն, նա խակր թու թյուն
ներ են, որոնք նա խոր դել են «Գործք առա քե լոց»ի մեկ նու թյու նը գրե լուն: 
Ի դեպ, Հով հան Ոս կե բե րանն այս տեղ ման րա մասն ար ծար ծում է «նե րա
ծա կան կա ղա պա րի» վե րոն շյալ հիմ նա կան հար ցե րից կամ կե տե րից մե
կը, այն է՝ վեր նագ րի «պատ ճա ռը» կամ իմաս տը (ἡ	αἰτία	τῆς	ἐπιγραφῆς): 
Երկ րոր դը՝ «Ի Գոր ծոց առա քե լոց» (In Acta apostolorum29) մեկ նու թյունն է, 
որը գրել է եր կու տա րի անց. այն կազմ ված է 55 ճա ռից30:

Ամ փո փե լով՝ նշենք, որ հայ իրա կա նու թյան մեջ առ կա սուրբգ րա յին 
նա խակր թու թյուն նե րը գրե թե ուսում նա սիր ված չեն, թեեւ դրանք մեծ հե
տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում ոչ միայն հա յա գի տու թյան հա մար: 

27 Տե՛ս ՄՄ, Հմր 1879, 357ա—373ա: 
28 Տե՛ս Iohannes	Chrysostomus , In principium Actorum, http://www.documentacatholicaomnia.

eu/02g/0345—0407,_Iohannes_Chrysostomus,_In_principium_Actorum,_MGR.pdf:
29 Տե՛ս I ohanne s 	 Chry so s tomus , In Acta apostolorum (hom. 1—55), http://www.

documentacatholicaomnia.eu/ 02g/0345—0407,_Iohannes_Chrysostomus,_In_Acta_apostolorum,_MGR.
pdf:

30 Ուշագրավ այս նախակրթությանը, դրա աղբյուրներին եւ բնագրի հետ բաղդատմանն 
անդրադարձել ենք հարցին նվիրված առանձին հոդվածով. տե՛ս М.	Э. 	Ширинян,	Пролего-
мена	святителя	Иоанна	Златоуста….: 
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Խնդրո առար կա այդ նե րա ծա կան գրվածք նե րը կամ գլուխ նե րը կա րե լի 
է սահ մա նել որ պես յու րո վի օժան դա կող սեղ մագ րեր կամ մա սեր, որոնք 
անհ րա ժեշտ էին բուն բնագ րի ուսում նա սիր ման կամ մեկ նու թյան հա
մար: Այդ նա խակր թու թյուն նե րը կա րե լի է նաեւ դա սել այս պես կոչ ված 
պա րա տեքս տե րի (paratexts) շար քին կամ գու ցե վե րագ րել վեր լու ծագ րու
թյան (scholiographia) ոլոր տին: Ի թիվս տար բեր կա րեւոր հան գա մանք նե
րի՝ նա խակր թու թյուն նե րը կա րեւոր վում են նաեւ Սուրբ Գրքի հա յե րեն 
թարգ մա նու թյան հետ կապ ված խնդիր նե րի ճշգրտման եւ Աստ վա ծաշն չի 
հա յե րեն ըն կա լյալ բնա գի րը վե րա կանգ նե լու կամ կազ մե լու հա մար:

Քննարկ ված նա խակր թու թյուն նե րի տա րած ված լի նե լը հայ մա տե
նագ րու թյան մեջ խո սուն փաստ է առ այն, որ Աստ վա ծաշն չի ուսում նա
ռու թյա նը Հա յաս տա նում կա րեւոր տեղ է հատ կաց վել: Այս իրո ղու թյան 
բա ցատ րու թյուն նե րի շար քում հարկ է նշել նաեւ հե տեւ յա լը. հի շյալ մի
ջոց նե րը՝ ինչ պես նա խակր թու թյուն նե րը, այն պես եւ դրանց հա տուկ կա
ղա պա րա յին կազ մա կեր պու մը, փաս տո րեն, սե րում են փի լի սո փա յա կան 
մի ջա վայ րից: Սկսած Ե. դա րից փի լի սո փա յու թյու նը ծաղ կունք էր ապ
րում Հա յաս տա նում, ան գամ երբ այն ար գել ված էր Բյու զան դիա յում եւ 
դա րեր շա րու նակ առ հա սա րակ դուրս էր մղված Արեւ մուտ քից31: Հայտ նի 
է նաեւ, որ վաղ շրջա նի Եկե ղե ցու հայ րե րը ոչ միայն ըն դու նում, այլ նաեւ 
կի րա ռում էին հույն փի լի սո փա նե րի ուս մունք նե րը (Պլա տո նի, Արիս տո
տե լի, Պլու տար քո սի եւ այ լոց)՝ շեշ տե լով, որ հե թա նո սա կան աշ խար հում 
ապ րող այս փի լի սո փա ներն առա ջինն ար տա հայ տե ցին ապա գա քրիս
տո նեու թյա նը բնո րոշ գա ղա փար ներ, այ սինքն՝ հե թա նոս լի նե լով՝ մո տե
ցան քրիս տո նեա կան վար դա պե տու թյա նը, եւ դրա նով ար տա հայտ վե ցին 
նրանց հան ճարն ու իմաս տու թյու նը:

Ի դեպ, այս դրույ թը կա րե լի է որոշ չա փով հա մե մա տել Հին եւ Նոր 
Կտա կա րան նե րի զու գադր ման հետ, ըստ որի՝ ոչ միայն հինկ տա կա

31 Այս մասին տե՛ս Է . մ . Շի ր ին յան , Քրիստոնեական վարդապետության...., էջ 16, 
101—104, 113, 116—117, 121—122, 295—296, 302. M.	E. 	Stone , 	 M. 	E . 	Shir in ian , Pseudo-
Zeno՚s	 Anonymous	 Philosophical	 Treatise,	 Brill,	 Leiden-Boston-Koln,	 2000. մ. (Է . )  Շի ր ի ն յան , 
Փիլիսոփայական երկերի եւ տարրերի օգտագործու մը Հայաստանում, Հայագիտության արդի 
վիճակը եւ նրա զարգացման հեռա նկար ները, Երեւան, 2004, էջ 498—512. M.	E. 	Shirinian , 
A Comparative Analysis of some technical terms in Armenian Sources, էջ 268—316. «Հայբյուզանդական 
փիլիսոփայական առնչությունները վեցերորդ դարում», «Մատենադարան. Մաշտոցի անվան 
հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի հիմնադրման հիսունամյակին նվիրված 
գիտաժողովի թեզիսներ», Երեւան, 2009, էջ 41—45:
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րա նյան անց քերն էին հի շա տակ վում Նոր Ուխտում, այլ նաեւ, դա
սա կան մեկ նու թյան կա նոն նե րի հա մա ձայն, Հին Ուխտում առ կա էին 
նորկ տա կա րա նյան իրա դար ձու թյուն նե րի (մաս նա վո րա պես՝ Օ ծյա լի 
գալս տյան) վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ: Այ սինքն՝ սուրբ հայ րե րը, 
ինչ պես եւ Կտա կա րան նե րի դեպ քում, կար ծում էին, որ քրիս տո նեա
կան գա ղա փար նե րը կան խո րոշ ված էին ավե լի վաղ շրջա նում՝ մինչ 
քրիս տո նեու թյան սկզբնա վո րու մը:

Եզ րա փա կե լով՝ ընդգ ծենք, որ հայ հե ղի նակ նե րը ոչ միայն թարգ մա
նել, մեկ նել, ըն դօ րի նա կել ու ծաղ կել են Աստ վա ծա շուն չը, այլ նաեւ նե
րա ռել են օժան դակ այլ մի ջոց ներ, որոնք նպաս տում էին Սուրբ Գրքի 
ուսուց մա նը, տա րած մա նը եւ ուսում նա սիր մա նը: Այդ մի ջոց նե րի շար քին 
պետք է դա սել հա ճախ այ լուր մո ռաց ված, բայց Հա յաս տա նում ծաղ կունք 
ապ րած նա խակր թու թյուն նե րը, որոնք առ կա են բազ մա թիվ ձե ռագ րե
րում՝ պահ պա նե լով եւ փո խան ցե լով եր բեմն միայն հա յե րեն թարգ մա նու
թյամբ մեզ հա սած ուշագ րավ նյու թեր ու տվյալ ներ:

РЕЗЮМЕ

Армянская	традиция	сохранила	довольно	большое	количество	библей-
ских	пролегомен,	известных	под	разными	названиями	«причина»,	«начало»,	
«увещевание»,	«прооймион»	и	пр.	Они	встречаются	в	рукописях	как	в	виде	
отдельных	единиц,	так	и	в	составе	сборников	под	условным	названием	«Книга	
причин».	Наиболее	известным	и	полным	из	этих	сборников	является	ценное	
собрание,	составленное	Григором	Абасеаном	в	XII	в.,	хранящееся	в	Матена-
даране	—	Институте	древних	рукописей	им.	Месропа	Маштоца	(№1879).	Как	
отдельные	пролегомены,	так	и	сборники	в	основном	неопубликованы.	До	сих	
пор	было	принято	рассматривть	эти	пролегомены	как	непространные,	поясни-
тельные	сочинения,	относящиеся	к	жанру	комментария.	Однако	в	результате	
своих	исследований	я	пришла	к	выводу,	что	эти	так	называемые	исагогические	
вопросы	или	пролегомены	относятся	к	«Введению	Писания».	Эти	сочинения	
содержат	ответы	на	самые	важные	вопросы,	связанные	с	датой	создания	произ-
ведения,	авторством,	названием,	содержанием,	источниками,	причинами	напи-
сания	(цель,	мотивы,	тема),	подлинностью,	порядком	изучения,	последователь-
ностью,	полезностью	и	т.д.	Рассматриваемые	пролегомены	было	принято	по-
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мещать	перед	собственно	толкованием;	они	также	могли	включать	некоторые	
комментарии	к	данному	произведению.	Интересно,	что	в	этих	пролегоменах	
налицо	использование	так	называемой	«вводной	схемы»	(schema	isagogicum),	
присутствовавшей	в	комментариях	поздних	неоплатоников,	особенно	коммен-
таторов	Аристотеля.	Специалисты	склонны	считать,	что	эта	схема	очень	огра-
ниченно	использовалась	отцами	Церкви	при	обсуждении	и	комментировании	
Писания,	но	армянская	этиологическая	литература	доказывает	обратное.	Ины-
ми	словами,	благодаря	переведенным	на	армянский	язык	источникам,	а	также	
сочинениям,	написанным	на	армянском	языке,	до	нас	дошли	вводные	вопросы	
или	главы,	то	есть	пролегомены	с	вышеупомянутыми	названиями.	Они	доказы-
вают,	что	«вводная	схема»	была	весьма	распространена	и	в	христианский	пери-
од.	Кстати,	среди	них	есть	и	пролегомены,	сохранившиеся	только	на	армянском	
языке.	Можно	сказать,	что	эти	вводные	главы	были	в	некотором	роде	вспомога-
тельными	аннотациями	для	изучения	или	толкования	оригинала.	Пожалуй,	их	
можно	даже	рассматривать	как	так	называемые	«паратексты».	Помимо	прочих	
значительных	возможностей,	эти	пролегомены	могут	быть	использованы	для	
прояснения	проблем,	связанных	с	армянским	переводом	Библии,	а	также	для	
восстановления	или	составления	textus	receptus	(общепринятого	текста)	Писа-
ния	на	армянском	языке.

SUMMARY

The Armenian tradition has preserved quite a large number of biblical prole-
gomena,	which	are	known	by	various	names:	“cause”	(«պատճառ»,	causa),	“begin-
ning”	(«սկիզբ»,	proairesis),	“exhortation”	(«թելադրութիւն»,	suggesio),	“prooemi-
um”	(«նախադրութիւն»,	proemium),	etc.	They	are	found	in	manuscripts	both	in	
separate units or are included in the collections known as the Book of Causes. The 
most famous and complete of the mentioned ones is the valuable collection compiled 
by Grigor Abassian in the 12th century, kept in the “Matenadaran” — the Institute 
of Ancient Manuscripts after Mesrop Mashtots, manuscript No 1879. Both separate 
prolegomena and their collections largely remain unpublished. Until now, these pro-
legomena were considered to be non-extensive explanatory writings belonging to 
the genre of commentary. As a result of my research, however, I have come to the 
conclusion that these so-called isagogical questions or prolegomena are related to 
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the Isagogics of the Scripture. These writings contain answers to the most important 
questions connected with the date of the work, the authorship, the title, the content, 
the sources, the reasons for writing (purpose, motives, subject), authenticity, order of 
study, sequence, usefulness, etc. It was customary to place these prolegomena before 
the	actual	interpretation;	they	could	also	include	some	commentary	on	the	writing	
in question.

Interestingly, these prolegomena explicitly use the so-called schema isagogi-
cum — the “introductory scheme”, which was present in the commentaries of the 
later Neoplatonists, especially commentators on Aristotle. Experts tend to think that 
this scheme was very limitedly involved by Church Fathers in discussing and com-
menting on the Scriptures, but Armenian aetiological literature proves otherwise. In 
other words, the data translated into Armenian that have reached us, or the writings 
composed in Armenian, i.e. introductory chapters, prefatory remarks — prolegom-
ena with the above-mentioned names testify that the schema isagogicum was quite 
common in the Christian period as well. Interestingly, among them there are also 
prolegomena, which exist only in Armenian. It can be said that these introductory 
writings or chapters were in some way auxiliary summaries for the study or interpre-
tation	of	the	original	text	itself;	they	can	be	considered	as	so-called	paratexts,	too.	
Among	the	other	significant	possibilities,	these	prolegomena	can	be	used	to	clarify	
problems related to the Armenian translation of the Bible, as well as to restore or 
compile a textus receptus of the Scripture in Armenian.



	 ԷՋՄԻԱԾԻՆ	

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱԲՂՅ. ՏԱՄԱՏԵԱՆ
Միաբան Պոլսոյ Պատրիարքական Աթոռոյ
Կոստանդնուպոլիս

ՉԱՐԽԱՓԱՆ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՍՐԲԱՊԱՏԿԵՐԸ

Նի կո մի դիոյ գա ւա ռի Ար մաշ գիւ ղը յայտ նի էր իր վան քով։ Ար մա շու 
Չար խա փան Ս. Աս տուա ծած նի վան քին մէջ կա յին բազ մա թիւ գոյ քեր, 

որոնց մէջ ամե նէն նշա նա ւո րը՝ Չար խա փան Ս. Աս տուա ծած նի սրբա
պատ կերն է։ Ար մա շու վան քին հետ նոյ նա ցած այս սրբա պատ կե րը ունէր 
հրա շա գործ զօ րու թիւն եւ այս մա սին կա յին բազ մա թիւ վկա յու թիւն ներ. 
հի ւանդ ներ կը բու ժու է ին, հո գի ներ կը հան դար տէ ին, որով Ար մա շու ուխ
տագ նա ցու թիւ նը տա կաւ առ տա կաւ գրա ւիչ կը դառ նար։ Վան քէն ներս 
հրա շա գոր ծու թիւն նե րու մա սին Բար թո ղի մէ ոս Եպիս կո պո սի օրե րէն 
սկսեալ յի շա տա կու թիւն ներ կան։

Վան քին զօ րու թիւ նը բեր նէ բե րան կը տա րա ծու էր եւ կը հաս նէր մին
չեւ գա ւառ1։ Չար խա փան Ս. Աս տուա ծած նի սրբա պատ կե րը այս շրջա
գի ծով խորհր դան շա կան իմաստ մը ունէր, որուն մէջ կը խտա նա յին 
Ար մա շու վանքն ու հրաշ քի գա ղա փա րը։ Կար ծէք աս տուա ծա յին ձեռք 
մը միշտ պա հա պան եղած է այս սրբա պատ կե րին, որ պէս զի անոր մի
ջո ցաւ դա րեր շա րու նակ Ար մա շու մօտ ուխ տի գա ղա փա րը մնա յուն 
ներ կա յու թեան վե րա ծու էր, եւ հա ւա տա ցեալ ներ ըստ իրենց հա ւատ
քին, Չար խա փան Ս. Աս տուա ծած նայ սրբա պատ կե րին մօտ հրաշք նե րու 
վկա նե րը դառ նա յին։

Նի կո մի դիոյ առաջ նորդ եւ Ար մա շու վա նա հայր՝ Բար թո ղի մէ ոս Ար
քեպս. Կա պու տի կեա նի օրով, 1804ին, Ար մա շու վանքն ու եկե ղե ցին 
հրդե հի պատ ճա ռաւ մե ծա պէս կը վնա սուին: Բար թո ղի մէ ոս Սրբա զան 
բա ւա կան կը ցնցուի։ Սա կայն, մխի թա րիչ երեւոյթ մը կըլ լայ Տա ճա րի 
աւագ խո րա նի Չար խա փան Ս. Աս տուա ծած նի նկա րին անվ նաս փրկուի
լը2։ Բար թո ղի մէ ոս Սրբա զան կը հրա հան գէ, որ յա տուկ խնամք ցու ցա բե

1 մաղաքիա  ա րքեՊս . Օրմանեան ,  Պատմութիւն Արմաշու Դպրեվանքին, «Շողակաթ», 
Ստանպուլ, 1958 թիւ 2—3, ՓետրուարՄարտ, 1958, էջ 55։

2 մ .աւ . քՀնյ . երամեան , Պատմութիւն Արմաշու , 1991, Երեւան, Էջ 32—34։
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րեն այս սրբա պատ կե րին, որով իր սա նե րէն Պօ ղոս Վրդ. Գա ղա տա ցի ին 
պաշ տօն կը յանձ նուի, եւ ան տա րի ներ շա րու նակ կը հսկէ սրբա պատ կե
րին։ Հրդե հին աւե րու մը պատ ճառ կը դառ նայ, որ վան քին գոր ծու նէու
թիւ նը առ կախ մնայ, սա կայն միւս կող մէ սրբա պատ կե րը կը պահ պա
նուի գուր գու րա լից ձեռ քե րու մէջ։

1810ին Նի կո մի դիոյ առաջ նորդ եւ Ար մա շու վա նա հայր կը նշա
նա կուի Պօ ղոս Ար քեպս. Խա րա ղօչ3: Ան երբ Ար մաշ կը ժա մա նէ, տես
նե լով հրկի զուած վան քը, իր հոգ ւոյն մէջ ցաւ կը զգայ եւ կուխ տէ տա
ճա րը կրկին վե րա կանգ նել ու վան քին վար կը կրկին բարձ րաց նել։ 
Այս ուղ ղու թեամբ իր առա ջին ձեռ նար կը կըլ լայ դէ պի վանք կա տա
րուած ուխ տագ նա ցու թիւ նը առա ւել եւս շքեղց նել եւ ան ձամբ նա խա
գա հել այս ուխ տի ճա նա պար հին։ Մինչ այդ, տա րի նե րէ ի վեր Պօ ղոս 
Վրդ. Գա ղա տա ցիի պաշտ պա նու թեան ներ քեւ գտնուած սրբա պատ կե
րը, նո րա կա ռոյց եկե ղեց ւոյ մէջ կը զե տե ղուի եւ ժո ղո վուր դին յա տուկ 
հե տաքրք րու թեան կար ժա նա նայ’։

Տա ճա րին հրա շա լի պատ կե րը յա տուկ յի շա տա կու թեամբ կը 
նշուի նաեւ Պոլ սոյ Մա ղա քիա Պատ րիարք Օր մա նեա նի կող մէ, եւ կը 
յայտ նուի, թէ երեք դար շա րու նակ ուխ տա ւոր ներ աղօ թած են այս 
սրբա պատ կե րին առ ջեւ։

Պատ կե րին մա սին կա յին բա նա ւոր աւան դու թիւն ներ: Անոր նկար չա
կան հնու թիւ նը կը հաս նէր մին չեւ Թա դէ ոս Եպիս կո պո սի ժա մա նակ նե րը։ 
Պատ կե րը մե ծա դիր էր, եր կու կան գուն եր կայ նու թեամբ եւ կան գու նու
կէս լայ նու թեամբ, մոմ լա թի վրայ պատ րաս տուած, Աս տուա ծա մայ րը՝ Աս
տուա ծոր դին գիր կը։ Աս տուա ծա մօր դէմ քը բնա կա նէն աւե լի մեծ էր եւ 
նա յուած քը ուղիղ։ Սրբա պատ կե րին վրայ որեւէ յի շա տա կա րան չկար4։

Մա ղա քիա Պատ րիարք, երբ Հայ Եկե ղեց ւոյ նուի րա կան ուխ տագ
նա ցու թեանց մա սին կը խօ սի, յատ կա պէս կը յի շա տա կէ Ս. Երու սա ղէ
մի Տէ րու նա կոխ վայ րե րը, Ս. Էջ միած նի Քրիս տո սա հիմն Տա ճա րը, Մշոյ 
Ս. Կա րա պետ վան քը, Կե սա րիոյ Ս. Կա րա պետ վան քը եւ Ար մա շու Ս. Չար
խա փա նը։ Թէեւ ուխ տա ւոր ներ թի ւով նուա զած էին ժա մա նա կօք, սա
կայն բա ւա կան բա րե պաշտ ներ միշտ կը փու թա յին այս ուխ տա վայ րե րը 

3 գր .աւ . քՀնյ . տամատեան , Պօղոս Արքեպիսկոպոս Խարաղօչի Կեանքն ու Գործը, 2019, 
Ստանպուլ, էջ 30—31, 53—54։

4 մաղաքիա  ա րքեՊս . Օրմանեան , Պատմութիւն Արմաշու Դպրեվանքին, «Շողակաթ», 
Ստանպուլ, 1956, Դետկեմբեր, էջ 372—373։
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եւ կը մա տու ցէ ին իրենց ուխ տի աղօթք նե րը5։ Հե տեւա բար, կը տես նենք 
թէ Չար խա փան Ս. Աս տուա ծած նի ուխ տագ նա ցու թիւ նը մին չեւ Ի. դա րու 
սկիզ բը, միշտ պահ պա նած է իր կա րեւո րու թիւ նը։

Ըստ Մա ղա քիա Պատ րիար քին, վան քի ուխ տագ նա ցու թիւ նը Փոքր 
Հայ քի, Մեծ Հայ քի, Վաս պու րա կա նի, Անիի եւ շրջա կա յից բազ մա թիւ 
վան քե րու ուխ տի գա ղա փա րէն ծնունդ կառ նէ’։ Գա ւա ռին մէջ, մաս նա
ւո րա պէս հայ հա ւա տա ցեալ նե րուն պաշ տօ նա կան ուխ տա տե ղին կը 
հան դի սա նար իրենց հա մար մեր ձա ւոր վան քը։ Սա կայն, երբ այդ շրջան
նե րէն դէ պի Փոքր Ասիա գաղ թա կա նու թիւն կը սկսի, վա նա շատ գա ւառ
նե րէն հա սած ժո ղո վուր դը կա րի քը կը զգայ ապ րեց նե լու ուխ տի հաս կա
ցո ղու թիւ նը։ Շրջա նին մէջ միակ վան քը Ար մա շու վան քը ըլ լա լուն, այս 
վան քին մէջ ծնունդ առած է ուխ տագ նա ցու թեան աւան դու թիւ նը։ Բա րե
պաշտ ժո ղո վուր դը կը փու թար Ար մա շու վանք։ Շրջա նէն ներս բա ցի Ան
կիւ րիոյ Կար միր վան քէն, ուրիշ վանք գո յու թիւն չու նէր, հե տեւա բար այս 
ուխ տագ նա ցու թեան ուխ տա ւոր ներ կը մաս նակ ցին Պո լի սէն, Կու տի նա
յէն, Զմիւռ նիա յէն, Պրու սա յէն եւ շրջա կայ գա ւառ նե րէն6։

Պօ ղոս Ար քեպս. Խա րա ղո չի օրով, ԺԹ. դա րու սկիզ բը, առա ւել փայլ 
ստա ցած ուխ տագ նա ցու թեան աւան դու թիւ նը, տա րի նե րու ըն թաց քին 
աւե լի աչ քա ռու կը դառ նայ մին չեւ Ա. Հա մաշ խար հա յին Պա տե րազ
մի տա րի նե րը։ Թէ՛ պոլ սե ցի հա րուստ ներ, թէ՛ շրջա կա յից գիւ ղա ցի ներ, 
Ս. Խա չի շրջա նին կը հա մախմ բու է ին վան քին մօտ։ Յատ կա պէս Դպրե
վան քի գոր ծօն եղած տա րի նե րուն, Դպրե վան քի վե րա մու տը կը զու գա
դի պէր տօ նախմ բու թեան: Եր բեմն ան սո վոր բազ մու թիւն կը տես նու էր 
վա նա կան հա մա լի րէն ներս։

Ա. Հա մաշ խար հա յին Պա տե րազ մին յա ջոր դող տա րի նե րուն, Ար մա շու 
վա նա կան կեան քը թէեւ իր աւար տին կը հաս նի, սա կայն Չար խա փան 
Ս. Աս տուա ծա ծին եկե ղե ցին կը շա րու նա կէ գոր ծել իր սրբա պատ կե րով։ 
Այս մա սին օրի նակ կու զենք բե րել վախ ճա նեալ Տի րա մայր Սա թէ նիկ Տա
մա տեա նը7, որ ծնած է 1921ին Ատա փա զա րի մէջ, եւ մկրտու թեան հա
մար բե րուե լով Ար մաշ, մկրտուած է Չար խա փա նի տա ճա րին մէջ՝ ընդ 

5 մաղաքիաՊատր .Օրմանեան , «Հայոց Եկեղեցին», Ստանպուլ, 2018, էջ 194։
6 մաղաքիա  ա րքեՊս . Օրմանեան , Պատմութիւն Արմաշու Դպրեվանքին, «Շողակաթ», 

Ստանպուլ, 1956, Դետկեմբեր, էջ 371։
7 Մկրտութեան ժամանակ Շահինեան եւ կամ Ջահինեան մականունով Սաթէնիկը, մեր 

մեծ մայրն է եւ Տիրամայրը՝ Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեանի։
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հո վա նեաւ սրբա պատ կե րին։ Սա ինք նին փաստ է, թէ այդ շրջա նին տա
կա ւին ժո ղո վուր դին կրօ նա կան կա րիք նե րուն գո հա ցում կու տար Չար
խա փան Ս. Աս տուա ծա ծին եկե ղե ցին։ Տա կա ւին, վան քը ամա յա ցած ըլ լա
լով հան դերձ, կը շա րու նա կու էր յի շա տա կուիլ Չար խա փան Ս. Աս տուա
ծա ծին սրբա պատ կե րին յի շա տա կու թեամբ։

1922էն յե տոյ, երբ եկե ղե ցին բո լո րո վին կա մա յա նայ’, Չար խա փան 
Ս. Աս տուա ծած նի սրբա պատ կերն ալ բո լո րո վին կը կոր սուի ու կը խառ
նուի պատ մու թեան էջե րուն, թո ղե լով իր բա րո յա կան յի շա տա կը։ Ներ կա
յիս, սա կայն, այս սրբա պատ կե րին յի շա տա կը հա սած է մե զի հին ժա մա
նակ նե րուն ուխ տա ւոր նե րուն հա մար պատ րաս տուած գու նա զար դուած 
Չար խա փա նի Սե ղա նին յի շա տա կի պատ կե րով, որուն մօտ կանգ նած է 
Ար մա շու վան քի խա չա կիր լու սա րար՝ Աղ ջիկ Մի նա սը։ Այս յի շա տա կի 
պատ կե րին ներ քեւ գրուած է Չար խա փան Ս. Աս տուա ծա ծին Ար մաշ։

Մինչ այդ, Ար մա շու սրբա պատ կե րի յի շա տա կին հեն լով, ծնունդ 
առած են նոր յի շա տա կու թիւն ներ, որոնց մէջ տա կա ւին ներ կա յիս ապ րիլ 
կը շա րու նա կեն Ար մա շու Չար խա փան Ս. Աս տուա ծած նայ սրբա պատ կե
րը, Ար մա շա կան ոգին եւ Ար մա շու ճամ բով Հայ Եկե ղեց ւոյ ան դաս տա նէն 
ներս ծա ռա յած վար դա պետ ներ։

Ստո րեւ կը ներ կա յաց նենք Չար խա փան Ս. Աս տուա ծա ծին Սրբա
պատ կե րին հետ աղեր սուած յի շա տակ նե րը։

Քա րա կիւմ րիւ կի Ս. Յով հան Ոս կե բե րան եկե ղեց ւոյ մէջ

Հին Պոլ սոյ թա ղե րէն է Քա րա կիւմ րիւ կը, որու Ս. Յով հան Ոս կե բե րան 
փայ տա շէն եկե ղե ցին ի հի մա նէ կը վե րա նո րո գուի եւ կօ ծուի’, 7 Մա յիս 
1829ին։ Այս եկե ղեց ւոյ մէջ կը պահ պա նուի Չար խա փան Ս. Աս տուա
ծած նի պատ կե րին նմա նօ րի նա կը, եւ այս պատ ճա ռաւ եկե ղե ցին կը 
կո չուի նաեւ «Փոքր Ար մաշ»։ Այ նու հե տեւ, այն ան ձե րը որոնք տնտե սա
կան պատ ճառ նե րով մին չեւ Ար մաշ եր թա լու հնա րա ւո րու թիւ նը չու նէ ին, 
անոնք կը փու թա յին Քա րա կիւմ րիւկ։

Մա ղա քիա Ար քեպս. Օր մա նեան Ս. Էջ միած նէ վե րա դառ նա լէ յե տոյ, 
1888ին կը ստանձ նէ եկե ղեց ւոյ քա րո զի չի պաշ տօ նը եւ Ար մա շու Դպրե
վան քին անհ րա ժեշտ նիւ թա կան եկա մու տը ապա հո վե լու հա մար առա
ջին եւ մեծ քայ լե րը այս եկե ղեց ւոյ մէջ կը նե տէ։ Քա րա կիւմ րիւ կի ուխ
տա տե ղի ին հա սոյ թը կա րե լի էր եկե ղե ցա կան ներ պատ րաս տե լու հա մար 
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բա ցուե լիք նոր վար ժա րա նին յատ կաց նել։ Այս պէս, ա նյա պաղ կը կազ
մուի «Քա րա կէ օմ րիւ կի Մա տա կա րա րու թեան եւ Եկե ղե ցա կան Վար ժա
րա նի Պատ րաս տու թեան Յանձ նա ժո ղո վը», որուն կը նա խա գա հէ Մա ղա
քիա Եպիս կո պոս8։

Քա րա կիւմ րիւկ թա ղա մա սը մեր ձա ւոր շրջան նե րէն մին եղած է այժ
մու Պա լաթ թա ղա մա սին եւ Պա լա թե ցի հրա պա րա կա գիր՝ Կա րա պետ Իւ
թիւ ճեան, 1900ին, Քա րա կիւմ րիւ կի Ս. Յով հան Ոս կե բե րան եկե ղեց ւոյ 
մա սին իր յի շա տակ նե րը հրա պա րա կած ժա մա նակ, կանդ րա դառ նայ 
նաեւ Չար խա փա նի սրբա պատ կե րին9։ Ըստ իրեն, եկե ղե ցին նա խա պէս 
եղած է խրճի թի նման շէնք մը, որուն հո վա նա ւո րու թիւ նը անկ էր Պա
լա թու Ս. Հրեշ տա կա պե տաց եկե ղեց ւոյ։ Մէ ջի զար դե րը, պատ կեր նե րը, 
կա հերն ու կա րա սի նե րը, ըստ իր յի շո ղու թեան, Պա լա թու եկե ղե ցի էն 
տրուած էին։ Իսկ Չար խա փա նի սրբա պատ կե րը, որ քիչ ժա մա նա կի մէջ 
փայլ առած էր, նա խա պէս կը գտնու էր Պա լա թու եկե ղեց ւոյ վեր նա տան 
մէկ մութ ան կիւ նը կա խուած, առանց ուշադ րու թիւն գրա ւե լու։ Իսկ Քա
րա կիւմ րիւկ փո խադ րուե լէ ետք ար ժա նա ցած էր մեծ յար գան քի ու պա
տի ւի, շնոր հիւ իր հրա շա գործ զօ րու թեան։

Քա րա կիւմ րիւ կի մա տու ռը, որ նա խա պէս կա րեւո րու թիւն չու նէր, 
յետ հրա շա գոր ծու թիւն նե րու համ բա ւի տա րա ծու մին, դար ձած էր նշա
նա ւոր ուխ տա տե ղի եւ զա նա զան շրջան նե րէ առատ նու էր ներ կը ստա
ցու է ին էին եկե ղեց ւոյ հա մար։ Շրջան մը յե տոյ, մա տու ռը ըն դար ձա կուե
լով դար ձած էր նաեւ եկե ղե ցիի։ Իսկ այս եկե ղե ցին կը կո չու էր նաեւ «Ար
մա շի Չար խա փա նին պզտիկ քոյ րը»10։ 

Կը յի շա տա կուի, թէ ամեն Հինգ շաբ թի այս եկե ղեց ւոյ մէջ ուխ տա
ւո րաց մեծ բազ մու թիւն մը կը հա ւա քու էր։ Պատ կե րը հաս տա տուած էր 
եկե ղեց ւոյ Աւագ Խո րա նին աջա կող մը եւ տա րի ներ շա րու նակ նշա նա ւոր 

8 մաղաքիաարքեՊս . Օրմանեան , Խոհք եւ Խօսք, 1929, Երուսաղէմ, էջ 150—151։
9 Անցեալին Կեսարիոյ Թոմարզա գիւղին մէջ գոյութիւն ունեցած է Թոմարզայի 

Չարխափան Ս. Աստուածածնի վանքը, ուր կը գտնուէր 1671ին գծագրուած Չարխափան 
Ս. Աստուածածնի սրբապատկեր մը։ Արշակ Ալպօյաճեան, «Բիւզանդիոնի» մէջ լոյս տեսած 
գրութենէ մը քաղելով կը խօսի աւանդութեան մը մասին, ըստ որուն Քարակիւմրիւկի 
Ս. Յովհան Ոսկեբերան եկեղեցւոյ եւ Թոմարզայի վանքի Չարխափանի սրբապատկերներուն 
գծագրիչը նոյն անձը եղած է։ Եթէ աւանդութիւնը ճիշդ է, Չարխափանի Սրբանկարն ալ 
մօտաւորապէս 350 տարուայ անցեալ մը ունենալու է. տե՛ս ա .ալՊՕյաճեան ,Պատմութիւն Հայ 
Կեսարիոյ,  հտ. Ա, Գահիրէ, 1937, էջ 1011)։

10 կ. ս . իւթիւճեան , Պատմական Նօթեր Գարակէօմրիւկի եկեղեցւոյ վրայ, «Մասիս», 
15 Յուլիս 1900, թիւ 29, էջ 449—450։
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դար ձած։ Ուխտա ւոր նե րու պաշ տա մուն քը Ար մա շու չափ ազ դե ցու թիւն 
թո ղած էր հա ւա տա ցեալ նե րուն մօտ։ Հա ւա տա ցեալ նե րուն նե ղու թիւն նե
րը կը փա րա տէ ին, չա րը կը խա փա նու էր եւ քա նի՜քա նի՜ ան ձեր իրենց 
ցա ւե րուն ամո քու մը կը գտնէ ին։ Իսկ այս բո լո րին մէջ «ուխտ» բա ռը կա
ռանձ նա նար ու կը դառ նար զօ րա վի գը կա րօ տեա լին։ 6 Յու լիս 1900ին, 
մեծ հրդեհ մը կը պա տա հի եւ մոխ րա կոյտ կը դարձ նէ Քա րա կիւմ րիւ կի 
բո վան դակ թա ղը։ «Պզտիկ Ար մաշ» կո չե ցեալ հա յոց պատ մա կան եկե ղե
ցին եւս կը տու ժէ այս դէպ քէն եւ իր յա րա կից վար ժա րա նին հետ կայ րի’։ 
Իսկ, եկե ղեց ւոյ լու սա րա րա պետ՝ Տ. Արիս տա կէս քա հա նան, որ հրդե հի 
ժա մուն ներ կայ գտնուած էր եկե ղե ցին, վտան գը նա խա պէս տես նե լով, 
Չար խա փան Ս. Աս տուա ծած նի սրբա պատ կե րը, սրբա զան մա սունք նե րը 
եւ եկե ղե ցա կան անօթ նե րը եկե ղեց ւոյ տա կը գտնու ող նկու ղին մէջ կը 
պատս պա րէ11։

Ըստ նկա րագ րա կա նին, կի ներ ու անոնց հետ քա նի մը մար դիկ 
իրենց տունտե ղը թո ղած դէ պի եկե ղե ցի կը վա զեն, տեւա բար մտա ծե
լով Չար խա փա նի մա սին։ Երբ կը լսեն թէ Սե բաս տա ցի գեղ ջուկ քա հա
նան՝ Տէր Արիս տա կէ սը իր կեան քը վտան գե լով հան դերձ եկե ղեց ւոյ գոյ
քը ազա տած է, մխի թա րա կան մեծ պոռթ կու մով իրենց ուրա խու թիւ նը 
կը յայտ նեն։ Երբ եկե ղեց ւոյ առաս տա ղը փլե լու հանգ րուա նին հա սած 
էր, քա հա նան կը գտնու էր այն տեղ եւ լուր կը տա րա ծուի, թէ քա հա նան 
հրկի զուե լով վախ ճա նած է եկե ղեց ւոյ մէջ։ Սա կայն, երբ երէց կի նը եկե ղե
ցի կեր թայ’, փո խա նակ դիա կի մը՝ կը գտնէ Տ. Արիս տա կէ սը, որուն հա
գուստ նե րը այ րած, գլու խը փո շիով ծած կուած եւ դէմ քը ծու խէն սեւ ցած 
էր։ Թա ղե ցի ներ այս դէպ քը հրաշք կը հա մա րեն ըսե լով, թէ քա հա նան 
պատ կե րը ազա տած է եւ պատ կերն ալ զինք12։

Պա լա թու Ս. Հրեշ տա կա պե տաց եկե ղեց ւոյ մէջ

Քա րա կիւմ րիւ կի եկե ղեց ւոյ հրկի զուե լէն ետք, Չար խա փան Ս. Աս
տուա ծած նայ պատ կե րը, 20 Յու լիս 1900ին, վա յե լուչ արա րո ղու թեամբ 
կը փո խադ րուի Պա լա թի Ս. Հրեշ տա կա պետ եկե ղե ցի։

11 «Բիւզանդիոն»,  7—20 Յուլիս, 1900, էջ 3։ Տե՛ս նաեւ, մաղաքիա  Պատր . Օրմանեան 
«Ազգապատում», Հատոր Գ, Երուսաղէմ, 1927, յօդ. 3092, սիւն. 5351։

12 մԷրսԷտԷս , Այցելութիւն մը Պզտիկ Արմաշի Աւերակներուն, «Մասիս», 15 Յուլիս 1900, 
թիւ 29, էջ 454։
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Ար մա շի Խնա մա կա լու թեան եւ Պատ րիար քա րա նի պաշ տօ նէու թեան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, նախ կը մտնեն հրկի զուած եկե ղեց ւոյ գան ձա րա նը 
եւ դուրս կը հա նէն եկե ղեց ւոյ գոյքն ու սրբա զան անօթ նե րը։ Գոյ քե րը ամ
փո փուած էին եր կա թեայ արկ ղի եւ փայ տեայ չորս արկ ղի մէջ եւ ամենքն 
ալ կող պուած ու կնքուած էին։ Իսկ Պա լա թի եկե ղե ցի ին գան ձա րա նը որ
պէս ամուր կա ռոյց, շատ լաւ պի տի կա րե նար պատս պա րել զա նոնք։

Բո լոր անօթ նե րը, գոյ քե րը, որոնց գլուխ գոր ծոցն էր՝ Չար խա փա
նը, Պա լա թի եկե ղե ցի ին մէջ ի ներ կա յու թեան եկե ղեց ւոյ քա րոզ չին, թա
ղա յին խոր հուր դի ան դամ նե րուն եւ այլ երեւե լի նե րու, կրկին ան գամ 
կը ցու ցա կագ րուին եւ որ պէս ստո րագ րեալ ցու ցակ կը ներ կա յա ցուին 
Պատ րիար քա կան Աթոռ։

Սրբա պատ կե րին փո խադ րու թիւ նը կը տար բե րի բազ մա թիւ գոյ քե
րէ, պատ ճառ դառ նա լով ոգեւոր ցնծու թեան։ Եկե ղե ցա կան ներ ձեռ քի 
վրայ կը տա նին Ս. Աս տուա ծած նայ պատ կե րը, որ Պա լա թի եկե ղե ցի ին 
դռնէն մին չեւ Ս. Մի նա սի խո րա նը, շա րա կան նե րու եր գե ցո ղու թեամբ կը 
փո խադ րուի եւ նկա րը կը մնայ եկե ղեց ւոյ մէջ։ Յա ջորդ Հինգ շաբ թի, ար
դէն իսկ հան դի սա ւոր արա րո ղու թիւն նե րով ուխ տագ նա ցու թիւնն սկիզբ 
կառ նէ’13։

Մա ղա քիա Պատ րիար քի տնօ րի նու թեամբ հրկի զուած եկե ղեց ւոյ 
Չար խա փա նի սրբա պատ կե րը կը տե ղադ րուի Պա լա թու Ս. Հրեշ տա կա պե
տաց Եկե ղեց ւոյ աջա կող մեան սե ղա նը եւ կը տնօ րի նուի, որ Խաչ վե րա ցի 
Ուխտագ նա ցու թիւնն ամեն տա րի շա րու նա կուի Պա լա թու մէջ։ Նոյ նիսկ 
կը տնօ րի նուի որ Մեծ Պա հոց շրջա նին վա րա գոյ րով չծած կուի Չար խա
փա նի Ս. Սե ղա նը եւ ուխ տա ւոր ներ աղօ թեն բաց Ս. Սե ղա նի առ ջեւ։

Մա ղա քիա Պատ րիարք ո՛չ միայն բա նա ւոր տնօ րի նու թիւն մը կը
նէ’, այլ նաեւ 20 Յու լի սի 1900 ամի, ընդ 155 հա մա րաւ Պատ րիար քա կան 
Կոն դակ14 կը հրա պա րա կէ եւ սրբա պատ կե րին ակ նար կե լով պարտն ու 
պատ շա ճը հրա պա րա կաւ կը տնօ րի նէ։

Մին չեւ այ սօր, Պա լա թու Եկե ղեց ւոյ մէջ կը շա րու նա կուի Ս. Խա չի 
տօ նա կա տա րու թեան նա խօ րեա կին ուխ տի օրը, որով Ս. Պա տա րա գի, 
Հսկու մի եւ այլ արա րո ղու թեանց մաս նա կից ուխ տա ւոր ներ, կա ղեր սեն 
Չար խա փա նի հրա շա գոր ծու թիւ նը։ Բաց աս տի, իւ րա քան չիւր Հինգ

13 «Բիւզանդիոն», 21 Յուլիս  3 Օգոստոս, 1900, էջ 3։
14 Մելքոն — Ասատուր, Երեքդարեան Պատմութիւն Ս. Հրեշտակապետաց Եկեղեցւոյ 

Պալա թու, Կ. Պոլիս, 1931, էջ 155—159։
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շաբ թի օրուան Չար խա փա նի ուխ տագ նա ցու թեան արա րո ղու թիւն նե րը 
կը շա րու նա կուին։

Ան ցեա լին, այս եկե ղե ցին եւս, դար ձած է բա զում հրաշք նե րու վայր, 
որով բազ մա թիւ հի ւանդ ներ գերբ նա կան զօ րու թեամբ բու ժուած են։

Չար խա փա նի ուխ տագ նա ցու թեան որ պէս հե տեւանք տե ղի ունե ցած 
յայտ նի եւ ա նյայտ հրաշք նե րէն կու զենք ներ կա յաց նել օրի նակ մը, որ 
տե ղի ունե ցած է 1956ին։ Գի շե րա յին պաշ տա մուն քի ժա մա նակ ոչ քրիս
տո նեայ ուխ տա ւոր մը, որ ար կա ծի հե տեւան քով համր դար ձած էր, արա
րո ղու թեան աւար տին եկե ղե ցի էն դուրս ելած է խօ սե լով15։

Նիւ Եոր քի Ս. Խաչ եկե ղեց ւոյ մէջ

Այս յի շա տա կու թիւնն Ար մա շու Չար խա փան Ս. Աս տուա ծա ծին վան
քին ամա յա նա լէն եր կար տա րի ներ յե տոյ կը սկսի, որ հե ռա ւոր ԱՄ Նի մէջ 
կը դառ նայ Չար խա փա նի յի շա տա կու թիւ նը վե րապ րեց նե լու մի ջոց։

Ս. Երու սա ղէ մի Պատ րիարք՝ Թոր գոմ Մա նու կեա նի ԱՄՆ Արեւմ տեան 
Թե մի Առաջ նոր դու թեան օրե րուն, 1986ին, Սի մոն Սամ սո նեա նի ձե ռամբ 
կը գծուի Չար խա փան Ս. Աս տուա ծած նի սրբա պատ կե րը՝ նմա նո ղու
թեամբ Ար մա շու սրբա պատ կե րին։ Այս սրբա պատ կե րին մէջ կը բիւ րե ղա
նա յին բազ մա թիւ նշա նա կու թիւն ներ։

Առա ջին հեր թին սրբա պատ կե րը կը զե տե ղու էր Նիւ Եոր քի Ս. Խաչ 
եկե ղեց ւոյ մէջ, յա տուկ սե ղա նի մը վրայ։ Սա այն եկե ղե ցին էր, ուր Ար
մա շա կան Ղեւոնդ Ար քեպս. Դու րեան, 1933ին Ս. Պա տա րա գի ըն թաց
քին սպան նուած ու նոյն վայ րին մէջ թա ղուած էր։ Երկ րորդ, Թոր գոմ Ար
քեպս. Մա նու կեան ան դամ ըլ լա լով Սբց. Յա կո բեանց Միա բա նու թեան, 
սար կա ւագ ձեռ նադ րուած էր ձե ռամբ՝ Թոր գոմ Պատ րիարք Գու շա կեա նի։ 
Իր վախ ճա նու մէն յե տոյ կու սակ րօն եկե ղե ցա կան ձեռ նադ րուած էր եւ 
կո չուած՝ Թոր գոմ։

Սրբա պատ կե րի բաց ման արա րո ղու թիւ նը ալ աւե լի նշա նա կա լից 
կը դառ նար, քա նի իր մաս նակ ցու թիւ նը կը բե րէր Պոլ սոյ Շնորհք Պատ
րիարք Գա լուս տեա նը, որ ինք եւս Թոր գոմ Պատ րիարք Գու շա կեա նի սա
նը եղած էր։ Պոլ սոյ Պատ րիար քին ներ կա յու թիւ նը նաեւ կը միաց նէր Ար

15 «Ժամանակ», 17 Սեպտեմբեր 1956, Կ. Պոլիս, էջ 4։ «Մարմարա», թիւ 4486, 17 
Սեպտեմբեր 1956, Կ. Պոլիս, էջ 4։ 
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մա շու վա նա հարց յի շա տա կու թիւ նը, քա նի Պոլ սոյ պատ րիարք ներ վեր
ջին շրջա նին եղած էին նաեւ Ար մա շու վա նա հայ րեր։

Այս սրբա պատ կե րը տա կա ւին կը շա րու նա կէ մնալ նոյն եկե ղեց
ւոյ մէջ եւ ուխ տա ւոր ներ կը շա րու նա կեն յի շա տա կել Ար մա շու վան քին 
անու նը։ Հե տեւա բար, սրբա պատ կե րը Ար մա շու ուխ տագ նա ցու թեան 
հետ առըն չե լէ եւ կամ հրա շա գործ զօ րու թիւն մը ունե նա լէ աւե լի, կը 
մնայ յի շա տա կա րան։

Գա տը գիւ ղի Ս. Թա գա ւոր եկե ղեց ւոյ մէջ

Այս յի շա տա կու թիւ նը եւս Ար մա շու Չար խա փան Ս. Աս տուա ծա ծին 
վան քին ամա յա նա լէն եր կար տա րի ներ յե տոյ կը սկսի եւ կը դառ նայ 
Չար խա փա նի յի շա տա կու թիւ նը վե րապ րեց նե լու մի ջոց։

Եր բեմ նի Ար մա շի եւ Գա տը գիւ ղի կա պը յի շա տա կե լու նպա տա կաւ, 
եկե ղեց ւոյ հո գեւոր հո վիւ՝ Գրի գոր աւ. քհնյ. Տա մա տեա նի նա խա ձեռ
նու թեամբ, Ս. Թա գա ւոր եկե ղեց ւոյ մէջ 2015ին կը գծուի Չար խա փան 
Ս. Աս տուա ծած նի սրբա պատ կե րը եւ կը զե տե ղուի եկե ղեց ւոյ Մայր Սե
ղա նին վրայ։ Մա ղա քիա Պատ րիար քի յի շա տա կած բուն Ս. Չար խա փա նի 
չա փե րու հա մե մա տու թիւ նը ան շարժ պա հե լով, Գա տը գիւ ղաբ նակ Ազ նիւ 
Չօ պա նի ձե ռամբ պատ րաս տուած այս սրբա պատ կե րին մէջ կը բիւ րե ղա
նա յին բազ մա թիւ նշա նա կու թիւն ներ։

Մա ղա քիա Պատ րիարք Օր մա նեան, երբ Քա րա կիւմ րիւ կի մէջ կը պաշ
տօ նա վա րէր, նաեւ որ պէս առ ժա մեայ քա րո զիչ կը ծա ռա յէր Ս. Թա գա ւոր 
եկե ղեց ւոյ մէջ, առիթ կու նե նար Գա տը գիւ ղաբ նակ մե ծա նուն բա րե րար 
Աբիկ Ունճեա նի հետ զրու ցե լու եւ գա ղա փար նե րը իրեն հետ բաժ նեկ
ցե լու։ Այ լա պէս, Ար մա շու առա ջին քայ լե րը կը նե տուին նաեւ Ս. Թա գա
ւոր եկե ղեց ւոյ մէջ, երբ Մա ղա քիա Եպիս կո պո սի երա զան քը մե ծա պէս 
ըն դու նե լու թիւն կը գտնէ Աբիկ Ունճեա նի մօտ։ Հո գեւո րա կան եւ բա րե
րար, առաջ նոր դը կը հան դի սա նան Ար մա շու վան քի վե րա նո րո գու թեան 
եւ Դպրե վան քի կա ռուց ման գոր ծըն թա ցին16։

Մա ղա քիա Ար քե պիս կո պո սի, Աբիկ Ունճեա նի եւ Ար մա շու մի ջեւ այն
քան սերտ յա րա բե րու թիւն մը կար, որ Դպրե վան քի առա ջին հունձ քը՝ 
7 վար դա պետ ներ, Պատ րիար քի այ ցե լու թեան առի թով Պո լիս գտնուած 

16 գր .աւ . քՀնյ .տամատեան , Յուշամատեան Գատըգիւղի, հտ. Ա., Ստանպուլ, 2015, էջ 165։ 
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ժա մա նակ, Ս. Թա գա ւոր եկե ղեց ւոյ մէջ կը մաս նակ ցէ ին նաեւ կի րակ նօ
րեայ արա րո ղու թեան։ Կեն թադ րենք’, թէ այս այ ցե լու թիւ նը բա ցի պաշ
տա մուն քա յին մաս նակ ցու թե նէ, նաեւ ունէր երախ տա գի տա կան երե սակ 
մը, քա նի Ար մա շու Դպրե վան քի տնտե սա կան սիրտն էր Աբիկ Ունճեան, 
հա ւա տա ցած ըլ լա լով հո գեւոր ճե մա րա նի մը անհ րա ժեշ տու թեան ու մին
չեւ իր վախ ճա նը հսկած՝ Դպրե վան քի Յանձ նա խում բին եւ նիւ թա պէս 
սա տա րած՝ վան քին։ Իր վախ ճա նու մէն յե տոյ, եղ բայ րը՝ Մա թուս Ունճեան 
եւս կը շա րու նա կէ իր եղ բօր առա քե լու թիւ նը եւ Դպրե վան քը նիւ թա պէս 
որբ չի թո ղուր17։

Տա կա ւին, Ար մա շու վան քին ուղե ղը՝ Մա ղա քիա Պատ րիարք, Գա տը
գիւ ղի մէջ ան հա մար յի շա տա կու թիւն ներ ունե ցած է18։ Իր վեր ջին պատ
գա մը փո խան ցած է Ս. Թա գա ւոր եկե ղեց ւոյ բե մէն: Վախ ճա նած է Գա տը
գիւ ղի մէջ եւ իր մա հա բե մը առա ջին հեր թին պատ րաս տուած է Ս. Թա գա
ւոր եկե ղեց ւոյ մէջ19։

Բա ցի Մա ղա քիա Պատ րիար քէ, Ար մա շու հո գին՝ Եղի շէ Պատ րիարք 
Դու րեան եւս Ս. Թա գա ւոր եկե ղեց ւոյ մէջ կը պաշ տօ նա վա րէ, որով մե ծա
նուն հո գեւո րա կա նին ներ կա յու թիւ նը ընդ միշտ յի շա տա կե լի կը դառ նայ։ 
Պատ րիար քա կան պաշ տօ նէ հրա ժա րե լէ յե տոյ, 1911ին կը սկսի Ս. Թա
գա ւոր եկե ղեց ւոյ մէջ պաշ տօ նա վա րել պա տուա կալ քա րո զի չի հան գա
ման քով ու կը շա րու նա կէ մին չեւ 191920։

Ս. Թա գա ւոր եկե ղեց ւոյ բե մը մե ծա պէս վա յե լած է Ար մա շա կան վար
դա պետ ներ՝ Եղի շէ Ծ. Վրդ. Այ վա զեան, Աղան Ծ. Վրդ. Արծ րու նի (Հա մա
ճեան), Գնէլ Եպս. Գա լէմ քեա րեան, Ղեւոնդ Ար քեպս. Դու րեան եւ Գա րե
գին Պատ րիարք Խա չա տու րեան, երբ անոնք որ պէս Գա տը գիւ ղի քա րո զիչ 
պաշ տօ նա վա րած են։

Բո լո րը վախ ճա նե ցան, սա կայն իրենց հո գեւոր օր րա նը՝ Ար մա շը, 
Չար խա փա նի սրբա պատ կե րի ճամ բով կը յի շա տա կուի ամե նու րէք։ Այլա
պէս, Ս. Թա գա ւոր եկե ղեց ւոյ մէջ մա տու ցուած իւ րա քան չիւր Ս. Պա տա
րա գին սրբա պատ կե րի հո վա նի ին ներ քեւ յա տուկ հանգս տեան աղօթ քով 
կը յի շա տա կուին բո լո րը։

17 գրիգորաւ . քՀնյ . տամատեան ,  Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանեան Գատըգիւղի Հետքե
րով, Ստանպուլ, 2018, էջ 38—39։ 

18 Անդ։
19 Անդ՝ էջ 58—63։
20 գրիգոր աւ . քՀնյ . տամատեան , «Յուշամատեան Գատըգիւղի», Հատոր Բ., Ստանպուլ, 

2015, էջ 477։
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РЕЗЮМЕ

Со	знаменитыми	монастырями	Константинопольской	патриархии	тесно	
связан	образ	Отгоняющей	зло	Пресвятой	Богородицы	(Чархапан	Сурб	Аст-
вацацин),	благодаря	которому	монастырь	назван	Чархапан	Сурб	Аствацацин.		
В	истории	монастыря	образ	упоминается	также	своими	чудесами.	Кроме	того,	
некогда	действующая	в	квартале	Каракёй	Константинополя	церковь	Св.	Иоан-
на	Златоуста	(Сурб	Ован	Воскеберан),	где	также	был	образ	«Чархапан	Сурб	
Аствацацин»	(Отгоняющей	зло	Пресвятой	Богородицы)	называли	«Покр	Ар-
маш»	(Маленький	Армаш)	и	была	тесно	связана	с	упоминанием	монастыря	
Армаша.	Чудотворный	образ	Армаша	в	1920-ые	был	утерян.	А	чудотворный	
образ	в	квартале	Каракёй	в	1900	г.	был	перенесен	в	Палат.

