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Խմբագրական խորհուրդ՝ Վ. Տեր-Ղևոնդյան (գլխ. խմբագիր), Գ. Տեր-

Վարդանյան, Գ. Մուրադյան (պատասխանատու քարտուղար), Կ. Մաթևոսյան, 

Վ. Թորոսյան, Թ. Վ. Լինտ, Ա. Մութաֆյան, Ա. Շահնազարյան, Հ. Մարգարյան, Գ. 

Գասպարյան, Օ. Վարդազարյան, Ա. Թամրազյան, Հ. Համբարձումյան։ 

«Բանբեր Մատենադարանի» 29, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռա-

գրերի ին-տ. Երևան, 2020։ 496 էջ (ներդիր՝ 16)։ 
 
Հ 29/խմբ. Վ. Տեր-Ղևոնդյան, 2020։ 

 

«Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսի սույն համարում ընդգրկված են Մա-

տենադարանի պատմությունը, փիլիսոփայական, բանասիրական, բնագիտական, 

պատմական ու արվեստաբանական հարցեր լուսաբանող հոդվածներ, «Հայոց 

Արևելից կողմանք (Արցախ, Ուտիք). Պատմություն և մշակույթ» (2019, օգոստոսի 

26-27, Գանձասար, Արցախ) և Մատենադարանի 60-ամյակին նվիրված` 5-րդ 

Երիտասարդական (2019, նոյեմբերի 28-30) միջազգային գիտաժողովների 

նյութեր, ինչպես նաև բանավեճ և գրախոսություն։ 

 

 
 

 



ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  

History Of Matenadaran – История Матенадарана  

ԳԷՈՐԳ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան 

ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ ՏԷՐ-ՅԱԿՈԲԵԱՆ՝ ՊԵՏԱԿԱՆԱՑՈՒԱԾ 

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏՆՕՐԷՆԸ  

Բանալի բառեր՝ Մաշտոցեան Մատենադարան, Սենեքերիմ Տէր-Յակոբեան, Յա-
րութիւն Քիւրտեան, Յովհաննէս Մանուէլեան, ՊԱԿ-ը եւ Մա-
տենադարանը 1930ական թթ.։ 

Վերջերս առիթով թերթեցինք Հայ 
Յեղափոխական Դաշնակցութիւն կու-
սակցութեան հրատարակած «Հայրե-
նիք» մեծարժէք ամսագիրը (Բոստոն, 
1922-1970 թթ.)1 եւ նկատեցինք Մաշտո-
ցեան Մատենադարան՝ պետական հիմ-
նարկի առաջին տնօրէն Սենեքերիմ Տէր-
Յակոբեանին վերաբերող երկու յուշա-
գրութիւն-պատկեր, որոնք շատ կարեւոր 
եւ արժէքաւոր համարեցինք եւ որոշե-
ցինք մեր «Բանբեր»ում վերահրատարա-
կել՝ Մատենադարանի առաջին, նահա-
տակ տնօրէնի յիշատակը ոգեկոչելու, 

նաեւ նրա անձը ներկայիս ընթերցողին, առանձնապէս՝ մեր երիտասարդու-
թեանը ներկայացրած լինելու նպատակով։ 

«Հայրենիք»ի առաջին ակնարկը ստորագրուած է «Ս. Գուրեան». այս հե-
ղինակի մասին աւելին, անգամ՝  անձնանունը, իմանալ չկարողացանք, սակայն 

                                                
1 Գրականութեան եւ մամուլի հսկայ նիւթ թուայնացնելու եւ կատարելապէս հանրամատչելի 

դարձնելու համար մեծագոյն շնորհակալութեան արժանի աշխատանք են անում Հայաս-

տանի ԳԱ հիմնակազմ եւ Ազգային գրադարանները. «Հայրենիք»ի ամբողջական հաւա-

քածուն տե՛ս http://tert.nla.am/mamul/Hayreniq/Table.html (29 փետր. 2020 թ.)։ 



 

6 Գէորգ Տէր-Վարդանեան  

ակնյայտ է, որ նա Ս. Տէր-Յակոբեանին շատ լաւ ճանաչել է դեռեւս Էջմիածնից 
եւ բաւական ճշգրիտ ներկայացրել է նրա մարդկային լիովին դրական եւ, միա-
ժամանակ՝ ուրոյն նկարագիրը։ 

Երկրորդ յուշագրութեան հեղինակը նշանաւոր եւ հանրայայտ հնահաւաք-
բանասէր Յարութիւն Քիւրտեանն է2. որի մասին այստեղ կենսագրական մի քա-
նի տեղեկութիւն տալն անհրաժեշտ-կարեւոր ենք համարում. 

Ծագումով Երզնկացի ծնողների զաւակ էր, ծնուել է 1901 թ. օգոստոսի 9ին, 
Սիլիստրայում (այնժամ՝  Ռումինիայի տարածքում, այժմ՝  հիւսիսային Բուլղա-
րիայում), տարաբնոյթ հանգամանքների թելադրանքով ընտանիքն անցել է 
Խրսովա, ապա՝ Կոնստանցա, յաջորդաբար՝ Զմիւռնիա, Երզնկա, Կ. Պոլիս (այս-
տեղ Յարութիւնը յաճախել է Սկիւտարի Ս. Խաչ, ապա՝ Պէրպէրեան վարժարան-
ներ), տեղափոխուել են Ֆիլիպէ (Բուլղարիա), առաջին համաշխարհային պա-
տերազմից յետոյ՝ կրկին Կ. Պոլիս, որտեղ ութ ամիս մնալուց յետոյ Յարութիւնն 
անցել է ԱՄՆ՝ Նիւ Եորք, իսկ 1923 թ. վերջնականապէս հաստատուել է Կանզաս 
նահանգի Ուիչիտա քաղաքում։ Այստեղ ապրել է մինչեւ իր կեանքի վերջ՝ մահա-
ցել է 1976 թ. նոյեմբերի 30ին։ 

Հայաբնակ կենտրոններից հեռու լինելով հանդերձ, Ուիչիտայից աշխոյժ 
կապեր է հաստատել հայկական գրական-մշակութային շատ հաստատութիւն-
ների, յատկապէս՝ Վենետիկի Մխիթարեան միաբանութեան հետ, ժողովել է բա-
ւական հարուստ գրադարան (գրքեր եւ մամուլ), զբօսաշրջային իր ընկերու-
թեան գործերով շարունակ շրջել է հայաբնակ ամբողջ աշխարհում, իր անձնա-
կան սուղ միջոցներով ձեռք է բերել հայկական տարատեսակ հնութիւններ, ամէ-
նից առաջ՝ միջնադարեան ձեռագրերի անձնական ճոխ հաւաքածու՝ 300 միա-
ւոր, որ ժողովել է 19 տարեկան հասակից մինչեւ կեանքի վերջ։ Տպագրել է մի 
քանի գիրք, նաեւ՝ իր եւ այլ հաւաքածուների տարբեր արժէքներին վերաբերող 
հարիւրաւոր յօդուածներ է հրատարակել հայկական եւ անգլալեզու տասնեակ 
պարբերականներում։ Տասն անգամ այցելել է Հայաստան, առաջին անգամ՝  
1931ին, երբ ձեռագրերի ուսումնասիրութեամբ զբաղուել է «Էջմիածնի մէջ, 

                                                
2 «Հայրենիք»ը թերթելու մեր առիթն այս մարդու տպագիր գործերի մատենագիտութեան կազ-

մումն է, որ շատ անհրաժեշտ է նրա ձեռագրական հաւաքածուի ցուցակը պատշաճ ձեւով 

ծանօթագրել կարողանալու համար, իսկ այդ ձեռագրացուցակի պատրաստութեան աշխա-

տանքով զբաղւում ենք արդէն մի քանի տարի. տե՛ս, օրինակ, Գէորգ Տէր-Վարդանեան, ««Յա-

րութիւն Քիւրտեան» հաւաքածուի կոնդակները (նկարագրութիւններ եւ բնագրեր)», Էջմիա-

ծին ամսագիր, 2012, Ե., էջ 70-117, Գէորգ Տէր-Վարդանեան, «Ցուցակ «Յարութիւն Քիւր-

տեան» հաւաքածոյի հայերէն ժապաւինաձեւ ձեռագիր հմայիլների», Էջմիածին ամսագիր, 

2013, Գ., էջ 62-98, Է., էջ 141-144։ 
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խցակից ըլլալով Գարեգին Սրբազան Յովսէփեանցի3, վաստակաւոր Սենեքերիմ 
Տէր-Յակոբեանի Մատենադարանապետութեան օրով»4։ Ահա այս առաջին այ-
ցին է վերաբերում ստորեւ վերահրատարակուող յուշագրութիւնը։ 

Հայաստանեան յաջորդ այցերը եղել են 1937ին (ընտանիքով), 1960ին, 
1962ին, 1963ին, 1964ին, 1969ին, 1971ին, 1973ին եւ 1974ին5։ 1971ի այցի 
ժամանակ մեր դասախօսները Քիւրտեանին հրաւիրեցին Երեւանի պետական 
համալսարան՝ զրուցելու ուսանողներիս եւ դասախօսների հետ։ Աշխոյժ եւ մեզ 
համար շատ օգտակար զրոյց էր. մի հարցի ի պատասխան ասաց (յիշում ենք 
գրեթէ բառացի). «Երէկ Մատենադարանի տնօրէն, փրոֆեսոր Լեւոն Խաչիկեա-
նի քովն էի. ինծի հարցուց. «Պարոն Քիւրտեա՛ն, Ի՞նչ պիտի ընէք Ձեր ձեռագիր-
ները»։ Ես ալ գիտէ՞ք ինչ ըսի իրեն, ըսի՝ «Է՛, պարոն Խաչիկեա՛ն, բոլոր հաւկիթ-
ները մէկ զամբիւղի մէջ չեն տեղաւորիր»։ Թէ՛ Լեւոն Խաչիկեանի հարցն էր հաս-
կանալի եւ թէ՛ Քիւրտեանի պատասխանը՝ որ ամէն ինչ Երեւանի Մատենադա-
րանում հաւաքելը ճիշտ չէ, ուստի եւ 1976ի յունիսին Մխիթարեան միաբանու-
թեան Վենետիկի մայրավանքին նուիրեց իր բոլոր հաւաքածուները՝ «300 հայ 
ձեռագիրները, տասնեակ մը հնատիպ մատեաններն ու քսանի չափ հմայիլները, 
ինչպէս նաեւ հայ արուեստի հնագիտական իր սքանչելի ու ճոխ հաւաքածոն. 
արծաթեայ հինաւուրց սաղաւարտներ, Աւետարանի կողքեր, ճաճանչներ, սրբա-
տուփեր, կաղամարներ, հողաթափներ, Կիլիկեան հարիւրաւոր դրամներ, պղին-
ձէ մեծ ու փոքր ամաններ, 250ի չափ Կուտինահայ յախճապակիներ, ասեղնա-
գործ բանուածքներ»6։ 

Քիւրտեանի այս նոյն՝ 1971ի այցի ժամանակ մեր դասախօս Պարոյր Մու-
րադեանը ուսանողներիս առանձին պատմեց հետեւեալը. երկրորդ համաշխար-
հային պատերազմից առաջ Քիւրտեանը եկել է Հայաստան եւ այցելել կամ հրա-
ւիրուել է այցելելու կարեւոր մի պաշտօնեայի, ենթադրելի է՝ Լուսաւորութեան 

                                                
3 Գարեգին Ա. Յովսէփեան. ծն. 1867 թ. դեկտեմբերի 17ին, Արցախի Մաղաւուզ գիւղում, մահ. 

1952 թ. յունիսի 21ին, Անթիլիասում ՝  Լիբանան. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբան, Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս՝ 1943-1952 թթ. (օծուել է 1945ին). մանրամասն տե՛ս Լեւոն 

Չուգասզեան, «Գարեգին Յովսէփեան», Նշանաւոր ճեմարանականներ, պրակ Ա. Մայր Աթոռ 

Ս. Էջմիածին, 2005, էջ 135-144։ 
4 Հ. Ներսէս Տէր-Ներսէսեան, «Բանասէր եւ հնագէտ տիար Յարութիւն Քիւրտեան անդամ Ս. 

Ղազարի հայկական կաճառին», Բազմավէպ, 1975, Գ-Դ., էջ 425. կենսագրական նախորդող 

տեղեկութիւնները նոյն տեղից՝ էջ 427-428։ 
5 Նոյն տեղում, էջ 425։ Ի դէպ, 1972 թ. Մաշտոցեան Մատենադարանին նուէր է ուղարկել Հա-

յերէն նոր Հմր 113 ձեռագիրը, իսկ 1974 թ. նուիրել է Հայերէն ձեռագրերի հիմնական հաւա-

քածուի Հմր 10654, 10655 եւ 10656 միաւորները։ 
6 Մանրամասները տե´ս Հ. Ներսէս Տէր-Ներսէսեան, «Բանասէր եւ հնագէտ Յարութիւն Քիւր-

տեանի յիշատակին (1901-1976)», Բազմավէպ, 1979, Ա-Դ., էջ 408 (ամբողջը՝ էջ 401-432)։ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%A9%D5%AB%D5%AC%D5%AB%D5%A1%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%AB%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6
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ժողովրդական կոմիսարին (ներկայիս անունով՝ Կրթութեան նախարարին)7, որի 
ենթակայութեան ներքոյ էր Էջմիածնում գտնուող Մատենադարանը։ Ձեռագրա-
կան արդէն զգալի հաւաքածու ունեցող Քիւրտեանին պաշտօնեան հարցրել է, 
թէ ամերիկեան շուկաներում ի՞նչ արժէք ունեն հայերէն ձեռագրերը։ Զգուշա-
ցուած լինելով կամ կանխազգալով հարցի շարժառիթը, երեսնամեայ Քիւրտեա-
նը պատասխանել է. «Բա՛ն մըն ալ չարժեն». եւ այսպիսով կանխել է արժէքաւոր 
շատ ձեռագրերի օտարումը՝ վաճառքը օտարերկրեայ թանգարանների կամ ան-
հատների։ 

Ահա բանաւոր խօսակցութեամբ յայտնի այս վերջին իրողութիւնը հաս-
տատւում կամ վաւերացւում է Սենեքերիմ Տէր-Յակոբեանին վերաբերող եւ ստո-
րեւ վերահրատարակուող նրա յուշագրութեամբ, որ միաժամանակ պարզում է 
1931ին Էջմիածնի վանքում եւ Պետական Մատենադարանում տիրող շատ 
մռայլ-տխուր մթնոլորտը՝ կասկածամտութիւն, երեք կամ աւելի լրտեսի հսկո-
ղութիւն Մատենադարանի «վարիչի» վրայ։ Եւ որպէսզի լրտեսները «հանգիստ 
լինեն», այս «վարիչ»ը արտասահմանից եկած երիտասարդ ընթերցողի հետ խօ-
սում է գոռալով, սառը եւ կոպիտ, վերջում էլ նոյն ընթերցողի մեկնելու պահին, 
բոլորից գաղտնի նրա հետ անկեղծ ու բաց զրուցում է, խրախուսում է լուսժող-
կոմին տուած նրա պատասխանը, որով կանխել է հայերէն ձեռագրերի վաճառ-
քը, ասում է, որ իր կեանքը դրել է ի պահպանութիւն ձեռագրերի, սակայն 
խնդրում է նաեւ վերջին հանգամանքին խիստ հակասող մի բան՝ Քիւրտեանը 
պէտք է օժանդակէր, որպէսզի ինքը կարողանայ անցնել Պարսկաստան, որ եթէ 
յաջողէր, հասկանալի է, որ ակամայ պէտք է վտանգէր ձեռագրերի ճակատագի-
րը՝ ապագան։ 

Այսուհանդերձ, Քիւրտեանի առաջին այցի ժամանակ՝ 1931ի յունիսի երկ-
րորդ կէսին Էջմիածնում եւ Մատենադարանում մթնոլորտն այնքան էլ սարսա-
փելի կամ ողբալի չէր, որքան եղաւ եօթ տարի անց: 

Ըստ այսմ՝  ներկայացնենք Սենեքերիմ Տէր-Յակոբեանի համառօտ կենսա-
գրականը. 1881 թ. ծնուել է Տրապիզոնի շրջանի Ծանախ (Կիւմուշխանէ) գիւ-
ղաքաղաքում, 1896-1903 թթ. սովորել է Էջմիածնի Գէորգեան ճեմարանում, 
ապա ուսուցչութիւն է արել Թաւրիզի հայկական դպրոցներում, 1905-1910 թթ. 
ճեմարանի ուսուցչական խորհրդի որոշմամբ եւ Խրիմեան Հայրիկ կաթողիկոսի 
(1892-1907) օրհնութեամբ սովորել եւ աւարտել է Բեռլինի համալսարանի փի-
լիսոփայութեան բաժինը, որից յետոյ դասաւանդել է Երեւանի, Ալեքսանդրապո-
լի, Շուշիի, Նախիջեւանի եւ Թիֆլիսի հայկական դպրոցներում: 1916 թ. սկսել է 

                                                
7 Քիւրտեանի այցը եղել է 1931 թ. յունիսի երկրորդ կէսին. այդ օրերի պաշտօնեան ամենայն 

հաւանականութեամբ եղել է 1929 թ. նոյեմբերի 21 – 1931 թ. օգոստոսի 28 ժամանակահա-

տուածի «լուսժողկոմ», պատմաբան, դոկտոր Արտաւազդ (Արտո) Եղիազարեանը։ 



 Սենեքերիմ Տէր-Յակոբեան՝ պետականացուած...  9 

 
դասաւանդել Գէորգեան ճեմարանում, ապա դարձել է «Արարատ» ամսագրի 
խմբագրակազմի անդամ։ 1917 թ. նշանակուել է Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի թան-
գարանի տնօրենի օգնական, այնուհետև՝ մատենադարանի վարիչ: Գէորգեան 
ճեմարանի փակուելուց՝ 1917 թ. դեկտեմբերից յետոյ եւ մինչև 1920 թ. վերջերը 
դասաւանդել է Երեւանի դպրոցներում, ապա նշանակուել է Եղբայրական օգ-
նութեան մի որբանոցի վարիչ8: 

«Էջմիածնի նախկին վանական կուլտուր-կրթական հիմնարկութիւնների 
կոմիսար»ը, «Ընկերական ողջոյնով Լեւոն Լիսիցեան» ստորագրելով, 1920 թ. 
դեկտեմբերի 23ին «ՀՍԽՀ լուսժողկոմ» Աշոտ Յովհաննիսեանին զեկուցել է. 
«Դեկտեմբերի 21-ից ես սկսեցի Էջմիածնի վանական կուլտուր-կրթական հիմ-
նարկութիւնների գրաւումր... Մատենադարանի ու թանգարանի գրաւումր կա-
րելի էր առաջ կատարել շնորհիւ րնկ. Սենեքերիմ Տ. Յակոբեանի, որին ես 
խնդրեցի ստանձնել յիշեալ երկու հիմնարկութիւնների վերահսկողութեան գոր-
ծը մինչև վերջնական կարգադրութիւն»9, որը եղել է շուրջ 40 օր յետոյ. Լուս-
ժողկոմ Ա. Յովհաննիսեանի 1921 թ. յունուարի 31ի Հմր 17 հրամանով «Ընկ. Սե-
նեքերիմ Տէր-Յակոբեանը 1920 թ. դեկտեմբերի 20-ից նշանակւում է Կուլտուր-
պատմական մատենադարանի վարիչ»10։ Սակայն 1921 թ. փետրվարի 18ին 
սկուեց եւ ապրիլի 2ին ճնշուեց հակախորհրդային նշանաւոր «Փետրուարեան 
ապստամբութիւն»ը, ուստի Ս. Տէր-Յակոբեանը իրականում պետականացուած 
Մատենադարանի «վարիչ» է եղել սկսած 1921 թ. ապրիլի 19ից. 1937 թ. փետր-
ուարի 5ին հեռացուել է այդ պաշտօնից11, որ վարել էր 16 տարի եւ 2,5 ամիս, 
«ապա կեղծ մեղադրանքների հիման վրայ սեպտեմբերի 25ին ձերբակալուել է: 
Ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատի յատուկ մարմինների կողմից 
նրան ներկայացուել է հակախորհրդային գործունէութիւն ծաւալելու մեղադ-
րանք: Տխրահռչակ «Եռեակի» 1938 թ. հոկտեմբերի 4ի որոշմամբ նա դատա-

                                                
8 Մանրամասները տե՛ս Աղաւնի Ութուջեան, «Սենեքերիմ Տէր-Յակոբեան», Նշանաւոր ճեմարա-

կաններ, պրակ Բ., Ս. Էջմիածին, 2008, էջ 437-438 (ամբողջ յօդուածը՝ էջ 437-442)։ Հմմտ. 

Աղաւնի Ութուջեան, «Տէր-Յակոբյան Սենեքերիմ», Քրիստոնեայ Հայաստան լրագիր, Ս. 

Էջմիածին, 2008, յուլիս Բ., Հմր 14, էջ 3-5: Տե՛ս նաեւ՝ Աւետիք Ադամեան, «Սենեքերիմ Տէր-

Յակոբեանի արխիւը», ԼՀԳ, 1971, Հմր 12, էջ 87-88։ 
9  «Վաւերագրեր Մայր Աթոռի կրթամշակութային հաստատութիւնների պետականացման եւ 

կուլտուր-պատմական ինստիտուտի հիմնադրման մասին» [հրատ. Համո Սուքիասեան], 

Էջմիածին, 2013 (ԿԹ.), Հմր Է., էջ 80 (ամբողջը՝ էջ 72-96)։ 
10 Հայաստանի Ազգային արխիւ, ֆ. 122, ց. 4, գ. 6, թ. 10. փնթի գրուած այս վաւերագրի պատ-

ճէնը շնորհակալութեամբ ստացել ենք Համո Սուքիասեանից։ 
11  Օնիկ Եգանեան, «Մատենադարանի ձեռագրական հաւաքածուները», Ցուցակ ձեռագրաց 

Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հտ. Ա., Կազմեցին՝ Օ. Եգանեան, Ա. Զէյթունեան, Փ. Ան-

թաբեան, խմբագրութեամբ՝ Լ. Խաչիկեանի, Ա. Մնացականեանի, Երեւան, 1965, էջ 214։ 
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պարտուել է մահապատժի, որն ի կատար է ածուել անմիջապէս... 1956 թ. յու-
նուարի 3ին, Անդրկովկասի զինուորական օկրուգի ռազմական տրիբունալը, 
վերանայելով Ս. Տէր-Յակոբեանի գործը, որոշում է՝ յանցակազմի բացակայու-
թեան պատճառով կարճել այն եւ լիակատար արդարացնել նրան»12։ 

Բայց պաշտօնանկութիւնը եւ ձերբակալութիւնը դեռ վերջը չէր. գնդակա-
հարութեան արնախում վճռից առաջ, ըստ ամենայնի քսու մատնութեան հիման 
վրայ, Իլյին ազգանունով մի չեկիստ 1938 թ. մարտի 28ին մտել է Մատենադա-
րան, խուզարկել եւ մի սենեակում գտել վանքապատկան արժէքների չորս 
սնդուկ, որոնք «ժողովրդի թշնամի» Սենեքերիմ «Акопян»ը13 մատենադարա-
նում պահպանել է «в интересах монастыря», այդ չորս սնդուկ «Ценнос-
ти»ն, հետը նաեւ վանքի բոլոր հնութիւնների՝ 1873ին կազմուած գոյքամա-
տեանը, բռնագրաւել է եւ տարել «НКВД», տեղը թողել է ռուսերէնով իր գրած 
եւ Մատենադարանի վարիչի այդժամի ժամանակաւոր պաշտօնակատար ու ձե-
ռագրատան վարիչ Յովհաննէս Մանուէլեանին ստորագրել տուած շատ «ուշա-
գրաւ» մի «Акт», որ նոյնութեամբ հրատարակում ենք ստորեւ։ 

Խ. Աբովեանի «ֆառաշ»ներից աւելի անողոք զաւթիչը վանքապատկան այս 
չորս սնդուկ հնութիւնները տարել է Մատենադարանից, որքա՞ն աւելի տարած 
կլինեն բուն վանքից. եւ ո՞ւր են այժմ այդ արժէքները։ Այս տողերը մեծ կսկիծով 
ենք գրում, որովհետեւ այդ սնդուկների պարունակութեան մասին հանգուցեալ 
Ասատուր Մնացականեանից դեռեւս 1977 թ. գարնանը լսել ենք, որ նրանցից 
մէկի մէջ եղել է փղոսկրէ մի կազմ, առանց ձեռագրի։ Իսկ 2007 թ. ամռանը Փա-
րիզի Լուվր թանգարանում «Սրբազան Հայաստան» ցուցահանդէսին տարուած 
մեր «Էջմիածնի Աւետարանի» (Մատենադարանի ձեռ. Հմր 2374) փղոսկրէ կազ-
մի հետ Ֆրանսիայի Ազգային գրադարանի փղոսկրակազմ Աւետարանի եւ նոյն 
Լուվրի փղոսկրէ իրերի մասնագիտական դիտում-համեմատութեան ժամանակ 
նկատեցինք, որ ոճով եւ տեսակով մեր Աւետարանի կազմի տարրերին բաւական 
նման է Լուվրի ունեցած մի փղոսկրէ տախտակ-սալ, որի մասին թանգարանի 
մասնագէտներն ասացին, թէ այն պատկանում է փղոսկրէ իրերի «կովկասեան» 
խմբին եւ որ թանգարանն այն ձեռք է բերել երկրորդ համաշխարհային պատե-
րազմից առաջ14։ Անհնար չէ ենթադրելը, որ սա կարող է լինել Մատենադարա-
նից բռնազաւթուած կազմի մասերից մէկը, եւ որ պէտք է փնտրել, գտնել ու 
մանրամասն հետազօտել նոյն կազմի նաեւ միւս մասերը։ 

                                                
12 Աղաւնի Ութուջեան, «Սենեքերիմ Տէր-Յակոբեան», 2008, էջ 439։ 
13 Ազգանուան «Տէր» բաղադրիչը զաւթիչին բոլորովին դուր չի եկել եւ այն իր ձաբրտած 

«Акт»ում բոլորովին չի յիշատակել։ 
14 Ցաւօք մեր բազմակոյտ նիւթերի մէջ փղոսկրէ այդ սալի լուսանկարները եւ նրան վերաբերող 

գրառումներն առայժմ չգտանք. երեւի մօտ ապագայում կգտնենք եւ կհրատարակենք 2007ի 

փարիզեան դիտման առիթով մեր գրած զեկուցում-յօդուածի հետ միասին։ 



 Սենեքերիմ Տէր-Յակոբեան՝ պետականացուած...  11 

 
Եւ այս հէնքի վրայ որքա՛ն անգնահատելի է արժէքը Սենեքերիմի կատա-

րած հերոսական աշխատանքի, որի շնորհիւ մենք այդ դժխեմ տարիներին ձե-
ռագրերի կորուստ չենք ունեցել։ Աւելին՝ ծրագրուած աշխատանքների շնորհիւ 
նրա տնօրինութեան շրջանում Մատենադարանի ձեռագրական հաւաքածունե-
րը համալրուել են ընդհանուր հաշուով 1000ից աւելի միաւորով15։ Միաժամա-
նակ չենք կարող չարձանագրել, որ նրանից յետոյ Մատենադարանի «վարիչ»նե-
րը շատ «սակաւակեաց» են եղել, այսինքն՝ միմեանց բաւական արագ են փո-
խարինել. այսպէս՝ 

1. Կարո Ղազարեան. 1937 թ. փետրուարի 6ից սեպտեմբերի 1 
(մօտ 6 ամիս). 

2. Մօրուս Հասրաթեան. 1937 թ. սեպտեմբերի 1ից 1938 թ. մարտի 15 
(6,5 ամիս). 

3. Յովհաննէս Մանուէլեան. 1938 թ. մարտի 15 - օգոստոսի 24 
(5 ամսից աւելի). 

4. Երուանդ Թորոսեան. 1938 թ. օգոստոսի 25ից 1940 թ. փետրուարի 
16 (մօտ 1,5 տարի). 

5. Գէորգ Աբով. 1940 թ. փետրուարի 17ից 1952 թ. յուլիսի 21 
(մօտ 12,5 տարի)16։ 

Սենեքերիմին յաջորդած այս հինգ մարդուց բռնութեան զոհ է դարձել, բա-
րեբախտաբար, միայն մի հոգի՝ «ֆառաշ» Իլյինի կազմած «Акт»ը ստորագրած 
Յովհաննէս Մանուէլեանը, որ Մատենադարանի Ձեռագրատան երկարամեայ 
վարիչն էր։ Այս մարդու նահատակութեան պատմութիւնը կամ «վկայաբանու-
թիւնը» եւս լսել ենք վերը յիշատակուած՝ վաստակաշատ պատմաբան-բանասէր 
Ասատուր Մնացականեանից. ի պատասխան 1977ի գարնանն իրեն տրուած հե-
տեւեալ հարցի՝ 

– Կարո՞ղ էք յիշել օրը կամ ամիսը անթուական հետեւեալ փաստաթղթի. 
«Արձանագրութիւն Հմր 10. Յանձնաժողովը, հետեւեալ կազմով՝ Գ[էորգ] Աբով, 
Վ[արդգէս] Համազասպեան եւ Ա[սատուր] Մնացականեան, բացեց Մատենա-
դարանի Ձեռագրատան նախկին վարիչ Յ. Մանուէլեանի ձերբակալման ժամա-
նակ կնքուած պահարանները եւ ստուգելով բոլոր գործերը (գրքեր, ցուցակներ 

                                                
15 Օ. Եգանեան, նշ. աշխ., էջ 118-138։ 
16 Նոյն տեղում, էջ 214։ Ըստ մատենադարանեան բանաւոր աւանդութեան՝ Գէորգ Աբովի (27 

նոյեմբեր, 1897 թ., Թիֆլիս – 11 մարտ, 1965 թ., Երեւան) պաշտօնանկութեան համառօտ 

պատմութիւնը հետեւեալն է. 1952 թ. յունիսի 21ին Անթիլիասում վախճանուել է Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Գարեգին Ա. Յովսէփեան կաթողիկոսը, Մատենադարանի անունից ցաւակցական 

հեռագիր ուղարկելու հրահանգին ի պատասխան՝ Աբովը պահանջել է գրաւոր կարգադրու-

թիւն, որը կաթողիկոսի մահուանից ուղիղ մէկ ամիս անց ստացուել է իրեն պաշտօնից 

ազատելու հրամանի ձեւով։ 
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եւ այլն), զետեղեց այն պահարաններում, համարակալելով հետեւեալ կերպ»17։ 
Թուականը չյիշեց, բայց պատմեց մի պատմութիւն, որի ամփոփոյքը հետեւեալն է. 

Մատենադարանը 1939 թ. տեղափոխուել էր Երեւան եւ զբաղեցնում էր 
Հանրային (ներկայ՝ Ազգային) գրադարանի առաջին շէնքի մի մասը. 1940 թ. 
երեւի նոյեմբերի 7ի (Հոկտեմբերեան յեղափոխութեան տարելիցի) նախօրեա-
կին շէնքին «տօնական զարդարանք» էին հագցնում. Տէրեան փողոցի 72 հաս-
ցէի մուտքի ուղիղ վերեւը, արտաքին պատի վրայ կլոր փոսորակ կայ, սրա մէջ 
պէտք էր տեղադրել կիսադէմերով իրար վրայ պատկերուած՝ Լենինի եւ Ստալի-
նի նկարը։ Մանուէլեանը բարձրացել էր դռան գլխից վեր հասնող ելարանի 
վրայ, Մնացականեանն ամուր պահել էր նոյն ելարանը, Աբովը կանգնած «ղե-
կավարում էր» աշխատանքը։ Մանուէլեանը մուրճ ու գամով ամրացնում էր 
նկարը, յանկարծ մուրճը գամից «փախաւ»՝ սահեց, ուժով կպավ եւ ցաւեցրեց 
Մանուէլեանի ծունկը, եւ նա ակամայ արտաբերեց պոլսեցիական իր սովորա-
կան դարձուածը՝ «Խէրն անիծեմ»։ Նոյն պահին Աբովը Մնացականեանին ասաց. 
«Ասո՛, լսեցի՞ր». կուլակաթափ արուած եւ աքսորուած ոսկեվազցի Շմաւոնի որ-
դին կարո՞ղ էր ժխտել, ուստի եւ կմկմացել է՝ «Այո»։ Այդուհետեւ սկսուել է... 
հարցաքննութիւններ, վկայութեամբ «յանցանքի» հաստատում, ապա մնացածն 
ըստ կարգի։ Ի վերջոյ «դատավարութեան» ժամանակ «բարեմիտ քննիչի» թե-
լադրանքով «ծանր յանցանքի» դիմաց իբր «մեղմ պատիժ» ստանալու ակնկա-
լիքով միամիտ Մանուէլանն ասել է. «Ես «Խէրն անիծեմ» եմ ասել ոչ թէ ընկեր 
Ստալինին, այլ՝ ընկեր Լենինին». եւ հետեւել է մահավճիռը։ Թէ՛ այս դէպքի եւ թէ՛ 
դատավարութեան ճշգրիտ օրերը մեզ յայտնի չեն, բայց դրանք վստահաբար 
պէտք է եղած լինեն 1940ի վերջերին կամ 1941ի սկզբներին, այլեւ՝ յոյս ունենք, 
որ մեր այս տողերն առիթ դարձնելով, մի օր կուսումնասիրուի հարցաքննութեան 
եւ դատավարութեան այս ոճրական «Գործ»ը եւ կհրապարակուեն նրա ցաւալի 
մանրամասները։ 

Այժմ ներկայացնում ենք ներկայ շարադրանքի ազդակ դարձած փաս-
տաթղթերը, սկսելով 1938 թ. մարտի 28ի ռուսերէն «Акт»ով, որին յաջորդում 
են Ս. Գուրեանի եւ Յարութիւն Քիւրտեանի յուշագրութիւնները. վերջիններիս 
մէջ արել ենք կէտադրական աննշան լրացումներ (ստորակէտեր կամ բութեր, 
«Տէր Յակոբեան» բառերի միջեւ գծիկի յաւելում եւ այլն). բնագրերին կցուած 
տողատակի բոլոր ծանօթագրութիւնները մերն են։ 

 

 

                                                
17 Մաշտոցեան Մատենադարանի Անտիպ ձեռագրացուցակ Հմր 28, թերթ 38-46, ձեռագիր 

(28,3×20,6 սմ)։ 
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Ա. 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ԱՒԱԳ ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ Ն. ԻԼՅԻՆԻ ԵՒ 
ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՒՈՐ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՏԱՐ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 

ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆԻ ՄԻՋԵՒ 1938 Թ. ՄԱՐՏԻ 28-ԻՆ ԿԱԶՄՈՒԱԾ 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ18 

«Акт 

1938 года, марта 28го дня гор. Вагаршапат 

Мы, ниже подписавшиеся Зам[еститель] нач[альника] Упрдела УГБ 

НКВД Арм. ССР ст[арший] лейтенант гос[ударственной] безоп[асно-

сти] Ильин Н. Г., временно исполняющий обязанностей заведующего 

библиотеки рукописей Манвелян О. М., составили настоящий акт о 

ниже следующем: 

Обнаруженные при обыске четыре сундука ценностей (см. прилaга-

емую опись)19, принадлежащие Эчмиадзинскому монастырю, якобы в 

1932 году находились как экспонаты древности в музее. В 1932 году му-

зей был переведен в гор. Ереван, а ценности б[ывшим] зав[едующим] 

музеем и библиотекой рукописей Акопяном Сенекеримом были остав-

лены в библиотеке, хотя никакого отношения к рукописям эти ценности 

не имели. 

Ценности были в сундуках спрятаны в одной из комнат библиотеки 

и опечатаны монастырской печатью (Эчмиадзинского монастыря) и за-

пломбириваны пломбиром библиотеки. 

Со слов вр[еменного] и[сполняющего] о[бъязанностей,] зав[едую-

щего] библиотекой Манвеляна, Акопян скрывал, какие вещи находятся 

в сундуках, говорил, что нам это дано на хранение и что описи ценнос-

тей находятся якобы в СНК20 Арм. ССР. 

Причем один сундук был распечатан б[ывшим] зав[едующим] биб-

лиотекой Каро Казаряном. 

Опись ценностей, находящихся в библиотеке, в последней не оказа-

                                                
18 Մաշտոցեան Մատենադարանի Անտիպ ձեռագրացուցակ Հմր 29Բ., թերթ 63աբ (ռուսերէն, 

մատիտով գրուած ձեռագրի՝ պատճէնաթղթով պատրաստուած կրկնօրինակ. 35,5×22 սմ)։ 
19 Արձանագրութեան ներկայ պատճէնին կցուած ցուցակ չկայ։ 
20 Совет народных комиссаров (Совнарком)՝ Ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդ (Ժող-

կոմխորհ)։ 
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лось, за исключением описи ценностей всего Эчмиадзинского монас-

тыря, составленной в 1873 году. Каким образом оно попало в библио-

теку – никто объяснить не мог. 

Акопян как враг народа арестован. 

По мнению сотрудников библиотеки рукописей Акопян хранил эти 

ценности в интересах монастыря. 

Ценности согласно описи изымаются для доставки в НКВД. Изыма-

ется также книга-опись Имущества Монастыря, составленная в 1873 

году21, как необходимая на случай проверки ценностей в Эчм[миадзин-

ском] монастыре. 

О всем выше изложенном постановил записать в настоящий акт. 

Зам. нач. Упрд.УГБ НКВД Арм ССР ст. лейтенант гос. без. [Ильин] 

(ստորագրութիւն). 

Вр. и. о. зав. библиотекой рукописей Հ. Մանվելյան. 

Присутсвовали: 

Опер Управл. УГБ НКВД мл. лейтенант Гос. безоп. О. (ստորագրու-

թիւն)՝ 

Зав. Архив. отд. (ստորագրութիւն)՝ А. Абрамян (= Յարութիւն Աբրա-

համեան). 

Пред. месткома (ստորագրութիւն). 

[Ձախ լուսանցում, վարից վեր]՝ «Копию получил Հ. Մանվելյան»։ 

Բ. 

Ս. ԳՈՒՐԵԱՆ  

ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ ՏԷՐ-ՅԱԿՈԲԵԱՆ* 

Իր խմորն ու բնութագրի հիմնական գծերը հիմնաւորուել ու ձեւակեր-

պութիւն էին ստացել Էջմիածնի Գէորգեան Ճեմարանի նուիրական յարկին 

տակ։ 

                                                
21 1990ականներին փորձել ենք, բայց չենք կարողացել գտնել ենթադրաբար պետական ան-

վտանգութեան մարմինների արխիւներում պահուած՝ ըստ ամենայնի շատ արժէքաւոր այս 
ցուցակի հետքերը։ 

* «Հայրենիք» ամսագիր, Բոստոն, սեպտեմբեր 1953, Հմր Թ., էջ 110-112. «Մեր անփոխարինելի 
կորուստները» վերնախորագրի ներքոյ։ 
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Իր ինն տարիների ուսման ընթացքին նրա մտքի, հոգու հորիզոնը պա-

րագծուել էր գրքերով յարուցուած յոյզերի, մտորումների աշխարհով եւ ճե-

մարանական գիշերօթիկ կեանքի պայմաններով։ Աշխարհը տեսել, քննել ու 

հասկացել էր Ճեմարանի պարիսպների ու կարդացած գրքերի մէջ։ Այդ պատ-

ճառով էլ իր բովանդակ էութեամբ աւելի նման էր մենակեացի, քան սովորա-

կան, առօրեայ մարդու։ Իր արտայայտութիւնների, յարաբերութիւնների ըն-

թացքին չափազանց զգոյշ էր ու վարանոտ։ Ընկերական շրջանում քչերի, շատ 

քչերի հետ մտերմութիւն ունէր, բայց այդ մտերմութիւնն էլ խորը, հիմնաւոր 

ու տեւական չէր։ Աւելի ապրում էր գրքերով, քան իրական աշխարհով, որ 

միանգամայն անհաղորդ էր իրեն։ Դէպի գիրն ու գրականութիւնը ցուցադ-

րած սէրն ու խորը հետաքրքրութիւնները հիմնաւոր էին ու տեւական։ Իր գի-

տակցութեան առաջին իսկ վայրկեանից բուռն հետաքրքրութիւն էր ցոյց տա-

լիս ժողովրդական բանահիւսութեան եւ բանասիրական ստեղծագործու-

թիւնների հանդէպ։ 

Գէորգեան Ճեմարանի համարեա բոլոր երախտաւոր տեսուչներն եւ 

ուսուցիչները արտակարգ ուշադրութիւն էին դարձնում, որ մեր ժողովրդա-

կան հին ու նոր ստեղծագործութեան վերաբերող ամէն պատառիկ, հա-

տուած ու նմոյշ հաւաքուի, ուսումնասիրուի եւ հրատարակուի (ժողովրդա-

կան երգեր, հէքիաթներ, կենդանական վէպեր, առածներ, հայ ժողովրդական 

մեծ վէպի դրուագներ)։ Մանաւանդ Կար[ապետ] Կոստանեանի22 տեսչու-

թեան օրօք, որի սաներից էր նաեւ Սենեքերիմ Տէր-Յակոբեանը, այս հետաքրք-

րութիւնը աւելի խորն ու ծաւալուն հունի մէջ էր մտել։ 

Այս մթնոլորտում Տէր-Յակոբեանի գրական-բանասիրական հակումնե-

րը աւելի բեղմնաւորուեցին, ձեւակերպուեցին ու զարգացման հնարաւորու-

թիւններ ընծայեցին նրան՝ իր ուսուցիչների ղեկավարութեան, ցուցմունքների 

ու խրախուսանքների շնորհիւ։ 

Երբ նա Ճեմարանն աւարտեց (1902 թ.), իր գրական-գիտական նկարա-

գիրը արդէն կազմուած էր, իր ապագայ անելիքների ուղին, իր հետաքրքրու-

թիւնների ու լուրջ զբաղումների դաշտը որոշուած էր։ Երուանդ Լալայեանը, 

այս անխոնջ բանահաւաքը, իր գործով դարձել էր Ս. Տէր-Յակոբեանի պաշ-

տամունքի առարկան։ Իր ճեմարանական կրթութիւնը, բանասիրական աշ-

խատանքների ու բանահաւաքման մասին ձեռք բերած լուրջ տուեալները 

                                                
22 Կարապետ Կոստանեան. վաստակաշատ բանասէր, մանկավարժ. 1853 թ., Ալեքսանդրա-

պոլ – 1 յունուարի 1920 թ., Մոսկուա։ 
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խթան հանդիսացան, որ նա իր նախասիրած նիւթերը աւելի զգուշութեամբ 

քննութեան առնէր եւ իր ապագայ անելիքների՝ իրեն հետաքրքրող գիտական 

մարզի լուրջ տուեալների վրայ հիմնէր։ 

Ճեմարանն աւարտելուց յետոյ, ուսուցչական պաշտօնով անցաւ Թաւ-

րիզ։ Սակայն, այնտեղ երկար չմնաց, նորից վերադարձաւ Ճեմարան՝ մատե-

նադարանապետի եւ ուսուցչի պաշտօններով։ Այս անգամ արդէն Ճեմարանի 

յարկի տակ ե՛ւ ազատ ժամանակ, ե՛ւ հարուստ գրադարան ունէր իր տրա-

մադրութեան տակ՝ իր խորապէս սիրած նիւթերի մէջ աւելի խորանալու եւ 

մասնագիտանալու համար, մանաւանդ որ նրան առաջուայ նման օգտակար 

լինելու եւ աջակցելու անվերապահ պատրաստակամութիւն էին ցոյց տալիս 

իր նախին երախտաւոր ուսուցիչները։ 

Երկու տարի յետոյ, Ճեմարանի մանկավարժական ժողովի որոշումով եւ 

Ճեմարանի անունով կուտակուած գումարով նա մեկնեց Գերմանիա՝ աւելի 

կատարելագործուելու եւ հմտանալու համար բանասիրութեան, պատմու-

թեան եւ ժողովրդական ստեղծագործութեան նիւթերը ուսումնասիրելու եւ 

մեթոտական տուեալներին ծանօթանալու մէջ։ 

Ազգագրութիւնը նա դարձրեց իր ամենամեծ ուշադրութեան առարկան, 

մօտից ծանօթացաւ բանասիրական եւ պատմական գիտութիւնների ուսում-

նասիրութեան գիտական եղանակների հետ եւ, վեց տարի յետոյ, երբ բարձ-

րագոյն ուսումն աւարտեց եւ ուսուցչական պաշտօնով Ճեմարան հրաւի-

րուեց, արդէն ազգագրութեան լուրջ մասնագէտ էր եւ զարմանալի լայն ու 

խոր ծանօթութիւններ ունէր այդ գիտութեան հետ կապուած բոլոր տուեալ-

ների մասին։ Ինքը շտեմարան էր իր նախասիրած նիւթի հետ առընչութիւն 

ունեցող բոլոր տեղեկութիւնների, նաեւ՝ ուսումնասիրութեանց։ Այդ մասնա-

գիտութեան հետ կապուած՝ եւրոպական գիտնականների աշխատանքները 

գիտէր, քաջապէս ծանօթ էր նաեւ հայ ազգագրութեան համեստ նուաճումնե-

րին, մանաւանդ մեր ժողովրդական վէպի ստեղծագործութեան բոլոր նմոյշ-

ներին։ 

Ճեմարանի բարձր դասարաններում աւանդում էր հայոց լեզու եւ մատե-

նագրութեան պատմութիւն։ Այդ զոյգ առարկաների հետ կապուած ուսում-

նասիրական, քննական բոլոր նուաճումները սերտել էր։ Գիտէր նաեւ այդ 

նիւթերի շուրջ այնպիսի մանրամասնութիւններ՝ թիւեր, դէպքեր, դրուագներ, 

պատմութիւններ եւ այլն, որ նրա հետ շփում ունեցողը ուղղակի ապշում էր 

նրա ունեցած անբաւ պաշարի վրայ։ 

Դժբախտութիւնը, սակայն, այն էր, որ այս անչափ հարուստ պաշարով 
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ու տեղեկութիւններով, ծանօթութիւններով ու պատրաստութեամբ օժտուած 

մարդը երբեք փորձ չարեց որեւէ գործ հրապարակի վրայ դնելու։ Իր աչքառու 

աշխատութիւնը, որ ցարդ մնում է՝ առաջին համաշխարհային պատերազմի 

հետեւանքով Էջմիածին ապաւինած մեր արեւմտահայ գաղթականութեան 

հին ու նոր տարազների հաւաքումն ու դասաւորումը եղաւ, իրեն յատուկ սի-

րով, խնամքով ու հոգատարութեամբ։ 

Արտասահմանեան կեանքն ու շփումները ոչինչ չէին փոխել Սենեքերիմ 

Տէր-Յակոբեանի ճեմարանական նախկին նկարագրի, վարք ու բարքի մէջ։ 

Միեւնոյն զգոյշ, քաղաքավարի, ինքն իր մէջ ամփոփուած համեստ մարդն էր։ 

Ընթերցանութիւնը կարծէք գալիս էր փոխարինելու կեանքի բազմազան այլ 

մարզերից եկող տպաւորութիւններն ու ակնկալութիւնները։ Գիրքն ու գրքերի 

աշխարհն էր, ինչպէս առաջ, նրան ներքնապէս կերակրողն ու յենարան հան-

դիսացողը։ Գրքերից յետոյ նրա միակ հոգեպարար աշխարհը բնութիւնն էր 

եւ պատմական անցեալի ու փառքի կոթողները, աւերակները, որոնց հետ 

կապուած էր իր նուրբ ու ազնուական հոգու բոլոր թելերով։ Խորապէս սիրում 

էր շրջիլ, թափառիլ, մանաւանդ այցի գնալ պատմական աւերակներին ու կո-

թողներին։ Գիտէր զարմանալի մանրամասնութեամբ այդ վայրերի հետ կա-

պուած իրադարձութիւնները, անձերը, նրանց հերոսական գործերը ու ժամա-

նակագրական բոլոր թուերը։ 

Ճեմարանը փակուելուց յետոյ, նա մտաւ վանքի ձեռագրատուն իբրեւ 

գիտական աշխատող։ Այնտեղ մնաց երկար ժամանակ ու դարձեալ որեւէ 

ուսումնասիրութիւն հրապարակի վրայ չդրեց, հակառակ այս մարզում եւս 

իր ունեցած աչքառու ծանօթութիւններին։ 

Մեր մենակեացները իրենց միտքն ու հոգին եզերել էին վանքերի պա-

րիսպներով ու կամարներով։ Ս. Տէր-Յակոբեանը, սակայն, մենակեաց էր 

լայն, անպարագիծ աշխարհում, առանց վանքի ու կամարների, ինքն իր խոր 

հոգու եւ մտքի դարբասներով շրջանակուած։ 

Ո՛վ գիտէ, գուցէ մարդկային կեանքի անմեկնելի, բարդ ողբերգութիւննե-

րից մէկն էլ այն է, թէ ինչո՞ւ բնութիւնը օժտում է մարդուն ստեղծագործելու, 

մնայուն գործեր երկնելու բոլոր տուեալներով եւ, սակայն, այդ երկունքն ու 

ստեղծագործութիւնը թագնուած են մնում ցարդ մտքի եւ հոգու խորը, բազ-

մադիմի հնադարաններում։ Ինչո՞ւ... 

Թող հողը թեթեւ լինի վրադ, մաքուր մա՛րդ, անբասիր ուսուցի՛չ եւ գիտ-

նակա՛ն։ 
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Գ. 

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՏԵԱՆ 

ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ ՏԷՐ-ՅԱԿՈԲԵԱՆ* 

Հետաքրքրութեամբ ու նոյն ատեն ցաւով կարդացի «Հայրենիք» ամսա-

գրի մէջ Ս. Գուրեանի «Մեր անփոխարինելի կորուստները ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ ՏԷՐ-

ՅԱԿՈԲԵԱՆ» վերյիշումները։ Առաջին անգամ ըլլալով՝ իմացայ նաեւ Սենեքե-

րիմ Տէր-Յակոբեանի մեռած ըլլալու մասին։ 

1931ին Խորհրդային Հայաստան առաջին այցելութեանս հանդիպեցայ 

Սենեքերիմ Տէր-Յակոբեանին Էջմիածնայ մատենադարանապետի իր պաշ-

տօնին պատճառաւ։ 

Երեւան հասնելուս պատահաբար կը հանդիպէի Գարեգին Սրբազան 

Յովսէփեանին՝ Կուլտուրայի շէնքին մէջ զետեղուած պետական թանգարա-

նին այն ատեն փոխ-թանգարանապետ Ստեփան Լիսիցեանի գրասենեակը։ 

Սրբազանը իր հնամաշ ու գունաթափ վեղարով, զգոյշ եւ մեղմ խօսակցու-

թեամբ, իր համբաւին արժանի տպաւորութիւն մը չէր ըներ առաջին առթիւ։ 

Սակայն մեր խօսակցութիւնը հետզհետէ իմ մէջ զարգացուց յարգանք մը ու 

պատկառանք մը մեր մշակոյթի պատմութեան այս մեծ գիտնականին հան-

դէպ, որ տարիներու ընթացքին աւելի խորացաւ ու աճեցաւ։ Ան ծանօթ էր ին-

ծի իր համբաւով, մինչ ես՝ բնական է՝ ոչ։ Նոյնիսկ երիտասարդ տարիքս ու 

հեռաւոր տեղէ «միայն հին հայ ձեռագիրներ ուսումնասիրելու» նպատակս 

անհամապատասխան էին իրարու, եւ անտարակուսելի կերպով կասկած 

ներշնչեցին Սրբազանին մտքին մէջ, թէ մի գուցէ այն ատեն վխտացող ար-

տասահմանեան լրտես մը ըլլայի ի հաշիւ բոլշեւիկներուն։ 

Երբ Սրբազանին ըսի, որ կը ցանկայի Էջմիածին գալու եւ քանի մը օրով 

ձեռագրատունը զբաղելու, պարզ «եկուր» մը եղաւ իր պատասխանը, ուր 

տեսակ մը շեշտ կը դնէր իր կասկածամտութիւնը։ Այդ օրը գրեթէ միատեղ 

անցուցինք թանգարանին մէջ, եւ մեր մշակութային նիւթերուն ու անձերուն 

մասին մեր խօսակցութիւնը գրեթէ փարատեց Սրբազանին մտքին մէջ իմ հա-

ւանական բոլշեւիկ լրտես մը ըլլալու կասկածը։ Երբ ան կը պատրաստուէր 

Էջմիածին դառնալու, եւ առիթ մը եղաւ մեզի մինակ մնալու, ըսաւ. 

«Գիտէ՞ք, մենք՝ եկեղեցականներս ցանկալի տարր մը չենք հոս, եւ դուն 

կարող ես նեղուիլ»։ 

                                                
* «Հայրենիք» ամսագիր, Բոստոն, դեկտեմբեր 1953, Հմր ԺԲ., էջ 94-99։ 
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«Ոչինչ,– եղաւ պատասխանս,– մի՛ մոռնաք, որ ես օտարական եմ. եթէ 

ձեզի հետ ըլլալուս համար պիտի պատժուիմ, վատթարագոյնը, զոր կրնան 

ինծի ընել, զիս երկրէն արտաքսելը պիտի ըլլայ։ Ձեզմէ կրկին եւ կրկին կը 

խնդրեմ, որ թոյլ տաք Էջմիածին ձեզի երբեմն այցելելու»։ 

«Հրամեցէ՛ք,– ըսաւ լրջութեամբ,– դուք կարող էք իմ յարկաբաժինս բա-

ժանել ինձ հետ»։ 

Յաջորդ օրը ճամբորդատար, հնամաշ ինքնաշարժը առնելով՝ վերջապէս 

հասայ Էջմիածին եւ ուղղակի գացի Սրբազանին յարկաբաժինը, որ երկրորդ 

յարկի վրայ երկու սենեակ ունէր իրարու կից՝ բաց դուռով մը միացած, խո-

հանոց, մառանի պէս բան մը, եւ բակին վրայ նայող պատշգամ մը։ Սենեա-

կը, որ իմ տրամադրութեանս տակ դրուեցաւ, սեղան մը եւ երկու աթոռ ունէր 

միայն, որուն վրայ կը ճաշէինք այն համեստ ճաշերը, որոնք Սրբազանին ծա-

ռայող Վանի Ալիւր գիւղացի Յարութիւնը կը պատրաստէր մեզի համար։ 

Անկողինս գետինը կը սփռէինք գիշերը, իսկ ցերեկը կը վերցնէինք։ 

Սենեակին մէկ կողմը դիզուած էր այն գրեթէ ամբողջ 500 օրինակ «Խաղ-

բակեանք եւ Պռօշեանք» երկասիրութեան առաջին հատորները, որոնք հրա-

տարակուած էին Պետհրատէն23։ Այս հատորներէն հազիւ մէկ երկու հատոր 

Սրբազանը կրցաւ փրկել կաթողիկոս ըլլալէ վերջ Էջմիածին կատարած իր 

այցելութեան։ Մնացեալները փճացուցեր էին կամ անհետացեր։ 

Յունիսի երկրորդ կէսին մէջ էր, որ Էջմիածին հասայ։ Յաջորդ առաւօտ 

կանուխ մատենադարան դիմեցի՝ որքան կարելի է շուտ ուսումնասիրութիւն-

ներս աւարտելու եւ անտանելի շոգէն փախչելու համար։ 

Ամրակառոյց ներկայանալի շէնք մըն էր մատենադարանը։ Աշխատանքի 

սենեակին մէջ երկու օրիորդներ եւ պարոն մը կային միայն, որոնք իբր ձեռա-

գրատան պաշտօնեայ զբաղած էին։ Ինծի ցոյց տուին սեղան մը, որուն ետե-

ւը նստած էր տարիքաւոր մարդ մը, որ գրելով էր զբաղած եւ որմէ աննկատ 

մնացի ժամանակ մը։ Վերջապէս, ան հաճեցաւ ինծի նայելու։ Մատենադա-

րանապետ Սենեքերիմ Տէր-Յակոբեանն էր, որմէ միակ ուսումնասիրութիւն 

մը կարդացած էի՝ Երզնկայի մէջ գտնուած չորս յունարէն տապանաքարերու 

նուիրուած եւ տպուած Էջմիածնայ «Բանբեր»ին մէջ24։ 

                                                
23 Գարեգին արքեպիսկոպոս Յովսէփեան, Խաղբակեանք կամ Պռօշեանք հայոց պատմութեան 

մէջ. Պատմահնագիտական ուսումնասիրութիւն, Մասն առաջին, 120 ցինկատիպ պատկերով, 

Պետհրատի առաջին տպարան Վաղարշապատում, 1928, ԺԴ. եւ 292 սիւն, էջ 293-304։ 
24 Ս. Տէր-Յակովբեան, «Երիզայի յունարէն արձանագրութիւններից», Բանբեր Հայաստանի 

գիտական ինստիտուտի, գիրք Ա. եւ Բ., Վաղարշապատ, 1921-1922, էջ 226-229։ Այս նոյն 
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Անմիջապէս բացատրեցի իրեն, որ եկած էի կարգ մը ձեռագիրներ քննե-

լու, եւ անկէ զատ կարիք ունէի ձեռագրատան բոլոր ձեռագրաց ցանկին՝ որոշ 

պրպտումներու համար։ Աւելցուցի, որ Գարեգին Սրբազանին հետ խցակից 

էի։ Կը յուսայի որ կերպով մը պիտի կակուղնայ իր քիչ մը շատ անկարեկիր 

պաշտօնական երեւոյթը, զոր ան յամառօրէն ցոյց կու տար։ 

Չոր եւ հակիրճ կերպով իր հաւանութիւնը տուաւ նոյն ատեն այնպիսի 

բարձր ձայնով մը, որ հեշտութեամբ կրնար իմացուիլ սրահին մէջ գտնուող 

երկու օրիորդներէն ու պարոնէն։ Հակառակ որ ինծի տարօրինակ երեւցաւ 

այս, եւ քիչ մըն ալ սրտմտած էի կոպիտ երեւցող ընդունելութենէն, այսու-

հանդերձ հլու եւ ինքնամփոփ գործիս նայեցայ։ 

Երեկոյեան, ինչպէս որ այլեւս սովորութիւն պիտի ըլլար, Սրբազանին 

հետ երկար խօսակցութեանց ընթացքին պատմեցի ինծի եղած անսովոր ըն-

դունելութեան մասին։ 

«Այդ ոչինչ,– ըսաւ Սրբազանը,– նա բոլորի հետ այդպէս է վարւում։ Ես 

որ նրան այնքան ժամանակ եմ ճանաչում, ինձ էլ նման կերպով է ընդունում։ 

Օրիորդները եւ պարոնը, որ այնտեղ են, հսկում են ամէն բանի, եւ Սենեքերի-

մի վրայ էլ»։ 

Անկէ վերջ գործս միշտ զգոյշ, բաց եւ ամէնուն տեսանելի ու լսելի կ՚ըլլար։ 

Երբեք անոր չհանդիպեցայ մատենադարանէն դուրս։ Ոչ մէկ ատեն Ներսէսի 

լճին շուրջ Սրբազանին հետ երեկոյեան մեր պտոյտներու ատեն հանդիպե-

ցանք Սենեքերիմին։ Ինքս ալ, վախնալով որ կրնամ վտանգել մէկը, բացար-

ձակապէս հեռու կը մնայի բոլորէն։ Բացառութիւն կը կազմէր պատկառելի 

մայրապետը, որ մատենադարանին ու տաճարին առջեւ բացուող բակին 

վրայ խուց մը ունէր։ Իրեն ծառայող «քոյրը» կը ղրկէր զիս հրաւիրելու փոքր 

հիւրասիրութեան մը եւ քիչ մը խօսակցութեան համար։ Նոյնիսկ բակին մէջ 

անցուդարձիս միջոցին չէի խօսակցեր վարդապետներուն հետ, որոնց մէջ, 

Սրբազանին ըսելով, ոչխարի մորթով գայլեր կային։ 

Օր մը, սակայն, Սրբազանը ինքն իսկ ծայրայեղ գտաւ իմ անհաղորդ ըն-

թացքս եւ գրեթէ յանդիմանեց զիս, որ չէի այցելած Գերապ. Խորէն Սրբազա-

նին, որ այն ատեն տեղապահ էր միայն։ Խոստացայ այցելել եւ նոյն օրը 

Սրբազանին կարգադրութեամբ ներկայացայ այդ հերոս, եւ մեր սուրբերուն 

                                                
հատորի մէջ «Հայ գիտութեան կորուստներից» ընդհանուր վերնախորագրի ներքոյ ունի նաեւ 

«Նորայր Բիւզանդացի» (էջ 308-310) եւ «Լեւոն Լիսիցեան» (էջ 317-319) կենսագրական դի-

մապատկերները. ըստ որում ՝  երկուսի վերաբերմամբ էլ շատ դիպուկ եւ ճշգրիտ դիտարկում-

գնահատումներ է արել։ 
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շարքին արժանի նահատակ եկեղեցականին։ Զինքը շրջապատուած գտայ 

վարդապետներու փոքր խումբով մը։ Խուսափողական ու երկդիմի պատաս-

խաններս վարդապետներուն հարցումին տարափին ի պատասխան, բնա-

կանաբար, գոհացուցիչ չէին կրնար ըլլալ։ Եւ երբ վարդապետներէն ոմանք 

նոյնիսկ գանգատիլ սկսան, ինքն էր որ հասկցող ժպիտով մը զիս անել դրու-

թենէս ազատեց՝ կերպով մը արդարացնելով զիս։ 

Այդ միջոցին էր, որ փրոֆ. Լէվի Բրովէնսալը Գերմանիայէն25 եկած էր 

ուսումնասիրելու Փիլոն Եբրայեցիի Էջմիածնայ համբաւաւոր ձեռագիրը, 

կարծեմ Տասներորդ դարէն26։ Անոր թոյլ տրուած էր իր լուսանկարի գործիքը 

գործածելու, եւ ան էջ առ էջ կը լուսանկարէր ձեռագիրը՝ իմ նախանձս շար-

ժելով։ Սենեքերիմն ու իր հսկիչները այլեւս բոլորովին անով զբաղած էին։ 

Պահ մը նոյնիսկ յուսացի, որ իմ լուսանկարել չկրցած քանի մը ձեռագրական 

էջերը փրոֆէսորին միջոցաւ քաշել կարելի պիտի ըլլար։ Սակայն, ատկէ ալ՝ 

օտարականներուն մեկնումի պահուն՝ անոնց ենթարկուած քննութեանց 

ատեն կրնային անպատեհութիւններ ծնիլ, քանի որ փրոֆէսորը, կ՚երեւայ թէ, 

միայն Փիլոնի ձեռագիրը լուսանկարելու եւ քննելու եկած էր։ 

Խեղճ փրոֆէսորին տուած էին սենեակ մը, որուն երկրորդ յարկին վրայ 

կը գտնուէին արտաքնոցներ, որով անոր բնակավայրը անտանելի եւ անյար-

մար էր։ Գարեգին Սրբազան անմիջապէս նոր սենեակ մը հրամցուց անոր, 

նախկինէն շատ աւելի նախընտրելի, որ իրապէս փրոֆէսորին երախտագի-

տութիւնը շահեցուց, ինչպէս որ ան մեր խօսակցութեանց ընթացքին յաճախ 

կը յայտնէր։ 

                                                
25 Եթէ նկատի ունի համացանցով մեր գտած այս մարդուն՝ Évariste Lévi-Provençal (4 Ա. 

1894, Ալժիր – 27 Գ. 1956, Փարիզ). ֆրանսիացի միջնադարագէտ, արեւելագէտ արաբագէտ 

եւ իսլամի պատմաբան (https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89variste_L%C3%A9vi-

Proven%C3%A7al - 3 մարտի 2020 թ.), ապա նա պէտք է Էջմիածին եկած լինէր ո՛չ թէ 

Գերմանիայից, այլ՝ Ֆրանսիայից. աւելին՝ հազիւ թէ նա Փիլոն Եբրայեցիի ժառանգութեամբ 

զբաղուէր։ Գուցէ շփոթել է փիլոնագետ Հանս Լեւիի հետ՝ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yohanan_Levi։ 
26 Դժուարանում ենք ենթադրել, թէ Փիլոն Եբրայեցու (Ալեքսանդրացու) ի՛նչ, յատկապէս՝ 

տասներորդ դարի ձեռագիր նկատի ունի, որովհետեւ նրա երկերի մեր հնագոյն ձեռագրերը 

վերաբերում են ԺԳ. դարին (ՄՄ 5239, 1296 թ.). տե՛ս Գէորգ Գրիգորեան, «Փիլոն Ալեքսանդ-

րացու աշխատութիւնների հայ մեկնութիւնները», ԲՄ, հտ. Ե., Երեւան, 1960, էջ 96 (ամբողջ 

յօդուածը՝ էջ 95-116)։ Բոլոր դէպքերում ՝  Քիւրտեանի այս հաղորդման մէջ ինչ-որ շփոթ կայ։ 

Մի ցանկ էլ կայ այս գրքում ՝  A. Terian, Philonis Alexandrini De Animalibus: The Armenian 

Text with an Introduction, Translation and Commentary (Studies in Hellenistic Judaism 

1), Chico CA, 1981, pp. 17-20: 
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Աշխատանքներս հետզհետէ կ՚աւարտէի, երբ օր մըն ալ սաստիկ հիւան-

դացայ՝ անկարող ըլլալով այլեւս ոտքի վրայ իսկ կենալու։ Սրբազանը շատ 

մտահոգուեցաւ, սակայն թոյլ չտուաւ, որ բժիշկի կամ մանաւանդ հիւանդա-

նոց դիմեմ, ակնարկելով որ մեռնելու ապահովագոյն միջոցը պիտի ըլլար 

այդ։ Ինքը իր քինինի շատ համեստ պահեստէն քինինով եւ մածունով զիս 

կրցաւ ոտքի հանելու չափ լաւցնել, ու ես այլեւս որոշեցի օր առաջ մեկնիլ։ 

Առաւօտ մը, երբ այլեւս լաւ-գէշ իմ պրպտումներս վերջացուցի, գացի 

շնորհակալութիւն յայտնելու Սենեքերիմին։ Միշտ բարձրաձայն եղաւ իր շատ 

կտրուկ եւ գրեթէ կոպիտ խօսակցութիւնը, եւ յետոյ, ի զարմանք ինծի, միշտ 

բարձրաձայն ըսաւ. 

«Այն տպագիր հատորները, զոր կը ցանկայիք, կարելի է ձեզ տալ մեր 

պահեստէն։ Սակայն պէտք է որ Լուսժողկոմատէն վաւերացուին արտածելու 

համար։ Ուստի անպայման պէտք է անոնց տանիք, իսկ դուք մեզի արտա-

սահմանէն մեր ուզած հատորները կը ղրկէք»։ 

Ես գիրքի խօսք չէի ըրած իրեն. միայն երբեմն, երբ ձեռագիր մը կ՚ուզէի, 

ան կ՚ըսէր, որ այդ ձեռագրի մասին կարելի է այս կամ այն տպագրին մէջ 

հանդիպիլ։ Իսկ ինքս գրեթէ միշտ կ՚ըսէի, որ իր այդ յիշած հին, հազուագիւտ 

ռուսահայ հատորները չունէի։ Այսպիսով, շնորհիւ Սենեքերիմին, ձեռք բերի 

աւելի քան յիսուն՝ ինծի համար կենսական հատորներ։ 

Իր յանկարծական ըսածին առթիւ զարմանքս հազիւ կրցայ պարտկել։ 

«Եկուր,– ըսաւ ան,– զատենք ու ծրարենք այդ հատորները»։ 

Եւ զիս գրապահեստ տարաւ։ 

Յաջորդ առաւօտ շատ կանուխ պիտի մեկնէի ինքնաշարժ հանրակառ-

քով Վաղարշապատէն Երեւան։ Երեկոյեան ճաշին ու ճաշէն վերջ երկար-եր-

կար խօսեցանք Սրբազանն ու ինքս։ Պնդեց, որ եռահատոր Չամչեանին 

Պատմութեան իր օրինակը, որ չունէի, հետս տանիմ։ Շատ ծանր էր, մերժեցի 

շնորհակալութեամբ։ Ինծի առաջարկեց ուրիշ հատորներ ալ, որոնցմէ, սա-

կայն, միայն իր «Խաղբակեանք եւ Պռօշեանք»ի Ա. հատորը վերցուցի հետս, 

ինչպէս նաեւ իր՝ երիտասարդութեան գործածած Ուխտանէսի պատմութիւ-

նը27, իր հեղինակած քանի մը մանր ուսումնասիրութիւնները՝ այժմ անստ-

գիւտ, եւ իր՝ գրչագրական արուեստին մասին պատրաստած ընտիր աշխա-

տութիւնը. եւ այլն։ 

Այդ երեկոյ ուշ ատեն քնացանք։ Սակայն, ժամը կէս գիշերէն վերջ մէկին 

                                                
27 Ուխտանէս Եպիսկոպոս, Պատմութիւն Հայոց, Ա., Բ., Ի տպարանի Սրբոյ Կաթողիկէ Էջմիածնի, 

ի Վաղարշապատ, ՌՅԻ.- 1871, 116, 141 էջ։ 
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արթնցայ եւ նկատեցի, որ Սրբազանին սենեակին մէջ լոյս կը վառէր։ Բաց 

դռնէն սենեակը մտայ եւ նկատեցի, որ շուարած մէկու մը պէս իրերը կը հա-

ւաքէր։ Երբ հարցուցի ուշ գիշերուան իր այս ընթացքին պատճառը, ըսաւ, որ 

քիչ առաջ իրեն Երեւանէն հրամայուեր է անպայման յաջորդ օրն իսկ մեկնիլ 

Էջմիածնէն իր պաշտօնատեղին՝ Նոր Նախիջեւան։ 

«Ի՞նչպէս կարող եմ ամէն բան այսպէս կիս-կատար թողուլ, տակնուվ-

րայ ու մեկնիլ»։ 

Ըսի, որ ուղղակի Տէր-Գաբրիէլեանին28 դիմէր, գուցէ ժամանակաւոր 

կարգադրութիւն մը ըլլար։ Ըսաւ, որ հրամանը ուղղակի անկէ էր։ Որոշ էր, որ 

Էջմիածնին շունչ առնել տալ չէին ուզեր։ Անվստահելի տեղապահին քով իրեն 

չափ անվստահելի եւ քաջ օգնական մըն ալ, յանձին Գարեգին Սրբազանին, 

կ՚երեւայ թէ խանգարած էր քունը Չեքային։ 

* * * 

Յաջորդ առաւօտ կանուխ մեկնեցայ խուցէն։ Սրբազանը հոն իր սենեա-

կը չէր։ Գիրքերու ծրարը եւ ճամբորդական պայուսակս առնելով՝ ցած իջայ ու 

սկսայ մատենադարանին ետեւի պուրակին մէջէն յառաջանալ՝ Վաղարշա-

պատի հրապարակը երթալու համար, ուր պիտի հաւաքուէին ճամբորդները՝ 

ինքնաշարժ նստելու համար։ 

Յանկարծ շէնքին ետեւէն անակնկալ կերպով Սենեքերիմը դուրս ելաւ դի-

մացս։ Մօտեցաւ ինծի եւ հետս քալել սկսաւ՝ վստահ ըլլալէ վերջ, որ մեզ 

լրտեսող մը չկար։ Ձեռքէս առաւ ծանր ծրարներէս մէկը եւ շատ կամաց սկսաւ 

խօսիլ։ 

«Նախ ներողամիտ պէտք է լինիս,– ըսաւ,– որ կոպիտ եւ հեռաւոր կեր-

պով վարուեցայ հետդ։ Ուրիշ բան չէի կարող ընել։ Մատենադարան զետե-

ղուած այդ աշխատողները լրտեսներ են, որոնցմէ պէտք է անպայման զգոյշ 

ըլլալ։ Այսօր առաջին եւ միակ առիթն է, որ կրցայ ունենալ քեզ հետ խօսելու։ 

Խիստ կարեւոր խնդիր մը կայ, որուն կատարուիլը բոլորովին քեզմէ կա-

խուած է։ Անուղղակի իմացայ, որ քեզի առաջարկուեր են ձեռագիրներ, մաս-

նաւորապէս ուզեր են գիտնալ, թէ կարելի՞ է հայերէն ձեռագիրներ վաճառել 

Ամերիկայի մէջ։ Իմացայ, նաեւ, որ զգուշութեամբ չես քաջալերած եւ նոյնիսկ 

կրցեր ես համոզել, որ պարապ աշխատանք պիտի ըլլայ ատիկա։ Սակայն, 

                                                
28 Սահակ Միրզայի Տէր-Գաբրիէլեան՝ 1928-1935 թթ. Հայաստանի Ժողկոմխորհի նախագահ 

եւ Անդրֆեդերացիայի Ժողկոմխորհի փոխնախագահ։ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/1928
https://hy.wikipedia.org/wiki/1935
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ես գիտեմ ու վստահ եմ, որ անոնք դարձեալ պիտի փորձեն իրենց այս նպա-

տակը իրագործել։ Իրենց համար ոչ մէկ արժէք ունին ասոնք, բացի զանոնք 

դրամի վերածելէ եւ դրամը յանուն բոլշեւիկութեան գործածելէ»։ 

Բնական է՝ դեռ զարմացած էի։ Երեւանի մէջ մէկ անձ մը գիտէր միայն 

ձեռագրաց վաճառման մասին։ Ես միայն անոր եւ յետոյ ալ Գարեգին Սրբա-

զան Յովսէփեանին վստահած էի այդ տեղեկութիւնը։ Սրբազանը այն ատեն 

հաստատեց, թէ նման փորձ մը պատահած էր եւ որոշ ձեռագիր մ՚իսկ առա-

ջարկուած էր։ Սրբազանը կրկին եւ կրկին ինծմէ հաւաստիք առաւ, որ որեւէ 

պայմանով ծուղակը չպէտք է իյնայի եւ ձեռագիր գնէի։ Բնական է, որ անվե-

րապահ խոստացայ։ Այն ատեն էր, որ ստիպեց որ կարեւոր գորգի մը մասին 

չգրէի, եւ որ ակամայ ստիպուած դուրս թողուցի «Գորգը հայոց մօտ»29 հա-

տորիս մէջէն։ Այդ ատեններն էր, որ Մոսկուայէն մեծարժէք ձեռագիրներ, աշ-

խարհահռչակ նկարներ եւ արուեստի նիւթեր, արքունի մատենադարաններ 

առ հասարակ կը ծախուէին Բրիտանական Թանգարանին, Գալուստ Կիւլ-

պէնկեանին, Անտրիւ Մելոնին, Համըրին30 եւ ուրիշ անհատներու։ 

Սակայն ինչ որ Սրբազանին եւ Երեւանի անհատին ըսած էի, գաղտնիք 

մըն էր, որ Սենեքերիմէն իմանալս նոյնիսկ վրդովեց զիս։ Բայց լուռ մնացի։ 

Սենեքերիմը շարունակեց. 

«Ես բոլոր հոգիովս այս ձեռագիրներուն պահպանութեան նուիրուած 

եմ։ Մահուընէ զատ ոչինչ զիս պիտի կարենայ բաժնել ասոնց պահպանու-

թենէն։ Եւ լաւ գիտցիր, որ եթէ ես չըլլամ, սա քու ալ այնքան սիրած այս ձե-

ռագիրները կը ցրուին, կը փճանան։ Ես կեանքս իսկ աչքս առած եմ եւ պիտի 

մնամ պաշտօնիս գլուխը։ Արդ՝ քեզմէ մեծ բան մը կ՚ակնկալեմ, որ կը յուսամ՝ 

                                                
29 Յարութիւն Քիւրտեան, Գորգը հայոց մօտ, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1947, 160 էջ։ 
30 Andrew William Mellon (24 Գ. 1855 – 26 Ը. 1937). ամերիկեան բանկիր, գործարար, 

արդիւնաբերող, բարերար, արուեստի հաւաքորդ եւ քաղաքական գործիչ. տե՛ս 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Mellon (3 մարտի 2020 թ.). «Համըր»ը գուցէ այս 

մարդն է՝ Armand Hammer (May 21, 1898 – December 10, 1990) was an American busi-

ness manager and owner, most closely associated with Occidental Petroleum, a company 

he ran from 1957 until his death, though he was known as well for his art collection, his 

philanthropy, and his close ties to the Soviet Union. Տե´ս 

https://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?p2=%5EBSB%5Echr999%5ET-

TAB03%5E&ptb=8D0B759D-5894-452C-8E48-

FA56ABE13A57&n=78673db0&ln=en&si=&tpr=hpsb&trs=wtt&brwsid=AD1739C7-

B3DD-47D9-B5DC-2792A4A87814&searchfor=Armand+Hammer&st=tab+ (27 ապրիլի 

2020 թ.)։ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Mellon
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գլուխ կը հանես։ Երբ Թաւրիզ հասնիս, դիմէ Մելիք-Թանգեան Սրբազանին31 

ու միայն անոր եւ ուսուցիչ-տնօրէն Պիոնեանին32 ըսէ, որ աշխատին ինծի 

համար պարսկական անցագիր մը հանել եւ օր առաջ իմ ձեռքս հասցնել, 

որուն շնորհիւ ես պիտի կարենամ անձս անմիջական վտանգէ փրկել եւ մին-

չեւ վերջ ձեռագրաց փրկութեան աշխատիլ»։ 

Հազիւ դրան մօտեցած էինք, երբ Սենեքերիմը ջերմօրէն ձեռքս սեղմեց, 

սրտառուչ քանի մը խօսքեր ըրաւ դողդողագին, յետոյ կրկին պնդեց, որ յանձ-

նարարութիւնը չմոռնամ, եւ հեռացաւ առանց տեսնուելէ ուրիշներէ։ 

Երեւան հասայ։ Լուսժողկոմատը վաւերացուց հաճոյակատարօրէն 

գրած մանրատառ նօթերս, կնքեց գրքերու ծրարներս։ Ատոնց վրայ աւելցան 

նաեւ այն 50 կտոր խիստ հազուագիւտ հատորները, որոնք Ստեփան Լիսի-

ցեան եւ ուրիշներ տուած էին ինծի (օրինակ՝ Լալայեանի «Ազգագրական 

հանդէս»ներուն ամբողջական հաւաքածոն)։ 

Մեկնեցայ Թաւրիզ Ճուլֆայի վրայով, ուր հասայ յապաղմամբ, սակայն 

առանց լուրջ պատահարի մը։ 

* * * 

Առաջին անգամ էր, որ Թաւրիզ կ՚երթայի։ Մելիք-Թանգեան Սրբազանը, 

Պիոնեանը կամ որեւէ ուրիշ մէկը չէի ճանչնար հոն։ Երբ Երուանդը զիս Սրբա-

զանին տարաւ, որոշ էր, որ Սրբազանը կասկածամտօրէն խօսեցաւ հետս։ 

Վերջն էր, որ Երուանդը ինծի ըսաւ, թէ Սրբազանը կասկած յայտներ էր իմ 

մասիս՝ թէ համայնավար լրտես էի անշուշտ. այլապէս այդ օրերուն ինչպէ՞ս 

կրցեր էի Խորհրդային սահմաններէն ներս մտնել եւ դուրս ելլել՝ առանց փոր-

ձանքի։ 

Ժամանակ առաւ, մինչեւ որ Սրբազանը տեղեկութիւն ստացաւ եւ գոհ 

եղաւ անձիս մասին։ Այն ատեն էր, որ օր մը իրեն խօսեցայ, երբ մինակ էինք, 

Սենեքերիմի խնդրանքին մասին։ Բան մը չըսի իրեն ձեռագիրներուն սպառ-

նացող վտանգի մասին։ Միայն շեշտեցի, որ շատ կարեւոր է Սենեքերիմի 

ցանկութիւն կատարել։ 

Պիոնեանը Թաւրիզ չէր այն ատեն։ Սրբազանը խոստացաւ բան մը ընել, 

իսկ ես բնական է, որ ոչ կրնայի պնդել եւ ոչ ալ աւելի բան մը ըսել։ Սակայն, 

                                                
31 Ներսէս արքեպս. Մելիք-Թանգեան՝ ծն. 16/28 Գ. 1866 թ., Սիւնիքի Բռնակոթ գիւղ - մհ.  26 Թ. 

1948 թ. Թաւրիզ. 1912-1948 թթ. եղել է Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդը։ 
32 Այս մարդու մասին որեւէ տեղեկութիւն չգտանք. հաւանաբար եղել է տնօրէնը Թաւրիզի 

յայտնի Արամեան դպրոցի (1851-1936 թթ.), որ թեմական վարժարանի դեր ունէր։ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%A5%D5%BA%D5%BF%D5%A5%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%AB_26
https://hy.wikipedia.org/wiki/1912
https://hy.wikipedia.org/wiki/1948
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BF%D6%80%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A9%D5%A5%D5%B4
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գիտեմ, որ Սրբազանը այնքան վստահեցաւ իմ մասիս, որ Թաւրիզի հրապա-

րակէն իբր պանիր փաթաթելու թուղթ ծախուած բազմաթիւ՝ ԺԴ.-ԺԵ. դար-

եան Յայսմաւուրքներէն (որոնք գնած էր եւ դպրոցի մը մէջ պահեստի դրած) 

հրամայեց որ ինծի տան ուզածս,– բան մը, որ ընդունիլ մերժեցի՝ թէ՛ Սրբա-

զանը եւ թէ՛ ինքզինքս ըսի ըսաւներէ փրկելու համար։ 

* * * 

Արդեօք Սենեքերիմը ստացա՞ւ իր ցանկացած պարսկական անցագիրը, 

չեմ գիտեր։ Կրնայ ըլլալ, որ ստացաւ, քանի որ շատերուն պէս անհետ չկոր-

սուեցաւ մեծ ու պզտիկ բոլշեւիկեան ջարդերուն միջոցին33, որոնց շնորհիւ 

յաճախ արիւնաքամ եղաւ դժբախտ Խորհրդային Հայաստանը այդ եւ յաջորդ 

տարիներուն, երբ Սթալինի եւ Բերիայի արիւնախանձ ձեռքերուն մէջ կը 

տապլկէր եւ որոնց զոհ եղան ոչ միայն «հասարակ» գրագէտներ եւ մշակու-

թային անհատներ, այլե՛ւ Տէր-Գաբրիէլեանի, Խանճեանի նման հարազատ 

Կարմիրներ, պատշգամներէ վար գլտորուելով կամ կռնակէն գնդակահա-

րուելով։ 

Ես տարակոյս չունիմ, որ մեծ, շատ մեծ երախտագիտական պարտք մը 

ունինք Սենեքերիմ Տէր-Յակոբեանին, այդ անտէր ու սեւ օրերուն իր անձնա-

զոհութեամբ ձեռագիրները պահպանելուն համար։ 

GEVORG TER-VARDANEAN 

SENEK‘ERIM TER-HAKOBYAN: THE FIRST DIRECTOR OF  

THE NATIONALIZED MATENADARAN  

Keywords: Mashtots Matenadaran, Senek‘erim Ter-Hakobyan, Harut‘yun 

K‘yurtian, Hovhannes Manuelyan, the KGB and Matenadaran 

in the 1930s. 

Two articles concerning the first director of Mashtots Matenadaran, Senek‘erim 

Ter-Hakobyan (1881–1938, director in 1921–1938), appeared in the 1953 issues of 

the Armenian magazine Hairenik published in Boston during 1922–1970. One of the 

                                                
33 Հետաքրքիր է, որ անգամ 1953ին Քիւրտեանը կարծում էր, թէ Ս. Տէր-Յակոբեանի վախճանը 

եղել է բնական մահով. չգիտէր, որ նրա «գլուխը կերել են» դեռեւս 1938 թ.՝ նրա հետ իր 

հանդիպումից եօթ տարի անց։ 
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publications is signed “S. Guryan,” and the author of the second is the famous col-

lector and philologist Harut‘yun K‘yurtian (1901–1976), who lived the most part of 

his life (1923–1976) in the USA. The articles describe the personality of Senek‘erim 

Ter-Hakobyan, his unique human character and his high intellect. K‘yurtian’s article 

depicts the terrible atmosphere of fear, suspicion and snitching prevailing in Mate-

nadaran in 1931. However, thanks to the principled and selfless attitude of 

Senek‘erim Ter-Hakobyan, Matenadaran survived that difficult time without manu-

script losses. This happened also thanks to K‘yurtian’s efforts, who convinced the 

Bolshevik officials that Armenian manuscripts had no value in overseas markets and 

auctions and therefore were useless for sale.  

The articles of S. Guryan and H. K‘yurtian are reprinted here with necessary 

notes; in the introduction, some sad episodes which took place in Matenadaran dur-

ing the 1930s are mentioned in brief. On March 28. 1938, the KGB confiscated from 

Matenadaran four chests with valuable church utensils belonging to the Etchmiadzin 

monastery and the list of the artefacts of the monastery, compiled in 1873. Among 

them there was a very valuable ivory book binding. Another tragic page was the 

death of Hovhannes Manuelyan, the head of the Matenadaran Manuscript Depart-

ment in the late 1940s, which was a result of a crafty intrigue that emerged in the 

same atmosphere of overall suspicion.  

This publication also gives an overview of the history of Mashtots Matenadaran 

in the 1920s–1930s, with its bright and dark episodes. 

ГЕВОРГ ТЕР-ВАРДАНЯН 

СЕНЕКЕРИМ ТЕР-АКОПЯН – ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР  

НАЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО МАТЕНАДАРАНА 

Ключевые слова: Матенадаран имени Маштоца, Сенекерим Тер-Акопян, 

Арутюн Кюрдян, Ованес Манвелян, КГБ и Матенадаран в 

1930-е годы. 

Автор публикации обнаружил в номерах 1953 года журнала "Айреник" 

(Бостон, 1922-1970 гг.) две статьи о первом директоре Матенадарана имени 

Маштоца Сенекериме Тер-Акопяне (1881-1938 гг., в директор 1921-1938 гг.). 

Одна подписана "С. Гурян", автор же второй статьи – известный коллекционер 

и филолог Арутюн Кюрдян (1901-1976), проживший большую часть своей 

жизни (1923-1976) в США. В статье рассказывается о личности Сенекерима 
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Тер-Акопяна, его уникальных человеческих чертах, а также о его высоких ин-

теллектуальных качествах. А. Кюрдян в своей статье описывает ужасную ат-

мосферу страха, подозрительности и доносительства, царившую в Матенада-

ране в 1931 г. Однако благодаря принципиальной и самоотверженной позиции 

Сенекерима Тер-Акопяна, Матенадаран пережил эти трудные времена, не по-

теряв ни одной рукописи. Кюрдян тоже способствовал важному делу сохране-

ния рукописей, убедив большевистских чиновников, что армянские рукописи 

не имеют цены и не продаются на зарубежных рынках и аукционах древностей. 

Статьи С. Гуряна и А. Кюрдяна переиздаются с необходимыми примеча-

ниями, а в предисловии кратко описываются некоторые печальные эпизоды 

истории Матенадарана 1930-х годов. Вот один из них: 28 марта 1938 года че-

кисты конфисковали и увезли из Матенадарана четыре сундука ценной цер-

ковной утвари, принадлежащих Эчмиадзинскому монастырю, и список утвари 

того же монастыря, составленный в 1873 году. В одном из сундуков находился 

ценнейший оклад из слоновой кости. Еще одна печальная страница – мучени-

ческая смерть в конце 1940 года Ованеса Манвеляна, заведующего Рукопис-

ным отделом Матенадарана, в результате коварной интриги, возникшей в ат-

мосфере той же сплошной подозрительности. 

В публикации также дается общий обзор истории Матенадарана имени 

Маштоца 1920-1930-х годов, с ее светлыми и темными эпизодами. 

 



ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

Philosophy – Философия  

ԴԵՅՎԻԴ Թ. ՌՈՒՆԻԱ1 

Մելբուրնի համալսարան 

ՓԻԼՈՆԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ  

ԱՐԴԻ ՓԻԼՈՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ2 

Բանալի բառեր՝ Փիլոն Ալեքսանդրացի, հայերեն թարգմանությունները, Փիլոնի 
գրվածքներ, Փիլոնի երկերի մեկնություններ, Մարեն Նիհոֆ, 
Գրեգորի Սթերլինգ, Կերին Մետցլեր, Պրոկոպիոս Գազացի, 
Փիլոնի ժառանգության հետագա ճակատագիրը, միջնադարյան 
Հայաստան: 

1. Ներածություն 

Այսօր Երևանում ընթերցվող զեկուցումս կցանկանայի սկսել խոստովանու-
թյամբ: Դեռ վաղուց ձգտում էի հայերեն կարդալ սովորել, բայց այդ ցանկու-
թյունս անկատար մնաց: Սա ավելի երկար պատմության մի մասն է: Ես ձեռնա-
մուխ եղա Փիլոնին կարդալուն և ուսումնասիրելուն, երբ սկսել էի իմ դոկտո-
րանտուրան Ամստերդամի Ազատ համալսարանում 1977 թ. մայիսին: Այն ժա-
մանակ իմ նպատակներից մեկը հունական փիլիսոփայության վերաբերյալ գի-
տելիքներիս հարստացումն էր, և ինձ շատ էր գրավում այն միտքը, որ պետք է 

                                                
1 Դեյվիդ Ռունիան Մելբուրնի համալսարանի Պատմության և փիլիսոփայության բաժնի Prof-

essorial Fellow / առաջատար պրոֆեսսոր է և Ավստրալիայի Կաթոլիկ համալսարանի Կրո-
նի ու գիտական ուսումնասիրության Critical Inquiry-ի ինստիտուտի պատվավոր պրոֆե-
սոր: 1992-2002 թթ. եղել է Նիդերլանդների Լեյդենի համալսարանի անտիկ և միջնադարյան 
փիլիսոփայության պրոֆեսոր, իսկ 2002-2016 թթ.՝ Մելբուրնի համալսարանի Քուինս քոլեջի 
նախագահ: Նրա ուսումնասիրությունների կիզակետում են պլատոնականության պատմու-
թյունը, Փիլոն Ալեքսանդրացու երկերն ու գաղափարները և անտիկ դոքսոգրաֆիան (անտիկ 
հեղինակների՝ անցյալի մտածողների ու գաղափարների վերաշարադրանքը): 1989-ից The 

Studia Philonica Annual տարեգրքի խմբագիրն է: Փիլոնյան մատենագիտության միջազգա-
յին ծրագրի համակարգողն է: Սույն զեկուցումուվ Դ. Ռունիան (ինչպես նաև հաջորդ 
հոդվածի հեղինակ Աննեվիո Վան դեն Հուքը) հանդես է եկել Մատենադարանում 2019 թ. 
հոկտեմբերի 5-ին: 

2 Անգլերենից թարգմանությունը՝ Գոհար Մուրադյանի: 
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ուսումնասիրեմ Փիլոնի փիլիսոփայական տրակտատները: Սա անելու համար, 
իհարկե, պետք է ուսումնասիրեի հայերեն թարգմանված կորպուսը, քանի որ, 
ինչպես գիտեք, հինգ փիլիսոփայական տրակտատներից երեքը ամբողջությամբ 
պահպանվել են միայն հայերեն թարգմանությամբ: Այսպիսով, ես գնեցի Թոմսո-
նի Հայերեն քերականության դասագիրքը և մի մեծ հայերեն բառարան Haras-
sowitz հրատարակչությունից: Բայց պետք է խոստովանեմ, որ քաջությունս 
չբավարարեց: Ես դժկամորեն հանգեցի այն եզրակացության, որ հայերեն թարգ-
մանության քողի ներքո այս աշխատանքներն իսկապես հասկանալը չափազանց 
բարդ է, և փոխեցի իմ աշխատանքի թեման ու սկսեցի ուսումնասիրել, թե ինչ-
պես է Փիլոնն օգտագործել Պլատոնի «Տիմեոս»-ը: Այսպիսով, երկար ժամանակ 
այս գրքերն անօգտագործելի մնացին իմ գրապահարանում, և որոշ ժամանակ 
անց ես վաճառեցի դրանք:  

Սակայն, պատմությունն այսքանով չի ավարտվում: Մի շարք վճռորոշ հատ-
վածներ կային, մասնավորապես «Յաղագս նախախնամութեան» առաջին 
գրքում, որոնք չափազանց կարևոր էին իմ դոկտորական թեմայի համար: Բայց 
դրանք հասկանալը բավականին բարդ էր: Արդյունքում, ես դիմեցի հանգուցյալ 
պրոֆեսոր Յոս Վայտենբերգի օգնությանը, որին, համոզված եմ, շատերդ ջեր-
մությամբ եք հիշում: Նա սիրահոժար թարգմանեց հայերեն հատվածները լատի-
ներենի, և մենք ամբողջությամբ քննարկեցինք դրանք: Ես մինչ օրս երախտա-
պարտ եմ նրան: Քսան տարի անց, պրոֆեսոր Մայքլ Սթոունը մի հետազոտա-
կան խումբ ձևավորեց Վասենաարի Բարձրագույն ուսումնասիրությունների 
ինստիտուտում (Նիդերլանդներ): Այնտեղ ես հանդիպեցի դոկտոր Էռնա Շիրի-
նյանին և դոկտոր Գոհար Մուրադյանին: Նրանք իմ մեջ Հայաստան այցելելու 
մեծ ցանկություն արթնացրին, որը մինչ օրս չէր իրականացել:  

Ուստի, այսօր ես միանգամայն երջանիկ եմ, որ կարողացա իրականացնել 
այս երկարամյա երազանքը և այցելել ձեր գեղեցիկ երկիրը: Եվ ինձ համար մեծ 
պատիվ է, որ ինձ հրավիրել եք դասախոսություն կարդալու այստեղ՝ հռչակա-
վոր Մատենադարանում: Հուսով եմ, որ այն, ինչ ձեզ կներկայացնեմ, հետաքր-
քիր և, որ ամենակարևորն է, օգտակար կլինի Փիլոնին առնչվող ձեր ուսումնա-
սիրությունների համար: Ես ցանկանում եմ պատմել ձեզ Փիլոնին վերաբերող 
հետազոտությունների այն վերջին զարգացումների և միտումների մասին, 
որոնք կապված են հայերեն կորպուսի հետ: Այդ պատճառով, որպես ելակետ եմ 
վերցնում Սարա Մանչինի Լոմբարդիի ու Պաոլա Պոնտանիի խմբագրած և 2011 
«Բրիլլի» հրատարակած Փիլոնի երկերի հին հայերեն թարգմանության ուսում-
նասիրությունների հատորը3: Այստեղ ներկաներից ոմանք իրենց ներդրումն են 

                                                
3 Studies on the Ancient Armenian Version of Philo’s Works, Sara Mancini Lombardi and Paola 

Pontani (eds.) (Studies in Philo of Alexandria, 6), Brill, Leiden – Boston, 2011. Գրախոսվել 

է ԲՄ № 20, 2014, էջ 482-488 (Գ. Մուրադյան): 

https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Sara+Mancini+Lombardi
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Paola+Pontani
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Paola+Pontani
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ունեցել այս գերազանց հատորում: Այն հիանալի պատկերացում է տալիս մինչ 
այդ արված հետազոտությունների մասին: Այսպիսով, իմ թեման հենց նրա մա-
սին է, թե որոնք են եղել ամենակարևոր զարգացումները, որ տեղի են ունեցել 
այդ ժամանակից ի վեր մոտավորապես մի տասնամյակ ընկած ժամանակա-
հատվածում: 

2. Հայերեն Փիլոնը 

Հայերեն կորպուսն ընդգրկում է Փիլոնի 50 երկերից 15-ը, նայած թե ինչ-
պես ենք հաշվում: Այսպիսով, դա 30 տոկոսն է կամ ընդհանուր էջաքանակի 
25-ը: Դրանցից իննի սկզբնագրերը չեն պահպանվել: Անվիճելի է, թե որքան 
կարևոր են դրանք Փիլոնի գործերն ու գաղափարները ճանաչելու համար: 
Դրանք հստակ երեք մասի են բաժանվում, ինչպես երևում է Ավգերյանի 1892 
ու 1826 թթ. և Զարպհանալյանի 1892 թ. հրատարակություններից4:  

(1) 1822 թ. Ավգերյանը հրատարակեց «Յաղագս նախախնամութեան» Ա և 
Բ գրքերն ու «Յաղագս բան ունել անասուն կենդանեաց»: Դրանց կարևորու-
թյունը վաղուց ի վեր ճանաչված է փիլոնագիտության մեջ, քանի որ երկխոսու-
թյուններ են և թույլ են տալիս պատկերացում կազմել, թե ինչ զրույցներ է Փիլո-
նը վարել, կամ կցանկանար վարել, իր ընտանիքում: 

Այս գործերից ամենից դժվարը «Յաղագս նախախնամութեան» առաջին 
գիրքն է: Այն մեզ է հասել ոչ երկխոսության ձևով: Ուսումնասիրողների կարծի-
քով՝ այն մի ժամանակ երկխոսություն է եղել, սակայն ինչ-որ մի փուլում վերա-
փոխվել է սովորական գրվածքի: Ականավոր փիլոնագետ և հայագետ Աբրահամ 
Տերյանը երկար ժամանակ այդ կարծիքին է եղել, բայց վերջերս փոխել է այն և 
հանգել այն մտքին, որ դա ի սկզբանե էլ քննախոսություն՝ տրակտատ է եղել: 
Ես զրուցեցի նրա հետ սրա մասին մի քանի տարի առաջ և խնդրեցի հոդված 
ներկայացնել Տրելս Էնգբերգ-Պեդերսենի կազմակերպած գիտաժողովի համար, 
որը կայանալու էր Կոպենհագենում, Դանիայում: Գիտաժողովը պիտի քններ Փի-
լոնի ժամանակ անցումը ստոիկյան մտքից դեպի պլատոնականություն՝ որպես 
գերիշխող փիլիսոփայական դպրոցի: Նախախնամությանը նվիրված առաջին 
գիրքն ինձ համար օրինակ էր, քանի որ երկու դպրոցների ուսմունքն էլ ակնա-
ռու է այդ գործում: Իմ եզրակացությունն էր՝ նախախնամության մասին փաս-

                                                
4 Փիլոնի Եբրայեցւոյ Բանք երեք չև ի լոյս ընծաեալք, Ա, Բ Յաղագս նախախնաութեան, Գ. Յաղասգ 

կենդանեաց, աշխատասիրութեամբ Մ. Աւգերեանց, Վենետիկ, 1822, Փիլոնի Եբրայեցւոյ 

Մնացորդք ի Հայս, որ են՝ Մեկնութիւն Ծննդոց և Ելից, ճառք ի Սամփսոն, ի Յովնան և յերիս 

մանկունս կամ ի հրեշտակս, աշխատասիրութեամբ Մ. Աւգերեանց, Վենետիկ, 1826, Փիլոնի 

Հեբրայեցւոյ Ճառք, որոց հելլեն բնագիրք հասին առ մեզ, Վենետիկ, 1892 (Զարպհանալյանի 

անունը գրքում նշված չէ, սակայն հայտնի է, որ նա է աշխատասիրողը): 
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տարկների հիմնական եզրաբանությունը ստոիկյան դպրոցից են, բայց գլխա-
վոր աստվածաբանական փաստարկները՝ պլատոնական ավանդույթից: Սա-
կայն ի վերջո Փիլոնի հուդայականությունն է նրա դատողությունների շարժիչը: 

Այս երկի ավելի նոր ուսումնասիրություն է Ջեյմս Ռոյսի մի հոդվածը: Նա 
նորովի հայտնաբերել է այս երկի որոշ հունարեն բեկորներ կեղծ-Եվստաթիոսի 
«Վեցօրյայքի» բավական խրթին մեկնության մեջ, հավանաբար մ.թ. V դարում 
գրված: Ասում եմ «նորովի», քանի որ այդ բեկորները մեկ դար առաջ նկատվել 
էին, բայց համարյա ամբողջովին անտեսվել: Սա իրադարձություն էր, քանի որ 
այդ գրքի որևէ այլ պատառիկ երբևիցե հայտնի չի եղել: Իրավիճակը խիստ 
տարբեր է 2-րդ գրքի պարագայում, որից Եվսեբիոսի «Ավետարանական պատ-
րաստությունը» բավական շատ քաղվածքներ է պարունակում: Դրանք քաջ 
հայտնի են, քանի որ ընդգրկված են Loeb Classical Library շարքում Փիլոնի 
հրատարակության 9-րդ հատորում: Պրոֆ. Ռոյսը պատրաստվում է հրատարա-
կել վերը նշված բեկորները՝ անշուշտ հաշվի առնելով նաև հայերեն թարգմա-
նությունը, որը նա կարող է կարդալ: 

Դժբախտաբար, «Յաղագս Նախախնամության»ը նվիրված երկու գրքերի 
ուսումնասիրությունը խիստ թերի է, քանի որ դրանք թարգմանված չեն որևէ 
ժամանակակից լեզվի: Անգլերենը գոյություն չունի, իսկ գերմաներենն ու 
ֆրանսերենն արվել են Ավգերյանի լատիներեն թարգմանությունից, և ոչ հայե-
րենից: Սա ուշագրավ է: Իրականում չգիտեմ՝  արդյո՞ք ամբողջ դասական գրա-
կանության մեջ կա ավելի կարևոր երկասիրություն, քան Փիլոնի տրակտատնե-
րը, որոնք այդքան երկար ժամանակ մնային առանց թարգմանության: Արդեն 
երկար ժամանակ պրոֆ. Տերյանը խոստանում է հրատարակել իր անգլերեն 
թարգմանությունը, և իրոք հույս ունեմ, որ նա մոտ ժամանակներս կկատարի իր 
խոստումը: 

(2) Անդրադառնանք Զարպհանալյանի 1892 թ. հրատարակած բնագրերին: 
Սրանք հունաբան դպրոցի թարգմանած գործերն են, և դրանց հունարեն ամ-
բողջական սկզբնագրերն ունենք: Հինգ գրվածք է, հատվածներ ևս երկուսից և 
մի հատված տասներյակի մասին, որը հունարեն չի պահպանվել: Դրանք ան-
գնահատելի են, քանի որ թույլ են տալիս համեմատել հունարենն ու հայերենը և 
պատկերացնում կազմել հունաբան թարգմանական տեխնիկայի մասին: Բարե-
բախտաբար այդ հրատարակությունը բավական վաղ է արվել, ուստի Փիլոնի՝ 
Քոնի և Վենդլանդի դարակազմիկ քննական հրատարակության (Editio maior) 
մեջ հղումներ կան դրան: Հետագայում այն քիչ է օգտագործվել փիլոնագիտու-
թյան մեջ, բայց 2015 թ. Տերյանը մի խորաթափանց հոդված հրատարակեց «Յա-
ղագս տասն բանից»-ի մասին, որում նա քննում է և՛ Կոնի հղումները Զարբա-
նալյանի հրատարակած բնագրին, և՛ հայ հրատարակչի լեզվական նշումները: 
Հոդվածը պարզ ցույց է տալիս, թե որքան շահավետ կարող է լինել այս հավա-
քածուի հետագա ուսումնասիրությունը: 
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(3) Անցնենք հայերեն կորպուսի ամենակարևոր մասին՝ Ծննդոց և Ելից 
գրքերի հարցուպատասխանիի (Խնդրոց և լուծմանց) մեկնություններին (Ավգե-
րեան, 1826): Սրանք կազմում են Փիլոնի մեկնությունների մեկ երրորդը և անգ-
նահատելի են Հնգամատյանի մեկնողական ավանդույթի ընկալման համար: 
Առանց հայերեն թարգմանության այս երկի մեր իմացությունը սահմանափակվե-
լու էր ուշ անտիկ և բյուզանդական ծաղկաքաղների մեջբերումներով: 

Ժամանակին ես անվանել եմ այդ մեկնությունները փիլոնագիտության 
«մոխրոտիկներ», քանի որ այդ ժամանակ դրանք նույնպես անտեսվել են: Չեմ 
կարծում, որ անցած երեսուն տարվա ընթացքում դրությունը հիմնովին փոխ-
ված լինի: Անշուշտ այժմ դրանց ավելի հաճախ են անդրադառնում, քան անց-
յալում, բայց ոչ այնքան, որքան կարող էր լինել: Հայերեն հրատարակության 
մեջ չկան դրանք մեկնաբանող ծանոթագրություններ, և շատ քիչ ուսումնասի-
րություններ կան՝ նվիրված դրանց հարուստ մեկնողական և փիլիսոփայական 
բովանդակությանը: 

Այս առիթով նշեմ մի նորագույն ուսումնասիրություն, որը մեծ աղմուկ է 
առաջացրել փիլոնագետների շրջանակներում և ցույց է տվել թե ինչպիսի բա-
ցահայտումներ են հնարավոր այս երկերում: Ֆինն գիտնական Սամի Իլի-Կար-
յանմաան 2015 թ. հրատարակեց Փիլոնին և վերամարմնավորման ուսմունքին 
նվիրված մի գիրք: Նա պնդում է, որ Փիլոնն ընդունում է վերամարմնավորման 
պյութագորյան և պլատոնական ուսմունքը, չնայած այն հակասում է աստվա-
ծաշնչյան և հրեական պատկերացմանը և չնայած ինքը հազվադեպ է բացահայտ 
խոսում դրա մասին, միանշանակ՝ միայն չորս անգամ: Երկուսը «Այլաբանական 
մեկնության» մեջ են, մեկը մի անորոշ ծագումով հատվածում (բայց, հավանա-
բար, նույն այլաբանական գրվածքների շարքից), իսկ չորրորդը Ելից գրքի մեկ-
նության մեջ է (2.40), որտեղ մեկնվում է Մովսեսին աստծո ասած հետևյալ խոս-
քը՝ «Բարձրացի՛ր ինձ մօտ՝ լեռը, այնտեղ եղի՛ր» (Ելից ԻԴ 12): Տպավորիչ կեր-
պով զուգակցելով բանասիրական և մեկնողական հմտությունները, Սամին 
ապացուցում է, որ այդ հատվածը հաստատում է իր դրույթը: Նրա գրքի շուրջ 
բուռն քննարկումներ են ծավալվել, և որոշ փիլոնագետներ համամիտ են նրա 
կարծիքին: Ես դրանց թվում չեմ և պատրաստվում եմ մի հոդված գրել, որում 
ցույց եմ տալու, որ Փիլոնն այդ գաղափարի պաշտպանը չէ: 

Իմ նշած առաջին և երրորդ խմբի գրվածքների ժամանակագրության հետ 
կապված կարևոր խնդիրներ կան՝ ե՞րբ է Փիլոնը հորինել իր փիլիսոփայական 
գրվածքները, իսկ երբ՝ հարցուպատասխանների գրքերը: Այդ մասին՝ ստորև: 
Նախ կուզենայի խոսել Փիլոնի գրվածքների արդի մեկնաբանումների մասին: 
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(4) Փիլոնի երկերի ուսումնասիրություններ 
Փիլոնի հայերեն բնագրերի մերօրյա մեկնություններ չկան՝ մեկ բացառու-

թյամբ: 1988 թ. Ֆոլկեր Զիգերտը հրատարակեց «Յաղագս աստուծոյ» խորա-
գրով հայտնի հատվածի վերաթարգմանությունը հայերենից հունարենի՝ լեզվին 
ու բովանդակությանը վերաբերող մանրամասն ծանոթագրություններով: Հրա-
տարակել է նույն բնագրի գերմաներեն, ֆրանսերեն և անգլերեն թարգմանու-
թյուններ: Վերջերս Ա. Տերյանն է անդրադարձել այդ բնագրին՝ քննադատելով 
Զիգերտի հետադարձ թարգմանությունը, պնդելով, որ հայերենի և սկզբնագրի 
միջև տառացի համապատասխանության սկզբունքն այնքան էլ միագիծ չէ, որ-
քան կարծել են: Թարգմանիչների կիրառած հնարքները բազմապիսի են եղել. 
երբեմն նրանք խիստ ընդօրինակում են հունարենը, բայց այլ դեպքերում՝  հե-
ռանում, ինչպես ցույց է տվել Ռոմանո Սգարբին: Տերյանը եզրակացրել է, որ 
Զիգերտի կատարած աշխատանքը պարզապես թարգմանություն է՝ ոչ թե մի 
մերօրյա, այլ հին լեզվի: Ինքն էլ նույն հոդվածում բերել է հայերեն նոր բնագիր 
և դրա տառացի անգլերեն թարգմանությունը: Սակայն բովանդակային որևէ 
մեկնաբանություն չի արել: 

Անդրադառնամ վերջին քսան տարվա փիլոնագիտությանը: Խոսքս նրա 
գրվածքները մեկնաբանող աշխատությունների մասին է: Նման մեկնաբանու-
թյուններ գրելը սովորական երևույթ է անտիկ գրականության և նորկտակա-
րանյան, ավելի քիչ չափով՝ հայրաբանական գրվածքների ուսումնասիրություն-
ներում: 1995 թ. պրոֆ. Գրեգ Սթերլինգը Նոտր Դամի համալսարանից նախա-
ձեռնեց փիլոնյան երկերի մեկնությունների շարքը՝ Philo of Alexandria 
Commentary Series: Նպատակը Փիլոնի գործերն ավելի մատչելի դարձնելն էր 
ինչպես մասնագետների, այնպես էլ լայն ընթերցողի համար: Ամեն հատոր պա-
րունակում է դյուրընթեռնելի անգլերեն թարգմանություն, մանրամասն առա-
ջաբան և ծանթագրություններ, որոնք բացատրում են տվյալ գործի կառուց-
վածքը, լուսաբանում մտքի ընթացքը և քննարկվող խնդիրները: Գործն ավելի 
դանդաղ ընթացավ, քան ցանկալի կլիներ: Մինչ օրս ունենք 4 գիրք՝ իմ De opi-
ficio, 2001 թ., Պիտեր վան դեր Հարսթի In Flaccum, 2003, Ուոլթեր Ուիլսոնի 
De virtutibus, 2011, և իմ ու իմ նախկին ուսանող Ալբերտ Գելջոնի De 
agricultura, 2013: Երկուսս վերջերս ավարտել ենք Նոյին նվիրված գրվածքնե-
րից De plantatione-ի մեկնությունը, որ տպվելու է հոկտեմբերին: Շատ ուրիշ-
ներ նախապատրաստական փուլում են: De Abrahamo-ն և De vita 
contemplativa-ն հավանաբար լույս կտեսնեն մյուս տարի: Երկուսի հայերեն 
թարգմանությունն ունենք՝ «Կեանք իմաստնոց» և «Յաղագս կենաց վարուց տե-
սականի»: Շարքի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ մեկնություննե-
րը խորամուխ չեն լինում բանասիրական հարցերի մեջ, ուստի չեմ ակնկալում, 
որ հայերեն թարգմանությունը դրանցում հաճախ հիշատակվի: Փիլոնի երկերի 
մեկնություններ գրվում են նաև այլ լեզուներով: 
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Այսօր միայն հայերեն պահպանված երկերի նմանօրինակ քննություններ 
ծրագրված չեն: Հուսով եմ, որ առաջիկայում այդպիսիք կգրվեն: Վստահ եմ, որ 
պրոֆ. Սթերլինգը շահագրգռված կլինի, եթե որևէ մեկը ձեռնամուխ լինի այդ 
գործին: Նշեմ, որ այդ գործի լավ սկիզբ է Ծննդոց և Ելից մեկնություններից 
ընտրված հատվածների թարգմանությունը, որն իրականացրել են Արամ Թոփչ-
յանը և Գոհար Մուրադյանը Աստվածաշնչին վերաբերող հին հրեական գրվածք-
ների հսկայածավալ հավաքածուի մեջ (2013), որը տարօրինակ վերնագիր է 
կրում՝  «Աստվածաշնչից դուրս» (Outside the Bible): Մինչ այդ, անշուշտ, 
պետք է ծանրանալ հայերեն Փիլոնի բնագրի և բովանդակության վրա: 

Մի առաջարկ անեմ: Այդ մեկնությունները վերաբերում են Ծննդոց և Ելից 
գրքերի բազում հատվածների: Հաճախ դրանք նույնանում են «Այլաբանական 
մեկնության» մեջ մեկնվածների հետ: Լավ կլիներ պատրաստել այդ երկվորյակ 
հատվածների համակարգված բաղդատություն: Տարիներ առաջ Sze-Kar Wan-
ն իր Հարվարդի ատենախոսության մեջ սկսել է այդ գործը, բայց երբեք չի հրա-
տարակել դրա արդյունքները, զբաղվելով այլ թեմաներով: Այսպիսի համեմա-
տությունը կվերհաներ մեկնության շատ բնորոշ գծեր: 

3. Փիլոնին հասկանալու նոր ուղիներ 

Թողնենք բնագրերը և անցնենք ավելի ընդհանուր հարցերի: Որո՞նք են այ-
սօրվա գիտնականների՝ Փիլոնին կարդալու և մեկնաբանալու ուղիները: Օգտա-
գործելով Թոմաս Քուհնի արտահայտությունը, ասեմ, որ տեսանելի է մի համա-
կարգային տեղաշարժ (a paradigm shift), որը մեզ նոր ուղղություններով է 
տանում: 

Այդ փոփոխությունը տեղի ունեցավ մեկ սերունդ առաջ՝ մեծ ֆրանսիացի 
հրեա գիտնական Վալենտին Նիկիպրովեցկու գործերում: Նա պնդում էր, որ Փի-
լոնի երկերի ու մտքի ուսումնասիրությունը փիլիսոփայական և աստվածաբա-
նական տեսանկյունից սխալ մոտեցում է: Փիլոնն ինքն իրեն առաջին հերթին 
դիտում էր որպես Աստվածաշնչի մեկնիչ: Նա ուզում էր պաշտպանել իր ժողովր-
դին մտավոր հարձակումներից՝ բացահայտելով Մովսեսի գրքերում եղած հարս-
տությունն ու իմաստնությունը: Դրա համար էր նա դիմում հունական փիլիսո-
փայությանը՝ որպես բանականության լեզվի, ինչը թույլ էր տալիս իրեն բացատ-
րել այդ իմաստնության թաքուն ծալքերը: Փիլոնն անշուշտ հսկայական չափով 
պարտական է հունական փիլիսոփայությանը, հատկապես՝ պլատոնականու-
թյանն ու ստոիկյան մտքին, և դրանք անշուշտ ազդում են Սուրբ գրքի նրա ըն-
թերցման վրա: Բայց նրա համար դրանց ճշմարտությունը ծագում է Աստվա-
ծաշնչում ներկայությունից, այլ ոչ թե դրսից է տրված: Փիլոնի նպատակի և մե-
թոդների Նիկիպրովեցկու ընկալումը շատ օգտակար էր ինձ համար, երբ գրում 
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էի թեզս՝ նվիրված Փիլոնին և Պլատոնի «Տիմեոս» տիեզերագիտական տրամա-
խոսության նրա ընկալմանը: Երեք տասնամյակից ավել Փիլոնին հասկանալու 
համար մեկնության դերի նրա ընդգծումը շատ արդյունավետ է եղել փիլոնա-
գիտության համար: Փիլոնագետների մեծ մասը գիտակցում են, որ նա առաջին 
հերթին Աստվածաշնչի մեկնիչ է: Այդ է պատճառը, որ նրա գրվածքների մեծ 
մասը Մովսեսի գրքերի և մովսիսական օրենքի մեկնություններ են: Նույնը կա-
րելի է ասել Փիլոնի հայերեն բնագրերի մասին: 

Ներկայումս փորձ է արվում որդեգրելու Փիլոնի մեկ այլ ընկալում՝  նրա 
նվաճումները դնելով նրա կյանքի և Ալեքսանդրիայի հրեական համայնքում 
նրա դիրքի կոնտեքստում: Նշեմ իսրայելացի գիտնական Մարեն Նիհոֆին և 
Գրեգ Սթերլինգին, որ այժմ ԱՄՆ-ում Յեյլի համալսարանի Divinity School-ի 
(աստվածաբանության ֆակուլտետի) դեկանն է: Նախ բացատրեմ նրանց հա-
յացքները, հետո անցնեմ նրան, թե ինչ նշանակություն ունեն հայերեն կորպուսը 
հասկանալու համար:  

Անցյալ տարի պրոֆ. Նիհոֆը հրատարակեց Philo of Alexandria: an 
Intellectual Biography՝ «Փիլոն Ալեքսանդրացի. մտավոր կենսագրություն» 
գիրքը: Ընդհանուր տեղի է եղել, որ Փիլոնի կյանքի մասին քիչ բան գիտենք: Իր 
մասին նա միշտ ընդհանուր բաներ է ասում: Անգամ չգիտենք՝ նա ամուսնացած 
եղե՞լ է, ունեցե՞լ է երեխաներ: Միակ հայտնի դեպքն այն է, որ նա ճամփորդել է 
Հռոմ, որպես Ալեքսանդրիայի հրեաների պատվիրակության գլուխ, որտեղ իր 
համայնքի պահանջներն է ներկայացրել Գայուս Կալիգուլա կայսերը: Ուրեմն 
ինչպե՞ս կարելի է նրա կենսագրությունը գրել: Նիհոֆը գրում է, որ Փիլոնի 
կյանքի և զարգացման շատ պահերի մասին կարելի է սոսկ ենթադրություն 
անել: Բայց նրա գրքի խորագրում բանալի բառը «մտավոր»-ն է: Նիհոֆը ցան-
կանում է ցույց տալ, թե ինչպես է զարգացել Փիլոնի մտածողությունը: Այդ փոր-
ձի կենտրոնում նրա երկերի քննությունն է, հատկապես՝ փիլոնագիտության մեջ 
երկար ժամանակ ընդունված այն կարծիքը, որ դրանք հասկանալու համար 
կարևոր է գիտակցել՝ Փիլոնի մեկնողական երկերը ներկայացված են երեք մեծ 
շարքով՝ «Այլաբանական մեկնությունը», «Օրենքի մեկնությունը», և Ծննդոց ու 
Ելից գրքերին վերաբերող հարցուպատասխանիները:  