Ныне	память	об	Отгоняющей	зло	Пресвятой	Богородицы	остается	живой	
благодаря	одноименным	образам,	сохранившимся	в	церквях	Свв.	Архангелов	
(Сурб	Рештакапетац)	в	Палате,	Св.	Креста	(Сурб	Хач)	в	Нью-Йорке	и	Св.	Царя	
в	Гатегюхе.

SUMMARY

One of the most famous monasteries of the Armenian Patriarchate of Constanti-
nople, Armash Monastery, is closely related with Charkhapan Soorp Asdvadzadzin’s 
(Evil Expeller Holy Mother of God) icon. That’s why the monastery was called as 
“Charkhapan Soorp Asdvadzadzin” Monastery. In the historical path of the monas-
tery, the icon was remembered with miracles. In addition, by a similar Charkhapan 
icon, the former St. Hovhan Vosgeperan (John Chrysostom) Armenian Apostolic 
Church of Karagumruk was called “Small Armash” and was closely related to the 
memory of Armash Monastery. The miraculous icon of Armash was lost in the 1920s, 
and the miraculous icon of Karagumruk was moved to Balat in 1900. Today, the 
memory of Charkhapan continues on display in the Balat Soorp Hreshdagabed (Holy 
Archangel), New York, Uptown Soorp Khach (Holy Cross) and Kadikoy (Chalcedon) 
Soorp Takavor (Holy King) Armenian churches with their Charkhapan icons.



ԱՍՏՂԻԿ ՍՈՂՈՅԱՆ
Բանասիրական գիտ. թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ ԳԻ

ՊԱՏՄՈՂԻ ԿԵՐՊԱՐԸ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ 
«ՎԵՐՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ» ՎԵՊԻ ԿԱՌՈՒՅՑՈՒՄ

Խա չա տուր Աբո վյա նի գրա կա նու թյու նը խարսխ ված է երեք հե նա կե
տա յին գա մե րի վրա՝ երեք մի ջա վայ րի, որ, թե լադ րե լով հա մա պա

տաս խան աշ խար հա յացք ու գե ղա գի տա կան ըմբռ նում ներ, ան մի ջա կան 
ազ դե ցու թյուն են ունե նում գե ղար վես տա կան եր կե րի առանձ նա հատ կու
թյուն նե րի ու բնույ թի վրա:

Էջ միա ծին—Երեւան, Թիֆ լիս, Դոր պատ. աբո վյա նա կան ճա նա պար հի 
այս հե տա գի ծը եւ նրա կյան քում դրանց ժա մա նա կա տա րա ծա կան փո
թոր կումհե ղա բե կում նե րը պայ մա նա վո րում են հե ղի նա կի գրա կա նու
թյան որա կա կան, գա ղա փա րա կան եւ ձեւա բո վան դա կա յին բազ մա զա
նու թյու նը. գրո ղի կյան քի քար տեզն իր ար տա ցո լումն է գտնում վեր ջի
նիս ստեղ ծա գոր ծու թյան հա մա պատ կե րում1:

Թրծվե լով այդ երեք մի ջա վայ րե րի գա ղա փա րա կան, քա ղա քա կան եւ 
աշ խար հա յաց քա յին հնոց նե րում՝ Աբո վյա նի գե ղար վես տա կան ժա ռան
գու թյունն աս տի ճա նա բար ներկ վում է դրանց երանգ նե րով՝ կանգ նե լով 
արեւե լյան եւ արեւմ տյան ավան դույթ նե րի սահ մա նագ ծին ու սնվե լով մի 
կող մից հայ կա կա նից, մյուս կող մից՝ եւրո պա կա նից :

Տա րա կար ծու թյուն նե րը «Վերք Հա յաս տա նի. Ողբ հայ րե նա սի
րի» վե պի ժան րա յին ձեւի եւ վի պա կան ավան դույ թի շուրջ սկիզբ են 
առել եր կի լույ սըն ծա յու մից ըն դա մենն ամիս ներ անց: Առ կա է վե
պի գնա հատ ման եր կու հիմ նա կան մո տե ցում. խնդրով զբաղ վող 
մտա վո րա կան ներն սկզբից եւեթ ստեղ ծա գոր ծու թյա նը նա յել են 
տար բեր դի տան կյուն նե րից:

1 Մանրամասնտե՛սա. ավագյան, ԽաչատուրԱբովյան.կյանքիերեքշրջան,երեքմիջա
վայր,«Հայագիտությանհարցեր»,Երեւան,2014,թ.2,էջ3—22:

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
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Ս. Ոս կա նը վե պը կա պել է ասիա կան ավան դույթ նե րին՝ նշե
լով, թե «անհ նա րին է այս գիր քը դա տել եւրո պա կան կա նո նով, վասն 
զի, ինչ պէս ըսինք, ռա միկ նե րու հա մար եւ ռամ կի ոճով գրուած է 
այն....»2: Հա կա ռակ մո տե ցումն է ցու ցա բե րել Մ. Նալ բան դյա նը՝ 
«Վերք....»ի ար ժեւոր ման բա նա լին փնտրե լով «մի միայն եւրո պա կան 
կա նոն»3ի սահ ման նե րում:

Ս. Ոս կանն ու Մ. Նալ բան դյա նը, այս պի սով, սկիզբ են դրել վե պի ըն
թերց ման եւ գնա հատ ման եր կու տար բե րա կի՝ ըստ ասիա կան եւ եւրո
պա կան չա փա նիշ նե րի, ինչն էլ մեծ ազ դե ցու թյուն է թո ղել աբո վյա նա գի
տու թյան հե տա գա զար գաց ման վրա եւ դար ձել կար ծիք նե րի բախ ման ու 
եր կի տա րաբ նույթ գնա հա տա կան նե րի հիմք4: Ամ բող ջաց նե լով այդ տե
սա կետ նե րը՝ կա րե լի է նշել, որ ուսում նա սի րող նե րը մեծ մա սամբ վե պը 
յու րօ րի նակ կա մուրջ են հա մա րում վի պա կան այդ եր կու ավան դույթ նե
րի մի ջեւ, որ միա ժա մա նակ կրում է ե՛ւ եւրո պա կան, ե՛ւ ասիա կան կա նոն
նե րի օրի նա չա փու թյուն նե րը . «Վերք Հա յաս տա նի»ի ող նա շա րը արեւե
լյան վի պա սա նու թյունն է, ո րի կա ռուց ված քի ու բո վան դա կու թյան մեջ 
մտել են եւրո պա կան ռո մա նի էլե մենտ ներ »5, «Վերք Հա յաս տա նի»ն հան
դի սա ցավ արեւե լյան եւ արեւմ տյան կուլ տու րա նե րի մի հե տաքր քիր եւ 
յու րօ րի նակ խա չա ձեւ ման ար դյունք»6, «Աբո վյա նը գեր մա նա գետ բա նա
սե րի եւ տե ղա կան վի պագ րի եր կա կի խա ղում այդ պես էլ ընտ րու թյուն չի 
կա րո ղա նում կա տա րել»7:

2 «Արեւմուտք»,Փարիզ,1859,թ.7,էջ55:
3 մ.նալբանդյան , Երկերիլիակատարժողովածուվեցհատորով,հտ.1,Երեւան,1979,

էջ312:
4 Լեոն, օրինակ,«ՎերքՀայաստանի»նքննումէժողովրդականստեղծագործության

չա փա նիշ ներովեւԱբովյանինհամարումաշուղ,որմիկողմէդրել«եւրօպականը,գե ղա
րուեստիկա նոն ներնուչափերը»եւդարձել«ժողովրդիհարազատզաւակ,գիւղացուորդի»
(լ ԷՕ , Ռուսահայոցգրա կանութիւնըսկզբիցմինչեւմերօրերը,Վենետիկ—Ս.Ղազար,1904,
էջ171),նմանտեսակետենհայտնումնաեւՎ.Փափազյանը.«Ամբողջգրվածքըաշուղական
կրա կոտմիպատմւածքինմանու թ իւնունի»,«ճիշտարեւելեանպատմւածքներիննման»
(վ. ՓաՓազեան , Պատմութիւնհայոցգրակա նութեան,Թիֆլիս,1910,էջ349),ա. չոՊանյանը .
«Աբո վյանիրվեպինմեջկմնագեղջուկմը,որունարձակըու րիշբանմըչէ,բայցեթեկու
տա կումնուխտացումըհայհողինբոլորաշուղիերգերուն,ունույնիսկհողինբոլորա ղա
ղակներունումրմունջներուն»(ա.չոՊանյան, Երկեր,Երեւան,էջ392)եւայլք:

5 դ. դեմիրճյան , ԽաչատուրԱբովյանիգրականժանրերը,«Սովետականգրա կա նու
թյուն»,Երեւան,1941,թ.2,էջ195:

6 Հ.մուրադյան ,ԽաչատուրԱբովյան,Երեւան,1963,էջ127:
7 վ.դանիե լյան , ԻնչուեւինչպեսվերընթերցելԽաչատուրԱբովյանի«ՎերքՀայաս տա

նի»վե   պը,«Ինքնագիր»,2017:Էլ.հղումը՝https://inknagir.org/?p=4770 (29.10.2019):
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Եւ իրոք, «Վերք Հա յաս տա նի»ն կանգ նած է վի պա կան եր կու ավան
դույթ նե րի խաչ մե րու կում, որոնք հատ վում են ե՛ւ ձեւի, ե՛ւ բո վան դա կու
թյան կա ռույց նե րում. եր կի ձեւա բո վան դա կա յին ամ բող ջու թյան եր կու 
բա ղադ րիչ նե րում էլ ակն հայտ է թե՛ եւրո պա կան , թե՛ ասիա կան կնի քը, որ 
տի պա կան է դառ նում հատ կա պես պա տու մի մա կար դա կում : Որ պես պա
տու մի ձեւ ընտ րե լով եւրո պա կան ըն դուն ված կա նո նը՝ գրո ղը դրան տվել 
է ազ գա յին բո վան դա կու թյուն. «Նա ընտ րել է հայ կա կան նյութ, հայ կա
կան հե րոս եւ էպի կա կան պա տու մի հայ կա կան եղա նակ»8:

Պա տու մի քննու թյան դի տան կյու նից ուշար ժան է հատ կա պես պատ
մո ղի կեր պա րի ուսում նա սի րու թյու նը՝ վեր ջի նիս ձայ նի փո փո խու թյու նը եւ 
դրա նով պայ մա նա վոր ված ՝ հյուս ված քի որա կա կան զա նա զա նու թյու նը:

Վե պում գոր ծո ղու թյուն ներն առաջ տա նող ձայ նը մեծ մա սամբ պատ
մո ղինն է. կեր պար նե րի երկ խո սու թյուն ներն այդ դի տան կյու նից երկ
րոր դա կան դեր են ստանձ նում : Նրանց մտքերն ու դա տում նե րը հիմ նա
կա նում տրվում են հե ղի նա կի խոս քի կա ռույ ցում , եւ այս առու մով տե ղի 
է ունե նում պատ մո ղի ու կեր պա րի դա տում նե րի, գա ղա փար նե րի եւ դի
տան կյան միա ձու լում, երբ առա ջի նի մտքե րը զուտ ձեւա կան առու մով 
հնչում են երկ րոր դի շուր թե րից: Պատ մո ղի մտքե րի ձեւա կան խո սա փողն 
են դառ նում , օրի նակ, Աղա սին, Տա նու տեր Օհա նե սը, Հա րու թյու նը եւ 
այլք: Տա նու տեր Օհա նե սի մտո րում նե րը ներ կա յաց նե լիս հե ղի նա կը դեպ
քե րին նա յում է ամե նա տես պատ մո ղի դի տան կյու նից՝ տես նե լով եւ ներ
կա յաց նե լով վեր ջի նիս մտքե րը. «Էս տե սակ մտած մունք էին մեր խեղճ 
հա լեւո րի ուշ ու միտ քը բռնել, գրա վել»9, կամ գզիր Կո տա նի պա րա գա
յում. «Էն պես կար ծեց, թե....» (էջ 80):

Ամե նա տես հե ղի նա կի դի տան կյունն ար տա հայտ վում է նաեւ ամե նի
մա ցու թյան պա րա գա յում, երբ նրան հայտ նի է դեպ քե րի հե տա գա ըն
թաց քը. «Բայց երա նի , թե ձեռ քը կո տըր վել էր, չէ՛ր բաց արել» (էջ 78), 
գի տի ավե լին, քան հա ղոր դում է. «Կար ծեմ, որ մին չեւ չա սեմ, դու էլ չե՛ս 
իմա նալ» (էջ 146), որոշ դեպ քե րում էլ՝ հա ղոր դում է ավե լին, քան պետք 
է պա տու մի այդ պա հին՝ խոս քի ըն թաց քում առաջ ընկ նե լով դի պա շա րի 
բնա կա նոն ըն թաց քից ու ակ նար կե լով ապա գան: Նման օրի նակ ներ են 

8 Հր. թամրազյան, Երկեր,հտ.Ա.,Երեւան,2006,էջ774:
9 «ՎերքՀայաստանի.Ողբհայրենասիրի»վեպիցարվողմեջբերումներըբերվումեն

Պ.Հակոբ յանիկազմածբնագրից,նույնաղբյուրիցհետագամեջբերումներիէջերըկնշվեն
տեղում(Խ.աբովյան, ՎերքՀայաստանի,Երեւան,1981,էջ106):
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Ռու սաց կայս րու թյան հաղ թա նա կի ու պարս կա կան լծից հա յե րի փրկու
թյան մա սին հու շումհի շա տա կում նե րը վե պի ըն թաց քում. «Քանդ վի՛ էս
պես տե րու թյու նը , հաս տատ մնա՛ Ռսի թա գա վո րու թյու նը, որ մեր ազգն 
ու աշ խար քը գե րու թյու նից ազա տեց....» (էջ 126):

Վե պի որոշ կե տե րում իրա կան (կոնկ րետ) եւ կեղծ (ֆիկ տիվ)10 հե ղի
նակ հաս կա ցու թյուն նե րը հատ վում են, եւ պատ մո ղի ձայ նի մեջ լսե լի է 
դառ նում նաեւ Աբո վյան ան ձի ձայ նը: Գոր ծո ղու թյուն նե րին ոչ մաս նա կից, 
բայց ար տա հայտ ված ան հա տա կա նու թյամբ պատ մողն ինչինչ հատ ված
նե րում նույ նա նում է Խա չա տուր Աբո վյան գրո ղին, եւ ակն հայտ են դառ
նում վեր ջի նիս կեն սագ րու թյան որոշ կող մե րը. «Երե խա եմ էլել, որ էն
տե ղանց դուս եմ էկել, ամա էսօր էլ, որ մտա ծում եմ, թե Զանգ վի կամր
ջի վրո վը յա բա զա րի մեյ դա նովն անց կե նա լիս ինչ պես էր իմ լու սա հո գի 
հե րը ինձ ոտովձե ռով անում, չուն քի լեզ վով խո սալն էլ ղա զա բի էր բե
րում....» (էջ 119), «Դո՛ւ էլ սրանց հետ գնա ցիր, սի՛րե լի եղ բայր իմ Մո սի, 
իմ գառ նուկ ախ պեր» (էջ 160), «Էն ժա մա նա կը ես ինքս Էջ միա ծին էի, որ 
Հա սան խա նը էն պես փա խած՝ էկավ, անց կա ցավ» (էջ 275) եւ այլն:

Ներ կա յից ապա գա ան ցում նե րը եւ անձ նա կան կյան քից տա րաբ
նույթ հի շա տա կում նե րը պետք է դի տել եր կու հար թու թյամբ՝ հո գե բա նա
կան եւ գոր ծա ռա կան: Աբո վյա նը բնա վո րու թյամբ ան համ բեր էր11. ինչ պես 
կյան քում, նույն պես եւ գե ղար վես տա կան ար ձա կում նա տեղտեղ չի կա
րո ղա նում սպա սել դեպ քե րի բնա կա նոն շա րադ րան քի զար գաց մա նը եւ 
առաջ ընկ նե լով ներ կա յաց վող իրա դար ձու թյուն նե րից ՝ ուզում է ըն թեր
ցո ղին վայր կյան առաջ ծա նո թաց նել ավար տին ու իրեն հու զող խնդիր
նե րին : Ցա վոտ դեպ քե րի շա րադ րան քի ժա մա նակ նա ակ նար կում է լավ 
ավար տը ՝ պարս կա կան լծի վե րա ցու մը, իսկ իրեն անձ նա պես ծա նոթ 
իրա դար ձու թյուն նե րի պա րա գա յում դեպ քե րին է ներ հյու սում նաեւ անձ
նա կան տպա վո րու թյուն նե րը կամ պատ մում սե փա կան ցա վից: Գաղ թի 
մա սին խո սե լիս, օրի նակ, հե ղի նա կը հի շա տա կում է այդ տեղ մա հա ցած 
կրտսեր եղ բո րը՝ Մո սի ին:

Աբո վյա նի ան համ բեր բնա վո րու թյան ար դյունք հան դի սա ցող այս 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը , սա կայն, բնագ րում ստա նում են գոր ծա
ռա կան կա րեւոր նշա նա կու թյուն : Պատ մո ղը հան դես է գա լիս ամե նա

10 Տե՛ս«Գրականությանտեսությանարդիխնդիրներ»,Երեւան,2016,էջ313:
11 Աբովյանիբնավորությանեւխառնվածքիմանրամասննկարագիրըտե՛սՊ. Հակոբյան,

Խա չատուրԱբովյանիկենսագրությանառեղծվածները,Էջմիածին,1997,էջ347—351:



2022 Ա. ՊԱՏՄՈՂԻ ԿԵՐՊԱՐԸ Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ «ՎԵՐՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ» ՎԵՊԻ ԿԱՌՈՒՅՑՈՒՄ 63

տե սու թյան դի տան կյու նից, տի րա պե տում է դեպ քե րի մա սին հա մա
կող մա նի եւ ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյա նը. ծա նոթ է պատ մու թյան 
ավար տին եւ չնա յած նրան, որ վի պա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա ռույ
ցում գոր ծող անձ չէ, ակա նա տես է եղել որոշ դեպ քե րին ու հա րա զատ 
կորց րել գաղ թի ճա նա պար հին: Նշված հատ կա նիշ ներն ըն թեր ցո ղի աչ
քին վստա հու թյուն են ներշն չում, եւ պատ մո ղը հան դես է գա լիս որ պես 
վստա հե լի հե ղի նակ:

Ամե նա տես հե ղի նա կը դեպ քե րը շա րադ րե լիս դժվա րու թյամբ է ընտ
րու թյուն կա տա րում նաեւ պատ մու թյան ընդ հա նուր իրա դար ձու թյուն նե րի 
եւ ներ կա յաց վող պա տու մի մի ջեւ՝ ինչինչ կող մեր թող նե լով ստվե րում: 
Հատ կան շա կան է, որ պատ մո ղը գի տի ավե լին, քան ներ կա յաց նում է 
վե պի կա ռույ ցում, եւ դեպ քե րի հում նյու թից շատ կող մեր եր կի էջե րից 
դուրս են մնում: Վի պա կան պա տու մի որոշ կե տե րում հե ղի նա կը կի րա
ռում է խոսքն առ կախ թող նե լու գե ղար վես տա կան հնարք՝ շեշ տադ րե լով 
դեպ քե րը բա ռե րով նկա րագ րե լու անհ նա րի նու թյու նը: Ե՛ւ լավ, ե՛ւ սար սա
փեց նող տե սա րան նե րը պատ կե րե լիս դրանց տպա վո րու թյունն առա վել 
սրե լու նպա տա կով Աբո վյա նը միտ քը կի սատ է թող նում՝ նշե լով, որ անհ
նա րին է դրանք մարմ նա վո րել վի պա կան կա ռույ ցում:

Թա գու հուն տա նե լու սրտա շարժ տե սա րա նը ներ կա յաց նե լիս, օրի
նակ, հե ղի նա կը ման րա մաս նե րի փո խա րեն շեշ տում է, որ հնա րա վոր չէ 
պատ մել ամ բողջ եղե լու թյու նը . «Ո՞ր մեկն ասեմ, ո՞ր մե կը թո ղամ. մար
դի սիրտ կրակ ա ընկ նում, երբ որ խեղճ մոր արածն ու ասա ծը միտքն 
ա բե րում» (էջ 93), իսկ Երեւա նի գաղ թը պատ կե րե լիս նկա տում է, որ 
անհ նար է թղթին հանձ նել մարդ կանց ապ րում նե րը. «Ա՜խ, ո՞վ կա րա է՛ն 
ող բը, է՛ն կսկի ծը, է՛ն սուգն ու ար տա սուն քը պատ միլ, էն որ էս ողոր
մե լի խալ խը վեր էին ածում ու քա շում....» (էջ 158): Սար սա փե լի տե սա
րան նե րը պա տու մի շղթա յում առ կախ թող նե լու էլիպ սի սի նման դեպ քե րը 
մի տում ունեն ազ դե լու ըն թեր ցո ղի երեւա կա յու թյան վրա եւ սրե լու բնագ րի 
թո ղած տպա վո րու թյու նը : Նման օրի նա կի հան դի պում ենք նաեւ Ս. Ներ
սես Շնոր հա լու «Ողբ Եդե սիոյ» պոե մում, երբ Զան գի ամի րա յի կա տա րած 
ավե րա ծու թյուն նե րը թվար կե լով՝ պատ մող Եդե սիան նկա տում է շա րու
նա կե լու անհ նա րի նու թյու նը. «Եւ այլ բազ մաց, որ ոչ թուի // եւ է ասելն 
ան կա րե լի ....»12:

12 ն.ՇնորՀալի , Երգեր,Երեւան,1982,էջ88:
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Հե ղի նա կը նույ նաբ նույթ խնդրի առ ջեւ է կանգ նում նաեւ հե րոս նե
րի դրա կան հատ կա նիշ նե րը թվար կե լիս: Թա գու հու գե ղեց կու թյու նը նկա
րագ րե լիս, օրի նակ, պատ մո ղը դժվա րա նում է ճիշտ խոս քեր ընտ րել. 
«Ա՜խ, ո՞ր մեկն ասեմ. նրա (Թա գու հու .— Ա. Ս.) ամեն մեկ շարժ մուն քը, 
ամեն մեկ խոս քը, ամեն մեկ մտիկ տա լը, ամեն մեկ աչ քի ու պռո շի ժաժ 
գա լը հրաշք էր» (էջ 96), «....ի՞նչ լե զու պետք է ըլի, որ նրա գո վա սա
նու թյու նը պատ մի, ի՞նչ աչք, որ նրա տեսքն ու կեր պա րան քը մեկ բա նի 
նմա նաց նի » (էջ 94): Կնոջ գե ղեց կու թյան անն կա րագ րե լիու թյու նը կեր
պա վո րե լու հի շյալ հնար քին Աբո վյա նը, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, 
ծա նո թա ցել է հայ ժո ղովր դա կան հե քիաթ նե րում: Վա ղար շա պա տում գրի 
առն ված «Գեղ ցու տղեն ու թա գա վո րի աղ ջի կը» հե քիա թում, օրի նակ, կի
րառ վում է աղջ կա գե ղեց կու թյան նկա րագ րու թյան նմա նօ րի նակ բա նա
ձեւ. «Ընենց մի սի րուն, հու րիմա լաք աղ ջիկ կդառ նա, որ էլ չեմ կա րա 
ասի»13:

Պատ մո ղի խոսքն աչ քի է ընկ նում նաեւ ժո ղովր դա խո սակ ցա կան բա
ռե րի առա տու թյամբ . «Վերք Հա յաս տա նի»ում Աբո վյա նը կեր պա վո րում 
է ժո ղովր դա կան պատ մո ղի , որ իր վե րա բեր մունքն ար տա հայ տե լիս հեն
վում է ժո ղովր դի բա ռու բա նի եւ դարձ վածք նե րի վրա: Օրի նակ՝ «Մա՜շա
լա, տղեն սրան կա սեմ, ա՜յ թե մարդ ա....» (էջ 86), «մյուս բա նե րը չեմ 
ասում, ամոթ ա....» (էջ 88), կամ՝ Թա գու հու նկա րագ րու թյան ժա մա նակ՝ 
«Բլբյու լը նրա հոտն առ նե լիս իր վար դը մո ռա նում, նրան էր գո վում, 
նրա վրեն էր իր սե րը թա փում, նրա հաս րա թովն էր էր վում, խո րով վում» 
(էջ 96) եւ այլն:

Վե րա դառ նանք պատ մո ղի դի տան կյան խնդրին: Քա նիցս նշվեց, որ վե
պի պատ մո ղը ամե նա տես հե ղի նակ է, որ տի րա պե տում է ամ բող ջա կան 
եւ հա մա կող մա նի տե ղե կատ վու թյա նը, գի տի պատ մու թյունն ու բո վան
դա կու թյունն իր բո լոր ման րա մաս նու թյուն նե րով : Ինչինչ տե ղե րում, սա
կայն, կախ ված հատ վա ծի առանձ նա հատ կու թյուն նե րից ու հատ կա նիշ
նե րից, փո փոխ վում է պա տու մի որա կը, ըստ այդմ՝ պատ մո ղի դերն ու 
դի տան կյու նը: Ամե նա տես ու ամե նա գետ հե ղի նակն ինչոր կե տում պա
տումն սկսում է վա րել որո շա կի վայ րից ու որո շա կի տե սա դաշ տից. «Հե
ռը վա նից երեւում էր (ընդգծ. մերն է.— Ա. Ս.), թե ի՞նչ ղիա մաթ էր անում 
իգի թը» (էջ 90): Մի այլ կե տում փո փոխ վում է տա րա ծա կան ընդգր կու

13 «Հայժողովրդականհեքիաթներ»,հտ.2,Երեւան,1959,էջ242:
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մը, եւ պատ մողն սկսում է դի տել ան մի ջա կան հե ռա վո րու թյու նից՝ մո տե
նա լով, բայց չխառն վե լով դեպ քե րի ըն թաց քին : Աս վա ծը փաս տող օրի
նակ ներ բե րե լուց ու քննե լուց առաջ հարկ ենք հա մա րում անդ րա դառ
նալ ըն թեր ցո ղի կեր պար հաս կա ցու թյա նը, թե ինչ դեր ունի այն քննվող 
վե պի կա ռույ ցում, եւ որոնք են հե ղի նակ—ըն թեր ցող երկ խո սու թյան 
հա րա բե րու թյան եզ րե րը:

Ինչ պես նկա տում է Ա. Ջրբա շյա նը, «Վերք Հա յաս տա նի» վե պում 
ըն թեր ցո ղի կեր պա րը բա ցա հայտ (էքսպ լի ցիտ) է, Աբո վյա նը դի մում 
է ինչ պես որո շա կի ըն թեր ցող նե րի ՝ («հա յոց նո րա հաս երի տա սարդք» 
(էջ 128), «մեր տղա» (էջ 134) եւ այլն), այն պես էլ ողջ ազ գին՝ իբ րեւ 
հա վա քա կան ըն թեր ցո ղի («հա յոց ազգ» (էջ 115, 122), «սի րե լի հայ» 
(էջ 160) եւ այլն)14: Կար դա ցո ղի բա ցա հայտ կեր պար նե րի այս շար քին 
հարկ է ավե լաց նել նաեւ չո րո շա կիաց ված ընդ հան րա կան ըն թեր ցո ղին, 
երբ պատ մո ղը երկ րորդ դեմ քով դի մում է բա ցա հայտ ըն թեր ցո ղին, 
բայց չի որո շա կիաց նում նրա ով լի նե լը, դի մու մը ստա նում է ընդ հա
նուր ուղղ վա ծու թյուն («էս լսողն էն պես կի մա նա » (էջ 59), «մեր կար
դա ցող նե րի լավ մտքին կը լի» (էջ 216), «թող կար դա ցո ղը ին քը միտք 
անի....» (էջ 265) եւ այլն):

Բեր ված օրի նակ նե րը փաս տում են, որ հե ղի նա կը պար բե րա բար դի
մում է իր ըն թեր ցո ղին ՝ մի դեպ քում՝ որո շա կիաց նե լով վեր ջի նիս ով լի
նե լը, մյուս դեպ քում՝ ընդ հան րաց նե լով : Այդ դի մում նե րը նախ եւ առաջ 
ունեն ուշադ րու թյուն գրա վե լու եւ այն լար ված պա հե լու մի տում, երբ 
պա տու մը վա րո ղը կապ է ստեղ ծում կար դա ցո ղի հետ ու պահ պա նե լով 
այդ կապն ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծու թյան ըն թաց քում՝ ազ դում է վեր ջի նիս 
ըն կալ ման վրա15:

Հե ղի նակ—ըն թեր ցող երկ խո սու թյան ես—դու ըն դուն ված կա ղա պա
րը վե պի կա ռույ ցում ստա նում է նաեւ միաս նա կան ար տա հայ տու թյուն 
(մենք): Պատ մո ղը, միա հյու սե լով հաս ցեագ րո ղի ու հաս ցեա տի րոջ կող մե
րը, նույ նաց նում է դրանք՝ կի րա ռե լով ընդ հան րա կան դի մե լա ձեւ. «Սա քի 
մենք է՞նպես չենք անում, կո պիտ գե ղը ցու վրա ի՞նչ ենք զար մա նում կամ 
ծի ծա ղում» (էջ 54), «Ամենս էլ լավ գի տենք» (էջ 55), «....հա վա տա ցի ՛ր 
ինձ, մե ղա վո րը նրանք չեն, մենք ենք» (էջ 122) եւ այլն:

14 Տե՛ս«Գրականությանտեսությանարդիխնդիրներ»,Երեւան,2016,էջ318—319:
15 Տե՛սЖ.	Женетт, в 2-х томах, т. 1—2, Москва, 1998, էջ425:
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Վե պի պա տու մի մա կար դա կում ըն թեր ցո ղը, հաս ցեագր վող եզր 
լի նե լուց բա ցի, ստա նում է նաեւ կեր պա րա յին ներգ րավ վա ծու թյուն. 
Աբո վյա նը նրա եսը տե ղա վո րում է եր կի կեր պա րա յին չափ ման մեջ՝ 
դարձ նե լով գոր ծող անձ, ակա նա տես: Այս նպա տա կով փո փո խու թյան 
են են թարկ վում դի տան կյան տա րա ծա կան ու ժա մա նա կա յին պլան նե
րը, եւ ըն թեր ցո ղը բեր վում է պա տու մից ներս՝ գոր ծո ղու թյուն նե րի դաշտ: 
Գե ղար վես տա կան այս հնար քը գոր ծադր վում է վե պի եր կու բնույ
թի հատ ված նե րում ՝ եր գի ծա կան ու ող բեր գա կան պա տում նե րի կա
ռույց նե րում (առա ջի նում, ի դեպ, այն առա վել լայն կի րա ռու թյուն 
է ստա նում):

Սկզբում ըն թեր ցո ղին վե րագր վող գոր ծո ղու թյուն նե րին փոքր դեր 
է հատ կաց վում , որ հնա րա վոր է «կա տա րել»՝ պահ պա նե լով դի պա շա
րի դեպ քե րից որո շա կի հե ռա վո րու թյուն . «Ուրեմն՝ լսո ղը թո՛ղ չբար կա
նա ու իս կույն ձեռք չբարձ րաց նի, որ Աղա սու բեր նին խփի» (էջ 60), 
«Նրանց կնա նո ցը, որ մտիկ տա յիր, խելքդ կեր թար ....» (էջ 68): Քայլ 
առ քայլ, սա կայն, հե ղի նա կը մե ծաց նում է վեր ջի նիս դե րը՝ նրան տե
ղա փո խե լով նկա րագր վող իրա դար ձու թյուն նե րին շատ մոտ՝ «գրքի 
էջե րից ներս»: Այս պի սով՝ փո փոխ վում է ե՛ւ պատ մո ղի, ե՛ւ ըն թեր ցո ղի 
դի տան կյան տա րա ծա կան պլա նը, եւ նրանք իրա դար ձու թյուն նե րին ծա
նո թա նում են ան մի ջա կան հե ռա վո րու թյու նից թաքն ված. «Արի՛, հմիկ գո
մի դռա նը կանգ նի՛նք ու մեր քեդ խու դե քանց քե ֆին թա մաշ անե՛նք 
<....>. գնա՛նք, ի՞նչ կա որ, հո մեզ չե՞ն ուտիլ» (էջ 77): Ըն թեր ցո ղի՝ 
դեպ քե րի դաշ տում ներգ րավ վա ծու թյունն ինք նան պա տակ չէ. տա րա
ծա կան պլա նի փո փո խու թյու նից բա ցի՝ Աբո վյա նը փո փո խու թյան է են
թար կում նաեւ ժա մա նա կա յի նը ՝ պատ մե լով ոչ թե ամե նա տես հե ղի նա
կի ամե նի մա ցու թյան կե տից , այլ պա հի պրիզ մա յից: Դեպ քե րին մոտ 
կանգ նած հե ղի նակն ու ըն թեր ցո ղը տես նում են այն, ինչ կա տար վում 
է այդ վայր կյա նին. պատ մու թյան ժա մա նակ — պա տու մի ժա մա նակ եզ
րե րը մո տե նում են: «Լսե ցի՞ր, նստե ցի՞ր, չէ՞, կանգ նի՛ր, իմա ցի՛ր բա նը 
բա նի նման չի՛ <....> թե ասածս չա նես, պար տա կան ըլիս» (էջ 78): 
Եթե Բա րե կեն դա նի նկա րագ րու թյան ըն թաց քում հաս ցեագ րո ղի ու 
հաս ցեա տի րոջ կեր պար ներն առա վել ազատ են, ապա Մհառ լա մի տո
նա կա տա րու թյան տե սա րա նում ավե լորդ ձայ նե րը կյան քի սպառ նա
լիք կա րող են դառ նալ, եւ Աբո վյա նը հյու սում է իր պա տու մը ՝ հա տուկ 
շեշ տադ րում տա լով այդ հան գա ման քին. «Աչքդ սառ չի ո՛չ, սրտիդ ու 
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բեր նիդ հուպ տո՛ւր, որ չծի ծա ղիս, թե չէ գլուխդ կկտրեն, աղիքդ վեր կա
ծեն (ընդգծ. մերն է.— Ա. Ս.) <....> Հլա համ բե րի՛ր մի քիչ, քո ցա վը տա
նիմ, տռհա չու թյուն ի՞նչ հար կա վոր ա, լո բի հո չե՞ս կե րել. մի քիչ ձե նըդ 
փորդ արա՛....» (էջ 135):

Ըն թեր ցո ղը պա տու մում փաս տո րեն ստա նում է ձայ նի հնա րա վո րու
թյուն, որին տրվում է դեպ քե րի ըն թաց քը փո խող գոր ծա ռույթ, որը վե
պի կա ռույ ցում այդ պես էլ չի իրաց վում: Եր կի որոշ հատ ված նե րում ըն
թեր ցող կեր պա րի խոսքն ան գամ լսե լի է դառ նում՝ իրաց վե լով որ պես ուրի շի 
ուղ ղա կի կամ անուղ ղա կի խոսք. «—Հե րի՛ք ա, հե րի՛ք, նա մազ հո չի՛ պի տի 
անենք» (էջ 135), «....դու չե՞ս ա՜խ քա շիլ, ողոր մի տալ ու մտքումդ ասիլ. 
«Ի՞նչ կը լեր, ես էլ քո ըն կեր նե րի մեկն էի էլել, իմ Հայ րե նի քը սի րել, իմ 
ազ գին լա վու թյուն արել, որ ինձ էլ էս պես սի րեին, իմ անունն էլ էս պես 
աշ խար քի մի ջու մը փայ լեր»» (էջ 310) եւ այլն:

Հե տեւե լով հե ղի նա կին՝ կար դա ցո ղի կեր պա վոր ված եսը տե ղա
փոխ վում է տա րա ծա կան տար բեր հար թու թյուն ներ եւ նկա րագր վող 
իրա դար ձու թյուն նե րը դի տում հե ռու ու մոտ դի տան կյուն նե րից. «Մեր 
տղա, հե ռու կանգ նի՛ր. մեր ուխ տա վո րը մու րա զին հա սավ....» (էջ 136), 
«....գնա՛նք, էս թա մա շեն ուրիշ օր էլ կտես նինք <....> քո ի՞նչ բանդ ա, 
գնա՛նք <....> պետք է մո տիկ տնե րի կամ մոլ լե քանց օթախ նե րի կտրնե
րի ցը , խալ խի հետ խառն վիլ ու հե ռը վանց թա մաշ անել» (ընդգծ. մերն է.— 
Ա. Ս., էջ 137):

Ըն թեր ցողդի տոր դը գոր ծո ղու թյուն նե րի դաշ տում է հայտն վում 
նաեւ Ապա րա նի դեպ քե րի նկա րագ րու թյան ժա մա նակ: Այս պա րա գա յում 
փո փոխ վում է պա տու մը վա րե լու հիմ նա կան եղա նա կը, եւ վեր ջի նիս դի
տան կյու նը դառ նում է մո տա կա թաքս տո ցը , որից ներ կա ժա մա նա կի 
հա տույ թով երեւում են սար սա փազ դու տե սա րան նե րը . «....մու թը գե
տինն առել ա, էլ մեզ մարդ չի՛ տես նի, որ եսիր անի....» (էջ 196), «Է՛ս 
եկե ղե ցու մը, է՛ս քա րե րի տա կին ու աղբ րի մո տին, քո լու մը կուչ գա՛նք, 
որ մեզ չբռնեն» (էջ 197), «....չե՞ս ուզում դու էլ մի աչքդ քցես, նա յե՞ս» 
(էջ 201) եւ այլն:

Աբո վյա նը, ըստ էու թյան, պատ մո ղին եւ ըն թեր ցո ղին հնա րա վո րինս 
մո տեց նում է նկա րագր վող դեպ քե րին, նրանց դարձ նում ակա նա տես դի
տորդ, բայց ոչ մաս նա կից : Ինչ քան էլ գրո ղը լա րում է պա հը՝ ըն թեր ցո ղին 
սար սա փեց նե լով, թե վեր ջի նիս ար տա բե րած ամեն մի շշու կը կա րող է 
վտան գա վոր լի նել իրենց հա մար, նա չի հա տում մտա ցա ծին իրա կա նու
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թյան սահ մա նը, չի քան դում դրա «չոր րորդ պա տը »16, եւ եթե ան գամ կար
դա ցո ղը մո տե նում է գոր ծո ղու թյան դաշ տին, կեր պար ներն, այդ պես էլ 
չեն իմա նում այդ մա սին ու շա րու նա կում են գոր ծել՝ չկաս կա ծե լով, որ 
«էն քա րե րի տա կից» իրենց աչ քեր են հե տեւում:

Ըն թեր ցո ղին գոր ծո ղու թյուն նե րի դաշ տին մո տեց նե լու հի շյալ հնար
քը հե տա գա յում կի րա ռում է նաեւ աբո վյա նա կան դպրո ցի հե տեւորդ 
Պ. Պռո շյա նը: «Հա ցի խնդիր» վե պում, օրի նակ, իրաց վում է այդ գոր ծա
ռույ թը: Պատ մո ղի քե ռու աղ ջիկ Նա նո յի օգ նու թյամբ պատ մողն ու ըն
թեր ցո ղը մո տե նում են դեպ քե րին եւ հնա րա վո րու թյուն ստա նում դռան 
ճեղ քից գաղտ նի նա յե լու ու լսե լու կա նանց խո սակ ցու թյուն նե րը , ին չի 
իրա վունքն ան ծա նոթ տղա մար դիկ չու նեն17:

Վե րոգ րյա լից ակն հայտ է դառ նում, որ պատմ վող հատ վա ծի բո վան
դա կու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ փո փոխ վում է նաեւ պատ մո ղի ձայ նը, 
վեր ջի նիս պատ մե լու ձեւը եւ ըստ այդմ՝ պա տու մի որա կը: «Վերք Հա
յաս տա նի» վե պի պա տու մը փաս տո րեն բազ մա շերտ է՝ դրվա գա յին, որ 
ներ կա յաց նում է «ոչ թե պատ մո ղի մի առան ձին դեմք, այլ ձայ նե րի ու 
դի մակ նե րի բազ մա զա նու թյուն»18: Ստեղ ծա գոր ծու թյան ամեն դրվագ կա
ռուց ված է իր օրի նա չա փու թյամբ. պատ մո ղի ձայ նը, պատ մե լու ըն թաց
քը (տեմպ) ու ձեւը փո փոխ վում են, եւ վե պը ստա նում է հատ վա ծա կան 
(ֆրագ մեն տալ) բնույթ:

«Վերք....»ի բազ մա շերտ եւ բազ մապ լան այդ բնույ թը, ի դեպ, մատ
նան շել են տար բեր ուսում նա սի րող ներ. «Վերք»ում կան ե՛ւ հրա պա րա
կա խո սու թյուն, ե՛ւ օչերկ (ակ նարկ.— խմբ.), ե՛ւ ման կա վար ժու թյուն, ե՛ւ 
պատ մու թյուն, ե՛ւ բա նաս տեղ ծու թյուն, ե՛ւ եր գի ծա բա նու թյուն »19, «Վեր
քը» ե՛ւ էպոս է, ե՛ւ քնա րեր գու թյուն, ե՛ւ պատ մու թյուն, ե՛ւ ազ գագ րու թյուն , 

16 «Չորրորդպատի քանդումը»արվեստիհնարքէ,որկիրառվումէգրականության,
թատրոնի ու կինեմատոգրաֆիայի ոլորտներում: Հեղինակը միտումնավոր քանդում է
ստեղծագործության մեջ ներկայացվող մտացածին իրականության ու ընթերցողի կամ
լսարանիմիջեւեղածչորրորդպատը,եւկերպարներնիմանումենիրենցմտացածինլինելու
մասին.նրանքհաճախուղղակիորեն՝առանցպատմողիմիջնորդության,դիմումենիրենց
նայողկամկարդացողլսարանին:Այսմասինմանրա մասնտե՛սJ . 	Schroeder , Breaking the 
Fourth Wall: The effects of Metareference and Direct Address in Fictional Narrative, Thesis, 2016, Yale 
University,Էլ.հղումը՝ https://cutt.ly/TjfRiAD(մուտք՝06.01.2021):

17 Տե՛սՊ. ՊռոՇյան, Երկեր,Երեւան,1982,էջ84—88:
18 Տե՛սВ.	Шмид , Нарратология, Москва, 2003, էջ191:
19 վ .Պարտիզունի , ԽաչատուրԱբովյան,«Սովետականմանկավարժ»,Երեւան,1941,թ.

2,էջ66:
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ե՛ւ պատ մա փի լի սո փա յու թյուն է, ե՛ւ հրա պա րա կա խո սու թյուն: Այս բո լոր 
տար րե րը հա վաք ված են մի հան գույ ցի մեջ....»20, «Մեր գրա կան ամեն 
տե սակ նե րի սկիզբն է նա, դյու ցազ նա կան է եւ լի րի կա կան, բո ցա վառ 
դի դակ տի կա, ապոս տո լիկ քա րոզ ներ: // Սա տի րա, հու մոր, ֆոլկ լո րա յին 
ան բավ նյութ՝ խառն ված մի մյանց հետ»21 եւ այն: Վե պի կա ռուց ված քա յին 
տա րա սեռ շեր տեր է առանձ նաց նում նաեւ ակադ. Ս. Սա րի նյա նը. «Վերք 
Հա յաս տա նի» վե պում «հա գեց ված են պատ մա մի ֆո լո գիա կան (պատ մա
ա ռաս պե լա բա նա կան.— խմբ.), բնա պաշ տա կան, դի դակ տիկ (ուսու ցո
ղա կան.— խմբ.) եւ բա նա հյու սա կան հոս քե րը, որոնք գա լիս հան գում են 
Մեծ Ընդ հան րա կա նի՝ Հա յաս տան աշ խար հի եւ հա յոց ազ գի, որ պես տիե
զե րա կան սուբ յեկ տի (են թա կա յի.— խմբ.) հայտ նու թյան գա ղա փա րին: 
Այդ մեծ ընդ հան րա կա նը վե պի հատ ված նե րը միաց նում է սյու ժեի (դի
պա շա րի.— խմբ.) եւ գոր ծո ղու թյան ներ քին տրա մա բա նու թյամբ, պայ մա
նա վո րում կեր պար նե րի ու պատ կեր նե րի բնա կան դա սա վո րու թյու նը»22:

Եւ իրոք, վե պում հեր թա գա յում են պատ մո ղա կան, քնա րա կան, փի
լի սո փա յա կան , պատ մա կան, մի ֆա կան, եր գի ծա կան ու ող բեր գա կան 
պա տում նե րը, որոն ցից յու րա քան չյու րում լսե լի են պա տու մը վա րո ղի 
տար բեր ձայ ներ: Պատ մո ղը նույն ան հա տա կա նու թյունն է, բայց ամեն 
թե մա յի հետ փո փոխ վում է պատ մե լու ձեւը, եւ վե պի կա ռուց վածքն իր 
ընդ հան րու թյան մեջ կտրատ ված բնույթ է ստա նում: Անդ րա դառ նա
լով պատ մո ղի խոս քին բնո րոշ այդ տար բե րու թյուն նե րին՝ Լ. Եզե կյա նը 
նկա տում է. «Վե պի առա ջին հատ ված նե րը, ուր տրվում է բա րե կեն դա
նի նկա րագ րու թյու նը , կա ռուց վում են պարզ, ոչ ծա վա լուն նա խա դա սու
թյուն նե րով. այս տեղ հան գիստ ու դան դաղ է նաեւ խոս քի ռիթ մը, ուժգ
նու թյու նը, չկա վե պի ողջ հյուս ված քին յու րա հա տուկ լար վա ծու թյու նը: 
Բայց ահա հա ղորդ վող նյու թի բո վան դա կու թյան հետ կապ ված ՝ աս տի
ճա նա բար փոխ վում են նաեւ խոս քի հնչե րանգն ու ուժգ նու թյու նը, ուժե
ղա նում է շա րադ րան քի լար վա ծու թյու նը, եւ հե ղի նա կա յին խոս քը դառ
նում է եր կա րա շունչ , մի տե սակ զսպա նակ ված, հատ կա պես, երբ գրո ղը 
որոշ ակ նարկ նե րով թա փան ցում է մեր ժո ղովր դի պատ մա կան ան ցյա լի 
խոր քե րը եւ ապա՝ անդ րա դառ նում ներ կա իրա վի ճա կին ու նրա քա ղա

20 Հ . գյու լ ի -քեւԽյան ,  ՀայրենասիրությանգաղափարըԽաչատուրԱբովյանի մոտ,
«ՍՍՌՄԳԱհայկականֆիլիալ.տեղեկագիր»,Երեւան,1941,թ.9(14),էջ8:

21 ավ.իսաՀակյան, Երկերիժողովածուվեցհատորով,հտ.5,Երեւան,1977,էջ178:
22 ս.սարինյան, «ՎերքՀայաստանի»վեպիպոետիկան,ՊԲՀ,Երեւան,2001,թ.2,էջ80:



70 ԱՍՏՂԻԿ ՍՈՂՈՅԱՆ 2022 Ա. 

քա կան կա ցու թյա նը՝ զու գա հե ռա բար ներ կա յաց նե լով իր՝ հե ղի նա կի հո
գե վի ճակն ու ներ քին ծանր ապ րում նե րը՝ հա մա պա տաս խան քնա րա կան 
շե ղում նե րով»23:

Շա րադ րո ղի խոս քը փաս տո րեն առա վել հան գիստ ու ոչ լար ված է 
եր գի ծա կան պա տու մի պա րա գա յում: Առա ջին գլխում նկա րագր վող տո
նա կա տա րու թյան տե սա րա նում , օրի նակ, հե ղի նակն իր խոս քը կա ռու
ցում է՝ կենտ րո նա կան դեր հատ կաց նե լով խոս քի կո միզ մին: Պար բե
րա բար կրկնվող հա մե մա տու թյուն նե րը, ժո ղովր դա խո սակ ցա կան ար
տա հայ տու թյուն նե րը թե թեւու թյուն են տա լիս բնագ րին: Ըն թեր ցո ղին 
գոր ծո ղու թյուն նե րի դաշտ բե րե լու գե ղար վես տա կան հնարքն Աբո վյա նը 
կի րա ռում է նաեւ չա փա ծո եր գի ծա կան հատ վա ծում. «Հա՛յ դե, ջո՛ւր տո՛ւ, 
քշի՛, // Ձիդ ներս քա շի՛: // Մտնինք գո մը, // Տես նինք հա մը, // Ուտենք 
փլա վը, // Մար սենք չլա վը, // Ամա աղ լուխդ դի՛ր քթիդ, // Որ հո տը չդիպ չի 
սրտիդ» (ըդգ ծու մը.— Ա. Ս., էջ 77—78):

Տո նա կա տա րու թյան տե սա րանն ըն թեր ցո ղի առ ջեւ բա ցե լուց առաջ 
հե ղի նա կը մատ նան շում է դրա ըն կալ ման կա րեւոր կող մը՝ հո տի գոր ծա
ռույ թը, որի դի տան կյու նից պետք է ըն կա լել բնա գի րը: Մի ջա վայ րի պատ
կե րա վոր նկա րա գիրն ստա նա լու հա մար Աբո վյանն ընդգ ծում է վատ 
հո տի հան գա ման քը. «Աթա րի կրա կի մար մանդ գո լը մեկ կող մից, եզի, 
կո վի, ձիու հո տը՝ մյու սի ցը, մար դի քյալ լա էին ծա կում» (էջ 78): Ըն կալ
ման կա րեւոր մի ջոց է դառ նում նաեւ լսո ղու թյու նը. գո մի նկա րա գի րը 
հա մա կող մա նիո րեն պատ կե րե լու նպա տա կով գրո ղը տեղ է տա լիս նաեւ 
ձայ նե րի ազ դե ցու թյան գոր ծա ռույ թին՝ ձայ նար կու թյուն նե րից կազմ ված 
բա յե րի կրկնու թյուն նե րի մի ջո ցով լսե լի դարձ նե լով կեն դա նի նե րի ու 
մարդ կանց աղ մու կը. «Էշը զռում էր, գո մե շը տրլնգում, էծը մկկում, կո
վը բա ռան չում, ֆոր թը բղա վում, որը ֆշտաց նում, որը փստաց նում , որը 
վզզաց նում, որը բզզաց նում: Մյուս բա նե րը չեմ ասում, ամոթ ա: Գա րի , 
դար ման կե րած տա վար, հայտ նի բան ա, որ ինչ ասես նրան ցից դուս 
կգար: Խու սա լա , ի՞նչ գլուխ ցա վաց նեմ. էս պես նաղ րա խա նի ու մու զի կի 
ձեն շա հի դռանն էլ չէր լսված» (էջ 87—88):

Մի ջա վայ րի բազ մա կողմ պատ կե րու մը յու րօ րի նակ մի ջոց է դառ նում 
ըն թեր ցո ղի կեր պա րի ամ բող ջա կան ներգ րավ ման հա մար: Իր կար դա ցո

23 լ . եզեկյան, «ՎերքՀայաստանի»վեպիշարահյուսականմիքանիառանձնահատ կու
թյուն նե րը,ԲԵՀ,Երեւան,1990,թ.1(70),էջ194:
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ղին դի պա շա րի մա կար դա կում գո մի դռան մոտ կանգ նեց նե լով՝ Աբո վյա
նը պատ կեր վող իրա դար ձու թյուն նե րը տա րա կերպ ըն կա լե լու հնա րա վո
րու թյուն է ստեղ ծում՝ որ պես ըն կալ ման օղակ ընտ րե լով ե՛ւ հո տա ռու թյան, 
ե՛ւ լսո ղու թյան զգա յա րան նե րը:

Տո նա կա տա րու թյան տե սա րա նը գրված է հնա րա վո րինս թե թեւ 
ոճով. այս տեղ գե րա կա յող է գոր ծո ղու թյան զավեշտը՝ հա մեմ ված խոս
քի զավեշտի ար տա հայ տու թյուն նե րով , ին չը հեշ տաց նում է եր կի ըն թեր
ցա նու թյու նը. դեպ քե րը զար գա նում են արագ ու ան կան խա տե սե լիո րեն, 
կեր պար նե րը հայտն վում են զա վեշ տա լի տար բեր իրա վի ճակ նե րում 24: 
Իրադ րու թյու նը, սա կայն, փոխ վում է Թա գու հու առեւանգ ման լու րից հե
տո, եւ բո վան դա կու թյան փո փո խու թյու նը պայ մա նա վո րում է պա տու մի 
ոճի ու պատ մո ղի ձայ նի շրջում: Եր գի ծա բան հե ղի նա կի խոս քը դառ նում 
է մարդ կանց հո գին ներ թա փան ցող, նրանց ցա վը տես նող եւ ճշգրտո րեն 
պատ կե րող պա տում: Եր գի ծան քը կեր պա փոխ վում է ող բի, եւ այդ ան
ցու մը տե ղի է ունե նում ոչ թե աս տի ճա նա բար ՝ ըն թեր ցո ղին դի պա շա րի 
շրջմա նը տրա մադ րե լով, այլ հան կար ծա կի ու միան գա մից ՝ անո րո շու
թյան մեջ թող նե լով մի քա նի տող առաջ գո մի դռան մո տից ներս ծիկ րա
կող կեր պա վոր ված ըն թեր ցո ղին, որ վե պի այս հատ վա ծում բացահայտ 
ար տա հայ տու թյուն չի ստա նում:

Վե պի երկ րորդ գլուխն սկսվում է առաս պե լա կան եւ պատ մա կան պա
տու մով 25: Այս տեղ տես նում ենք ոչ թե եր գի ծող կամ ող բա ցող հե ղի նա կի, 
այլ պատ մա կան փաս տե րը հմտո րեն շա րադ րող, հա մադ րող եւ վեր լու ծող 
պատ մո ղի: Քնա րա կան շե ղում նե րը եւ ան հա տա կան (սուբ յեկ տիվ) վե
րա բեր մուն քը հնա րա վո րիս նվա զեց ված են, բայց հա յոց փա ռա վոր ան
ցյա լի հի շա տակ ման հատ ված նե րում նկա տե լի է հպար տու թյան զգա ցո
ղու թյու նը , առ կա են նաեւ զգա ցա կան («էս կույր ողոր մե լին (Հա սան Ալի 
Խա նը.— Ա. Ս., էջ 116)») եւ ժո ղովր դա կան լեզ վին բնո րոշ ար տա հայ տու
թյուն ներ («Նրա հա մար հո՛ մար դի, հո՛ սո խի գլու խը, բո լո րը մեկ էր (Հա

24 Տոնակատարությանեւսեղանինկարագրությանայսերգիծականեղանակըտարիներ
անցկի    րառումէնաեւԳաբրիելՏերՀովհաննիսյանը«ՏերՍարգիս»վեպում՝հարսանիքի
տեսարանումեր   գիծականնմանիրադրությանկենտրոնումկանգնեցնելովՏերՍարգսին
(տե՛սգ. տեր-ՀովՀաննիսյան , ՏերՍարգիս,«Հիւսիսափայլ»,1861,թ.12,էջ435—437):

25 Վեպիառաջինտարբերակում,իդեպ,պատմականպատումնանհամեմատավելի
փոքրէ(Խ.աբովյան , Երկերիլիակատարժողովածուութհատորով,հտ.3,Երեւան,1948,
էջ238):Վեպիտարբերակներիմիջեւեղածտարբերություններիմասինմանրամասնտե՛ս
ալ . մարգարյան, ԽաչատուրԱբովյանըեւաշխարհաբարը,Երեւան,1958,էջ184—189:
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սան Խա նի մա սին.— Ա. Ս., էջ 119)»): Աբո վյա նի նմա նու թյամբ Ղ. Աղա յա
նը նույն պես կա րեւո րում է հա յոց պատ մու թյան եւ պատ մա կան դեպ քե
րի ու դեմ քե րի վկա յա կո չու մը: «Արու թյուն եւ Ման վել» վե պում մեծ դեր 
ունեն Հայկ Նա հա պե տի, Վար դան Մա մի կո նյա նի եւ այլ քա ջե րի սխրա
գոր ծու թյուն նե րը ՝ վերց ված Խո րե նա ցու եւ Եղի շեի պատ մու թյուն նե րից26: 
Աղա յա նը , հե տեւե լով Աբո վյա նի օրի նա կին, որոշ դեպ քե րում ինք նու
րույն, որոշ դեպ քե րում էլ հայ նոր գրա կա նու թյան հիմ նադ րի գրքից ար
ված միջբ նագ րա յին վկա յու թյուն նե րով 27 փոր ձում է ըն թեր ցո ղի ուշադ
րու թյու նը սեւե ռել հա յոց պատ մա կան ան ցյա լի սխրա լի դեպ քե րի վրա: 
Եր կու հե ղի նակ ներն էլ կա րեւո րում են այդ գա ղա փա րա կան հար ցադ րու
մը, բայց դրա իրաց ման հա մար տար բեր ճա նա պարհ ներ ընտ րում: Աբո
վյա նի պա րա գա յում այդ պի սի դա տում նե րը տրվում են պատ մո ղի խոս քի 
մի ջո ցով, եւ որոշ դեպ քե րում դրանք առաջ են բե րում բնագ րի հատ վա
ծա կա նու թյուն, մինչ դեռ Աղա յա նը խո սեց նում է իր հե րոս նե րին: Արու
թյունն անգ րա գետ եւ սնա հա վատ մարդ կանց պատ մում է հա յոց փա ռա
վոր ան ցյա լից տար բեր դրվագ ներ՝ փոր ձե լով նրանց սրտում արթ նաց նել 
ազ գա յին ինք նա գի տակ ցու մը:

Խնդրո առար կա վե պում պա տու մի բնույ թը փո փոխ վում է հատ կա
պես Անի քա ղա քի նկա րագ րու թյան պա րա գա յում: «Արեւմ տյան Հա յաս
տա նի չլուծ ված» եւ «Արեւե լյան Հա յաս տա նի հա յու թյան ֆի զի կա պես 
չբնաջնջ վե լու մա սամբ լուծ ված հար ցի ... ցու ցի չը »28 հան դի սա ցող քա
ղա քը վե պում ունի հե նա կե տա յին նշա նա կու թյուն: Մուտքն Անի նույն

26 ղ.աղայան, նշ.աշխ.,էջ183—184,209:
27 Խոսելով«ՎերքՀայաստանի.…»—«ԱրությունեւՄանվել»վեպերիհարաբե րու թյուն

նե րից՝հարկենքհամարումորպեսդիտարկումնշել,որԱղայանիվեպումԱբովյանիերկից
որոշհատ ված ներհանդեսենգալիսորպեսմիջբնագրայնությանօրինակներ:Աղայանընույ
նու թյամբկրկնումէիրմեծնախորդիխոսքերը:ԱյսվեպիիրականությունումԱբովյանի
ստեղ ծագործությունըգոյությունու նե ցող,իրականմիավորէ.Արություննընթերցումէվեպը
եւբարձ րաձայնումորոշկտորներ:Այլէ«Վերք....»իհարաբերությունըՎ.Փափազյանի«Սո
խա կիտղան»վիպակիհետ:Այսպարագայումերկ   րորդգործնինչորառումովառաջինիշա
րու նակություննէդառնում:Դրանքնույնպատումիաշ խարհնեններկայացնում.«Սոխակի
տղան» վիպակում «Վերք....»ի դեպքերը կերպավորվում են որպես իրա կանություն, եւ
առաջինԱղասուկերպարիցազդված՝իրանուննստանումէնաեւերկրորդԱղասին(տե՛ս
վ . ՓաՓազյան, Երկերիժողովածուհինգհատորով,հտ.1,Երեւան,1958,234—245):Այսպիսով՝
եթեԱղայանիվեպում «Վերք Հայաստանին»կերպավորվում էսոսկորպեսգիրք,ապա
Փափազյանիեր կիկառույցումիրականենդրանումնկարագրվողդեպքերը:

28 ալ . մակարյան ,  «Վերք Հայաստանի....» վեպի դասավանդման մի քանի հարցեր,
«Ման  կա  վար ժականմիտք»,Երեւան,2014,թ.1—2,էջ123:
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պես կա տար վում է կեր պա վոր ված ըն թեր ցո ղի ըն կե րակ ցու թյամբ: 
Ներ կա ժա մա նա կի պա տու մով հե ղի նակն իր ըն թեր ցո ղին է ներ կա
յաց նում հա յոց ավեր ված տան պատ կե րը. «....մի՛ վա խե նալ, ան շունչ 
քա րերն ու եկե ղե ցի քը մար դա կեր չե՛ն» (էջ 260): Այս կե տում գույ նե րը 
խտա նում են, փաս տերն ու դրանց ար տած ման զգաց մուն քա յին դաշ
տը՝ միա ձուլ վում, եւ քա ղա քը կեր պա վոր վում է պատ մո ղա կա նի ու 
քնա րա կա նի հա րա բե րակ ցու թյամբ:

Վե պում պատ մո ղա կան եւ քնա րա կան շեր տերն առ հա սա րակ հան
դես են գա լիս գիր կընդ խառն՝ պար բե րա բար հեր թա գա յե լով. դի պա
շա րից հե ղի նա կը հա ճա խա կի անց նում է քնա րա կան շե ղում նե րի՝ մի 
կող մից՝ բարձ րա ձայ նե լով իրեն հու զող տա րաբ նույթ խնդիր նե րը, 
մյուս կող մից՝ եղած դեպ քե րը ներ կա յաց նե լով զգա ցա կան ըն կալ ման 
պրիզ մա յով29: Չա փա ծո կամ ար ձակ այդ հատ ված նե րը, որոնց ուսում
նա սի րող նե րը ե՛ւ բա ցա սա կան30, ե՛ւ դրա կան31 գնա հա տա կան են տվել, 
իրա կա նում ամ բող ջաց նում են գոր ծի կա ռույ ցը ու տա լիս յու րօ րի նակ 
ոճա վո րում: Դրանք բխում են եր կի հատ վա ծա կան բնույ թից եւ շատ 
դեպ քե րում պա տու մի թե լով կապ վում են ընդ հա նուր դի պա շա րի գոր ծո ղու
թյուն նե րին: Ինչ պես նկա տում է գրա կա նա գետ Հ. Ղա նա լա նյա նը, «Աբո
վյա նը, իհար կե, ինքն էլ շատ լավ զգա ցել է, որ այ սօ րի նակ շե ղում նե
րը խան գա րում են վե պում պատմ վող դեպ քե րի տրա մա բա նա կան զար
գաց ման ըն թաց քին»32. «....ես ետ եմ դառ նում էլի իմ պատ մու թյունն 

29 «Վերք Հայաստանի....»ի զգացմունքային դաշտի վերլուծություն է կատարել
ի ս . Հար ո ւ թ յ ո ւ ն յա ն ը ՝ վեպի համատեքստում առանձնացնելով սիրո 8 դրսեւորում, որ
պայմանավորումենզգաց  մունքայինհարաբերությունները.«1.սէրդէպիիրաշակերտներն
ումանուկները,2.ընկերականսէր,3.ծնողականսէր,4.ամուսնականսէր,5.սէրդէպի
բնութիւնը, 6. կրօնական զգացմունք, 7. սիրոյ զգացմունք, 8. հայրենեաց սէր» (տե՛ս
իս . յարութի ւնեան ,  Զգացմունքներիաշխարհ (Խ.Աբովեանի երկերիառթիւ), «Լումայ»,
Տփխիս,1898,գիրքԱ.,էջ278):

30 ՀովհաննեսՇահնազարյանը,օրինակ,այնտեսակետնէհայտնում,թեքնարական
շեղում նե րը«երբեմնիզուրերկարացնումենվէպըեւձանձրացնումընթերցողին,երբեմն
էլխանգարումենվէ պիընդհանուրիդէայիամբողջութեանը»(յ. ՇաՀնազարեան , Խաչատուր
Աբովեանիհասարակա կանեւգրականգործունէութիւնը,Մոսկուա,1899,էջ20):

31 «Աբովյանի վեպիայսպես կոչված քնարական շեղումները ոչ թե շեղումներ են
երկի բուն է  ու    թ  յու նից, այլ այդ էության բացահայտման լավագույն եղանակը, վեպի
ոգինուշունչըմատնանշողկա րեւո րագույնմասերը<….>,խոհերհայրենիքիանցյալի,
ներկայիեւապագայի մասին,մար դա սի   րու    թ   յանեւարդարության, հայրենասիրության
եւազատասիրության, հայռուսական հավերժական բարե   կա  մությանպատվիրաններ»
(Էդ. ՋրբաՇյան, Գրողըեւժողովուրդը,Երեւան,1989,էջ23):

32 Հ. ղանալանյան, ԽաչատուրԱբովյան,Երեւան,1948,էջ50:
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անեմ....» (էջ 115), «Լավ չի՛ սկսած բա նը թո ղալ ու էս պես քա րոզ ասիլ, 
ես էլ գի տեմ, ամա սիրտս չի՛ դի մա նում, ի՞նչ անեմ» (էջ 122), «Բա նը եր
կա րա ցավ, լսո ղը չի՛ նե ղա նա, էլի գնա՛նք մեր դժոխ քը» (էջ 124): Ասել 
է թե՝ պատ մո ղը նկա տում է այդ հատ ված նե րի շե ղող ազ դե ցու թյու նը , 
հա մե մա տում դրանք ըն թեր ցո ղին ուղղ ված «քա րոզ նե րի» հետ, որոնք 
ավար տե լը եւ բուն պատ մու թյանն անց նե լը, սա կայն, հա ջող վում է մի 
քա նի փոր ձից միայն. Հա յոց աշ խար հի եւ հա յե րի ճա կա տագ րի մա սին 
դա տում նե րը նրա միտ քը նո րից թե քում են դե պի քնա րա վեր լու ծա կան 
մտա ծում նե րը: Պա տու մի այդ որա կից ան ցու մը բուն պատ մու թյա նը տե
ղի է ունե նում հե տեւ յալ բնագ րով. «Ըն չանք Երեւան գնա լը մեկ քա նի 
ամիս ժա մա նակ ունեի, էն դուր հա մար էս պես ճամ փես ծռե ցի: Ձմեռն 
անց ա կա ցել, ամառն էկել, վա՜յ նրան, որ էս շո գին գնա էն տեղ: Ես 
պետք է գնամ. ո՞վ կու զի՝ հետս գա» (էջ 128):

Առա ջին եւ երկ րորդ գլուխ նե րում նկա րագր վող դեպ քե րի մի ջեւ, 
ըստ էու թյան, առ կա է ժա մա նա կա յին ընդ հատ վա ծու թյուն, եւ դա ներ
կա յաց նե լու հա մար հե ղի նա կը խա ղում է ըն թեր ցո ղի ժա մա նա կի հետ: 
Ձմռա նից ամառ մի ջա կայ քում ամիս ներ են ան ցել , որոն ցում կա տար ված 
իրա դար ձու թյուն նե րը ներ կա յաց ված չեն: Ժա մա նա կա յին այդ ան ցումն 
ըն թեր ցո ղի աչ քին սա հուն իրաց նե լու նպա տա կով նա ոչ թե մի դեպ քից 
է թռչում մյու սին, այլ բուն շարադրանքին կցե լով պատ մա կան, առաս
պե լա կան եւ քնա րա կան պա տում ներ՝ «ծռում է իր ճամ փան»՝ ըն թեր ցո
ղին նույն պես հնա րա վո րու թյուն տա լով ժա մա նա կա վո րա պես կտրվե լու 
Աղա սու ճա կա տագ րից:

Դի պա շա րի ըն թաց քում պա տու մի հիմ նա կան թե լին հե տեւե լու մի
ջոց են դառ նում նաեւ հայ ժո ղովր դա կան հե քիաթ նե րից վերց ված նմա նօ
րի նակ բա նա ձեւե րը. «Բայց Աղա սու արած նե րը թո ղանք ուրիշ ժա մա նա կի 
ու գնանք մեր բա նը» (էջ 184), «Հի միկ էս թո ղա՛նք, գնա՛նք էլի մեր սի րե լի 
Աղա սու մոտ, տես նի՛նք, ո՞ւր մնաց, ու ի՞նչպես պետ քը նրա բա նը վեր ջա
նա» (էջ 215) եւ այլն:

Գոր ծո ղու թյուն նե րի բուն շղթա յից թեք վե լու եւ ըն թեր ցո ղին դրա 
պատ ճա ռը մեկ նե լու մե թո դը նույ նու թյամբ որ դեգ րում է նաեւ Մ. Նալ
բան դյա նը: Իր վե պե րում վեր ջինս տա րան ջա տում է մի ջա վայ րի նկա
րագ րու թյու նը պատ մու թյան թե լից. նա դի պա շա րի ըն թաց քը որեւէ կե
տում թող նում է առ կախ եւ անց նում շրջա կա տա րած քի նկա րագ րու թյա
նը՝ դրա նից հե տո միայն վե րա դառ նա լով դեպ քե րի պա տու մին: Գոր ծո ղու
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թյուն —նկա րագ րու թյուն այդ ան հարթ ան ցում նե րը հե ղի նակն իր նա խոր դի 
նման փոր ձում է իրար կցել ըն թեր ցո ղին ուղղ ված բա ցատ րա կան խոս
քի մի ջո ցով . «Ես շատ զար մա ցած լի նե լով այս մար դոց խո սակ ցու թյան 
սկզբի եւ բա նի վեր ջա վո րու թյան վե րա, չհամ բե րե ցի, որ ըն թեր ցո ղնե րին 
ծա նո թաց նեմ այն տան հետ, ուր այս եր կու մար դի կը խո սում էին, կամ 
նույ նիսկ մար դե րի հետ, վասն որո, սի րե լի՛ ըն թեր ցող , նե րե լով իմ այս 
ան համ բե րու թյու նը, դո՛ւ գո նե ին ձա նից առա վել համ բե րող գտան վիր , 
եթե ես կտրե լով խո սակ ցու թյան թե լը, կարճ ծա նո թու թյուն տամ քեզ 
Թյու թյուն ճի Օղ լուի, նո րա տան եւ Շա հու մյան ցի մա սին»33 («Մի նին խոսք, 
մյու սին՝ հարսն»), կամ՝ «Մահ տե սի Թով մա սի տա նը կա յին շատ հյու րեր, 
արք եւ կա նայք, երբ ներս մտավ Կոմս Էմա նուե լը: Մի փոքր հե տո կծա
նո թաց նեմ իմ ըն թեր ցո ղը Մահ տե սի Թով մա սի տան հետ, այժմ թո ղե՛ք, որ 
չկտրեմ բա նի թե լը»34 («Մե ռե լա հար ցուկ») եւ այլն:

Պա տու մի առանձ նա հատ կու թյուն նե րից են նաեւ բնագ րի կշռույթը 
(ռիթմ) ու ըն թաց քը (տեմպ). ամ ռան տե սա րա նում շո գի պատ կեր ման ժա
մա նակ, օրի նակ, շար ժում նե րը դա դա րում են. պա տու մը դան դա ղում է, 
զգա ցա կան կող մը՝ նվա զում, գոր ծո ղու թյու նը փոխ վում է պատ կերնկա
րագ րու թյամբ, նկա տե լի են դառ նում ման րուք նե րը. «Ղու շը տե ղի ցը չէր 
ուզում ժաժ գա, հա վը բնի ցը գլու խը հա նի» (էջ 129), «Էս պես մե ռել, 
լռվել էր բնու թյու նը, ու մեկ շփլթու էլա տե ղի ցը չէր լսվում» (էջ 131): Պա
տու մի այս կտո րում շեշ տադր ված է լռու թյան գոր ծո նը. ան շար ժու թյունն 
ու դան դա ղու թյու նը լռեց նում են բնա գի րը, եւ բուն գոր ծո ղու թյուն նե
րին ան ցու մը տե ղի է ունե նում մահ մե դա կան նե րի աղոթ քի բարձր ձայ
նից հե տո. «Ալ լա՜հո՜ւալաք բա՜րո՜ւ....» (էջ 131): Աղ մու կի այս պայ թյու նով 
բնագ րում խառն վում են տար բեր ձայ ներն ու ձայ նար կու թյուն նե րը , եւ 
լռու թյան դան դա ղու թյու նը փո փոխ վում է աղ մու կի շար ժու մով, որ տի
պա կան է դարձ նում Մհառ լա մի տո նա կա տա րու թյու նը: «Էս ձե նը դուս 
էկավ թե չէ, հենց իմա նաս , մեկ ամպ տրա քեց, ու ձե նի տու տը հա զար 
կտոր ըլե լով, գե տի նը ժաժ տա լով, սար ու ձոր իրա րո ցով քցե լով <....> 
Ինչ պես մեկ բու նը քանդ ված մեղ րա ճան ճի թա բուն , էն պես դուս թա փե
ցան ուղ ղա փառ մահ մե դա կան քը....» (էջ 131—132): Գոր ծո ղու թյան դաշտ 
են դուրս գա լիս մար դիկ, որ ձայ նի հետ շարժ ման բազ մա զա նու թյուն ու 

33 մ.նալբանդյան, նշ.աշխ.,հտ.1,էջ162:
34 Անդ,էջ302:
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արա գու թյան աս տի ճան են հա ղոր դում բնագ րին. «....մե կը ուղ տի վրա 
նստած՝ տմպտմբա լով, մե կը իշի քա մա կին բազ մած՝ չո՜շ, չո՜շ ասե լով, մե
կը յաբ վի վրա ուռած դա՜հ, դա՜հ անե լով, մե կը գոմ շի մեջ քին՝ հա՛ տպռու 
կան չե լով, մե կը եզան պո չի տա կին՝ հո՜, հո՜ ձեն տա լով, մե կը ղաթ րի 
ուսին՝ բզե լով, ը՜մ, ե՜րի գո ռա լով....» (ընդգծ. մերն են.—Ա. Ս., էջ 133): Աղ
մու կի եւ լռու թյան այս ամ բող ջու թյունն էլ առաջ է տա նում դի պա շա րը եւ 
հնա րա վո րու թյուն տա լիս դեպ քե րին ակա նա տես դար ձած ըն թեր ցո ղին՝ 
«լսե լու գոր ծո ղու թյուն նե րը »:

Տեքս տի ըն թաց քի ու կշռւյթի խա ղով եւ շարժ ման ու ան շար ժու թյան, 
ձայ նի եւ լռու թյան հա կադ րա միաս նու թյամբ է կա ռուց ված «Զան գի» հա
վել վա ծը: Եր կա րա շունչ նա խա դա սու թյուն նե րով հյուս ված այդ հատ
վա ծում ձայ նար կու թյուն նե րի եւ դրան ցով կազմ ված բա ռե րի կրկնու
թյուն նե րով պատ մո ղը փոր ձում է կեր պա վո րել վի շա պի նման վող 
Զան գու գե տի գի շե րա յին կա տա ղու թյու նը, որ գո ռումգո չյուն նե րով 
սար սա փեց նում է մարդ կանց: Գոր ծո ղու թյան կենտ րո նում Զան գուն է՝ 
կեր պա վոր ված ձայ նի եւ դրա նով պայ մա նա վոր ված՝ կա տա ղի շարժ
ման զու գա հե ռում : Գե տի աղ մու կը կյանք է առ նում շրջա պա տի խոր 
լռու թյան հա կադ րու թյան մեջ. Աբո վյա նը շնչա վո րում է նաեւ գի շե րա
յին շրջա կայ քի լռու թյու նը՝ «Կոն դի չոր դար դու սը», «Երեւա նի զար հու
րե լի բերդն ու թուր քի գյոռ խա նե քը», «դնգե րը, ջա ղաց նե րը», «չան
գը կո խած, կա մա րա կերպ հա մամ նե րը», «Երեւա նու Շհա րը, տրտում, 
դառ նա համ սգի քողն երե սին փռած» (էջ 305), որոնց մեջ կրկնու
թյամբ լսե լի են դառ նում շնե րի հա չոց նե րը , գայ լե րի ոռ նոց նե րը եւ 
«բուք ու բո յա զի» հա տու սու լոց նե րը: Աբո վյանն այս պի սով ստեղ ծում 
է ձայ նի ու լռու թյան ամ բող ջա կան հա ման վագ, որի մի ջո ցով կեր պա
վոր ված դժո խա յին վա խի կենտ րո նում է դնում սար սա փա հար մար
դուն. աղ մու կի այդ թնջու կում ծայր են առ նում մարդ կա յին ամե նա
խոր վա խե րը, եւ աչ քի առ ջեւ է գա լիս աշ խար հի վեր ջի սար սա փազ դու 
տե սի լը. «....ան դո ՛ւնդ, դժոխք, ար քա յու թյուն, տար տա րոս, հրեշ տակք, 
դի վանք, սե րով բեք, քե րով բեք, Սա դա յել, Սա դա նա յել <....> կայ ծա
կով թո թափ վում են, վեր ընկ նում, որ աշ խարհս վեր ջաց նեն ու հե տին 
դա տաս տա նի տե ղը պատ րաս տեն....» (էջ 307):

Գե տի գի շե րա յին պատ կե րին հա ջոր դում է ցե րե կա յի նը, եւ փոխ վում է 
լռու թյան ու աղ մու կի հա րա բե րակ ցու թյու նը. նկա րագ րու թյունն սկսում է 
խտա նալ գույ նե րի մեջ.
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«Գնա՛նք մեկ Զանգ վի ղրաղն էլ, մեկ մեր սուրբ Զան գին էլ տես նի՛նք, 
մեկ նրա ձորն էլ օրով տես նի՛նք, չուն քի գի շեր էր, որ վրովն անց կա
ցանք, գի շեր վան տե սածն ու ցե րեկ վա նը մեկ չի՛ ըլիլ» (էջ 310—311):

Ցե րե կա յին գետն ըն թեր ցո ղի առ ջեւ է բաց վում ան շար ժու թյան լռու
թյամբ, ան շարժ գե ղեց կու թյամբ: Գոր ծո ղու թյու նը սառ չում է պա հի մեջ, 
եւ գե տը դառ նում է հա յոց փա ռա վոր ան ցյա լի պատ մու թյան խտա ցու մը: 
Լույ սի ներ քո բա ցա հայտ վում են գի շե րը գաղտ նի մնա ցած տա րաբ նույթ 
հատ կա նիշ ներ, եւ մթու թյան խա վա րում սար սափ ներ ծնող շրջա կայ քը 
կեր պա փոխ վում է ջեր մու թյան ու հայ րե նա սի րու թյան խորհր դա նի շի. 
«քա րափ նե րի սոս կա լի սֆաթ նե րը» (էջ 306) դառ նում են «ծաղ կա զարդ 
ձո րեր» (էջ 311), «քաջ քի պես ճո լո լակ էլած, չան գը նե րը դես ու դեն 
քցած, մա զե րը խճճված, ծա մե րը կախ ըն կած, դոշ ու ծիծ ետ ճոթ ռած՝ 
բարձր ծա ռե րը» (էջ 305)՝ «խնկա հոտ ծա ռեր» (էջ 311), «Զանգ վի բա ռա
չո ցը» (էջ 306)՝ «տխուր ձեն» (էջ 311) եւ այլն:

Գի շե րա յին կա տա ղի ձայ նե րը եւ ամե նա կուլ շար ժու մը ցե րե կը 
դառ նում են լռու թյուն ու հան դարտ ան շար ժու թյուն, եւ շար ժուն (դի նա
միկ) պա տու մը փո խա կերպ վում է կա յուն (ստա տիկ ) դրու թյան: Պա տու
մի կշռույ թի ու ըն թաց քի վրա փաս տո րեն ազ դում են ձայ նի ու լռու թյան , 
արա գու թյան ու հան դար տու թյան, շարժ ման ու ան շար ժու թյան եւ գի շեր վա ու 
ցե րեկ վա գոր ծոն նե րը, որ միան շա նա կո րեն փո խում են պա տու մի բնույ թը :

Բնու թյան սար սափ նե րի շնչա վոր ման, գե տի գի շե րա յին եւ ցե րե կա
յին դեմ քե րի, մարդ կա յին քնած վա խե րի արթ նաց ման եւ խեն թաց ման 
մա սին նմա նօ րի նակ պա տում է հյու սում նաեւ Հովհ. Թու մա նյա նը «Լո ռե
ցի Սա քոն» պոե մում: Գի շե րա յին ձո րը շրջա պա տող մի ջա վայ րի՝ «աղո
թող վան քի», «հսկող բեր դի» եւ «հին խա չար ձա նի » լռու թյան մեջ լսե լի 
են դառ նում բուի չա րա գույժ «կը ռին չը» եւ Գիժ ԴեւԲե դի գո չյու նը, որին 
ար ձա գանք են տա լիս ան հան գիստ չար քե րը: Բա նաս տեղ ծը , կրկնե լով 
Աբո վյա նի ստեղ ծած մի ջա վայ րը, կա ռու ցում է գի շե րա յին խա վա րի մեջ 
մե նա ցած ձո րի սար սա փազ դու շրջա նը՝ դրա կենտ րո նում դնե լով չո բան 
Սա քո յին ու վեր ջի նիս թաքն ված վա խե րը. «Ոգի է առ նում ամեն բան էն
տեղ, // Շըն չում է, ապ րում եւ մութն եւ ահեղ»35:

Այս պի սով՝ «Վերք Հա յաս տա նի» վե պի պատ մո ղը ոչ գոր ծող անձ, 
բայց ար տա հայտ ված ան հա տա կա նու թյուն է, որ, ունե նա լով ժո ղովր դա

35 ՀովՀ . թումանյան, Երկերիլիակատարժողովածու,հտ.3,Երեւան,1989,էջ17:
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կան պատ մո ղի հատ կա նիշ ներ , տեղտեղ կրում է նաեւ իրա կան հե ղի
նա կի կնի քը: Չխառ նե լով պա տու մի ընդ հա նուր ըն թաց քին եւ հան դես 
չգա լով որ պես գոր ծող անձ՝ Աբո վյա նը պատ մո ղի խոս քին է հյու սում 
անձ նա կան կյան քի հի շա տա կում ներ ու պատ մու թյուն ներ՝ այդ պի սով 
կար դա ցո ղի հա մար դառ նա լով վստա հե լի հե ղի նակ: Պա տումն առաջ է 
տա նում այն վա րո ղի ձայ նը, եւ դրա փո փո խու թյամբ էլ պայ մա նա վոր
վում է բնագ րի որա կի զա նա զա նու թյու նը: Վեպն ունի հատ վա ծա կան 
բնույթ. դրա նում առ կա են գե ղար վես տա կան , պատ մա կան, առաս պե լա
կան, քնա րա կան եւ փի լի սո փա յա կան բնագ րեր, որոն ցից յու րա քան չյու
րում լսե լի է նույն պատ մո ղի առան ձին էու թյան ձայ նը, ըստ այդմ՝ պա
տու մը դրվա գա յին է:

Վե պի պա տու մի աշ խար հում առանց քա յին դեր է հատ կաց վում ըն
թեր ցո ղին, որ ստա նում է կեր պա րա յին ար տա հայ տու թյուն, կեր պա վոր
վում որ պես գոր ծող անձդի տորդ: Դի պա շա րա յին բե կում նա յին ու վճռո
րոշ դրվագ նե րում պատ մո ղը կեր պա վոր ված ըն թեր ցո ղի հետ դեպ քե րի 
ակա նա տես է դառ նում, հե ռու եւ մոտ տա րա ծու թյուն նե րից հե տեւում 
իրա դար ձու թյուն նե րին: Աբո վյա նը նրան տա լիս է ձայ նի իրա վունք, որ 
հնա րա վո րու թյուն ունի փո խե լու դեպ քե րի ըն թաց քը: Այդ հնա րա վո րու
թյու նը, սա կայն, վե պի կա ռույ ցում այդ պես էլ չի իրաց վում, եւ ըն թեր ցո
ղի ու հե րոս նե րի իրա կա նու թյուն ներն ան ջա տող «չոր րորդ պա տը» մնում 
է կա յուն:

Գոր ծի որոշ հատ ված նե րում հե ղի նա կը որ պես ներ կա յաց ման եղա
նակ է ընտ րում աղ մու կի ու լռու թյան եւ դրան ցից բխող՝ շարժ ման ու ան
շար ժու թյան գոր ծոն նե րը : «Զանգ վի» հա վել վա ծում որ պես ժա մա նա կա
յին որո շիչ ներ են դառ նում գի շերն ու ցե րե կը, որոնց հա մա բա նու թյամբ 
զար գա նում են կա տա ղի շար ժումն ու լուռ ան շար ժու թյու նը, եւ դրանց 
հեր թա գայ մամբ էլ հյուս վում է պա տու մը:

РЕЗЮМЕ

Нарратор	романа	«Раны	Армении»	—	не	действующая,	но	выраженная	лич-
ность.	В	основном	имея	черты	народного	сказителя,	он	местами	несет	печать	
внетекстогого,	истинного	автора.	Голос	нарратора	предает	движение	повество-
ванию,	а	его	изменение	определяет	разнообразие	качества	текста.	У	романа	ор-
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наментарный	сказ,	он	содержит	художественные,	исторические,	мифические,	
лирические	и	философские	тексты,	в	каждом	из	них	слышен	голос	отдельной	
личности	одного	и	того	же	рассказчика.

Автор	местами,	в	качестве	способа	представления,	применяет	факторы	
шума	и	тишины.	В	«Зангу»,	например,	динамика	неистового	движения	и	стати-
ка	спокойной	тишины	развиваются	в	гармонии	ночи	и	дня.

SUMMARY

The narrator of the novel “Wounds of Armenia” is not an active, but a 
pronounced personality. Basically, having the features of a folk storyteller, in some 
places he bears the stamp of a non-textual, true author. The voice of the narrator 
imparts movement to the narrative, and its change determines the diversity of 
the quality of the text. The novel has an ornamental character, it contains artistic, 
historical,	mythical,	lyrical	and	philosophical	components;	in	each	of	them	the	voice	
of a separate personality of the same narrator is heard.

The author in some places, as a method of presentation, uses the factors of noise 
and	silence.	In	“Zangu”,	for	instance,	the	dynamics	of	the	frantic	movement	and	the	
statics of peaceful silence develop in the harmony of the day and night.



	 ԷՋՄԻԱԾԻՆ	

ՎԱՉԱԳԱՆ ԱՎԱԳՅԱՆ
Բանասիրական գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ

ՊԵՏՐՈՍ ԴՈՒՐՅԱՆԸ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶՈՒԳԱԿՇԻՌՔՈՒՄ1

Դու րյա նա գի տու թյան մուտ քը որ քան էլ, թվում է, հա մե մա տա բար ար
գա սա վետ եղավ2, սա կայն բա նաս տեղ ծի ժա ռան գու թյան ար ժեւոր

ման առա ջին լուրջ փոր ձը, ինչ պես գի տենք, արեց երի տա սարդ Ար շակ 
Չո պա նյա նը՝ նրա մահ վա նից գրե թե քսան տա րի անց՝ 1894 թ.՝ Թիֆ լի
սում տպագ րե լով «Պետ րոս Դու րեան. կեն սագ րա կան եւ քննա դա տա
կան ուսում նա սի րու թիւն» աշ խա տու թյու նը, որով, ըստ էու թյան, սկիզ բը 
դրվեց գրո ղի ստեղ ծա գոր ծու թյան գի տա կան ուսում նա սի րու թյան, եւ 
միա ժա մա նակ նշա նա վոր վեց գրա կա նա գե տի մուտ քը գրա կա նու թյան 
պատ մու թյան աս պա րեզ: Հայտ նի է նաեւ, որ կյան քի վեր ջին տա րի նե
րին Ա. Չո պա նյա նը վե րամ շա կեց Դու րյա նին նվիր ված իր այս աշ խա տու
թյու նը՝ նա խա տե սե լով այն լույս ըն ծա յել 1951 թ.՝ բա նաս տեղ ծի ծննդյան 
100րդ տա րե դար ձի առ թիվ3: Սա կայն գրքի «վե րամ շակ ված ու ճո խա ցած» 
տար բե րա կը լույս տե սավ միայն 1967 թ.՝ ան վա նի գրա կա նա գետ Ալ բերտ 
Շա րու րյա նի խմբագ րու թյամբ, վեր ջա բա նով եւ ծա վա լուն ծա նո թագ րու
թյուն նե րով: Մե ծա նուն պրո ֆե սո րը, որը դու րյա նա գի տու թյան աս պա րե
զում հա մառ որո նում ներն սկսել էր դեռ տա րի ներ առաջ՝ նպա տակ ունե
նա լով գրո ղի տա ղերն ու նա մակ նե րը մաք րել խորթ ու կողմ նա կի մի ջամ
տու թյուն նե րից, հայտ նա բե րել գրա կան ժա ռան գու թյան ան ծա նոթ էջե րը, 
ստու գել կեն սագ րա կան ու ստեղ ծա գոր ծա կան հե տաքրք րու թյուն ու կա
րեւու թյուն ներ կա յաց նող մե ծա թիվ իրո ղու թյուն ներ4, ոչ միայն պատ րաս

1 ՀոդվածըորպեսզեկուցումներկայացվելէԱլբերտՇարուրյանիծննդյան90ամյա
կիննվիրվածգիտաժողովին։

2 Տե՛ս,օրինակ,ա . նազարԷթեան ,ՊետրոսԴուրեան,Իսթանպօլ,1886,թ․21,22,23,24,
էջ337—338.Հրանտ ,Զատկականօրագիր,«Արեւելք»,Կ.Պոլիս,1889,թ․1595.բ . ԷքսԷրճեան ,
Դուրեանքսանտարիառաջ,«Արեւելք»,Կ.Պոլիս,1892,թ․2667.մ . Շամտանճեան ,Պետրոս
Դուրեան(ուսումնասիրութիւնիրտաղերունվրայ),«Արեւելք»,Կ.Պոլիս,1893,թ․2730—2731:

3 Տե՛ս ա . չոՊանյան , Պետրոս Դուրյանի կյանքն ու գործը, Երեւան, 1967, էջ 221:
Այսուհետայսգրքիցարվածքաղվածքներիտեղըցույցկտրվիբնագրում՝փակագծերիմեջ
նշելովհեղինակիազգանվանսկզբնատառնուէջահամարը:

4 Տե՛սա. Շարուրյան ,ՊետրոսԴուրյան.կյանքըեւգործը,Երեւան,1972,էջ3:Այսուհետ
այսգրքիցարվածքաղվածքներիտեղըցույցկտրվիբնագրում՝փակագծերիմեջնշելով
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տեց ու հրա տա րա կեց Դու րյա նի եր կե րի քննա կան ու ամ բող ջա կան ժո ղո
վա ծուն5, այ լեւ հե ղի նա կեց ծա վա լուն մի մե նագ րու թյուն՝ նվիր ված գրո ղի 
կյան քին ու գոր ծին:

Չո պա նյա նից հե տո, բազ մա թիվ անդ րա դար ձում նե րից բա ցի՝ հոդ
ված ներ, հու շեր, զրույց ներ, ուսում նա սի րու թյուն ներ, երբ ար դեն գի տա
կան շրջա նա ռու թյան մեջ էր նաեւ ան վա նի գրա գետ Վահ րամ Թեր զի բա
շյա նի մե նագ րու թյու նը6, որ տեղ հե ղի նա կը քննում է Դու րյա նի գրե թե բո
լոր գոր ծե րը՝ շեշ տը դնե լով մաս նա վո րա պես գրա կան առն չու թյուն նե րի, 
ազ դե ցու թյուն նե րի, մե թո դի վրա («Պետ րոս Դու րյան», 1959 թ․), ձեռ քի 
վրա էր Ս. Սա րի նյա նի «Հայ կա կան ռո ման տիզմ» (1966 թ․) աշ խա տու
թյու նը7, որ տեղ բա նաս տեղ ծի վաս տա կը ներ կա յաց վում է տե սա կան 
ու պատ մա կան լայն տա րա ծու թյան մեջ, թվում է՝ այ լեւս ինչ նոր էա
կան խոսք կա րե լի էր ասել Դու րյա նի մա սին: Իր ուսում նա սի րու թյամբ 
դրսեւո րե լով գրա կա նա գի տա կան հա մար ձա կու թյուն՝ Ա․ Շա րու րյանն 
ապա ցու ցեց, որ ասե լու բան կա, եւ հա մո զեց, որ դեռ շատ սե րունդ նե րի 
են հու զե լու այս պա տա նի բա նաս տեղ ծի կյանքն ու գոր ծը8:

Արդ, բա նա սի րա կան եւ գրա կա նա գի տա կան առու մով ի՞նչ նո րու
թյուն է բե րում Ա. Շա րու րյա նը, ին չո՞վ է լրաց նում դու րյա նա գի տու թյան 
ար դեն հա րուստ, շատ կող մե րով ար ժե քա վոր բնա գա վա ռը, մա նա վանդ 
երբ նրա գոր ծը հան դի պադ րում, հա մե մա տում ենք նա խորդ նե րի, այս 
դեպ քում մաս նա վո րա պես Ա. Չո պա նյա նի հի շյալ աշ խա տու թյան հետ: 
Իսկ ին չո՞ւ հենց Չո պա նյա նի. ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ եր կու դու րյա
նա գետ նե րի զու գակշ ռի շնոր հիվ առա վել ամ բող ջա նում է գրո ղի ստեղ
ծա գոր ծա կան դի ման կա րը, այլ նաեւ նրա նով, որ եթե, ըստ էու թյան, Չո
պա նյա նով է մեկ նար կում, այս պես ասենք, իս կա կան դու րյա նա գի տու
թյու նը, ապա Շա րու րյա նով ամ փոփ վում է այն, եւ այդ տա րա ծու թյան 
վրա առա վել տե սա նե լի են ընդգծ վում դու րյա նա գի տու թյան նվա ճում
ներն ու այն ձեռք բե րում նե րը, որոնք ապա հո վել է Շա րու րյա նը:

հեղինակիազգանվանսկզբնատառըեւէջահամարը:
5 Պ. դու ր յան , Երկերի ժողովածու երկու հատորով, հտ. 1, Երեւան, 1971, հտ. 2,

Երեւան,1972:
6 Տե՛ս բ . Էքս Է րճեան ,ԸնդարձակկենսագրութիւնբարեյիշատակՊետրոսԴուրեանի,

Կ.Պոլիս,1893,144էջ:
7 Տե՛սս . սարինյան ,Հայկականռոմանտիզմ,Երեւան,1966,556էջ:
8 Տե՛սվ. կիրակոսյան ,Ա.Շարուրյան.ՊետրոսԴուրյան.կյանքըեւգործը,Երեւան,1972,

360էջ,ԼՀԳ,Երեւան,1973,թ․4,էջ100:
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Հենց սկզբից, խո սե լով ուսում նա սի րու թյան նշա նա կու թյան մա սին, 
չենք կա րող շրջան ցել գրքի նե րա ծա կա նը, որ տեղ Ա. Շա րու րյա նը, որ քան 
էլ թող հա մես տո րեն բնո րո շի, թե հա մա ռո տա կի՝ ակ նար կի մա կար դա
կում, ուր վագ ծում է դու րյա նա գի տու թյան զար գաց ման ընդ հա նուր պատ
կե րը, սա կայն մին չեւ իրեն ստեղծ ված այն պատ կա ռե լի նյու թը, որ հան
գա մա նո րեն մա տու ցում է գրա կա նա գե տը՝ թե կուզ տա լով հա կիրճ բնու
թագ րում ներ, ար դեն հա ճե լի զար մանք է պար գեւում: Ըն դա մե նը մի քա նի 
էջում ուշագ րավ եւ նուրբ դի տար կում նե րով ու գնա հա տա կան նե րով ներ
կա յաց վում են բա նաս տեղ ծի վե րա բե րյալ ստեղծ ված ոչ միայն ըն դար ձակ 
ու գի տա կան խոր աշ խա տու թյուն նե րը, այ լեւ բա նա խո սու թյուն նե րի ոճով 
կամ առա ջա բան նե րի սահ մա նում, ընդ հա նուր գնա հա տան քի աս տի ճա
նով գրված փոք րա ծա վալ գոր ծե րը (Շ, 3—20): Ակ նա ռու է գրա կա նա գե տի 
գի տա կան պահ ված քը՝ չան տե սել, աչ քա թող չա նել շատ թե քիչ նշա նա
կա լից որեւէ նյութ, որեւէ գրվածք, որ եր բեւէ շրջա նառ վել է մին չեւ իրեն: 
Ուշար ժան է, որ Շա րու րյա նը խո սում է նաեւ Դու րյա նին նվիր ված այլ լե
զու նե րով հոդ ված նե րի եւ ուսում նա սի րու թյուն նե րի մա սին, որոնց մի մա
սը, ի դեպ, նա խորդ նե րին մնա ցել էր ան ծա նոթ (Շ, 20—27):

Բա նա սի րա կան տե սա կե տից ուսում նա սի րող նե րին Դու րյա նի կեն
սագ րու թյան տար բեր խնդիր նե րի շար քում, թե րեւս, ավե լի շատ զբա ղեց
րել է գրո ղի ծննդյան տա րեթ վի հար ցը: Շա տե րը՝ սա կավ բա ցա ռու թյամբ, 
ան վի ճե լիո րեն ըն դու նել են Դու րյա նի առա ջին կեն սա գիր Բար սեղ Էք սեր
ճյա նի հանձ նա րա րած թվա կա նը՝ 1852ը: Չո պա նյա նը, առանց վի ճար կե
լու այս տվյա լը, իր մե նագ րու թյան մեջ ըն դա մե նը փաս տել է 1851 թվա
կա նը, եւ վերջ: Ա. Շա րու րյա նը, ըն դու նե լով այս տվյա լը, սա կայն, վկա յա
կո չում է բազ մա թիվ անա ռար կե լի սկզբնաղ բյուր ներ եւ ար դեն հիմ նա վոր 
փաս տե րով ապա ցու ցում, որ բա նաս տեղծն իս կա պես ծնվել է 1851ին (Շ, 
226): Գրա կա նա գետն անում է եւ այլ ճշտում ներ՝ ուղ ղե լով այս կամ այն 
կեն սագ րի սխալ նե րը (Շ, 291ի ծա նո թագ րու թյուն 62):

Չո պա նյա նի եւ Շա րու րյա նի գրքե րում, ան շուշտ, Դու րյա նի կյան
քի վե րա բե րյալ նմա նու թյուն ներ շատ կան, ին չը որ շատ բնա կան է եւ 
հաս կա նա լի, քա նի որ եր կուսն էլ մեծ մա սամբ դի մել են միեւ նույն աղ
բյուր նե րին, եթե չա սենք՝ Շա րու րյա նի հա մար գլխա վոր սկզբնաղ բյուր 
եղել է հենց իր մեծ նա խոր դը: Սա կայն Շա րու րյա նը չի բա վա րար վել կամ 
սահ մա նա փակ վել Չո պա նյա նի կամ նրա նա խորդ նե րի ու հա ջորդ նե րի 
կու տա կած բա նա սի րա կան նյու թով: Նա հան գա մա նո րեն ման րա հե տել 
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է ժա մա նա կի պար բե րա կան մա մու լը, օգ տա գոր ծել նաեւ Չա րեն ցի ան
վան գրա կա նու թյան եւ ար վես տի թան գա րա նում պահ վող բազ մա թիվ 
ար խի վա յին նյու թեր՝ Դու րյա նի կեն սագ րու թյու նը լրաց նե լով նոր տե ղե
կու թյուն նե րով (Շ, 288ի ծա նո թագ րու թյուն 8, 289ի ծա նո թագ րու թյուն 
29, 290ի ծա նո թագ րու թյուն 44, 293ի ծա նո թագ րու թյուն 109): Այդ առու
մով մի բա ցա ռիկ ար ժեք է ներ կա յաց նում հատ կա պես բա նաս տեղ ծի 
կեն սագ րա կան մի ծա նո թու թյու նը՝ տպագր ված 1869 թ. աշ նա նը Կ. Պոլ սի 
«Օրա գիր ծիլն Աւա րայր ւոյ» թեր թում9, որը, ի դեպ, վե րագր վում է հենց 
Դու րյա նի գրչին (Շ, 61), եւ ըստ էու թյան՝ գի տա կան շրջա նա ռու թյան է 
դրել Շա րու րյա նը:

Առան ձին դեպ քե րում էլ բուն շա րադ րան քը չցան կա նա լով ավե լոր
դա բա նել բա նա սի րա կան բնույ թի տա րա կար ծու թյուն նե րով՝ սոսկ ծա
նո թագ րու թյուն նե րի բաժ նում գիտ նա կա նը վկա յա կո չում է այս կամ այն 
փաս տը՝ հա ճախ նաեւ ուրիշ նե րի կող մից պարզ ված, ինչ պես, օրի նակ, 
այն, որ Դու րյա նը չէր կա րող լի նել Հ. Պա րո նյա նի «սի րա կան աշա կերտ
նե րէն մին», ինչ պես ներ կա յաց րել էին ե՛ւ Էք սեր ճյա նը, ե՛ւ Չո պա նյա նը (Չ, 
19): Այդ թյու րի մա ցու թյու նը, ինչ պես հայտ նի է, առա ջին ան գամ մատ
նան շել է Գառ նիկ Ստե փա նյա նը10:

Շա րու րյանն իր գրքում Դու րյա նի կյան քի պատ մու թյու նը շա րադ
րում է նույն քան հյու թեղ լեզ վով ու հե տաքր քիր, որ քան Չո պա նյա նը, 
թեեւ Հր. Թամ րա զյա նի որակ մամբ՝ թե՛ արեւմ տա հայ, թե՛ արեւե լա հայ 
քննա դա տու թյան մեջ դժվար է նշել կեն դա նի շնչով գրված այն պի սի կեն
սագ րու թյան նմուշ, ինչ պի սին Չո պա նյա նինն է11:

Ցան կա նա լով ներ կա յաց նել Դու րյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան հա մա
կող մա նի մի ուսում նա սի րու թյուն՝ ուշագ րավ է, որ Շա րու րյա նը, ընդ
մի ջար կե լով բա նաս տեղ ծի կյան քի պատ մու թյու նը, անդ րա դառ նում է 
նախ նրա հրա պա րա կա խո սա կան գոր ծու նեու թյա նը: Ի դեպ, առա ջի նը 
մե զա նում գի տա կան քննու թյան առ նե լով Դու րյանհրա պա րա կա խո
սին վե րա բե րող էջե րը12 եւ հան գա մա նո րեն անդ րա դառ նա լով մաս նա
վո րա պես ակա նա վոր հրա պա րա կա խոս, ման կա վարժ, խմբա գիր Կա

9 Նույնըարտատպվածտե՛սՊ. դուրյան ,էջ195—196:
10 Տե՛սգ. ստեՓանյան ,ՀակոբՊարոնյան,Երեւան,1964,էջ28—29:
11 Տե՛սՀր . թամրազյան ,Հայքննադատություն,գք․Գ.,Երեւան,1992,էջ635:
12 Տե՛սվ . կիրակոսյան ,Ա.Շարուրյան.ՊետրոսԴուրյան.կյանքըեւգործը,Երեւան,

1972,360էջ,ԼՀԳ,Երեւան,1973,թ․4,էջ102:
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րա պետ Փա նո սյա նի դեմ մղած բա նա վե ճին՝ դու րյա նա գե տը ոչ միայն 
հայտ նի է դարձ նում «պա տա նի հան ճա րի» քա ղա քա ցիա կան կեն սագ
րու թյան ան հայտ դրվագ նե րը, այ լեւ հարս տաց նում եւ լրաց նում է մեր 
պատ կե րա ցում նե րը նրա աշ խար հա յաց քի մա սին՝ իր վեր լու ծու թյուն
նե րը զու գա հե ռե լով այդ շրջա նի պատ մա կան դեպ քե րի մեկ նա բա
նու թյամբ: Այլ բան, որ այդ անդ րա դարձ նե րը եր բեմն շա րադ րան քում 
զգա լի տեղ են զբա ղեց նում եւ, մեր կար ծի քով, խճող ված են մեջ բե րում
նե րով (Շ, 75—86):

Գա լով թա տե րա գիր Դու րյա նին՝ Շա րու րյանն այս ան գամ դար ձյալ, 
որ քան էլ թեեւ հա րեւան ցի, բա նա սի րա կան դի տար կում նե րի մեկ նար կով 
նախ առա ջար կում է պար զել, թե «Վարդ եւ Շու շան» եւ «Տա րա գիր ի Սի
պե րիա» գոր ծե րից որն է առա ջի նը գրվել, եւ մի շարք փաս տարկ նե րով 
երա խայ րի քը հա մա րում է «Վարդ եւ Շու շան»ը: Թե րեւս այն պատ ճա
ռով, որ հի շյալ թա տեր գու թյուն նե րը՝ որ պես սկսնա կի ան փոր ձու թյան 
ար տադ րանք, գե ղար վես տա կա նու թյամբ չեն փայ լում եւ շատ էլ նյութ 
չեն տա լիս վեր լու ծո ղին, գրա կա նա գետ Շա րու րյա նի խոսքն էլ դար ձել է 
մի տե սակ զուսպ եւ ավե լի շատ առել բա նա սի րա կան դի տար կում նե րի 
բո վան դա կու թյուն. մաս նա վո րա պես՝ ինչ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից կա
րող էր ազդ վել երի տա սարդ թա տե րա գի րը: Եթե Ա. Չո պա նյա նը, ուրիշ
նե րը, օրի նակ, «Վարդ եւ Շու շան»ի կա պակ ցու թյամբ ըն դա մե նը հպան
ցիկ ար ձա նագ րել էին, թե վեր ջինս գրված է եւրո պա կան մե լոդ րամ նե րի 
ազ դե ցու թյամբ, ապա Շա րու րյա նը հան գա մա նո րեն, լուրջ փաս տար կում
նե րով ցույց է տա լիս այն գոր ծե րը, որոնք կա րող էին ազ դակ դառ նալ 
Դու րյա նի հա մար: Այս տեղ, ի դեպ, դրսեւոր վում է Շա րու րյա նի գրա կա
նա գի տա կան խառն ված քի կող մե րից մե կը. չա ռաջ նորդ վել սոսկ ար տա
քին, եր բեմն գու ցե պա տա հա կան նմա նու թյուն նե րով եւ տեղ թող նել վի
ճար կում նե րի հա մար (Շ, 113):