Սակայն այս կարծիքը որքան էլ հին է, այն ծանոթ չէ ուսումնասիրողներին 
իր բոլոր հետևանքներով: Օրինակ, Փիլոնի համարյա բոլոր հրատարակություն-
ներում և թարգմանություններում De opificio mundi-ին հետևում է Legum 
allegoriae-ն, մինչդեռ առաջին երկը «Օրենքի մեկնություն» շարքի սկիզբն է, 
իսկ վերջինը՝ այլաբանական մեկնությունների սկիզբը: Նորագույն փիլոնագի-
տությանը հատուկ է գիտակցելը, որ Փիլոնը երեք տիպի մեկնություններ է գրել, 
որոնցից յուրաքանչյուրն ունեցել է սեփական մեթոդն ու նպատակը: Ուստի դա 
պետք է հաշվի առնվի և դրանց պատկանող բնագրերը չխառնվեն իրար: Նիհո-
ֆի կենսագրական գիրքը նոր մակարդակի է բարձրացնում այս ընկալումը:  
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Հիմնական փաստարկն այն է, որ այդ կարևորագույն աշխատություններից 
ամեն մեկը կարելի է կապել Փիլոնի կյանքի որևէ փուլի հետ: Լուրջ հիմքեր կան 
մտածելու, որ «Օրենքի մեկնություն» շարքը գրվել է նրա կյանքի վերջին, մո-
տավորապես Հռոմ ուղևորվելու շրջանում: Հատկապես De specialibus 
legibus-ի 3-րդ գրքի սկզբում նրա հայտնի գանգատը, թե քաղաքացիական 
խնդիրները շեղում են իրեն ուսումնասիրություններից, այդ փաստի ցուցիչն է: 
Ընդհակառակը, այլաբանական մեկնությունները վկայում են ուսման և մտահա-
յեցողության երջանիկ ժամանակի մասին: Այս երկու մեծ գործերը երկու բևեռ 
են կազմում Նիհոֆի կենսագրականում՝  մեկը երիտասարդ Փիլոնի գործն է, 
մյուսը՝ հասուն: Մնում է պարզել երրորդ մեծ գործի՝ Ծննդոց և Ելից մեկնու-
թյունների տեղը:  

Նիհոֆն ավելի հեռու է գնում, ենթադրելով, որ Փիլոնն իր դեսպանության 
առիթով երկար է մնացել Հռոմում՝  մինչև երեք կամ չորս տարի: Այդ ընթացքում 
նա երկար զրույցներ է ունեցել Հռոմի մտավորականների հետ, որոնք հիմնա-
կանում ստոիկյան հայացքների կրող էին՝ ծանրանալով գործնական բարոյա-
կանության հարցերի վրա: Դրանք մեծապես ազդել են նրա հայացքների ձևա-
վորման վրա: Ուստի վաղ շրջանի այլաբանական մեկնությունը մի բևեռ է, որում 
իշխող են աստվածային անդրանցականության (տրանսցենդենտալության) 
պլատոնական գաղափարները և հոգու շեշտադրումը, և մեկ այլ բևեռ է ուշ 
շրջանը, որում նա հուդայականության ավելի գիտակցված պաշտպան է և կի-
րառում է ստոիկյան գաղափարներ՝ բացատրելու համար Օրենքի պարտա-
դրանքները և կրոնապաշտ հրեայի կյանքը: Նրա փիլիսոփայական տրամախո-
սությունները, որոնք պարունակում են ստոիկյան շատ թեմաներ, նույնպես 
պետք է զետեղել նրա կյանքի ուշ շրջանում: 

Հնարավոր չէ համառոտակի գնահատել Նիհոֆի գրքի բոլոր արժանիքները 
ելույթիս այս կարճ դրվագում: Այն բազում գաղափարների խթաններ է պարու-
նակում և արդեն կրքոտ քննարկումներ է առաջ բերել: Դեռ ժամանակ է պա-
հանջվում, որ գիտնականները վերջնական դատավճիռ կայացնեն նրա համար-
ձակ պնդումների վերաբերյալ: Երկու կարճ նկատառում: Չնայած Փիլոնի կյան-
քի ընդհանուր ժամանակագրություն կարելի է համոզիչ կերպով ուրվագծել, 
սատանան թաքնված է մանրամասների մեջ: Նիհոֆը փորձում է մտավոր զար-
գացումը ցույց տալ՝ ենթադրություններ կառուցելով, ասես դրանք փաստեր լի-
նեն: Վկայություն չկա, որ Փիլոնն այդքան ժամանակ մնացել է Հռոմում: Հնա-
րավոր է, նա սկսել է «Օրենքի մեկնությունը» իր դեսպանությունից քիչ առաջ: 
Երբ գանգատվում է իր քաղաքացիական պարտականություններից, հավանա-
բար այդ գործի տասից ութ երկերը գրված էին: Երկրորդ՝ Նիհոֆը հավանաբար 
ընկել է այսպես կոչված գենետիկ կամ զարգացման մեթոդի թակարդի մեջ: Երբ 
մեկի հայացքներում երկու հզոր ուղղություն ենք նկատում, գայթակղություն 
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կա ենթադրելու, որ զարգացում է տեղի ունեցել մեկից մյուսին: Բայց պարտա-
դիր չէ, որ այդպես լինի: Դրանք կարող են ավելի երկար կամ կարճ ժամանակ 
գոյակցել: Փիլոնի գաղափարներում մի կողմից պլատոնական և տրանսցենդեն-
տալ հայացքներ կան, բայց մյուս կողմից դրանց հատուկ են ստոիկյան և ներու-
նակության՝ իմմանենտության գծեր: Նա ապրել է այս երկու գերիշխող փիլիսո-
փայական հոսանքների անցման փուլում: Տեսանք, որ երկուսն էլ ուրվագծվում 
են Նախախնամությանը նվիրված գրքերում: Հանդուգն քայլ է պնդելը, թե դրանք 
նրա կյանքի տարբեր փուլեր են ներկայացնում:  

Պրոֆ. Գրեգ Սթերլինգը, որին արդեն հիշեցինք Փիլոնի երկերի ծանոթա-
գրված մատենաշարի առնչությամբ, վաղուց մտադրություն ունի ամփոփելու 
Փիլոնի մասին իր հայացքները մեկ հատորում: Բայց վերջին տարիներին նա մի 
շարք կարևոր հոդվածներ է գրել Փիլոնի և նրա ալեքսանդրյան միջավայրի մա-
սին՝ ծանրանալով Փիլոնի գործունեության կոնտեքստի վրա: 1999-ին նա գրել 
է Փիլոնի գրվածքների հասարակական հենքի մասին, վերադառնալով այդ հար-
ցին 2017 թ. երկու հոդվածում: Նրա կարծիքով Փիլոնի աստվածաշնչյան մեկ-
նությունների ամենից հավանական նպատակը ուսուցողականն է: Փիլոնին 
չպետք է կյանքից կտրված մի գիտնական պատկերացնենք: Նա հավանաբար 
մասնավոր դպրոց է ունեցել, որտեղ աշակերտները քննարկել են մեկնողական 
և փիլիսոփայական հարցեր: Հավանական է, որ նա իր երկերը գրել է այսպիսի 
աշակերտների նկատի առնելով: Փիլիսոփայական տրամախոսությունները, 
հատկապես «Յաղագս կենդանեաց»-ը, դրա վկայությունն են: Սթերլինգը համե-
մատում է Փիլոնի գրվածքները հունական և հրեական այլ գործերի հետ, նշելով, 
որ Փիլոնի մեկնությունները կարող էին կապված լինել «աղոթքի տան» կամ մի 
մասնավոր տան հետ, վերջինն ավելի հավանական համարելով: Իր վերջին հոդ-
վածում նա բացատրում է, թե ինչպես է ընկալում երեք մեծ մեկնողական շար-
քերի գործառույթը: Ծննդոց և Ելից մեկնությունները պետք է որ լինեին սկսնակ 
աշակերտների համար կամ մի ուղեցույցի դեր կատարեին, որոնք Սուրբ բնագի-
րը մեկնաբանելու տարբերակներ են առաջարկում: Այլաբանական մեկնու-
թյունն ավելի առաջացած աշակերտների համար էր, իսկ «Օրենքի մեկնու-
թյունը»՝ իր ավելի լայն ընդգրկումով, կարող էր փորձ լինել դուրս գալու դպրո-
ցի և հուդայականության շրջանակներից՝ դեպի աշխարհ: Երիտասարդ բրիտա-
նացի գիտնական Ադամսը համաձայնում է, որ Ծննդոց և Ելից մեկնությունները 
կարող էին որպես դպրոցական դասագիրք ծառայել և որ Փիլոնը հարցուպա-
տասխանիի ձևը կիրառել է իր դպրոցում: Չէ՞ որ նա հաճախ իր առաջադրած 
հարցերին մի քանի պատասխանի տարբերակ է առաջարկում:  

Նիհոֆը որդեգրել է մի նման, բայց և փոքր ինչ տարբերվող մոտեցում: Նա 
համաձայն է, որ դպրոցական միջավայրը կարևոր է Փիլոնի համար, սակայն դա 
էլ է զետեղում զարգացման ժամանակագրության մեջ: Այլաբանական մեկնու-
թյունը ներկայացվում է որպես երիտասարդ Փիլոնի մի մեներգության փորձ: 
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Որպես բազմաթիվ հրեա մեկնիչներից մեկը՝ նա կիրառում է ալեքսանդրյան բա-
նասիրական ավանդույթի մեթոդները՝ այլաբանության և հոգեղենությանն 
առնչվող ոլորտներ հետազոտելու համար: Իսկ իր ուսմունքի կողմը շատ մարդ 
գրավելուց հետո նա իր աշակերտների համար մի ավելի դյուրըմբռնելի մեթոդ 
է մշակել Ծննդոց և Ելից մեկնություններով, որոնցում նա ուսուցչի հեղինակա-
վոր դիրք է ընդունում: Նա ավելի խիստ է դառնում քննադատության հանդեպ, 
բայց միևնույն ժամանակ պարզեցնում է իր մեթոդը և մշակում ուսուցանելու 
ավելի հեշտընկալելի ձևեր: Տառացի մեկնության ներմուծումը օգնում է այդ 
գործում, ինչպես և այլաբանական մոտեցումների նրա առաջարկած բազմազա-
նությունը: Փիլոնի հաջողությունները ուսուցչության բնագավառում պետք է 
նախապատրաստեին նրա դիվանագիտական գործունեությունը Հռոմում:  

4. Փիլոնի ժառանգության հետագա կյանքը 

Անդրադառնամ փիլոնագիտության մեկ այլ ճյուղի, որը թերևս ամենից հե-
տաքրքիրը կլինի հայագետների համար: Նկատի ունեմ հետագա դարերում Փի-
լոնի երկերի և գաղափարների ճակատագրի հանդեպ գիտական հետաքրքրու-
թյան աճը՝ սկսած վաղքրիստոնեական ժամանակներից մինչ օրս: Փիլոնի երկե-
րը հայերեն թարգմանելը անշուշտ այդ երկար շղթայի մի օղակն է, սակայն շատ 
կարևոր, քանի որ այն պահպանել է նրա բազմաթիվ գործերի բովանդակու-
թյունը, որոնք այլապես կորած կլինեին: Դոկտոր Վան դեն Հուքի դասախոսու-
թյունը, որը հետևելու է իմին, նույնպես այս ծիրի մեջ է: Փիլոնի ալեքսանդրյան 
հետևորդների նրա ուսումնասիրությունը կարևոր ներդրում է Փիլոնի հետագա 
կյանքի վճռորոշ վաղ շրջանի մեջ, երբ բոլորովին պարզ չէր, արդյո՞ք կգո-
յատևեն նրա գրվածքները:  

Ինձ մոտ հետաքրքրություն առաջացավ Փիլոնի հետագա ճակատագրի 
հանդեպ, երբ որոշեցի վաղ քրիստոնեական գրականության մեջ նրա ներկայու-
թյան մի ակնարկ պատրաստել: Ուսումնասիրեցի մինչև 400 թ. հասնող նյութը, 
և հատորը լույս տեսավ 1993 թ.: Նպատակը խնդրի հանդեպ հետաքրքրություն 
առաջացնելն էր, և ուրախությամբ արձանագրեմ, որ այն հասավ իր նպատա-
կին: Նշեմ դրանից հետո տեղի ունեցած մի շարք զարգացումներ:  

Նախ, կարևոր ուսումնասիրություն ի հայտ եկավ Փիլոնի ալեքսանդրյան 
վաղ ընթերցողների վերաբերյալ: Հասկանալի է, որ դրանք քրիստոնյաներ էին, 
քանի որ Փիլոնի մահից հետո Ալեքսանդրիայի հրեական համայնքը մեծ աղետի 
ենթարկվեց, ինչը նշանակում էր այդ քաղաքում հելլենիստական հուդայակա-
նության վերջ: Անշուշտ եթե Փիլոնի գործերի վաղ քրիստոնյա ընթերցողները 
չլինեին, դրանք չէին պահպանվի: Դ-ր Վան դեն Հուքը արդեն սկսել էր Կղեմես 
Ալեքսանդրացու իր ուսումնասիրությունը, երբ ես գրեցի գիրքս, և դրանից հե-
տո շարունակել է Օրիգենեսի և ուրիշների իր կարևոր քննությունները: Եղել է 
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IV դարի մեկնիչ Դիդիմոս Կույրի կարևոր ուսումնասիրություն, նաև Եվսեբիոս 
Կեսարացու և կապպադովկյան հայրերի, որոնք ալեքսանդրյան ավանդույթի 
ծիրում են:  

Ալեքսանդրյան ավանդույթին հարող մեկ այլ դեմք կա, որը թերևս պակաս 
հայտնի է, բայց կցանկանայի մի փոքր ավել կանգ առնել նրա վրա, քանի որ 
այդ ուսումնասիրությունները կարևոր են հայկական կորպուսի համար: Խոսքս 
VI դարի քրիստոնյա ճարտասան և ուսուցիչ Պրոկոպիոս Գազացու մասին է: 
Նրա հիմնական աշխատությունը Յոթամատյանի մեկնությունն է՝ Ծննդոց գրքից 
մինչև Դատավորներ: Ինչ-որ առումով դա շատ տարօրինակ գործ է՝ բաղկացած 
Եկեղեցու հայրերից քաղված հազարավոր հատվածներից, որոնք «առանց կա-
րերի» կցված են միմյանց և կազմում են Աստվածաշնչի մի սահուն մեկնություն: 
Իր գրած միակ մասը Ծննդոց գրքի մեկնության առաջաբանն է՝ ընդամենը 14 
տող: Մնացյալում նրա դերը նյութը քաղելն ու իրար կցելն է: Ի տարբերություն 
շղթա մեկնությունների (Catenae), որոնցից նա մեծապես օգտվում է, նա երբեք 
չի նշում իր մեջբերած հեղինակների անունները:  

Բոլորովին վերջերս գերմանացի գիտնական Կարին Մետցլերը լույս է ըն-
ծայել այդ երկի առաջին մասի՝ Ծննդոց գրքի մեկնության փառահեղ հրատա-
րակություն և թարգմանություն: Մոտ կեսը փաստորեն հունարեն բնագրի առա-
ջին հրապարակումն է, քանի որ միայն Ծննդ. ԺԳ 3-ի մասն է ժամանակին տպել 
կարդինալ Մային 1818 թ.: Մնացած մասին գիտնականները ծանոթ էին սոսկ 
1555 թ. Կոնրադ Քլաուզերի՝ երկի ամբողջական լատիներեն թարգմանությամբ: 
Նրա մեծագույն խնդիրն էր պարզել մեկնության քաղվածքների աղբյուրները, 
ինչին օգնում են իր օգտագործած շղթա մեկնություններում առկա անունները, 
նաև ժամանակակից այնպիսի գործիքներ, ինչպիսին Thesaurus Linguae 
Grecae-ն է (TLG):  

Մեջբերված հեղինակների մեջ առաջին տեղը պատկանում է Փիլոնին՝ մոտ 
100 քաղվածք բացառապես Ծննդոց գրքի նրա մեկնությունից: Մետցլերի մատ-
նանշած 106 հատվածներից միայն 56-ը կարելի է գտնել Catena on Genesis-
ում, ուստի պարզ է, որ Պրոկոպիոսը նաև առաձին է ուսումնասիրել Փիլոնի գոր-
ծը: Այն կարող էր նրան հասու լինել հավանաբար Կեսարիայի գրադարանում: 
Պետք է շեշտել, որ այդ հատվածները նոր չէ, որ հայտնի են, քանի որ ընդգրկ-
ված են Ծննդոց և Ելից մեկնության հունական ֆրագմենտների՝ Ֆրանսուազ Պե-
տիտի 1978 թ. փառահեռ հրատարակության մեջ, Les œuvres de Philon 
d’Alenxandrie ֆրանսերեն շարքում: Սակայն այժմ կարելի է տեսնել այդ հու-
նարեն հատվածները իրենց պահպանման ամենակարևոր մի կոնտեքստում՝  գե-
ղեցիկ հրատարակված ու բացատրված: Այն կարող է հետաքրքիր լինել նաև 
հայերեն Փիլոնի ընթերցողներին՝ տեսնելու հունարեն բնագրի աղբյուրները, 
որոնց հետ կարող է համեմատվել հայերեն թարգմանությունը: Ավելին, Փիլոնի 
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երկերի օգտագործումը շղթա-մեկնությունում, որը Պրոկոպիոսն իր հերթին ըն-
դարձակել է իր մեկնության մեջ, հնարավորություն է տալիս հասկանալու, թե 
ինչու են հունաբան դպրոցի ներկայացուցիչները Փիլոնի գործերի միջից սրանք 
ընտրել թարգմանելու համար:  

Նշեմ ևս մի հոդված, որ վերջերս հրատարակել եմ Vigiliae Christianae 
հանդեսում: 2014 թ. ԱՄՆ Յեյլի համալսարանում փիլոնագիտական գիտաժողով 
էր, որի նպատակն էր զետեղել Փիլոնին աշխարհագրական, փիլիսոփայական և 
գաղափարական կոնտեքստում, համեմատելով նրան այլ հին հեղինակների 
հետ: Մյուս նպատակը նրա հետագա կյանքի և ազդեցության քննությունն էր, 
հատկապես՝ հրեա և քրիստոնյա ընթերցողների շրջանում: Ես կարդացի Փիլոնը 
Բյուզանդիայում, 500-1500 թթ., թեմայով զեկուցում: Հավաքել էի այդ շրջանի 
աղբյուրներից բոլոր հանվանե հիշատակումները, ինչը հնարավոր էր հրաշալի 
TLG-ի շնորհիվ: Իհարկե, այդ նյութի մի կարևոր մասը Փիլոնի հայերեն կիրա-
ռությունն է, ինչպես հայ միջնադարյան թարգմանիչների, այնպես էլ մեկնիչների 
մոտ: Ես առաջին հերթին օգտագործել եմ դ-րներ Էռնա Շիրինայնի և Օլգա Վար-
դազարյանի աշխատանքները: Համառոտակի ամփոփելով հայ վարդապետների 
գործը և նրանց ջանքերով նրա կորպուսի կազմակերպումը որպես մի ամբող-
ջություն, որը կենտրոնացած է հոգևոր վերելքի գաղափարի շուրջ, զեկուցումս 
ավարտեցի հետևյալ խոսքերով. «Հուզիչ է հոդվածս ավարտելը փաստորեն մի 
անհայտ ավանդույթի վրա այս կարճ հայացքը նետելով: Վարդապետների այս 
գրվածքներից ոչ մեկն այսօր հասանելի չէ հայերեն չկարդացողներին, և լիա-
հույս ենք, որ փիլոնագետների նվիրյալ բանակը Հայաստանում այս կարևոր 
բնագավառում առաջընթաց կապահովի: Տեսանք, որ Բյուզանդակայն կայսրու-
թյան կենտրոնում Փիլոնը համեստորեն է ներկայացված: Որքան նշանակալի 
երևույթ է, որ նա ավելի եռանդով է ուսումնասիրվել կայսրության ծայրամասե-
րում: Անկասկած դեռ շատ բան կա բացահայտելու արևելաքրիստոնեական աշ-
խարհում հրեա հեղինակի ժառանգության մասին»: 

Մեկ այլ ծրագրի մասին կցանկանայի խոսել: Այն կազմավորման ընթաց-
քում է և դեռ սկիզբ չի առել: Այն նախաձեռնել են երկու երիտասարդ ամերիկա-
ցի գիտնականներ՝ Դեյվիդ Լինսիքումը և Քորթնի Ֆրիզենը, ինձ էլ խնդրել են 
միանալ իրենց թիմին: Տպագրվելու է 2020 թ. Օքսֆորդի համալսարանի հրա-
տարակչությունում: Ներկայացնելու է Փիլոնի ժառանգության հետագա կյանքի 
ամենից ամբողջական հավաքածուն: 34 գլուխները գրելու են գրեթե նույն թվով 
հեղինակներ: Այն սկսում է հրեա պատմիչ Հովսեպոսից և մանրամասն անդրա-
դառնում քրիստոնյա ընթերցողներին՝ ինչպես Արևելքում, այնպես էլ Արևմուտ-
քում: Պարունակում է Փիլոնի հետագա կյանքը բյուզանդական, միջնադարյան, 
վաղ արդի և արդի շրջաններում, վերջում էլ՝ փիլոնագիտությանը նվիրված վեց 
գլուխ: Ընդգրկված են այսօրվա երկու բանախոսներն էլ: Բնականաբար մի 
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գլուխ էլ նվիրված է լինելու հայերեն Փիլոնի կյանքին, որը հանձն է առել դ-ր 
Օլգա Վարդազարյանը, և, հուսով եմ, նա լավ առաջընթաց է արձանագրել: Սա 
լինելու է 18-րդ գլուխը, ինչը լավ հնարավորություն է Փիլոնի այդ բացառիկ 
ավանդույթը զետեղելու խնդրին նվիրված ամենից ընդգրկուն քննության ճիշտ 
մեջտեղում: Ծրագրի իրագործումը՝ դ-ր Վարդազարյանի հոդվածը ներառյալ, 
վերին աստիճանի հուզիչ հեռանկար է: 

5. Վերջաբան 

Խոսքիս մեծ մասը նվիրեցի նորագույն փիլոնագիտությանը, գիտակցելով, 
որ Հայաստանում աշխատող գիտնականների համար մատչելի չեն ամենաթարմ 
հրատարակությունները՝ առանց երկրից դուրս գալու: Գիտական գրքերն ու 
պարբերականները շատ թանկ են: Կուզեի ուժերիս ներածի չափով օգնել: Հու-
սով եմ՝  ձեզ հասանելի է Studia Philonica Annual տարեգիրքը, որում ես և 
International Philo Bibliography Project-ի անդամները ամեն տարի պատ-
րաստում ենք փիլոնագիտության ծանոթագրված մատենագիտություն: Կոչ եմ 
անում՝  մի՛ վարանեք դիմել ինձ ձեր ուսումնասիրությունների համար անհրա-
ժեշտ աշխատություններ ձեռք բերելու համար: Կաշխատեմ ուժերիս ներածի չա-
փով օգնել: 
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DAVID T. RUNIA 

THE ARMENIAN CORPUS OF PHILO AND RECENT  

PHILONIC SCHOLARSHIP 

Keywords: Philo of Alexandria, Armenian corpus, Philonic treatises, com-

mentaries on Philo, Maren Niehoff, Gregory Sterling, Karin 

Metzler, Procopius of Gaza, reception of Philo, medieval Ar-

menia 

This paper, presented at the Matanedaran in Yerevan in October 2019, under-

takes to give a survey of recent developments and trends in Philonic research as they 

relate to the Armenian corpus of treatises. First recent research on the writings them-

selves is examined, beginning with the philosophical treatises (Aucher vol. 1), fol-

lowed by the exegetical writings, first those of which we still have the Greek text 

(Zarbhanalean), then those of which the Greek text is lost (Aucher vol. 2). Some 

brief comments are then devoted to recent commentaries on Philo’s works, particu-

larly in the Philo of Alexandria commentary series (PACS). The paper then turns to 

recent trajectories in understanding Philo, focusing on the work of Maren Niehoff 
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(an intellectual biography of Philo) and Greg Sterling (the context of Philo’s activi-

ties). Lastly attention is given to work on Philo’s reception in antiquity, with discus-

sion of Metzler’s recent edition of Procopius’s Genesis commentary and of research 

on Philo in the Byzantine period, including medieval Armenia. The conclusion is 

that Philonic scholarship is flourishing, but that there remains much still to do, not 

least in the area of the reception of his writings and thought. 

ДЭЙВИД T. РУНИA 

АРМЯНСКИЙ ФИЛОНОВСКИЙ КОРПУС И НОВЕЙШИЕ  

ФИЛОНОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ключевые слова: Филон Александрийский, армянский корпус, труды Фи-

лона, комментарии к Филону, Марен Нихоф, Грегори 

Стерлинг, Прокопий Газский, рецепция Филона, средне-

вековая Армения. 

В статье, представленной в виде доклада в Матенадаране в октябре 2019 

года, нами предпринята попытка обзора новейших направлений в исследова-

нии Филона в соотношении с армянским корпусом его сочинений. Во-первых, 

рассматриваются последние исследования самих его трудов: философских 

трактатов (изд. М. Авгеряна, т. 1), затем комментаторских трудов – как тех, 

греческие оригиналы которых сохранились (изд. Г. Зарбаналяна), так и тех, чьи 

оригиналы до нас не дошли (изд. М. Авгеряна, т. 2). Кратко останавливаемся 

на новейших комментариях к трудам Филона, в особенности в серии “Коммен-

тарии к Филону Александрийскому” (Philo of Alexandria commentary series: 

PACS). Затем мы обращаемся к сегодняшним путям понимания Филона, с осо-

бым вниманием к работе Марен Нихоф (составившей интеллектуальную био-

графию Филона) и Грега Стерлинга (изучающего социальный контекст дея-

тельности Филона). Наконец, мы останавливаемся на исследованиях рецепции 

Филона в древности, с обсуждением новейшего издания комментария на книгу 

Бытия Прокопия Газского (Карен Метцлер) и исследованиях о Филоне в ви-

зантийский период, включая средневековую Армению. Наш вывод – изучение 

Филона процветает, однако еще многое предстоит сделать, не в последнюю 

очередь – в области рецепции его трудов и мысли. 

 



ԱՆՆԵՎԻՍ ՎԱՆ ԴԵՆ ՀՈՒՔ1 

Հարվարդի համալսարան 

ՓԻԼՈՆԻ ԵՐԿԵՐԻ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ 

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻԱՅՈՒՄ2  

Բանալի բառեր՝ Փիլոն Ալեքսանդրացի, Ալեքսանդրիայի հրեական համայնք, 
Կղեմես Ալեքսանդրացի, Օրիգենես, գրադարան, փոխառու-
թյուն, տարբեր լսարաններ: 

1. Ներածություն 

Հայտնի է, որ հայերեն թարգմանությունը շատ կարևոր է Փիլոնի գործերը 
մեզ հասցնելու առումով, չէ՞ որ դրանց մի մասը հունարեն սկզբնագրով չի պահ-
պանվել: Հայերեն թարգմանությունները կարևոր են նաև Աստվածաշնչի, ծիսա-
կան գրքերի, վաղ քրիստոնյա հեղինակների և փիլիսոփայական գրականու-
թյան ուսումնասիրման համար: 

Փիլոնն ապրել է Ալեքսանդրիայում, իսկ հայերի կապը Ալեքսանդրիայի հետ 
վկայում են այնպիսի հեղինակների թարգմանությունները, ինչպիսիք են Դիո-
նիսիոսը (մհ. 264 թ.), Աթանաս (մհ. 373 թ.) և Կյուրեղ (մհ. 444 թ.) Ալեքսանդ-
րացիները: Ալեքսանդրյան միջնորդավորված հետքեր ենք տեսնում Գրիգոր 
Սքանչելագործի (մհ. 270 թ.) և Եվսեբիոսի (մհ. 339/340 թ.) մոտ: Հայկական 
միջավայր Փիլոնը մտել է ուշ անտիկ ժամանակաշրջանում: Ինձ հետաքրքրող 
շրջանն ավելի վաղ է՝ այն սկսվում է Ալեքսանդրիայում Փիլոնի մահից մոտ մեկ 
և կես դար հետո: 

II դարավերջի և III դարասկզբի վաղ քրիստոնյա հեղինակներ Կղեմեսը և 
Օրիգենեսը (հայկական ավանդույթում՝  Որոգինես) ծանոթ էին իրենց հայրենա-
կից Փիլոնի գրվածքներին՝ ստեղծված I դարի սկզբներին: Նրանք հանվանե չեն 
հիշատակել իրենց հրեա նախորդին, սակայն բազում առիթներով օգտագործել 

                                                
1 Աննեվիս վան դեն Հուքը հունական և լատինական գրականություն է դասավանդել Հարվար-

դի համալսարանի Divinity School-ում 1989-ից մինչև 2016 թ. թոշակի անցնելը: Նա Clem-
ent of Alexandria and Philo (1988) մենագրության հեղինակն է և հրատարակել է Կղեմես 
Ալեքսանդրացու Stromateis IV-ի հունարեն քննական բնագիրը (2001): Իր ամուսնու՝ Ջոն 
Հերրմաննի հեղինակակցությամբ գրել է Pottery, Pavements, and Paradise (2013) գիրքը:  

2 Անգլերենից թարգմանությունը՝ Գոհար Մուրադյանի: 
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են նրա խոսքերը, գրեթե չանդրադառնալով դրանց աղբյուրին: Քրիստոնյա հե-
ղինակներն օգտվել են Փիլոնի՝ Աստվածաշնչի իմացությունից ու այլաբանական 
մեկնությունից և հետևել նրա փիլիսոփայական ուղիներին: Քրիստոնյաները, 
ինչպես օրինակ՝ Կղեմեսը, Փիլոնին և հրեա-հելլենիստական կամ հրեա-քրիս-
տոնյա հեղինակներին ճանաչում էին գրական աղբյուրներից: Որևէ վկայություն 
չկա, թե նրանք ուղղակի կապ են ունեցել հրեա համայնքի հետ: Կղեմեսի ալեք-
սանդրյան նախորդների, օրինակ՝ Բասիլիդեսի, Վալենտինոսի և Հերակլիոնի 
երկերի փոքրաթիվ բեկորները վկայում են, որ նրանք էլ, ի սկզբանե, հունական 
կրթություն են ստացել, սակայն այդ բեկորները չափազանց սակավաթիվ են՝ 
Փիլոնի հետ որևէ կապ գտնելու համար: Ամեն դեպքում, այս և այլ կորսված 
երկերի հեղինակները կարող էին կապ ստեղծել Փիլոնի և հետագա քրիստոնեա-
կան ալեքսանդրյան ավանդույթի միջև, սակայն այդ անցման բնույթն ու չափը 
մնում են ենթադրությունների ոլորտում3: Ուստի, Փիլոնին վստահաբար օգտա-
գործած առաջին հեղինակը Կղեմեսն է: 

Երկու հեղինակի համեմատելը միշտ դժվար խնդիր է. հաճախ տարբեր են 
նրանց արծարծած թեմաները, ինչպես նաև այն խնդիրները, որ արդիական են 
այս կամ այն ժամանակաշրջանում: Ի տարբերություն Կղեմեսի՝ Փիլոնը հիմնա-
կանում առնչվել է Հնգամատյանի հետ: Ծննդոց և Ելից մեկնությունները պա-
րունակում են այդ գրքերի տների կարճ բացատրություններ: «Այլաբանական 
մեկնություն»4 շարքում հեղինակը Ծննդոց գրքի առանձին տներ մեկնում է ըն-
դարձակ ծավալումներով, իսկ «Օրենքի մեկնություն»5 շարքում նրա լուսաբա-

                                                
3 David T. Runia, Philo in Early Christian Literature: A Survey, Assen: Van Gorcum, 1993; D. 

T. Runia, Philo and the Church Fathers: A Collection of Papers, Leiden: Brill, 1995; Annew-

ies van den Hoek, Clement of Alexandria and His Use of Philo in the Stromateis: An Early 

Christian Reshaping of a Jewish Model, Leiden: Brill, 1988; A. van den Hoek, “Techniques 

of Quotation in Clement of Alexandria. A View of Ancient Literary Techniques,” Vigiliae 

Christianae, 50/3, (1996), pp. 223-243; "The Catechetical School of Early Christian Alexan-

dria and its Philonic Heritage," in Harvard Theological Review 90/1 (1997), pp. 59-87; 

“Philo and Origen: A Descriptive Catalogue of their Relationship,” The Studia Philonica 

Annual 12 (2000), pp. 44–121. 
4 Այս շարքը ներառում է 17 երկ, որոնցից մեկը մեզ է հասել նաև հունաբան շրջանի հայերեն 

թարգմանությամբ՝ «Աստուածային օրինացն այլաբանութիւն» (= Legum allegoriae I, II, 

իսկ III գիրքը չի թարգմանվել), Փիլոնի Հեբրայեցւոյ Ճառք, որոց հելլեն բնագիրք հասին առ 

մեզ, Վենետիկ, 1892, էջ 105-177 [ծանոթ. թարգմանչի]: 
5 Այս շարքը ներառում է 8 երկ, որոնցից հունաբան շրջանի հայերեն թարգմանությամբ մեզ են 

հասել հետևյալ երկերը՝ «Կեանք իմաստնոց» (նույն գրքում, էջ 33-104 = De Abrahamo), 

«Յաղագս տասն բանից» (անդ, էջ 220-267 = De Decalogo), «Յաղագս քահանայիցն և 

երկոտասան ականց» (անդ, էջ 178-200 = De specialibus legibus I 79-81, 131-161), 

«Յաղագս բագնին իրաց» (անդ, էջ 201-267 = De specialibus legibus I 285-345), «Յաղագս 
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նումներն ավելի թեմատիկ են: Այս երկերի փոխհարաբերության մասին զանա-
զան տեսություններ են առաջ քաշվել: Մասնավորապես նշվել է, որ դրանց կա-
ռուցվածքը կարող է արտացոլել տարբեր մակարդակի ուսուցողական շրջա-
նակներ և տարբեր լսարաններ՝ սկսնակ աշակերտներից մինչև Աստվածաշնչի 
մեկնությանը քաջածանոթ ուսյալներ և ունկնդիրների ավելի լայն շրջանակ-
ներ6: Սրա մասին՝ ստորև: Փիլոնի օրոք հրեա համայնքը համեմատաբար մեծ ու 
ինքնավար էր, նաև կապված հունական կամ հելլենիստական մշակույթի հետ: 
Նախորդ՝ Պտղոմեոսյան շրջանի համեմատաբար խաղաղ ժամանակից հետո, 
Եգիպտոսի նվաճումը Հռոմի կողմից, համայնքում պառակտումներ առաջ բե-
րեց՝ հույների ու հրեաների միջև լարվածությամբ և հակահրեական խառնակ-
չություններով: Ինչ-որ պահի Փիլոնը ստիպված էր թողնել իր մտավոր զբաղ-
մունքն ու գլխավորել պատվիրակությունը Հռոմի կայսերական արքունիք՝ ակն-
կալելով, որ կկարողանա հատուցել Ալեքսանդրիայի հրեաներին պատճառած 
վնասները7: 

2. Կղեմես Ալեքսանդրացի 

Ի տարբերություն Փիլոնի և Օրիգենեսի՝ Կղեմեսը Ալեքսանդրիայում չի 
ծնվել: Ապրել է մոտ 150-215 թթ. և մինչև Ալեքսանդրիա գալը ճամփորդել 
արևելյան Միջերկրյայքով՝ փնտրելով ուսուցիչներ: Նա, սակայն, հիշատակում է 

                                                
թէ ոչ շնայցես» (անդ, էջ 268-284 = De specialibus legibus III 8-63): Օ. Վարդազարյան, 

«Փիլոն Ալեքսանդրացու երկերի հայերեն լուծմունքները», ՊԲՀ № 1, 2005, էջ 186, ծանոթ. 4 

[ծանոթ. թարգմանչի]:  
6 James R. Royse, “The Works of Philo,” in The Cambridge Companion to Philo, ed. A. Kame-

sar, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 32-64; G. E. Sterling, “The School of 

Sacred Laws: The Social Setting of Philo’s Treatises,” Vigiliae Christianae 53 (1999), pp. 148-

64; G. E. Sterling, “Philo’s School: The Social Setting of Ancient Commentaries,” in Beatrice 

Wyss, Rainer Hirsch-Luipold and Solmeng-Jonas Hirschi (edd.), Sophisten in Hellenismus 

und Kaiserzeit: Orte, Methoden und Personen der Bildungsvermittlung, Studien und Texte zu 

Antike und Christentum 101, Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, pp. 123–42; G. E. Sterling, “The 

School of Moses in Alexandria: An Attempt to Reconstruct the School of Philo,” in Gabriele 

Boccaccini and Jason Zurawski (edd.), “Education in the Ancient World”, Beihefte zur 

Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 228, Berlin: De Gruyter, 2017, pp. 141-66. 
7 Փիլոնի «պատմական» երկերը՝ In Flaccum և դրա շարունակությունը հանդիացող Legatio 

ad Gaium. E. Mary Smallwood, Philonis Alexandrini Legatio ad Gaium, Edited with an Intro-

duction, Translation, and Commentary, Leiden: Brill, 1961; Pieter W. van der Horst, Philo’s 

Flaccus: The First Pogrom: Introduction, Translation, and Commentary (Philo of Alexandria 

Commentary Series 2), Leiden; Boston: Brill, 2003: 
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միայն մեկ ուսուցչի՝ Պանտենուսի անունը8, որն ըստ Եվսեբիոսի՝ Ալեքսանդրիա-
յում գլխավորում էր մի հոգևոր դպրոց, և Կղեմեսը նրա հաջորդը եղավ9: 202/3 
թ. Կղեմեսը թողեց Ալեքսանդրիան, հավանաբար հալածանքներից խուսափելու 
համար և ըստ ոմանց՝ գնաց Պաղեստին, բայց ըստ այլ աղբյուրների՝ Կապադով-
կիա10: Ալեքսանդրիայում մնալու ժամանակը հստակ հայտնի չէ, սակայն այն-
տեղ է նա գրել իր աշխատությունների զգալի մասը՝ Protrepticus, Paedagogus 
և Stromateis-ի մեծ մասը11: Ֆրանսիացի բանասեր André Méhat-ը կազմել է 
Կղեմեսի կենսագրությունը՝ հիմնված նրա երկերում եղած տեղեկությունների 
վրա: Ներքին փոխադարձ հղումներն օգնում են ժամանակագրական հերթակա-
նություն հաստատել՝ Protrepticus (մոտ 195 թ.), Paedagogus (մոտ 197 թ.), 
Stromateis 1 (մոտ 198 թ.), Stromateis 2-5 (մոտ 199-201 թթ.) և Stromateis 
6-7 (մոտ 203 թ.): Վերջինը՝ հավանաբար Ալեքսանդրիայից հեռանալուց հետո12: 

Protrepticus-ը ոչ քրիստոնյաներին ուղղված՝ քրիստոնեություն ընդունե-
լու խրատ է, որն ըստ նրա՝ միակ ճշմարիտ փիլիսոփայությունն է: Երկը ջատա-
գովական է: Այն մերժում է հունական կրոնն ու առասպելաբանությունը, պնդե-
լով, որ հրեական Սուրբ գիրքն ավելի հին է, ուստի և ավելի պատվելի, քան Պլա-
տոնի փիլիսոփայությունը: Paedagogus-ը եռամաս գործ է, որում վերջերս 
մկրտված կամ շուտով մկրտվելիք քրիստոնյաներին մատուցվում են զանազան 
աստվածաբանական և բարոյական խնդիրներ: Առաջին գիրքը տեսական բնույթի 
է, իսկ մյուս երկուսը ծանրանում են առօրյա կյանքի գործնական հարցերի՝ ուտե-
լիքի, ըմպելիքի, հագուստի, սանրվածքի և նման այլ բաների վրա: Stromateis-ը 
(Στρωματεῖς, բառացի՝ գույնզգույն լաթերից կարված վերմակ, ուստի և՝ խառը 
բաներ) նախատեսված է կրթված լսարանի համար, աստվածաբանական 
գրվածքների մի շարք է՝ լի մեջբերումներով հին հունական, հրեական և քրիստո-
նեական գրականություններից13: Գրքերը թույլ են կապակցված: Դրանցում 

                                                
8 Clement, Stromateis 1, 11, 2. 
9 Eusebius, Historia Ecclesiastica 5, 10; 6, 6; 6, 13-14. 
10 Eusebius, HE 6, 14, 8, Pierre Nautin, Lettres et écrivains chrétiens des IIe et IIIe siècles, 

Paris: Cerf, 1961, 18. 101. 
11 Կղեմեսի երկերի գլխավոր հրատարակությունն իրականացրել են Stählin-Früchtel-Treu: 

GCS Clemens Alexandrinus I–IV, 21970, 31972, 41985, 21980 (index); նաև տարբեր 

աշխատասիրողներ՝ Sources Chrétiennes ֆրանսիական մատենաշարում: SC 30 (1951), 38 

(1954), 278-279 (1981), 428 (1997), 446 (1999), 463 (2001):  
12 André Méhat, Étude sur les ‘Stromates’ de Clément d’Alexandrie, Paris: Seuil, 1966, p. 54. 
13 Կղեմես Ալեքսանդրացու Protrepticus-ը այն հունարեն երկն է, որից թարգմանաբար մի շարք 

հատվածներ է քաղել իր նամակներում Գրիգոր Մագիստրոսը: Երկու զուգահեռ ունի նաև 

Stromateis-ի հետ: Գրիգոր Մագիստրոս, Թուղթ և եւ չափաբերականք, ՄՀ, հ. ԺԶ, ԺԱ դար, 

Երեւան, 2012, էջ 100-102, 107, 117, 209, 222-224, 242, 249, 252, 266, 292-293, 304, 308, 

323-325, 364, 371-372 [ծանոթ. թարգմանչի]: 
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քննվում են քրիստոնեական փիլիսոփայության և հունական գիտության, նաև 
հավատքի և գիտելիքի փոխհարաբերությունները: Կան մեկնությանը և սիմվոլիկ 
լեզվին վերաբերող հատվածներ, ուրիշներում քննարկվում են ամուսնության և 
նահատակության հետ կապված բարոյական հարցեր: Ամենուր այն գաղափարն 
է, որ հավատացյալը պետք է ձգտի կատարելության և ապրի զուսպ կյանքով: 

Տարբեր լսարանների համար նախատեսված այս երկերում Կղեմեսը ներ-
մուծում է Փիլոնի խոսքեր ու գաղափարներ՝ երբեմն մի քանի բառ որևէ սուրբգ-
րային մեջբերման առիթով, երբեմն էլ ընդարձակ հատվածներ: Իմ թեզում, ար-
դեն վաղուց, ես փորձել եմ մի մեթոդ մշակել, որով գնահատեմ, թե ինչպես է 
Կղեմեսը մեջբերում Փիլոնին: Դիտարկելով այլ հեղինակներից Կղեմեսի մեջբե-
րումները՝ կարելի է ցույց տալ, որ նա հատուկ եղանակով է դիմում ուրիշների, 
այդ թվում՝  Փիլոնի երկերին: Նա փոխառում է ուրիշների խոսքերը և զետեղում 
դրանք այն հերթականությամբ, ինչպես աղբյուրում: Ես դա անվանել եմ հաջոր-
դական փոխառություն: 

Այս տեխնիկայի մի հստակ օրինակ կա Stromateis-ի 2-րդ գրքում (2, 78-
100), որտեղ Կղեմեսը մեծ հատվածներ է մեջբերել Փիլոնի De virtutibus («Ա-
ռաքինությունների մասին») գրքից: Այստեղ նա տալիս է իր աղբյուրի մի տեսակ 
“Readers Digest”-ը: “Readers Digest”-ը ամերիկյան հանդես է, որը տպում 
է տարբեր պարբերականներից հոդվածների նմուշներ՝ երբեմն սեղմված, պար-
զեցված և վերաշարադրված ձևով: Կղեմեսը ճիշտ նույն կերպ է վարվել: Հետա-
քրքիր մի փաստ. Կղեմեսը երբեմն իր աղբյուրի սկզբից չի սկսում, այլ հիշում է 
մի հատված մեջտեղից (Virt. 34-35), ապա վերադառնում է դեպի երկի սկիզբը 
(Virt. 8-9) և այնտեղից սկսած, հերթականությամբ մեջբերումներ անում, մի 
քանի տող ընտրելով փաթույթի յուրաքանչյուր սյունակից՝ հասնելով մինչև 
վերջ (Virt. 8-9 Virt. սկսած մինչև 215-217, ընդհանուր հաշվով 30 մեջբերում): 
Այս գործելաոճը կարելի է բացատրել տեսանելի կերպով. հեղինակը նախ մեջ-
բերում է անում հիշողությամբ, հետո աթոռից վեր կենում և համապատասխան 
փաթույթ փնտրում գրադարանի դարակներում: Բացելով փաթույթը՝ նա ավելի 
ու ավելի է հետաքրքրվում և սկզբից մինչև վերջ կարդում այն: Երբեմն փոխում 
է մեջբերումների հերթականությունը, հավանաբար փաթույթը բացելով ոչ թե 
առաջ, այլ հետ: Այսպիսով, Փիլոնի երկերի օգտագործումը տեխնիկապես 
երևան է բերում նրա աշխատանքի որոշ հնարները: Բարեբախտաբար, Փիլոնի 
բազմաթիվ գործեր են պահպանվել և համեմատության եզր ունենք:  

Անդրադառնանք փոխառությունների բովանդակությանը. Կղեմեսը սիրում 
էր Փիլոնից վերցնել Յոթանասնիցին, օրինակ՝ Հագարին, Սառային կամ Մովսե-
սի կյանքին վերաբերող, այլաբանական հատվածներ: Մովսեսի պարագայում 
Կղեմեսը սուրբգրային պատմությունը պատմում է ոչ թե Յոթանասնիցի բնագրի, 
այլ Փիլոնի խոսքերով, քանի որ վերջիններս ավելի գրավիչ են. Փիլոնը զանա-
զան հոգեբանական մանրամասներ է ներհյուսել Մովսեսի պատմությանը, և 
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Սուրբ գրքի համեմատ նրա պատմածն ավելի հյութեղ է: Պետք է նաև հիշել, որ 
Կղեմեսը քրիստոնյա ընտանիքում չի մեծացել, ուստի կարող էր այնքան լավ 
ծանոթ չլինել աստվածաշնչյան պատմություններին, ինչպես Փիլոնը, իսկ հետա-
գայում՝  Օրիգենեսը:  

Կղեմեսը Փիլոնից այնպիսի խնդիրներ է ընտրել, ինչպես Աստծո մարդա-
կերպության արտահայտումները Աստվածաշնչում, և թե ինչպես պետք է բա-
ցատրել դրանք, կամ այն հարցը, թե ինչպես պետք է այլաբանական մեկնության 
միջոցով աստվածաշնչյան տեսարանները կապել առաքինի կյանքի հետ: Մեկ 
այլ ոգեշնչման աղբյուր, Փիլոնի գրվածքներում, նրա մտահայեցողական դատո-
ղություններն են գիտելիքի և իմաստության, կամ վերամբարձման և խոկման 
մասին: Մինչ այդ թեմաներն իրար են հաջորդում Փիլոնի բնագրին համընթաց, 
Կղեմեսը փորձում է վերամշակել նյութը տարբեր եղանակներով և նոր նպա-
տակների համար: Չնայած մեջբերումներն ու ակնարկները բազմաթիվ են, վերջ-
նական արդյունքը միանգամայն նոր տեսք է ստանում: 

Կղեմեսն, անշուշտ, շատ մարզված հիշողություն ուներ, սակայն նաև պարզ 
է, որ լավ գրադարանի առկայությունն է նպաստել մեջբերումներ անելու նրա 
կարողությանը: Ալեքսանդրիայում Կղեմեսի գրածները վկայում են, որ նրան 
մատչելի է եղել Փիլոնի երկերի մեծ մասը, իսկ «Ստրոմատեյս»-ի վերջին մասում 
և քաղաքից մեկնելուց հետո գրված մյուս գործերում, մեջբերումները Փիլոնից 
զգալիորեն պակասում են: Կան միայն հատ ու կենտ մեջբերումներ Ծննդոցի 
հարցուպատասխանիից (Str. VI 80, 3 - QG III 3; Str. VI 84, 7- 85, 4 - QG I 
91; Str. VI 138, 2 - QG III 43)14: Թվում է, Փիլոնի երկերը նրա համար այլևս 
մատչելի չէին՝ բացառությամբ այդ մեկ գործի: 

3. Օրիգենես 

Օրիգենեսը, որ ապրել է մոտ 185-253 թթ., ամենահեղինակավոր քրիստոն-
յա աստվածաբաններից էր, չնայած այն երկար ժամանակահատվածին, երբ 
աղանդավոր է համարվել: Նրա կյանքի մասին ամենաշատ տեղեկություններ են 
հաղորդում Եվսեբիոսը «Եկեղեցական պատմության» 6-րդ գրքում և Գրիգոր 
Սքանչելագործը «Օրիգենեսի ներբող»-ում: Գրիգորը նրա աշակերտն էր և 
կարևոր կապող օղակ՝ Օրիգենեսի ու կապադովկացիների միջև: Ըստ Եվսեբիո-
սի՝ Օրիգենեսն Ալեքսանդրիայում քրիստոնեական դաստիարակություն է ստա-
ցել, նաև՝ ավանդական հունական կրթություն: Նրա հայրը նահատակվել է 202 
թ., և երիտասարդ Օրիգենեսը դարձել է քրիստոնեական դպրոցի ուսուցիչ, իսկ 
շուտով նաև գլխավորել այն, մինչև 231 թ.: 

                                                
14 Van den Hoek, Clement of Alexandria, 100. 201. 
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Օրիգենեսի գրական ժառանգությունը շատ ավելի հարուստ է, քան Կղեմե-
սինը. վերջինս համեմատաբար համեստ է և պահպանվել է միայն հունարեն: 
Օրիգենեսի շատ ավելի մեծաթիվ գործեր մեզ են հասել ոչ միայն հունարեն, այլև 
լատիներեն թարգմանությամբ, ինչը համեմատության համար խնդիրներ է 
ստեղծում: Բացի այդ, Օրիգենեսի մեծ թվով երկեր, հիմնականում՝  աստվա-
ծաշնչյան մեկնություններ, բոլորովին չեն պահպանվել ոչ մի լեզվով: Փիլոնի 
հետ առնչվող ամենից արժեքավոր գրքերից՝ Հնգամատյանի և Ծննդոց գրքի 
մեկնություններից ընդամենը քաղվածքներ են պահպանվել շղթա մեկնություն-
ների մեջ: Այնուամենայնիվ, դրանք զգալի են ծավալով և Մինի (Migne, 
Patrologia Graeca, 150 հատոր) հրատարակության մեջ 50 սյունակ են կազ-
մում: Պահպանված լինելու դեպքում մեկնությունը հարյուրավոր էջերի 
կհասներ: 

Փիլոնից Օրիգենեսի ընտրությունը նման է Կղեմեսինին, օրինակ՝ որոշ 
գրքերի (De Posteritate, De Congressu, De Vita Moysis) դիմելու հաճախա-
կանության առումով: Սակայն, ի տարբերություն Կղեմեսի, Օրիգենեսի երկերում 
բացակայում են մեջբերումներ De Cherubim գրվածքից, իսկ De opificio 
mundi նշանակալից տեղ է զբաղեցնում, մինչդեռ Կղեմեսի մոտ այն գրեթե նկա-
տելի չէ: 

Փոխառությունների նյութը մի կողմից աստվածաշնչյան մեկնություններ ու 
այլաբանություններ են, մյուս կողմից՝ փիլիսոփայական գաղափարներ: Այս բա-
ժանումն անշուշտ սխեմատիկ է և արհեստական, քանի որ աստվածաշնչյան այ-
լաբանությունները հաճախ փիլիսոփայական և բարոյական բաղադրիչներ են 
պարունակում: Երկրորդ խմբի կենտրոնական խնդիրն աշխարհի ստեղծումն է, 
աստծո մասին տեսությունը և այլ ընդհանուր փիլիսոփայական թեմաներ: 

Կղեմեսն ու Օրիգենեսը Փիլոնի հետևորդներ են՝ այն իմաստով, որ զուգակ-
ցում են այլաբանական մեկնությունները պլատոնական մտահայեցողության 
հետ: Օրիգենեսը, սակայն, Փիլոնի ժառանգությունն ավելի լավ է ներկայաց-
նում, այդ այլաբանական հնարքները նոր բարձուքների հասցնելով, ներառելով 
ավանդական տարրեր, ինչպես ստուգաբանությունն է, թվերի այլաբանություն 
և մարդակերպության տարրեր: Նորկտակարանյան պատմություններն ու 
առակները, ըստ Օրիգինեսի, ի հայտ են բերում նոր հանգամանքներ, որոնք 
հաստատում են Հին Կտակարանի այլաբանությունները: Օրիգենեսը ոչ միայն 
շեշտում է Փիլոնի կարևորությունը Սուրբ գրքի մեկնության և օրենքի այլաբա-
նական բացատրության համար, այլև այդ հատվածներից երևում է, որ հենց 
այդպիսի նյութ է Օրիգենեսը քաղել նրանից: Ավելին, Օրիգենեսն օգտագործել 
է Փիլոնին որպես տեսական օրինակ, որին կարող էր ապավինել և օգտագործել 
պաշտպանվելու համար, երբ քրիստոնեական աստվածաշնչյան մեկնությունը 
հարձակման էր ենթարկվում, ինչպես դա արել է «Կելսոսի դեմ» իր երկում: Ինչ-
պես հայտնի է, Կելսոսը հակաքրիստոնեական գործ էր գրել, մերժելով շատ 
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քրիստոնեական հավատալիքներ՝ որպես բանականությանը դեմ և անգամ մոլո-
րեցնող: Երբեմն, Կելսոսին պատասխանելիս, Օրիգենեսը դիմում է Փիլոնին, ան-
գամ հանվանե հիշատակում նրան, ինչը նշանակում է, որ Փիլոնը նրա համար 
հեղինակություն է15: 

Առհասարակ, Օրիգինեսի՝ Փիլոնի մեթոդի ըմբռնումը համընկնում էր իր սե-
փական գործելակերպի հետ: Օրիգենեսը Փիլոնին օգտագործել է որպես այլա-
բանական մտահայեցողության անսահմանափակ աղբյուր՝ թեպետ ինքն էլ լիո-
վին կարող էր կիրառել այլաբանական մեթոդները: Նա ավելի շատ է պարտա-
կան Փիլոնին, բայց և ավելի անկախ է նրանից, քան Կղեմեսը: 

4. Վերջաբան 

Ե՛վ Կղեմեսը, և՛ Օրիգենեսը իրենց մեծ հրեա նախորդի հետ կիսում են մտա-
վոր խիզախությունն ու կրթության հանդեպ բնական հակումը: Կղեմեսը նշում 

էր, որ տարբերություն կա սկսնակ և ավելի առաջացած աշակերտների միջև, 

ինչպես և հետագայում Օրիգենեսը (այդ մասին տեղեկանում ենք Եվսեբիոսից), 
որը սկսնակներին հանձնում էր «ուսուցչի օգնականին», իսկ առաջացածներին 

պահում իր համար16: 

Դպրոցի կառուցվածքը հետազոտության գրավիչ առարկա է՝ ոչ միայն եր-
կու քրիստոնյա ալեքսանդրացիների, այլև Փիլոնի պարագայում: Պրոֆ. Ռու-

նիան հիշատակեց Փիլոնի գրվածքների սոցիալական միջավայրի՝ պրոֆ. Գռե-

գորի Սթերլինգի ներկայիս ուսումնասիրությունը: Սթերլինգը պնդում է, որ Փի-
լոնի աստվածաշնչյան մեկնությունների և այլ գործերի ամենից հավանական 

միջավայրը այն դպրոցն էր, որտեղ քննարկվում էին մեկնողական և փիլիսոփա-

յական հարցեր: Ուրեմն, Փիլոնի գրական արտադրանքը ոչ թե փղոսկրյա աշտա-
րակում մեկի ստեղծագործելու, այլ ուսուցման և երկխոսության շատ աշխույժ 

մի միջավայրի արդյունք է17: 
Ինձ համար զարմանալի է, որ Կղեմեսը և Օրիգենեսը նման օրինակով են 

կազմակերպում տարբեր մակարդակներում ուսուցանելու համար նախատես-
ված իրենց նյութերը: Այդ հարացույցը կարելի է տեսնել հենց Փիլոնի մոտ: Նրա 
Ծննդոց և Ելից մեկնությունները սկսնակ աշակերտների համար են, Այլաբանա-
կան մեկնությունը՝ ավելի առաջացածների, իսկ Օրենքի մեկնությունը՝ հավա-
նաբար ավելի լայն և արտաքին լսարանի: Սա կարելի է համեմատել Կղեմեսի 
երկերի հետ. Protrepticus-ը գործ է ավելի լայն լսարանի համար, Paeda-
gogus-ը՝ սկսնակների, իսկ Stromateis-ը նախատեսված էին կրթված և նյութի 

                                                
15 Runia, Philo in Early Christian Literature, 160. 
16 Կղեմեսի համար տե՛ս Str. 1, 2, 2; 9, 1; 13, 2, Օրիգենեսի համար՝ Eusebius, HE 6, 15, 1: 
17 Runia, “The Armenian Corpus of Philo and Recent Philonic Scholarship,” 6. 
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մեջ խորացած ընթերցողի համար: Իհարկե, սրանք շատ ընդհանուր համեմա-
տություններ են, ուստի և երբեմն ոչ ճշգրիտ, բայց և կարող են արտացոլել Ալեք-
սանդրիայի փիլիսոփայական դպրոցների ավանդույթը, որը սահմաններ չէր 
դնում տարբեր կրոնների ներկայացուցիչների միջև: 

Փիլոնի և Ալեքսանդրիայի քրիստոնեական ավանդույթի քննության համար 
առանցքային է գրքերի պահպանվածությունը: Ինչպես նշել եմ, Ալեքսանդրիա-
յում Կղեմեսի գրած գրքերը ցույց են տալիս, որ նրա համար հասանելի էր Փիլո-
նի գրվածքների մեծ մասը: Իսկ քաղաքից հեռանալուց հետո գրված վերջին 
երեք Stromateis-ում և այլ երկերում Փիլոնից մեջբերումները զգալիորեն պա-
կասում են՝ առկա է միայն մի քանի մեջբերում Ծննդոց-ին վերաբերող հարցու-
պատասխանիների գրքերից: Նշանակում է, որ ուրիշ գրադարաններ, թերևս, 
ավելի վատ էին համալրված, քան Ալեքսանդրիայինը, և գրքերի առկայությամբ 
էր պայմանավորված հեղինակների՝ մեջբերումներ անելու հնարավորությունը, 
անկախ նրանց հիշողության որակից: 

Դժբախտաբար, հնարավոր չէ պատասխանել այն հարցին, թե ինչպես են 
Փիլոնի և այլ հրեական գրվածքներ հայտնվել քրիստոնեական գրադարաննե-
րում: Քանի որ ստույգ տվյալներ չկան, կարելի է միայն ենթադրություններ 
անել, թե ինչպես են Փիլոնի ձեռագրերը ընդօրինակվել I դարի վերջին և II դա-
րում: Օրինակ, հնարավոր է, որ որոշ հելլենականացված հրեաներ, որոնք 
ուսումնասիրել էին Սուրբ Գիրքն ու հրեահունական գրականությունն առհասա-
րակ, կարող էին քրիստոնեություն ընդունած լինել, սակայն, պահպանած իրենց 
պապենական փաթույթները: Մեկ այլ սցենար կարելի է պատկերացնել. II դա-
րասկզբում հրեաների ապստամբության դաժան ճնշման ժամանակ քրիստոնյա-
ները՝ ինչպես հրեաներ, այնպես էլ ոչ հրեաներ, կարող էին յուրացրած կամ, եթե 
այլ կերպ արտահայտվենք՝ փրկած լինել գրքերի հավաքածուները: Դժբախտա-
բար, այդ շրջանի Ալեքսանդրիայի և՛ հրեականությունը, և՛ քրիստոնեությունը 
ծածկված են խավարով: 

Փիլոնի գրվածքները պահպանվել են Ալեքսանդրիայի քրիստոնեական 

ավանդույթի շնորհիվ, քանզի առաջին անգամ հայտնվել են Կղեմեսի գործե-

րում, իսկ Օրիգենեսը Պաղեստինյան Կեսարիայում է դրանք զարգացրել: Գոնե 
Կղեմեսի համար, Փիլոնի հետ կապը նշանակում էր կապ ոչ թե կենդանի հրեա-

կան ավանդույթի, այլ գրական ժառանգության հետ: Օրիգենեսի շնորհիվ, որն 

Ալեքսանդրիայից տեղափոխվեց Կեսարիա, Փիլոնի գրվածքները հայտնվեցին 
այդ քաղաքի եպիսկոպոսական գրադարանում և կազմում են մեզ հասած փի-

լոնյան բնագրերի հիմքը: Հնարավոր է, երբեք չիմանայինք Փիլոնի բազմաթիվ 

երկերը, եթե չլիներ ալեքսանդրյան քրիստոնեական ավանդույթը: 
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THE CHRISTIAN RECEPTION OF PHILOʼS  

WORKS IN ALEXANDRIA 
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ences. 

The Philonic corpus owes its preservation to the Christian tradition of Alexan-

dria; its first appearance is in the works of Clement, and its extension occurs via 

Origen in Caesarea. The link with Philo at least for Clement was no longer with a 

living Jewish tradition but with a literary heritage. Thanks to Origen who moved 

from Alexandria to Caesarea, Philo’s writings ended up in the episcopal library of 

that city and form the basis of the text of Philo’s works as they have been transmitted 

to us. One might never have known the many works of Philo were it not for the 

Christian Alexandrian tradition. 

АННЕВИС ВАН ДЕН ХУК 

ХРИСТИАНСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ ТРУДОВ  

ФИЛОНА В АЛЕКСАНДРИИ 

Ключевые слова: Филон Александрийский, еврейская община Алексан-

дрии, Климент Александрийский, Ориген, библиотека, за-

имствование, разные аудитории. 

Филоновский корпус сохранился благодаря александрийской христиан-

ской традиции. Впервые он обнаруживает себя в трудах Климента, связь кото-

рого с Филоном больше не осуществлялась через живую еврейскую традицию, 

но только через литературное наследие. Благодаря Оригену, который пересе-

лился из Александрии в Палестинскую Кесарию, труды Филона оказались в 

епископальной библиотеке этого города и составляют основу дошедших до 

нас филоновских текстов. Произведения Филона могли бы остаться неизвест-

ными, если бы не христианская традиция Александрии. 



ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Philology – Филология 

ԽԱՉԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան 

ԳՐԻԳՈՐ ԵՐԵՎԱՆՑԻ՝ ԺԷ. ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻ  

ՄԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՇԱՏ ԳՐԻՉ.  

Ա. ԳՐԻՉԸ ԵՎ ՆՐԱ ՁԵՌԱԳՐԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Բանալի բառեր՝ Երևան, Էջմիածին, ձեռագիր, հիշատակարան, գրչության 
կենտրոն, ստացող: 

Մուտք 

Երևանի և նրա մերձակայքի գրչօջախների ուսումնասիրությունը1 երևան 
հանեց ԺԷ. դարի երկրորդ կեսին Երևանում, Նորագավթում և Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնում ձեռագրաստեղծման բեղուն գործունեություն ծավալած մի գրչի, 
որն իր շուրջ երեք տասնյակ ձեռագրերի մեծ ու փոքր հիշատակարաններում 
ստորագրել է որպես Գրիգոր Երևանցի: Նկատենք, որ Երևանցի տեղանվանա-
ցույց մականվան շնորհիվ վերջինիս հիմնականում հնարավոր է զատորոշել նույն 
ժամանակահատվածում գրչությամբ զբաղված և Գրիգոր անունը կրած այլ գրիչ-
ներից, որն ինչ-որ առումով նպաստում է նաև գրչի ձեռագրական վաստակի 
ճշգրտմանը: Սակայն ինչպես մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, միշտ չէ, որ 
գրչանվանն ուղեկցել է նշյալ մականունը, իսկ որոշ դեպքերում հնարավոր չի եղել 
նաև խուսափել շփոթներից՝ նույնացնելով նրան համանուն այլ գրիչների հետ: 

Ներկա ուսումնասիրությունը նվիրված է Գրիգոր Երևանցու ձեռագրա-
ստեղծ գործունեության և նրա ձեռագրական ժառանգության քննությանը:  

Հոդվածի Ա. մասում քննության ենք առել գրչի ընտանիքին վերաբերող 
տեղեկությունները, ձեռագրակերտմանն առնչվող մանրամասներն ու ստացող-

                                                
1 Հետազոտությունն իրականացվում է «Երևանի գրչության կենտրոնները և ձեռագրական 

ժառանգությունը» թեմայի շրջանակներում ՝  ՀՀ Գիտության կոմիտեի տրամադրած դրամա-

շնորհով (ծածկագիր՝ 19YR-6A035): 
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ներին: Ուսումնասիրության ավարտին տրվում են նաև գրչի ձեռագրական ժա-
ռանգությունն ու նրա գործունեության ժամանակագրությունն ամփոփող երկու 
աղյուսակներ: 

Հոդվածի Բ. մասում, որ տեղ է գտնելու «ԲՄ»-ի հաջորդ համարում, քննվում 
են մի քանի ձեռագրերում գրչի թողած ուշագրավ հիշատակարանները, որոնք 
աչքի են ընկնում ոչ միայն պատմական կարևոր իրադարձությունների փաստա-
գրումներով, այլև լեզվական ուրույն դրսևորումներով: 

 
1. Տեղեկություններ Գրիգոր Երևանցու և  

նրա ընտանիքի վերաբերյալ 
Գրչի կենսագրությանն ու գործունեությանը վերաբերող մեր տեղեկու-

թյունները խիստ սահմանափակ են, և սա այն դեպքում, երբ նրանից մեզ հայտ-
նի ձեռագրերի թիվը հասնում է մոտ երեք տասնյակի: Թվում է՝ ձեռագրական 
այս պատկառելի ժառանգությունը և առաջին հերթին ձեռագրերում գրված հի-
շատակարանները կարող էին առավել չափով լույս սփռել գրչի կյանքի և գոր-
ծունեության վրա, սակայն ուսումնասիրությունն այլ պատկեր երևան հանեց: 
Գրիգոր Երևանցին ժլատ է եղել այս կարգի տեղեկություններ հաղորդելու հար-
ցում. մյուս կողմից՝ ինչպես նկատել է արդեն Երևանի պատմության քաջագի-
տակ Թադևոս Հակոբյանը, երևանյան կամ երևանամերձ տարբեր գրչօջախնե-
րում ձեռագրեր ընդօրինակած գրիչներն իրենց հիշատակարաններում սակա-
վախոս են եղել2: Գրիգոր Երևանցին իր ընդօրինակած ձեռագրերի մի զգալի 
մասում բավարարվել է համառոտ, մինչև անգամ մեկ-երկու նախադասու-
թյունից բաղկացած հիշատակարաններով, որոնցում թողել է միայն իր անունը 
տեղանվանացույց մականվամբ, երբեմն էլ նաև գրչության թվականը: Օրինակ՝ 
Մաշտոցյան Մատենադարանի (այսուհետ՝ ՄՄ) Հմր 1864 Ժողովածուի (բաղկա-
ցած է երկու տարբեր ձեռագրերից) Ա. ձեռագրի հիշատակարանում կարդում 
ենք. «Գծեցաւ ձեռամբ յոգնամեղ Գրիգորի Երեւանցւոյ ի թուիս ՌՃԻԵ. (1676)»3: 
Գրեթե նույնն է նաև ՄՄ Հմր 3032 ձեռագրի հիշատակարանը. «Գծեցաւ ձեռամբ 
յոգնամեղ Գրիգորի Երեւանցւոյ»4: Ահա ևս մեկը. «Գրեցաւ Աշխարհացոյցս ի 

                                                
2 Թ. Խ. Հակոբյան, Երևանի պատմությունը (1500-1800 թթ.), Երևան, 1971, էջ 387: 
3 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Զ., ձեռագիրք 1801-

2100, խմբագրութեամբ՝ Գ. Տէր-Վարդանեանի, Երեւան, 2012, էջ 235: 
4 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Ժ., ձեռագիրք 3000-

3400, խմբագրութեամբ՝ Գ. Տէր-Վարդանեանի, Երեւան, 2019, էջ 148: 
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թուին ՌՃԻԷ. (1678) ձեռամբ յոգնամեղ Գրիգորի Երեւանցւոյ»5: Համանման հի-
շատակարաններ կան նաև ՄՄ Հմր 4506, Հմր 10273, Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբ-
յանց ձեռագրական հավաքածուի (այսուհետ՝ Եղմ.) Հմր 22687, Հմր 22928 և այլ 
ձեռագրերում: 

Որևէ հիշատակարանում գրիչը չի նշել իր ծննդավայրը, և միայն Երևանցի 
տեղանվանացույց մականունից կարելի է ենթադրել, որ Գրիգորը ծնունդով 
Երևանից է եղել: Այս երևույթը եզակի չէ հայ գրչարվեստում. գրիչներն իրենց 
ծագումն ընդգծելու համար հաճախ են բավարարվել տեղանվանացույց մակա-
նուններով՝ Թորոս Տարոնացի, Միքայել Թոխաթեցի, Մեսրոպ Խիզանցի և այլն: 
Բավական է հիշել 887 թ. հնագույն թվակիր Ավետարանը («Լազարյան» Ավե-
տարան, ՄՄ Հմր 6200), որի գրիչը ներկայանում է որպես Սահակ Վանանդացի, 
իսկ հորը հիշատակում Վարդ Վանանդացի ձևով9: 

Գրիգոր Երևանցու ընտանիքին վերաբերող որոշ մանրամասներ հնարավոր 
է լինում պարզել ընդամենը մի քանի ձեռագրի հիշատակարաններում թողնված 
սակավ տեղեկությունների համադրումով: Այս տեսանկյունից ուշագրավ է 
1687-1689 թթ. ընդօրինակված ՄՄ Հմր 1512 Հայսմավուրքի ընդարձակ և ար-
ժեքավոր հիշատակարանը, որում, ի թիվս բազմաթիվ դեպքերի ու դեմքերի, 
Գրիգոր Երևանցին նշում է նաև իր ընտանիքի անդամներին: Մեջբերում ենք 
եզակի այդ հիշատակարանից մի հատված. «Այլ արդ, ես՝ ամենաթափուրս ի բա-
րեաց եւ լրացեալս մեղօք, յերես անկեալ աղաչեմ զամենեսեան, զի եւ զիս յիշ-
ման արժանի առնիցէք՝ զգծագրօղս, զբազմամեղս՝ զԳրիգոր, եւ զծնօղսն իմ՝  
զՄուրատն եւ զԽանբէկին, եւ զհօրէպապն իմ՝  զԳրիգորն, եւ զհանիկն իմ՝  զԲա-
նաւշէն, եւ զմօրէպապն իմ՝  զԱստուածապովն, եւ զեղբայր նորին՝ զՀայրա-
պետն, որ է հայր տէր Աստուածատուրին, եւ պապ Խանաղին, այլ եւ զեղբարսն 
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Եգանեան, Ա. Զէյթունեան, Փ. Անթաբեան, Ա. Քեօշկերեան, խմբագրութեամբ՝ Ա. Մնացականեա-

նի, Օ. Եգանեանի, Ա. Զէյթունեանի, ցանկերը՝ Վ. Դեւրիկեանի, Երևան, 2004, էջ 739: 
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իմ՝  զԳրիգորն, զԿարապետն եւ զՄարգարէն՝ զհանգուցեալսն ի Քրիստոս, եւ 
զքորքն իմ՝  զՀռիփսիմէն, զՄարինոսն, զԵղիսաբեթն եւ զՎառվառն՝ զհանգու-
ցեալսն ի Տէր, եւ զկենակիցն իմ՝  զԱնթառամն, եւ զդստերսն իմ նորաբողբոջ՝ 
զԽանբէկին եւ զՀռիփսիմէն, որ ի սկսանել գրոցս զմին ծնաւ եւ յաւարտեալն՝ 
զմիւսն»10: 

Հիշատակարանից պարզ է դառնում, որ Գրիգոր Երևանցին ծնվել է բազ-
մանդամ ընտանիքում. ծնողները՝ Մուրատն ու Խանբեկին, ունեցել են չորս որդի 
և նույնքան դուստր: Դժբախտաբար, ինչպես տեղեկացնում է գրիչը նույն հիշա-
տակարանում, քույրերն ու եղբայրները վաղաժամ հեռացել են կյանքից: Մյուս 
կողմից՝ խորհրդանշական է այն, որ Հայսմավուրքի ընդօրինակման ժամանա-
կահատվածում Գրիգոր Երևանցին ունեցել է երկու դուստր. առաջնեկը մոր 
անունով՝ Խանբեկի, իսկ մյուսը թերևս հանգուցյալ քրոջ անունով՝ Հռիփսիմե: 
Ավելի ուշ՝ 1698 թ. գրված ընդամենը մեկ հիշատակարանից էլ (Եղմ. Հմր 1918) 
պարզ է դառնում, որ գրիչը հետագայում նաև որդիներ է ունեցել, որոնց անուն-
ները նրանից մեզ հայտնի այլ գրչագրերում չեն նշվում. «յիշեսջի՛ք ի մաքրա-
փայլ աղօթս ձեր զառածեալս մեղօք զյոգնամեղ Գրիգոր գրիչս Երեւանցի, եւ 
զծնօղսն իմ՝  զՄուրատն եւ զԽանբէկին, եւ զեղբարսն իմ եւ զքորսն՝ զհանգու-
ցեալսն ի Քրիստոս: Նաեւ զընտանիս իմ՝  զորդիսն իմ եւ զդստերսն, որպէս զի ի 
միասին բոլորապար պարուք, յիշօղքդ յիշեցելովքս հանդերձ, գտցուք թողու-
թիւն մեղաց»11: 

Հայտնի է, որ ընտանիքի անդամների, մերձավոր ազգականների անուննե-
րի հիշատակումները մի կողմից նպաստում են ընտանիքի կազմության, կենցա-
ղի կազմակերպմանն առնչվող զանազան հարցերի ուսումնասիրությանը, մյուս 
կողմից կարող են վճռորոշ դեր խաղալ գրչի նույնականացման և համանուն այլ 
գրիչներից տարբերակելու համար: Այս առումով բացառություն չէ նաև Գրիգոր 
Երևանցին: ՄՄ Հմր 3502 Ժողովածուն, որն ընդօրինակվել է 1658-1663 թթ. ըն-
թացքում, ունի հետևյալ հիշատակարանը. «Ընդ նմին եւ ես՝ յետինս յամենեսեան 
եւ քան ըզբնաւս յանցաւորս, եւ անթիւ մեղօք ծանրաբեռնեալս, եւ արժանիս 
բազում մահուց եւ ոչ մի կենաց, խաւարամածս ոգւով Գրիգոր գրիչ, որ չեմ յիշե-
լոյ [արժան – հավելումը մերն է՝ Խ. Հ.], աղաչեմ յիշել յաղօթս առաջի Քրիստոսի 
զիս եւ զծնօղսն իմ՝ զՄուրատն եւ զԽանբէկին, եւ զեղբայրն իմ՝  զԿարապետն եւ 
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զՄարգարէն, որ փոխեցան առ Քրիստոս. որպէս զի աղօթիւք ձեր գտցուք ողոր-
մութիւն ի Քրիստոսէ, եւ Տէր տացէ զտըրիտուր ձեզ բազումս ամէնէն»: Ծնողնե-
րի և հանգուցյալ եղբայրների անունների հիշատակման շնորհիվ դժվար չէ կռա-
հել, որ իր անունը նշող Գրիգոր գրիչը նույն Գրիգոր Երևանցին է: Ուշադրություն 
է գրավում այն հանգամանքը, որ այս դեպքում բացակայում է նրա՝ Երևանցի 
տարբերակիչ մականունը, առանց որի խիստ դժվար է բազմաթիվ Գրիգոր գրիչ-
ների մեջ հստակ կողմնորոշվելը: Ըստ որում՝  նկատենք, որ Երևանցի մականու-
նը գրչից մեզ հայտնի ձեռագրերի հիշատակարաններում առաջին անգամ ի 
հայտ է գալիս 1659 թ. «Գրեցաւ ի թուականիս Հայոց հազար հարիւր եւ ութ 
(1659), ձեռամբ անարժան Գրիգորի Երեւանցոյ»12: 

Ավելորդ չենք համարում Գրիգոր Երևանցու ընտանիքի և անձամբ գրչի 
կյանքին ու գործունեությանը վերաբերող ևս մի մանրամասնի վրա ուշադրու-
թյուն հրավիրել, մանավանդ որ դրա հստակեցումն իր հերթին նպաստում է տա-
րաբնույթ շփոթներից խուսափելու համար: Այսպես, Գրիգոր Երևանցու հիշա-
տակարաններից և ոչ մեկում նրա անվանը կից չկա հոգևորական որևէ աստի-
ճան նշող բառ (սարկավագ, քահանա, երեց, տեր և այլն), ավելին, ինչպես 
երևում է ընտանիքի անդամների անունները պարունակող վերոբերյալ հիշա-
տակարաններից, գրչի անմիջական ընտանիքում ևս որևէ հոգևորական չի հի-
շատակվում: Ասել է թե, Գրիգոր Երևանցին ծնվել է Երևանում՝  աշխարհական-
ների ընտանիքում, և չի բռնել հոգևորական դառնալու ուղին, թեև ինչպես հա-
ջորդիվ կտեսնենք, առավել չափով մատյաններ նա ընդօրինակել է հենց Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հովանու ներքո՝ մինչև անգամ կաթողիկոսական պատ-
վերներով: Զուգահեռ օրինակը ևս խոսում է մեր այս դիտարկման օգտին. Գրի-
գոր Երևանցուն ժամանակակից և երևանյան գրչօջախի մեկ այլ բազմարդյուն 
գրիչ՝ Ավետիսը, որից մեզ հայտնի է 10 ձեռագիր, իր անվանը կից գրեթե միշտ 
նշել է երեց բառը, իսկ որոշ դեպքերում՝  նաև Երևանցի տեղանվանացույց մա-
կանունը. «Աւարտեցաւ սուրբ գիրքս ի քաղաքն յԷրեւան, ձեռամբ տրուպ Աւե-
տիս իրիցու յԷրեւանցւոյ, թվին ՌՃԼԶ. (1687), ի մուտն յուլիս ամսոյ»13 կամ 
«Գրեցաւ ի թուին ՌՃԽԴ. (1695), ձեռամբ յոգնամեղ Աւետիս իրիցի Երե-
ւանցւոյ»14: 

                                                
12 R. H. Kévorkian, A. Ter-Stépanian, avec le concours de Bernard Outtier et de Guévorg Ter-

Vardanian, Manuscrits arméniens de la Bibliothèque nationale de France, Catalogue, Biblio-

thèque nationale de France, Paris, 1998 p. 947. 
13 Ա. Հարությունյան, «Ավետիս երեց Երևանցի գրչի ձեռագրական ժառանգությունը», ԲՄ № 

27, 2019, էջ 330: 
14 Նույն տեղում, էջ 336: 
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Ամփոփելով Գրիգոր Երևանցու կյանքին և ընտանիքին առնչվող մանրա-
մասների պարզաբանումները և համադրելով դրանք՝ ստանում ենք հետևյալ 
պատկերը. 

Գրիգոր Երևանցու՝ 
հայրական պապը՝ Գրիգոր, կինը՝ Բանաւշա (Բանաւշէ) 
հայրը՝ Մուրատ, մայրը՝ Խանբեկի 
եղբայրները՝ Կարապետ (†), Մարգարե (†), Գրիգոր (†)15, 
քույրերը՝ Հռիփսիմե (†), Մարինոս (†), Եղիսաբեթ (†), Վառվառ (†) 
կինը՝ Անթառամ 
դուստրերը՝ Խանբեկի, Հռիփսիմե (ծնվել են համապատասխանաբար 

1687 և 1689 թթ.) 
որդիներ՝ (ծնվել են 1690-ի և 1698 թթ. միջև)16: 
Այս տեղեկություններն էապես օգնում են մեզ Գրիգոր գրչի ձեռագրական 

ժառանգության ճշտմանը: Ընդսմին՝ հարկ ենք համարում անդրադառնալ մի 
շփոթմունքի, որը վերաբերում է Երևանում միևնույն ժամանակահատվածում 
ապրած և գրչությամբ զբաղված նույնանուն մեկ այլ գրչի հետ Գրիգոր Երևան-
ցու նույնացմանը: Թ. Հակոբյանը Գրիգոր Երևանցի անունով է կոչում Երևանում 
գրչությամբ աչքի ընկած Գրիգոր քահանային՝ գրելով. «Ավետիք երեցի ժամա-
նակակիցն էր գրիչ Գրիգոր Երևանցին, որը քահանա էր և իր գրչական վաստա-
կով միայն Ավետիս երեցին էր զիջում»17: Եվ իսկապես, ԺԷ. դարի երկրորդ կե-
սին Գրիգոր քահանան գրչությամբ է զբաղվել Երևանում, սակայն նրանից մեզ 
հայտնի երկու գրչագրերում՝  ՄՄ Հմր 338 և 7099, Գրիգոր քահանան չի ստորա-
գրել Երևանցի մականվամբ, հավանաբար հենց այն պատճառով, որ այդպես էր 
իրեն կոչում ժամանակի մեկ այլ գրիչ: Մյուս կողմից, ինչպես տեսանք, Գրիգոր 
Երևանցի գրիչը հոգևորական որևէ աստիճան չի ունեցել, և Գրիգոր Երևանցին 
ու Գրիգոր քահանան նույն ժամանակահատվածում Երևանում գրչությամբ 
զբաղված երկու տարբեր գրիչներ են: Նրանց շփոթել է նաև Ն. արք. Պողարյանը՝ 
հայ գրիչներին նվիրված իր արժեքավոր ուսումնասիրության մեջ18: Նկատենք, 
որ Մատենադարանի Ցուցակ ձեռագրաց-ում նույնպես Հմր 7099-ի գրիչ է նշված 

                                                
15 Գրիգորը պետք է որ մահացած լինի Կարապետից և Մարգարեից հետո, քանի որ վերոնշյալ 

ՄՄ Հմր 3502 ձեռագրի հիշատակարանում արձանագրված է միայն Կարապետի և Մարգարեի 

մահվան փաստը: 
16 Ցավոք, ձեռագրերի հիշատակարաններից հնարավոր չեղավ պարզել, թե քանի որդի է ունեցել 

Գրիգոր Երևանցին և արդյոք նրանցից որևէ մեկը շարունակե՞լ է հոր արհեստը և գրչությամբ 

զբաղվել: 
17 Թ. Խ. Հակոբյան, նշվ. աշխ., էջ 396: 
18 Ն. արք. Պողարեան, Հայ գրիչներ (Թ.-ԺԷ. դար), Երուսաղէմ, էջ 378-379: 
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Գրիգոր Երևանցին19, մինչդեռ նույն ձեռագրի հիշատակարանում գրիչը ներկա-
յանում է այսպես. «նուաստ ծառայ Քրիստոսի Գրիգոր եւեթ անուամբ քահա-
նայ ի քաղաքէն Երեւանայ»: Ավելին, նույն հիշատակարանն ավանդում է նաև 
գրչի ծնողների և ընտանիքի մյուս անդամների անունները, որոնք, իհարկե, 
տարբեր են Գրիգոր Երևանցու հարազատների անուններից: Ահա մեզ հետաքրք-
րող վկայությունը. «յիշատակ ինձ եւ ծնօղացն իմոց՝ տէր Յովաննիսի ընտրեալ 
քահանայի՝ հանգուցելոյն առ Քրիստոս, եւ մօրն իմոյ՝ Մարիամին, եւ եղբարցն 
իմոց՝ Գասպարին եւ Անդրիասին, եւ կողակցին եւ որդւոյն իմոյ՝ տարաժամ մա-
հուամբ փոխեցելոցն առ Քրիստոս՝ Մարգարտին եւ Մկրտումին, զոր եւ խնդրեմ 
յիշել առ Տէր»20: 

Այս շփոթմունքն է թերևս պատճառ դարձել, որ Գրիգոր Երևանցու ընդօրի-
նակած ՄՄ Հմր 435 Ժամագիրքը ևս վերագրվել է Գրիգոր քահանային21: 

Եվս մի շփոթմունք կապված է ՄՄ Հմր 3502 ձեռագրի գրչի հետ: Մատյանը 
ժողովածու է, այն պարունակում է Մովսես Խորենացու, Ստեփանոս Տարոնացի 
Ասողիկի, Արիստակես Լաստիվերցու պատմագրական երկերը, ինչպես նաև Խո-
րենացուն վերագրվող «Աշխարհացույց»-ը: Ձեռագիրը հայտնի է իր բովանդա-
կությամբ և գործածվել է նշյալ մատենագիրների երկերի բնագրերի կազմու-
թյան ընթացքում22: Թ. Հակոբյանը սույն մատյանի գրիչ է նշում Մատաթիա վար-
դապետին23, իսկ ձեռագրի համառոտ նկարագրության մեջ Գրիգոր Երևանցու 
անվանը կից, իբրև այլ գրիչ, նշված է նաև ոմն Աստվածատուրի անուն: Նույն 
տեղում, որպես ստացող, նշված է Մատաթիայ վարդապետը24: Արդ, այս շփոթը 
պարզվում է ձեռագիրը տեղում ստուգելուց հետո: Միանգամայն պարզ է, որ 

                                                
19 Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, կազմ. Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, 

ցանկերը և համեմատ. տախտակներ` Օ. Եգանյանի, խմբ. Լ. Խաչիկյանի, Ա. Մնացականյանի, 

հ. Բ., Երևան, 1970, էջ 460: 
20 ՄՄ Հմր 7099, 165բ: 
21 Թ. Խ. Հակոբյան, նշվ. աշխ., էջ 396-397: 
22 Ձեռագիրը գործածվել է Մովսես Խորենացու «Պատմության» 1913 թ. և Արիստակես Լաս-

տիվերցու «Պատմության» 1963 թ. բնագրերի կազմության ընթացքում, տե՛ս Մովսիսի Խորե-

նացւոյ Պատմութիւն հայոց, աշխատութեամբ Մ. Աբեղեան եւ Ս. Յարութիւնեան, Տփղիս, 1913. 

նմանահանութիւն. Լրացումները Ա. Բ. Սարգսեանի, Երևան, 1991, էջ ԺԸ (ձեռ. h), Պատմութիւն 

Արիստակիսի Լաստիվերտցւոյ, աշխատասիրութեամբ՝ Կ. Ն. Յուզբաշյանի, Երևան, 1963, էջ 

10-11 (ձեռ. C): 
23 Թ. Խ. Հակոբյան, նշվ. աշխ., էջ 392-393: 
24 Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա., կազմ.՝ Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթուն-

յան, Փ. Անթաբյան, ներածությունը՝ Օ. Եգանյանի, խմբ.՝ Լ. Խաչիկյանի, Ա. Մնացականյանի, 

Երևան, 1965, էջ 1027: 
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մատյանը սկզբից մինչև վերջ 
գրված է միևնույն ձեռքով և 
նույն նոտրգրով, այսինքն՝ 
գործ ունենք մեկ գրչի հետ: 
Ձեռագրի տարբեր հատված-
ներում՝  ցանկերում, գլխավոր 
հիշատակարանում, նույն գրի-
չը կիրառել է մանր նոտրգիր՝ 
տարբերակելով այդ հատված-
ները բուն բնագրից (նկ. 1), 
իսկ միավորների խորագրերը 
դարձյալ նույն նպատակով 
գրել է մանր բոլորգրով: 

Նույն ձեռագրի 220ա էջի 
համառոտ հիշատակարանում 

գրիչը հայտնում է իր անունը. «Գրեցաւ ի թուականիս Հայոց հազար հարիւր եւ 
եօթն (1658), ձեռամբ յոգնամեղ եւ սուտանուն Գրիգորի»25: Իսկ վերջնամասում 
զետեղված չափածո հիշատակարանից տեղեկանում ենք, որ մատյանը ստացել 
է Մատաթիա վարդապետը. 

«Ծախիւք ստացող տենչմամբ սրտին, 
Մատաթեայ նօթճող (իմա՛ հյուսող, հնարող – Խ. Հ.) բանին»26: 
Նույն հիշատակարանի հաջորդող տողերում ի հայտ է գալիս նաև Աստվա-

ծատուր «միայնակեց»-ի անունը, որի մասին նշված է հետևյալը. «Իմ ըստ մարմ-
նոյ նիւթոյ առթին՝ / Աստուածատուր միայնակեցին»: Ուշագրավ է նախադասու-
թյան սկզբնամասը՝ «Իմ ըստ մարմնոյ նիւթոյ առթին»: Դատելով այս կառույցից՝ 
կարելի է ենթադրել, որ Աստվածատուր միայնակյացը եղել է ստացող Մատա-
թիայի արյունակից ազգականը: Հիշատակարանի սույն հատվածին հաջորդում 
է արդեն հոգևոր ծնողի և ուսուցչի՝ Հակոբ տելետ (իմա՛ իմաստուն, խիստ բա-
նիմաց – Խ. Հ.) Աստապատցու հիշատակումը. «Եւ ըստ հոգւոյ դաստիարակին, 
/ աստուածապէս յանձանձողին, / բարեհամբաւ սըրբահոգին՝ / Յակոբ տէլէտն 
յԱստապատցին»:27 

                                                
25 ՄՄ Հմր 3502, 220ա: 
26 Նույն տեղում, 443ա: 
27 Նույն տեղում, 443բ: 

Նկ. 1. Նոտրգրի նմուշ, ՄՄ Հմր 3502, 353ա 
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Այսպիսով, պարզվում է, որ մատյանն ընդօրինակել է Գրիգոր Երևանցին, 
ստացողն է Մատաթիա վարդապետը, որի անունից էլ գրիչը շարադրել է հիշա-
տակարանը, իսկ Աստվածատուր միայնակյացը ստացողի արյունակից ազգա-
կանն է: 

2. Գրիգոր Երևանցու ձեռագրաստեղծ գործունեությունը 
2.1. Ձեռագրակերտման ընթացքը 
Գրչից մեզ հայտնի ձեռագրերի ժամանակագրական տվյալների համադր-

մամբ կարելի է ասել, որ Գրիգոր Երևանցին գրչությամբ է զբաղվել ԺԷ. դարի 
երկրորդ կեսին՝ ընդհանուր առմամբ շուրջ չորս տասնամյակ: Մեր պրպտումնե-
րի արդյունքում հնարավոր եղավ պարզել Գրիգոր Երևանցու գրչին մասնակի 
կամ ամբողջությամբ պատկանող 29 ձեռագիր, թեև համոզված ենք, որ այս թի-
վը գրչի ձեռագրական վաստակի մի մասն է և չի արտացոլում նրա ընդօրինա-
կությունների ամբողջական պատկերը: Աղյուսակ 2-ում – նշանով են ընդգծված 
այն տարիները, որոնցից մեզ որևէ ձեռագիր հայտնի չէ: Եվ սա այն պարագա-
յում, երբ նույն աղյուսակը ցույց է տալիս, որ առանձին տարիներից մեզ է հասել 
գրչի երկուական ընդօրինակություն, ինչպես օրինակ՝ ՄՄ Հմր 7004 և Հմր 679 
ձեռագրերը՝ ընդօրինակված 1660 թ., ՄՄ Հմր 444 և Վենետիկի Մխիթարյան 
միաբանության ձեռագրական հավաքածուի (այսուհետ՝ Վնտկ) Հմր 686/1699 
ձեռագրերը՝ ընդօրինակված 1681 թ.: Ավելին, առանձնանշելի են 1695 թ. ընդ-
օրինակված մեծադիր երկու Հայսմավուրքները: Դրանցից առաջինը 575 թեր-
թից բաղկացած ՄՄ Հմր 1532 ձեռագիրն է, որն ունի 41,5×28 մեծություն և 
երկսյուն գրություն. գրված է բոլորգրով, տողերի քանակը՝ 3628: Երկրորդ Հայս-
մավուրքը 613 թերթից բաղկացած ՄՄ Հմր 1534 ձեռագիրն է՝ 40,5×28 մեծու-
թյամբ, կրկին ընդօրինակված բոլորգրով և երկսյուն գրությամբ: Տողերի քա-
նակը՝ 36-3829: 

Երկու մատյանների թերթերի քանակը միասին կազմում է 1188. եթե նշյալ 
Հայսմավուրքները Գրիգոր Երևանցին իրապես սկսել և ավարտել է նույն 1695 
թ., ապա նշանակում է, որ մեկ տարվա կամ 365 օրերի ընթացքում յուրաքանչ-
յուր օր նա ընդօրինակել է միջինում 3 թերթից մի փոքր ավելի (մինչև 3,5 թերթ): 
Այս ցուցանիշը բավական տպավորիչ է, եթե հաշվի առնենք, որ թերթերը մեծա-
դիր են և ունեն 36-38 տող: Համեմատության համար նշենք, որ նույն ժամանա-
կահատվածում գործած մեկ այլ արդյունաշատ գրիչ՝ Բարղամ գրչի որդի Միքա-
յելը, որն ի դեպ համագործակցել է Գրիգոր Երևանցու հետ (տե՛ս 2.2), օրական 

                                                
28 Մայր ցուցակ, հ. Ե., էջ 367-374: 
29 Նույն տեղում, էջ 383-398: 
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միջինում ընդօրինակել է 3,5-4 թերթ30, այն էլ հիմնականում միջին չափի ձեռա-
գրերի պարագայում: Համանման արդյունքներ ունեն նաև այլ գրիչներ31: Կարե-
լի է ասել, որ այսպիսի ցուցանիշով Գրիգոր Երևանցին ոչ միայն ժամանակի 
բեղմնավոր, այլև արագագիր ու արհեստավարժ գրիչներից է եղել, և միանգա-
մայն արդարացված է նրան տրված «վարպետ» պատվանունը, որը տեսնում 
ենք ՄՄ Հմր 1532 Հայսմավուրքի 327ա էջի ազատ մնացած հատվածում՝  գրված 
այլ ձեռքով. «Ի թուին ՌՃԽԴ. (1695), ի քաղաքն Էջմիածին, որ Վաղարշապատ 
վերաձայնի. աստ գրեցաւ ձեռամբ վարպետ Գրիգորի Երևանցւոյ»32: 

Այս տվյալներն են ահա մեզ հիմք տալիս ենթադրելու, որ ձեռագրերի ներ-
կա քանակն իսկապես արհեստավարժ գրչի գործունեության մասնակի պատ-
կերն է: Ուստի՝ չենք բացառում, որ առաջիկայում ևս ի հայտ կգան գրչի այլ ըն-
դօրինակություններ: 

Գրիգոր Երևանցու ձեռագրաստեղծ գործունեության համատեքստում 
ուշադրության է արժանի նաև վերջինիս գրչարվեստի հնագրական կողմը, մաս-
նավորապես՝ տառատեսակների գործածությունը: Ինչպես երևում է գրչի ընդօ-
րինակություններից, նա հավասարապես տիրապետել և ըստ հարկի կիրառել է 
բոլորգիրն ու նոտրգիրը, գլխագրային հատվածներում նա հմտորեն գործածել 
է նաև երկաթագիրը (տե՛ս նկ. 1 և 2), իսկ ՄՄ Հմր 435 ձեռագրի տարբեր էջերին 
կարելի է նկատել նաև հետաքրքիր ու ինքնատիպ գրչախաղեր (նկ. 3): Այս վեր-
ջինը հատկապես ընդգծում է, որ մատյանների ընդօրինակումն ամենևին էլ մե-
խանիկական գործ չի եղել գրչի համար, և նա իրապես բավականություն է ստա-
ցել իր աշխատանքից:  

                                                
30 Խ. Հարությունյան, Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու գրիչ, Երևան, 2016, էջ 127, 156: 
31 Ձեռագրերի ընդօրինակման տևողության մասին տե՛ս նաև Խ. Ա. Հարությունյան, Հայերեն 

ձեռագրերի հիշատակարանները, Երևան, 2019, էջ 221-225: 
32 Մայր ցուցակ, հ. Ե., էջ 374: 

Նկ. 2. Բոլորգրի նմուշ, ՄՄ Հմր 1532, 20ա 
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Առանձնանշելի է նաև, որ մեր քննած մատյաններում բավական քիչ են 
սրբագրական բնույթի նշումները, ջնջումները կամ ուղղումները, որ խոսում է 
գրչի ուշիմության և ընդօրինակման գործում ցուցաբերած լրջության մասին: 

Նկատենք, որ թեև ընդօրինակվող մատյանների էջաչափերով պայմանա-
վորված՝ տառաչափերը պարբերաբար փոփոխվել են, սակայն հիմնականում 
դրանք աչքի են ընկնում իրենց համաչափությամբ և կոկիկությամբ: Վայելչա-
գրությունը ևս բնորոշ է եղել գրչին. այդ հատկապես երևում է խորագրային 
հատվածներում: Այսպիսով՝ հանձին Գրիգոր Երևանցու, արդարև, գործ ունենք 
վարպետ գրչի հետ, որն իր գրչարվեստով աշխատել և գումար է վաստակել, 
ինչպես ժամանակի արհեստավարժ այլ գրիչներ: 

Երկու ձեռագրերի հիշատակարաններից տեղեկանում ենք, որ Գրիգոր 
գրիչն ունեցել է օգնական՝ Ռուստամխանբեկ անունով: Վերջինս առաջին ան-
գամ նշվում է 1679 թ. ընդօրինակված Ժամագրքի (ՄՄ Հմր 509) հիշատակարա-
նում. «Յիշեսջի՛ք ի մաքրափայլ աղօթս ձեր զյոգնամեղ Գրիգոր գրիչս եւ զսպա-
սաւորն իմ՝  զփոքրիկ Ուռուստամխանբէկն, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ 
Աստուծոյ մերոյ»33: Երկու տարի անց՝ 1681 թ. Էջմիածնում գրչագրված Խորհր-
դատետրի հիշատակարանում կրկին և վերջին անգամ հանդիպում ենք նույն 
օգնականի անվանը. «Դարձեալ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս ըզյոգնամեղ Գրիգոր գրիչս 
եւ զծնօղսն իմ եւ զսպասաւորն իմ՝ զփոքրիկ Ռուստամխանբէկն, եւ դուք յիշեալ 
լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն»34: Գրչի հետագա ձեռագրերում, նույ-
նիսկ Հայսմավուրքների ընդարձակ և անձնանուններով հարուստ հիշատակա-
րաններում այլևս նշված չէ Ռուստամխանբեկի անունը: Թե մինչև երբ է նա սպա-
սավորել Գրիգոր գրչին, հայտնի չէ: 

 
 

                                                
33 Մայր ցուցակ, հ. Բ, էջ 1056: 
34 Նույն տեղում, էջ 718: 

Նկ. 3. Գրչախաղեր, ՄՄ Հմր 435, 126ա 
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2.2. Գրիգոր Երևանցին՝ ծաղկող 
Քննության է արժանի նաև Երևանցու ընդօրինակած ձեռագրերի ծաղկման 

հարցը, արդյո՞ք Երևանցի գրիչը նաև ծաղկող է եղել: Միանգամից պետք է ասել, 
որ, առանձին բացառություններով, գրչից մեզ հայտնի ձեռագրերը հիմնակա-
նում համեստ, բայց նրբաճաշակ նկարազարդումներ ունեն: Կարծում ենք, որ սա 
ինչ-որ առումով բնական է: Աղյուսակ 1-ից երևում է, որ գրչի ընդօրինակու-
թյունները բովանդակությամբ առավել չափով զանազան ծիսական մատյաններ 
և Ժողովածուներ են՝ Խորհրդատետր, Սաղմոսարան, Տոնացույց, Ժամագիրք և 
տարաբնույթ Ժողովածուներ, որոնք հայկական ձեռագրարվեստում հիմնակա-
նում աչքի չեն ընկնում հարուստ նկարազարդումներով և երփներանգ մանրա-
նկարներով: Գրիգոր գրչի մատյանների ուշադիր քննությունը ցույց է տալիս, որ 
դրանցում ակնհայտ ընդհանրություններ ունեն կիսախորանների, ճակատա-
զարդերի, զարդատառերի (հիմնականում՝  հանգուցագիր և թռչնագիր, երբեմն՝ 
կենդանագիր), բուսական լուսանցազարդերի կերտման եղանակներն ու գծա-
գրությունը (նկ. 4 և 5): Ըստ որում՝  մանրանկարչական այս տարրերի համար 
շատ հաճախ գործածվել է նաև միևնույն ներկապնակը՝ կապույտ, կարմիր, եր-
բեմն էլ դեղին ու կանաչ գույներով և դրանց երանգներով: Զարդատառերը գոր-
ծածված են բացառապես գլխագրերում, և շատ հաճախ նույն ներկով են գրվել 
նաև համապատասխան միավորների խորագրերը: 

Վերը նշվածը հուշում է, որ մատյանների մեծ մասի համեստ և պարզ ծաղ-
կումն իրականացրել է միևնույն անձը, որը, մեր կարծիքով, Գրիգոր Երևանցին 
է: Նկատենք, որ գրիչն իր հիշատակարաններում հարկ չի համարել առանձին 
ընդգծել այդ՝ ըստ ամենայնի դա համարելով իր աշխատանքի բնական ընթացքի 
մի մասը: Այս երևույթը, որ նկատել է հայերեն ձեռագրերի քաջագիտակ Արտա-
շես Մաթևոսյանը35, բնորոշ է միջնադարի բազմաթիվ հայ գրիչների, և ավան-
դույթի ուժով շարունակվել է նաև հետագա դարերում: Ընդսմին՝ դիպուկ է Գրի-
գոր Երևանցուն ժամանակակից և վերը հիշված գրիչ Ավետիս երեցի օրինակը, 
որը նույնպես իր զարդարած ձեռագրերի հիշատակարաններում պատեհ չի հա-
մարել արձանագրել այդ փաստը36: Շուրջ երեք տասնյակ ձեռագիր ընդօրինա-
կած և դրանք համեստորեն ծաղկած բազմարդյուն գրիչ Միքայել Թոխաթեցին 
ևս իր ձեռագրերի հիշատակարաններում լռում է ծաղկման մասին37: 

Այսպիսով՝ կարող ենք ասել, որ Գրիգոր Երևանցին ոչ միայն գրիչ էր, այլև 
ծաղկող, սակայն ոչ մանրանկարիչ: Սա լավագույնս երևում է մի Հայսմավուրքի 
առիթով: 1698 թ. Գրիգոր գրիչը Նահապետ Ա. Եդեսացի կաթողիկոսի (1691-

                                                
35 Ա. Մաթևոսյան, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները միջնադարյան հայ մշակույթի 

ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր, էջ 61: 
36 Ա. Հարությունյան, «Ավետիս երեց Երևանցի գրչի ձեռագրական ժառանգությունը», էջ 338: 
37 Խ. Հարությունյան, Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու գրիչ, էջ 31-34: 
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1705) պատվերով ընդօրինակել և զարդատառերով ու բուսական լուսանցա-
զարդերով ծաղկել է ներկայիս Եղմ. Հմր 1918 Հայսմավուրքը, որը նկարազար-
դելու նպատակով ուղարկվել է Եվդոկիա՝ Բարղամ գրչի որդի Միքայելին: Վեր-
ջինս իր հերթին ծաղկումն ավարտել է 1700 թ.՝ դժգոհելով, որ իրեն շտապեցրել 
և խանգարել են կաթողիկոսի նշանակած վերակացուները. «Վերակացուքն, զոր 
նա կարգեաց, / Ոչ հոգ տարեալ յամեն դիմաց»,– գրել է Միքայել գրիչը38: Ավե-
լորդ է նույնիսկ նշել, որ եթե Գրիգոր Երևանցին ունենար մանրանկարչական 
անհրաժեշտ հմտություններ, ապա կարիք չէր առաջանա իր իսկ ընդօրինակած 
մատյանը պատկերազարդման նպատակով այդքան հեռու առաքելու: 

ՄՄ Հմր 1512 Հայսմավուրքը, որը Գրիգոր գրիչն ընդօրինակել է Էջմիածնում 
և Նորագավթում 1687-1689 թթ. ընթացքում, նույնպես ծաղկված է և հարուստ 
է լուսանցային մանրանկարներով, որոնք այս անգամ էլ վրձնել է Մովսես երե-
ցը: Այդ մասին կա ծաղկողի հիշատակարանը. «Ո՜վ Տիրամայր թագուհի, / մաղ-
թեմ առ քեզ արտասուալի / Մովսէս էրէց՝ ծաղկող սորի (այսպես – Խ. Հ.)»39: 
Արվեստաբան Ա. Գևորգյանը հավանական է համարում, որ սույն Մովսեսն է 
նաև ՄՄ Հմր 2397 ձեռագրի ծաղկողը40: 

Գրիգոր Երևանցու ծաղկման արվեստի մասին մեր խոսքն ավարտենք եր-
կու ճշտումով. 

ա. Եղմ. Հմր 2268 Խորհրդատետրը, որն ընդօրինակել է Երևանցի գրիչը, 
1688 թ. ձեռք է բերել Երուսաղեմի հայոց ապագա պատրիարք41 Մինաս Ամդե-
ցին (մանրամասն տե՛ս 2.4-ում): Ինչպես տեղեկանում ենք նկարագրությունից 
և դրան կից հրատարակված երկու մանրանկարներից, Խորհրդատետրը նկարա-
զարդ է և ունի այլ մանրանկարներ ևս, որոնք աչքի են ընկնում իրենց բավական 
հետաքրքիր և գեղեցիկ ոճով: Նորայր արքեպս. Պողարյանը, նկատի ունենալով, 
որ ծաղկողի անուն նշված չէ, ենթադրել է, որ ծաղկողը կարող է լինել նույն 
գրիչը. «Գրիչ և ծաղկող՝ Գրիգոր Երևանցի»42: Մինչդեռ վերը տեսանք, որ Գրի-
գոր գրիչը մանրանկարիչ չէր և այդ նպատակով երբեմն համագործակցել է ման-
րանկարիչների հետ: Ըստ այսմ՝  նշյալ ձեռագրի մանրանկարների հեղինակն 
անհայտ է մնում: 

բ. 1695 թ. Գրիգոր գրչի ընդօրինակած ՄՄ Հմր 1534 մեծադիր Հայսմա-
վուրքն ունի համեստ նկարազարդումներ, որոնք սահմանափակվում են կիսա-
խորաններով, ճակատազարդերով, թռչնագիր զարդատառերով և բուսական 

                                                
38 Նույն տեղում, էջ 208-217: 
39 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Ե., էջ 161: 
40 Ա. Գէորգեան, Հայ մանրանկարիչներ. Մատենագիտութիւն, IX-XIX դդ., Գահիրէ, 1998, էջ 448: 
41 Ամդեցին պատրիարք է ձեռնադրվել 1698 թ., տե՛ս Միաբանք եւ այցելուք հայ Երուսաղէմի, 

աշխատասիրեց Մ. եպս. Աղաւնունի, Երուսաղէմ, 1929, էջ 286-287: 
42 Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, հ. Է., կազմեց՝ Ն. արքեպս. Պողարեան, Երուսաղէմ, 

1974, էջ 362: 
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լուսանցազարդերով: Ուշադիր լինելու դեպքում կարելի է նկատել ընդհանրու-
թյուններ Երևանցու այլ գրչագրերում հանդիպող նմանօրինակ զարդանկարնե-
րի հետ: Սակայն ավելի խոսուն է նույն՝ 1695 թ. գրչագրված ՄՄ Հմր 1532 Հայս-
մավուրքի զարդանկարների հետ համեմատությունը, որը հաստատում է դրանց 
միևնույն գրչին՝ տվյալ դեպքում Գրիգոր Երևանցուն պատկանելը: Նկատենք, որ 
երկու մատյանների պատվիրատուն էլ Նահապետ Ա. Եդեսացի կաթողիկոսն է: 
Մատենադարանի Մայր ցուցակի Ե. հատորում ձեռագրի նկարագրության մեջ 
ԾԱՂԿՈՂ հարցի դիմաց հարցականով գրված է. «Յովանէ՞ս»43: Կասկածի հա-
մար հիմք է հանդիսացել ձեռագրի 274ա երեսին պատկերված կիսախորանի 
մեջ գրված «Յիսուս Քրիստոսի ծառայ տէր Յովհանէսին» գրությունը: Ճիշտ է, 
ծաղկողները սովորություն են ունեցել անուններն արձանագրել իրենց հորի-
նած պատկերների տարբեր հատվածներում, այդ թվում՝  խորաններում, կիսա-
խորաններում և այլն44, սակայն մեր խորին համոզմամբ՝ կիսախորանի մեջ 
նշված Հովհաննեսը ոչ թե ծաղկողն է, այլ Հովհաննես վարդապետը, որին Նա-
հապետ կաթողիկոսը նվիրաբերել է սույն Հայսմավուրքը: Այդ մասին տեղեկա-
նում ենք նույն ձեռագրի հիշատակարանից. «եւ հանձնեաց զսա ի ձեռն սիրելի 
եւ հարազատ հոգեւոր որդւոյն իւրոյ՝ Յովհաննէս վարդապետին, որ էր նա յերկ-
րէն Ծաղկունեաց ձորոյ, ի գեղջէն Ըռընդալամայ...»45: Ուստի՝ ձեռագրացուցա-
կում նշված «Յովհանէ՞ս»-ը ուղղելի է Գրիգոր Երևանցի: 

 
2.3. Գրչության վայրերը 
Գրիգոր Երևանցուց մեզ հայտնի 29 ձեռագրերի հիշատակարանների զգալի 

մասում բացակայում են գրչավայրերի մասին նշումներ (տե՛ս Աղյուսակ 1), իսկ 
մնացյալ ընդօրինակություններում որպես գրչավայր հիշատակվում են Երևանը, 
Նորագավիթը և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը: Ընդ որում՝  ամենից շատ թվով 
ձեռագրեր նա ընդօրինակել է Էջմիածնում: Այդ պատճառով Երևանցու ձեռա-
գրերի համառոտ կամ ընդարձակ նկարագրություններում երբեմն վերականգ-
նումով կամ հարցականով առկա է Էջմիածին նշումը՝ որպես ընդօրինակման 
հավանական վայր, ինչպես՝ ՄՄ Հմր 186446, 1003247, 863648 ձեռագրերի պարա-
գայում: 

Մեր ուշադրությունը գրավեց Ֆրանսիայի ազգային գրադարանում (այսու-
հետ՝ ՖԱԳ) պահվող՝ Գրիգոր Երևանցու 1659 թ. ընդօրինակած Ժողովածուի 

                                                
43 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Ե., էջ 383: 
44 Խ. Ա. Հարությունյան, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները, էջ 135: 
45 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Ե., էջ 396: 
46 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Զ. (ձեռագիրք 1801-

2100), խմբագրութեամբ՝ Գ. Տէր-Վարդանեանի, Երեւան, 2012, էջ 233: 
47 Ցուցակ ձեռագրաց, հ. Բ., էջ 1033: 
48 Նույն տեղում, էջ 785: 
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նկարագրությունը (Հմր 335), որում գրչության հավանական վայրեր են դիտվել 
Երևանը կամ Թիֆլիսը49: Գրիգոր գրիչն իսկապես ձեռագրեր է ընդօրինակել 
Երևանում, հատկապես գործունեության սկզբնական տարիներին (ՄՄ Հմր 3502, 
Վնտկ Հմր 1533/1019), և արդարացիորեն կարող է համարվել երևանյան գրչօ-
ջախի գործիչ, ուստի՝ հավանական է Երևանը նշյալ մատյանի գրչավայր դիտելը, 
մանավանդ որ գրչից մեզ հայտնի վաղագույն ձեռագիրը (ՄՄ Հմր 3502) ստեղծ-
վել է Երևանում 1658-1663 թթ.: Մինչդեռ պարզ չէր Թիֆլիսի նշումը: Մեր 
պրպտումները ցույց տվեցին, որ սույն շփոթը գալիս է դեռևս Մաշտոցյան Մա-
տենադարանի Ցուցակ ձեռագրաց-ի Ա. հատորից, որի անձնանունների ցան-
կում Գրիգոր Երևանցու անվան դիմաց գրված է. «Գրիգոր Երևանցի, 1660-1692 
թթ., գրիչ յԷջմիածին, ի Նորագաւիթ եւ ի Տփխիս»50: Ստուգելով անվան դիմաց 
նշված ձեռագրերը, պարզեցինք, որ Հմր 2032-ը Թիֆլիսում ընդօրինակել է ոչ թե 
Գրիգոր Երևանցին, այլ նույն ժամանակահատվածում գործած, ծագումով 
Երևանցի նույնանուն մեկ այլ գրիչ՝ Գրիգոր դպիրը: Շփոթն առաջացել է այն 
պատճառով, որ գրիչը ներկայանում է որպես Գրիգոր դպիր Երևանցի: Նշյալ ձե-
ռագրի հիշատակարանում կարդում ենք. «Արդ, գրեցաւ Տօնացոյց եւ Աւետարա-
նացոյցս ի թուականութեանս Հայոց ՌՃԺԴ. (1665), ի քաղաքն Տըպղիզոյ, ընդ 
հովանեաւ Սուրբ Բէդղահէմին, ի վայելումն... եւ ինձ՝ փծուն եւ ախմար գրչի՝ 
Գրիգոր դպրի յԵրեւանցի»51: 

Առնվազն երկու հանգամանք մեզ թույլ չեն տալիս նույնացնելու այս երկու 
գրիչներին. առաջին և ամենակարևոր գործոնն այն է, որ Գրիգոր Երևանցու 
որևէ հիշատակարանում գրչանվանը կից չի հանդիպում դպիր բառը, մինչդեռ 
վերոբերյալ օրինակում այն կա: Ավելին, մեզ հայտնի ուրիշ ոչ մի ձեռագրի հի-
շատակարանում Գրիգոր Երևանցու անվանը կից գրվող ինքնախարազանող 
բառերի մեջ ո՛չ առանձին և ո՛չ էլ միասնաբար չեն հանդիպում փծուն կամ ախ-
մար բառերը: Ամենից տարածվածը «յոգնամեղ»-ն է, մի դեպքում էլ գործած-
ված է «անարժան» բառը (ՖԱԳ, Հմր 335): Որոշ տարբերություններ կան նաև 
տառերի գրության մեջ, այսինքն՝ հնագրական տեսանկյունից ևս դժվար է 
նրանց նույնացումը: 

Փորձեցինք պարզել նաև՝ արդյոք մեզ հայտնի՞ են սույն Գրիգոր դպրից այլ 
ձեռագրեր: Ըստ ամենայնի՝ նույն Գրիգոր դպիրն է 1643 թ. ընդօրինակված ՄՄ 
Հմր 333 Ավետարանի գրիչը: Հիշատակարանում կրկին նշված է Թիֆլիսի Սուրբ 

                                                
49 R. H. Kévorkian, A. Ter-Stépanian, Manuscrits arméniens de la Bibliothèque nationale de 

France, p. 947. 
50 Ցուցակ ձեռագրաց, հ. Ա., էջ 1479: 
51 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Զ., էջ 1124: 



 

72 Խաչիկ Հարությունյան  

Բեթղեհեմ եկեղեցին, որի հովանու ներքո նա գրչագրել է մատյանը. «Աւարտե-
ցաւ սուրբ Աւետարանս ի քաղաքն Տպխիզ, ի դուռն Բեթխայհեմայ Աստուածած-
նի, ձեռամբ ոգնամեղ եւ անարժան Գրիգոր դպրի»52: Շարունակության մեջ 
Գրիգորը հիշում է իր վարպետ Մկրտչին, ծնողներին (Աբրիհամ և Սաթխաթուն), 
եղբորն (Յովանէս) ու քրոջը (Յեղիսափեթ), որոնք տարբեր են Գրիգոր Երևան-
ցու ընտանիքի անդամների անուններից: Այլ խոսքով, գործ ունենք երկու տար-
բեր, բայց նույնանուն գրիչների հետ: 

Երկու գրչագրի՝ ՄՄ Հմր 435 և 1512 ընդօրինակությունը Գրիգոր Երևանցին 
սկսել է Էջմիածնում և ավարտին հասցրել Նորագավթում: Վերջինը հատկապես 
մեծարժեք է հիշատակարանում Նորագավթի եկեղեցիների և տեղի հոգևորա-
կանների հիշատակման տեսանկյունից53: Եվս 11 ձեռագրում Երևանցի գրիչը, 
որպես ընդօրինակման վայր, արձանագրել է Էջմիածինը: Մնացյալ 13 ձեռա-
գրերի գրչության ստույգ վայրերն անհայտ են: Ըստ ամենայնի՝ գրչության 
ավարտին դրանք դեռևս գնորդ չեն ունեցել: 

Ամփոփենք. ըստ հիշատակարանային տվյալների՝ Գրիգոր Երևանցի գրիչը 
ձեռագրաստեղծ գործունեություն է ծավալել Երևանում, Նորագավթում և Սուրբ 
Էջմիածնում: Սակայն Երևանցու ընդօրինակությունների մի մասում գրչավայրե-
րը նշված չեն, ուստի՝ չի բացառվում, որ նա այս գրչօջախներից դուրս ևս ձեռա-
գրեր ստեղծած լինի: 

 
2.4. Ստացողները 
Ձեռագրերի ստեղծման գործում անուրանալի է պատվիրատու-ստացողնե-

րի դերը: Որպես կանոն՝ հենց վերջիններիս անմիջական մեկենասությամբ, թե-
լադրանքով, հնարավորություններով և ճաշակով են հաճախ կերտվել մատյան-
ները: Ձեռագրաստեղծման գործընթացում ստացողների դերի և նշանակության 
մասին առիթ ունեցել ենք ավելի մանրամասն խոսելու54, սակայն առանձին գրչի 
մատենագրական ժառանգության քննության համատեքստում ևս կարևոր է նրա 
ընդօրինակությունների պատվիրատու-ստացողների մասին պատկերացումը 

                                                
52 Նույն տեղում, էջ 80: Նկատենք, որ ՄՄ Հմր 333 և 2032 գրչագրերում զգալի տարբերություն կա 

տառաձևերի միջև. 1643 թ. ընդօրինակված Ավետարանում տառերն անհմուտ են գծված, 

սովորականից խոշոր ու անհամաչափ, թվում է՝ գործ ունենք նորավարժ գրչի հետ, մինչդեռ 

1665 թ. ընդօրինակված ՄՄ Հմր 2032 ձեռագրում արդեն տեսնում ենք արհեստավարժ գրչին 

բնորոշ գիր: Ըստ ամենայնի՝ Ավետարանը Գրիգոր դպրի առաջին ընդօրինակություններից 

է, ուր նա հիշում է նաև իր վարպետ Մկրտչին: Հավանաբար, հետագայում գրիչը 

կատարելագործել է իր գրչարվեստը, որի լավ օրինակ է Հմր 2032-ը: 
53 Ա. Հարությունյան, «Նորագավիթ բնակավայրը և Սուրբ Գևորգ եկեղեցու վիմագրերը», ՊԲՀ 

№ 2, 2017, էջ 143-144: 
54 Խ. Ա. Հարությունյան, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները, էջ 141-158: 
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կազմելը: Դա հնարավորություն է տալիս ճշտել գրչին առնչվող մի շարք հար-
ցեր՝ վերջինիս ճանաչվածությունը, հասարակական տարբեր շերտերի հետ հա-
մագործակցումը և այլն: Այլ խոսքով՝ որևէ գրչի վարպետության և հեղինակու-
թյան կարևոր ցուցիչներից պետք է համարել նաև պատվիրատուներին: 

Բացառություն չէ նաև Գրիգոր Երևանցին, որը մատյաններ է ընդօրինակել 
հասարակ մարդկանց, տարաստիճան հոգևորականների, մինչև անգամ կաթո-
ղիկոսների պատվերներով: Մասնավորապես, նա ձեռագրեր է ընդօրինակել 
Եղիազար Ա. Այնթապցի (1682-1691) և Նահապետ Ա. Եդեսացի (1691-1705) 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսների համար, նրա ևս մեկ մատյան ձեռք է բերել 
Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Մինաս Ամդեցին: 

1686 թ. «ընդ հովանեաւ Սրբոյ եւ մեծի Էջմիածնի եւ մասն ինչ ի գիւղաքա-
ղաքն Նորագաւթայ» Գրիգոր Երևանցու ընդօրինակած և ներկայումս ՄՄ Հմր 
435 Ատենի Ժամագրքի ստացողն է Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Եղիազար Ա. 
Այնթապցին: Մատյանի հիշատակարանում գրիչը կաթողիկոսին Սուրբ Հոգուց 
ստացած պարգև է համարում հայոց համար՝ գրելով. «սրբանուէր եւ հոգիընկալ 
հայրապետս մեր Եղիազար կաթողիկոս, որ ի վերջացեալ ժամանակիս եւ ի յետին 
դարուս ընծայեցաւ ազգիս Հայոց, որպէս թէ պարգեւք ի Հոգւոյն Սրբոյ»55: Կաթո-
ղիկոսի մասին գեղեցիկ ու ճոխ տողեր շարադրելուց հետո Գրիգոր Երևանցին 
թվարկում է նաև Եղիազար Այնթապցու նորոգչական և շինարարական աշխա-
տանքներն Էջմիածնում, որոնք հիշատակարանը վերածում են մի իսկական վա-
վերագրի՝ ԺԷ. դարավերջին Մայր Աթոռի եկեղեցիների և վանքապատկան տա-
րածքների նորոգումների մասին56: 

Առավել արգասաբեր է Նահապետ Ա. Եդեսացու և Գրիգոր գրչի համագոր-
ծակցությունը, որը ծնունդ է տվել առնվազն երեք նշանակալի ձեռագրերի: 
Խոսքը երեք մեծադիր Հայսմավուրքների մասին է, որոնցից երկուսն այսօր 
պահվում են Մաշտոցյան Մատենադարանում (ՄՄ Հմր 1532, 1534), իսկ մեկը՝ 
Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միաբանության ձեռագրատանը (Եղմ. Հմր 
1918): Առաջին երկուսն, ինչպես վերը տեսանք, ստեղծվել են միևնույն 1695 թ., 
իսկ երրորդը՝ 1698 թ.: Պատվիրատուի կրկնության հանգամանքը, այն էլ կաթո-
ղիկոսի, ինքնին խոսում է գրչի նկատմամբ առկա մեծ վստահության և նրա աշ-
խատանքի գնահատման օգտին: Դեռ ավելին, 1698 թ. Հայսմավուրքը, որը նա-
խատեսված է եղել Երուսաղեմ ուղարկելու համար, և այդ նպատակով հոգ է 
տարվել գտնելու ժամանակի շնորհաշատ մի մանրանկարչի՝ անգամ Էջմիածնի 
և նրա շրջակայքից էլ դուրս, ընդօրինակման գործը կրկին վստահվել է Գրիգոր 
Երևանցուն: Երուսաղեմյան և ՄՄ Հմր 1534 ձեռագրի հիշատակարաններն ունեն 

                                                
55 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Բ., էջ 657: 
56 Այս մասին տե՛ս հոդվածի Բ. մասում: 
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նաև զգալի ընդհանրություններ մասնավորապես Նահապետ կաթողիկոսի շի-
նարարական գործունեության ներկայացման տեսանկյունից, որոնք, ինչ խոսք, 
աղբյուրագիտական մեծ արժեք ունեն: 

Եղմ. Հմր 2268 Խորհրդատետրը ևս ընդօրինակել է Գրիգոր Երևանցին: 1688 
թ. մատյանը ձեռք է բերել Եւդոկիայի թեմի առաջնորդ, իսկ 1698 թ.-ից Երուսա-
ղեմի հայոց պատրիարք Մինաս Ամդեցին: Այդ մասին տեղեկանում ենք Ամդեցու 
թողած հիշատակարանից. «յիշեսջի՛ք զիս՝ զմեղօք վիրաւորեալ հոգի զՄինաս 
վարդապետս պիտակ անուն Յամթեցի, որ ըստացայ զսա ի վայելումն ինձ»57: 
Հետաքրքիր է հատկապես գրչի և պատրիարքի այս առնչությունը: Ցավոք, մեզ 
չհաջողվեց պարզել, թե ինչպես է Ամդեցին ձեռք բերել մատյանը, արդյո՞ք ան-
ձամբ է ճանաչել գրչին և պատվիրել, թե՞ մի այլ եղանակով: Նկատի ունենալով 
Ամդեցու հայտնի գրասիրությունը և տարբեր գրիչների հետ նրա համագործակ-
ցությունը58՝ գուցե թե կարելի է ենթադրել, որ Գրիգոր Երևանցուն էլ ձեռագիր 
պատվիրած լինի, սակայն այս տարբերակը քիչ հավանական է, քանի որ Գրիգոր 
գրչի հիշատակարանը սեղմ է ու անհասցե («Ընդ հովանեաւ Սրբոյ Աթոռոյս Էջ-
միածնի գծագրեցաւ ձեռամբ յոգնամեղ Գրիգորի Երեւանցւոյ»59), ինչպես բոլոր 
այն դեպքերում, երբ մատյանը դեռևս ստացող չի ունեցել: Այլապես որևէ պատ-
ճառ չենք տեսնում ստացողին, այն էլ Ամդեցու նման, անվանապես չհիշատա-
կելու: Ըստ ամենայնի՝ Ամդեցին նշյալ Խորհրդատետրը ձեռք է բերել Մայր Աթոռ 
կատարած իր այցելություններից մեկի ընթացքում60: Իմիջիայլոց, նկատենք մի 
ուշագրավ փաստ, որով Մ. Ամդեցու և Գրիգոր Երևանցու ուղիները միջնորդա-
վորված կերպով խաչվում են: Վերը տեսանք, որ Եղմ. Հմր 1918 Հայսմավուրքն 
ընդօրինակել է Գրիգոր գրիչը, իսկ նկարազարդումն իրագործել է Բարղամ գրչի 
որդի Միքայելը, որն իր ձեռագրաստեղծ գործունեության ընթացքում ամենա-
շատ թվով ձեռագրեր ընդօրինակել կամ ծաղկել է հենց Մինաս Ամդեցու պատ-
վերով61: 

Գրիգոր Երևանցու ընդօրինակած մատյանների ստացողների շարքում են 
նաև այլ հոգևորականներ՝ Մատաթիա, Հովհան Շամբեցի և Մովսես վարդապետ-
ները, Երեմիա և Մարգարե քահանաները, Ներսես րաբունին, Հովասափ աբեղա 

                                                
57 Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, հ. Է., էջ 362-363: 
58 Կարապետ Ամատունին կազմել է մի ցուցակ՝ բաղկացած մոտ երեք տասնյակ ձեռագրերից, 

որոնք պատվիրել և ստացել է Մ. Ամդեցին տարբեր գրիչ-ծաղկողներից, տե՛ս Կ. եպս. 