Այ նու հե տեւ հի շյալ գոր ծե րը՝ որ պես թա տե րա կան եր կեր, որ քան էլ 
թեեւ որակ վում են թույլ, սա կայն գրա կա նա գե տը չի շրջան ցում նրանց 
առա վե լու թյուն նե րը՝ մաս նա վո րա պես «Վարդ եւ Շու շան»ի կա պակ ցու
թյամբ ընդգ ծե լով նրա տե սա նե լի ար ժա նիք նե րը՝ խոս քի հու զա կան հա
գեց վա ծու թյու նը, բնու թյան քնա րա կան ըն կա լու մը, սի րո իս կա կան պաշ
տա մուն քը. հատ կա նիշ ներ, որոնք, իս կա պես հազ վա գյուտ էին ժա մա
նա կի հայ թա տեր գու թյան մեջ եւ, ի դեպ, ար դեն նկատ ված Չո պա նյա նի 
կող մից (Չ, 104—106):
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Իսկ Չո պա նյա նին ան ծա նոթ մնա ցած «Տա րա գիր ի Սի պե րիա» ող բեր
գու թյան13 հան գա մա նա լից վեր լու ծու թյամբ Շա րու րյա նը հաս նում է այն 
հա մո զիչ եզ րա կա ցու թյա նը, որ Մ. Նալ բան դյա նի կեր պա րը գա ղա փա րա
կան նշա նա կա լից ազ դե ցու թյուն է ունե ցել Դու րյա նի հա սա րա կա կան
քա ղա քա կան պատ կե րա ցում նե րի վրա:

Հե տա գա շա րադ րան քում գրա կա նա գե տը հիմ նա վո րում է Դու րյան 
թա տե րագ րի ան ցու մը սի րա յին թա տեր գու թյու նից պատ մա կան թե մա
տի կա յին՝ դա հա մա րե լով գրո ղի աշ խար հա յաց քի հա սու նաց ման ար
տա հայ տու թյուն եւ բա նա սի րա կան ճշգրտում նե րով պար զում Դու րյա նի 
հե ղի նա կած թա տե րա խա ղե րի, մաս նա վո րա պես պատ մա կան ող բեր գու
թյուն նե րի թի վը, որն ամե նեւին էլ հեշտ բան չէր:

Ինչ խոսք, Դու րյա նի թա տե րա խա ղերն իրենց գա ղա փա րա կանգե
ղար վես տա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով ժա մա նա կի հայ վի պա
պաշ տա կան (ռո ման տի կա կան) թա տեր գու թյան ամե նա բարձր ար տա
հայ տու թյուն ներն էին, որ ար դեն փաս տել էր Ա. Չո պա նյա նը (Չ, 101), 
եւ հաս տա տում է Շա րու րյա նը (Շ, 166): Սա կայն եթե Չո պա նյանն ավե լի 
շատ հա րեւան ցի վեր լու ծու թյուն նե րով է բա վա րար վել՝ լռե լյայն շրջան
ցե լով մաս նա վո րա պես պատ մա կան ող բեր գու թյուն նե րին առնչ վող բազ
մա թիվ հար ցեր՝ փո խա րենն իր խոս քը հա վե լե լով բնագ րա յին առատ 
քաղ վածք նե րով, ապա Շա րու րյա նը Դու րյա նի թա տեր գու թյան քննու
թյու նը կա տա րում է արեւմ տա հայ թատ րո նի եւ հա սա րա կա կանքա ղա
քա կան կյան քի հետ ունե ցած առն չու թյուն նե րի շրջա նա կում, ընդգ ծում 
դրան ցում՝ մաս նա վո րա պես «Ան կումն Ար շա կու նի հարս տու թեան…» 
թա տեր գու թյան մեջ, ար դիա կան հա սա րա կա կան հար ցե րի ար ծար ծու
մը, քննում գրաքն նա դա տու թյան ճիշտ ու սխալ գնա հա տա կան նե րը, 
ըն դա ռաջ գա լիս կամ հա կա ռակ վում նաեւ Չո պա նյա նի՝ առան ձին հար
ցե րի կա պակ ցու թյամբ ար ված դի տար կում նե րին՝ տա լով հա մո զիչ փաս
տար կում ներ ու գի տա կան հիմ նա վո րում ներ: Օրի նակ՝ եթե Չո պա նյա նը 
Լանկ թի մու րի կեր պա րը «Սեւ հո ղեր կամ յե տին գի շեր Արա րա տեան»ում 
հա մա րում է խիստ գե րագ նա հատ ված, մի տե սակ հեգ նան քով քննա դա
տում Դու րյա նին «փի լի սո փայ», «գրա գի տու թեան հա մալ սա րա նէ վկա յա
կան առած» կեր պար ստեղ ծե լու հա մար (Չ, 110), Շա րու րյանն այդ ամե

13 Այնհայտնաբերվելէ1959թ.եւտպագրվել1961ին.տե՛ս«ՊետրոսԴուրեանինորա
յայտթատերգութիւնը.«ՏարագիրիՍիպերիա»»,«Սփիւռք»,1961,թ․49—51,էջ4—7:
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նը նախ բա ցատ րում է վի պա պաշ տա կան (ռո ման տի կա կան) ար վես տի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով եւ ապա չի բա ցա ռում նաեւ հնա րա վոր 
հան գա ման քը, որ պա տա նի թա տե րա գի րը կա րող էր աչ քի տակ ունե նալ 
պատ մա կանավան դա կան այն կար ծիք նե րը, որոնց հա մա ձայն՝ բռնա կա
լին խորթ չեն եղել ազ նիվ հա կում նե րը (Շ, 124—125):

Իսկ, օրի նակ, եթե Չո պա նյա նը ժա մա նա կին ամե նից բարձր էր գնա
հա տել «Ար տա շէս Աշ խար հա կալ»ը՝ հա մոզ ված, որ «ամ բող ջու թեան մէջ 
շէքս բի րեան մեծ հով մը որ կ’ուռց նէ այդ գոր ծը», իսկ ավե լի ուշ Դու րյա
նին նվիր ված մե նագ րու թյան մեջ վե րա նա յե լով իր կար ծի քը՝ իրա վա ցիո
րեն գտել, որ միայն առան ձին հատ ված ներ են իս կա պես հա ջող ված (Չ, 
117), Շա րու րյանն ըն դա ռա ջում է դու րյա նա գե տի այս վեր ջին տե սա կե
տին, եւ ինքն էլ վկա յա կո չում նրա գնա հա տա կան նե րը (Չ, 133):

Իսկ «Ան կումն Ար շա կու նի հարս տու թեան…» թա տեր գու թյան կա
պակ ցու թյամբ եթե Ա. Չո պա նյանն առա վե լա պես նկա տել էր տվել թա
տե րա խա ղի գե ղար վես տա կան ուժեղ կող մե րը՝ նրան ցում հայտ նա բե րե
լով «գե ղե ցիկ», «հյու կո յա կան շուն չով մը բա բա խուն», «յե ղա փո խա կան 
հիւ կո յա շունչ բո ցով մը վառ» տե սա րան ներ, «տռա մա թի քա կան խօ սակ
ցու թիւն ներ» (Չ, 140—154), ապա Շա րու րյա նը, որ նույն պես «գյու տեր» 
է գտնում նրա նում, գե րա զան ցա բար, սա կայն, ընդգ ծում է այդ գոր ծի 
սո ցիա լա կան բո վան դա կու թյու նը. ««Ան կումն…»ը ըստ էու թյան պատ
մասո ցիա լա կան ող բեր գու թյուն է,— գրում է նա,— եւ որ պես այդ պի սին 
միակն է մեր թա տեր գու թյան մեջ: Դու րյա նը հայ առա ջին գրողն է, որ 
պատ մա կան ան ցյա լը վե րար տադ րե լիս կա րո ղա ցավ տես նել ու ցույց 
տալ «ազն վա կա նու թյան» եւ ժո ղովր դի շա հե րի հա կադ րու թյու նը, ար
տա հայ տել վեր ջի նիս բո ղոքն ու ատե լու թյու նը թա գա վոր նե րի եւ նա
խա րար նե րի նկատ մամբ: Դա նրա գրա կանպատ մա կան մե ծա գույն ծա
ռա յու թյուն նե րից մեկն է» (Շ, 135—136): Խոս տո վա նենք՝ շատ կտրուկ է: 
Թե րեւս ին քը՝ ան վա նի գրա կա նա գե տը նույն պես, կռա հե լով իր խոս քի 
շեշ տա կիու թյու նը, դրսեւո րում է որո շա կի վե րա պա հու թյուն՝ խոս տո վա
նե լով, որ «մին չեւ Դու րյա նը հայ պատ մա կան առան ձին թա տե րա խա ղե
րում սո ցիա լա կան որոշ տրա մադ րու թյուն ներ դրսեւոր վել են», եւ բե րում 
է օրի նակ ներ (Շ, 136):

Շա րու րյա նի գրքի այս՝ «Թա տեր գու թյուն» գլխում մի առան ձին ար
ժեք են ներ կա յաց նում բա նա սի րա կան հա մառ հե տա խու զում նե րի շնոր
հիվ հայտ նա բեր ված պատ մա կան բնույ թի այն տե ղե կու թյուն ներն ու 
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տվյալ նե րը, որ գրա կա նա գե տը տա լիս է ող բեր գու թյուն նե րի վե րա բե
րյալ, փաս տե րը հա մադ րե լով Դու րյա նի պատ կե րա ծին՝ պար զում, թե հե
ղի նա կը որ քա նով է հա վա տա րիմ մնա ցել սկզբնաղ բյուր նե րին, որ քա նով 
շեղ վել եւ ին չու: Հա մառ պրպտում նե րով նա հայտ նա բե րում է Դու րյա նի՝ 
տար բեր պատ միչ նե րից (Մով սես Խո րե նա ցի, Արիս տա կես Լաս տի վեր ցի, 
Մատ թեոս Ուռհա յե ցի, Թով մա Մե ծո փե ցի) առած տո ղերն ու ար տա հայ
տու թյուն նե րը, սկզբնաղ բյուր նե րով պար զում անուն ներ ու տե ղա նուն
ներ, օրի նակ՝ այն, որ Սեւ հո ղե րը ոչ թե պատ կե րա վոր ար տա հայ տու
թյուն է, այլ պատ մա կան տե ղա նուն, որ գիտ նա կա նը գտել է Մի քա յել 
Չամ չյա նի Պատ մու թյան մեջ (Շ, 121—122): Իսկ ան գամ եթե ինչոր բան 
Դու րյա նի թա տեր գու թյուն նե րում պատ մա կա նու թյան տե սա կե տից կա
րող է չգո հաց նել, Շա րու րյա նը դա բա ցատ րում է հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր
ծա կան խառն ված քով, իրա կա նու թյան եւ պատ մու թյան ան հա տա կան 
(սուբ յեկ տիվ) ըն կալ ման ու մեկ նա բա նու թյան ինք նա տի պու թյամբ: Սրա
նով հան դերձ, սա կայն, գրա կա նա գե տը գտնում է, որ Դու րյանն իր ող
բեր գու թյուն նե րում չի դրսեւո րել քմա հա ճու թյուն, ստեղ ծա գոր ծա կան իր 
երեւա կա յու թյու նը մա կա ծել է աղ բյուր նե րում եղած վկա յում նե րից: Այս 
հան գա ման քը Շա րու րյա նը հա մա րում է Դու րյա նի ող բեր գու թյուն նե րի 
տար բե րա կիչ առանձ նա հատ կու թյուն նե րից (Շ, 130):

Ինչ պես Չո պա նյա նը, Շա րու րյա նը եւս Դու րյա նի թա տեր գու թյուն նե
րի առի թով նկա տում է, որ նրան ցում հե ղի նա կը շա րու նակ պաշտ պա նել 
է ավան դա կան այն սխալ հա մոզ մուն քը, թե իբր հայ ժո ղովր դի դա րա վոր 
դժբախ տու թյուն նե րի պատ ճա ռը եղել են ան միա բա նու թյունն ու դա վա
ճա նու թյու նը (հմմտ․՝ Չ, 134 եւ Շ, 126): Ան շուշտ, կա րե լի է վի ճար կել այդ 
հա յե ցա կե տը14, սա կայն այս տեղ մեզ հա մար կա րեւորն այն է, որ եր կու 
դու րյա նա գետ նե րի գնա հա տա կան նե րը հա մընկ նում են:

Ըստ էու թյան՝ նրանց կար ծիք նե րը գրե թե նույ նա նում կամ մո տե նում 
են նաեւ «Թատ րոն կամ Թշուառ ներ» թա տե րա խա ղի կա պակ ցու թյամբ: 
Շա րու րյա նի վեր լու ծու թյու նը, ան շուշտ, ավե լի խորն է, թարմ, գրա կան 
տար բեր հար ցե րի քննու թյան առու մով՝ շո շա փե լի, գրա կա նա գի տա կան 
ուշագ րավ դի տար կում նե րով եւ հե տաքրք րա կան դի տո ղու թյուն նե րով: 
Նա եւս Չո պա նյա նի պես գտնում է, որ այս թա տե րա խա ղում Դու րյա նը 

14 Իդեպ,Պ.ԴուրյանիայդպատմահայեցողությաննայլնշանակությունէտալիսԱլ.
Զաքարյանը՝առարկելովԱ.Շարուրյանիտեսակետին.տե՛սԲանասերիբարեխղճությամբ,
«Սովետականգրականություն»,Երեւան,1973,թ․11,էջ144:
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շա րու նա կում է մնալ վի պա պաշտ՝ ռո ման տիկ (Շ, 159), (հմմտ.՝ «Թատ
րոն կամ թշուառ ներ հե ռու է զուտ իրա պաշտ գործ մ’ըլ լա լէ, ինչ քան ալ 
որ նիւ թը, ինչ պէս կգրէ Դու րեան իր յա ռա ջա բա նին մէջ, մեծ մա սամբ 
իրա կան կեան քէ առ նուած ըլ լայ… Իրա կան կեան քէ քա ղուած այդ նիւ
թը, քնա րեր գակ բա նաս տեղ ծի իր խառ նուած քին մէ ջէն անց նե լով, ռո
ման թիկ թա տեր գու թեան շուն չո վը տո գո րուի լով, նո րէն, իր ստուա րա
գոյն մա սին մէջ, երեւա կա յա կան, երա զա յին հան գա մանք մը ստա ցած 
է» (Չ, 149)) եւ մեր ձե նում նա խոր դի այն գնա հա տա կա նին, որ «....ան 
(«Թատ րոն կամ Թշուառ ներ»ը․— Վ. Ա.) նոր շրջան մը կը սկսի հայ թա
տեր գու թեան հա մար: Այս խա ղը դա րագ լուխ մը կը բա նայ մեր գրա կա
նու թեան մէջ, իրա պաշտ թատ րո նի դա րագ լուխ» (Չ, 145, հմմտ.՝ «Դու
րյա նը հայ ռո ման տիկ թա տեր գու թյան կար կա ռուն ներ կա յա ցու ցիչն էր, 
իսկ «Թատ րոն կամ Թշվառ ներ» դրա ման կոչ ված էր դա րագ լուխ բա ցե լու 
արեւմ տա հայ իրա կա նու թյան մեջ» (Շ, 10), «Այդ «ժա մա նա կա կից թա տե
րա խաղ»ը երեւույթ էր արեւմ տա հայ թա տեր գու թյան մեջ եւ կա րող էր 
հի րա վի հե ղա բե կիչ դեր խա ղալ, եթե վե րա հաս իրա դար ձու թյուն նե րը, 
Թուր քիա յում թանձ րա ցող քա ղա քա կան ռեակ ցիան, չխա փա նեին հայ 
թատ րոնն ու չխա թա րեին թա տեր գու թյան զար գա ցու մը» (Շ, 166):

Այս տեղ՝ իր տե ղում, ասես սպա սե լի էր, որ Շա րու րյա նը կքննար կի 
դրա մա յի մե թո դի խնդի րը՝ իրա պաշ տա կա՞ն է, ինչ պես հա մոզ ված էր Չո
պա նյա նը, թե՞ ոչ: Սա կայն նա, կար ծեք, շրջան ցում է այս հար ցը՝ թե րեւս 
ըն թեր ցո ղի հե տաքրք րու թյունն ար դեն բա վա րա րած գտնե լով իր աշ
խա տու թյան նե րա ծա կան մա սում կա տա րած դի տարկ մամբ եւ Ս. Սա
րի նյա նին ար ված հղմամբ։ «Պետք է ասել,— գրում նա,— որ գրա կա նա
գի տու թյան մեջ Դու րյա նի ռո ման տիզ մի հար ցում գո յու թյուն է ունե ցել 
որո շա կի շփոթ, իսկ «Թատ րոն կամ Թշվառ ներ» դրա ման, Չո պա նյա նից 
սկսած, դիտ վել է որ պես ռեա լիս տա կան երկ: Ս. Սա րի նյա նը վերջ նա կա
նա պես հստա կու թյուն է մտցնում այս խնդրում եւ հա վաս տում, որ գրողն 
աշ խար հա յաց քի խառն ված քով, ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյամբ 
ու ար վես տով եղել ու մնա ցել է ռո ման տիկ» (Շ, 20): Խոս քի տրա մա բա
նու թյու նը պարզ հու շում է, որ Շա րու րյա նը հա մա կար ծիք է Սա րի նյա նի 
տե սա կե տին, որն ար դեն ինք նու րույ նա բար, սա կայն մի տե սակ զգու
շա վո րու թյամբ հաս տա տում է նաեւ ին քը «Թա տեր գա կը» գլխի վեր ջում. 
««Թատ րոն կամ Թշվառ ներ»ի առա ջա բա նը վկա յում է,— գրում է նա,— որ 
Դու րյա նը լի էր թա տեր գու թյան «գրա կան ար հես տը» կա տա րե լա գոր ծե
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լու ցան կու թյամբ: Դրա հա մար նա ուներ ե՛ւ տա ղանդ, ե՛ւ հա մար ձա կու
թյուն: Հնա րա վոր է, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում Դու րյանթա տեր գա կը 
կստեղ ծեր ար դեն ռեա լիս տա կան եր կեր…, եթե նրա կյանքն այն քա՜ն վա
ղա ժամ չվեր ջա կետ վեր» (Շ, 166):

Հաս նե լով «Պետ րոս Դու րեա նի գոր ծին ամե նէն մե ծար ժէք մա սին»՝ 
բա նաս տեղ ծու թյա նը, Շա րու րյա նը, նախ բա նա սի րա կան քննար կում նե
րով, հա ճախ վկա յա կո չե լով Չո պա նյա նին եւ եր բեմն նաեւ վե րա պա հու
թյամբ մո տե նա լով նրա առան ձին դի տար կում նե րին, կազ մում է գրո ղի 
քերթ ված նե րի ժա մա նա կագ րա կան տախ տա կը եւ նրա բա նաս տեղ ծու
թյու նը վեր լու ծում ըստ թե մա նե րի, որ քան էլ թեեւ կար կար ծիք, թե նրա 
«քնա րեր գու թյու նը չի կա րե լի մաս նա տել տար բեր թե մա նե րի, որով հե
տեւ դա ամ բող ջա կան հո գու մի իս կա կան պոռթ կում էր, որը պար զում 
է մեր առաջ ընդ հա նու րի ցա վե րով տա ռա պող, հոգ սե րով ու որո նում նե
րով, հայ րե նա սի րա կան երազ նե րով ու կյան քի տեն չե րով լի բա նաս տեղ
ծի տրա գի կա կան կեր պա րան քը»15:

Եթե Դու րյա նի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի առն չու թյամբ Չո պա նյանն 
առա վել էա կան տեղ՝ հա մա պա տաս խան գլխի հա մա րյա կե սը, հատ
կաց րել է դրանց մի մա սի «սրբա խիղծ «սրբագ րու թիւն ներ»»ի, «ֆե լե
կեա նա կան չա րա փո խու թեանց», «աւե րա ծու թիւն նե րի», այլ կերպ ասած՝ 
աղա վա ղում նե րի, անճշ տու թյուն նե րի, տպագ րա կան վրի պակ նե րի եւ 
սխա լագ րում նե րի բա րե խիղճ շտկմա նը կամ մաքր մա նը, նաեւ հե ղի նա
կա յին տա րըն թերց վածք նե րի ու սրբագ րում նե րի հա մե մա տու թյանն ու 
քննու թյա նը՝ չհե տապն դե լով առան ձին տա ղե րը վեր լու ծե լու նպա տակ, 
շա տե րին էլ կա րեւու թյուն չըն ծա յե լով, ապա Շա րու րյա նը շեշ տը գլխա
վո րա պես դրել է այդ քերթ ված նե րի գրա կա նա գի տա կան, գե ղա գի տա
կան մեկ նա բա նու թյուն նե րի վրա:

Քա նի որ դժվար է մեկ առ մեկ անդ րա դառ նալ գիտ նա կա նի՝ Դու րյա
նի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րին տված բո լոր վեր լու ծու թյուն նե րին, ընդ
հան րա կան հա կիրճ խոս քով միայն նկա տենք, որ Շա րու րյա նը, ըն թա նա
լով գրո ղի ստեղ ծա գոր ծա կան ուղիով, առան ձինառան ձին գնա հա տում, 
մեկ նում է բա նաս տեղ ծի գրե թե բո լոր քերթ ված նե րը, հուզ վում ու տանջ
վում նրա հետ, հան գա մանք, որ գիր քը դարձ նում է ջերմ ու կեն սա լի, 
շար ժուն ու ազ դու: Հո գե բա նո րեն դժվա րա լույծ, եր բեմն հե ղի նա կա յին 

15 ս.աղաբաբյան ,Պատանիհանճարը,«Ավանգարդ»,1957,թ․16:
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բազ ման շա նակ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն առ նում են հա մա պար փակ 
ու հա ջող ուսում նա սի րու թյուն: Գի տա կան խո րունկ ներ թա փան ցում նե
րով են մեկ նա բան ված «Իցի՜ւ թէ»ն, «Կո կոնծա ղիկք կոյ սինը», «Սի րելն» 
ու «Դրժե լը», «Թրքու հին», «Ինչ կ’ըսեն»ը, «Հե ծեծ մո՜ւնք»ը եւ մյուսնե
րը: Զգում ես, որ գրա կա նա գե տը նյու թին դի մել է իր ներ քին ասե լի քի 
պա հան ջով՝ իրեն ազատ տես նե լով վա ղուց ար դեն տա րա ծում գտած 
գնա հա տա կան նե րի, մտքե րի, դրույթ նե րի մի ջա վայ րում: Մեր միջ նա
դա րյան եւ ժա մա նա կա կից բա նաս տեղծ նե րի, մաս նա վո րա պես նրանց 
սի րո տա ղե րի հետ հա մե մա տու թյուն ներն առա վել տե սա նե լի են դարձ
նում Դու րյա նի սի րե գու թյա նը բնո րոշ առանձ նա հատ կու թյուն նե րը (Շ, 
194—196): Աշ խա տու թյան մեջ հե տաքր քիր են նաեւ արեւմ տա եւ րո պա
կան հե ղի նակ նե րի հետ Դու րյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան առն չակ ցու թյա նը 
վե րա բե րող դի տար կում նե րը:

Բա ցա հայտ վում են բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի անձ նա կան խո րա խո
րունկ նո րա նոր շեր տեր, փնտրվում են պա տա նի գրո ղի հո գե բա նա կան, 
կեն սա կան ապ րում նե րի ակունք նե րը, եւ լրա ցու ցիչ ան գամ հա մոզ վում 
ես, որ քնա րա կան այդ գոր ծե րում ստեղ ծա գոր ծա բար բեկ ված են հե րո սի 
ապր ված բազ ման շա նակ տրա մադ րու թյուն ներն ու տպա վո րու թյուն նե
րը: Սա կայն, եթե, օրի նակ, անձ նա կանկեն սագ րա կան հա յե ցա կե տով է 
քննվում «Լճակ»ը, ապա «Տրտունջք»ը՝ Հր. Թամ րա զյա նի պատ կե րա վոր 
բնու թագր մամբ՝ «այդ մշտա դա լար եւ խորհր դա վոր գե ղեց կու թյու նը»16, 
հա մար վում է բա նաս տեղ ծի օրի նա չափ աշ խար հա յաց քի բնա կա նոն ու 
տրա մա բա նա կան ար տա հայ տու թյուն (Շ, 224), որ տեղ գործ չու նի անձ
նա կան ող բեր գու թյու նը: Հա կադր վե լով Շա րու րյա նի այս դա տո ղու թյա նը՝ 
Հր. Թամ րա զյանն ափ սո սան քով գտնում է, որ դու րյա նա գե տը «հե ռա ցել 
է ճշմար տու թյան ուղուց, քա նի որ ան տե սել է գլխա վո րը ստեղ ծա գոր ծա
կան տա րեր քի մեջ, մեծ բա նաս տեղ ծու թյան ան հա տա կանհո գե բա նա կան 
ակունք նե րը, տա ռա պան քի եւ սի րո լից քե րը»17: Թեեւ ցան կա ցած վեր լու ծու
թյուն դեռ բա ցար ձակ պայ ման չէ, սա կայն այս տեղ, թե րեւս, չի կա րե լի 
չհա մա ձայ նել ան վա նի գրա կա նա գե տի հետ. հան գա մա նո րեն, օգտ վե լով 
նաեւ Շա րու րյա նի բե րած փաս տե րից՝ նա ներ կա յաց նում է բա նաս տեղ
ծու թյան ստեղ ծա գոր ծա կան պատ մու թյունն ու ակունք նե րը եւ ապա ցու

16 Հր. թամրազյան ,Բանաստեղծությանհազարամյախորհուրդը,Երեւան,1986,էջ48:
17 Անդ,էջ53—54․Հր . թամրազյան ,Հայքնարերգուներ,գք․Ա․,Երեւան,1996,էջ40:
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ցում, որ «Տրտունջք»ի գա ղա փա րա կան խոր հուր դը՝ կեն սա սի րու թյու նը, 
առանձ նա հա տուկ ուժ է ստա ցել՝ «հեն վե լով հո գե կան հրա բու խի, ան հա
տա կան ցա վի, թարմ վեր քի, քնա րա կան ապ րում նե րի վրա»18:

Զար մա նա լիո րեն Շա րու րյա նի գրքից դուրս է մնա ցել «Զղջում»ի 
վեր լու ծու թյու նը. ըն դա մե նը մի քա նի տող (Շ, 234): Կար ծում ենք՝ ար ժեր 
առան ձին վեր լու ծու թյան նյութ դարձ նել նաեւ Դու րյա նի նա մակ նե րը՝ 
«որ պես բա նաս տեղ ծա կանհո գե բա նա կան երեւույթ ներ»19, եւ չբա վա րա
վել սոսկ մաս նա կի անդ րա դար ձում նե րով, քա նի որ դրանք, լի նե լով բա
նաս տեղ ծի հո գու ան կեղծ պատ մու թյու նը, դուրս են գոր ծա ռա կան ար
ձա կի պարզ շա րադ րան քից եւ ունեն առա վել քնա րա կան շունչ ու եղե
րա կան հնչե ղու թյուն20: Հա մոզ ված ենք՝ դրա նից աշ խա տու թյու նը կշա հեր 
եւ կլի ներ առա վել ամ բող ջա կան:

Գրա կա նա գի տա կան վեր լու ծու թյուն նե րի շղթա յում մի առան ձին 
քննու թյան նյութ է, Չո պա նյա նի խոս քով ասած, «որոշ գիտ նալ, թե ո՛ր 
աս տի ճան եւ ի՛նչ ուղ ղու թյամբ զար գա ցած էր իր (Պ. Դու րյա նի․— Վ. Ա.) 
միտ քը, գրա կան ինչ դաս տիա րա կու թյուն ուներ» (Չ, 168): Ու եթե ան վա
նի գրա կա նա գե տը, իրա վա ցիո րեն մեր ժե լով շա տե րի կար ծի քը, թե Դու
րյա նը «տգետ էր», կամ ավե լի մեղմ որակ մամբ՝ «քիչ բան կար դա ցած, 
գրա կան ար վես տին քիչ ծա նոթ» (Չ, 168), ապա Շա րու րյանն այս հար
ցում դառ նում է ավե լի սկզբուն քա յին եւ հա մո զիչ փաս տարկ նե րով ցույց 
տա լիս, որ բա նաս տեղ ծի հա սա րա կա կան ու գե ղա գի տա կան հե տաքրք
րու թյուն նե րի լայն շրջա նա կը, գրա կան առն չու թյուն նե րի բա վա կան հա
րուստ տա րա ծու թյու նը (Շեքս պիր, Շիլ լեր, ԺանԺակ Ռուս սո, Մո լիեր, 
Լա մար թին, Ալեք սանդր Դյու մա, Վ. Հյու գո եւ ուրիշ ներ) հաս տա տում են, 
որ Դու րյա նը եղել է զար գա ցած անձ նա վո րու թյուն, եւ ամե նեւին չժխտե
լով եւրո պա կան, մաս նա վո րա պես ֆրան սիա կան հա սա րա կա կան ու 
գրա կան մտքի հետ ունե ցած աղերս նե րը՝ ար դա րա բար գտնում եւ նաեւ 
միջ նորդ խոս քով պնդում է, որ Դու րյանն օր գա նա պես ա րյու նակ ցա կան 
կապ ուներ ամե նից առաջ հայ ար վես տի, մայ րե նի գրա կա նու թյան հետ 
(Ս․ Գրի գոր Նա րե կա ցի, հայր Ղեւոնդ Ալի շան, Մ. Նալ բան դյան, Ռ. Պատ
կա նյան, Մ․ Պե շիկ թաշ լյան), իսկ ֆրան սիա կան վի պա պաշտ նե րի հետ 

18 Անդ,էջ61․Հր . թամրազյան ,Հայքնարերգուներ,գք․Ա․,էջ49:
19 Հր. թամրազյան ,Հայքնարերգուներ,գք․Ա․,էջ15:
20 Պ.Դուրյանինամակներիմասինառավելմանրամասնտե՛սՀր . թամրազյան ,Կյանքը

նամակներում,Հայքնարերգուներ,գք․Ա․,էջ7—32:
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առն չակ ցու թյունն ավե լի շուտ պի տի գնա հա տել որ պես պա տա հա կա նու
թյուն (Շ, 251, 267):

Դու րյա նա գի տու թյան հիմ նախն դիր նե րից մե կը եղել է ու կա քնա
րեր գուի ստեղ ծա գոր ծա կան ուղ ղու թյան, ոճի ու մե թո դի հար ցը: Ա. Չո
պա նյա նը, օրի նակ, նկա տի ունե նա լով բա նաս տեղ ծի մտա ծո ղու թյան 
ներ քին միաս նու թյու նը, ներշնչ ման այն առանց քը, որի վրա բարձ րա ցել 
է նրա «միա ցայտ ար տադ րու թիւ նը», գրո ղին ան վե րա պա հո րեն հա մա
րել է վի պա պաշտ. «Իր ար տադ րե լու եղա նա կովն ալ Պետ րոս Դու րեան 
ռո ման տիկ է» (Չ, 180): Բրյու սո վը եւս նրան հա մա րել է վի պա պաշտ (ռո
ման տիկ) թե՛ ան հա տա կան խառն ված քով, թե՛ ստեղ ծա գոր ծու թյամբ21: Հե
տա գա յում գրե թե բո լո րը մնա ցել են այդ հա մոզ մա նը, եւ, ինչ պես գրում 
է Հր. Թամ րա զյա նը, ոչ առանց հիմ քի22: Խորհր դա յին շրջա նում, սա կայն, 
շա տե րը, տուրք տա լով սոսկ ժա մա նակ նե րի ընկերաբանությանը , Դու
րյա նի գրա կան ուղ ղու թյու նը մի տե սակ բռնի եղա նա կով հար մա րեց րել 
են իրա պաշ տու թյա նը (Շ, 19), ան գամ նրան հա մա րել «արեւմ տա հայ դե
մոկ րա տա կան պոե զիա յի խո շո րա գույն ներ կա յա ցու ցի չը, ռեա լիզ մի հիմ
նա դի րը պոե զիա յում, շեքս պի րա կա նու թյան դրո շա կա կի րը դրա մա յում, 
սո ցիա լա կան բո ղո քի եւ ժո ղովր դայ նու թյան ար տա հայ տի չը լի րի կա յի 
մեջ»23:

Ճիշտ է՝ թեեւ Ա․ Շա րու րյանն առան ձին հար ցադր մամբ չի անդ րա
դառ նում Դու րյա նի ոճի խնդրին, սա կայն բուն շա րադ րան քի բո վան դա
կու թյու նից, առան ձին ձեւա կեր պում նե րից ու մտքե րից, մաս նա վո րա պես 
այս հար ցի կա պակ ցու թյամբ Ս. Սա րի նյա նի գրա կա նա գի տա կան դի
տար կում նե րին ու խորհր դա ծու թյուն նե րին բե րած հա մե րաշ խու թյու նից 

21 «Լինելովվիպապաշտե՛ւհամոզմունքներով,ե՛ւբնույթով՝Դուրյաննիրհամեմատաբար
փոքրաթիվերգերումիլուրաշխարհիճչումէրիրկրքոտսիրոմասինհարազատժողովրդի
հանդեպ,հավատիմասինինքնիրհանդեպ,իրտառապանքներիմասին,որոնքամենմի
մտածողմարդուտառապանքներնէինբանաստեղծինշրջապատողմիջավայրում․․․» / Ро-
мантик и по убеждениям и по природе, Дурян в своих сравнительно немногочисленных песнях про-
кричал миру о своей страстной любви к родному народу, о своей вере в самого себя, о своих стра-
даниях, которые были бы страданиями каждого мыслящего человека в окружавшей поэта среде...» 
(ընդգծումներըմերնեն․—Վ.Ա.).«Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней (В пере-
воде русских поэтов. Редакция, вступительный очерк и примечания Валерия Брюсова). Факсимильное 
издание антологии 1916 года, Ереван, 1987,էջ69։

22 Տե՛սՀր . թամրազյան ,Բանաստեղծությանհազարամյախորհուրդը,էջ68․նույնի՝«Հայ
քնարերգուներ»,գք․Ա․,էջ69:

23 Տե՛սա. բազյան ,ՊետրոսԴուրյան,«Գրականթերթ»,Երեւան,1939,թ․36,էջ3:
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(Շ, 20) դժվար չէ կռա հել, որ գրա կա նա գե տը Դու րյա նի ստեղ ծա գոր ծու
թյունն ըն կա լում է վի պա պաշ տու թյան ընդ հա նուր հա մա կար գում:

Ուշագ րավ է, որ Հրանտ Թամ րա զյա նը Պետ րոս Դու րյա նի ոճի 
խնդրին նվիր ված իր խո րունկ հոդ վա ծում, հան գա մա նո րեն վեր լու ծե
լով բա նաս տեղ ծի ստեղ ծա գոր ծու թյան զար գաց ման ըն թաց քը եւ նկա տի 
ունե նա լով այն կա րեւոր հան գա ման քը, որ Դու րյա նը հատ կա պես կյան քի 
վեր ջին տա րում իր ստեղ ծա գոր ծու թյան տրա մա բա նա կան շեշ տը դնում 
է իրա կան հո գե կան ապ րում նե րի, բնա կան իրո ղու թյուն նե րի եւ ոչ թե 
սոսկ երեւա կա յա կան երազ նե րի կամ խորհր դա ծյալ հու զում նե րի վրա, 
նրա ստեղ ծա գոր ծա կան ոճը դի տում է իրա պաշ տա կան մտա ծո ղու թյան 
շրջա նակ նե րում։ «Դու րյա նը կյան քի վեր ջին տա րում մտնում է իրա պա
տում հյուս ված քի հու նը, ռո ման տի կա կան պա թո սի եւ բարձր ոճի ոլոր
տից իջ նում է դե պի առօ րյան ու իրա կա նու թյու նը»24,— գրում է նա:

Դու րյա նի ոճի մա սին խո սե լիս Հր. Թամ րա զյա նը բա ցա ռիկ կա րեւո
րու թյուն է տա լիս նաեւ բա նաս տեղ ծի նա մակ նե րին: Դրանք գնա հա
տե լով որ պես «մարդ կու թյան զա վա կի» «ստեղ ծա գոր ծա կան տա րեր քը 
լրաց նող, հարս տաց նող մի ար դար վա վե րագ րու թյուն» եւ բաղ դա տե լով 
նրա ոտա նա վոր նե րի հետ՝ գտնում, որ «Դու րյա նը իրա պաշտ, իրա տես մի 
բա նաս տեղծ է, որի եր գում ռո ման տիզ մը պահ ված է միայն ար տա քի նի 
վրա՝ այն էլ սրբագր ված «զգաստ եւ ան կեղծ» ար վես տի մի ջո ցով»25:

Այս հան գա ման քը մեկ ան գամ եւս ցույց է տա լիս, որ գե ղար վես տա
կան ոճի ըմբռն ման խնդիրն ինչոր տեղ կրկին մնում է որ պես գե ղար
վես տա կան սկզբունք նե րի ան հա տա կան ըն կալ ման ար տա հայ տու թյուն, 
եւ եր բեք միա կող մա նիո րեն չպետք է կա ղա պար վել որո շա կի մտա ծո ղու
թյան շրջա նակ նե րում: Իսկ թե ի՞նչ մո տեց մամբ, գրա կան ո՞ր ուղ ղու թյան 
չա փա նիշ նե րով իրա կա նում պետք է քննվի «պա տա նի հան ճա րի» գրա
կան ժա ռան գու թյու նը, թե րեւս, լա վա գույն պա տաս խա նը տա լիս է պրո
ֆե սոր Ս. Մու րա դյա նը։ «....Դու րյա նի գրա կան ուղ ղու թյու նը միա տարր 
չէ,— նշում է գրա կա նա գե տը:— Ճիշտ է, որ կլա սի ցիզ մի, սեն տի մեն տա
լիզ մի, ռո ման տիզ մի եւ իրա պա տում ոճի՝ ռեա լիզ մի դրսեւո րում ներ կան 
նրա տա րա ժանր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում: Սա կայն պետք է նկա տի 
ունե նալ, որ թա տե րա խա ղե րում ակ նա ռու են կլա սի ցիզ մից ռո ման տիզ

24 Հր . թամրազյան ,Բանաստեղծությանհազարամյախորհուրդը,էջ69:Նույնի՝«Հայ
քնարերգուներ»,գք․Ա․,էջ69:

25 Հր. թամրազյան ,Հայքնարերգուներ,գք․Ա․,էջ17—18:
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մին ան ցում նե րը, իսկ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րում՝ մա նա վանդ վեր ջին 
տա րում գրած նե րի մեջ, նկա տե լի են ռեա լա կա նու թյան, իր կյանքն ու 
նե րաշ խար հը իրա պա տում ոճով ար տա ցո լե լու ակն հայտ դրսեւո րում ներ: 
Սա կայն Դու րյա նը բո լոր դեպ քե րում գե րա զան ցա պես մնում է ռո ման
տիզ մի գե ղա գի տու թյան սահ ման նե րում»26: Կամ՝ «Ան շուշտ, ռեա լիզ մի 
տար րեր կան Դու րյա նի տա ղե րում, բայց ռեա լա կա նու թյան մա կար դա
կում. նրա տա ղե րում դրանք չեն վե րա ճում ամ բող ջա կան կեն սա հա յե ցո
ղու թյան եւ պատ կե րա վոր ման հա մա կար գի: Որ քան էլ ջա նանք Դու րյա նի 
բա նաս տեղ ծա կան մտա ծո ղու թյու նը ամ բող ջու թյամբ տե ղա փո խել իրա
պա տում ոճի ոլորտ նե րը, նա, այ նուա մե նայ նիվ, իր ուսու ցիչ ներ Լա մար
թի նի, Վ. Հյու գո յի եւ ան մի ջա կան հայ նա խորդ ներ Ղ. Ալի շա նի, Մ. Պե
շիկ թաշ լյա նի, Ռ. Պատ կա նյա նի պես մնում է ցան կա լիի ռո ման տի կա կան 
տի րույթ նե րում…»27:

Աս վա ծը, կար ծում ենք, լիո վին հիմք է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ Դու
րյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան գո նե մի մա սի շնոր հիվ գործ ունենք եր կու՝ 
մի մյանց փոխլ րաց նող գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյուն նե րի հետ:

Այս պի սով՝ դու րյա նա գի տու թյան ան ցած ճա նա պար հի ծի րե րում 
զու գադ րե լով մաս նա վո րա պես Ա. Չո պա նյա նի եւ Ա. Շա րու րյա նի՝ գրո
ղի ժա ռան գու թյան ուսում նա սիր ման եւ ար ժեւոր ման մեջ ունե ցած մեծ 
ավան դը՝ մենք առա վե լա պես ձգտե ցինք ու փոր ձե ցինք ցույց տալ, որ 
Շա րու րյանն իր՝ բնույ թով առա վե լա պես բա նա սի րա կան մե նագ րու թյան 
մեջ ոչ միայն ի մի է գու մա րել դու րյա նա գի տու թյան ան ցած ճա նա պար հի 
եւ բա նաս տեղ ծի գրա կան ժա ռան գու թյան, կյան քի եւ գոր ծի վե րա բե րյալ 
ար տա հայտ ված տե սա կետ ներն ու տա րա կար ծու թյուն նե րը, այ լեւ գի տա
կան շրջա նա ռու թյան մեջ է դրել «Սկյու տա րի սո խա կի» կյան քին ու ստեղ
ծա գոր ծու թյա նը վե րա բե րող բազ մա թիվ նո րա գյուտ նյու թեր, ճշգրտել 
ստեղ ծա գոր ծա կան հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող բազ մա թիվ փաս
տեր, որոնք շատ կող մե րով ուղեն շա յին են դար ձել հա ջոր դող շատ գրա
կա նա գետ նե րի հա մար28: Մե նագ րու թյու նից ստա ցած տպա վո րու թյունն 

26 ս . մու րադյան , Հայ նոր գրականությանպատմություն։ Ուսումնական ձեռնարկ
Հայաս տանիՀանրապետությանբուհերիուսանողությանհամար,գք․Ա․,Երեւան,2021,
էջ472—473:

27 Անդ,էջ506:
28 Տե՛ս«ՊետրոսԴուրյանըվավերագրերումեւժամանակակիցներիհիշողու թյուն նե

րում»:Կազմեց,բնագրերըպատրաստեցեւծանոթագրեցԱլբերտՇարու րյանը:Վերջաբանի
փոխարեն(Ալ.Մակարյան),Երեւան,2021,էջ134:
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ավե լի է ամ բող ջա նում, երբ տես նում ենք, թե որ քան ման րա մասն եւ հա
մո զիչ դի տար կում նե րով է Շա րու րյա նը քննել Դու րյա նի գե ղա գի տա կան 
իդեա լի հար ցե րը՝ «մե ծա պես նպաս տե լով հայ գրա կա նու թյան մեջ Դու
րյա նի ունե ցած տե ղի ու դե րի բա ցա հայտ մանհաս տատ մա նը»29:

Իս կա պես ստաց վել է մի գործ, որը Պ. Դու րյա նի ամ բողջ ստեղ ծա
գոր ծու թյան մի թարմ ու հա րուստ լու սա բա նումն է եւ իր տե սա կի մեջ 
մին չեւ օրս մնում է չգե րա զանց ված30: Սա կայն, ինչ պես իմաստ նո րեն գի
տակ ցում է ան վա նի դու րյա նա գե տը, Դու րյա նի «հո գու ծալ քե րը» բա ցե
լու, նրան գտնե լու հա մար դեռ շատ սե րունդ նե րի ջան քեր են պետք» գա
լու (Շ, 279), դեռ շա տերն են որո նե լու հան ճա րի փառ քի գաղտ նի քը:

РЕЗЮМЕ

В	рамках	множества	научных	исследований	о	творчестве	армянского	поэта	
Петроса	Дуряна	(1851—1872),	в	статье	сопоставляются	в	частности	сочинения,	
написанные	Аршаком	Чобаняном	(1872—1954),	сделавшим	первую	серьезную	
попытку	оценить	наследие	поэта,	и	Альбертом	Шаруряном	(1931—2007),	кото-
рый	фактически	резюмировал	творчество	Дуряна.	Их	сопоставление	очевидно	
показывает	тот	большой	вклад,	который	последний	внес	в	изучение	и	оценку	
наследия	писателя.

В	своей	преимущественно	филологической	монографии	Шарурян	не	толь-
ко	обобщил	взгляды	и	разногласия	на	пути	дуряноведения	и	его	литературного	
наследия,	жизни	и	творчестве	поэта,	но	и	ввел	в	обращение	ряд	новооткры-
тых	материалов	о	жизни	и	творчестве	«соловья	Ускюдара»	(так	современники	
называли	Дуряна).	Шарурян	указал	и	на	многие	факты	представляющие	твор-
ческий	интерес,	ставшие	веховыми	для	последующих	литературоведов.	Науч-
ная	роль	исследования	известного	литературоведа	еще	более	усиливается	бла-
годаря	подробным	и	убедительным	наблюдениям	по	вопросам	эстетического	
идеала	Дуряна.

29 վ.գաբրիե լյան ,Առավելամբողջականեւհավաստի,«Գրականթերթ»,1973,թ․7,էջ3:
30 Տե՛ս«ՊետրոսԴուրյանըվավերագրերումեւժամանակակիցներիհիշողություն նե

րում»,էջ134:
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SUMMARY

Within the frame of many academic studies on the Armenian poet Petros Douri-
an (1851—1872), the article combines particularly the assessments of Archak Tcho-
panian (1872—1954),	who	made	the	first	serious	attempt	to	evaluate	the	poet’s	leg-
acy and Albert Sharuryan (1931—2007), who actually has summarized Dourian’s 
oeuvre. Thanks to the comparison, the great contribution that the latter made to the 
study and assessment of the writer’s heritage is obvious.

In his mostly philological monograph, Sharuryan not only summed up the views 
and disagreements on the path of Dourian studies and about the poet’s literary her-
itage, life and work, but also circulated a number of newfound elements on the life 
and	work	of	“Üsküdar’s	nightingale”	as	the	contemporaries	called	Dourian.	Sharu-
ryan	specified	also	many	facts	of	creative	interest	that	have	become	landmarks	for	
succeeding literary critics. The academic role of the work of this famous analyst of 
literature is further strengthened thanks to his detailed and convincing observations 
on the issues of Dourian’s aesthetic ideal.
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Սկիզբը՝ 2021 թ. ԺԲ. համարում

Իսկ ի՞նչպէս պա տա հեց 
(ամ փո փիչ խօսք ռու սա կան ազ գա յին ուղ ղագ րու թեան մա սին)

Իսկ եթէ փոր ձենք հան րա գու մա րի բե րել այն ամե նը, ին չը հարկ է 
ասել ընդ դէմ «նոր ուղ ղագ րու թեան», ապա դրա նկատ մամբ վերջ նա
կան դա տավ ճիռ կար դա ցած կլի նենք. այն պի տի պար զա պէս լու ծա րուի 
ապա գա յում եւ փո խա րի նուի այն ուղ ղագ րու թեամբ, որն ուղեկ ցել է ռուս 
ժո ղովր դին Կիւ րե ղի եւ Մե թո տիո սի ժա մա նակ նե րից ի վեր1։

Եւ դա յե տա դի մու թիւն չէ, այլ՝ սթա փու թեան, իմաս տի եւ լե զուի 
գե ղա րուես տա կա նու թեան վե րա կանգ նում:

Զուր է յան դի մա նել մեզ առ այն, իբ րեւ թէ նախ կին ուղ ղագ րու թիւ նը 
պաշտ պա նում ենք բոլ շեւիզ մի նկատ մամբ տա ծած քա ղա քա կան թշնա
ման քից ել նե լով: Սոյն զրպար տու թիւ նը ինչոր ժա մա նակ բեռ լի նեան 
«Руль» թեր թում հրա պա րա կել էր պ. Այ խէն վալ դը: Իրա կա նում հէնց հա
կա ռակն է ճիշտ: Եթէ ռու սա կան ազ գա յին միա պե տա կան իշ խա նու թիւնն 
այս նոր ուղ ղագ րու թիւ նը հաս տա տած լի նէր (ին չը, ի հար կէ, եր բեք չէր 
անի), ապա մենք նոյն եռան դով պաշտ պա նած կլի նէ ինք հին ուղ ղագ րու
թիւ նը: Հէնց նոր ուղ ղագ րու թեան ջա տա գով ներն են, որ իրա կա նում շա
հար կում են այդ խնդի րը՝ դրան «յե ղա փո խու թեան կող մից ըն դու նուած 
լի նե լու», «փո սը լցնե լու» կամ «սա հա չոր սու նե րի վրա յով ջուրն իջեց նե
լու» նշա նա կու թիւն տա լիս: Միւս կող մից՝ եթէ կո մու նիստ նե րը նախ կին 
ուղ ղագ րու թիւ նը յետ վե րա դարձ նէ ին (ին չը, ի հար կէ, եր բեք չեն անի), 
ապա մենք բնաւ ո՛չ փրկուած ուղ ղագ րու թեան թշնա մի ներ կդառ նա յինք, 
ո՛չ էլ կո մու նիզ մի կողմ նա կից ներ: Միան գա մից ե՛ւ զրպար տու թիւն, ե՛ւ 
գռեհ կու թիւն է մեզ մե ղադ րե լը հո գեւոր մշա կոյ թի բո լոր չա փա նիշ նե րը 

1 Այսինքն՝ Թ. դարից, երբ Բիւզանդիոյ Թէոդորա հայազգի կայսրուհին Կիւրեղ (826—869) 
եւ Մեթոտիոս (824—885) սուրբերին վստահեց սլաւօնների համար գիր ստեղծելու գործը։
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քա ղա քա կա նաց նե լու մէջ: Իսկ ուղ ղագ րու թեան հար ցը ոչ թէ աչա ռու
թեամբ եւ ցա սու մով է լուծ ւում, այլ մայ րե նիի գե ղա րուես տա կան զգա ցո
ղու թեամբ եւ պա տաս խա նա տու վեր լու ծա կան մտքով:

Մենք քաջ գի տենք, որ յե ղա փո խա կան խե ղագ րու թիւ նը հաս տա տել 
էին ոչ թէ բոլ շեւիկ նե րը, այլ ժա մա նա կա ւոր կա ռա վա րու թիւ նը: Բոլ շեւիկ
նե րը սո վոր էին հին ուղ ղագ րու թեա նը. բո լոր այդ կուրս կի նե րը, չու բար
նե րը, օսինս կի նե րը, բու խա րին նե րը շա րու նա կում էին իրենց ճա ռե րում 
կէտ դնել լու ծա րուած «і»ի վրայ եւ պա հան ջել, որ կո մու նիստ ներն ամեն 
ինչ իմա նա յին լու ծա րուած «ѣ»ի պէս։ Մին չեւ իսկ Լե նինն էր գրում եւ 
ասում, որ հին ուղ ղագ րու թիւ նը հիմք ունէր «міръ»ը «мир»ից զա նա զա
նե լու (1923 թ. հրատ., հտ. XVIII, մաս I, էջ 367: Ո՛չ, դա պրո ֆէ սոր Ա. Մա
նոյ լո վի («լու սա ւո րու թեան նա խա րար») եւ Օ. Գե րա սի մո վի («լու սա ւո րու
թեան ընկ. նա խա րա րի») ձեռ քի գործն էր: Յի շում եմ՝ ինչ պէս 1921 թ. ես 
դէմ առ դէմ Մա նոյ լո վին հարց րի, թէ ին չու է նա այդ այ լան դա կու թիւ նը 
ներ մու ծել. յի շում եմ՝ ինչ պէս նա, առանց արա ծը պաշտ պա նե լու մտքի, 
անօգ նա կա նօ րէն վկա յա կո չեց Գե րա սի մո վի յա մառ պա հան ջը: Չեմ մո
ռա ցել նաեւ՝ ինչ պէս 1919 թ. ես նոյն հար ցը տուե ցի Գե րա սի մո վին, եւ 
ինչ պէս նա, վկա յա կո չե լով Գի տու թիւն նե րի ակա դե միան, այն պի սի կո
պիտ ցաս մամբ պոռթ կաց, որ ես շրջուե ցի ու հե ռա ցայ սե նեա կից՝ չկա մե
նա լով նե րել իմ հիւ րի այ դօ րի նակ արար քը: Միայն աւե լի ուշ իմա ցայ, թէ 
նա մի ջազ գա յին ո՛ր կազ մա կեր պու թեան ան դամ էր:

Ինչ վե րա բե րում է Գի տու թիւն նե րի ակա դե միա յին, ապա նոր ուղ
ղագ րու թիւ նը յօ րի նել էին նրա այն ան դամ նե րը, որոնք, լե զուի գե ղա
րուես տա կան եւ իմաս տա յին ներ դաշ նու թիւ նը չզգա լով, նուի րուել էին 
ձեւա կան (formal) բա նա սի րու թեա նը: Այս ձեւա կա նա ցու մը ժա մա նա կա
կից ողջ մշա կոյ թի խոցն է. ժա մա նա կա կից «գոր ծիչ նե րը», կորց նե լով հա
ւա տը, իսկ նրա հետ նաեւ հո գեւոր հիմ քը, կտրուե լով կե ցու թեան բո վան
դա կա լից ար մատ նե րից՝ առաջ քա շե ցին ձեւա կան գե ղան կար չու թիւ նը, 
ձեւա կան երաժշ տու թիւ նը, ձեւա կան թատ րո նը (Մե յեր խոլդ), ձեւա կան 
իրա ւա բա նու թիւ նը, ձեւա կան ժո ղովր դա վա րու թիւ նը, ձեւա կան բա նա սի
րու թիւ նը: Եւ հէնց այս նոր ուղ ղագ րու թիւ նը ձեւա կան բա նա սի րու թեան 
եւ ձեւա կան ժո ղովր դա վա րու թեան, այ սինքն՝ ամ բո խա վա րու թեան ար
գա սիքն է: Գի տու թիւն նե րի ակա դե միա յում խնդրոյ առար կա յի վե րա բե
րեալ միա հա մուռ հա մա ձայ նու թիւն չկար. ձեւա պաշտ նե րի մի ժիր խումբ 
կար, որն ուղ ղագ րու թիւ նը մեկ նում էր իբ րեւ ինչոր պայ մա նա կան, յա
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րա բե րա կան, ան հիմն, մե քե նա յա կան, գրե թէ կա մա յա կան մի բան՝ չա
ռըն չու ող ո՛չ նշա նա կու թեա նը, ո՛չ գե ղա րուես տա կա նու թեա նը, ո՛չ իսկ լե
զուի եւ ժո ղովր դի պատ մու թեանն: Պա տա հա բար իմա ցել եմ, որ նրանք 
իրենց հնա րան քի հա մար ստո րագ րա հա ւաք էին կազ մա կեր պել, ճնշում 
գոր ծադ րել ակա դե մի կոս Ա. Շախ մա տո վի հան դէպ, որը գլուխն ազա տե
լու հա մար տուել էր իր ստո րագ րու թիւ նը, իսկ յե տոյ՝ բոլ շեւիկ նե րի օրօք, 
շա րու նա կել իր աշ խա տու թիւն նե րը հրա տա րա կել հին ուղ ղագ րու թեամբ: 
Վկա յում եմ՝ ինչ վրդով մուն քով էին այդ խե ղագ րու թեա նը վե րա բեր ւում 
ռու սաց լե զուի այն պի սի քա ջահ մուտ գի տակ ներ, ինչ պի սին, օրի նակ, 
Ալեք սէյ Սո բո լեւս կին էր, որի «Ռու սաց լե զուի պատ մու թիւն» խո րագ րով 
դա սա խօ սու թիւն նե րը, Շախ մա տո վի իսկ բնո րոշ մամբ, «ռու սե րէ նի մա
սին պատ մա կան գի տու թեան վեր ջին խօս քի նշա նա կու թիւն ձեռք բե
րե ցին մե զա նում եւ ար տա սահ մա նում»: Վկա յում եմ մոս կո վեան միւս 
բո լոր բա նա սէր նե րի՝ ոչ պա կաս վրդով մուն քը։ Նրան ցից մէ կը՝ ակա դե
մի կոս Ֆ. Կօր շը, զայ րոյ թով բռնուած՝ մի ծաղ րա կան ոտա նա ւոր (էպիգ
րամ) գրեց. «Հնու թեա նը հա ւա տա րիմ կմնամ. մա նուկ հա սա կից եմ սո
վոր այն պա տուել: Իժի ցազր կուած, երիազր կուած, եա ծիազր կուած է մեր 
լե զուն»: Իսկ այն պի սի գիտ նա կան ներ, ինչ պի սին, օրի նակ, ակա դե մի կոս 
Պ. Բ. Ստրու ւէն էր, «նոր» ուղ ղագ րու թիւնն անուա նում էին ոչ այլ կերպ, 
քան «զազ րե լի»...

Այ նուա մե նայ նիւ, ի՞նչ նպա տա կով էր յօ րին ւում այս խե ղագ րու թիւ
նը, յա նուն ին չի՞ էր հաս տատ ւում: Հրա պա րա կայ նօ րէն եր կու տե սա կէտ 
էր առաջ քաշ ւում. «նոր ուղ ղագ րու թիւնն» աւե լի պարզ է եւ ժո ղովր դի 
հա մար աւե լի հեշտ... Սոյն փաս տարկ ներն ար ձա գանք գտան վտա րան
դի նե րի շրջա նում՝ այն պի սի ոչ հմուտ, սի րո ղա կան հրա պա րա կա խօս նե
րի մի ջա վայ րում, ինչ պէս, օրի նակ, Յ. Այ խե նուալդն էր: Իսկ իրա կա նում 
սոյն փաս տարկ նե րը բա ցար ձա կա պէս ան հիմն են:

Ահա անց կա ցուած փոր ձե րից մի քա նի օրի նակ: Մի ռուս սլա ւօ նա
գէտ, Գի տու թիւն նե րի ակա դե միա յի թղթա կից ան դամ 1922 թ. ինձ ներ
կա յաց րեց իր՝ գիմ նա զիա յում անց կաց րած հնգա մեայ դա սա ւանդ ման 
ար դիւնք նե րը: Նա իր աշա կերտ նե րին առա ջար կում էր իրենց ուսում
նա ռու թիւ նը, ըստ հա յե ցո ղու թեան, հին կամ նոր ուղ ղագ րու թեամբ անց
կաց նել՝ եր կու խմբից էլ նոյն խիստ պա հան ջի պայ մա նով: Եւ ի՞նչ: Մի ջին 
հա շու ով՝ թոյ լե րի տո կո սը, պար զուեց, միան ման է: Պար զուեց նաեւ, որ 
առ հա սա րակ ամեն մի կա նոն ու նրա կի րա ռու թիւն դժուա րու թեամբ է իւ
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րաց ւում՝ ան կախ այն բա նից, թէ յատ կա պէս ինչ է պա հան ջում կա նո նը: 
Ապար դիւն կլի նէր «ѣ» տա ռի առա ջաց րած առանձ նա յա տուկ դժուա րու
թիւն նե րը վկա յա կո չե լը, քան զի դրանք ար դէն իսկ յաղ թա հա րուած էին 
զուտ յու շա մար զա կան (mnemonic) եղա նա կով: Ողջ Ռու սիա յով մէկ ար
դէն շրջա նառ ւում էր մի էժա նա գին գրքոյկ՝ բա նաս տեղ ծու թիւն նե րով եւ 
նկար նե րով, որի բնագ րում ընդգր կուած էին «ѣ» տա ռի կի րա ռու թեամբ 
բո լոր բա ռե րը. «Разъ	бѣлка	бѣса	побѣдила	—	И	съ	тѣм	изъ	плѣна	отпустила,— 
Чтобъ	онъ	ей	отыскалъ	орѣхъ.—	Но	дѣло	было	то	въ	апрѣлѣ	—	Въ	лѣсу	орѣхи	
не	созрѣли» եւ այլն: Կամ մէկ ուրի շը. «Съ	Днѣпра,	съ	Днѣпра	ли	нѣкто	
Глѣбъ,—	Жилъ	въ	богадѣлнѣ	дѣдъ-калѣка,—	Не	человѣкъ,	полъ-человѣка...	
Онъ	былъ	и	глухъ,	и	нѣмъ,	и	слѣпъ	—	Ѣлъ	только	рѣпу,	хрѣнъ	и	рѣдьку»... եւ 
այլն: Դժուար չէր մտա պա հել այս ոտա նա ւոր նե րը, իսկ ուսուց չին մնում 
էր միայն բա ցատ րել բա ռար մատ ներն ու բա ռի մաստ նե րը:

Մի ռուս գիտ նա կան ասաց ինձ. «Նրանք բո լորն էլ միշտ միեւ նոյն 
բա նի՝ դիւ րաց ման մա սին են խօ սում: Մեզ՝ ուսեալ նե րիս հա մար հին ուղ
ղագ րու թեամբ գրելն ամե նեւին էլ դժուար չէ, իսկ անուս զան գուա ծի հա
մար կա րեւոր է գրուա ծը կար դալ եւ հաս կա նալ. այս առու մով հին ուղ
ղագ րու թիւ նը, որը յստակ զա նա զա նում է բա ռի մաստ նե րը, կար դա լու եւ 
հաս կա նա լու հա մար ան հա մե մատ հեշտ է: Իսկ նոր ուղ ղագ րու թիւ նը մի
միայն ան հե թե թու թիւն ներ է սեր մա նում»...

Իսկ ինչ վե րա բե րում է «պար զեց մա նը», ապա այդ գա ղա փա րը միա
ժա մա նակ ե՛ւ ապազ գա յին, ե՛ւ հա կա քա ղա քակր թա կան է: Պար զե ցու մը 
բար դու թեան, բազ մա զա նու թեան, տար բե րա կայ նու թեան վե րա ցումն է: 
Ուրեմն, ին չո՞ւ է դա բա րիք: Ճիշտ է՝ ար հես տա կան, անի մաստ, անա ռար
կա յա կան բար դու թեան թօ թա փու մը խնա յում է ուժե րը, իսկ հո գե կան
հո գեւոր ուժե րի՝ մե ռեալ ան պէտ քու թիւն նե րի վրայ վատ նու մը՝ ան միտ 
բան: Սա կայն հին ուղ ղագ րու թեան «բար դու թիւ նը» խո րա պէս հիմ նա ւո
րուած է. նա ձեւա ւո րուել է բնա կան եղա նա կով եւ լի է առար կա յա կան 
իմաս տով: Մի միայն հո գեւոր կու րու թեամբ կա րե լի է այն պար զեց նել, ին
չը հա ւա սա րա զօր է ռու սաց լե զուն՝ Ռու սիոյ այդ դա րա ւոր մշա կու թա յին 
նուա ճու մը, ամ բո խա ւո րա պէս ոտ քի տակ առ նել ու աւե րե լուն: Սա այն 
բա նի ակ նյայտ օրի նակն է, երբ «աւե լի պար զը» եւ «աւե լի հեշտ» նշա նա
կում է աւե լի վատ, աւե լի կո պիտ, աւե լի պար զու նակ, աւե լի յե տա դի մա
կան, աւե լի անի մաստ կամ, պարզ ասած, կոյր բար բա րո սու թիւն: Անա
պատն աւե լի պարզ է, քան ան տառն ու քա ղա քը. չա մա յաց նե՞նք այդ պէս 
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մեր եր կի րը: Կո վի պէս բա ռա չելն աւե լի դիւ րին է, քան Պուշ կի նի պէս 
բա նաս տեղ ծու թիւն ներ գրե լը, կամ Ցի ցե րո նի պէս ճա ռեր ար տա սա նե
լը: Շա տե րի հա մար արատն առա քի նու թիւ նից աւե լի հեշտ է, զազ րա խօ
սու թիւ նը՝ պեր ճա խօ սու թիւ նից: Կա մա զուրկ մար դու հա մար անսկզ բունք 
զի ջո ղու թիւ նը գա ղա փա րա կան հաս տա տա կա մու թիւ նից դիւ րին է: Իսկ 
առ հա սա րակ աւե լի հեշտ է չլի նե լը, քան լի նե լը: Ռուս նե րովս չտրուե՞նք 
հա մա տա րած ինք նաս պա նու թեա նը:

Արդ, խե ղագ րու թիւ նը ո՛չ աւե լի հեշտ է, ո՛չ էլ աւե լի պարզ, այլ պար
զա պէս անի մաստ է: Այն լու ծա րում է իմաս տա ւո րուած գրու թեան կա
նոն ներն ու հաս տա տում գրու թեան այլ՝ անի մաստ կա նոն ներ: Նա իրե
նով յե ղա փո խա կան խառ նաշ փոթ սկզբնա ւո րեց: Իւ րա քան չիւր մշա կու
թա յին գոր ծո ղու թեան մէջ ար ժէ քա ւո րը կա նո նի գա ղա փարն է, քա նի որ 
դաս տիա րա կու թիւ նը կա մա յա կա նու թիւ նից յետ սո վո րեց նե լու եւ առար
կա յա կա նու թիւն, իմաստ, խղճմտանք, կար գա պա հու թիւն եւ օրէնք սո
վո րեց նե լու խոր հուրդն ունի: Կա նոնն ինչոր ան փո փոխ բան չէ, բայց 
փո փո խե լի է սոսկ բա ւա րար հի մուն քի առ կա յու թեան պա րա գա յում: Իսկ 
կա նոն նե րի քմա հաճ, կտրուկ փո փո խու թիւ նը վնա սա կար է ու ամե նայն 
դաս տիա րա կու թեա նը ներ հակ. այն անիշ խա նու թիւն է սեր մա նում եւ 
այ լա սե րում. խարխ լում է կար գա ւոր ման, կա տա րե լա գոր ծու թեան բուն 
գոր ծըն թա ցը, բուն կամքն առ կար գու կա նոն, առ իմաստ: Այս առու մով 
քմա հա ճու թիւ նը կոտ րում է օրէն քի նկատ մամբ տա ծած բուն զգա ցու մը, 
յար գանքն առ նա, վստա հու թիւնն առ նա ու նրան հե տեւե լու ցան կու
թիւ նը: Իսկ անի մաստ կա նոն նե րի ներ մու ծու մը կա մա յա կա նու թեան ու 
անիշ խա նու թեան տա նող ուղ ղա կի կոչ է:

Ահա հէնց այս բա նը կեան քի կո չեց նոր խե ղագ րու թիւ նը: Ռուս մտա
ւո րա կա նու թեան առողջ մա սը չըն դու նեց, մեր ժեց այն: Եր կու «ուղ ղագ
րու թիւն» ի յայտ եկաւ. հինն սկսե ցին մո ռա նալ, իսկ նո րը չսո վո րե ցին: 
Մի եր րորդ ուղ ղագ րու թիւն էլ մէջ տեղ եկաւ, որը դուրս մղեց կոշ տու
թեան կամ տրո հող նշա նը2, բայց պահ պա նեց եա ծը: Պէտք է սպա սել 
նաեւ չոր րոր դին, որը դէն կնե տի եածն ու կպահ պա նի կոշ տու թեան նշա
նը: Բա ցէ ի բաց եւ շի տակ խօ սենք. եր բէք դեռ ռուս մար դիկ այն քան անգ

2 Թէեւ այս «ъ», ինչպէս եւ Փոքր «ь» կոչուող կոշտութեան եւ փափկութեան (խառ նա
կու թեան հետաքրքիր օրինակ մեր լեզւում՝ կոշտ—կօշտ կամ՝ կօշդ) կամ տրոհման նշաններն 
ինք նին հնչիւններ չեն, բայց կիրառւում են «е,	ё,	ю,	я,	и» փոխառեալ բառերում նաեւ «о» ձայ
նաւորներին նախորդող йը տրոհելու կամ ճիշտ արտասանելու համար։
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րա գէտ չեն գրել, ինչ պէս ներ կա յումս, քան զի Ժէ. եւ ԺԸ. դա րե րում ճիշտ 
գրե լա ձեւեր էին փնտրում, բայց դեռ չէ ին գտել, իսկ այ սօր մեր ժե ցին 
գտածն ու սան ձար ձա կուե ցին ուղ ղագ րա կան առու մով: Այդ ժա մա նակ
նե րում դեռ սո վո րում էին եա ծը ես ծից (իմա՛ «ѣ»ը «е»ից) զա նա զա նել 
եւ վստա հու թեամբ էլ տո գո րուած չէ ին, իսկ ներ կա յումս պատ ճառ բե րե
լով իրենց թե րու սու թիւնն ու ծու լու թիւ նը՝ օրի նա կա նաց րին իմաս տա յին 
հա մա տա րած խառ նաշ փո թը: Գի տէք ինչ, մենք «ժա մա նակ չու նենք եւ 
մեր ռու սա կան, «չա փա զանց բարդ» ուղ ղագ րու թիւ նը սեր տե լիս դժուա
րա նում ենք… Լա՜ւ, պա րո նայք թե թեւա միտ պղերգ ներ: Դրա հա մար էլ 
հո գե մաշ կլի նէք ան հա մե մատ աւե լի բարդ օտար լե զու նե րի՝ ֆրան սե րէ
նի, անգ լե րէ նի եւ գեր մա նե րէ նի ուղ ղագ րու թիւն ներն ուսում նա սի րե լիս 
եւ սեր տե լիս. օտար լե զու նե րը կխլեն ձե զա նից այն ամ բողջ ժա մա նա
կը, որը դուք «չու նէ իք» ձեր իսկ ռու սե րէն ազ գա յին, իմաս տա ւո րուած 
ուղ ղագ րու թեան հա մար: Այս առու մով օտար ժո ղո վուրդ նե րը հա շուի չեն 
առ նի ձեր ծու լու թիւ նը, ձեր «ժա մա նակ չու նենք»ը, ձեր «դժուա րա նում 
ենք»ը: Եւ տա րագ րու թեան մէջ ոմանք ապար դիւն են թմբկա հա րում, թէ 
հին ուղ ղագ րու թեան օրօք վի ճե լի «е» եւ ոչ վստա հե լի «ѣ» տա ռե րով բա
ռեր կա յին: Բայց չէ՞ որ քիչ չեն մար դիկ՝ անվս տահ մտօք, ազ նիւ ու առա
քի նի բար քով… Իսկ աւե լի հեշտ չէ՞ր լի նի իմաստ, հա ւա տար մու թիւն, 
ազն ւու թիւն փնտրե լու փո խա րէն ուղ ղա կի ան հե թե թու թիւն, ան պատ
ւու թիւն եւ ան բա րո յա կա նու թիւն հաս տա տել. յա մե նայն դէպս, ամեն ինչ 
որո շա կի, յստակ, հեշտ ու հան գիստ կլի ներ… Ան շուշտ, պատ մա կա նօ րէն 
խնդիր կար, բայց այն յա ջո ղու թեամբ եւ իմաս տա ւո րուած յաղ թա հա րե
ցին մին չեւ այն պա հը, երբ որո շե ցին լե զուի մշա կոյ թի վրայ խաչ քա շել 
եւ բար բա րո սու թեան գիրկն ընկ նել:

Իրա ւա ցի էր Ս. Տրու բեց կո յը, երբ իր «Լո գո սի մա սին ուս մունք»ում 
(էջ 5) գրում էր. «Բա ռը ոչ միայն մտքի ար տա յայտ ման եղա նակ է, այ
լեւ մտա ծո ղու թեան եղա նակ եւ մտքի բուն առար կա յա ցու մը»: Իրա ւա ցի 
էր նաեւ իշ խան Ս. Վօլ կօնս կին, երբ պնդում էր, որ սե ռե րի, հո լով նե րի, 
բաղ դա տա կան աս տի ճան նե րի եւ այլ նի խառ նաշ փո թը «անդ րա դար ձող 
չա րիք» է կեան քի կո չում. յո ռի ուղ ղագ րու թեա նը յո ռի մտա ծո ղու թիւն 
է երկ նում: Ռու սաց լե զուի փայ լուն գի տակ Վ. Դալն իր «Բա ցատ րա կան 
բա ռա րա նում» գրում էր. «Պէտք է պահ պա նել այն պի սի ուղ ղագ րու թիւն, 
որը միշտ կյի շեց նի բա ռի ծագ ման ու ցե ղի մա սին, այ լա պէս դա անի
մաստ ձայն կլի նի» (հտ. Ա., էջ 9): Եւ հէնց այս մէն մի ճշմա րիտ հու նով 
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է շարժ ւում ուղ ղագ րու թեան նո րա գոյն հե տա զօ տող Ի. Կոս տիւ չիկն իր 
«Բար բա րոս նե րի ար շա ւան քը ռու սաց լե զուի վրայ» աշ խա տու թեան մէջ: 
«Ոչ թէ բա րե փո խու թիւն անց կա ցուեց,— գրում է նա,— այլ ռու սաց լե զուի 
աղա ւա ղում ու խե ղա թիւ րում, ընդ որում՝ կան խամ տա ծուած ձեւով», 
տե ղի ունե ցաւ խզում իր եկե ղե ցասլա ւօ նա կան ար մատ նե րից, ռու սե
րէն գրի, ռու սե րէն ստու գա բա նու թեան, հնչիւ նա բա նու թեան, ռու սա կան 
մտա ծո ղու թեան ապազ գայ նա ցում…

Ի. Շմե լեո վի վկա յու թեամբ՝ ռու սե րէ նի ուղ ղագ րու թեան յանձ նա ժո ղո
վի ան դամ նե րից մէկն ասել է. «Հին է այս նոր ուղ ղագ րու թիւ նը. նա վա
ղուց էր բնա ւո րուել դպրո ցա կան նստա րան նե րի վրայ, ծոյ լե րի եւ անըն
դու նակ նե րի գլուխ նե րում»… Եւ հէնց գիտ նա կան ակա դե մի կոս ներն էին, 
որ փու թով օգ նու թեան հա սան այդ անգ րա գէտ նե րին. կա սեց րին յա նուն 
ռու սե րէ նի մղուած հա մա ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծա կան պայ քա րը, 
ուրա ցան նրա դա րա ւոր յա ջո ղու թիւն ներն ու նուա ճում նե րը եւ յե ղա փո
խա կա նօ րէն գցե ցին ռուս գրա կա նու թեան մա կար դա կը: Այ դու նրանք 
ոտ նա հա րե ցին լե զուի ե՛ւ իմաս տա յին, ե՛ւ գե ղա րուես տա կան, ե՛ւ ներ դաշն 
բնոյ թը: Բանն այն է, որ ձայ նի եւ գրու թեան խիստ հա մա պա տաս խա
նու թիւնն ար տա բե րու ող իմաս տին վեր բա նա կա նի (ինչ պէս ամե նայն 
արուես տի պա րա գա յում) եւ կազ մուա ծոյ (ինչ պէս բուն ժո ղովր դա կան 
կեանքն է) գե ղա րուես տա կան հա մա ժո ղովր դա կա նի որոն ման գործն է:

Եւ ահա, ի պա տաս խան այս չոր դա տո ղու թեան տէր ձեւա պաշտ նե րի 
եւ ոտ քե րի տակ հող չու նե ցող նե րի՝ պի տի ասենք՝ գրա ւոր խօս քը քմա
հա ճու թեան գործ չէ. այն իմաս տի կեն դա նի շուր ջառն է, հաս կա նա լի
քի ստոյգ նշա նը, ոգու գե ղա րուես տա կան ար տա յայ տու թիւ նը: Ուղղագ
րու թիւ նը ժո ղովր դի՝ իր լե զուի հա մար բազ մա մեայ մղած պայ քարն է. 
այն նրա իմաս տա բա նու թեան, հնչիւ նա բա նու թեան, քե րա կա նու թեան, 
խորհր դա բա նու թեան եւ այ լա բա նու թեան կենտ րո նա ցած ար դիւնքն է՝ 
առար կա յի եւ մարդ կանց հո գեւոր հա ղոր դակ ցու թեան վե րա բեր մամբ: 
Այս առու մով իմաս տուն են Պօ ղոս առա քեա լի խօս քե րը՝ եթէ մար դիկ մի
մեանց հետ շփւում են առանց փո խա դարձ ըմբռ նո ղու թեան, ապա մէ կը 
միւ սի հա մար բար բա րոս ներ են (Ա. Կորնթ. ԺԴ. 11)3։ Ռուս ժո ղո վուր դը 
չի մա քա ռել յա նուն իր լե զուի, որ մի բուռ յե ղա փո խա կան «ակա դե մի

3 «Իսկ արդ, եթէ չգիտենամ լեզուի նշանակութիւնը, օտար կլինեմ նրա համար, ով կխօ
սի ինձ հետ. եւ նա, ով կխօսի ինձ հետ, օտար կլինի ինձ համար» (Ա. Կորնթ. ԺԴ. 11):
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կոս ներ» ի չիք դարձ նեն փո խա դարձ հո գեւոր ըմբռ նո ղու թեան հա մար 
գոր ծադ րուած այս ողջ աշ խա տան քը:

Ուղղագ րու թիւնն ունի իր պատ մա կան, առար կա յա կան, ընդս մին եւ 
փի լի սո փա յա կան ու ազ գա յին հիմ քե րը: Հե տեւա բար, այն չպի տի են թար
կուի կա մա յա կան ջար դի, այլ մի միայն զգու շա ւոր, հիմ նա ւո րուած բա
րե փոխ ման, կա տա րե լա գործ ման, բայց ոչ աւեր ման: Թող ռուս ազ գա յին 
ուղ ղագ րու թեան խա փա նող նե րը ա ռյա ւէտ կնքուեն «անգ րա գի տու թեան 
բա րե կամ ներ» կամ «քաո սի զի նա կիր ներ» մա կա նուամբ եւ թող ռուս ազ
գա յին լու սա ւո րու թեան նա խա րա րի առա ջին գոր ծո ղու թիւ նը ռու սե րէն 
ազ գա յին ուղ ղագ րու թեան վե րա կանգ նու մը լի նի:

Թարգմանութիւը՝
ԳՐԻ ԳՈՐ ԴԱՐ ԲԻ ՆԵԱՆԻ



	 ԷՋՄԻԱԾԻՆ	

ԱՎԱԳ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Պատմական գիտ. թեկնածու

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ 
ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 1920—1930-ԱԿԱՆ 

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ. ՔԱՂԱՔԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

Նախաբան

Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Եկե ղե ցին (այ սու հետ՝ ՀԱԵ) եւ մաս նա
վո րա պես Մայր Աթոռն ու Ամե նայն Հա յոց կա թո ղի կոս Գեւորգ Ե. Սու

րե նյան ցը խորհր դա յին նոր իշ խա նու թյուն նե րի հան դեպ որ դեգ րել էին 
չե զո քու թյան եւ բա րե զուսպ կեց վածք ու գոր ծե լաոճ՝ հա մա պե տա կան
ներ հան րա յին հա կազ դե ցու թյան պա րա գա յում ձգտե լով խու սա փել քա
ղա քա կան գոր ծի քի դե րա կա տա րու թյու նից:

Սա կայն դա ամե նեւին չէր նշա նա կում, որ ՀԱԵն ցու ցա բե րում էր հան
րա յին հա մընդ հա նուր կրա վո րա կան դիրք: Հա կա ռա կը՝ պար բե րա բար 
հա վա տա ցյալ նե րին եւ իշ խա նու թյան մար մին նե րին (կոմ կու սի, խորհր
դա յին, պե տանվ տան գու թյան) տե ղե կաց նում էին եկե ղե ցա կան կա ռույց
նե րի ու հո գեւո րա կա նու թյան դրու թյան, կա ռա վար ման հա մա կար գի 
հետ հա րա բե րակ ցու թյան իրա վի ճա կի վե րա բե րյալ իրենց տե սա կետ նե
րը՝ խա ղա ղա սի րա կան ու հաշ տեց նող մեկ նա կե տով ձգտե լով գլխա վո րա
պես բա րո յա պես եւ ի հո գեւորս ազ դել բո լո րի վրա՝ հատ կա պես ձգտե լով 
մեղ մել իշ խա նու թյուն նե րի ընդգծ ված բռնաճն շիչ գոր ծե լաո ճը:

Ցա վոք, նման կա ռու ցո ղա կան ու բա րյա ցա կամ կեց վածքն առն վազն 
ան տես վում կամ կաս կա ծան քով (ավե լի հստակ՝ գե րա զան ցա պես բա ցա
սա բար, թշնա ման քով) էր ըն դուն վում իշ խա նու թյուն նե րի կող մից1:

1 Եկեղեցի—պետությունփոխհարաբերությունների մասին, օրինակ,տե՛ս ա . մադո -
յեան ,ԳէորգԶ.Չորէքչեանըեւեկեղեցի—պետութիւնյարաբերութիւնները1918—1945թթ.,
«Էջմիածին», 2009, ԺԱ., էջ 85—101. ի գ ն ա տ ի ո ս  վ ր դ . մա լ Խ ա ս յ ա ն , Եկեղեցի—պետու
թյուն փոխհարաբերությունները Գէորգ Զ. Հայրապետի օրոք, «Էջմիածին», 2013, Գ.,
էջ49—61.Փ . ք Հնյ առաքե լ եան ,Եկեղեցիեւազգ.Եկեղեցիեւպետութիւն (կրօնեւազգ.
կրօնականկառոյցեւպետութիւն),Երեւան,2019.Պ . բարսեղյան ,Եկեղեցի—պետություն
հարաբերություններիառանձնահատուկկողմերը,«Էջմիածին»,2020,Ա.,էջ138—151:
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Մայր Աթո ռի քննա դա տա կան վե րա բեր մուն քը

Ներ կա յաց նենք ինչ պես ԽՍՀՄում եւ ՀԽՍՀում տե ղի ունե ցող կա րեւո
րա գույն իրա դար ձու թյուն նե րի, այն պես եւ ՀԱԵի նկատ մամբ տա րաբ
նույթ հար ցե րում խորհր դա յին իշ խա նու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյան 
նկատ մամբ դրսեւոր վող Վե հա փա ռի ու բարձ րաս տի ճան հո գեւո րա կան
նե րի դիր քո րո շու մը: Առա ջին հեր թին, Գեւորգ Ե.ին ան հանգս տաց նում 
էր ՀԱԵ օրըս տօ րե վատ թա րա ցող եւ աղե տա լի բնույթ ստա ցող վի ճա կը: 
Այս պես, 1923 թ. օգոս տո սի 11ին Վե հա փա ռը եկե ղե ցի նե րի թա լան ման, 
հո գեւո րա կան նե րի նկատ մամբ բռնու թյուն նե րի եւ ՀԱԵ հայ րե նա պաշտ 
գոր ծու նեու թյան մա սին տե ղե կաց րեց ՀԽՍՀ Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե
րի խորհր դին (այ սու հետ՝ ԺԿԽ, ժա մա նա կի կա ռա վա րու թյու նը)2:

ԽՍՀՄ ԺԿԽ նա խա գահ Ա. Ռի կո վի Մայր Աթոռ Ս. Էջ միա ծին այ ցից 
հե տո Գեւորգ Ե. Նրան 1925 թ. օգոս տո սի 8ի նա մա կում տե ղե կաց րեց, 
որ վեր ջի նիս այ ցը «խոր հետք թո ղեց հա վա տա ցյալ քա ղա քա ցի նե րի 
սրտում», եւ հի շեց րեց, որ Ս. Էջ միա ծինն իրա վա բա նա կան ան ձի կար գա
վի ճակ3 եւ պե տա կան հո գա ցու թյուն չու նի: Միա ժա մա նակ, Գեւորգ Ե. ներ
կա յաց նում էր նաեւ իրա վա քա ղա քա կան բնույ թի որոշ պա հանջ ներ. «1. 
Վստահ եմ, որ ոչ միայն Էջ միած նի՝ Խորհր դա յին Հա յաս տա նում գտնու ող 
Կա թո ղի կո սա րա նի, այ լեւ հայ րե նի քի շա հե րից է բխում Էջ միած նի կա թո
ղի կո սի եւ Էջ միած նի բարձ րա գոյն հո գեւոր մարմ նի ճա նա չու մը որ պէս 
իրա ւա բա նա կան ան ձեր, որն ան տա րա կոյս կնպաս տի բա րո յա կանազ
գա յին ու տնտե սա կան կա պե րի ամ րապնդ մա նը Խորհր դա յին Հա յաս տա
նի եւ բո լոր հայ գա ղութ նե րի մի ջեւ: 2. Ար դա րա ցի եւ օրի նա կան կլի ներ 
իրա ւա բա նա կան ան ձի իրա ւուն քով եւ մաս նա ւոր սե փա կա նու թիւն ունե
նա լու իրա ւունք տալ նաեւ Հայ ազ գա յին եկե ղե ցուն, որն այդ իրա ւուն քը 
կօգ տա գոր ծի ոչ թէ իր իշ խա նու թիւնն ուժե ղաց նե լու հա մար, ին չը խորթ 
է նրան, այլ բա ցա ռա պէս յօ գուտ հա ւա տա ցեալ նե րի: 3. Եկե ղե ցին մաս
նա կի օ րէն պահ պա նի ունե ցուած քը՝ միայն եկե ղե ցա կանհա մայն քա յին 

2 Մանրամասնտե՛ս«Արտակեպս.Սմբատյանց(Տաուշեցի).հոգեւոր,գրական,պատմա
բանսիրականգործունեությունըեւգնդակահարությունը,1876—1937թթ.»,Երեւան,1997,
էջ207—210.Հայաստանիազգայինարխիվ(այսուհետ՝ՀԱԱ),ֆ.57,ց.3,գ.541,թթ.11—14:

3 Էջմիածիննիրավաբանականանձճանաչելուանհրաժեշտությանեւբռնությունների
դա դա րեցմանմասինԳեւորգԵ.դիմումներէրհղելԽՍՀՄԱրտաքինգործերիժողովրդական
կոմիսարԳ.ՉիչերինինեւԽՍՀՄԺԿԽինախագահԱ.Ռիկովինդեռեւս1925թ.մարտի9ին:
Տե՛ս«ՎաւերագրերՀայԵկեղեցուպատմութեան»,Երեւան,1994,էջ62—64.տե՛սնաեւՀԱԱ,ֆ.
409,ց.1,գ.598,թթ.1—3:
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ամե նա անհ րա ժեշտ կա րիք նե րը հո գա լու հա մար, ինչ պի սի իրա ւուն քով 
օժ տուած են մաս նա ւոր սե փա կա նա տե րերն ու ըն կե րու թիւն նե րը: Տե ղա
կան մար մին նե րը ան հար կի ճնշում ներ եւ սահ մա նա փա կում ներ են անում 
եկե ղե ցի նե րի հան դէպ: Հայ եկե ղե ցին որեւէ հա կա խորհր դա յին արարք 
թոյլ չի տուել, ընդ հա կա ռակն ես իմ հայ րա պե տա կան կոն դակ նե րով ու իմ 
ար տա սահ մա նեան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով մէկ ան գամ չէ որ կոչ եմ 
արել ու էլի կո չում եմ ար տա սահ մա նի իմ հօ տին օգ նել իր աւե րուած հայ
րե նի քին նիւ թա պէս եւ բա րո յա պէս: Խնդրում եմ՝

Ա. Ծայ րա գոյն Պատ րիարք Ամե նայն Հա յոց կա թո ղի կո սը եւ Էջ միած
նի Բարձ րա գոյն հո գեւոր մար մի նը ստա նան իրա ւա բա նա կան ան ձի 
իրա ւունք ներ, եւ որ ար տա սահ մա նում ԽՍՀՄ քա ղա քա կան ներ կա յա ցու
ցիչ նե րը պաշտ պա նեն նրանց իրա ւունք նե րը:

Բ. Հայ կա կան եկե ղե ցի նե րը ի դէմս նրանց ընտ րո վի մար մին նե րի 
եկե ղե ցա կանհա մայն քա յին խոր հուրդ նե րի, կա րո ղա նան հնա րա ւոր չա
փով ձեռք բե րել շար ժա կան եւ ան շարժ գոյք եկե ղե ցա կանվար չա կան 
մար մին նե րի ու ծխե րի անհ րա ժեշտ կա րիք նե րի հա մար:

Գ. Եկե ղե ցա կան շի նու թիւն նե րը, որոնք գտնւում են հայ կա կան եկե
ղե ցի նե րի գա ւիթ նե րում՝ որ պէս սե փա կա նու թիւն յանձ նել եկե ղե ցուն եւ 
թող նել դրանք նրա իրա ւա սու թեա նը: Դ. Բա ցել դե ռեւս փա կուած եկե
ղե ցի նե րը՝ դա դա րեց նե լով բո լոր տե սա կի անի րա ւու թիւն նե րը հա ւա տա
ցեալ նե րի ու եկե ղե ցու սպա սա ւոր նե րի հան դէպ»4:

Այս նա մա կը իշ խա նու թյուն նե րին հղված նա մակ նե րի գե րակ շիռ մա
սի պես նույն պես ան պա տաս խան մնաց:

Գեւորգ Ե. 1926 թ. հու լի սի 17ին դի մեց ՀՍԽՀ ԺԿԽ 1927 թ. ազ գա յին
եկե ղե ցա կան ժո ղով գու մա րե լու թույլտ վու թյան հար ցով: Նա նա խօ րոք 
ներ կա յաց րեց այդ ժո ղո վի օրա կար գը.

«Ա. Աս տուա ծա պաշ տու թեան բա րե կար գու թիւն եւ կա նո նա ւո րում,
Բ. Եկե ղե ցու նուի րա պե տու թեան ներ քին վար չու թեան եւ կա ռա

վա րու թեան կա նո նադ րու թիւն Հա յաս տա նեայց եկե ղե ցու ընդ հա նուր 
սահ մա նադ րու թիւն,

Գ. Եկե ղե ցու հո գեւոր, կրթա կան եւ մշա կու թա յին կեան քի վե րա բե
րեալ հար ցեր,

4 Մանրամասնտե՛ս«ԳէորգԵ.ՍուրէնեանցԿաթողիկոսԱմենայնՀայոց(1847—1930)»,
Երեւան,2005,էջ587—591.տե՛սնաեւՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.597,թ.5—7:
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Դ. Եկե ղե ցու եւ նրա պաշտ պա նու թեան նիւ թա կան ապա հո վու թեան 
խնդիր ներ,

Ե. Ըն թա ցիկ ներ քին հար ցեր»5: Վե հա փա ռը հույս էր հայտ նում, որ 
ար տա սահ մա նի թե մե րից ընտր ված հո գեւոր եւ աշ խար հիկ պատ գա մա
վոր նե րին կա ռա վա րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի, որ ան կաշ
կանդ ժա մա նեն եւ ժո ղո վին մաս նակ ցե լուց հե տո ազատ վե րա դառ նան6:

Գեւորգ Ե. ՀԽՍՀ ԺԿԽ նա խա գահ Ս. ՏերԳաբ րիե լյա նին 1926 թ. դեկ
տեմ բե րի 8ին հան գա մա նա լից ներ կա յաց րեց ՀԱԵ հան դեպ խորհր դա յին 
իշ խա նու թյուն նե րի վնա սա կար քա ղա քա կա նու թյու նը7: Հի շեց նե լով, որ 
դե ռեւս Մոսկ վա յում 1925 թ. նո յեմ բե րին Բագ րատ ար քե պիս կո պոս Վար
դա զա րյա նը8 ԽՍՀՄ ԺԿԽ նա խա գահ Ա. Ռի կո վին էր հանձ նել իր նա մա կը, 
որը թե պետ ԽՍՀՄ Կենտ րո նա կան գոր ծա դիր կո մի տեի (այ սու հետ՝ ԿԳԿ) 
նա խա գա հու թյունն ուղար կել էր ՀԽՍՀ ԿԳԿին, սա կայն այն ոչ միայն ան
պա տաս խան էր մնա ցել, այ լեւ բռնու թյուն նե րը շա րու նակ վել էին: Մաս
նա վո րա պես, «Ազատ եկե ղե ցա կան եղ բայ րու թյուն» ինք նա կոչ խմբա
կին էին հանձն վել Երեւա նի թե մի Ս. Լու սա վո րիչ մայր եկե ղե ցին, Նոր
քի Ս. Աստ վա ծա ծին, Դա րա լա գյա զի Ս. Խաչ, Երեւա նի գե րեզ մա նա տան 
եկե ղե ցին, հայ կա կան եկե ղե ցի ներ Վրաս տա նում: Բո ղո քե լով այդ ամե նի 
դեմ, Գեւորգ Ե. նշում էր. «Եւ այս ամե նը ուղղ ւած է Հայ եկե ղե ցու եւ Էջ
միած նի դէմ: Եւ որ աւե լի ապօ րի նի եւ տա րօ րօ ի նակ է, դժբախ տա բար 
Հայ Եկե ղե ցուն եւ Էջ միած նին հա ւա տա րիմ մնա ցող հո գեւո րա կան նե րի 
ու եկե ղե ցա կան խորհր դի ան դամ նե րի եւ բո ղո քող նե րի դէմ ճնշում ներն 
ու հա լա ծան քը աւե լի են խստա ցել»9:

Վե հա փառն առանձ նա կի դժգո հու թյուն էր հայտ նում Վրաս տա նի 
իշ խա նու թյուն նե րի պահ ված քից, որոնք մեր ժել էին թե մի նո րան շա նակ 
առաջ նորդ Բագ րատ ար քե պիս կո պո սի մուտ քը, Գա րե գին ար քե պիս կո
պոս Հով սե փյան ցի Թիֆ լի սում քա րո զը։ ՀԽՍՀ իշ խա նու թյուն ներն իրենց 
հեր թին էա պես կրճա տել էին Ս. Էջ միած նի 1928 թ. օրա ցույ ցը, տպա քա

5 Տե՛ս«ԳէորգԵ.ՍուրէնեանցԿաթողիկոսԱմենայնՀայոց(1847—1930)»,էջ597—598.
տե՛սնաեւՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.604,թ.3—4:

6 Անդ:
7 Մանրամասնտե՛ս«ԳէորգԵ.ՍուրէնեանցկաթողիկոսԱմենայնՀայոց(1847—1930)»,

էջ603—612.տե՛սնաեւՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.649,թ.6—11:
8 Այս առթիվ Բագրատ արքեպիսկոպոսի բանակցությունների մասին տե՛ս

«Վաւերագրեր...»,էջ75—77.տե՛սնաեւՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.597,թթ.15—17:
9 Տե՛ս«ԳէորգԵ.ՍուրէնեանցկաթողիկոսԱմենայնՀայոց(1847—1930)»,էջ605:
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նա կը 6000ից իջեց րել էին 3 հա զա րի եւ տպագ րել էին լոկ հու նի սին, երբ 
դրա պա հանջ չկար այ լեւս: Գեւորգ Ե. որ դեգ րած չե զոք դիր քին հա մա
պա տաս խան՝ ԽՍՀՄ ու Անդր ֆե դե րա ցիա յի ղե կա վար նե րին շնոր հա վո րել 
էր խորհր դա յին իշ խա նու թյան հաս տատ ման 10ա մյա կի առ թիվ, հա տուկ 
առա քե լու թյամբ Երեւան ուղար կե լով Խո րեն ար քե պիս կո պոս Մու րադ բե
կյա նին ու Գեւորգ ար քե պիս կո պոս Չո րեք չյա նին10, սա կայն այս ամե նի 
մա սին «Խորհր դա յին Հա յաս տան» պաշ տո նա թեր թում ոչ մի հի շա տա կում 
չէր եղել: Ան գամ տաս նա մյա կի առ թիվ կա թո ղի կո սա կան կոն դա կը պե
տու թյու նը տպագ րել էր միայն 1928 թ. մար տի 21ին, երբ այ լեւս անի
մաստ էր որեւէ հաս ցեով ուղար կել11:

Այս շրջա նում եկե ղե ցիպե տու թյուն փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում 
առանձ նա կի սրու թյուն էր ստա ցել որոշ հո գեւո րա կան նե րի նկատ մամբ 
վար չա քա ղա քա կան պատ ժա մի ջոց նե րի կի րա ռու մը: Գեւորգ Ե. հայտ նում 
էր, որ խորհր դա յին կա ռա վա րու թյան պա հան ջով պաշ տոն նե րից ար ձա
կել է Ներ սես ար քե պիս կո պոս Մե լիքԹան գյա նին12 եւ Եվ րո պա յի թե մի 
կա ռա վա րիչ Գրի գո րիս եպիս կո պոս Պա լա քյա նին, իսկ Ամե րի կա յի թե
մի առաջ նորդ Տի րայր ար քե պիս կո պո սին խստո րեն հրա հան գել է զերծ 
մնալ կու սակ ցա կան գոր ծե րից: Վե հա փա ռը բո ղո քե լով հան դերձ իրա
վա ցիո րեն նշում էր. «Միան գա մայն կա րող եմ վստա հեց նել Ձեզ, որ ար
տա սահ մա նեան հայ թե մե րի առաջ նորդ ներն ու հո գեւոր ներ կա յա ցու ցիչ
ներն ընդ հան րա պէս բա րեա ցա կա մօ րէն են տրա մադ րուած դէ պի Խորհր
դա յին Հա յաս տա նը: Սա կայն, եթէ ըն դու նենք իսկ, որ մէ կը կամ միւ սը 
այս կամ այն գոր ծին մաս նակ ցել է՝ այն էլ մի ջա վայ րի առանձ նա յա տուկ 
պայ ման նե րի ճնշման տակ, որը դէմ է հա մա րուել մեր կա ռա վա րու թեան 
շա հե րին, կար ծում եմ՝ սխալ եւ միա կող մա նի կլի նի այս պի սի ան հա տա
կա նու թեան կամ մաս նա կի երեւոյթն ընդ հան րաց նել եւ մե ղադ րանք ներ 
բար դել իմ նա խա գա հու թեան տակ գոր ծող Գե րա գույն Հո գեւոր Խորհր դի 
(այ սու հետ՝ ԳՀԽ) վրայ: Ոչ միայն վե րո յի շեալ հո գեւոր ներ կա յա ցու ցիչ նե

10 Գեւորգ արքեպիսկոպոս Չորեքչյանի մասին ուշագրավ հրապարակումներից
տե՛սա . վիրաբյան , գ . ավագյան ,Գեւորգարք.ՉորեքչյանըՎիրահայոցթեմիառաջնորդ,
«Էջմիածին»,2009,ԺԱ.,էջ102—121:

11 Տե՛ս«ԳէորգԵ.ՍուրէնեանցկաթողիկոսԱմենայնՀայոց(1847—1930)»,էջ608:
12 ՆերսեսարքեպիսկոպոսՄելիքԹանգյանինկատմամբխորհրդայինիշխանության

վարչաքաղաքականկեցվածքըմանրամասնկներկայացնենքպետականանվտանգության
մարմինների հակակրոնական պայքարի քաղաքագիտական վերլուծությանը նվիրված
հոդվածում:
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րին եմ ներ կա յաց րել, այլ եւ բո լոր ար տա սահ մա նեան առաջ նորդ նե րի 
միշտ հրա հանգ եւ պա տու էր եմ տուել չմի ջամ տել քա ղա քա կան կամ կու
սակ ցա կան գոր ծե րին եւ ըստ հնա րա ւո րու թեան աջակ ցել նիւ թա պէս եւ 
բա րո յա պէս Խորհր դա յին Հա յաս տա նին: Իրո ղու թիւն է, որ Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նի ծանր շրջա նում՝ 1921—1923 թուե րի սո վի ժա մա նակ, հայ
րա պե տա կան ընդ հան րա կան եւ յա տուկ կոն դակ նե րով յայտ նել եմ ար
տասհ մա նեան հայ գա ղութ նե րին, մեր պատ րիարք նե րին եւ թե մա կան 
առաջ նորդ նե րին ու խոր հուրդ նե րին եւ յոր դո րել ու հրա հան գել եմ բո լո
րին՝ շու տով օգ նու թիւն հասց նել Խորհր դա յին Հա յաս տա նին, որ ան կաս
կած ունե ցաւ իր զգա լի հե տեւան քը, որի մա սին ժա մա նա կին բազ մա թիւ 
պաշ տօ նա կան գրու թիւն ներ ունեմ ստա ցած ար տա սահ մա նից: Այ նու հե
տեւ եւս նոյ նը շա րու նա կել եմ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի վե րա շի նու թեան 
եւ Հա յաս տա նի Կար միր խա չի օգ տին: ՀԽՍՀ ԺԿԽ եմ յանձ նել հնդկա հայ 
Աբ գա րեան նե րի 10 հզ. ֆունտ կտա կը: Էջ միա ծի նը Հայ րա պե տա կան 
կոն դակ նե րով եւ շրջա բե րա կան նե րով միշտ յոր դո րել եւ յոր դո րում է, որ 
կտակ նե րի իրա գո րո ծու մը կենտ րո նաց նեն Խորհր դա յին Հա յաս տա նում, 
եւ այս հար ցե րում մե ղադ րանք նե րը ան հիմն են»13:

Մայր Աթո ռի կա ռու ցո ղա կան դիր քո րո շու մը

Անաստ ված ու եկե ղե ցիկրոն ժխտող իշ խա նու թյուն նե րի նկատ
մամբ որ դեգ րե լով քրիս տո նեա կան բա րեա ցա կամ ու հա մա գոր ծակ ցու
թյան միտ ված քա ղա քա կան ուղե գիծ՝ Գեւորգ Ե. ուշա դիր էր խորհր դա յին 
պե տու թյան հա մար կա րեւո րա գույն նշա նա կու թյուն ունե ցող իրա դար
ձու թյուն նե րի նկատ մամբ: Օրի նակ, նա ցա վակ ցու թյուն հայտ նեց ԽՍՀՄ 
առաջ նորդ Վ. Լե նի նի մահ վան կա պա ցու թյամբ, ին չը հի շա տա կեց ան
գամ ՀԽՍՀ պաշ տո նա կան խոս նա կը. «Ամ սիս 24ին, հինգ շաբ թի, ՀՍԽՀ 
Ժող կոմ խոր հի նա խա գա հի տե ղա կալ ընկ. Մռա վյա նին այ ցե լեց Երեւա նի 
առաջ նորդ Խո րեն եպիս կո պոս Մու րադ բե կյա նը եւ Ամե նայն Հա յոց կա
թո ղի կո սի կող մից խո րին ցա վակ ցու թյուն հայտ նեց ընկ. Լե նի նի մահ վան 
առի թով»14:

13 Տե՛ս«ԳէորգԵ.ՍուրէնեանցկաթողիկոսԱմենայնՀայոց(1847—1930)»,էջ610—611:
14 Տե՛ս «Կաթողիկոսի ցավակցությունը», «Խորհրդային Հայաստան», Երեւան, 1924,

հունվարի30,թ.24:
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Նման ուշադ րու թյուն ցու ցա բեր վեց նաեւ խորհր դա յին հա մա կար գի 
հա մար քա ղա քա կան եւ ար մա տա կան նշա նա կու թյան հոկ տեմ բե րյան 
հե ղաշրջ ման հո բե լյա նի կա պակ ցու թյամբ: Այս պես, դրա 10ա մյա կի առ
թիվ Գեւորգ Ե. 1927 թ. հոկ տեմ բե րին շնոր հա վո րա կան հե ռագ րեր հղեց 
ԽՍՀՄ ԺԿԽ նա խա գահ Ալ. Ռի կո վին, ԽՍՀՄ ԿԳՆ նա խա գահ Մ. Կա լի նի
նին. «Այն ժո ղո վուր դը, որ թւում է թէ վերջ նա կան պէս դա տա պար տուած 
էր կոր ծան ման ու ոչն չաց ման, այ սօր, շնոր հիւ Խորհր դա յին Հան րա պե
տու թիւն նե րի Միու թեան՝ բո լոր ճնշուած ժո ղո վուրդ նե րի մեծ պաշտ պա
նի եղ բայ րա կան օգ նու թեան, այդ ժո ղո վուր դը հո գե պէս վե րա նո րո գուել 
է, ամ րա ցել եւ Սո վետ նե րի հզօր իշ խա նու թեան պայ ման նե րում վե րա
կանգ նում է իր փոքր երկ րի քայ քա յուած տնտե սու թիւ նը, իրա կա նաց
նում մշա կու թա յին ու շի նա րա րա կան հսկա յա կան աշ խա տանք»15: Որ
պես դրա տրա մա բա նա կան շա րու նա կու թյուն՝ Հայ րա պե տը 1927 թ. նո
յեմ բե րի 17ին հա մայն հա յու թյա նը կոն դակ հղեց, որով հոկ տեմ բե րյան 
հե ղա փո խու թյան 10ա մյա կի առ թիվ հա մե րաշ խու թյան, միա բա նու թյան 
ու Խորհր դա յին Հա յաս տա նին օգ նե լու հոր դոր կար դաց16:

Ինչ պես նշե ցինք, չնա յած խորհր դա յին իշ խա նու թյուն նե րի ընդգծ
ված թշնա մա կան ու բռնի քա ղա քա կա նու թյա նը, այ նուա մե նայ նիվ հա
վա տա րիմ մնա լով Վե հա փա ռի որ դեգ րած կա ռու ցո ղա կան դիր քո րոշ մա
նը, 1929 թ. հու նի սի 26ին ար դեն ԳՀԽ «Հայ եկե ղե ցին կու սակ ցա կանքա
ղա քա կան պայ քա րից հե ռու պա հե լու մա սին» հա տուկ շրջա բե րա կա նով 
դի մեց թե մա կան բո լոր առաջ նորդ նե րին: Այդ տեղ ի թիվս մաս նա վո րա
պես աս վում էր. «...կան կու սակ ցա կան ան հատ ներ..., որոնք եկե ղե ցին 
ու եկե ղե ցա կան ժո ղով նե րը փոր ձում են դարձ նել քա ղա քա կան քա րոզ
չու թեան ամ բիոն եւ հա կա յե ղա փո խա կան ելոյթ ներ են ունե նում: ԳՀԽ 
յայ տա րա րում է, որ ին քը հե ռու է որեւէ կու սակ ցու թեան յա րե լուց կամ 
որեւէ կու սակ ցու թեան շա հեր պաշտ պա նե լուց, որ ին քը հան դուր ժող եւ 
բա րեա ցա կամ է դէ պի խորհր դա յին իշ խա նու թիւ նը եւ պա տուի րում է 
բո լոր թե մա կալ առաջ նորդ նե րին եւ նո ցա են թա դաս հո գեւոր իշ խա նու
թիւն նե րին ու հո գեւոր պաշ տօ նէու թեան նոյն պէս չէ զոք ու բա րեա ցա կամ 
մնալ դէ պի խորհր դա յին իշ խա նու թիւ նը եւ ղե կա վար ունե նա լով եկե ղե

15 Մանրամասնտե՛ս«ԳէորգԵ.ՍուրէնեանցԿաթողիկոսԱմենայնՀայոց(1847—1930)»,
էջ631—632.տե՛սնաեւՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.567,թ.1,գ.599,թ.6,գ.608,թ.5:

16 Մանրամասնտե՛ս«ԳէորգԵ.ՍուրէնեանցԿաթողիկոսԱմենայնՀայոց(1847—1930)»,
էջ632—634.ՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.104,թ.4,գ.639,թթ.1—4:
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ցին պե տու թիւ նից բա ժան ման սկզբուն քը՝ չթոյ լատ րել հա կա պե տա կան 
ելոյթ ներ, չօգ տա գոր ծել եկե ղե ցա կան ու կրօ նա կան հան գա մանք ներն 
ու հաս տա տու թիւն նե րը հա կա խորհր դա յին քա րո զի հա մար եւ հա ղոր դել 
հայ հա ւա տա ցյալ նե րին նոյն շաւ ղով ըն թա նալ, յայ տա րա րե լով, որ հա
կա ռակ ըն թաց քը դա տա պար տե լի եւ պա տաս խա նատ ւու թեան են թա կայ 
հա մա րուել է եւ կհա մա րուի այ սու հետ եւս»17:

Նա խոր դի տրա մա բա նա կան շա րու նա կու թյունն էր Կա թո ղի կո սա
կան տե ղա կալ Խո րեն Ար քե պիս կո պոս Մու րադ բե կյա նի՝ 1930 թ. նո յեմ բե
րի 29ի շրջա բե րա կա նը թե մա կան բո լոր առաջ նորդ նե րին «Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նի 10ամեայ յո բե լեա նի մա սին»: Այդ տեղ տրվում էր կա ռու ցո
ղա կան բնույ թի հե տեւ յալ քա ղա քա կան գնա հա տա կա նը. «Տաս նա մեա կի 
տօ նը ազա տու թեան տօն է մեզ հա մար, խա ղա ղու թեան տօն է, շի նա
րա րու թեան տօն է, մշա կոյ թի եւ կրթու թեան տօն է: Հե ռո՛ւ մնա ցէք, ինչ
պէս ցարդ, ու հե ռո՛ւ պա հե ցէք ձեր հօ տը ներ քին վէ ճե րից ու պայ քա րից, 
որոնք աւե րել են մեր եր կի րը եւ առա ւել եւս մեր սրտե րը: Հե ռո՛ւ պա հե
ցէք ձեր հօ տը իմ պե րիա լիս տա կան աշ խար հի կող մից կազ մա կեր պու ող 
դա ւե րից, որոնց նպա տակն է փո թոր կել խորհր դա յին երկ րի եւ Խորհր
դա յին Հա յաս տա նի խա ղա ղու թիւ նը: Սէր եւ խա ղա ղու թիւն քա րո զե ցէ՛ք 
եւ ջեր մօ րէն կա պէ՛ք ձեր հօ տի սրտե րը իրենց Հայ րե նի քի՝ Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նի հետ»18:

Իսկ ար դեն ընտր վե լով Ամե նայն Հա յոց կա թո ղի կոս, Խո րեն Ա.19 անդ
րա նիկ կոն դա կով 1933 թ. հու նի սի 1ին շեշ տեց. «Զայս… յոր դո րե լով զՁեզ 
սա տա րել բա րո յա պէս եւ նիւ թա պէս վե րա շի նու թեան երկ րիս, զկրթա կան 
եւ զբա րեն պա տակ ամեն տե սակ հաս տա տու թեանց ասեմ, զվե րա շի նու
թեան քա ղա քաց եւ գիւ ղօ րէ ից, զգոր ծա րա նաց եւ զծաղկ ման երկ րա գոր
ծու թեան, զի Դուք ոստք էք միոյ ծա ռոյն, ար մատք եւ բուն կեն դա նու թեան 
որոց հաս տա տեալ կան ի պատ մա կան հայ րե նիս մեր, ի Խորհր դա յին Հա

17 Տե՛ս«Վաւերագրեր...»,էջ187—188.տե՛սնաեւՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.104,թ.1:
18 Տե՛ս«ՎաւերագրերՀայեկեղեցուպատմութեան(1921—1938թթ.)»,Երեւան,1994,

էջ224—226.տե՛սնաեւՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.3067,թ.7:ՀԽՍՀ10ամյակիառթիվշրջաբերական
էրհղելնաեւԳՀԽն:Տե՛սՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.125,թթ.1—2:

19 Մանրամասնտե՛սա . Հատիտյան ,Տ.ԽորենԱ.Կաթողիկոսիկյանքնուգործու նեու
թյու նը,«Էջմիածին»,1968,Գ.,էջ28—35.վարուժանսրկ . տերտերյան ,ԽորենԱ.Մուրադբեկյան
Ամե նայնհայոցկաթողիկոսիկյանքնուգործունեությունը»,«Էջմիածին»,1994,Դ.—Ե.,էջ68—
77.ասողիկքՀն .կարաՊետյան ,ՆահատակՀայրապետը,Էջմիածին,2008:
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յաս տա նի»20: Իսկ 1933 թ. հոկ տեմ բե րի 4ին սփյուռ քա հայ թե մե րին կոն դա
կով հոր դո րեց հե ռու մնալ կու սակ ցա կան պայ քա րից, վերջ տալ երկ պա
ռա կու թյուն նե րին եւ թե մե րում հա մե րաշ խու թյուն հաս տա տել21:

Եւ որ պես այս հիմ նախնդ րի եզ րա հան գում ներ կա յաց նենք նո րա
հայտ մեկ ուշագ րավ փաս տա թուղթ, որ տեղ հիմ նա վո րա պես երեւում է 
Գեւորգ Ե.ի՝ որ պես Ամե նայն Հա յոց կա թո ղի կո սի, քա ղա քա կա նա պես 
շրջա հա յաց, լայ նա խոհ ու դի վա նա գետ լի նե լու փաս տը: 1925 թ. սեպ
տեմ բե րի 1 թվագր ված Անդր կով կա սյան վե րա դա սի գաղտ նի գրու թյան 
հա մա ձայն՝ օգոս տո սի կե սին ՆյուՅոր քից ժա մա նած ամե րի կյան մի սիո
ներ Կա զի մի րը Ս. Էջ միած նում հան դի պել է Գեւորգ Ե.ին ու նրան տվել 
«բա վա կա նին սադ րիչհե տա խու զա կան» (չհաս կա նա լով կամ ավե լի 
ճիշտ՝ դիտ մամբ, որ այդ զրույ ցի մա սին կի մա նան պե տանվ տա գու թյան 
մար մին նե րը) հար ցեր. 1. Կա թո ղի կոսն ունի՞ ազատ տե ղա շար ժի իրա
վունք, 2. Բոլ շեւիկ նե րի մոտ եկե ղե ցին ազա՞տ է եւ իշ խա նու թյուն նե րի 
կող մից բռնաճն շում ներ կա՞ն թե՞՝ ոչ, 3. Ինչ պի սի՞ն են կա թո ղի կո սի եւ իշ
խա նու թյուն նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը, 4. Ինչ պի սի՞ն է իր նստա վայրն 
այլ եր կիր տե ղա փո խե լու Կա թո ղի կո սի կար ծի քը22: Անդր կով կա սյան ներ
կա յա ցու ցի չը նշում էր, որ «կրո նա կան հե տա խու զու թյան» բնույ թի այս 
հար ցե րին Գեւորգ Ե. տվել է «բա վա կա նին հաշ տեց նող» պա տաս խան
ներ՝ հատ կա պես շեշ տե լով իր նստա վայրն այլ եր կիր տե ղա փո խե լու հար
ցում կա թո ղի կո սի բա ցա սա կան պա տաս խա նը:

Մայր Աթո ռի հա րա բե րակ ցու թյու նը իշ խա նու թյուն նե րի հետ

Խորհր դայ նաց ման առա ջին իսկ օրից Վե հա փա ռը կամ նրա լիա զոր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մշտա կան կա պի մեջ էին նոր իշ խա նու թյուն նե
րի հետ: Հի շա տա կենք մի քա նի օրի նակ ներ: Խո րեն եւ Մատ թեւոս ար
քե պիս կո պոս նե րը Գեւորգ Ե.ին 1921 թ. հու նի սի 10ին հայտ նում էին 
ապ րի լի 16ին ՀԽՍՀ հեղ կո մի նա խա գահ Ս. Կա սյա նի հետ հան դիպ ման, 
վան քա պատ կան գույ քի վե րա դարձ ման շուրջ բա նակ ցե լու մա սին23: Խո
րեն, Բագ րատ, Գեւորգ ար քե պիս կո պոս նե րը 1921 թ. սեպ տեմ բե րի 6ին 

20 Տե՛ս«Վաւերագրեր...»,էջ259—262:
21 Տե՛ս«Վաւերագրեր...»,էջ267—269.տե՛սնաեւՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.1619,թ.5:
22 Տե՛սՀԱԱ,ֆ.1,ց.5,գ.26,թ.103:
23 Տե՛ս«Վաւերագրեր...»,էջ12—14:
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բո ղոքզե կու ցա գիր ներ կա յաց րին ՀՍԽՀ ԺԿԽ՝ բռնագ րա վում նե րի, բա
րո յա նյու թա կան ճնշում նե րի մա սին, եւ պա հան ջե ցին Էջ միա ծի նը ճա
նա չել իրա վա բա նա կան անձ, վե րա դարձ նել բռնագ րա վա ծը: Նրանք 
շեշ տում էին, որ չնա յած այն հան գա ման քին, որ Ս. Էջ միա ծի նը նոր կա
ռա վա րու թյու նը վե րա բեր վել է «միան գա մայն կո րեկտ եւ վա յե լուչ», սա
կայն բռնու թյուն նե րը շա րու նակ վում են24: Խո րեն եւ Գա րե գին ար քե
պիս կո պոս նե րը Գեւորգ Ե. Զե կու ցե ցին 1925 թ. ապ րի լի 4ին եւ նո յեմ
բե րի 24ին ՀԽՍՀ ԺԿԽ նա խա գա հի25 եւ հո ղա գոր ծու թյան ժող կո մի26 հետ 
բա նակ ցե լու մա սին:0

Պա տաս խա նե լով ՀԽՍՀ ԿԳԿ (ժա մա նա կի խորհր դա րա նը) նիս տում 
ՀԱԵ հաս ցեին վեր ջի նիս նա խա գահ Ա. Կա րի նյա նի՝ սադ րանք նե րով ու 
կեղ ծի քով լե ցուն քա ղա քա կան մե ղադ րա կան ճա ռին27, Գեւորգ Ե. 1927 թ. 
հոկ տեմ բե րի 1ին նրան ուղղ ված գրու թյամբ հիմ նա վո րա պես հեր քեց 
այդ ամե նը: Վե հա փա ռը միան շա նակ շեշ տում էր. «Էջ միա ծի նը իր եկե
ղե ցա կանվար չա կան կազ մա կեր պու թեամբ, յատ կա պէս իմ նա խա գա
հու թեան ներ քոյ գոր ծող Գե րա գոյն Հո գեւոր Խոր հուր դը, չի եղել եր բէք 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նի դէմ, այլ ընդ հա կա ռա կը, միշտ եղել է եւ է օրի
նա պահ, կո րեկտ եւ բա րեա ցա կամ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի վե րա շի նու
թեան եւ մեր կա ռա վա րու թեան վե րա բեր մամբ: Խորհր դա յին Հա յաս տա
նի վե րա շի նու թեան եւ հայ ժո ղովր դի մտա ւոր ու տնտե սա կան բար գա
ւաճ ման գա ղա փարն ու ջերմ ցան կու թիւնն է եղել միակ դրդա պատ ճա ռը, 
որ ինք նա բե րա բար մի շարք Հայ րա պե տա կան կոն դակ նե րով միշտ յոր
դո րել եմ յատ կա պէս ար տա սահ մա նեան մեր հո գեւոր բարձր ներ կա յա
ցու ցիչ նե րի — պատ րիարք նե րի, թե մա կալ առաջ նորդ նե րի ու եկե ղե ցա
կանվար չա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րի մի ջո ցով ի սփիւռս աշ խար հի 
ցրուած գա ղու թա հա յու թեան նիւ թա կան լայն օժան դա կու թիւն հասց նել 
միշտ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թեա նը՝ Հա յաս տա նը վե րա
շի նե լու հա մար՝ 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 30ի թ. 417, 1922 թ. յու նուա րի 24ի 
թ. 54, 1922 թ. յու նի սի 10ի թ. 431, 1922 թ. յու նի սի 30ի թ. 498, 1923 թ. 
նո յեմ բե րի 1ի թ. 343, 1925 թ. հոկ տեմ բե րի 10ի թ. 622 եւ այլն: Գե րա

24 Մանրամասնտե՛ս«Վաւերագրեր...»,էջ14—22.տե՛սՀԱԱ,ֆ.57,ց.1,գ.442,թթ.1—9:
25 Տե՛ս«Վաւերագրեր...»,էջ65—66.տե՛սՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.602,թթ.1—2:
26 Տե՛ս«Վաւերագրեր...»,էջ71—75.տե՛սՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.602,թթ.4—7:
27 Տե՛սա. կարինյան ,ԳերագույնխորհուրդըԽորհրդայինՀայաստանիդեմ,«Խորհր դա

յինՀայաստան»,Երեւան,1927,թ.217:
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գոյն Հո գեւոր խոր հուր դը ապօ րի նի կազ մա կեր պու թիւն չէ, այլ իր կող մից 
հաս տա տուած: Խո րա պէս վստա հեց նում եմ Ձեզ, որ Էջ միա ծի նը բա ցար
ձա կա պէս ոչ մի կապ չու նի ար տա սահ մա նեան թեր թե րում լոյս տե սած 
շին ծու լու րե րի հետ, որոնք հեր քուած են մեր հե ռագ րե րով: Ար տա սահ
մա նեան հա յոց թե մե րում պաշ տօ նա վա րող Էջ միած նի ներ կա յա ցու ցիչ 
առաջ նորդ նե րի, բազ մա թիւ հո գեւո րա կան նե րի եւ մեր եկե ղե ցա կան
վար չա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րի մէջ եթէ մէ կը կամ միւ սը սխալ քայլ 
է անում Խորհր դա յին Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թեան շա հե րի տե սա կէ
տից, Էջ միա ծի նը միշտ էլ այդ պի սին նե րին նա խազ գու շաց րել, ի կարգ է 
հրա ւի րել կամ աւե լի խիստ կար գադ րու թիւն արել»28:

Նշյա լի առ թիվ Խո րեն ար քե պիս կո պոս Մու րադ բե կյա նը եւ Գեւորգ 
ար քե պիս կո պոս Չո րեք չյա նը 1927 թ. նո յեմ բե րի 10ին հայտ նե ցին ՀԽՍՀ 
ԿԳԿ նա խա գահ Ա. Կա րի նյա նի եւ ԺԿԽ նա խա գահ Ս. Համ բար ձու մյա նի 
հետ հան դիպ ման մա սին: Իր ճա ռի առ թիվ Ա. Կա րի նյա նը բա ցատ րել էր, 
թե «իբր պե տու թյան գլուխ կանգ նած անձ այ լա պես խո սել չէր կա րող, 
մա նա վանդ Էջ միած նի ար տա սահ մա նյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը առիթ էին 
տվել այդ վե րա բեր մուն քին»29:

Խո րեն եւ Գեւորգ ար քե պիս կո պոս նե րը 1930 թ. հու նի սի 8ին ԳՀԽ տե
ղե կաց րին ՀԽՍՀ ԿԳԿ նա խա գահ Ս. Կա սյա նի հետ հան դիպ ման ըն թաց
քում ազ գա յինեկե ղե ցա կան ժո ղո վի հրա վիր ման եւ նոր կա թո ղի կո սի 
ընտ րու թյան հար ցի քննար կում նե րի մա սին30:

Խորհր դա յին իշ խա նու թյուն նե րի նկատ մամբ բա րյա ցա կամ դիր քո
րո շում որ դեգ րե լով հան դերձ՝ ՀԱԵ միա ժա մա նակ անհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում պար բե րա բար բո ղո քում էր պե տու թյան հա կակ րո նա կան բռնի 
քա ղա քա կա նու թյան դեմ: Բե րենք մի քա նի օրի նակ: Այս պես, 1929 թ. 
մար տի 4ին Գեւորգ Ե. ՀԽՍՀ ԺԿԽ նա խա գահ Ս. ՏերԳաբ րիե լյա նին ար
դա րա ցի ներ կա յաց նե լով եկե ղե ցիպե տու թյուն փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի ճգնա ժա մա յին իրա վի ճա կը՝ բո ղո քում էր առ կա պե տա կան անի րա
վու թյուն նե րի դեմ՝ տա լով նաեւ քա ղա քա կան գնա հա տա կան. «Մեծ ցաւ 
է ինձ, որ իմ հա րա զատ պե տու թիւ նը, որ ան կեղ ծօ րէն հե տա մուտ է հայ 

28 Մանրամասն տե՛ս «Վաւերագրեր...», էջ 117—120. տե՛ս «Գէորգ Ե. Սուրէնեանց
ԿաթողիկոսԱմենայնՀայոց(1847—1930)»,էջ626—629.տե՛սնաեւՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.634,
թ.1—9:

29 Տե՛ս«Վաւերագրեր...»,էջ121—123:
30 Տե՛ս«Վաւերագրեր...»,էջ218—220.տե՛սնաեւՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.677,թ.8—9:
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ժո ղովր դի ֆի զի կա կան գո յու թիւ նը պաշտ պա նե լու եւ նո րա մտա ւոր ու 
տնտե սա կան յա ռաջ դի մու թեան մե ծա պէս զարկ տա լով՝ նո րա եր ջան
կու թեան ուղին հար թե լու, նա է որ հա լա ծում է Հայ եկե ղե ցուն, որ իր 
ամ բողջ կեան քում ապ րել է հայ ժո ղովր դի հա մար եւ նո րա հետ, որ դա
րե րի ըն թաց քում հա լա ծանք ներ ու նե ղու թիւն ներ է կրել նո րա ֆի զի կա
կան գո յու թիւ նը պահ պա նե լու հա մար, նո րա մտքի եւ հո գու լու սա ւո րի չը 
հան դի սա նա լով՝ գո յու թեան կռուի մէջ դի մաց կուն է դարձ րել նրան եւ 
ի պա հան ջել հար կին՝ իր արիւ նը թա փե լով՝ նա հա տակ եկե ղե ցու անուն 
է ժա ռան գել, հայ ժո ղովր դի ան մո ռաց սի րուն ու մե ծա րան քին ար ժա
նա ցել եւ օտար նե րի յար գանքն ու հիաց մուն քը վաս տա կել: Ցարդ յոյ սով 
էի ապ րում, որ իմ հա րա զատ պե տու թիւ նը հան դէս կու գայ եւ հա մար
ձակ կգնա հա տէ ե՛ւ իր եկե ղե ցու, ե՛ւ իր հա ւա տա ցեալ ժո ղովր դի ոգին, 
որոնք բա ցի բա րեա ցա կա մու թիւ նից այլ զգաց մունք չեն տա ծել դէ պի 
իրենց հա րա զատ պե տու թիւ նը: Սա կայն յոյս ներս չար դա րա ցան, ուս տի 
այ սու վեր ջին ան գամ ի սէր հա ւա տա ցեալ հայ ժո ղովր դի հո գու ան դոր
րու թեան, ի շահ հայ պե տու թեան՝ յա նուն ար դա րու թեան՝ խնդրում եմ եւ 
յա նուն օրէն քի պա հան ջում, որ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի ԺԿԽ շրջա բե
րա կան կար գադ րու թեամբ պար տա դիր ճա նա չել տայ եւ ժո ղովր դին ու 
տե ղա կան իշ խա նու թեանց ու կազ մա կեր պու թեանց մեր եւ հա մա միու
թեա նա կան հան րա պե տու թիւն նե րի յայ տա րա րած խղճի ազա տու թեան 
եւ կրօ նա կան ու հա կակ րօ նա կան ազա տու թեան օրէնք նե րը իրենց սահ
մա նա փա կում նե րով: Մեծ հա ւատ ունեմ, որ խնդիրս կյար գուի»31:

1929 թ. դեկ տեմ բե րի 31ին ԺԿԽ նա խա գահ Ս. ՏերԳաբ րիե լյա նին ու 
ԿԳԿ նա խա գահ Ս. Կա սյա նին Գեւորգ Ե., հի շեց նե լով իր նա խորդ գրու
թյա նը պա տաս խա նե լու նրանց խոստ ման մա սին, շեշ տում էր պա տաս
խա նի եւ եկե ղե ցու կյան քում բա րե լավ ման բա ցա կա յու թյան փաս տը: 
Ծե րու նա զարդ Վե հա փա ռը կրկին իր հայ րա պե տա կան բո ղոքն էր ներ
կա յաց նում ՀԱԵ նկատ մամբ շա րու նակ վող քա ղա քա կան հե տապն դում
նե րի դեմ. «Աւե լի սոս կա լի ահա բեկ ման եւ ճնշում նե րի են թա կայ է հայ 
քա հա նա յու թիւ նը: Խնդրում ենք. 1. Շրջա բե րա կան կար գադ րու թեամբ 
պար տա դիր ճա նա չել տալ տե ղա կան իշ խա նու թեանց եւ կազ մա կեր պու
թեանց հա մա միու թե նա կան հան րա պե տու թիւն նե րի յայ տա րա րած խղճի 
ազա տու թեան օրէն քը, 2. Կար գադ րել դա դա րեց նել հան դէպ Հայ եկե

31 Տե՛ս«Վաւերագրեր...»,էջ177—178.տե՛սնաեւՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.658,թ.1—5:
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ղե ցին, հայ քա հա նա յու թիւ նը եւ հա ւա տա ցեալ նե րը գոր ծադ րու ող հա
լա ծանք նե րը եւ բռնու թիւն նե րը, 3. Կար գադ րել վե րա բա նալ եւ յանձ նել 
հա ւա տա ցեալ նե րին բռնու թեամբ եւ վար չա կան եղա նա կով փա կուած 
եկե ղե ցի նե րը, 4. Կար գադ րել քա հա նա նե րի հար կադ րու մը կա տա րել 
անա չա ռու թեամբ, ընդ հա նուր հի մունք նե րով, ան կախ նրանց կո չու մից 
եւ տա րա զից, 5. Կար գադ րել տե ղա կան իշ խա նու թեանց եւ կազ մա կեր
պու թեանց ազա տել հո գեւո րա կան նե րին ամե նօ րեայ վի րա ւո րանք նե րից, 
6. Պա տուի րել չար գե լել օրէն քով թոյ լատ րուած թե մա կան եւ ծխա կան ժո
ղով նե րը, 7. Պա տուի րել չար գե լել թե մե րի առաջ նորդ նե րի եւ գոր ծա կալ
նե րի այ ցե լու թիւն նե րը հա ւա տա ցեալ հա մայնք նե րին»32:

Հե տա գա յում ար դեն Կա թո ղի կո սա կան տե ղա կալ Խո րեն Ար քե պիս կո
պոս Մու րադ բե կյա նը 1930 թ. մա յի սի 28ին33, հու լի սի 25ին34 եւ 1931 թ. 
ապ րի լի 10ին35 դի մեց ՀԽՍՀ ԺԿԽ եւ ԿԳԿ ղե կա վա րու թյանն՝ ազ գա յին
եկե ղե ցա կան ժո ղով հրա վի րե լու թույլտ վու թյան եւ քա հա նա նե րին հե
տապն դու մից, բան տար կու թյու նից ու աք սո րից ազա տե լու խնդրան քով, 
որոնք կրկին մնա ցին ան պա տաս խան:

Շարունակությունը՝ հաջորդիվ

32 Մանրամասնտե՛ս«Վաւերագրեր...»,էջ202—208.ՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.649,թթ.1—27,
գ.672,թ.1—8,գ.658,թթ.1—5:

33 Տե՛ս«Վաւերագրեր...»,էջ215—216.ՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.677,թ.5—6:
34 Տե՛ս«Վաւերագրեր...»,էջ221—222.ՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.677,թ.13:
35 Տե՛ս«Վաւերագրեր...»,էջ232—234.ՀԱԱ,ֆ.409,ց.1,գ.684,թ.27—28:
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Հա յաս տա նի առա ջին հան րա պե տու թյան տա րի նե րին ձեւա վոր ված 
Հնու թյուն նե րի պահ պա նու թյան կո մի տեն իր գոր ծու նեու թյու նը շա

րու նա կեց նաեւ խորհր դա յին իշ խա նու թյան տա րի նե րին: Ան շուշտ, 
դյու րին չի ըն թա ցել հնա վայ րե րի պահ պա նու թյան կազ մա կեր պու
մը. սո ցիա լիս տա կան շի նա րա րու թյան «ան նա խա դեպ վե րել քը» լուրջ 
խնդիր ներ էր առա ջադ րում Հնու թյուն նե րի պահ պա նու թյան կո մի տեի 
հա մար: Եւ թե պետ կո մի տեի նա խա գահ Ալ. Թա մա նյա նի եւ գիտ նա կան 
քար տու ղար Աշխ. Քա լան թա րի գլխա վո րու թյամբ այդ դժվա րին իրա վի
ճա կում հա ջող վում էր որոշ չա փով կա սեց նել «սո ցիա լիս տա կան շի նա
րա րու թյան» ան վան տակ հնա գի տա կան եւ պատ մա կան ար ժեք ներ կա
յաց նող վայ րե րի կոր ծա նու մը, այ դու հան դերձ, առան ձին հնա վայ րեր, 
ի վեր ջո, ոչն չաց վե ցին:

Ափ սո սան քով պետք է նշել, որ նման երեւույթ նե րից զերծ չմնա ցին 
նաեւ Երեւա նում գտնվող պատ մամ շա կու թա յին հնա վայ րերն ու ճար տա
րա պե տա կան կո թող նե րը: Դա րե րին հա մըն թաց Երեւա նի տա րած քում եւ 
շրջա կայ քում կա ռուց վել են ճար տա րա պե տա կան բա զում հու շար ձան
ներ, որոնք ցայ սօր գի տա կան մեծ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում: 
Այս պես, հի շա տա կե լով հին Երեւա նի ար ժե քա վոր մե ծա քա նակ հու շար
ձան նե րը՝ Աշխ. Քա լան թա րը գրում է. «Հին Երեւա նը ունե ցել է բազ մա
թիվ եկե ղե ցի ներ, այդ մա սին կան բա վա կա նա չափ հի շա տա կու թյուն ներ, 
հատ կա պես XVII դա րում նրանց թի վը 10ից ավե լի է եղել: Սրան ցից ամե
նա մեծ հնու թյան համ բավ վա յե լել են դեռ հնումն՝ Եր կե րես նին, Կա թո ղի
կեն եւ Պո ղոսՊետ րո սը: Առա ջին եր կու սին՝ Եր կե րես նին եւ Կա թո ղի կեն 
հի շե լով՝ Շար դե նը 1673 թվին, Երեւա նով անց նե լիս եւ ուզե լով ցույց տալ 
նրանց հին լի նե լը, ավե լաց նում է՝ «այդ եր կու սը պահ պա նել են իրենց 
գո յու թյու նը Հա յաս տա նի թա գա վոր նե րի ժա մա նակ նե րից: ....Ուշա գրավն 
այն է, որ բո լոր գրա վոր հի շա տա կու թյուն նե րում, որ տեղ գտնում ենք 
այդ հու շար ձան նե րի թվար կու մը,— գրում է այ նու հե տեւ Աշխ. Քա լան թա
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րը,— եր բեք չի պա տա հում, որ այդ երեք անուն ներն էլ մեջ բեր ված լի
նեն, միա ժա մա նակ, միա տեղ, .…բա ցի Կա թո ղի կեից, մյուս եր կու անուն
նե րը հի շա տակ վում են փո խա րի նա բար՝ կամ մե կը, կամ մյու սը: Հարց է 
ծա գում, մի՞թե այդ եր կու անուն ներն իրար նույ նա նիշ չեն, մի՞թե սրանք 
միեւ նույն հու շար ձա նի եր կու տար բեր կո չում նե րը չեն՝ մե կը սրբի անու
նով, իսկ մյուսն ըստ տե ղի՝ նկա րագ րա կան, որն իրոք հա մա պա տաս խա
նում է Պո ղոսՊետ րո սի տե ղին եր կու փո ղոց նե րի ան կյու նում (ներ կա յիս՝ 
Աբո վյան եւ Ալա վեր դյան), եր կու երե սով»1: Վի մագ րա գետ Ար սեն Հա րու
թյու նյա նի՝ վեր ջերս հրա տա րա կած ուսում նա սի րու թյու նը լիո վին հստա
կեց նում է այն միտ քը, որ Երեւա նի Ս. Պո ղոսՊետ րո սը եւ Եր կուե րես նին 
միեւ նույն հու շար ձա նի եր կու տար բեր անուն ներն են: Ավե լին. հե ղի նա
կի հա մոզ մամբ՝ նախ քան 1679 թ. երկ րա շարժն այն երկ հարկ գմբե թա վոր 
կա ռույց է եղել (պատ կեր ված Ժան Շար դե նի գրքին կից փո րագ րան կա
րում), որի հե ղի նա կը, մեծ հա վա նա կա նու թյամբ, Եղ վար դի կրկնա հարկ 
եկե ղե ցու եւ այլ հու շար ձան նե րի հե ղի նակ Շա հիկ վարդ պետն է2:

Այս առու մով բա ցա ռու թյուն չեն Երեւա նի միջ նա դա րյան հու շար
ձան նե րից Ս. Պո ղոսՊետ րոս եւ Ս. Աստ վա ծա ծինԿա թո ղի կե եկե ղե ցի
նե րը, կո թող ներ, որոնք ունե ցան որ քան նման, նույն քան էլ տար բեր 
ճա կա տագ րեր:

Ներ կա հրա պա րա կու մը նվիր ված է այդ նշա նա վոր կա ռույց նե րից 
մե կի՝ Երեւա նի Ս. Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու շուրջ ծա վալ ված իրա դար
ձու թյուն նե րին եւ խնդրին առնչ վող՝ Աշխ. Քա լան թա րի ցու ցա բե րած 
դի մա կա յու թյան պատ մու թյա նը:

Ս. Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցին հա մար վել է Երեւա նի ամե նա հին եւ 
ամե նա մեծ եկե ղե ցին. «Իր նախ նա կան վի ճա կով բա զի լի կա ներ կա յաց
նող այս եկե ղե ցին բազ մա թիվ ան գամ են թարկ վել է վե րա նո րո գում նե րի: 
....Մեր դա րի 30ական թվա կան նե րի սկզբնե րին.... Հնու թյուն նե րի պահ
պա նու թյան կո մի տեի նա խա ձեռ նու թյամբ այս տեղ կա տար վե ցին պե
ղում ներ, որոնց շնոր հիվ պարզ վեց նաեւ, որ Պո ղոսՊետ րո սը գո յու թյուն 
ուներ V—VI դա րե րից»,— գրում է Երեւա նի պատ մու թյան գի տակ Թ. Հա

1 աՇԽ. քալանթար ,Հայաստան՝քարեդարիցմիջնադար,Երեւան,2007,էջ377—379.տե՛ս
երվանդՇաՀազիզ ,ՀինԵրեւան,Երեւան,1931,էջ119:

2 ա . Հարո ւթյո ւնյան , Հին Երեւանի եպիսկոպոսանիստ եկեղեցին. Երկուերեսնի —
Ս.ՊողոսՊետրոս,ՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածին,2021,էջ35—42:
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կո բյա նը3: Եկե ղե ցին գտնվում էր «հին քա ղա քի» կենտ րո նում՝ Շհար կամ 
Շա հար թա ղում4:

1930ական թվա կան նե րին, կապ ված քա ղա քի հա տա կագ ծի փո
փո խու թյուն նե րի հետ, լայն փո ղոց ներ ու հրա պա րակ ներ, բազ մաբ նա
կա րան շեն քեր, մշա կու թա յին օջախ ներ կա ռու ցե լու պատ ճա ռա բա նու
թյամբ քանդ վե ցին մինչ խորհր դա յին հա սա րա կար գում գո յու թյուն ունե
ցող բազ մա թիվ կա ռույց ներ, այդ թվում՝ շատ եկե ղե ցի ներ5: Հնա գետ
պատ մա բան Կ. Ղա ֆա դա րյա նի բնո րոշ մամբ՝ «Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցին 
գտնվում էր այժ մյան «Մոսկ վա» կի նո թատ րո նի տե ղում եւ հա մար վում էր 
կա ռուց ված ԺԷ. դա րի վեր ջե րին: Կա ռուց ման ստույգ թվա կա նը հայտ նի 
չէր: Միայն գի տեին, որ կա ռուց վել է 1679 թ. մեծ երկ րա շար ժի ժա մա նակ 
կոր ծան ված նույ նա նուն տա ճա րի տե ղում....իր ար տա քին տես քով մի ըն
դար ձակ դահ լիճ էր, եր կու զույգ սյու նե րով, որոնք նրան երեք նա վի էին 
բա ժա նում արեւել քից դե պի արեւ մուտք ձգված»6: Ս. Պո ղոսՊետ րոս եկե
ղե ցու պե ղում նե րի առատ հնա գի տա կան նյու թի եւ ար դյունք նե րի մա սին 
է փաս տում նաեւ Ե. Շա հա զի զը7. «Մեր ասած նե րի ցայ տուն ապա ցույ
ցը կա րող է լի նել Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցին, ո րի լուրջ եւ բազ մա կող մա
նի ուսու մնա սի րու թյու նը հնա գետ նե րի կող մից վեր ջին ժա մա նակ ներս 
հայտ նա բե րեց այն պի սի ակն հայտ նի նշան ներ ու գծեր, որոնք հա տուկ 
կա րող են լի նել բա զի լիկ նե րին եւ այն հնա գույն բա զի լիկ նե րին: Պարզ 
երեւում է, օրի նակ, որ այդ ե կե ղե ցու ամ բողջ արեւմ տյան պա տը, բա
ցի յուր վե րին մա սե րի շար ված քից, կան գուն է մնա ցած եղել եւ շար ժի 
ուժից միայն թեք վել դե պի ներս.…»8:

Երեւա նի՝ 1679 թ. տե ղի ունե ցած երկ րա շար ժի մա սին ման րա մասն 
տե ղե կու թյուն նե րի ենք հան դի պում Ե. Շա հա զի զի աշ խա տու թյու նում. 
«Զալխա նի օրով, 1679 թվի հու նի սի 4ին, ե րեք շաբ թի օրը, ժա մը 7ին 
հան կարծ լսվել է զո րեղ դղրդյուն, նման ամ պի ո րո տի եւ սկսել է շարժ վել, 

3 թ.Հակոբյան ,Երեւանիպատմությունը(1500—1800թթ.),Երեւան,1971,էջ353:
4 ա.Հարությունյան ,նշ.աշխ.,էջ9:
5 Տե՛սմ . նավասարդյան ,Երկուճակատագիր.Ս.ՊողոսՊետրոսեւՍ.Աստվածածին—

Կաթողիկեեկեղեցիները,Երեւան—3գիտաժողովինյութեր,Երեւան,2011,էջ93—107:
6 կ. ղաֆադարյան ,Երեւանիմիջնադարյանհուշարձանները,Լրաբերհասարակական

գիտությունների,1969,հ.1,էջ75:
7 Ծնթ.՝Հայխորհրդայինգրականագետ,պատմաբան,ազգագրագետ,մանկավարժ,

իսկ 1944թ.՝ բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 1946թ.՝ ՀԽՍՀ գիտությունների
վաստակավորգործիչ:

8 երվանդՇաՀազիզ ,ՀինԵրեւանը,էջ224:
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դո ղալ, երե րալ ահա գին թնդյու նով Արա րա տյան եր կի րը: Շար ժը եկել է 
Գառ նու կող մե րից, եւ փուլ են եկել բո լոր շի նու թյուն նե րը եւ գե ղեց կա
հարկ բնա կա րան նե րը, վան քերն ու եկե ղե ցի նե րը: ....Հիմ նա հա տակ է 
եղել բեր դը յուր բո լոր պա րիսպ նե րով.... շատ տեղ նոր աղ բյուր ներ են 
բղխել եւ հնե րի ակե րը խցվել. փլել են կա րա վա նա սա րայ նե րը....»9:

Շա րու նա կե լով իր միտ քը՝ Ե. Շա հա զի զը գրում է. «1679 թվին գրված 
Էջ միած նի մա տե նա դա րա նի հա մար 34. 305ա. 306բ. «Աղ բիւր բա ցեալ» 
ձե ռագ րի հի շա տա կա րա նում մենք Երեւա նի նույն աղե տի մա սին կար
դում ենք. «....իսկ ի թուա կա նի մե րում ՌՃԻ Ը. (1679) յամ սեանն Յու նի
սի ի չոր րոր դում աւուր յա ւուր չո րեք շաբ թի, յետ Համ բարձ ման տն. եւ 
ոպ. թէ ի չոր րոր դումն ժա մու յան կար ծա կի դղրդեալ շար ժե ցաւ յեր կիրս 
Արա րա տեան, եւ այն քան սաստ կա գույն....Բարձ րա ցաւ մա ռա խուղն եւ 
ծած կեաց զեր կիր ի գա ւա ռէն Գառ նոյ մին չեւ ցլեառն Արա գած, յան դերձ 
լե րամբք եւ դաշ տօք.…»10: Նույն Ե. Շա հա զի զի վկա յու թյամբ՝ «Զալխա նը 
նույ նիսկ «փու թագ նաց» է ուղար կել Շա հի մոտ եւ ծա նու ցել պա տա հա ծի 
եւ քա ղա քի ավեր վե լու մա սին եւ չի թո ղել օս ման ցոց դես պա նու թյու նը, 
որ նույն որը ժա մա նել էր քա ղաք, մեկ նել, մին չեւ որ հրա ման է բե րել 
փու թով ձեռ նար կե լու քա ղա քի վե րա կանգն ման, եւ մու նե տիկ է շրջել 
քա ղա քում եւ հայ տա րա րել, թե Շա հի հրա մանն է, որ քրիս տո նյա նե րը 
շի նեն քանդ ված եկե ղե ցի նե րը: Եւ սկսվել է շի նու թյու նը, եւ միայն այն 
ժա մա նակ խանն ար ձա կել է դես պա նու թյու նը եւ իրա վունք տվել մեկ նե
լու»11: Ճար տա րա պետ Լ. Դո լու խա նյա նի նկա րագր մամբ՝ «Պո ղոսՊետ րոս 
եկե ղե ցին գտնվում էր Աս տա ֆյան փո ղո ցում եւ կազ մում էր Երեւա նի ու 
նրա ուր վագ ծի ան բա ժա նե լի մա սը: Բա զի լիկ տի պի, եռա նավ այդ ճար
տա րա պե տա կան հու շար ձա նը կա ռուց ված էր սրբա տաշ տե ղա կան սեւ 
տու ֆից, ինչ պես քա ղա քի կա ռույց նե րի մեծ մա սը: Տե ղադր ված էր փո ղո
ցի մա կե րե սից փոքրինչ ցածր: Գլխա վոր մուտ քը գտնվում էր հյու սի սա
յին կող մում, որի երկ փեղկ եր կա թե դու ռը պատ մա կան էր՝ այն Հին Բա
յա զե տի բեր դի դուռն էր, որը 1835 թվա կա նին նվիր վել էր եկե ղե ցուն»12: 
Ս. Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու վե րա բե րյալ կրկին հի շար ժան աղ բյու րա գի

9 Անդ,էջ123—124:
10 Անդ,էջ125:
11 Անդ,էջ126:
12 լ . դո լուԽանյան ,Միհուշարձանիքանդմանպատմությունը,«Էջմիածին»,թ․8,2008,

էջ92:
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տա կան տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում Եր վանդ Շա հա զի զը. «Ար ժա նի 
են առան ձին ուշադ րու թյան ե կե ղե ցու հա րա վա յին դրան ե զեր քի կի սա
բո լո րակ առանձ նա հա տուկ զար դա քան դակ նե րը եւ բուն դու ռը, որ եր
կա թա գամ է եւ հա մակ եր կա թից շին ված: Այդ դուռն առաջ պատ կա նել է 
Հին Բա յա զե դի բեր դին եւ հե տո 1835 թվին այն տե ղից բեր վել, նվիր վել է 
ե կե ղե ցուն: Նվի րո ղը եղել է ՏերՎար դան անու նով քա հա նան, որ գնել է 
այդ դու ռը, բե րողն էլ՝ բա յա զեդ ցի Մուխ սի Սա քո անու նով մե կը»13:

Իր ողջ գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում Աշխ. Քա լան թա րի հա մար այդ
պես էլ խորթ մնաց խորհր դա յին իշ խա նու թյան՝ ամեն հի նը ոչն չաց նե
լու բոլ շեւի կյան գոր ծե լաո ճը, իսկ այդ պի սի դիր քո րո շու մը բա վա կա
նին դժվար էր պահ պա նել այն ժա մա նակ վա պայ ման նե րում: Ի պա տիվ 
Ալ. Թա մա նյա նի, Աշխ. Քա լան թա րի եւ կո մի տեի մյուս նվի րյալ աշ խա տա
կից նե րի՝ ար դա րա ցի է նշել, որ նրանք գի տա կան ան հեր քե լի փաս տարկ
նե րով խի զա խե ցին խորհր դա յին իշ խա նու թյա նը հա կա դար ձել եւ Աշխ. 
Քա լան թա րի բնո րոշ մամբ՝ «ակ տիվ [եռան դա գին]մի ջոց ներ ձեռ նար կե
ցին ամե նա կար կա ռուն գոր ծե րը» կոր ծա նու մից փրկե լու նպա տա կով: 
Ուստի, երբ խորհր դա յին մար մին նե րի որոշ մամբ ձեռ նարկ վե ցին Ս. Պո
ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու քանդ ման աշ խա տանք նե րը, Ալ. Թա մա նյանն ու 
Աշխ. Քա լան թա րը փոր ձե ցին վեր ջին նե րիս բացատրել կա ռույ ցի բա ցա
ռիկ ար ժեքը. իրենց նա խա ձեռ նու թյամբ կազ մե ցին եւ հան րա պե տու թյան 
լուս ժող կոմ Ա. Եղիա զա րյա նին ներ կա յաց րին եկե ղե ցու որմ նան կար նե րի 
ու զար դա քան դակ նե րի ման րա մասն նկա րա գիրն ու դրանց պատ մամ շա
կու թա յին նշա նա կու թյու նը. «2 մար տի 1930 թ.: Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու 
քանդ ման ըն թաց քում Հնու թյուն նե րի պահ պա նու թյան կո մի տեի կող մից 
կա տար վող հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի մի ջո ցին պարզ վեց, որ այդ 
շենքն իր մեջ ունի մի շարք կա րեւոր պատ մահ նա գի տա կան ար ժեք ներ՝ 
բա րե լիեֆ ներ [խո րա քան դակ ներ], ար ձա նագ րու թյուն ներ եւ մա նա
վանդ, միան գա մայն բա ցա ռիկ բնույթ ու եզա կի գի տա կան ար ժեք ներ
կա յաց նող որմ նան կար ներ, որոն ցով ծածկ ված են եղել շեն քի պա տե րը: 
Եկե ղե ցին վե րա շին ված է ԺԷ. դա րի վեր ջին՝ Երեւա նի մեծ երկ րա շար ժից 
(1679 թ.) ան մի ջա պես հե տո, սա կայն այժմ՝ վե րին սվա ղը պո կե լուց հե
տո, պարզ վում է, որ ներ կա շեն քի մի խո շոր մա սը մնա ցած է երկ րա շար
ժից առաջ եղած եկե ղե ցուց, որը պահ պա նել է մի շարք բնո րոշ տվյալ

13 երվանդՇաՀազիզ ,նշ.աշխ.,էջ211:
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ներ (ըստ տի պի, շի նե լա կեր պի եւ այլն)՝ նրա հիմ նադր ման ժա մա նա կը 
հասց նե լով Ե.—Զ. դա րե րին: Եկե ղե ցու ներ սում, արեւե լյան պա տի վրա 
աբ սի դի [շեն քի կի սաշր ջա նա ձեւ ելուստ] եր կու կող մե րում, ար տա քին 
նկար նե րի տակ, մե կը մյու սի հե տեւից բաց վե ցին հինգ տար բեր շեր տեր, 
զա նա զան դա րե րի պատ կա նող, որոնց վրա գտնվում են յու ղա ներկ եւ 
ջրա ներկ ֆրես կո ներ [որմ նան կար ներ]....Դրա տակ գտնվող 4րդ եւ 5րդ 
շեր տերն իրենց գե ղար վես տա կան ար ժա նիք նե րով կա րող են պատ կա
նել հատ կա պես Ժ. եւ Է. դա րե րին՝ հայ ար վես տի ծաղկ ման շրջան նե րին: 
Բո լոր շեր տե րի վրա յի նկար ներն էլ, որ քան նրանք այս տեղայն տեղ ար
դեն բաց ված են՝ պահ պան ված են բա վա կա նա չափ լավ, եւ հնա րա վոր է 
վե րա կանգ նել իրենց նախ կին դրու թյամբ.... Այս նկար նե րը չա փա զանց 
մեծ նո րու թյուն են հան դի սա նում ոչ միայն հայ ար վես տի պատ մու թյան 
հա մար, որի մին չեւ այժմ մեզ հայտ նի ամե նա հին ֆրես կո նե րը [որմ նան
կար նե րը] (Անի, Քո բեր, Հաղ պատ, Գե ղարդ) ԺԳ. դա րու կե սից դե նը չեն 
անց նում, այ լեւ հա մաշ խար հա յին ար վես տի տե սա կե տից ունեն բա ցա
ռիկ նշա նա կու թյուն: Բա ցի այդ, այս գյու տի շնոր հիվ միայն Երեւան քա
ղա քի հե ռա վոր ան ցյալն սկսում է առա ջին ան գամ բաց վել մեր առաջ:

Հնու թյուն նե րի պահ պա նու թյան կո մի տեն, ի նկա տի ունե նա լով, որ 
այս հու շար ձանն իր բա ցա ռիկ մնա ցորդ նե րով մեծ հե ղաշր ջում է առա
ջաց նե լու ար վես տի պատ մու թյան մեջ եւ առիթ ու հնա րա վո րու թյուն է 
տա լու մեր խորհր դա յին գի տու թյանն ասե լու նոր խոսք եւ անե լու մեծ 
նվա ճում գե ղար վես տի պատ մու թյան աս պա րե զում, գտնում է, որ այդ 
հու շար ձա նը պետք է ուսում նա սիր վի ամե նայն ման րա մաս նու թյամբ եւ 
ման րակր կիտ ձեւով»14: Նույ նա բո վան դակ գրու թյուն ուղարկ վել է լուս
ժող կոմ ընկ. Եղիա զա րյա նին, իսկ պատ ճե նը՝ քաղ խորհր դի նա խա գահ 
ընկ. Հա նե սօղ լյա նին15:

«Այդ գոր ծը ներ կա յումս բո լո րո վին հնա րա վոր չէ այն հապ ճեպ աշ
խա տանք նե րի հետ միա ժա մա նակ, որով կա տար վում է նրա քան դու մը: 
Ուստի կո մի տեն խնդրում է Ձեզ միջ նոր դել Ժող կոմ խոր հի առաջ՝ կար
գադ րե լու դա դա րեց նել քանդ ման աշ խա տանք նե րը եւ հնա րա վո րու թյուն 
տա լու կո մի տեին կա տա րել այդ հու շար ձա նի ուսում նա սի րու թյու նը՝ օգ
տա գոր ծե լով տեխ նի կա կան եւ գի տա կան բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

14 Հայաստանիազգայինարխիվ,այսուհետեւ՝ՀԱԱ,ֆ.113,ց.1,գ.551,թ.3շրջ.:
15 Անդ,ֆ.1063,ց.1,գ.92,թ.2:Հմմտ լ . դո լ ուԽանյան ,նշ.հոդվածը,«Էջմիածին»,

էջ91—113:
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Նա խա գահ՝ Ա. Թա մա նյան: Գիտ նա կան քար տու ղար՝ Աշխ. Քա լան թար»16: 
Նույն եռան դով, ինչ պես նաեւ մտա հո գու թյամբ Աշխ. Քա լան թա րը գրու
թյուն ներ է հղում նաեւ խորհր դա յին տե ղա կան մար մին նե րին՝ փոր ձե լով 
կան խել բա ցա ռիկ պատ մամ շա կու թա յին ար ժեք ներ կա յաց նող հու շար
ձա նի ոչն չա ցու մը. «Կո մի տեի գրու թյու նը Ղռե րի վար չու թյան 2րդ մա սի 
պե տին՝ 9 օգոս տո սի 1930 թ.: Հնու թյուն նե րի պահ պա նու թյան կո մի տեն 
խնդրում է Ձեզ, կար գադ րեք շտապ կեր պով մին չեւ ամ սույս 13ը մաք
րե լու Պո ղոսՊետ րոս տա նող ճա նա պար հը, սկսած Աբո վյան փո ղո ցից 
մին չեւ հու շար ձա նի հա րա վա յին մուտ քը, որով հե տեւ ամ սիս 14ին Ին
տու րիզ մի առա ջին խում բը՝ կազմ ված Եւրո պա յի գիտ նա կան նե րից, այ ցե
լե լու է Պո ղոսՊետ րոս: Նա խա գահ՝ Ա. Թա մա նյան: Գիտ նա կան քար տու
ղար՝ Աշխ. Քա լան թար»17:

Ի պա տիվ այդ ժա մա նակ լուս ժող կո մի պաշ տո նն զբա ղեց նող 
Ա. Եզիա զա րյա նի՝ պետք է նշել, որ վեր ջինս հնա րա վո րինս աջակ ցել է 
Աշխ. Քա լան թա րին Ս․ Պո ղոսՊետ րո սի մշա կու թա յին ար ժեք նե րը պահ
պա նե լու գոր ծում: Ուստի, պա տա հա կան չէր, որ Աշխ. Քա լան թա րը 
նրան էր հիմ նա կա նում ներ կա յաց նում Ս․ Պո ղոսՊետ րո սին վե րա բե րող 
զե կու ցագ րե րը. «Կո մի տեի զե կու ցու մը Լուս ժող կոմ Եղիա զա րյա նին՝ Պո
ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու խնդրի մա սին: 8 նո յեմ բե րի 1930 թ.: Հա յաս տա նի 
խորհր դայ նաց ման 10ա մյա կի առի թով կազ մա կերպ վե լիք ցու ցա հան դե
սի հա մար օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով՝ Կո մի տեիս կող մից ներ կա յումս 
շտապ կեր պով կար գի է բեր վում Ս․ Պո ղոսՊետ րո սի շեն քը, որը կա ռա
վա րու թյան կող մից հանձն վել էր Կո մի տեիս, կար գի բե րե լու եւ դարձ նե
լու «Քա րե րի թան գա րան»: Այժմ Կո մու նալ տնտե սու թյան բա ժի նը գրու
թյամբ հայտ նում է, որ գա լիք շի նա րա րա կան սե զո նը սկսվե լուն պես, 
քանդ վե լու է Ս․ Պո ղոսՊետ րո սի շեն քը, ուս տի առա ջար կում է մեզ դա դա
րեց նել մեր կա տար վող աշ խա տանք նե րը եւ առանձ նաց նել ու փո խադ րել 
այդ շեն քից «Կո մի տեի հա մար անհ րա ժեշ տու թյուն ներ կա յաց նող» մա սե
րը, որի հա մար Կո մու նալ տնտե սու թյան բա ժի նը ժամ կետ է տա լիս մին
չեւ սույն նո յեմ բե րի 20ը: Ս․ Պո ղոսՊետ րո սի շեն քի եւ նրա մեջ պա տե րի 
սվա ղա շեր տե րի վրա բաց ված որմ նան կար նե րի ընդ հա նուր գի տա կան 
խո շոր ար ժե քի ու նշա նա կու թյան մա սին Կո մի տես զե կու ցել է իր ժա մա

16 Անդ,ֆ.113,ց.1,գ.551,թ.3—4:
17 Անդ,ֆ.1063,ց.1,գ.89,թ.26,Բնագիր:Ձեռագիր:
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նա կին (6—2—30 թ. 183—124 եւ 3—3—30 թ. 1936—227), որի հե տեւան քով 
կար գադր վել է կանգ նեց նել նրա քան դու մը եւ հնա րա վո րու թյուն է տրվել 
կա տա րե լու նրա բազ մա կող մա նի ուսում նա սի րու թյու նը: Այ նու հե տեւ Կո
մի տեի ձեռ նար կած ուսում նա սի րա կան աշ խա տանք նե րը, երբ ջանք է 
թափ վել օգ տա գոր ծել տեխ նի կա կան ու գի տա կան բո լոր հնա րա վո րու
թյուն նե րը եւ նրանց ըն թաց քի մա սին Ձեզ պար բե րա բար զե կուց վել է 
բա նա վոր կեր պով՝ տվել են մի ար դյունք, որը միան գա մայն հաս տա տել է 
Կո մի տեի կար ծի քը նրա բա ցա ռիկ գի տա կան ար ժե քի մա սին»18:

Ձգտե լով ոչն չա ցու մից փրկել մայ րա քա ղա քի միջ նա դա րյան ճար
տա րա պե տու թյան գո հար նե րից մե կի՝ Ս․ Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու որմ
նան կար ներն ու զար դա քան դակ նե րը՝ Հնու թյուն նե րի պահ պա նու թյան 
կո մի տեն եւ նրա գիտ նա կան քար տու ղար Աշխ. Քա լան թա րը Հա յաս տան 
են հրա վի րում ժա մա նա կի հե ղի նա կա վոր մաս նա գետ նե րի՝ փոր ձե լով 
նրանց մի ջո ցով ազ դել իշ խա նու թյուն նե րի վրա, որ պես զի նրանց հետ 
պա հեն իրենց վան դա լա յին որո շու մից: Այս տե սա կե տից՝ ներ կա յաց վող 
ար խի վա յին վա վե րա գի րը, ան շուշտ, լա վա գույնն է բնու թագ րում Հնու
թյուն նե րի պահ պա նու թյան կո մի տեի կա տա րած աշ խա տան քը. «....մեր 
հրա վե րով Պե տա կան գե ղար վես տա կան ռես տավ րա ցիոն [վե րա կանգ նո
ղա կան]ար վես տա նոց նե րի կող մից գոր ծուղ ված, Մոսկ վա յից եկած նկա
րիչռես տավ րա տոր [նկա րիչվե րա կանգ նող]Գ. Չի րի կո վը, որը ամիս ու 
կես աշ խա տե լով Պո ղոսՊետ րո սի որմ նան կար նե րի վրա, բա ցեց նրանց 
եւ ուսում նա սի րեց: Նրա աշ խա տանք նե րը որո շա կի պար զե ցին, որ տեխ
նի կա կան ոչ մի հնա րա վո րու թյուն չկա պա տե րի վրա յից վերց նե լու որմ
նան կար նե րի շեր տե րը, պա հե լու հա մար առան ձին: Այդ փոր ձե րը նա 
կա տա րեց, որոնք տվին բա ցա սա կան ար դյունք, այ սինքն՝ վերց վող մա
սե րը, առանց բա ցա ռու թյան, բո լորն էլ փչա ցան:

Գր. Չի րի կո վը իր կա տա րած ուսում նա սի րու թյան ար դյուն քի մա սին 
Ձեզ զե կու ցեց բա նա վոր եւ գրա վոր (17 հուն վա րի 1930 թ.) կեր պով, որի 
վեր ջում նա, անդ րա դառ նա լով հատ կա պես շեն քը քան դե լու խնդրին, 
ասում է հե տեւ յա լը. «Ամ փո փե լով մեր ուսում նա սի րու թյու նը, կանգ կառ
նեմ շի նու թյան քանդ ման, հե տեւա բար՝ նաեւ գո յու թյուն ունե ցող որմ
նան կար նե րի տե ղա փոխ ման հար ցի վրա: Ես կար ծում եմ, որ նրա (եկե
ղե ցու շի նու թյան.— Կ. Բ.) պահ պա նու թյան պայ ման նե րի փո փո խու թյան 

18 Անդ,ֆ.113,ց.1,գ.552,թ.7:
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բո լոր պա րա գա նե րում էլ հա վերժ կան հե տա նան ինչ պես գի տա կան հիմ
նա վո րու մը, այն պես էլ այն թան կար ժեք տե ղե կու թյուն նե րը, որոն ցից՝ 
ինչ պես գի տա կան հիմ քից, ողջ աշ խար հի մարդ կու թյու նը ուսում նա սի
րու թյան հա մար նյու թեր է քա ղում: Այս տեղ պահ պան վող որմ նան կար
նե րը փա րոս են հան դի սա նում ուսում նա սի րու թյան ուղի նե րի հա մար, 
որոնք դա րեր շա րու նակ գո յու թյուն են ունե ցել հին ժա մա նակ նե րում, 
ուս տի կա ռույ ցի մաս նատ ման կամ քանդ ման միտքն ան գամ պետք է հա
վերժ մո ռա նալ»19:

Հաս կա նա լով, որ գրե թե անհ նար է իշ խա նու թյուն նե րին հետ պա հել 
Ս․ Պո ղոսՊետ րո սի քանդ ման մտքից, այ դու հան դերձ, մի վեր ջին ան գամ 
Աշխ. Քա լան թա րը խնդրում է լուս ժող կոմ Ա. Եզիա զա րյա նին հարց բարձ
րաց նել ժող կոմ խոր հի առ ջեւ՝ դա դա րեց նե լու հու շար ձա նի ոչն չա ցու մը. 
«Զե կու ցե լով վե րո հի շյա լը,— աս վում էր գրու թյան վեր ջում,— Կո մի տեն 
խնդրում է Ձեզ միջ նոր դել Ժող կոմ խոր հի առաջ կար գադ րու թյուն անել 
Պո ղոսՊետ րո սի շեն քը պահ պա նե լու մա սին՝ վե րաց նե լով ար գելք նե րը 
նրան կար գի բե րե լու եւ ծրագր ված Քա րե րի թան գա րան (նման Անիի 
ճար տա րա պե տա կան բե կոր նե րի թան գա րա նին) հանձ նե լու հա մար, 
ուր ներ կա յաց ված է լի նե լու Հա յաս տա նի շի նա րա րու թյու նը՝ ամ բողջ իր 
զար գաց ման փու լե րով՝ սկսած նա խա պատ մա կան ժա մա նակ նե րից: Զե
կու ցում ենք նաեւ, որ Պո ղոսՊետ րո սի՝ մինչ այժմ կա տա րած ուսում նա
սի րու թյան ար դյուն քը նրա թե՛ որմ նան կար նե րի եւ թե՛ շեն քի գի տա կան 
ար ժե քի վե րա բե րյալ՝ պատ րաստ վում է Կո մի տեիս կող մից եւ մոտ ապա
գա յում կհանձն վի տպագ րու թյան: Նա խա գահ՝ Ա. Թա մա նյան: Գիտ նա
կան քար տու ղար՝ Աշխ. Քա լան թար»20:

Ս․ Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու շուրջ ծա վալ ված հե տա գա իրա դար ձու
թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ հարցն ար դեն դուրս էր եկել սո վո րա կան 
միջ գե րա տես չա կան վե ճի շրջա նակ նե րից եւ վեր էր ած վել կո մի տե — 
քա ղա քա յին իշ խա նու թյուն ներ լուրջ հա կա մար տու թյան: Քա ղա քա յին 
իշ խա նու թյուն նե րի կա տա րած հեր թա կան ոտնձ գու թյա նը հե տեւում էր 
բարձ րա գույն իշ խա նու թյանն ուղղ ված Հնու թյուն նե րի պահ պա նու թյան 
կո մի տեի ահա զան գը: Հաշ վի առ նե լով փաս տաթղ թի կա րեւո րու թյու
նը՝ այն ներ կա յաց վում է առանց կրճա տում նե րի. «Կո մի տեի զե կու ցու

19 Անդ:
20 Անդ:
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մը Լուս ժող կոմ Եղիա զա րյա նին՝ Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու խնդրի մա
սին: 22 ապ րի լի 1931 թ.: Հա մա ձայն Ձեր թ. 02—09, 19—431 թ. գրա վոր 
առա ջար կու թյան՝ «մշա կե լու, թե ինչ ձեռ նար կում ներ են հար կա վոր, 
որ պես զի ԺԿԽի որոշ մամբ քանդ ման են թա կա Պո ղոսՊետ րո սի շեն քի 
ներ սը գտնվող ֆրես կո նե րը [որմ նան կար նե րը] մաք սի մալ [առա վե լա
գույն] չա փով ապա հով հան վեն եւ օգ տա գործ վեն հե տա գա ուսում նա
սի րու թյան հա մար»՝ Հնու թյուն նե րի պահ պա նու թյան կո մի տեն, իր ար
տա կարգ նիս տում հար ցը բազ մա կող մա նի քննե լով, միա ձայն եկավ 
հե տեւ յալ եզ րա կա ցու թյան.