Ամատունի, Մինաս վրդ. Ամդեցի՝ պատրիարք Երուսաղէմի (1630-1704 նոյմբ. 24), Վիեննա, 

1984, էջ 34-47: 
59 Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, հ. Է., էջ 363: 
60 Մ. Ամդեցու էջմիածնական այցելությունների մասին մի քանի վկայություններ է հիշատակում 

Վիեննայի Մխիթարյան հայր Ներսես Ակինյանը, տե՛ս Հ. Ն. Ակինեան, «Մինաս Ամդեցի, 

պատրիարք հայոց Երուսաղէմի (ծն. իբր 1630-†1704)», ՀԱ, 1960 (7-9), էջ 321-60: 
61 Խ. Յարութիւնեան, «Մինաս Ամդեցու մի եզակի դիմանկարի մասին», Սիոն, 2017 (1), էջ 58: 
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Կարբեցին, աշխարհականներ Զաքարիան, պարոն Ոսկանը և Սոլթանը: Ուշա-
գրավ է հատկապես Երեմիա քահանայի պատվերով ընդօրինակված ՄՄ Հմր 
1512 Հայսմավուրքը, որի հիշատակարանում անվանապես արձանագրված են 
ստացողի բազմանդամ ընտանիքի անդամներն ու մերձավոր ազգականները: 

Ամփոփելով նկատենք, որ Գրիգոր Երևանցուց մեզ հայտնի 29 մատյաննե-
րից գրչության ժամանակի ստացողներ ունեն 15-ը: Ըստ այսմ՝  կարելի է են-
թադրել, որ գրչության ավարտին մնացյալ մատյանները դեռևս գնորդ չեն ունե-
ցել: Իբրև այս վերջինի վառ օրինակ՝ կարելի է մատնանշել ՄՄ Հմր 399 ձեռագի-
րը, որի հիշատակարանը գրչությունից հետո Երևանցի գրիչն անավարտ է թողել 
և չի լրացրել անհրաժեշտ տեղեկությունները62: 

Շարունակելի... 

Աղյուսակ 1. 

Գրիգոր Երևանցու ձեռագրական ժառանգությունը 
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ԳՐՉ. ՎԱՅՐԸ ՍՏԱՑՈՂ(ՆԵՐ) 

1. ՄՄ Հմր 3502 Ժողովածոյ 
1658-

1663 
Երևան 

Մատաթիա 

վրդ. 

2. 
ՖԱԳ, Հմր 335 

Բարոյագիտական 

ժողովածոյ (Հ. 

գլուխ) 

1659 Երևա՞ն – 

3. ՄՄ Հմր 

700463 
Ժողովածոյ 1660 – – 

                                                
62 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Բ., էջ 352: Պետք է 

նշել, որ ձեռագրի կիսատ թողած հիշատակարանում նշված չէ գրչանունը, սակայն, հատորը 

կազմողները ճիշտ են նկատել, որ մատյանի գրչությունը նման է ՄՄ Հմր 444 մատյանի 

գրչությանը: Մենք կարող ենք հավելել նաև հիշատակարանի կաղապարային սկզբի, 

միանման բառակապակցությունների առկայությունը, որոնք Գրիգոր Երևանցին գործածել է 

իր մի շարք գրչագրերի հիշատակարաններում: 
63 Գրիգոր Երևանցին ձեռագրի հիմնական գրիչն է (1ա-96ա, 117ա-311ա), ընդօրինակությունն 

արված է մանր նոտրգրով, որը մեզ ծանոթ է այլ ձեռագրերից ևս: 311ա երեսին գրչի 

հիշատակարանն է. «Գրեցաւ ի թուականիս հայոց հազար հարիւր եւ ինն (1660), ձեռամբ 

անարժան Գրիգորի Երեւանցոյ: Արդ, զվայելօղսդ մաղթեմ, զի զկնի ընթերցման ձերոյ յիշման 

արժանի առնէք զիս եւ զծնօղսն իմ»: Ձեռագրի 100ա-15բ էջերն ընդօրինակել է Մկրտիչ 

երեցը: Գիրը բոլորգիր է և տարբերվող Գրիգոր Երևանցու այլ ձեռագրերից մեզ հայտնի 

բոլորգրից: 
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4. ՄՄ Հմր 679 

(Ա. ձեռ.) 
Ժողովածոյ 1660 – – 

5. 
ՄՄ Հմր 3032 

Դիոնէսիոսի 

Արիսպագացւոյ 

Մատենագրութիւնք 

(թրգմ. Ստ. Լեհացի) 

1662 – – 

6. Վնտկ. 

1533/101964 

Դիոնէսիոս 

Արիսպագացի 
1671 Երևան 

Ա. Յոհան վրդ. 

Շամբեցի 

 

Բ. Կիրակոս 

վրդ. 

Աստապատեցի, 

1724 թ., 

փրկագնող 

7. ՄՄ Հմր 10032 

Արիստոտէլ, Գիրք 

բնազանցականաց 

(Մետաֆիզիկա, 

թրգմ. Ստ. Լեհացի) 

1675 – 
Ներսէս 

րաբունի 

8. ՄՄ Հմր 1864 

(Ա. ձեռ.) 
Ժողովածոյ 1676 – – 

9. 

Ս. 

Պետերբուրգ, 

Արևելյան 

ձեռագրերի 

ինստ., հայ. 

ձեռ. Հմր 5265 

Տօնացոյց եւ 

Գանձարան 
1677 – – 

10. Արմաշ, Հմր 

1366 
Ժողովածոյ 1678 – – 

11. 
ՄՄ Հմր 509 Ժողովածոյ 1679 – Զաքարիա 

12. ՄՄ Հմր 444 Խորհրդատետր 1681 Էջմիածին Սօլթան 

                                                
64 Գրիգոր Երևանցին մատյանի առաջին գրիչն է: Նույն ձեռագրի մեկ այլ հիշատակարանում 

նշված է Մարգար քհն Աստապատցի անունով ևս մեկ գրիչ: Տե՛ս Մայր ցուցակ հայերէն 

ձեռագրաց Մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, հ. Ը., յօրինեց հ. Ս. վրդ. Ճեմճեմեան, 

Վենետիկ-Ս. Ղազար, էջ 191: 
65 К. Н. Юзбашян, “Армянские рукописи в петербургских собраниях, каталог”, Палестин-

ский сборник, выпуск 104, С.-Петербург, 2005, с. 90-91. Ձեռագրացուցակում ՝  Հմր 165: 
66 Յ. Թօփճեան, Ցուցակ ձեռագրաց Արմաշի վանքին, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1962, էջ 77: 
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13. Վնտկ. Հմր 

686/1699 
Խորհրդատետր 1681 Էջմիածին – 

14. 
ՄՄ Հմր 1224 Ժողովածոյ 1685 Էջմիածին – 

15. ՄՄ Հմր 435 Ժամագիրք ատենի 1686 
Էջմիածին, 

Նորագաւիթ 

Եղիազար 

կթղկս 

16. Եղմ. Հմր 2292 Մաշտոց ձեռաց 1687 – – 

17. 
Եղմ. Հմր 2268 Խորհրդատետր 1688 Էջմիածին Մինաս Ամդեցի 

18. ՄՄ Հմր 1512 Յայսմաւուրք 
1687-

1689 

սկիզբը՝ 

Էջմիածին, 

ավարտը՝ 

Նորագավիթ 

Երեմիա քհյ 

19. ՄՄ Հմր 

142567 
Ժողովածոյ 

1689–

1690 
Էջմիածին 

Հովասափ 

Կարբեցի (Ա), 

Հովասափ վրդ. 

(Բ. գրիչը) 

20. ՄՄ Հմր 399 Խորհրդատետր 1689 Էջմիածին – 

21. ՄՄ Հմր 445 Խորհրդատետր 1690 Էջմիածին Մարգարէ քհյ 

22. ՄՄ Հմր 450 

(Ա. ձեռ.) 
Ժողովածոյ 1692 – – 

23. ՄՄ Հմր 1532 Յայսմաւուրք 1695 Էջմիածին 
Նահապետ 

Եդեսացի կթկս 

24. ՄՄ Հմր 1534 Յայսմաւուրք 1695 Էջմիածին 
Նահապետ 

Եդեսացի կթկս 

25. Եղմ. Հմր 1918 Յայսմաւուրք 1698 

Էջմիածին, 

ծաղկումը՝ 

Թոխաթ 

Նահապետ 

Եդեսացի կթղկս 

26. ՄՄ Հմր 10273 
Մաշտոց 

ձեռնադրութեան 
1699 Էջմիածին Մովսէս վրդ. 

                                                
67 Ձեռագրի առաջին գրիչն է. ըստ նկարագրութեան՝ ընդօրինակել է 1գ-129բ էջերը, տե՛ս Մայր 

ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Դ., կազմեցին՝ Ա. 

Քէօշկերեան, Կ. Սուքիասեան, Յ. Քեօսէեան, խմբագրութեամբ՝ Փ. Անթաբեանի, Յ. Քեօսէեանի, 

Ա. Ղազարոսեանի, Տ. Շահէ քհյ. Հայրապետեանի, ցանկերը կազմեց՝ Վ. Դեւրիկեանը, ԵՊՀ 

հրատ., Երևան, 2008, էջ 1237: 
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27. ՄՄ Հմր 

150168 
Յայսմաւուրք ԺԷ. դ. – Պարոն Ոսկան 

28. Եղմ. Հմր 1094 

Գիրք հոգեաց եւ 

հրեշտակաց. 

Թովմա Ագուինացի 

(Թրգմ. Ստ. Լեհացի) 

ԺԷ. դ. – – 

29. ՄՄ Հմր 8636 

Զաքարիա 

Քանաքեռցի, 

Կոնդակ 

Յովհաննավանից69, 

Վասն Գէորգայ 

զօրավարին 

ԺԷ. դ. 

(1687 

թ. – 

ից 

հետո) 

Էջմիածի՞ն – 

 

Աղյուսակ 2 

Գրիգոր Երևանցու ձեռագրաստեղծ գործունեության  

ժամանակագրությունը* 

 

1658 1 ձեռ. 1670 – 1683 – 1696 – 

1659 1 ձեռ. 1671 
1 

ձեռ. 
1684 – 1697 – 

1660 2 ձեռ. 1672 – 1685 1 ձեռ. 1698 1 ձեռ. 

1661 – 1673 – 1686 2 ձեռ. 1699 1 ձեռ. 

1662 1 ձեռ. 1674 – 1687 1 ձեռ.   

1663 – 1675 
1 

ձեռ. 
1688 1 ձեռ.   

1664 – 1676 
1 

ձեռ. 
1689 2 ձեռ.   

                                                
68 Մատյանի որոշ էջեր լրացրել է գրիչ Պօղոս կրոնավորը, տե՛ս Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց 

Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Ե., էջ 9: 
69 «Կոնդակ»-ը նշյալ ձեռագրի հիման վրա հրատարակվել է 1870 թ., տե՛ս Զաքարեայ 

Սարկաւագի պատմագրութիւն, հ. Գ., ի տպ. Սրբոյ կաթողիկէ Էջմիածնի ի Վաղարշապատ, 

1870: Ձեռագիրը գործածված է նաև վերջերս տպագրված բնագրում. Զաքարիա Քանաքեռցի, 

Պատմութիւն, Կոնդակ սուրբ ուխտին Յօհաննու վանից, աշխատասիրությամբ Ա. Վիրաբյանի, 

խմբագրությամբ Ա. Մաղալյանի, Երևան, 2015, էջ 31-32 (ձեռ. Ե): 
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1665 – 1677 
1 

ձեռ. 
1690 2 ձեռ.   

1666 – 1678 
1 

ձեռ. 
1691 –   

1667 – 1679 
1 

ձեռ. 
1692 1 ձեռ.   

1668 – 1680 – 1693 –   

1669 – 1681 
2 

ձեռ. 
1694 –   

1679 – 1682 – 1695 2 ձեռ.   

 

*Գրիգոր Երևանցու գրչին պատկանող երեք ձեռագրերի հիշատակարաննե-

րում գրչության թվական չկա: 

KHACHIK HARUTYUNYAN 

GRIGOR YEREVANTSʻI, A PROLIFIC SCRIBE FROM  

THE SECOND HALF OF THE 17th CENTURY 

1. The Scribe and His Manuscript Heritage 

Keywords: Yerevan, Etchmiadzin, Noragavitʻ, manuscript, colophon, 

scriptorium, recipient, commissioner. 

Our study of the scriptoria in Yerevan and its environments has revealed the 

name of a prolific scribe form the second half of the 17th century, who has copied 

about three dozens of manuscripts in Yerevan, Noragavit‘ and Etchmiadzin. In his 

colophons, he always signed as Grigor Yerevants‘i, and thanks to these scribal notes 

and colophons, we have been able to find out some information about the scribe and 

his family as well, which has helped us in the study of several manuscripts. 

On the basis of the paleographic features of the manuscripts and by a linguistic 

and stylistic analysis of their colophons, we have identified 29 manuscripts com-

pletely or partially copied by scribe Grigor. Among his commissioners were repre-

sentatives of various social groups and clergy, including two Armenian Catholicoi, 

Eghiazar I Aynt‘apts‘i (1682–1691) and Nahapet I Edesats‘i (1691–1705). 

A list of the scribe’s manuscripts is presented in a separate table at the end of 
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this article (see Table 1). Most of the manuscripts (20) are kept at Matenadaran, four 

are in the library of the Armenian Patriarchate of Jerusalem, two are in the collection 

of the Mekhitarist Fathers in Venice, one is in the National Library of France and one, 

at the Institute of Oriental Manuscripts in St. Petersburg. The current location of one 

manuscript is unknown (it was registered in the catalogue of the Armash monastery). 

To be continued. 

ХАЧИК АРУТЮНЯН 

ГРИГОР ЕРЕВАНЦИ, ПЛОДОВИТЫЙ ПИСЕЦ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА 

1. Писец и его рукописное наследие 

Ключевые слова: Ереван, Эчмиадзин, Норагавит, рукопись, колофон, 

скрипторий, заказчик, получатель. 

Изучение скриптория Еревана и его окрестностей выявило имя плодови-

того писца второй половины 17-го века, скопировавшего около трех десятков 

рукописей в Ереване, Норагавите и Эчмиадзине. В своих колофонах он всегда 

подписывался как Григор Ереванци. В этих записях и колофонах содержатся 

некоторые данные о писце и его семье, что помогло в изучении нескольких 

рукописей. 

На основе палеографических особенностей рукописей и лингвостилисти-

ческого анализа их колофонов было определено 29 рукописей, полностью или 

частично скопированных писцом Григором. В число его заказчиков входили 

представители различных социальных групп и духовенства, в том числе два 

армянских католикоса – Егиазар I Айнтапци (1682-1691) и Наапет I Эдесаци 

(1691-1705). 

Список рукописей писца представлен отдельной таблицей в конце статьи 

(см. Таблицу 1). Подавляющее большинство хранится в ереванском Матенада-

ране (20 рукописей), 4 рукописи находятся в Армянском Патриархате Иеруса-

лима, две другие – в собрании отцов Мхатаристов в Венеции, другие – в Нацио-

нальной библиотеке Франции (1 рук.), в Институте восточных рукописей Санкт-

Петербурга (1 рук.). Настоящее местонахождение одной рукописи неизвестно 

(она была зарегистрирована в каталоге рукописей монастыря Армаш). 

Продолжение следует.



ՏԻԳՐԱՆ ՍԻՐՈՒՆՅԱՆ, ՏԱԹԵՎԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ  

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան  

«ՍԱՀՄԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ».  

ԱՌԱՋԻՆ ՀՈՒՆԱԼԱՏԻՆԱՏԻՊ ՄԱՆՐ  

ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԺԷ. ԴԱՐ)1 

Բանալի բառեր՝ Մանր քերականություն, ձեռագիր, հունալատինատիպ երկ, 
Սիմեոն Ջուղայեցի, դասագիրք, հնչյունաբանություն, խոսքի 
մասեր, լատինատիպ շրջան: 

«Սահման քերականութեան» վերնագրով աշխատությունը բազմիցս ընդ-
օրինակվել է, միայն Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում այն պահ-
վում է 24 գրչագիր օրինակով՝ թվագրված ԺԷ., ապա՝ ԺԸ-ԺԹ. դարերով. աշխա-
տության հեղինակը հայտնի չէ: 

Բնագրի ուսումնասիրության համար որպես հիմք ձեռագիր ընտրել ենք 
ամենավաղ օրինակը՝ ՄՄ 2018 (թթ. 420ա-430բ), որ գրվել է 1621 թ. երկու 
գրիչների ձեռքով՝ Լվով, այնուհետև Ստամբուլ քաղաքներում: Քերականական 
նյութը ամբողջացնելու նպատակով ուսումնասիրել ենք նաև հետագա 23 ձեռա-
գրերում եղած հավելումները: Նկատի առնելով որոշ տարբերություններ, հատ-
կապես շաղկապների դասակարգման մեջ, ձեռագրերը պայմանականորեն բա-
ժանել ենք երկու խմբի՝ բաղկացած 9 և 14 օրինակներից: Ա. խմբում շաղկապ-
ները տրված են 10, Բ.-ում՝  10-ից ավելի տեսակով՝ 14 կամ 15, մասնակի տար-
բերություններ կան նաև այլ խոսքի մասերի նկարագրության մեջ2: 

                                                
1 Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի տրամադրած ֆինա-

նսավորմամբ՝ 18T-6B200 ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակում: 
2 Օր.՝ ա. անուն. Ա. խմբի ձեռագրերում կրկնածականն ունի 9 ածանց, Բ. խմբի ձեռագրերում 

թվարկվում է 6 ածանց ևն, բ. բայ. Ա. խմբի ձեռագրերում ըղձական եղանակի յարաձգական 

ժամանակաձևը Բ. խմբում անվանված է յարաձգական և յարակայ, իսկ ըղձական եղանակի 

հարակա և գերակատար ժամանակաձևը՝ գերակատար և անորիշ ևն, գ. մակբայ. 8 տեսակ-

ներից վերջինը Ա. խմբի ձեռագրերում կոչվում է անախտական, Բ.-ում ՝  յոգնաստորոգական՝ 

պատշաճական ենթատեսակով, որը բացակայում է նախորդում, ավելի մանրամասն տե՛ս 

հետագա շարադրանքում: 
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Ա. խմբի ձեռագրերում եզրերից մի քանիսն ունեն կրկնակ ձևեր, օր.՝ ներ-
գոյական հոլովը կոչվում է պարառական կամ պարունական, անորիշ ժամա-
նակաձևը՝ նաև անսահմանական ևն. հիմք ընդունելով այս ներքին տարբերու-
թյունները, ինչպես նաև՝ բնագրի ամբողջականությունը և գրչության ճշգրտու-
թյունը՝ Ա. խմբից առանձնացրել ենք երեք ձեռագիր՝ ՄՄ 841, 2286, 2327, իսկ 
Բ. խմբից, որը հիմնականում միօրինակ է, նույն սկզբունքով՝ միայն ՄՄ 2295 
ձեռագիրը. սրանք ուսումնասիրել ենք՝ իբրև լրացում հիմք ձեռագրի: 

Երկու խմբերի ձեռագրերի գրչության տվյալները ի հայտ են բերում տեղի 
և ժամանակի ընդգրկուն պատկեր: 

Ա. խմբի բոլոր ձեռագրերը ժողովածուներ են, ըստ գրչության հիշատակա-
րանների՝ ՄՄ 1782-ը գրվել է Կոզոլով քաղաքում (Ղրիմ) 1652-1654 թթ., ՄՄ 
2286-ը՝ Էջմիածնում 1637 թ.: Մյուս ձեռագրերի գրչության ժամանակն ու տեղը 
հիշատակված չեն, ըստ արտաքին հատկանիշների՝ ՄՄ 2327-ը, 2363-ը, 8279-ը, 
8464-ը թվագրվում են ԺԷ., ՄՄ 841, 2328-ը՝ ԺԸ., ՄՄ 11248-ը՝ ԺԹ. դարերով: 

Բ. խմբի ձեռագրերը հիմնականում քերականական մեծ ու փոքր նյութեր 
պարունակող ժողովածուներ են. ըստ գրչության հիշատակարանների՝ ՄՄ 
1686-ը գրվել է 1634 թ., ՄՄ 2292ը՝ 1624 թ., ՄՄ 3193-ը չունի գրչության թվա-
կան, համարվում է ԺԷ. դարի, սակայն հայտնի է գրչության տեղը՝ Ավնդանց 
գյուղ: Ի տարբերություն սրանց, հետևյալ ձեռագրերի գրչության և՛ ժամանակը, 
և՛ տեղը հայտնի են. ՄՄ 2291-ը գրվել է Կեսարիայում, 1665 թ., ՄՄ 2295-ը՝ 
Գաղատիայում, 1683 թ., ՄՄ 2358-ը՝ Սպահանում (Նոր Ջուղա), 1659-1662 թթ., 
ՄՄ 3504-ը՝ Կաֆայում, 1676-1692 թթ., ՄՄ 5911-ը՝ Սպահանում, 1661 թ.: Մյուս 
ձեռագրերը նախորդներին զիջում են գրչության տեղեկությունների ստուգու-
թյամբ. ՄՄ 833-ը, 2293-ը, 2330-ը, 3657-ը թվագրվում են ԺԷ. դարով, իսկ ՄՄ 
7121-ը և 9282-ը՝ ԺԸ. դարով: 

Ա. Քերականության տիպը, կառուցվածքը, ըմբռնումը: «Սահման քերակա-
նութեան»-ը հունալատինատիպ երկ է3, քերականության ավանդական պատկե-
րացումները, որոնց հիմքում Դիոնիսիոս Թրակացու քերականությունն է՝ նե-
րառյալ արհեստական կազմությունները, լրացված են լատինաբան նորույթնե-
րով, որոնք հիմնականում հայերենին պարտադրված՝ ոչ օրինավոր ձևեր են: Քե-
րականության առարկան կամ ըստ վերնագրի՝ սահման-ը, հստակորեն տարբե-
րակված է, գլխավոր նյութը զուտ քերականական է, որը ներկայացված է տառ-

                                                
3 Քերականության տիպերի անվանումները տրված են ըստ Գ. Ջահուկյանի, տե՛ս Գրաբարի 

քերականության պատմություն, Երևան, 1974, էջ 4: 
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ից բան աստիճանավորմամբ, այն է՝ հաջորդական՝ մեկը մյուսից սերող մակար-
դակներով4. շարահյուսությամբ օժտված չէ: Աշխատության վերջում՝  իբրև 
օժանդակ նյութ, «Խրատք ի քերականութիւնն» վերնագրի տակ տրված են կե-
տադրական տեղեկություններ և մի քանի դիտողություն ուղղագրության 
վերաբերյալ: 

Քերականությունը գրված է մատչելի լեզվով, զուրկ է երկարաշունչ նկա-
րագրություններից, սահմանումները սեղմ են՝ էական դիտված մի քանի հատ-
կանիշների հիմքով, փոխարենը մեծ տեղ է տրված օրինակներին՝ գործնական 
իմացությանը: Այսինքն, այս աշխատությունն իր նպատակով առավելապես 
հակված է դեպի տեխնիկական քերականությունները, որոնք հենվում են լեզվի 
գործնական նկարագրության վրա, և չի հավակնում հին բնագրերի վերծանու-
թյանը, ինչպես նախորդ շրջանի բանասիրական քերականությունները: 

Այս հատկանիշները վկայում են, որ «Սահման քերականութեան»-ը ծառա-
յել է որպես ուսումնական ձեռնարկ, ընդ որում՝  դատելով գրչագրերի քանակից 
ու ժամանակագրությունից՝ տևական ժամանակ՝ մոտ երկու դար, եղել է պա-
հանջված դասագիրք: 

Հեղինակը քերականությունը դիտարկում է սոսկ կիրառության մեջ՝ իբրև 
խոսքային հմտություն. «Քերականութիւն է արուեստ՝ որ յասելոյ և ի գրելոյ 
բաղկանայ» (ՄՄ 2018, 420ա): Հետագա հավելման մեջ լրացուցիչ բացատրված 
է՝ «գործնական, բնականաբար՝ ասական և գրական» (անդ): Այս սկզբունքը 
ձևակերպվել է հունալատինատիպ շրջանում և արտահայտվել հատկապես Սի-
մեոն Ջուղայեցու քերականության մեջ, որը, նաև նկատի առնելով լեզվական 
մակարդակը, քերականության միավորները քննել է խոսքից դուրս և խոսքի մեջ՝ 
իբրև կիրառելիք նյութ և կիրառութիւն5: 

Բ. Հնչյունաբանական տեղեկություններ: Վաղ քերականություններում հա-
ճախ քննարկված գիր-տառ երկվությունը հեղինակը լուծում է՝ դրանք նույնաց-
նելով. «Գիր է յօդաւոր ձայնի մասն նուաստ, և նոյնս տառ կոչի, զի ունի տար-
րումն իմն և դասութիւն» (անդ): Այս ըմբռնման հիմքում Թրակացու քերակա-
նության թարգմանչի (այսուհետ՝ Թարգմանիչ) սահմանումն է. «Նա և նոյնք իսկ 
տառք կոչին, վասն զի ունին տարրումն իմն և դասութիւն»6, ըստ Գ. Ջահուկյա-
նի՝ այդ նույնացմանը դիմել են նաև լատին, ապա լատինաբան քերականները, 

                                                
4 Նույն սկզբունքով քերականությունն ուսումնասիրել են լատինատիպ շրջանի մյուս քերական-

ները՝ Սիմեոն Ջուղայեցին, Կղեմես Գալանոսը, Ոսկան Երևանցին ևն: Հետագա համեմա-

տություններն արված են հիմնականում Սիմեոն Ջուղայեցու և Կղեմես Գալանոսի քերակա-

նությունների հետ՝ հաշվի առնելով դրանց և քննվող քերականության բովանդակային մեր-

ձավորությունը՝ շարադրանքի ոչ հազվադեպ համընկնումները: 
5 Սիմեոն Ջուղայեցի, Գիրք որ կոչի քերականութիւն, Կ. Պոլիս, 1725, էջ 15-16: 
6 Ն. Ադոնց, Երկեր, հ. Գ., «Արուետ Դիոնիսեայ քերականի», Երևան, 2008, էջ 4: 
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որոնք սկզբունքային նշանակություն չէին տալիս գրի և հնչյունի տարբերակմա-
նը, քանի որ քերականության քննության մեկնակետ էին ընդունում գրավոր 
խոսքը7: Գրի սահմանումը գրեթե նույնաբար արտահայտված է Սիմեոն Ջուղա-
յեցու քերականության մեջ. «Գիր է, որով ձևանայ ձայն յօդաւոր, և նոյնս տառ 
կոչի, վասն զի ունի տարրումն իմն և դասութիւն»8, հատկապես «մասն նուաստ» 
հատկանիշով աղերսվում է նաև լատինաբան այլ քերականների սահմանումնե-
րին՝ Կղեմես Գալանոս. «Իսկ գիր, որ և տառ ասի, է նախկին նիւթ և մասն նուաս-
տագոյն քերականութեան, յորմէ վանգ բացադրի»9, Ոսկան Երևանցի. «Գիր է 
յօդաւոր ձայնի մասն նուաստ»10 ևն: 

Ձայնավորը և բաղաձայնը սահմանված են հունաբան քերականների 
հետևողությամբ՝ «ձայնաւորք ասին՝ զի ձայնս յինքեանց անպակաս ելուզա-
նեն», «և բաղաձայն է, որ յինքենէ ոչ կարէ ելուզանել ձայնս, այլ ընդ ձայնաւորի 
շարակցելով, որգոն՝ Խէ» (անդ): 

Ձայնավորները ձեռագրերում նկարագրված են ոչ միակերպ, երբեմն 
դրանք պարզապես տրված են շարքով՝ առանց ներքին բաժանումների (անդ, 
ՄՄ 841, 120ա ևն), երբեմն առանձնացված են տեսակներ՝ ըստ Թարգմանչի. 
երկար-ը՝ է, օ, սուղ-ը՝ ե, ո, ւ, երկամանակ-ը՝ ա, ը, ի, (ՄՄ 2327, 176ա ևն), իսկ 
մի քանի ձեռագրերում դրանց գումարվել է դերաձայն կոչված խումբը՝ հ, յ, վ. 
«Եւ ասին դերաձայնք, քանզի ուրէք առնուն ինչ զտեղի ձայնաւորաց, հիկէն՝ 
արուեստ, արհեստ» (ՄՄ 2286, 166բ, ՄՄ 2295, 25բ): Հետաքրքրական է, որ 
սրանք դիտվել են միայն ձայնավորի դեր կատարող հնչյուններ՝ շեղվելով 
ավանդական մեկնաբանությունից. ինչպես հայտնի է՝ հ, յ, վ հնչյունները մի-
ջակք անվանումով առանձնացրել է Անանուն Մեկնիչը՝ դրանց միջին դիրք հատ-
կացնելով ձայնավորների և բաղաձայնների միջև11: Դերաձայն եզրը գործածել 
է նաև Կղեմես Գալանոսը. սակայն նա ճանաչում է մեկ դերաձայն (լատիներեն 
տարբերակում՝  provocalis)՝ յ-ն, և հակադրվում եռյակ առանձնացնող քերա-
կաններին, ընդ որում՝  իր վերլուծությունը կառուցելով այն նույն օրինակների 
վրա, որ նշված են «Սահման քերականութեան» գործում. «Կարծեն ոմանք, թէ 
երեք տառք պարտին ասիլ դերաձայն, այսինքն՝ յ, հ, վ, բայց ոչ յիրաւի, քանզի 
Վեւ ամենևին է բաղաձայն, և ոչ երբէք բնաւ ունի տեղի ձայնաւորի, և Հո առաւել 
շնչութեան զօրութիւն ունի, քան զդերաձայնին, և թէպէտ մտանէ Հո երբեմն ի 

                                                
7 Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 26-27: 
8 Սիմեոն Ջուղայեցի, էջ 16: 
9 Կղեմես Գալանոս, Քերական և տրամաբանական ներածութիւն առ յիմաստասիրութիւնն 

շահելոյ, Հռոմ, 1645, էջ բ: 
10 Ոսկան Երևանցի, Քերականութեան գիրք. համառօտիւք ծայրաքաղ արարեալ յաղագս մանկանց 

և նորավարժից կրթութեան ի տառս մատենից և ի գիտութիւնս մասանց բանի ըստ քերթութեան 

արհեստի, Ամստերդամ, 1666, էջ 3: 
11 Ն. Ադոնց, Երկեր, հ. Գ., «Անանուն Մեկնիչ քերականին», էջ 133: 



 

 «Սահման քերականութեան». առաջին հունալատինատիպ մանր ... 85 

մէջ բառին փոխանակ ձայնաւորացս ու, որպէս արուեստ և արհեստ, սակայն ոչ 
արտաբերի իբր թէ ու, այլ իբրև շնչութիւն ինչ»12: Այսինքն՝ այս դիտողություն-
ներից պետք է կարծել, որ Գալանոսը ծանոթ է եղել «Սահման քերականու-
թեան»-ը, և որ կարևոր է՝ նկատի է առել այն իր քերականությունը գրելիս: 

Երկբարբառներն առանձին նկարագրված չեն, հիշատակվում են երկրոր-
դաբար՝ իբրև կապակցություններ, որոնցում ւ-ը արտահայտվում է լիաձայն. 
«Իսկ Ւիւնն ընդ Եչի, ընդ Ինոյ և ընդ Ոյի շարակցելով ելուզանէ ձայնս, որգոն՝ 
աղբեւր, անկիւն, տուն» (ՄՄ 2018, անդ), ավելի ուշ ձեռագրերում՝  «յարառոց-
մամբ բացակատարէ ձայնս» (ՄՄ 2295, 25ա ևն): 

Բաղաձայնների տեսակներից նշված են թաւ-երը՝ փ, խ, ք, թ, ց, չ, ջ, լ, ռ, 
միջակ-ները՝ բ, գ, դ, ձ, ղ, ճ, ժ, լերկ-երը՝ պ, մ, կ, տ, զ, ս, ն, ծ, շ, ր, նայ-երը՝ ղ, 
մ, ն, ր, և լծորդ բաղաձայնների 8 խումբ13՝ 1. փ, բ, պ, մ, 2. խ, ք, գ, կ, 3. թ, դ, 
տ, 4. ց, ձ, զ, ս, 5. լ, ղ, ն, 6. ջ, ճ, ծ, 7. չ, ժ, շ, 8. ռ, ր (ՄՄ 2018, 420աբ): Սրանց 
թվարկումը մի կետով շեղվում է հունաբան ավանդույթից. Նիկողայոս Ադոնցը 
նշում է, որ Դիոնիսիոս Թրակացու քերականության հայերեն բնագրում նախա-
պես զանազանվել է 8 լծորդություն ապա՝ 10, որոնցից երկու խումբ՝ 8-րդը՝ ր, 
ռ, և 9-րդը՝ հ, հետագա հավելումներ են14: Մեր քննած քերականության մեջ բա-
ցակայում են վերջին երկու խմբերը՝ 9-րդը և 10-րդը: Լծորդություններն այս 
նույն ընտրությամբ ներկայացրել է նաև Սիմեոն Ջուղայեցին15: 

Վանկը սահմանված է ընդհանուր կերպով՝ իբրև հնչյուններից բաղկացած 
ինքնուրույն միավոր. «Վանգ է ձայն կատարեալ, բաղկացեալ ի տառից» (անդ, 
420բ): Տեսակների նկարագրության մեջ վանկը փոխված է փաղառութիւն եզ-
րով, ինչպես Թարգմանչի քերականության մեջ: Վանկի ավանդական բաժանու-
մը համառոտված է. ըստ քանակային տարբերության՝ տրված են միայն երկար-
ը և սուղ-ը. բնութեամբ երկարներն ունեն երկար ձայնավոր, ինչպես՝ «Մօսէս», 
դրութեամբ երկարները՝ երկամանակ, ինչպես՝ «աղախին», նույնը նաև սուղերի 
դեպքում. «Եւ սուղ փաղառութիւնքն ևս են, որք սուղ ձայնաւորօքն եղանին, հի-
կէն՝ Ենօք, և դրութեամբ երկամանակաւն, որգոն՝ Բագրատ» (ՄՄ 2286, 167աբ): 
Ի դեպ, այս քերականության հնագույն ձեռագրում վանկի տեսակները հետագա 

                                                
12 Կղեմես Գալանոս, էջ ժա: 
13 Լծորդությունը, որ Դիոնիսիոս Թրակացու քերականության մեջ բայի խոնարհման տիպ է, 

հեղինակը դիտել է որպես հնչյունաբանական կարգ և հանել բայի նկարագրությունից (տե՛ս 

ստորև). այս տեղաշարժը, ըստ երևույթին, բացատրվում է լծորդությունների դասակարգման 

հնչյունաբանական հիմքով. ինչպես հայտնի է՝ Թարգմանիչը, արհեստականորեն 

վերարտադրելով այս կարգը, բայական հիմքերը խմբավորել է՝ ըստ դրանց վերջնահանգ 

բաղաձայնների ֆիզիոլոգիական հատկանիշների: 
14 Ն. Ադոնց, էջ LIII: 
15 Սիմեոն Ջուղայեցի, էջ 18: 
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հավելված են (ՄՄ 2018, անդ), իսկ որոշ ձեռագրերում, որոնք հավանաբար ան-
միջապես ընդօրինակվել են նախորդից և հետագայում չեն լրացվել, առհասա-
րական բացակայում են (ՄՄ 841, 120ա ևն): 

Գ. Խոսքի և նրա մասերի քննությունը: Բառի և բանի սահմանումների մեջ 
վերարտադրված են նախորդ քերականների տեղեկությունները՝ որոշակի ընտ-
րությամբ: Բառը ներկայացված է իբրև ձևակազմական միավոր՝ ստորին և վե-
րին մակարդակների հարաբերության մեջ, այսինքն՝ միայն հաշվի է առնված 
նրա բաղկացությունը վանկերից և բաղադրիչ լինելը նախադասության մեջ. 
«Բառ է ձայն բաղկացեալ ի վանգից և մասն բանի» (ՄՄ 2018, անդ): Այս սահ-
մանման մեջ զուգորդված են մեկնիչների դիտողությունները. Հայտնի է, որ 
Անանուն Մեկնիչը բառը բնորոշում էր իբրև վանկերի պարզ միացություն, իսկ 
Դավիթը այն համարում էր բանի հիմք՝ ատաղձ, «որպէս նաւի զողնափայտն»16: 

Բանը սահմանված է ըստ Թարգմանչի՝ դարձյալ որոշ կրճատմամբ. միտք 
արտահայտելու «ինքնակատար» եղանակը բաց է թողնված. «Բան է շարադրու-
թիւն բառից կարգաւորաբար առ ի յայտնել զխորհուրդս» (անդ), կամ «բացա-
յայտութիւն խորհրդոյ» (ՄՄ 2295, 26բ): Այս թերի սահմանումը կրկնում են նաև 
լատինատիպ ուղղության այլ քերականներ՝ Սիմեոն Ջուղայեցին. «Բան է շարա-
մանութիւն բառից, յայտնօղ տրամախոհութեան»17, Կղեմես Գալանոսը. «Արդ՝ 
բան է շարամանութիւն բառից առ ի զտրամախոհութիւնն յայտնելոյ»18: Գ. Ջա-
հուկյանը, մեկնաբանելով Գալանոսի սահմանումը, նկատում է, որ այդ հատկա-
նիշի անտեսմամբ բանի ըմբռնումը դարձել է ավելի տարտամ, քանի որ այդպի-
սով ջնջվել է խոսքի և նախադասության սահմանը19: 

Խոսքի մասերը ավանդական բաժանումով 8-ն են՝ անուն, բայ, ընդունե-
լութիւն, յաւդ, դերանուն, նախադրութիւն, առբայ, շաղկապ: Մակբայի փո-
խարեն գործածված է առբայ (պատճենված լատ. adverbium-ից) եզրը, որ 
հանդիպում է նաև Ոսկան Երևանցու քերականության մեջ20: 

Անունը սահմանված է միայն ձևաբանական սկզբունքով՝ իբրև հոլովական, 
և բացասելով բային հատուկ հատկանիշները. «Անուն է մասն բանի հոլովական, 
թարց ամանակի և դիմաց» (ՄՄ 2018, անդ): Անվանը բառացիորեն նույն բնո-
րոշումն է տվել Սիմեոն Ջուղայեցին21, իսկ Կղեմես Գալանոսն այն զուգորդել է 
ավանդական ըմբռնմանը22: 

                                                
16 Ն. Ադոնց, «Մեկնութիւն Դաւթի փիլիսոփայի», էջ 101, «Անանուն Մեկնիչ քերականին», 

էջ 137: 
17 Սիմեոն Ջուղայեցի, էջ 24: 
18 Կղեմես Գալանոս, էջ իդ: 
19 Գ. Ջահուկյան, էջ 29: 
20 Ոսկան Երևանցի, էջ 28 ևն: 
21 Սիմեոն Ջուղայեցի, էջ 25: 
22 Կղեմես Գալանոս, էջ իգ: 



 

 «Սահման քերականութեան». առաջին հունալատինատիպ մանր ... 87 

Թարգմանչի սահմանման որոշ հատկանիշներ (թանձրացական և վերացա-
կան իրեր նշելը, դրանք «հասարակաբար» և «յատկապէս» անվանելը) դի-
տարկված են առանձին՝ քերականական կարգերի մեջ, ըստ այդմ՝  թվարկվում է 
7 քերականական կարգ՝ 5-ի փոխարեն. էակ, քանակ, որոնք բացակայում են 
Թարգմանչի քերականության մեջ, սեռ, տեսակ, ձև, թիւ, հոլով: 

Էակը լինում է զգալի և իմանալի. «զգալի, որզան՝ քար, և իմանալի, որ-
պակ՝ խրատ» (անդ), քանակը՝ հասարակ և յատուկ. «հասարակ, որգոն՝ մարդ, 
և յատուկ, որպակ՝ Պետրոս» (անդ): 

Սեռերի մեջ թողնված է երեք տեսակ, որոնք տարբերվում են հիմնականում 
իմաստային հիմունքով՝ ըստ բնական սեռի. արական՝ «ուստր», իգական՝ 
«դուստր», չեզոք՝ «զաւակ» (անդ, 420բ-421ա): Կոչական հոլովի նկարագրու-
թյան մեջ տրվում են նաև արական և իգական սեռերի տարբերակիչ մասնիկներ. 
«արական՝ ծօ Պետրոս, իգական՝ քա Մարիամ» (անդ, 422ա): Այս նույն սեռա-
նիշները կոչականին հատկացրել է նաև Սիմեոն Ջուղայեցին23: 

Ձևի և տեսակի ներքո, ինչպես նախորդ քերականություններում, պարզա-
բանվում է անվան կազմությունը: Ձևը լինում է պարզ՝ «բարի», բարդ՝ «բարե-
պաշտ», յարաբարդ՝ «բարեպաշտասէր», տեսակը՝ նախագաղափար՝ «եր-
կիր», և ածանցական՝ «երկրային» (անդ, 421աբ): 

Թարգմանչից ավանդված ածանցական անունների շարքը փոփոխվել և 
լրացվել է. նախկին 7 տեսակի փոխարեն թվարկվում է 10-ը. բաղդատական (-
գոյն, -գին. «արիագոյն, սաստկագին»), գերադրական (-եղ, -լի. «անձնեղ, 
սքանչելի»), փաղաքշական (-ակ, -իկ, -ուկ. «այրիկ, քարուկ, որդեակ»), ստա-
ցական (-ական, -ունի, -եան. «քահանայական, արքունի, դաւթեան»), սերա-
կան (-ցի, -ունի, -ենի, -ուհի. «տարսոնացի, Արշակունի, նռնենի, վարդենի, 
Վարդուհի»), գոյական (-ային, -եայ, -ի, -ցու, -եղեն. «երկնային, քարեայ, 
պղնձի, մահկանացու, մարմնեղէն»), պարունական (-աստան, -արան, -ուտ, -
ոց. «Հայաստան, կուսարան, քարուտ, փայտնոց»), կրկնածական ( -օղ, -իչ, -
ումն, -ւոր, -ուն, -որդ, -կից, -ութիւն, -ունի. «մաքրօղ, փրկիչ, մաքրումն, փառա-
ւոր, իմաստուն, առաջնորդ, ընկերակից, սրբութիւն, տէրունի», երբեմն նաև՝ 6 
ածանցով24), պակասական (-ատ. «ձեռնատ»), մակրդական (-ոտ. «ցաւոտ») 
(անդ, 421աբ): Կրկնածանց անունները հավելյալ մեկնաբանված են. «Եւ 
կրկնածականք ասին, զի ածանցեալքս կարեն ևս ածանցիլ, որպակ՝ մաքրողա-
կան, փրկչական, ուսումնական, փառաւորական, իմաստնական, առաջնորդա-
կան, ընկերակցական, սրբութէնական, տէրունական» (անդ): Կղեմես Գալանո-
սը սրանց չի անդրադառնում ածանցավոր անունների դասակարգման մեջ, սա-
կայն տալիս է համանման մեկնաբանություն և օրինակներ. «Արդ՝ յածանցեալ 

                                                
23 Սիմեոն Ջուղայեցի, էջ 57-58: 
24 ՄՄ 2295, 28ա: 
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յանուանցս՝ մետասանն գտանին կրկնածանք, այսինքն, որք ածանցեալք՝ կրկին 
կարեն ածանցիլ, և սոքա են՝ որք միանգամ աւարտին՝ ի ւոր, որդ, կից, ութիւն, 
ուն, ունի, իչ, օղ, ումն, ոտ, ական»25: 

Անվան երկու թիվ է նշվում՝  եզական և յոգնական՝ «Պետրոս, Պետրոսք» 
(անդ, 421բ), հոգնակիի արտահայտման այլ ձևեր պարզաբանվում են հոլովա-
նիշների նկարագրության մեջ: 

Ինչպես ժամանակի մյուս քերականություններում՝  այստեղ ևս հայերենին 
վերագրվում է 10 հոլով. 

ուղղական («կենդանի»), 
սեռական («կենդանւոյ»), 
տրական («ի կենդանի»), 
կրական26 /պարունական27 /պարառական28 («ի կենդանումն»), 
գործիական («կենդանեաւ»), 
հայցական («զկենդանի»), 
սկզբնական («ի կենդանւոյ»), 
պատմական («զկենդանւոյ»), 
բակառական («զկենդանեաւ»), 
կոչական («ով կենդանի») (անդ): 
Այս անվանումներից մի քանիսն ինքնուրույն են, ներգոյականի իմաստով 

ձեռագրերում հանդիպում են կրական, պարունական, պարառական եզրերը: 
Զ նախդրի կիրառությունը գործիականի հետ անվանված է բակառական: Բա-
ցառականի իմաստով գործածված է սկզբնական եզրը՝ ինչպես Սիմեոն Ջուղա-
յեցու հոլովման հարացույցում29: 

Հոլովանիշ են համարված նաև նախդիրները, ըստ այդմ՝  հոլով կազմող 
մասնիկների նախահար կամ վերջնահար դրությամբ առանձնացված է 3 խումբ. 
«Արդ, սեռականին և գործիականին հոլովն ի յանգումն լինի: Տրականին, հայ-
ցականին և կոչականին՝ ի սկիզբն: Իսկ կրականին, սկզբնականին, պատմակա-
նին և բակառականին՝ ի սկիզբն և ի վերջն» (անդ): Հոլովանիշների դիրքային 
նկարագիրը ավելի մանրամասն տալիս է Կղեմես Գալանոսը30: 

Հոլովման տիպերը առանձին քննության առարկա չեն դարձել, դրանք՝ 
իբրև սեռականի վերջավորություններ, ներկայացվում են հոլովանիշների ընդ-
հանուր շարադրանքում. 

                                                
25 Կղեմես Գալանոս, էջ իթ: 
26 ՄՄ 2018, 421բ: 
27 ՄՄ 2327, 178ա: 
28 ՄՄ 2286, 169ա: 
29 Սիմեոն Ջուղայեցի, էջ 31 ևն: 
30 Կղեմես Գալանոս, էջ լա: 
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«Սեռականացն գաղափարք են Ժ.՝ այ, ոյ, ի, ու, ոջ, ոյր, եայ, և Գ. նայքն՝ ղ, 
ն, ր, հիբար. Ադամայ, նիւթոյ, ծառայի, Աբրահամու, կնոջ, սեռոյր, Էսայեայ, Նու-
նեայ, աստեղ, անձին, ծաղեր: Բայց նայիւքս բազում կերպիւ հոլովի, որզան. 
այր՝ առն, քոյր՝ քեռն, տէր՝ տեառն, հայր՝ հօր, օր՝ աւուր, տիւ՝ տուընջեան, աղ-
բեւր՝ աղբեր, տուն՝ տան, մրջիւն՝ մրջեան, քանզի ամենայն իւն լինի եան: 

Եւ տրականինն Ինիւ և Յիով լինի, որզան՝ ի տուն, յերկիր: 
Եւ կրականին նախադասք են Գ.՝ ի, յ, ն, իսկ վերջն կամ ըստ սեռականին 

լինի՝ ոջ, կամ ում, հիկէն՝ ի տան, յերկրի, յոգւոջ, նենթակայում: 
Եւ գործիականին գաղափարք են Ե.՝ աւ, ով, իւ, ու, բենն, որպիսի՝ ոսկեաւ, 

արծաթով, խաչիւ, նախանձու, ջուրբ: 
Եւ հայցականն նախադաս Զայիւ եղանի, որգոն՝ Զսէր: 
Եւ սկզբնականին՝ ի սկիզբն Ին և Յի լինի, իսկ վերջն ըստ սեռականին, որ-

զան՝ ի նիւթոյ, յԱդամայ, բայց յորժամ ինով և նայիւքն իցէ հոլովեալ, յայնժամ 
յԷ հանգի, հիբար՝ ի ծառայէ, յաստեղէ, յանձնէ, ի ծաղերէ: 

Եւ պատմականին՝ ի սկիզբն Զայ դնի, իսկ վերջն որպէս սկզբնականին է: 
Եւ բակառականին ի սկիզբն Զայ դնի, իսկ վերջն որպէս գործիականին է31: 
Եւ կոչականին գաղափարք են Զ.՝ ո, ով, է, այ, ծո, քա, որբար՝ ո մարդ, ով 

որդեակ, է այր, այ հեծեալ, արական՝ ծօ Պետրոս, իգական՝ քա Մարիամ» (անդ, 
422ա): 

Այս դասակարգման մեջ նկատելի են որոշ թերություններ ու անճշտություն-
ներ՝ ա. կանոնավոր և անկանոն հոլովումները տարանջատված չեն, հոլովիչնե-
րի հիմնական շարքում նշված է -ոջ-ը, իսկ տարահոլովությունը վերագրված է 
միայն նայերով վերջավորվող անուններին, բ. արմատական հնչյունը կցվել է 
վերջավորությանը, և արդյունքում ի հայտ է բերվել նոր հոլովիչ՝ -եայ, գ. հոլո-
վական վերջավորություն է առանձնացված արտասովոր հոլովաձևից՝ «սե-
ռոյր»32 (մի քանի ձեռագրերում -ոյր-ը հանված է հոլովիչների շարքից33), դ. 
տրականը ձևավորված է միայն նախդրով, ե. օրինաչափորեն կիրառված է ար-
հեստական ն նախդիրը: 

Հոգնակիի համար հատկացվում է երեք վերջավորություն՝ ս, ց, ք, հետևյալ 
բաշխմամբ. «ուղղականն, գործիականն, բակառականն և կոչականն Քէիւ լինին, 
որբար՝ կենդանիք, կենդանեօք, զկենդանեօք, ով կենդանիք: Իսկ սեռականն, 

                                                
31 Բակառականի կազմության վերաբերյալ այս տեղեկությունը որոշ ձեռագրերում բացակա-

յում է՝ ՄՄ 841, 122ա ևն: 
32 Գոյականների, դերբայների եզակի սեռականին -ր վերջավորություն կցվել է հունաբան 

դպրոցի թարգմանություններում, որը ըստ երևույթին՝ փոխառված է դերանվանական 

հոլովման սեռական ձևերից՝ այսր, սորա ևն. տե՛ս Գ. Մուրադյան, Հունաբանությունները 

դասական հայերենում, Երևան, 2010, էջ 106-107: 
33 ՄՄ 2295, 28բ ևն: 
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սկզբնականն և պատմականն Ցոյիւ, որզան՝ կենդանեաց, ի կենդանեաց, զկեն-
դանեաց: Իսկ տրականն, կրականն և հայցականն Սէիւ, հիկէն՝ ի կենդանիս, ըն 
կենդանիս, զկենդանիս: Եւ կրականն ի տրականէն ըն յոգնականսն նախադաս 
Նուիւն միայն որոշի» (անդ, 422բ): 

Եթե Թարգմանիչը և մեկնիչները բայը հակադրում էին անվանը՝ իբրև «բառ 
անհոլով», այս քերականության մեջ այն ներկայացված է ինքնին՝ իբրև խոնար-
հական բառ, որն օժտված է միայն խոնարհման կարգերով. «Բայ է բառ հոլո-
վական ընդունական ամանակի և դիմաց, որպէս՝ սիրեմ» (անդ, 422բ): Բայի այս 
ընկալումը ձևակերպել է լատինաբան հայերենի դեռևս սկզբնավորման շրջա-
նում՝  Հովհաննես Քռնեցին (ԺԴ. դ.)34, ապա այն ընդհանրացել և կայունացել է 
հետագա լատինատիպ քերականություններում: 

Բայի քերականական կարգերը 7-ն են, լծորդությունն, ինչպես նշվեց, դուրս 
է թողնվել: Այս մի բացառությամբ բայի կառուցվածքն ամբողջովին պահպանել 
է իր նախկին անվանումներն ու բաժանումները. 

Հոլովմունք (այսինքն՝ եղանակներ). սահմանական («սիրեմ»), աներևոյթ 
(«սիրել»), հրամայական («սիրեա՛»), ըղձական («սիրէի»), ստորադասա-
կան («եթէ սիրիցեմ»), 

Տրամադրութիւնք (այսինքն՝ սեռեր). ներգործութիւն («սիրեմ»), կիր («սի-
րիմ»), միջին35 («ունիմ, մոռանամ, խորհիմ»), 

Տեսակք. նախագաղափար («սիրեմ»), ածանցական («սիրեցուցանեմ»), 
Ձեւք (բառակազմական բնութագիր). պարզ («ասեմ»), բարդ («ստորա-

սեմ»), յարաբարդ («հակաստորոգեմ»), 
Թիւք. եզական («սիրեմ»), յոգնական («սիրեմք»): 
Դէմք. «նախ՝ յորմէ բանն» («սիրեմ»), «երկրորդ՝ առ որ բանն» («սիրես»), 

«երրորդ՝ յաղագս որոյ բանն» («սիրէ»): 
Ամանակք. ներկա («սիրեմ»), անցեալ, որ բաժանվում է 4 տեսակի՝ յա-

րաձգական («սիրէի»), յարակայ («սիրեցի»), գերակատար («սիրեալեմ»), 
անորիշ («սիրեալէի»), և ապառնի («սիրեցից») (անդ 422բ-423ա): 

Եմ բային երկու կիրառություն է հատկացվում՝  առանձին և բաղադրության 
մեջ, և ըստ այդմ տարբերակվում են էական և տրամադրական տեսակները. 
«Էականք ասին այնք, որք զէութիւն իրին ցուցանեն, որգոն՝ ես եմ, դու ես, նա 
է, ես էի, դու էիր, նա էր, ես եղէց, դու եղիցիս, նա եղիցի: Եւ տրամադրականք 

                                                
34 Յովհաննէս Քռնեցի, Յաղագս քերականին, ներածությունը Լ. Խաչիկյանի և Ս. Ավագյանի, 

Երևան, 1977, էջ 176: Քռնեցու այս սահմանման տարընթերցման մասին տե՛ս Տ. Սիրունյան, 

«Հովհաննես Քռնեցու քերականական երկի սահմանումների նախօրինակները», ԲՄ № 23, 

2018, էջ 122-140: 
35 Միջին տրամադրութիւն հասկացությունը գալիս է Թարգմանչից (Ն. Ադոնց, Երկեր, հ. Գ., էջ 

22), որ արհեստականորեն հայերենին է վերագրել հունարենի բային հատուկ այդ երրորդ 

սեռը (որը պետք չէ շփոթել չեզոք սեռի հետ): 
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են, որք զիրակութիւն էին ցուցանեն, և ոչ զէն, որգոն՝ սիրեմ, սիրես, սիրէ» (անդ, 
423ա): Այս բաժանումը ճանաչել է նաև Սիմեոն Ջուղայեցին՝ գործածելով էա-
կանք և արտակայականք եզրերը36, այնուհետև՝ Մխիթար Սեբաստացին՝ երկ-
րորդ խումբը անվանելով առքականք37: 

Բայական կարգերի առերևույթ հունաբանությունները գործածության մեջ 
ի հայտ են բերում լատինաբանության հատկանիշներ: Դրանք արտացոլվել են 
խոնարհման հարացույցում՝  «Հոլովմունք բայից կարգաւ ըստ երից դիմաց և 
ըստ երկուց թուոց» վերնագրի ներքո: Քանի որ լծորդություններն ի սկզբանե 
անտեսվել էին, խոնարհումը տրված է միատիպ՝ «սիրեմ» բայի օրինակով. 

«Սահմանական, ներգործական, ներկայ, եզական՝ սիրեմ, սիրես, սիրէ: 
Բազմաւորական՝ սիրեմք, սիրէք, սիրեն: 

Յարաձգականին եզական՝ սիրէի, սիրէիր, սիրէր: Բազմաւորական՝ սիրէաք, 
սիրէիք, սիրէին: 

Յարակայի եզական՝ սիրեցի, սիրեցեր, սիրեաց: Բազմաւորական՝ սիրեցաք, 
սիրեցիք, սիրեցին: 

Գերակատարի եզական՝ սիրեալեմ, սիրեալես, սիրեալէ: Բազմաւորական՝ 
սիրեալեմք, սիրեալէք, սիրեալեն: 

Անորիշի (նաև՝ անսահմանական38) եզական՝ սիրեալէի, սիրեալէիր, սիրեա-
լէր: Բազմաւորական՝ սիրեալէաք, սիրեալէիք, սիրեալէին: 

Ապառնոյ եզական՝ սիրեցից, սիրեսցես, սիրեսցէ: Բազմաւորական՝ սիրես-
ցուք, սիրեսջիք (նաև՝ սիրեսցէք39), սիրեսցեն: 

Սահմանական կրաւորական ներկայ ամանակի եզական՝ սիրիմ, սիրիս, սի-
րի: Բազմաւորական՝ սիրիմք, սիրիք, սիրին: 

Յարաձգականի եզական՝ սիրեի, սիրեիր, սիրիւր: Բազմաւորական սիրեաք, 
սիրեիք, սիրեին: 

Յարակայի եզական՝ սիրեցայ, սիրեցար, սիրեցաւ: Բազմաւորական՝ սիրի-
ցաք, սիրիցայք, սիրիցան (նաև՝ սիրեցայք, սիրեցան40): 

Գերակատարի եզական՝ սիրեցեալեմ, սիրեցեալես, սիրեցեալէ: Բազմաւո-
րական՝ սիրեցեալեմք, սիրեցեալէք, սիրեցեալեն: 

Անորիշի եզական՝ սիրեցեալէի, սիրեցեալէիր, սիրեցեալէր: Բազմաւորա-
կան՝ սիրեցեալէաք, սիրեցեալէիք, սիրեցեալէին: 

                                                
36 Սիմեոն Ջուղայեցի, էջ 63: 
37 Մխիթար Սեբաստացի, Քերականութիւն գրաբառի լեզուի հայկազան սեռի, Վենետիկ, 1730, 

էջ 303: 
38 ՄՄ 2327, 180ա: 
39 ՄՄ 841, 123բ: 
40 Նույն տեղում: 
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Ապառնոյ եզական՝ սիրեցայց, սիրեսցիս, սիրեսցի: Բազմաւորական՝ սիրես-
ցուք, սիրիցիք, սիրիցին (նաև՝ սիրիսցիք, սիրիսցին41): 

Աներևոյթին ներգործական ներկայ՝ սիրել: Անցեալ՝ էսիրել: Ապառնի՝ 
սիրելոյ: 

Կրաւորական ներկայ՝ սիրիլ: Անցեալ՝ էսիրիլ: Ապառնի՝ սիրիլոյ: 
Հրամայական, ներգործական և ներկայական եզական՝ սիրեա՛, մի՛ սիրեր, 

սիրեսցէ՛, մի՛ սիրեսցէ: Բազմաւորական՝ սիրեցէ՛ք, մի՛ սիրէք, սիրեսցե՛ն, մի՛ սի-
րեսցեն: 

Ապառնոյ եզական՝ սիրեսջի՛ր, մի՛ սիրեսցես, սիրեսցէ՛, մի՛ սիրեսցէ: Բազ-
մաւորական՝ սիրեսջի՛ք, մի՛ սիրեսջիք, սիրեսցե՛ն, մի՛ սիրեսցեն: 

Կրաւորական ներկայականի եզական՝ սիրի՛ր, մի՛սիրիր, սիրեսցի՛, մի՛ սի-
րեսցի: Բազմաւորական՝ սիրի՛ք, մի՛ սիրիք, սիրեսցի՛ն, մի՛ սիրեսցին: 

Ապառնոյ եզական՝ սիրիցի՛ս, մի՛ սիրիցիս (սիրիջի՛ր, մի՛ սիրիջիր42), սիրես-
ցի՛, մի՛ սիրեսցի: Բազմաւորական՝ սիրեցարո՛ւք, մի՛ սիրիցէք (մի՛ սիրիջիք, մի՛ 
սիրիցիք43), սիրեսցի՛ն, մի՛ սիրեսցին: 

Զանցեալ ամանակն և առաջին դէմն ոչ ունի, զի հրամայական է: 
Ըղձական ներգործական ներկայական ամանակի եզական՝ մարտան սիրէի, 

սիրէիր, սիրէր: Բազմաւորական՝ մարտան սիրէաք, սիրէիք, սիրէին: 
Յարաձգականի (յարաձգականի և յարակայի44) եզական՝ մարտան սիրեալ 

լինէի, լինէիր, լինէր: Բազմաւորական՝ մարտան սիրեալ լինէաք, լինէիք, լինէին: 
Յարակայի և գերակատարի (գերակատարի և անորիշի45) եզական՝ մար-

տան սիրեալէի, սիրեալէիր, սիրեալէր: Բազմաւորական՝ մարտան սիրեալէաք, 
սիրեալէիք, սիրեալէին: 

Անորիշի և ապառնոյ եզական՝ մարտան սիրիցեմ, իցես, իցէ: Բազմաւորա-
կան՝ մարտան սիրիցեմք, սիրիցէք, սիրիցեն: 

Ըղձական կրաւորական ներկայ ամանակի եզական՝ մարտան սիրեի, սի-
րեիր, սիրիւր: Բազմաւորական՝ սիրեաք, եիք, եին: 

Յարաձգականի (յարաձգականի և յարակայի46) եզական՝ մարտան սիրե-
ցեալ լինէի, լինէիր, լինէր: Բազմաւորական՝ մարտան սիրեցեալ լինէաք, լինէիք, 
լինէին: 

                                                
41 Նույն տեղում: 
42 ՄՄ 2295, 33ա: 
43 Նույն տեղում: 
44 ՄՄ 2295, 33բ: 
45 Նույն տեղում: 
46 Նույն տեղում: 
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Յարակայի և գերակատարի (գերակատարի և անորիշի47) եզական՝ մար-
տան սիրեցեալիցեմ, իցես, իցէ: Բազմաւորական՝ սիրեցեալից եմք, իցէք, իցեն 
(մարտան սիրեցեալէի, էիր, էր, սիրեցեալէաք, էիք, էին48): 

Անորիշի և ապառնւոյ եզական՝ մարտան սիրիցիմ, սիրիցիս, սիրիցի: Բազ-
մաւորական՝ մարտան սիրիցիմք, սիրիցիք, սիրիցին: 

Ըղձականիս ներկայական միայն իւրն է, զի ոչ գոյ չորս խոնարհմանցն այս-
պիսի խոնարհումն, իսկ այլքն ստորադասականին ևս լինին: 

Ստորադասական գործաւորական ներկայ ամանակի եզական՝ եթէ սիրի-
ցեմ, իցես, իցէ: Բազմաւորական՝ եթէ սիրիցեմք, իցէք, իցեն: 

Յարաձգականի եզական՝ եթէ սիրեալ լինէի, լինէիր, լինէր: Բազմաւորա-
կան՝ եթէ սիրեալ լինէաք, լինէիք, լինէին: 

Յարակայի եզական՝ եթէ սիրեալիցեմ, իցես, իցէ: Բազմաւորական՝ սիրեա-
լիցեմք, իցէք, իցեն: 

Գերակատարի եզական՝ եթէ սիրեալէի, էիր, էր: Բազմաւորական՝ եթէ սի-
րեալէաք, էիք, էին: 

Անորոշի եզական՝ յորժամ սիրեալ լինիմ, լինիս, լինի: Բազմաւորական՝ յոր-
ժամ սիրեալ լինիմք, լինիք, լինին: 

Ապառնոյ եզական՝ եթէ սիրիցեմ, իցես, իցէ: Բազմաւորական՝ եթէ սիրի-
ցեմք, իցէք, իցեն: 

Ստորադասական կրաւորական ներկայ ամանակի եզական՝ եթէ սիրիցիմ, 
իցիս, իցի: Բազմաւորական՝ եթէ սիրիցիմք, իցիք, իցին: 

Յարաձգականի եզական՝ եթէ սիրեցեալ լինէի, լինէիր, լինէր: Բազմաւորա-
կան՝ եթէ սիրեցեալ լինէաք, լինէիք, լինէին: 

Յարակայի եզական՝ եթէ սիրեցեալիցեմ իցես, իցէ: Բազմաւորական՝ եթէ 
սիրեցեալիցեմք, իցէք, իցեն: 

Գերակատարի եզական՝ եթէ սիրեցեալէի, էիր, էր: Բազմաւորական՝ եթէ սի-
րեցեալէաք, էիք, էին: 

Անորոշի եզական՝ յորժամ սիրեցեալ լինիմ, լինիս, լինի: Բազմաւորական՝ 
յորժամ սիրեցեալ լինիմք, լինիք, լինին: 

Ապառնոյ եզական՝ եթէ սիրիցիմ, իցիս, իցի: Բազմաւորական՝ եթէ սիրի-
ցիմք, իցիք, իցին» (անդ, 423ա-425ա): 

Հարացույցին կցված են մի քանի դիտողություններ եղանակների կազմու-
թյան վերաբերյալ: Քերականը հիշեցնում է, որ ստորադասականը հակված է 
ապառնիին. «Գիտեա՛, զի ստորադասականք ամենայն ձգի յապառնին, այ-
սինքն՝ յանկատարն, վասն այն ներկայականն ապառնօրէն լինի, իբր թէ ասիցէ 
ոք՝ եթէ սիրիցիմ, այժմ զի՞նչ արասցես ինձ, որ է ներկայական և է անկատար, 

                                                
47 Նույն տեղում: 
48 ՄՄ 841, 124բ: 
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յապառնին ձգի» (անդ, 425ա): Բերվում են նաև խոնարհման այն դեպքերը, երբ 
բայը ստանում է նախահար մասնիկ. «միայն սահմանականին յարակայ ամա-
նակին երրորդ դէմն ի սկիզբն ունի և այն ոչ ամենայն, այլ այնք, որք ի հրամա-
յականին երրորդ դիմաց ներկայ ամանակին են բաղաձայնիւք աւարտեալ, որ-
գոն՝ տուր, էտուր, օծ, էօծ, հեղ, էհեղ, և աներևոյթին անցեալ ամանակն ևս ի 
սկիզբն ունի, որգոն՝ էսիրել» (անդ): Նշվում է, որ հոգնակին ձևավորվում է 2 
վերջավորությամբ՝ -ք-ով և -ն-ով («սիրեմք, սիրեն»), լրացուցիչ նաև՝ -ատ, -ոտ, 
այսինքն՝ բազմապատկական կերպի ածանցներով. «Բայց այլ կերպիւ ևս յոգ-
նական լինի, որբար՝ եզական՝ բեկեմ, կտրեմ, յոգնական՝ բեկոտեմ, կտրատեմ» 
(անդ): Այս ձևը իբրև հոգնակի ընդունում է նաև Սիմեոն Ջուղայեցին՝ դարձյալ 
բերելով «բեկոտեմ» օրինակը49: 

Խոնարհման հարացույցի խորթ ձևերը հիմնականում ծագել են լատինաբա-
նության միջավայրում՝  լատինական քերականությունների ազդեցությամբ50 
կամ փոխառվել են հունաբան քերականություններից: Դրանք ներկայացնում 
ենք խմբավորված՝ ըստ ընդհանուր հատկանիշների. 

ա) -ի լծորդության հատկացում կրավորականության արտահայտմանը 
(«սիրիլոյ, սիրի՛ր, մի՛ սիրեսցի» ևն), 

բ) բայայիմքերի շինծու ցոյականացում՝  իբրև կրավորականի ձև («սիրե-
ցեալ, սիրիցիմ») 51, 

գ) ներգործական և կրավորական սեռերի արհեստական տարբերակում՝  
ե - է մասնիկների հակադրությամբ («սիրէի-սիրեի» ևն), 

դ) Անցյալ անկատարի եզակի երրորդ դեմքի -իւր վերջավորության կիրա-
ռում՝  իբրև կրավորականի սեռանիշ, որը հորինել են հունաբան դպրոցի թարգ-
մանիչները52 («սիրիւր»): 

ե) դերբայների դիմայնացում՝  օժանդակ բայը կցելու եղանակով («սիրեա-
լեմ, սիրեալէի, սիրեալիցեմ» ևն), 

զ) է աճականի հոդում դերբային՝ իբրև անցյալի ժամանականիշ 
(«էսիրել»): 

Եղանակների կազմության վերաբերյալ նշելի է հետևյալը՝ ա. հրամայակա-
նի ներկան կազմված է բուն, արգելական հրամայականի և ստորադասականի 
ապառնու ձևերից, ապառնին՝ ստորադասականի ապառնու և հորդորական 
հրամայականի ձևերից, բ. ըղձականին հարադրվում է «մարտան» բառը, ստո-
րադասականին՝ «եթէ», երբեմն՝ «յորժամ» շաղկապները, գ. ըղձականի ներկան 

                                                
49 Սիմեոն Ջուղայեցի, էջ 111: 
50 Լատինաբան հայերենի տարբերակիչ հատկանիշների նկարագրությունը տե՛ս Վ. Համբար-

ձումյան, Լատինաբան հայերենի պատմություն, Երևան, 2010, էջ 142-164: 
51 Գ. Մուրադյան, «Լատինաբան հայերենի առնչությունը հունաբան հայերենին. արդի հայերե-

նի քերականական տերմինաբանության ծագումը», ԲՄ № 19, 2012, էջ 348: 
52 Գ. Մուրադյան, Հունաբանությունները դասական հայերենում, էջ 120: 
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կազմված է սահմանականի անկատարից, հարաձգականը՝ «լինիմ» բայի անց-
յալով բաղադրված ձևերից, հարական և գերակատարը՝ «եմ» բայի անցյալով 
բաղադրված ձևից, անորիշը և ապառնին՝ ստորադասականի ապառնուց, դ. 
ստորադասականի ներկան կազմված է բուն ստորադասականից, հարաձգակա-
նը՝ «լինիմ» բայով բաղադրված ձևից, հարական՝ «եմ» բայի ապառնիով բաղա-
դրված ձևից, գերակատարը՝ «եմ» բայի անցյալով բաղադրված ձևից, անորիշը՝ 
«լինիմ» բայի ապառնիով բաղադրված ձևից, ապառնին՝ նույն ձևով, ինչ ներ-
կան: Այս ժամանակաձևերից մի քանիսը կազմությամբ տարբերվում են լատի-
նատիպ այլ քերականությունների խոնարհման հարացույցներում տեղ գտած 
ձևերից, օր.՝ ըղձականի անկատարը՝ «մարտան սիրեալ լինէի», ըստ Ջուղայե-
ցու՝ «երանի թէ լւանայի», ըստ Գալանոսի՝ «մարտան գովէի» ևն: 

Ընդունելութիւնը (որ դերբայն է) սահմանված է ըստ անվանական և բա-
յական հատկանիշների՝ իբրև «բառ հոլովական, առանց դիմաց և ընդունական 
ամանակաց» (անդ, 425ա) կամ այլ շարադասությամբ՝ «ընդունական ամանա-
կաց առանց դիմաց» (ՄՄ 841, 125ա): Նշվում է 6 քերականական կարգ, որոնք 
առանձնաբար կամ միաժամանակ հատուկ են անվանը և բային՝ տրամադրու-
թիւն, ձև, տեսակ, թիւ, ժամանակ, հոլով: 

Տեսակը, ձևը և թիվը, որոնք ընդհանուր են անվան և բայի համար, տրված 
են համանման բաժանումներով՝ տեսակ. «նախագաղափար՝ սիրեալ, և ածանցա-
կան՝ սիրեցուցեալ», ձև՝ «պարզ՝ ոգեալ, բարդ՝ ստորոգեալ, յարաբարդ՝ հակաս-
տորոգեալ», թիվ՝ «եզական՝ սիրեցեալ, յոգնական՝ սիրեցեալք» (ՄՄ 2018, 425բ): 

Ընդունելության վերջածանցները 4-ն են՝ «-օղ, -իչ, -ումն, -եալ» (անդ, 
425ա), այդպես է նաև Բ. խմբի ձեռագրերում53, իսկ Ա. խմբում տրվում է միայն 
«-եալ»-ը54: Ըստ այդմ՝  տարբերվում են նաև սեռերի արտահայտման ձևերը. 

Ներգործութիւն. «ուսուցանօղ, ուսուցիչ, ուսուցումն, ուսուցեալ» / «սի-
րեալ», 

Կիր. «ուսանօղ, ուսանումն, ուսեալ» / «սիրեցեալ», 
Միջին. «բնակօղ, բնակիչ, բնակումն, բնակեալ» / «բնակեալ»: Բ. խմբի ձե-

ռագրերում սա անվանված է ընդմիջական55, որը հայտնի է նաև Սիմեոն Ջու-
ղայեցու վկայությամբ56: 

Սեռի տարբերակման և օրինակների այս արհեստականություններին 
տուրք են տվել նաև ժամանակի մյուս քերականները, հմմտ.՝ Սիմեոն Ջուղայեցի, 
Կղեմես Գալանոս. «բնակօղ, բնակիչ, բնակեալ»57 ևն: 

                                                
53 ՄՄ 2295, 35բ: 
54 ՄՄ 841, 125բ, ՄՄ 2286, 176ա, ՄՄ 2327, 182բ: 
55 ՄՄ 2295, անդ: 
56 Սիմեոն Ջուղայեցի, էջ 112 ևն: 
57 Կղեմես Գալանոս, էջ ճբ: 



 

96 Տիգրան Սիրունյան, Տաթևիկ Մանուկյան  

Վերջավորությունների զանազանությամբ, սակայն, չի փոխվում ժամանա-
կի ըմբռնումը. մեկ վերջավորության պարագայում բնականաբար ընդունվել է 
մեկ ժամանակ՝ անցյալը. «Ամանակ զանցեալն միայն ունի որպէս ամենայն ասա-
ցեալքս են» (ՄՄ 841, 125բ ևն), իսկ մյուս տարբերակում 4 վերջավորության 
մեջ միայն -եալ-ն է դիտվել ժամանականիշ, մնացյալի ժամանակային ցուցումը, 
ըստ քերականի, հստակ չէ. «Ամանակ զանցեալն միայն ունի պարզաբար, որ լինի 
եալ գաղափարաւն, որգոն՝ մաքրեալ, իսկ օղն, իչն և ումն, ոչ նշանակեն պարզա-
բար ժամանակ, թէպէտ ի տեղոջ ներկայի և ապառնոյ դնին» (ՄՄ 2018, 425բ): 

Ընդունելությանը վերագրվում է 10 հոլով՝ այնքան, որքան անվանը: Անս-
խալ հոլովելու համար հեղինակը հանձնարարում է տարբերակել -եալ-ը և -
ցեալ-ը (այսինքն՝ ցոյական հիմքով անցյալ դերբայը)՝ մեկին հատկացնելով բա-
յական, մյուսին անվանական կիրառություն. «Եւ թէ զայսոսիկ ոչ զանազանես ի 
միմեանց՝ բազում սխալանս լինի ընհոլովսն, որգոն՝ խփելոյ, կոչելոյ, խփեցելոյ, 
կոչեցելոյ, խփելով, կոչելով, խփեցելով, կոչեցելով, որք են յոյժ հեռի ի մի-
մեանց» (անդ): Չնայած այս խիստ սահմանին, բայի կազմության մեջ, ինչպես 
ցույց տվեցինք, ցոյական հիմքին տրված է կրավորական սեռանիշի արժեք, այ-
սինքն՝ կանոնը հետևողականորեն կիրառված չէ: Այնուամենայնիվ, քանի որ 
այս հատվածը բացակայում է ամենավաղ ձեռագրի բուն բնագրից՝ լուսանցքա-
յին հավելում է, իսկ հետագա ձեռագրերում հիմնականում դուրս է թողնված, 
կարծում ենք՝ ներմուծվել է այլ անձի կողմից, ուստի տեղիք է տվել հակասու-
թյունների: 

Հոդի նկարագրության մեջ ճիշտ կերպով զանազանվել են բուն հոդերը 
մյուս մասնիկներից, որոնց ավանդաբար հատկացվել է հոդի նշանակություն. 
«Յաւդ է մասն բանի անհոլով, որ զմերձաւորն և զհեռաւորն նշանակէ՝ հանդերձ 
երրորդ դիմօքն: Եւ են Գ. տառք՝ ս, դ, ն» (անդ): 

Քերականը թեև լիովին չի արտացոլել հոդերի գործառությունը, նկատի է 
առել միայն դիմորոշությունը, սակայն դրանք զատելով հոլովական բառերից՝ 
ոչ միայն հակադրվել է հունաբան ավանդույթին, այլև առաջ է անցել ժամանակի 
քերականներից, որոնք ևս, կրկնելով նախորդներին, հոդերը համարել են հոլո-
վական բառեր և նրանց շարքում դրել ցուցական, հարաբերական դերանուննե-
րը, նաև կոչական մասնիկները: 

Դերանունը, իբրև անվանը փոխարինող և դեմք առնող բառ, մեկնաբանվել 
է նորովի՝ ընդունելության հարաբերությամբ: Երկուսն էլ հոլովական լինելով, 
նաև «ընդունական» են՝ կրում են անվան և բայի հատկանիշներ, սակայն եթե 
ընդունելությունն ընդունում է ժամանակ՝ առանց դեմքի, ապա դերանունն ըն-
դունում է դեմք՝ առանց ժամանակի. «Դերանուն է բառ հոլովական, ընդունա-
կան դիմաց թարց ամանակի» (անդ, 425բ): 

Այս խոսքի մասի կառուցվածքում առանձնացվում է 5 քերականական 
կարգ՝ դեմք, թիւ, ձև, տեսակ, հոլով: 



 

 «Սահման քերականութեան». առաջին հունալատինատիպ մանր ... 97 

Դեմքը բաժանվում է երեք կերպերի՝ առաջին, երկրորդ, երրորդ, սրանք և 
թվի կարգը ներկայացնող եզակին ու հոգնակին բերված են առանց օրինակնե-
րի, դիմային հատկացումները և թվի արտահայտման ձևերը պարզաբանված են 
հոլովների նկարագրության մեջ: 

Դերանվան դասակարգումն ըստ կազմության մասամբ ինքնուրույն է: Ձևն 
ունի միայն երկու տեսակ՝ պարզ և բարդ. հարաբարդը բացակայում է, պարզ են 
«սա, դա, նա» դերանունները, իբրև բարդ դիտվել են «սոյն, դոյն, նոյն» դերա-
նունները (անդ): Տեսակի մեջ, բացի նախագաղափար-ից և ածանցական-ից, 
տրված են նաև կրկնակի ածանց ունեցող ձևերը. քանի որ նախորդ քերակա-
նություններում ածանցավոր էր համարվում արմատական փոփոխությամբ հո-
լովաձևը, սրան գումարելով հոլովիչ՝ կազմվել է կրկնածանցը. «նախագաղա-
փար՝ ես, ածանցական՝ իմ, և կրկնածական՝ իմոյ» (անդ, 426ա): 

Դերանվան հոլովները, ինչպես անվան դեպքում, 10-ն են, որոնց հարացույ-
ցից էլ պարզ է դառնում բառերի այն կազմը, որ հատկացված է այս խոսքի մա-
սին. «ես, դու, սա, դա, նա, ինքն, իւր», այն բառերը, որոնք ավանդաբար վե-
րագրվել են հոդին՝ «այս, այդ, այն, որ», նաև՝ «ով, ո ոմն, ոք, այլ, երկաքանչիւր, 
իւրաքանչիւր» (անդ): 

Ամբողջական հարացույցներ ունեն հետևյալ դերանունները, որոնք հոլով-
ված են և՛ շարքով, և՛ առանձնաբար. 

ա. Ես, դու, սա, դա, նա. 
«Ուղղական. եզական՝ ես, դու, սա, դա, նա, յոքնական՝ մեք, դուք, սոքա, 

դոքա, նոքա, 
Սերական. եզական՝ իմ, քո, սորա, դորա, նորա, յոքնական՝ մեր, ձեր, սոցա, 

դոցա, նոցա, 
Տրական. եզական՝ ինձ, քեզ, սմա, դմա, նմա, յոքնական՝ մեզ, ձեզ, սոցա, 

դոցա, նոցա, սոցայցր*, դոցայցր*, նոցայցր*58, 
Կրական. եզական՝ յիս, ի քեզ, ի սմա, ի դմա, ի նմա, յոքնական՝ ի մեզ, ի 

ձեզ, ի սոսա, ի դոսա, ի նոսա, ի սոսում*, ի դոսում*, ի նոսում*59,  
Գործիական. եզական՝ ինև, քև, սովաւ, դովաւ, նովաւ, յոքնական՝ մեօք, 

ձեօք, սոքօք, դոքօք, նոքօք, 
Հայցական. եզական՝ զիս, զքեզ, զսա, զդա, զնա, յոքնական՝ զձեզ, զմեզ, 

զսոսա, զդոսա, զնոսա, 
Սկզբնական. եզական՝ յինէն, ի քէն, ի սմանէ, ի դմանէ, ի նմանէ, յոքնական՝ 

ի մէնջ, ի ձէնջ, ի սոցանէ, ի դոցանէ, ի նոցանէ, 

                                                
58 ՄՄ 2295, 37ա: Աստղանիշով տրված այս և մյուս ձևերը բացակայում են հարացույցի համար 

հիմք ծառայած ձեռագրից և քաղված են այլ ձեռագրերից՝ հոլովման պատկերը հնարա-

վորինս ամբողջացնելու նպատակով: 
59 Նույն տեղում: 
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Պատմական. եզական՝ զինէն, զքէն, զսմանէ, զդմանէ, զնմանէ, յոքնական՝ 
զմէնջ, զձէնջ, զսոցանէ, զդոցանէ, զնոցանէ, 

Բակառական. եզական՝ զինև, զքև, զսովաւ, զդովաւ, զնովաւ, յոքնական՝ 
զմեօք, զձեօք, զսոքօք, զդոքօք, զնոքօք, 

Կոչական. եզական՝ դու, յոքնական՝ դուք»: 
բ. Այս, որի հոլովաձևերը ցուցված են նաև այդ, այն դերանուններին. 
«Ուղղական. եզական՝ այս, յոքնական՝ այսք, այսոքիկ, 
Սեռական. եզական՝ այսմ, այսր, այսորիկ, այսմիկ, յոքնական՝ այսց, այ-

սոց*60, այսոցիկ, 
Տրական. եզական՝ յայս, այսմ*, այսմիկ*61, յոքնական՝ յայսոսիկ, այսցր*, 

այսոցիկ*62, 
Կրական. եզական՝ յայսմ, յասմիկ, յոքնական՝ յայսոսում, յայսոսիկ*63, 
Գործիական. եզական՝ այսու, այսուիկ, յոքնական՝ այսոքիւք, 
Հայցական. եզական՝ զայսս, յոքնական՝ զայսոսիկ, 
Սկզբնական. եզական՝ յայսմանէ, յոքնական՝ յայսց, յայսցանէ, 
Պատմական. եզական՝ զայսմանէ, յոքնական՝ զայսց*64, զայսցանէ, 
Բակառական. եզական՝ զայսու, զայսուիկ*65, յոքնական՝ զայսոքիւք»: 
գ. Ով*, ոք*66, որ, իւր, ոմն, ինքն. 
«Ուղղական. եզական՝ ով, ոք, որ, իւր, ոմն, ինքն, յոքնական՝ ոյք, որք, իւրք, 

իւրեանք, ոմանք, ինքեանք, 
Սեռական. եզական՝ ոյր, որոյ, որում, ում, իւրոյ, իւրեան*67, ումեմն, 

ուրումն, ումեք, ուրուք, ումեք, ինքեան*68, յոքնական՝ ոյց, որոց, իւրոց, իւ-
րեանց, ոմանց, ինքեանց, 

Տրական. եզական՝ յոր, յիւր, յոմն, յումեք*69, յինքն, որում*, ում*, ումեմն*, 
ումեք*, իւրում*, ինքեան*70, յոքնական՝ յորս, ոյցր*, իւրոց*71, յիւրս, իւ-
րեանցր*72, յիւրեանս, յոմանս, յինեքանս, 

                                                
60 ՄՄ 841, 126բ: 
61 ՄՄ 2295, 38ա: 
62 Նույն տեղում: 
63 Նույն տեղում: 
64 Նույն տեղում, 38բ: 
65 Նույն տեղում, 38ա: 
66 ՄՄ 2327, 183բ-184ա. այս դերանունների հոլովաձևերը հետագա շարադրանքում բերված են 

առանց աստղանիշի: 
67 ՄՄ 2295, 38բ: 
68 Նույն տեղում: 
69 ՄՄ 841, 127ա: 
70 ՄՄ 2295, 38բ: 
71 Նույն տեղում, 39ա: 
72 Նույն տեղում: 
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Կրական. եզական՝ յորում, յիւրում, յումեմն, յումեք, յինքեան, յոքնական՝ 
նորս, նիւրս, նիւրեանս, նոմանս, նինքեանս, 

Գործիական. եզական՝ որով, իւրով, ոմամբ, ինքեամբ, յոքնական՝ որովք, 
իւրովք*73, իւրեամբք, ոմամբք, ինքեամբք, 

Հայցական. եզական՝ զո, զոր, զիւր, զոմն, զինքն, յոքնական՝ զոյս, զորս, 
զիւրս, զիրեանս*74, զոմանս, զինքեանս, 

Սկզբնական. եզական՝ յորմէ, յումմէ, յիւրմէ, յումեմնէ, յումեքէ, յինքենէ, 
յոքնական՝ յոյց, յորոց*75, յիւրոց, յիւրեանց, յոմանց, յինքեանց, 

Պատմական. եզական՝ զորմէ, զումմէ, զիւրմէ, զումեմնէ, զումեքէ, զինքենէ, 
յոքնական՝ զոյց, զորոց, զիւրոց, զիւրեանց, զոմանց, զինքեանց, 

Բակառական. եզական՝ զորով, զիւրև, զիւրով, զոմամբ, զինքեամբ, յոքնա-
կան՝ զորովք, զիւրովք, զիւրեամբք, զոմամբք, զինքեամբք» (անդ, 426ա-427ա): 

Այս հարացույցներից կարելի է հետևեցնել մի քանի նկատառում, ա. դերա-
նունների հոլովման պատկերը ձեռագրերում միօրինակ չէ, բոլոր հոլովաձևերը 
միավորելով՝ ի հայտ են գալիս իրար հակասող կանոնավոր և արհեստական 
ձևեր, օր.՝ «այսց – այսոց», «ի սոսա – ի սոսում», «յայսոսիկ – յայսոսում», բ. 
սեռական և տրական հոլովները հստակորեն տարբերակված չեն, տրականի 
որոշ ձևեր դրված են սեռականի տակ, օր.՝ «որում, ումեմն, ումեք», գ. երբեմն 
տրվում են կրկնակ ձևեր՝ «իւրոյ – իւրեան», այսպիսի զույգեր են կազմում նաև 
նախդրիվ տրականի ձևերը՝ «յոր – որում, յիւր – իւրում», դ. կայուն կիրառու-
թյուն ունեն հունաբան թարգմանություններից ավանդված արհեստական ձևերը՝ 
-ր հոլովակերտ լրացուցիչ մասնիկը76՝ «սոցայցր, դոցայցր, նոցայցր», ն նախդի-
րը77՝ «նորս, նոմանս, նիւրս, նիւրեանս, նինքեանս», «երկաքանչիւր» դերանու-
նը78. սրանք հատուկ են առհասարակ լատինատիպ քերականություններին79: 

Դերանունների իմաստային ըմբռնումը տարտամ է և չի հանգում փոքրիշա-
տե համոզիչ տարբերակման. «Արդ, դերանունութիւնս կամ զանձն նշանակէ 
կամ զանձնականն: Անձն որպէս ես, իսկ անձնական, որպէս իմ» (անդ, 426ա): 
Կարծես փորձ է արվել տարանջատելու անձնական և ստացական դերանուննե-
րը, բայց հետագա շարադրանքից երևում է, որ անձնական կարող է լինել նաև 
անունը. «Եւ անձնականացս հոլովք բազում կերպիւ լինին, քանզի է, որ անձն և 
անձնականն եզական է, որբար՝ տան իմոյ, և է, որ անձն և անձնականն յոգնա-
կան, որզան՝ տանց մերոց: Եւ է, որ անձն եզական, իսկ անձնականն յոգնական, 

                                                
73 Նույն տեղում: 
74 Նույն տեղում: 
75 Նույն տեղում: 
76 Գ. Մուրադյան, նշվ. աշխ., էջ 107: 
77 Նույն տեղում, էջ 111-113: 
78 Նույն տեղում, էջ 117-118: 
79 Գ. Ջահուկյան, էջ 40, 100, 110, 139 ևն: 
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որգոն՝ տան իմոց: Եւ է, որ անձն յոգնական, իսկ անձնականն եզական, հիբար՝ 
տան մերոյ» (անդ, 426աբ): 

Դիմային հատկացման մեջ ևս քերականը թույլ է տվել անճշտություն՝ եր-
րորդ դեմք համարելով «այս, այդ, այն» դերանունները. այս դեմքին եռաշարք 
այլ ցուցականներ («սա, դա, նա») վերագրել է նաև Սիմեոն Ջուղայեցին80: 

Նախադրությունը սահմանվում է իբրև «բառ անհոլով, որ նախադրի ի մա-
սունս բանի» (անդ, 427ա)՝ նույնանալով Սիմեոն Ջուղայեցու սահմանմանը՝ 
«բառ անհոլով, որ առադրի ի մասունս բանի»81: Նախորդ քերականությունների 
հետևողությամբ՝ նախդիր են համարվում նաև նախածանցները: Առանձնաց-
ված է 3 խումբ. 

ա. Բարձականք. բացասական կամ ժխտական նշանակությամբ նախդիր-
ներ և նախածանցներ՝ տը, ան, թարց, առանց, ապ. «տըքուն, անքուն, թարց 
քնոյ, առանց քնոյ», 

բ. Զարդք. ոճավորման միջոցներ համարված մասնիկներ՝ ներ, արտ, ատր. 
«ներընդունակ, արտորոց, ատրասայց», 

գ. Զարդք և հարկաւորք. ըստ կիրառության՝ և՛ ոճական նպատակով, և՛ 
անհրաժեշտաբար գործածվող մասնիկներ՝ արդ, տի, ըստ, ըզ, ցը, ըն, յ, ի, առ, 
ընդ. «արդ ընդէ՞ր, տի միանգամայն, ըստ այնմ, զայս, ցնա, նաստեղս, յոգւոջ, ի 
մեր, առ նա, ընդ այն» (անդ): 

Այստեղ ևս համընկնում կա. Ջուղայեցին ճանաչել է բարձականք և զարդք 
տեսակները82: 

Այնուհետև հաջորդում են մի քանի դիտողություններ՝ նախդիրների իմաս-
տային առնչությունների վերաբերյալ. «Եւ ի սոցունց երբեմն ի միում տեղւոջ 
համազաւրք լինին, վասն զի Ցոյն երբեմն ընդ Զային համազաւր է, հիկէն՝ հար-
ցին ցնա, հարցին զնա: Եւ երբեմն ընդ՝ Յիոյն, որզան՝ մինչև ցայս, մինչև յայս: Եւ 
երբեմն՝ ընդ՝ առին, հիզան՝ ասէ առ նա, ասէ ցնա, իսկ ըՆն, Յին և Ին ի կրականին 
հոլովն են համազաւրք, նաև Ին, և առ, և ընդ ևս երբեմն են համազաւրք են, 
հիբար՝ ի քեզ, առ քեզ, ընդ քեզ» (անդ, 427աբ), Բ. խմբի ձեռագրերում նշվում 
է նախդիրների համազորության ևս մեկ դեպք՝ «Ինն և Յին անզանազանապէս 
համազօրք են, բայց ոչ դնին ի միում տեղւոջ, քանզի Ինն նախադասի բաղաձայ-
նի, իսկ Յին՝ ձայնաւորի» (ՄՄ 2295, 40ա): 

Մակբայը, որ, ինչպես նշեցինք, անվանված է առբայ, սահմանվում է որպես 
«մասն բանի անհոլով նշանակիչ տեղւոյ և ամանակի և դասութեան և որպիսու-

                                                
80 Սիմեոն Ջուղայեցի, էջ 116: 
81 Նույն տեղում, էջ 124: 
82 Նույն տեղում, էջ 124-125, ընդ որում ՝  Լեզվաբանական բառարանում բարձական նախդրի 

առաջին վկայող համարվել է Սիմեոն Ջուղայեցին: 
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թեանց իրակութեանց և այլոց բազմաց ստորոգականաց՝ թարց դիմաց և անուա-
նակոչութեան» (ՄՄ 2018, 427բ), այսինքն՝ նկատի են առնված նրա ձևաբանա-
կան և շարահյուսական հատկանիշները՝ այն, որ թեքական չէ, զուրկ է դեմքից 
և ունի պարագայական բազում կիրառություններ: Իսկ միջարկությունը, որ 
դրված է մակբայների մեջ, հավանաբար դիտվել է միայն իբրև բնական ձայնի 
վերարտադրություն, ուստի և համարվել է անվանելու հատկությունից զուրկ: 

Մակբայի ձևային խմբեր չեն առանձնացվում, սահմանումից անմիջապես 
հետո նկարագրվում են իմաստային խմբերը, որոնք 8-ն են. 

ա. Տեղական. 2 խումբ՝ «որոնականք՝ ուր, ուստի, ուր անաւր, ուր ուրեք», 
«յայտականք՝ ահա, ահաւասիկ, աւասիկ*83, աւադիկ, աւանիկ, աստ, այդր, 
այնր*84, անտ, աստանաւր, այդրանաւր, անտանաւր, աստի, այտի, անտի, ան-
տուստ, աստուստ, այդրուստ*85, այնտրուստ, բարձր*86, վեր, գեր, վերայ, մակ, 
վայր, վերոյ, ներքոյ, արտաքոյ*, ենթ*, ստորեւ*87, մինչև աստ»: 

բ. Ամանական. 2 խումբ՝ «ցուցականք՝ երբ, յորժամ, այժմ, այնժամ, արդ*, 
այսօր*, վաղիւ*88, իբրև, երբեմն, մերթ, երբէք, սերկ, հետէ, մինչև ցայս, ցայտ, 
ցայն, մինչ, չևևս, չև, դեռ, տակաւին, առժամայն, իսկոյն, յանկարծակի*89, վայր-
կեան», «անցուցականք՝ միշտ, յանապազ, ցանգ, յար, յաւէժ»: 

գ. Դասական. 4 խումբ՝ «շարունականք՝ նախ, վաղ, առաջի*90, յառաջ, յա-
ռաջոյ, շուրջ*91, յետ, յետոյ, զհետ, զկնի, ի միասին, միըստմիոջէ, այսու հետև», 
«որոշականք (նաև՝ «տարորոշականք»92)՝ բաց, զատ, առանձին, ևեթ*93», «մօ-
տականք (նաև՝ «մերձականք»94)՝ մերձ, հուպ, ևեթ*95, մօտ, հանդերձ, յանդի-
ման*96», «բացականք՝ հեռի, տար»: 

դ. Որպիսական. «ոչ զիրն ցուցանեն, և ոչ զիրակութիւն, այլ զորպիսու-
թիւնս իրակութեանց». 2 խումբ՝ «հարցականք՝ որպէս, զիարդ, զինչ, որպիսի 
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ինչ, զի*97», «պատասխանականք»՝ սրանց յոթ վերջավորություն է հատկաց-
վում. «պէս, բար, օրէն, ոք, ակի, ացի, րէն, որգոն՝ գեղեցկապէս, տարմաբար, 
մարդկօրէն, բարւոք, թուլակի, բազկացի, հայերէն»: 

ե. Յանձնառական. 2 խումբ՝ «ստորադասականք (նաև՝ «ստորասա-
կանք»98)՝ այոյ, հայ», «հաստատականք՝ արդարև, իսկ, յայտ, յայտնի*, յուշ*, 
լուիլու*, ամէն*99»: 

զ. Ապուսական. 3 խումբ՝ «բացասական՝ չէ, ոչ, ոչ իւիք, ոչ միով իւիք, յու-
րաստ*100», «փոխերդմնական՝ տա, քաւ», «հրաժարական՝ մի, մի իւիք, մի 
եզով իւիք»: 

է. Ախտական, «թարց անուանակոչութեան և իրակութեան զիրս անձին 
նշանակեն». 10 խումբ՝ «ըղձական՝ իցէ, օշ, մարտան, երանի», «հեշտական՝ 
վաշ, յա», «սպառնական՝ իշտ, տի, օն և օն լիցի», «հեգնական՝ իշ, վահ, ահ, 
եհ», «զարմացական՝ ոհ, իհ, բաբէ», «աւաղական՝ ոհ, ախ, ուխ, վախ», «եղ-
կական՝ վայ, աւաղ, եղուկ», «մորմոքական՝ իշ, ուհ», «տրտմական՝ էհ, ըհի, 
ըհը, հը», «աշխատական՝ յէք, ջէք»: 

ը. Անախտական (նաև՝ յոքնաստորոգական101). 10 խումբ՝ «հանրական՝ 
համուռ, համօրէն*102, միահաղոյն, համայնգաման, բնաւ, բնաւին, ամէն, ամէ-
նայն*, առհասարակ*, համակ*103, բովանդակ, ամենևին, բոլորովին, գլխովին, 
ոչ ոք, իսպառ*104», «քանակական՝ մի անգամ, երկիցս, երիցս, չորիցս, քա-
ռիցս*105», «պատկական՝ ևս, դարձեալ, վերստին, միւս անգամ*106», «սաստ-
կական՝ յորդ, յոյժ, խիստ, կարի, յաւետ, մանաւանդ, առաւել*, աւելի*107», «ա-
րագական (նաև՝ «երագական»108)՝ վաղվաղ, հապա, կանխաւ*, շոյտ*109, շու-
տով, փութով, փոյթընդփոյթ, վաղվաղակի, փութանակի*110, ստէպ», «յամրա-
կան՝ անագան, հազիւ, յամր*111», «առհրամայական՝ աղէ, թող, բեր, բայ», «ա-
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նուղղական՝ տարապարհակ, տարապարտուց, վայրապար*, ի նանիր*, վարկ-
պարազի*, ընդվայր*, իզուր*112», «վարկական՝ գրեթէ, համարեա թէ*113», «ա-
լէլուեայ՝ եբրայեցերէն է» (անդ, 427բ-428բ), և ևս մեկ տեսակ, որ հանդիպում 
է միայն Բ. խմբի ձեռագրերում՝  «պատշաճական՝ պարտ, արժան, ի դէպ, ի ճահ, 
անկ, պատշաճ» (ՄՄ 2295, 42ա): 

Վերջում դատողություններ են արվում մակբայների թեքման մասին. քերա-

կանը նկատել է տալիս, որ մակբայը խոնարհվելու դեպքում վերածվում է բայի, 

օր.՝ «մերձ-մերձեցաւ», այդպիսով հաստատելով դրա «անհոլով» լինելը՝ միև-

նույն ժամանակ փորձում է ցույց տալ, որ այն երբեմն կարող է թեքվել: Այդպիսի 

օրինակ է «ամենայն»-ը, որը հոլովվում է ըստ անվան, և ոչ՝ ըստ բայի, բայց և 

անուն չէ՝ այս պնդմանը հետևում է տարօրինակ բացատրություն. «զի ամենայն 

անուն, որ ոչ նշանակէ զանհատն, հոլովի ըստ բային» (ՄՄ 2018, 428բ): 

Մակբայների նկարագրության վերաբերյալ նշելի է հետևյալը. ա. քերակա-

նը, հաճախ դիմելով Թարգմանչի դասակարգմանը և օրինակներին («մի իւիք, 

մի եզով իւիք, ինձ թուի» ևն), նաև մեծապես փոփոխել է ավանդական բաժա-

նումը, կատարել է վերադասավորումներ՝ իմաստային զանազան հատկացում-

ներով և ըստ այդմ՝  կիրառության մեջ դրել տասնյակ նոր անվանումներ, ինչ-

պես՝ որոնական, անցուցական, անախտական, յոքնաստորոգական, պատ-

կական, վարկական, պատշաճական, անուղղական ևն (մեծ թվով անվա-

նումներ էլ, որոնք հունաբան չեն, վկայված են լատինատիպ այլ քերականու-

թյուններում, օր.՝ Սիմեոն Ջուղայեցի՝ տրտմական, առհրամայական, համրա-

կան ևն, Կղեմես Գալանոս՝ յայտական, ստորասական, ըղձական ևն), բ. մակ-

բայների մեջ դասելով միջարկությունները՝ դրանք խմբավորվել է հիմնականում 

ախտական անվան տակ, ինչպես Սիմեոն Ջուղայեցին, միայն թե Ջուղայեցու 

երանական-ը կոչել է ըղձական և հավելել նոր տեսակ՝ աշխատական-ը, դ. 

մակբայի կազմությանը անդրադարձել է դրա տեսակների նկարագրության մեջ՝ 

առանձնացնելով որպիսական, այսինքն ձևի մակբայի 7 ածանց. -պէս, -բար, -

օրէն, -ոք, -ակի, -ացի, -րէն, ե. մակբայները ներկայացրել է խայտաբղետ կազ-

մով՝ ներառելով նաև նախադրություններ՝ «գեր, մակ, ենթ», հոլովված դերա-

նուններ՝ «այդր, այնր» ևն: 

Վերջին խոսքի մասը՝ շաղկապը, ներկայացված է այն հատկանիշով և գոր-

ծառությամբ, որ ձևակերպել էր դեռևս Թարգմանիչը. «Շաղկապ է բառ անհոլով, 

որ շաղկապէ և մեկնէ զտրամախոհութիւն ոճով» (անդ): 
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Շաղկապները, ինչպես նշել ենք, ձեռագրերում հանդիպում են մի քանի դա-

սակարգմամբ՝ բաղկացած 10, 14 կամ 15 տեսակներից: Բայց սրանցից ոչ բո-

լորն են խստորեն տարբերակված՝ որոշ տեսակներ համընկնում են, մի քանիսը 

անվանումներով են տարբերվում կամ սահմանումներով, իսկ երբեմն էլ սոսկ 

դասակարգման սկզբունքն է այլ, այսինքն՝ միևնույն խումբը մերթ դիտված է 

տեսակ, մերթ ենթատեսակ: Դրանք ի մի բերելով՝ կարելի է տալ հետևյալ ընդ-

հանուր բաժանումը. 

ա. Յոգնառական / շարամանական: «Յոգնառական է, որ զբազումն շարա-

մանէ, և է և» (Ա. խ.): Բ. խմբի ձեռագրերում սա անվանված է շարամանական՝ 

«որ ոչ միայն զբառսն, այլև զիրսն և զիրակութիւնն ընդ մի առադրէ, որ է՝ և»: 

բ. Եզառական՝ անջատական / տրոհական, կամաւորական / կերպափո-

խական, ակամայական / վարանական: «Եզառականք են, որք ի բազում շա-

րադրութեանց զմինն առնուն», բաժանվում է 3 ենթատեսակի. «անջատական՝ 

կամ», «կամաւորական՝ իսկ, բայց, այլ, նա, սակայն, համայն», «ակամայական՝ 

գէթ, գոնեայ, փարթար» (Ա. խ.): Սրանք Բ. խմբի ձեռագրերում հանդես են գա-

լիս իբրև առանձին տեսակներ՝ ինքնուրույն անվանումներով և սահմանումնե-

րով. «Տրոհական է, որ միայն զբառսն շարայարէ, իսկ զիրսն և զիրակութիւնսն 

անջատէ: Եւ է՝ կամ», «Կերպափոխականք են, որք զհետագայ բանն ընդ անցե-

լոյն զանազանեն: Եւ են այսք՝ բայց, իսկ, այլ, սակայն», «Վարանականք են, որք 

յորժամ ակամայ ընտրելի լինի երկրորդն, յայնժամ առնանին: Եւ են այսք՝ գէթ, 

գոնեայ, փարթար»: 

գ. Հաւատարմական / հաւաստական, յայտնողական: «Հաւատարմա-

կանք են, որք հաւաստի առնեն զիրն, և են այսք՝ քանզի, վասն զի, զի» (Ա. խ.): 

Սրա շաղկապները Բ. խմբի ձեռագրերում բաշխված են 2 տեսակների մեջ. «Հա-

ւաստականք են, որք հաւաստի առնեն զասացեալն: Եւ են այսք՝ զի, քանզի, 

վասն զի», «Յայտնողական է, որ զանկատարութեան բանին բացահայտելով 

կատարէ: Եւ է՝ զի»: 

դ. Տարակուսական: Երկու խմբի ձեռագրերում անվանումը և ենթատե-

սակները նույնն են, սահմանումները՝ տարբեր. տարակուսականներ են, «որք 

ընդ տարակուսական հարցման և ընդ պատասխանւոյ յարմարին» (Ա. խ.), «որք 

ընդ անգիտանալն արտադրին» (Բ. խ.): Ենթատեսակները 2-ն են՝ «հարցականք՝ 

արդէօք, էր, ընդէր, էրում, զմէ, հիմ, իսկ ընդէր, իմ իմիք», «պատասխանականք՝ 

թերևս, ինձ թուի»: 

ե. Ընդմիջական / պատճառական: Նույն «վասն, յաղագս, սակս» շաղ-

կապներն ստացել են կրկնակի մեկնաբանություն և անվանում. «Ընդմիջականք 

են, որք ընդ դերանուան և կամ այլ մասանց շարակցեալք՝ զտարակուսանս և 
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զհաւաստիս յարկացոցեն» (Ա. խ.), «Պատճառականք են, որք ընդ հարցման և 

ընդ պատասխանւոյ յարմարին, յաղագս պատճառից» (Բ. խ.): 

զ. Հաւանական: Երկու խմբում էլ հավանական կոչված բառերին («ապա 

ուրեմն, ապա, ապաքէն, ուրեմն, ապաքէն ցապաք») հատկացված է մակաբե-

րական նշանակություն, սակայն տարբեր ձևակերպումներով «Հաւանականք 

են, որք ընդ ճառելն ինչ՝ հաւանաբար ածէ ի վերայ զշաղկապս» (Ա. խ.), «….որք 

զկնի ճառելոյն ընդ եզրակացութեանն յարառոցին» (Բ. խ.): 

է. Անհաւանական / երկրորդախնդրական: Այս անվանումներով կոչվել է 

«թէպէտ» շաղկապը՝ ըստ բացասման հատկանիշի՝ «ընդդէմ հաւանականին» 

(Ա. խ.), և ըստ խնդրական իմաստի՝ «զկնի իւր բանին, այլ ևս բան պահանջէ» 

(Բ. խ.): 

Հետևյալ երկու տեսակները համեմատվող խմբերում նույնական են՝ 

ը. Ընդդիմահարցական. այսինքն՝ այն բառերը, որոնք «հարցմամբ զպա-

տասխանին յայտնեն, և են այսք՝ արդեօք, միթէ»: 

թ. Բաղդատական, որը չունի սահմանում և տրված է «քան» շաղկապով: 

Որոշ տեսակներ առավելապես ինքնուրույն են և չեն կազմում խմբեր՝ 

ժ. Անհաւաստական. պայմանի շաղկապներ, որոնք «ոչ հաւաստի առնեն 

զասացեալսն, և են այսք՝ զի թէ, եթէ» (Ա. խ.): 

ժա. Բայաւարտական. մեկնական շաղկապ, «որ առաւել յաւարտումն բայի 

դնի: Եւ է՝ թէ» (Բ. խ.): 

ժբ. Ապուսահետևական. հակադրական շաղկապ, «որ միշտ զկնի բացբար-

ձականացն դնի: Եւ է՝ այլ» (Բ. խ.): 

ժգ. Ստորադասական. կախյալ հարաբերություն արտահայտող շաղկապ, 

որ «ընդ ստորանկեալ բանի դնի: Եւ են այսք՝ թէ, եթէ» (Բ. խ.): 

Վերջում հիշատակվում է նաև թարմատարը՝ «իգն, իբր, իմն», որը սակայն 

իբրև հավելադիր բառ՝ դուրս է թողնված դասակարգումից: 

Այս դասակարգումը իր իմաստային ընդգրկմամբ և տեսակների բազմազա-

նությամբ տալիս է շաղկապական համարված բառերի ամենամանրակրկիտ 

նկարագիրը՝ թե՛ նախորդ, և թե՛ լատինատիպ քերականությունների համեմա-

տությամբ: Դրանց անվանումները, բացառությամբ մի քանիսի, որոնք ունեն 

հունաբան նախօրինակներ (անջատական, վարանական, տարակուսական), 

գրեթե անխտիր նոր կազմություններ են: Այս պատկերը, սակայն, պայմանա-

վորված է նաև շաղկապների կամայական ընտրությամբ, քանի որ խմբավոր-

ված ոչ բոլոր բառերն են շաղկապներ՝ քիչ չեն այնպիսիք, որոնք լատինատիպ 

այլ քերականություններում հանդես են գալիս իբրև նախդիրներ՝ «վասն, յա-

ղագս, աղագաւ, սակս», մակբայներ՝ «գէթ, գոնեայ, փարթար, արդէօք» ևն: 
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Դ. Կետադրական, ուղղագրական տեղեկություններ: Աշխատության վեր-

ջում «Խրատք ի քերականութիւնն» վերնագրի տակ բերված են կետադրական 

և ուղղագրական ցուցումներ: Նախ առանձնացվում է առոգանության 10 նշան՝ 

շեշտ, բութ, պարոյկ, երկար, թաւ, մակակէտ, ենթամնայ, ստորատ, միջակէտ, 

վերջակէտ (ՄՄ 2018, 429բ): Սրանց հիմնականում տրված են այնպիսի մեկնա-

բանություններ, որոնք հանդիպում են նաև նույն շրջանի քերականական այլ 

երկերում, հմմտ.՝ 

«Շեշտն սրէ զձայն,... նաև սա որոշէ՝ ուրեք զբառն ի բանէն» (անդ). Սիմեոն 

Ջուղայեցի՝ «Շեշտն սրէ զձայն վանգին,... և սովաւ որոշի բառ ի բանէ»114: 

«Բութն հարթէ զձայնն» (անդ). Սիմեոն Ջուղայեցի՝ «Բութն հարթէ զձայն 

վանգին»115: 

«Պարոյկն ի վերայ հարցականացն է անգ» (անդ). Սիմեոն Ջուղայեցի՝ «Պա-

րոյկն՝ ի վերայ հարցականացն է»116: 

«Երկարն՝ ի վերայ հիացականացն» (անդ). Սիմեոն Ջուղայեցի՝ «Երկարն ի 

վերայ հիացականացն է»117: 

«Թաւն՝ ի վերայ թաւացեալ ւեան» (անդ). Հովհաննես Հոլով՝ «Կոչի թաւ և 

դնի ի վերայ ւիւնից թաւացելոց»118: 

«Մակակէտն ի վերայ նախդիր ինոյ և ի վերայ ղատի, յորժամ ի ղերկալիւն 

փոխարկի» (անդ), Սիմեոն Ջուղայեցի՝ «Մակակէտն դնի ի վերայ նախդիր 

ինոյ,… նաև՝ դնի ի վերայ լերկալիւնին»119: 

«Ենթամնայն, յորժամ բարդեալ բառք ոչ իցեն տառիւք շաղկապեալ, ի ներ-

քոյ դնի, որբար՝ օրէնսուսոյց...120, այլև թէ յաւարտ տողին բառն թէրի մնասցէ, 

ի ներքոյ ձայնաւոր տառին դնի, որպակ՝ գթած» (անդ, 429բ-430ա), Սիմեոն 

Ջուղայեցի՝ «Ենթամնայն՝ յորժամ բարդեալ բառք ոչ իցեն կցեալք տառիւք, ի 

ներքո դնի, որպէս՝ օրէնսուսոյց, այլև յորժամ առաջին վանգն բառից ի վերջնում 

տողին իցէ, և վերջին տառ վանգին ձայնաւոր իցէ, ի ներքոյ դնի, որպակ՝ գը-

թած» 121: 

                                                
114 Սիմեոն Ջուղայեցի, էջ 219: 
115 Նույն տեղում: 
116 Նույն տեղում: 
117 Նույն տեղում, էջ 219-220: 
118 Հովհաննես Հակոբ Կոստանդնուպոլսեցի (Հոլով), Զտութիւն հայկաբանութեան կամ քերա-

կանութիւն հայկական, Հռոմ, 1674, էջ 185: 
119 Սիմեոն Ջուղայեցի, էջ 220: 
120 Մեջբերել ենք միայն այն օրինակները, որոնք նույնական են համեմատվող սահմանում-

ներում: 
121 Նույն տեղում: 
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«Ստորատն զանկատարութիւն տրամախոհութեան ցուցանէ, որզան՝ ոչ ես, 

այլ շնորհքն Աստուծոյ» (անդ, 430ա), Սիմեոն Ջուղայեցի ՝«Ստորատն է, որ զկնի 

անկատար բանից դնի առ ի նշանակելոյ զանկատարութիւն տրամախոհութեան, 

որկէն…. եւս ոչ ես, այլ շնորհքն Աստուծոյ որ յիս»122: 

Համեմատաբար ինքնուրույն են միջակետի և վերջակետի բացատրություն-

ները՝ «միջակէտն զխառնակումն տրամախոհութեան ի միմեանց ոճով մեկնէ», 

«վերջակէտն զկատարումն տրամախոհութեան ցուցանէ» (անդ): 

«Յաղագս յիախնդրութեան» հատվածում ըստ խոսքի մասերի տրված են յ-

ի գրության առանձնահատկությունները, որոնց հիմքում Արիստակեսի ուղղա-

գրական կանոններն են123: Այսպես, վերջնահանգ յ-ի գրությունը՝ 

ա. հատուկ և հասարակ անուններում. «Իսկական անուանք ուղղականք ոչ 

առնուն Յի, որզան՝ եկն Յուդա, իսկ հոլովականք՝ առնուն, որբար՝ դստերք Յու-

դայ: Բայց պատահականքն՝ թէ ուղղականք և թէ հոլովականք, առնուն, որգոն՝ 

քահանայ, ծառայ, քրիստոնեայ, քահանայի, ծառայի, քրիստոնէի, հայր, հարք», 

բ. բայի եղանակային ձևերում. «Բայք հրամայականք ոչ առնուն Յի, իսկ 

այլքն առնուն, որզան՝ գնա դու ի տուն, գնայ Պետրոսն ի տուն», 

գ. ընդունելության հոլովաձևերում. «Ընդունելութեան հոլովքն Յի առնուն, 

որգոն՝ սիրելոյ, սիրեցելոյ», 

դ. դերանվան թվակազմության մեջ. «Դերանուանցն յոգնականքն ոչ առ-

նուն Յի, որգոն՝ սոքա, սոցա: Իսկ եզականքն՝ են, որք առնուն, և են, որք ոչ առ-

նուն, քանզի տեսակին նախագաղափար և ածանցականն՝ ոչ առնուն, հիբար՝ ես, 

դու, սա, դա, նա, իմ, քո, սորա, դորա, նորա, իսկ կրկնածականքն առնուն, որ-

բար՝ իմոյ, քոյ, սորայ, դորայ, նորայ», 

ե. մակբայների մեջ. «Առբայքս այսոքիկ Յի առնուն՝ վերայ, վերոյ, ներքոյ, 

յառաջոյ, յետոյ, յայ, վայ, աղեղուղիայ: Իսկ այսցր ոչ է պիտո՝ ահա, այո, հա, 

տա, հապա, բա», 

զ. շաղկապների մեջ. «Շաղկապիցն ոչ է պիտոյ Յի, որզան՝ ապա, ապա 

ուրեմն» (անդ): 

Այսպիսի ցուցումներ տեղ են գտել նաև լատինատիպ այլ քերականություն-

ներում, սակայն ձևակերպման և մատուցման ոճով մեր քննած հատվածին առա-

վելապես մոտ է Սիմեոն Ջուղայեցու շարադրանքը, որտեղ նշված են նույն կա-

նոնները՝ ըստ խոսքի մասերի հաջորդականության124: 

                                                
122 Նույն տեղում, էջ 221: 
123 Լ. Խաչերյան, Գրչության արվեստի լեզվական-քերականական տեսությունը միջնադարյան Հա-

յաստանում, Երևան, 1962, էջ 230-251: 
124 Սիմեոն Ջուղայեցի, էջ 143-146: 
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Հաջորդ հատվածը կոչվում է «Յաղագս ստուգաբանութեան»: Սրան երկու 

խնդիր է հատկացվում՝  թեքական ձևերի, այսինքն՝ հոլովվող ու խոնարհվող 

բառերի ուղղագրության բացահայտում և բառիմաստի վերծանում: 

ա. «Ստուգաբանութիւն յաղագս հոլովմանց». «Արդ՝ զԴաւիթ անունն Դավ-

թի պարտ է հոլովել և ոչ Դաւթայ, քանզի ինն իւր սեպհականէ: Եւ նմանապէս՝ 

փոքրիկ, փոքրկի, աղջիկ, աղջկի: Եւ նընդունելութեան հոլովսն, օղն հոլովի ողի, 

որզան՝ մաքրօղ, մաքրողի: Նոյնպէս և բայն ըստ ներգործականին, եթէ հրամա-

յական է, պարտ է լուսաւորեա՛ ասել, քան թէ լուսաւորեայ, որ սահմանական է: 

Եւ եթէ կրաւորական իցէ, լուսաւորիր պարտ է ասել: Եւ դարձեալ՝ եթէ ուղղական 

անուան վերջն Ին իցէ նեզական հոլովսն, ի գործիականումն և բակառականումն 

միայն յԵչ փոխարկի, հիզան՝ ոսկեաւ, զոսկեաւ, իսկ նայլսն ի Ւիւն փոխարկի, 

որգոն՝ ոսկւոյ, զոսկւոյ: Իսկ ընյոքնականսն յամենայնում յԵչ փոխարկի, հիբար՝ 

ոսկեաց, զոսկեաց: Սոյնպէս ի վերայ այլոց» (անդ): Այս տեսակը վկայված է 

նաև Սիմեոն Ջուղայեցու քերականության մեջ, որը ստուգաբանության երեք 

եղանակ է ճանաչում՝  «ըստ ծանօթութեան, ըստ լծորդութեան և ըստ հոլով-

ման»125: 

բ. «Ստուգաբանութիւն յաղագս բառի քերթութեան». այս տեսակի հիմքում 

Մովսեսի ստուգաբանական ուսմունքն է. «Իսկ ըստ քերթութեան՝ կամ ըստ ձայ-

նին լինի կամ ըստ իրին, ըստ ձայնին՝ որպէս ճնճղուկ, ըստ իրին՝ որպէս սա-

պատ» (անդ, 430բ): 

«Սահման քերականութեան» երկի նշանակությունը, հատկապես բերած 

նորությունները գնահատելու համար կարևոր է նկատի առնել դրա ստեղծման 

ժամանակը: 17-րդ դարում նոր շրջանի քերականության առաջնեկը համարվում 

է Սիմեոն Ջուղայեցու աշխատությունը, որը նախքան տպագրվելը, այսինքն՝ 

1725 թվականը, ձեռագիր վիճակում կիրառության մեջ է եղել դեռևս 1637 

թվականից. այս հանգամանքը որոշ հետազոտողների թույլ է տվել Ջուղայեցու 

գործը ժամանակով առաջ դնել ավելի վաղ տպագրված քերականություններից 

(Կղեմես Գալանոս, Հովհաննես Հոլով Կոստանդնուպոլսեցի, Ոսկան Երևան-

ցի)126: «Սահման քերականութեան» երկի մեզ հասած հնագույն գրչագրերը 

գրվել են 1621 (ՄՄ 2018), 1624 (ՄՄ 2292) և 1634 (ՄՄ 1686) թվականներին, 

այսինքն՝ առնվազն ժամանակագրորեն կասկած չի հարուցում, որ այս քերակա-

նությունը նախորդում է Ջուղայեցու ձեռագիր աշխատությանը, և նրանով է 

                                                
125 Նույն տեղում, էջ 151: 
126 Հ. Միրզոյան, Սիմեոն Ջուղայեցի, Երևան, 1971, էջ 37-39, Հ. Մխիթարյան, «Սիմեոն վարդա-

պետ Ջուղայեցու մատենագրական և քերականագիտական վաստակը», Էջմիածին, Է, 1968, 

էջ 35-44: 
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սկիզբ առել հայերենի հունալատինատիպ քերականությունը: Ըստ այդմ՝  հիմք 

ընդունելով այս ձեռագրերի վաղեմությունը՝ կարելի է ենթադրել, որ վերևում 

նշված նոր եզրերը կամ ձևակերպումները, որոնք կրկնվում են ժամանակի այլ 

քերականական աշխատություններում, յուրացված են «Սահման քերականու-

թեան» գործից: 

TIGRAN SIRUNYAN, TATEVIK MANUKYAN 

DEFINITIONS OF GRAMMAR: THE FIRST BRIEF GRAMMAR  

OF THE GREEK-LATIN TYPE (17th century)
127

 

Keywords: Brief grammar, manuscript, handbook of Greco-Latinzing 

type, Simeon Jughayets‘i, textbook, phonetics, parts of speech, 

Latinizing period. 

An anonymous work entitled Definitions of Grammar is preserved in 24 

manuscripts of Matenadaran: the oldest is from the 17th century, and latest was 

written in the 19th century.  

The Definitions of Grammar is essentially a handbook of Greco-Latinizing type, 

with a traditional presentation of grammar on the basis of the Grammar by Dionysius 

Thrax and supplemented with novelties from the Latinizing grammars of Classical 

Armenian, mostly alien to Armenian. The main material of this work is purely 

grammatical and defined from letter to word, without any section on the syntax. At 

the end of the work, there is an appendix entitled "Instructions in Grammar" with 

some information on the punctuation and a few notes on spelling. 

Simeon Jughayets‘i’s work which circulated in handwritten form since 1637 is 

regarded as the first grammar of the modern period. The oldest extant manuscripts 

of the Definitions of Grammar are dated 1621 (M 2018), 1624 (M 2292) and 1634 

(M 1686). Hence, this Grammar precedes the handwritten work of Jughayets‘i and 

is the first Armenian grammar of Greco-Latinizing type. Thus, the new terms and 

formulas of this text occurring in other grammars of that time could be considered 

as borrowed from the Definitions of Grammar. 
  

                                                
127 This work has been supported by the RA MESCS Science Committee within the frame of the 

research project № 18T-6B200. 
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ТИГРАН СИРУНЯН, ТАТЕВИК МАНУКЯН 

"ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАММАТИКИ" – ПЕРВАЯ КРАТКАЯ  

ГРАММАТИКА ГРЕКО-ЛАТИНСКОГО ТИПА (XVII в.)
128

 

Ключевые слова: Малая грамматика, рукопись, пособие греко-латинского 

типа, Симеон Джугаеци, учебник, фонетика, части речи, 

латинизирующий период. 

Анонимное сочинение “Определения грамматики” дошло до нас в 24 

рукописях Матенадарана: самая древняя относится к XVII в., а самая поздняя 

– к XIX в.  

“Определения грамматики” – пособие греко-латинского типа: с тради-

ционным представлением грамматики на основе армянского грецизирован-

ного перевода грамматики Дионисия Фракийского, с дополнениями из арсе-

нала латинизирующих грамматик. Некоторые из использованных в нем форм, 

а также грамматичеких категорий – это чуждые классичекому армянскому 

грецизмы и латинизмы. Основной материал трактата – чисто грамматический 

и представлен от буквы до слова. В нем нет раздела, посвященного синтаксису. 

В конце сочинения имеется дополнение: "Наставления по грамматике", содер-

жащее сведения по пунктуации и некоторые замечания по правописанию.  

Первенцем грамматики нового времени считается труд Симеона Джугае-

ци, которым в рукописном виде пользовались начиная с 1637 года. Древней-

шие дошедшие до нас рукописи анонимного "Определения грамматики" напи-

саны в 1621 (М 2018), 1624 (М 2292) и 1634 (М 1686) гг., то есть эта грамматика 

предшествует рукописному труду Джугаеци, являясь первым учебником ар-

мянской грамматики греко-латинского типа. Следовательно, использованные 

в ней новые термины или формулировки, если они повторяются в других грам-

матиках того времени, могли быть заимствованы из “Определений грам-

матики”. 

                                                
128 Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке МОНКС РА в 

рамках научного проекта № 18T-6B200. 



ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Natural Sciences – Естествознание 

ՋՈՒԼԻԵՏՏԱ ԷՅՆԱԹՅԱՆ 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան 

ԵՐԿՐԱԳՆԴԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ ՀԱՅ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՄԵՋ ՄԻՆՉԵՎ XIII Դ.՝ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԵՐԶՆԿԱՑԻ 

Բանալի բառեր՝ Աստղագիտություն, Արիստոտել, Պտղոմեոս, արաբական 
գիտություն, Եզնիկ Կողբացի, Անանիա Շիրակացի, Հովհաննես 
Երզնկացի, «Զարդք երկնից» բանաստեղծությունը: 

 
Երկնքի մասին գիտության հիմքը կազմում են դիտումներից ստացված 

փաստերը։ Դրանց ուսումնասիրության եղանակները տարբերվում են երկրային 
բոլոր գիտությունների աշխատելաոճից։ Աստղագիտական տվյալները օգնում 
են մյուս գիտությունների զարգացմանը։ Օգնելով մյուսներին՝ աստղագիտու-
թյունն օգտվում է նրանց հաշվարկներից։ Ֆիզիկոսներն օգնում են աստղագետ-
ներին գտնել երկնային մարմիններն ուսումնասիրելու նոր մեթոդներ, իսկ մա-
թեմատիկոսները տալիս են նոր, լավագույն միջոցներ, տարբեր հաշվումների 
տեսակներ, առանց որոնց աստղագիտության զարգացումը անհնարին կլիներ։ 

Աստղագետները հաճախ օգնում են վերականգնել պատմական իրադար-
ձությունների ժամանակը՝ առաջնորդվելով Արեգակի խավարումների հաշ-
վարկներով։ Փաստերի կուտակման համար դիտողներից պահանջվել է երկար 
ժամանակ, որից հետո այդ ամենն ընդհանրացնելով, մարդիկ ստեղծել են երկն-
քի մասին գիտությունը՝ աստղագիտությունը։ 

Ակնհայտ է, որ աստղագիտությունը ծագել և զարգացել է մարդու գործնա-
կան կարիքները հոգալու համար։ Հնագույն ժամանակներում աստղագիտու-
թյան հիմնական նպատակը ժամանակի ճշգրիտ հաշվարկն էր։ Հողագործու-
թյամբ զբաղվողների համար անհրաժեշտ էր ունենալ ճշգրիտ ժամանակացույց, 
որով կարելի էր առաջնորդվել գյուղատնտեսական աշխատանքները կազմա-
կերպելիս։ Երկնքի առաջին դիտողները հասկացան, որ Արեգակի և աստղերի 
դիրքերով կարելի է որոշել ժամանակը, կազմել տարեկան օրացույցը։ Գիտեին, 
որ կեսօրին Արեգակն ունենում է այդ օրվա ամենաբարձր դիրքը երկնքում և որ 
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նրա բարձրությունը հորիզոնից, տարվա ընթացքում փոփոխվում է։ Ամռանն 
այն ավելի բարձր է լինում, քան ձմռանը։ Անընդհատ փոփոխվում են Արեգակի 
ծագման և մայրամուտի կետերի դիրքերը։ 

Դիտումների արդյունքում համոզվել էին, որ Արեգակի ամենաբարձր կետը 
երկնքում լինում է հունիսի 22-ին (ամառային արևադարձ), ամենացածրը՝ դեկ-
տեմբերի 22-ին (ձմեռային արևադարձ), իսկ մարտի 21-ին (գարնանային օր-
հավասարի օր) և սեպտեմբերի 23-ին (աշնանային օրհավասարի օր) օրվա եր-
կու հատվածները հավասարվում են։ 

Այժմ գրեթե բոլոր երկրներն օգտագործում են արեգակնային օրացույցներ։ 
Նրանց հիմքում ընկած է այն ժամանակը, որի ընթացքում Արեգակը երկու ան-
գամ անցնում է գարնանային օրահավասարի կետը (տրոպիկական տարի)։ 

Ծովագնացները կարողանում էին աստղերի միջոցով որոշել իրենց անհրա-
ժեշտ ճանապարհի ուղղությունը։ Նույն նպատակներին աստղագիտությունը 
ծառայում է և մեր օրերում։ Ծովում նավերի, օդում ինքնաթիռների ճշգրիտ դիր-
քը որոշվում է աստղերի միջոցով։  

Դիտելով Արեգակի ամենօրյա ծագումը և մայրամուտը, հորիզոնի նկատ-
մամբ աստղերի տեսանելի շարժումները, մարդիկ կարծում էին, թե երկնային 
լուսատուները պտտվում են անշարժ Երկրի շուրջը։ Երկնային մարմինների մե-
զանից ունեցած հեռավորությունների համեմատ, Երկրի չափերն աննշան են, 
այդ պատճառով, Երկրի վրա դիտողի տեղաշարժից լուսատուների դիրքը երկ-
նային սֆերայի վրա գործնականում չի փոխվում։ 

Երկրայինն ու երկնայինը խիստ տարբերվում էին միմյանցից։ Շատ ավելի 
ուշ պարզվեց, որ Երկիրը նույնպես երկնային մարմին է, ոչնչով մյուսներից չի 
տարբերվում և մյուս մոլորակների նման պտտվում է Արեգակի շուրջը, որ աստ-
ղերը Արեգակի նման լուսավորներ են և շատ դեպքում չափերով գերազանցում 
են Արեգակին։ Իսկ Արեգակի տարեկան պտույտը հետևանք է երկրագնդի՝ Արե-
գակի շուրջը շարժման։ Քանի որ մենք չենք զգում այդ շարժումը, մեզ թվում է, 
թե մենք անշարժ ենք, և Արեգակն է պտտվում մեր շուրջը։ 

«Բնության մասին գիտությունը ուսումնասիրելիս,– գրում է Արիստոտե-
լը,– պետք է փորձել նախ և առաջ որոշել այն, ինչը վերաբերում է սկզբին... 
Ամեն ինչ ստանում են արդեն իմացածի շնորհիվ, քանի որ տարբեր է այն, ինչ 
հասկանալի է մեզ և այն, ինչ հասկանալի է ընդհանրապես»1։ 

Պյութագորասը (VI դ. մ. թ. ա.) սովորեցնում էր, որ Երկիրը մյուս երկնային 
մարմինների նման գնդաձև է և առանց որևէ միջնորդության ու օգնության 
կախված է տիեզերքի կենտրոնում։ Ըստ նրա՝ մոլորակները Երկրի շուրջը 
պտտվում են համակենտրոն շրջաններով։ Ունե՞ր արդյոք նա ապացույց այդ 

                                                
1 Аристотель, “О небе,” Сочинения, т. 3, Москва, 1981, с. 61. 
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պնդումն անելու համար, հայտնի չէ2։ Երկրի շուրջը համակենտրոն շրջանային 
պտույտների փոխադարձ ազդեցությամբ ներկայացվող երկրաչափական մտա-
հայեցողական տեսությունը հետագայում ամփոփվեց Պտղոմեոսի «Մեծ հավա-
քումն» (ավելի հայտնի «Ալմագեստ» արաբերեն խորագրով) աշխատություն 
մեջ (մ. թ. II դ.)։ Լուսնի մութ և լուսավոր մասերի միջև կորաձև սահմանը դի-
տելով՝ նա իրավացի կերպով տեսնում էր Լուսնի, ինչպես նաև Երկրի գնդաձևու-
թյան ապացույցը։ 

Դիտողները հենվում էին ակնհայտ երևույթների վրա.  
1) Տեսանելի հորիզոնը շրջանաձև է, նրա չափերը մեծանում են դիտման 

կետի բարձրությունից կախված։ 
2) Երկրի ցանկացած մասում հորիզոնը երևում է շրջանաձև, և նրա հեռա-

վորությունն ամենուր նույնն է։ 
3) Ծովում մոտեցող նավի վերևի մասը երևում է սկզբում, որից հետո 

երևում են նրա ավելի ցածր մասերը։ 
4) Լուսնի խավարումների ժամանակ Երկրի ստվերը Լուսնի վրա երևում է 

շրջանաձև։ 
Այսպիսով, Երկրի գնդաձևության մասին գիտեին վաղ ժամանակներից, 

իսկ Երկրի օրական պտույտի մասին ճշգրիտ տեսակետ XVI դ. հայտնեց Ն. Կո-
պեռնիկոսը։ «Բնական գիտությունների զարգացման և աշխարհի ժամանակա-
կից պատկերը ստեղծելու համար Կոպեռնիկոսի կատարածի ընդհանուր արդ-
յունքն է երկնքի և Երկրի միջև գոյություն ունեցող տարբերության ժխտումը, 
որը սկիզբ դրեց աշխարհի նյութական միասնության գաղափարին»3, – կարծում 
են գիտության պատմության ուսումնասիրողները։  

Միջին դարերում աստղագիտական հարցերի շուրջ Պտղոմեոսի հեղինակու-
թյունը համարվում էր որոշիչ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանից ավելի 
համոզիչ էր լինում Արիստոտելի բացառիկ հեղինակությունը։ Իրականում, հու-
նական աստղագիտության պատմությունն ավարտվում է Պտղոմեոսի «Ալմա-
գեստ»-ով4։ «Այն կարելի է համարձակ անվանել միջնադարյան աստղագիտու-
թյան հանրագիտարան»5։ Այստեղ էին հավաքված նախորդ դարերի գիտնա-
կանների տեսական եզրակացությունները, ըստ որոնց՝ երկինքը գնդաձև է, 
կենտրոնում գտնվում է գնդաձև անշարժ երկիրը: 

                                                
2 А. Берри, Краткая история астрономии, Москва-Ленинград, 1946, с. 36. 
3 Ганс-Юрген Тредер, “Значение коперниканства для современной физической и 

астрономической картины мира”, Вопросы философии, № 3, 1974, с. 62. 
4 А. Берри, նշվ. աշխ., էջ 72: 
5 Նույն տեղում, էջ 64: 
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Արիստոտելի բնագիտական աշխատությունները նվիրված են բնական, 
շարժվող մարմինների տարբեր տեսակների ուսումնասիրությանը: Այդ մասին 
նա գրում է այսպես. «Ամեն շարժիչ շարժում է ինչ-որ բան, իր հերթին շարժման 
մեջ է ինչ-որ բանի շնորհիվ... Մենք պետք է ընդունենք, որ կա ինչ-որ նախնա-
կան շարժիչ, որը մնալով անշարժ, ուրիշ ոչնչով չի շարժվում»6: Այդպիսի մշտա-
կան շարժումը, ըստ նրա, կարող է լինել միայն... անընդհատ հավասարաչափ 
շրջանային շարժումը: 

«Անաքսիմենեսը, Անաքսագորասը, Դեմոկրիտոսը Երկրի անշարժության 
պատճառ են համարում երկրի տափակ ձևը, − գրում է Արիստոտելը: Իբր դրա 
շնորհիվ Երկիրը չի ճեղքում իրենից ներքև գտնվող օդը: Վերջինս զրկվելով 
շարժվելու հնարավորությունից, անշարժ է մնում, որի արդյունքում առաջացած 
հողմերը կարողանում են պահել Երկրի ծանրությունը: Սակայն նույն բանը կա-
րող է լինել նաև Երկրի գնդաձևության դեպքում»7: Ըստ նրա՝ հասկանալի է, որ 
«Երկիրը գտնվում է կենտրոնում և անշարժ է, որովհետև դեպի վերև գցած ծան-
րությունները ընկնում են դարձյալ նույն տեղը, եթե ուղարկվել են նույնիսկ դե-
պի անվերջ մեծ հեռավորություն»8։  

Հույն գիտնականների՝ տիեզերքի մասին մոռացության մատնված տեսու-

թյունը ինչ-որ չափով պահպանվում էր «արևելյան աստղագետների մեկնողա-

կան գործերում, որոնցում նյութը ներկայացվում էր ավելի հասկանալի եղանա-

կով»9: «Վաղ միջնադարում, − գրում է միջնադարյան գիտության մասնագետ 

Վ. Վ. Բարտոլդը, − հին հունական գիտությունը գտնում էր իր հետագա զար-

գացման համար ավելի ապահով տարածք՝ Միջին և Մերձավոր Արևելքում, քան 

սեփական հայրենիքում: Պատճառը քրիստոնեական եկեղեցու դաժան հալա-

ծանքներն էին հին հունական տեսությունների հանդեպ: Փակվում էին հին հու-

նական, հեթանոսական տաճարները, գրադարանները... Հետապնդումներից 

խուսափելու համար, հունական գիտության հետևորդները, իրենց հետ վերցնե-

լով գիտական աշխատությունները, փախչում էին Արևելք: V դարից Սասանյան 

Իրանը դարձավ նրանց փրկության վայրը»10: 

Աշխարհի մասին հնագույն գիտելիքներ պահպանվել են նաև արաբ աստ-

ղագետների և մաթեմատիկոսների մեկնողական գործունեության շնորհիվ: VII 

դարում Արևելքում նկատվում է մեծ հետաքրքրություն աստղագիտության 

                                                
6 Аристотель, նշվ. աշխ., էջ 29: 
7 Նույն տեղում, էջ 332: 
8 Նույն տեղում, էջ 337։ 
9 А. Гурвич, “Что есть время?”, Вопросы Литературы, № 11, 1968, с. 14. 
10 В. В. Бартольд, Культура мусульманства (Сочинения, т. IV), Москва, 1975, с. 77. 
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նկատմամբ: Բաղդադը, լինելով խալիֆների մայրաքաղաքը, դարձավ ժամանա-

կի գիտական հետաքրքրությունների կենտրոն: Արաբ վաճառականների քարա-

վանների ճանապարհները անցնում էին Բաղդադից դեպի Արևմուտք: Հիմնա-

կանում կրթված քրիստոնյա ասորիներն էին հունարենից թարգմանություն 

անում արաբերեն: 

Արաբ վաճառականները, օգտվելով աստղագիտական գիտելիքներից՝ եր-

կարատև ճանապարհորդությունների ժամանակ կարողանում էին կողմնորոշ-

վել անմարդաբնակ վայրերում, բաց ծովում: Տիեզերքի կառուցվածքի արիստո-

տելյան տեսությունը IX դարում ծանոթ էր Աբու Նասր ալ-Ֆարաբիին (870-950): 

Նրան առաջին հերթին հետաքրքրում էր տիեզերքի առաջացումը: Տիեզերագի-

տության տեսությունը նա վերցրել է Արիստոտելից11: 

XI դարի արաբ հռչակավոր գիտնական Աբու Րեյհան Բիրունին (973-1048) 

աստղագիտական գիտելիքները ներկայացնելիս բերում է հույների, պարսիկնե-

րի, հնդիկների դատողությունները12: Նրա «Գիտություն աստղերի մասին» 

հայտնի աշխատությունը պահպանվել է արաբերեն և պարսկերեն լեզուներով: 

Այն ուսումնական ձեռնարկ է աստղագետի համար, որը պետք է ունենա գիտե-

լիքներ մաթեմատիկայից, աշխարհագրությունից, ժամանակի հաշվարկից: 

Կոնկրետ հարցի մասին խոսելիս նա գրում է. «Ես չգիտեմ, սա պարսիկների 

կարծիքն է, թե ուրիշների, բայց հույների գրքում այդ մասին չի հիշատակ-

վում»13: Բիրունին գրում է. «Երկնակամարը գնդաձև մարմին է, որը շարժվում 

է տարածության մեջ: Մենք գտնվում ենք երկնակամարի կենտրոնում, որի շուրջ 

պտտվում են ութ շրջաններ: Նրանցից ամենափոքրը և կենտրոնին ամենամոտը 

Լուսնի երկնակամարն է ... Որոշ մարդիկ համարում են, որ ութերորդ շրջանից 

հետո գտնվում է իններորդը, որն անշարժ է: Հնդիկներն իրենց լեզվով այն ան-

վանում են «բրահմանդա»՝ այսինքն «Բրահմայի ձու»»14: ««Գիտություն աստ-

ղերի մասին» գրքի աստղագիտական գլուխը կազմված է Պտղոմեոսի «Ալմա-

գեստի»՝ աշխարհի մասին տեսության համաձայն»15, համոզված են գիրքը 

պատրաստողները: 

                                                
11 В. П. Демидчук, “Космология ал-Фараби и ее основные источники”, ал-Фараби, Науч-

ное творчество, сб. статей, Москва, 1975, с. 25. 
12 Абу Рейхан Беруни, Избранные произведения, VI, Книга вразумления начаткам науки о 

звездах, Ташкент, 1975, с. 8. 
13 Նույն տեղում, էջ 113։ 
14 Նույն տեղում, էջ 50։ 
15 Նույն տեղում, էջ 13։ 



 

116 Ջուլիետտա Էյնաթյան  

Այս առիթով տեղին է հիշել գիտության պատմության հայտնի ուսումնասի-

րող Օ. Նեյգեբաուերի կարծիքը. «Մինչև Նյուտոնը, աստղագիտությունը կազմ-

ված էր հելլենիստական աստղագիտության փոխակերպումներից, ինչպիսի 

վարպետությամբ էլ ներկայացնելիս լինեին»16: 

Եվրոպայի համալսարաններում ընդունված տիեզերքի կառուցվածքի մա-

սին եղած պատկերացումներն ամփոփված են Կոնրադ Ֆոն Մեգենբերգի17 

«Բնության գիրք» աշխատության մեջ XIV դ.), ըստ որի՝ տիեզերքի կենտրոնում 

երկիրն է, շուրջը յոթ մոլորակների ոլորտները, անշարժ աստղերի երկնակամա-

րը և էլի երկու ոլորտ: 

Հայ մատենագրության սկզբնավորման փուլում հին հունական գիտության 

ձեռքբերումների մասին գիտելիքները հիմնված են մեծ մասամբ Արիստոտելի և 

Պտղոմեոսի ուսմունքների վրա: Այբուբենը ստեղծելուց հետո դպրոցների լա-

վագույն սաներին ուղարկում էին Բյուզանդիա, Ալեքսանդրիա՝ նոր գիտելիքներ 

ձեռք բերելու, հունարեն, ասորերեն սովորելու, հիմնական գրքերը հայերեն 

թարգմանելու համար, առաջին հերթին՝ Աստվածաշունչը18: 

Եզնիկ Կողբացին, որ գաղափարական հարցերի ասպարեզում մի ամբողջ 

տասնամյակ առաջին դեմքն էր, համոզված էր, որ Աստված միակ անփոփոխ, 

անքննելի ստեղծագործ էությունն է, որը ստեղծել է ամբողջ աշխարհը19: «Իր 

տիեզերագիտական հայացքներում Եզնիկը հետևում է Աստվածաշնչին, և նրա 

տեսակետները բավական մեծ հետընթաց են Արիստոտել-Պտղոմեոսյան ուս-

մունքի համեմատ»20: Դիմելով հեթանոսներին՝ նա քննադատում է Պյութագորա-

սին և մյուսներին, քանի որ նրանց գաղափարները միշտ չէ, որ համընկնում են 

քրիստոնեական պատկերացումներին21: Նրա «Եղծ աղանդոցը» իր քննադա-

տությունը ուղղում է նաև պարսկական զրադաշտականությունը22: Եզնիկ Կող-

բացու մասին Մ. Աբեղյանը գրում է. «Նա իր տեսությունը կազմում է սովորա-

բար Ս. Գրքի խոսքերի մեկնությամբ ընդդեմ արտաքին իմաստունների»23: Ար-

                                                
16 О. Нейгебауер, Точные науки в древности, Москва, 1968, с. 18. 
17 Ծնվել է Գերմանիայում, կրթություն ստացել տեղում, հետո Փարիզում, դասավանդել է 

Վիեննայում։ (Ф. Даннеман, История естествознания, т. 1, Москва, 1932, с. 342-346)։ 
18 С. С. Аревшатян, Формирование философской науки в древней Армении (V-VI вв.), Ере-

ван, 2016, с. 40. 
19 Նույն տեղում, էջ 89: 
20 Նույն տեղում, էջ 108. 
21 Նույն տեղում, էջ 94: 
22 Նույն տեղում, էջ 98: 
23 Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Գ, Երևան, 1968, էջ 161: 
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տաքին իմաստունների և աստվածաշնչյան գիտելիքները համեմատելով՝ Եզնի-

կը գրում է. «զԼուսին, որ ամսոյ ամսոյ հիւծանի, գրեթե և մեռանի, և ապա 

սկիզբն առնու կենդանանալոյ, զի քեզ զՅարութեան օրինակն նկարիցէ»24: 

VII դարի ականավոր մաթեմատիկոս, աստղագետ Անանիա Շիրակացու 

գիտական ժառանգությունն ուրույն տեղ է գրավում հայ միջնադարյան բնագի-

տական գիտելիքների պատմության մեջ: Հետագա դարերի հայ գիտնականնե-

րի՝ Գրիգոր Մագիստրոսի, Հովհաննես Սարկավագի, Հովհաննես Երզնկացու 

համար Անանիա Շիրակացին բնագիտական հայացքների կարևոր աղբյուր էր:  

Շիրակացին համաձայն է հույն գիտնականների տեսությանը, ըստ որի՝ 

«Զերկիր ոմանք յարտաքնոց բարեաց փիլիսոփայիցն ասացին, թէ՝ ձևացեալ է 

իբր սկուտեղ։ Եւ ոմանք ասացին իբր զգունդ... և հողմոյն սաստկութեամբ ի վեր 

փչելով, և երկրիս թանձրահող ծանրութեամբ ի վայր կալով կափչի հողն յի-

րեարս... ջուրցն ի վեր կոյս և խտանայ երկրային մարմինս ի ներքոյ ջուրցն... Եւ 

քանզի երկիրս ի միջոցի երկնի կառուցաւ, ոչ թոյլ տայ սմա երկին իւրով երա-

գութեամբն ի ներքին կիսագունդն խոնարհել»25: 

XIII դարի տիեզերագիտության մասին գիտելիքներ պահպանվել են նշա-

նավոր մատենագիր Հովհաննես Երզնկացու մոտ: Նա իր դարի խոշոր գիտնա-

կան-վարդապետի մեծ համբավ է ձեռք բերել: Բացի այդ, նա նաև բանաստեղծ 

էր՝ կրոնական ու աշխարհիկ տաղերի, շարականների, քարոզների հեղինակ: 

Եկեղյաց գավառի Երզնկա քաղաքը XIII-XIV դարերում վերելք է ապրում: 

Գտնվելով առևտրական տարանցիկ ճանապարհների վրա՝ այն դառնում է ար-

հեստների, առևտրի, մշակութային-կրթական կենտրոն: «Երզնկան Հայաստանի 

մէջ ճեմարան մը կներկայացներ, կարծես ճիգ մը ունէր մրցելու Կիլիկիո հետ, 

որ ուսումնական վարդապետներուն կեդրոնավայրն էր»26, − գրում է Մ. Պո-

տուրյանը: Քաղաքի դպրոցների զարգացման գործում մեծ դեր էին խաղում 

ականավոր գիտնական վարդապետները, որոնք շրջում էին երկրի զանազան 

վայրերում, հատկապես Կիլիկիայում, զբաղվում ուսուցման, գիտության և մշա-

կույթի տարածման և զարգացման գործով: 

Այդպիսի դեմքերից է Հովհաննես Երզնկացին: Նա գրում է. «Արդ, որ գի-

տութիւն ունի և ոչ գործէ, նման է մարդոյ, որ մի աչք ունի: Նոյնպէս՝ եւ որ գործէ՝ 

                                                
24 Եզնիկ Կողբացի, Եղծ աղանդոց (Մատենագիրք Հայոց, հ. Ա., Ե դար), Անթիլիաս - Լիբանան, 

2003, էջ 435: 
25 Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտութիւն և տոմար, աշխատությամբ Ա. Աբրահամյանի, 

Երևան, 1940, էջ 9։  
26 Հ. Մ. Պոտուրյան, Կոստանդին Երզնկացի՝ ԺԴ դարու բանաստեղծ և իւր քերթուածները, Վենե-

տիկ, 1905, էջ 10։ 
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եւ ոչ ունի զուսումն գիտութեան, եւ նա միակնի է, իսկ որ ունի ուսումն, Բ (եր-

կու) աչաւքն է լուսաւոր, մարդ է կատարեալ»27: Երզնկացին հետևորդ է արիս-

տոտելյան այն տեսության, որ չորս տարրերն են այն նյութը, առանց որոնց բնու-

թյան մեջ որևէ բան չի կարող գոյանալ՝ հողի, ջրի, օդի, կրակի միացությունն է 

բնության բոլոր առարկաների հիմքը. «Տարերք են չորք, որք նիւթք են ամենայն 

տեսակաց կենդանեաց եւ անկենդանեաց: Եւ են այսոքիկ՝ երկիր, ջուր, աւդ, 

հուր»28:  

Երզնկացու համար թեև առաջնային աղբյուր են ծառայել Աստվածաշունչը 

և եկեղեցու նշանավոր հայրերի երկերը, այդուհանդերձ, նա քաջատեղյակ է 

եղել նաև անտիկ շրջանի, ինչպես նաև իսլամական գիտության նվաճումնե-

րին29: Նա շուրջ երեք տարի՝ «1281-1284 թթ. ճանապարհորդելով Մերձավոր 

Արևելքում, հնարավորություն է ունեցել մոտիկից ծանոթանալու մահմեդական, 

առանձնապես արաբական աշխարհի գիտությանը... Ամենայն հավանականու-

թյամբ, Կիլիկիայի՝ արաբական աշխարհի հետ շփում ունեցող մտավորականնե-

րից մեկի օգնությամբ նա շարադրել է «Ի տաճկաց իմաստասիրաց գրոյ քաղեալ 

բանք» գործը, որը... արաբ և պարսիկ փիլիսոփաների ասույթների և աշխատու-

թյուների հիման վրա կազմված իմաստասիրական մի կոմպենդիում է, այ-

սինքն... ինքնուրույն շարադրանք որևէ ուսմունքի կամ ուսմունքների... Նա քաջ 

ծանոթ է եղել Մերձավոր Արևելքի հարևան ժողովուրդների մշակույթին»30: 

Այդ մեծ իմաստասերը առանձնացնում է հատկապես երկնային մարմիննե-

րի շրջագայության հարցերը. «Ամենայն արուեստք եւ մակացութիւնք... երիցս 

այսոցիկ կարաւտանան պիտոյից... Որպես եւ աստեղաբաշխականն արուեստի 

                                                
27 Յովհաննէս Երզնկացի, Մատենագրութիւն, հ. Ա., Ճառեր և քարոզներ, հրտ. պատրաստեցին 

Արմենուհի Երզնկացի Տեր Սրապյանը և Էդվարդ Բաղդասարյանը, Երևան, 2013, էջ 407։ 
28 Նույն տեղում, էջ 288։ 
29 Նույն տեղում, էջ 29։ 
30 Ս. Արևշատյան, «Հովհաննես Երզնկացու Իմաստասիրական անհայտ աշխատությունը», ԲՄ 

№ 4, 1958, էջ 298։ Արևշատյանը հետագայում հրատարակեց այդ բնագիրն առանձին 

գրքույկով՝ Ի տաճկաց իմաստասիրաց գրոց քաղեալ բանք, Երևան, 2009: Սեդա Բարսումյան-

Տադոյանը պարզել է, որ այն խիստ համառոտված թարգմանությունն է արաբերեն ծավալուն 

հանրագիտարանային «Ռասուիլ Իխվան ալ-Սաֆա» երկի, տե՛ս Ս. Բարսումեան-Տադոյեան, 

«Յովհաննէս Պլուզ Երզնկացիի «Ի տաճկաց իմաստասիրաց գրոց քաղեալ բանք»ին 

աղբիւրը՝ «Րասաʼէլ իխուան ալ-սաֆա» », Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 6, 1977-78, 

էջ 51-70, նույնի՝ Յովհաննէս Պլուզ Երզնկացիի «Ի տաճկաց իմաստասիրաց»-ը եւ իմաստասի-

րական արձակը իսլամական աղբիւրներուն լոյսին տակ, Պէյրութ, 1991: 
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նիւթ է էութիւն երկնային մարմնոյն, եւ հանճար հմտութեան նորին գիտել շրջա-

գայութեանն յեղանակ եւ զշարժումն ընթացից լուսաւորացն... իսկ կատարումն 

է ոչ առնելն նման նմա, այլ անվրէպ և անսղալ գիտութիւն նորին»31: 

Տարբեր ազգեր արարչությունը գնահատում են տարբեր գործերի համար, 

սակայն գերագույն հրաշքը մարդուն աստվածացնելն է, − կարծում է Երզնկա-

ցին: «Ամենայն ազգ, որք փոխեն զիրեարս ծննդեամբ, մինչեւ ի դադարումն 

ծնանելի բնութեանս, գովեն զերկին գործոն Աստուծոյ, զարարչութիւն առաջին 

եւ երկրորդս, զի քաղդէացիքն աստեղաբաշխական քննութեամբ գովաւղք եղեն 

սքանչելի գործոյն Աստուծոյ, երկրաչափութեամբն՝ եգիպտացիք, նաւագնացք՝ 

յընթացս անհետ շաւղաց ծովու գեղեցկասէրքն ի մարդկանէ յոսկոյ և յականց 

պատուականաց վայելչութիւնս գովեցին... Այլ գերագույն հրաշիւք գովելի է 

գործ տնաւրինութեանն Քրիստոսի, զի մեծ է աստուածացուցանելն զմարդ, քան 

ըստ պատկերի Աստուծոյ ստեղծելն, և յերկինս հանելն՝ քան իշխան երկրի կա-

ցուցանելն»32: Այլ ազգերի հետ գիտական հարցերում միասնական լինելու մա-

սին է Երզնկացու կարծիքը.  

«Զաշխատութիւնս այլոց առնել եպերական,  

Վասն է՞ր բնաւորեցան այս առ մարդկան: 

Եւ այսմ երեք-պատճառ ասեմ դիպողական 

Եւ դու ուղիղ մտօք լսէ յօժարական, 

Մի՝ թէ կարծիք ինչ է ուսումըն թերութեան 

Եւ կամ անշահ իսկ աշխատանքըն տըքնութեան: 

Երկրորդ՝ թէ ծոյլ իսկ և տարտամ է կրթութեան  

Եւ ոչ առեալ զուսման ճաշակըն քաղցրութեան 

Երրորդ՝ մախանք ինչ նախանձու և հեռական 

Որով մաշէ զհոգին հրով տոչորական... 

Մի՛ յայլասեռ յազգաց գարշիր խնդրօղդ ուսման 

Մի՛ յաղքատաց մեծամըտիր որպէս իշխան»33: 

Այս առիթով իր կարծիքն է հայտնում Լ. Խաչիկյանը. «Հարևան ու այլակրոն 

ժողովուրդների հետ բարի-դրացիական հարաբերություններ ստեղծելու և մշա-

կութային կապերն ամրապնդելու ջերմ ջատագովներից էր տաղանդավոր բա-

նաստեղծ ու գիտնական Հովհաննես Պլուզ Երզնկացին»34: 

                                                
31 Յովհաննէս Երզնկացի, Մատենագրութիւն, էջ 417-418։ 
32 Նույն տեղում, էջ 419։ 
33 Յովհաննու Երզընկացւոյ Զարդք երկնից առ Ապլոց իշխան, ի Կալկաթա, 1846, էջ 63։ 
34 Լ. Խաչիկյան, Աշխատություններ, հ. Գ., Երևան, 2008, էջ 550։ 



 

120 Ջուլիետտա Էյնաթյան  

Ի տարբերություն իր նախորդ (Անանիա Շիրակացի, Հովհաննես Սարկա-

վագ) և հաջորդ հայ իմաստասերների (Գրիգոր Տաթևացի, Հակոբ Ղրիմեցի)՝ 

Երզնկացին երկնային մարմինների մասին իր աշխատությունը շարադրել է 

միայն տիեզերագիտական գիտելիքների շրջանակում, առանց անդրադառնալու 

տոմարական կարևոր խնդիրներին։ Այսպես, Լուսնի երկու տեսակի ամիսների 

մասին տեղեկությունը որևէ հայ իմաստասերի մոտ չի հանդիպում35։ Փաստորեն 

գործ ունենք XII դարի բնագիտական հարցերի նվիրված մի դասագրքի հետ, 

որտեղ ներկայացված են իր ժամանակ տարածված տեսակետները։ 

Գտնելով, որ քրիստոնեական եկեղեցիների միջև եղած ծիսական և կանո-

նական տարբերությունները չպետք է խոչընդոտեն քույր եկեղեցիների մերձեց-

մանը, քանզի քրիստոնյաներին միավորողը ոչ թե տարբեր ժամանակներում, 

տարբեր միջավայրերում ընդունված ծեսերն ու կանոններն են, այլ հավատն առ 

Քրիստոս, Երզնկացին «կոչ է անում հետևել հայոց Առաքելական եկեղեցու որ-

դեգրած այն սկզբունքին, որ յուրաքանչյուր քրիստոնեական եկեղեցի անխա-

թար պահպանելով իր նախնիներից եկած ավանդույթները, կարող է առանց մե-

ղանչելու առ Աստված ունեցած հավատքի դեմ, համագործակցել մյուսների 

հետ»36: 
Երզնկացին համեմատում է բնությունը արհեստավորի հետ, որը ստեղծում 

է այն ամենը, ինչ գոյություն ունի: «Բնությունն, ըստ Երզնկացու, գործում է 
Աստծուց անկախ և ստեղծում ամեն ինչ՝ բուսական և կենդանական աշխարհը: 
Երկինքը, որ Երզնկացին նմանեցնում է հյուսնի, այսինքն բնության ձեռքերի, 
դա ոչ Աստծո, ոչ էլ նախախնամության խորհրդանիշն է. երկինքը իր գոտինե-
րով, մոլորակներով ու համատեղություններով բնության բաղկացուցիչ մասն է, 
և այն էլ ամենաակտիվ մասը, որի անդադրում շարժումը անթիվ-անհամար գո-
յերի առաջացման աղբյուրն է»37: 

Տիեզերքի կառուցվածքը և երկրի դիրքը բացատրելու համար նա իր նա-
խորդների նման բերում է ձվի օրինակը. «Եւ թէ օրինակ խնդրես, թէ որպէ՞ս կայ 
երկիրս ի մէջ երկնից, քեզ օրինակ ձու հաւուն: Բոլոր դեղնուցն, որ ի մէջն կայ՝ 
է նման երկրիս, և սպիտակուցն օդոյն նման և միզն բարակ, որ յետ սպիտակուցն 
է՝ այն ջրեղէն կամարն է, և խեճեպն հրեղէն երկինն... Նոյնպես և երկիրս ի մէջ 

                                                
35 Ջ. Էյնաթյան, «Հովհաննես Երզնկացին (XIII դ.) Լուսնի երկու տիպի ամիսների մասին», ԲՄ 

№ 27, 2019, էջ 86-96։ 
36 Յովհաննէս Երզնկացի, Մատենագրութիւն, հ. Ա., Երևան, 2013, էջ 618։ 
37 Ս. Արևշատյան, «Հովհաննես Երզնկացու իմաստասիրական անհայտ աշխատությունը», ԲՄ 

№ 4, 1958, էջ 300։ 
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երկու կիսագնդին երկնից կայ հաստատեալ բանիւ հրամանին Աստծոյ, որ ասէ. 
«Ես հաստատեցի զսիւնս նորա»38: 

Երկնքում Երկրի տեղը ձվին նմանեցնելու տեսակետին հանդիպում ենք 

բյուզանդական աստվածաբան, իմաստասեր Հովհան Դամասկացու (675-750) 

մոտ. «Երկրի տեղակայումը նման չէ ոչ քառանկյուն, ոչ եռանկյուն, ոչ շրջանա-

յին ձևին, այլ նման է ձվաձև կառուցվածքին»39:  

Հունարեն՝ տարբեր անտիկ և միջնադարյան փիլիսոփայական ու բառարա-

նագրական բնույթի գրվածքներից քաղվածո բնագրի XII դարի թարգմանու-

թյան մեջ աստղագիտությունը համարվում է արհեստ. «Աստեղագիտութիւն է 

արհեստ շրջագայութեան, մեծութեան և ձևոյ դրութեան բաղկացութեան շար-

ժութեան կայից առ այսոսիկ և առ միմեանս»40: 

Իսկ Երկրի մասին ասված է հետևյալը. 

«Երկիր է մարմին ցամաք և ծանր,  

Երկին է վերին մասն աշխարհի... 

Երկիր՝ զարհուրումն և երկիւղ հոգւոյ, 

Երկին՝ կայական մարմին մշտաշարժ»41: 

Երկնային մյուս մարմինների նման երկիրը նույնպես գնդաձև է, բայց տիե-

զերքի չափերի համեմատ կետ է, կարդում ենք մեր ձեռագրերից մեկում42: 

Սա Պտղոմեոսի տեսության հիմնական դրույթներից է, որ ընդունվել էր 

եկեղեցու կողմից: Այսպես, VII դարի հույն իմաստասեր Գևորգ Պիսիդացու 

«Վեցօրեայք» պոեմում, որը վաղ միջնադարում թարգմանվել է հայերեն, կար-

դում ենք. 
«Ի միջի բերէ զերկիր՝ իբրև զկէտ մի, 
Ի վերայ ոչինչ կառուցման կառուցեալ, 
Քանզի չափ երկնի՝ անչափութեամբ 
Եւ առ քև՝ կէտ մի է անձուկ»43: 

Հովհան Երզնկացու երկնային զարդերի մասին աշխատությունը երբեմն 

համեմատում են Ներսես Շնորհալու «Յաղագս երկնի և զարդուց նորա» երկի 

հետ: Սակայն ոչ բովանդակության, ոչ հարցերի քանակի առումով հնարավոր չէ 

                                                
38 Յովհաննէս Երզնկացի, Մատենագրութիւն, էջ 29։ 
39 Н. К. Гаврюшин, “Первая русская энциклопедия”, Памятники науки и техники, 1982-

1983 гг., Москва, 1984, с. 122. 
40 Հովհան Դամասկացի, Դիալեկտիկա, հ. Ա., աշխատասիրությամբ Գ. Մուրադյանի, Երևան, 

2019, էջ 258։  

41 Նույն տեղում, էջ 270։  
42 ՄՄ 1114, թ. 93բ։ 
43 Ա. Տիրոյեան, «Վեցօրեայք Պիսիդեայ Իմաստասիրի», Բազմավէպ № 4, 1890, էջ 145։ Նույն 

բանը ընդունված է եղել Հնդկաստանում (տե՛ս Бируни, Индия, с. 249)։ 



 

122 Ջուլիետտա Էյնաթյան  

այդ երկու ստեղծագործությունները շփոթել: Հավանաբար այդպիսի շփոթ միջ-

նադարում եղել է. Մատենադարանի ձեռագրերից մեկի հիշատակարանում, որ-

տեղ անդրադարձ կա «Յաղագս երկնային զարդուց» աշխատությանը, ճշտվում 

է այդ գործի հեղինակի հարցը և հայտնվում, թե այն պատկանում է ոչ թե Ներ-

սես Շնորհալուն, այլ Հովհան Երզնկացուն: 

«Քննէ զբոլոր մասն աշխարհի,  

Ճառէ ըզգալուստն Քրիստոսի: 

Ոչ ասացեալ է Ներսեսի, 

Այլ Յոհաննէս Երզնկացի»44: 

Բնության արարչության մասին իր հիացմունքն այսպես է արտահայտում 

Շնորհալին. 

«Նայիմ երկինս և նկատեմ զույս ամենայն, 

Եւ փառս տամ ահեղ բնութեանն արարչական»45: 

Ներսես Շնորհալու աշխատության մասին հետաքրքիր է ուսումնասիրողի 

կարծիքը. «Ներսես Շնորհալու «Յաղագս երկնի և զարդոց նորա... երկի մի քա-

նի ուսուցողական տողերից արդեն իսկ երևում է, որ Շնորհալին այս գործը գրել 

է ոչ թե երկնքի զարդերը պարզապես ցույց տալու, այլ աստվածային ամենի-

մաստ արարչագործութեան մասին զանազան «մոլար առասպելեաւք խաբողա-

կան» մեկնաբանութիւնները մերժելու, երկնքի մասին դատելիս «պառավների 

աղճատանքներով» մտքի լոյսը խավարեցնելուց խուսափելու նպատակով... 

Ուստիև այս բանաստեղծութիւնը ոչ այնքան տիեզերագիտական է, որքան Աս-

տուծոյ արարչագործութեան փառաբանումն է»46:  

Բերենք մի հատված Հ. Երզնկացու բանաստեղծությունից. 

«Արդ շարժելով բոլորն երկնի՝ անզննական,  

Միշտ պնդելով՝ զկայանս երկրի՝ անզատական, 

Գեղեցկապէս՝ մնալով սմին՝ հաստատական, 

Ոչ զրուցելով՝ սորին բնութեան՝ ըստ տարրական. 

Սոյնպէս անշարժ՝ բնութիւն երկրի որ գոյացան, 

Ինքեամբ պրկեալ՝ պարաբերէ զերկնի շրջան: 

Երկոքումբք՝ բնական կրիւք անլուծական: 

Միմեանց լինին՝ նիւթ և պատճառ՝ յարամնական 

Րոպէից՝ տարերց մասունք՝ որ խառնեցան, 

                                                
44 Ա. Սրապյան, Հովհաննես Երզնկացի, Երևան, 1958, էջ 276, 277։ 
45 Ներսէս Շնորհալի, «Յաղագս երկնի եւ զարդուց նորա», աշխատասիրութեամբ Գ. Գաս-

պարեանի (ՄՀ, հ. ԻԱ, ԺԲ դար), Երևան, 2018, էջ 529։ 
46 Նույն տեղում, էջ 516։ 
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Անքակտելի՝ սիրով ի նոյն յարմարեցան: 

Կատարեցան՝ զարդ աշխարհիս՝ որք էացան: 

Յանմահ բանէն՝ արարչական, որով ստեղծան. 

Նոյն Արարիչն՝ հրաշագործեաց զարմանազան: 

Ոչ թէ բանիւ միայն արար անքննական. 

Ի սմին արուեստըս հանճարոյ՝ իմաստական, 

Եդ ի բնութիւն՝ արարածոցըս դասական: 

Ի ստորին կոյս կայացեալ հող ծանրական, 

Մերձ առ նմին՝ շարադասեալ՝ ջուր գիճական. 

Խորանաձև՝ կամարացեալ յօդ վերնական, 

Զբոլորն բնաւ՝ շրջապատեալ՝ հուր կիզական. 

Նման սմին՝ քեզ յարացոյցըս ցուցական, 

Յանօթ արկեալ՝ աւազ և ջուր՝ իւղ նիւթական. 

Դիր ամանոյն՝ և նիւթ իւղոյն՝ առ վերոյ կան, 

Ներքնոյն աւազ և զկնի ջուր՝ զետեղանան, 

Չոպէից՝ բոլոր մասանց՝ պարագրական, 

Օդ ընդ հրոյ՝ հողմոյ հնչմամբ՝ վերամբարձան. 

Որով երկիրս՝ այս գնտաձև առկայացան, 

Ի միջոցի՝ աստ մնալով՝ անշարժական: 

Ի սոյն և այլ՝ քեզ օրինակ՝ համանըման, 

Զձու հաւի՝ առ գաղափարըս տեսական: 

Շրջապատեալ՝ կեղևըն կարծր՝ և նիւթական, 

Որպէս արփւոյն՝ հրեղէն կամար՝ պարաձգեցան. 

Խորան երկրորդ՝ զկնի սորին՝ օդոյ նըման, 

Որ մզնաձև՝ ընդ խեճեփուն՝ իւր կառուցան. 

Այլ և երրորդն է՝ սպիտակուցն՝ ջրոյն նման: 

Եւ դեղնագոյն՝ առ միջոցաւըն գնդական. 

Նոյնպէս երկիրս առ միջոցի յուրամնական, 

Անսիւն ներքուստ՝ և ի վերուստ՝ անկախաղան: 

Ի ներքուստ՝ հողմոյ հնչմունք՝ ընդիմանան, 

Եւ բնական՝ իւր ծանրութեամբ՝ ոչ ամբառնան: 

… 

Զի աստեղաց բնութիւն չասեմք ազատական. 

Կամ առ յինքեանց ներգործելով իշխանական: 

Այլ ի մարդկան պէտըս կազմեալ ծառայական. 

Եւ յԱրարչին հրամանըս կան միշտ անխափան: 

Զի որ ըստեղծ աշխարհս բանիւն արարչական, 
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Զնոսա ձեռին գործիք ունի յարմարական: 

Որ արուեստիւ շարժեալ շրջէ զգունդն երկնական, 
Եւ նոյն շարժմամբ ժամանակաց թիւք գոյանան»47:  

JULIETTA EINATYAN 

KNOWLEDGE OF THE GLOBE IN ARMENIA BEFORE  

THE 13TH CENTURY: YOVHANNĒS ERZNKATSʻI 

Keywords: Astronomy, Aristotle, Ptolemy, Arab science, Eznik Kogh-

bats‘i, Anania Shirakats‘i, Yovhannēs Erznkats‘i, On the heav-

enly bodies  

Before the 14th century, when the conception of the globe as a celestial body 

began to spread and the idea about the difference between the earth and other heav-

enly bodies was refuted, the theory of celestial bodies revolving around a motionless 

earth was prevalent. 

The texts concerning natural sciences preserved in Armenian manuscripts are 

mostly translations from Greek and Syriac, in which Armenian philosophers and 

translators looked for ways of reconciling the bases of Christian ideology with clas-

sical science. Before the 13th century, Eznik Koghbats‘i, Eghishe, David the Invin-

cible, Anania Shirakats‘i, Yovhannēs Sarkawag and Yovhannes Erznkats‘i were 

among them.  

Astronomical knowledge studied at European universities was also presented in 

the context of Greek science and Christian ideology. 

In the works of Anania Shirakats‘i and his followers, up to Grigor Tat‘ewats‘i 

and Yakob Ghrimets‘i (14th–15th centuries), the knowledge of natural sciences and 

cosmology was combined with the theory of calendar, which was very important for 

the Church. 

The work On the Heavenly Bodies by Yovhannēs Erznkats‘i differs from others 

in that it is not related to the calendar theory. This is a textbook on cosmology, the 

purpose of which was to introduce the generally accepted scientific explanations to 

his contemporaries. 
  

                                                
47 Յովհաննու Երզնկացւոյ Զարդք երկնից... ի Կալկաթա, 1846, էջ 4-7, 58-59։ 
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ДЖУЛЬЕТТА ЭЙНАТЯН 

ПОЗНАНИЯ АРМЯН О ЗЕМНОМ ШАРЕ ДО ХIII ВЕКА:  

ОВАНЕС ЕРЗНКАЦИ 

Ключевые слова: Aстрономия, Аристотель, Птолемей, арабская наука, Ез-

ник Кохбаци, Анания Ширакаци, Ованес Ерзнкаци, поэма 

“О небесный светилах.” 

До ХIV века, когда возобладало понятие о земном шаре как о небесном 

теле и было опровергнуто представление о разнице между землей и другими 

небесными телами, бытовала теория о небесных телах, вращающихся по кру-

говым концентрическим орбитам вокруг неподвижной земли.  

Сведения о естествознании, сохранившиеся в армянских рукописях, заим-

ствованы из греческих и сирийских сочинений, в которых армянские перевод-

чики и философы искали пути примирения основ христианской веры с антич-

ной наукой. До ХIII века этим занимались Езник Кохбаци, Егише, Давид Непо-

бедимый, Анания Ширакаци, Ованес Саркаваг, Ованес Ерзнкаци.  

Астрономические познания, изучаемые в европейских университетах, 

также представлялись в контескте греческой науки и христианской идеологии. 

В трудах А. Ширакаци и его последователей, вплоть до Григора Татеваци 

и Акопа Крымеци (ХIV-ХV вв.), естестественнонаучные и космологические 

познания совмещались с очень важными для церкви вопросами теории кален-

даря. 

Труд “О небесных светилах” Ованеса Ерзнкаци отличается от других тем, 

что не связан с этими вопросами. Это учебник по космологии, целью которого 

было приобщение современников к общепринятым научным теориям. 



ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

History – История 

ՇԱՎԱՐՇ ԱԶԱՏՅԱՆ  

ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ 

ՈՍԿՅԱՆՆԵՐԻ ՎԿԱՅԱԲԱՆԱԿԱՆ ԶՐՈՒՅՑԻ 

ՄԱՏԵՆԱԳՐԱԿԱՆ ՈՒ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԵՆՔԸ 

Բանալի բառեր՝ Զրույց, վկայաբանություն, Խրյուսի-Ոսկի, Տատիանոս, Ծաղ-
կոտն, Արտաշես, Սաթենիկ, Բագրևանդ, Վաղարշակերտ-
Ալաշկերտ, վիպասանություն, Վրույր, կյանքի մատյան: 

Սրբախոսական զրույցները տարածված են եղել վաղ միջնադարյան Հա-

յաստանում՝  նպաստելով քրիստոնեության դյուրին տարածմանը1: Հարկ է նշել, 

որ ի տարբերություն վկայաբանությունների և սրբախոսական այլ գրվածքնե-

րի, վկայաբանական զրույցներում սակավ են կիրառվել տեսիլքներ ու հրաշք-

ներ2, այստեղ լայն կիրառություն են ստացել ժողովրդական, հաճախ հեթանո-

սական շրջանից ավանդված կրոնագաղափարական պատկերացումներ, բա-

նահյուսական նյութեր: Բնականաբար, այս ամենը զուգորդվել է քրիստոնեա-

կան ուսմունքին և եկեղեցու ջանքերով լայն շրջանառություն ստացել՝ նպաս-

տելով նոր կրոնի ամրապնդմանը Հայաստանում:  

Նմանատիպ ստեղծագործություններից է նաև Ոսկյան քահանաներին 

նվիրված փոքրածավալ սրբախոսական երկը: Չնայած վերջինս ներկայացվել է 

նաև որպես վկայաբանություն3, սակայն վերոնշյալ հանագմանքները հաշվի 

առնելով՝ պետք է ասել, որ այն առավել համապատասխանում է զրույցի ժան-

րին4: Այս երկը կարող ենք դասել ազգայնացված զրույցների շարքին, որը, 

                                                
1 Ք. Տեր-Դավթյան, Հայկական սրբախոսություն, Երևան, 2011, էջ 37-38:  
2 Ա. Սրապյան, Հայ միջնադարյան զրույցներ, Երևան, 1969, էջ 38: 
3 Ք. Տեր-Դավթյան, նշվ, աշխ., էջ 44-45: 
4 Երկը վկայաբանություն չեն որակել նաև նրա հրատարակությունն իրականացնող Մխիթար-

յանները: «Սոփերք Հայկականք»-ում զրույցը վերնագրված է «Բան եւ ասութիւն ճշմարիտ 
սրբոցն Ոսկեանց քահանայից» (հ. ԺԹ, Վենետիկ, 1854, էջ 59-66): Այս խորագրում «բան եւ 
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թարգմանվելով հայերեն, ենթարկվել է տեղայնացման և դարձել հայոց եկեղե-

ցու հեղինակությունը բարձրացնող կարևոր գրվածքներից5: 

Զրույցը նվիրված է I դ. Հայաստանում քրիստոնեություն տարածող չորս 

հույն (բնագրում «գռիկ», վրացերեն՝ «გრიკი») քարոզիչներին6: Ըստ զրույցի 

տվյալների՝ այս երկը հեղինակել է Տատիանոս անունով պատմագիրը, որն ապ-

րել է Վաղենտիանոս կայսեր օրոք. «Գտի միւս ևս այլ պատմագիր ի կողմանս 

Յունաց, այր մի ընթերցասէր Տատիանոս անուն որ լեալ էր յաւուրս Վաղենտիա-

նոսի կայսեր»7: Այնուհետև նշվում է, որ Տատիանոսը բազմաթիվ գրվածքներ է 

ավանդել, որոնցից մեկն էլ Թադեոս առաքյալի աշակերտներին նվիրված սույն 

զրույցն է. «բազում ինչ պատմեաց նա (Տատիանոս – Շ. Ա.) մեզ ի յունական 

մատենից, որոյ գրեանն անթիւ շատաբանութեամբ զրոյցք և այժմ ի միջի մերում 

գտանի. զոր իմ իսկ բազում անգամ ընթերցեալ գտի ի ճառս նորա, եթէ արք 

ոմանք որք յաշակերտաց լեալ էին մեծին Թադեոսի առաքելոյ»8:  

Այսպիսով, ըստ զրույցի տվյալների, Տատիանոսը «Յունաց կողմից» է, մինչ-

դեռ հայտնի է, որ այս պատմագիրն ասորի է եղել և ապրել է 120-180 թթ.: Ակ-

ներև է, որ զրուցաբանը ապրել է ավելի ուշ շրջանում և ելնելով իր ժամանակի 

քաղաքական իրողություններից, «Յունաց աշխարհ» ասելով նկատի է ունեցել 

Արևելահռոմեական կայսրությունը կամ Բյուզանդիան, ինչն ընդունված էր 

վաղմիջնադարյան հայ պատմագիրների երկերում:  

Պետք է ասել, որ զրույցում Տատիանոսի հետ կապված որոշ անճշտություն-

ներ են առկա: Հակասությունների տեղիք է տալիս այն վկայությունը, թե իբր 

նա եղել է Վաղենտիանոս կայսեր ժամանակակիցը: Բանն այն է, որ Վաղենտիա-

նոս կամ Վալերիանոս անունով հայտնի են երկու հռոմեական և մեկ բյուզան-

դական կայսր, որոնք կառավարել են IV-V դդ.՝ Վալերիանոս I՝ 364-375 թթ., 

Վալերիանոս II՝ 375-392 թթ., Վալերիանոս III՝ 425-455 թթ.: Հետևաբար, զրույ-

ցի հեղինակ Տատիանոսը չէր կարող լինել Վալերիանոս կայսրերից որևէ մեկի 

ժամանակակիցը: 

                                                
ասություն» եզրույթները, ըստ ամենայնի, կիրառվել են որպես «զրույց» բառի համար-
ժեքներ: Տե՛ս Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. Ա, Վենետիկ, 1836, էջ 431, Հ. Աճառյան, 
Հայերեն արմատական բառարան, հ. II, Երևան, 1973, էջ 112, նույնի՝ Հայերեն արմատական 
բառարան, հ. I, Երևան, 1971, էջ 403): 

5 Ա. Սրապյան, նշվ. աշխ., էջ 41-43: 
6 Օգտվել ենք Ի. Աբուլաձեի քննական հրատարակությունից. Վկայաբանութիւն սրբոյն Ոսկեայ 

եւ ընկերաց նորա (այսուհետև՝ Ոսկեանք), აბულაძე ი., ქართული და სომხური 

ლიტერატურული ურთიერთობა IX-X სს., თბ., 1944, გვ. 9-19 (այսուհետև` Ի. Աբուլաձե, 

Վրաց-հայկական գրական կապերը IX-X դդ.), էջ 10:  
7 Նույն տեղում, էջ 9:  
8 Նույն տեղում, էջ 9-10:  
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Առաջին հայացքից թվում է, թե հարցը փակված է՝ Տատիանոսը չի եղել Վա-

ղենտիանոս անունով կայսրերից որևէ մեկի ժամանակակիցը և առկա շփոթ-

մունքն առաջացել է հայազգի զրուցաբանի մեղքով: Սակայն գոյություն ունեն 

կարևոր հանգամանքներ, որոնք փոխում են նախնական տպավորությունը: Ըստ 

ամենայնի՝ խոսքը ոչ թե Վաղենտիանոս անունով կայսեր մասին է, այլ II դ. նշա-

նավոր աղանդավորական առաջնորդ Վաղենտիանոսի, որի հետ Տատիանոսը 

ունեցել է գաղափարական ընդհանրություններ9: Նրանց միջև կապի մասին տե-

ղեկություններ է ավանդել նաև Եվսեբիոս Կեսարացին իր «Եկեղեցական պատ-

մության» մեջ10: Պետք է կարծել, որ զրուցաբանը փորձել է խնամքով թաքցնել 

այդ հարաբերությունների մասին փաստը և Տատիանոսի հեղինակությունը 

չվտանգելու համար միտումնավոր ձևով նրան ժամանակակից է դարձրել Վա-

ղենտիանոս անունով կայսերը:  

Աղանդավորական այս առաջնորդի մասին անուղղակի տեղեկություններ 

են պահպանվել նաև Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմության» էջերում՝  կապ-

ված Բարդածան Եդեսացու (154-222) հետ. «Զրուցէ մեզ զայս Բարդածան, որ 

յԵդեսիայ: Քանզի ան յաւուրս Անտոնինոսի վերջնոյ երեւեցաւ պատմագրող. որ 

յառաջ աշակերտեալ էր աղանդին Վաղենտիանոսի, զոր հետոյ անարգեալ յան-

դիմանեաց. ոչ գալով ի ճշմարտութիւն, այլ միայն ի նմանէ զատուցեալ՝ ա՛յլ հեր-

ձուած յարդարեաց յինքենէ»11: Հայտնի է՝ Հայաստանում քարոզչությամբ զբաղ-

ված Բարդածան Եդեսացին ծանոթ է եղել Տատիանոսի հետ, համարվել նրա 

գաղափարակիցը12, ինչը թույլ է տալիս պնդել, որ ասորի պատմագիրն իսկապես 

եղել է աղանդավորների առաջնորդ Վաղենտիանոսի ժամանակակիցը։ 

Միջնադարյան հայ հեղինակներից XII-XIII դդ. պատմագիր Մխիթար Անե-

ցին ծանոթ է եղել Տատիանոսին: Նախընթաց պատմագիրների լռության պայ-

մաններում, Մխիթարը միակ հեղինակն է, որ տվյալներ է ավանդել վաղքրիս-

տոնեական ասորի հեղինակի մասին՝ նրան դասելով Եվսեբիոս Կեսարացու, Ափ-

րիկիանոսի, Եպիփանի, Սոկրատի շարքին. «Որպէս Եւսեբի ժամանակագիր՝ 

զՊատմութիւնն եկեղեցւոյ և զգիրս Քրոնիկոնին, և Ափրիկիանոս, և Անդրեաս, 

                                                
9 A. Bellettato, Greec and Syriac in Dialogue: Identity Construction in Tatian’s Oratio ad 

Graecos and in the Bardesanite Liber Legum Regionum, Corso di Laurea Magistrale in 

Lettere Classiche e Storia Antica, Universita Degli Studi da Padova, 2017/2018, p. 4. 
10 Եւսեբիոսի Կեսարացւոյ Եկեղեցական Պատմութիւն, Վենետիկ, 1878, էջ 310: 
11 Մովսէս Խորենացի, Հայոց Պատմութիւն (ՄՀ, հ. Բ), Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, էջ 1950: 
12 A. Bellettato, նշվ. աշխ., էջ 4-5: 
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Եպիփան, Սոկրատ, Տատիանոս»13: Այս փաստը ցույց է տալիս, որ անգամ զար-

գացած ավատատիրության ժամանակաշրջանում չի մարել Տատիանոսի երկի 

նկատմամբ հետաքրքրությունը և նա իբրև հավասար, նշվել է վաղքրիստոնեա-

կան մյուս նշանավոր պատմագիրների կողքին:  
Այսպիսով, կարող ենք հանգել հետևյալ եզրակացությանը՝ Ոսկյանների 

զրույցի մեջ հիշատակվող Տատիանոսն իսկապես եղել է Բ դ. ապրած նույնա-
նուն ասորի պատմագիրը: Վերջինս հեղինակել է Նոր Կտակարանի հնագույն 
ժողովածուներից մեկը, որը կոչվել է «Դիատեսարոն» («Համապատում»): 

«Դիատեսարոն» (բառացի՝ «չորսից») կամ «Համապատում» Ավետարանը 

ամբողջությամբ չի պահպանվել: Առկա են միայն որոշ հատվածներ՝ ավանդված 

տարբեր լեզուներով14: Պետք է ասել, որ հեղինակը չորս ավետարանների բո-

վանդակությունը միացրել է և ստեղծել մեկ ավետարան15: Այս երկի մասին ամ-

բողջական պատկերացում կարելի է կազմել շնորհիվ նրա մեկնության, որը կա-

տարել է Եփրեմ Ասորին: Պետք է ասել, որ մեկնությունն ամբողջական պահ-

պանվել է միայն հայերենով16 և կրել է «Մեկնութիւն Աւետարանի Համաբար-

բառ» խորագիրը17: Այս հանգամանքը հիմք է տվել ենթադրելու, որ Տատիանոսի 

«Համապատում» Ավետարանը հայերեն թարգմանված է եղել մինչև եփրեմյան 

մեկնության թարգմանությունը և նույնիսկ ազդել է Աստվածաշնչի հայերեն 

խմբագրության վրա՝ չնայած ուղղակի փաստեր գրեթե չեն պահպանվել18:  
Եփրեմ Ասորու «Մեկնութիւն Աւետարանի Համաբարբառ» երկում Թադեոսի 

հույն աշակերտների Հայաստան գալու մասին հստակ փաստեր առկա չեն: Այս-
տեղ հիշատակություն կա միայն Եդեսիա-Ուռհայի լուսավորիչ Թադեոս առաք-
յալի մասին. «Թադէոս մի յեւթանասնից անտի յՈւռհա անտի յաւուրս Աբգարու՝ 
պահապան տեղոյ. Եւ բժշկեաց զնա, զի հիւանդ էր»19: Այս փաստը թույլ է տալիս 
ենթադրել, որ Տատիանոսի ամբողջական երկում գուցե և եղել են տեղեկություն-
ներ Թադեոսի հույն աշակերտների մասին, ինչը, ցավոք, դուրս է մնացել Եփրեմ 
Ասորու մեկնությունից:  

                                                
13 Մխիթար Անեցի, Մատեան աշխարհավէպ հանդիսարանաց, աշխատասիրությամբ Հ. Մարգար-

յանի, Երևան, 1983, էջ 73: 
14 B. Metzger, The Early Versions of the New Testament, Oxford, 2001, pp. 12-25. 
15 Նույն տեղում, էջ 10: 
16 Л. Тер-Петросян, Сиро-армянские литературные связы в IV-V вв., Материлы за-

щиты докторской диссертации, Ереван, 2015, с. 45. 
17 Սրբոյն Եփրեմի Մատենագրութիւնք, հ. Բ, Վենետիկ, 1836, էջ 5-260: 
18 Հ. Անասյան, «Հայ համաբարբառային գրականությունը և հայ մատենագրության համա-

բարբառը», Էջմիածին, 1971, թիվ ԻԸ (ԺԱ), էջ 53-54: 
19 Սրբոյն Եփրեմի Մատենագրութիւնք, էջ 259: 
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Հարկ է պարզել նաև, թե ասորական և հայկական եկեղեցիներում մինչև 

երբ է օգտագործվել «Դիատեսարոն»-ը: Համաձայն ասորական աղբյուրների՝ 

այս երկը դպրոցներում և եկեղեցիներում գործածելի է եղել մինչև Եփեսոսի 

եկեղեցական ժողովը (431 թ.)20: Այս ժողովից հետո Եդեսիայի Ռաբուլաս եպիս-

կոպոսը ինքնուրույն թարգմանել է Նոր Կտակարանը և հրամայել ոչնչացնել 

«Դիատեսարոն»-ը21: Այնուհետև այս երկը դուրս է մղվել թե՛ ասորական, թե՛ 

հայկական եկեղեցական գրականության ցանկերից22: Պետք է ենթադրել, որ 

Ոսկյանների զրույցը լայն տարածում կարող էր գտնել մինչև «Դիատեսարոն»-

ի արգելումը, իսկ դրանից հետո, որպես անկանոն գրվածք, ամենայն հավանա-

կանությամբ, դուրս է մնացել գործածությունից՝ չնայած հայոց եկեղեցին կա-

րող էր նրա որոշ պատումներ փոխառել և ենթարկելով կերպափոխությունների՝ 

դրանք դարձնել սրբախոսական արժեքավոր երկեր:  

Վերոնշյալ հանգամանքները թույլ են տալիս կարծել, որ «Դիատեսարոն»-

ը, նրա եփրեմյան մեկնությունը, ինչպես նաև Ոսկյանների քարոզչությունը 

հայտնի են եղել վաղմիջնադարյան հայ հեղինակներին: Սակայն ոսկեդարի հե-

ղինակներից որևէ մեկը չի հիշատակել Ոսկյաններին, ինչն ուղղակի վկայում է, 

որ զրույցը ինքնուրույն գոյություն չի ունեցել և չի արժանացել հայ պատմագիր-

ների ուշադրությանը: Հետևաբար, զրույցի գրառումը տեղի է ունեցել ավելի ուշ 

շրջանում: 

Զրույցի ստեղծման ժամանակաշրջանը առավել հստակ թվագրելու գոր-

ծում մեզ կարող են օգնել Ոսկյանների մասին այն տվյալները, որոնք ավանդել 

են հետագա դարերի հեղինակները: Նախ և առաջ պետք է նշել X դ. պատմիչ 

Հովհաննես Դրասխանակերտցու հիշատակությունները: Կաթողիկոս պատմիչը, 

չնայած համառոտագրել է Ոսկյանների զրույցը, բայց միաժամանակ կատարել 

է այնպիսի հավելումներ, որոնք առկա չեն բուն զրույցում. «Իսկ յետ քառասուն 

եւ չորից ամաց կատարման սուրբ առաքելոյն Թադէոսի, յաւուրս Արտաշիսի Հա-

յոց արքայի աշակերտք սրբոյ առաքելոյն, որում գլխաւորին անուն Ոսկի ճանա-

չիւր, եւ բնակեալ էին յակունս Եփրատ գետոյ, աշակերտեալ մկրտէին զարս 

ոմանս յԱլանաց ի յարազատութենէ Սաթենկայ տիկնոջ, որ էր կին Արտաշիսի: 

Եւ վասն զի աւր ըստ աւրէ զմկրտեալսն հաստատէին ի հաւատս բանին կենաց, 

                                                
20 Հ. Մելքոնյան, Հայ-ասորական հարաբերությունների պատմությունից, Երևան, 1970, էջ 118: 
21 Նույն տեղում:  
22 Պ. Էսապալեան, Տատիանի համաբարբառն եւ հայերէն աւետարաններու առաջին թարգմա-

նութիւնը, Վիեննա, 1937, էջ 15: 
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վասն այսորիկ ապա խանդացեալ ընդ նոսա որդւոյն Սաթենկայ, սրով վճարե-

ցան ի կենաց աստի սուրբքն Ոսկի՝ հանդերձ այլ եւս ընկերաւքն սրբովք»23: 

Ըստ ուսումնասիրողների՝ Հովհաննես Դրասխանակերտցին այս հատվածը 

գրելիս օգտվել է գլխավորապես Ոսկյանների զրույցից24, սակայն, ելնելով որո-

շակի նպատակադրումից, կատարել է նաև փոփոխություններ: Բանն այն է, որ 

նրա խնդիրն է եղել գրել հայ եկեղեցու ամբողջական, անընդմեջ պատմություն: 

Հաճախ զերծ մնալով քաղաքական պատմություն շարադրելուց՝ պատմիչը փոր-

ձել է այդ բացը լրացնել վկայաբանական երկերի հաղորդած տեղեկություննե-

րով և իր ընթերցողին մատուցել հայ եկեղեցու շարունակական պատմություն25: 

Այս նպատակով նա հայտնել է ժամանակագրական այնպիսի տվյալներ, որոնք 

իրականությանը չեն համապատասխանել: Այսպիսի հիշատակություն կարելի է 

համարել այն տեղեկությունը, որ Ոսկին և իր ընկերները Հայաստան են եկել 

Թադեոս առաքյալի մահից քառասունչորս տարի հետո: Այս հաղորդումը, հա-

վանաբար, պատմիչն արել է լրացնելու համար այն բացը, որն առաջացել է Եդե-

սիայի Աբգար Ե (Ք.ա. 4-Ք.հ. 7 և Ք.հ. 13-50 թթ.) թագավորից մինչև Տրդատ Գ 

(287-330 թթ.) ընկած ժամանակաշրջանը համառոտագրելու հետևանքով26: 

Ինչպես տեսնում ենք, Հովհաննես պատմիչը չի հիշատակել սրբերի հունա-

կան ծագումը: Նա նույնիսկ չի նշել առաջնորդի անվան հունարեն տարբերակը՝ 

«Խրյուսի»-ն, այլ միանգամից հիշատակել է հայերեն անունը՝ «Ոսկի» ձևով: 

Կարծում ենք, որ Դրասխանակերտցին միտումնավոր է այդպես վարվել: Պետք 

է ենթադրել, որ հայրապետն առաջնորդվել է հայոց եկեղեցու շահերով և չի 

ցանկացել հույն սրբերին ներկայացնել Հայաստանում քրիստոնեություն տա-

րածող առաջին քարոզիչներ:  
Ուխտանեսն (X դ.) ավելի համառոտ է շարադրել զրույցը և ինչպես Հով-

հաննես Դրասխանակերտցին՝ անտեսել է նրանց ծագման մասին տվյալները. 
«իբրեւ լուան (Սուքիասյանները – Շ. Ա.) զԲան կենաց ի սրբոց Ոսկեանցն, որք 
էին լեալ աշակերտք սուրբ առաքելոյն Թադէոսի եւ ի նմանէ մկրտեալ եւ ուսեալ 
զԲանն կենաց, եւ զնոյն ուսուցեալ սոցա առաջի թագաւորին եւ Սաթինկայ: Եւ 
էին սուրբ Ոսկեանքն բնակեալ ի սուրբ լերինն՝ որ կոչի Ծաղկէոտն»27: Պարզորոշ 
է, որ պատմիչը ծանոթ է եղել զրույցին, սակայն հիշատակել է գլխավորապես 

                                                
23 Յովհաննէս Դրասխանակերտցի, Պատմութիւն Հայոց (ՄՀ, հ. ԺԱ), Անթիլիաս-Լիբանան, 

2010, էջ 377-378: 
24 Ա. Սարգսյան, Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Հայոց պատմությունը» և Մովսես Խորենացին, 

Երևան, 1991, էջ 113: 
25 Նույն տեղում, էջ 113-116: 
26 Նույն տեղում: 
27 Ուխտանէս, Պատմութիւն Հայոց (ՄՀ, հ. ԺԵ), Անթիլիաս-Լիբանան, 2010, էջ 480: 
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մեկ նպատակով՝ ի ցույց դնել Ոսկյանների Թադեոս առաքյալի աշակերտներ լի-
նելու և Հայաստանում քարոզչությամբ զբաղվելու հանգամանքը: Այսինքն, հայ 
եկեղեցուն վերագրել առաքելական ծագում և բարձրացնել նրա հեղինակու-
թյունը քրիստոնեական աշխարհում: 

Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ Ոսկյանների զրույցը X դ. արդեն 

վերջնական ձևավորված էր և հայտնի էր հայ եկեղեցական շրջանակներին: 

Հարկ է նշել նաև, որ այս ժամանակ հայ հեղինակները կատարել են այնպիսի 

համառոտումներ, որոնք բխել են հայ եկեղեցու շահերից, ավելի ճիշտ՝ հակա-

քաղկեդոնական դիրքորոշումից: Այս մասին լավագույնս վկայում է նաև այն 

փաստը, որ սրբախոսական ժողովածուներում նույնպես բացակայում է նրանց 

ծագման մասին հատվածը: Օրինակ՝ նախածերենցյան հայսմավուրքային 

խմբագրություններում առհասարակ չի խոսվում սրբերի հույն լինելու մասին: 

Խմբագրողները բավարարվել են սոսկ նրանց առաջնորդի անունը նշելով. «Սո-

քա աշակերտք էին սրբոյն Թադէոսի առաքելոյն, որ եկն ի Հայս: Անուն գլխա-

վորին իւրեանց Խռուսի, որ թարգմանի ոսկի»28: Նմանատիպ խմբագրություն-

ները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ զրույցը ձևավորվել էր այնպիսի ժամա-

նակաշրջանում, երբ հայոց եկեղեցին վերջնականապես չէր մերժել քաղկեդո-

նականությունը, այսինքն՝ մինչև 554-555 թթ. Դվինի Բ ժողովը: 

Կարևոր է իմանալ նաև, թե ժամանակագրական ինչ համակարգի վրա է 

զրույցը հիմնված: Ըստ զրույցի՝ Ոսկյանները Հայաստանում քարոզել են Թադե-

ոսի մահից հետո՝ Արտաշես արքայի օրոք29:  

Մովսես Խորենացու հաղորդումների համաձայն՝ Հայաստանում իշխել են 

Արտաշես անունով երեք արքաներ՝ Արտաշես Ա (Ք.ա. 99-74 թթ.), Արտաշես Բ 

(87-128 թթ./89-129 թթ..) և Արտաշես Գ (441-447 թթ.)30: Նման թվագրումից 

ակնհայտ է, որ զրույցում խոսքը վերաբերել է Արտաշես Բ-ին: Վերջինիս Պատ-

մահայրը վերագրել է Արտաշեսյան արքայատոհմի հիմնադիր Արտաշես Ա-ի 

հատկանիշներն ու գործերը (Ք.ա. 189-մոտ.160 թթ.)31:  
Կարելի է եզրակացնել, որ գրվածքը խարսխված է Մովսես Խորենացու ժա-

մանակագրության վրա՝ զրուցաբանը քաջածանոթ է եղել Պատմահոր երկին: 

                                                
28 Համաբարբառ Յայսմաւուրք, հ. Թ, Ս. Էջմիածին, 2010, էջ 278-281: 
29 Ոսկեանք, էջ 11: 
30 Գ. Սարգսյան, Հելլենիստական դարաշրջանի Հայաստանը և Մովսես Խորենացին, Երևան, 1966, 

էջ 180, Լ. Շահինյան, Մովսես Խորենացի. Պատմություն և ժամանակագրություն, Երևան, 1989, 

էջ 201, 210: 
31 Գ. Սարգսյան, նշվ. աշխ., էջ 176-184: 
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Հետևաբար, զրույցը ստեղծվել է Մովսես Խորենացու մատյանի գրությունից հե-
տո՝ մինչ Դվինի Բ ժողովի հրավիրումը՝ V դ. վերջին քառորդից մինչև VI դ. կե-
սերն ընկած ժամանակաշրջանում: 

Առանձին կարևորություն ունի նաև այն հարցը, թե որտեղ է գրի առնվել 
զրույցը: Վերջինս ուղիղ կապ ունի այն տարածքի հետ, որ հիշատակվում է նրա-
նում: Ոսկյանների զրույցի գլխավոր թատերաբեմ կարելի է համարել Այրարատ 
նահանգի Ծաղկոտն գավառը: Նշվել է, որ Խրյուսին և իր ընկերները, գալով Հա-
յաստան, հաստատվել են Ծաղկոտն գավառում՝  Արածանի գետի ակունքների 
մոտ գտնվող քարայրներում. «յետ կատարման առաքելոյն երթեալ կրաւնաւո-
րեցան ի լերինս ուրեմն ծմակայինս՝ յակունս Եփրատայ, ի խառնուրդս ձորոյ 
որումն, որ սկիզբն առեալ իջանէ [ի լեռնէն], որ կոչի Ծաղկէ, յորոյ անուն և 
շէնքն կոչին Ծաղկիոտն մինչև ցայսաւր»32: Ելնելով Ծաղկոտնի մասին սույն հի-
շատակություններից, հարկ է իմանալ, թե ինչ վկայություններ գոյություն ունեն 
այս տարածքի մասին վաղմիջնադարյան հեղինակների երկերում:  

Փավստոս Բուզանդը, խոսելով մենակյացների և անապատականների 
առաջնորդ Գինդի մասին, հայտնում է, որ նա գնացել և բնակվել էր Գրիգոր 
Լուսավորչի նախնական բնակության վայրում՝  Եփրատի ակունքների մոտ 
գտնվող Ոսկիք լեռան անձավներում. «Բայց սակայն ինքն (Գինդ – Շ. Ա.) առեալ 
վիճակ բնակութեան ունէր զանապատն, ուստի բխեալ հոսեն ակունք Եփրատ 
գետոյն: Անդէն բնակեալ ընդ ծագս վիմացն, ուր յառաջու կայեանքն էին մեծի 
Գրիգորի առաջնոյ, որում տեղեացն Ոսկիք կոչեն. Ի նոյն ծագս էր բնակեալ մեծն 
անապատաւորաց Գինդ»33: 

Տեսնում ենք, որ պատմիչը փորձել է կապ ստեղծել Գրիգոր Լուսավորչի և 
Գինդ Անապատականի միջև՝ վերջինիս ներկայացնել որպես հայոց առաջին հայ-
րապետի ավանդները շարունակողի: Այս դեպքում օրինաչափ կլիներ, եթե 
Փավստոսը տվյալներ հայտներ նաև Ոսկյանների զրույցի մասին: Մինչդեռ նման 
փաստերի բացակայությունը անուղղակի ցույց են տալիս, որ պատմագիրը տեղ-
յակ չի եղել նրանց քարոզչությանը:  

Մովսես Խորենացուն վերագրվող «Աշխարհացոյց»-ում Ծաղկոտն գավառի 

և Ոսկիք տեղանքի մասին նշվել է հետևյալը. «Եւ Արածանի զսկիզբն ունի ի 

Ծաղկոտնէ, ի տեղւոջէն որ կոչի Ոսկիք, եւ գնալով ընդ հիւսիւսի պատելով 

զՆպատական լերամբն՝ առ Բագւան գեղւոջն, խառնի ի Բագրևան գետ»34: Նույն 

                                                
32 Ոսկեանք, էջ 10:  
33 Փաւստոս Բուզանդ, Բուզանդարան Պատմութիւնք (ՄՀ, հ. Ա), Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, 

Էջ 423: 
34 Աշխարհացոյց Մովսեսի Խորենացւոյ յաւելածովք նախնեաց (ՄՀ, հ. Ա), Անթիլիաս-Լիբանան, 

2003, էջ 2153: 
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«Աշխարհացոյց»-ի VII դ. խմբագրության մեջ հիշատակվել է միայն Ծաղկոտն 

անվանումը. «Այրարատ ի մեջ կայ յառաջասացեալ աշխարհացդ. Եւ գաւառք են 

ի նմա քսան. Բասեան, Գաբեղեանք, Աբեղեանք, Վահաւունիք, Արշարունիք, 

Բագրևանդ, Ծաղկոտն, Շիրակ…»35:  

Ըստ Ս. Երեմյանի՝ Ոսկյանք անվանումը կապված է ուրարտական uškiani 

տեղանվան հետ, որը նշվել է գետերի ակունքների շրջանում36, հետևաբար, կապ 

չի կարող ունենալ քրիստոնյա քարոզիչների անվան հետ:  

Պետք է եզրակացնել, որ «Բուզանդարան պատմության» և «Աշխարհա-

ցոյց»-ի մեջ «Ոսկիք» տեղանվան առկայությունը ցույց է տալիս, որ այս անվա-

նումը հին պատմություն ունի և առավել վաղ է առաջացել, քան Ոսկյանների 

զրույցը:  
Փաստորեն, կարող ենք ասել, որ Ոսկյանների զրուցաբանը Ծաղկոտն գա-

վառը, որպես նրանց համար ճգնավորության վայր, միտումնավոր է ընտրել: 
Հավանաբար, նա «օգտվել» է հունարեն Խրյուսոս (χρυσός թարգմանվում է 
«ոսկի») անվան և «Ոսկիք» տեղանվան նույնությունից: Այս միտումը պարզո-
րոշ դրսևորվել է զրույցի հայսմավուրքային խմբագրություններում: Վերջիննե-
րիս հեղինակներն առանց վարանելու նշել են, որ Ոսկի և Սուկավ լեռների 
անունները ծագել են համապատասխան սրբերի անուններից. «իսկ լերինքն կո-
չեցան յանուն գլխաւորացն՝ սուրբ Ոսկի և Սուկաւ»37: 

Պարզելու համար, թե ինչու է որպես գործողությունների վայր ընտրվել 
Ծաղկոտնը, պետք է իմանալ, թե այդ գավառն ինչ կարգավիճակ և տեղ է ունե-
ցել վաղմիջնադարյան Հայաստանի քաղաքական և կրոնական համակարգում:  

Ըստ Ագաթանգեղոսի՝ Տրդատ Գ արքայի գլխավորությամբ հայոց զորքը 
Ծաղկոտն գավառում գտնվող Նպատ լեռան մոտ, Եփրատ գետի ափին դիմավո-
րել է Կեսարիայից վերադարձող եպիսկոպոսապետ Գրիգորին. «Որովք յանձն 
եղեալ երանելի եպիսկոպոսն շնորհացն Աստուծոյ՝ գայր հասանէր առ ստորո-
տով Նպատականն լերինն: Ընդ առաջ ելանէր նմա թագաւորն ամենայն զաւ-
րաւքն հանդերձ, առ ափն Եփրատ գետոյն, ոև եւ ընդ պատահելն իսկ լի առնէր 
զամենեսեան ողջունիւ Աւետարանին Քրիստոսի, եւ բազում ցնծութեամբ եւ 
ուրախութեամբ յաւանն դառնային»38: 

Ծաղկոտնը եղել է արքունի կալվածքներից՝ հանդիսանալով թագավորա-
կան որսատեղի: Այս մասին հայտնի է դառնում Արշակ Բ-ի՝ իր եղբորորդի Գնե-
լին հղած նամակից. «Տեսցե՛ս տեղիս քաջերէս ի լերինդ Ծաղկաց զպարկացիր 

                                                
35 Նույն տեղում, էջ 2173: 
36 Ս. Երեմյան, Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի, Երևան, 1963, էջ 74: 
37 Համաբարբառ Յայսմաւուրք, հտ. Թ, 278-281: 
38 Ագաթանգեղոս, Պատմութիւն Հայոց (ՄՀ, հ. Բ), Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, էջ 1695: 
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ջրով, եւ պատրաստեսցես. Զի եկեալ մեր՝ ըստ արժանեաց թագաւորականաց 
հանդիպեսցուք որսոց»39:  

Այս գավառում գտնվել են Վարշակի նշանավոր ջերմուկները, որտեղ 
հանգստացել ու բուժվել է հայոց զորքը. «Գային հասանէին այնուհետեւ ի Ծաղ-
կէոտն. Եւ կամեցեալ առ վայր մի հանգչել ի ջերմկին որ կոչի Վարշակի»40: 

Խոսելով պարսկա-բյուզանդական պատերազմների մասին՝ Սեբեոսը նշել է, 
որ կարևոր ճակատամարտերից մեկը տեղի է ունեցել այս գավառում գտնվող 
Անգղ գյուղի մոտ. «Եւ զորն Յունաց գումարեալ նստան ի Ծաղկոտանն, մերձ ի 
գեւղն որ կոչի Անգղն, ընդ որ անցանէ գետն Արածանի եւ ի միւս կողմանէ քա-
կեալ զգեւղն՝ ածին ամրութիւն շուրջ զինքեամբ»41: 

Անգղից բացի Ծաղկոտն գավառում է գտնվել նաև Զարեհավան գյուղը: Այս 
երկու բնակավայրերը նշանավորվել ու կարևոր դեր են խաղացել հատկապես 
449-451 թթ. հակապարսկական ապստամբության ժամանակ: Ըստ Եղիշե պատ-
միչի՝ հենց այս վայրերում էր, որ բնակչությունը ընդվզել և կոտորել է մոգերին, 
իսկ հավատափոխ նախարարներին պարտադրել վերադառնալ քրիստոնեու-
թյանը. «Իսկ գունդն Հայոց ամենայն աւգնականաւքն հանդերձ եւ մոգացն բազ-
մութեամբ յամսեանն չորրորդի եկին հասին յաշխարհն Հայոց, ի գիւղաքաղաք 
մի մեծ որում անուն էր Անգղ»42:  

Զարեհավանում մոգերի ջարդի մասին Եղիշեն մեկ անգամ ևս վկայել է՝ Վա-
սակ Սյունու դատի մասին խոսելիս. «Սոյնպէս խառն էր նա (Վասակը – Շ. Ա.) 
եւ ի մահ մոգուցն ի Զարեհաւանի»43: Նմանատիպ տեղեկություն ավանդել է նաև 
Ղազար Փարպեցին. «Բայց զմոգուցն բազմութիւն պահել առ աւրն հրամայեցին 
զգուշութեամբ. եւ ի վաղիւն ընդ ծագել արեւուն արս ի նոցանէ թուով սպանին 
սրով ի գիւղն, որ կոչի Զարեհաւան»44: 

V-VII դդ. հայ հեղինակների երկերում Ծաղկոտնի մասին տեղեկություննե-
րը հիմնականում այսքանն են: Նշյալ փաստերից կարելի է ստանալ հետևյալ 
պատկերը՝ Ծաղկոտն գավառից սկիզբ է առել Եփրատ գետի արևելյան վտակը՝ 
Արածանին: Այս գավառում են գտնվել հայկական բանակի կարևոր հանգստա-
րան-բուժարանները՝ Վարշակի ջերմուկները, ինչպես նաև արքայական որսա-
տեղիները: Գավառի հռչակը մեծապես բարձրացել է Վարդանանց ապստամբու-
թյան տարիներին, երբ Ղևոնդ երեցի գլխավորությամբ այստեղ գտնվող Անգղ և 

                                                
39 Մովսէս Խորենացի, էջ 2036: 
40 Ղազար Փարպեցի, Պատմութիւն Հայոց (ՄՀ, հ. Բ), Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, էջ 2327: 
41 Սեբէոս, Պատմութիւն (ՄՀ, հ. Դ), Անթիլիաս-Լիբանան, 2005, էջ 506: 
42 Եղիշէ, Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին (ՄՀ, հ. Ա), Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, էջ 

585-586:  
43 Նույն տեղում, էջ 676: 
44 Ղազար Փարպեցի, էջ 2259: 
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Զարեհավան բնակավայրերում կոտորվեցին հայ նախարարներին ուղեկցող մո-
գերը: Ի վերջո, այս փաստերը թույլ են տալիս ենթադրել, որ հոգևորականները 
ելնելով այս գավառի կարևոր նշանակությունից, նրա մասին ավանդազրույց-
ներ են ստեղծել, որպես քրիստոնեության ամրապնդման գործում մեծ ավանդ 
ունեցող գավառ: Նմանատիպ պատմությունների շարք կարելի է դասել նաև 
Ոսկյանների զրույցը: 

Ելնելով նման դրույթից, կարևոր է պարզել, թե հայ եկեղեցու որ թեմի մասն 
է կազմել Ծաղկոտնը: Պետք է ասել, որ նախապես այստեղ առանձին թեմ չի 
հիշատակվել: Գավառի թեմական պատկանելության մասին տեղեկություններ 
են պահպանվել Դվինի Ա և Բ եկեղեցական ժողովների թղթերում: Բաբկեն Ա 
Ոթմսեցի կաթողիկոսը (490-516) Դվինի Ա ժողովի (506 թ.) մասնակից եպիս-
կոպոսների շարքում հիշատակել է Զարեհավանի Մովսես եպիսկոպոսին45: Ներ-
սես Բ Բագրևանդեցին (548-557) իր թղթերից մեկում ավանդել է Զարեհավանի 
Միքայել եպիսկոպոսի մասին46: Այս փաստերը ցույց են տալիս, որ VI դ. առաջին 
կեսին գոյություն է ունեցել Զարեհավանի եպիսկոպոսություն, որն էլ, անկաս-
կած, առաջին հերթին ընդգրկել է Ծաղկոտն գավառը: Այս եպիսկոպոսության 
գոյությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ տեղի հոգևորականները (չի բացառ-
վում նաև Մովսես կամ Միքայել եպիսկոպոսներից որևէ մեկը) նախաձեռնել են 
սեփական գավառի հեղինակությունը բարձրացնող սրբախոսական երկի ստեղ-
ծումը, ինչպիսին կարող էր լինել Ոսկյանների զրույցը:  

Զրույցի ժամանակի, գրության և տեղի մոտավոր ճշգրտումից հետո, հարկ 
է անցում կատարել նրա մեջ առկա պատմական տեղեկությունների քննու-
թյանը: Ըստ զրույցի՝ Ոսկյան քահանաներին ընդունել և նույնիսկ նրանց քարոզ-
ներն ունկնդրել է հայոց արքա Արտաշեսը. «Սոքա մատուցեալ առ արքայն Ար-
տաշէս ծանուցանէին նմա վասն Քրիստոսի աստվածութեանն, և զկռոցն յան-
դիմանելով զտկարութիւն զոր իբրև լսէր, ոչ անտեղի զբանս նոցա առնէր ասե-
լով, թէ «լուեալ է իմ (և այլոց բազմաց) յաղագս այդորիկ, բայց անպարապ լեալ 
ի պատերազմէ»: Հրաւիրէր զնոսա լսել զնոյն բանս յայլում ժամու (և ինքն հե-
ռանայր պատերազմաւ յարևելս)»47:  

Պետք է կարծել, որ զրուցաբանը միտումնավոր է Ոսկյանների գործունեու-

թյունը զուգորդել Արտաշես արքայի կառավարման հետ՝ ցանկանալով առավել 

                                                
45 Բաբգէն Ոթմսեցի, [Ա] Թուղթ առ Պարսս, առ ուղղափառս (ՄՀ, հ. Գ), Անթիլիաս-Լիբանան, 

2004, էջ 117: 
46 Ներսես Բագրեւանդեցի, Տեառն Ներսէսի Հայոց կաթուղիկոսի թուղթ մեղադրութեան առ 

եպիսկոպոսունսն (ՄՀ, հ. Գ), Անթիլիաս-Լիբանան, 2004, էջ 418: 
47 Ոսկեանք, էջ 10-11: 
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մեծ հեղինակություն ապահովել նրանց համար: Ըստ զրույցի՝ նրանք Հայաս-

տան են ուղևորվել Թադեոս առաքյալի նահատակությունից հետո48: Մինչդեռ, 

ինչպես վերևում նշել ենք, Խորենացու հիշատակած Արտաշես արքան կառավա-

րել է դրանից հետո: Ակնհայտ է, որ զրուցաբանը ցանկացել է Ոսկյաններին հե-

ղինակավոր քարոզիչներ ներկայացնել՝ ընդունված անգամ հայոց նշանավոր և 

սիրված արքա Արտաշեսի կողմից:  

Հարկ է նշել, որ Արտաշես Ա-ին վերաբերող հատվածը կրել է ոչ միայն 

պատմագրական երկերի ազդեցությունը, այլ նաև ներառել է ժողովրդական 

բանահյուսության և առասպելաբանության տարրեր: Այս մասին լավագույնս 

վկայում է Արտաշես արքայի դեպի արևելք արշավելու մասին հիշատակությու-

նը. «և ինքն (Արտաշեսը – Շ. Ա.) հեռանայր պատերազմաւ յարեևելս»49:  

Ինչպես հայտնի է, Արտաշես Ա-ն կատարել է արշավանքներ չորս ուղղու-

թյուններով՝ ընդլայնելով Մեծ Հայքի նախնական սահմանները50: Մեզ հե-

տաքրքրող արևելյան արշավանքի մասին տեղեկություններ հաղորդել է Մով-

սես Խորենացին: Պատմահայրը նշել է, որ Կասպից երկիրը հնազանդեցնելու հա-

մար հայոց արքան նախ ուղարկել է իր դայակ Սմբատին, ապա ինքը միացել այդ 

արշավանքին. «նա եւ Կասբից երկիրն յայն սակս ապստամբեն ի մերոյ արքա-

յէն: վասն որոյ առաքէ ի վերայ նոցա Արտաշէս զՍմբատ ամենայն զաւրաւքն 

Հայոց, ինքն արքայ յուղարկ երթալով աւուրս եաւթն»51:  

Արտաշես արքայի նվաճումների, այդ թվում Կասպից երկրի նվաճման մա-

սին, կարևոր տվյալներ է ավանդել նաև հույն աշխարհագրագետ Ստրաբոնը: 

Նրա հաղորդումների համաձայն՝ Արտաշես արքան Կասպիանե երկրամասը, որը 

Խորենացու հաղորդած Կասբից երկիրն է52, գրավել է մարերից53: 

Այս վկայությունները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ զրուցաբանը տվյալ-

ներ է քաղել Խորենացու մատյանից, որոնք չնայած ունենալով դիպվածային 

                                                
48 Թադեոսի նահատակության տարեթիվը վերջնական ճշտված չէ: Նշվել են տարբեր 

տարեթվեր` 66-76 թթ.. միջակայքում (տե´ս Մ. Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Ա, Ս. Էջմիածին, 

2001, էջ 17-20, Հայոց եկեղեցի, նվիրապետական աթոռներ, թեմեր, Երևան, 2001, էջ 215, Բ. 

Հարությունյան, «Սուրբ Թադեոս և Բարդուղիմեոս առաքյալների քարոզչությունը Հայաստա-

նում և նահակությունը», Սուրբ Հայաստան: Պատմություն և մշակույթ, ցուցահանդեսի 

կատալոգ, Երևան, 2007, էջ 42-55): 
49 Նույն տեղում, էջ 11: 
50 Գ. Սարգսյան, նշվ. աշխ., էջ 168: 
51 Մովսէս Խորենացի, էջ 1931: 
52 Ս. Երեմյան, նշվ. աշխ., էջ 67: 
53 Ստրաբոն, Աշխարհագրություն, բնագրից քաղեց և թարգմ. Հ. Աճառյան, Երևան, 2011, էջ 52: 
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բնույթ, միևնույն ժամանակ ցույց են տալիս, որ հեղինակը ծանոթ է եղել Արտա-

շես արքայի արշավանքներին և առավել իրապատում երևալու համար փորձել 

է վկայակոչել դրանք: 

Արտաշես արքայի արևելյան արշավանքի դրվագը կարող է կապված լինել 

նաև հնագույն առասպելական պատկերացումների հետ: Ըստ հին հայերի պատ-

կերացումների՝ արևելքը և հարավը հանդիսացել են աշխարհի լուսավոր կողմե-

րը54: Հավանաբար, Արտաշես Ա-ի զուգորդումը լույս խորհրդանշող արևելքի 

հետ, ցույց է տալիս հայ եկեղեցու և առհասարակ հայ ժողովրդի վերաբերմուն-

քը հեթանոսական ժամանակների բարեպաշտ տիրակալի նկատմամբ: Կարող 

ենք կարծել՝ զրուցաբանն Արտաշես արքային «ազատում» է սրբերին պատժողի 

դերից, քանզի նրանց հակադրությունը ամենևին ձեռնտու չէր հայ եկեղեցուն և 

ժողովրդի «ջերմ» ընդունելությանը չէր արժանանա:  

Արտաշես արքայից բացի, զրույցը Սուքիասյանների նահատակության 

առիթով տեղեկություններ է ավանդել նաև Վաղարշ թագավորի մասին. «Բայց 

յետ փոքր ինչ ժամանակի և տեղին շինեալ աւան [մեծի] թագաւորին Վաղարշու 

անդ զորդին իւր բնակեցուցանէր յաղագս տեղւոյն բարեխառնութեան, և կոչե-

ցեալ զգաւառն յանուն իւր Վաղաշակերտ»55: Մեջբերումից երևում է, որ այս Վա-

ղարշը Արտաշես արքայից քիչ ժամանակ անց է կառավարել և, հետևելով Մով-

սես Խորենացու հայոց արքաների կառավարման ժամանակագրությանը, տես-

նում ենք, որ խոսքը Վաղարշ արքայի (ըստ Խորենացու ժամանակագրության՝ 

191-211 թթ.) մասին է56: Վերջինս, ըստ Պատմահոր տվյալների, կառուցել է Վա-

ղարշավան և Վաղարշապատ քաղաքները. «Սա շինէ աւան մեծ զտեղի ծննդեան 

իւրոյ ի վերայ ճանապարհին. ուր ի գնալ մաւր իւրոյ ի ձմերոց յԱյրարատ, յա-

նկարծակի պատահեալ երկանց ի գնացսն՝ ծնաւ ի վերայ ճանապարհին, ի գա-

ւառին Բասենոյ, ի տեղւոջն, ուր խառնին Մուրց եւ Երասխ. զոր շինեաց յիւր 

անուն եւ կոչեաց Վաղարշաւան: Սա պատեաց պարսպաւ եւ զհզաւր աւանն 

Վարդգէսի, որ ի վրայ Քասախ գետոյ: Այժմ այս Վաղարշ պատեաց պարսպաւ եւ 

զհզաւր պատուարաւ, եւ անուանեաց Վաղարշապատ, որ եւ Նոր քաղաք»57: 
Ինչպես երևում է մեջբերումից, այս քաղաքները ոչ միայն իրենց անվանում-

ներով, այլ նաև տեղադրությամբ չեն կարող համապատասխանել զրույցի հիշա-
տակած Վաղաշկերտ (Վաղարշակերտ) քաղաքի հետ, որը հետագայում ստացել 
է Ալաշկերտ անունը58: Սա նշանակում է, որ զրուցաբանը ձեռքի տակ ունեցել է 

                                                
54 Ս. Պետրոսյան, Դասերը և եռադասության դրսևորումները Հին Հայաստանում, Երևան, 2006, էջ 66: 
55 Ոսկեանք, էջ 20: 
56 Լ. Շահինյան, նշվ. աշխ., էջ 201: 
57 Մովսէս Խորենացի, 1948-1949: 
58 Ղևոնդ Ալիշան, Այրարատ, Վենետիկ, 1890, էջ 536: 
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Մովսես Խորենացու «Պատմությունից» տարբեր մեկ այլ սկզբնաղբյուր, որից էլ 
քաղել է իր տեղեկությունները: Չնայած ոսկեդարյան երկերի լռությանը, զրույ-
ցում հիշատակվող Վաղաշկերտի մասին տեղեկություններ են պահպանվել 
ավելի ուշ շրջանի աղբյուրներում: Ըստ Հովհան Մամիկոնյանի (VII դ.)՝ հայոց 
կաթողիկոս Ներսես Գ Տայեցին (641-661) Վաղարշակերտ քաղաքում կառուցել 
է Սուրբ Աստվածածին անունով եկեղեցի. «Եւ ընդ այն ժամանակս Ներսէս Հա-
յոց կաթողիկոս, որ ի Տայոց էր ծննդեամբ, այն, որ զՎաղարշակերտոյ Սուրբ 
Աստվածածինն շինեաց»59: Այս փաստը ցույց է տալիս, որ VII դ. կեսերին այս 
քաղաքը բավական կարևոր նշանակություն է ունեցել, սակայն հավելյալ տվյալ-
ներ չի պարունակում քաղաքի կառուցման վերաբերյալ:  

Քաղաքի կարևորությունը շարունակել է աճել VIII-X դդ., ինչը հավաստում 
են X դ. պատմագիրներ Հովհաննես Դրասխանակերտցին և Ստեփանոս Տարո-
նեցին: Կաթողիկոս-պատմիչի տվյալների համաձայն՝ քաղաքն ունեցել է ամրա-
կուռ պարիսպներ, որոնք շատ դժվար էր նվաճել. «Եւ ապա զթագաւորն Գագիկ 
հանդերձ իւրաւքն եւս նախարարաւք եւ բազում զաւրաւք առաքէ յամուրն Վա-
ղարշակերտի, պատնեշիւ պատել պաշարել եւ առնուլ զնա. որք եւ երթեալ գնա-
ցեալ իսկ եւ ի բազում աւուրս մարտ ընդ ամրոցին եդեալ՝ ոչ ինչ կարէին ստնա-
նել նմա»60: Ստեփանոս Տարոնեցին իր հիշատակություններում Վաղարշակերտ 
բերդաքաղաքը հստակ տեղորոշել է Բագրևանդ գավառում. «Եւ հետամուտ 
եղեալ տաճիկ զաւրուն գան ի գաւառն Բագրեւանդայ եւ առնուն զբերդն Վա-
ղարշակերտ: 

Իսկ կյուռապաղատն Դաւիթ եւ արքայն Հայոց Գագիկ եւ Աբաս ընդ նմա, եւ 
Բագարատ՝ թագաւոր Վրաց, գան ընդդեմ նոցա ի գաւառն Բագրեւանդ, բանակ 
մեծ բոլորեալ ի Վաղարշակերտ քաղաքի:  

Եւ ինքն (Բյուզանդիայի Վասիլ կայսրը – Շ. Ա.) չուեալ անցանէ ի գաւառն 
Հարք, ի Մանազկերտ քաղաք եւ անդուստ՝ ի Բագրեւանդ, բանակի ի դաշտին 
մերձ ի քաղաքն Վաղարշակերտ»61:  

Վաղարշակերտի մասին տեղեկություններ են ավանդել նաև XIII դ. ապ-

րած պատմագիրներ Վարդան Արևելցին ու Ստեփանոս Օրբելյանը: Առաջինն իր 

«Աշխարհացոյց»-ում նույնացրել է Բագրևանդ գավառն ու Վաղարշակերտը՝ 

հավաստելով, որ Տրդատ արքան և հայոց բանակը Գրիգոր Լուսավորչի ձեռքով 

                                                
59 Յովհան Մամիկոնեան, Պատմութիւն Տարաւնոյ (ՄՀ,հ. Ե), Անթիլիաս-Լիբանան, 2005, 

էջ 1119: 
60 Յովհաննէս Դրասխանակերտցի, էջ 500: 
61 Ստեփանոս Տարաւնեցի Ասողիկ, Պատմութիւն Տիեզերական (ՄՀ, հ. ԺԵ), Երևան, 2011, էջ 745, 

816, 824: 
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մկրտվել են հենց այս գավառում. «Բագրեւանդ գաւառն Մանծկերտովն Վաղար-

շակերտ կոչի եւ Ապահունիք: Անդ գնաց ընդ առաջ սուրբ Լուսաւորչին թագա-

ւորն Տրդատ մինչ [եւ] ի գիւղաքաղաքն Բագրեւան առ ափն Եփրատ գետոյն ի 

ստորոտ Նպատ լերինն, եւ անդ մկրտեաց զթագաւորն զօրօք[ն] իւրովք»62: 

Սյունյաց տան պատմագիրը նույնպես Վաղարշակերտը գավառ է կոչել, իսկ Բա-

գրևանդը հռչակել նահանգ. «Եւ առեալ սպանողացն տարան մերձ մատրանն 

սուրբ եւ առաքելանման նահատակին Գրիգորի, ի գէօղն որ կոչի Բագաւան, ի 

գաւառին Վաղարշակերտու, ի նահանգին Բագրևանդայ, ի լանջակողման լե-

րինն որ կոչի Նպատ՝ մոտ ի սուրբ տեղի մատրանն իբրև երկու քարընկեցօք»63: 

Այս հիշատակությունից բացի, Ստեփանոս Օրբելյանը Վաղարշակերտը թվար-

կում է Զաքարյանների գրաված քաղաքների կազմում. «եւ առին (Զաքարե և 

Իվանե եղբայրները – Շ. Ա.) յԱռանայ մինչև ցներքին Բասեն և ի Բարկուշատայ 

մինչ ի Մժնկերտ: Առին զԿարս, զՎաղարշակերտ, զԿաղզվան…»64:  

Այսպիսով, կարող ենք վստահաբար ասել, որ Վաղարշակերտ-Ալաշկերտը 

VII-XIII դդ. շարունակաբար զարգացել է, վերածվել ամրակուռ պարիսպներով 

բերդաքաղաքի: Քաղաքի զորեղացմանը զուգահեռ, Բագրևանդ գավառը հա-

ճախ կոչվել է հենց Վաղարշակերտի գավառ՝ այդ թվում՝ զրույցում: Այս համա-

տեքստում, շատ կարևոր տեղ է ձեռք բերում Ոսկյանների զրույցը, որը փաստո-

րեն միակ սկզբնաղբյուրն է, որը հստակ տվյալներ է հաղորդել քաղաքի կա-

ռուցման հանգամանքների մասին: Սակայն հարց է առաջանում, թե որտեղից է 

զրուցաբանն իմացել նման կարևոր տեղեկություններ: Կարող ենք ենթադրել, որ 

նա այս դրվագը քաղել է բանահյուսական նյութերից, սակայն չպետք է բացա-

ռել, որ նման հիշատակություններ նա կարող էր փոխառել նաև Տատիանոսի 

մատյանից: Այս ենթադրության օգտին է խոսում այն հանգամանքը, որ ասորի 

պատմագիրը գրեթե ժամանակակից է եղել Վաղարշապատն ու Վաղարշավանը 

կառուցած Հայոց Վաղարշ Ա արքային (117-140)65 և որպես ականատես կարող 

էր հաղորդել նաև Վաղարշակերտի կառուցման մասին: Չնայած այս ենթադրու-

թյունը չի հաստատվում այլ սկզբնաղբյուրներում, սակայն պատմագիտական 

մեծ արժեք ու կարևորություն է հաղորդում զրույցին:  

                                                
62 Աշխարհացոյց Վարդանայ վարդապետի, Բարիզ, 1960, Էջ 38: 
63 Ստեփանոս Օրբելեան, Պատմութիւն նահանգին Սիսական, Թիֆլիս, 1910, էջ 67: 
64 Նույն տեղում, էջ 391: 
65 Ս. Երեմյան, Հայաստանի քաղաքական վիճակը մ.թ. II դ., Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. I, 

Երևան, 1971, էջ 776-777: 
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Ոսկյաններին պատժողների դերում հանդես են գալիս Արտաշես արքայի 

որդիները՝ Վնույնը և Վրոյնը («Սոփերք»-ում նշվել են նաև Վնոյն և Ջրոն տար-

բերակները66), որոնց համախոհ էր նաև թագուհի Սաթենիկը: Վերջինս խիստ 

բարկացել էր այն փաստից, որ իր ազգական ալանները, որոնք արքունիք էին 

հրավիրվել որպես հայ նախարարներին «վերակացուներ ու զորավարներ»՝ ք-

րիստոնեություն ընդունելով, հրաժարվել էին իրենց վստահված գործերից. 