1. Պո ղոսՊետ րո սի՝ մոտ մի տար վա հե տա զո տու թյու նը, որ կա տար
վեց թե՛ մեր կող մից եւ թե՛ Միու թե նա կան ակա նա վոր մաս նա գետ նե րի 
(Գրի գո րի Չի րի կով՝ վե րա կանգ նող, սրբա պատ կե րան կա րիչ, հա վա քորդ 
(կո լեկ ցիո ներ).— Կ. Բ.), Գրա բար (Իգոր Գրա բար՝ խորհր դա յին ռուս գե
ղան կա րիչվե րա կանգ նող, ար վես տա գետ, լու սա վո րիչ, ման կա վարժ, 
թան գա րա նա յին գոր ծիչ, ժո ղովր դա կան նկա րիչ, ԽՍՀՄ ԳԱ ակա դե մի
կոս.— Կ. Բ.) ու գեր մա նա ցի հայտ նի հնա գետ եւ որմ նան կար նե րի (ֆրես
կոար վես տի) մաս նա գետ Շնայ դե րի կող մից, պար զեց ու հաս տա տեց, թե՛ 
շեն քի հնա գույն լի նե լը (5—6 դդ.) եւ թե՛ մա նա վանդ նրա պա տե րի վրա 
եղած 6—7 շերտ զա նա զան դա րաշր ջան նե րի պատ կա նող որմ նան կար նե
րի միան գա մայն բա ցա ռիկ գի տա կան ար ժե քը… դրանք ունի կալ [հազ
վա գյուտ]են իրենց տեխ նի կա յի տե սա կե տից եւ առա ջին ան գամ հայտ
նա բեր վել են հենց Պո ղոսՊետ րո սում եւ որոնց ուսում նա սի րու թյու նը կա
րող է հե ղաշր ջում առա ջաց նել ար վես տի պատ մու թյան մեջ (Չի րի կով), 
իսկ հատ կա պես ամե նա ներ քին շեր տը Շնայ դե րի կող մից հա մադր վեց 
հռչա կա վոր Կու զե յիր Ամ րա յի (Տրանս Հոր դա նան) որմ նան կար նե րի հետ, 
որոնք ար վես տի պատ մու թյան մեջ գլուխ գոր ծոց (շե դեվր) են հա մար
վում… Շնայ դե րի զե կու ցու մը Բեռ լի նում առաջ է բե րել մեծ հե տաքրք րու
թյուն Պո ղոսՊետ րո սի որմ նան կար նե րի վե րա բե րյալ եւ այժմ մար տի 21ի 
(1/4) գրու թյամբ նա մե զա նից պա հան ջել է որմ նան կար նե րի լու սան կար
նե րը՝ հրա տա րա կու թյան հա մար: Այս բո լորն ի նկա տի ունե նա լով, Կո մի
տեն գտնում է, որ մեզ մոտ պա տա հա բար հայտ նա բեր ված այս ար ժեք նե
րի պահ պա նու թյու նը գի տու թյան հա մար մաք սի մալ [առա վե լա գույն]չա
փով ապա հո վե լը ներ կա յաց նում է ան վի ճե լի անհ րա ժեշ տու թյուն: Բայց 
այժմ ան խու սա փե լիո րեն դրված է նրանց տե ղա հան ման հար ցը:
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Կո մի տեն եր բեք չի կա րող հաշտ վել այն մտքի հետ, որ նրանք պետք 
է կոր ծան վեն կամ ան պետ քա նան՝ դե ռեւս չու սում նա սիր վածչօգ տա
գործ ված գի տու թյան հա մար, քա նի որ եւ ոչ մի տե սա կի տե ղա հա նում 
չի կա րող փրկել կորս տից փաս տե րը, որոնք բռնում են արեւե լյան պատն 
ու աբ սի դը [շեն քի կի սաշր ջա նա ձեւ ելուստ] ամ բող ջո վին: Միան գա մայն 
հա մա ձայն լի նե լով Չի րի կո վի եզ րա կա ցու թյան հետ, եւ լսե լով մեր ճար
տա րա պետ նե րի կար ծի քը, որ նման բարդ օպե րա ցիա [գոր ծո ղու թյուն]
կա տա րե լը, ի նկա տի ունե նա լով տու ֆի եւ կրա շա ղա խի առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը, հղի է բազ մա թիվ պա տա հա կա նու թյուն նե րով, ինչ պես 
փոր ձը ցույց է տվել հին կա ռուց վածք նե րի քանդ ման ժա մա նակ, երբ ոչ 
միայն անհ նա րին է լի նում ամ բող ջա կան քա րերն իրա րից զա տե լով հա
նել կամ պա տա մա սե րը վերց նել, այ լեւ ոչ մի հնար ու երաշ խիք չի կա րող 
լի նել, որ թե կուզ միայն ֆրագ մեն տը [բե կո րը] ցան կա լի մա սով հա նել 
հա ջո ղի, առանց նրանց վնա սե լու… Կո մի տեն գտնում է, որ այդ չա փա
զանց պա տաս խա նա տու գոր ծը կա րե լի է միայն հանձ նա րա րել Մոսկ վա
յի Պե տա կան գե ղար վես տա կան ռես տավ րա ցիոն [վե րա կանգ նո ղա կան]
ար վես տա նոց նե րին՝ դի րեկ տոր [տնօ րեն] Գրա բա րի ղե կա վա րու թյամբ 
եւ Չի րի կո վի մաս նակ ցու թյամբ:

2. Միա ժա մա նակ կո մի տեն գտնում է անհ րա ժեշտ, որ նախ քան այս 
կամ այն փոր ձը կա տա րե լը, ծածկ ված շեր տե րի բո վան դա կու թյու նը 
պար զե լու հա մար պետք է օգ տա գործ վեն ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ ներ, 
որ պես զի մի ջո ցը հա մա պա տաս խան ուսում նա սի րու թյուն նե րի դեպ քում 
ար դեն գոր ծադր վում է Մոսկ վա յում, Բեռ լի նում: Մի քա նի ձեռ նար կու
թյուն, որ տա րա բախ տա բար անհ նար եղավ կազ մա կեր պել տե ղումս մեր 
ունե ցած մի ջոց նե րով (առ դիր ռենտ գե նո լո գի գրու թյու նը) եւ նույն պես 
պետք է հանձ նա րար վի Մոսկ վա յից հրա վիր վե լիք մաս նա գետ նե րին:

3. Կո մի տեն գտնում է, որ դե պի այդ բա ցա ռիկ գի տա կան ար ժե քը 
միակ մո տե ցու մը վե րեւում հի շա տակ ված մի ջոց ներն են, իսկ եթե մաս
նա գետ նե րի գա լը ինչինչ պատ ճառ նե րով հա պա ղի կամ նրանց եւս չհա
ջող վի շտապ կեր պով լու ծել առա ջադր ված խնդի րը, ծայ րա հեղ դեպ քում, 
շեն քի քան դե լը կա րե լի է կա տա րել արեւմ տյան կող մից, նա խա պես նոր 
պատ շա րե լով եւ կա յու նու թյունն ապա հո վե լով՝ առանձ նաց նել արեւե
լյան մա սը (շեն քի մեկ եր րոր դը), որ տեղ առա վե լա գույն չա փով կու տակ
ված են ար ժեք նե րը՝ պահ պա նե լու նրանց ապա գա ուսում նա սի րու թյուն
նե րի հա մար: Այս առանձ նաց րած մա սը չի կա րող խան գա րել նոր կա
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ռուց վող շեն քին, կամ թե նրան կա րե լի է մտցնել նոր կա ռուց վող մեծ 
շեն քի կոմ պո զի ցիա յի [հո րին ված քի]մեջ, որ մաս նա գետ նե րի կար ծի քով 
ճար տա րա պե տա կան տե սա կե տից միան գա մայն հնա րա վոր է:

4. Հա մե նայն դեպս, անհ րա ժեշտ է առա ջին հեր թին կա տա րել հու
շար ձա նի՝ իր ներ կա ամ բող ջա կան դրու թյամբ, գի տա կան չա փագ րու մը 
եւ մա կե տի [ման րա կեր տի]պատ րաս տու մը, որի հա մար պետք է բաց վեն 
նրա հիմ քե րը՝ պե ղում նե րի մի ջո ցով: Այդ աշ խա տանք նե րը կխլեն առն
վազն մի ամիս, որ կար ծում ենք նույն պես չի կա րող խան գա րել ձեռ
նար կե լիք նոր շի նու թյան գոր ծին, քա նի որ դրա նից ոչ պա կաս ժա մա
նակ հար կա վոր կլի նի, մին չեւ որ կա զատ վի Պո ղոսՊետ րո սի շրջա պա տի 
ամ բողջ հրա պա րա կը այլ շեն քե րից եւ բնակ չու թյու նից (100ից ավե լի 
մարդ): Նա խա գահ՝ Ա. Թա մա նյան: Քաղ խորհր դի գլխա վոր ճար տա րա
պետ՝ Ն. Բու նիա թյան: Գիտ նա կան քար տու ղար՝ Աշխ. Քա լան թար»21:

Նկա տենք, որ 20ական թվա կան նե րից սկսած, երբ ձեւա վոր վեց Հնու
թյուն նե րի պահ պա նու թյան պե տա կան կո մի տեն, Աշխ. Քա լան թարն իր 
գոր ծու նեու թյամբ եւ ձեռք բեր ված ար դյունք նե րով եր բեք ան մասն չի 
մնա ցել ընդ հա նուր գոր ծըն թաց նե րից: Կո մի տեի գրե թե բո լոր ձեռ նար
կում նե րը կա տար վում էին Աշխ. Քա լան թա րի ան մի ջա կան մաս նակ ցու
թյամբ կամ նրա նա խա ձեռ նու թյամբ: Այս պես շա րու նակ վեց մին չեւ 30
ական թվա կան նե րի կե սե րը: Սա կայն հե տա գա յում՝ 1933 թ., Հնու թյուն
նե րի պահ պա նու թյան կո մի տեն լուս ժո ղկո մա տից տե ղա փոխ վեց ՀՍԽՀ 
կենտ գործ կո մի են թա կա յու թյան տակ՝ հան դես գա լով «Պատ մա կան հու
շար ձան նե րի պահ պա նու թյան կո մի տե» նոր ան վամբ, եւ Աշխ. Քա լան
թա րը՝ որ պես նոր կազ մա կերպ ված կո մի տեի ան դամ, նույն եռան դով 
շա րու նա կեց իր հու շար ձա նա պահ պան գոր ծու նեու թյու նը: Նույն հե տեւո
ղա կա նու թյամբ նա զբաղ վում էր ժա մա նա կին իր հո գա ցու թյան շնոր հիվ 
պահ պան ված պատ մա կան հու շար ձան նե րի խնդիր նե րով, սա կայն այդ
պես էլ չհաշտ վեց Պո ղոսՊետ րո սի ոչն չաց ման փաս տի հետ եւ ամեն առի
թով ար տա հայ տում էր հո գում օրա վուր զո րա ցող խռով քը. «Աշ խարհ բեկ 
Քա լան թա րի զե կու ցա գի րը ՀՍԽՀ Կենտ գործ կո մի պատ մա կան հու շար
ձան նե րի պահ պա նու թյան կո մի տեին: 14 սեպ տեմ բե րի 1933 թ.: Ամ սույս 
10ին նա յե լով նախ կին Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու տե ղում կա տար վող 
հո ղա յին աշ խա տանք նե րը, ուր կի նո յի շեն քի հիմ քերն են փոր վում, տե

21 Անդ,ֆ.1063,ց.1,գ.92,թ.12—13.հմմտ.մ. նավասարդյան ,նշ.հոդվածը,էջ100:
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սա, որ գի տա կան խո շոր ար ժեք ներ կա յաց նող նյու թա կան կուլ տու րա յի 
[մշա կույ թի]մնա ցորդ ներն այդ աշ խա տանք նե րի մի ջո ցին իրար հե տեւից 
երեւան են գա լիս առա տո րեն եւ ոչ մի ուշադ րու թյան չառն վե լով՝ արա գո
րեն ոչն չաց վում են»22:

Ար խի վա յին վա վե րագ րե րի ուսում նա սի րու թյու նից ակն հայտ է նաեւ, 
որ եկե ղե ցու քանդ ման ողջ ըն թաց քում աշ խա տանք ներն իրա կա նաց
վել են առանց որեւէ հնա գի տա կան վե րահս կո ղու թյան, թե պետ պետք է 
կա տար վեր առաջ նա հերթ կար գով՝ հաշ վի առ նե լով հու շար ձա նի՝ իբ րեւ 
գի տա կան նյու թի բա ցա ռիկ կա րեւո րու թյու նը։ «Չի կա տար վել ոչ միայն 
որեւէ ուսում նա սի րա կան աշ խա տանք, այլեւ ան գամ պարզ ֆիկ սա ցիա 
[ամ րագ րում]՝ բաց վող այս կամ այն կա րեւոր նյու թի մա սին,— ցա վով 
գրում է Աշխ. Քա լան թա րը:— Չի առանձ նաց վել եւ ոչ մի բե կոր, որոնց 
նոր կտոր տանք ներն (ար ձա նագ րու թյուն ներ, քան դակ ներ, ճար տա րա
պե տա կան մա սեր) այժմ էլ դեռ ցրված երեւում են շեն քի քա րա կույ տե րի 
մեջ: Նույ նիսկ ան ցյալ տա րի շեն քի վե րին մա սե րից դուրս եկած բե կոր
նե րը, որ առանձ նաց ված էին թան գա րան փո խադ րե լու հա մար, մնա լով 
նույն տե ղում եւ հե տեւող չու նե նա լով, խառն վել են հա սա րակ քա րե րի 
հետ եւ ան հե տա ցել» 23,— ավար տում է իր զե կույցն Աշխ. Քա լան թա րը:

Իր ողջ գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում Աշխ. Քա լան թա րի կող մից ներ
կա յաց ված դի տար կում նե րը, կլի նեին դրանք իշ խա նու թյան բարձ րա
գույն օղակ նե րին, թե տե ղա կան՝ քա ղա քա յին կամ գյու ղա կան խոր հուրդ
նե րին ուղար կած սո վո րա կան գրու թյուն, զե կու ցա գիր, ամե նու րեք հիմն
ված են գի տա կան վեր ջին տվյալ նե րի վրա: Սա է եղել Աշխ. Քա լան թա րի 
գոր ծե լաո ճը. գրել հիմ նա վոր եւ պատ ճա ռա բան ված։ Այս զե կու ցագ րում 
եւս Ս․ Պո ղոսՊետ րո սի դե ռեւս չսպիա ցած վեր քի ար տա հայ տումն էր. 
«....Պո ղոսՊետ րո սում դարս ված ար ձա նագր ված քա րե րը.... շտապ 
քանդ ման պատ ճա ռով մնա ցել էին մնա ցորդ նե րի տակ: Միակ մնա ցորդ
նե րը՝ ֆրես կո նե րի [որմ նան կար նե րի]եր կու խում բը, որ պահ պա նու թյան 
հա մար ծածկ ված էին թի թե ղյա պահ պա նակ նե րով եւ ներ կա յումս մեծ 
մա սամբ թի թե ղա զերծ են եղած եւ են թա կա էին ամեն մի պա տա հա րի, 
նրանք շատ շու տով կա րող են ոչն չա նալ հենց ուղ ղա կի անձ րեւ նե րից եւ 
ար դեն իսկ ոչն չա նում են, քա նի որ ըն թա ցիկ շի նա րա րու թյան կա րիք նե

22 Անդ,ֆ.1063,ց.1,գ.92,թ.12—13:
23 Անդ,ֆ.1063,ց.1,գ.134,թ.18—19:
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րի հա մար բեր ված ջուրն անց է կաց րած ֆրես կո նե րի [որմ նան կար նե րի] 
հա րա վա յին խմբի ուղ ղա կի վրա յով, որից եւ նա քայ քայ վում է արա գո
րեն» 24,— գրում է Աշխ. Քա լան թա րը:

Աշխ. Քա լան թա րի ձեռ քով գրված յու րա քան չյուր զե կու ցագ րում, ինչ
պես բազ միցս ընդգ ծել ենք, հնա վայ րը ներ կա յաց վել է ման րա մասն բա
ցատ րու թյուն նե րով ու հիմ նա վո րում նե րով. «Վեր ջերս բաց վել է տա ճա
րի հիմ քի տակ մի կո լեկ տիվ [խմբա կա յին]դամ բա րան (հա տուկ ձեւով 
պատ րաստ ված քա ռա կու սի ջրհո րի նմա նու թյամբ, բո լոր կող մե րից ցե
մեն տած) 30—40 մար դուց կմախք նե րով, լավ պահ պան ված գան գե րով, 
որ մեծ գյուտ էր հա մար վե լու մար դա բա նա կան ուսում նա սի րու թյուն նե
րի հա մար՝ նույն պես ոչն չաց վել է,— գրում է Աշխ. Քա լան թա րը Պո ղոս
Պետ րոս եկե ղե ցու մա սին:— Քրիս տո նեա կան թա ղում նե րի տակ (որ 4—5 
շեր տեր են իրար վրա), բաց վել են հե թա նո սա կան կա րա սա թաղ գե րեզ
ման ներ, սրանց հա մա պա տաս խա նող շեր տում, էլ ավե լի խո րը գնա ցող 
Պո ղոսՊետ րո սի հիմ քե րի տակ, բաց վել են ավե լի հին եւ շատ խո շոր մի 
շեն քի պա տե րի մա սեր: Այդ շեն քը, որ Պո ղոսՊետ րո սից ավե լի մեծ է, իր 
թե՛ ուղ ղու թյամբ (արեւե լահյու սիս, արեւմ տահա րավ) եւ թե՛ ըստ շեր տի՝ 
կաս կած չի թող նում, որը իր ծա գու մով նա խաք րիս տո նեա կան — հե թա
նո սա կան ժա մա նակ նե րին է պատ կա նում: Այդ շեն քի բաց ված մա սերն 
այժմ արա գո րեն ծածկ վում են կի նո յի հիմ քե րում, եւ մի քա նի օրից հե տո 
այդ եւս կան հե տա նա»25:

Հա վե լենք, որ Երեւա նի Ս․ Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու պահ պա նու թյունն 
այդ պես էլ մնաց որ պես Աշխ. Քա լան թա րի բաղ ձա լի երա զան քը: Ինչ պես 
ցույց է տա լիս խնդրին վե րա բե րող ար խի վա յին վա վե րագ րե րի ուսում նա
սի րու թյու նը, մե ծա նուն գիտ նա կա նը բա վա կա նին ցա վա գին է տա րել նրա 
կոր ծա նու մը եւ ամեն ան գամ փոր ձել է ինչոր կերպ խա փա նել սկսված 
գոր ծըն թա ցը, դրա նով կար ծես թե հու շել է հնա վայ րի կոր ծան ման ան դառ
նա լի հե տեւանք նե րի մա սին։ «Նկա տի ունե նա լով այս բաց ված շեն քի բա
ցա ռիկ գի տա կան ար ժեքն ու կա րեւո րու թյու նը թե՛ պատ մահ նա գի տա կան 
եւ թե՛ կա ռու ցո ղա կան տեխ նի կա յի [գործ նա կան հնարք նե րի ամ բող ջու
թյան]տե սա կե տից (պա տե րի խիստ հաս տու թյու նը, քա րե րի չա փըձեւը, 
շար ված քը, շա ղա խը, որ մեծ տար բե րու թյուն ունի Պո ղոսՊետ րո սի եւ ընդ

24 Անդ,թ.19:
25 Անդ:
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հան րա պես մինչ այժմ մեզ հայտ նի հին շա ղախ նե րից եւ խիստ ամուր է) 
գտնում եմ անհ րա ժեշտ, որ ամե նաշ տապ կեր պով կազ մա կերպ վի եւ կա
տար վի նրա բազ մա կող մա նի ուսում նա սի րու թյու նը, որի վրա հրա վի րում 
եմ Գե րա գույն կո մի տեիդ ուշադ րու թյու նը հա մա պա տաս խան կար գադ
րու թյան հա մար: Պատ մա կան հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան կո մի տեի 
ան դամ՝ Աշխ. Քա լան թար»26: Նկա տենք, որ Հա յաս տա նի, այդ թվում նաեւ 
Երեւա նի եկե ղե ցի նե րը միայն քրիս տո նեա կանկրո նա կան կա ռույց ներ չէ
ին. դրանք բա ռի իրա կան իմաս տով նաեւ մշա կու թա յին գան ձե րի պահ
պա նու թյան վայ րեր էին. հա րուստ մարդ կանց՝ զա նա զան առիթ նե րով 
նվի րա բե րած բազ մա թիվ ձե ռագ րեր պահ պան վում էին եկե ղե ցի նե րում ու 
վան քե րում։ Այս պես՝ «Եր վանդ Շա հա զի զի վկա յու թյամբ՝ 1923 թվա կա նին 
Երեւա նից հա վաք վել եւ Էջ միած նի ձե ռագ րա տանն է հանձն վել 78 ձե ռա
գիր, որոն ցից 25ը պահ վում է Կա թո ղի կե եկե ղե ցում, 20ը՝ Պո ղոսՊետ
րո սում, 7ը՝ Ս. Սարգ սում, 21ը՝ Ս. Հով հան նե սում, 2ը՝ Զո րա վո րում, իսկ 
մնա ցած 3ը՝ Նոր քում։ Դրանք եղել են ավե տա րան ներ, աստ վա ծա շունչ, 
ճա շոց ներ, մաշ տոց ներ, նա րեկ, հայս մա վուրք եւ այլն…»27: Հի շյալ եկե ղե
ցի նե րում պահ վող ձե ռագ րե րի մա սին է վկա յում նաեւ ուշագ րավ հե տեւ
յալ տե ղե կու թյու նը. «Դրան ցից 38ը եղել են ավե տա րան ներ՝ հնա գույ նը 
գրված ՊԻԱ822 թ. Հա յոց1372 Ստե փա նոս Կրո նա վո րի ձեռ քով, նո րա գույ
նը՝ 1688/6 թվին (ՌՃԼԵ) ապաշ խա րող Մա րիա մի ձեռ քով, մա գա ղա թյա 
Ա[ստուա]ծա շունչ, գրված հա յոց ՉԿԳ — 1314՝ գրիչ Մար տի րոս եւ ստա ցող 
Կոս տան դին երեց…»28: Ս․ Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու՝ որ պես ճար տա րա պե
տա կան բա ցա ռիկ կա ռույ ցի մա սին է վկա յում նաեւ Կ. Ղա ֆա դա րյա նի հե
տեւ յալ գրա ռու մը. «Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու որմ նան կար նե րը խնամ քով, 
շերտ առ շերտ հան վե ցին այդ գոր ծի լա վա գույն մաս նա գետ նե րի կող մից, 
Յու կի նի ղե կա վա րու թյամբ եւ այժմ պահ վում են Հա յաս տա նի թան գա րան
նե րում… Դրանք հայ կա կան որմ նան կար չու թյան մնա ցորդ նե րի մեջ իրենց 
պատ վա վոր տեղն ունեն եւ Երեւա նի միջնա դա րյան պատ մու թյան հա մար 
բա ցա ռիկ ար ժեք են ներ կա յաց նում»29:

Ան շուշտ, Ս․ Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու քանդ ման հար ցը ժա մա նա կին 
հան րա յին մեծ ար ձա գանք է ստա ցել, ուս տի Աշխ. Քա լան թարն ստիպ

26 Անդ:
27 թ.Հակոբյան ,նշ.աշխ.,էջ383.հմմտ.երվանդՇաՀազիզ ,նշ.աշխ.,էջ227:
28 երվանդՇաՀազիզ ,նշ.աշխ.էջ227:
29 կ. ղաֆադարյան ,նշ.աշխ.,էջ77:
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ված էր խնդի րը բարձ րա ձայ նել հան րա պե տա կան մա մու լում: «Երեւա
նը հնա գույն քա ղաք»,— այս պես էր նա վեր նագ րել իր թղթակ ցու թյու նը։ 
«Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու տե ղում կա ռուց վում է այժմ կի նո յի շեն քը, 
որի հիմ քե րի փոր վածք նե րում 2—4 մետր խո րու թյան վրա բաց վե ցին զա
նա զան ուղ ղու թյամբ գնա ցող պա տե րի մա սեր: Պարզ վում է, որ Պո ղոս
Պետ րոս եկե ղե ցու հիմ քե րը դրված են մի ավե լի հին եւ նրան ցից ավե լի 
խո շոր պա տե րի վրա: Այդ պա տե րը շին ված են խո շոր քա րե րով (կար
միր տու ֆից) լավ տաշ ված եւ կիպ հագց րած, ունեն բարձր ցո կոլ [գետ
նա խա րիսխ]եւ շար ված են շա ղա խով,— աս վում էր Խորհր դա յին Հա յաս
տան թեր թի 1933 թ. Աշխ. Քա լան թա րի հա տուկ թղթակ ցու թյան մեջ30: 
Ավե լին. Աշխ. Քա լան թա րը թեր թի ըն թեր ցող նե րին տե ղե կաց նում էր, 
որ եկե ղե ցին հնա գի տա կան եզա կի նշա նա կու թյան կա ռույց է. «Նկա տի 
առ նե լով գլխա վոր պա տե րի ուղ ղու թյու նը (հյու սիսարեւելք ու հա րավ
արեւ մուտք) եւ այն, որ միեւ նույն շեր տում գտնվում են կա րա սա թաղ 
(հե թա նո սա կան) դամ բա րան ներ, կաս կա ծից դուրս է, որ այդ շեն քը նա
խաք րիս տո նեա կան է եւ իր ծա գու մով պատ կա նում է հե թա նո սա կան ժա
մա նակ նե րին,— գրում է Խորհր դա յին Հա յաս տան թեր թը:— Այս են թադ
րու թյա նը չի հա կա սում նրա բարձր տեխ նի կան [գործ նա կան հնարք նե րի 
ամ բող ջու թյու նը], որն ունի ավե լի հնա գույն էլե մենտ ներ [տար րեր], քան 
քրիս տո նեա կան շրջա նի մեզ հայտ նի ամե նա հին հու շար ձան նե րը, եւ իր 
տի պով ուղ ղա կի կլա սիկ [դա սա կան]կա ռուց ված քի տպա վո րու թյուն է 
թող նում՝ շին ված այդ ար վես տի ծաղկ ման շրջա նում (I —II դար): Այդ դեռ 
բո լո րը չէ,— աս վում էր այ նու հե տեւ թղթակ ցու թյու նում,— հիշ ված կլա սիկ 
[դա սա կան]շեն քի բաց ված մա սե րից դե պի հյու սիս (ավե լի մոտ Աբո վյան 
փո ղո ցին) եւ նրա նից ավե լի խո րը, 4,5—6 մետր խո րու թյան վրա՝ բաց վել 
է մի այլ պա տի մաս եւս, որը փո րող բան վոր նե րի պատ մե լով, շին ված է 
եղել բա զալ տի խո շոր եւ սրբա տաշ կտոր նե րով , առանց շա ղա խի, պա տի 
առաջ բաց վել է սա լա հա տակ՝ մա քուր տաշ ված սա լե րով: Կա ռու ցո ղա
կան ար վես տի այդ տեխ նի կա կան [կա տար ման եղա նա կա յին]առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը մեզ կա պում են ան մի ջա կա նո րեն ուրար տախալ
դա կան ժա մա նա կաշր ջա նի հետ (VIII—VII դար մ. թ. ա)»31:

30 «ԽորհրդայինՀայաստան»,1933թ.,թ.232:
31 Անդ:
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Առա վել ուշագ րավ է թղթակ ցու թյու նում Աշխ. Քա լան թա րի կա տա
րած եզ րա կա ցու թյու նը, որը միան գա մայն հա մա հունչ էր Հնու թյուն նե րի 
կո մի տեի եւ ան ձամբ իր կող մից բազ միցս ար տա հայ տած դիր քո րո շում
նե րին. «…մեր պա տա հա կան այ ցի մի ջո ցին մեզ վի ճակ վեց տես նել այդ 
հնա գույն շեն քե րի մնա ցորդ նե րը ՝ կի նո յի կա ռուց ման վայ րում: Միեւ
նույն ժա մա նակ մենք ակա նա տես եղանք կա ռու ցող նե րի կող մից մի վար
մուն քի, երբ միան գա մայն բա ցա կա յում էր կուլ տու րա կան [բա րե կիրթ]
վե րա բեր մուն քը դե պի կուլ տու րա յի [մշա կույ թի]մնա ցորդ նե րը, հա կա
ռակ բո լոր օրենք նե րի՝ Հան րա պե տա կան թե Միու թե նա կան, պար զե լով 
հան դերձ, որ ամ բողջ Պո ղոսՊետ րո սը քանդ վել է (նկար 1—8) առանց 
հնա գի տա կան վե րահս կո ղու թյան, ու փչա ցել, կո րել են բազ մա թիվ ար
ժեք ներ՝ ար ձա նագ րու թյուն ներ, քան դակ ներ, ճար տա րա պե տա կան կա
րեւոր մա սեր, որոնց բե կոր ներն այժմ էլ ցրված են քա րա կույ տե րի մեջ, 
կամ մտել են նո րա կա ռույց բաղ նի քի պա տե րի մեջ իբ րեւ շի նա նյութ: Սա 
եղել է ան թույ լատ րե լի ան տար բե րու թյուն հա մա պա տաս խան գի տա կան 
հիմ նարկ նե րի կող մից… Այժմ, երբ վե րա դաս մար մին նե րի կար գադ րու
թյամբ կա տար վե լու է Պո ղոսՊետ րո սի տե ղում բաց ված հնա գույն շեն
քե րի մնա ցորդ նե րի ուսում նա սի րու թյու նը, ան շուշտ շատ քիչ են այդ 
մնա ցորդ նե րը, ձեռ քի տակ եղած, հո շոտ ված մա սե րը, անհ րա ժեշտ է, 
որ քան հնա րա վոր է, պե ղում նե րով բաց անել նկատ ված պա տե րի այն 
անա ղարտ մա սե րը, փոր ված հիմ քե րի կող քե րին, որոնք դեռ հո ղի տակ 
են գտնվում՝ ստու գե լու, պար զե լու եւ ման րակր կիտ ուսում նա սի րու թյան 
են թար կե լու հա մար, իբ րեւ բա ցա ռիկ գի տա կան ար ժեք ունե ցող նյու թեր, 
որոնք բախ տա վոր գյուտ են մեզ հա մար»32,— եզ րա կաց նում է Աշխ. Քա
լան թա րը: Փաս տո րեն՝ սկսված քան դում նե րի պատ ճա ռով ար դեն վնաս
վել էին եկե ղե ցու պա տե րի գե ղան կար մա կե րես նե րը, ուս տի ան խու սա
փե լի կորս տից հնա րա վոր էր փրկել միայն մաս նա կի դրվագ ներ:

Աշխ. Քա լան թարն անա չառ սկզբուն քայ նու թյուն դրսեւո րեց նաեւ 
Ս․ Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու տե ղում կի նո յի շեն քի կա ռուց ման հա մար 
կազմ ված հա տուկ հանձ նա ժո ղո վում եւ հա սավ նրան, որ հան րա պե
տու թյան կենտ գործ կոմ ուղարկ ված ար ձա նագ րու թյան մեջ նե րառ վեն 
ժա մա նա կին իր կող մից կա տար ված առա ջար կու թյուն նե րը: Նկա տենք 
նաեւ, որ ստեղծ ված լար ված իրա վի ճա կում, հա նուն Ս․ Պո ղոսՊետ րոս 

32 Անդ:
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եկե ղե ցու պահ պա նու թյան, ժա մա նա կին Աշխ. Քա լան թա րին մեծ աջակ
ցու թյուն ցու ցա բե րեց Հա յաս տա նի Կոմ կու սի Կենտ կո մի առա ջին քար
տու ղար Աղա սի Խան ջյա նը: Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վում պահ պան
ված փաս տաթղ թե րից մեկն ազ դա րա րում էր. «26 սեպ տեմ բե րի 1933 թ.: 
Հա տուկ հանձ նա ժո ղո վի որո շում նե րը՝ Ս․ Պո ղոսՊետ րո սի տե ղում կի նո յի 
շեն քի կա ռուց ման աշ խա տանք նե րի հետ կապ ված կուլ տու րա կան [մշա
կու թա յին] պահ պա նու թյան եւ նոր բաց ված հնա գույն շեն քի պա տե րի 
պե ղում նե րի ուսում նա սի րու թյան վե րա բե րյալ:

Հանձ նա ժո ղո վը կազմ ված է ընկ. Խան ջյա նի հա վա նու թյամբ՝ հե տեւ
յալ ըն կեր նե րից՝ ակա դե մի կոս Ա. Թա մա նյան, Աշխ. Քա լան թար, Ն. Բու
նիա թյան, Մ. Մազ մա նյան, Մո րուս Հաս րա թյան եւ կա ռուց ման ղե կա վա
րը: Հանձ նա ժո ղո վը, 1933 թ. սեպ տեմ բե րի 26ին դի տե լով եւ քննու թյան 
առ նե լով նյու թա կան կուլ տու րա յի [մշա կու թա յին]ար ժեք նե րի վի ճա կը 
պահ պա նու թյան տե սա կե տից եւ նոր բաց ված հնա գույն շեն քի պա տե
րի ուսում նա սի րու թյան խնդի րը, միա ժա մա նակ հաս տա տեց այն փաս
տը, որ թե՛ Պո ղոսՊետ րո սի քան դու մը եւ թե՛ կի նո յի շեն քի կա ռուց ման 
հո ղա յին աշ խա տանք նե րը տե ղի են ունե ցել առանց որեւէ հնա գի տա կան 
վե րահս կո ղու թյան, ուս տի եւ ամ բողջ աշ խա տան քի ըն թաց քում երեւան 
եկած նյու թա կան կուլ տու րա յի [մշա կու թա յին] բազ մա պի սի ար ժեք ներ՝ 
մատն ված լի նե լով բա ցար ձակ ան փու թու թյան, ոչն չա ցել են կամ կի սով 
չափ փչա ցել են, նրանց թվում նաեւ որմ նան կար նե րի եր կու խմբե րը, 
որոնց գո յու թյու նը նույն պես վտանգ ված է:

Որոշ վեց. 1. Պար տադ րել կա ռուց ման աշխ ղե կին իր անձ նա կան պա
տաս խա նատ վու թյամբ ան մի ջա պես հե ռաց նել ջու րը եւ ավա զան նե րը 
որմ նան կար նե րի մո տից, որի խո նա վու թյու նից նրանք քայ քայ վում են՝ 
առանձ նաց նե լով նրանց տախ տա կե ցան կա պա տով:

2. Բա ցել որմ նան կար նե րի խո նա վա ցած մա սը եւ զգու շու թյամբ չո
րաց նել արեւի տակ, ապա ծած կել տախ տա կով՝ հար մար ձեւով:

3. Քար ջար դող մե քե նան, որ դրված է որմ նան կար նե րի եր կու խմբե
րի մի ջեւ՝ աբ սի դի [շեն քի կի սաշր ջա նա ձեւ ելուստ]պա տի վե րեւում, 
չպետք է հեն վի պա տի վրա, եւ միան գա մայն պետք է չե զո քաց ված լի
նեն նրա ցնցում նե րը, այ լա պես նրան նույն պես ան մի ջա պես հե ռաց նել 
իր դրված տե ղից:

4. Գտնել, միան գա մայն անհ րա ժեշտ պե ղում ներ կա տա րել այն հնա
գույն պա տե րի ուղ ղու թյամբ, որոնց մա սե րը երեւա ցել են նոր փոր ված 
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հիմ քի մեջ եւ քանդ վել: Սրան ցից այն պա տը, որ գտնվում է կա ռուց վող 
շեն քի արեւե լյան մա սում՝ որմ նան կար նե րի հյու սի սա յին խմբից ոչ հե ռու, 
եւ որը պահ պա նել է երե սի տաշ ված քա րե րը, ցո կո լի [գետ նա խարս խի]
հետ միա սին տախ տա կով ծած կել՝ բաց ված մասն ամ բող ջո վին պաշտ պա
նե լու հա մար նոր շա ղա խից եւ պե ղում նե րով բա նալ պա տի շա րու նա կու
թյու նը, որ դե ռեւս հո ղի տակ է: Իսկ մյուս բո լոր տե ղե րում, ուր հին պա
տի մա սե րը բաց վել են եւ ոչն չաց վել, դնել հա տուկ նշան ներ եւ հիմ քե րը 
լցնե լուց հե տո դրված նշան նե րի ուղ ղու թյամբ պե ղում ներ կա տա րել՝ բա
նա լու հա մար պա տե րի այն մա սե րը, որոնք նոր հիմ քե րի եր կու կող մե
րում դե ռեւս հո ղի տակ են գտնվում:

5. Կա ռուց վող շեն քի այն մա սում, ուր կաթ սա յա րանն է լի նե լու, Պո
ղոսՊետ րո սից արեւ մուտք երեւա ցող հին շեն քի պա տե րը, որոնք դե ռեւս 
ծածկ ված են հո ղով, պե ղել հենց հի միկ վա նից:

6. Պե ղում նե րը եւ ուսում նա սի րու թյան մյուս աշ խա տանք նե րը կա
տար վում են ընկ. Աշխ. Քա լան թա րի ղե կա վա րու թյամբ: Անհ րա ժեշտ 
բան վո րա կան ուժը եւ բո լոր մի ջոց նե րը տրա մադր վում է կա ռու ցող 
հիմ նար կի կող մից:

7. Պար տա վո րեց նել աշխ ղեկ ին ժե ներ Շահ նա զա րյա նին Պո ղոսՊետ
րո սից հան ված քա րե րից ջո կել, ամե նայն ուշադ րու թյամբ, բո լոր ար ձա
նագր ված, քան դակ ված եւ որմ նան կար նե րով քա րե րը, ինչ պես եւ ճար
տա րա պե տա կան կա րեւոր բե կոր նե րը եւ իրենց մի ջոց նե րով փո խադ րել 
կուլ տու րա յի []տան բա կը՝ պահ պա նե լու հա մար: Հանձ նա ժո ղո վի ան
դամ ներ՝ Ա. Թա մա նյան: Ա. Քա լան թար: Ն. Բու նիա թյան: Մ. Մազ մա նյան: 
Մո րուս Հաս րա թյան»33:

Այս պի սով՝ ներ կա յաց ված փաս տերն ու վա վե րագ րերն աներկ բա 
հաս տա տում են Աշխ. Քա լան թա րի ողջ գի տակ ցա կան կյան քի իրա
կան կո չու մը՝ նվիր ված մնալ դա վա նած գա ղա փար նե րին, ան հաշտ ու 
ան զի ջում պայ քար մղել մշա կու թա յին ար ժեք նե րի խե ղա թյուր ման ու 
ոչն չաց ման դեմ:

РЕЗЮМЕ

В	статье	на	основе	архивных	документов	рассмотрена	история	противо-
стояния	великого	армянского	ученого-археолога	Ашхарбека	Калантара	за	со-

33 ՀԱԱ,ֆ.112,ց.2,գ.440,թ.8—9:



Նկ. 1. Երեւանի Ս. Պողոս-Պետրոս եկեղեցին հարավ-արեւմուտքից, հետին պլանում երեւում 
է Կաթողիկե Ս. Աստվածածին եկեղեցին, 1920-ական թվականներ (ՀՊԹ, Աշխարհբեկ 
Քալանթարի արխիվ: Նկարները տրամադրել է Աշխարհբեկ Քալանթարի թոռը՝ պրոֆեսոր 
Վահագն Գուրզադյանը, ինչի կապակցությամբ հայտնում ենք մեր շնորհակալությունը):

Նկ. 2. Երեւանի Ս. Պողոս-Պետրոս եկեղեցին (արտատպված է Երվանդ Շահազիզի «Հին 
Երեւանը» աշխատությունից, Երեւան, 1931, էջ 208):



Նկ. 3. Ս. Պողոս-Պետրոս եկեղեցու ավագ խորանից մի հատված 
(ՀՊԹ, Աշխարհբեկ Քալանթարի արխիվ):

Նկ. 6. Պետրոս առաքյալի 
որմնանկարը (արտատպված 
է Երվանդ Շահազիզի «Հին 
Երեւանը» աշխատությունից, 
Երեւան, 1931, էջ 225):

Նկ. 7. Պողոս առաքյալի 
որմնանկարը (արտատպված 
է Երվանդ Շահազիզ «Հին 
Երեւանը» աշխատությունից, 
Երեւան, 1931, էջ 226):

Նկ. 4. Եկեղեցու որմնանկար-
ծաղկապատկերի հատված 
(ՀՊԹ, Աշխարհբեկ 
Քալանթարի արխիվ):

Նկ. 5. Վաղ միջնադարյան 
խոյակներ եւ որմնանկար-
սրբապատկեր (ՀՊԹ, 
Աշխարհբեկ Քալանթարի 
արխիվ):



Նկ. 8. Պողոս-Պետրոս եկեղեցու հարավային 
մուտքի զարդաքանդակները, Հին Բայազետի 
բերդի երկաթե դուռը եւ Սիմեոն կաթողիկոսի 
արձանագրությունը (ՀՊԹ, Աշխարհբեկ 
Քալանթարի արխիվ, հմմտ. Երվանդ Շահազիզ, 
նշ. աշխ., էջ 209):

Նկ. 10 Նկ. 11. Ս. Պողոս-Պետրոս եկեղեցին 
քանդման ընթացքում (ՀՊԹ, Աշխարհբեկ 
Քալանթարի արխիվ):

Նկ. 9. Եկեղեցու պատի մեջ 
ագուցված խաչքարեր (ՀՊԹ, 
Աշխարհբեկ Քալանթարի արխիվ):



Նկ. 12

Նկ. 13

Նկ. 14. Քանդված Ս. Պողոս-Պետրոս եկեղեցու կուտակված 
քարերը: Հետին պլանում Զալ խանի մզկիթի պարիսպը գլխավոր 
մուտքով, ինչի տեղում ներկայում կառուցված է Նկարիչների 
միության շենքը՝ ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյան  
(ՀՊԹ, Աշխարհբեկ Քալանթարի արխիվ, 
հմմտ. Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, նշ. աշխ., էջ 55-56):

Նկ. 15. Պողոս-Պետրոս 
եկեղեցու հիմքերի 
մոտ հայտնաբերված 
հնագիտական շերտ (ՀՊԹ, 
Աշխարհբեկ Քալանթարի 
արխիվ):
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хранение	известной	в	Ереване	церкви	Свв.	Павла	и	Петра.	Несмотря	на	все	
усилия	комитета	за	сохранение	памятников	старины	республики	и	его	учено-
го-секретаря	Ашхарбека	Калантара,	постановлением	правительства	Армении	
за	1931	г.	церковь	Свв.	Павла	и	Петра	был	снесен.	Этот	акт	вандализма	со	сто-
роны	советских	властей	тяжело	отразился	на	дальнейшей	деятельности	Аш-
харбека	Калантара,	но	даже	в	таких	тяжелых	условиях	его	усилиями	от	унич-
тожения	были	спасены	многие	фрески	и	барельефы,	представляющие	особую	
историко-культурную	ценность.

SUMMARY

On the basis of archival documents, the article examines the story of 
confrontation between the great Armenian scientist-archaeologist Ashkharbek 
Kalantar for the preservation of famous St. Paul-Peter Church in Yerevan. Despite 
all	the	efforts	of	the	committee	for	the	preservation	of	ancient	monuments	of	the	
Republic and its expert A. Kalantar, St. Paul-Peter Church was demolished by the 
decree of the Armenian government in 1931. This act of vandalism by the Soviet 
authorities had a heavy impact on the further activities of A. Kalantar, but even in 
such	difficult	conditions,	with	his	efforts	many	frescoes	and	(ornaments)	bas-reliefs	
of particular historical and cultural value were saved from destruction.
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ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՉԱՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՍՏԵՓԱՆՈՍ 
ՍՅՈՒՆԵՑՈՒ ՃԱՌԵՐՈՒՄ

Դվի նի ավա գե րե ցի որ դի Ստե փա նո սը (Ստե փան նոս եպիս կո պոս Սիւ
նեաց կամ Ստե փա նոս Քեր թող) ծնվել է 660/670 թթ.: Նախ կրթվել է 

Դվի նի հա յոց կա թո ղի կո սա րա նում, այ նու հե տեւ հո գեւոր գի տե լիք ներն 
առա վել խո րաց րել է Մա քե նյաց (Մա քե նե ցոց, Մա քե նեց անա պատ) 
վան քում։ Աշա կեր տել է վա նա հայր Սո ղո մոն վար դա պե տին, որ «հա
րանց հայր» պատ վա նունն էր ստա ցել։ Այ նու հո տեւ մեկ նել է Սյու նիք, 
որ տեղ աշա կեր տել է Մով սես Սյու նե ցուն, ապա վե րա դար ձել Դվին, սա
կայն Սմբատ Բագ րա տու նու հետ փի լի սո փա յու թյան շուրջ ունե ցած վե
ճից հե տո հե ռա ցել է Դվի նից եւ ուսում նա ռու թյան մեկ նել Կ. Պո լիս, ապա 
Աթենք եւ Հռոմ1։

Կ. Պոլ սում Ստե փա նոս Սյու նե ցին Դա վիթ Հյու պա տո սի հետ թարգ
մա նում է Դիո նի սիոս Արիս պա գա ցու, Գրի գոր Նյու սա ցու, Կյու րեղ Ալեք
սանդ րա ցու եր կե րը։ Դվի նում ար դեն նա ծա վա լում է հո գեւոր, մշա կու
թա յին, մա տե նագ րա կան լայն գոր ծու նեու թյուն։ Սա կայն նրա կյան քը 
ող բեր գա կան ավարտ է ունե նում. սպան վում է 735 թ.2։

Մեծ է Սյու նե ցու ներդ րու մը հո գեւոր եր գար վես տի, երաժշ տու թյան 
տե սու թյան ու շա րա կա նագ րու թյան բնա գա վա ռում։ Ստե փա նոս Սյու նե
ցուց մեզ են հա սել դա վա նա բա նա կան, մեկ նա բա նա կան աշ խա տու թյուն
ներ, ճա ռեր, տա ղեր։

1 Տե՛սՀր.աճառեան ,Հայոցանձնանուններիբառարան,հտ.4,Երեւան,1942,էջ603,
հմմտ.«ՔրիտոնյաՀայաստան.հանրագիտարան»,Երեւան,2002,էջ928։

2 Տե՛սմ .աբեղյան ,Երկեր,հ.Գ.,Եր.,1968,էջ537—538։Մատենագիրքհայոց,հ.Զ.,
Ը.դար,Անթիլիաս—Լիբանան,2007,էջ95։

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ
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Սույն հոդ վա ծի քննու թյան նյութն է Ստե փա նոս Սյու նե ցու՝ եկե ղե ցուն 
նվիր ված եր կու ճա ռե րի՝ «Ստե փա նոս Սիւ նեաց եպիս կո պո սի եւ այ լոց 
վար դա պե տաց ի խոր հուրդ եկե ղեց ւոյ» եւ «Խոր հուրդ եւ կար գա ւո րու
թիւն եկե ղեց ւոյ» ոճա կան որոշ ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի քննու թյու նը, 
որոնց կի րա ռու թյամբ հե ղի նա կը դրսեւո րում է գե ղար վես տա կան խոս քի 
մեծ վար պե տի անա ռար կե լի հմտու թյուն ներ եւ գե ղա գի տո րեն իր խոս քը 
հրամց նե լու կա րո ղու թյուն ներ:

Ստ. Սյու նե ցու լեզ վի էա կան հատ կա նիշ նե րից է հա մե մա տու թյու
նը, որը կա րող է իրա կա նա նալ բա ռա կա պակ ցու թյան, դարձ ված քի, 
առան ձին կամ երկ րոր դա կան նա խա դա սու թյան մի ջո ցով: Հա մե մա տու
թյու նը պատ կե րա վո րու թյան ավան դա կան մի ջոց նե րից է: Գրա բա րում 
հա մե մա տու թյու նը հիմ նա կա նում քննե լի է շա րա հյու սա կան մա կար դա
կում: Նշվում է, որ գրա բա րի ոճա կան ար տա հայտ չա կան հա մա կար գում 
առանձ նաց վում է տար բեր առար կա նե րի ու երեւույթ նե րի որա կա կան 
եւ քա նա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն ար տա հայ տե լու երեք մա կար
դակ՝ նույ նա կան՝ հա մե մատ վող երեւույթ նե րի հա ման մա նու թյամբ, բաղ
դա տա կան՝ հա մե մատ վող առար կա նե րից կամ երեւույթ նե րից մե կի այս 
կամ այն հատ կա նի շի ավե լի կամ պա կաս դրսեւոր մամբ, եւ գե րադ րա
կան՝ դի տարկ վող քա նա կա կան կամ որա կա կան հատ կա նի շի առա վե
լա գույն ար տա հայտ մամբ3: Վեր ջին ներս իրենց քա նա կով ու կի րառ ման 
հա ճա խա կա նու թյամբ ան հա մե մատ զի ջում են հա մե մա տու թյան մյուս 
տե սակ նե րի ար տա հայտ մա նը ծա ռա յող քե րա կա նա կան եւ ձեւույ թա յին 
եղա նակ նե րին: Այժմ դի տար կենք Ստ. Սյու նե ցու ճա ռե րում գոր ծած վող 
հա մե մա տու թյան տար բեր աս տի ճան նե րը բնու թագ րող նրբի մաստ նե րի 
ար տա հայտ ման հա մար գոր ծած վող գրա բա րյան հիմ նա կան լեզ վա մի
ջոց նե րը: Քննու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ճա ռե րում ավե լի տա րած ված 
են այն ձեւա կանքե րա կա նա կան մի ջոց նե րը, որոնք բնո րոշ են հա մե մա
տու թյան դրա կան կամ նույ նա կան աս տի ճա նի ար տա հայտ մա նը: Դրանք 
գրա բա րում գոր ծած վող լեզ վա կան զա նա զան կա ղա պար ներ են: Նույ
նա կան հա մե մա տու թյուն նե րի լեզ վա կան ար տա հայտ ման ամե նա տա
րած ված մի ջո ցը նա խադ րու թյուն նե րի կի րա ռու թյունն է: Մեր ընտ րան
քում հիմ նա կա նում հան դի պում է որ պէս նա խադ րու թյու նը, որը, ստա

3 Տե՛սթ. ՇաՀվերդյան ,Դասականգրաբարիշարահյուսականոճաբանություն,Երեւան,
2007,էջ186:
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նա լով հայ ցա կա նով խնդիր, նա խա դա սու թյան մեջ կա տա րում է ձեւի 
պա րա գա յի պաշ տոն. «Ար դարքն որ պէս զար մա ւե նիս ծաղ կես ցին, որ պէս 
մայրքն Լի բա նա նու բա զում եղի ցին....» (505): «Քա հա նա յից է այս առան
ձինն յա մե նայն երկ րա ւոր հոգ ւոց պա րա պեալ, որ պէս գա ւա զանն այն ի 
դա լա րա կան հիւ թիցն ցա մաք էր եւ ան բե ղուն....» (512): «Եւ որք նե ղե
ցին զնա եւ ծած կոյթ եղեց ժո ղովր դեան իմոյ որ պէս սիւն հրոյն անա պա
տին....» (514): «Իսկ աւա զանն, որ հաս տա տեալ կա յե կե ղեց ւոջ, որ պէս 
մայր մեր....» (492):

Զա նա զան հա մե մա տու թյուն ներ են կի րառ վում նաեւ իբ րեւ նա խադ
րու թյան մի ջո ցով, որը նույն պես ստա նում է հայ ցա կան հո լո վով խնդիր. 
«Եւ զկեն սա կիր սուրբ նշանս, որ իբ րեւ զա րե գակն փայ լէ ընդ ոլորտս 
տիե զե րաց» (516): «Աստ իբ րեւ զգառն զե նա նի ի վե րայ սրբու թեան սե
ղա նոյն եւ իբ րեւ զՔա հա նայ պա տա րա գի....» (502): «Ել ցէ իբ րեւ զլոյս ար
դա րու թիւն եւ փրկու թիւն իմ իբ րեւ զփայ լակն վա ռես ցի (511): «....պարտ 
է իւ րա քան չիւ րում ի նա խա սա ցեալ կար գացն իբ րեւ զճրագ ան շէջ վառ
մամբ առաջ նոր դել եւ զտկար եւ զտգէտ ոգիս» (511):

Նույ նա կան հա մե մա տու թյուն նե րի լեզ վա կան ար տա հայտ մա նը գրա
բա րում մաս նակ ցում են նաեւ բարդ ստո րա դա սա կան նա խա դա սու
թյուն ներ, որոնց կազ մի մեջ մտնող պարզ գե րա դաս նա խա դա սու թյուն
նե րում կի րառ վում են իբ րեւ, որ պէս հա րա բե րա կան նե րը, իսկ ստո րա դաս 
նա խա դա սու թյուն նե րում հան դես են գա լիս այն պէս, նոյն պէս, սոյն պէս 
հա րա բե րյալ նե րը: Այս պի սով՝ յու րա քան չյուր պարզ նա խա դա սու թյուն 
ար տա հայ տում է հա մե մա տու թյան մի եզ րը: Սրանց երկ րոր դա կան նա
խա դա սու թյուն նե րը նույն պես ձեւի պա րա գա են: Մեր ընտ րան քում կի
րառ վում են շա րա հյու սա կան հե տեւ յալ կա ղա պար նե րը.