«Զոր իբրև զգացեալ որդիքն Արտաշիսի՝ Վնոյն և Վրոյն, [շատ] աղաչէր զնոսա 

որպէս զի ի բաց կացցեն յերկրպագութենէն Քրիստոսի. որք (խոսքը Սուքիաս-

յանների մասին է – Շ. Ա.) ոչ հաւանեալք չառնուին յանձն դառնալ ի հեթանո-

սութիւն: Իբրև գիտացին զանյողդողդ և զանշարժ հաւատս նոցա, առաքեալ կո-

չեցին զսուրբսն [յիւրաքանչիւր] մենաստանացն, և հարկեցուցանէին զնոսա 

խաւսել ընդ արանցն՝ ի բաց կալ յերկրպագութենէն Քրիստոսի. որոց ոչ զարհու-

րեալ առաւել ևս հաստատեցան ի հաւատսն, և ինքեանք գաղտագնաց [եղեալ 

անդրէն] դառնային: Զոր իմացեալ զանդասիրտս նոցա և զանհրապուրելի խոր-

հուրդս երկոցունց կողմանց, խնայեալ [այնուհետև] յարսն միանգամայն ակնա-

ծելով ի մաւրէն իւրեանց: Իսկ սուրբն Քռիւսի հանդերձ ընկերաւք իւրովք չև ևս 

էր հասեալ ի տեղին մինչ զի հասեալ կոտորեցին մաւտ ի խրճիթս իւրեանց [սու-

սերաւ բարձեալ զգլուխս նոցա]»67:  
Մեջբերված հատվածից կարելի է արձանագրել, որ այլազգի թագուհի Սա-

թենիկն ու իր որդիները ներկայացվել են բացասական գծերով: Նման հանգա-
մանքը պետք է պայմանավորել մի քանի պատճառներով: Նախ՝ Սաթենիկի բա-
ցասական կերպարի ստեղծման գործում կարևոր է եղել նրա այլազգի լինելը: 
Հայտնի փաստ է, որ հայ եկեղեցին դեմ է եղել այլազգիների և այլակրոնների 
հետ ամուսնություններին և ամեն կերպ ձգտել է արգելել դրանք68: Պետք է նկա-
տել, որ օտարազգի կանանց հետ չամուսնանալու, նրանցից ամեն կերպ խուսա-
փելու միտումը դրսևորվել է նաև հայ պատմագիրների երկերում: Բավական է 
նշել Մովսես Խորենացու ավանդած հանրահայտ «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ» 
առասպելը, որտեղ Ասորեստանի թագուհին ներկայացված է խիստ բացասա-
կան բնութագրումներով. «վաւաշն այն եւ բորբորիտոնն Շամիրամ», «կաթոտն 
Շամիրամ» և այլն69:  

                                                
66 Սոփերք Հայկականք, հ. ԺԹ, էջ 62: 
67 Ոսկեանք, էջ 13-15:  
68 Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա., Երևան, 1966, էջ 443, Ս. Հովհաննիսյան, Ամուսնա-ընտանեկան 

իրավունքը վաղ ավատական Հայաստանում (IV- IX դդ.), Երևան, 1976, էջ 93-94: 
69 Մովսէս Խորենացի, էջ 1793, 1797: 
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Այլազգիների հետ ամուսնանալու մտավախություններն իրենց արտացո-
լումն են գտել նաև ժողովրդական էպոսում՝  «Սասնա ծռեր»-ում70: Այստեղ բա-
ցասական գծերով է ներկայացվել Ձենով Հովանի կինը՝ Սառիեն: Այս հերոսու-
հին հանդես է գալիս մի քանի մերժողական գծերով՝ ընդգծվում է ընտանիքի, 
հարազատների նկատմամբ նրա անտարբերությունը, վավաշոտությունը, օտար 
լինելու հանգամանքը71:  

Պետք է ասել, որ Սաթենիկի կերպարը կապված է նաև օսական «Նարթյան» 
դիցավեպի կենտրոնական հերոսուհիներից մեկի՝ սիրո և գեղեցկության Սաթա-
նա աստվածուհու հետ72: Վերջինս սերտորեն առնչվել է նաև վաղնջական գու-
շակների ու կախարդների կերպարների հետ՝ արտահայտելով հնագույն մայրիշ-
խանության ժամանակների արձագանքները73: 

Բնականաբար, նման հատկանիշներ ունեցող Սաթենիկը պետք է դառնար 
սրբախոսական երկերի հակահերոսներից, ինչպես ներկայացված է Ոսկյանների 
զրույցում: Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ զրուցաբանը Սաթենիկին բա-
ցասական է ներկայացրել ոչ միայն այլազգի լինելու, այլև հեթանոսական դի-
ցուհու հատկանիշներ ունենալու համար: Ակնհայտ է, որ քրիստոնյա հեղինակն 
ամեն կերպ ձգտել է ցույց տալ հեթանոսական հավատքի սնոտիպաշտությունն 
ու անզորությունը:  

Զրուցաբանը վիպական տարրերով է օժտել նաև Արտաշեսի և Սաթենիկի 

որդիներին՝ Վնույնին և Վրոյնին74: Մովսես Խորենացու մատյանից հայտնի է, որ 

Արտաշեսն իր որդի Վրույրին (Վրոյն), որ իմաստուն էր և բանաստեղծ, նշանա-

կել էր հազարապետ և վստահել արքունիքի բոլոր գործերը. «վասն որոյ կարգէ 

Արտաշէս զՎրոյր՝ հազարապէտ, զայր իմաստուն եւ բանաստեղծ, եւ հաւատայ 

ի նա զամենայն գործս տանն արքունի»75:  

Ինչպես ենթադրում են ուսումնասիրողները, Արտաշես արքայի այս որդին 

պատմական անձ չէ և Պատմահայրը նրա կերպարը քաղել է ժողովրդական բա-

նահյուսությունից76: Վրույրը խորհրդանշել է հեթանոս հայերի երկրագործու-

                                                
70 Մ. Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 443: 
71 Ա. Եղիազարյան, «Սասնա ծռեր» էպոսի պոետիկան, Երևան, 2013, էջ 161-162: 
72 Տ. Դալալյան, «Հայոց վիպական Սաթենիկ թագուհու կերպարի ծագումնաբանության շուրջ», 

ՊԲՀ № 2, 2002, էջ 192, 211: 
73 Նույն տեղում, էջ 211: 
74 Ըստ Հ. Աճառյանի՝ երկու անձնանուններն էլ համապատասխանում են Վրույր անվանը 

(Հայոց անձնանունների բառարան, հ. V, Երևան, 1942, էջ 124, 134): 
75 Մովսէս Խորենացի, էջ 1932: 
76 Գ. Սարգսյան, նշվ. աշխ., էջ 162-165: 
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թյան աստծուն և, բնականաբար, առավելապես պաշտվել գյուղական բնակա-

վայրերում77: Հայտնի փաստ է՝ քրիստոնեությունը շատ դանդաղ է արմատա-

վորվել հենց գյուղերում: Այստեղ, ի տարբերություն քաղաքների, բնակչու-

թյունը եղել է առավել պահպանողական և շարունակել է պաշտել հեթանոսական 

աստվածներին78: Հավանաբար, հենց այս հանգամանքն է պատճառ դարձել, որ 

զրույցում քրիստոնյա քարոզիչներին հալածողի դերում ընտրվել է հենց Վրույրի 

կերպարը՝ խորհրդանշելով գյուղական հեթանոսական ամուր ավանդույթներով 

բնակչությանն ընդդեմ նորակազմյալ քրիստոնեության: Հետևաբար, պետք է 

պնդել, որ զրուցաբանը լինելով հին բանահյուսական ավանդների քաջագիտակ 

անձնավորություն, ցանկացել է այս ճանապարհով հեղինակազրկել Վրույրին՝ 

ցույց տալով նրա անկարողությունը քրիստոնեական սրբերի առջև:  

Հեթանոսական գաղափարախոսության և հավատալիքների արձագանք է 

նաև «կենաց դպրության» կամ «կյանքի մատյանի» հիշատակությունը: Այս մա-

սին նշվում է Սաթենիկ թագուհու ազգական ալաններին մկրտելու տեսարա-

նում. «Իսկ մի ոմն ի սրբոցն, որ զքահանայականն ընկալեալ էր շնորհս, իբրև 

ետես զհաւատս նոցա կատարեալ սրտիւ, ի մէջ գիշերին [յարուցեալ] կոչեաց 

զնոսա յեզր գետոյն տալով նոցա զքրիստոսական մկրտութիւն լուսաւորու-

թեան. և ի կենացն դպրութեան զանուանս նոցա գրելով [արժանացուցանէր 

սուրբ հոգւոյն]»79:  

Այս հատվածում նշված կյանքի մատյանի գաղափարը ծագել է դեռևս հե-

թանոսական ժամանակներում, իսկ հետո փոխառվել նաև քրիստոնյաների կող-

մից80: Ըստ հեթանոս հայերի՝ Տիր կամ Գրող աստվածը գրառել է մարդկանց 

անունները և այդպիսով վճռել նրանց ճակատագրերը81: Ոսկյանների զրույցում, 

ինչպես տեսնում ենք վերոնշյալ հատվածից, այս գործառույթն իրականացրել է 

Խրյուսիի ընկերներից մեկը, այսինքն՝ հեթանոսական Գրող աստվածության 

գործառույթները փոխանցվել են քրիստոնեական սրբերից մեկին:  
Ամփոփելով, կարող ենք ասել, որ հիմնվելով Տատիանոս պատմագրի փոքր 

վկայության վրա, հայ եկեղեցականները, օգտվելով նաև բանահյուսական նյու-
թերից, մի ամբողջ զրույց են հյուսել, որը նոր կյանք է ստացել և լայն տարածում 
գտել դեռևս հեթանոս նախնիների հավատքին հետևող հայ ժողովրդի շրջանում:  

                                                
77 Ս. Պետրոսյան, նշվ. աշխ., Էջ 378-380: 
78 Ռ. Մանասերյան, Հայաստանը Արտավազդից մինչև Տրդատ Մեծ, Երևան, 1997, էջ 150-156: 
79 Ոսկեանք, էջ 12: 
80 Հ. Պետրոսյան, «Կյանքի մատյանը հայ մշակույթում», Թանգարան, Երևան, 2012, էջ 40: 
81 Նույն տեղում, էջ 41: 
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Ոսկյանների զրույցը, որն ըստ ամենայնի գրվել է V-VI դարերի միջակայ-
քում, աղբյուրագիտական և պատմագիտական առանձնահատուկ նշանակու-
թյուն ունի: Զրույցը պարզաբանում է վաղմիջնադարյան Հայաստանի վարչա-
կան կառուցվածքին վերաբերող որոշ հարցեր և նպաստում քրիստոնեության 
տարածման առաջին դարերի պատմության լուսաբանմանը: Որոշ անուղղակի 
տեղեկություններ օգնում են պարզել հայոց եկեղեցու վարչական կառույցին վե-
րաբերող հարցեր: Զրույցն անդրադարձել է նաև վաղ միջնադարյան հասարա-
կական ու քաղաքական իրադարձություններին: Նրանում պահպանվել են նաև 
այնպիսի հիշատակություններ, որոնք եզակի տվյալներ են հաղորդում Հին Հա-
յաստանի որոշ բնակավայրերի, ինչպես նաև հին հեթանոսական հավատալիք-
ների և ըմբռնումների մասին:  

SHAVARSH AZATYAN 

THE LITERARY AND HISTORICAL BACKGROUND  

OF THE LEGEND ABOUT THE MARTYRDOM  

OF THE OSKEANS  

Keywords: Legend, martyrology, Khryusi-Oski, Tatian, Tsakhkotn, Arta-

shēs, Satʻenik, Bagrevand, Vagharshakert-Alashkert, mythol-

ogy, Vruir, book of life. 

The legend about the Oskeans’ martyrdom was most probably written in the 

V-VI centuries. This text is of special significance for source study and historiog-

raphy.  

On the basis of Tatian’s testimony and using folklore motifs, Armenian clergy-

men created a narrative which became widespread among the people who were still 

adherents of the pagan faith.  

The narration sheds light on certain issues related to the administrative structure 

of Armenia in the 5th–6th centuries. It also contributes to filling the gaps in the his-

tory of the spreading of Christianity. A number of historic data help us clarify some 

questions concerning the hierarchy of the Armenian Church. The legend also con-

cerns social and political events of the early Middle Ages. It contains unique pieces 

of information on old settlements and on paganism in Ancient Armenia.  

  



 

 Ոսկյանների վկայաբանական զրույցի...    145 

ШАВАРШ АЗАТЯН 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА СКАЗАНИЯ  

О МУЧЕНИЧЕСТВЕ ВОСКЯНОВ 

Ключевые слова: Сказание, мартиролог, Хрюси-Воски, Татиан, Цахкотн, 

Арташес, Сатеник, Багреванд, Валашкерт-Алашкерт, ми-

фология, Вруйр, книга жизни.  

Сказание о Воскянах, написанное, по всей вероятности в V–VI вв., имеет 

большую источниковедческую и историографическую ценность. Основываясь 

на свидетельстве Татиана, армянские священники, используя фольклорные мо-

тивы, создали повествование, получившее широкое распространение в народе, 

еще не отошедшем от язычества. 

Повествование проливает свет на некоторые вопросы, касающиеся адми-

нистративного устройства средневековой Армении, а также способствует вос-

полнению некоторых пробелов в истории распространения христианства. Ряд 

исторических данных дает возможность составить целостное представление о 

структуре армянской церкви. Повествование касается также некоторых 

социальных и политических событий раннего средневековья. Сказание содер-

жит уникальную информацию о некоторых поселениях древней Армении, а 

также о языческых верованиях.



ՀԱՅԿԱԶ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան 

1826-1828 ԹԹ. ՌՈՒՍ-ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ  

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ 

Բանալի բառեր՝  Մատենադարան, Լազարյանների արխիվ, ռուս-պարսկական 
պատերազմ, վավերագրեր, Ներսես Աշտարակեցի, ռուսական 
քաղաքականություն, նամակներ:  

1826-1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմի մասին պատմագիտական 
հարուստ գրականություն կա: Տպագրվել են բազում ժողովածուներ ու աշխա-
տություններ, որոնցում վերհանվել են այդ պատերազմին նախորդած ու բուն 
պատերազմին վերաբերող իրադարձությունները: Կարծում ենք՝ սխալված չենք 
լինի նշել, որ պատերազմական իրադարձությունների նկարագրության հիմնա-
կան աղբյուրները ռուս պատմաբանների աշխատություններն են1: Տակավին 
ուսումնասիրությունից դուրս են մնացել պատերազմին վերաբերող հայկական 
վավերագրերը:  

Ներկա հրապարակումը թելադրված է մեր պատմագիտության մեջ այդ բա-
ցը լրացնելու հանգամանքով: Մեր կարծիքով, հայկական աղբյուրների առավե-
լությունը ռուսականի հանդեպ պայմանավորված է հայ հեղինակների մտածե-
լակերպի յուրահատկությամբ. թեև առանձին հարցերում նրանք ևս «նվիրվա-
ծություն» են դրսևորել ռուսական կառավարությանը: Մյուս կողմից, սակայն, 
ցուցաբերած դիվանագիտական «հնարքների» հետ միասին, նրանք փորձել են 
առաջ տանել հայոց խնդիրը, ձգտելով ազդել ռուսական կառավարության վրա՝ 
հայանպաստ որոշումներ ընդունելու համար: Այս առումով սույն հոդվածում 
ներկայացված նամակները բնորոշում են ժամանակի հայ գործիչների, ազդեցիկ 
հոգևորականության տեսլականը հայ ժողովրդի ապագայի վերաբերյալ: Մաշ-
տոցյան Մատենադարանի Լազարյանների արխիվն այդ հնարավորությունը հե-
տազոտողին լիովին ընձեռում է. բազում այդպիսի նամակներ են պահպանվել, 

                                                
1 В. Потто, Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях, т. 3, 

Персидская война 1826-1828 г., СПб, 1888, Н. Дубровин, История войны и владычества 

русских на Кавказе, т. VI, СПб, 1888, П. Ковалевский, Завоевание Кавказа Россией, 

СПб, 1887. 
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որոնցում լուսաբանվում են ամենատարբեր բնույթի հարցեր: Մենք փորձել ենք 
դրանք խմբավորել՝ ելնելով պատերազմի ընդհանուր տրամաբանությունից և 
այդ պատերազմում հայության առջև ծառացած հարցերի տեսանկյունից2: 

Մատենադարանի Լազարյանների արխիվում պահվող նամակներում 
քննարկվող առաջին խումբ հարցերը վերաբերում են բուն պատերազմական 
գործողություններին: Հայտնի է, որ հայության համար առանձնակի նշանակու-
թյուն են ունեցել Արցախ-Ղարաբաղում և Երևանի խանությունում ծավալված 
մարտերը: Այս թեմային վերաբերող նամակները ոչ միայն բնութագրում են իրա-
կան ռազմական գործողությունները, այլև ցույց են տալիս հայության ակնկա-
լիքներն այդ պատերազմում:  

Ներկայացվող առաջին նամակը գրել է Ներսես Աշտարակեցին 1826 թ. 
սեպտեմբերի 13-ին. այն հասեցագրված է Հովհաննես և Խաչատուր Լազարյան-
ներին: Նամակի թվագրումը վկայում է, որ այն գրվել է Ելիզավետպոլի հայտնի 
ճակատամարտից անմիջապես հետո: Արքեպիսկոպոս Ներսեսը Լազարյաննե-
րին տեղեկացնում է պարսից զորքերի կողմից Շիրակավանն ասպատակելու և 
սարբազների սանձազերծած կոտորածների ու բռնությունների մասին. «ան-

ցեալ ամսեանն օգոստոսին յաղագս տմարդի յարուցմանցն պարսից ընդդեմ 

մարդասիրութեանց Իւրոյ Կայսերական մեծութեանն, և ասպատակութեանց նո-

ցա ի սահմանս Շիրակաւանայ և գերեվարութեանց և կոտոտածի Հայկազանց 

բազմաց ու աւազակական գողամարտութեամբ»3: Ինչպես նկատելի է, Ներսեսն 
ընդգծված անհանդուրժողականություն է դրսևորում պարսից տիրապետու-
թյան հանդեպ, ուստի խիստ քննադատության է արժանացնում պարսիկների 
դաժան վերաբերմունքը հայերի և վրացիների հանդեպ. «մինչդեռ նոր անդէն 
զուարթացեալ էին երեսք հասարակութեան քրիստոնեից հայոց և վրաց նեղելոց 
ի դարուց ժամանակաց յերեսաց այնպիսի ամբարիշտ բնաւորութեանց պարսից 
բարբարոսաց»4: Անշուշտ, Ներսես Աշտարակեցու նամակի այս տողերն աղբյու-
րագիտական արժեք ունեն. համեմատության համար նկատենք, որ ռուսական 
աղբյուրներում տեղի բնակչության, մասնավորապես հայ ժողովրդի հանդեպ 
իրականացված բռնությունների, այդ պատերազմներում հայ ժողովրդի կրած 
տառապանքների փաստագրումը, բացառությամբ հատ ու կենտ աշխատու-
թյունների, մոռացության է մատնվել:  

                                                
2 Ուշադրության արժանի է XIX դարի նշանավոր պատմաբան Աղ. Երիցյանի «Ամենայն Հայոց 

կաթողիկոսութիւնը և Կովկասի Հայք 19-րդ դարում» (Թիֆլիս, 1894, մասն Ա) աշխա-

տությունը, որտեղ ներկայացված են ներկա հոդվածում առանձին նամակներից բերվող 

հատվածներ, սակայն, ցավոք, մեծանուն պատմաբանը տողատակում չի նշում հայթայթման 

աղբյուրը, ինչը, բնականաբար, հետազոտողի համար դժվարություն է առաջացնում: 
3 Մատենադարան, Լազարյանների արխիվ, թղթ. 103, գործ 9, վավերագիր 82, թ. 1: 
4 Նույն տեղում: 
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Հատկապես ուշագրավ են նամակի այն տողերը, որտեղ Ներսեսն իր և հայ 
ժողովրդի տարակուսանքն է հայտնում է ռուսական արքունիքի կայացրած 
որոշման առթիվ, ըստ որի՝ Կովկասում ռուսական զորքերի գլխավոր հրամանա-
տար Ալեքսեյ Երմոլովը «ուղարկվում է պայքարելու երկրի թշնամիների դեմ, 
իսկ նրա փոխարեն նշանակվելու էր Իվան Պասկևիչը. «Բաձրագույն հրաման 

առ նորին բարձր գերազանց Ալեքսեյ Պետրովիչ Երմօլով հռչակավոր կուսակա-

լը՝ լինել վրեժխնդիր վնասապարտից հպատակաց Իւրոյ Մեծութեանն…. Կաս-
կածք կանխափորձք, որք սասանեցուցանեն զմիտս մեր և բազմաց, թէպէտև 
մեծ է ի մեզ յոյսն հաստատեալ ի վերայ ամենայոյ»5: Նամակից կարելի է են-
թադրել, որ արքեպիսկոպոսին արդեն հասանելի էր դարձել տեղեկությունը, թե 
շուտով Ալեքսեյ Երմոլովին պետք է փոխարինի գեներալ Իվան Պասկևիչը: Այ-
դուհանդերձ, արքեպիսկոպոս Ներսեսը հայտնում է, թե անձամբ իրեն հուզում 
է այն հարցը, որ Երմոլովն արդեն քաջածանոթ էր պարսից բարբարոսություն-
ներին ու նենգություններին և կարողանում էր քրիստոնյաներին պաշտպանել 
պարսից կողմից սպառնացող «մշտնջենաւոր ավազակութիւն -ներից. 
«… Ողարմած տիարք, քաջածանօթ է ամենեցուն ասիականաց՝ առաւել ևս Հայոց 

և Վրաց՝ բարբարոսական բնաւորութեամբ խորամանկ ազգին պարսից և արիւ-

նախանձ թշնամութիւն նոցա ընդ ամենայն ազգս քրիստոնէից…», - գրել է Աշ-
տարակեցին6: 

Արքեպիսկոպոս Ներսեսն ի դեմս գլխավոր հրամանատար Ալեքսեյ Երմոլո-
վի և հայազգի գեներալ Վալերիան Մադաթովի էր տեսնում Հայաստանի ազա-
տագրության հեռանկարը և մի առանձին հրճվանք է ապրել, տեղեկանալով 
ռուս-պարսկական պատերազմի սկզբում նրանց տարած հաղթանակների մա-
սին: Ղարաբաղյան ճակատում ռուսների տարած հանրահայտ երկու հաղթա-
նակներից անմիջապես հետո՝ 1826 թ. սեպտեմբերի 29-ին, Հովհաննես արքե-
պիսկոպոսին հղած նամակում Ներսես Աշտարակեցին մանրամասն պատմում է 
Շամխորի ճակատամարտում Մադաթովի տարած փայլուն հաղթանակի մասին, 
թե ինչպես են գերավարել պարսկական ջոկատի հրամանտար Ամիր խանին և 
պարսիկ սարբազներին, հայտնում է պարսկական կողմից երեք հազար զոհերի 
մասին և այլ կարևոր մանրամասներ. «Այն ինչ բազմութիւն Զօրաց թշնամեաց 

ահաւորիւն կշռադատեալ լինէին ի կարծիս հզօրաց՝ որոց անծանօթ էին զօրու-

թիւնք նոցին և տկարութիւնք ի հզօրանալ հարկին ընդ յառաջ առաքեցաւ նոցա 

կնեազ Մատաթեանց պատրաստական զօրօք գտանեցելովք. և հասեալ ի Շամ-
քօր, եգիտ Անդէն զբանակ Մեծ հետևակաց և հեծելոց պարսից՝ որոց զօրավար 
էր Ամիրխան սարտար քեռի Ապպաս Միրզայի և մի յորդւոց նորին Ապպասայ և 

                                                
5 Նույն տեղում: 
6 Նույն տեղում: 
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օգնականութեամբ հզօրին աստուծոյ հզօրացեալ սակաւուքն ի վերայ բազմաց: 
…Ապպաս Միրզայի զանձինս ավելի քան ինն հարիւր ընդ որս և յայլոց զօրակա-

նաց մինչև ցլրումն 1100, գերելոց առ ժամանաւն որոց թիւ մինչև ցարեգականն 

մուտ հասեալ մինչ 1700: … Կնեազ Մատաթեան զկնի ընթացեալ փախստէից 
տակաւին ոչ եհաս այսր լուր վերադարձի նորա և գործոց գործելոց նորին ի 
հալածումն արքայորդւոյն պարսից»7: Նամակում հիշատակվում է նաև ճակա-
տամարտում ռուս գեներալ Գրեկովի մահվան, պարսից զորքերի ջախջախման 
և հետապնդման, ձեռք բերած ավարի, գերիների թվի մասին, առանձնանակի 
նշվում է ռուսաց բանակին Շուշի քաղաքի հայ բնակչության ցուցաբերած հա-
վատարմության մասին. «Հռչակաւոր է հաւատարմութիւն հայոց բնակելոց ի 
Շուշի քաղաքի և ի մերձակայն նորին, որք ըստ չափու երից հազարաց զինուո-
րեալք ընդ զինուորութեանն ռուսաց»8: Նամակում ուշագրավ այլ տեղեկու-
թյուններ ևս կան. արքեպիսկոպոսը հատնում է, որ Ելիզավետպոլի ճակատա-
մարտում գերիների թվում է եղել նաև Աբաս Միրզայի թարգման Մելիք Հովսեփի 
Բեգլարյանը: Գրում է նաև, որ Էջմիածնից լուր չկա, քանի որ ուղարկված լրտես-
ները կամ կալանավորվել են, կամ սպանվել, իսկ մեկը ճանապարհը չգտնելով՝ 
վերադարձել է9: Այս տողերից կարելի է եզրակացնել, որ Էջմիածինն ունեցել է 
լրատվություն հասցնողների սեփական ցանց, որպեսզի արագ և թարմ տեղե-
կություններ փոխանցեն Մոսկվա՝ Լազարյաններին: Այս տեղեկությունները Լա-
զարյանների համար մեծ գին ունեին. դրանց ճշմարտացիությունից էր կախված 
թագավորի վստահության աստիճանն իրենց հանդեպ: 

Ներկայացված նամակներից մեկ եզրակացություն ևս կարելի է անել. հե-
տագա իրադարձությունների ծավալումը և Ներսեսի հանդեպ Իվան Պասկևիչի 
անվստահությունը մեզ հուշում է, որ արքեպիսկոպոսն իր հերթին, այդ ժամա-
նակից սկսած, որոշակի անվստահություն է ունեցել նորանշանակ հրամանա-
տար Իվան Պասկևիչի հանդեպ: Համենայն դեպս, Պասկևիչ-Ներսես հակամար-
տությունը վերագրվում է ռուս-պարսկական պատերազմի վերջին շրջանին10, 
ինչն այս նամակի տրամաբանությանը հակառակ է. նամակի թվագրումը ցույց 
է տալիս, որ այն գրվել է պատերազմի սկզբում: 

Լազարյանների արխիվում ռուս-պարսկական պատերազմի 1826 թ. իրա-
դարձությունների քննության առումով մեր ուշադրությունը գրաված հաջորդ 
նամակի հեղինակը ևս Ներսես Աշտարակեցին է: Ընդհանրապես, հարկ է նշել, 

                                                
7 Նույն տեղում, վավ. 83, թ. 1-2: 
8 Նույն տեղում: 
9 Նույն տեղում: 
10 Հ. Հովհաննիսյան, «Ներսես Աշտարակեցի. Պաշտպան հայրենյաց», Էջմիածին, 2000, Ե, էջ 

112-121: 
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որ մեծանուն այս հոգևորականի նամակներին ամենուր կարելի է հանդիպել Լա-
զարյանների արխիվում, ինչը հիմք է տալիս պնդելու, որ նրա և Լազարյանների 
մտերմությունն ու փոխադարձ վստահությունը տարիների և տասնամյակների 
պատմություն ունեն: Լազարյանների արխիվը բովանդակող բոլոր վեց հատոր-
ներում չկա մի պետական և հասարակական գործիչ, որը նամակների քանակով 
հավասարվեր Ներսես արքեպիսկոպոսին: Նեկրայացվող հաջորդ նամակը գրվել 
է 1827 թ. հունիսին և հասցեագրված է ռուսաց թագավորին: Այն, որ Ներսեսն 
իրեն թույլ էր տվել նամակ գրել թագավորին, անուղղակիորեն հաստատում է, 
որ նա է եղել Մայր Աթոռի հիմնական ու գլխավոր անձը, քանի որ միայն կաթո-
ղիկոսն իրավունք ուներ անմիջականորեն դիմելու ռուսաց միապետին: Մեր 
կարծիքով՝ այստեղ մեծ դեր են կատարել երկու անձ. մեկն, ամենայն հավանա-
կանությամբ, Խաչատուր Լազարյանն էր, մյուսը՝ գեն. Կոնստանտին Բենկեն-
դորֆն իր եղբոր միջոցով: Եվս մի կարևոր նկատառում. նամակն ամբողջու-
թյամբ Ներսեսը նվիրել է զուտ մի անձնական հարցի քննությանը, փորձելով 
Ղարաբաղի հոգևոր առաջնորդ, արքեպիսկոպոս Սարգիս Հասան-Ջալալյանին 
ազատել մեղադրանքներից ու դավաճանի պիտակից: Մեջբերենք նամակը 
թարգմանաբար. «Վրաստանի գլխավոր կառավարիչ գեներալ Երմոլովը 1826 
թ. դեկտեմբերի 2-ի զեկուցագրով11 ինձ տեղեկացրել էր12, որ Ղարաբաղում 
խռովության ժամանակ (հավանաբար նկատի ունի տեղի թաթարների՝ ռուսնե-
րին դավաճանելը և պարսիկների կողմն անցնելը – Հ. Հ.), երբ կառավարության 
միակ հույսը հայերն էին, հայտնել է, թե իբր արքեպիսկոպոս Սարգիսն անցել է 
Աբաս Միրզայի կողմը և… իբր գտնվել է Շուշիի բերդի մոտ, դիմելով հավատա-
կիցներին, փորձելով համոզել Շուշիի բերդի հայ պաշտպաններին՝ հանձնելու 
բերդը: Համարձակվում եմ հաստատել Ձերդ բարեծնություն և տեղեկացնել 
իրականում, որ հոգևորականությունից և ոչ ոք, նույնիսկ հայ աշխարհականն 
իր անունը չէր խայտառակի այդպիսի զազրելի դավաճանությամբ: Հենց այդ 
տեսանկյունից պետք է դիտարկել Արքեպիսկոպոս Սարգսի հետ կատարվածը, 
ինչը առիթ չի կարող տալ նրան մեղադրելու… ուստի, վերոհիշյալ հանգամանքը 

                                                
11 Լազարյանների արխիվում 106 թղթապանակի 112 վավերագրի տակ իսկապես 

պահպանվում է Ա. Երմոլովի 1826 թ. դեկտեմբերի 2-ին գրված զեկուցագիրը ռուսաց 

թագավորին, որտեղ մասնավորապես ասվում է. «Ղարաբաղի մարզի խռովության 

ժամանակ, երբ կառավարության հույսը հայերն էին, որպես մեզ հավատակիցներ, 

արքեպիսկոպոս Սարգիսը ոչ միայն հայտնի դարձավ նողկալի դավաճանությամբ և անցավ 

Աբաս Միրզա Ղաջարի կողմը, այլև իր կողմը թեքեց հայ ժողովրդի ավագներին և գտնվելով 

Շուշի բերդի մոտակայքում, համոզում էր բերդը պաշտպանող հայերին՝ ոգևորելով նրանց 

Ղաջարի մեծահոգությամբ»: թ.1: 
12 Հասկանալի չէ՝ կառավարչապետն ինչո՞ւ հենց Ներսեսին պետք է տեղեկացներ, եթե նրանից 

առաջ Ամենայն հայոց Վեհը կար: 
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նկատի ունենալով, խնդրում եմ թույլատրել Արքեպիսկոպոս Սարգսին վերա-
դառնալ իր բնակության վայրը՝ Ղարաբաղ: Կայսր Տիրակալի հնազանդ ծառա և 
աստվածային աղոթքով՝ Արքեպիսկոպոս Ներսես: 14 հունիսի, 1827 թ. Ս. Էջ-
միածին»13: Ներկայացված փաստաթուղթը մեկ անգամ ևս հաստատում է ռու-
սական արքունիքում Ներսեսի ունեցած հեղինակությունը: Նա հանձն էր առել 
նամակ գրել անձամբ Տիրակալ-կայսրին, պաշտպանելով մի հոգևորականի, 
որին մեղադրում էին ամենամեծ մեղքի՝ դավաճանության մեջ: Արդյունքում՝  
կայսրը ներում շնորհեց Ղարաբաղի հոգևոր առաջնորդին: 

1826-1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմին նվիրված՝ հայ երևելինե-
րի նամակներում առանձնակի ոգևորություն է նկատվում հատկապես 1827 թ. 
գարնանը տեղի ունեցած ռազմական իրադարձությունների օրերին, երբ արդեն 
նշմարվում էր պատերազմի հաջող ելքը ռուսների օգտին, ուստի ամեն ջանք 
գործադրել են Երևանի բերդի գրավումը արագացնելու համար: Նամակներն ու 
հաղորդագրությունները հաջորդում են մեկը մյուսին. այն տպավորությունն է, 
որ բոլորն ուզում են օր առաջ Լազարյաններին հաղորդել տեղի ունեցած մար-
տերի մասին: Օրինակ, Ներսես արքեպիսկոպոսը 1827 թ. ապրիլի 20-ի նամա-
կում հաղորդում է Հովհաննես Լազարյանին, որ ռուսաց զորքն արդեն գտնվում 
է Էջմիածնում և շուտով պետք է շարժվի դեպի Երևանի բերդ: Նա նաև գոհու-
նակություն է հայտնում գեներալ Կ. Բենկոնդորֆի վերաբերմունքից. «Նորին 
գերզանցութիւնն գեներալ Բէնկէնդօրֆն միշտ հարցանէ զՁէնջ և միշտ յանձնէ 
մեզ զողջոյն իւր գրել Ձեզ»14: Առավել կարևոր են արքեպիսկոպոսի նամակի հե-
տևյալ տողերը. նա հաղորդում է, որ սահմանային գյուղերն ամայացած են, սա-
կայն հույս կա, որ ռուսաց բանակի հաղթանակներից հետո ժողովուրդը կամաց-
կամաց կհավաքվի. «ամենայն ժողովուրդք հեռացուցեալ իւրաքանչիւր բնակու-
թեանց զմեզ ի սահմանս Օսմանցոց և պարսից, երկիրն առ հասարակ կայ որպէս 
ամայի և ամենայն երկրագործութիւն դադարեալ ամենևին, միայն հաստատում 
է յոյս մեր…»15: 1827 թ. ապրիլի 30-ին Խաչ. Լազարյանին ուղղված նամակում 
Մելիքսեթ քահանա Ղամազյանը հաղորդում է, որ Էջմիածնից ստացված լուրերի 
համաձայն, գեն. Բենկենդորֆը շրջապատել է Երևանի բերդը և սպասում է փո-
խարքայի գալստյանը ու մեծ թնդանոթների16: Իրենց հերթին, Լազարյանները 
շնորհապարտ են եղել հաղորդված տեղեկությունների համար և խնդրել հետա-
գայում ևս շարունակել իրենց հաղորդել «վերջին լուրերը»17:  

                                                
13 Նույն տեղում, վավ, 115, թ. 3-4: 
14 Նույն տեղում, թղթ. 103, վավ. 84, թ. 1: 
15 Նույն տեղում: 
16 Նույն տեղում, վավ. 15, թ. 1: 
17 Նույն տեղում, վավ. 247, թ. 1: 
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XIX դարի առաջին երեսնամյակին Հայաստանում տեղի ունեցած իրադար-
ձությունների կոնտեքստում ուշագրավ են քաղաքական և հոգևոր գործիչների՝ 
Երևանի բերդը գրավելու և առհասարակ, Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին 
միացնելու գնահատականները: Հայտնի է, որ խորհրդային և հետխորհրդային 
հայ պատմագիտության մեջ ռուսական տիրապետության գնահատականը 
միանշանակ չէ. «չարիք», «չարյաց փոքրագույնը» և «պատմական մեծ նշանա-
կության իրադարձություն»: Խնդիր չդնելով այդ տեսակետների քննությունը, 
նշենք, որ պատմաբանները հանիրավի անուշադրության են մատնել հարցի 
առնչությամբ ժամանակի քաղաքական և հոգևոր հայ գործիչների արտահայ-
տած կարծիքները: Ներկայացնում ենք Լազարյաննների արխիվում պահպան-
ված Մելիքսեթբեկ քահանա Ղամազյանի նամակը Խաչատուր Լազարյանին, 
որով նա շնորհավորում է Երևանի բերդի գրավման կապակցությամբ. «Շնոր-
հաւորեմ ահաւասիկ զառումն ամրոցին Երեւանու: Արդարև՝ մեծ սքանչելիք աս-
տուածային, որ ի ձեռն օծելոյն իւրո ամենաբարեպաշտ Կայսերն Մեծի Նիկողա-
յոսի առաջնոյ ներգործեաց, յայսմ հետէ յուսալի է փրկութիւն Հայաստան աշ-
խարհի և վերանորգութիւն սուրբ աթոռոյն Էջմիածնի»18: Նամակում հայտնվում 
է նաև, որ Թիֆլիսի հայկական եկեղեցում այդ առթիվ կատարվել է մեծ պատա-
րագ. «Յամսոյս 9 մեծ հանդէս Մօլեբինի կատարեցաւ ի վանքի եկեղեցին, 
սրբազնակատար պատարիարգն զգեստաւորեցաւ և քարոզաբանն ևս, ի նոյն 
հանդեսի եղեւ նուաստութիւն իմ, յաւել քան զայսն մնալ անձնազոհ մտերմու-
թեամբ»19:  

Այս առումով բնութագրական է Հովսեփ և Ստեփանոս վարդապետների նա-
մակը, թվագրված 11 մայիսի 1827 թ. այսինքն՝ Էջմիածնի գրավումից հետո, 
Մինաս և Սիմոն արքեպիսկոպոսներին, որում հաղորդվում է ռուսաց զորքերի 
հաղթանակների մասին, մանրամասն թվարկվում են պարսիկների կորուստնե-
րը, գերիների քանակը և այլն: Միաժամանակ հույս է հայտնվում, որ Պասկևիչը 
շուտով կգա և ազատության դրոշը կծածանի Երևանի բերդի վրա, նկարագր-
վում է հայ գյուղացիների վիճակը և այլն: «Լսելյաց ախորժելի համբաւ յաղթա-
նակութեանց աստուածազօր զօրացն ռուսաց ստիպէլ զմեզ առ ժամաւս աւետէլ 
ձեզ զարժանաւորսն ուրախութեանց համառօտ այսու գրութեամբ: Յինն ամսոյս 
(ապրիլի – Հ. Հ.) նորին գերազանցութիւնն Բենկէնդօրֆ գեներալն հանդերձ 
հետևակ և հեծեալ զօրօք իւրոք գնացեալ յանկարծ ի վերա բանակի Հասան խա-
նին, որ ի Սարվանլարու ղօրուղն ահարկութեամբ բազմաւ կոխել զբանակս նո-
ցին և այնպէս ամենայն ամենայն բազմութեամբ թափեալ ի մէջ զօրաց պարսից, 
սրախողխող և նիզակահար կոտորեն ի նոցանէ զարս իբրև երկու հարիւր, և 

                                                
18 Նույն տեղում, վավ. 271, թ. 1: 
19 Նույն տեղում: 
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գերեալ կենդանւոյն ի նոցանէ անձինս 55… Յուսով ենք, թէ նորին բարձր գերա-
զանցութիւն Իվան Ֆեոդորովիչ Պասկևիչ կեսցէ հասցէ այսր մինչև ի յառաջակայ 
Կիրակին…. և բարձրասցի դրօշակ ահեղ տէրութեանն ի գլուխս պարսպացն 
Երևանու…»:20 Նկատենք, որ այսօրինակ կայսերապաշտական բովանդակու-
թյամբ նամակները Լազարյանների արխիվում բավականին շատ են:  

Նամակներում նույն կերպ է գնահատվում նաև 1827 թ. հոկտեմբերի 1-ին 
Երևանի բերդի գրավումը, որը համահայկական նշանակություն է ունեցել: 
Խնդիրը ռուսական գաղութային կամ նվաճողական քաղաքականությունը չէ. 
նամակներում ուրախության և ոգևորության արձագանքներ են, ինչը մեկ ան-
գամ ևս հաստատում է, որ հայ ժողովրդի համար ռուսական քաղաքականու-
թյան դրսևորումները երկրորդական դեր են խաղացել: Կարևորագույն խնդիրը 
պարսից տիրապետությունից ազատագրումն էր. այդպես են մտածել բարձրաս-
տիճան հոգևորականից մինչև վերջին շինականը, թեպետ պարզից էլ պարզ էր, 
որ քաղաքական այդ դրսևորումները հետո պետք է ի հայտ գային: Մեջբերենք 
Հովհաննես արքեպիսկոպոսի՝ Խաչատուր Լազարյանին Երևանի բերդի առման 
կապակցությամբ ուղղված շնորհավորանքից. «3 հոկտեմբերի 1827 ամի: Շնոր-
հաւորեմ գերազանցութեան Ձերում զառումն Երևանայ, զոր յետ վեցօրեայ պա-
շարման և չորեքօրեայ շինութեամբ մարտկեցացն՝ առաք ի հոկտեմբերի 1: Աշ-
խատութիւն մեր ի պաշարման բերդին մեծ եղեաւ յոյժ և յաջողութիւն հրազի-
նութեան մերոյ ևս անասելի որ ամենայն ուրեք գործ եւ զաւէր էր ահագին. ի 
վերջին գիշերի յառաջ քան զառումն Երևանայ՝ կասկածեալ թշնամին ի յարձակ-
մանէ մերմէ, սկսաւ դատարկել զթնդանօթս իւր ի վերայ մեր, այլ յաջող ռմբա-
ձգութիւն Մեր անցանելով ի ընդ պատառուածս երկուց կողմանց պարսպին և 
հարուածեալ զբերդապահսն, վնաս մեծ հասուցին նոցա, ստիպեցին դադարել և 
շփոթեցին զամենայն կարգ նոցա, որ հետզհետե առաւելոյր ի յայտնի վտանգէ 
երկուց կողմանց պարսպին և յաղաղակէ բնակչացն, որք ի ռմբաձգութեանց մե-
րոց, կրելով զվնաս ահագին, պահանջէին անձնատուր լինել…»21: Հովհաննես 
արքեպիսկոպոսը հաջորդիվ ընդգծում է Ի. Պասկևիչի կայսերական զեկուցման 
հետևյալ տողերը. «Հասան խան սարդար, եղբայր սարդարին, ևս և այլ հինգ 
խանք և այլ աստիճանաւորք, պարսից՝ եղեալք առ նոսա յանուն ի տեղւոջէ 
թագստեան իւրեանց և գերեցան: Ի բերդին գտան 46 զանազան մեծ ու փոքր 
աստիճանաւորք, թնդանօթք, և 4 բայդաղք. Թիւք գերելոցն է ավելի քան զ3000: 
Ի կողմանե մերմէ սպանան 1 օբերօֆիցեր և 4 փոքր աստիճանաւորք, վիրավոր-
ւեցան 2 օբերօֆիցեր և 36 փոքր աստիճանաւորք: Գիտել արժան է, զի Աբբաս 
Միրզայն առ ի զօրացուցանել զպահպանութիւն բերդին էր աստանօր զընտիրս 

                                                
20 Նույն տեղում, թղթ. 106, գ. 51, վավ. 25, թ. 1:  
21 Նույն տեղում, թղթ. 103, վավ. 272, թ. 1: 
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զօրաց իւրոց, ի նմին համարի զմի գունդ ի թիկնապահաց իւրոց… Աճապարելով 
ծանուցանել գերազանցության Ձերում զայս բարիբաղտ յաջողութիւն զմիտ գի-
տեմ, զի խնդակցեալ մեզ յայսմ հասարակազուարճ ուրախութիւն յաստնեսջիք 
զայս տեղեաց իմումս կառավարութեան յանձն եղելոց: Ստորագրեալ է գեներալ 
օտ ինֆանտերիի Պասկեւիչ»22: Հավելենք նաև, որ հետգրության մեջ Հովհան-
նես Լազարյանն առաջարկում է նամակի բովանդակությանը ծանոթացնել ղե-
կավարությանը՝ հավանաբար նկատի ունենալով հայոց կաթողիկոսին և մյուս 
երևելիներին:  

Քանի որ մեջբերված տեքստը գրաբարով է, ուստի մենք փորձեցինք հա-
ղորդած տեղեկությունները ճշտել՝ համեմատելով այն ռուսական նշանավոր 
Կովկասի հնագրական հանձնաժողովի վավերագրերում գեներալ Իվան 
Պասկևիչի՝ կայսր Նիկոլայ I-ին Երևանի բերդի գրավումից երկու օր անց՝ 
1827 թ. հոկտեմբերի 3-ին ներկայացրած զեկուցագրի հետ. «Նորին Մեծության 
Կայսեր դրոշը փողփողում է Երևանի բերդի պատերին: Այդքան փառաբանված 
բերդի բանալիները, նրա ողջ կայազորը գերի են վերցված՝ իրենց գլխավոր 
հրամանատարների և անձամբ Հասան-խանի հետ միասին, որն այս անգամ չկա-
րողացավ փախչել… Գրաված ավարն են նաև 4 դրոշակները, 37 հրանոթը, 2 
հաուբիցը, 9 մորտիրը… Եվ վերջապես, բնակիչների հպատակությունն ու շնոր-
հապարտությունը, որոնք ազատագրվել են դաժան հալածողներից… ամսի 
29-ին (նկատի ունի սեպտեմբերի – Հ. Հ.) ես, համոզվելով Երևանից դուրս 
եկածների տված ցուցմունքներից, որ բերդի ներսում տատանվողները շատ են, 
Հասան խանին առաջարկեցի հանձնել բերդը, պայմանով, որ նրանք ազատ 
դուրս կգան բերդից, որի համար 6 ժամ մտածելու ժամանակ տվեցի, ցանկանա-
լով ամենից առաջ ժամանակ շահել պաշարումն ավելի հաջող շարունակելու 
համար: … մեկը մյուսի հետևից ավերվում էին տները, ավերածությունների փո-
շին տարածվել էր ողջ բերդի վրա… երրորդ օրը կեսօրին ինձ մոտ նամակով 
եկավ Հասան խանի պատվիրակը: Նամակի բովանդակությունը բավական սար-
սափած անձի մի համաձայնություն էր, սակայն, դրանից առաջ նա ցանկանում 
է հարցնել Աբաս Միրզայի կարծիքը: … Ես նրան պատասխանեցի՝ հանձնել բեր-
դը հիմա և անվերապահ, կամ՝  կտեսնի ռուսական զենքի ողջ ուժը…23»: Ան-
շուշտ, կարելի է նկատել հայկական և ռուսական տեքստերում բերդի հանձնման 
հետ կապված շեշտադրման տարբերությունները: 

Լազարյանների արխիվում մեր ուշադրությունը գրավեցին նաև Ներսես ար-
քեպիսկոպոսի այն նամակները, որոնք վերաբերում են Թուրքմենչայում կնքված 
ռուս-պարսկական հաշտության պայմանագրի և Մակուի գավառի շուրջ ծագած 

                                                
22 Նույն տեղում, թ. 2: 
23 Акты кавказской археографической комиссии, т. VII, Тифлис, 1878, с. 565-566. 
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հարցին: Հայտնի է, որ Ներսես Աշտարակեցին ամեն ջանք գործադրել է՝ ժամա-
նակին Երևանի խանության անբաժան մաս կազմած Մակուի գավառը հաշտու-
թյան արդյունքում Երևանին միացնելու համար: Եվ թեպետ նամակն արդեն իսկ 
ուշացած էր, քանի որ 1828 թ. փետրվարի 10-ին արդեն կնքվել էր Թուրքմեն-
չայի հաշտության պայմանագիրը, սակայն նույնիսկ այս պարագայում Ներսեսը 
չէր հանգստանում և գեն. Կ. Բենկենդորֆին 1828 թ. փետրվարի 27-ին ուղղված 
նամակում հայտնում էր իր դժգոհությունը, որպեսզի վերջինս անձամբ կամ եղ-
բոր միջոցով այն փոխանցի թագավորին. «Մակուի գավառի մասին ինձ հասած 
լուրերի համաձայն՝ Կորպուսի հրամանատարի և Աբաս-Միրզայի միջև կնքված 
հաշտությունում գավառը զիջվել է պարսիկներին: Պատիվ ունեմ, սիրելի գենե-
րալ, բացատրելու, որ դեռևս անցյալ տարի դեկտեմբերի 24-ին տեղեկացա, որ 
Մակուի գավառը պետք է մնա Պարսկաստանին, ուստի հատուկ գրություն 
ուղարկեցի գեներալ-լեյտենանտ Կրասովսկուն և խնդրեցի այս հանգամանքի 
մասին տեղյակ պահել հրամանատարությանը: Նորին բարեծնությունը (գեն. 
Կրասովսկին – Հ. Հ.) նշված գրությունը հանձնել էր Կորպուսի հրամանատա-
րին… Նորին բարեծնությունը (Իվան Պասկևիչը – Հ. Հ.) գրել էր գեն. Կրասովս-
կուն, թե հարկ չկա միջամտելու նմանօրինակ գործերին և թե իբր այդ մասին 
իրեն ոչինչ հայտնի չէ, թեև իր մոտ ուներ իմ հիմնավորման պատճենը, որ Մա-
կուի գավառը նախկինում եղել է Երևանի նահանգի մի մասը և մշտապես 
գտնվել է Երևանի ենթակայության տակ»24: Փաստորեն, ինչպես պարզ է դառ-
նում գրությունից, տարածքների հանձնման հիմնական մեղավորը կորպուսի 
հրամանատար Իվան Պասկևիչն է, և նրա անհետևողականության հետևանքով 
էր, որ Մակուի գավառը քննարկման առարկա չի դարձել բանակցությունների 
ժամանակ: Մեր կարծիքով, պարսկական կողմը թերևս առարկելու ոչինչ չէր 
ունենա, քանի որ մինչ այդ, բանակցության առարկա մարզերը (Ղարաբաղ, Նա-
խիջևան, Շաքի, Շիրվան, Բաքու) Ռուսաստանին են միացել իրենց նախկին սահ-
մաններով հանդերձ: Ուշագրավ է, որ Ներսես Աշտարակեցին ռուսական հրա-
մանատարությանը և արքունիքին այս հանգամանքը հիմնավորել է տնտեսա-
կան և ռազմավարական նշանակության գործոնով. «Այնտեղի բնությունն իր 
արոտավայրերով և կիրճերով բավականին նպաստավոր է անասնապահության 
զարգացման համար: Քրդերը և քոչվոր մյուս ժողովուրդները ամառ թե ձմեռ 
մշտապես այստեղ են և, եթե այս երկրամասը թողնվի պարսիկներին, ապա 
նրանք վտանգավոր կդառնան Երևանի մարզի համար… սակայն եթե այն մնա 
Երևանի մարզի կազմում, ապա հզոր պատվար կդառնա պարսիկների և թուր-
քերի չար նպատակների դեմ, քանի որ բնական այդ ամրությունները հարկավոր 
են Երևանի մարզի հանգստության համար՝ ամուր շղթա կազմելով սահմանի 

                                                
24 Նույն տեղում, թղթ. 106, գործ 51, վավ. 156, թ. 1: 
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վրա… Բոլոր այս հանգամանքները հաղորդելով Ձեզ, – ավարտում է իր նամակը 
Ներսեսը, – խնդրում եմ, պատասխանեք՝ կա՞ արդյոք հնարավորություն վերա-
դարձնելու Մակուի գավառը հայերին և դրանով իսկ նրանց ազատելու ապագա 
վտանգներից»25:  

Ներկայացված վավերագիրն ակնառու կերպով հաստատում է Ներսես Աշ-
տարակեցու քաղաքական հեռատեսությունը, համահայկական խնդիրները դի-
վանագետին հատուկ ճկունությամբ ձևակերպելու նրա բացառիկ ունակու-
թյունը: Անշուշտ, հայ քաղաքական և հոգևոր գործիչների մեջ նա եզակի 
երևույթ էր: Խնդիրն, իհարկե, այն չէր, որ ռուսական կառավարությունն անմի-
ջապես արձագանքելու էր հայազգի արքեպիսկոպոսի նամակ-հորդորին, սա-
կայն քաղաքական բարեկրթությունից ելնելով, գեն. Բենկենդորֆն, այդուհան-
դերձ, պատասխանել է Ներսեսի նամակին: «Սիրելի արքեպիսկոպոս, – գրել է 
ռուս գեներալը, – հատուկ շնորհակալությամբ ստացա փետրվարի 27-ին Երևա-
նի բերդից գրած Ձեր նամակը: Մակուի գավառի մասին տեղեկությունը ես ար-
դեն ում որ պետք է՝ հայտնել եմ… սակայն այն իրագործելու համար միայն ցան-

կանալը բավարար չէ, հատկապես երբ դեմ եք արտահայտվել սահմանների 

շուրջ արդեն ձեռք բերված համաձայնությանը… (ընդգծումը մերն է – Հ. Հ.): 
Մինչդեռ այս հանգամանքը առավելապես կախված է Տեղական Գլխավոր Կա-
ռավարչից (գեն. Բենկենդորֆն, անշուշտ, նկատի ունի Պասկևիչին – Հ. Հ.) … 
Ինձ և իմ եղբորը շատ ավելի ցանկալի կլիներ, որ ճակատագիրը Ձեզ կրկին 
տեսնելու պատեհ առիթ ստեղծեր… Ցանկանում եմ առողջություն և հաջողու-
թյուններ ձեր գործերի մեջ, որոնց Դուք նվիրված եք այս դժվարին օրերին՝ հա-
նուն հասարակական բարօրության…»26: Ուստի անհաջողությամբ հանդերձ, 
Ներսես արքեպիսկոպոսի այս արարքը գնահատանքի արժանի սխրանք է՝ մի 
վերջին փորձ՝ համոզելու ետ բերել հայկական այդ երկրամասը: Ուշագրավ է 
նաև, որ 1828 թ, փետրվարի 15-ին՝ այսինքն Թուրքմենչայի պայմանագրից հինգ 
օր անց, Ներսեսն արժանանում է Ալեքսանդր Նևսկու շքանշանի: Ուստի, կարելի 
է կապ տեսնել Կ. Բենկենդորֆին ուղղված նամակների և ռուսական կառավա-
րության կողմից նրան բարձրագույն պարգևի արժանացնելու մեջ: Մեր կարծի-
քով, դրանով փորձել են շահել իրենց այդքան աջակցություն ցուցաբերած Ներ-
սեսի սիրտը, քանի որ գիտեին ռուսական կառավարությանը նրա ուղղած դի-
մումների մասին: Ուշագրավ է նաև, որ նամակը թվագրված է 6-ը մարտի, 1828 
թ.27, այսինքն՝ Ներսեսին Ռուսաստանի բարձրագույն պարգևի արժանացնելու 
թագավորի որոշման մասին տեղեկացրել են քսան օր հետո միայն:  

                                                
25 Նույն տեղում, թ. 2-3: 
26 Նույն տեղում, վավ. 158, թ. 1-2: 
27 Նույն տեղում, վավ. 130, թ. 1: 
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Ներսես արքեպիսկոպոսը մշտապես արտահայտել է իր կարծիքը Հայաս-
տանին և հայերին վերաբերող հարցերում, չմտահոգվելով՝ դա դուր կգա՞ ռուս 
պաշտոնյաներին ու գեներալներին, թե՞ ոչ: Ապացույցն այս անտիպ նամակն է՝ 
ուղղված Խաչատուր Լազարյանին, որում արքեպիսկոպոսն իր կարծիքն է հայտ-
նում Վ. Բեհբութովին Հայկական մարզի կառավարչի պաշտոնից ազատելու առ-
թիվ: Ներսեսը գրում է, որ իրեն հասցեագրված նամակներից պարզել է, թե իշ-
խան Վ. Բեհբութովն ազատվելու է ստանձնած պարտականություններից, և որ 
դա դիտվում է որպես անվստահության նշան, թեպետ ինքը դա անհիմն է հա-
մարում, քանի որ բոլոր հայերը միաբանությամբ հպատակված են ռուսներին. 
«աւելի ևս քան զգրեալսն …գրեալ էին, թէ զկնեազ գեներալ մայօր Վասիլ Յով-
սեփեան Բեհբուտեանց կարգեալ կառավարիչ նահանգին հայոց, արձակեցին ի 
պարտաւորութեանց անտի զկնեազ Ալեքսանտր Իվանիչ Ճավճաւաձեն, և ինձ 
թուի, թէ այս փոփոխութեամբ յատուկ առ այն իցեն արարեալ, իբրու կամաւ 
որպէս հայ կարողասցի համոզել զյուսահատութիւն հայոց և կամ թէ մեղադրու-
թիւնն ամենայն կարողացին շրջել ի վերայ հայոց ըստ ամենայնի ասելով թէ 
որպէս ժողովուրդն նոյնպէս և կառավարիչք նոցին գոլով հայ, այնուամենայնիւ 
ոչ կացին ի հարազատութեան տէրութեան ռուսաց»28:  

Նամակում մի այսպիսի ուշագրավ հատված կա. «Վասն աղայ Եղիազարու 
Յովակիմեան գրեն, թէ ի 25 մայիսի ունի ելանել ի Թիֆլիզոյ գնալ ի ջուրսն Կով-
կասու… և որ կարաց զայնքան բազմութիւն հայոց շարժել ի տեղւոջէ իւրեանց և 
վառել ի սէր տէրութեան ռուսաց այնպէս, մինչև միաբան բազմութիւն ամենե-
ցուն… պատասխանեցին՝ ի կողմանէ տէրութեան պարսից հարցանողացն յին-
քեանն, թէ լավ է մեզ ի հպատակութեան ռուսաց ուտել զխոտ, քան թէ ի տէրու-
թեան պարսից ուտել զհաց»29: Ներսես արքեպիսկոպոսն ավելացնում է. «ի վեր-
ջոյ ոչ կարաց նա ամենայն արժանաւորութեամբ իւրով տանիլ հալածանացն իւ-
րոց հալածչաց և թողեալ զամենայն գալ յետս՝ ի տեղի իւր, ողորմելի բազմու-
թիւնք աղքատ ժողովրդեան… Զիարդ կարօղ իցեն տանել այնպիսի դիտավորու-
թեամբ Կառավարչաց իւրեանց»30: Ավելին, ներկայացնելով Լ. Լազարյանի կազ-
մակերպած վերաբնակեցման գործընթացի հետ կապված դժվարություններն ու 
հայերի հավատարմության շուրջ ռուսական արքունիքում առկա կասկածները, 
դժգոհում է, ասելով, որ այդ ամենն իրեն անհանգստություն է պատճառում31: 
Բնականաբար, դժվար չէ կռահել Ներսես Աշտարակեցու և հայ մյուս երևելիների 
անհանգստության պատճառը՝ Հայաստանի արևելյան հատվածը հայկական 
բնակչությամբ վերաբանակեցնելու խնդրում:  

                                                
28 Նույն տեղում, վավ. 88, թ. 1: 
29 Նույն տեղում, թ. 1-2: 
30 Նույն տեղում, թ. 2: 
31 Նույն տեղում: 
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Մատենադարանի Լազարյանների արխիվում մի առանձին խումբ են կազ-
մում Ներսես Աշտարակեցի-Պասկևիչ հակամարտությանը վերաբերող հաղոր-
դումներն ու նամակները: Եվ քանի որ այս խնդրի մասին շատ է խոսվել ու 
գրվել32, բավարարվենք մի քանի մինչ օրս անտիպ նամակներ մեջբերելով: Ներ-
սեսի նամակը Խաչատուր Լազարյանին. թվագրված է՝ 31 հուլիսի 1829 թ.: 
Ուղարկում է որոշ գրությունների պատճեններ, որոնց մեջ խոսվում է իր և Ի. 
Պասկևիչի փոխհարաբերությունների մասին. «Առաքեմ ընդ այսմ զօրինակս 
գրութեանց ոմանց. յաղագս հասու լինելոյ վասն բարեհոգ աշխատութեանց նո-
րին պայծառութեան գրաֆի Երևանայ ի մասին մեր: Գտանին և այլք այնպիսիք, 
զորոց ևս զկնի թէ արժան դատել լինիցի, ծանուսցուք, քանզի չկամին թէ ի սի-
նոդին զբաղեսցին միտք ձեր կամ մեր հավաստի լինելով, թէ ոչ ատեսցին բանք 
աստուածայինք և ի վաղճան ամենայնի փառաւոր հանգեսցի արդարութիւն հա-
լածեալ»33: Փաստորեն, Ներսես արքեպիսկոպոսը բավական հանգիստ է «հալա-
ծեալ արդարութիւն» հասատելու խնդրում. ավելին, շահագրգիռ է այդ արդա-
րությունը բացահայտելու: Նամակում Ներսեսը պատրաստակամություն է 
հայտնում նաև լինել Պետերբուրգում և այդ հարցերի մասին խորհրդակցե գեն. 
Բենկենդորֆի հետ: Այլ խոսքով՝ ակնհայտ է, որ խնդրին վերաբերող հարցերում 
Աշտարակեցին ապավինել է գեն. Բենկենդորֆի աջակցությանը, ուստի նաև 
այստեղ պետք է փնտրել այդ հանգստության պատճառը:  

Նույն թեմային է վերաբերում նաև Խաչատուր Լազարյանին ուղղված Ներ-
սես արքեպիսկոպոսի 1829 թ. սեպտեմբերի 18-ին Քիշնևից ուղարկված նամա-
կը: Նամակում Ներսես Աշտարակեցին շնորհակալություն է հայտնում Լազար-
յաններին՝ իրեն և Պասկևիչին հաշտեցնելու ջանքերի համար. «Նորին վեհազ-
նությունն աղայ Խաչատուրն Յովակիմեան գրեալ էր մեզ ընդ յայտնութեանցն 
վասն եկաւորութեանն ձեր առ ինքնեանս նաև զաշխատութանցն ձերոց անդէն՝ 
ի Սանկտ Պետերբուրխ ի մասին մէր և զխոստմանցն ձեզ նորին գերազանցու-
թեան Դաշկովի յաղագս բարեբանութեանցն զմենջ գրաֆի Երևանայ յօգուտ մեր 
հոգածութեանցն, և զյառաջադիմութեանցն յաղագս հնարելոյ զեղանակ հաշ-
տութեան ընդ նմա առ որս զգացմամբ բազում պարտաւորութեանց իմոց ձերում 
առաւելապատիկ սիրոյն առ սեպհական անձն իմ ու բարեգործութեանցն յօգուտ 
հայրենյաց հասարակութեան, մատուցանեմ ձեզ զգերագույն շնորհակալութիւն 
իմ և աղաչեմ զմարդասէր տէրն մեր»34:  

                                                
32 Վ. Դիլոյան, Արևելյան Հայաստանը XIX դարի առաջին երեսնամյակին և հայ-ռուսական հարա-

բերությունները, Երևան, 1989, Զ. Գրիգորյան, Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին 

և նրա պատմական նշանակությունը, Երևան, 1975 և այլն:  
33 Նույն տեղում, վավ. 95, թ. 1: 
34 Նույն տեղում, վավ. 92, թ. 1: 
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Նամակում այնուհետև ներկայացվում են հոգևոր առաջնորդի և կոմսի 
գժտության պատճառները, թեպետ Ներսեսը ոչնչում իրեն մեղավոր չի համա-
րում. միայն ենթադրություն է հայտնում, թե այդ ամենի պատճառ կարող էր 
դառնալ իր բարեկամությունը գեներալներ Կ. Բենկենդորֆի, Ա. Կրասովսկու և 
Ն. Սիպյագինի հետ: Ուշագրավ է, որ նշում է նաև մտերմությունը գեներալ Ա. 
Երմոլովի հետ. «Սակայն զճշմարտութիւն բանիցս համաձայն և աւտարանեալ 
պարտաւորութեանց Մերոց անտարակոյս ընկալցին իբրև զճշմարտութիւն 
անարատ և անխառն յամենայն ոճոյ բանից հասարակեալ քաղաքավարու-
թեանց, զի յօրէ մտանելոյ գրաֆի Երևանայ՝ ի սահման Վրաստանու կամ տեսա-
նելոյ իմ զերեսս նորա և ոչ միով բառիւ կամ նշանակեցիր երեք գործոց չեմ ես 
տուեալ նմա զպատճառս այնպիսի թշնամանադրութեան նորա մեզ. այլ որպէս 
պարզ ճշմարտութիւն է, միաձայն առհասարակ և ամենայն ժողովուրդ հայոց՝ 
եղեալ եմք նմա, բարեկամ ամենայն զօրութեամբ և կարողութեամբ մերոց կա-
մաց և գործոց մերոց…»35: Նամակի վերջում Ներսես Աշտարակեցին հայտնում է 
գեներալ Վալերիան Մադաթովի մահվան ցավալի լուրը (հայազգի զորավարն 
իր մահկանացուն կնքել է 1829 թ. օգոստոսի 31-ին – Հ. Հ.): Ներսեսը Լազար-
յաններին է հաղորդում նաև Օսմանյան Թուրքիայի հետ կնքվելիք հաշտության 
պայմանները, որ իրեն հաղորդել է գեներալ Ա. Կրասովսկին36:  

Ամփոփենք. XIX դարի առաջին երեսնամյակում Արևելյան Հայաստանում 
տեղի ունեցած դեպքերի քննության ժամանակ կարևոր տեղ պետք է տալ հայ-
կական աղբյուրներին, որոնք ոչ միայն չեն զիջում ռուսականին, այլև բազում 
առումներով առավել բնութագրական են ու հավաստի: Առանց այդ աղբյուրնե-
րի պատշաճ ուսումնասիրության հիմնահարցի քննությունն, անշուշտ, չի կարող 
ամբողջական համարվել: 

HAYKAZ HOVHANNISYAN  

ARMENIAN SOURCES ABOUT THE  

RUSSIAN-PERSIAN WAR OF 1826-1828 

Keywords: Matenadaran, Lazarev archive, Russian-Persian war, docu-

ments, Nerses Ashtarakets‘i, the Lazarevs, letters. 

In addition to Russian sources, Armenian documents are also important in the 

                                                
35 Նույն տեղում: 
36 Նույն տեղում, թ. 2: 
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study of the Russian-Persian war of 1826-1828. Such documents are kept in the Laz-

arev archive at Matenadaran. These are letters of famous Armenian political and re-

ligious figures, which not only supplement the history of the Russian-Persian war 

but also provide important details about the events that took place in the eastern part 

of Armenia at the beginning of the 19th century.  

ОГАНЕСЯН АЙКАЗ  

АРМЯНСКИЕ ИСТОЧНИКИ О РУССКО-ПЕРСИДСКОЙ  

ВОЙНЕ 1826-1828 ГГ. 

Keywords: Матенадаран, архив Лазаревых, русско-персидская война, 

документы, Нерсес Аштаракеци, Лазаревы, письма.  

В изучении русско-персидской войны 1826-1828 гг., помимо русских ис-

точников, важное место занимают армянские документы. Таковые хранятся в 

архиве Лазаревых, в Матенадаране. Это письма и рассуждения известных ар-

мянских политических и духовных деятелей, которые не только дополняют ис-

торию русско-персидской войны, но также сообщают важные подробности со-

бытий, происшедших в начале XIX в. в Восточной Армении.  



































ԱՐՎԵՍՏ 

Art – Искусство 

ՕՎՍԱՆՆԱ ՔԵՇԻՇՅԱՆ 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան 

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՆՈՐ ՍՏԱՑՎԱԾ ՀՄՐ 11219 ՁԵՌԱԳԻՐ 

ԹԵՐԹԵՐԸ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՕՐԻՆԱԿ 

Բանալի բառեր՝ Նորահայտ ձեռագիր, վաղ շրջանի մանրանկարչություն, 
X-XI դդ. մանրանկարչություն, Վասպուրականի մանրանկար-
չություն, Վասպուրականի վաղ շրջան, Արճեշի մանրանկարչա-
կան դպրոց, Բերկրիի ձեռագրերի խումբ, Արղուն խան, 
մոնղոլների տիրապետություն, տերունական շարք: 

Մաշտոցի անվան Մատենադարանի՝ վերջին տարիներին ստացված և 

11219 համարը կրող Ավետարանի ինը թերթերը (ամբողջ ձեռագրից միայն այդ 

թերթերն են. տասներեք մեծադիր տերունական մանրանկար, երեք խորան, 

որոնցից մեկը պատառոտված և հիշատակարանի մեկ էջ) երբևէ գիտական 

ուսումնասիրության չենթարկված գեղարվեստական ինքնատիպ արժեք ու հե-

տաքրքրություն ունեցող պատկերազարդ ձեռագրի մասունքներ են։ 

Մատենադարանի լուսահոգի տնօրեն Հ. Թամրազյանի և գլխավոր ավան-

դապահ Գ. Տեր-Վարդանյանի խորհրդով1 սկսեցինք ուսումնասիրել նորահայտ 

այս ձեռագրի մանրանկարների պատկերագրությունն ու ոճը և արվեստաբա-

նական հետազոտության միջոցով պատկերացում կազմել Ավետարանի ստեղծ-

ման և նկարազարդման տեղի ու դարաշրջանի վերաբերյալ։ Երկար պրպտում-

ների արդյունքում եկանք մի շատ հետաքրքիր եզրակացության։ 

Ձեռագրի նյութը թուղթ է։ Ստեղծման և նկարազարդման թվականը հայտնի 

չէ։ Բացակայում են նաև տեղի, գրչի, ծաղկողի կամ պատվիրատուի անունները։ 

Սակայն, էջերից մեկը, բոլորգրով գրված հիշատակարանի մի հատված է 

                                                
1 Շնորհակալություն եմ հայտնում այս աշխատանքն ինձ վստահելու համար: 
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(էջ 7բ, տե՛ս նկ. 1), որի լուսանց-

քում՝  բնագրին ուղղահայաց, նույն 

ձեռագրով ավելացված հիշատակու-

թյան մեջ կարդում ենք՝ «Անդրանիկ 

հա(յ)ոց արքայ, Արղուն քեզ, ընձա 

(յ) պահեսցես ըզսա ի կամս քո ան-

սասանելի, Թ.Վ.(-ին) ՈՁա.»։ Փաս-

տորեն, ունենք XIII դարի հիշատա-

կություն՝ 1232 թ., սակայն չի բա-

ցառվում, որ հիշատակարանի էջն ու 

վերոնշյալ գրությունը հետագայի 

հավելում են:  
Այստեղ՝ «ՈՁ»-ից հետո, երևում 

է գրեթե չնշմարվող «ա.» մասնիկը2, 
որը տարբերվում է «ՈՁ»-ից իր թա-
նաքով և ակնհայտորեն ավելի վաղ 
արված գրության մնացորդ է: Կար-
ծում ենք՝ «Թ.Վ. ՈՁ» գրությունն 
ավելացվել է նախկինում այդտեղ 
եղած թվականի վրա՝ այն մգացնելու 
և պահպանելու նպատակով, և տար-
բերվում է մնացած գրությունից ինչ-
պես տառատեսակով, այնպես էլ թա-
նաքի մգությամբ3: Այստեղ ուշագրավ են «անդրանիկ հայոց արքա» և «Արղուն» 

                                                
2 Եթե հաշվի չառնեինք «ա» մասնիկը, ապա կարող էր ստացվել «Թ.Վ. ՈՁ.»՝ 1231 թ.: 
3 Հիշատակարանի էջում ուշագրավ են տեղական բարբառով պայմանավորված ուղղագրա-

կան առանձնահատկությունները, որոնք կրկնվում են նաև նույն էջի լուսանցքում ավելաց-

ված հիշատակության մեջ: Դրանից ելնելով՝ վստահ կարող ենք ասել, որ երկուսն էլ միևնույն 

գրչին են պատկանում, և, ամենայն հավանականությամբ, ավելացվել են հետագայում: Ել-

նելով գրատեսակից՝ դրանք կարելի է թվագրել XIII դարով: Հետագայում, գրության վերին, 

արտաքին և ստորին լուսանցքներում արվել են նկարափորձեր և գրչափորձեր: Բուն շարադ-

րանքի գրիչը վերոնշյալ հիշատակության մեջ փորձել է տեղավորել իր գիրը, բայց տեսնելով, 

որ այդ իրեն չի հաջողվում, ստիպված` համաչափությունը չխախտելու համար` անմիջապես 

«անսասան» բառի տակ գրել է «ելի» վերջածանցը: Եթե նույն գրչին պատկանեին և՛ թվա-

կանը, և՛ գրությունը, ապա ավելի հավանական է, որ նոր տող սկսելու նպատակով «ելի» 

ածանցը գրեր ավելի խորքից, որին նոր կհաջորդեր թվականը (շնորհակալ ենք Մատենա-

դարանի ավագ գիտաշխատող և ձեռագրագետ Խաչիկ Հարությունյանին, ով օգնեց մեզ այս 

հարցերում): Սա ևս մեկ անգամ հատատում է մեր այն տեսակետը, որ «Թ.Վ. ՈՁ.» թվականը 

չի պատկանում հիշատակարանի գրչին, և ավելացվել է մեկ այլ անձի կողմից: 

Նկ. 1. ՄՄ 11219, հիշատակարանի էջ, 7բ 
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անվան հիշատակությունները (ինչը մեզ տանում է դեպի մոնղոլների ժամանա-
կաշրջան), ինչպես նաև պահպանված տարեթիվը, որոնց մասին կխոսենք 
հաջորդիվ: 

Ավետարանի մանրանկարչությունն արխայիկ բնույթ է կրում, պարզունակ է, 
հիմնականում դատարկ թղթի մակերեսին, զուրկ որևէ շքեղությունից, շեշտը 
դրված է պատկերի և գույնի խորհրդաբանության վրա։ Միևնույն ժամանակ տես-
նում ենք գունային անկրկնելի ներդաշնակություն, իսկ մարդկային կերպարները 
շատ արտահայտիչ են։ Մանրանկարների գույները կրկնվում են բոլոր էջերում ՝  
կարմիր, կապույտ, դեղին, կանաչ, մանուշակագույն և բաց վարդագույն։  

Մանրանկարների ոճական առանձնահատկությունները, ուղեկցող բացատ-
րական գրությունների առկայությունը, պարզունակ արվեստը և մի շարք այլ 
հատկանիշներ մեզ հիշեցնում են Վասպուրականի գրքարվեստը։ Վասպուրակա-
նում պատկերները հարթապատկերային մշակմամբ են, այստեղ հիմնական ար-
տահայտչամիջոցը գիծն է՝ վառ ու մաքուր գույների համադրությամբ։ Վասպու-
րականում կարևոր նշանակություն է ստանում պատկերի խորհրդանշական-դա-
վանաբանական իմաստը4։ Այս հատկանիշները բնորոշ են նաև մեր ձեռագրին։ 

Մյուս կողմից, ՄՄ 11219 ձեռագրի նկարազարդման մեջ տեսնում ենք ար-
խայիկ մոտիվների կիրառում, իսկ մանրանկարների տեղադրման և հորինված-
քային առանձնահատկությունները հիշեցնում են վաղ՝ X-XI դարի կեսերի հայ-
կական (մասնավորապես՝ Փոքր Հայքի դպրոցներից մեկում ստեղծված ձեռագրե-
րի) մանրանկարչությունը։ Այս ձեռագրերում պահպանվում են վաղ քրիստոնեա-
կան պատկերագրական ավանդույթները, իսկ երբեմն նաև՝ Հին Արևելքի արվես-
տի վերապրուկները5: XI դարից հետո այդ երևույթը տեսնում ենք միայն Վաս-
պուրականի մանրանկարչության մեջ: Այս ձեռագրերին բնորոշ հարթապատկե-
րային ոճը, պատկերագրական առանձնահատկություններն ու էջի կազմակերպ-
ման սկզբունքները տեսնում ենք նաև մեր նորահայտ ձեռագրում: 

X-XI դարեր: ՄՄ 11219 թերթերի հավաքածուն պահպանում է արևելա-
քրիստոնեական արվեստի պատկերագրական ձևերն ու ավանդույթները։ Այս-
տեղ մանրանկարները թերթի երկու երեսին են արված՝ լայնակի տեղադրմամբ, 
ինչը մեզ հիշեցնում է X-XI դարի գրքային ավանդույթը:  

Վաղ շրջանի ավանդույթի համաձայն՝ մանրանկարները տեղադրվել են 
Ավետարանի սկզբում, որից հետո դրվել են խորանները։ XI դարի հայկական 
ձեռագրերում տեսնում ենք, որ տերունական էջադիրք մանրանկարներն արդեն 

                                                
4 Հայկական մանրանկարչություն, ալբոմ, Երևան, 2014, էջ 47։  
5 Նույն տեղում, էջ 18: 
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տեղադրվում են խորաններից հետո6։ Այս համակարգը հայկական մանրանկար-
չության մեջ կիրառվել է դարեր շարունակ՝ այլ ձևերի հետ7 ղուգահեռ։ Այս շրջա-
նում մանրանկարները ֆրիզային են՝ նման Կապադովկիայի որմնանկարներին8։ 
Նմանությունները կապադովկյան որոշ որմնանկարների հետ տեսնում ենք նաև 
մեր ձեռագրի թերթերում: Ձեռագրի մանրանկարչությունը սերտ աղերսներ 
ունի նաև X-XI դարերի բուն Հայաստանի որմնանկարչության հետ (ֆիգուրնե-
րի հարթապատկերայնությունը, կողք կողքի դասավորվածությունը դատարկ 
խորքի վրա և այլն):  

Մանրանկարները զուրկ են խորքից, հասարակ են ու պարզ, առանց որևէ 
ճոխության և ունեն լայն շրջանակներ։ XI դ. առաջին կեսի մանրանկարները 
հենվում են ներքին դաշտի վրա9, այսինքն, թերթելիս նայում են իրար, ինչպես 
ՄՄ 11219 ձեռագրում, ինչը խոսում է մեր ձեռագրի՝ վաղ շրջանի մանրանկար-
չական արվեստի հետ ունեցած սերտ առնչությունների մասին։ Թերթի երկու 
կողմերում տեղադրված մանրանկարներ տեսնում ենք դեռևս Էջմիածնի Ավե-
տարանին (ՄՄ 2374) կցված պատկերազարդ էջերում (VI-VII դդ.)։ 

Սակայն, ի տարբերություն XI դ. մեծ չափերի ձեռագրերի10, ՄՄ 11219-ի 
թերթերը չափերով փոքր են, նյութը թուղթ է և ոչ թե մագաղաթ, իսկ հիշատա-
կարանի գիրը բոլորգիր է, որն, ինչպես գիտենք, իր տարածումն է ստացել XII-
XIII դարերից: Այդուհանդերձ, ունենք մի բացառություն՝ X դարում բոլորգրով 
գրված ՄՄ 2679 ձեռագիրը, որը միաժամանակ նաև հայերեն թղթյա առաջին 
ձեռագիրն է11, ինչը ցույց է տալիս, որ եթե X դարում հնարավոր էր թղթի վրա 
բոլորգրով գրված հայերեն ձեռագրի գոյությունը, նույնը չենք կարող բացառել 
նաև XI դարի համար։ 

Մեր ձեռագրի թերթերն իրենց նրբագեղ արվեստով, կատարողական 
բարձր վարպետությամբ, վառ գունապնակով և մարդկային դեմքերի մշակման 
նրբին եղանակով, այնուամենայնիվ, տարբերվում են ինչպես վաղ շրջանի, այն-
պես էլ Վասպուրականի՝ մեզ հայտնի ձեռագրերից։ 

                                                
6 Հայկական մանրանկարչություն, Մխիթարյան Մատենադարան ձեռագրաց, Ա., Վենետիկ, 1966, 

էջ 45։ 
7 В. Казарян, С. Манукян, Матенадаран, т. 1, Москва, 1991, с. 47. 
8 Նույն տեղում, էջ 51։ 
9 Նույն տեղում, էջ 50։ 
10 Армянская миниатюра, коллекция Матенадарана, Ереван, 2009, с.15: Չնայած կան նաև 

բացառություններ, դրանք են՝ XI դարի հայերեն բյուզանդամետ ձեռագրերը, Վենետիկի 

141/102-ը, տե՛ս Հայկական մանրանկարչություն, Մխիթարեան Մատենադարան ձեռագրաց, էջ 44։ 
11 Ստեղծվել է Արգինայում 981 թ. և թղթի վրա գրված հնագույն ձեռագրերից մեկն է աշխար-

հում, տե՛ս Ա. Մաթևոսյան, Մատեան գիտութեան և հաւատոյ Դաւթի քահանայի, Երևան, 1995, 

էջ 9-10։  
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Մանրանկարներում մարդկային դիմագծերը շատ նուրբ մշակում ունեն, 
ուրվագծված են շագանակագույն թանաքով, իսկ վրայից կրկնակի ընդգծված 
են սևով, որը հաճախ անփութությամբ փոխում է մանրանկարի սկզբնական 
տեսքը։ Ամենայն հավանականությամբ, սա արվել է հետագայում, սակայն չի 
բացառվում նաև, որ հենց տեղում. նման ավանդույթ տարածված էր Վասպու-
րականի ձեռագրերում: Մեր ձեռագրում գլխավորը շագանակագույն ուրվա-
գիծն է և ոչ թե սևը, ինչպես Վասպուրականում:  

Առաջին հայացքից կարող է նկատվել երկու նկարչի ձեռք, այսպես՝ 
«Ծնունդ» և «Մկրտություն» (1բ և 2ա էջեր, նկ. 7 և 9) մանրանկարները շատ 
ավելի արխայիկ պատկերագրություն ունեն և փոքր-ինչ տարբերվում են, օրի-
նակ, «Ընծայումը տաճարին» կամ «Այլակերպություն» (3ա և 6բ, նկ. 10 և 15) 
տեսարաններից: Հավանաբար, այդ մանրանկարներն ամբողջությամբ ընդօրի-
նակվել են նախատիպ ծառայած վաղ շրջանի ինչ-որ ձեռագրից, և նույն նկարչի 
կողմից էլ ավելացվել են արդեն մնացած տեսարանները: 

Իհարկե չենք կարող ամբողջովին բացառել նաև մեր ձեռագրի՝ XI դարում 
ստեղծված լինելու հնարավորությունը, սակայն ձեռագրի չափերը, նյութը և գի-
րը, 1232 թ. հիշատակությունը, կատարողական բարձր վարպետությունը, հա-
րուստ ներկապնակը, Վասպուրականի գրքարվեստի հետ ունեցած աղերսները և 
գեղարվեստական մի շարք առանձնահատկություններ, այդուհանդերձ, վկայում 
են, որ գործ ունենք ոչ թե վաղ շրջանի, այլ XIII դարի ձեռագիր մատյանի հետ։  

Ինչ վերաբերում է XII դարի ձեռագրերին, ապա դրանք արդեն չափերով 
որոշակիորեն փոքրանում են, ավելի հաճախակի են սկսում ընդօրինակվել 
թղթի վրա, XI դարի ձեռագրերի համեմատ, դրանք որոշ փոփոխությունների են 
ենթարկվում: Սակայն, այս ժամանակաշրջանից պահպանված քիչ թվով հայկա-
կան ձեռագրերը ոչ մի առնչություն չունեն մեր Ավետարանի մանրանկարչու-
թյան հետ։  

Բուն Հայաստանի XII դարի մանրանկարչության հուշարձաններից շատ քիչ 
բան է մեզ հասել. դա վերաբերում է հատկապես Հայաստանի հարավային գա-
վառներին՝ Վասպուրական, Տարոն, իսկ, ինչպես նշեցինք, XIII դարի առաջին 
կեսից Վասպուրականից ոչինչ չի պահպանվել։ XII դարից մեզ հասած եզակի 
օրինակները քիչ բան են պատմում այդ դարաշրջանի հայկական մանրանկար-
չության մասին: Գրեթե անհնար է դրանցով ընդհանրական պատկերացում կազ-
մել այս ժամանակաշրջանում ծաղկված ձեռագրերի գեղարվեստական բնութա-
գրի մասին, և ցանկացած նոր ձեռագիր կարող է լրացնել XII դարի բացը:  

Չենք կարող բացառել նաև մեր ձեռագրի՝ XII դարում ստեղծված լինելու 
հնարավորությունը, սակայն, ցավոք, համեմատական քննության համար անհ-
րաժեշտ ձեռագրերի բացակայությունը մեզ թույլ չի տալիս նման տեսակետ 
հայտնել:  
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Արդեն հաջորդ դարասկզբին ընդօրինակված և ծաղկված Մշո Ճառընտիրի 
(ՄՄ 7729, 1200-1202 թթ.) տերունական մանրանկարներն ինչ-որ չափով 
աղերսներ ունեն մեր ձեռագրի հետ՝ կարմիրով արված լայն շրջանակներ, ման-
րանկարների ոճական և պատկերագրական առանձնահատկություններ, նրանք 
ևս վաղ քրիստոնեական արվեստի ավանդույթներով են: 

Բերկրիի ձեռագրերի խումբ: XI դարի գրքարվեստին բնորոշ մի շարք 
հատկանիշներ՝ մանրանկարների՝ թերթի երկու կողմերում և լայնակի տեղա-
դրված լինելը, շրջանակների առկայությունը, ետնախորքի գրեթե բացակայու-
թյունը, պատկերագրական և ոճական մի շարք առանձնահատկություններ, հե-

տագայում պարզ երևում են XIII-XIV դարերի Բերկրիի ձեռագրերում (Վաս-
պուրական)։ Լայնակի տեղադրվածությամբ մանրանկարներ կարող ենք տեսնել 
Վասպուրականից նաև Սիմեոն Արճիշեցու ձեռագրերում (Արճեշ) և այլն։ 

Բերկրիի 1294 թ. ՄՄ 4814 Ավետարանը (Արգելան12, գրիչ՝ Հակոբ, նկարիչ՝ 
Խաչեր13, նկ. 2), ինչպես նաև՝ 1306 թ. և 1316 թ. ձեռագրերը (ՄՄ 4806 և ՄՄ 
4818, նկարիչ՝ Հովսիան, նկ. 3) կազմում են տվյալ տարածաշրջանի ձեռագրերի 
այն խումբը, որը շարունակում է XI դարի հայկական գրքարվեստի ավանդույթ-
ները14։ Մասնավորապես, այստեղ տեսնում ենք 1038 թ. ՄՄ 6201 Ավետարանի 

                                                
12 Արգելանը (Արգելանա Ս. Աստվածածին) վանք է Մեծ Հայքի Վասպուրականի Առբերանի 

գավառում, Բերկրիի շրջանում, Վանա լճից հս-արլ։ Եղել է գրչության հայտնի կենտրոն։ 

Սկսած XIII դ. կեսերից՝ այստեղ ընդօրինակվել են մի շարք ձեռագրեր՝ Ավետարաններ, 

Շարակնոցներ և այլն, տե՛ս Թ. Հակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, Հայաստանի 

և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հ. Ա., Երևան, 1986, էջ 404։ 
13 Ա. Գէորգեան, Հայ մանրանկարիչներ, Մատենագիտութիւն, IX-XIX դդ., Գահիրէ, 1988, էջ 269։ 
14 Л. Закарян, Из истории Васпураканской миниатюры, Ереван, 1980, с. 14. 

Նկ. 2. ՄՄ 4814, 1294 թ., Արգելան (Բերկրի), 

նկարիչ՝ Խաչեր 
Նկ. 3. ՄՄ 4806, Բերդակ, 1306 թ.,  

նկարիչ՝ Հովսիան 
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արվեստի ազդեցությունը, իսկ մակագրություններով ուղեկցվող մանրանկար-
ները, պահպանելով հնագույն ավանդույթը, հավաքված են բնագրից առաջ՝ ինչ-
պես XI դարի ձեռագրերում15։ Բերկրիի ձեռագրերը գրված են բոլորգրով, թղթի 
վրա։ Դրանց իրենց ոճով մոտ է ևս մեկը՝ Բրիտանական գրադարանի Or. 2680 
համարի հայերեն Ավետարանը։ 

Սյուժետային մանրանկարներն այս ձեռագրերի խմբում լայնակի են արված 
և ամբողջ էջով։ Մանրանկարների տեղադրման այս ձևը, ինչպես նշեցինք, բնո-
րոշ է XI դարին և առկա է նաև մեր ձեռագրում (մեզ մոտ կան նաև ուղղահայաց 
տեղադրված մանրանկարներ)։ Հետագա դարերի մեզ հայտնի ձեռագրերում 
լայնակի տեղադրված պատկերներ քիչ են հանդիպում, հավանաբար միայն 
Վասպուրականի գրքարվեստում։ Դրանցից է Մանչեսթրի համալսարանի գրա-
դարանում պահվող Վասպուրականի 1313 թ. Հմր 10 ձեռագիրը (գրիչներ՝ Հակոբ 
և Հովհաննես, վերջինս հավանաբար նաև նկարիչն է), որը մի շարք աղերսներ 
ունի մեր ձեռագրի մանրանկարչության հետ մանրանկարների կառուցվածքա-
յին, գեղարվեստական ու ոճական առումով և ունի մանրանկարների լայնակի 
տեղադրվածություն։ Գույները, թղթի վրա գրված լինելը, ինչը Վասպուրականի 
ձեռագրերի ամենատարածված նյութն է, դատարկ հենքին մանրանկարների 
տեղադրումը, շագանակագույնով արված նրբին դիմագծերը և լայն շրջանակ-
ները հիշեցնում են մեր ձեռագրի մանրանկարները։ Սակայն այստեղ, ինչպես և 
ողջ Վասպուրականում, մոնղոլական դիմագծերը շատ ավելի վառ են արտա-
հայտված։ 

Մեկ այլ հատկանիշ, որ բնորոշ է Բերկրիի և XI դարի ձեռագրերին, և առկա 
է նաև ՄՄ 11219 թերթերի հավաքածուում, մանրանկարների՝ թերթի երկու կող-
մերում տեղադրված լինելն է։ Վաղ շրջանում, քանի որ մագաղաթը շատ որակով 
էր և դիմացկուն, նրա վրա մանրանկարներն արվում էին երկու կողմից։ Այս 
ավանդույթը, փաստորեն, հետագայում շարունակվում է նաև թղթի վրա՝ XIII-
XIV դարերի Բերկրիի և վասպուրականյան այլ ձեռագրերում։ XI դարի երկ-
րորդ կեսից արդեն (օրինակ՝ 1057 թ. ՄՄ 3784) մանրանկարները հիմնականում 
արվում էին թերթի միայն մեկ երեսին16։ 

Բերկրիի ձեռագրերի ուսումնասիրությանն անդրադարձել է Լ. Զաքարյա-
նը17։ Արգելանի 1294 թ. Ավետարանին ոճով սերտորեն առնչվում են XIV դարի 
վերոնշյալ ՄՄ 4806 և ՄՄ 4818 ձեռագրերը՝ Հազարակն և Բերդակ գյուղերից։ 
Այս ձեռագրերի պատկերագրական և ոճային կապը 1038 թ. ՄՄ 6201 Ավետա-
րանի հետ, Լ. Զաքարյանին թույլ է տալիս դրանք դիտարկել որպես մեկ խմբի 

                                                
15 Т. Измайлова, Армянская миниатюра XI века, Москва, 1979, с. 58. 
16 Նույն տեղում, էջ 9։ 
17 Л. Закарян, Из истории Васпураканской миниатюры, с. 14. 
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պատկանող ձեռագրեր, որոնք սերտ հարաբերություններ ունեն Վասպուրակա-
նի վաղ շրջանի գրքարվեստի հետ18։ Սակայն այդ ձեռագրերի և 1038 թ. Ավե-
տարանի միջև մեծ ժամանակահատված է ընկած։ 

Տարբեր ժամանակներում ստեղծված այս ձեռագրերը շատ լավ ցույց են 
տալիս Վասպուրականի գրքարվեստի պատկերագրական զարգացումները, 
ոճային պահպանողականությունը, հայկական վաղ շրջանի մանրանկարչու-
թյանը բնորոշ արխայիկ գծերի պահպանումը։ Հայաստանում այդ ավանդույթն 
ամենալավը պահպանվել է հենց Վասպուրականում։ Վասպուրականը միշտ 
առանձնացել է իր ուրույն արվեստով, և պատկերագրական նոր տիպերն ու 
ձևերն այստեղ համեմատաբար քիչ էին կիրառվում։ Ինչպես նշում է Լ. Զաքար-
յանը՝ XIII դարի համակարգը շատ քիչ է տարբերվում XI դարից։ Վարպետներն 
օգտագործում էին հին, արդեն հայտնի ու վաղուց ի վեր գոյություն ունեցող 
օրինակներ, որոնք ստեղծվել էին վաղ քրիստոնեական ժամանակաշրջանում և 
նույնիսկ միաժամանակ Ասորիքի հետ19։  

Փաստորեն XIII դարի վերջում Վասպուրականում դեռևս պահպանվում են 
վաղ շրջանի և հատկապես XI դարի հայկական մանրանկարչության պատկե-
րագրական ավանդույթները, որոնք այստեղ շարունակվում էին կիրառվել։ XIII 
դարի առաջին կեսի (միգուցե ավելի վաղ) վասպուրականյան ձեռագրերի մեջ, 
որոնք մեզ չեն հասել (իսկ XIII դարի վերջից պահպանված հայտնի եզակի օրի-
նակներն են՝ 1294 թ. Արգելանի վերոնշյալ, Արճեշի 1288 թ. ՄՄ 4851 և 1297 թ. 
ՄՄ 4867 ձեռագրերը), պետք է արտացոլված լինեին վաղ շրջանի մանրանկար-
չական ավանդները։  

Ամենայն հավանականությամբ, ՄՄ 11219 ձեռագիրը ստեղծվել է XIII դա-
րի առաջին կեսին՝ միաժամանակ պահպանելով XI դարի ձեռագրերի հորին-
վածքային հատկանիշները և պատկերագրական ավանդույթները։ Այն աչքի է 
ընկնում իր բարձր կատարողական արվեստով՝ հատուկ ավելի ուշ շրջանի՝ XIII 
դարի հայկական մանրանկարչությանը։ Նշենք նաև, որ, ցավոք, մեզ հայտնի չէ 
X-XI դարերին պատկանող այնպիսի մի ձեռագիր, որը կարող էր նախատիպ 
ծառայել մեր Ավետարանի թերթերի համար։ 

Չնայած վաղ շրջանի ձեռագրերի բացակայությանը՝ այդուհանդերձ կար-
ծում ենք, որ մինչև XIII դարի կեսերը ևս Վասպուրականի տարածքում գործող 
գրչության կենտրոններում պետք է ընդօրինակվեին ձեռագրեր, և ստեղծվեր 
այնպիսի արվեստ, որը սերտ աղերսներ կունենարX-XI դարերի հայկական ման-
րանկարչության հետ, և միջանկյալ կապող օղակ կլիներ երկու ժամանակաշրջան-
ների ձեռագրերի միջև: Նման որևէ ձեռագրի հայտնաբերումը կարող է նոր էջ 

                                                
18 Նույն տեղում։ 
19 Նույն տեղում, էջ 18։ 
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բացել ինչպես Վասպուրականի, այնպես էլ ողջ հայկական մանրանկարչության 
ուսումնասիրության պատմության մեջ: Հավանական է, որ այդպիսի մի բացառիկ 
ձեռագիր է Մատենադարանի նոր ստացված Հմր 11219-ը: Դրանով մեր ձեռագիրն 
է՛լ ավելի բարձր արժեք և հետաքրքրություն է ստանում, և անչափ կարևորվում 
է նրա ուսումնասիրության հարցը։ 

Արճեշ: Անդրադառնանք մի ձեռագրի, որը սերտ աղերսներ ունի ՄՄ 11219 
Ավետարանի արվեստի հետ, մեզ է հասել Վասպուրականի Արճեշ քաղաքից, մի 
բնակավայր, որտեղ ստեղծվել են Վասպուրականի դպրոցի վաղ շրջանի մեզ 
հայտնի ձեռագրերը։ 

Արճեշի 1303 թ. ՄՄ 4052 Ավետարանը գրվել է «Սբ. Սարգիս զորավարի 
անունը կրող եկեղեցու հովանու ներքո, ի թաղս որ կոչի Հոռոմավանք»20, գրիչը 
Ստեփանոսն է, հիշատակվում է նաև Խաչատուր գր(ագիր)ը, որը կարծես 
գրչարվեստով օգնել է Ստեփանոսին։ Ձեռագիրն ունի վաղ քրիստոնեական 
պատկերագրություն, այստեղ նկարները հավաքված են Ավետարանի սկզբում, 
իսկ կերպարների դիմագծերը հիշեցնում են վաղ քրիստոնեական արվեստը։ 
Ակնհայտ են նմանությունները մեր ձեռագրի մանրանկարչության հետ՝ մուգ 
շագանակագույն նուրբ դիմագծեր, վրայից սևով արված ուրվագծեր, խոշոր 
դեղին լուսապսակներ, ինչը տեսնում ենք նաև ՄՄ 11219 ձեռագրի թերթերում, 
որը ևս արխայիկ ավանդույթ է, և վաղ ասորական պատկերատիպեր։ 

ՄՄ 4052 Արճեշի Ավետարանից հետաքրքիր է հատկապես 5ա էջի «Տիրա-
մայրը Մանկան հետ» մանրանկարը (նկ. 4), որը կարծես շարունակում է Էջ-
միածնի Ավետարանին կցված վաղ շրջանի մանրանկարների գեղարվեստական 
ավանդույթը: Տեսնում ենք նման լոկալ գույներ, իսկ մանրանկարները նույն 
կերպ դասավորված են դատարկ թղթի մակերեսին։ Մանրանկարներից հիշա-
տակման են արժանի նաև 1ա էջի «Ծնունդը», 4բ էջի «Ավետումը», 9բ էջի «Հի-
սուսը քառակերպ գահին» տեսարանը, որը կա նաև մեր ձեռագրում։ 

Ինչպես ՄՄ 11219-ում, այնպես էլ Արճեշի ձեռագրում լուսապսակները ոչ 
թե ոսկեզօծ են, այլ դեղին գույնի և խոշոր չափերի։ Խորանները կրկին տեղա-
դրված են տերունական տեսարաններից հետո։ Արճեշի ձեռագրում ևս գրչու-
թյունը բոլորգրով է, իսկ նյութը՝ թուղթ։  

Ավետարանին իր պատկերագրությամբ շատ մոտ է Էրմիտաժի В.-44 վաս-
պուրականյան ձեռագիրը (XIV դ., նկարիչ՝ Խաչատուր (միգուցե՝ նույնը))21, 
որտեղ «Ծնունդ» մանրանկարը գրեթե կրկնում է ՄՄ 4052-ի հորինվածքը։ Ձե-
ռագիրն ամենայն հավանականությամբ կրկին Արճեշի դպրոցից է։ 

                                                
20 ԺԴ. դ. հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, կազմեց՝ Լ. Խաչիկյան, Երևան, 1950, էջ 20։ 
21 Հ. Հակոբյան, նշվ. աշխ., պատկեր 18։ 
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Արճեշը (գրեթե նույն Արճիշահովիտը, որին երբեմն միացնում են նաև Քաջ-

բերունիք գավառը22) ուներ մի շարք վանքեր, որտեղ ընդօրինակվել են ձեռա-

գրեր։ Առաջին հիշատակությունները հենց XIII դարից են։ Հիշատակարանները 

ցույց են տալիս, որ XIII դարում այս շրջանում վանքն արդեն հաստատուն գոր-

ծունեություն էր ծավալում23։ Մեզ հասած ամենավաղ ձեռագրերը վերագրվում 

են Սիմեոն Արճիշեցուն, դրանք են վերոնշյալ 1288 թ. ՄՄ 4851 և 1297 թ. ՄՄ 

4867 Ավետարանները: 

XIII դ. վերջին քառորդում Արճեշում լայն ծավալ են ստանում ձեռագրերի 

ընդօրինակման և նկարազարդման աշխատանքները24։ XIII դ. վերջերին և XIV 

դ. սկզբներին Արճեշում ընդօրինակություններ արել, կազմարարությամբ և 

մանրանկարչությամբ զբաղվել Աբրահամ, Խաչատուր, Ստեփանոս և Հակոբ 

գրիչները25։ Ըստ պահպանված տվյալների՝ Արճեշի գրչության կենտրոնը գործել 

է XIII դարից մինչև XVII դ.։ Իսկ գրչության ծաղկումը, ինչպես նաև Վասպու-

րականի մանրանկարչության ակտիվ գործունեության սկիզբը կապվում է XIII 

դ. 80-ականներին աշխատած Սիմեոն Արճիշեցու անվան հետ26 (ՄՄ 4851, ՄՄ 

4867, ՄՄ 2744, ՄՄ 4819)։ 

Արճեշ և Բերկրի քաղաքները գտնվում են իրար բավական մոտ՝ Վանա լճի 

հյուսիս-արևելքում։ Այս տարածաշրջանում կան բազմաթիվ գյուղեր, որոնք 

նույնպես եղել են գրչության կենտրոններ, և չի բացառվում, որ մեր ձեռագիրը 

կարող էր այս տարածաշրջանում ստեղծված լիներ։ 

Մեր կարծիքով, ՄՄ 11219 Ավետարանը սերտ առնչություններ ունի հենց 

Արճեշի դպրոցի հետ, որից պահպանված ՄՄ 4052 ձեռագրում ակնհայտ 

երևում են վաղ քրիստոնեական արվեստի հետքերը։ Եվ չի բացառվում, որ 

մեր ձեռագիրը, միգուցե, առաջին օրինակներից է ոչ միայն Արճեշի, այլև ամ-

բողջ Վասպուրականի դպրոցի համար։ 

1231 թ. Արճեշը գրավում են մոնղոլները։ XIII դ. 30-ական թթ. մոնղոլա-

կան նվաճումների հետևանքով ավերվում են Վասպուրականի մի շարք բնակա-

վայրեր՝ Վարագը, Արճեշը, Արծկեն, Բերկրին։ Սակայն 1258 թ.-ից, երբ Հուլավու 

(Հուլաու) խանը կործանում է Բաղդադի խալիֆայությունը, սերտանում է Թավ-

                                                
22 Հ. Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Բ. մաս, Վիեննա, 1942, էջ 386։ 
23 Նույն տեղում, էջ 389։ 
24 Հ. Հակոբյան, նշվ. աշխ., էջ 35։ 
25 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, «Արճեշի գրչության կենտրոն», հ. Բ., Երևան, 1976, 

էջ 88։  
26 Նույն տեղում, էջ 36։ 
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րիզի հետ առևտրային կապը, որն անցնում էր Հայաստանի քաղաքներով, մաս-

նավորապես՝ Արճեշով27, և քաղաքը զգալի զարգացում է ապրում։ Եվ ահա հենց 

մոնղոլների տիրապետության ժամանակաշրջանից էլ ամենայն հավանականու-

թյամբ հասել է պահպանված հիշատակարանը: 

Արղուն խան: Վերադառնանք հիշատակարանին՝ «Անդրանիկ հա(յ)ոց 
արքայ, Արղուն քեզ, ընձա(յ) պահեսցես ըզսա ի կամս քո անսասանելի, Թ.Վ. 
ՈՁա.» (նկ. 5): Այստեղ պարզ է դառնում, որ գործ ունենք մոնղոլների արքա 
Արղուն ղանի (խանի) անվան հետ28, ում հաճախ են հիշատակել XIII դարի 
վերոնշյալ տարածաշրջանի (և ոչ միայն) ձեռագրերում։ Սա թույլ է տալիս մեզ 
վստահորեն պնդել, որ ՄՄ 11219 նորահայտ ձեռագիրը XIII դարում գտնվել է 
Վասպուրականում, հավանաբար Արճեշ գավառի տարածքում, մի ժամանա-
կաշրջանում, երբ Արղունն էր թագավոր։ Նշենք մի քանի փաստ Արղունի մա-
սին, և թե ինչու են նրա անունը հավերժացրել հայերեն ձեռագրի մեջ։ 

Թաթար-մոնղոլների հարձակումները Այսրկովկասի վրա, ըստ որոշ պատ-
մական աղբյուրների, սկսվում են 1220-ական թվականներից29։ Արղունի մասին 
կարդում ենք Ստեփանոս Օրբելյանի «Ժամանակագրության»30, Կիրակոս Գան-
ձակեցու «Հայոց պատմության» մեջ31 և այլն։ Արղունը եղել է հարկահավաք, 
աշխարհագիր անող Հայաստանում, Վրաստանում և Աղվանքում, իսկ իշխանու-
թյուն ստանալուց հետո երբեմն հիշատակվում է որպես բարեպաշտ անձնավո-
րություն, որը հարգում էր քրիստոնյաներին, վայելում նրանց սերը և վերա-
կանգնում մոնղոլների ավերած եկեղեցիները32. ահա թե ինչու է նա այդքան հա-
ճախ հիշատակվում հայկական ձեռագրերում։ Ինչպես նշում է Ստեփանոս Օր-
բելյանը՝ «...նստի ղան և թագաւոր ի վերայ ամենայն աշխարհիս. խաղաղա-
նայ աշխարհս, խնդան քրիստոնեայք և պայծառանան եկեղեցիք ի փառս 
Քրիստոսի...»33։ 

                                                
27 Հ. Հակոբյան, նշվ. աշխ., էջ 34։ 
28 Թաթարական անուն է, և ամենանշանավորը թաթար Արղուն խանն է, տե՛ս Հ. Աճառյան, 

Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա., Երևան, 1942, էջ 286։ 
29 Մանր ժամանակագրություններ, XIII-XVIII դդ., հ. Ա., կազմ.՝ Վ. Հակոբյան, Երևան, 1951, էջ 

29, Հայ Ժողովրդի Պատմություն, հ. Գ., Երևան, 1976, էջ 600-612, Գ. Միքայելյան, Կիլիկիայի 

հայկական պետության պատմություն, Երևան, 2007, էջ 298: 
30 Ժամանակագրութիւն Ստեփաննոսի Օրբէլեանի, հրատարակության պատրաստեց Ա. Աբրա-

համյանը, Երևան, 1942, էջ 29-31։ 
31 Կիրակոս Գանձակեցի, Հայոց պատմություն, աշխարհաբար թարգմանությունը՝ Վ. Առա-

քելյանի, Երևան, 1982, էջ 280-282։ 
32 C. Mutafian, L’Arménie du Levant, XIe-XIVe siècles, t. I, Paris, 2012, pp. 167-168. 
33 Ժամանակագրութիւն Ստեփաննոսի Օրբէլեանի, էջ 29։ 
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Համաձայն Ռաշիդ-ադ-Դինի՝ Արղուն խանը պաշտոնապես գահակալել է 
1284 թ.-ից34։ Այդ ժամանակ Կիլիկիայում հայոց արքան էր Լևոն Բ.-ը։ Ըստ նույն 
աղբյուրի՝ մահացել է 1289 կամ 1291 թ.35։ Մինչ այդ Արղունը, ինչպես կարդում 
ենք Կիրակոս Գանձակեցու մոտ, 1254 թ. հարկահավաքչությամբ և արքունի 
հարկերի գանձմամբ էր զբաղվում մոնղոլների տիրապետության տակ գտնվող 
երկրներում և աշխարհագիր (մարդահամար) անում36։ Այդ նույն ժամանակ էր՝ 
1253 թ., որ հայոց Հեթում Ա. արքան գնում է մոնղոլների առաջնորդ Մանգու 
խանի մոտ37 բանակցությունների։ Իսկ ըստ 1285 թ. ՄՄ 1526 ձեռագրի (Ներսես 
Լամբրոնացու Սաղմոսների Մեկնություն), Լևոն արքայի հիշատակարանի՝ 
1285 թ. հայոց արքա Լևոնն է գնում Արևելք՝ այս անգամ հենց Արղուն խանի 
մոտ38 (861ա)39։ 

Փաստորեն, Արղունը 1250-ականներին Հայաստանում եղել է հարկահա-
վաք, աշխարհագիր անցկացնող՝ կիլիկյան Հեթում Ա. արքայի ժամանակ, իսկ 
1280-90-ականներին՝ խան՝ Լևոն Բ.-ի ժամանակ40։ Կարդալով հիշատակու-
թյունը՝ կարող ենք եզրակացնել, որ ձեռագիրը գուցե նվիրաբերվել է Արղու-
նին՝ «ընծա պահեսցես ըզսա ի կամս քո անսասանելի...»։ 

 
Ինչ վերաբերում է պահպանված թվականին, ապա նշենք, որ Արղունի 

անունը չէր կարող հիշատակվել 1232 թ.-ին, երբ նույնիսկ Մանգու խանը չէր 
կառավարում (1251-1257 թթ.), ում օրոք էլ Արղունը եկել է Հարավային Կով-
կաս (իսկ Արղունից առաջ էլ իշխել է նրա հայր Հուլաուն՝ 1256-1265 թթ.41)։  

Սա ևս մեկ անգամ խոսում է այն մասին, որ 1232 թվականը և Արղունի 
մասին հիշատակությունը իրարից առանձին են գրվել, և մեկը մյուսի հետ 
որևէ առնչություն չունեն: 1232 թվականը որևէ այլ կարևոր իրադարձության 

                                                
34 Մանր ժամանակագրություններ, էջ 62։ 
35 Նույն տեղում, էջ 86, 98։ 
36 Կիրակոս Գանձակեցի, Հայոց պատմություն, էջ 260։ 
37 Նույն տեղում, էջ 81։ 
38 Նույն տեղում, էջ 572։ Հեթում Բ. արքան էլ 1295 թ. գնում է մոնղոլների արքունիք՝ հարգանքի 

տուրք մատուցելու, տե՛ս Հեթում Բ-ի Տարեգրությունը, Վ. Հակոբյան, Մանր ժամանակագրու-

թյուններ (XIII-XVIII դդ.), հ. Բ., Երևան, 1956, էջ 87, Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակիրները և 

հայերը, հ. Բ., Երևան, 2007, էջ 340: 
39 Նշենք, որ Սյունյաց իշխանները ևս, մասնավորապես՝ Ստեփանոս Օրբելյանը 1285 թ.՝ մետ-

րապոլիտական ձեռնադրությունից անմիջապես հետո, այցելել է մոնղոլական արքունիք և 

հենց Արղուն խանին, տե՛ս Լ. Տեր-Պետրոսյան, նշվ. աշխ., էջ 331, Ստ. Օրբէլեան, Պատմութիւն 

նահանգին Սիսական, աշխ.՝ Կ. Շահնազարեանց, հ. Բ., Փարիզ, 1859, էջ 230: Այսինքն՝ Ստե-

փանոս Օրբելյանը ևս կարող էր ինչ-որ ձեռագիր իր հետ տանել և նվիրել մոնղոլ առաջնորդին:  
40 Ժամանակագրութիւն Ստեփաննոսի Օրբէլեանի, էջ 29։ 
41 Մանր Ժամանակագրություններ, էջ 121։ 



 

 Մատենադարանի նոր ստացված Հմր 11219 ձեռագիրը... 173 

հիշատակում է, և հավանաբար հետագայում արտագրվել է նախորդ էջե-
րից42, կամ, առավել հավանական է, որ հենց տեղում մգացվել է՝ այն չկորց-
նելու և պահպանելու նպատակով: Վստահորեն կարելի է պնդել, որ այն 
հենց ձեռագրի ստեղծման թվականն է:  

Հիշատակարանի էջը Մատենադարանի՝ կրկնագիր կարդացող սարքով 
նկարելուց հետո երևաց նաև «Թ.Վ. ՈՁ» գրության և հիշատակարանի մնացած 
հատվածի գրի թանաքների մգության աստիճանի տարբերությունը (տե՛ս 
նկ. 5), ինչը հաստատում է այն տեսակետը, որ այն հետագայում է ավելացվել:  

Այսպիսով պարզ է դառնում, որ պահպանված հիշատակարանը գրվել է 
հավանաբար 1280-ական թթ., երբ Արղունն արդեն հիշատակվում էր որպես 
խան այս տարածաշրջանում, և այն ևս հետագայի հավելում է: 

Հենց այս ժամանակ էլ, հավանաբար, միջամտություն է արվել նաև մանրա-
նկարների մեջ, ավելացվել են սև ուրվագծեր շագանակագույն նուրբ դիմա-
գծերի վրա, ինչը նրանց ավելի է մոտեցրել մեզ քաջածանոթ Վասպուրականի 
արվեստին: Հետագայի միջամտության վառ ապացույցն է նաև «Ընծայումը տա-
ճարին» մանրանկարի Սիմեոն ծերունու վարսերի ձևը, որը հենց վասպուրա-
կանյան մանրանկարչությանը բնորոշ պատկերատեսակ է (էջ 3ա): 

Արղունի անունը հիշատակվում է հայկական տարբեր շրջանների ձեռագրե-
րի հիշատակարաններում և հատկապես՝ Արճեշում։ Քաջբերունյաց գավառի Ս. 
Հարություն վանքում արձանագրություն կա, որտեղ կարդում ենք, որ Ուլաուն 
(Հուլավու) խանի ժամանակ Աբրահամ տեսուչը շինում է Ս. Աստվածածին եկե-
ղեցին, իսկ Արղուն խանի թագավորության ժամանակ, տեր Ստեփաննոսի հայ-
րապետության օրոք Ս. Հարությունը և բոլոր շինվածներն էլ նորոգում43։  

Արճեշի Ս. Սարգիս եկեղեցում Աբրահամ գրչի գրած ձեռագրում (Ավետա-
րան, որ նկարագրել է Գ. Աբգարյանը44) կարդում ենք, որ այն ստեղծվել է «ձե-
ռամբ բազմամեղ և անարժան գրչի, սուտանուն քահանայի, որոյ Աբրահամ ճա-
նաչի... ի թուականութեանս Հայոց ՉԼԷ. (1288 թ.), ի ժամանակին, որ է տեղա-
պահ աշխարհիս ղան Արղուն, որոյ տացէ նմա Տէր Աստուած վայելել զաթոռ 
իւրոյ իշխանութեան, եղբարց և զաւակաց իւրոց և զթշնամիս իւրեանց հալածա-
կան առնէ»։ Այստեղից հետևություն, որ 1280-ական թթ. Արճեշում Արղունի 
անունը բազմիցս հիշատակվում էր:  

                                                
42 Այս միտքը մեզ հուշեց Մատենադարանի գլխավոր ավանդապահ Գևորգ Տեր-Վարդանյանը: 
43 Հ. Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, էջ 391։ 
44 Գ. Աբգարյան, «Հինգ ձեռագիր Ախուրյանի Ջրառատ գյուղում», Էջմիածին, 1963, հ. Ա., էջ 62, 

հմմտ. Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, Ե-ԺԲ դդ., աշխատ.՝ Ա. Մաթևոսյանի, Երևան, 

1988, էջ 335։ 
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Մոնղոլների տիրապետության ժամանակաշրջանում «հայ իրականության 
մեջ լիովին գիտակցվել է մոնղոլների ստեղծած կայսրության աշխարհակալա-
կան բնույթը, և իզուր չէ, որ նրանց տիրապետությունը հայկական ձեռագրերում 
բնութագրվում է «տիեզերակալություն» կամ «աշխարհակալություն» բառե-
րով, այսպես՝ «ի տիեզերակալութեանն Ղուպիլա ղանին»45, «յաշխարհակալու-
թեան մեծի Նետօղաց, որոյ Արղուն անուն»46 և այլն»47:  

Նույն տեսանկյունից կարող ենք բացատրել նաև «անդրանիկ հայոց ար-
քայ» բառերը: Լ. Տեր-Պետրոսյանի աշխատության մեջ՝ Հեթում Բ. արքայի գա-
հակալությանը վերաբերող հատվածում, հանդիպում ենք «անդրանիկ» բառի 
ուշագրավ մի բացատրության, այն է՝ ոչ միայն «առաջնեկի», այլև «ավագա-
գույնի», «առավելագույնի»՝ մնացածից ավելի վեր կանգնածի իմաստով: Հե-
թում Բ.-ն, Լևոն արքայի ավագ որդին չլինելով, իրեն անվանում է «անդրանիկ» 
որդի48, այսինքն՝ մյուս եղբայրներից առավելագույնը49: Եվ ելնելով նրանից, որ 
Արղունը տվյալ ժամանակաշրջանում Հայաստանի բոլոր իշխանավորներից 
ավելի բարձր էր դասվում, կարող էր կոչվել «անդրանիկ հայոց արքա», ինչը 
կարդում ենք մեր հիշատակարանում: 

Մեր կարծիքով, ստեղծված լինելով Արճեշի շրջանում (այդ են վկայում 
վաղ քրիստոնեական արվեստի արխայիկ ավանդույթները պահպանող Արճեշի 
դպրոցի ՄՄ 4052 Ավետարանի հետ առկա գեղարվեստական սերտ աղերսները, 
և այստեղ՝ XIII դարի 80-ական թթ. բազմիցս հիշատակվող Արղուն խանին վե-
րաբերող հիշատակությունը), մեր ձեռագիրը կարող է դառնալ Վասպուրա-
կանի (և մասնավորապես՝ Արճեշի դպրոցի) մանրանկարչության վաղ շրջա-
նի կարևորագույն օրինակներից մեկը, որն այդ շրջանի մեզ ծանոթ բոլոր ձե-
ռագրերից տարբերվում է իր մանրանկարչական նրբագեղ արվեստով, և 
փաստորեն, ոչ միայն գեղարվեստական, այլև պատմական եզակի և ան-
գնահատելի արժեք ունի։  

Տերունական շարք: Վերադառնանք ՄՄ 11219 ձեռագրի արվեստին: Ինչ-
պես արդեն նշեցինք, մանրանկարները միևնույն թերթի երկու երեսին են տե-
ղադրված՝ հորիզոնական և ուղղահայաց դիրքերով։ Այսպես՝ «Ավետման» դար-
ձերեսին «Ծնունդ» տեսարանն է, դրանից հետո գալիս է «Մկրտությունը»՝ այն-
պես, որ վերջին երկու տեսարանները իրար դեմ դիմաց են բացվում՝  լայնակի, 
իրար ներդաշնակ և լրացնող, ինչը նկարիչը ստացել է երկու տեսարաններում 

                                                
45 Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ. դար, կազմ.՝ Ա. Մաթևոսյան, Երևան, 1984, 

էջ 615: 
46 Նույն տեղում, էջ 668: 
47 Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակիրները և հայերը, էջ 338: 
48 Նույն տեղում, էջ 338, Վահրամ Րաբունի, Ոտանաւոր պատմութիւն Ռուբենեանց, աշխ.՝ Կ. 

Վարդ. Շահնազարեանցի, Փարիզ, 1859, էջ 236: 
49 Լ. Տեր-Պետրոսյան, նշվ. աշխ.: 
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միատեսակ քարեր պատկերելով՝ հսկայական կապույտ քարեր, որ «Ծնունդ»-ի 
մեջ քարանձավն են խորհրդանշում, իսկ «Մկրտության» մեջ՝ Հորդանան գետի 
ափի քարերը։ 

Տերունական տեսարանների շարքի մեջ «Պայծառակերպության» և «Համ-
բարձման» տեսարանների տեղերը խախտված են. դրանք պատկերված են մեկը 
մյուսի փոխարեն։ Այսպիսով՝ ուղղահայաց, ինչպես արդեն նշեցինք, ոչ իր կա-
նոնական տեղում, պատկերված է «Համբարձման» տեսարանը, որի հանդիպա-
կաց՝ «Ընծայումը տաճարին» մանրանկարը ևս ուղղահայաց դիրքով է՝ «Համ-
բարձմանը» ներդաշնակ։ «Քրիստոս քառակերպ գահին» տեսարանը վերջին 
մանրանկարն է, որի դարձերեսին հիշատակարանի միակ էջն է։ Վերջում իրար 
հաջորդող երկու խորաններն են՝ նույն թերթի երկու երեսին, իսկ երրորդ խորա-
նը, ցավոք, պատառոտված վիճակում է: 

Ավետում (1ա)։ Ձեռագիրը սկսվում է «Ավետման» տեսարանով (նկ. 6)։ 
Էջն ունի բավական հոծ կարմիր շրջանակ, ինչը հատուկ էր հատկապես վաղ 
շրջանի՝ մասնավորապես XI դարի ձեռագրերին, ինչպես նաև՝ վերոնշյալ Բերկ-
րիի ձեռագրերի խմբին։ Հենքը դատարկ է, առանց գունավորման կամ ոսկու. 
կա միայն ճարտարապետական շինություն՝ քրիստոնեական եռանավ գմբեթա-
վոր եկեղեցու տեսքով, որի առջև՝ գահի վրա, նստած է Մարիամը: Նա մանրա-
նկարի ձախ հատվածում է, ինչը եզակի է հանդիպում։ Աստվածածնի ձեռքի իլի-
կի սպիտակ թելի ընտրությունը, հավանաբար, պայմանավորված է այն հանգա-
մանքով, որ նրա կարմիր թիկնոցի վրա կարմիր գույնի թելով իլիկը չէր երևա։ 
Նման օրինակ հանդիպում ենք նաև վասպուրականյան ՄՄ 5511 (Խիզան, XV 
դ., 1բ էջ) ձեռագրի համանուն տեսարանում։ Ուշագրավ է ձեռքերի մատների 
մշակումը՝ համաչափությունների խախտմամբ և շատ պարզունակ՝ նման երե-
խայի նկարածի, իսկ ավետաբեր հրեշտակի՝ Մարիամին պարզած ձեռքը վեց 
մատ ունի։ Սակայն նշենք, որ այդ թերությունները հետագայում արված միջամ-
տության արդյունք են։  

Ե՛վ Մարիամը, և՛ Գաբրիել հրեշտակապետը դեղին խոշոր լուսապսակներով 
են, իսկ գահի վերևում գրություն կա՝ «Աւետումն»։ Մանրանկարչությունը ար-
խայիկ ավանդույթով է։ Հետաքրքիր են կերպարների դիմագծերը, իսկ կարմրով 
ընդգծված այտերը առանձնահատուկ ջերմություն են հաղորդում։ Դեմքերը 
կլոր են, փոքր բերաններով, նշաձև աչքերով, կլորիկ քթերով, սակայն, Մարիա-
մի դեմքի վրա հետագայում սև թանաքով կատարված միջամտության հետևան-
քով, քիթը դարձել է երկար և ուղիղ, մինչ տակից երևում են հիմնական՝ շագա-
նակագույն, նուրբ և եթերային դիմագծերը։  

Հրեշտակապետի թևերը հաստ ուրվագծով են, մուգ կարմիր գույնի, բաց-
ված դիրքով՝ մեկը՝ վերև, մյուսը՝ ներքև, վերջինս անկաշկանդորեն շրջանակից 
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դուրս է գալիս։ Թևերի նման դասավորություն հաճախ ենք հանդիպում Վաս-
պուրականի կամ Արցախի մանրանկարչական դպրոցներում։ Հովհաննես Խի-
զանցու 1402 թ. ՄՄ 5562 ձեռագրի «Ավետման» տեսարանում հրեշտակի թևե-
րի նման դիրք ենք տեսնում, ինչը շարժման պատրանք է ստեղծում։ Նույնը տես-
նում ենք նաև Արճեշի ՄՄ 4052 ձեռագրում (4բ) և այլն: 

Մանրանկարչությունը հարթապատկերային է, դատարկ խորքի վրա՝ 
առանց ծավալայնության և համաչափությունների պահպանման։ Մանրա-
նկարիչը շեշտը դնում է խորհրդաբանական պատկերման վրա: Այստեղ կարծես 
Գաբրիելի և Մարիամի՝ միմյանց պարզած ձեռքերի միավորումով ստեղծվել է 
եկեղեցու խորանի պատկեր, որն ամբողջականացնում է պատկերի հորինվածքը։ 

Արճեշի ՄՄ 4052 ձեռագրի «Ավետման» տեսարանում (4բ) ևս, նկարիչն այ-
տերն ընդգծել է կարմիր գույնով, ինչը բնորոշ է վասպուրականյան գրքարվես-
տին: Սակայն կերպարները հակառակ դիրքերով են, այնպես ինչպես XI դարի՝ 
Մատենադարանի 1057 թ. և Երուսաղեմի 1041 թ. ձեռագրերում՝  Տիրամայրը 
աջ կողմում է պատկերված, իսկ հրեշտակը՝ ձախ։ 

Ծնունդ (1բ)։ «Ավետմանը» հաջորդող «Ծնունդ» տեսարանը բազմամարդ 
է, հագեցած (նկ. 7)։ Կենտրոնում Մանկան մսուրն է պատկերված, կողքին՝ 
նստած Տիրամայրը, իսկ ետնախորքում՝  քարանձավի քարերն են։ Աջ կողմում 
երեք մոգերն են՝ իրենց ընծաներով, և նրանց ուղեկցող հրեշտակը։ 

Վաղ շրջանում Տիրամայրը նստած էր պատկերվում՝  իբր վկայելով Հիսուսի՝ 
ոչ մարմնական, անցավ ծննդյան մասին։ Չէր պատկերվում նաև «Լոգանքի» տե-
սարանը, որովհետև դրա կարիքը ևս չկար50։ Հետագայում արդեն, Մարիամը 
պառկած է պատկերվում, իսկ «Լոգանքի» տեսարանը սկսում է պատկերվել 
VIII-IX դարերից51։  

Մեր ձեռագրում Տիրամայրը նստած է՝ արխայիկ պատկերագրական տի-
պով, որը գալիս է դեռևս վաղ ասորական ձեռագրերից։ Նստած Տիրամոր պատ-
կեր տեսնում ենք դեռևս VI-VII դդ.՝ Էջմիածնի Ավետարանին կցված «Մոգերի 
երկրպագություն» տեսարանում (ՄՄ 2374, թ. 229ա)։ Նշենք նաև Էջմիածնի 
Ավետարանի 10ա էջի ստորին լուսանցքի անչափ հետաքրքիր լուսանցապատ-
կերը, որը կրկին ներկայացնում է «Մոգերի երկրպագության» տեսարանը (նկ. 
8): Այստեղ տեսնում ենք նստած Տիրամորը՝ դիմահայաց, Մանուկ Հիսուսը 
գրկին և զարմանալիորեն առանց լուսապսակի, իսկ կողքին մոգերն են և ուղեկ-

                                                
50 Կ. Մաթևոսյան, Ա. Ավետիսյան, Ավետարանական պատկերներ, Տերունական շարքի 12 գլխա-

վոր պատկերները, Երևան, 1993, էջ 59։ 
51 Նույն տեղում։ 
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ցող հրեշտակը։ Անչափ գրավիչ մանրանկար է, որտեղ, մեր ձեռագրի նման, շա-
գանակագույն ուրվագիծ է և վրայից սևով ընդգծված դիմագծեր, բարի ու ջեր-
մությամբ լի դեմքերով կերպարներ։ 

Արճեշի դպրոցի ՄՄ 2744 Ավետարանի Ծննդյան տեսարանում (Սիմեոն Ար-
ճիշեցի, 1305 թ., էջ 7բ) նույնպես տեսնում ենք կամարաձև ծածկով քարայրը, 
ինչպես մեզ մոտ, ինչը ևս արխայիկ ավանդույթ է։ Ինչպես նշեցինք, Արճեշը 
Վասպուրականի այն գավառներից էր (Բերկրիի հետ զուգահեռ), որտեղ լավա-
գույնս պահպանվում էին վաղ շրջանի պատկերագրական ավանդները։ 

Ինչպես ձեռագրի մնացած բոլոր էջերը, այս մանրանկարը ևս ունի կարմիր 
խոշոր շրջանակ և ավելի բարակ մեկը ևս։ Քարանձավը կապույտ խոշոր քարե-
րից է բաղկացած, որոնցով ձևավորված կամարի ներքո (որ հավանաբար կրկին 
եկեղեցու խորանի խորհուրդն է կրում)՝ մանուշակագույն փառապսակի մեջ, 
որը ևս բացառիկ և այլևս ոչ մի տեղ չհանդիպող պատկերատիպ է, բազմած է 
Աստվածածինը։ Մանրանկարն այնպիսի գունային ներդաշնակությամբ է կա-
ռուցված, որ տարբեր հատվածներում տեսնում ենք իրար համահունչ գույների 
խաղ, ինչը խոսում է անանուն նկարչի մեծ վարպետության, գունային ներդաշ-
նակության հասնելու ձգտումի մասին և ավելի գրավիչ դարձնում ձեռագրի 
մանրանկարչությունը։ 

Կերպարների դեմքերն անչափ նրբորեն են մշակված՝ շագանակագույն 
մանր դիմագծեր, գեղեցիկ, երբեմն կապույտ աչքեր։ Կարմրով ընդգծված են 
այտերը, որն առանձնահատուկ հմայք է հաղորդում։ Կրկնակի ընդգծող սև 
գծերն այս անգամ քիչ են, և դրա շնորհիվ Տիրամոր կերպարը շատ ավելի նրբին 
է թվում, քան Ավետման տեսարանում, և պահպանել է իր նախնական տեսքը։ 
Սակայն ձեռքերի մշակումը նույնն է՝ սևով ընդգծված և կոպիտ։ Տիրամայրը 
ձեռքերի շարժումով Մոգերին ցույց է տալիս Մանուկ Հիսուսին։  

Աստվածածնի նստած դիրքը, նկարի հորինվածքը մանրանկարը մոտեց-
նում են VI-VII և X դարերի բուն Հայաստանի, մասնավորապես՝ Էջմիածնի 
Ավետարանի մանրանկարչությանը։ Մանրանկարը եզակի է հայկական 
գրքարվեստում և ոչ մի ուրիշ ձեռագրում իր նմանը չունի։ Այստեղ մենք գործ 
ունենք բացառիկ արժեք ունեցող վաղ քրիստոնեական պատկերագրությամբ 
մանրանկարի հետ: 

XI դարի ձեռագրերում նստած դիրքով Աստվածածնին կարող ենք տեսնել 
1033 թ. ՄՄ 283 ձեռագրի 6բ էջում։ Այս տեսարանը համեմատելի է նաև Էրմի-
տաժում պահվող վերը նշված Վասպուրականի ձեռագրի (В.-44) «Ծնունդ» 
մանրանկարի հետ, որում պատկերագրական նույն տիպն է՝ նման կամարաձև 
քարանձավ և դրա տակ նստած Տիրամայրը։ Նման պատկերագրություն առկա 
է նաև Արճեշի ՄՄ 4052 Ավետարանում, որտեղ 1ա էջի «Ծնունդ» տեսարանում 
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պատկերված է կիսապառկած Տիրամայրը, իսկ պատկերագրությունը աղերս-
ներ ունի Էրմիտաժի ձեռագրի հետ։ Դրան կից մանրանկարը «Մոգերի երկրպա-
գությունն» է, որտեղ արդեն նստած Տիրամայրն է։ XI դարի ձեռագրերում, մաս-
նավորապես՝ 1057 թ. ՄՄ 3784-ում, Տիրամայրը կիսապառկած է. այստեղ առկա 
է նաև «Մանկան լոգանքի» տեսարանը: Նստած Տիրամոր արխայիկ պատկերա-
գրություն տեսնում ենք նաև Մշո Ճառընտիրի «Ծնունդ» տեսարանում (1բ): 

Մկրտություն (2ա)։ Ցավոք, մանրանկարը վնասված է։ Վերին հատվածի 
ներկերը թափվել են, սակայն բուն տեսարանը պահպանվել է։ Հարուստ հորին-
վածք և խորք ունի։ Կենտրոնական հատվածում Հովհաննես Մկրտչի և Հիսուսի 
կերպարներն են (նկ. 9)։ Հովհաննեսը կանգնած է կապույտ քարերի վրա, որոն-
ցով պատված է նկարի ողջ խորքը, և որոնք տեսնում ենք նաև «Ծնունդ» ման-
րանկարում։ Ետնախորք առկա է ձեռագրի միայն այս երկու տեսարաններում, 
որոնք ինչ-որ չափով կարծես տարբերվում են մնացած մանրանկարներից և վաղ 
շրջանի՝ X-XI դարերի գրքարվեստն են հիշեցնում:  

«Մկրտության» հորինվածքը տարբերվում է ընդունված պատկերագրա-
կան տիպից, որտեղ Հովհաննես Մկրտիչը պատկերվում է Հիսուսից ձախ. այս-
տեղ հակառակն է, նա նկարի կենտրոնական հատվածն է զբաղեցնում, իսկ ձախ 
կողմում, Հորդանան գետում, մինչև ուսերը ջրի մեջ, կանգնած է Քրիստոսը, 
որին նա օրհնում է: Օրինակներ, որտեղ Հովհաննես Մկրտիչը պատկերված է 
Հիսուսի աջ կողմում, կարող ենք գտնել կրկին Բերկրիի տարածքում՝  վերոհիշ-
յալ 1294 թ. ՄՄ 4814 և 1306 թ. ՄՄ 4806 ձեռագրերում։ 

Հիսուսը կիսամերկ է, ազդրակապով, շագանակագույն երկար մազերով, որ 
թափվում են ուսերին, ունի շագանակագույն մորուք և հոնքեր, մեծ, սևով ուր-
վագծված աչքեր, ուղիղ քիթ, որոնցով ծաղկողը գեղեցիկ տղամարդու վեհա-
տեսիլ կերպար է ստեղծել։ Նկարի աջ հատվածում տեսնում ենք կտորները 
ձեռքներին պահած երկու հրեշտակ։ Այս չորս կերպարները մեր նկարիչն այն-
պես է դասավորել, որ իրար կողք կողքի լինեն՝ հավասարաչափ ու ներդաշնակ 
կանգնած։ Նման՝ կողք կողքի դասավորվածություն տեսնում ենք ինչպես XI 
դարի, այնպես էլ Վասպուրականի ձեռագրերում (տե՛ս նկ. 14), որտեղ կերպար-
ները տեղադրվում են թերթի հարթության վրա հորիզոնական շարքերով, կամ՝  
մեկը մյուսի վերևում (վերջինս կտեսնենք մեր ձեռագրի «Խորհրդավոր ընթրիք» 
տեսարանում)։  

«Մկրտությունը» XI դարի գրեթե բոլոր ձեռագրերում նույնն է և ոչ մի առն-
չություն չունի մեր մանրանկարի հետ։ 1057 թ. ձեռագրում տեսնում ենք մերկ, 
անմորուս Հիսուսին՝ ձախում, իսկ Հովհաննեսը՝ պարեգոտով և թիկնոցով, ավե-
լի վեր է կանգնած՝ նրանից ձախ։ ՄՄ 974-ում և 1041 թ. ձեռագրում Հիսուսը 
մորուքով է, հարում է վաղ ասորական տարբերակին։ 
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Համբարձում (2բ)։ Հաջորդ էջում տեսնում ենք «Համբարձման» տեսարա-
նը, որը շատ է վնասվել։ Տեղադրված է սխալ, ինչից կարելի է ենթադրել, որ, 
միգուցե, որոշ մանրանկարներ հետո են ավելացվել՝ դատարկ թողնված էջերին, 
սակայն մեր կարծիքով, բոլոր մանրանկարների ծաղկողը նույնն է:  

Մանրանկարի վերին հատվածում՝  կանաչ գույնի կլոր փառապսակի մեջ, 
նստած Հիսուսի կիսանդրին է, ձախ ձեռքին՝ գիրք, իսկ աջը՝ օրհնության ժես-
տով։ Փառապսակի երկու կողմերում այն պահող հրեշտակներն են՝ թռիչքի մեջ, 
շարժումով լի։ Տիրամոր աջ և ձախ կողմերում առաքյալներից բացի նաև երկու 
հրեշտակներն են՝ ձեռքներին գավազաններ։ Հրեշտակների առկայությունը Տի-
րամոր կողքին այս տեսարանում վաղ քրիստոնեական պատկերատիպով է, որ 
հանդիպում է դեռևս 586 թ. ասորական «Ռաբուլայի Ավետարանում»։  

Ընծայումը տաճարին (3ա)։ Ինչպես նախորդ մանրանկարներում, այստեղ 
ևս նկարն առնված է մուգ կարմիր հոծ շրջանակի մեջ, որն այս անգամ կրկնակի 
է։ Տեսարանի աջ կողմում Սիմեոն ծերունին է, որն արդեն պատրաստվում է Մա-
նուկ Հիսուսին հանձնել ձախ կողմում կանգնած և դեպի իրեն ձգվող Տիրամորը 
(նկ. 10)։ Խորքում եկեղեցու պատկերն է՝ գմբեթով, կարմիր կղմինդրով ծածկ-
ված տանիքով։ Վերևից կախված կանթեղանման ջահը բնորոշ է հատկապես 
Վասպուրականի, ինչպես նաև՝ Արցախի գրքարվեստին: ՄՄ 4820 արցախյան 
ձեռագրի 1բ էջում նույն տեսարանի երեք կերպարներից յուրաքանչյուրի գլխա-
վերևում մի-մի կանթեղիկ է կախված։ Կանթեղանման ջահեր տեսնում ենք Ար-
ցախից մեկ ուրիշ՝ ՄՄ 316 ձեռագրի համանուն տեսարանում (4բ), ինչպես նաև 
Բերկրիի ՄՄ 4814 ձեռագրում՝  Հովհաննես Ավետարանչի և Պրոքորոնի գլխա-
վերևներում (209բ), Բերկրիի ՄՄ 4806 ձեռագրի, 1038 թ. Ավետարանի «Խորհր-
դավոր ընթրիք» տեսարաններում (տե՛ս նկ. 14) և այլն:  

Սիմեոնի կերպարը լի է վառ արտահայտչականությամբ՝ ալեհեր հոգևորա-
կան՝ ուսերին թափվող ալիքաձև մազերով, ոտաբոբիկ։ Իսկ ցից-ցից մազերի 
մշակումը քաջածանոթ է Վասպուրականի գրքարվեստից (ՄՄ 7629՝ 14ա, ՄՄ 
5511՝ 3ա և 3բ էջեր և այլն)։  

Ղազարոսի հարություն (3բ)։ Մանրանկարը պարզունակ է, դատարկ թղթի 

խորքին։ Կերպարների թիվը կրճատված է՝ սահմանափակվելով միայն Հիսուսի, 

Ղազարոսի, Մարթայի (կամ Մարիամի՝ Ղազարոսի քույրերը) և ծառաներից մե-

կի ֆիգուրներով։ Տեսարանը բաժանվում է աջ և ձախ հատվածների։ Աջ մասում 

տեսնում ենք ուղղահայաց գերեզմանը, որի մեջ կանգնած դիրքով պատկերված 

է Ղազարոսի մարմինը՝ պատանքի մեջ փաթաթված, որը ծառան փորձում է բա-

ցել մի ձեռքով, իսկ մյուս ձեռքի թևքի ծայրով շատ արտահայտիչ ձևով ծածկել 

է քիթը՝ գարշահոտից պաշտպանվելու համար։ Երուսաղեմում պահվող 1041 թ. 



 

180 Օվսաննա Քեշիշյան  

Հմր 3624 ձեռագրի 7բ էջում տեսնում ենք նման ուղղանկյուն գերեզման և նույն 

կերպ կտորով քիթը ծածկած ծառային, սակայն սա լիովին այլ՝ պարզունակ 

պատկեր է։ 
Նկարի ձախ հատվածում Քրիստոսն է՝ առանց աշակերտների, առջևում 

ծնկի իջած Ղազարոսի քույրը։ Հետաքրքիր է վերջինիս լուսապսակի առկայու-
թյունը, ինչը հազվադեպ է. եզակի օրինակներից է կիլիկյան ՄՄ 9422 ձեռագի-
րը, որտեղ երկու քույրերն էլ՝ Մարիամը և Մարթան, լուսապսակներով են, և վաղ 
շրջանի՝ ՄՄ 974 ձեռագիրը։ Վերջինում ևս ծառան քիթը փակում է կտորով52։ 
Հիսուսի դեմքն անչափ գեղեցիկ է, չնայած նկարի վնասված լինելուն՝ երևում 
են նրա կապույտ աչքերը, լավ մշակված շագանակագույն մորուքը։ 

Մուտք Երուսաղեմ (4ա)։ Ձեռագրի ամենահագեցած և գեղեցիկ մանրա-
նկարներից մեկն է՝ ճարտարապետական շինություններով, ծառի գեղեցիկ 
պատկերով, իսկ կենտրոնական գլխավոր հատվածը զբաղեցնում է Քրիստոսը՝ 
նստած ավանակի վրա։ Ծառը նռնենի է՝ ալ կարմիր պտուղներով, տերևներով։ 
Նռնենու պատկերումը շատ տարածված և սիրված երևույթ է Վասպուրականի 
արվեստում, մանրանկարչության մեջ և քանդակում (Հովհաննես Խիզանցու 
1392 թ. Ավետարան, Սիմեոն Արճիշեցու ձեռագրեր, Աղթամարի քանդակներ):  

Մանրանկարի աջ հատվածում Երուսաղեմ քաղաքի պատկերն է և դիմավո-
րող անձինք, այստեղ՝ երկու հոգի։ Նրանցից մեկը քաղաքի դարպասների մեջ է, 
մյուսը Հիսուսի ոտքերի տակ ճյուղեր է փռել, իսկ ձեռքերում պահում է ծառից 
քաղած նռներ, որոնք առաջ է պարզում, իսկ ոտքերը կարծես շարժման մեջ են: 
Հիսուսի հետևում տեսնում ենք առաքյալներին, որոնք, տեղի սղության պատ-
ճառով, միայն հինգն են՝ լուսապսակներով, անհատականացված դիմագծերով՝ 
մորուքով կամ անմորուս, երիտասարդ կամ տարիքով, մազերի գույնի, ձևի, մո-
րուքի տարբեր մշակումներով։  

Արճեշի ՄՄ 4867 Ավետարանի «Մուտք Երուսաղեմ» տեսարանում չորս 
աշակերտ է (4բ) և կրկին ծառը՝ նման մրգերով։ XI դարի՝ 1057 թ., 1041 թ. և 
1045 թ. ձեռագրերում, Քրիստոս պատկերված է կրկին ձախ կողմում՝  նմանա-
տիպ դիրքով։ 1041 թ. ձեռագրում նրա ետևից գալիս է մեկ անմորուս առաքյալ, 
իսկ 1045 թ. և 1057 թ. ձեռագրերում նրանք երկուսն են53։ Առկա են նաև Երու-
սաղեմ քաղաքի պատկերը և հագուստ փռող երեխաները։ 

Խորհրդավոր ընթրիք (Ի Վերնատունն) (4բ)։ Պատկերագրական և հորին-
վածքային առումով ամենահետաքրքիր էջերից է «Խորհրդավոր ընթրիք» տե-
սարանը, որն ուղեկցվում է «Ի Վերնատունն» գրությամբ (նկ. 11)։ Կիսաշրջա-

                                                
52 Т. Измайлова, նշվ. աշխ., էջ 77։ 
53 Նույն տեղում։ 
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նաձև ծիածանագույն սեղանի շուրջ խմբված են Հիսուսը և տասը առաքյալնե-
րը։ Վերջիններս՝ հինգ-հինգ, իրար գլխի տեղավորված են երկու հորիզոնական 
շարքերով, սեղանի մի կողմում՝  դեպի դիտողը, իսկ աջ կողմում Քրիստոսն է՝ 
ձեռքի օրհնության ժեստով ուղղված դեպի առաքյալները։ Հայկական միջնա-
դարյան ձեռագրերում առավել հաճախ Հիսուս սեղանի ձախ հատվածում է 
պատկերվում։ Աշակերտներից տարբերվում է Հովհաննեսը, որը Հիսուսի կող-
քին է, ավելի երիտասարդ, անմորուս և, ի տարբերություն մնացածի, դեպի ձախ 
է նայում։ Երկու աշակերտ այստեղ պակասում է։ Առաքյալների նման դասավո-
րություն մեզ հայտնի ձեռագրերում չկա։ 

XI դարի ձեռագրերում ևս «Խորհրդավոր ընթրիք» տեսարանում գրեթե 
միշտ տեսնում ենք կիսաշրջանաձև սեղան (ՄՄ 3784, 1057 թ., ՄՄ 3723, 1045 
թ. և Եղմ. 3624, 1041 թ. ձեռագրեր)։ Քրիստոս այս ձեռագրերում ձախ կողմում 
է՝ օրհնության ժեստով: ՄՄ 3723 ձեռագրում (2բ, նկ. 12) նմանություններ են 
առկա նաև նաև սեղանի ծիածանաձև պատկերի և գույների միջև։  

Մատնություն (5ա)։ «Հուդայի համբույրը» կամ «Մատնությունն» առավել 
տարածված են հենց Վասպուրականի մանրանկարչական դպրոցում։ Տեսարանն 
առկա է նաև մեր ձեռագրում (նկ. 13)։ Այստեղ աջից ձախ, իրար կողք կողքի՝ 
¾-րդ չափով թեք դիրքերով, շարված են զինվորները, այնուհետև՝ Հուդան և 
Քրիստոսը։ Կանգնած են համաչափ, տարբեր գույների հագուստներով։ Կեր-
պարների կողք կողքի հավասար դասավորվածությունը թղթի մակերևույթի 
վրա Վասպուրականի ձեռագրերին բնորոշ հատկանիշներից մեկն է, որը 
տեսնում ենք մեզ մոտ, ինչպես նաև՝ Բերկրիի վերը հիշատակված ձեռագրե-
րում (նկ. 3, 14)։ Այդպիսին է հասակով մեկ նույն թերթին պատկերված չորս 
ավետարանիչներով հորինվածքը, որը կրկնվում է տարբեր ժամանակա-
շրջանների պատկանող մի շարք ձեռագրերում54:  

Զինվորները սրածայր գլխարկներով են, անմորուս կամ մորուքավոր, զին-
ված սրերով, տեգերով, նիզակներով և այլն։ Ձախում՝  երկու գլխավոր գործող 
անձանց միջև, կարդում ենք գրությունը՝ «Յուդա համբուրելով մատնես»։ Այս 
գրությունը կարդում ենք նաև Բերկրիի ՄՄ 4806 Ավետարանի համանուն ման-
րանկարում (12ա), ինչը ևս մեկ անգամ փաստում է տարածաշրջանի հետ ունե-
ցած սերտ աղերսները։ Ուշագրավ է Հուդան՝ իր անմորուս կերպարով և լուսապ-
սակով, նա մոտեցել է Ուսուցչին՝ ձեռքերը նրան պարզած, սակայն դեռևս չի 
համբուրում։ Հուդային անմորուս հանդիպում ենք սակավաթիվ մանրանկարնե-
րում՝  հիմնականում հենց Վասպուրականում, օրինակ՝ ՄՄ 5543, 1436 թ. ձեռա-
գրում, ՄՄ 4867, 1297 թ. Արճեշի ձեռագրում։ Քրիստոսի կերպարը խաղաղ է, 

                                                
54 Հայկական մանրանկարչություն, ալբոմ, էջ 47։ 
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վեհաշուք, աջ ձեռքը՝ օրհնության ժեստով։ Հետաքրքիր է, որ Հիսուս թիկուն-
քով է կանգնած դեպի կատարվող իրադարձությունը՝ դեմքով շրջված դեպի 
Հուդան և օրհնության ժեստ անելով: 

Հովսիան նկարչի ՄՄ 4806 Ավետարանի (Բերկրի, 1306 թ., 12ա, նկ. 14) 
համանուն մանրանկարում տեսնում ենք նույն հորինվածքը, կերպարների տե-
ղադրման նույն եղանակը՝ իրար կողք կողքի դասավորված թղթի մակերեսին, 
նման են նաև սրածայր գլխարկները, հագուստները, զենքերը, առկա ուղեկցող 
գրությունները։  

ՄՄ 3784, Եղմ. 3624 և ՄՄ 974 ձեռագրերի «Մատնության» տեսարաննե-
րում Հիսուսն ու Հուդան կենտրոնում են, Հուդան ձախից մոտենում է, բայց դեռ 
չի համբուրում։ Հետևում երկարավուն զենքերով զինվորներն են և հրեաների 
բազմությունը։ 

Խաչելություն (5բ)։ Հաջորդ մանրանկարը պատկերում է Խաչելության տե-
սարանը։ Թղթի դատարկ մակերեսին տեղադրված խաչին Քրիստոսի մարմինն 
է։ Մանրանկարի լայնակի տեղադրման հետևանքով խաչը լատինականից գրեթե 
վերածվում է հավասարաթև հունական խաչի՝ անհամաչափ համամասնություն-
ներով։ Մանրանկարն իր պարզության մեջ նույնիսկ կարողանում է փոխանցել 

Նկ. 14. Ձեռագրեր՝ ՄՄ 4806, 1306 թ., Բերդակ, ծաղկող՝ Հովսիան,  

ՄՄ 11219 և 1038 թ., ՄՄ 6201 Ավետարան 
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Հիսուսի կրած չարչարանքների ծանրությունը։ Նրա կերպարն անչափ արտա-
հայտիչ է, տառապանքով լի՝ գլուխը կախված աջ ուսին, մարմինը «S»-աձև՝ ար-
դեն մահացած։ Վաղ քրիստոնեական պատկերագրական տիպով է, անչափ հե-
տաքրքիր և յուրատիպ, ինչպես ձեռագրի գրեթե բոլոր մանրանկարները։ Աջ և 
ձախ կողմերում ուրվագծված են արևն ու լուսինը։ Նման պարզունակ պատկե-
րագրություն տեսնում ենք Վասպուրականի ձեռագրերում՝  դատարկ թղթի խոր-
քին։ Աջ կողմում Տիրամայրն է՝ ձեռքերը պարզած դեպի որդին, նրա հետևում՝  
երկրորդ Մարիամը։ Խաչից ձախ պատկերված է նիզակակիր զինվոր Լոնգինոսը, 
որը խոցում է Հիսուսին։ Սովորաբար նիզակակիր զինվորն աջ կողմում է պատ-
կերվում, իսկ կանայք՝ ձախ, այստեղ հակառակն է։ 

 
Դժոխքի ավերումը (6ա)։ «Դժոխքի ավերումը» տեսարանը բավական 

վնասված է, ներկի մեծ մասը թափված, իսկ վրայից արտատպվել է հանդիպա-
կաց էջի նկարչությունը։ Պատկերագրական ձևը վաղ քրիստոնեական է։ Ձախ 
հատվածում Հիսուսն է, առջևում Դժոխքի կոտրված դռները, իսկ փրկվողները, 
որոնք չորսն են, պատկերված են պատնեշի հետևում։  

«Դժոխքի ավերումը» տեսարանը դեռևս XI դարի սկզբին հայտնվում է 
Բյուզանդիայում՝  Հոսիոս Լուկաս եկեղե-
ցում, և դրան զուգահեռ, ի հայտ է գալիս 
նաև Հայաստանում55։ Դեռևս X դարից այն 
տարածված էր արդեն Կապադովկիայում56։ 
Այս տեսարանը գտնում ենք XI դարի հայ-
կական գրեթե բոլոր ձեռագրերում՝  
կրճատված տարբերակով։ XIV դարի Բերկ-
րիի ՄՄ 4806 ձեռագրում ևս Դժոխքը ուղ-
ղանկյուն պատնեշի ձևով է, որի հետևում 
հինկտակարանյան կերպարներն են, իսկ 
Հիսուս կանգնած է ձախ կողմում՝  երկար 
խաչը ձեռքին։ 

 
Այլակերպություն (6բ)։ Հաջորդ ման-

րանկարը «Այլակերպության» («Պայծառա-
կերպության») տեսարանն է (նկ. 15)։ Էջի 
2/3-ը՝ մանրանկարի վերին հատվածը, զբա-
ղեցնում են երկարավուն փառապսակի մեջ 

                                                
55 Նույն տեղում, էջ 75։ 
56 Նույն տեղում, էջ 83։ 

Նկ. 15. ՄՄ 11219,  

Այլակերպություն, 6բ 
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պատկերված Հիսուսը և նրա աջ ու ձախ կողմերում պատկերված Մովսես և 
Եղիա մարգարեները։ Նկարի ընդհանուր հորինվածքը պարզունակ է, կերպար-
ները երկարավուն ձգված մարմիններով են, դասավորված են ուղղակի թղթի 
մակերևույթին, չկա խորք: Նրանց ներքևում գրությունն է՝ «Այլակերպութի(ւն)»՝ 
գրված մնացածից տարբերվող երկաթագիր հիշեցնող անցումային բոլորգրով։ 

Ուշագրավ է մանրանկարի ստորին հատվածը, որտեղ Հիսուսի երեք 

առաքյալների փոխարեն միայն մեկն է պատկերված։ Սա ինքնատիպ մի 

պատկերագրություն է, որ այլ ձեռագրերում չենք հանդիպում։ Մեր նկարիչը, 
հավանաբար, կրճատել է տեսարանը՝ վերածելով խորհրդանշական պատկերա-

գրության, երբ միայն մեկ առաքյալով փորձել է ներկայացնել նաև մնացածին 

(կամ՝  սա Հակոբ առաքյալն է, որն այս տեսարանում պատկերվում է պառկած)։ 
Մանրանկարի երկարավուն ձգվածությունը կրկին աղերսներ ունի Վասպուրա-

կանի որոշ ձեռագրերի հետ։ 

 
Քրիստոս քառակերպ գահին (7ա)։ 7ա էջի դատարկ խորքին տեղադրված 

է երեք կերպար՝ քառակերպ գահին (կարդում ենք գրությունը, սակայն չենք 

տեսնում քառակերպի պատկերները) նստած Ամենակալ Քրիստոսը, նրանից աջ 
բարեխոսի դիրքով կանգնած Տիրամայրը ու ևս մեկ կերպար, որին կարելի է 

շփոթել «Բարեխոսության» տեսարանի Հովհաննես Մկրտչի հետ, սակայն այս-

տեղ, ամենայն հավանականությամբ, երիտասարդ և անմորուս պատկերվող 
Ստեփանոս Նախավկան է (նկ. 16)57:  

Ս. Ստեփանոսն իրեն բնորոշ պատկերագրությամբ է՝ երիտասարդ, գլխի 

գագաթը սափրած, ձախ ձեռքին բուրվառ, իսկ աջ ձեռքի իրը ջնջված է, հավա-
նաբար խնկաման է եղել։ Ի տարբերություն մյուս երկուսի, ունի կարմիր, և ոչ 

թե դեղին լուսապսակ, որը նկարիչը համադրել է Տիրամոր կարմիր զգեստի հետ։ 

Ստեփանոս Նախավկան հայ միջնադարյան արվեստում, ըստ վաղ քրիստո-
նեական պատկերագրության, սարկավագի տեսքով է պատկերվում58՝ բուրվա-

ռով: Կարող է հանդիպել նաև «Բարեխոսության» տեսարանի մեջ, ինչպես մեզ 

մոտ (հայ եկեղեցում պատարագի ժամանակ հիշատակվում է որպես բարեխոս 
Հիսուսի և Աստվածածնի հետ59)։ Նման պատկերագրություն գրեթե չենք հան-

դիպում հետագա դարերի հայկական մանրանկարչության մեջ, դրանով ևս 

այս մանրանկարը առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում: 

                                                
57 Շնորհակալ ենք Մատենադարանի կրտսեր գիտաշխատող Սեդա Մանուկյանին` այս միտքը 

հուշելու համար : 
58 Lexikon der Christlichen Ikonographie, Rom-Freiburg-Basel-Wien, 1972, B. 8, p. 396. 
59 Կ. Մաթևոսյան, Ա. Ավետիսյան, Ա. Զարյան, Ք. Լամուրե,Դադիվանք, Վերածնված հրաշալիք, 

Երևան, 2018, էջ 45։ 
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Ստեփանոս Նախավկան Հիսուսի յոթանասուն (կամ յոթանասուներկու) 
աշակերտներից էր, որը Սուրբ Հոգու զորությամբ առաջին դարում քարոզել է 
Հիսուս Քրիստոսին և քարկոծվելով սպանվել դրա համար, Երուսաղեմի շրջա-
կայքում60։ Ըստ Գործք Առաքելոցի (Զ. 55)՝ նրան երկնքում տեսիլք է երևում՝  
Քրիստոս Հայր Աստծո կողքին կանգնած, որը հետագայում ընկել է սրբի կեր-
պարի պատկերագրության ձևավորման հիմքում։  

Վասպուրականի ձեռագրերից 1450 թ. Արծկեի Ճաշոցում (ծաղկող՝ Մինաս, 
ՄՄ 982, նկ. 16) տեսնում ենք Ստեփանոս Նախավկայի պատկերը՝ կրկին ճա-
ղատ գագաթով, բուրվառով և խնկամանով։ Սա ևս մեկ անգամ խոսում է Վաս-
պուրականի մանրանկարչության հետ ունեցած սերտ աղերսների մասին։ 

 
Խորաններ (8ա, 8բ)։ Եվ, վերջապես, ձեռագրի տերունական էջադիր ման-

րանկարներից և բնագրի էջից հետո գալիս են պահպանված երկու խորանները, 
որոնք հասարակ են, պարզ կառուցվածքով՝ կազմված երկու կանաչ սյուներից 
և նրանց վրա բարձրացող մանուշակագույն կղմինդրե ծածկերից։ Վերջիններիցս 
կախված են մանուշակագույն զարդարուն խոշոր սափորանման կանթեղներ։ Իսկ 
առաջին խորանում՝  սյան հետևում թաքնված, տեսնում ենք հետագայի նկարա-
փորձ՝ զվարճալի մարդուկի պատկեր, որն օրհնանքի ժեստ է անում (նկ. 17)։ 

Կանթեղներով տաղավարիկներ մեզ հայտնի են դեռևս X-XI դարերից61, 
օրինակ է Վիեննայի Մխիթարյանների X դ. վերջի Հմր 697 Ավետարանի 6բ 
էջի տաղավարիկը62՝ երկու նմանատիպ կանթեղներով (նկ. 19)։ Հետագայում 
դրանք հանդիպում ենք Վասպուրականի ձեռագրերում։ Բերկրիի ՄՄ 4814 ձե-
ռագրի 4բ էջի տաղավարիկը շարունակում է Վիեննայի ձեռագրի ավանդույ-
թը (նկ. 18)։ Այստեղ կանթեղները երեքն են՝ երկու մեծ և մեկ փոքր, որոնցով 
կարծես խորհրդանշական եկեղեցի է ձևավորվել՝ յուրաքանչյուր նավում մի-մի 
կանթեղով, իսկ երրորդ ամենափոքրը վերևում է՝ խորանի մեջ։ Հետաքրքրական 
է, որ Բերկրիի նկարիչը կրկնում է նաև Վիեննայի ձեռագրի տաղավարիկի 
վերևում պատկերված երկու թռչունների և ներքևի ծառի պատկերները։ Նույն 
այս տաղավարիկի ձախ լուսանցքում եղջերուի նմանվող հետաքրքիր գծանկար 
է՝ նմանատիպ նկարափորձ, ինչ մեր ձեռագրում։  

Տաղավարիկի մեկ այլ օրինակ է 1303 թ. ՄՄ 4052 Արճեշի Ավետարանի 8բ 
էջինը։ Նշենք նաև ՄՄ 4052 ձեռագրի 5ա էջի «Տիրամայրը Մանկան հետ» ման-
րանկարի՝ կամարը պահող սյուների և մեր ձեռագրի խորանների սյուների հիմ-

                                                
60 Քրիստոնյա Հայաստան, Հանրագիտարան, Երևան, 2002, էջ 926։  
61 M. Thierry, P. Donabedian, Les Arts Arméniens, Paris, 1987, p. 393. 
62 Kunst des Mittelalters in Armenien, Berlin, 1981, p. 255. 
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քերի նմանությունը։ Դրանք հարում են վաղ պատկերատիպին, ինչն էլ մեկ ան-
գամ ևս խոսում է այս երկու ձեռագրերի՝ վաղ քրիստոնեական պատկերագրու-
թյան, ինչպես նաև իրար հետ ունեցած սերտ առնչությունների մասին։ 

 

Ամփոփում: ՄՄ 11219 նորահայտ ձեռագիրը՝ անչափ հետաքրքիր և յու-
րօրինակ պատկերագրությամբ միջնադարյան այս հուշարձանը, որ երբևէ չի 

ուսումնասիրվել, վաղ քրիստոնեական մանրանկարչության ավանդույթնե-

րը պահպանող ինքնատիպ և արժեքավոր նմուշ է, որտեղ վառ արտահայտ-
ված են X-XI դարերի հայկական գրքարվեստի հորինվածքային առանձնա-

հատկությունները: 

Ավետարանն իր ոճական առանձնահատկություններով աղերսվում է 
Վասպուրականի գրքարվեստի հետ, և, հնարավոր է՝ ստեղծվել է XIII դարում 

(1232 թ.) Վասպուրականում՝  մի տարածաշրջան, որտեղ առավելագույնս 

հավատարիմ էին հայկական վաղ շրջանի մանրանկարչական ավանդույթ-
ներին: Այսպիսով, ՄՄ 11219 ձեռագիրը կարող է դառնալ մեզ հասած ամե-

նավաղ թվագրվող վասպուրականյան գրքարվեստի օրինակը, որով նաև 

բացառիկ մեծ արժեք է ստանում:  
Մոնղոլների Արղուն արքայի հիշատակությունը խոսում է այն մասին, որ 

պահպանված հիշատակարանն ավելացվել է 1280-ական թթ., երբ Արղունը 

որպես խան է հիշատակվում, իսկ Արճեշի ՄՄ 4052 Ավետարանի հետ առկա 
գեղարվեստական սերտ աղերսները և Արճեշում Արղունի անվան բազմա-

թիվ հիշատակությունները հաստատում են այն միտքը, որ ձեռագիրը կարող 

է ստեղծված լինել հենց Արճեշում: 
ՄՄ 11219 ձեռագրի թերթերն ուշագրավ են իրենց գեղարվեստական ար-

ժեքով, ինքնատիպ և չկրկնվող մանրանկարչությամբ, նրանք առավելագույնս 

պահպանում են վաղ քրիստոնեական պատկերագրական ավանդույթները: Այս-
տեղ միաձուլվում են արևելաքրիստոնեական ավանդույթներն ու վասպուրա-

կանյան գրքարվեստին բնորոշ գծերը՝ միաժամանակ նորություններ մտցնելով և 

տարբերվելով մեզ քաջածանոթ վասպուրականյան ձեռագրերից: Նրանք, ան-
կասկած, շնորհաշատ նկարչի վրձնի են պատկանում։ Այս ուշագրավ ձեռագրի 

թերթերը դեռևս շատ հետազոտողների ուշադրությանն են արժանանալու և լրաց-

նելու են հայկական բազմադարյա մանրանկարչության հարուստ գանձարանը։ 
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OVSANNA KESHISHYAN 

THE NEW MANUSCRIPT FOLIOS (M 11219) ACQUIRED  

BY MATENADARAN AS A UNIQUE EXAMPLE  

OF ARMENIAN MINIATURE ART 

Keywords: Newly discovered manuscript, miniature art of the 10th–11th 

centuries, early period of the miniature painting of Vaspura-

kan, Archesh school, Berkri manuscripts, Arghun Khan, Mon-

gol rule, scenes from the life of Christ. 

Nine folios of a Gospel have recently entered the Matenadaran collection and 

have been registered under the number 11219; they are relics of an illustrated man-

uscript of unique artistic value and have never been studied. The date, place, scribe, 

artist and commissioner are unknown. However, page 7v contains part of a colophon 

and there is a marginal note of the same scribe (while the date is written by another 

hand), which reads: “Անդրանիկ հա(յ)ոց արքայ Արղուն, քեզ ընձա(յ) պահեսցես 

ըզսա ի կամս քո անսասանելի, Թ.Վ. ՈՁա.” (“First Armenian King Arghun, keep 

this as a gift for you at your unshakeable discretion, 681 [of Armenian Era = 1232]”). 

The stylistic features of the miniatures, the accompanying notes, the primitive 

manner of painting and a number of other characteristics remind us of the Vaspura-

kan book illumination. On the other hand, the illustration has some archaic features, 

the poses and composition elements of the pictures are reminiscent of the early pe-

riod (10th–11th cc.) of Armenian miniature art. It continues the traditions and icono-

graphy of early eastern Christian art.  

The Gospel was possibly copied in 1232 in Vaspurakan, a region where the old 

Christian traditions of Armenian miniature were preserved better, but from where no 

manuscript of the earlier period has reached us. Thus the nine folios, perhaps being 

the oldest surviving manuscript fragments from Vaspurakan, are of exceptional 

value. 

In its turn, the mention of the Mongol King Arghun was added in the 1280’s in 

Archesh, when Arghun Khan was ruling in the region. The close artistic parallels 

with the Gospel of Archesh (M 4052), and the many references to Arghun in Archesh 

confirm the assumption that the Gospel has close ties with the Archesh Miniature 

School and in all probability was copied there. 
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ОВСАННА КЕШИШЯН 

НОВООБРЕТЕННЫЕ РУКОПИСНЫЕ ЛИСТЫ  

МАТЕНАДАРАНА 11219 – УНИКАЛЬНЫЙ  

ОБРАЗЕЦ АРМЯНСКОЙ МИНИАТЮРЫ 

Ключевые слова: Неизученная рукопись, миниатюра X-XI вв., миниатюр-

ная школа Васпуракана раннего периода, Арчешская 

школа, рукописи Беркри, Аргун хан, власть монголов, 

сцены из жизни Христа. 

Недавно коллекция Матенадарана пополнилась фрагментом Евангелия, 

зарегистрированным под номером 11219; девять листов являются частью ил-

люстрированной рукописи, не изученной и имеющей большой художествен-

ный интерес. Время, место, писец, художник и заказчик рукописи неизвестны. 

Oдин из листов (7v) содержит часть колофона, написанного минускулом (бо-

лоргиром), и маргинальную запись той же рукой (дата написана другим пис-

цом): “Անդրանիկ հա(յ)ոց արքայ Արղուն, քեզ ընձա(յ) պահեսցես ըզսա ի կամս 
քո անսասանելի, Թ.Վ. ՈՁա.” (“Великий Армянский царь Аргун, сохрани это 

для себя как дар, по своему непоколебимому усмотрению, 681 год [армянского 

летоисчисления = 1232]”).  

Стилистические особенности миниатюр, сопутствующие надписи, прими-

тивная манера изображения и ряд других характерных особенностей напоми-

нают книжную миниатюру Васпуракана. С другой стороны, в иллюстрациях 

рукописи заметно использование архаичных мотивов, а позы и композицион-

ные особенности напоминают армянскую миниатюру раннего периода (X–XI 

вв.). Она продолжает традиции и иконографические образы раннехристиан-

ского искусства. 

Евангелие было, вероятно, скопированано в 1232 г., в Васпуракане, где 

лучше всего сохранились раннехристианские традиции армянской миниа-

тюры, но откуда до нас не дошло рукописей более раннего периода. Таким об-

разом, девять листов – вероятно самые ранние сохранившиеся образцы из 

Васпуракана – имеют исключительную ценность.  

Упоминание царя Аргуна, в свою очередь, было добавлено в 1280-ых го-

дах, в Арчеше, когда в регионе правил хан Аргун. Наличие художественных 

паралеллей с арчешским Евангелием (М 4052) и множество упоминаний Ар-

гуна в Арчеше подтверждают предположение, что Евангелие имеет тесные 

связи с Арчешской школой миниатюры и, по всей вероятности, было создано 

именно здесь. 



ԴԱՎԻԹ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան 

ՄԻ ԵԶԱԿԻ ՄԱԳԱՂԱԹՅԱ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

(ՄԱՇՏՈՑՅԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՁԵՌ. ՀՄՐ 10665) 

Բանալի բառեր՝ Բարսեղ և Հակոբ Սեբաստացիներ, Սեբաստացիների տպարան, 
տպագիր Ավետարան, տպագրություն մագաղաթի վրա, Կոս-
տանդնուպոլիս, ծաղկարար եղբայրներ, գունավորված տպա-
գիր Ավետարան: 

Մաշտոցյան Մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուում իրենց մնա-
յուն տեղն են գտել նաև մի շարք տպագիր օրինակներ, որոնք հիմնականում 
ձեռագրերի մաս են կազմում, ինչպես նաև օգտագործված են կամ որպես պա-
տառիկ-պահպանակ, կամ կազմաստառ1: Այս տպագրերի շարքում կան նաև 
եզակի պահպանված օրինակներ: 

Մատենադարանի ձեռագրատանը պահվող հնատիպերի շարքում առանձ-
նանում է 10665 համարի Ավետարանը, որն այն բացառիկ միավորներից է, որն 
ամբողջությամբ տպագիր է, բացառությամբ հետագա ստացողի հիշատակարա-
նից՝ գրված 1809 թվականին, 87բ էջին՝ Մարկոսի Ավետարանի վերջում առկա 
ազատ տեղում2, և նկարազարդումներից՝ բացառությամբ 88ա էջի վերջազար-

                                                
1 Մաշտոցյան Մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուում տեղ գտած ավելի քան 200 

տպագիր նյութերի ցանկը տե՛ս Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա., 
կազմ.՝ Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան, ներածությունը՝ Օ. Եգանյանի, խմբ.՝ Լ. 
Խաչիկյանի, Ա. Մնացականյանի, Երևան, 1965, սյուն. 1412, Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի 
անվան Մատենադարանի, հ. Բ., կազմ.՝ Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան, Ցանկերը և 
համեմատական տախտակները՝ Օ. Եգանյանի, խմբագրությամբ՝ Լ. Խաչիկյանի, Ա. Մնացա-
կանյանի, Երևան, 1970, սյուն. 1214, Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. 
Գ., կազմ.՝ Ա. Մալխասեան, Երեւան 2007, սյուն. 356: 

2 «Յիշատակ է չքնաղատիպ Սուրբ Աւետարանս հիւանդանոցիս եւ ի սմին կառուցեալ Սուրբ 

Յօհաննէս Աստուածաբան աւետարանիչ անուն հրաշափայլ սուրբ եկեղեցւոյս աստուա-

ծազօր Նազըր գերյարգելի եւ ազնուազարմ խափամաճի լուսահոգի մահտեսի Տաքեսի որդի 

Յօհաննէս աղային. ի 1809 ամի Փրկչին եւ ի յունվարի սկզբանն: 

 Արդ, խնդրէ նա ինքն ի մաքրամիտ հարանցդ սրբոց զսոյն ընթերցմամբ վայելողաց յիշել ի 

յընդունական ձեր աղօթս՝ կենդանի եւ հանգուցեալ արենակցօքն իւրովք հանդերձ, զի եւ 
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դի: Ավետարանն ունի նաև մեկ այլ առանձնահատկություն. տպագրված է մա-
գաղաթի վրա: Մագաղաթի վրա մեզ հայտնի տպագիր թերևս մեկ օրինակը 
պահվում է Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց վանքի ձեռագրական հավաքա-
ծուում՝  3621 համարի ներքո3, որը 1666-1668 թթ. Ոսկանյան տպարանի Աստ-
վածաշնչի ևս եզակի օրինակ է4: 

Ավետարանը Մատենադարան է մուտք գործել 1974 թվականին5 և ներ-
մուծվել հայերեն ձեռագրերի հիմնական հավաքածուի մեջ՝ ելնելով Ավետարա-
նի գեղարվեստական հարդարանքից, որն ամբողջությամբ ձեռքով է արված, 
բացառությամբ 88ա թերթի բուսական վերջազարդի, և ոճական առումով հա-
րում է Կ. Պոլսի մանրանկարչական դպրոցին: Մատենադարանի համառոտ ձե-
ռագրացուցակի երրորդ հատորում այն թվագրված է XVIII դարով և ունի 
հետևյալ ծանոթագրությունը. «Նկարազարդումներն արուած են ձեռքով: Հմմտ. 
Հայ հնատիպ գիրքը, հմր 934՝ Պոլիս, տպարան Մատթէոս դպրի, 1796 թ., ՄՄ 
հնատիպ Հմր 959»6: 

Տարիներ առաջ առիթ ենք ունեցել անդրադառնալու այս Ավետարանին. 
փորձել ենք ճշտել տպագրության թվականը և տպարանը, սակայն հստակեցնել 
չի հաջողվել, և հանգել ենք հետևյալին. «Մատենադարանի համառօտ ձեռա-
գրացուցակի յաւելուածային Գ. մասում (Երեւան, 2007, սիւն 154) համարուած 
է, թէ ձեռքով գունաւորուած այս տպագիրն է՝ «Հայ հնատիպ գիրքը, Հմր 934՝ 
Պոլիս, տպարան Մատթէոս դպրի, 1796 թ., ՄՄ հնատիպ Հմր 959», սակայն սա 
լիովին սխալ է, որովհետև զատորոշիչ հիմնական հատկանիշներով սրանք տար-
բեր հրատարակություններ են. այսպես՝ Հմր 10665ը 188 թերթ է (376 էջ), ար-
տաքին չափսը՝ 20×14,5 սմ, գրադաշտը՝ 13,5×10,2. մինչ Հմր 934 հնատիպը 182 
թերթ է (364 էջ), արտաքին չափսը՝ 25,7×18,2, գրադաշտը՝ 17,7×11,7 է ևւ զար-
դափակ շրջանակի մեջ (որ նախորդը չունի): 10665ն ավելի մերձ է Հմր 253 հնա-
տիպին՝ «Աւետարան, Կ. Պոլիս, տպ. Էտկեար Գնդեւանցու, 1710»՝ 479 երկսյուն 
էջ, գրադաշտը՝ 13×11 սմ (այս երկու տպագիրների մասին տե՛ս «Հայ գիրքը 
1512-1800 թուականներին», Երեւան, 1988, էջ 185 և 717-8), սակայն սրա հետ 

                                                
յիշօղքդ յիշեալ լինիջիք ի Տեառնէ Յիսուսէ, աստ եւ ի հանդերձելումն եւ երանաւէտ 

տեսութեան նորա արժանասջիք. ամէն»: 
3 Մայր Ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, կազմեց՝ Նորայր արքեպիսկոպոս Պողորեանը, հ. 

11, Երուսաղէմ, 1991, էջ 37-38: 
4 Այս մասին տեղեկացել ենք Մաշտոցյան Մատենադարանի գլխավոր ավանդապահ Գևորգ 

Տեր-Վարդանյանից, որին հայտնում ենք մեր երախտագիտությունը: 
5 Նվեր է ստացվել Շնորհք արքեպիսկոպոս Գալուստեանից (Կ. Պոլիս). տե՛ս Ցուցակ ձեռագրաց 

Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Գ. ... սյուն. 17-18, 31-32: 
6 Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Գ, սյուն. 154: 
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էլ լիովին չի նոյնանում, այսինքն՝ ամենայն հաւանականութեամբ գրականու-
թեան մէջ չարձանգրուած հրատարակութիւն է, որի քննութեանն անդրադառ-
նալու ենք առանձին: Այսպիսով, մեր Հմր 10665ի տպագրութեան, ուստի՝ նաեւ 
գունազարդման ժամանակը 1710 թ. շուրջ է»7: 

Չնայած արված եզրահանգմանը, որն ինչպես պարզվեց հետագայում, մա-
սամբ սխալ էր, տարբեր առիթներով մատյանին առնչվելիս թե՛ Գևորգ Տեր-Վար-
դանյանի, թե՛ ինձ մոտ կրկին ու կրկին հարց էր առաջանում՝  արդյո՞ք կկարո-
ղանանք ճշտել տպագրատունը և տպագրման թվականը, մանավանդ, որ խոս-
տացել էինք՝ հնատիպ գրքի «քննութեանն անդրադառնալու ենք առանձին»: 
Նման մի առիթի ժամանակ, հետևելով Գևորգ Տեր-Վարդանայանի ցուցումին, 
նորից սկսեցի փնտրտուքս, ինչն այս անգամ պսակվեց անսպասելի հաջողու-
թյամբ: Մանրազնին ուսումնասիրելով մատյանը՝ արձանագրեցի մի շարք 
առանձնահատկություններ, ինչպես օրինակ՝ նյութերը, գրադաշտի չափերը, տո-
ղերի քանակը, տառատեսակի չափը և այլն: Այս տվյալները պետք է օժանդա-
կեին տպագրի որոնմանը Հայ հնատիպ գրքի մատենագիտության մեջ, որն ավե-
լի հեշտ պետք է լիներ, քանի որ արդեն նախապես ճշտել էինք մոտավոր ժամա-
նակաշրջանը և վայրը: Այս տվյալներին զուգահեռ արձանագրեցի մի քանի 
տպագրական վրիպակ, որոնք առկա էին մասնավորապես գրքի էջահամարների 
մեջ: Եվ զարմանալիորեն հենց այս վրիպակներն օգնեցին բացահայտելու տպա-
գրի ինքնությունը, քանի որ նույն վրիպակներն արձանագրված էին նաև Հայ 
հնատիպ գրքի մատենագիտությունում. «Էջակալությունը գրքում տեղ-տեղ 
խախտված է, օրինակ՝ 61-64 էջահամարները կրկնված են, 63-ի փոխարեն 
տպագրված է 36, 109-ի փոխարեն՝ 901, և 153-ի փոխարեն՝ 152, 170-ի փոխա-
րեն՝ 17 և 209-ի փոխարեն՝ 29-ը»8: 

Արդյունքում պարզեցինք, որ ՄՄ 10655 համարի ներքո գրանցվանած այս 
մագաղաթյա Ավետարանը 1740 թվականին լույս է տեսել Պոլսում՝ Բարսեղ և 
Հակոբ Սեբաստացիների տպարանում: Խնդիրն այն է, որ այս Ավետարանի 
մնացյալ թղթյա օրինակները, որոնք հասել են մեզ և արձանագրված են9, բոլորն 
էլ ունեն զարդափակ էջեր, ինչը թե՛ մեզ, թե՛ մյուս հետազոտողներին գցել է 
շփոթության մեջ: 

                                                
7 Ավետարանին անդրադարձել ենք XVIII-XIX դարերի Հայ մանրանկարիչների մատենագի-

տությունը կազմելու առիթով: Սույն աշխատությունը դեռևս անտիպ է. Հայ մանրանկար-

չութեան մատենագիտութիւն, հ. Գ., ԺԸ-ԺԹ. դարերի անանուն մանրանկարիչներ, յաւելումներ 

(Ըստ Մաշտոցեան Մատենադարանի ձեռագրերի), կազմ.՝ Ա. Գէորգեան, Դ. Ղազարեան, 

խմբագրութեամբ եւ առաջաբանով՝ Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, էջ 218-219: 
8 Ն. Ոսկանյան, Ք. Կորկոտյան, Ա. Սավալյան, Հայ գիրքը 1512-1800 թվականներին, Հայ հնա-

տիպ գրքի մատենագիտություն, Երևան, 1988, էջ 365 (այսուհետև՝ Հայ գիրքը 1512-1800 թթ.): 
9 Հայ գիրքը 1512-1800 թթ., էջ 364-365: 



 

192 Դավիթ Ղազարյան  

Բարսեղ և Հակոբ Սեբաստացիների տպարանից10 եղբայրների օրոք՝ 1735-
1740 թվականների ընթացքում, Կ. Պոլսում լույս է տեսել վեց գիրք11. 

1. Մինաս Համդեցի, Ազգաբանութիւն թագաւորացն Հայոց, 1735 թ. 
2. Խրատ հոգեկան (թարգմ.՝ Հակոբ Դպրի), 1736 թ. 
3. Խրատ հոգեկան (հայատառ թուրքերեն), 1736 թ. 
4. Ներսէս Լամբրոնացի, Տեսութիւն աղօթից, 1736 թ. 
5. Շարակնոց, 1736 թ. 
6. Աւետարան, 1740 թ.: 
ՄՄ 10665 Ավետարանն ունի վարդագույն թավշյա կազմ՝  ստվարաթղթե 

միջուկով, որի փեղկերը զարդարում են արծաթյա բարձրաքանդակներ. «շին-
ծու» բուսական շրջանակների կենտրոններում ձվածիր շրջանակներում պատ-
կերված են Գաբրիել հրեշտակապետը (Ա. փեղկ) և Մարիամ Աստվածածինը (Բ. 
փեղկ): Երկու կազմերի կենտրոնական բարձրաքանդակները միասին պատկե-
րում են Ավետման տեսարանը: Բուսական շրջանակների ներքին անկյունները 
զարդարում են մեկական հրեշտակ: 

Ավետարանը զարդարում են չորս ավետարանիչների մանրանկարները 
(Մաթեոս՝ 1բ, Մարկոս՝ 54բ, Ղուկաս՝ 91ա, Հովհաննես՝ 147բ), իրենց կիսախո-
րան-անվանաթերթերով (2ա, 55ա, 91ա, 148ա) և լուսանցազարդեր, որոնք 88 
գեղեցիկ ծաղիկներ են՝ վարդ, մեխակ, մանուշակ, հովտաշուշան, զանգակ և 
այլն12, ծառին նստած թռչուն (4ա), բուսական (62ա, 93ա, 187բ) և երեք ծաղիկ 
բռնած ձեռք (182բ), ու զարդագրեր, որոնց հիմնական մասը թռչնագրեր են (109 
հատ)13, և մեկական բուսական (4բ) ու կենդանագիր (40բ) զարդագիր: 

                                                
10 Սեբաստացիների տպարանի գործունեությանն անդրադարձել են մի շարք հեղինակներ, 

որոնք զբաղվել են հայ տպագիր գրքի պատմությամբ. տե՛ս Թեոդիկ, Տիպ ու տառ, Կ. Պոլիս, 

1912 թ., էջ 60, Գ. Լևոնյան, Հայ գիրքը և տպագրության արվեստը. պատմական տեսություն 

սկզբից մինչև XX դար, Երևան, 1946, էջ 39, 145, Ք Կորկոտյան, Հայ տպագիր գիրքը Կոստանդ-

նուպոլսում (1567-1850 թթ.), Երևան, 1964, էջ 70-72, Ռ. Իշխանյան, Հայ գիրքը 1512-1920, 

Երևան, 1981, էջ 79, և այլն: 
11 Հրատարակությունների մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս Հայ գիրքը 1512-1800 թթ., էջ 

331, 336-338, 364-365 (Հմրք 423, 429-432, 455): 
12 Թթ. 3ա, 4բ, 5բ, 6բ, 7ա, 9ա, 10աբ, 12բ, 13բ, 14աբ, 15ա, 16ա, 17ա, 18աբ, 19բ, 20ա, 21ա, 

22աբ, 23բ (2 հատ), 24աբ, 25բ, 26աբ, 28ա, 29ա, 29բ, 30ա, 31բ, 32բ, 33աբ, 37աբ, 39ա, 

40բ, 41բ, 43ա, 45աբ, 46ա, 47բ, 48բ, 51աբ, 52ա, 56աբ, 57ա, 58աբ, 59աբ, 60աբ, 61ա, 

63աբ, 64աբ, 65աբ, 66բ, 67ա, 81ա, 82բ, 84բ, 86ա, 87ա, 173աբ, 174ա, 175ա, 176բ, 178բ, 

181ա, 183ա, 184ա, 185աբ, 186աբ, 187ա: 
13 Թթ. 1ա, 3ա (2 հատ), 4ա, 5բ, 6աբ, 7ա, 9ա, 10աբ, 12բ, 13բ, 14աբ, 15ա, 16ա, 17ա, 18աբ, 

19բ, 20ա, 21ա, 22աբ, 23բ (2 հատ), 24աբ, 25բ, 26աբ, 27բ, 29աբ, 30ա, 31բ, 32բ, 33բ, 34բ, 
35բ, 36բ, 37աբ, 39ա, 41բ, 43ա, 45աբ, 47բ, 48բ, 51ա (2 հատ), 51բ, 52ա, 56ա (2 հատ), 
56բ, 57ա, 58աբ, 59ա, 59բ (2 հատ), 60ա (2 հատ), 60բ, 61աբ, 62ա, 63աբ, 64աբ, 65աբ, 66բ, 
67աբ, 68բ (2 հատ), 69ա, 71ա, 72ա, 73աբ, 74աբ, 75ա, 76ա, 77ա, 78ա, 79աբ, 81ա, 82բ, 
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Ձեռքով են լրացված նաև Ավետարանների խորագրերը և սկզբնատողերը, 
որոնք մնացած տպագիր օրինակներում արված են առանձին կաղապարներով 
(կլիշեներով). 

2ա «ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ | ԳԼ. Ա: | ԳԻՐՔ ԾՆՆԴԵԱՆ | Յիսուսի Քրիս-
տոսի որդւոյ Դաւթի որդւոյ»14: 

55ա «ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ | ԳԼ. Ա: | ՍԿԻԶԲՆ ԱՒԵՏԱ|րանի Յիսուսի 
Քրիստոսի որդւոյ Աստուծոյ»15: 

91ա «ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ | ԳԼ. Ա: | ՔԱՆԶԻ ԲԱԶՈՒՄՔ | յօժարեցին 
վերստին կարգել»16: 

148ա «ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ | ԳԼ. Ա: | Ի ՍԿԶԲԱՆԷ ԷՐ ԲԱՆՆ ԵՒ 
ԲԱՆՆ»17: 

ՄՄ 10665 Ավետարանի բովանդակությունն է. 

ա. 1ա Երգ առ անձկալի եւ փափագելին Յիսուս – Յիսուս փափագելին նա-
խահարց խըմբից... եւ ըզսէր աշխարհիս ի բաց ընկեցէք: 

բ. 2ա-52ա Աւետարան ըստ Մատթէոսի: 

գ. 52բ Նախադրութիւն կարճառօտ Սրբոյ Աւետարանին Մարկոսի, 53աբ 
Ցանկ գլխոց Սրբոյ Աւետարանին Մարկոսի, 55ա-87բ Աւետարան ըստ Մարկոսի: 

դ. 88ա Նախադրութիւն կարճառօտ Սրբոյ Աւետարանին Ղուկասու, 88բ-
90ա Ցանկ գլխոց Սրբոյ Աւետարանին Ղուկասու, 91ա-145ա Աւետարան ըստ 
Ղուկասու: 

ե. 145բ Նախադրութիւն կարճառօտ Սրբոյ Աւետարանին Յօհաննու, 146աբ 
Ցանկ գլխոց Սրբոյ Աւետարանին Յոհաննու, 148ա-188ա Աւետարան ըստ Յով-
հաննու: 

զ. 188բ Այլ ծանուցումն յանկօրէն յաղագս գլխաւոր բանից չորեցունց աւե-
տարանչացն – Մատթէոս, Մարկոս, Ղուկաս, Յօհաննէս Զ. կերպ տեղի համաձայ-
նին միմեանց... առանձնախօսին իւրաքանչիւրքն: 

                                                
84բ, 86ա, 87ա, 92բ, 93ա, 94բ (2 հատ), 95բ (2 հատ), 96աբ, 99ա, 100աբ, 101բ (2 հատ), 
102բ, 103աբ, 105բ, 106ա, 107ա, 108ա, 109ա, 111ա, 112աբ, 113բ, 114ա, 115ա, 116աբ, 
117բ, 119բ, 120ա, 121ա, 122աբ, 123բ, 124բ, 126բ, 128ա, 129աբ, 130բ, 131բ, 133բ, 134ա 
(2 հատ), 135ա, 136ա, 137բ, 138աբ, 140ա, 142բ, 143աբ, 144բ (2 հատ), 149ա, 149բ (2 
հատ), 150աբ, 151աբ, 152աբ, 153ա, 154բ, 155աբ, 156բ, 157ա, 158աբ, 159աբ, 161աբ, 
162աբ, 163բ, 164աբ, 166ա, 167բ, 168աբ, 169ա, 171աբ, 172աբ, 173աբ, 174ա, 175աբ, 
176բ, 177ա, 178բ, 181ա, 182բ, 183ա, 184ա, 185աբ, 186աբ, 187աբ: 

14 Հմմտ. տպագիր, էջ 19: 
15 Հմմտ. տպագիր, էջ 121: 
16 Հմմտ. տպագիր, էջ 193: 
17 Հմմտ. տպագիր, էջ 148: 
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է. 188բ Ցանկս այս բաղդատի ըստ լուսանցի եդեալ թվոցն գլխաւոր բանից 
– Աւետարանք բժշկութեան ըստ Մատթէոսի. ԿԳ. Այլ իբրեւ էջ ի լեռ: վրջ.՝ եւ 
զցաւս մեր եբր՛՛: ... ԽԱ. Եւ եղեւ ի շաբաթու: Վրջ՝ առնիցեն Յիսուսի:///: 

Ի տարբերություն Սեբաստացիների 1740 թվականի թղթյա Ավետարաննե-

րի՝ ՄՄ Հմր 10665 օրինակում պակասում են առաջին մամուլը և վերջին՝ ԻԵ. մա-

մուլից հետո գտնվող 1 թերթը, որի առաջին երեսին «Ցանկս այս բաղդատի ըստ 

լուսանցի եդեալ թվոցն գլխաւոր բանից» նյութի վերջն է, իսկ երկրորդ երեսին 

հիշատակարանն է՝ «Յիշատակարան Նոր տպեցման սուրբ Աւետարանիս»18: Պա-

կասող Առաջին մամուլը պարունակում է տիտղոսաթերթը (էջ 1)՝ «Սուրբ Աւե-

տարան Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ չորից աւետարան-

չացն սրբոց Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասու եւ Յօհաննու», 10 խորանները՝ Եվ-

սեբիոսի նամակը Կարպիանոսին (էջ 2-3) և Համաբարբառը (էջ 4-11), «Խրատ 

վասն զանազանից թուոց սրբոյ Աւետարանիս պարզապես շարադրեցեալ» (էջ 

12), «Նախադրութիւն կարճառօտ Սրբոյ Աւետարանիս Մատթէոսի» (էջ 13) և 

«Ցանկ գլխաւոր բանից Սրբոյ Աւետարանին Մաթէոսի» (էջ 14-16): 

Հաշվի առնելով, որ ձեռագրի կազմը ներկայումս անջատ է հիմքից, և 

սկզբում ու վերջում որոշակի ազատ տեղ կա, ինչպես նաև ելնելով Ավետարանի 

նկարազարդման սկզբունքներից՝ առաջին մամուլը ևս եղել է, և այն էլ կիսով 

չափ ձեռագիր, որը, ինչպես և վերջին թերթը, տասնամյակների ընթացքում 

կորսվել է: Հավանական է, որ դրանք արդեն իսկ կորած են եղել 1809 թվակա-

նին, երբ մատյանի «միակ ազատ» մասում գրվել է հետագա ստացողի՝ մահտե-

սի Տաքեսի որդի Յօհաննէսի հիշատակարանը: Կարելի է ենթադրել, որ վերջում 

այն ունեցել է թերթ կամ թերթեր՝ նախատեսված հիշատակարանի համար, ինչը 

տիպական է հայ ձեռագրական մշակույթին: Հուսանք, որ մի օր մեր ենթադրու-

թյունները կհաստատվեն, և ենթադրվող հիշատակարանը նոր լույս կսփռի այս 

ինքնատիպ տպագրի ստեղծման հանգամանքներին: 

Հաջորդ խնդիրը, որի լուծումը ևս պետք է փորձեինք պարզաբանել, Ավե-

տարանի գեղարվեստական հարդարանքի հարցն էր. արդյո՞ք այս մագաղաթե 

Ավետարանը նկարազարդվել է Բարսեղի և Հակոբի ձեռքով: Եղբայրների նկա-

րիչ լինելու մասին տեղեկանում ենք վերջիններիս տպարանում լույս տեսած Շա-

րակնոցի հիշատակարանից. «...Ի նորակազմ տպարանի անարժան Սեբաստացի 

ծաղկարար երկու եղբարցս՝ տիրացու Բարսեղի եւ տիրացու Յակօբի...»19: Եղ-

բայրների ծաղկարարներ լինելու մասին վկայում են նաև նրանց գործունեու-

թյանը անդրադարձած՝ վերը մեր նշած հեղինակները: 

                                                
18 Հայ գիրքը 1512-1800 թթ., էջ 365: 
19 Նույն տեղում, էջ 337-338: 
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Այս հարցի պարզաբանման համար մանրակրկիտ ուսումնասիրեցինք Սե-
բաստացիների տպարանում լույս տեսած 1740 թվականի Ավետարանի մի քանի 
օրինակներ, ինչի արդյունքում նաև պարզեցինք, որ տպագիր Ավետարանի նկա-
րազարդումներում առկա է երկու տարբերություն. 

1. Ավետարանի 185-րդ էջի լուսանցազարդը, որը պատկերում է Քրիստոսի 
հարությունը, գլխիվայր է տպագրված ՄՄ հնատիպ 947 և ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար 
գիտական գրադարանի հնատիպ 702 օրինակներում: 

2. Ավետարանի 209-րդ էջի լուսանցազարդը ՄՄ հնատիպ 947 օրինակում 
պատկերում է Քրիստոսին և Սատանային (Փորձություն), իսկ ՄՄ հնատիպ 1975 
և ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի հնատիպ 702 օրինակներում նույն 
էջում բուսական լուսանցազարդ է: 

Պարզեցինք, որ մագաղաթյա Ավետարանի նկարազարդումներից մասնա-
վորապես զարդագրերը ունեն որոշակի նմանություններ Սեբաստացիների 
տպարանում լույս տեսած նույն թվականի Ավետարանի զարդագրերի հետ: 

Ապա մեր ուշադրությունը գրավեց ՄՄ 101 ձեռագիր Ժողովածուն20, որը 
1740 թվականին Կոստանդնուպոլսում նկարազարդել են Բարսեղ և Հակոբ եղ-
բայրները21, որոնք նաև կազմել են ձեռագիրը: Ձեռագրի 216ա էջին՝ պատվի-
րատու Յովհաննէս արքեպիսկոպոս Գողթնեցու հիշատակարանի վերջում, հի-
շատակված են եղբայրները. «...Ծաղկեցաւ եւ կազմեցաւ գիրքս երկուց հարա-
զատից եղբարցն Բարսղի եւ Յակոբայ»22: 

466 թերթից բաղկացած ժողովածուն չունի էջով մեկ արված մանրանկար-
ներ, սակայն մատյանում տեղ գտած բնագրերը զարդարում են 19 լուսանցային 
մանրանկար23, մեկական կիսախորան (301ա), կիսախորան-գլխազարդ (273ա) 
և ճակատազարդ (1գ), 6 ծաղիկ՝ արված որպես լուսանցազարդ (307բ, 308ա, 
308բ (3 հատ), 310բ) և 294 զարդագրեր. այդ թվում՝  թռչնագրերը (256), հան-
գուցագրեր (10) և բուսական զարդագրեր (28): Զարդագրերում տեղ են գտել 

                                                
20 Ձեռագիրը գրվել է 6 տարբեր գրիչների ձեռքով, որոնցից երկուսի անունն է հայտնի (Աբրա-

համ դպիր, Յակոբ դպիր), Կոստանդնուպոլսում և Եվդոկիայում Յովհաննէս արքեպիսկոպոս 
Գողթնեցու պատվերով. Տե՛ս Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա., 
սյուն. 249, Մայր Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Ա., կազմ.՝ 
Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան, խմբ.՝ Ա. Մնացականյանի, Օ. Եգանյանի, Երևան, 
1984, սյուն. 419-430: 

21 Ա. Գէորգեան, Հայ մանրանկարիչներ, Մատենագիտութիւն IX-XIX դդ., Գահիրէ, 1998, էջ 96, 485: 
22 Մայր Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Ա., սյուն. 428: 
23 Հոբ՝ թ. 301բ, Թագ՝ 301բ, 302ա, Հեսու՝ որդի Սիրաքի՝ 302բ, Եսայի մարգարեի քարկոծումը՝ 

303բ, Սայլ՝ 303բ, Գուբ և առյուծ՝ 304բ, Հրեշտակ՝ 304բ, Աստծո աջը և Ավետարան՝ 305ա, Եզ 
(Ղուկաս ավետարանչի խորհրդանիշը)՝ 306ա, Արծիվ (Հովհաննես ավետարանչի խորհրդա-
նիշը)՝ 306բ, Պողոս առաքյալի աջը՝ սուրը բռնած՝ 307ա, Մատեան՝ 309ա, Տաճար՝ 309ա, 
Պետրոս առաքեալի աջը՝ բանալին բռնած՝ 310ա, Հարուցեալ Հիսուսը սկիհի մեջ՝ 311բ: 
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Մաշտոցյան այբուբենի 30 տառերի (բացակայում են Ժե, Ձա, Ղատ, Չա, Ռա և 
Ցո տառերը) տարատեսակ օրինակներ, ինչպես նաև Օ տառի մեկ ձևավորում 
(89ա): Հայոց այբուբենի տառատեսակների նման բազմազանություն (նկատի 
ունենք տառատեսակների օգտագործումը) մեկ ձեռագրի նկարազարդման 
հարդարանքում հաճախ չի հադիպում: Ձեռագրի գունապնակում տեղ են գտել 
կարմիր, կապույտ, դեղին, կանաչ, նարնջի, վարդագույն, փիրուզ և սև գույներն՝ 
իրենց երանգներով: Այս նկարազարդումներից 301բ-402բ էջերին տեղ գտած 
մանրանկարներն արված են գծանկարային ոճով կարմրով, բացառությամբ Հոբի 
մանրանկարի, որում օգտագործված է նաև սևը: 

Ավետարանի (ՄՄ Հմր 10665) և Ժողովածուի (ՄՄ Հմր 101) մանրանկարների 
զուգադիր համեմատությունը մեզ թույլ է տալիս համոզված ասել, որ երկու ձե-
ռագրերը նկարազարդված են միևնույն ձեռքով: Ոճական նմանությունից բացի 
համընկնում են ոչ միայն երկու մատյաններում օգտագործված գույներն ու 
դրանց երանգները, այլ՝ անգամ կարելի է երկու ձեռագրերի գունային գամմայի 
փոփոխությունը նկատել երկու ձեռագրերի տարբեր մասերում, որոնք որոշա-
կիորեն տարբերվում են երկու ձեռագրերում: Չի բացառվում, որ միևնույն տա-
րում նկարազարդված ձեռագիրն ու տպագիրը արվել են միաժամանակ, և եղ-
բայրները պատրաստված ներկերը կիրառել են զուգահեռաբար երկուսի հա-
մար: Ժողովածուի 301բ-402բ էջերի վերը նշված գծանակարային ոճով արված 
զարդագրերի և լուսանցազարդերի հանդիպում ենք նաև մագաղաթյա Ավետա-
րանի էջերին: Հնարավոր է, որ երկու եղբայրներից մեկն ավելի վարժ տիրապե-
տել է գծանկարին, և իր այս ունակությունները ներկայացրել միաժամանակ եր-
կուսի մեջ էլ: Չի բացառվում, որ ժամանակի ընթացքում մեզ կհաջողվի գտնել 
Սեբաստացի եղբայրների վրձնին պատկանած այլ մատյաններ ևս, որովհետև 
իրենց կյանքի օրոք վերջիններս արդեն ձեռք էին բերել հայտնի նկարիչների 
անուն, ինչն ինքնին ենթադրում է, որ արել են զգալի աշխատանքներ, ցավոք՝ 
հանրությունը դեռ անծանոթ: 

Այսպիսով, ՄՄ ձեռագրերի 10665 համարի ներքո գրանցված մագաղաթյա 
տպագիր Ավետարանը՝ տպագրումից մինչև նկարազարդում Բարսեղ և Հակոբ 
Սեբաստացի եղբայրների աշխատանքի արգասիքն է, ինչն ապացուցվում է միև-
նույն թվականի վերջիններիս տպարանում լույս տեսած Ավետարանի և ՄՄ 101 
համարի Ժողովածուի նկարազարդումների համեմատությամբ, և Ժողովածուի 
հետ միասին մեզ են ներկայացնում Սեբաստացի եղբայրների մանրանկարչա-
կան գործունեության որոշ էջեր: 
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DAVIT GHAZARYAN 

A UNIQUE PRINTING ON PARCHMENT (Ms M 10665) 

Keywords: Barsegh and Hakob Sebastatsʻi, Sebastatsʻi printing house, 

printed Gospel, Constantinople, miniaturist brothers, printed 

and painted Gospel. 

The collection of Matenadaran comprises not only manuscripts but also old-

printed books, among which there is a notable Gospel, wholly printed except for its 

miniatures and a later colophon. When entering Matenadaran in 1974, it was placed 

in the manuscript depository and numbered № 10665. The Gospel is also unique for 

being printed on parchment. It has attracted specialists’ attention but they have not 

succeeded in finding out its date and the name of the printing-house. 

We have been able to find the answers to these questions: the Gospel was 

printed in the printing-house of Barsegh and Hakob Sebastatsʻi (in Constantinople) 

in 1740. Also, a more detailed study made it possible to identify the authors of illus-

trations: they are the same brothers Barsegh and Hakob who were famous painters 

in Constantinople. Among the manuscripts of Matenadaran, there is a Miscellany (M 

101) which, according to the colophon, was illuminated by them. 

ДАВИД КАЗАРЯН 

УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ НА ПЕРГАМЕНЕ 

(Рукопись № 10665 коллекции Матенадарана имени Маштоца) 

Ключевые слова: Барсег и Акоп Себастации, Типография Себастаци, печат-

ное Евангелие, Константинополь, миниатюристы, печат-

ное и раскрашеннoe Евангелие. 

В коллекции Матенадарана наряду с рукописями хранятся также старопе-

чатанные книги, среди которых особняком стоит одно Евангелие, полностью 

печатное, за исключением миниатюр и одного колофона. В 1974 году, при по-

ступлении в Матенадаран, оно попало в рукописный фонд (№ 10665). Еванге-

лие уникально еще и тем, что полностью напечатано на пергаменте. После по-

ступления оно привлекло внимание ряда специалистов, которые так и не 
смогли выяснить дату издания и типографию.  

Нам удалось найти ответы на эти вопросы: Евангелие напечатано в 

типографии Барсега и Акопа Себастаци (Константинополь) в 1740 году. При 

более детальном изучении удалось также выяснить, что авторы иллюстраций 
– те же братья Барсег и Акоп, известные в Константинополе миниатюристы. 

Среди рукописей Матенадарана есть Сборник (№ 101), который, судя по ко-
лофону, иллюминировали те же братья. 



ԱՐՄԱՆ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

ԱՐՓԻՆԵ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան 

 

ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐ ՄԵՂՐԻԻ Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԵՂՈՒՄՆԵՐԻՑ 

Բանալի բառեր՝ Մեղրի, Ս. Հովհաննես վանք, գաղտնարան, պեղումներ, սրբա-
պատկեր, տպագիր գիրք, ձեռագիր, պատառիկ: 

 

Ս. Հովհաննես եկեղեցին, որ ժողովրդին հայտնի է նաև Անապաստանաց վանք 

անվամբ, գտնվում է ներկայիս Մեղրի քաղաքի հյուսիսարևմտյան հատվածում: 

Եկեղեցին կանգուն է, իսկ գավիթ-նախասրահը և տնտեսական զանազան սենյակ-

ները մինչև հիմքերն ավերված են (նկ. 1): Եկեղեցին եռանավ բազիլիկ հորինված-

քով գմբեթավոր դահլիճ է, որը գրեթե ամբողջությամբ շարված է անմշակ գրանի-

տե քարերով, իսկ գմբեթը՝ աղյուսաշեն է: Այն ուշմիջնադարյան Սյունիքի երեք 

գմբեթավոր եկեղեցիներից մեկն է1: Եկեղեցու սրահն ունի XVIII դարի որմնա-

նկարներ, իսկ արտաքին հարդարանքից մնացել է միայն հարավային պատի մեջ 

ագուցված խոյի գլխաքանդակը: Արևմտյան ճակատը ժամանակին զարդարված է 

եղել խաչքարերով, որոնք հետագայում ընկել են, և այժմ մնացել են միայն դրանց 

համար նախատեսված խորշերը2: 

Եկեղեցու մասին աղբյուրները խիստ սակավաթիվ են: Այն առաջին անգամ հի-

շատակում է Ստեփանոս Օրբելյանը՝ Սյունիքի խոշոր վանքերի ու անապատների 

շարքում3: Զարգացած միջնադարում լայն գործունեություն ծավալող՝ բավական 

մեծ եկեղեցի է եղել, ինչը հաստատվում է պեղումների արդյունքներով: Ավելի ուշ, 

                                                
1 Մ. Հասրաթյան, Սյունիքի XVII-XVIII դարերի ճարտարապետական համալիրները, Երևան, 

1973, էջ 83, Մ. Հասրաթյան, Մեղրու շրջանի հուշարձանները, Երևան, 1987, էջ 9: 
2 XVI դարի այս արձանագիր խաչքարերի մասին Ա. Նալբանդյանի՝ «Երեք արձանագիր 

խաչքարեր Մեղրիի Սբ. Հովհաննես (Անապաստանաց) եկեղեցուց» վերնագրով հոդվածը 

լույս կտեսնի առաջիկայում: 
3 Ստեփանոս Օրբելեան, Պատմութիւն նահանգին Սիսական, Թիֆլիս, 1910, էջ 499-500: 
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Մեղրու եկեղեցուն անդրադառնում են XVIII դարի հեղինակ Աբրահամ կաթողիկոս 

Կրետացին4, և մի վերջին անգամ՝  Ղևոնդ Ալիշանը5, որոնց տված խիստ հակիրճ 

տեղեկություններից կարելի է հասկանալ, որ եկեղեցին այլևս չուներ իր նախկին 

հռչակն ու հզորությունը: 

2016 և 2018 թթ. Մեղրիի Ս. Հովհաննես եկեղեցում՝  վերականգնման ծրագրի 

շրջանակներում պեղումներ իրականացրեց ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրու-

թյան ինստիտուտի արշավախումբը՝ նպատակ ունենալով բացել եկեղեցու և մյուս 

կառույցների հիմքերը, ուսումնասիրել հնագիտական շերտերը6: Պեղումները բա-

վական արդյունավետ էին. բացի նրանից, որ բացվեցին կառույցների հիմքերը և 

հնագիտական արժեքներով հարուստ մշակութային շերտեր, հայտնաբերվեցին ջնա-

րակված խեցեղենի բազմաթիվ բեկորներ և ամբողջապես հավաքվող անոթներ, ար-

ձանագիր խաչքարեր և տապանաքարեր, մետաղական սպասքի և ջահերի մասերի 

մեծ հավաքածու, բազմաթիվ այլ առարկաներ, որոնք ոչ միայն տվեցին եկեղեցու 

գործունեության ժամանակափուլերի ամբողջական պատկերը, այլև միջնադարյան 

Սյունիքի ուսումնասիրման համար նոր հեռանկարներ ապահովեցին: 

Բացի եկեղեցու շուրջը կատարվող պեղումներից, ուսումնասիրություններ ար-

վեցին նաև եկեղեցու ներսում, որտեղ հատկապես առաջնային էին հարավային 

ավանդատան տակ գտնվող գաղտնարանի պեղումները (նկ. 2): Տարիներ առաջ 

այն ավերվել է. ավանդատան հատակին անցք է բացվել, որի քարերը լցվել էին 

ստորգետնյա գաղտնարանի մեջ: 

Այս գետնափոր գաղտնարան-թաքստոցի ուսումնասիրման աշխատանքները 

կարևոր էին այն առումներով, որ նախ պետք էր պարզել դրա նշանակությունը 

(ըստ վարկածի՝ այն կարող էր լինել դամբարան), և երկրորդ՝ այս տարածքը նույն-

պես պետք էր նախապատրաստել վերականգնման: Դա թաղակապ ցածրիկ առաս-

տաղով (կենտրոնական մասում 1,95 մ բարձրությամբ) և ուղղանկյուն հատակագ-

ծով (լայնք՝ 2,30 մ, երկ.՝ 2,48 մ) յուրօրինակ թաքստոց է, ինչպիսիք ունեն Մեղրիի 

տարածաշրջանի մի քանի այլ եկեղեցիներ, ինչպես օրինակ՝ Վահրավարի եկեղե-

ցին, որի գաղտնարանը խորանի տակ է7։ Պեղումների արդյունքում բացվեց ան-

հարթ մայր ապարը, որը հնարավորինս հավասարեցնելու համար տեղ-տեղ կավա-

հողային լիցք է արվել: Արևմտյան կողմում խոշոր և թերամշակ սալաքարերով շար-

ված մուտքն է: Դրանից սկսվում է նեղլիկ և անհարմար միջանցք, որն էլ դուրս է 

                                                
4 Աբրահամ Կրետացի, Պատմություն, Երևան, 1973, էջ 155: 
5 Ղ. Ալիշան, Սիսական, Վենետիկ, 1893, էջ 303: 
6 Պեղումներն արվել են «Երկիր և մշակույթ» բարեգործական կազմակերպության նախաձեռ-

նությամբ (նախագահ՝ Գ. Գևոնյան, ճարտարապետ՝ Ս. Նալբանդյան), որը նպատակ ունի 

ամբողջությամբ վերականգնել եկեղեցին և բարեկարգել տարածքը: 
7 Մ. Հասրաթյան, Մեղրու շրջանի հուշարձանները, էջ 15: 
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գալիս ավանդատուն տանող աստիճանահարթակից և ծածկված է սալաքարով: 

Այդ ծածկասալը ավելի ուշ ամրացվել և փակվել է կրաշաղախով: 

Ներքնահարկում կուտակված հողի ուսումնասիրման և հեռացման աշխա-
տանքների ժամանակ ի հայտ եկան մեծ թվով գտածոներ, ինչը ևս մեկ անգամ 
հաստատեց դրա գաղտնարան լինելու տեսակետը: Գտածոները մեծ մասամբ 
խիստ վնասված են, սակայն ակնհայտ է, որ դրանք ժամանակին ի պահ են 
տրվել այս փոքր խցում: Հատակի բացման համար պեղվող ստորին շերտի մեջ 
գտածոների քանակը աստիճանաբար ավելացավ: Դրանց մեջ միջնադարյան 
մշակույթի ամենաբազմազան իրեր են, որոնք հիանալի կերպով արտահայտում 
են Մեղրիի Ս. Հովհաննես եկեղեցու գործունեության ժամանակաշրջանները: 
Այստեղից հայտնաբերվեցին մետաղական, կավե, քարե, փայտե և այլ նյութե-
րից պատրաստված զանազան առարկաներ՝ եկեղեցական ծիսակարգերի 
առաջնային պարագաներ: 

Հայտնաբերվեցին խոշոր կարասների, կավե փողրակի, խփի բեկորներ, ձի-
թաճրագի հատակամաս, ապակյա պնակի բեկորներ, ջնարակված խեցատ, 
տրեխներ և այլն: Ուշագրավ էին կրաքարային սպիտակ ապարից (կալցիտ) տա-
պանաքարի բեկորները, որոնցից երեքի վրա պահպանվել են արձանագրության 
հատվածներ, ավազաքարից խաչքարի արձանագիր բեկորը և խաչքարային հո-
րինվածքով կրաքարե սալիկը: Չենք բացառում, որ վերջինս կարող է լինել որևէ 
իր (մասունք) կամ մատյան պահելու տուփի կափարիչ, ինչպիսին ժամանակին 
հայտնաբերվել է Քարվաճառից8: Քիչ չէին նաև մետաղական առարկաները՝ հիմ-
նականում պղնձից և արույրից պատրաստված աշտանակների, ջահերի, մոմա-
կալների մասեր, ինչպես նաև արկղի փական: 

Գտածոներից հատկապես առանձնանում է մոտ 32,5 սմ բարձրությամբ և 26 

սմ լայնքով կտավի հատվածը, որի վրա պահպանված պատկերների քննու-

թյունը ցույց է տալիս, որ այն իսկզբանե շատ ավելի մեծ է եղել (նկ. 3)9: Կար-

միրի և ոսկու ներդաշնակությամբ և բարձր վարպետությամբ արված նկարը սև 

միջնապատով բաժանվում է երկու մասի: Աջ կողմում կարմիր զգեստի հատված 

է՝ շրջազգեստ է կամ վարագույր, որը բավական շարժուն է պատկերված: Զգես-

տի կարմրի վրա կան երեք մանուշակների պատկերներ: Այս զգեստն իր ձևով 

համեմատելի է Ս. Հովհաննես եկեղեցու որմնանկարներում եղած հրեշտակների 

զգեստներին, որոնք նույնպես կարմիր երանգներով են և ալիքաձև: Բացի այդ, 

                                                
8 Հ. Պետրոսյան, Խաչքար. ծագումը, գործառույթը, պատկերագրությունը, իմաստաբանությունը, 

Երևան, 2008, էջ 104-105: 
9 Շնորհակալությամբ հայտնում ենք, որ կտավը մաքրել և վերականգնել է Մաշտոցյան 

Մատենադարանի վերականգնման բաժնի վարիչ Գայանե Էլիազյանը: 
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զգեստի վրա նկատելի է ուղղահայաց սև գիծ՝ ինչ-որ առարկայի ձողաձև կոթ: 

Ձողի առկայությունը և սպիտակ ամպերի տեսարանով հենքը ենթադրել են տա-

լիս, որ գործ ունենք հրեշտակի պատկերի հետ, ավելի հստակ՝ Միքայել հրեշ-

տակապետի, որը սովորաբար պատկերվում է կշեռքի նժարները ձեռքին կամ 

տեգով: 

Ձախ հատվածում, հավանորեն, եղել է երկու անձի պատկեր, որոնց դիրքը չի 
համապատասխանում աջակողմյան ենթադրյալ հրեշտակի պատկերին և հաս-
կանալի է, որ պատկերների շարքն ունեցել է դարձդարձիկ (զիգզագաձև) դա-
սավորություն: Վերևում արված պատկերից պահպանվել է միայն կարմիր զգես-
տի մի փոքր հատված, որը ստորին մասում գտնվող պատկերից առանձնանում 
է սպիտակ կիսաստղով և շագանակագույն միջնազարդով, որի կենտրոնում 
վարդագույն ծաղիկ է: Առավել հետաքրքիր և խոսուն է ստորին հատվածում 
պահպանված պատկերը. այն սրբի դեմքի հատված է՝ արված կապույտ հենքի 
վրա: Ոսկեգույն լուսապսակը երիզված է կարմրավուն եզրագոտիով: Հայացքն 
ուղղված է դեպի աջ: Պահպանվել են լայն ճակատը, սև հոնքերը, քթի վերին 
հատվածը, շեկ մազերը, սպիտակ մորուսից մի հատված և աջ ուսը՝ կանաչավուն 
զգեստով: Հատկապես արտահայտիչ են շագանակագույն աչքերը, որոնք դեմ-
քին հաղորդում են խոհեմություն, բարություն, ինչպես նաև հուզմունք: Դեմքի 
դիմաց պահպանվել է արձանագրություն «մա-ս»: Ցավոք, երրորդ տառը 
պատռվածքի պատճառով եղծվել է, ինչը խանգարում է այն լիարժեք կարդա-
լուն: Հավանականությունը մեծ է, որ գրված է Մարկոս կամ Մատթեոս ավետա-
րանիչներից մեկի անունը: Նման դեպքերում «Սուրբ» բառը սովորաբար գրվում 
է գլխի ձախ կողմում, իսկ անունը՝ աջ: Մեղրի քաղաքի մյուս երկու եկեղեցիների 
որմնանկարներում (Մեծ թաղի Ս. Աստվածածին և Փոքր թաղի Ս. Հովհաննես 
Մկրտիչ) պահպանված ավետարանիչների պատկերների համեմատական վեր-
լուծությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ այստեղ պատկերված է ս. Մարկոսը 
(դրանցում Մարկոսը սպիտակամորուս է, Մատթէոս և Ղուկաս ավետարանիչնե-
րը սև մորուսներով են, իսկ Հովհաննես ավետարանիչը՝ անմորուս): Հստակ է 
նաև, որ այս պատկերի հեղինակը չի կարող լինել հեղինակը Ս. Հովհաննես եկե-
ղեցու որմնանկարների, որոնք շատ պարզ են և ոճով ու գույներով չեն համա-
պատասխանում կտավի պատկերին, նաև ժամանակագրորեն ավելի վաղ են: 
Սրբապատկերն իր զուգահեռներն ունի հատկապես Մեծ թաղի Ս. Աստվածածին 
եկեղեցու որմնանկարներից ս. Մարկոսի պատկերի հետ, որի կապույտ ետնա-
գույնը, լուսապսակի գույները, հայացքի ուղղությունը, աչքերը և սպիտակ մո-
րուսը շատ նման են կտավի պատկերին, և չենք բացառում, որ նույն նկարչի 
ձեռքի գործն են: Երկու աշխատանքների գրիչների ձեռագրերը և տառաձևերը 
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նույնպես բավական նման են: Ս. Աստվածածին եկեղեցու որմնանկարների հե-
ղինակի անունը և կատարված աշխատանքների թվականը հայտնի է՝ Մանուկ 
Ստեփանոս, 1848 թ.: 

Գտածոների շարքում բավական ուշագրավ է մատենագրական նյութը, մաս-

նավորապես՝ ձեռագիր և հնատիպ գրքերի պատառիկները: Այստեղ հարկ ենք 

համարում ներկայացնել Մատենադարանում պահվող պատառիկների մասին 

ընդհանուր տեղեկություններ: 

Ձեռագրերի և հին տպագիր գրքերի հետ առնչվող ամեն ոք ժամանակ առ 
ժամանակ գործ է ունենում վաղ թվագրվող ձեռագիր պատառիկների հետ, 
որոնք հաճախ օգտագործված են նաև որպես կազմի առանձին մասեր: «Պա-
տառիկ» հասկացության տարբեր դրսևորումներ կան. ներկայումս այն առավե-
լապես բնորոշում է մեզ հասած ձեռագրերի, նաև հնատիպ գրքերի առանձին 
մասերը: Հայտնի է, որ թե՛ քանակով և թե՛ որակով Մաշտոցյան Մատենադարա-
նի հայերեն ձեռագրերի երկրորդ հավաքածուն պատառիկներն են՝ ընդհանուր 
հաշվով 2239 միավոր: Պատառիկների այս հարուստ հավաքածուն հիմնակա-
նում գոյացել է 1915-1916 թթ.՝ Վասպուրականից և Տարոնից բերված ձեռա-
գրական հատակտորներից, ինչպես նաև 1930-1936 թթ.՝ Ախալցխայից և Հա-
յաստանի տարբեր շրջաններից գիտական արշավախմբերի հավաքած համա-
պատասխան նյութերի հիման վրա: Մի քանի հարյուր պատառիկ գնվել կամ 
նվեր են ստացվել տարբեր անհատներից, իսկ բազմաթիվ պատառիկներ հանվել 
են Մատենադարանի ձեռագրերից, որոնց պահպանակներն են եղել10: Վերջին 
տարիներին Մաշտոցյան Մատենադարանում սկսվել է նաև այս մեծարժեք հա-
վաքածուի նկարագրման աշխատանքը11: Պատառիկների զգալի մասը, ինչպես 
վերը նշվեց, նախկին պատառիկ-պահպանակներ են, որոնք իրենց բնկալ-ամբող-
ջական ձեռագրերից անջատվել են հիմնականում նախորդ դարի սկզբներին: 

Այժմ անդրադառնանք պեղումների ընթացքում հայտնաբերված հնատիպ 

պատառիկներին: 

XVI դարում հայ մշակութային կյանքում տեղի ունեցավ չափազանց կարևոր 
մի իրադարձություն՝ հայկական տպագրության սկզբնավորումը: Ձեռագիր հա-
յերեն գիրքը մինչև XIX դարը ներառյալ, շարունակել է իր զարգացումը և կա-
տարել իր մշակութային դերը: Սակայն XVI դարի երկրորդ տասնամյակից հայ 
գրքի պատմության մեջ սկսվում է նոր շրջան՝ տպագրության շրջանը: Որքան էլ 

                                                
10 Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան, Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենա-

դարանի, հ. Ա, խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան, Երևան, 1965 թ, էջ 195: 
11 Գ. Տէր-Վարդանեան, Մուտք, Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց, հ. Է., խմբ. Գ. Տէր-Վարդանեան, 

Երեւան, 2012, էջ 6: 
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ձեռագիր գիրքը շարունակեր իր գոյությունը, ինչպես էլ զարգանար, այնուամե-
նայնիվ հետագայում՝ տպագրության շրջանում, այն աստիճանաբար իր տեղը 
պետք է զիջեր տպագիր գրքին: Առաջին հայ մարդը, որին հաջողվեց Եվրոպա-
յում հիմնել տպարան և հրատարակել հայերեն գրքեր Ջուղայեցի (ենթադրա-
բար) Հակոբն էր, որն այժմ հայտնի է Հակոբ Մեղապարտ անունով12: 1512 թ. 
սկսած, աշխարհի տարբեր ծագերում, որտեղ կային հայկական գաղթավայրեր, 
հիմնադրեցին հայկական տպարաններ, և լույս աշխարհ եկան հայերեն գրքեր: 
Այսպես՝ Վենետիկ (1512 թ.), Կ. Պոլիս (1567 թ.), Հռոմ (1579 թ.), Լվով (1616 
թ.), Ամստերդամ (1660 թ.), Միլան (1681 թ.), Զմյուռնիա (1676 թ.), Լոնդոն 
(1736 թ.), Էջմիածին (1771 թ.), Մադրաս (1772 թ.), Պետերբուրգ (1781 թ.), 
Կալկաթա (1796 թ.), Նոր Նախիջևան (1790 թ.): Այնուհետև Փարիզում (1538 
թ.), Պավիայում (1539 թ.), Ցյուրիխում (1555 թ.), Բեռլինում (1583 թ.), Քյոլ-
նում (1587 թ.), Ֆրանկֆուրտում (1593 թ.), Պադուայում (1690 թ.) և այլուր 
տպագրվում էին այլալեզու գրքեր, որոնցում տեղ էին գտնում հայերեն այբու-
բեն կամ հայատառ հատվածներ: Վերը թվարկված գաղթավայրերի հայկական 
տպարաններում լույս տեսած հրատարակությունների մասն են կազմում պե-
ղումների ընթացքում հայտնաբերված տպագիր պատառիկները: 

1. Կղեմես Գալանոս, Քերական և տրամաբանական ներածութին առ յիմաս-
տութիւնն շահելոյ, Հռոմ, տպ. Ուրբանյան 1645 թ. (նկ. 4): 1627 թ. Ուրբանոս 
VII պապը Հռոմում հիմնում է հատուկ տպարան, որ հիմնադրի անունով հայ 
հեղինակները կոչում են նաև Ուրբանյան13: XVII դարի ընթացքում այդ տպա-
րանում լույս տեսան շուրջ 30 անուն հայերեն գրքեր՝ հիմնականում դավանա-
բանական բնույթի, նաև՝ բառարաններ ու հայոց լեզվի ձեռնարկներ՝ այլազգի 
քարոզիչներին հայոց լեզուն սովորեցնելու նպատակով: Այդ հրատարակու-
թյուններից մեկն էլ «Քերական և տրամաբանական ներածութիւն» կոչվող 
գիրքն է, որի երեք էջերից է բաղկացած վերը նշված պատառիկը: Կղեմես Գա-
լանոսը եղել է կաթոլիկ գործիչ, որը վարել է հայերին դավանափոխելու բացա-
հայտ քաղաքականություն: Բացի կրոնական-դավանաբանական աշխատություն-
ներից, որոնց միջոցով նա աշխատում էր նպաստել Հայաստանում կաթոլիկու-
թյան տարածմանը, Գալանոսը 1642 թ. գրել և 1645 թ. տպագրել է հայոց լեզվի 
վերը նշված քերականությունը՝ հայերեն ու լատիներեն զուգահեռ բացատրու-
թյուններով, որտեղ քերականությանը հաջորդում է տրամաբանությունը14: 

                                                
12 Ռ. Իշխանյան, Հայ հնատիպ գիրքը, Երևան, 1968, էջ 9-14: 
13 Ռ. Իշխանյան, Հայ գրքի պատմություն, հ. 1, Հայ տպագիրը գիրքը 16-17-րդ դարերում, Երևան 

1977, էջ 327: 
14 Գ. Ջահուկյան, Գրաբարի քերականության պատմություն (XVII-XIX դդ.), Երևան 1974, էջ 25: 
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2. Շարակնոց, Ամստերդամ, տպ. Սրբուհու Աստուածածնի, 1692 թ., Շարակ-

նոց, Ամստերդամ 1698 թ. (նկ. 5): Շարակնոց, XVII դար: Հատվածներ XVII 

դարի տարբեր Շարակնոցներից: 

XVII-XVIII դդ. Արևմտյան Եվրոպայի հայկական տպարանների մեջ առանձ-
նապես ուշագրավ է Հոլանդիայի մայրաքաղաք Ամստերդամի տպարանը: Այս-
տեղ է, որ հայ տպագրությունը, եթե ոչ իր ծագումը, ապա իր անդրանիկ փայլուն 
շրջանն է ունեցել. տպագրվել են այնպիսի գործեր, որոնք դեռ այսօր էլ կազմում 
են տպագրական արվեստի զարդը: Ամստերդամում հայերեն գրքերի տպագրու-
թյունն սկսվելով 1660 թ., առժամանակյա դադարից հետո շարունակվում է 
մինչև 1716 թ., ամբողջ 57 տարի, ապա ավարտվում ընդմիշտ15: Ամստերդամի 
հայկական տպարանի պատմության մեջ նշանակալի դեր են խաղացել Ոսկան-
յան և Վանանդեցիների տպարանները: Դրանց զուգահեռ գործել է նաև «Սրբու-
հի Աստուածածին» կոչվող տպարանը, որի հրատարակություններից մեկն էլ 
վերը նշված Շարակնոցն է: Այդ հրատարակությունը նույնությամբ կրկնում է 
Ոսկան Երևանցու 1664-1665 թթ. հրատարակած Շարակնոցը, թե՛ իր բովանդա-
կությամբ և թե՛ պատկերազարդմամբ: Մյուսը նույնպես 1698 թ. Ամստերդամում 
հրատարակած Շարակնոց է, սակայն բացակայում է տպարանի անվան հիշա-
տակությունը: Հայտնաբերվել են նաև XVII դարին վերագրվող Շարակնոցների 
պատառիկների տարբեր հատվածներ: Դատելով այդ պատառիկների պատկե-
րազարդումից՝ զարդագրերի, լուսանցազարդերի ձևավորումից, կարող ենք են-
թադրել, որ դրանք եղել են կամ Ամստերդամի կամ Կոստանդնուպոլսի հրատա-
րակություններ: 

3. Զենոբ Գլակ, Հովհան Մամիկոնյան, Պատմութիւն Տարօնոյ, տպ. Գրիգոր 
Մարզվանեցի, Կ. Պօլիս 1719 թ.: XVIII դ. սկզբի Կոստանդնուպոլսի հայկական 
տպագրության մեջ իր գործունեությամբ առանձնանում է Գրիգոր Մարզվանե-
ցին: Հիմնելով տպարան և աշխատեցնելով այն շուրջ չորս տասնամյակ, Գրիգոր 
Մարզվանեցին լույս է ընծայել 17 անուն գիրք, որոնք կարևոր են թե՛ իրենց բովան-
դակությամբ, թե՛ իրենց հարդարման բարձր արվեստով: Դրանցից մի քանիսը տպա-
գրական արվեստի իսկական գլուխգործոցներ են16: Մարզվանեցու տպարանում է 
լույս տեսել նաև Զենոբ Գլակի «Պատմութիւն Տարօնոյ» աշխատությունը, որի երկու 
էջ հայտնաբերվել է պեղումներից: Գիրքն ունի էջերի երկու համարակալում, 268 զար-
դափակ էջ: Գտածոն պարունակում է «Կրթութիւն հաւատոյ»-ի (1713 թ.) տիտղոսա-
թերթը: Գրքում կա Գրիգոր Լուսավորչին ներկայացնող մեկ փորագիր պատկեր, մեկ 
կիսախորան-գլխազարդ, մեկ լուսանցազարդ, վերջնազարդեր և զարդագրեր: 

                                                
15 Ռ. Իշխանյան, Հայ տպագիր գիրքը 16-17-րդ դարերում, էջ 408: 

16 Ք. Կորկոտյան, Հայ տպագիր գիրքը Կոստանդնուպոլսում, Երևան, 1964, էջ 34: 
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4. Վենետիկում գործող տպարանների շարքին է դասվում Ջուան-Բատիստա Բո-
վիսի տպագրատունը, որը հայտնի է իր Ներսես Շնորհալու «Յիսուս որդի»-ի 
հրատարակությամբ՝ տպագրված 1660 թ. (նկ. 6): Գտածոների մեջ կա նաև այս 
հրատարակությունից պահպանված 28 էջ, որոնցից միայն մեկի վրա է պահ-
պանվել բուսական լուսանցազարդ և զարդագիր: 

Հայտնաբերվել են նաև XVII դարով թվագրվող Պատարագամատույցի մի 
հատված, և 1854 թ. Շուշիի՝ Մինաս Տառղլիճեանցի տպարանում լույս տեսած 
«Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ» գրքի տիտղոսաթերթի մի 
հատված: 

Այժմ անդրադառնանք հայտնաբերված ձեռագիր պատառիկներին: 
Ձեռագիր գտածոների շարքում առանձնանում են պարտամուրհակները 

(դրամական պարտքը վավերացնող փաստաթղթեր)՝ գրված նոտրգրով, թվագր-
վում են XVIII-XIX դարերով, միայն մեկն ունի հստակ թվագրում (1866 թ.) 
(նկ. 7): Այժմ թվարկենք մյուս ձեռագիր պատառիկները՝ իրենց թվագրումներով: 

Կրոնական բնույթի վեց թղթե թերթ, բոլորգիր, որոնցից երեքը միևնույն ձե-
ռագրի տարբեր թերթեր են: Թվագրվում են XV-XVI դարերով (նկ. 8): 

Արաբատառ գրություն (նկ. 9): 
Մաթեմատիկական հաշվարկ, նոտրգիր XVIII դար (նկ. 9): 
Պատառիկների գրության ժամանակը ճշտելու ամենադյուրին ճանապարհը, 

անշուշտ, պահպանված գրերը թվակիր ձեռագրերի գրչության հետ համեմա-
տելն է: Մեր թվագրումը մոտավոր է և չի կարող զերծ լինել սխալներից, քանի 
որ այն հիմնված է զուտ հնագրական առանձնահատկությունների վրա, իսկ 
դրանք հաճախ խաբուսիկ են լինում: Ձեռագիր պատառիկների գրատեսակները 
համեմատել ենք հնագրագիտական նորագույն ուսումնասիրության «Հայկա-
կան հնագրության ալբոմ»-ի17 մէջ զետեղված թվակիր ձեռագրերի լուսանկար-
ների և գրերի ժամանակագրական աղյուսակների հետ և արել ենք մոտավոր 
թվագրում: 

Հնագիտական պեղումների արդյունքում հայտնաբերած այսօրինակ գտածո-

ները հազվադեպ են, ըստ այդմ՝  ուշագրավ նյութ են ապագա ուսումնասիրող-

ների համար: 2019 թ. պատառիկները նվիրաբերվեցին Մաշտոցյան Մատենա-

դարանին և գրանցվեցին Հայերէն պատառիկների հավաքածուի 2238 (ձեռա-

գիր նյութերը), 2239 (տպագիր գքերի մասերը) և Արաբատառ պատառիկների 

հավաքածուի 614 համարների ներքո: 

                                                
17 Մ. Սթոուն, Տ. Գույումճեան, Հ. Լեհման, Հայկական հնագրութեան ալբոմ, անգլերենից թարգ-

մանեցին Գոհար Մուրադեանը և Արամ Թոփչեանը, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2006: 
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ARMAN NALBANDYAN, ARPINE SIMONYAN 

NEW FRAGMENTS FROM THE EXCAVATIONS OF  

ST. HOVHANNES MONASTERY IN MEGHRI 

Keywords: Meghri, St. Hovhannes monastery, cache, excavations, icon, 

printed books, manuscripts, fragments. 

In 2016 and 2018 the expedition of the Institute of Archaeology and Ethnogra-

phy excavated the St. Hovhannes monastery Meghri. As a result, many valuable 

items of medieval culture have been discovered. The excavation of the cave uncov-

ered under the southern sacristy of the church was very important. Here among many 

findings were a piece of icon on canvas as well as remarkable fragments of XV-XIX 

cc. manuscripts and XVII-XVIII cc. printed books. 

АРМАН НАЛБАНДЯН, АРПИНЕ СИМОНЯН 

НОВОНАЙДЕННЫЕ ФРАГМЕНТЫ ИЗ РАСКОПОК  

МОНАСТЫРЯ СВ. ОВАНЕСА (ИОАННА) В МЕГРИ 

Ключевые слова: Монастырь Св. Ованеса (Иоанна), Мегри, тайник, рас-

копки, икона, печатные книги, рукописи, фрагменты. 

В 2016 и 2018 г. экспедиция Института археологии и этнографии провела 

раскопки на территории монастыря св. Ованеса города Мегри. В результате 

работ были обнаружены многочисленные предметы материальной культуры 

средневековой Армении. Особенно важны раскопки тайника, обнаруженного 

под южной ризницей церкви. Среди находок следует отметить фрагмент 

иконы, а также фрагменты рукописей XV-XIX вв. и старопечатных книг XVII-

XVIII вв., в которых доминируют религиозные тексты.  