Որ պէս.... այս պէս. «Որ պէս Եղիա զսուտ մար գա րէսն ձաղ կեաց եւ նա
խատ արար,.... այս պէս եւ եկե ղեց ւոյ լու սով զլու սա ւոր խոր հուրդն կա
տա րեմք» (491):

«Որ պէս կեն դա նիք.... ելին ի ջրոյ հոր ձա նաց, այս պէս եւ ի սմա է վե
րած նեալք ի ջրոյ» (492):

Որ պէս.... այն պէս. «....քան զի որ պէս խունկն ի տփի, այն պէս ծած կե ցաւ 
Աս տուա ծու թիւն ի մարմ նի» (498):

Որ պէս.... նոյն պէս. «Եւ որ պէս Ադա մաւ ապա կա նե ցաւ պատ կեր Աս տու
ծոյ, նոյն պէս եւ քրիս տո նեայք պատ կեր Աս տու ծոյ եղեն աւա զա նաւն....» 
(505): «Եւ որ պէս աղ բեւրն զդրախտն, նոյն պէս եւ աւա զանն ոռո գա նէ զե
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կե ղե ցին» (505): «....զի որ պէս եր կինք զվե րին աշ խարհն է ծած կեալ ի 
մէնջ, նոյն պէս եւ վա րա գոյրն զՍրբու թիւն սրբոցն» (496): «....որ պէս ոմն ի 
մե րոց վասն հան դեր ձեալ ատե նին ասե լով, նոյն պէս եւ եր կինք գա լա րին 
ըստ Եսա յեայ» (496): «Որ պէս նա լի էր անու շա հո տու թեամբ, նոյն պէս եւ 
Կոյսն լի էր Հոգ ւովն Սրբով եւ զօ րու թեամբ Բարձ րե լոյն....» (498):

Ինչ պես հայտ նի է, գրա բա րյան դրա կան կամ նույ նա կան հա մե մա
տու թյուն նե րի լեզ վա կան ար տա հայտ ման ձեւե րից են օրի նակ, զո րօ րի
նակ գե րա դաս բա ղադ րի չով բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը. «Եւ Աս տուած 
յայտ արար յա րար չու թեանն զաւ րի նակ եկե ղեց ւոյ՝ ի նմա նու թիւն երկ նի 
եւ երկ րի» (505):

Այս պի սի կա ռույց նե րում հա ճախ միա ժա մա նակ հան դես են գա լիս 
հե տեւ յալ բա ռե րը.

Այս պէս. «....զաւր աւ րի նակ անդ փա րա ւոն հա կա ռակ ժո ղովր դեան 
մտեալ ի ծովն, ....այս պէս եւ մեք յա ւա զան իջա նե լով մե ռու ցա նեմք զա
նե րեւոյթ փա րա ւոնն» (491—492):

Նոյն պէս. «Զո րաւ րի նակ յոր ժամ դա տա ւորք հրա պա րա կաւ ատեան 
առ նի ցեն, ....նոյն պէս եւ եր կինք գա լա րին ըստ Եսա յեայ, եւ գայ որ դին 
Աս տու ծոյ ի դա տաս տան» (496):

Նույ նա կան հա մե մա տու թյուն ներն ար տա հայտ վում են նաեւ ըստ 
նախդ րի մի ջո ցով կա պակց վող շա րա հյու սա կան կա ռույց նե րում. «....
ըստ խորհր դեան եւ ըստ կար գի սար կա ւա գունքն քա րո զու թեամբ հրա
ւի րեն զժո ղո վուրդն» (496): «....ըստ բա նին Աս տու ծոյ, որք աղա ղա կէ ին 
առ այն, որ նստէր ի վե րայ աթո ռոյն....» (496): «....ակն ունիմք փե սա
յին Քրիս տո սի գալս տեանն, ըստ տեառն բա նին....» (491): «Եւ ոչ է ումեք 
իշ խա նու թիւն մա տու ցա նել նու էր խունգ Աս տու ծոյ.... ըստ նմա նու թեան 
հրեշ տա կա պե տին» (499), «....եր կինք գա լա րին ըստ Եսա յեայ» (496):

Ճա ռե րում գոր ծած վում են նաեւ բա ռար մա տին կցվող ա/պէս, ա/
բար վեր ջա ծանց նե րի օգ նու թյամբ ար տա հայտ վող նույ նա կան հա մե մա
տու թյուն նե րը. «Փա րախ է ոչ խա րաց, որ գա զա նա բար գո ղա նան, ....աւ
ձա բար սո ղին եւ գա զա նա բար ըն դոս տու ցա նեն» (490): «Եւ առ Իս րա յէլ 
զմէջս ձեր շրջա պա տեալ եւ ծե րու նա բար ի ցուպ յե ցեալ....» (494): «....
անդ կա րա պե տա բար վասն մեր եմուտ Քրիս տոս» (495): «Զա նա զա նա պէս 
զե ղուն առ իւ րա քան չիւր աւ գուտ» (495): «Նոյն պէս արե գակ նա պէս շրջան 
առեալ զճա խա րակն զե կու ցա նէ զլոյս անե ղին բօ ցա փայ լեալ երե սաւք» 
(495—496): «Զի ստու գա պէս Աս տուած էր, որ բնա կի ի մի ջի նո րա» (514):
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Բաղ դա տա կան հա մե մա տու թյան ար տա հայտ ման հա մար, ինչ պես 
գի տենք, գրա բա րում ամե նից առաջ գոր ծած վում են գոյն վեր ջա ծան
ցը, ինչ պես նաեւ քան նա խադ րու թյու նը, որը դրվում է հատ կա նիշ ցույց 
տվող բա ռից հե տո՝ կա պակ ցե լով բա ռեր ու բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ, 
ինչ պես նաեւ նա խա դա սու թյուն ներ: «Ուրա՛խ լեր, եկե ղե ցի՛ սուրբ, աշ տա
րա՛կ հզօր, բա՛րձր քան զա ռա ջինն, առա ւել պա տուա կան եւ գե րա գոյն, 
քան զծառն Սա բե կայ» (508): «Քան զի դու, փո խա նակ եդե մա կան դրախ
տին, պար գեւե ցար մեզ յերկ րի դրախտ հո գեւոր եւ պայ ծառ քան զա ռա
ջինն» (505)։

Ճա ռե րում գոյն վեր ջա ծան ցով բաղ դա տա կան հա մե մա տու թյուն նե
րի օրի նակ ներ չեն հան դի պել: Չկան նաեւ գե րադ րա կան իմաստ ար տա
հայ տող հա մե մա տու թյան օրի նակ ներ:

Սյու նե ցու ճա ռե րում գոր ծած վող ար տա հայտ չա կան տա րած ված 
եղա նակ նե րից է մակ դի րը: Յու րա քան չյուր հե ղի նակ յու րո վի է ար տա
հայ տում իր մտքերն ու հույ զե րը, եւ բա ցա ռիկ կա րեւոր դեր ունեն նրա 
ան հա տա կան ըն կա լու մը, երեւույթ նե րի ու դրանց լեզ վա կան ար տա հայ
տու թյուն նե րի մի ջեւ անակն կալ ու ան սո վոր առն չու թյուն նե րը հայտ նա
բե րե լու ձիր քը: Եւ, իհար կե, այս պա րա գա յում սո վո րա կան բա ռը նույն
պես գե ղար վես տո րեն վերս տեղծ վում է որ պես մակ դիր՝ բա ռին հա ղոր
դե լով նուրբ երանգ ներ։ Ստ. Սյու նե ցին ստեղ ծել է առանձ նա հա տուկ 
մակ դիր ներ, որոնք ամե նից առաջ երաժշ տա կա նու թյուն են հա ղոր դում 
ճա ռե րին։ Վե րոն շյալ ճա ռե րում գե րակշ ռում են ածա կա նով ար տա հայտ
ված մակ դիր նե րը, որոնք կազ մու թյամբ բա ղադ րյալ են։ Այս տեղ ակն
հայտ կեն սու նա կու թյուն են դրսեւո րում գրա բա րյան առան ձին հղկված 
ձեւե րը, գրա բար բա ռե րի՝ հա տուկ խնամ քով ընտր ված այն շեր տը, որ 
նկա տե լի բա նաս տեղ ծա կան երան գա վո րում ունի եւ շեշ տում է ար տա
հայ տու թյան եղա նա կի ծան րու թյունն ու հան դի սա վո րու թյու նը: Լ. Եզե
կյա նը նշում է. «Առար կա յի կամ երեւույ թի բազ մա հատ կա նիշ եւ պատ կե
րա վոր բնու թա գի րը ավե լի ակն հայտ է բար դու թյուն նե րով ար տա հայտ
ված մակ դիր նե րի գոր ծա ծու թյան դեպ քում»4: Մեր ընտ րան քում առատ 
գոր ծա ծու թյուն ունեն բարդ եւ ածան ցա վոր մակ դիր նե րը՝ ահագ նա տե սիլ 
կեր պա րանք (509), աղաւ նա կերպ երեւումն (493), անախտ փե սա յա րան 
(503), անա րատ կնդրուկ (499), անեղ Աս տուած (503), ան ճառ տնաւ րի

4 լ . եզեկյան ,Հայոցլեզվիոճագիտություն,Երեւան,2007,էջ341։



2022 Ա. ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՉԱՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՍՅՈՒՆԵՑՈՒ ՃԱՌԵՐՈՒՄ 143

նու թիւն (490), ան վա նե լի պա րիսպ (504), աւե տա րա նա կան ճա նա պարհ 
(493), բազ մա պա տիկ խրատ (503), բա նա ւոր ոչ խարք (490), դա լա րա կան 
հիւթ (512), եդե մա կան դրախտ (505), եզե կի է լեան ջուր (492), երկ րա ւոր 
հո գի (512), երփ նան կար թռչունք (507), թա գա ւո րա կան պատ կեր (493), 
թանձ րա խիտ տե րեւ (505), ժան տա խառն չա րիք (490), իմա նա լի աշ խարհ 
(494), լու սա կազմ պսակ (503), լու սա կէզ գա ռինք (493), լու սա ւոր խոր
հուրդ (491), ծայ րա տաշ վէմ (509), կա յա կան տե սու թիւն (501), կու սա ծին 
մար մին (507), հայ րա կան շնորհ (492), ձե ռա գործ տա ճար (501), ճշմա րիտ 
վար դա պե տու թիւն (492), մշտա ծին աւա զան (492), նո րա ձայն բան (512), 
ուղիղ հա ւատ (490), ուղ ղա փառ խոս տո վա նու թիւն (490), չո րեք մաս նեան 
մար մին (490), սեւա գունդ ջո լիրք (490), վար սա ւոր ծառ (505), վեր նա կան 
փառք (492), փայ տե ղէն նուագ (503), փրկչա կան Խաչ (490), քա հա նա յա
կան խորհր դա ծու թիւնք (496), քա ռա նիւ թեայ տարր (490), քա ռա նիւ թեան 
բնու թիւն (494), Քրիս տո սա շէն տա պան (506): Հե տաքր քիր է, որ եր կու 
ճա ռե րում միայն մեկ պարզ ածա կա նով ար տա հայտ ված մակ դիր կա՝ 
սուրբ առա քեալք (499), սուրբ եկե ղե ցի (490), Սուրբ Հո գի (490), սուրբ Սե
ղան (497), սուրբ Վեր նա տուն (499), սուրբ դրախտ (505)։

Հարկ է նշել, որ բա ղադ րյալ մակ դիր նե րի մեջ քա նա կով առանձ նա
նում են հատ կա պես աս տուած (նաեւ աս տուա), երկն, կեանք, հո գի, հուր 
սե րող հիմ քե րով մակ դիր նե րը՝ աս տուա զարդ խո րան (503), աս տուա ծաբ
նակ խո րան (506), աս տուա ծա գործ հրաշք (505), աս տուա ծա գործ սքան
չե լիք (491), աս տուա ծա խաւս վար դա պե տու թիւն (505), աս տուա ծա յին 
խոր հուրդ (495), աս տուա ծա սէր ան ձինք (504), երկ նա ծո րան կե րա կուր 
(492), երկ նա յին անա պատ (509), երկ նա յին խո րան (509), երկ նա չափ սան
դուղք (508), երկ նա ւոր զաւրք (502), երկ նա ւոր պար (503), երկ նա ւոր փե
սայ (504), կե նա րար հայր (493), կեն դա նի ջուր (492), կեն դա նի հաց (504), 
կեն սա կիր խաչ (505), կեն սա կիր նշան (516)։ Գե րակշ ռում են նաեւ հո գի 
եւ հուր (հուր >հր) սե րող հիմ քե րով մակ դիր նե րը՝ հո գեւոր դրախտ (505), 
հո գեւոր ծնունդ (492), հո գեւոր սե ղան (497), հրա բուն զաւրք (502), հրե ղէն 
եր կին (501), հրե ղէն հե ղեղ (506)։ Այս պի սով՝ Ստ. Սյու նե ցու ան հա տա
կան ըն կալ ման շնոր հիվ նրա ճա ռե րում սո վո րա կան բա ռե րը նույն պես, 
հայտն վե լով նոր գոր ծա ծու թյամբ, ձեռք բե րե լով անակն կալ եւ ան սո
վոր առն չու թյուն ներ, դառ նում են փո խա բե րա կան մակ դիր ներ, հայտ
նա բեր վում նո րո վի եւ ձեռք բե րե լով ուժեղ ար տա հայտ չա կա նու թյուն՝ 
դառ նում գե ղար վես տա կան պատ կե րի կենտ րոն: Իհար կե, Ստ. Սյու նե
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ցու ճա ռե րի մակդ րա յին հա մա կար գում գե րիշ խում են ածա կա նով ար
տա հայտ ված մակ դիր նե րը, սա կայն մակդ րի ոճա կան գոր ծա ծու թյան 
հե տաքր քիր ձեւեր կան նաեւ գո յա կան որոշ չի ուղ ղա կան եւ սե ռա կան 
հո լով նե րով՝ գո հու թեան բա ժակ (501), ճար տա րա պետ նա ւա վար (503), 
փրկու թեան սա ղա ւարտ (493), որոնց շնոր հիվ որոշ չա յին եւ ստա ցա կան 
կրկնակ հատ կա նիշ նե րի հա մադ րու թյու նը քե րա կա նա կան նույն ձեւի 
մեջ, ար տա հայ տե լով եր կու եզ րե րին հա տուկ իմաս տա յին նրբե րանգ ներ, 
յու րօ րի նակ գե ղար վես տա կա նու թյուն է հա ղոր դում խոս քին5: Դեր բա յով 
ար տա հայտ ված մակ դիր նե րը ներ քին շարժ ման ար տա հայ տու թյուն են 
դառ նում մակդ րա վոր կա պակ ցու թյան մեջ՝ անաս նա ցեալ մար դիկ (496), 
բօ ցա փայ լեալ երես (495), թեւա բու սեալ թեւ (492), նո րած նեալ որ դեգ րու
թիւն (493): Ստ. Սյու նե ցու ճա ռե րում առանձ նա կի հե տաքրք րու թյուն են 
ներ կա յաց նում եւ ավե լի ամ բող ջա կան են բնու թագ րում մա կադ րյա լը 
բազ մա բա ղադ րիչ մակդ րա վոր կա ռույց նե րը՝ անախտ անա պա կան մար
մին (503), աս տուա ծա յին եւ երկ նա յին խոր հուրդ (512), ար ձան հաս տա
տուն եւ ան շարժ (507), գա զա նա բա րու եւ անաս նա ցեալ մար դիկ (496), գա
ռինք ան մեղք եւ հան դարտք (507), երկ նա յին անա պատ ան կոխ եւ ան մեր
ձե նա լի (509), կեն դա նի եւ յա ւե տա խա ղաց ջուր (492), հեզ եւ հան դարտ 
երեւումն (509), հո գեւոր եւ պայ ծառ դրախտ (505), ճշմա րիտ եւ առողջ հա
ւատ (503), մայ րախ նամ եւ լու սա ծին մկրտու թիւն (492), յստակ եւ անաղտ 
վարս (511), ոս կե ղէն եւ անա րատ ոգի (512), եկե ղե ցի՝ սուրբ, իմա նա լի 
(505), սպի տա կա փայլ եւ լու սա կազմ պսակ (503), քա ջուղ ղէշ6 եւ վար սա ւոր 
հան դէս (505)։

Ստ. Սյու նե ցու ճա ռե րի լեզ վում բա ռե րի, բա ռա կա պակ ցու թյուն նե
րի եւ առան ձին նա խա դա սու թյուն նե րի հա ճա խա կի հան դի պող կրկնու
թյուն նե րը նույն պես յու րօ րի նակ ար տա հայտ չա ձեւեր են՝ մտքերն ընդգ
ծե լու, դրանց բազ մա կիու թյունն ու հատ կա նի շի սաստ կու թյու նը շեշ տե
լու հա մար: Ճա ռե րի մի քա նի պար բե րու թյան մեջ՝ տո ղասկզ բում, հայ 
եկե ղե ցին զա նա զան գե ղե ցիկ մակ դիր նե րով փա ռա բա նող նույն կամ 
գրե թե նույն նա խա դա սու թյան կրկնու թյամբ ավե լա նում է խոս քի զգաց
մուն քայ նու թյու նը. «Ուրա՛խ լեր, եկե ղե ցի՛ սուրբ, իմա նա լի՛ դրախտ, աս
տուա ծա գործ հրաշք եւ սքան չե լիք» ( 505): «Ուրա՛խ լեր, եկե ղե ցի՛ սուրբ, 

5 Տե՛սյու . ավետիսյան ,Արեւմտահայբանաստեղծությանլեզուն,Երեւան,2002,էջ423:
6 Բառիուղղագրությունըհեղինակայինէ:
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քան զի ի քո խոր հուրդ նա հա պետն, երկ րորդ հայրն աշ խար հի.... շի նեաց 
սե ղան Տեառն եւ մա տոյց ող ջա կեզս փրկու թեան Աս տու ծոյ....» (507): 
«Ուրա՛խ լեր, եկե ղե ցի՛ սուրբ, քրիս տո սա շէ՛ն տա պան կամ աս տուա ծաբ
նակ խո րան....» (506): «Ուրա՛խ լեր, եկե ղե ցի՛ սուրբ, խոր հուրդ աբ րա հա
մեան խո րա նին, յո րում տա ղա ւա րեաց Աս տուած ճշմար տա պէս» (508): 
«Ուրա՛խ լեր, եկե ղե ցի՛ սուրբ, առա ւել պա տուա կան եւ գե րա գոյն, քան 
զծառն Սա բե կայ» (508): «Ուրա՛խ լեր, եկե ղե ցի՛ սուրբ, ան կի զե լի մո րե
նի՝ աս տուա ծա յին հրովն պայ ծա ռա ցեալ, ոչ իբր ահագ նա տե սիլ» (509): 
«Ուրա՛խ լեր, եկե ղե ցի՛ սուրբ, աշ տա րակ հզաւր, բարձր քան զա ռա ջինն....» 
( 508): «Ուրա՛խ լեր, եկե ղե ցի՛ սուրբ, նմա նու թիւն երկ նա յին խո րա նին» 
(509): «Ուրա՛խ լեր, մա՛յր Սիովմն, եկե ղե ցի՛ սուրբ, քան զի օրէնքն, որ ի Սի
նայ տուան, այժմ դա դա րեաց եւ ի տե ղի ետ....» (513):

Այլ պար բե րու թյուն նե րի սկիզբն է դառ նում կրկնվող սա ցու ցա կան 
դե րա նու նը՝ գոր ծած ված տար բեր հո լո վա ձեւե րով։ Ուղղա կա նով՝ «Սա 
է, որ զան տա նե լին եբարձ յին քեան....»: «Սա է, որ միա ծին տա րա ծեաց 
զբա զուկն իւր»: «Սա է փայտ կե նաց պատս պա րո ղաց....»: «Սա է յեր կին 
ի վեր ճա նա պար հոր դու թիւն»: «Սա է, որ զա մե նե ցունց թագն ծաղ կե ցաւ 
ծա ղիկ»: «Սա է երկ նա ւոր հա ցին սե ղան» (516): «Սա է յեր կին ի վեր ճա
նա պար հոր դու թիւն»: «Սա է, որ զա մե նե ցունց թագն ծաղ կե ցաւ ծա ղիկ»: 
Ներ գո յա կա նով՝ «Ի սմա պա տա րա գի Քրիս տոս: «Ի սմա բաշ խի մար մին 
եւ արիւն տէ րու նա կան» (515): Գոր ծիա կա նով՝ «Սո վաւ գտցի թո ղու թիւն 
մե ղաց»: «Սո վաւ աշ խարհ լու սա ւո րին, սո վաւ փրկին հո գիք ննջե լոց, սո
վաւ լի նի պտղա բե րու թիւն աշ խար հի, սո վաւ զմայ լին ման կունք եկե ղեց
ւոյ, սո վաւ գտցի թո ղու թիւն մե ղաց» (515—516): Ուշագ րավ են գրա բա րին 
հա տուկ շա րա հյու սա կան այն կա ռույց նե րը, որ տեղ միեւ նույն հա մաբ
նագ րում կողք կող քի կի րառ վում են կրկնվող միա վոր նե րը, եւ կրկնու
թյան շնոր հիվ ուշադ րու թյու նը հրա վիր վում է կրկնվող բա ռի վրա, ինչ
պես. «....ի ջրոյ ստեղ ծեալ կեն դա նիք թեւա բու սեալ թեւաւք ելին ի ջրոյ 
յոր ձա նաց» (492), «հո տո տե ցաւ Տէր ի հոտ անու շից» (507): «Գնա լով ի 
զաւ րու թե նէ ի զաւ րու թիւն» (492): «....նո րո գու թեամբ նո րո գե ցան ի կեր պար 
ի պատ կեր կեր պա րա նացն Աս տու ծոյ....» (509): «....բե ռինք՝ մարդ կան 
հո գիք լու սա ւո րեալք աւա զա նին լու սովն» (490): «....բարձ րեալ ունի զբո
վան դակ շի նուած եկե ղեց ւոյ զէն զեն լիս իւր» (514):

Ստ. Սյու նե ցու ճա ռե րում հա ճա խա դեպ են հո ման շա յին կրկնու թյուն
նե րի կի րա ռու թյուն նե րը, երբ միեւ նույն բա ռի կրկնու թյան փո խա րեն 
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գոր ծած վում են հո մա նիշ բա ռեր, որոնք, հա ջոր դե լով մե կը մյու սին, ավե
լի պատ կե րա վոր են ներ կա յաց նում երեւույ թը կամ գոր ծո ղու թյու նը՝ ան
թիւ եւ ան հա մար (508), անեղծ եւ անա պա կան (513), յստակ եւ անաղտ 
(511), ահ եւ եր կիւղ (502), սպի տա կա փայլ եւ լու սա կազմ (502), անախտ եւ 
անա պա կան (503), հեզ եւ հան դարտ (512), դա դա րեաց եւ տե ղի ետ (513), 
անուա նելկո չել (515), ան կեղծ եւ աներ կեւան (490)։ Բե րենք բնագ րա յին 
օրի նակ ներ. «....շի նեաց ի քեզ սե ղան եւ կանգ նեաց ի քեզ ար ձան հաս
տա տուն եւ ան շարժ....» (507): «....հեզ եւ հան դարտ երեւ մամբ տնաւ րի
նեալ ի քեզ զխոր հուրդն....» (509)։ «Ցուպ քո եւ գա ւա զան նո քա մխի թա
րե ցեն զիս» (505): «....կան թե ղացն եւ ջա հիցն վառ մունք» (494):

Եր բեմն կրկնու թյան գոր ծա ռույ թով կա րող են հան դես գալ խո նարհ
ված բայն ու բա ռա յին իմաս տով հո մա նիշ, սա կայն ձեւով դեր բա յա կան 
քե րա կա նա կան միա վո րը, ինչ պես՝ «Իսկ դու դա դա րեալ հան գեար ի վե րայ 
հի ման առա քե լոց եւ մար գա րէ ից» (507): «Եդին ի վե րայ բարձր աշ տա
նա կի, որով լու սա ւո րեալ պայ ծա ռա նայ եկե ղե ցի սուրբ» (512)։ Այս կա
ռույց ներն ավե լի են ընդգ ծում հո մա նիշ բա յե րի ար տա հայ տած իմաստ
նե րը՝ հե ղի նա կին հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով դի պուկ ու ճշգրիտ պատ
կե րե լու ներ կա յաց վող տե սա րա նը:

Լեզ վի ար տա հայտ չա մի ջոց նե րից է հա կադ րու թյու նը, որը կի րառ
վում է լեզ վի գրե թե բո լոր մա կար դակ նե րում։ Բնա կա նա բար, բա ռա յին 
մա կար դա կում հա կադ րու թյու նը դրսեւոր վում է հա կա նիշ նե րի մի ջո ցով։ 
Հա կա նիշ նե րի էա կան եւ գլխա վոր ոճա կան առանձ նա հատ կու թյու նը 
խոս քի մեջ հա կադ րույ թի ձեւա վո րումն է։ «Հա կադ րույ թը ոճա կան այն 
հնա րանքն է, երբ խոս քի մեջ գործ են ած վում իրար հա կա դիր, բա ցա
սող, իրար ներ հակ հատ կա նիշ ներ, առար կա ներ, դրանց հա մա պա տաս
խան հա կա նիշ բա ռե րով՝ դրա նով իսկ ար տա հայ տե լով եւ ավե լի ցայ
տուն դարձ նե լով խո սո ղի (գրո ղի) վե րա բեր մունքն ու գնա հա տա կա նը 
նշված առար կա նե րի, երեւույթ նե րի եւ հատ կա նիշ նե րի գնա հատ մամբ»7։ 
Ստ. Սյու նե ցին եկե ղե ցուն նվիր ված եր կու ճա ռե րում էլ գե ղե ցիկ հա կադ
րու թյուն ներ ունի. «Նա կպերբ ու ձիւ թով ան մուտ յար կա ծից ջրոյն եղեւ, 
իսկ դու շնոր հաց Սրբոյն Հոգ ւոյն պահ պա նեալ՝ ներ քուստ եւ ար տա քուստ» 
(506)։ «Ոչ միայն էջք եւ ելք, այլ եւ բա նա կա տեղք….» (509): «....Վասն զի 
ար տա քոյ վա րա գու րի երկ րիս նմա նու թիւն է, որ պէս ներ քոյնս՝ իմա նա

7 լ . եզեկյան ,նշ.աշխ.,էջ236։
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լի աշ խար հին» (494)։ «....Իսկ քո դրունք բաց են հա նա պազ ի տուէ եւ 
ի գի շե րի....» (507)։ «Իսկ ահե կաւն իմաս տու թեամբ մտաւք մե րովք յա
րեւ մուտս խո կալ եւ լսե լեաւք մե րովք ընդ հիւ սի սի եւ ընդ հա րաւ ար ձա
կել....» (491—492)։ «Իսկ զսփռումն վա րա գու րին եւ ժո ղո վումն....» (496)։ 
«Եւ Սե ղա նոյն ծած կելն եւ բա նալն նշա նա կէ զյայտ նա պէս երեւելն ամե
նայն արա րա ծոց» (497)։ «Իսկ զԱ ւե տա րանն վե րա ցու ցա նել եւ իջու ցա նել 
ի բե մէն՝ մեզ խո նար հիլ Աւե տա րա նին....» (500)։ «....Յո րոյ վե րայ թէ պէտ 
եւ յա րեան գետք եւ իջին անձ րեւք եւ շնչե ցին հողմք....» (508)։ «....Այլ 
Ինքն փո խա նակ ամե նե ցուն զե նա նի, զի մա հուամբ Իւ րով մե ռե լոց եւ կեն
դա նեաց առ հա սա րակ կեանս շնոր հես ցէ» (508)։ «Իսկ եր կու ձի թե նիքն, 
կա ցեալ մի ընդ աջ մէ եւ մի ընդ ահե կէ ջա հին....» (512)։ «....Որ ցու ցա նէ ի 
գլուխս եւ յոտս՝ եւ յաջս եւ յա հեակս....» (512)։ «....Որ նստէր եւ յառ ներ եւ 
լու սա տու լի նէր Իս րա յե լի....» (514)։ «Եզեն Հայր զգառն, փափ կու թեան՝ 
զմար մին եւ զա րիւն կե նա րա րին խառ նեաց ընդ Աս տուա ծու թեան, որով 
կեն դա նա ցաւ մե ռե լու թիւն մեր» (514)։ «....Ոչ իբր ահագ նա տե սիլ կեր պա
րանք ի զար մանս մար գա րէա կան դա սուց, այլ հեզ եւ հան դարտ երեւ
մամբ տնաւ րի նեալ ի քեզ զխոր հուրդն....» (509)։ «Արդ, առա ջին հրե ղէն 
երկ նիւն ծած կի Սուրբ Եր րոր դու թիւն ի հրա բուն զաւ րացն, եւ երկ րորդ 
երկ նաւն հաս տա տու թեամբ՝ ան մար մինք՝ ի մարմ նա ւո րացս» (502)։ Ինչ
պես նկա տում ենք, գրե թե բո լոր օրի նակ նե րում հա կա նիշ նե րը մի մյանց 
միա ցել են եւ շաղ կա պով, որն օժան դա կում է հա կադ րու թյունն ավե լի 
ցայ տուն ար տա հայ տե լուն։ Իսկ ահա վեր ջին օրի նա կում մենք ունենք շա
րա հյու սա կան մա կար դա կին բնո րոշ ոչ.... այլ ժխտա կան կա ռույ ցը, որի 
օգ նու թյամբ հա մա դա սա կան առա ջին նա խա դա սու թյամբ ար տա հայտ
վում է ժխտում, իսկ երկ րոր դով՝ ժխտված երեւույ թին հա կա ռակ իրո
ղու թյուն8։ Գրա բա րում ձեւա բա նա կան մա կար դա կում հա կադ րու թյունն 
առա վել ակն հայտ է անձ նա կան եւ ցու ցա կան դե րա նուն նե րի դի մա յին 
հա կադ րու թյամբ9։ «Խոր հուրդ եւ կար գա ւո րու թիւն եկե ղեց ւոյ» ճա ռում 
կա եր կու օրի նակ. «Նա ապա ւէն շի նե ցաւ տա րեւո րա կան աղե տիցն, իսկ 
դու յարկ ապա ւի նի գտար մե ղա ւո րաց ըմբռ նեալք ի թա կար դէ գե հե նի ի 
հրե ղէն հե ղե ղին» (506)։ «Զի նա թէ պէտ եւ, յար դա րոյն Նո յէ կազ մե ցաւ, 
իսկ դու ի Տեառ նէ ամե նե ցուն գո յա ցար» (506)։

8 Տե՛սթ. ՇաՀվերդյան ,նշ.աշխ.,էջ231—232։
9 Ավելիմանրամասնտե՛սնույնտեղում,էջ222—223։
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Հա վարտ նշենք, որ Ստ. Սյու նե ցին եկե ղե ցուն նվիր ված ճա ռե րում 
լեզ վի պատ կե րա վոր ման եւ ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի կի րառ մամբ բա
ռին հա ղոր դում է այն պի սի երանգ ներ, որ երաժշ տա կան ռիթմ է հի շեց
նում։ Ճա ռե րի յու րա քան չյուր պար բե րու թյուն մի հե տաքր քիր դրվագ է՝ 
հա մեմ ված մակ դիր նե րով, հո ման շա յին կրկնու թյուն նե րով, հա կադ րու
թյամբ։ Հենց Սյու նե ցու՝ եկե ղե ցին բնու թագ րող պատ կե րա վոր խոս քով էլ 
ավար տենք. «Ո՜վ աս տուա զարդ խո րան, ո՜վ ճշմար տա պէս լու սոյ բնա կա
րան, ո՜վ անախտ փե սա յա րան, առա քե լոց հան դի սա րան, մար տի րո սաց 
վկա յա րան, հայ րա պե տաց ժո ղո վա րան, հրեշ տա կաց բնա կա րան, հա ւա
տա ցե լոց յարկ ապա ւի նի, քաղ ցե լոց համ բար ան ծա խե լի, կեն դա նի հա
ցին շտե մա րան, մե ղու ցե լոց քա ւա րան, ....մո լո րե լոց դար ձա րան, ծա րա
ւե լոց աղ բիւր ջրոյ խա ղա ցե լոց ի կեանսն յա ւի տե նից» (503—504)։

РЕЗЮМЕ

Изучение	литературных	памятников	средневековой	Армении	дает	важ-
ный	материал	для	истории	армянского	языка.	Степанос	Сюнеци	развил	ши-
рокую	литературную	деятельность.	Он	сочинил	тирады,	которые	отличаются	
художественными	достоинствами.

Tирады	 Степаноса	 Сюнеци	 представляют	 особый	 интерес	 в	 языко-
вом	 значении.	 Эти	 произведения	 отличаются	 своими	 теологическими,	
художественными	достоинствами.

Тирады	изобилуют	эпитетами,	сравнениями,	повторами,	антитезами.	Ис-
пользование	этих	стилистических	средств	дает	им	необычайную	экспрессию	
и	эмоциональность.

SUMMARY

The study of historical monuments of the Middle Armenian period provides 
us with an important material for the history of the Armenian language. Stepanos 
Syunetsi had developed a wide system of chronology. He composed tirades that are 
distinguished	by	their	fictional	merit.	Stepanos	Syunetsi’s	tirades	are	of	particular	
interest from the linguistic point of view. Tirades are rich in epithets, similes, repeti-
tions, antitheses. The use of these stylistic means endows tirades with extraordinary 
expression and emotion.



ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԵՒ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Ար դար պա տե րազմ» եւ «անար դար պա տե րազմ» եզ րե րը, որ դար
ձել են պա տե րազմ—խա ղա ղու թյուն հա կադ րու թյան վե րա բե րյալ ժա մա
նա կա կից ուս մունք նե րի հիմ քը, բխում են Կա թո լիկ եկե ղե ցու սքո լաս տիկ 
հա մա կար գից։ Դա վա նա կան այս ուղ ղու թյան հե տեւորդ այ լեւայլ տե րու
թյուն նե րի պա րա գա յին, որոնք հա մաշ խար հա յին կամ տա րա ծաշր ջա նա
յին տի րա պե տու թյան են ձգտել, մի ջին դա րե րում այս հա կադ րու թյան 
հան գու ցա լու ծումն առաջ նա յին կա րեւո րու թյուն ձեռք բե րեց։ Պետք էր 
«նվա զեց նել» պա տե րազմն իբ րեւ մեղք նկա տե լու զգա ցո ղու թյու նը, ար
դա րաց նել ռազ մա կան գոր ծո ղու թյունն ու դրա նից ան բա ժա նե լի բռնու
թյուն ներն ու զրկանք նե րը, որ պատ ճառ վում են խա ղաղ բնակ չու թյա նը։ 
Եւրո պա կան քա ղա քակր թա կան տի րույ թում «Ար դա րա ցի պա տե րազ մի» 
տե սու թյան հիմ նա դիր են հա մար վում Պլատոնը, Արիս տո տելն ու Կի
կե րո նը։ Ան գամ ոմանք կարծում են, թե առա ջինն Արիս տո տելն է կի
րա ռել «Ար դա րա ցի պա տե րազմ» ար տա հայ տու թյու նը ժամանակակից 
ընկալման շարակարգում1։ «Քա ղա քա կա նու թյուն» վեր տա ռյալ իր բա
նագ րու թյան մեջ նա նշել է, թե Պե տու թյուն ներն ան խու սա փե լիո րեն 
զգում են կա րիքն այն պի սի զին ված ուժե րի, որոնք գոր ծուն եւ ազ դե ցիկ 
կլի նեն ոչ միայն իրենց նե րերկ րյա տա րածք նե րի պաշտ պա նու թյան ըն

1 «Պլատոնիցազդվելով՝Արիստոտելնիր«Քաղաքականություն»երկասիրությանմեջ
ներմուծեց«արդարպատերազմ»կապակցությունը»․տե՛սС.  М аф фе т то н е , Справедливая 
Война и гуманитарная интервенция, «Валдайские записки», Валдай Международный Дискуссионный 
клуб #19,հունիս,2015,էջ3։Պլատոնը«Պետության»էջերումարդեն«Արդարպատերազմն»
իբրևառանձինմիավորտրոհելէր՝դիտարկելովնաևպատերազմումկիրառվողընդունելի
միջոցներիխնդիրը։ԱյդշրջանումիսկՀինՀռոմումկատարելապեսգիտակցվումէր«Արդար
պատերազմ»և«Արդարությունիպատերազմի»արտահայտություններիկարևորությունը․
տե՛ս А .  С к в о р ц ов, Этические проблемы войны в русской религиозной философии ХХ в., 
«Этическая мысль», 2001,էջ219։Սակայն«Արդարպատերազմ»“bellum iustum”եզրնստեղծել
էԿիկերոնը․տե՛սH.-G. Justenhoven, W․ A. Barbieri, Jr. (Eds.), published by De Gruyter, 2012, գրքում՝
A ․  K e l l e r , Cicero: Just War in Classical Antiquityհոդվածը,հմմտ․S ․  A l be rt , Bellum iustum. Die 
Theorie des 'Gerechten Krieges' und ihre praktische Bedeutung für die auswärtigen Auseinandersetzungen 
Roms in republikanischer Zeit. Frankfurter Althistorische Studien, vol. 10 (Kallm_nz: 1980)։

ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ, 
ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ
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թաց քին, այլ նաեւ հա րա կից շրջան նե րում ծա վալ վող ընդ հա րում նե րի 
պա րա գա յին։ Թշնա մի նե րին պետք է եր կյուղ ներշն չել ոչ միայն եր կիր 
ներ խու ժե լու դեպ քում, այլ նաեւ, երբ նրանք տա կա վին հե ռու են։ Իբ րեւ 
հույժ կա րեւոր խնդիր «Ար դար պա տե րազ մի» տե սա կան վեր լու ծու թյու
նը հու զել է ոչ միայն Արեւ մուտ քի, այլ նաեւ Արեւել քի մտա ծող նե րի հո
գի նե րը։ Ար դեն ամ բող ջո վին հա մա կարգ ված եւ ներ կա յիս իմաս տա յին 
երան գա վո րում նե րով հարս տա ցած «ար դա րա ցի» եւ «անար դար» պա տե
րազմ հաս կա ցու թյուն ներն ի հայտ են գա լիս առա ջինն Օգոս տի նոս Երա
նե լու եր կե րում։ Ավե լի ուշ դրանք իշ խող են դառ նում Կա րո լին գյան կոչ
ված վե րած նուն դի գա ղա փա րա խո սու թյան մեջ, հե տա գա յում կազ մե լով 
խա չակ րաց ար շա վանք նե րի գա ղա փա րա բա նու թյան առանց քը։ Եւ վեր
ջա պես տե սու թյանն ավար տուն ձեւ ու կա ռույց շնոր հե ցին ԺԳ. եւ հա
ջոր դած դա րե րի կա թո լիկ մտա ծող նե րը, ինչ պես ասենք Լաու րեն տիուս 
Իս պա նա ցին, Հով հան Տեւ տո նա ցին, Ռայ մոն Փե նյա ֆոր թա ցին եւ այլք։ 
Վեր ջինս նաեւ սահ մա նեց այն հատ կա նիշ նե րը, որոն ցով տար բեր վում են 
ար դար եւ անար դար պա տե րազմ նե րը։ Ան ցյա լի մտա ծո ղի պատ կե րաց
մամբ «ար դար» եւ «անար դար» պա տե րազմ նե րը կա րե լի է տար բե րել հե
տեւ յալ հան գա մանք նե րով՝

Ա) Պա տե րազմ հայ տա րա րո ղի ան ձով. պա տե րազմ հայ տա րա րո ղը 
պետք է աշ խար հիկ իշ խա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ լի նի, եւ ոչ մի դեպ
քում՝ հո գեւոր։

Բ) Պա տե րազ մե լու առար կա յով. պա տե րազ մի նպա տա կը պետք է լի
նի «սե փա կա նու թյան» պաշտ պա նու թյու նը։

Գ) Հա կա մար տու թյան պատ ճա ռով. ասել է թե՝ ին չու է սկսվում պա
տե րազ մը, եւ այս կա պակ ցու թյամբ պա տե րազմ հայ տա րա րող ան ձը 
պետք է նաեւ մտա ծի՝ ո՛ր դեպ քում պետք է խա ղա ղու թյուն հաս տատ վի։ 
Դ) Ոգով. պա տե րազ մը պետք է վար վի առանց կրքե րի, այ սինքն՝ առանց 
ատե լու թյան եւ վրեժխնդ րու թյան զգա ցում նե րի։

Ե) Պա տե րազմ հայ տա րա րող իշ խա նու թյամբ. ում ան վամբ, կամ հա
նուն ում է պա տե րազմ հայ տա րար վում օր.՝ եկե ղե ցու կամ իշ խա նի (հա
նուն թա գու հու եւ այլն):

Դեռ վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րում գո յու թյուն են ունե ցել պա տե
րազ մե լու օրենք ներ եւ կա նոն ներ։ Իսկ ար դեն մեր օրե րում՝ Ի.—ԻԱ. դա
րե րում, ար դա րա ցի պա տե րազմ սկսե լու եւ վա րե լու տե սու թյան ու չա
փա նիշ նե րի վե րա բե րյալ ստեղծ վել է բա վա կան հա րուստ գրա կա նու
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թյուն, այդ չա փա նիշ ներն ստա ցել են կա նո նա կան ուժ եւ ամ րագր վել 
մի ջազ գա յին իրա վուն քի փաս տաթղ թե րում։ «Ար դա րա ցի պա տե րազ մի» 
դրույթ նե րը պաշ տո նա պես ամ րագր վել են ժա մա նա կա կից այն պի սի վա
վե րագ րե րում, ինչ պի սիք են Հա ա գա յի եւ Ժնեւի հա մա ձայ նագ րերն ու 
պայ մա նադ րու թյուն նե րը, կամ ՄԱԿի կա նո նադ րու թյու նը։ Թեեւ քա ղա
քակր թա կան առու մով ներ կա յիս մար դը միան շա նակ տար բեր վում է նա
խորդ դա րե րի ադա մոր դուց, այ դու հան դերձ պե տու թյուն նե րը մի մյանց 
մի ջեւ ծա գող հար ցե րը շա րու նա կում են լու ծել ան ցյալ դա րե րում ըն դուն
ված ձեւե րով՝ զեն քի եւ բռնու թյան մի ջո ցով։ Ար դա րա ցի պա տե րազ մի 
տե սու թյու նը վկա յում է, որ միշտ չէ, որ ուժի կի րա ռումն անըն դու նե լի է։ 
Դեռ ավե լին, պա տե րազմն իրա կա նում կա րող է լի նել ան գամ սի րո դրա
կան ար տա հայ տու թյուն։ Աստ ծու եւ բա րե կա մի հան դեպ սերն ստի պել 
է քրիս տո նյա նե րին ար դա րա ցի խա ղա ղու թյուն փնտրել, իսկ բա նա կը 
եր բեմն պատ շաճ մի ջոց է այդ խա ղա ղու թյա նը հաս նե լու ճա նա պար հին։ 
Ար դա րա ցի պա տե րազ մի տե սու թյամբ վկայ վում է, թե որո շա կի պայ
ման նե րում եւ հան գա մանք նե րում պա տե րազ մը կա րող է լի նել բա րո յա
պես ար դա րաց ված։

Հե տաքրք րա կան է, որ ավե լի վաղ շրջա նի հե ղի նակ նե րը՝ թե՛ եկե ղե
ցու հայ րե րը եւ թե՛ ար դա րա ցի պա տե րազ մի տե սա բան նե րը, խո սե լով 
պա տե րազ մի մա սին, հա կա ռա կորդ մե ղա վոր կող մին հա ճախ ան վա նում 
են «չար» կամ «չա րա գործ», իսկ նրանց կա տա րած քայ լե րը՝ չա րու թյան 
ար գա սիք։ Եւ քա նի որ չա րի ու բա րու մի ջեւ հա կա սու թյունն ու պայ քա
րը հո գեւոր ոլոր տից անց նում է նաեւ մարդ կա յին հա րա բե րու թյուն ներ 
ու առօ րյա կյանք, դրա նից էլ սկիզբ են առ նում բո լոր բա խում ներն ու 
հա կա մար տու թյուն նե րը՝ թե՛ մի ջանձ նա յին եւ թե՛ մի ջազ գա յին փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րում(չար—ոչ արա րած՝ չար, իմա՛ հա կա ռա կորդ Աստ
ծու կամ քին)։

Ինչ պես նկատ վեց վե րեւում «Ար դար» եւ «Անար դար» պա տե րազմ նե
րի վե րա բե րյալ տե սու թյուն ներն Արեւել քում եւ Արեւ մուտ քում դա րա վոր 
ակունք ներ եւ պատ մու թյուն ունեն։ Դրանք խո րա պես ուսում նա սիր վել 
եւ ուսում նա սիր վում են՝ ան ցյա լի ավանդ նե րով հարս տաց նե լով դրանց 
ժա ռանգ ժո ղո վուրդ նե րի մշա կույ թը։ Ան մի ջա կա նո րեն «Ար դա րա ցի պա
տե րազ մի» հան գա ման քին նվիր ված հա տուկ աշ խա տու թյուն նե րի բա ցա
կա յու թյան դեպ քում տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի հա յացք ներն այս հար ցի 
առի թով հե տա զո տող նե րը փոր ձում են դուրս բե րել այլ նյու թե րի նվիր
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ված աշ խա տու թյուն նե րից։ Օրի նակ՝ չին ժո ղովր դի մո տե ցումն «Ար դա
րա ցի պա տե րազ մի» վե րա բե րյալ ուսում նա սի րող նե րը քա ղում են ռազ
մա կան գոր ծի կամ պա տե րազ մի վե րա բե րյալ յոթ դա սա կան գոր ծե րից, 
որ հա րուստ նյութ են տրա մադ րում ուսում նա սի րու թյան հա մար2։ Ան
շուշտ խնդրո առար կա յի վե րա բե րյալ կա րե լի է հա րուստ նյութ հա նել 
նաեւ հա յոց ան ցյա լի գան ձա րա նից. մի բան, որ ցայ սօր սպա սում է իր 
մշա կին։ Այս ուղ ղու թյամբ իբ րեւ առա ջին քայլ կա րե լի է դի տար կել ՀՀ 
ԶՈՒ հո գեւոր առաջ նորդ Տեր Մով սես վար դա պետ Սարգ սյա նի «Ար դա
րա ցի պա տե րազ մի տե սու թյուն»3 գիր քը, որ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած
նի հրա տա րակ չա կան բա ժինն ի լույս է ըն ծա յել ՀՀ ԶՈՒ առաջ նոր դու
թյան 25ա մյա կի տա րե դար ձին։ Իր ուսում նա սի րու թյան էջե րում Մով սես 
վար դա պետն աստ վա ծա բա նա կան եւ պատ մա փի լի սո փա յա կան վեր լու
ծու թյամբ ներ կա յաց նում է «Ար դա րա ցի պա տե րազ մի» հա յե ցա կար գա
յին հիմ նա կան ձեւերն ու կա ռուց ված քա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե
րը, ինչ պես նաեւ քրիս տո նեա կան եկե ղե ցու դիր քո րո շու մը պա տե րազ մի 
բա րո յա կան խնդիր նե րի վե րա բե րյալ։ Ի մաս նա վո րի ցույց է տրվում, որ 
ռազ մա կան սխրա գոր ծու թյուն նե րը մե ղա վոր եւ Աստ ծուն ոչ հա ճե լի գոր
ծո ղու թյուն ներ չէ ին, այլ ընդ հա կա ռա կը՝ հա վատ քի գոր ծեր էին, որոնց 
կա տար ման հա մար Աստ ված Ինքն էր զո րա վիգ լի նում բո լոր նրանց, որ 
ամուր էին հա վատ քով, ամ բող ջո վին հանձն վում էին վե րին Նա խախ նա
մու թյա նը եւ իրենց հաղ թա նակ նե րը կա պում էին Արար չի ան վան հետ ու 
ըն ծա յում Նրան։

Հայ ազա տագ րա կան պայ քա րում (թե՛ միջ նա դա րյան, թե՛ մե րօ րյա) 
Հայ եկե ղե ցին առաջ նորդ վել ու իր ժո ղովր դին առաջ նոր դել է քրիս տո
նեա կան եւ հա մա մարդ կա յին բա րո յա կա նու թյան չա փա նիշ նե րով։ Քրիս
տո նեա կան ավան դա կան վար դա պե տու թյան հա մա ձայն՝ որոշ պա տե
րազմ ներ ար ժա նի են քրիս տո նյա նե րի մաս նակ ցու թյա նը։ Այս պի սի պա
տե րազմ նե րը կոչ վում են «ար դա րա ցի», երբ ճշմար տու թյամբ ղե կա վար
վող իշ խա նու թյուն նե րը ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դի մե լու հա մար 

2 M .  Wa r d , Understanding the Chinese Just War Tradition: An Analysis of the “Seven Military 
Classics”, cf. P.-C. Lo, The Art of War Corpus and Chinese Just War Ethics Past and Present։ “The Journal 
of Religious Ethics”, Vol. 40, No. 3 (September 2012), pp. 404—446;N.  G o d e h a r d t , The Chinese 
Meaning of Just War and Its Impact on the Foreign Policy of the People’s Republic of China: GIGA Research 
Programme: Violence, Power and Security, N° 88, September 2008; C.  A .  P fa f f , Chinese and Western 
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ունեն իրա վա ցի հիմք եւ ար դար նպա տակ։ Թե րեւս կա րե լի է ասել, որ 
հա յոց բո լոր պա տե րազմ ներն են եղել ար դար։ Հայ րե նի քի եւ ըն տա նի 
ակու թի պաշտ պա նու թյան հա մար մղվող պա տե րազ մը սի րո ամե նա
բարձր դրսեւո րումն է։ Ինչ պես Աստ վա ծա շունչն է վկա յում. «Մեծ եւս 
քան զայս սէր ոչ ոք ունի, եթէ զանձն իւր դի ցէ ի վե րայ բա րե կա մաց իւ
րոց»։ (Հովհ. ԺԵ. 13)։ Հայ Առա քե լա կան Սուրբ եկե ղե ցին ամե նայն իրա
վուն քով կա րող է լի նել այն բա նա կի կող քին, որի պա տե րազմն ար դար է 
եւ սուրբ։

ՀԱՍ ՄԻԿ ՄԱ ԴՈ ՅԱՆ
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