ՄՈՆԹԵ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 

ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, 
Հայ արվեստի պատմության և  

տեսության ամբիոն  

ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԱՃԱՐԻԿ-ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ  

ՈՐՊԵՍ ՄԱՍԱՆՑ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐ 

Բանալի բառեր՝ Միջնադար, հայ արվեստ, տաճարիկ, մասանց պահարան, եկե-
ղեցի, սյուն: 

Միջնադարյան հայ արվեստում տաճարիկ-մոդելները մեծ տարածում են 
ունեցել: Դրանց հանդիպում ենք եկեղեցիների արտաքին հարդարանքի մաս 
կազմող կտիտորական քանդակներում (Սանահին, Հաղբատ, Դադիվանք, Գան-
ձասար, Աղթամար, Անի)1, մանրանկարչության մեջ (Էջմիածնի 989 թ. Ավետա-
րան, Սեբաստիայի 1056 թ. Ավետարան, Հաղբատի 1211 թ, Ավետարան)2, 
առանձին կոթողներում: Տաճարիկը քրիստոնեական արվեստում խորհրդանշել 
է Քրիստոսի գերեզմանի վրա կառուցված Երուսաղեմի տաճարը3, սակայն 
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ եկեղեցիների արտաքին հարդարան-
քում, առանձին կանգնեցված սյուներում և մանրանկարներում տաճարիկների 
նշանակությունը որոշակիորեն տարբերվում է: 

                                                
1 Կտիտորական քանդակների մասին տե՛ս Վ. Հարությունյան, Հայկական ճարտարապետու-

թյան պատմություն, Երևան, 1992, էջ 247-248, Բ. Առաքելյան, Հայկական պատկերաքան-

դակները 4-7-րդ դդ.-ում, Երևան, 1949, էջ 106-107, Կ. Հովհաննիսյան, Սանահին-Հաղբատ, 

Երևան, 1975, էջ 7, Կ. Ղաֆադարյան, Հաղբատ, Երևան, 1963, էջ 15-16, Կ. Մաթևոսյան, 

Աղթամար, Էջմիածին 2013, էջ 54-55, Ստ. Մնացականյան, Հայկական աշխարհիկ պատկերա-

քանդակը 9-14-րդ դարերում, Երևան, 1976, էջ 111, Բ. Ուլուբաբյան, Գանձասար, Երևան, 1981, 

էջ 45-46, Ա. Յակոբսոն, Գանձասար, Երևան, 1987, էջ 8 և այլն: 
2 Մանրանկարչության մեջ տաճարիկների մասին տե՛ս Ռ. Դրամբյան, Հայկական մանրա-

նկարչություն, Երևան, 1967, էջ 204, Հ Հակոբյան, Արցախ-Ուտիքի մանրանկարչությունը 13-

14-րդ դդ., Երևան, 1989, էջ 89, Ա. Աղասյան, Հ. Հակոբյան, Մ. Հասրաթյան, Վ. Ղազարյան, 

Հայ արվեստի պաատմություն, Երևան, 2009, էջ 139 և այլն: 
3 Քրիստոսի գերեզմանի վրա կառուցված Երուսաղեմի տաճարի մասին տե՛ս А. Кешман, 

“Эмблема сакрального пространства: представление Иерусалима в форме храма Гроба 

Господня”, с 256-276, А. Пентовский, “‘Иерусалимизация’ литургического про-

странства в византийской традиции”, сс. 58-59, 68-69, 60-62, Новые Иерусалимы. 

Иеротопия и иконография сакральных пространств. Сборник статей, под. ред. А. М. 

Лидова, Москва, 2009, Engelbert Kirschbaum, Lexikon Der Christlichen Ikonographie, 

Freiburg, 1994, Bd 1, S 239-241, Bd 4, S. 255-266. և այլն: 
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Եկեղեցիների արտաքին հարդարանքում առկա տաճարիկները հանդիսա-
ցել են տվյալ եկեղեցու մանրակերտը՝ Հաղբատ (նկ. 1), Սանահին (նկ. 2), Աղ-
թամար (նկ. 3), Դադիվանք, Հաղարծին և այլն: Սովորաբար կտիտորների քան-
դակները տեղադրել են եկեղեցու արևմտյան կամ արևելյան ճակատներին։ 
Կտիտորները իրենց ձեռքում են պահել տաճարի մոդելը։ Կտիտորներին տաճա-
րի մոդելների հետ պատկերելը IV-V դարերի երևույթ է, ինչպես նշում է Բաբկեն 
Առաքելյանը4։ 

Ինչ վերաբերում է մանրանկարչությանը, ապա այստեղ տաճարիկների 
պատկերումը խորհրդանշում է Երուսաղեմի տաճարը: Մանրանկարչության մեջ 
տաճարիկները պատկերվել են և´ առանձին էջով մեկ, և´ տերունական շարքի 
սյուժետային պատկերներում, և´ լուսանցքներում։ Տաճարիկն ունենում է տեմ-
պիետտոյի կամ հենց Հարության Տաճարի տեսքը՝ կլոր տաճարի ձևով: Երբեմն 
էլ այն վերարտադրում է Տիրոջ Գերեզմանի վրա կառուցված տաճարական հա-
մալիրի բազիլիկալ հատվածները։ Տաճարը ներկայացված է այնպես, ինչպես 
մեկնաբանել է Եվսեբիոս Կեսարացին։ Սա այն Հին Կտակարանի՝ Սողոմոն ար-
քայի կանգնեցրած և ապա ավերված հնագույն տաճարը չէ, այլ եկել է նրան 
փոխարինելու՝ գտնվելով Երուսաղեմի հակառակ կողմում։ Կարելի է ասել՝ այս-
տեղ տեղի է ունեցել սրբության և սրբատեղիի խորհրդանշական փոխադրում5։ 

Հայկական մանրանկարչական արվեստում տեմպիետտոյի պատկերման 
վաղագույն օրինակի հանդիպում ենք Էջմիածնի 989 թվականի՝ ՄՄ 2374 Ավե-
տարանում։ Այն ներկայացնում է Քրիստոսի գերեզմանի վրա կառուցված փոքր 
կլոր տաճարիկ, որի սյուներն ընդմիջվում են վարագույրներով (նկ. 4): 

Վաղագույն օրինակներից մեկը, որի լուսանցքում տաճարիկ է պատկեր-
ված, կրկին Էջմիածնի Ավետարանն է։ Նկարիչը մեկնաբանել է այն որպես հո-
վանոց, ծածկոց։ Այստեղ ներկայացված է մատուռ, որը համապատասխանում է 
Կանայք Տիրոջ Գերեզմանի մոտ և Հարության բնագրերին6։ 

XI դարի օրինակ է 1057 թվականի՝ ՄՄ 3784 Ավետարանը, որտեղ պատ-
կերված է արդեն ոչ թե մատուռ, այլ հենց Տիրոջ գերեզմանի վրա կառուցված 
Տաճարը՝ խաչաձև, ծածկված սալիկներով, բարձր թմբուկով՝ վրան խաչ, պա-
տուհաններով, գլխավոր նավով։ Երևում է կապը բյուզանդական տաճարների 
հետ։ Տեղի է ունենում ձևի փոփոխություն՝ շրջանաձևից խաչաձևի, բազիլիկալ 
տարրերով7։ 

                                                
4 Բ. Առաքելյան, Հայկական պատկերաքանդակները IV-VII դդ.-ում, Երևան, 1949, էջ 71:  
5 С. Манукян, “Образ Иерусалимского Храма на полях армянских рукописных Еванге-

лий”, Лазаревские чтения, Москва, 2012, с. 89. 
6 Նույն տեղում, էջ 89: 
7 Նույն տեղում, էջ 91:  
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Խնդրահարույց է Ասատուր Մնացականյանի տեսակետը, ըստ որի՝ մանրա-
նկարչության մեջ հանդիպող մատուռների, տաճարների և ծիսական այլ կա-
ռույցների ու առարկաների պատկերները ցույց են տալիս, թե ինչպես այնտեղ, 
ուր հետագայում երևան է եկել քրիստոնեության խորհրդանիշ խաչը, նախապես 
գտնվել է վարսանդապտղային գաղափարանշանը։ Որպես օրինակ, նա ներկա-
յացնում է ՄՄ 3708 ձեռագրի 246բ էջում նկարված մի մատուռ, որն իր կարծի-
քով՝ բոլոր գլխավոր մասերով մատնում է բուսական բովանդակությունը։ Ասա-
տուր Մնացականյանի մեկնաբանությունը հետևյալն է. նրա հիմքում նկարված 
է ցորենի կամ գարու երկու զույգ հատիկ, որոնց վերին ծայրերի միացումներից 
ծլել է երկու տերև։ Այդ տերևների վրա դրված են մատուռի խարիսխները, իսկ 
նրանց վրա էլ՝ բուսական ծագում ունեցող զույգ սյուները՝ տերևաձև խոյակնե-
րով, և ի վերջո՝ գմբեթը, որը ոչ այլ ինչ է, քան ոճավորված կենաց ծառ՝ վար-
սանդապտղային խորհրդանշով8։ Մենք համաձայն չենք այս բացատրությանը, 
որովհետև մեր կարծիքով, մանրանկարներում պատկերվող եկեղեցիները 
խորհրդանշում են Երուսաղեմի տաճարը։ Տաճարիկներ կան առանձին կանգ-
նեցված սյուներում՝  Օձուն, Սանահին, Հաղբատ9: 

Մեր ուսումնասիրության առարկան առանձին կանգնեցված սյուների վե-
րին հատվածը զարդարող տաճարիկներն են: Ճարտարապետության մեջ տա-
ճարիկները պետք է դիտարկել ոչ միայն որպես զարդատարր, մանրակերտ, այլ 
նաև խորհրդանիշ՝ Երուսաղեմի տաճարի: Ինչպես հայտնի է, միջնադարում ար-
վեստը, մասնավորապես եկեղեցական ճարտարապետությունը, մանրանկար-
չությունը, քանդակագործությունը մեկնաբանվել են քրիստոնեական խորհրդա-
բանության տեսանկյունից: Պատահական չէ, որ Ավետարաններում առկա են 
Նոր եկեղեցու կամ տաճարի հիշատակություններ10: Ըստ Սուրեն Մնացականյա-
նի՝ վաղ միջնադարյան կոթողներն իրենց վերին մասերում ունեցել են խոյակ-
ներ հիշեցնող լայնացումներ կամ իսկական ոչ մեծ խոյակներ: Այս տարրերն 
իրենց մշակման ձևերով միանգամայն ինքնուրույն են, և առանձին դեպքերում 
նրանց ծածկող զարդային տարրերը պատկերում են կամարակապ ծածկութան-

                                                
8 Ա. Մնացականյան, Հայկական զարդարվեստ, Երևան, 1955, էջ 52, 53: 
9 Առանձին կանգնեցված այս սյուների մասին տե՛ս Ս. Մնացականյան, Հայկական վաղ 

միջնադարյան մեմորիալ հուշարձանները, Երևան, 1982, էջ 26, О. Халпахчьян, Санаин, М. 

1973, с. 26, Գ. Յովսէփեան, Նիւթեր և ուսումնասիրութիւններ հայ արուեստի և մշակոյթի 

պատմութեան, [պրակ Գ.], Նիւ Եորք, 1944, էջ 56-57, Լ. Ազարյան, Վաղ միջնադարյան 

հայկական քանդակը, Երևան, 1975, էջ 92-113 և այլն։ 
10 Մատթ. ԺԶ. 13-20, Յովհ. Բ. 12-16:  
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ման կառույցներ (Օձուն): Որոշ կոթողներ (Փարպի) ավարտվում են չորս հենա-
րանի վրա բարձրացող, միջանցիկ ծածկութանման տարրերով11: Վաղ միջնա-
դարում տարածված էր մասունքները բարձր տեղերում, կոթողների վերին մա-
սերում, հուշասյուների վրա դրված թևավոր խաչերի ներսում պահելու սովո-
րությունը12: Տաճարիկների՝ որպես մասանց պահարան հանդես գալը տեսնում 
ենք Օձունի հուշասյան օրինակում13: Ստեփան Մնացականյանն այս գործառույ-
թը նույնացնում է Զվարթնոցի տաճարում եղած սյան հետ, որտեղ պահվել են 
ս. Գրիգորի մասունքները14: Այս երևույթը հայտնի է եղել ավելի վաղ, և դեռևս 
Հին Հռոմում քրիստոնեական ծիսական երթն ավարտվել է հրապարակներից 
մեկում կանգնեցված սյան մոտ, որտեղ Կենարար Խաչի մասունքներն են ամ-
փոփված15: 

Մովսես Կաղանկատվացին հիշատակում է, որ Աղվանքում քրիստոնեու-
թյան տարածման ժամանակ հեթանոսական սրբավայրի ծառերից պատրաստ-
ված խաչի մեջ դրվեցին սրբերի մասունքներ16: Օձունի հուշասյան դեպքում տա-
ճարիկը պետք է դիտարկել ոչ միայն որպես մասանց պահարան, այլև Երկնային 
Երուսաղեմի խորհրդանիշ: Եթե այստեղ մասանց պահարանի գոյության մասին 
վկայում են եղած խորշերը և գիտական նյութի ուսումնասիրությունը, ապա 
շատ կարևոր հանգամանք է նաև այն փաստը, որ մասանց պահարանի մասին 
կարող են վկայել սյուներին ամրացված մետաղյա փոքրիկ դռնակներից մնա-
ցած որոշակի հետքերը: Այս կապակցությամբ հետաքրքրական են Սանահնի և 
Հաղբատի եկեղեցիների ներսում գտնվող քարե սյուները, նրանց վրա տեղա-
վորված եկեղեցիների սխեմատիկ մոդելներով հանդերձ: Հ. Խալփախչյանն 
անդրադառնում է այդ տաճարիկներին, նշելով, որ Սանահնի Ս. Աստվածածին 
եկեղեցու ներսում, հյուսիսարևելյան ավանդատան մոտ կարելի է տեսնել մոտ 

                                                
11 Ս. Մնացականյան,նշվ. աշխ., էջ 26: 
12 Նույն տեղում, էջ 74: 
13 Օձունի կոթողը գտնվում է Գուգարքի շրջանում, կանգնեցված է համանուն տաճարի 

հյուսիսարևելյան մասում և, ինչպես ինքը տաճարը, թվագրվում է VI դարի կեսով: 

Հուշարձանը բաղկացած է երկու կոթողներից, որոնց բարձրությունը 2.90 մ է, իսկ 

պատվանդանի հետ միասին ՝ 4 մ: Օձունի հուշասյան մասին կարող եք կարդալ ինչպես Լ. 

Ազարյան, «Օձունի և Բրդաձորի կոթողները», ՊԲՀ № 4, 1965, էջ 212-220, Լ. Ազարյան, Վաղ 

միջնադարյան հայկական քանդակը, Երևան, 1975, էջ 92-113 և այլուր: 
14 С. Мнацаканян, Звартноц, Москва, 1971, с. 29.  
15 Զ. Հակոբյան, «Հայկական վաղմիջնադարյան քառանիստ կոթողների ծագումնաբանության 

խնդրի շուրջ», Հայաստանը և արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը. Բ, Միջազգային 

գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2017, էջ 130:  
16 Ս. Մնացականյան, նշվ. աշխ., էջ 143: 
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երկու մետր բարձրություն ունեցող բազալտե մի սյուն՝ նրա վրա դրված եկեղե-
ցու մոդել (նկ. 5)17: Այստեղ առավել ուշագրավը սյան վրա դրված այդ մոդելի 
առջևի մասում արված բավական մեծ կամարակապ բացվածքը և նրա հետևում 
տեղավորված խոր խորշն է: Համանման սյուն, մոդելով հանդերձ, առկա է նաև 
Հաղբատի Ս. Նշան եկեղեցում, ընդ որում՝  այստեղ արդեն պահպանվել են խոր-
շի բացվածքը փակող մետաղյա դռնակի ամրացման համար արված անցքերը: 
Կասկած չի մնում, որ այս մոդելների մեջ պահպանվել են մասունքներ, որոնց 
շուրջը խմբված՝ ժողովուրդն աղոթել է։ Կարելի է եզրակացնե,լ որ Սանահնի 
կտիտորական հորինվածքի դեպքում նույնպես, մոդելի խորշում, ժամանակին 
մասունքներ են պահել, և այն ևս փակված է եղել համապատասխան դռնակով18: 

Այս առիթով, երբ վերհիշում ենք Թովմա Արծրունու խոսքերը Աղթամարի 
մոդելի մասին՝ «...իբրեւ զսափորն ոսկի լի մանանայիւն, և իբրեւ զտուփ մի ոսկի 
անուշահոտութեամբ լցեալ»19, պարզ է դառնում, որ բացառված չէր մոդելների 
ներսում, գուցե և թանկագին տուփերում, մասունքներ պահելը: Եվ այն հանգա-
մանքը, որ Աղթամարում հափշտակողները կոտրել են հատկապես մոդելը, այն-
տեղ ինչ-որ թանկարժեք իրեր գտնելու նպատակով, պատահական չէր, և մոդել-
ների մեջ թանկագին մասունքներ տեղավորելու սովորությունը, անշուշտ, լավ 
հայտնի էր ժամանակակիցներին: Առանձին տաճար-մոդելների օրինակներ են 
պահվում Հայաստանի պատմության թանգարանում, բայց դրանց վերաբերող 
տեղեկությունները սակավ են: Հայաստանի պատմության թանգարանում 
գտնվող երեք օրինակից երկուսը Սյունիքից են հայտնաբերվել (նկ. 6, 7) և թ-
վագրվում են XI-XIII դարերով։ Եկեղեցիների մանրակերտները քարե սյուների 
վրա են դրված, և դրանց վրա զարդատարրեր չկան: Հավանաբար ծառայել են 
որպես մասանց պահարան: Ինչպես վերը նշել ենք, մասնատուփերը սովորաբար 
դրվել են եկեղեցու ներսում:  

Ասատուր Մնացականյանի պնդմամբ, տաճարիկ-մոդելներ ունեցող սյունե-
րի հիմքում կրկին կենաց ծառի գաղափարն է20, սակայն մեր համոզմամբ, քրիս-
տոնեական արվեստում տաճարիկն ունեցել է հստակ խորհրդաբանություն: 
Սյուների մաս կազմող տաճարիկ- մոդելները պետք է դիտարկենք նաև հայ ար-
վեստի մյուս ճյուղերի համատեքստում՝  չմոռանալով որ մանրանկարչության 
մեջ այն խորհրդանշել է Երուսաղեմի տաճարը, իսկ ճարտարապետության մեջ, 

                                                
17 О. Халпахчьян, Санаин, с. 26. 
18 Ստ. Մնացականյան, Հայկական աշխարհիկ պատկերաքանդակը IX-XIV դարերում, Երևան, 

1976, էջ 75: 
19 Մատենագիրք Հայոց, ԺԱ հատոր, Անթիլիաս, 2010, էջ 291։  
20 Ա. Մնացականյան, նշվ. աշխ., էջ 413: 
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տեղ գտնելով եկեղեցիների արտաքին հարդարանքում, այն հիմնականում հան-
դիսացել է տվյալ եկեղեցու մանրակերտը։ 

Ընդհանրապես, փոքրիկ մոդելների օրի-
նակներ կան համաշխարային արվեստում։ 
Քրիստինա Մարանչին որպես օրինակ նշում է 
Արևմտյան Մեքսիկայից հայտնաբերված և 
տան տեսք ունեցող մոդել, որը պահվում է 
Նյու Յորքի Մետրոպոլիտան թանգարում ու 
թվագրում է մ.թ.ա. 100 - մ.թ. 200 թթ. 
(նկ. 8)21։ Եկեղեցու մանրակերտի հանդիպում 
ենք նաև իտալական արվեստում։ Նշանավոր 
ճարտարապետ Ֆիլիպպո Բրունելեսկին ստեղ-
ծել է Սանտա Մարիա դել Ֆիորե եկեղեցու մո-
դելը, որը պահվում է Ֆլորենցիայում: Այն 
պատրաստված է փայտից և թվագրվում է XV 
դարով (նկ. 9): Բյուզանդական արվեստում 
նույնպես հանդիպում ենք տաճարիկի օրի-

նակների։ Մասնա-
վորապես, Սուրբ Սո-
ֆիա եկեղեցու խճա-
նկարում (նկ. 10)22։ 
Այստեղ տիրամայրը 
մանկան հետ 
նստած է գահին։ 
Մարիամի ձախ կող-
մում Կոնստանդին 
կայսրն է՝ իր ծիսա-
կան հագուստով, և 
Մարիամին է ներկա-
յացնում Կոստանդ-
նուպոլիս քաղաքի 

                                                
21 https://www.youtube.com/watch?v=8Oo9ZC9Xvoc&t=280s, 19.01.2020 
* Լուսանկարը 25.10, 2019-ի դրությամբ, կից հղումով՝ 

https://www.pinterest.com/pin/152559506102967532 
22 Նույն տեղում: 
** Լուսանկարը 19.01.2019-ի դրությամբ, կից հղումով՝ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia#/media/File:Hagia_Sophia_Southwestern_e
ntrance_mosaics_2.jpg 

Նկ. 9. Սանտա Մարիա դել Ֆիորե 

եկեղեցու մանրակերտ* 

Նկ. 10. Խճանկար, Այա Սոֆիա տաճար** 

https://www.youtube.com/watch?v=8Oo9ZC9Xvoc&t=280s
https://www.pinterest.com/pin/152559506102967532
https://en.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia#/media/File:Hagia_Sophia_Southwestern_entrance_mosaics_2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia#/media/File:Hagia_Sophia_Southwestern_entrance_mosaics_2.jpg
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մոդելը, իսկ աջ կողմում կանգնած է Հուստի-
նիանոս I կայսրը, որը նվիրաբերում է Սուրբ 
Սոֆիայի տաճարի մոդելը։ Ինչ վերաբերում է 
մասունքները առանձին պահարաններում կամ 
քարե սարկոֆագներում պահելու երևույթին, 
ապա բյուզանդական արվեստից պահպանվել 
են օրինակներ։ Դրանցից մեկը թվագրվում է 
400-600 թթ.-ով և պահվում է Նյու Յորքի Մետ-
րոպոլիտան թանգարանում (նկ. 11)23։ 

Մեր ներկայացրած այդ օրինակները ցույց 
են տալիս, որ տաճարիկները սովորաբար բնո-
րոշ են ոչ միայն հայ արվեստին։ Տաճարիկների 
օրինակներ կան և´ բյուզանդական, և´ իռլան-
դական արվեստներում (նկ 12)24, դրանք բա-
վական մանրակրկիտ ուսումնասիրման կարիք ունեն: Հայ արվեստում առկա 
տաճարիկ-մոդելները մեծ տարածում ունեն: Դրանք հիմնականում զարդարել 
են եկեղեցիների արտաքին տեսքը և ձեռագրե-
րը: Կարծում ենք, որ տաճարիկները պետք է 
ուսումնասիրել ոչ թե առանձին, այլ համալիր։ 
Հավանաբար, տաճարիկները հստակ խորհր-
դաբանություն ունեն՝ արվեստի տարբեր ճյու-
ղերում պատկերվելիս: Այդ խորհրդաբանու-
թյունը զուգորդվել է գեղագիտական բնույթի 
հետ: 

Եղած պատմական նյութի և տաճարիկնե-
րի օրինակների ուսումնասիրությունը, նրան-
ցում եղած խորշերի առկայությունը, մետաղե 
դռնակների համար արված անցքերը, համաշ-
խարհային արվեստում փոքրիկ մոդելների առ-
կայությունը, բյուզանդական արվեստում մա-
սունքների համար պահարան հանդիսացող 
սարկոֆագների գոյությունը որոշակի հիմք են 

                                                
23 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/468311, 20.01.2020 
*** Լուսանկարը 20.01.2019-ի դրությամբ, կից հղումով՝ 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/468311 
24 H. Richardson, J. Scarry, An introduction to Irish high crosses, Mercier press, 1990, 

p. 44.  

Նկ. 11. Սարկոֆագի տեսքով 

մասանց պահարան 

(բյուզանդական արվեստ,  

400-600 թթ.)*** 

Նկ. 12. Իռլանդական թևավոր խաչ 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/468311
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/468311
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տալիս կարծելու, որ առանձին տաճարիկ-մոդելները, խորհրդանշելով Երուսա-
ղեմի Քրիստոսի գերեզմանի վրա կառուցված տաճարը, ծառայել են նաև որպես 
մասանց պահարաններ: 

MONTE MATEVOSYAN 

INDIVIDUAL TEMPLE MODELS AS RELIQUARIES 

Keywords: Middle Ages, Armenian art, temple models, reliquaries, 

church, column. 

Temple models have been widely used in medieval Armenian art. They mainly 

occur in ecclesiastical architecture and miniature painting. There also exist temple 

models used as decorations for upper parts of columns. They symbolize the Jerusa-

lem Temple and may have served as reliquaries, which is corroborated by historical 

sources. This supposition is also confirmed by the existence of holes for metal doors 

on the temple models, as well as by the information that Christian rites were per-

formed around such columns.  

МОНТЕ МАТЕВОСЯН 

ОТДЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ХРАМОВ КАК РЕЛИКВАРИИ 

Ключевые слова: Средневековье, армянское искусство, модель храма, ре-

ликварий, церковь, колонна. 

Модели храмов имели большое распространение в средневековом армян-

ском искусстве. Они в основном являлись частью церковной архитектуры, а 

также изображались в книжной миниатюре. Встречаются также модели хра-

мов, украшающие верх колонны. Они символизируют Иерусалимский храм. 

Возможно, они служили реликвариями, что подтверждается данными истори-

ческих источников. Это предположение подкрепляется также тем фактом, что 

на моделях видны отверстия от металлической дверки, а также сведениями о 

проведении христианских церемоний вокруг некоторых колонн такого рода. 



«ՀԱՅՈՑ ԱՐԵՎԵԼԻՑ ԿՈՂՄԱՆՔ (ԱՐՑԱԽ, 

ՈՒՏԻՔ). ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ»  

(2019, ՕԳՈՍՏՈՍԻ 26-27, ԳԱՆՁԱՍԱՐ, ԱՐՑԱԽ) 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ 

Proceedings of the International Conference “Armenian Eastern Parts 

(Arstakh, Utik): History and Culture”  

(August 26-27, 2019, Gandzasar, Arstakh) 

Из материалов Международной конференции “Восточные пределы 

Армении (Арцах, Утик): история и культура”  

(26-27 августа, 2019, Гандзасар, Арцах) 

ՎԱԼԵՆՏԻՆԱ ԿԱԼՑՈԼԱՐԻ 

AIEA-ի նախագահ 

ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ  

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակո Սահակեան, 
Արցախի Հանրապետութեան կրթութեան եւ գիտութեան նախարար 

Նարինէ Աղբալեան, 
Արցախի Հանրապետութեան մշակութային նախարար Լեռնիկ 

Յովհաննիսյան, 
Սրբազան Տէր Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեան, 
Մաշտոցի անուան Մատենադարանի տնօրէն Վահան Տէր-Ղեւոնդեան, 
Մատենադարան-Գանձասար գիտամշակութային կետրոնին տնօրէն Արամ 

Թորոսեան 
Յարգելի գործընկերներ, սիրելի բարեկամներ, 
 
Ամենախոր գնահատանքի զգացումներով իմ ողջոյնս կու տամ ձեզի, այս 

գիտաժողովին բացման հանդիսաւոր նիստին առթիւ։ Շատ ուրախ եմ հոս ըլլալ 
տարբեր պատճառներով։ 

 
Իմ անձնական անունով եւ Հայկական Ուսումներուն Միջազգային Ընկե-

րակցութեան (ՀՈՄԸ) կոմիտէին միւս անդամներուն կողմէն կը փափաքիմ մեր 
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խորունկ երախտագիտութիւնը յայտնել Մատենադարանի տնօրէնին, Գանձա-
սարի կետրոնին տնօրէնին եւ իր բոլոր գործակիցներուն հանդէպ, ինչպէս նաեւ 
Արցախի Մշակութային եւ Կրթութեան ու գիտութեան նախարարութիւններուն 
հանդէպ, որոնք վեհանձնութեամբ իրենց օգնութիւնը տուին, որպէսզի այս գի-
տաժողովը գոյութիւն ունենայ։  

Ամէն ծրագիր, որ կʼիրականանայ, իր յատուկ պատմութիւնը ունի։ Ներկայ 
գիտաժողովին պատմութիւնը կարճորէն կ՚ուզէի յիշեցնել քեզի։  

Հինգ տարի առաջ, AIEA-ին պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով, 
համաժողովներէն մէկը Հայաստան տեղի ունեցաւ՝ Մատենադարանին հրաւէ-
րին եւ կազմակերպութեան շնորհիւ։ Իսկապէս արտակարգ եւ պատմական օրեր 
եղան, որոնք AIEA-ի թէ՛ պաշտոնական թէ՛ անձնական տարեգրութիւններուն 
մէջ երկաթագիրով գրուած են: Ինչպէս արդէն ունեցայ ըսելու առիթը, Հայաս-
տան գալը միշտ յատուկ նշանակութիւն ունի մեզի՝ Եւրոպական եւ ընդհանուր 
առմամբ արեւմտեան հայագետներուն համար։ Բազմաթիւ են գիտական համա-
գործակցութիւնները եւ ծրագիրները, որոնք մեզ բոլորը Մատենադարանին հետ 
կը կապեն։ Բայց կարեւոր էր Երեւան ըլլալ իբր Ընկերակցութիւն եւ իբր Ընկե-
րակցութեան անդամն է, որ նախորդ տնօրէնը՝ Հրաչեա Թամրազեան, մեզ հրա-
ւիրեց այն ատենը։  

Այն գիտաժողովը տարբեր դրական հետեւանքներ ունեցաւ։ AIEA-ի Հա-
յաստանցի անդամները բազմապատկուեցան, ինչ որով հպարտ ենք։ Քանի մը 
տարիներ առաջ, նոյնպէս առաջին անգամ ըլլալով՝ հրաւիրեցինք իբր AIEA-ի 
կոմիթէի անդամ Հայաստանցի AIEA-ի անդամ մը՝ այսինքն Փրոֆ. Դր. Նազենի 
Ղարիբեան։ 

Հինգ տարի առաջ, AIEA-ի վերոյիշեալ ընդհանուր գիտաժողովին ատեն, 
Մատենադարանին պատասխանատուններուն հետ տարբեր ծրագիրներուն մա-
սին խօսեցանք։ Ի միջի այլոց Մատենադարան-Գանձասարի կետրոնը գիտա-
ժողով մը կազմակերպելու միտքը ծագեց։ Ի հարկէ 2014ին AIEA-ի գիտաժողո-
վէն վերջ Գանձասարը այցելեցին, ուր շինութեան աշխատանքները ընթացքին 
մէջ էին։  

Հրաչեայ Թամրազեանին համար շատ բան կը նշանակէր։ Ինքը թելադրեց 
AIEA-ի նոր ընդհանուր գիտաժողով մը կազմակերպել։ Տարբեր գաղափար մը 
թելադրեցի իրեն AIEA-ի կոմիտէին ուրիշ անդամներուն հետ խօսելէ ետք։ Այն 
է՝ Արցախի պատմութեան մասին յատուկ գիտաժողով մը կազմակերպել։ Ի հար-
կէ AIEA-ն յատուկ նիւթերու վերաբերեալ զանազան workshop-ներ արդէն 
կազմակերպեց եւ նոյն աւանդութեան ակօսին մէջ այսպիսի գիտաժողով մը 
կրնար կազմակերպուած ըլլալ։ 
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Այդպիսի գիտաժողովին նպատակը պիտի ըլլար Գանձասարի եւ ընդհան-
րապէս Արցախին երկար պատմութիւնը միասին ուսումնասիրել տարբեր տե-
սանկիւններէն՝ պատմական, արուեստական, լեզուագիտական, բանասիրական 
եւ այլն։  

Շատ երախտագիտական եմ տնօրէն Տեր-Ղեւոնդեանին եւ Արտասահմանի 
Բաժինին ղեկաւարչուհիին՝ Վարդի Քեշիշեանին հանդէպ, որոնք անցեալ տարի, 
իմ Երեւան այցելութեան ընթացքին, ասպիսի գիտաժողովը կազմակերպել 
AIEA-ին կոմիտէի ուղղած նոր առաջարկը մեծ ոգեւորութեամբ ընդունեցան։ 
Եւ ոչ միայն ընդունեցան, բայց իրենց բոլոր ջանքերը թափեցին, որպէսզի այդ 
ծրագիրը իրականայ։  

Այսօր Մատենդարան-Գանձասար բաժինը շքեղ նոր կետրոն եւ թանգարան 
մըն է։ Կը մաղթեմ, որ Արցախի համար կարեւոր գիտական կետրոն մը դառնայ, 
ինչպէս Մատենադարանը Հայաստանի համար ամենագլխաւոր կետրոններէն 
մկն է։ Կը մաղթեմ, որ այս նորանոր կետրոնը ըլլայ իբր սիրտ մը, որ Արցախին 
մէջ բաբախէ՝ նոր ուժեր բերելով իրեն հին եւ հարուստ պատմութեան ակօսին 
մէջ։ Օրերուս նպատակն է այդ հին եւ հարուստ պատմութիւնը ընդլայնել մեր 
զեկուցումներով։ 

Անգամ մը եւս Հայաստանի եւ Արցախի կազմակերպիչներուն խորապէս 
շնորհակալ եմ, ինչպէս նաեւ ամէն զեկուցողներուն, որոնք մեր հրաւէրը ընդու-
նեցին։ Ջերմ շնորհակալութիւն մը Տկ. Սոնա Բալոյեանին համար, որ էական դեր 
մը ունեցաւ մեր բոլորը հաւաքելու նպատակով։ 

Ձեզ բոլորին կը մաղթեմ յաջողական եւ հետաքրքրական օրեր։ 



ՀԱՄԼԵՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան 

ԱՐՑԱԽԻ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՄՈՒՏՔՈՎ ԴԱՄԲԱՐԱՆ-

ՄԱՍՈՒՆՔԱՐԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՂՎԱՆԻՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՒ ԳԱՂԱՓԱՐԱԾԻՍԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՑՄԱՆ  

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ V-VI ԴԱՐԵՐՈՒՄ*  

Բանալի բառեր՝ Դամբարան-մասունքարան, արևելյան մուտք, Տիգրանակերտ, 
Ամարաս, Վաճառ, Աղվանից եկեղեցի, կրոնական բարեփոխում, 
Վաչագան Բարեպաշտ, Երուսաղեմ: 

Արցախի Տիգրանակերտի 2013-2014 թթ. պեղումներով քաղաքի վաղքրիս-
տոնեական հրապարակի «փոքր եկեղեցու» բեմի տակ բացվել է սրբատաշ քա-
րերով իրականացված մի կառույց, որն ունի արևմուտք-արևելք հստակ կողմ-
նորոշում, գլանաձև թաղ, մասունքների համար նախատեսված նիշեր՝ հարավա-
յին և հյուսիսային պատերում, և միակ՝ արևելյան մուտք:  

Դամբարան-մասունքարանի միակ մուտքի արևելյան տեղադրությունը, ին-
չը խիստ արտառոց է վաղքրիստոնեական դամբարանային կառույցների հա-
մար, հիմք հանդիսացավ պեղումներ նախաձեռնել Ամարասի ս. Գրիգորիսի 
դամբարան-մատուռում և պարզել, որ այն հարավային և հյուսիսային մուտքերի 
հետ միասին ունեցել է և արևելյան մուտք: Այս կառույցների շարքը կարելի է 
դասել և Վաճառի ս. Ստեփանոսի մատուռը, որի պեղումները 2017 թ. հավաս-
տեցին միակ արևելյան մուտքի առկայությունը: Երեք կառույցների հնագիտա-
կան և ճարտարապետական քննությունը հիմք է տալիս հավաստելու, որ երեք 
դեպքում էլ այս կառույցներում ոչ թե թաղում է կատարվել, այլ տեղադրվել են 
ավելի վաղ նահատակված սրբերի մասունքները: Ուստի ավելի ճիշտ է այս կա-
ռույցները կոչել մասունքարաններ կամ դամբարան-մասունքարաններ: 

Վաղքիստոնեական Արևելքում արևելյան մուտքով դամբարաններ հայտնի 
չեն: Այդպիսիք չունեն նաև Հայաստանի այլ վայրերից հայտնի վաղքրիստոնեա-

                                                
* Սույն ուսումնասիրության առանձին դրույթներ հրապարակվել են Համլետ Պետրոսյանի 

«Արցախի Տիգրանակերտն ու Վաչագան Բարեպաշտի եկեղեցական բարեփոխումները» 

հոդվածում (Գիտական ընթերցումներ (Հոդվածների ժողովածու), Ստեփանակերտ, 2016, էջ 

99֊113):  
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կան դամբարանները: Միակ բացառությունը Տիրոջ գերեզմանն է Երուսաղե-
մում: Մեր նախնական դիտողությունն այն է, որ տվյալ դեպքում գործ ունենք 
կրոնական մի ռեֆորմի հետ, որի նպատակն է եղել վարչաքաղաքական նպա-
տակներով՝ առանձնահատուկ՝ Հայ եկեղեցուց տարբերվող ծագում և դրանից 
բխող դավանական և ծիսական կերպար հաղորդել Աղվանից եկեղեցուն: Այս 
առումով արտակարգ հետաքրքրություն է ներկայացնում Աղվանից արքա Վա-
չագան Բարեպաշտի՝ V դարի վերջին իրականացրած եկեղեցական ռեֆորմը, 
որը նոր կանոնակարգ մշակեց Աղվանից եկեղեցու համար և փորձեց նրա ծա-
գումը բխեցնել Երուսաղեմից՝ ստեղծելով Եղիշա առաքյալի վարքաբանությու-
նը, որը՝ ըստ Մովսես Դասխուրանցու (Կաղանկատվացու) պատմության համա-
պատասխան հատվածի, Բուն Աղվանք՝ Քռից հյուսիս եկավ՝ հատուկ շրջանցելով 
Հայաստանը: Վերոշարադրյալ և հարակից այլ փաստերի համադիր քննությունը 
հիմք է տալիս Ամարասի, Տիգրանակերտի և Վաճառի կառույցները դիտարկել 
որպես Վաչագան Բարեպաշտի կրոնական ռեֆորմի ծիսաճարտարապետական 
դրսևորում:  

Տիգրանակերտի հնագիտական հետազոտության  

համառոտ պատմությունը 

Հայոց արքա Տիգրան Բ Մեծի (մ. թ. ա. 95-55 թթ.)՝ Արցախում հիմնած Տիգ-
րանակերտը գտնվում է Արցախի հանրապետության Ասկերանի շրջանում, Խա-
չենագետի աջ ափին: Այն տարածվում է Վանքասար լեռան հարավարևելյան 
ներքնալանջի վրա և այդ լանջին կից գոգավորությունում՝ Արքայական աղ-
բյուրների (Շահբուլաղ) հարևանությամբ: Քաղաքի հնագիտական հետքերը ՀՀ 
ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Արցախի արշավախմբի 
կողմից վավերացվել են 2005 թ.: 

2006 թ. սկսած և ներկայումս էլ շարունակվող ընդարձակ պեղումներով 
ամբողջովին կամ մասնակի հետազոտվել են քաղաքի անտիկ Ամրացված թա-
ղամասի Միջնաբերդի վերին հատվածը, Միջնաբերդը թաղամասից բաժանող 
83 մ երկարություն ունեցող պարիսպ-հենապատը, նույն թաղամասի հարավա-
յին պարիսպների մոտ 450 մ ձգվող ժայռափոր հիմքերը, հյուսիսային պարիսպ-
ների մինչև 5 մ բարձրություն ունեցող և ավելի քան 320 մ ձգվող հատվածը, 
հարավային պարսպի 40 մ հատվածը, Անտիկ առաջին և երկրորդ թաղամասե-
րը, Անտիկ արևելյան դամբարանադաշտը, ժայռափոր ջրանցքը, Կենտրոնական 



 

220 Համլետ Պետրոսյան  

թաղամասի վաղքրիստոնեական Հրա-
պարակը, Խաչենագետի պաշտամուն-
քային քարայրային համալիրը, Ցիցսա-
րի դամբարան-մասունքարանը, Արքա-
յական աղբյուրներին կից ջրավազանը, 
XIX դարում կառուցված Փոստային 
կայանի մնացորդները (գծ. 1):1 

 

 

 

 

 

Վաղքրիստոնեական հրապարակը (նկ. 1, գծ. 2) 

                                                
1 H. Petrosyan, “Tigranakert of Artsakh,” Aramazd. Armenian Archaeology. Past Experi-

ences and New Achievements, vol. X, issues 1-2, 2016 (2020), Archaeopress archeology, 

pp. 327-371. 

Գծ. 1. Տիգրանակերտի հանույթը` պեղված 

հատվածների նշումով, 2019 թ. 

Գծ. 2. Տիգրանակերտ, վաղքրիստո-

նեական հրապարակի հատակագիծը  

1. դամբարան-մասունքարանը  

2. փոքր եկեղեցին  

3. մեծ եկեղեցին  

4. կոթողը  

5. տապանաբակը 
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Արցախի Տիգրանակերտի մասին տեղեկությունները հայկական աղբյուր-
ներում բավականին սուղ են,2 բայց ուշադրության արժանի է այն հանգամանքը, 
որ դրանց հիմնական մասը վերաբերում է հենց վաղքրիստոնեական ժամանա-
կաշրջանին: Գրավոր վկայությունների և հնագիտական հետազոտությունների 
արդյունքների համադիր քննությունը հավաստում է, որ Տիգրանակերտը վաղ-
քրիստոնեական ժամանակաշրջանում հանդիսանում էր Պարտավի մերձակայ-
քում տեղակայված խոշոր ռազմավարչական ու կրոնական կենտրոն: 

Եվ բնական էր, որ հնագիտական հետազոտության առաջին իսկ քայլերից 
սկսած՝ արշավախումբը հատուկ ուշադրություն էր դարձնում քաղաքի միջնա-
դարյան հետքերին: 2005 թ. տեղանքի հետազոտությամբ արդեն հստակ էր, որ 
միջնադարյան մշակույթի նյութական հետքերն առատորեն դիտելի են ուշմիջ-
նադարյան ամրոցից դեպի հարավ-արևելք ձգվող՝ մոտ յոթ հա զբաղեցնող, 
շրջապատից 4-6 մետր բարձրությամբ առանձնացող տափարակում: Ակնհայտ 
էր, որ գործ ունենք դարերի մշակութային գործունեության հետևանքով առա-
ջացած արհեստական բարձունքի հետ: Մեր կողմից պայմանականորեն Կենտ-
րոնական անվանված (քանի որ այն Ամրացված թաղամասի, վաղքրիստոնեա-
կան գերեզմանոցի, անտիկ թաղմասերի և ուշմիջնադարյան ամրոցի համեմատ 
միջակա դիրք է գրավում) այս թաղամասի ողջ տարածքում նկատելի էին քա-
րաշեն կառույցների, ճարտարապետական զանազան բեկորների, թոնիրների, 
հորերի, հասարակ և ջնարակապատ խեցեղենի կտորտանքներ: Իսկ թաղամասի 
կենտրոնական հատվածում, մինչև պեղումները, դիտելի էին քարուկիր պատե-
րի մեծ զանգվածներ՝ ընկած արևմուտքից արևելք ձգվող ընդարձակ փոսորակի 
արևելյան և արևմտյան կողմերում: Նկատի ունենալով, որ Տիգրանակերտի տա-
րածքը XIX դարի վերջին նկարագրած Մակար Բարխուդարյանցը խոսում է 
Տիգրանակերտի տարածքում ընդարձակ եկեղեցու ավերակների մասին,3 մենք 
ենթադրեցինք, որ արևմուտքից արևելք ձգվող փոսորակը կարող է հենց նրա 
հիշատակած եկեղեցու մնացորդը լինել: Իրոք, 2006-2009 թթ. պեղումների 
արդյունքում (պեղումներն իրականացրել են Հ. Պետրոսյանը, Վ. Սաֆարյանը, 
Ա. Ժամկոչյանը, Տ. Վարդանեսովան, չափագրությունը՝ Լ. Կիրակոսյանը) մակե-
րեսից մոտ 3,5 մետր խորության վրա բացվեցին վաղքրիստոնեական մի ըն-
դարձակ տաճարի ավերակները (մեծ եկեղեցի, նկ. 2): Եկեղեցին իր ծավալա-
տարածական հորինվածքով պատկանում է IV-VI դարերում Հայաստանում և 

                                                
2 Նույն տեղում, էջ 327-330: Հոդվածում օգտագործվող ողջ պատկերագրական նյութը պատ-

կանում է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Արցախի հնագիտական 

արշավախմբին:  
3 Մ. Բարխուտարեանց, Արցախ, Բագու, 1895, էջ 20: 
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Կովկասում տարածված միանավ բազիլիկաների տիպին: Այն իր չափերով, ճա-
րատարապետական հորինվածքով ու հարդարանքով Արևելյան Կովկասի ամե-
նավաղ, ամենաընդարձակ և գեղազարդ միանավ սրահն է: Այն սկզբնապես եղել 
է արտաքուստ հնգանիստ աբսիդով միանավ սրահ: Հետագայում հնգանիստ 
ծավալը ներառվել է ուղղանկյուն ծավալի մեջ, հավելվել է հարավային ավան-
դատունը, որը մուտք է ունեցել դրսից: Պեղումները ավանդատանը հարավից 
կից բակում երևան են բերել փողրակներով ու կղմինդրներով պատրաստված 
ջրագիծ: Սա բավարար հիմք է ենթադրելու, որ հարավային ավանդատունը կա-
ռուցվել է որպես մկրտարան, և ջրագիծն էլ ապահովել է մկրտարանի ջրահե-
ռացումը: Ըստ երևույթին, ավանդատան կառուցումից հետո հավելվել է և հա-
րավային բացօթյա սյունասրահը: Կարծում ենք՝ նիստավոր աբսիդն ուղղանկ-
յուն ծավալի մեջ ներառելու պահանջը պայմանավորված էր հենց հարավից նոր 
սենյակի հավելումով:  

Սրբատաշ խոշոր բլոկներով ու կրաշաղախով իրականացված, եռաստիճան 
գետնախարսխի վրա դրված եկեղեցին ունեցել է արևմտյան մեկ, հարավային 
ու հյուսիսային զույգ շքամուտքեր, ատամնազարդ քիվ, փայտածածկ ու 
կղմինդրապատ տանիք: Շքամուտքերն ունեցել են պատկից զույգ սյուներ, 
որոնք ավարտվել են մանրամասն հարդարված խոյակներով: Հայտնաբերված 
երկու խոյակներից մեկը ներկայացնում է խաչը լուսատուների, երկրորդը՝ խաչն 
այգային միջավայրում (նկ. 3)՝ վաղքրիստոնեության մեջ քաջ հայտնի թեմանե-
րը: Նախնական տվյալներով, եկեղեցին VIII-IX դարերի սահմաններում ավեր-
վել և հրդեհվել է, և նրա ավերակների վրա բնակելի համալիրներ են կառուցվել: 
Միայն մոտ մեկ դար անց հարավային ավանդատանը կից հատվածը նորից 
պաշտամունքային գործառույթ է ձեռք բերում, այստեղ խաչքար է կանգնեց-
վում, որից դեպի հյուսիս և արևմուտք թաղումներ են կատարվում:  

Վաղքրիստոնեական նման մեծ բազիլիկայի առկայությունը կարևոր փաս-
տարկ է հօգուտ այն իրողության, որ վաղ միջնադարում Տիգրանակերտը պահ-
պանում էր հայկական նշանավոր բնակավայրի իր կարգավիճակը, և որ վաղ-
միջնադարյան հայ աղբյուրների (Սեբեոս, Կաղանկատվացի, Եղիա Արճիշեցի) 
վկայություններն Արցախի Տիգրանակերտի մասին լիովին համապատասխա-
նում են պատմական իրականությանը։  

Եկեղեցու ճարտարապետական առանձնահատկություններին կարելի է հա-
վելել և հյուսիսային երկու մուտքերը: Եթե արևմտյան մուտքի առկայությունը 
միանգամայն օրինաչափ էր, և բնական էին թվում նաև հարավային զույգ մուտ-
քերը, նկատի ունենալով եկեղեցու չափերը և հարավից կից կառույցները, ապա 
արտառոց էր հյուսիսային զույգ մուտքերի առկայությունը: Վաղքրիստոնեա-
կան տաճարները, որպես կանոն, հյուսիսային մուտք չեն ունենում, միայն եզա-
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կի դեպքերում, երբ, տեղանքի թելադրանքով, անհնար էր արևմտյան կամ հա-
րավային մուտքի բացումը՝ կարելի է հանդիպել հյուսիսիային մուտքի: Այս հան-
գամանքը հիմք էր տալիս ենթադրելու, որ եկեղեցուն հյուսիսից հարող բակում 
ինչ-որ կարևոր կառույց (կամ կառույցներ) է եղել, ինչն էլ պայմանավորել է դե-
պի հյուսիս զույգ մուտքերի բացումը: Ուստի եկեղեցու և նրան անմիջապես հա-
րող հարավային բակի բացումից հետո որոշեցինք պեղումները շարունակել դե-
պի հյուսիս: Պեղումներն այստեղ երևան բերեցին արտաքուստ ընդգծված աբ-
սիդով բազիլիկայի (փոքր եկեղեցի), նրան հարավից կից խաչակիր կոթողի 
(հիմնախարիսխը, պատվանդանը, սյան ու թևավոր խաչի բեկորները), արև-
մուտքից կից տապանաբակի և արևելյան աբսիդի տակ գտնվող դամբարանի 
մնացորդները:  

Թեև փոքր եկեղեցուց (նկ. 4) պահպանվել են միայն որմնախարսխի սրբա-
տաշ քարերը (այն էլ ոչ ամբողջովին), սալահատակի մի քանի սրբատաշ քարերը 
և անմշակ քարերով ու կրաբետոնով իրականացված հիմքերը, լրիվ ընթեռնելի 
են նրա հատակագիծը, ծավալային լուծումը և շինարվեստը: Այն երկաստիճան 
որմնախարսխի վրա դրված ուղղանկյուն հատակագծով, արտաքուստ շեշտված 
աբսիդով, արևմտյան և հարավային մուտքերով միանավ՝ բավականին անձուկ 
սրահ է (աղոթասրահի ներքին չափերը՝ 9,8 x 4,5 մ, արտաքին չափերը՝ 16,3 x 
8,3 մ): Եկեղեցու հարավային բակը մոտ 5 մ լայնությամբ պատված է կոպտա-
տաշ անկանոն սալաքարերով՝ ըստ երևույթին հավասար՝ հուշակոթողի գետնա-
խարսխի լայնությանը: Դեպի հարավային մուտքն ուղղորդող սալահատակը 
շարված է ավելի մեծ քարերով, ընդ որում, դրանցից մեկը մ.թ.ա. I հազարամա-
յակի սկզբի մարդակերպ կոթող է: Այսպիսով, գործ ունենք եկեղեցու, նրան հա-
րավից կից հուշակոթողի և սալահատակ բակով համալիրի հետ: 

Տիգրանակերտի մասունքարան-դամբարանը 

Արցախի Տիգրանակերտի 2013 թ. պեղումների ժամանակ Կենտրոնական 
թաղամասի Վաղքրիստոնեական հրապարակում, նորաբաց փոքր եկեղեցու ար-
տաքուստ շեշտված աբսիդի արևելյան ծայրակետում բացվեց չորս խոշոր քարե 
բլոկներով պարփակված մի ուղղանկյուն տարածք, որտեղ մշակութային շերտը 
խորանում էր բնահողի մեջ (պեղումներն իրականացրել են Հ. Պետրոսյանն ու 
Տ. Վարդանեսովան, չափագրությունը՝ Լ. Կիրակոսյանը): Ուղղանկյանը հավա-
սար դրված հորատի (1,95 × 1,50 մ) պեղումների արդյունքում, բակի մակար-
դակից 1,40 մ խորության վրա, բացվեց սալահատակ՝ կազմված երեք սրբատաշ 
քարերից: Սալաքարերի տակ վավերացվեց բնահողը: Ակնհայտ էր, որ գործ 
ունենք եկեղեցու աբսիդի տակ գտնվող ինչ-որ կառույցի մնացորդների հետ: 
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2014 թ. Պեղումները դեպի 
արևմուտք բացեցին կառույ-
ցի հարավային և հյուսիսիա-
յին պատերի հատվածները՝ 
շարված կրաքարե սրբատաշ 
բլոկներով, գլանաձև թաղի 
առանձին մասերը՝ նույնպես 
սրբատաշ քարերով (նկ. 5, 
գծ. 3): Հյուսիսիսային և հա-
րավային պատերում բացվե-
ցին նույնպես սրբատաշ 
բլոկներով իրականացված 
մեկական խորշ: Ինչպես 
պարզեցին հետագա պե-
ղումները, ողջ կառույցն 

իրականացված է խոշոր սրբատաշ քարերով, ունի արևմուտք-արևելք հստակ 
կողմնորոշում, գլանաձև թաղ, միակ արևելյան մուտք: Հարավային և հյուսիսա-
յին պատերի մեջ ներկառուցված են ուղղանկյուն-զուգահեռանիստ ծավալով, 
արևելյան մասերում թեթևակի կլորացող խոռոչ-պատրհաններ, որոն,ք ամե-
նայն հավանականությամբ, նախատեսված են եղել սրբերի մասունքների 
համար:  

Դամբարանի մաքրումը 
թույլ տվեց վերջնական և ամ-
բողջական պատկերացում 
կազմել նրա կառուցվածքի և 
կառուցման հանգամանքների 
վերաբերյալ: Ի մասնավորի, 
դամբարանին հարավից կից 
տարածքի պեղումները երևան 
բերեցին նաև նրա տանիքի մի 
հատվածը՝ պատված կրաշա-
ղախե սվաղով: Այն թույլ 
տվեց եզրակացնել, որ դամ-
բարանն արտաքինից ունեցել 
է մոտավոր երկթեք սվաղա-
պատ ծածկ, որի վերին վերա-
կանգնվող ծայրակետը փոքր-
ինչ բարձրացել է եկեղեցու 

Նկ. 5. Տիգրանակերտ,  

դամբարան-մասունքարանը, 2017 թ. 

Գծ. 3. Տիգրանակերտ, դամբարան-մասունքարանի 

հատակագիծը 
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հատակի մակերեսից և դրսից ներառվել է բեմի ծավալի մեջ: Երկրորդ կարևոր 
մանրամասը հարավային մասում աբսիդի՝ թաղին համապատասխանող մասի 
ներքնաշարի իրականացումն էր երկրորդական օգտագործման կոպտատաշ և 
սրբատաշ խոշոր բլոկներով, ինչը հնարավորություն տվեց հավաստել, որ թաղի 
վրա կողային ճնշումը թուլացնելու համար այն ներառվել էր յուրօրինակ պաշտ-
պանիչ պատյանի մեջ: Սա կարևոր կռվան է՝ պնդելու, որ եկեղեցին կառուցվել 
է դամբարանի հետ միաժամանակ և դամբարանի վրա:  

Երբ հորատն արդեն դամբարանի հատակի մակերևույթի համեմատ խորաց-
վել էր 2,8 մ ու մշակութային շերտը դեռ շարունակվում էր, որոշվեց դադարեց-
նել պեղումները, քանի որ փլուզման սպառնալիք կար: Հորատից հանվեցին 
այնտեղ ընկած կվադրերը, և այն վերալցվեց հողով՝ մինչ հատակի նիշը: 

Չնայած կրած ավերածություններին, դամբարանի քարերի մեծամասնու-

թյունը հայտնաբերվել է, և նրա վերականգնումը որևէ խնդիր չի հարուցում: 

Կարելի է փաստել, որ այն Աղցքի արքայական դամբարանի և Ամարասի ս. Գրի-

գորիսի դամբարանից հետո նման լավ պահպանված երրորդ կառույցն է վաղ-

քրիստոնեական հայ մշակույթում: Պեղումների արդյունքները հնարավոր են 

դարձնում վավերացնել այս տիպի կառույցի մի նոր հորինվածք, որի հիմնական 

առանձնահատկությունը միակ արևելյան մուտքն է (նկ. 6):  

Դամբարանն ավերվել է VIII-IX դարերի սահմանին՝ վաղքրիստոնեական 

հրապարակի կործանման ժամանակ, սակայն շինությունը դարեր շարունակ 

եղել է հետաքրքրասերների և գանձախույզների փորփրումների առարկան, որի 

հետևանքով նախնական հատակը չի պահպանվել: Այսու՝ դիաթաղման հարցը 

մնում է առկախ: 

2014 թ. պեղումներից հետո հստակորեն կարելի է վերականգնել Տիգրա-

նակերտի վաղքրիստոնեական հրապարակի գոյացման ընթացքը. սրբերի մա-

սունքներով դամբարանի կառուցում, որի վրա հիմնվում է այդ սրբերին նվիր-

ված եկեղեցին, ապա հուշակոթողի կառուցում նրանից հարավ-արևելք, փոքր 

եկեղեցուն արևմուտքից կից տապանաբակի առաջացում, մեծ եկեղեցու կառու-

ցում՝ փոքր եկեղեցու հարավային կողմում: 

Ամարասի սուրբ Գրիգորիսի մասունքարան-մատուռի  

հնագիտական հետազոտությունը 

Տիգրանակերտի դամբարանում միակ մուտքի արևելյան տեղադրությունը, 
ինչը խիստ արտառոց է վաղքրիստոնեական դամբարանային կառույցների հա-
մար, հիմք հանդիսացավ պեղումներ նախաձեռնել Արցախի ամենահայտնի 
վաղքրիստոնեական դամբարանային կառույցում ՝  Ամարասի ս. Գրիգորիսի 
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դամբարան-մատուռում (պե-
ղումներն իրականացրել են Հ. 
Պետրոսյանը և Ն. Երանյանը, 
չափագրությունը՝ Լ. Կիրակոս-
յանը և Լ. Մինասյանը), որի 
հիմնական ծավալը գտնվում 
է ներկա եկեղեցու արևելյան 
խորանի տակ, որը հարավա-
յին ու հյուսիսային մուտքերի 
հետ միասին, ըստ որոշ դի-
տարկումների, ունեցել է նաև 
արևելյան մուտք4, որի հետքե-
րը պետք էր փնտրել եկեղե-
ցուց դուրս՝ նրա արևելյան 
պատին կից հատվածում: 
Իրոք՝ եկեղեցու արևելյան 
պատին կից հատվածում ձեռ-
նարկած պեղումները երևան 
բերեցին մատուռ-դամբարա-
նի շարունակությունը՝ արևել-
յան շքամուտքը, շքամուտքի 
առջևի սալահատակը և դեպի 
դամբարանն իջնող վեց աս-
տիճաններից բաղկացած 
մուտքը (նկ. 7, 8, գծ. 4): Այս 
պեղումների էական արդ-
յունքներից մեկն էլ մակերե-
սից 3 մ խորության վրա պա-
տերն արտաքուստ շրջանցող 
գետնախարսխի հայտնաբե-
րումն էր, ինչը հնարավոր 
դարձրեց հավաստել,5 որ 
դամբարանը եղել է ոչ թե 

                                                
4 Մ. Բարխուդարյանց, նշվ. աշխ., էջ 113, Ե. Լալայան, «Վարանդա», Ազգագրական հանդես, № 

2, 1897, էջ 38: Մ. Հասրաթյան, Հայկական ճարտարապետության Արցախի դպրոցը, Երևան, 

1992, էջ 22: 
5 Դամբարանի կիսագետնափոր լինելը ժամանակին նշել է և Մ. Հասրաթյանը (նշվ. աշխ., էջ 21): 

Գծ. 4. Ամարաս, ս. Գրիգորիսի  

դամբարան-մասունքարանի  

հատակագիծը պեղումներից հետո, 2014 թ. 

Նկ. 7. Ամարաս, ս. Գրիգորիսի դամբարան-

մասունքարանի արևելյան մուտքը  

պեղումներից հետո, 2014 թ. 
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ստորգետնյա, այլ կիսագետենափոր: Այդ մասին մինչև պեղումները հուշում էին 
նաև բեմի տակի հատվածի հարավային աստիճանավանդակի վերևում և սրահի 
արևմտյան պատում եղած լուսամուտների բացվածքները, որոնք այժմ փակված 
են: Կառույցը պեղումներով բացված արևելյան մուտքի առաջին աստիճանի 
մարկարդակից ներքև գտնվել է գետնի տակ, իսկ դրանից վերև՝ գետնից վեր:  

Պեղումներով հայտնաբերված հարյուրից ավելի վաղմիջնադարյան կղմին-
դրի բեկորները վկայում են, որ կառույցի տանիքը եղել է կղմինդրապատ:  

Վաճառի սուրբ Ստեփանոս մասունքարանի  

հնագիտական հետազոտությունը 

Տիգրանակերտի և Ամարասի դամբարան-մատուռների շարքին կարելի է 
դասել և Արցախի մեկ այլ՝ ս. Ստեփանոսի մատուռ-դամբարանը պատմական 
Վաճառ բնակավայրում, որի հնագիտական հետազոտությունն Արցախի հնագի-
տական արշավախմբի կողմից (Հ. Պետրոսյան, Ա. Գաբրիելյան, Լ. Մինասյան) 
իրականացվել է 2017 թ.6: Կրաքարի սրբատաշ սալերով և քարուկիր միջուկով 
կերտված դամբարանից 
մինչև պեղումները երևում 
էր միայն արևելյան պատի 
փլվածքը: Ինչպես պար-
զեցին պեղումները, դամ-
բարանն իրենից ներկա-
յացնում է արտաքնապես 
համարյա քառակուսի կի-
սագետնափոր մի կառույց 
(3,90 ×4,10 մ), որի կի-
սագլան թաղով նեղ 
սրահն արևմուտքում նե-
րառում է կրկնակի պա-
տով ստեղծված «պահա-
րան», որում, ամենայն 

                                                
6 Հ. Պետրոսյան, «Վաճառի սուրբ Ստեփանոս վանքի հնագիտական հետազոտության հիմ-

նական արդյունքները և նորահայտ արձանագրությունները», Սեդրակ Բարխուդարյան 120: 

Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2019, էջ 11-30: Նույնի՝ «Վաճառի սուրբ Ստե-

փանոս վանքի պեղումները և համաքրիստոնեական սրբերի ու մասունքների արդիականաց-

ման խնդիրները 13-րդ դարում», Հայաստանը և արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը, 

Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ և զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2017, էջ 

231-237: 

Նկ. 9. Վաճառ, ս. Ստեփանոսի դամբարան-մասունքարանը 

պեղումներից հետո, տեսքն արևելքից, 2017 թ. 



 

228 Համլետ Պետրոսյան  

հավանականությամբ, պահ-
վել է սրբի մասունքատուփը  
(նկ. 9, գծ. 5): Դամբարանն 
ունի միակ՝ խիստ նեղ ու 
ցածր արևելյան մուտք, ինչը 
հիմք է տալիս ենթադրելու, 
որ այն օգտագործվել է 
միայն եզակի դեպքերում՝  
երբ մասունքները տարվել 
են եկեղեցի կամ մատուռ՝ 
այնտեղ ընթացող ծիսակա-
տարության ժամանակ օգ-
տագործելու նպատակով:  

Դամբարանի հարավա-

յին պատի խիստ մեծ լայ-

նությունը (մոտ 1,90 մ) և 

պեղումներով հայտնաբերված քանդակազարդ խաչակալն ու թևավոր խաչի բե-

կորները (նկ. 10, 11) հիմք են տալիս ենթադրելու, որ նրա վրա կանգնեցված է 

եղել խաչակիր կոթող, այսինքն՝ դամբարան-մասունքարանը կառուցելիս նա-

խատեսված էր նաև կոթողի կառուցումը: Երկրորդ հարկի ներկա երկապսիդ 

մատուռը, որ բացվել է պեղումներով (պահպանվել են կրաշաղախ հատակը, 

հարավային պատի և հարավային աբսիդի պատերի երկու շարքերը) ամբողջու-

թյամբ կառուցվել է XIII դարի կեսերին7:  

Տիգրանակերտի, Ամարասի և Վաճառի կառույցների  

տիպաբանությունը և ժամանակագրությունը 

Ինչպես տեսանք, եթե Տիգրանակերտի դամբարանն ուղղակի ներառված է 

եկեղեցու ավագ խորանի տակ, ապա ս. Գրիգորիսի մատուռը կարծես փորձում 

                                                
7 Պեղումներով հայտնաբերվել են նաև դամբարանի վրա XIII դարում կառուցված մատուռի 

հարավային պատի մեջ բացված լուսամուտի եզրաքարերը, քանդակազարդ պարակալը, 

արևմտյան մուտքի սյունաշար տրամատավորումով եզրաքարերը: Մինչև XIX դարի վերջերը 

մատուռը կանգուն է եղել, նրա պատերին եղել են մի շարք արձանագրություններ, այդ թվում 

և շինարարական. վերջինս հայտնում էր, որ մատուռը կառուցել է Խաչենի իշխան Հասան 

Ջալալի կին Մամքանը՝ 1251թ.: Մատուռին հյուսիսից կից նույնանուն եկեղեցին էլ, համա-

ձայն աևձանագրության, 1229 թ.՝ այստեղ ս. Ստեփանոսի մասունքները գտնելու կապակ-

ցությամբ կառուցել է Հասան Ջալալը (մանրամասն տե՛ս Հ. Պետրոսյան, «Վաճառի սուրբ 

Ստեփանոս վանքի հնագիտական հետազոտության հիմնական արդյունքները…», էջ 13-14):  

Գծ. 5. Վաճառ, ս. Ստեփանոսի դամբարան-

մասունքարանի հատակագիծը 

պեղումներից հետո, 2017 թ. 
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է համադրել դամբարանն ու մատուռը. այն ստորգետնյա հատվածի հետ միա-

սին ունեցել է նաև լուսամուտներով պսակվող վերգետնյա հատված, բավակա-

նին ընդարձակ սրահ, ինչը ենթադրելի է դարձնում ծիսական արարողություն-

ների հավանականությունը հենց դամբարանում: Վաճառի դեպքում մենք արդեն 

գործ ունենք դամբարանի և նրա վրա տեղադրված խաչակիր կոթողի հետ: 

Նման բազմազանությունը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ ճարտարապետներն 

ու շինարարները, ըստ էության, փորձում էին գտնել թաղման կառույցի և ծի-

սական տարածքի փոխհարաբերության ավելի հարմար ձևեր, ինչը նաև կարող 

է նման կառույցների ժամանակագրական հերթականության մասին վկայել՝ 

Տիգրանակերտ, Ամարաս, ապա Վաճառ: Ս. Գրիգորիսի մատուռի թվագրու-

թյունը V դարի վերջերով, թվում է, որևէ կասկած չի հարուցում: Որոշակիորեն 

հստակեցված պատմական կոնտեքստից զատ8 այդ մասին կարող են վկայել 

նաև սրահի պարակալի և հարավային շքամուտքի քանդակները: Տիգրանակեր-

տի դամբարանը նախորդել է փոքր եկեղեցուն, որն էլ նախորդել է մեծ եկեղե-

ցուն: Վերջերս մենք ստացել ենք փոքր եկեղեցուն արևմուտքից կից տապանա-

բակի երկու թաղումների ոսկորների ածխածնային անալիզի տվյալները. սար-

կոֆագային թաղում՝ 420-565 թթ., սալարկղային թաղում՝  566-655 թթ.9, ընդ 

որում պետք է նկատի ունենալ, որ թաղումները կատարվել են, երբ եկեղեցին 

արդեն կառուցված էր՝ քանի որ դրանք անմիջապես հպվել են նրա արևմտյան 

պատին: Հատկապես կարևոր են առաջին անալիզի տվյալները, ըստ որոնց, 

առաջին սարկոֆագում թաղումը կատարվել է 420 թ. հետո, բայց ոչ ուշ քան 

565 թ.: Այնպես որ, Տիգրանակերտի դամբարանի կառուցումը V դարի երկրորդ 

կեսում և ամենուշը VI դարի սկզբներին՝ նկատի ունենալով նաև երկու եկեղե-

ցիների ծավալատարածական, շինարարական ու մեծ եկեղեցու քանդակային 

հորինվածքները, կասկած չի հարուցում: Սրան կարելի է հավելել նաև մեծ եկե-

ղեցում գտնված կավե սկավառակի արձանագրությունը, որին կանդրադառ-

նանք ստորև:  
Առայժմ կարելի է խոսել երեք դամբարան-մասունքարանների մասին, 

որոնց ծավալային լուծման առանձնահատուկ կողմը դրանց արևելյան 
մուտքն է10: Վաղքրիստոնեական Արևելքում արևելյան մուտքով դամբարաններ 

                                                
8 Մովսէս Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, քննական բնագիրը և ներա-

ծությունը` Վ. Առաքելյանի, Երևան, 1983, էջ 83:  
9 Այս անալիզների համար ես երախտապարտ եմ արշավախմբի մարդաբան Պոլ Բեյլիին, հա-

յագետ Պատրիկ Տոնապետյանին և արվեստաբան Աննա Լեյլոյանին՝ իրենց մասնագիտա-

կան և ընկերական աջակցության համար: 
10 Նկատենք, որ արևելյան մուտքն ամենևին էլ չի նշանակել քրիստոնեության մեջ ընդունված 

արևմուտք-արևելք գաղափարածիսական դոմինանտ ուղղության անտեսում: Այդ մասին 
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հայտնի չեն: Նման ծավալատարածական լուծում չեն երևան բերում նաև Հա-
յաստանի այլ վայրերից հայտնի դամբարանները (Աղցք, Հռիփսիմե, Գայանե, 
Թալին, Օշական, Նախճավան ևն): Միակ դամբարանը, որն ունի արևելյան 
մուտք, Տիրոջ քարանձավ-գերեզմանն է Երուսաղեմում11: Այս բացառիկ հանգա-
մանքը հիմք հանդիսացավ, որ հատուկ ուշադրություն դարձնենք Աղվանից եկե-
ղեցու (որի իրավասության տակ էին գտնվում V դարի կեսերին սասանյան ար-
քունիքի կողմից Աղվանից թագավորությանը միացված Մեծ Հայքի Արցախ և 
Ուտիք նահանգները) և Երուսաղեմի պատմա-մշակութային կապերին: 

Արցախի արևելյան մուտքով մասունքարան-դամբարանները  

և Վաչագան Բարեպաշտի կրոնական ռեֆորմը 

Իրենց ծավալատարածական առանձնահատուկ լուծումներով և հատկա-
պես արևելյան մուտքով արցախյան այս կառույցները ենթադրելի են դարձնում, 
որ տվյալ դեպքում գործ ունենք կոնկրետ կրոնական մի բարեփոխման հետ, որը 
փորձել է վարչաքաղաքական նպատակներով առանձնահատուկ՝ Հայ եկեղե-
ցուց տարբերվող ծագումնաբանական և դրանից բխող դավանական ու ծիսա-
կան կերպար հաղորդել Աղվանից եկեղեցուն: Այս առումով արտակարգ հե-
տաքրքրություն է ներկայացնում Աղվանից արքա Վաչագան Բարեպաշտի՝ V դ. 
վերջին քառորդում կամ VI դ. սկզբում իրականացրած եկեղեցական բարեփո-
խումը, որի արդյունքում նոր կանոնակարգ մշակվեց Աղվանից եկեղեցու համար: 
Ընդ որում, հարկ ենք համարում հատուկ ուշադրություն դարձնել հենց Վաչագան 
Բարեպաշտի բարեփոխումների հետ կապվող երկու թեմաների՝ Եղիշայի վարքա-
բանության և Աղվանքի՝ որպես արևելյան երկրի ընկալումների վրա:  

                                                
վկայում են ինչպես Գրիգորիսի մատուռի ծավալատարածական լուծումը, այնպես էլ Տիգ-

րանակերտի դամբարանի խորշերի կառուցվածքը, որոնց ներքին արևելյան ծավալներն 

ունեն ընդգծված կորացումներ՝ այսինքն սրբերի մասունքներին երկրպագելու ուղղվածու-

թյունը եղել է արևմուտքից արևելք:  

 Արևելյան մուտք է վերագրվել նաև Բուն Աղվանքի որոշ վաղ եկեղեցիների: Օրինակ, ադրբե-

ջանցի հնագետ Ռ, Վահիդովը, ենթադրել է որ արևելյան մուտք է ունեցել Մինգեչաուրի ամե-

նավաղ եկեղեցին (ըստ հետազոտողի` IV-V դդ.): Քանի որ կառույցի երեք պահպանված 

պատերի մեջ մուտք չկա, իսկ արևելյան աբսիդը չի պահպանվել, նա եզրակացրել է, որ մուտ-

քը, հավանաբար, եղել է արևելքից (Р. М. Ваидов, Мингечаур в 3-8 веках, Баку, 1966, с. 

95-97): Ադրբեջանցի մեկ այլ հետազոտող` Ռ. Գեուշևը ենթադրել է, որ տվյալ դեպքում բեմը 

եղել է կառույցի կենտրոնում, իսկ մուտքն՝ արևելքում (Р. Б. Геюшев, Христианство в 

Кавказский Албании, Бакы, Элм, 1964, с. 83): Ըստ Ռ. Գեուշևի, արևելյան մուտք է ունեցել 

և Եղիշայի նախնական տաճարը Ջրվշտիկում (էջ 83): Տիգրանակերտի և Գյավուրկալայի 

պեղումները, ուր երեք եկեղեցիներից և ոչ մեկը արևելյան մուտք և աբսիդի կանոնից շեղվող 

տեղադրություն չունեն, կասկածի տակ են դնում նման ենթադրությունները:  
11 Wilkinson John, “The Church of the Holy Sepulchre,” Archaeology, Vol. 31, № 4 

(July/August), 1978, pp. 6-13. 
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Ըստ Կաղանկատվացու պատմության՝ Վաչագանին վերագրվող կրոնական 
ռեֆորմի հիմնական ուղղություններից մեկը Աղվանից եկեղեցու սրբադասու-
թյան նոր կարգի սահմանումն էր՝ սրբերի մասունքների գյուտերի (պատմական 
հիմք, պաշտամունք-պահեցողություն, երազ-տեսիլք, լույսի հրաշալի ծագում-
ցուցում, անուշահատություն, արդեն հայտնաբերված նշխարների օգտագոր-
ծում, նոր նշխարների հայտնաբերում և բաժանում), սրբերի անվանացանկի 
հստակեցման (Զաքարիա, Պանդալեոն12, Գրիգորիս, Գրիգոր, Հռիփսիմե, Գայա-
նե) և այդ մասունքներն ամփոփող մատուռ-դամբարանների կառուցման միջո-
ցով (Գրիգորիսինը՝ Ամարասում, Պանդալեոնինը՝ Դյուտականում, Եղիշայինը՝ 
Ջրվշտիկում)13:  

Երկրորդը Աղվանքի՝ որպես արևելյան երկրի (ընդ որում, որոշ կոնտեքստ-
ներում՝ հենց դրանով Հայաստանից տարբերվող) գաղափարաբանությունն է, 
որը վկայված ենք տեսնում ինչպես Վաչագանի պատմության մեջ14, այնպես էլ 
հետագայում: Կարծում ենք՝ այն անմիջական կապ ունի հենց Երուսաղեմի՝ որ-
պես քրիստոնեական աշխարհի կենտրոնի և փրկագործության գաղափարի 
հետ: Սրան կարծես համահունչ է Աղվանից եկեղեցու ծագումը Երուսաղեմից 

                                                
12 Դեռ Ն. Ակինյանն է նկատել, որ Զաքարիայի (Հովաննես Մկրտչի հոր) և Պանտալեոնի մա-

սունքներն ընտրված են ի հակադրություն ս. Հովհաննու և Աթանագինեի, որոնց մասունք-

ները Գրիգոր Լուսավորիչն էր բերել Հայաստան (Ն. Ակինեան, Մովսէս Դասխուրանցի (կո-

չուած Կաղանկատուացի) և իր պատմութիւն Աղուանից, Վիեննա, 1970, էջ 45-14): Նա նաև 

նկատել է, թե Պանտալեոնի (ամենառյուծ) անունը հնարավոր է համադրելի է Երուսաղեմի 

Պանդա վանքի՝ որպես այս անվան կրճատ ձևի հետ (նույն տեղում, էջ 146): 
13 Կաղանկատուացի, էջ 56-88:  
14 Նույն տեղում, էջ 56-88: V-VI դդ. Երուսաղեմի և Աղվանից եկեղեցու անմիջական կապերի 

մասին կարող է վկայել նաև Անաստաս վարդապետի կողմից VI դ. 70-ական թվականներին 

կազմված հայկական վանքերի ցանկը, ուր ներառված են նաև Աղվանից եկեղեցուն պատ-

կանող վանքերը (Պ. Չոբանյան, «Անաստաս վարդապետի կազմած Երուսաղեմի հայկական 

վանքերի ցուցակի ժամանակի հարցի շուրջ», ՊԲՀ N1, 2001, էջ 27-46), որը ներառվել է նաև 

Կաղանկատվացու պատմության մեջ (Կաղանկատուացի, էջ 285-286): Այդ ցանկը հանվանե 

պարունակում է Աղվանից եկեղեցուն պատկանող տաս վանքեր, որոնցից վեցի անուները 

(Մռավի, Պարտավի, Շամքորի, Արցախի, Ամարասի, Կաղանկատույքի) գտնվում են Արցախ-

Ուտիքում: Ավելի քան հավանական է, որ Վաչագանի կրոնական ռեֆորմը որպես հիմնական 

ինտելեկտուալ ու ծիսական տարածք, ուներ Քռի հայկական (թե՛ պատմականորեն և թե՛ 

իրականում) աջափնյակը, որը ոչ վաղ անցյալում Աղվանից թագավորությանը Սասանյան-

ների կողմից միացրած Մեծ Հայքի Արցախ և Ուտիք նահանգներն են: Այս տեսակետից 

ուշագրավ են նաև Եղիշայի նահատակության վայրից` Քռի աջափնյակից Վաչագան Բարե-

պաշտի կողմից սրբի մասունքների տեղափոխումը Արցախի Ջրվշտիկ (հետագայում ՝  Եղիշա 

առաքյալի) վանք (Կաղանկատուացի, էջ 12), Վաչագանին վերագրվող հետսագույն դամբա-

րանի, տապանաքարի և խաչքարի առկայությունը նույն վանքում: Նկատենք, որ նույն 

աղբյուրի հավաստի տեղեկություններով Գրիգորիսի մատուռը կառուցվել է հենց Վաչագան 

Բարեպաշտի անմիջական հրամանով (նույն տեղում, էջ 64-88):  
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բխեցնելուն ուղղված Եղիշա առաքյալի վարքաբանությունը, որն ըստ այդ 
պատմության համապատասխան հատվածի՝ Աղվանք եկավ հատուկ շրջանցելով 
Հայաստանը15: 

Այսպիսով, մենք ունենք V-VI դդ. սահմանագծում Տիրոջ գերեզմանի ուղ-
ղությանը համապատասխանեցված դամբարանային կառույցներ, երկիրը 
արևելյան համարող գաղափարաբանություն, եկեղեցուն երուսաղեմյան ծա-
գում վերագրող լեգենդ: Եվ ունենք մի հզոր տիրակալ, որը փորձել է կրոնական 
ռեֆորմների միջոցով իր թագավարության եկեղեցուն հաղորդել անկախ կար-
գավիճակ:  

Ալեքսան Հակոբյանն իր վաղ քննություններում Վաչագանի պատմությունը 
(ներառյալ և «Աղվենի կանոնները») համարում էր «ծրագրային լեգենդ»՝ 
ստեղծված VI դ. կեսերին և դրանով իսկ կասկածի տակ էր առնում նրա պատ-
մականությունը16: Նորագյուտ դամբարանների և պատմական տվյալների հա-
մադիր մեր քննությունը կարծես թե ցուցում է, որ այս մոտեցումներն ու պատ-
կերացումները շատ ավելի վաղ են ձևավորվել17: Մեր կարծիքով՝ հենց հզոր ար-
քան է, որ պիտի փորձեր երկրի եկեղեցուն իր թագավորությանը պատշաճող 
ինքնուրույնություն հաղորդել, գործընթաց, որը կարող էր ավելի հստակեցվել 
ու վերջնական տեսքի բերվել հետագա դարերում18: Վաչագանի ռեֆորմը փոր-
ձում էր համաքրիստոնեական, հայ-քրիստոնեական ավանդույթների կողքին 
ձևավորել նաև սեփական ավանդույթները (Արևելյան երկիր, Երուսաղեմյան 
առաքյալ, «սեփական» սրբեր): Եվ դրա նյութականացված, մեզ հասած արտա-

                                                
15 Կաղանկատուացի, էջ 10-11: 
16 Акопян А. А. Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках, Ере-

ван, 1987, с. 186-187: Նկատենք, որ Վաչագանի պատմականությունը ժամանակին, շատ 

ավելի կտրուկ ձևակերպումներով կասկածի է ենթարկել ականավոր հայագետ Ն. Ակինյանը, 

տե՛ս Ն. Ակինեան, Մովսէս Դասխուրանցի..., էջ 126-127:  
17 Իր վերջին հրապարակման մեջ Ա. Հակոբյանը «Վաչագանի վեպը» վերագրում է VI դ. 

ամենասկզբին, ինչն ակնհայտորեն ավելի է համապատասխանում վերը քննված կառույց-

ների ժամանակին և, հայտնի չափով պատմականություն է հաղորդում նրա կերպարին (Ա. 

Հակոբյան, Աղուանից թագաւոր Վաչագան II-ի «Բարեպաշտ» կերպարի կերտումը «Վաչագանի 

վէպ»-ում. VI դ. սկիզբ, ձեռագրի իրավունքով: Շնորհակալություն ենք հայտնում հետազո-

տողին այդ աշխատանքին ծանոթանալու համար): 
18 Կաղանկատվացու պատմությունը Եղիշայի գործունեության հիմնական տարածք է դիտում 

Կուրի ձախափնյակը: Սրան համապատասխանում է և հետսագույն ավանդույթը՝ ընդհուպ 

մինչև XIX դ.: Վաչագանը թերևս փորձել է այդ ավանդույթի որոշ դրսևորումներ տեղափոխել 

աջափնյակ (Եղիշա առաքյալի անունով երկու վանքերի հիմնում Արցախում ՝  Ամարասի 

հարևանությամբ և Մեծ Կվենքում: Ինչպես նշեցինք` Եղիշա առաքյալ կամ Ջրվշտիկ վանքում 

է ըստ ավանդության թաղվել է և Վաչագանը. այստեղ պահպանվել են նրա անունով հետ-

սագույն՝ X-XI դդ. դամբարանը, տապանաքարը և խաչքարը): 
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հայտություններից մեկն էլ մեր կարծիքով արևելյան մուտքով մատուռ-դամբա-
րաններն են:  

Դառնալով Տիգրանակերտին՝ նշենք, որ քրիստոնեության առաջին դարե-

րում մեծ դերակատարում ունեցած այս քաղաքը Վաչագանի հետ կապող 
կարևոր հանգամանքներից մեկն էլ մի յուրօրինակ գտածո է՝ պեղված քաղա-

քային եկեղեցում 2008 թվականին: Այն կավե փոքրիկ սկավառակ է, որի մի 

երեսին փորագրված է շրջանի մեջ ներառված հավասարաթև խաչ, մյուս երե-
սին՝ մորթե գլխարկ կրող, բեղ-մորուքով տղամարդու դիմապատկեր (նկ. 12, 

գծ. 6): Սկավառակն ունեցել է միջանցիկ երկու անցքեր, որոնց օգնությամբ 

կապվել է ինչ-որ փաթույթի կամ տուփի և յուրօրինակ «դրոշմակնիքի» դեր է 
կատարել: Սկավառակի վրա փորագրված են հայերեն արձանագրություններ, 

որոնցից հիմնականը հայտնում է. «ԵՍ/ ՎԱՉ[Է] (կամ ՎԱՉ[ԱԳԱՆ]) / ԾԱՌԱՅ 

Տ[ԵԱՌ]Ն19»:  
Սկավառակը գտնելու հանգամանքների, պատկերագրության և հայերեն 

տառաձևերի քննությունը թույլ է տալիս այն վերագրել V-VII դարերին: Վաչե և 
Վաչագան անձնանունները նշյալ ժամանակ կրել են մի քանի անձինք: Նրանց 

շարքում հատկապես առանձնանում է Վաչագան Բարեպաշտ արքան, որն ըստ 
նրա մասին ստեղծված զրույցի՝ հրավիրել է Աղվենի եկեղեցական ժողովը20 և, 
ինչպես նշեցինք, շատ ժամանակ է հատկացրել սրբերի մասունքների հավաք-
մանը. հանգամանքներ, որոնք կարող են համահունչ լինել մեր սկավառակի գոր-
ծառույթի և արձանագրության թեմայի հետ: Այժմ, նկատի ունենալով նաև վաղ-
քրիստոնեական դամբարան-մասունքարանի հայտնաբերումը, որտեղ հատուկ 

                                                
19 Հ.  Պետրոսյան, Ա. Ժամկոչյան, «Հայերեն արձանագրություններով սկավառակ Արցախի 

Տիգրանակերտից», ՊԲՀ № 1, 2009, էջ 166-176: 
20 Կաղանկատուացի, էջ 89-94: 

Գծ. 6. Հայերեն արձանագրություններով կավե սկավառակ Տիգրանակերտի  

մեծ եկեղեցու պեղումներից, գրչանկար 
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որմնախորշեր են եղել՝ հատկացված սրբերի մասունքներին, կարող ենք հավա-
նական համարել, որ նման «դրոշմակնիքով» կարող էին կնքվել սրբերի մա-
սունքների պահարանները: 

Տիգրանակերտի այս գտածոն փաստորեն Արցախի տարածքում հայտնա-
բերված ամենահին հայերեն արձանագրություններից մեկն է, և լավագույն 
փաստարկն է Խաչենագետի ներքնահովտի վաղքրիստոնեական-հայկական դի-
մագծի, որը պատմական մի շարք այլ սկզբնաղբյուրների տվյալներով, ուր-
վագծվում էր և մինչև այս գյուտը: 

Հատուկ շեշտելի է նաև Տիգրանակերտի մեծ եկեղեցու պեղումներից 
գտնված ապակյա սրվակը (նկ. 13): Ինչպես գիտենք, Գրիգորիսի նշխարների 
հայտնաբերման պատմությունը հատուկ շեշտում է ապակյա երկու սրվակների 
գյուտը, որոնցում պահվում էին սուրբ Զաքարիայի և Պանդալեոնի արյունը21: 
Մուգ կապույտ ապակուց պատրաստված՝ ամֆորեսկի տեսք ունեցող մեր սրվա-
կը վերաբերում է V-VII դդ., և պակաս հավանական չէ, որ նույնպես ծառայել է 
նման նպատակների: 

Հիշատակենք նաև Տիգրանակերտի մեծ եկեղեցու պեղումներից գտնված 
կավե դրոշմազարդ հուշանվեր-սկավառակը (նկ. 14), ուր հավանաբար ներկա-
յացված է Խաչելությունը: Սուրբ երկրից տարվող նման հուշասկավառակները՝ 
պատրաստված տարբեր նյութերից, բավականին տարածված էին վաղ միջնա-
դարում, չնայած նման գտածոներ հայկական այլ հուշարձաններից մեզ հայտնի 
չեն22: Բացառված չէ, որ այս սկավառակն էլ Տիգրանակերտի եկեղեցուն է նվի-
րել Երուսաղեմից եկած որևէ ուխտավոր:  

Տիգրանակերտի վաղքրիստոնեական  

սրբազան տեղագրությունը 

Տիգրանակերտի հնագիտական հետազոտությունը քաղաքի տարածքում և 
անմիջական շրջակայքում երևան բերել է վաղքրիստոնեական չորս համա-
լիրներ՝ բուն քաղաքի վաղքրիստոնեական հրապարակը՝ արդեն հիշատակա-
ված կառույցներով, Վանքասարի գագաթին կառուցված VII դ. փոքր խաչաձև 

                                                
21 Նույն տեղում, էջ 81: 
22 Տիգրանակերտի սրվակին և հուշանվեր-սկավառակին մոտ կարելի է համարել սուրբ 

Անդրեասի անունով և պատկերով դվինյան հայտնի կավե սրվակը. տե՛ս Ա. Քալանթարյան, 

«Պաշտամունքային անոթ Դվինից», ՀՍՍՀ ԳԱ տեղեկագիր, 1965, № 2, էջ 95-97: 
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կենտրոնագմբեթ եկեղեցին23, Ցիցսարի գագաթին պեղված մասունքարանը24 և 
Խաչենագետի աջ ափի ժայառափոր-պաշատմունքային համալիրը (նկ. 16)25: 
Այս տեսակետից հեռանկարային է թվում Տիգրանակերտի վաղքրիստոնեական 
սրբազան տեղագրության համեմատությունը վաղքրիստոնեական Վաղարշա-
պատի հետ, որտեղ նույնպես վավերացվել են չորս հիմնական եկեղեցական կա-
ռույցներ՝ Մայր տաճարը, Հռիփսիմեի, Գայանեի դամբարան-մատուռները և ս. 
Վարվառայի մատուռը (որ հետո վերանվանվեց ս. Շողակաթ): Տարիներ առաջ, 
երբ դեռ Տիգրանակերտի հնագիտական հետազոտության արդյունքները նոր էին 
հրատարակվում, Նազենի Ղարիբյանը Վաղարշապատի վաղքրիստոնեական կա-
ռույցների տեղագրությունը համեմատել է Երուսաղեմի սրբազան տեղագրու-
թյուն հետ՝ նրանում առանձնացնելով Հարության տաճարը, Ձիթենյաց լեռան 

                                                
23 Վանքասարի տաճարը պատկանում է խաչաձեւ կենտրոնագմբեթ փոքրիկ եկեղեցիների 

տիպին: Այն շատ նման է Թալինի, Քարաշամբի և Այլաբերի փոքր եկեղեցիներին ու վերա-

բերում է VII դ.: Եկեղեցու բոլոր քարերը կրում են վարպետների նշաններ, որոնց զգալի մասը 

հայերեն տառեր են` նույնական Սիսիանի VII դ. տաճարի նշաններին: Տաճարի պատերին 

կա մի քանի հայերեն արձանագրություն, եղել են նաև խաչքարեր: Դրանցից մեկն ադրբե-

ջանցիները ժամանակին տարել են Աղդամ, հիմա այն կանգնեցված է Ասկերանի եկեղեցու 

բակում: Եկեղեցու արևմտյան մուտքի բարավորը հարդարված է եղել խաչային հորին-

վածքով, որն ադրբեջանցիները քերել-հարթել են: Զարմանալի է, որ այս ամենն անտեսելով, 

ադրբեջանական հետազոտողները Վանքասարի տաճարը հայտարարել են «աղվանական»: 

Մանրամասն տե՛ս Լ. Կիրակոսյան, «Վանքասարի եկեղեցու ճարտարապետությունը և ադր-

բեջանական «վերականգնումը», ՊԲՀ № 1, 2013, էջ 120-132: 
24 Ցիցսարը Տիգրանակերտը հարավից եզերող լեռն է, որի գագաթին վավերացվել են պաշտ-

պանական և պաշտամունքային կառույցների հետքեր: Դրանցից մեկի պեղումները 2019 թ. 

երևան բերեցին գետնափոր մի կառույց՝ շարված կրաշաղախի օգնությամբ` սրբատաշ 

քարերով (չափերը՝ 2,65×2,15 մ, խոր.` 2,0 մ, նկ. 15): Կառույցն ունի արևմուտք-արևելք 

կողմնորոշում, արևմտյան մուտք (առանց աստիճանների)` փակված մեծ սալաքարով: Պա-

տերի մեջ ներկառուցված է վեց խորշ: Հատակը սալած է և սվաղած կրաշաղախով: Հատակի 

հարավարևմտյան անկյունում բացվեց մի կմախքի վերնամաս, հյուսիսարևելյան մասում ՝  

հատակի սալերից մեկի մոտ՝ գանգի ոսկորներ: Հավանական է՝ գործ ունենք հետագա մի-

ջամտության հետ, որի արդյունքում ինչ-որ մեկը զոհվել է, և ավելի ուշ կմախքի մասերը ցրվել 

են: Նախնական ենթադրությունն է, որ գործ ունենք դամբարան-մասունքարանի հետ: Կա-

ռուցման տեխնիկան և շինարվեստը ավելի հավանական են դարձնում V-VI դդ. թվա-

գրությունը: 
25 Քարայրային-պաշտամունքային համալիրը գտնվում է Տիգրանակերտից մոտ 3 կմ հեռավո-

րության վրա, Խաչենագետի աջ ափին: Այն իրենից ներկայացնում է գետի ժայռեղեն ափի 

մեջ փորված եկեղեցուց, նախասրահից և տապանաբակից կազմված մի համալիր, դեպի ուր 

առաջնորդում է ժայռափոր ճանապարհը, համալիրի ժայռեղեն պատերին փորագրված են 

բազմաթիվ խաչային հորինվածքներ, հայերեն եւ հունարեն մի քանի արձանագրություն: Г. 

Петросян, Л. Киракосян, “Раннехристианский культово-пещерный комплекс арцах-

ского Тигранакерта,” Пещеры как объекты истории и культуры: материалы междуна-

родного форума, Воронеж – Дивногорье, 2016, с. 165-170: 
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վրա գտնվող էլեոնան, Գեթսեմանի այգու Հոգեվարքի տաճարը և Սիոն լեռան 
վրա գտնվող «Մայր եկեղեցին» ու առաքյալների վերնատունը26: Կարծում ենք՝ 
հետագա հետազոտությունները հնարավոր կդարձնեն Տիգրանակերտի օրինա-
կով ավելի մանրամասն քննելու նման հարցադրման փաստագրական հենքը:  

Եզրակացության փոխարեն 

Արցախի վաղքրիստոնեական արևելյան մուտքով մասունքարան-դամբա-
րանների ներկա քննությամբ առաջադրող դրույթները մենք համարում եք վար-
կածային՝ ենթակա հետագա ավելի ընդարձակ քննության և փաստարկման: 
Դեռևս շատ են լուծում պահանջող խնդիրները: Բայց մի բան ակնհայտ է՝ V դ. 
վերջերից արդեն ունենք արևելյան մուտքով դամբարաններ: Գլոբալ այս փոփո-
խությունը չէր կարող երևան գալ առանց համապատասխան քաղաքական-վար-
չական և գաղափարական-ծիսական հիմքերի: Հուսով ենք մոտ ապագայում նա-
խաձեռնել Դյուտականի հնագիտական տեղայնացման և Պանդալեոնի մատու-
ռի հայտնաբերման ու հետազոտման աշխատանքները: Կան նաև այլ հուշար-
ձաններ, որոնք հնագիտական հետազոտությունն այս տեսակետից հատուկ հե-
տաքրքրություն է ներկայացնում: Ի մասնավորի, նկատի ունենք Ամարասի մեր-
ձակայքում գտնվող սուրբ Եղիշա Անապատի և Եղիշա առաքյալի վանքում 
գտնվող Վաչագան բարեպաշտի դամբարանի հնագիտական հետազոտությունը: 

HAMLET PETROSYAN 

SEPULCHER-RELIQUARIES WITH EASTERN ENTRANCE IN  

ARTSʻAKH AND THE ISSUES OF THE POLITICAL,  

IDEOLOGICAL AND RITUAL SEPARATION OF THE ALBANIAN  

CHURCH IN THE 5th–6th CENTURIES 

Keywords: Sepulcher-reliquary, eastern entrance, Tigranakert in Arts‘akh, 

Amaras, Vachaṛ, church of Caucasian Albania, ecclesiastical 

reform, Vachagan the Pious, Jerusalem. 

In the early Christian period, Tigranakert in Arts‘akh founded at the late 90s BC 

by the Armenian King Tigranes II the Great (95–55 BC) continued to play the role 

                                                
26 N. Garibian de Vartavan Art et théologie en Arménie du V au VII siècles: étude de l’église 

comme temple chrétien (thèse de doctorat, EPHE), Paris 2005, vol. I, p. 213-287; La ‘Jérusa-

lem Nouvelle’ et les premiers sanctuaires chrétiens de l’Arménie, London-Fribourg-Yerevan, 

2009, p. 242-255, Ն. Ղարիբյան, «Երուսաղեմի «սրբազան հատակագիծը» Հայաստանում և 

Վրաստանում», Հրեաները Հայաստանում. միջնադար, Երևան, 2009, էջ 73-75: 
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of an important military-administrative and religious center. Excavations have 

unearthed the early Christian square of the central district with two churches and 

remains of a monumental stela with a cross, as well as an Early Christian 

underground reliquary and a graveyard. 

The sepulcher-reliquary was opened under the floor of the small church of the 

early Christian square. It has only an eastern entrance. As revealed by further exca-

vations, St. Grigoris’s sepulcher in Amaras and St. Stephanos’s chapel in Vachaṛ 

also have eastern entrances. All these sepulchers are from the 5th–6th centuries, 

whereas in the early Christian East, the only known sepulcher with eastern entrance 

was the Holy Sepulcher in Jerusalem.  

The analysis of the data on Vachagan the Pious, king of Caucasian Albania 

(which since the mid 5th century included the eastern provinces of Greater Armenia 

– Arts‘akh and Utik‘), allows to conclude that at the end of 5th century the king ini-

tiated an ecclesiastical reform, trying to link the origin of the church of Caucasian 

Albania with Jerusalem. One of the results of this reform was the creation of the 

legend about Apostle Yeghisha who arrived to Caucasian Albania from Jerusalem. 

Our comparative study of archaeological, architectural and written data leads to the 

conclusion that all three tombs with an eastern entrance are an outcome of the re-

formist activity of Vachagan the Pious and an intentional imitation of the tomb of 

the Holy Sepulcher in Jerusalem. 

A new approach to the localization of early Christian sanctuaries in Tigranakert 

and its environments permits us to compare this sacred area with the early Christian 

sacred topography of Jerusalem. 

ГАМЛЕТ ПЕТРОСЯН 

ГРОБНИЦЫ-РЕЛИКВАРИИ С ВОСТОЧНЫМ ВХОДОМ И  

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО, ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО И  

РИТУАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЛБАНСКОЙ  

ЦЕРКВИ В V-VI ВЕКАХ 

Ключевые слова: Гробница-реликварий, восточный вход, Арцахский Тигра-

накерт, Амарас, Вачар, церковь Кавказской Албании, цер-

ковная реформа, Вачаган Благочестивый, Иерусалим. 

Арцахский Тигранакерт, основанный в конце 90-х годов до н.э. армянским 

царем Тиграном II Великим (95-55 до н.э.), в раннехристианский период про-
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должал играть роль важного военно-административного и религиозного цен-

тра. В результате раскопок была обнаружена раннехристианская площадь Цен-

трального квартала с двумя церквями и остатками монументальной стелы с 

крестом, а также раннехристианский подземный реликварий и кладбище.  

Гробница-реликварий, открытая под полом маленькой церкви на ранне-

христианской площади, имела вход только с восточной стороны. Как показали 

предпринятые в дальнейшем раскопки, подобный восточный вход был у гроб-

ницы святого Григориса в Амарасе и у святилища Стефаноса в Вачаре. Все эти 

гробницы относятся к 5-6 векам. Единственная гробница раннехристианского 

Востока с восточным входом – это Храм Гроба Господня в Иерусалиме. 

Анализ данных о Вачагане Благочестивом, царе Албании (к которой с се-

редины V века были присоединены восточные провинции Великой Армении – 

Арцах и Утик), позволяет сделать вывод, что в конце V века царь инициировал 

церковную реформу, пытаясь связать происхождение церкви Кавказской Ал-

бании с Иерусалимом. Одним из проявлений этой реформы стало создание ле-

генды об апостоле Егиша, прибывшем в Кавказскую Албанию из Иерусалима. 

Сравнительный анализ археологических, архитектурных и письменных дан-

ных позволяет сделать вывод, что все три гробницы с восточным входом явля-

ются результатом реформистской деятельности Вачагана Благочестивого, а 

восточный вход, скорее всего, был сознательно уподоблен гробнице Гроба 

Господня в Иерусалиме. 

Новый подход к локализации раннехристианских святилищ в Тиграна-

керте и его окрестностях позволяет сопоставить его священную топографию с 

сакральной топографией Иерусалима.  



 

ՆԱԶԵՆԻ ՂԱՐԻԲՅԱՆ 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան 

ՎԱՉԱԳԱՆԻ ՎԵՊԸ ԵՎ ԽԱՉԻ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԱՂՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ 

ԱՂՎԱՆՔՈՒՄ 

Բանալի բառեր՝ Աղվանք, խաչի պաշտամունք, մասունքներ, «Նոր Երուսաղեմ», 
Գողգոթայի խաչը, Վաչագան Բարեպաշտ, Ամարաս, Աղվանքի 
դարձը, ս. Գրիգորիս, Երուսաղեմ, սուրբ վայրեր։ 

Խաչի պաշտամունքն ամենատարածված ու ամենագլխավոր պաշտա-
մունքն է համարվում ամբողջ քրիստոնեական աշխարհում։ Հիմքում ունենալով 
երուսաղեմյան ծագում և ավանդույթներ՝ խաչի պաշտամունքի խորհրդաբանու-
թյունը, գործառույթները, ծիսական և պատկերագրական արտահայտություն-
ները զարգացում են ապրել՝ հաճախ ներառելով տարբեր ժողովուրդների պատ-
մական իրողություններով, աստվածաբանական մտքի առանձնահատկություն-
ներով և տեղական մշակութային ավանդույթներով պայմանավորված տարրեր։ 
Այդպիսի յուրահատուկ դրսևորումներից է Աղվանքի վաղմիջնադարյան մշա-
կույթում ձևավորում ստացած խաչի պաշտամունքը, որ հարևան երկու քրիս-
տոնյա պետությունների՝ Հայաստանի և Վրաստանի զուգահեռ օրինակով, ի 
սկզբանե օրգանապես կապված է երկրի դարձի պատմության հետ։  

Աղվանքում խաչի պաշտամունքի մասին հիմնական գրավոր տեղեկու-
թյուններն ամփոփված են Պատմություն Աղվանից երկում1։ Ինչպես հայտնի է, 
այն X դարի վերջին քառորդին ավարտին հասցված կոմպիլատիվ շարադրանք 
է և գրեթե անփոփոխ կերպով ներառում է Հայոց Արևելից կողմերում ավելի 

                                                
* Խորին երախտագիտությունս եմ հայտնում Ալեքսան Հակոբյանին՝ խորհրդատվության և 

քարտեզների, Գոհար Մուրադյանին՝ խրթին պարբերությունների թարգմանության, Համլետ 

Պետրոսյանին, Զարուհի Հակոբյանին և Քրիստինա Մարանցիին՝ լուսանկարներ և հավելյալ 

տեղեկություններ տրամադրելու համար։  
1 Մովսէս Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի (այսուհետև՝ ՊԱ), քննական 

հրատ. Վ. Առաքելյանի, Երևան, 1983, Մատենագիրք Հայոց (այսուհետև` ՄՀ), ԺԵ, Երևան, 

2011, էջ 27-437: 
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վաղ գրված պատմական ու գրական տարաբնույթ աղբյուրներ2։ Այդ աղբյուր-
ների մեջ թվագրությամբ առաջինն է համարվում Կեանք և վարք Վաչագանայ 
արքայի կամ Վաչագանի վեպ (այսուհետ՝ ՎՎ) պայմանական անվանումը կրող 
ստեղծագործությունը, որ ըստ արդեն ընդունված կարծիքի՝ գրի է առնվել VI 
դարի սկզբներին3։ Այն պատմում է V դարի վերջին քառորդում Աղվանքի վերա-
կանգնված թագավորության սահմաններում քրիստոնեության վերահաստատ-
ման հանգամանքները և այդ նպատակով Վաչագան Գ Բարեպաշտ (485-510 ՞) 
թագավորի ձեռնարկած քայլերի մասին։  

Ըստ այդմ՝  պարսից Պերոզ արքայի (459-484) մահվանից հետո, Վաչագանը 
նախ ինքն է հրաժարվում զրադաշտականությունից և վերադառնում առ քրիս-
տոնեություն, ապա խոստովանությամբ ու ապաշխարությամբ դարձի է բերում 
երկրի ուրացած նախարարներին և հրամայում մկրտել ի սկզբանե մոգություն 
ընդունածներին։ Այնուհետև լծվում է երկրում ծաղկում ապրող զոհամատույց և 
կռապաշտական հին հեթանոսական գաղտնի աղանդների՝ «կախարդների, դիւ-
թիչների, քրմերի, մատնահատների և թունաւորողների» վերացմանը, որոնց 
դեմ ժամանակին չէին կարողացել արդյունավետորեն պայքարել նախկին ար-
քաները և պարսկական զրադաշտական իշխանությունները4։ Աղվանքում 
ավանդական հեթանոսության «ծառապաշտական» բնույթով պայմանավոր-
ված՝ կրոնական ծեսերը կատարվում էին ոչ թե քարից կամ փայտից շինված 
տաճարներում և բնակելի տարածքներում, այլ հենց բնության սրտում, ամենա-
վայրի անկյուններում, սրբազան անտառների խոր թավուտներում5։ Բացի այդ՝ 
սրբազնական գիտելիքն ու պաշտամունքին առնչվող ծեսերը պահպանվում էին 

                                                
2 Ս. Սվազյան, «Մովսես Կաղանկատվացու Աղուանից աշխարհի պատմութեան աղբյուրները», 

ՊԲՀ № 3, 1972, էջ 195-206, А. Акопян, Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеар-

мянских источниках, Ереван, 1987, с. 150-177; J.-P. Mahé, Introduction, in: J. Gippert, W. 

Schulze, Z. Aleksidze, J.-P. Mahé (eds.), The Caucasian Albanian Palimpsest of Mount Sinai, 

vol. I, Brepols, 2008, p. xi. Աղուանից պատմութեան երեք տարբեր աղբյուրներ հրատարակվել 

են առանձին՝ Ա. Հակոբյանի կազմած քննական բնագրերով. «Հայոց կաթողիկոս Գյուտ 

Արահեզացու թուղթը աղվանից Վաչե Բ թագավորին», ՄՀ, Ա, Անթիլիաս, 2003, էջ 1075-1089: 

«Անանուն, Կեանք և վարք Վաչագանայ արքայի (Վաչագանի վէպ)», ՄՀ, Գ, 2004, էջ 51-112, 

«Անանուն, 684 թուականի պատմութիւն», ՄՀ, Ե, 2005, էջ 795-895: 
3 Ա. Հակոբյան, «Վաչագանի վէպը և Արշակունեաց թագաւորութեան խնդիրը Դ-Զ դարերի 

Աղուանքում», ՀԱ, № 117 (2003), էջ 45-142։ Նույնի՝ «Կեանք և վարք Վաչագանայ արքայի» 

(այսուհետ՝ ՎՎ), էջ 52, J.-P. Mahé, Albanian Palimpsest, p. xi: C. Zuckerman, “The Khazars 

and Byzantium. The First Encounter”, in: P. B. Golden, H. Ben Shami, A. Rona-Tas (eds.), 

The World of the Khazars. New Perspectives, Selected Papers from the Jerusalem 1999 Inter-

national Khazar Colloquium (Handbook of Oriental Studies. Section 8: Uralic and Central 

Asian Studies, 17), Leiden-Boston, 2007, pp. 399-432: 
4 ՎՎ, [ԺԷ], 3-7: 
5 Ստրաբոն, XI, 4, 7: ՎՎ, [Ա], 18: 
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ամենախիստ գաղտնիությամբ, որն ապահովում էր քրմերի և նվիրակների հե-
ղինակությունն ու ներգործությունը գերդաստանային համայնքում6, ուստի, 
վերջիններս անգամ ամենադժնի կտտանքների ներքո չէին խոստովանում7։ 
Արդ, ինչպե՞ս պայքարել տաճար չունեցող դևերի և կերպարանք չունեցող 
սրբազնության դեմ, որոնք թաքուն տարրալուծված էին երկրի տարածքներով 
մեկ8։ Գիտակցելով այս յուրահատուկ և դժվարին կացությունը՝ Վաչագան թագա-
վորը, մշակելով խորիմաստ մի ռազմավարություն, իսկական խաչակրաց արշա-
վանք է նախաձեռնում ամբողջ տերությունում, բայց հատկապես այն շրջաննե-
րում, որոնք ճանաչված էին որպես հեթանոսական աղանդների օջախներ։  

Որպեսզի կարողանա հայտնաբերման գործընթացը դյուրացնել՝ նա նախ 
եկեղեցական ժողով է գումարում՝  այդ նպատակի համար համախմբելով բոլոր 
հոգևորականներին, որոնք պետք է ամենուր իրականացնեին աչալուրջ վերահս-
կողություն։ Ապա, որպես կանխարգելիչ միջոցներ, դժնի պատիժներ է սահմա-
նում հեթանոսական ցանկացած դրսևորման կամ հետդարձի բացահայտման 
դեպքում՝  մահապատիժ, ստրկություն, աքսոր, ծանրագույն տուգանքներ ևն։ 
Հաջորդ քայլով արքան իր սեփական Ռուտակ (որ հավանաբար Դյուտականն 
է9) գյուղում դպրոց է հիմնում, որտեղ ի մի է հավաքում կռապաշտ ընտանիք-
ների երեխաներին՝ նրանց քրիստոնեական ոգով կրթություն տալու համար10։  

Իսկ, երբ վերջապես հաջողվում է աղանդավորների հետքի վրա ընկնել՝ Վա-
չագանը, այդ համայնքների հասարակական կարգը հիմքից խարխլելու նպա-
տակով, կազմակերպում է «բաց դատավարություններ», որոնց ընթացքում 
հրապարակավ, բոլորի աչքի առջև հանցանքի մեջ բռնված քրմերն իրենց պաշ-
տոնակիցների կողմից չարաչար մահվան են մատնվում նույն արյունալի գաղտ-
նածեսերի միջոցով, որոնք իրագործում էին իրենց զոհերի նկատմամբ11։ Այս-
պիսով, կրկնելով այս «ծիսական» մահապատիժները տարբեր բնակավայրե-
րում, քրմական ընտանիքներին պատկանող տների առջև՝ արքան նպատակ 
ուներ ոչ միայն նախազգուշական խիստ ազդակ ուղարկել մնացյալներին, այլև 
սրբազան ծեսերը գաղտնազերծելով՝ իմաստազրկել տվյալ պաշտամունքի ու 
քրմական դասի և՛ հասարակական, և՛ բարոյակրոնական արժեքը12։  

Այդուհանդերձ, հեթանոսական հավատալիքների դեմ հաղթանակն անշր-
ջելի դարձնելու համար հարկավոր էր ամբողջ այդ դատարկ մնացած սրբազան 

                                                
6 J.-P. Mahé, « Magie caucasienne: la secte albanienne des coupeurs de pouces », Cahiers de l’In-

stitut du Proche-Orient Ancien du Collège de France (CIPOA), 3 (2010), pp. 185-199. 
7 ՎՎ, [ԺԸ], 16-18 : 
8 J.-P. Mahé, « Vačʻagan III le Pieux et le culte des reliques », REArm 35 (2013), pp. 113-129. 
9 Ա. Հակոբյան, Վաչագանի վէպը...: 
10 ՎՎ [ԺԸ], 1-4: 
11 ՎՎ [ԺԸ], 31-37: 
12 J.-P. Mahé, «Vač՛agan III le Pieux»։ Նույնի՝ «Magie caucasienne». 
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տարածքը շուտափույթ կերպով «լցնել» կրոնական նոր բովանդակությամբ ու 
նոր պաշտամունքով, որ ի զորու կլիներ վերահաստատել Աղվանքի Եկեղեցու 
հասարակական կարգավիճակը և արմատավորել քրիստոնեական ծիսակար-
գը13։ Վաչագանի «քրիստոնեացման ծրագրի» վերջին արարն, արդ, Աղվանքի 
դարձի ավանդույթների հետ կապված նահատակների մասունքների որոնումն 
ու հավաքումն է և դրանց պաշտամունքի տարածումը, որը, ինչպես կտեսնենք, 
սերտորեն ուղեկցվում է խաչի պաշտամունքի տարածմամբ։  

Ինչպես հայտնում է Վեպի հեղինակը, Վաչագանի գլխավոր փափագը Աղ-
վանքի քարոզիչ և առաջին լուսավորիչ, Գրիգոր Լուսավորչի թոռ՝ մանուկ Գրի-
գորիսի աճյունի հայտնաբերումն էր։ Ըստ «հնադարացն պատմութեան», նա 
նահատակվել էր Վատնեայ դաշտում և թաղվել Ամարաս գյուղի եկեղեցու մոտ14։ 
Սակայն, ուղղակիորեն Ամարաս գնալու և տեղի գերեզմանների շրջանում 
փնտրելու փոխարեն Գրիգորիսի նշխարների գյուտը մեզ է ներկայացվում ֆան-
տաստիկ դետեկտիվի ժանրին արժանի մի հորինվածքով. տարբեր ժամանակ-
ներում, տարբեր վայրերում և տարբեր մարդկանց հետ պատահած նշաններ, 
բժշկություններ, տեսիլքներ, երազներ, հրաշքներ և նշխարների գյուտեր իրար 
հաջորդելով և մեկը մյուսին հղելով՝ առաջնորդում են դեպի գլխավոր նպատակը՝ 
Գրիգորիսի մասունքների հայտնաբերումը։ Այս գործընթացը, որին Վաչագանի 
գլխավորությամբ մասնակցում են աշխարհիկ և հոգևոր բարձրագույն իշխանու-
թյունները, ուղեկցվում է լայնամասշտաբ տեղաշարժերով ու թափորներով, 
որոնց երթուղին ի ցույց է դնում նախկին հեթանոսական սրբազան տարածքների 
մաքրագործման և քրիստոնեացման աշխարհագրությունը (Գուն. նկ. 1)։  

Մասունքների որոնման և գյուտի այս հաղթարշավի մանրամասներում են 
հանդիպում խաչի հետ կապված մեզ հասած ամենավաղ նկարագրական տեղե-
կությունները, որոնք թույլ են տալիս պատկերացում կազմել Վաչագան արքայի 
օրոք Աղվանքում խաչի պաշտամունքի որոշ առանձնահատկությունների մասին։  

Առաջին հիշատակությունը կապված է Ճիղբք գավառի Ցրի բերդաքաղա-
քում Հովհաննես Մկրտչի հոր՝ Զաքարիայի և Նիկոմեդիայի նահատակ Պանդա-
լեոնի նշխարների հայտնաբերման հետ15, որոնց մի մասն, ըստ աղբյուրում ներ-
կայացված ավանդության, մանուկ Գրիգորիսն իր հետ բերել և ամփոփել էր իր 
կառուցած փոքր եկեղեցում16։ Այդ նշխարների գտնվելու վայրը և հանելու կար-

                                                
13 Նույն տեղում։ 
14 Այդ «հնադարացն» ավանդությունը ներկայացված է Աղվանից պատմության Ա գրքի 14 

գլխում, որ, ինչպես իրավացիորեն նկատել է Ալեքսան Հակոբյանը (Албания-Алуанк, с. 

179), ի սկզբանե մաս է կազմել Վաչագանի վեպի՝ որպես ներածական սկիզբ։ Տե՛ս նաև 

ստորև։ 
15 ՎՎ, [ԺԹ], 6-42: 
16 ՎՎ, [ԺԴ], 49-51: 
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գադրությունը նույն գավառի Հակու քաղաքի վաներեց Հակոբին և Ցրիի գոր-
ծակալ նախարար Խոճկորիկին մի քանի անգամ երազում հայտնում են երկու 
լուսավոր կերպարանք։ Վերջիններս, ըստ ամենայնի, ս. Գրիգորիսի կողմից 
նշխարներին սպասավորելու համար նշանակված Դանիել երեցի ու նրա աշա-
կերտ «ճիղբ մանկան» տեսիլներն են, որոնք իրենց հերթին նահատակվել էին և 
ամփոփված էին Հակուի այդ վանքում։ Հակոբ երեցը, ըստ տեսիլքի կարգադ-
րության, շտապում է Ցրի՝ Խոճկորիկի մոտ, և նույն գիշերը մի քանի ենթակա 
ուղեկիցներով նրանք գնում են տեսիլքի նշած վայրը՝ եկեղեցի։ Եվ ահա, երբ 
մտնում են գավիթ, այնտեղ «…կայր խաչ արտաքոյ դրանն, մաւտ առ բեմն, եւ 
արարեալ երկրպագութիւն առաջի խաչին, հայեցեալ տեսին լոյս սաստիկ յեկե-
ղեցւոջն ահաւորագոյն յոյժ»17։  

Նրանք երեսնիվայր ընկնում են խաչի առջև և «նորահրաշ» լույսի պատճա-
ռով չեն կարողանում նույնիսկ գլուխները բարձրացնել։ Միայն երեք սաղմոս 
երգելուց հետո Աստծո օգնությունը՝ գերբնական ուժով, «որպէս թէ եկեալ ոք», 
նրանց ոտքի է կանգնեցնում։ Մտնելով եկեղեցի՝ ամբողջ գիշեր ժամերգում են, 
մինչև այգաբացին լույսը հավաքվելով և որոշակիանալով՝ ցույց է տալիս 
նշխարների տեղը։  

Խաչի պաշտամունքին առնչվող երկրորդ դրվագը գտնում ենք Զաքարիայի 
և Պանդալիոնի մասունքների համար Վաչագանի հրամանով պատրաստված 
խորանի և մասունքներով կատարվող հանդիսավոր թափորների նկարագրու-
թյան մեջ։ Խորանը փայտյա էր և ծալովի, արտաքուստ զարդարված շիկակար-
միր մորթով և սպիտակ կտավով, իսկ ներքուստ հարմարեցված էր՝ նշխարների 
համար հատուկ պատրաստված շքեղ մասնատուփը և Սուրբ գրքերը պահելու 
համար. «և հրամայէր առնել խորան փայտեղէն ծալածոյ և շիկակարմիր կազմել 
մորթւով և սպիտակ կտաւաւք, և ի ներքոյ դրուագեալ զհանգստարան սրբոցն 
և բոլոր կտակարանաց կայեանս»18։  

Խորանի վրա «եկեղեցաբար» խփվում էր Շուշանիկ թագուհու մեծ վրանը, 
որն իր հերթին որմնապարսպի նման շրջապատվում էր «բէժ կտավով», այ-
սինքն՝ մեկ այլ ծածկով կամ վարագույրով, և ակներևաբար համապատասխա-
նում էր վաղքրիստոնեական եկեղեցիների դիմաց կամ շուրջ առանձնացվող 
բակ-սրահին կամ գավթին19։ Վրան-եկեղեցում հավաքվում էին պաշտոնավա-
րող հոգևորականները, արքունիքը և այլ ժողովրդական բազմություն, մինչդեռ 

                                                
17 ՎՎ, [ԺԹ], 30: 
18 ՎՎ, [ԺԹ], 48: 
19 «Սրահ» և «գաւիթ» ճարտարապետական եզրերի գործածության և նշանակության վաղ 

շերտերի մասին տե՛ս Ն. Ղարիբյան, «Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության մեջ առկա 

ճարտարապետական բառեզրերի իմաստային և ձևային նշանակության խնդիրը», Սուրբ 

գրքի հայերեն թարգմանութիւնն ու հրատարակությունը պատմութեան հոլովոյթում, գիտաժո-

ղովի նյութեր, Էջմիածին, 2018, էջ 174-184: 
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գավիթ-սրահ բանակն էր մտնում պատարագի ժամին՝ բոլորի հետ երկրպագելու 
«առաջի ամենասուրբ խաչին եւ երջանիկ վկայիցն Քրիստոսի»20։  

Այդ երկրպագվող «ամենասուրբ խաչի» նկարագրությունը տրված է հա-
ջորդ պարբերության մեջ. այն ոսկուց էր, ընդելուզված թանկագին քարերով և 
պսակված գույնզգույն կերպասներով հյուսված արքունական թագով։ Խաչի 
վրա ոսկեգործ քանդակով գրված էր արքայի անունը. «…խաչ ոսկեղէն ի պատ-
ուականագոյն կազմեալ ականց, եւ զանուն թագաւորին ոսկեգործ քանդակով ի 
վերայ գրեալ (...) և գունակ գունակ կերպասուց յարքունական թագէն խաչին 
նշանք փողփողեալ շողէին»21: 

Քանի որ Վաչագանը ցանկանում էր միշտ իր հետ ունենալ մասունքները և 
որպես Արշակունի22՝ ըստ պարթևական հայտնի սովորության, իր բանակի և ար-
քունիքի հետ անընդհատ տեղաշարժվում էր տերության տարածքներով23՝ հրա-
մայում է հատուկ դեսպակ, այսինքն՝ կառք պատրաստել նշխարների համար։ 
Խորանի նման, այն նույնպես կազմված էր շիկակարմիր մորթով և սպիտակ ըն-
տիր կտավով, որի ներսում դրվում էին ոսկով ու արծաթով ձուլված և գոհարե-
ղենով ընդելուզված նշխարների սպասքը և Աստվածաշունչ գրքերը՝ «բազում 
խնկովք և զանազան անուշահոտ ծաղկօք հանդերձ», իսկ կառքի վրա հարմա-
րեցվում էր վերոնշյալ ոսկե խաչը։ Դեսպակին լծված էին թագավորական ձիա-
նոցից («յարքունի ասպաստանէ») ընտրված սպիտակ ընտիր նժույգներ՝ գա-
վակները ներկված կարմիր ներկով և գլուխները զարդարված պսակներով։ Թա-
գուհու՝ որպես եկեղեցի ծառայող մեծ վրանը պահվում էր սպիտակ եզներով 
լծված սայլում։  

Բանակի երթը գլխավորում էր մասունքների դեսպակը՝ «սպիտակազգեաց 
կտավով ծածկեալ և ոսկի խաչ ի վերայ դեսպակին՝ թագաւորական թագով, գու-
նակ գունակ կերպասուցն փողփողելով, սպիտակ ձիովք, կարմիր ազգեացն ըն-
դելուզեալ կերպասուք (...)երթայր ի մէջ քրիստոսական բանակին»24։ Այն շրջա-
պատված էր եկեղեցական ուխտի պաշտոնյաների բազմությամբ, յուրաքանչ-
յուր եպիսկոպոս իր ժողովի հոգևորականներով, որոնք ընթանում էին «խաչ ի 
ձեռն, սաղմոսանուագ երգովք (...) ծուխ խնկելոցն ուժգին բուրեալ, յիւրաքան-

                                                
20 ՎՎ, [ԺԹ],49: 
21 ՎՎ, [ԺԹ], 50-51: 
22 Հակոբյան, «Վաչագանի վէպը...: 
23 Ինչպես ժամանակին կենցաղավարում էին հայոց Արշակունի թագավորները, տե՛ս N. 

Garsoïan, «T‘agaworanist kayeank‘» kam «banak ark‘uni»: Les résidences royales des 

Arsacides arméniens», REArm, 21 (1988-89), pp. 251-270; N. Garibian de Vartavan, «Les 

traditions dynastiques parthes et le siège patriarcal en Arménie au IV s.», Bulletin of Parthian 

and Mixte Oriental Studies, 1 (2005), pp. 43-65: 
24 ՎՎ, [ԺԹ], 55, [ԻԱ], 59: 
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չիւր դասուէն ձայն (...) հոգեւոր երգոցն քաղցրագոյն հնչմամբ անհատաբարե-
բանելով զԱստուած…»25։ Ապա հետևում էր թագուհու դեսպակը՝ «տիկնունի 
գնդի» հետ։ Վաչագանն ինքը դեսպակի կողքից էր գնում՝  ձայնակցելով սաղմո-
սերգուներին։  

Ահա այսպիսի հանդիսավոր թափորով էլ արքան իր ամառային նստավայր 
Դյուտական ամրոցից ճանապարհվում է դեպի Ամարաս՝ գտնելու ս. Գրիգորիսի 
աճյունը, որի թաղման ճշգրիտ վայրն անհայտ էր՝ ավազակների արշավանքնե-
րի, կից եկեղեցու փլատակ վիճակի և տեղանքում կուտակված գերեզմանների 
պատճառով։ Բացի այդ նպատակով Դյուտականում գումարած մեծ եկեղեցա-
կան ժողովից26, Վաչագանը, որպես հավելյալ հոգևոր զորավիգ՝ Դարահոջ գյու-
ղից բերել է տալիս և Զաքարիայի ու Պանդալեոնի մասունքների հետ դնում նաև 
Գրիգոր Լուսավորչի, Հռիփսիմեի և Գայանեի մասունքները, որոնք նվիրել էր 
Հայոց կաթողիկոս Հովհան Մանդակունին (478/484-498/99)27։  

Գրիգորիսի մասունքների գյուտը նույնպես շնորհվում է մի քանի տեսիլք-
ների, երազների, հրաշքների և ավանդույթների հետադարձ համադրման արդ-
յունքում, որոնցում խաչը կարևոր կապող օղակ է հանդիսանում։  

Առաջին տեսիլը երևում է Դարահոջի երեց Մատթեին, երբ վերջինս արքայի 
հրամանով գնացել էր Սուհառ (նաև՝ Սահառ, Սրհառ) քաղաքը՝ այնտեղ պատա-
րագելու «յանուն սրբոցն, որ անդ յայտնեցան»28. մի ուժգին ձայն նրան հայտ-
նում է, որ Գրիգորիսի աճյունը արևելյան կողմում է։ Ապա, արքայական թափո-
րի՝ Արաժանք գյուղ հասնելուն պես պալատական սարկավագ Հովելին երազում 
ներկայանում է ս. Գրիգորիսը՝ սպիտակազգեստ աբեղայի կերպարանքով, և 
ցույց տալիս իր գերեզմանը, որի կողքին, փոքր բլրակի վրա խաչ էր կանգնած. 
«մաւտ ի գերեզման անդր փոքր բլրիկ մի էր, և խաչ ի վերայ, և երթեալ երանել-
ւոյն ի վերայ բլրոյն՝ առընթեր խաչին կացեալ»29։  

Մինչ Վաչագանը նրան պալատական երեց Մանասեի հետ իրենից առաջ 
շուտափույթ ուղարկում է Ամարաս, իսկ ինքը թափորի հետ բանակ է խփում 
Քարվեճում, նրան նիրհի մեջ մի ձայն ասում է, թե Ամարասում ինչ-որ մեկին 
տեսիլքում երևացել է իր փնտրածը։ Հասնելով Ամարաս՝ արքան հարցուփորձի 
արդյունքում տեղեկանում է, որ Հովելին հայտնված տեսիլի խաչը իր իսկ ձեռ-
քով սարքել ու այդ վայրում կանգնեցրել էր հյուր եկած մի անապատական, որ 
նույն տեղում քուն մտնելով՝ հավանաբար երազում էր ստացել հրահանգը։ Նա 
զգուշացրել էր, որ ոչ միայն այդ խաչին ոչ ոք չպետք է ձեռք տա, այլև հարկավոր 

                                                
25 ՎՎ, [ԺԹ], 55, [ԻԱ], 10: 
26 ՎՎ, [ԻԱ], 1-5: 
27 ՎՎ, [ԻԱ], 8: 
28 ՎՎ, [ԻԱ], 26: 
29 ՎՎ, [ԻԱ], 33: 
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է մեկ այլ ավելի մեծ ու շքեղ խաչ կանգնեցնել և օրական երկու անգամ դիմացը 
աղոթք կատարել՝ խնկարկելով30։  

Դրանից որոշ ժամանակ անց, մեկ այլ աբեղա այցելու, որ գողացել և վա-
ճառել էր հյուրասիրության ճաշին մատուցած բաժակը, երազում անընդհատ 
տեսել է, թե անապատավորի կանգնեցրած խաչի առջև մի սպիտակազգեստ 
պատկառելի տեսքով եպիսկոպոս աթոռին նստած՝ հրամայում էր իրեն մերկ 
կապել և տանջել քիչ հեռու գտնվող ս. Գրիգորիսի գերեզմանի վրա։ Տեսիլքից 
ազատվելու համար նա ուխտի էր գնացել Երուսաղեմ, սակայն ապարդյուն։ Ի 
վերջո, տեսիլքի եպիսկոպոսի հրահանգով վերադարձել էր Ամարաս, վաներե-
ցին խոստովանել արարքը, հատուցել բաժակի գինը, ապա պատմել իր տեսիլ-
քը։ Այդուհետև Գրիգորիսի գերեզմանի մոտի խաչը դարձել էր պաշտամունքի և 
ուխտագնացության վայր, ուր գյուղից այցելության եկած անզավակ ամուսին-
ները կամ բազմապիսի «ջերմոտք և ախտաժէտք» հիվանդները սուրբ տեղից մի 
բուռ հող վերցրած՝ հեռանում էին և ապա որդի ունենում կամ բուժվում31։  

Նույն օրը, հետկեսօրյա քնի մեջ յոթ սպիտակազգեստ այր հայտնվում են 
Ցրի քաղաքի կառավարիչ Խոճկորիկին և հրաշագործ նշանով ցույց տալիս 
նշխարների տեղը32։ Հաջորդ առավոտյան, ժամերգությունից հետո գալով խաչի 
վայրը, Վաչագան արքան իր վրանը խփում է այդտեղ և «բէժ» կտավով գավ-
թաձև շրջապատում։ Բոլոր եկեղեցականները դաս առ դաս նստում են վրանա-
յին գավթի շուրջ՝ խունկ ծխելով, երգելով և աղոթելով։ Թագավորն ինքն է 
սկսում բրել տեղանքը, սակայն Գրիգորիսի գերեզմանը գտնում է մի ոմն այր՝ 
նշանակյալ տարածքի արևելյան կողմում, միայն այն բանից հետո, երբ Վաչա-
գանի հրամանով փորվածքի առջև են դնում իրենց հետ բերած մյուս հինգ սրբե-
րի մասունքները։ Վրանի և գավթի շուրջ հավաքված բազմությանը հանդիսա-
վոր կերպով հայտարարվում է նշխարների գյուտը։ Ապա արքան սրբազան գան-
ձից բաժանում է իր տերության բոլոր եպիսկոպոսներին, մի մասը վերցնում է 
իր հետ՝ Դյուտականում ամփոփելու համար, իսկ մեծ մասը թողնում է տեղում և 
հրամայում գերեզմանի վրա շուտափույթ կերպով մատուռ շինել33։  

Վաչագան արքան նշխարների դաստակով վերադառնում է Դյուտական՝ 
Ամարաս, Քարվեճ, Արաժան՝ նույն հյուսիս-հարավ ճանապարհով. «…դառնայ 
ըստ որում զգալն էր պատրաստեալ։ Նոյնգունակ եւ առաւելագոյն եւս հիացու-
ցանող պայծառութեամբ զճանապարհն յօրինեաց»34 (Գուն. նկ. 1)։ Ըստ աղբյու-
րի նկարագրության՝ թափորն այս անգամ ընթանում էր հանդարտ, դանդաղ 

                                                
30 ՎՎ, [ԻԲ], 6: 
31 ՎՎ, [ԻԲ], 21-22: 
32 ՎՎ, [ԻԲ] (ՊԱ, I, ԻԳ), 24-32:  
33 Մատուռի շինարարության սկիզբը համարվում է 489 թ. (տե՛ս Մ. Հասրաթյան, «Ամարասի 

ճարտարապետական համալիրը», ԼՀԳ, 1975/5, էջ 35-52): 
34 ՎՎ,[ԻԲ], 80 (ՊԱ, I, ԻԳ): 
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քայլքով՝ «նման խաղաղացեալ ծովու», ոսկե խաչի հովանու ներքո մնացյալ 
խաչերի, դրոշների և այլ նշանների ճառագայթարձակ փողփողյունով, քաղցրա-
ձայն սաղմոսերգով՝ հրեշտակներին երգակից ունենալով։ Բազմաթիվ խաչերի, 
պես-պես նշանների, դրոշների, ոսկու, արծաթի և թանկարժեք քարերի փայլը 
լուսավոր ամպի նման ծածկել էր երկիրը։ Ամբողջական տեսարանն այնպիսին 
էր, որ «թուէր, թէ երկիրս երկինք վերեւիւր»35։  

Յուրաքանչյուր գյուղի մոտով անցնելիս՝ բոլոր բնակիչները, նաև՝ հեռավոր 
գյուղերից ժամանածները, միասին ընդառաջ էին գնում թափորին՝ խաչերով, 
ծաղիկներով և խնկերի բուրմամբ։ Իսկ Վաչագանը, քրիստոնյային վայել խո-
նարհ կեցվածքով, բնակավայրերի մոտով անցնելիս իջնում էր ձիուց և հե-
տիոտն էր ուղեկցում նշխարների դեսպակը։ Այս կերպով, մինչև թափորը կհաս-
ներ արքայանիստ Դյուտական, Գրիգորիսի նշխարների գյուտի լուրը տարած-
վում է ամբողջ Ուտիք գավառում36։  

Դյուտականում ևս մեծ շուքով տոնվում է սրբերի հիշատակը, ապա արքան 
մասունքների մի մասը ամփոփել է տալիս իր դստեր դաստակերտում, մի մասն 
իր մոտ պահում՝  մշտապես բանակի հետ շրջելու ժամանակ, իսկ մնացյալը կնքե-
լով՝ դնում է սրբարան դարձած առանձին սենյակում, մինչև Պանդալիոնի ան-
վան մատռան կառուցումը37։  

Աղբյուրն այլևս չի նշում, թե ինչ եղավ գերեզմանի մոտի խաչը։ Ենթադրելի 
է, որ այն մնացել էր տեղում, և մատռան կառուցումից հետո խաչի պաշտամուն-
քը միախառնվել էր Գրիգորիսի պաշտամունքի հետ՝ վայրը վերածելով միացյալ 
ուխտատեղիի։ Տեղեկություն չի պահպանվել նույնպես, թե ինչպիսին էր այդ 
խաչը. արդյոք այն քարե հուշարձանատիպ թևավոր խա՞չ էր, թե ոսկով ու պատ-
վական քարերով պատված կիրառական արվեստի նմուշ, որ պահվում էր հա-
տուկ պատրաստված խորանում։ Այդուհանդերձ, դարեր անց, Ամարասի Խաչի 
մասին հիշատակության մեջ Ստեփանոս Օրբելեանը նմանատիպ ոսկե խաչ է 
նկարագրում՝  շեշտելով, որ այն հնուց ի վեր գտնվում էր վանքում։ Ըստ պատ-
միչի՝ Բայտուխանը (Բայդու, † 1295) Տարսայիճի որդի Ջալալին ուղարկում է 
«...ի մեծ աթոռն Աղուանից յԱմարաս, որ ի հինսն լեալ էր աթոռ կաթողիկոսաց 
նոցին՝ ետ տանել առ ինքն զգաւազան սրբոյն Գրիգորիսի։ (...) Ընդ նմին տա-
րան եւ զսքանչելի խաչն աստուածահրաշ, որ ի հին ժամանակաց կայր անդ՝ 
կազմեալ ի համակ ոսկւոյ եւ զարդարեալ 36 ակամբք պատուականօք։ (...) Եւ 

                                                
35 ՎՎ, [ԻԱ], 58 և [ԻԲ], 82։ Հետաքրքիր է համեմատել այս մեջբերումը Սահակ Ձորոփորեցու 

(677-703) գրչին պատկանող՝ Խաչին նվիրված շարականի հետևյալ բնութագրման հետ. «Ի 
յերկրի երկինք», տե՛ս Շարական հոգևոր երգոց սուրբ և ուղղափառ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց 
յօրինեալ ի սրբող թարգմանչաց մերոց և ի սրբոյ Շնորհալւոյն և յայլոց սուրբ հարց ու վար-
դապետաց, Կոստանդնուպոլիս, 1853, էջ 561 

36 ՎՎ, [ԻԲ], 91 (ՊԱ, I, ԻԳ): 
37 ՎՎ, [ԻԲ], 92, 97 (ՊԱ, I, ԻԳ): 
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զի էր անդ դուստր կայսերն Յունաց՝ Դեսպինա անուն38, որ ածեալ էր ի կնութիւն 
Ապաղայ ղանին եւ սնուցեալ էր իւր որդեգիրս Բայտուն՝ սա բազում թախանձա-
նօք խնդրեաց զխաչն եւ զգաւազանն եւ յուղարկեաց ի թագաւորական քաղաքն 
Կոստանդնուպօլիս»39: Հնուց ի վեր վանքում գտնվելու փաստը և դեսպակի խա-
չի նկարագրության հետ համեմատությունը թույլ են տալիս ենթադրել, որ այդ 
խաչը կարող էր լինել կամ հենց դեսպակի խաչը, որ մատռան կառուցումից հե-
տո Վաչագանը նվիրել էր վանքին, կամ մեկ այլ խաչ՝ ստեղծված Վաչագանի 
պատվերով կամ առնվազն նրա դարաշրջանում։  

*** 
Ինչպես նշել են տարբեր ուսումնասիրողներ՝ Վաչագանի վեպը չունի պատ-

մական երկին հատուկ հորինվածք և բովանդակություն՝ դեպքերի տրամաբա-
նական հաջորդականությամբ ու ժամանակագրական նշումներով40։ Ընդունված 
է համարել, որ այն ջատագովական բնույթի երկ է՝ գրված Վաչագանի օրոք կամ 
նրա մահվանից հետո41։ Սակայն, մեր կարծիքով՝ ավելի, քան ջատագովական, 
այն քրիստոնեական համընդհանուր գրականության մեջ IV դարի երկրորդ կե-
սից և հատկապես V դարի սկզբից լայնորեն տարածում ստացած ժանրերից 
մեկի՝ նշխարների գյուտի կամ փոխադրության (inventio et translatio) պատու-
մի վառ օրինակ է։ Ընդունված ավանդույթի համաձայն՝ նշխարների գյուտից 
կամ տեղափոխումից հետո միշտ հանձնարարվում էր գրի առնել դրանց հետ 
կապված պատմությունը42։ Նշխարների գյուտի կարևորագույն պայմաններից 
մեկը այդ նշխարների գտնվելու վայրի, կամ նրանց անվանակիր սրբի (սրբերի) 
նահատակության ճշգրիտ տեղի կորած կամ մոռացված լինելն էր43։ Ուստի, ըստ 
ժանրի կանոնների՝ բնագրում առատորեն տեղ գտած տեսիլների, հրաշքների, 
երազների և բերանացի հաղորդած ավանդությունների հիմնական նպատակն 
էր նախ՝ պատմել մասունքների անվանակիր անձի կամ անձերի վարքը և նա-

                                                
38 Խոսքը Միքայել VIII Պալեոլոգոսի (1261-1282) ապօրինի դուստր Մարիա Պալեոլոգինայի 

մասին է, որը դարձել էր Բայդուի հորեղբայր Աբաղայի կինը։ Աբաղայի առաջին կնոջ 
մահից հետո, նա ստանձնել էր հոգևոր առաջնորդի պարտականությունը և մոնղոլների 
կողմից ստացել Դեսպինա խաթուն անունը (Encyclopaedia Iranica, 

http://www.iranicaonline.org/articles/Abaqa): 
39 Ստեփանոս Օրբելեան, Պատմութիւն տանն Սիսական, գլ. ԿԹ, Մոսկվա 1861, էջ 344: 
40 А. Акопян, Албания-Алуанк, с. 178. 
41 Ա. Հակոբյան, «Վաչագանի վէպը …», J.-P. Mahé, Albanian Palimpsest, p. xi. 
42 H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs (Subsidia Hagiographica, 20), Bruxelles 1933, 

p. 50-55,70 և հաջ.։ M. Van Esbroeck, « Jean II de Jérusalem et les cultes de S. Etienne, de 

la Sainte-Sion et de la Croix », Analecta Bollandiana 102 (1984), pp. 99-134, հտկպ. 106. 
43 M. van Esbroeck, « Un Nouveau témoin du Livre d’Agathange », REArm, 7 (1971), p. 13-

167, հտկպ. էջ 93, ծան. 302, p.161. 

http://www.iranicaonline.org/articles/Abaqa
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հատակությունը, ապա՝ հիմնավորել գտնված նշխարների ինքնությունն ու իս-
կությունը, այնուհետև՝ բացատրել դրանց՝ տվյալ վայրում գտնվելու պատճառ-
ները։ Այդպիսով, նշխարների գյուտն ու փոխադրությունը հնարավորություն 
էին տալիս փոփոխել տվյալ տարածքի բնույթը, ստեղծել նոր սուրբ վայրեր և 
ուխտատեղիներ44։ Խնդիրն առավել կարևորվում էր հատկապես, երբ այդ մա-
սունքներն ու պատմությունը կապվում էին տվյալ քաղաքի, երկրի կամ ժողովր-
դի դարձի հանգամանքների հետ։  

Նմանատիպ ուսանելի զուգահեռ է Հայոց դարձի պատմությունը, որի 
խմբագրության մեզ չհասած մայր օրինակը գրի է առնվել, ամենայն հավանա-
կանությամբ, 420-428 թթ. միջև, Սահակ Մեծի կարգարդությամբ, երբ վերջինս 
Վաղարշապատում կատարեց Հռիփսիմյան կույսերի նշխարների գյուտը և ձեռ-
նարկեց նոր մատուռների կառուցումը (406-417թթ միջև)45։  

Այս տեսանկյունից ևս միանգամայն իրավացի է Ալեքսան Հակոբյանի դի-
տարկումը, թե ի սկզբանե, Վաչագանի վեպի մաս է կազմել նաև Պատմութիւն 
Աղուանիցի առաջին գրքի 14-րդ գլուխը46, որտեղ պատմվում է Հայոց դարձը՝ 
Թադեոս առաքյալի ժամանակներից մինչև Գրիգոր Լուսավորչի որդի Վրթանեսի 
տարիները, ապա՝ Մանուկ Գրիգորիսի քարոզչությունն ու նահատակությունը։ 
Նման ձևով ոչ միայն հիմնավորվել է բոլոր նշխարների գյուտերի իսկականու-
թյունը, այլև երաշխավորվել դրանց ծագումնաբանությունը, քանի որ, ըստ Վե-
պի հաղորդման, այդ նշխարների գոյությունը կամ մոռացվել էր, կամ դրանց 

                                                
44 Նշխարների գյուտի, փոխադրության, պաշտամունքի հաստատման, սուրբ վայրերի «հայտ-

նաբերման» և սրբազան աշխարհագրության կառուցման մեթոդների մասին մանրամասն 
տե՛ս P. Maraval, Lieux saints et pèlerinages d’Orient, II éd., Paris 2004, p. 23-60։ Հեղինակը 
մանրազնին հետազոտությամբ ցույց է տալիս նաև (էջ 41-50), թե ինչպես նմանատիպ ակտիվ 
աշխատանք էր ընթանում Երուսաղեմում, IV-VII դարերում։ Մասունքների գյուտի և պաշտա-
մունքի թեմայով նորագույն հետազոտությունների համար տե՛ս նաև E. Cronnier, Les inven-

tions de reliques dans l’Empire romain d’Orient (IVe-VIe s.), Turnhout, Brepols, 2015: 
45 N. Garibian de Vartavan, La ‘Jérusalem Nouvelle’ et les premiers sanctuaires chrétiens de 

l’Arménie, London-Fribourg-Yerevan, 2009, էջ 216-18 և 272-282։ Հայոց դարձի պատմու-
թյունն իր հերթին ներշնչված է Երուսաղեմում Խաչափայտի մասունքի գյուտը ներկայացնող՝ 
Խաչգյուտի պատումից, որի տարբեր խմբագրություններն արտացոլում են Երուսաղեմի քրիս-
տոնեացման գործընթացը, այս մասին մանրամասն տե՛ս N. Garibian, «La Jérusalem du IV 

s. et le récit de la conversion de l’Arménie», Mélanges offerts a l’honneur de J.-P. Mahé, 

Travaux et mémoires, Collège de France, Paris 2014, pp. 353-368, Ն. Ղարիբյան, «Երուսաղե-
մածին աղբյուրները Հայոց դարձի պատմության մեջ», Բանբեր Մատենադարանի (այսու-
հետև` ԲՄ) № 21, 2014, էջ 405-418։ Նույնի՝ «Կոստանդին Մեծի կանոնը և պատկերը հայոց 
ծիսական ավանդույթում», ԲՄ № 22, 2015, էջ 281-302։ Պոլ Պետերսն այլ առիթով նշում է, որ 
Հայոց դարձի պատմության՝ մեզ հասած վաղագույն խմբագրություններում նկարագրվող 
իրողությունները մատնանշում են 420-428 թթ. միջոցը (տե՛ս P. Peeters, « Pour l’histoire des 

origines de l’alphabet arménien », REArm, 9 (1929), pp. 203-237: 
46 Նույն տեղում, ծանոթ. 14: 
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գտնվելու վայրը կորել էր. «Բազումք նշանք եւ արուեստք լինէին ի քաղաքին՝ 
անուանեալ Ցրի՝ ի տեղւոջն, յորում երանելի վկայիցն Քրիստոսի (Զաքարիայի 
և Պանդալիոնի – Ն. Ղ.) կային նշխարք։ Իբրեւ ոչ ինչ ուրեք գիտելով զդիր նշխա-
րաց սրբոցն…»47, և «եւ ոչ նշան ինչ արարեալ ի տեղւոյն՝ երկուցեալք այլ ուրուք 
բառնալոյ զնշխարս երանելւոյն (սուրբ Գրիգորիսի – Ն. Ղ.) եւ կամ եթէ յերկիւ-
ղէն հինին ճեպելոյ, եւ կամ թէ յոլովութենէ ամաց բազմանալոյ ի մոռացումն 
զընկեցեալ եղանէր ի տեղին նշխարացն սրբոյն»48։  

Ըստ այդմ, կարելի է վերահաստատել առաջ քաշված այն կարծիքը, թե 
Աղուանից պատմութեան ԺԶ գլխի վերնագիրը՝ «Կեանք և վարք և կարգաւորու-
թիւնք Աղուանից, որ ի Վաչագանայ արքայէ եդան. և գիւտ նշխարաց սրբոց», 
եղել է երկի նախնական վերնագիրը49։ Աղվանքի դարձի անմիջական կապի ցու-
ցանումը հայոց դարձի պատմության և անձերի հետ, ինչպես նաև վերջիններիս 
մասունքների ներգրավումը Գրիգորիսի աճյունի որոնման գործընթացին հու-
շում են, որ Հայոց դարձի պատմությունն անմիջական ներշնչանքի աղբյուր է 
ծառայել Վաչագանի Վեպը գրի առնելու համար։ Ավելին, երկի բովանդակային 
վերլուծությունը վկայում է, որ այդ ներշնչանքն ունի ավելի խոր ու համապար-
փակ ենթատեքստ, քան զուտ հարևան քրիստոնյա պետության գրական նախօ-
րինակն օգտագործելու շարժառիթն է։ Փորձենք արդ ներկայացնել մի քանի 
փաստարկ։  

Նախ՝ Վեպում բավական հստակ արտահայտված է ծրագրային միտումը՝ 
նշխարների գյուտի ու փոխադրությունների օգնությամբ մաքրել և նոր կրոնա-
կան բովանդակությամբ զինել այն սրբազան տարածքները, որտեղից արքան 
արմատախիլ էր անում հեթանոսական զոհաբերական աղանդները. անտառա-
պաշտական հավատալիքների փոխարեն քրիստոնեական կրոնի և սրբերի պաշ-
տամունքի հաստատումը Վաչագանի կրոնական քաղաքականության հիմնա-
քարն էր։ Դատելով արքունական թափորի նկարագրություններից, որ շարադ-
րանքում հենց վերոնշյալ դիտավորության բերումով կրկնվում են մի քանի ան-
գամ50, այն պետք է որ առանձնահատուկ շքեղ ու ազդեցիկ, ոչ երկրային տեսա-

                                                
47 ՎՎ, [ԺԹ], 1-2: Կա նաև այս խմբագրությամբ. «և ոչ ումեք յայտնի էր դիր նշխարացն սրբոց», 

տե՛ս Վ. Առաքելյան, Պատմութիւն Աղուանից, էջ 56 
48 ՎՎ, [Ի], 3։ Ա. Հակոբյանի հրատարակած բնագիրն ունի «սրբոցն», սակայն խոսքը գնում է 

Գրիգորիսի աճյունի մասին, ուստի մենք վերականգնեցինք Վ. Առաքելյանի օրինակը։ 
49 К. А. Каграманян, Источники "Истории страны Алуанк", автореферат диссертации, 

к.и.н., Ереван, 1973: Ա. Հակոբյան, ՎՎ, էջ 51։ Նույնի՝ «Աղուանքում Արշակունեաց թագաւո-

րութեան անկման ժամանակի մասին», Մերձաւոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, 

հ. XXVI, 2008, էջ 72-88: 
50 ՎՎ, [ԺԹ], 46, 55-57, [ԻԱ], 10, 14, 16-19, 29; 42, 55-60, [ԻԲ] (ՊԱ, I, ԻԳ), 82-84, 89-91: 
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րան ներկայացներ։ Բայց, հատկապես մասունքների դեսպակը՝ «հոյժ պատուա-
կան թագ խաչին նշանարձակ ի վերայ դեսպակին լեալ իբրև զաստղ պայծառա-
գոյն լուսով եւ ուժգին շքեղացեալ փառաւք», կոչված էր խոր ու գերբնական 
տպավորություն գործել։ Նրա ոսկեհուռ ու թագակիր արքայաշուք փայլը պետք 
է օծեր շրջապատը, ներգործեր ականատեսների վրա ու ջերմեռանդ ակնածանք 
առաջացներ՝ հրավիրելով այդ տարածքների հին ու նորադարձ քրիստոնյա 
բնակիչներին հավուր պատշաճի պաշտամունք մատուցել խաչին ու սուրբ նա-
հատակների հիշատակին։  

Ապա՝ Վեպում բավական ընթեռնելի է մյուս քաղաքական ենթատեքստը, 
որի նպատակը երկրի քրիստոնեացման պատմությունը նորովի ներկայացնելն 
էր։ Այսպես, ըստ բնագրում առկա տվյալների՝ Վաչագան Բարեպաշտի գործու-
նեությունը հիմնականում ծավալվում էր Քուռ գետից հարավ ընկած տարածք-
ներում, մասնավորապես՝ Ուտիքի և Արցախի նահանգներում։ Այս աջափնյա նա-
հանգները 428 և 451 թթ. հետո հերթով Հայաստանից պոկվել և կցվել էին Աղ-
վանքի պարսկական մարզպանությանը և այդպես էլ ընդգրկվել վերականգն-
ված թագավորության սահմաններում51։ Ինչպես իր հորեղբայր Վաչե Բ-ը(457-
463), Վաչագանն, արդ, խնդիր ուներ այդ հայկական տարածքներն օրգանապես 
միավորելու իր տերության մեջ որպես մեկ ամբողջություն՝ Աղվանաց աշխարհի 
մշակույթի մեջ ընդգրկելով նաև դրանց պատմությունն ու ավանդույթները52։ 
Ուստի, կարևոր էր Աղվանքի դարձի սկիզբը կապել հենց Արցախի և Ուտիքի 
սահմաններում քարոզչություն իրականացրած անձերի և իրադարձությունների 
հետ։ Ըստ այդմ՝  մասունքների դեսպակով արքայական թափորի շրջայցը Արցա-
խի և Ուտիքի տարածքներով, այդ մասունքներն ամփոփող հին սրբավայրերի 
վերարժևորումը և նորերի կառուցումը սրբագործում էին այդ տարածքները՝ 
տեղափոխելով թագավորության հոգևոր և մշակութային ձգողության առանց-
քը, որ մինչ այդ գտնվում էր Քուռի ձախափնյա տարածքներում53 և կենտրոնա-
ցած էր Չող (Ճոր) և Կապաղակ աթոռների շուրջ։ Նույնիսկ Աղվանքի ձախափն-
յա տարածքում հայտնաբերված՝ Զաքարիայի և Պանդալիոնի մասունքները բեր-
վում են աջափնյակ և ամփոփվում Դյուտականում՝  հիմք տալով այս կողմերում 
Պանդալիոնի պաշտամունքի զարգացմանը և սրբավայրերի բազմապատկմանը։  

Այստեղ կարևոր է նշել այն փաստը, որ Աղվանքի քրիստոնեացման աջափն-

յա՝ արցախ-ուտիքյան հայկական ավանդույթը և մասունքները արմատապես 

                                                
51 Բ. Հ. Հարությունյան, «Մեծ Հայքի թագավորության հյուսիս-արևելյան մարզերի վարչա-քա-

ղաքական կացությունը 387-451 թթ.», ԲԵՀ, 1876/2, էջ 77-95, А. Акопян, Албания-Алуанк, 

с. 110-114: 
52 А. Акопян, Албания-Алуанк, с. 136-137. J.-P. Mahé, Albanian Palimpsest, p. xiii, xv. 
53 J.-P. Mahé, Albanian Palimpsest, p. xviii.  
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կապված էին հայոց դարձի պատմության, անձերի և մասունքների հետ։ Ըստ 

այդմ՝  մասունքների գյուտը և դրանց նվիրված գրական երկի ստեղծումը կոչ-

ված էին հաստատելու Աղվանքի եկեղեցու կանոնական միաբանությունը Հայոց 

եկեղեցու նվիրապետության հետ։ Որպես այդ միաբանության հավաստիք՝ ս. 

Գրիգորիսի պաշտամունքի գերակայությունը հռչակվում է Աղվանքի ամբողջ 

տերության սահմաններով՝ զուգակցվելով նրա պապ Գրիգոր Լուսավորչի, 

Հռիփսիմյան նահատակների, Զաքարիայի և Պանդալիոնի պաշտամունքի հետ։ 

Այդ նպատակին է ծառայում ս. Գրիգորիսի մասունքների բաժանումը Աղվանաց 

բոլոր եպիսկոպոսների միջև՝ իրենց թեմերում տարածելու համար. «Աստանաւր 

հրամայէր թագաւորն տալ մասն իւրաքանչիւրումն եպիսկոպոսաց՝ առ ի բաշխել 

վիճակելոց իւրեանց»54։ Այսպիսով, Վաչե Բ-ի նման ինքն էլ լինելով հայախոս և 

սերտ հարաբերություններ պահպանելով Հայաստանի աշխարհիկ ու հոգևոր իշ-

խանությունների հետ55՝ Վաչագանն իր կրոնական քաղաքականությամբ շարու-

նակում էր նպաստել Աղվանքի տերության մշակույթի և կենցաղավարման հա-

յացմանը, թեև այդ քաղաքականության հիմնական շեշտն ուղղված էր իր տե-

րության սահմաններում միացյալ, «համաղվանական» պետական գաղափարա-

խոսության56, պաշտամունքի ու մշակույթի կազմավորմանը։  

Վաչագան Բարեպաշտի համաղվանական լուսավորչական քաղաքականու-

թյան հիմնավորմանն է ծառայում նաև ՎՎ-ում նրա անձի և գործունեության 

զուգահեռումը Բյուզանդիայի առաջին քրիստոնյա կայսր Կոստանդին Մեծի և 

Հայոց առաջին քրիստոնյա արքա Տրդատ Մեծի հետ, ինչի աղբյուրն, ակներևա-

բար, դարձյալ Հայոց դարձի պատմությունն է57. «…զբերումն անճառաբար 

ստանային ի ձեռն քրիստոսազգեստ արքային Վաչագանայ, զորոյ գովութիւնն 

ոչ ինչ նուազ գոլ վարկանիմ, քան զարեւմտականին տիրող Կոստանդիանոսի 

                                                
54 ՎՎ, [ԻԲ], 71 (ՊԱ, I, ԻԳ): 
55 Ենթադրվում է, որ Վաչագանի կինը՝ Շուշանիկ թագուհին, Մամիկոնյան տոհմից կարող էր 

լինել, Վահան Մամիկոնյանի ընտանիքից։ Հաստատելով Հայոց և Աղվանից միջև կնքված 

քաղաքական դաշինքը՝ այս ամուսնությունը թերևս կարող է նաև բացատրել Վաչագան 

Բարեպաշտի նամակագրությունը Մամիկոնեից եպիսկոպոս Աբրահամի հետ (ՊԱ, I, ԻԵ), 

տե՛ս J.-P. Mahé, Albanian Palimpsest, p. xviii: 
56 «Համաղվանական» ասելով մենք նկատի ունենք տարածքային ու մշակութային եւ ոչ՝ 

էթնիկական կամ լեզվական ընդհանրություն։  
57 Հմմտ. Ագաթանգեղոս, ՃԻԵ-ՃԻԶ (ՄՀ, Բ, էջ 1719-1722 և 1724-1726), Հուն. Վարք, 183-189, 

Արաբ. Վարք 176-182 (G. Garitte, Documents pour l’étude d’Agathange, Rome 1946, p. 110-

113, հայերեն թարգմ. Հ. Բարթիկյան, «Ագաթանգեղոսի պատմության հունական նորահայտ 

խմբագրությունը (Վարք), Էջմիածին, 1966, Է, էջ 28-34, Ը, էջ 46-54, Թ, էջ 79-87, և Ա. Տեր-

Ղևորնդյան, «Ագաթանգեղոսի արաբական խմբագրության նորահայտ ամբողջական 

բնագիրը» ՊԲՀ № 1, 1973, էջ 209-237 : 
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կայսեր կամ զԱրշակունին Տրդատիոս՝ Մեծաց Հայոց փրկութեան գտող։ Որ եւ 

մեզս՝ արեւելեացս, սա եղեւ դուռն լուսոյ աստուածագիտութեան և բազմազան 

բարեաց աւրինակ երջանիկն այն»58։  
Հայոց դարձի պատմության միջոցով Աղվանքի մասունքների գյուտը հա-

ղորդակից է դառնում նաև «Խաչգյուտի պատմության»-ը, որն, ինչպես գիտենք, 
արձանագրում է Երուսաղեմի քրիստոնեացման գործընթացը և որի մասին Հա-
յոց դարձի պատմության մեջ տեղեկություն է հաղորդում Կոստանդին կայսրը՝ 
Տրդատին ուղղված նամակում59։ Ավելին, օգտագործելով վաղքրիստոնեական 
գրական մշակույթում լայնորեն տարածված «գերադրական համեմատության» 
սկզբունքը60՝ Վեպի հեղինակը Վաչագանին առավել բարձր շնորհ է վերագրում 
իր նախնիների նկատմամբ. «…որ նախ եղելոց թագաւորացն նախ քան զնա իւր 
իսկ նախնեացն ոչ ումեք համբարեցաւ այսպիսի մեծասքանչ պարգևք»61։  

Այս գերադրական համեմատությունը, թվում է, աղերսներ ունի Կյուրեղ 
Երուսաղեմացու՝ Կոստանդին Մեծի որդուն՝ Կոստանդ կայսերն ուղղված հայտ-
նի նամակի հետ, որի հայերեն տարբերակը շրջանառության մեջ էր արդեն իսկ 
V դարի սկզբներից և ընդգրկված էր այդ տարիներին նույնությամբ թարգման-
ված և Հայոց եկեղեցու ծիսակարգում գործածվող Երուսաղեմյան Ճաշոցի մեջ62։ 
Կյուրեղ Երուսաղեմացու հիշատակի օրը, երբ ընթերցվում էր իր նամակը, ար-

                                                
58 ՎՎ, [ԻԲ], 78-79 (ՊԱ, I, ԻԳ): 
59 Այս նամակը պահպանվել է միայն Գրիգորի վարքի հունարեն և արաբերեն խմբագրու-

թյուններում (Հուն. Վարք, 175, Արաբ. Վարք 168)։ Ավելի մանրամասն տե՛ս N. Garibian, «La 

Jérusalem du IV s.», Ն. Ղարիբյան, «Երուսաղեմածին աղբյուրները», նույնի՝ «Կոստանդին 
Մեծի կանոնը», N. Garibian, «Costantino nella tradizione ecclesiastica armena”, Enciclope-

dia Costantiniana sulla figura e l’immagine del’imperatore del cosiddetto Editto di Milano, 

Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2013, vol. II, pp. 441-46: 
60 Համաձայն այդ սկզբունքի՝ երկրային իրողությունները, աստվածաշնչյան «ըստ կերպարի և 

նմանության» (ikôna-mimesis) բանաձևի կիրառմամբ՝ իրար հետ հաջորդական հարաբե-
րության մեջ են դրվում, որում սակայն ամենայն նորը առավելություն ունի իր նախօրինակ 
հնի նկատմամբ, տե՛ս G. Dagron, Empereur et prêtre: étude sur le « césaropapisme » byzan-

tin, Paris 1996, p. 20-21 et 291; N. Garibian de Vartavan, La Jérusalem Nouvelle, p. 48-57; 

N. Garibian, «La Jérusalem du IV s.»: 
61 ՎՎ, [ԻԲ], 77(ՊԱ, I, ԻԳ): 
62 N. Garibian, «La Jérusalem du IV s.»։ Նամակի հայերեն թարգմանության վերաբերյալ տե՛ս 

G. Garitte, « Les catéchèses de st Cyrille de Jérusalem en arménien », Le Muséon 76/1, 1963, 

p. 95-108, Լ. Տեր-Պետրոսյան, Հայ հին թարգմանական գրականություն, Երևան, 1984, էջ 9։ 
Ճաշոցի մասին տե՛ս Ch. Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, vol. II, Patrologia Ori-

entalis (PO), T. XXXVI, 2, n° 168, p. 174 [36] et 332 [194]: 
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ձանագրված է նաև աղվանական Ճաշոցում, որի նախնին, ինչպես Հայոց և Վ-
րաց ճաշոցների դեպքում, նույնպես երուսաղեմյան ծագում ունի և հավանաբար 
թարգմանվել է V դարի երկրորդ կեսին63։  

Կոստանդինի և Տրդատի հետ Վաչագան արքայի համեմատության առումով 
թերևս ավելորդ չէ նշել Գրիգորիսի՝ Արշակունյաց տոհմի հետ արյունակցական 
կապ ունենալու գործոնը, որի մասին տեղեկանում ենք «Աղուանից պատմու-
թեան» վերջին գլխում ամփոփված հայրապետների գավազանագրքից («Ը. Տէր 
սուրբն Գրիգորիս Արշակունեաց, ի Պահլաւիկն Գրիգորոյ Հայոց լուսաւորչէ եր-
կատեսակ փառօք կացեալ ի նոյն աթոռ»64), ինչպես նաև Վաչագանի վեպում 
հարևանցի հիշատակումից. «…երթեալ ի Մասքթաց աշխարհն՝ յանդիման լինէր 
Սանեսանայ թագաւորին Մասքթաց՝ համատոհմին Արշակունեաց»65։ Այսպիսով՝ 
Հայոց Լուսավորչի համեմատ՝ Աղվանքի լուսավորիչ Գրիգորիսը ոչ միայն նրա 
թոռն էր և ազգությամբ Պահլավիկ, այլև սերում էր Արշակունյաց թագավորա-
կան տոհմից66։ Այս հանգամանքը ևս որպես «գործին կցվող փաստանյութ» 
պետք է հանդիսանար համայն Աղվանքում նրա պաշտամունքի գերակայության 
և տարածման նախաձեռնության համար։  

Վերոբերյալ փաստարկները թույլ են տալիս առաջադրել, որ Աղվանքի մա-
սունքների գյուտի պատմությունը գրի է առնվել հենց Վաչագան արքայի պատ-
վերով, թերևս Ամարասում և Դյուտականում մասունքների համար մատուռների 
կառուցմանը զուգահեռ կամ անմիջապես հետո ընկած ժամանակահատվա-
ծում,67ինչպես որ Հայոց դարձի պատմությունն էր գրի առնվել Սահակ Մեծի 
կարգադրությամբ՝ Հռիփսիմյանների մասունքների գյուտից և Վաղարշապա-
տում նրանց մատուռների կառուցումից հետո։  

                                                
63 Ch. Renoux, Le Lectionnaire albanien des manuscrits géorgiens palimpsestes n° Sin 13 et Sin 

55 (Xe-XIe siècle), PO, T. 52/4, n° 234, pp. 535-537 [7-9], 564-565 [36-37], 691 [163] և 701[173]։ 
Բացի այդ, Կյուրեղ Երուսաղեմացու Թուղթը հիշատակված է Աղվանքի պատմության մեջ, 
Մաշտոցի՝ Երուսաղեմից բերած խաչափայտի մասունքի առիթով (ՊԱ, II, ԼԳ): 

64 Պահպանված է նաև հետևյալ ձևով. «սուրբն Գրիգոր յԱրշակունեաց ի Պահլաւիկն Գրիգորոյ 
Լուսաւորչէն կացեալ ի նոյն աթոռ», տե՛ս Վ. Առաքելյան, Մովսէս Կաղանկատուացի. Պատմու-
թիւն Աղուանից աշխարհի, քննական հրատ., Երևան 1983, էջ 342, տողատակ 13-14։  

65 ՎՎ, [ԺԴ], 52: Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս Ա. Հակոբեան, «Վաչագանի վէպը և 
Արշակունեաց թագաւորութեան խնդիրը»: 

66 Գրիգորյանների և Արշակունիների խնամիական կապի մասին հստակ տեղեկություն է պահ-
պանված Փավստոս Բուզանդի երկում (Գ.5)։ Ճիշտ է, այն վերաբերում է Գրիգորիսի եղբորը՝ 
Հուսիկին, սակայն դատելով այն նշումից, որ Գրիգորիսն ու Հուսիկը «սնան զառաջեաւ թա-
գաւորին Հայոց, եւ ուսման գրոց փոյթ ի վերայ կալան ուսուցանել զնոսա» (Փ. Բ., նույն գլխում), 
կարելի է եզրակացնել, որ իրենց հայր Վրթանեսը նույնպես կնության էր առել արքայածին 
օրիորդներից մեկին։ 

67 Այսպիսով, ՎՎ-ի ստեղծման թվականը կարելի է տեղավորել 490-500-ական թվականների 
միջև։ Ա. Հակոբյանը («Վաչագանի վէպը և Արշակունեաց թագաւորութեան խնդիրը») առա-
ջարկում է 601-602 թթ, որ դարձյալ ընդունելի է, չնայած՝ գիտնականի թվագրության փաս-
տարկումների մի մասը ենթադրական է և վիճարկելի։  
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*** 
Քուռի աջափնյա՝ արցախ-ուտիքյան հայկական տարածքների սրբագործ-

ման, վերաքրիստոնեացման և «աղվանացման» գործընթացն ուղեկցվում էր ոչ 
միայն նահատակների մասունքների, այլև խաչի պաշտամունքի տարածմամբ և 
ազգայնացմամբ։ Արդյունքում, այն ձեռք է բերում տեղական նշանակության 
գործառույթներ, ինչպես նաև կապվում է ս. Գրիգորիսի պաշտամունքի հետ։  

Այսպես, իր համընդհանուր փրկական ու բուժական հատկություններից 
բացի, որոնց մասին տեղեկանում ենք Ամարասի 
խաչի հետ կապված պատումներից, խաչը Վաչա-
գանի վեպում նորովի հանդես է գալիս որպես 
մասունքների պահապան։ Ինչպես կարելի է հաս-
կանալ Ցրիի նշխարների գյուտը ներկայացնող 
հատվածից՝ գավթի ներսում գտնվող խաչը 
պատսպարում էր Զաքարիայի և Պանդալեոնի 
մասունքները, և նրա առջև կանոնական երկր-
պագությունից հետո նոր միայն նախարար Խոճ-
կորիկն ու վաներեց Հակոբը ուղեկիցների հետ 
կարողանում են մուտք գործել եկեղեցի, որտեղ 
ամփոփված էին դրանք։ Խաչի տեղադրության և 
երկրպագության նմանատիպ տեսարան է նկա-
րագրված Աղվանից պատմության երկրորդ՝ VII 
դարին վերագրվող գրքում. «եւ ի ծագել արեգա-
կան մտանէին ի գաւիթ եկեղեցւոյն առաջի խա-
չին ահիւ եւ երկիւղիւ»68։  

Ենթադրելի է, որ այդ խաչը, վաղքրիստո-
նեական շրջանի խաչերի նման, պետք է լիներ 
ազատ թևավոր և ըստ նկարագրության՝ պետք է 
տեղակայված լիներ եկեղեցու դռան մոտ։ Այդ-
պիսի տեղակայություն է մատնանշում, օրինակ, Հովհաննավանքի գավթում 
պահվող հնամենի թևավոր խաչը (նկ. 1), որն, ըստ ավանդության, կանգնեցրել 
էր Գրիգոր Լուսավորիչը՝ իր մարմնի համամասնություններով, և որը կոչվում էր 
Լուսավորչի խաչ. «եւ մեք ցուցաք նոցա յարեւմտեան դուռն ի գաւթին՝ Խաչն, որ 

                                                
68 ՊԱ, II, ԼԳ: 

Նկ. 1. «Լուսավորչի խաչից» 

պահպանված բեկորները 

Հովհաննավանքի Կաթողիկեի 

գավթում, եկեղեցու մուտքի աջ 

կողմում 
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կառուցեալ կա. եւ ասացաք, սմա ասեմք Լուսա-
ւորչի Խաչ»69։ Այդ խաչի բեկորները մինչև վեր-
ջերս կիտված էին գլխավոր եկեղեցու արևմտյան 
մուտքի ձախ կողմում, որմնասյուների միջև եղած 
կամարաձև խորշում70։ Այժմ առավել ճշգրիտ 
հնարավոր չէ որոշել նրա կանգնեցման սկզբնա-
կան տեղը, իսկ միջնադարում այն փոխարինվել է 
եկեղեցու մուտքի կողքին կանգնեցված, պատին 
կիպ հարող խաչքարով (նկ. 2)։ Հայաստանի բազ-
մաթիվ եկեղեցական համալիրներում մինչև այ-
սօր էլ պահպանվում են գավթի ներսում, եկեղե-
ցու մուտքի մոտ տեղադրված խաչքարեր, որոնք 
հավաստում են մեր ենթադրության իսկությունը՝ 
Ցրիի գավթի խաչի տեղադրության վերաբերյալ։ 
Ըստ այսմ՝  կարելի է նաև ենթադրել, որ Վաչագա-
նի դեսպակի շարժական ոսկե խաչը նույնպես 
տեղադրվում էր «բէժ կտավով» կազմված գավ-
թատարածքի ներսում, Շուշանիկ թագուհու 

վրան-եկեղեցու մուտքի կողքին։  

Հաջորդ առանձնահատուկ գործառույթը, որ նկատելի է Վեպում, Խաչի 

գերբնական ներգործությունն է՝ Գրիգորիսի մասունքների որոնման ընթաց-

քում, որում այն հանդես է գալիս որպես սրբի գերեզմանը գտնելու միակ նշան 

ու երաշխիք։ Այդ են վկայում, օրինակ, թափորն առաջնորդող դեսպակի ոսկե 

խաչը, մասնակիցների ձեռքին եղած բազմաթիվ ոսկեզօծ ու ընդելուզված խա-

չերի վերերկրային փայլի նկարագրությունը, Վաչագանի՝ անընդհատ խաչակնք-

վելով Աստծուց Գրիգորիսի մասունքների հայտնաբերումը խնդրելը71, Յովել 

                                                
69 Զաքարիա Սարկավագ Քանաքեռցի, Պատմագրութիւն, Գ, 3, Վաղարշապատ, 1870, էջ 4-5։ Այս 

մասին տե՛ս Հաջի Նազենի (Ն. Ղարիբյան), «Լուսավորչի խաչը», Հայկական ժամանակ օր., 

№ 51, 20.03.2009, էջ 5, 8։ Այս խաչի ծագմանն ու պատկերագրությանն անդրադարձել է նաև 

Հ. Պետրոսյանը, Խաչքար. ծագումը, գործառույթը, պատկերագրությունը, իմաստաբանու-

թյունը, Երևան, 2008, էջ 48-49։  
70 Հ. Պետրոսյանը ևս այն կարծիքին է, որ այդ Խաչը գտնվել է գավթում (տե՛ս նախորդ հղումը)։ 

Ցավոք, «Լուսավորչի խաչի» բեկորները, հնագիտական և արվեստաբանական սխալ մեկ-

նաբանման արդյունքում, այսօր օգտագործվել են Հովհաննավանքի մուտքի դիմաց մեկ ուրիշ 

խաչարձան վերականգնելու համար և դրվել բարձր սյան վրա՝ որպես սպոլիա ընդգրկվելով 

քարե նոր խաչի մեջ։  
71 «…բարեպաշտ արքայն անդադար խնդրէր յԱստուծոյ զգիւտ սրբոյն Գրիգորիսի և տեառնա-

գրեալ զինքն տէրունական խաչի նշանաւն՝ յոյժ բազում աղաչանաւք՝ ծածուկ սրտիւ հայցէր 

զառատատուրն Աստուած» (ՎՎ, [ԻԱ], 45): 

Նկ. 2. Հովհաննավանք, 

Կաթողիկե եկեղեցու մուտքի 

մոտ դրված խաչքարը 
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սարկավագի տեսիլքում հայտնված բլրակի խաչը, որի մոտ գնում-կանգնում է 

Գրիգորիսի կերպարանքը, Պազկանքի երեց, ճգնավոր Հոբի՝ իր տեսիլքից հետո 

Ամարասի վանքում կանգնեցրած խաչը, բաժակագող աբեղայի ցնորական 

տանջանքները՝ այդ խաչի դիմաց և, վերջապես, նրա կողմից խաչի մատնանշու-

մը՝ որպես գերեզմանի ցուցիչ։  

Այնուհետև, խաչը խորհրդապես նույնացվում է Վաչագանի անձի հետ. այն 

դառնում է ոչ միայն արքայական նշան ու խորհրդանիշ՝ ըստ բյուզանդական 

առաջին քրիստոնյա կայսրերի գաղափարախոսական օրինակի 72, այլ նաև ավե-

լին՝ մատուցվում է որպես արքայի լիիրավ փոխանորդ՝ մասունքների որոնման 

ընթացքում։ Դեսպակի վրա կանգնեցված ոսկե խաչը, որ իր հովանու տակ է 

պահում սրբազան մասունքները և որն արքայի փոխարեն առաջնորդում է թա-

փորը, կրում է Վաչագանի անունը և պսակված է արքայական թագով։ Հետաքր-

քիր է նկատել զուգահեռը, որ առկա է Վաչագանի խաչի և Կոստանդին Մեծի 

ոսկեհուռ խաչի միջև, որ ըստ Եվսեբիոս Կեսարացու պատումի՝ կայսրը սարքել 

էր տվել իր տեսիլքում երևացած նշանի օրինակով. այդ խաչը նույնպես պսակ-

ված էր թագով, որ կրում էր XP քրիստոսագիրը (Euseb. Vita Constantini 

1.3)։ Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ գրությունն ու թագը խորհրդանշական 

համեմատության մեջ են դրված իսկական Խաչի վրա Քրիստոսի անվան գրու-

թյան և փշե պսակի հետ, որոնց միջոցով երկրային արքան իր թափորով հաղոր-

դակցության մեջ է մտնում իր նախօրինակ երկնային արքայի և երկնային թա-

փորի հետ։ Կարծում ենք՝ պատահական չէ, որ բնագրում Վաչագանը «քրիստո-

սազգեստ» է անվանվում, թափորը՝ «քրիստոսաժողով բանակ», իսկ թափորի 

տեսարանը թողնում է տպավորություն, թե «երկիրս երկինք վերևիւր»։  

Վաչագանի վեպում խաչի հետ կապված նկարագրություններում դժվար չէ 

որսալ երուսաղեմյան նախօրինակների արձագանքները, ինչն ինքնին բնական 

երևույթ է խաչի պաշտամունքի դրսևորումներում, եթե հաշվի առնենք, որ վեր-

ջինս ձևավորվել և մշակվել է գլխավորապես հենց Սուրբ քաղաքում, մի քանի 

գործոնների միահյուսմամբ73։ Սակայն, մեր կարծիքով, Վեպում Երուսաղեմի հետ 

առնչությունն ավելի ուղղակի բնույթ ունի և կոնկրետ միտում է թարգմանում։  

Այսպես, Վաչագանի և խաչի խորհրդանշական նույնացումը և Վաչագանի 

համեմատությունը Կոստանդին կայսեր հետ, պայմանավորված են վերջինիս 

                                                
72 Խաչի՝ կայսերական նշան համարվելու պատմության և գաղափարաբանության մասին տե՛ս 

J. W. Drijvers, Cyril of Jerusalem : bishop and city, Leiden – Boston 2004, pp. 159-161, Հ. 

Ինգլիզեան, «Կիւրղի Երուսաղէմացւոյ Թուղթ առ Կոստանդիոս կայսր. ուսումնասիրութիւն և 

բնագիր», ՀԱ № 78, 1964, սիւն. 289-301, 449-458, շարունակությունը՝ № 79,1965, սիւն. 1-16: 
73 Հատկապես՝ IV դարում, խաչափայտի գյուտի և խաչի տեսիլքի շնորհիվ։  
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(նաև՝ Թեոդոսյան դինաստիայի կայսրերի)՝ Երուսաղեմի և Խաչի պաշտամունքի 

հետ ունեցած սերտ առնչություններով։ Կոստանդին Մեծի և Թեոդոս Մեծի 

սրբադասված անունները և հիշատակի օրերը նշված են Երուսաղեմյան Ճաշո-

ցում, որն, ինչպես նշեցինք, նույնությամբ թարգմանվել և ընդունվել է Հայոց և 

Վրաց եկեղեցիներում, և հիմք հանդիսացել Աղվանից եկեղեցու Ճաշոցի՝ մեզ հա-

սած տարբերակի համար74։  

Նույնպիսի նմանաբանական տպավորություն է թողնում նաև Ցրիի եկեղե-

ցու գավթում խաչի դիմաց երկրպագելիս երեք սաղմոս ասելու դրվագը, որ հի-

շեցնում է վաղքրիստոնեական շրջանում Երուսաղեմում կիրակնօրյա ծիսակար-

գի սկիզբը։ Աքլորականչին Հարության բոլորակ տաճարի ներսում նախ երեք 

սաղմոս էր ասվում, ապա խնկարկվում էր Գերեզմանի մատուռի ներսը, որտեղ 

ճաղավանդակ պատվարի հետևում գտնվող սուրբ սեղանի դիմաց կանգնած էր 

եպիսկոպոսը, իսկ քահանան Ավետարանից կարդում էր Քրիստոսի հարության 

դրվագը, որից հետո ժամերգությունը տեղափոխվում էր Խաչի դիմաց կոչվող 

կայան75։  

Հաջորդ համեմատությունը վերաբերում է Վաչագանի «քրիստոսաժողով» 

թափորի նկարագրություններին։ Բազում ոսկեկուռ խաչերով, ծաղիկներով, 

խնկարկմամբ և սաղմոսերգությամբ ընթացող այդ բազմությունը, որ կազմված 

էր հոգևոր և աշխարհիկ դասերից, նկատելի աղերսներ ունի Սուրբ քաղաքում և 

Սուրբ երկրի այլ վայրերում տոն օրերին մի սրբավայրից մյուսն անընդհատ ըն-

թացող ուխտավորների և տեղաբնակների միացյալ ծիսական թափորի պատկե-

րի հետ76։ Ըստ այդ ժամանակների աստվածաբանական տեսության՝ երուսա-

ղեմյան ծիսակարգը նույն ժամերին, նույն արարողություններով պետք է վե-

րարտադրեր Երկնային Երուսաղեմում կատարվող իմանալի պատարագն ու ծե-

սերը77 և այդպիսով նպաստեր աշխարհի վախճանին ու Քրիստոսի Երկրորդ 

                                                
74 Ըստ Հայոց վաղագույն ճաշոցի՝ նրանց հիշատակը տոնվում էր համապատասխանաբար 

մայիսի 22-ին և հունվարի 19-ին (Ch. Renoux, Le Codex arménien Jérusalem 121, II, PO 36/2, 

n° 168, p. 227 [89], 337 [199])։ Աղվանքի՝ մեզ հասած հնագույն Ճաշոցում երկուսի տոները 

միացված են՝ «Թագավորների հիշատակ» ընդհանուր կանոնի ներքո և նախատեսված են 

ճիշտ նույն ժամանակամիջոցի համար՝ մայիսի 7-ի Խաչատեսիլքի և հունիսի 17-ի Ամոս 

մարգարեի տոների միջև (Renoux, Le Lectionnaire albanien, p. 585-586 [57-58]): 
75 Ըստ IV դարի վերջին քառորդի ուխտագնացուհի Եգերիայի հաղորդման (տե՛ս Egeria, Itin-

erarium peregrinatio, XXIV, 9-10, P. Maraval, Egérie, Journal de Voyage (Itinéraire), Intro-

duction, Texte critique, Traduction, Notes, Paris, 1982, pp. 242-244:  
76 Այս թափորների նկարագրությունները տե՛ս Egeria, Itinerarium, XV. 11-12, XXXVI, 2-3, 

XLIX, 1-2 (P. Maraval, op cit., pp. 252-253, 280-282,316-318): 
77 J. Wilkinson, From Synagogue to the Church, London 2002, c. IV-V; N. Garibian de Varta-

van, La Jérusalem Nouvelle, pp. 176-183, 202. 
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գալստյանը։ Ըստ այդմ՝  այդ ծեսերն ի կատար ածող քրիստոսաժողով թափորը 

կոչված էր մարմնավորելու երկրի վրա երկնային արքայությունն ու երկնային 

քաղաքը. ճիշտ այնպես, ինչպես Գրիգորիսի և հինգ սրբերի մասունքների թա-

փորն էր ստեղծում տպավորություն, թե երկիրը երկինք է համբառնել։  
Առավել ցայտուն նմանու-

թյուն ենք գտնում դեսպակի 
վրա կանգնեցված ոսկե ակա-
նազարդ խաչի նկարագրության 
և V դարի սկզբին Թեոդոս II 
(408-450) կայսեր և նրա քույր 
Պուլքերիայի՝ Երուսաղեմին 
նվիրած ոսկե խաչի78 պատկե-
րագրության միջև։ Վերջինիս 
վաղքրիստոնեական վերարտա-
դրությունները շատ չեն (նկ. 3, 
գուն. նկ. 2. ա-ե), սակայն զգա-
լիորեն տարբերվում են խաչի՝ 
մեզ հայտնի այլ պատկերագրու-
թյուններից, որոնք վերարտադ-
րում են կա՛մ խաչանշանի երկ-
նային տեսիլը, կա՛մ թափորա-
յին խաչերը, կա՛մ էլ պարսիկնե-
րի ավարառությունից հետո 
Գողգոթայում Հերակլիոս կայ-
սեր կանգնեցրած նոր արծաթե 
խաչը79(նկ. 4-7, գուն. նկ. 3)։ 
Գողգոթայի խաչի պատկերա-
գրական սկզբնաղբյուր է ակ-
նարկում նաև Գրիգորիսի գերեզ-
մանի մոտ կանգնեցված խաչի 

                                                
78 P. Maraval, Lieux saints, p. 256, n. 36.  
79 Խաչի վաղքրիստոնեական շրջանի պատկերագրության մասին մանրամասն տե՛ս Հ. 

Պետրոսյան, Խաչքար, էջ 10-72։ Մրենի մայր եկեղեցու հյուսիսային բարավորին քանդակված՝ 

«Խաչի հաղթական վերադարձը Երուսաղեմ» տեսարանի նորագույն մեկնաբանությունների 

համար տե՛ս Z. Hakobyan, "The Restitution of the True Cross in the 10th Century Armenian 

Sources and Its Depiction in the Early Medieval Sculpture", REArm 35 (2013), p. 237-250; C. 

Maranci, Vigilant Powers: Three Churches of Early Medieval Armenia, Brepols, Turnhout, 

2015, pp. 67-77: Հեղինակն իրավամբ բնորոշում է քանդակային հորինվածքում առկա խաչի 

պատկերագրությունը որպես թափորային կամ երթային խաչ։  

Նկ. 3. Գողգոթայում կանգնեցված թեոդոսյան 

խաչի պատկերագրական օրինակ, որմնանկարի 

հետին շերտ, VI-VII դ. Մեսկենդիրի  

Ս. Պողոս-Պետրոս եկեղեցի, Կապադովկիա 

 (լուսանկարը՝ Նիկոլ Թիերի) 
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նկարագրությունը. բլրակի վրա տեղադրված լինելու հանգամանքը թույլ է տա-
լիս զուգահեռել այս պատկերը Գողգոթայի Խաչի կոթողի իրական տպավորու-
թյան և խորհրդաբանական ոճավորված պատկերագրության հետ (նկ. 8. ա-ե, 
գուն. նկ. 4ա-բ)։  

Այս առումով առավել հետաքրքություն է ներկայացնում բաժակագող աբե-

ղայի տեսիլքում Խաչի ներքո նստած սպիտակազգեստ եպիսկոպոսի պատկերը։ 

Այն որոշակիորեն հղում է IV-V դարի երուսաղեմյան ծիսակարգի մանրամաս-

ներին, երբ Զատկի տոնի Ավագ ուրբաթ օրը քաղաքի եպիսկոպոսի գահը դրվում 

էր Խաչի հետևում (post Crucem), ապա դիմաց (ad Crucem), այսինքն՝ Խաչի 

և Հարության բոլորակի միջև եղած քառագավիթ սրահ-բակի հյուսիս-արևելյան 

անկյունում80։ Գահին բազմած՝ եպիսկոպոսը նախ հսկում էր հատուկ այդ նպա-

տակով իր առջև սեղանին դրված խաչափայտի մասունքի երկրպագության 

արարողությունը, ապա ղեկավարում Սուրբ գրքի ընթերցանությունները. «Այ-

նուհետև, եպիսկոպոսի գահավորակը դրվում է Գողգոթայում, Խաչի հետևում, 

որ հիմա կանգուն է. եպիսկոպոսը պատշաճ կերպով բազմում է, և վուշյա կտա-

վով ծածկված սեղան է դրվում նրա առջև։ (…) ոսկեզօծ արծաթե մասնատուփը, 

որի մեջ Խաչի սրբազան փայտն է, բերվում և դրվում է սեղանին։ (…) Բոլորը 

հերթով երկրպագում են մինչև վեցերորդ ժամը՝ մտնելով մի դռնով և ելնելով 

մյուսով։ (…) Վեցերորդ ժամին գնում են Խաչի դիմաց։ (…) Այստեղ այնպիսի 

բազմություն է հավաքվում, որ անցնելու տեղ չի լինում։ Եպիսկոպոսի աթոռը 

դրվում է Խաչի դիմաց, և վեցերորդ ժամից մինչև իններորդ ժամը միայն ընթեր-

ցումներ են կատարվում»81: 

Այսպիսով՝ համեմատական ուղղակի կապ է նկատվում Երուսաղեմի եպիս-

կոպոսի և ս. Գրիգորիսի միջև, ինչի հաստատումը գտնում ենք հետագա շարադ-

րանքում, երբ Երուսաղեմից ուղիղ Ամարաս եկած աբեղան ցույց է տալիս Գրի-

գորիսի գերեզմանի մոտի Խաչը՝ ասելով. «Այդր եպիսկոպոս նստէր, լուսաւոր 

զգեստու և ահավոր կերպարանօք»82։ Նույնպիսի տեսարան է ցուցանում Հռոմի 

Սանտա-Պուդենցիանա եկեղեցու հայտնի խճանկարում Գողգոթայի Խաչի դի-

մաց նստած սպիտակազգեստ Քրիստոսի պատկերը (գուն. նկ. 4. ա), որ ակն-

հայտորեն նույնպես ազդված է վերոնշյալ ծիսական հանգամանքներից։  

  

                                                
80 P. Maraval, Récits des premièrs pèlerins chrétiens au Proche Orient (IVe-VIIe siècle), Introd., 

trad. française, notes, Paris, 1996, p. 114, n. 2; N. Garibian de Vartavan, La ‘Jérusalem 

Nouvelle’ et les premièrs sanctuaires chrétiens de l’Arménie, 2009, p. 156: 
81 Egeria, Itinerarium, XXXVII, 1-2, 5, P. Maraval, Journal de Voyage, pp. 284-286. 
82 ՎՎ, [ԻԲ], 18: 
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Երուսաղեմ-Ամարաս կապն արտահայտվում է նաև Գրիգորիսի մատուռի83 
ճարտարապետական կառուցվածքում (նկ. 9ա-գ)։ Ինչպես իրավացիորեն են-
թադրում է Համլետ Պետրոսյանը՝ մատուռն ի սկզբանե կողմնորոշված է եղել ոչ 
թե արևմուտք-արևելք, այլ ընդհակառակն. նախնական մուտքը գտնվում էր 
արևելյան կողմում (նկ. 9դ) և ամենայն հավանականությամբ միտում ուներ վե-
րարտադրելու Քրիստոսի գերեզմանն ամփոփող մատուռի դասավորությունը84։  

Այսպիսի կողմնորոշում ունեն նաև Արցախ-Ուտիքի երկու այլ հայտնի մա-
տուռներ՝ Վաճառի Ս. Ստեփանոսի երկհարկ դամբարան-մատուռը և վերջերս 
Տիգրանակերտում հայտնաբերված՝ քաղաքի Կենտրոնական հրապարակի մա-
տուռը85, ինչը ցուցանում է նման կողմնորոշման միտումնավոր լինելու փաստը։ 
Ըստ հնագետի՝ վերջինս կապվում է Վաչագան արքայի անվան և նրա կրոնա-
կան-քաղաքական բարենորոգչության ծրագրի հետ86։ Երուսաղեմի Հարության 
տաճարային համալիրի, Խաչի և այլ սուրբ տեղեաց տարբեր սրբարանների ու 
գեղարվեստական տարրերի վերարտադրությունն ամենատարածված երևույթ-
ներից է քրիստոնեական մշակույթում։ Այն հիմք է տվել «սրբազան կրկնօրի-

                                                
83 Մասնագիտական գրականության մեջ այն մեծամասամբ անվանվում է դամբարան, սա-

կայն, ինչպես պատմական աղբյուրն է նշում ՝  կառուցվելիքը մատուռ էր (martyrium), 

այսինքն՝ վկայարան, որ պետք է ամփոփեր Գրիգորիսի գերեզմանը և նշխարները, ուստի 

առավել հարիր է այն անվանել դամբարան-մատուռ)։ 
84 Հ. Պետրոսյան, «Արցախի Տիգրանակերտն ու Վաչագան Բարեպաշտի կրոնական բարե-

փոխումները», Արցախի պետական համալսարանի գիտական ընթերցումներ, 2016/1, էջ 96-

109։ Նշենք, որ արևմտյան կողմնորոշում են ունեցել նաև Կոստանդին Մեծի օրոք կառուցված 

բոլոր եկեղեցիները, այդ թվում ՝  Հարության բոլորակը և Գողգոթայի մեծ բազիլիկան։ 
85 Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում Համլետ Պետրոսյանին՝ Վաճառի և Տիգրանա-

կերտի մատուռների վերաբերյալ այս արժեքավոր տեղեկության համար։  
86 Հ. Պետրոսյան, նշվ. աշխ.։ Մենք ընդունում ենք հնագետի առաջ քաշած վարկածը՝ արևելյան 

մուտքով մատուռների շինարարությունը Վաչագան արքայի անվան հետ կապելու վերաբեր-

յալ, սակայն էական վերապահություններ ունենք այդ նախաձեռնության կրոնա֊քաղաքա-

կան նպատակների վերլուծության հետ կապված։ Նույն դիրքորոշումն ունենք նաև հեղի-

նակի՝ Եղիշա առաքյալի վարքաբանությունը Վաչագան Բարեպաշտի թագավորության տա-

րիների միջոցին վերագրելու և դրա կրոնա֊քաղաքական մեկնաբանության խնդրում։ Ենթադ-

րելի է, որ այդ ժամանակաշրջանում պետք է կատարված լիներ աղվանից առաքյալի մա-

սունքների (առաջին?) գյուտը կամ առնվազն փոխադրությունը, քանի որ աղբյուրը պահպա-

նել է Վաչագան արքայի՝ մասունքների գբի վրա սյուն կանգնեցնելու և իր սենեկապանի՝ այդ-

տեղ սյունակյաց դառնալու տեղեկությունը (ՊԱ, Է), ինչպես նաև՝ Դարահոջի երեց Մատթեին 

Սուհառ (Սահառն) ուղարկելու դրվագը, որտեղ նա պետք է կատարեր այդ քաղաքում հայտն-

ված սրբերի պաշտամունքը (ՎՎ, [ԻԱ], 26)։ Սակայն դա չի կարող հիմք ծառայած լինել՝ Աղ-

վանքի եկեղեցին Հայոց եկեղեցուց անջատելու քաղաքականության համար, քանի որ 

աղբյուրի հաղորդած տվյալները միանգամայն հակառակն են ցուցանում։ Այս թեմայով մեր 

հետազոտությունները դեռևս իրականացման փուլում են։  
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նակ» հասկացությանը, ըստ որի, վերարտադրված նմանատիպ կրկնօրինակնե-
րը, անկախ աշխարհագրական և ժամանակագրական հեռավորությունից, օժտ-
ված էին սրբազնության նույն արժեքով և աստվածային նույն զորությամբ, ինչ 
նրանց բնօրինակները87։ Ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները՝ 
սուրբ տեղեաց կրկնօրինակները չէին պատճենվում ամբողջությամբ և ամենայն 
ճշգրտությամբ, քանի որ առավել կարևորվում էր դրանց խորհրդաբանական 
նշանակությունը՝ պայմանավորված այս կամ այն տարրի կամ մանրամասնի 
ընտրությամբ88: Ըստ այդմ՝ «սրբազան կրկնօրինակ» կարող էին դառնալ սուրբ 
տեղեաց հետ կապված առարկաները, ծեսերը, անունները, եզրույթները, տեղա-
գրությունը, ճարտարապետական կառույցները և դրանց մանրամասները, ան-
գամ՝ չափագրություններն ու համամասնությունները։  

Մեր կարծիքով, Ամարասում կրկնօրինակվել է ոչ միայն Քրիստոսի գերեզ-
մանի արևմտյան կողմնորոշումը, այլև Գողգոթայի Խաչը, այսինքն՝ խորհրդանշա-
կան ընտրությունը Աղվանքում կենտ-
րոնացել է Գերեզմանի մատուռի և 
Խաչի շուրջ։ Ըստ այսմ՝ հավանական է 
թվում, որ վերարտադրվել են նաև 
Գերեզմանի և Խաչի փոխադարձ տե-
ղադրությունը կամ դրանց միջև ըն-
կած հեռավորությունը, կամ էլ բուն 
Գերեզմանի ճարտարապետական 
որոշ մանրամասներ, որոնք, սակայն, 
կարող են պարզվել միայն հետագա 
ուսումնասիրությունների արդյուն-
քում։ Առայժմ, մեր վարկածին որպես 
նեցուկ կարող ենք ներկայացնել Տիգ-
րանակերտի Կենտրոնական հրապա-
րակի արևելյան մուտք ունեցող մա-
տուռի հարևանությամբ հայտնաբեր-
ված խաչի կոթողի երբեմնի առկայու-
թյան փաստը89 (նկ 10), որ նույնպես 

                                                
87 E. D. Hunt, Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire. AD 312-460, Oxford, 1984, p. 

120 և հաջ., G. Vican, "Pilgrims in Magi’s Clothing: The Impact of Mimesis on Early Byzan-

tine Pilgrimage Art" in: R. Ousterhout (ed.), The Blessings of Pilgrimage, Urbana and Chicago, 

1990, p. 97-107, նույնի՝ "Byzantine Pilgrims’ Art", Heaven on Earth, Pennsylvania, 1998, p. 

229-266։ Տե՛ս նաև N. Garibian de Vartavan, La ‘Jérusalem Nouvelle’... 2009, p. 196. 
88 R. Ousterhout, “Loca Sancta and the Architectural Response to Pilgrimage,” in: R. Ouster-

hout (ed.), The Blessings of Pilgrimage, Urbana and Chicago, 1990, p. 108–124:  
89 Հ. Պետրոսյան, նշվ. աշխ., որտեղ հրատարակված է նաև տեղանքի օդային լուսանկարը։ 

Նկ. 10. Արևելյան մուտքով դամբարան-

մատուռի և կից խաչի կոթողի պեղումները 

(օդային լուսանկարը տրամադրել է Համլետ 

Պետրոսյանը) 
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վկայում է Տիգրանակերտում երուսաղեմյան «սուրբ տեղեաց» վերարտադրման 
մեկ այլ փորձի մասին՝ դարձյալ Վաչագան արքայի օրոք։ Պեղավայրը դեռևս 
գտնվում է հնագիտական հետազոտությունների փուլում, ուստի, հուշարձանի 
և խաչակոթողի մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ ի հայտ կգան 
դրանց ապագա հրապարակման արդյունքում։  

Աղվանքի կապը Երուսաղեմի և երուսաղեմյան իրողությունների հետ հաս-

տատված է տարբեր աղբյուրներով և փաստերով, որոնցից մի քանիսը վաղ 

թվագրություն ունեն։ Այդպիսին է, օրինակ, ոչ լիարժեքորեն մեզ հասած՝ աղ-

վաներեն գրերով յուրահատուկ Ճաշոցը, որի նախօրինակը երուսաղեմյան ծա-

գում ունի և կարող է թվագրվել V դարի երկրորդ կեսով, կամ, ավելի ստույգ՝ 

551-614 թվականների միջոցով90: «Ըստ հրամանի Կիւրղի Երուսաղեմացւոյ» 

իրականացվող ընթերցվածքները և կանոնը, որ դարձյալ ցույց են տալիս Աղ-

վանքի Ճաշոցի երուսաղեմյան ծագումը, հիշատակված են նաև Աղվանից պատ-

մության գրքում91։ Բացի այդ, այս աղբյուրում պահպանված են տեղեկություն-

ներ՝ Երուսաղեմ կատարած տարբեր ուխտագնացությունների մասին, որոնք, 

ճիշտ է, հիմնականում վերաբերում են VII դարին, սակայն ենթադրել են տալիս 

նման ձեռնարկների ավելի վաղ գոյությունը։ Դա է վկայում նաև Վաչագանի վե-

պում զետեղված բաժակագող աբեղայի՝ Երուսաղեմ գնալու դրվագը, որի թվա-

գրության հետին ժամկետը սահմանելի է Վեպի գրության ժամանակով, այսինքն՝ 

V-VI դարերի սահմանագծով։  

Աղվանքի պատմության մեջ ընդգրկված է երկու արժեքավոր վավերագիր՝ 

Երուսաղեմի սուրբ տեղեաց շինությունները նկարագրող ուխտավորական 

ուղեցույցը92 և Անաստաս վարդապետի Ցուցակից քաղված՝ Երուսաղեմում 

                                                
90 Ch. Renoux, Le Lectionnaire albanien, p. 535-536 [7-8], 694-699 [166-171]. 
91 ՊԱ, II, ԼԳ և Ծ, Ch. Renoux, op. cit., p. 686-689 [158-161]:  
92 ՊԱ, II, ԾԱ։ Բնագրի նոր քննական հրատարակության համար տե՛ս Ա. Յակոբեան, «Անանուն, 

Վասն որ ի սուրբն Երուսաղէմ եկեղեցւոյ շինուածք՝ թուով և հիմնադրելով», ՀԱ, 124 (2010), 

էջ 17-28։ Անգլերեն թարգմանության և համառոտ քննության համար տե՛ս C. Maranci, Vig-

ilant Powers, p. 140-143. Ի տարբերություն Ա. Հակոբյանի, ըստ որի այս աղբյուրը VIII դարի 

առաջին տարիների գործ է, Ք. Մարանցին այն թվագրում է 630-641 միջև ընկած 

ժամանակահատվածով։ Մեր կարծիքով, եթե այս ուղեցույցի գրի առնման հանգամանքները 

իրոք կարող են կապվել 703 թ. Սահակ Ձորոփորեցի կաթողիկոսի՝ դեպի Ասորիք, ապա Երու-

սաղեմ կատարվելիք ճամփորդության հետ, ապա ուղեցույցի աղբյուրը հստակ կարելի է 

թվագրել VII դարի առաջին կեսով՝ հաշվի առնելով այդ շրջանից պահպանված այլ ուխտա-

վորական ուղեցույցների տվյալները (վաղքրիստոնեական շրջանի ուխտագնացի ուղեցույց-

ների համար տե՛ս P. Maraval, Lieux saints): 
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աղվանական վանքերի թվարկումը, որոնք թվագրելի են VII դարով93։ Նույնպի-

սի կարևոր նյութ է Երուսաղեմի պատրիարք Հովհաննես II-ի (574/5-593) նամա-

կը Աղվանից Աբաս կաթողիկոսին (552-596)՝ գրված ամենայն հավանականու-

թյամբ 575-6 թվականներին94, ինչն աներկբայորեն վկայում է Աղվանից աշխարհի 

և Երուսաղեմի միջև մինչ այդ գոյություն ունեցող հաղորդակցության մասին95։  

Մեր խնդրի տեսանկյունից թերևս ուշագրավ է, որ Երուսաղեմի սուրբ տե-

ղեաց նկարագրությունը որոշ տեղեկություններ է հաղորդում Քրիստոսի գերեզ-

մանի մատուռի, Հարության տաճարի և Գողգոթայի չափագրությունների մա-

սին, որոնք կարելի է համեմատել Ամարասի մատուռի և Տիգրանակերտի պեղա-

վայրում գտնված հուշարձանների հետ՝ պարզելու համար դրանց հարաբերու-

թյունը. «Անձնաչափ կենարարին Քրիստոսի լայնութիւն տապանափորած վի-

մին գիրկ եւ կէս հեռի են ի միջի գմբեթէն սրբոյ փրկչին մերոյ կենրարար գե-

րեզմանէն (...) Իսկ սուրբ Գողգոթայի եկեղեցին տասն քայլ հեռի էր ի Յարու-

թենէն…»96։  

Հայտնի է, որ Երուսաղեմի սուրբ տեղեաց կրկնօրինակների վերարտադ-

րությունը շատ հաճախ միտված է եղել տեղական կամ համազգային «Նոր Երու-

սաղեմների» ստեղծմանը։ Այդպիսի վաղագույն օրինակներ փաստված են Կոս-

տանդնուպոլսում, Վատիկանում, Միլանում, Բոլոնիայում, ինչպես նաև ավելի 

                                                
93 Անաստաս վարդապետի Ցուցակի և վերջինիս թվագրության մասին տե՛ս A. K. Sanjian, 

"Anastas Vardapet’s List of Armenian Monasteries in Seventh Century Jerusalem", Le Muséon 

82 (1969), p. 265-292, Պ. Չոբանյան, «Անաստաս վարդապետի կազմած Երուսաղեմի հայ-

կական վանքերի ցուցակի ժամանակի հարցի շուրջ», ՊԲՀ № 1, 2001, էջ 27-46, N. Garsoïan, 

« Le témoignage d’Anastas vardapet sur les monastères arméniens de Jérusalem à la fin du VIe 

siècle », Travaux et mémoires 14, (Mélanges Gilbert Dagron), Paris 2002, pp. 257-264: 
94 Այս նամակի մասին ` Կ. Տեր-Մկրտչեան, «Երուսաղէմի Յովհաննէս եպիսկոպոսի թուղթը», 

Արարատ, 1896, Ե, էջ 214-215, 252-256, N. Garsoïan, LʼEglise arménienne et le grand schisme 

d’Orient, Louvain, 1999, pp. 247-248, 260-261, նույնի՝ « Le témoignage d’Anastas vardapet »: 
95 Երուսաղեմի և Աղվանքի կապերի մասին ուսումնասիրությունների ամփոփումը` Yana Tche-

khanovets, The Caucasian Archaeology of the Holy Land: Armenian, Georgian and Albanian 

Communities between the Fourth and Eleventh Centuries CE, Leiden, Brill, 2018: 
96 ՊԱ, II, ԾԱ։ Ըստ Ա. Հակոբյանի հրատարակության («Վասն որ ի սուրբ Երուսաղեմ…»)՝ 

«Անձնաչափ կենարարին Քրիստոսի լայնութիւն տապանափորած վիմին գիրկ և կէս։ Հեռի 

են, ի միջի գմբեթէն, սրբոյ փրկչին մերոյ կենարար գերեզմանէն……», որ, հստակեցնելով 

հանդերձ առաջին վայրի մասին տեղեկությունը, միաժամանակ բավական անհասկանալի 

է դարձնում հաջորդող միտքը։ Այս արժեքավոր աղբյուրի՝ նույնժամանակյա այլ աղբյուրների 

հետ համեմատական ուսումնասիրության և բնագրային մեկնաբանության շուրջ մեր 

հետազոտությունն ընթացքի մեջ է։  
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ուշ՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Արևմտյան Եվրոպայի մի քանի այլ սրբավայրե-

րում, Ռուսաստանում97։ Ինչպես ցույց ենք տվել մեր նախորդ ուսումնասիրու-

թյուններում98՝ V դարի սկզբին «Նոր Երուսաղեմ» հիմնվել է նաև Հայաստա-

նում՝  որպես հիմք ունենալով Սուրբ քաղաքի քրիստոնեական տեղագրության 

վերարտադրությունը Վաղարշապատում (մեր կարծիքով, նման տեղագրու-

թյուն կիրառվել է նաև Վրաստանում՝  Մծխեթ հոգևոր կենտրոնում «Նոր Երու-

սաղեմ» ստեղծելու միտումով99)։ «Հայկական Երուսաղեմի» ստեղծումը կապ-

ված էր Սահակ Մեծի և Մեսրոպ Մաշտոցի ձեռնարկած մեծ ռազմավարական 

ծրագրի հետ։ Այդ ծրագրի նպատակներից մեկն էր Հայոց դարձի հանգամանք-

ները և Գրիգոր Լուսավորչի գործունեությունը Հայաստանի հյուսիսային շրջան-

ներում և հատկապես Վաղարշապատի շուրջ կենտրոնացնելը՝ այն վերահռչա-

կելով որպես Հայոց կաթողիկոսության միակ նախաթոռ և համայն հայության 

սրբազան հոգևոր կենտրոն։ Ավելին, հաշվի առնելով IV դարի վերջին և V-ի 

սկզբին ողջ քրիստոնյա աշխարհում վախճանաբանական սպասելիքների աշ-

խուժացման հանգամանքը՝ տարբեր փաստերի և փաստարկների համադրումը 

                                                
97 «Նոր Երուսաղեմների» ուսումնասիրության նման փորձերից են հետեւյալ ժողովածուները. 

B. Kühnel (ed.), The Real and Ideal Jerusalem in Jewish, Christian and Islamic Art, Jerusalem 

1998; А. М. Лидов (ред.), Новые Иерусалимы: Иеротопия и Иконография сакральных 

пространств, Москва 2009; R. Bartal, H. Vorholt (ed.), Between Jerusalem and Europe: 

Essais in Honour of Bianca Kühnel, Leiden 2015: 
98 N. Garibian de Vartavan, Art et théologie en Arménie du V au VII siècles: étude de l’église 

comme temple chrétien (thèse de doctorat, EPHE), Paris 2005, vol. I, p. 213-287, նույնի՝ « 

Topographie chrétienne de Vagharshapat et modèle hiérosolymitain», Journée d’études sur 

l’Arménie et la Géorgie, Université Aix-Marseille, 19 nov. 2007, նույնի՝ La ‘Jérusalem 

Nouvelle’..., p. 242-255; «Les traditions dynastiques parthes et le siège patriarcal en Arménie 

au IV s.», Bulletin of Parthian and Mixte Oriental Studies, 1 (2005), pp. 43-65 (Հայերեն 

թարգմանությունը՝ «Պարթևական ավանդույթները Հայաստանում և կաթողիկոսական աթո-

ռի խնդիրը IV դարում», Կրոն և հասարակություն, թիվ 10 (2010), էջ 48-75), Ն. Ղարիբյան, 

«Երուսաղեմի սրբազան հատակագիծը Հայաստանում և Վրաստանում» (The Sacred topog-

raphy of Jerusalem in Armena and Georgia), Հրեաները Հայաստանում, Միջնադար, Եղեգիսի 

հրեական գերեզմանոցը և հայ-հրեական մշակութային առնչություններ թեմայով հայ-

հրեական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2009, էջ 71-75, նույնի՝ «Երուսաղեմածին 

աղբյուրները»։ 
99 Նույն տեղում, տե՛ս նաև « La Jérusalem chrétienne, les sanctuaires de Mcxeta et l’histoire de 

la conversion de Kartli », conférence à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, 25.11.2004; 

«Jérusalem du IV s. siècle et les récits de conversion des trois chrétientés du Caucase» իմ 

կարդացած դասախոսությունը Գիորգի Չուբինաշվիլու անվան գիտահետազոտական 

կենտրոնի և Երուսաղեմի Հնագիտության Բրիտանական դպրոցի (British School of Ar-

chaeology) պատվավոր պրոֆեսոր, քրիստոնյա Երուսաղեմի պատմության մասնագետ, Ջոն 

Ուիլկինսոնի հրավերով, Թբիլիսի, 29.10.2010:  
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թույլ է տալիս առաջադրել, որ «Հայոց Նոր Երուսաղեմի» ստեղծման հիմքում 

ընկած է եղել նաև Քրիստոսի Երկրորդ գալուստը Վաղարշապատում դիմավո-

րելու նկրտումը100։  
Ժամանակին մենք ենթադրել ենք, որ Հայաստանի և Վրաստանի օրինակով, 

V դարի վերջին, Աղվանքի նորահաստատ թագավորությունում ևս պետք է «Նոր 
Երուսաղեմ» ստեղծելու փորձ արված լիներ101։ Նախապես մենք կարծում էինք, 
որ այն կրկնել է նույն սրբազան տեղագրությունը, ինչ իր հարևան երկրներում, 
և այդ նախաձեռնության հետքերը փնտրում էինք Մարտունու շրջանում՝  Գիշի 
չպեղված հնավայրի և Ոսկե Խաչ մատուռի շրջակայքում (Գուն. նկ. 5ա-դ), նաև 
Ուտիքի հյուսիսային կողմերում՝  Թարթառի մերձգետնյա շրջաններում, որտեղ 
գտնվում են Դյուտականը, Հոռեկավանքը և Ներսմիհրի վանքը (Ջրվշտիկը)102։ 
Սակայն, Վաչագանի վեպի առավել մանրամասն քննությունը և վերջին հետա-
զոտությունները մեզ հանգեցրին այն համոզման, որ Աղվանքի «Նոր Երուսաղե-
մը» հիմնվել է Ամարասում։ Այն չի կրկնել Վաղարշապատում և Մծխեթում կի-
րառված տեղագրությունը, այլ իրագործվել է սուրբ տեղեաց «կրկնօրինակի» 
մեկ այլ ընտրությամբ՝ վերարժևորված Խաչի կոթողի և Գրիգորիսի նորաշեն մա-
տուռի սրբատեղիների համադրությամբ։  

Այս երկուսի պաշտամունքների միահյուսմամբ Ամարասն այլևս պետք է ըն-
կալվեր որպես համաղվանական միասնական սրբատեղի և Աղվանքի լուսավո-
րության ավանդույթը հավերժացնող նոր հոգևոր կենտրոն։ Երուսաղեմյան սուրբ 
տեղեաց «կրկնօրինակի» վերարտադրությունը կոչված էր ոչ միայն ուղղակի 
կապ հաստատելու Սուրբ քաղաքի հետ, այլև օժտելու այդ նոր հոգևոր կենտրոնը 

                                                
100 Հայաստանում «Նոր Երուսաղեմ» ստեղծելու աստվածաբանական հիմնավորման և վախ-

ճանաբանական նկրտումների վերաբերյալ մեր վերջին ուսումնասիրությունները կհրատա-

րակվեն շուտով. «Հայ քրիստոնեական ավանդույթի ակունքներում», Պատմության և մշա-

կույթի հարցեր. Օժանդակ ձեռնարկ զբոսավարների, երիտասարդ գիտաշխատողների, ասպի-

րանտների և հայցորդների համար, Երևան, 2020, էջ 247-272։ " ‘Descent of the Only-Begotten 

Son’: Contextualising the Vision of Saint Gregory", F. Alpi, R. Meyer, I. Tinti, D. Zakaryan 

(eds.), Armenia in Context, publisher TBD.  
101 « La topographie de la ‘Nouvelle Jérusalem’, la Vision de saint Grégoire et les sanctuaires de 

Vagharchapat », conférence à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, 07.05.2004, «Երուսաղեմի 

սրբազան հատակագիծը Հայաստանում և Վրաստանում», «Jérusalem du IV s. siècle et les 

récits de conversion des trois chrétientés du Caucase», «Երուսաղեմյան սրբազան ավան-

դույթի և պատկերագրության արձագանքները Աղուանքի դարձի պատմության մեջ», Գարդ-

մանի և Շիրվանի հայության պատմամշակութային ավանդները (պատմություն և արդիակա-

նություն), Երևան, 29-30 ապրիլի 2016, գիտաժողովի թեզիսների ժողովածու, էջ 117-118 : 
102 Մեր առաջին որոնողական այցելությունը Արցախի հանրապետություն (2009 թ. մայիս) 

կենտրոնացած էր Մարտունու շրջանում, սակայն այդ նույն թվականին և հետագայում էլ, 

Ղարաբաղյան հակամարտության իրավիճակների բերումով չհաջողվեց այցելել Մար-

տակերտի շրջան։  
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իր նախօրինակի միևնույն աստվածային զորությամբ։ Եվ ինչպես հայոց և վրաց 
դեպքում էր «Նոր Երուսաղեմի» ստեղծումը կապվել նրանց դարձի ավանդույթի, 
գործող անձանց և խաչի զորության հետ, այնպես էլ այս դեպքում էր այն կապ-
վում Աղվանքի լուսավորիչ Գրիգորիսի անվան և խաչի զորության հետ։  

Հատկանշական է, որ այս նոր կենտրոնը գտնվում էր Աղվանքի թագավո-
րությանը կցված հայկական նահանգում և կապվում էր Հայաստանի լուսավո-
րիչ Գրիգորի թոռան անվան և գործունեության հետ՝ հաստատելով Աղվանքի 
եկեղեցական ու քրիստոնեական ավանդույթները Հայոց եկեղեցու և ավան-
դույթների հետ կապելու՝ Վաչագանի միտումը։ Այսպիսով, երկրի վերալուսավո-
րիչ, «դուռն լուսոյ աստուածագիտութեան» Վաչագան արքան Ամարասում «Նոր 
Երուսաղեմի» հիմնադրմամբ փորձում էր սրբագործել իր կրոնական և պետա-
կան քաղաքականությունը ուստի և ապահովել դրանց հաջողությունը։ Այս 
առումով ևս կարևորվում է Վեպում Վաչագան Բարեպաշտի համեմատությունը 
Կոստանդին Մեծի և Տրդատ Մեծի հետ։  

Խաչի պաշտամունքի «ազգայնացումը» Աղվանքում հետագա զարգացում է 
ստանում VII դարում՝  կապվելով արդեն խաչափայտի մասունքի առկայության 
և դրա հետ կապված ավանդույթների հետ։ Ըստ այդմ՝  հյուսվում են Մաշտոցի՝ 
Երուսաղեմից բերած և Գիս քաղաքում պահ տված խաչափայտի մասունքի, վեր-
ջինիս գյուտի, խաչի երուսաղեմանման տեսիլքի և տոնի, ապա եկեղեցու կա-
ռուցման պատումները103, Արցախի Մեծ Կողմանք գավառում մեկ այլ խաչգյուտի 
և այդ մասունքի՝ Գլխո վանք տեղափոխման104, իշխան Ջվանշիրին Կոստանդ II 
կայսեր նվիրած խաչի մասունքի և այդ մասունքը ամփոփող եկեղեցու նավա-
կատիքի ավանդազրույցները105։ Վերջիններս, որ արդեն հակառակ միտումն 
ունեին՝ հաստատելու Աղվանքի եկեղեցու նվիրապետական ինքնուրույնու-
թյունն ու անկախությունը Հայոց եկեղեցուց, առանձին՝ առավել մանրակրկիտ 
ուսումնասիրման առիթ կդառնան մոտ ապագայում։  
  

                                                
103 ՊԱ, I, ԺԷ-ԺԸ, ԼԳ:  
104 ՊԱ, II, ԻԹ-ԼԱ: 
105 ՊԱ, II, Ի-ԻԵ: 
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NAZENIE GARIBIAN 

THE “STORY OF VACH‘AGAN” AND THE PECULIARITIES  

OF THE CULT OF THE CROSS IN EARLY CHRISTIAN CAUCASIAN  

ALBANIA (AGHUAN K‘) 

Keywords: Caucasian Albania, cult of the cross, relics, “New Jerusalem,” 

the cross of Golgot Vach‘agan agan the Pious, Amaras, con-

version of Caucasian Albania, Saint Grigoris, Jerusalem, holy 

places.  

The article discusses the process of the “nationalization” of the cult of the cross 

in early Christian Caucasian Albania (Aghuank‘). It is based on the information pro-

vided by a 5th–6th century source, the “Story of Vach‘agan.” Due to the religious 

policy of King Vach‘agan the Pious, the cult of the cross developed in Caucasian 

Albania with close relations to the country’s conversion to Christianity, the obtaining 

of saints’ relics and the establishment of illuminators’ worship.  

In this text, the description of the cross clearly reveals some Jerusalem proto-

types that point to a certain tendency. Their textual and iconographical analysis al-

lows to suppose that King Vach‘agan tried to establish a “New Jerusalem” in Ama-

ras, which was done by the reproduction of “sacred copies” of Christ’s Tomb and 

the monumental Cross on Golgotha. This initiative was aimed at sanctifying the 

king’s policy of religious reforms and creating the “all-Albanian” unity. It also per-

mitted to declare Amaras as the “all-Albanian sanctuary” and the country’s new spir-

itual center, which perpetuated the conversion of Albania.  

НАЗЕНИ ГАРИБЯН 

"ПОВЕСТЬ О ВАЧАГАНЕ" И ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТА  

КРЕСТА В РАННЕХРИСТИАНСКОЙ АЛБАНИИ (АЛУАНК) 

Ключевые слова: Кавказская Албания, культ креста, мощи, "Новый Иеруса-

лим", Крест на Голгофе, Вачаган Благочестивый, Амарас, 

обращение Кавказской Албании, Святой Григорис, Иеру-

салим, святые места. 

В статье на основе "Повести о Вачагане" (рубеж V-VI вв.) исследуется 

процесс "национализации" культа креста в раннехристианской Албании (Алу-

анк). В результате религиозной политики царя Вачагана Благочестивого культ 
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креста в Албании развился в органическом сплетении с обращением страны в 

христианство, с обретением мощей и установлением культа просветителей. В 

описаниях креста ясно прослеживаются отголоски иерусалимских прототипов, 

которые указывают на определенную тенденцию. Текстуальный и иконогра-

фический анализ позволяет предположить, что царь Вачаган пытался основать 

в Амарасе "Новый Иерусалим", который воплотился в "священных копиях" 

Гроба Господня и монументального Креста на Голгофе. Таким образом освя-

щалась царская политика религиозных реформ и создания обще-албанского 

единства. Это позволило провозгласить Амарас обще-албанской святыней и 

новым духовным центром страны, увековечившим традицию просвещения 

Албании. 



ԱՐՏԱԿ ՄԱՂԱԼՅԱՆ 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան  

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԻԲՐԱՀԻՄ ԽԱՆԻ ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Բանալի բառեր՝ Իբրահիմ խան, մայոր Դ. Լիսանևիչ, Մելիք-Ջումշուդ, Արցախի 
մելիքություններ, Ղարաբաղի խանություն, Պ. Ցիցիանով, Ի. 
Գուդովիչ, Աբբաս-Միրզա, Մեհտի Ղուլի խան, պետական դավա-
ճանություն:  

1806 թ. մայիսի 27-ի գիշերը՝ պարսից բանակին միանալու փորձի ժամանակ, 

ռուսական բանակի մայոր Դ. Լիսանևիչի կողմից սպանվեց Ղարաբաղի Իբրահիմ 

խանը1: Ղարաբաղի խանության վեզիր և պատմագիր Միրզա Ջամալ Ջևանշիրը, 

հակիրճ ներկայացնելով նրա սպանությունը, գրում է, որ պարսկական զորքերի մո-

տենալուն պես «Իբրահիմ խանը Խանբաղիում գտնվող իր ընտանիքը տեղափոխեց 

ամրոցի (Շուշիի – Ա. Մ.) մոտ գտնվող մի տեղ: Որոշ չարամիտ անձինք այնպես 

զրպարտեցին նրան մայորի (Դ. Լիսանևիչ – Ա. Մ.) մոտ, որ վերջինս գիշերով մի 

զորաջոկատով գնաց նրա կացարանը, որտեղ էլ ճակատագրի չար կամքով սպան-

վեց Իբրահիմ խանն իր ընտանիքի որոշ անդամների և մերձավորների հետ»2: Ըստ 

Միրզա Ջամալի որդու՝ Ռզակուլի բեկ Միրզա Ջամալովիչի, Իբրահիմ խանից բացի 

սպանվածների մեջ էին նրա կին Թուբա խանումը, դուստր Սալթանաթ բեգումը, 

խանի տասներկուամյա որդին և սարջալլու ցեղախմբի վերնախավի մի խումբ ներ-

կայացուցիչներ՝ թվով տասնյոթ հոգի3: Դժվար չէ նկատել, որ Միրզա Ջամալն ամեն 

կերպ ցանկացել է սքողել կամ մեղմել Իբրահիմ խանի խորամանկ քայլի ծանր հե-

տևանքները: 

Միրզա Ջամալի մատնանշած «չարամիտ անձանց» մեջ գլխավոր դերը վերա-

պահված էր Վարանդայի Մելիք-Ջումշուդ Մելիք-Շահնազարյանին, քանի որ հենց 

նա էր մայոր Լիսանևիչին տեղեկացրել Իբրահիմ խանի՝ պարսկական բանակին 

                                                
1 Իբրահիմ խանի սպանության մասին տե՛ս Акты, собранные Кавказской археографиче-

ской комиссией (այսուհետև` АКАК), т. III, Тифлис, 1869, д. 610, с. 334-335: 
2 Мирза Джамал Джеваншир Карабагский, История Карабага, Баку, 1959, с. 96. 
3 Նույն տեղում, էջ 96-97: 
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միանալու մտադրության մասին4: Սակայն խանի, մայորի և մելիքի ճակատագրա-

կան հանդիպմանը նախորդել էր բուռն իրադարձություններով հարուստ մի տաս-

նամյակ, որն իր անխուսափելի կնիքն էր դրել 1806 թ. մայիսյան այդ գիշերը տեղի 

ունեցած դեպքի վրա: 

1792 թ. տխրահռչակ Մելիք-Շահնազարի մահից հետո նրա որդիների միջև 

թեժ պայքար է սկսվում Վարանդայի մելիքի պաշտոնին տիրանալու համար: Մելիք-

Շահնազարն ամուսնացել էր երեք անգամ: Այդ մասին տեղեկանում ենք Արցախի 

մելիքների կանանց և որդիների մասին Բաղդասար մետրոպոլիտի 1849 թ. մի գրու-

թյունից, որտեղ նրա ընտանիքի մասին ասվում է հետևյալը. «Վարանդու Մէլիք 

Շահնազարն ունէր ինքեան զառաջին օրինաւոր կին Թաջում անուն, յորմէ և ծնեալ 

է օրինաւոր որդի նորա Մէլիք-Ջիւմշիւդն: Զկնի մահուան յիշեալ Թաջումին, Մէլիք-

Շահնազարն էառ առ ինքն ի կենդանի առնէ զկինն Սօնայ և ընդդէմ օրինաց պսա-

կեցաւ ընդ նմա, յորմէ և ծնեալ է որդի նորա Մէլիք-Հիւսէինն, որոյ և ժառանգքն 

գտանին այժմ յԱւետարանոց գեղջ: Ի կենդանութեան նոյն Սօնայ ապօրինաւոր 

կնոջն Մէլիք-Շահնազարն կրիւք բղջախոհութեան (ցանկասիրությամբ – Ա. Մ.) 

ամուսնացաւ ընդ օրիորդին Մալակայ, դստեր հարազատ եղբօր հանգուցեալ կնոջն 

իւրոյ Թաջումի, և յայսմ ապօրէն ամուսնութենէ ծնեալ են Ջահանբախշն և Ջահան-

կիրն, որոց ժառանգք ևս գտանին յԱւետարանոց»5: Ակնհայտ է, որ Մելիք-Շահնա-

զարի երեք ամուսնություններից ծնված որդիները չէին կարող հաշտ ու համերաշխ 

լինել: Դեռ ավելին, նրա երկրորդ և երրորդ ամուսնություններից, կամ ինչպես ժո-

ղովրդի գիտակցության մեջ է արմատացած՝ ապօրինի կապերից ծնված լինելու 

հանգամանքը ամենևին էլ չի խանգարել, որ Մելիք-Շահնազարի այդ զավակները 

ևս ունենան Վարանդայի մելիք դառնալու հավակնություններ: Հայտնի է, մասնա-

վորապես, որ Հուսեինը, որի քույր Հուրիզատ խանումը Իբրահիմ խանի կինն էր, 

վերջինիս աջակցությամբ ցանկացել է դառնալ Վարանդայի մելիք: 

Այնուամենայնիվ, Մելիք-Շահնազարի ավագ որդի Մելիք-Ջումշուդին հաջող-

վել է տիրանալ գավառի իշխանությանը: Որպես ասվածի ապացույց նշենք, որ 

պահպանվել է Ղուկաս Կարնեցի կաթողիկոսի՝ 1794 թ. օգոստոսի 8-ին նրան ուղղ-

                                                
4 АКАК, т. III, д. 610, с. 334, Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու, հ. 9, Երևան, 1987, էջ 553: 
5 Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան (այսուհետև` ՄՄ), Կաթողիկոսական դիվան, 

թղթ. 150, վավ. 839, թ. 3–4, բնագիր, կամ` Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան, գիրք Թ, 

Հայ Առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը (1813–1933 թթ.), կազմեց` Ս. Բէհբուդեանը, 

Երեւան, 2001, էջ 180, տե՛ս նաև ձեռ. ՄՄ 7429, էջ 8բ, որտեղ կարդում ենք. «Մելիք 

Շահնազարն ունեցաւ 3 կին. Առաջին բսակւած կնկանից ծնաւ Մելիք Ջիմշուդն. երկրորդ 

խանմից` Հուսէյինն, երրորդ բսակօվէց` ծնաւ Մելիք Ջհանբախշն, Ջհանգիր աղան»: 
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ված ցավակցական նամակը, որպես «մխիթարութիւն վասն մահուան հօրն, և շնոր-

հաւորութիւն յաջորդելոյն իւրոյ զիշխանութիւն նորին»6: Մելիք-Ջումշուդն իշխա-

նության է եկել իր հոր աջակցությամբ ստեղծված Ղարաբաղի խանության դեմ ան-

հաշտ պայքար մղելու վճռականությամբ: 

Վարանդայում Մելիք-Ջումշուդի իշխանության գալը համընկավ Իրանի արյու-

նարբու տիրակալ Ղաջարական հարստության հիմնադիր Աղա Մուհամմադ խանի 

Անդրկովկասյան արշավանքների ժամանակաշրջանի հետ: Վերջինս 1797-ին երկ-

րորդ անգամ է արշավում Անդրկովկաս: Իբրահիմ խանը, երկյուղելով նրա դատաս-

տանից, ընտանիքով փախչում է Դաղստան՝ իր աներ Օմար խանի մոտ: «Իբրեւ 

լուաւ Աղա Մամատ շահն,– գրում է շուշեցի պատմագիր Հակոբ Զաքարյանը,– թէ 

փախեաւ ապստամբեալ խանն Իբրահիմ ի քաղաքէ Շուշոյ՝ ել եւ եկն տիրեաց նմա 

առանց բանի պատերազմի. եւ ետ ածել զառաջեաւ զամենայն իշխանսն հայոց՝ եւ 

չարչարեալ զնոսա բազմատեսակ տանջանօք, զի զստոյգն ասացեն զորքանութենէ 

յընչից իւրեանց»7: Իսկ ինչպես գրում է հայ պատմագիր Ներսեսովը. «Ձերբակալ-

վածների մեջ էին Վարանդայի Մելիք Շահնազարի որդի Մելիք Ջումշուդը, Մոլլա 

Փանահ Վաղիֆը և շատ ուրիշ ազնվականներ ու իշխանավորներ, որոնք բանտ են 

նետվում»8: 

Մելիք-Ջումշուդը, Աղա Մուհամմադ խանին 70.000 ռ. տուգանք տալով, հազիվ 

է ազատում իր գլուխը9 և, օգտվելով վերջինիս անակնկալ սպանությունից, նախ-

քան Իբրահիմ խանի վերադարձը, իր քրոջ որդու՝ Գյուլիստանի Մելիք-Ֆրեյդունի 

հետ փախչում է Վրաստան: Այս դեպքերի մասին հիշատակություններ են թողել 

նաև իրենք՝ փախստական մելիքները: Այսպես, Մելիք-Ջումշուդի՝ 1798 թ. դեկտեմ-

բերի 23-ին գրված և Պավել I կայսրին ուղղված խնդրագրում կարդում ենք. «Յոր-

ժամ իսկ եկն ի Շիրուան յաղթազկեաց ռուսացըն զօրօք գրաֆ Զուբօվըն և առա-

քեաց առ Իբրահիմ Խալիլ խանն Ղարաբաղու վասն ոմանց գործոց զմայօր Կաճկա-

ճօվըն, հրամայելով նմա յայնժամ ի ծածուկ զիս՝ զմէլիք Ջիմշիտըս, ընդ այլոց անդ 

եղելոցն պարաւանդել զիս երդմամբ ի յին առ ամենայն ռուսաց աթոռն կապակցու-

թիւն և զայնմանէ տեղեկացուցանել նմա: Ուստի ես ըստ որում ի վաղուց ցանկայի 

այնմ ուրախութեամբ ընդ առադրեալն նոյն մայօրին, առաջի սրբոյ Աւետարանին և 

կենարար խաչին ի բերանուց ամենիցն որպէս նախագահ ի նմա արարի երդումն և 

ուխտեցի ընդ գալ գրաֆ Զուբովին յաղթազգեաց զօրօքըն ռուսաց ի յեզր Կուր գե-

տոյն ժողովեալ զզօրս իմ և ցուցանել ի կողմանէ իմմէ զամենայն զհարկաւոր 

                                                
6 Հայաստանի ազգային արխիվ, ֆ. 57, ց. 3, գ. 1, թ. 90, տե՛ս նաև Դիւան հայոց պատմութեան, 

գիրք Դ, Ղուկաս կաթողիկոս (1780–1800), Թիֆլիս, 1899, էջ 639-640: 

7 Ա. Մաղալեան, «Յակոբ Զաքարեանի «Պատմութիւն գաւառին Արցախու» աշխատութիւնը», 

ՀԱ, Վիեննա–Երևան, 2006, թիւ 1–12, էջ 351: 
8 Միրզա Յուսուֆ Ներսեսով, Ճշմարտացի պատմություն, Երևան, 2000, էջ 74: 
9 Армяно-русские отношения в XVIII веке, т. IV, Ереван, 1990, с. 461. 
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նպաստս ըստ կարողութեան իմոյ, թէ նպարօք և թէ այլօվք, զոր ինչ պիտոյն է: Բայց 

ի նոյնում իսկ ժամանակի, երբ մեք առ այն պատրաստեալ կայաք, զօրացն ռուսաց 

տրեալ էր հրաման վերադառնալ ի Ռուսաստան: Եւ երբ զօրքն ելին թշնամիքն մեր 

փոյթ ընդ փոյթ զգացուցին Իբրահիմ Խալիլ խանին որպէս զարարեալ էրդմանէն 

իմմէն, յանուն ամենիցն, նոյնպէս և զտուեալ խօստմանէն: 

Ուստի և նա վաղվաղակի կոչեաց զիս՝ զմէլիք Ջիմշիտս, առ ինքն և բարկու-

թեամբ սրտմտեալ անուանեաց զիս երկմիտ և պնտէր, որպէս թէ ես ըստ ամենայնի 

ընդ յաղթազգեաց զօրացն ռուսաց երդուեալ եմ վասն պատճառելոյ զվնասարա-

րութիւն նորայ, վասն որոյ և զկնի այնմ էառ յինէն բռնի զամենայն ինչս իմ, ոչ միայն 

զիրս թանկագինս՝ զոսկի և զարծաթ, այլև զանասունս զիս սէպականեալս, և զիս 

զինքնս ևս դատապարտեալ կամեցաւ մատնել ի մահ: Բայց ըստ իմ բաղտին, ի նոյն 

ժամանակի եկն ի Ղարաբաղ զօրօք Աղայ Մահամատ խանն և նոյնոյ իսկ Իբրէհիմ 

Խալիլ խանն երկուցեալ, էառ յինքն զկին իւր և զորդիս և փախեաւ ի Դաղստան: 

Ուստի և Աղայ Մահմատ խանին մտեալ յամրոցն Շուշի՝ զմնացեալ ինչս իմ զթա-

գուցեալս զգուշութեամբ, յափշտակեալ էառ յինէն, զկնի որոյ և ինքն ի նոյնում ամ-

րոցի սպանեալ եղև, իսկ ես ըստ վէրոյ գրելոցն՝ երկուցեալ ի դառնալոյ Իբրէհիմ 

Խալիլ խանին, տեսանելով զյարմար դիպուած ի փրկել զիս, թողեալ զտունս, զգա-

ւառս և զամենայն զհպատակս իմ, բռնադատեալ եղէ անտի որդով իմով Պողոսիւ և 

քեռորդւովն մէլիք Փիրիդոնիւ և իւզբաշի Պետրոս բէգիւն աստ ընդ իս եղելօվքն 

հանդերձ նմանապէս և կնաւս և այլօվք զավաքոքս գրեթէ մերկ փախչիլ առ յաղ-

թազգեաց զօրքն ռուսաց, որ ի Վիրս»10: 

Ահա նաև Մելիք-Ֆրեյդուն Մելիք-Բեգլարյանի վկայությունը. «Ի յարձակելն ի 

վերայ Ղարաբաղու Աղայ Մահմատ խանին, յորմէ և տանջօղն՝ Իբրահիմ Խալիլ խան, 

եղև բռնադատեալ փախչիլ առ լէզկին և ի մերկանալն ի նմանէ ըստ մնացեալ գոյից 

բարերարին իմոյ և գերապատուելի մօրեղբայր մէլիք Ջիմշիտին և ի սպանանելն 

Աղայ Մահմատ խանին ի Ղարաբաղ ի յիւրոցն, ես յիշեալ մօրեղբայրբն իմով փա-

խեայ անտի ի Վիրս»11: 

Այս փաստաթղթերից ակնհայտ է դառնում, որ Մելիք-Ջումշուդը կապ է հաս-

տատել 1796 թ. Պարսկական արշավանքի հրամանատար կոմս Վ. Զուբովի հետ, 

ինչն էլ ռուսական զորքերի վերադարձից հետո հարուցել է Իբրահիմ խանի խիստ 

զայրույթը: Եվ, անտարակույս, մելիքները կկիսեին 1780-ական թթ. կեսերին Իբրա-

հիմ խանի կողմից նույն մեղադրանքով նահատակված Գանձասարի Հովհաննես 

կաթողիկոսի և Դիզակի Մելիք-Բախտամի ճակատագիրը, եթե չլիներ Աղա Մուհամ-

մադ խանի 1797 թ. արշավանքը, որի անակնկալ սպանությունը մելիքներին հնա-

րավորություն տվեց փրկվել Իբրահիմի վրիժառությունից: 

                                                
10 Նույն տեղում, էջ 493-494: 
11 Նույն տեղում, էջ 491: 
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Մելիք-Ջումշուդի Արցախից հեռանալու մասին գրում է նաև Ամենայն Հայոց 

կաթողիկոս Ղուկաս Կարնեցին հնդկահայ նշանավոր գործիչ Շ. Շահամիրյանին 

հասցեագրված նամակում. «Այլ յետ ներքինւոյ կործանմանն մելիք Ջումշուտն կաս-

կածեալ յԻբրահիմ խանէն, որ դառնալոց էր ի Կովկասու, ամենայն տամբն խոյս ետ 

ի Տփխիս»12: Պետք է նշել, որ մելիքների հեռանալը հայրենիքից խարխլեց Խամսայի 

մելիքությունների հիմքերը և, ընդհակառակը, ամրապնդեց Իբրահիմ խանի դիր-

քերն Արցախում: 

1797–1798 թթ. Արցախում սով է սկսվում, որին հաջորդում է ժանտախտը: 

Քաղցից ու համաճարակից փրկվելու նպատակով մելիքների հպատակները, հիմ-

նականում՝ Գյուլիստան և Վարանդա գավառների ազգաբնակչությունը, ևս գաղ-

թում են Վրաստան: Այնտեղ սովատանջ հայ ազգաբնակչությանը վատ են ընդու-

նում: Վրաց ազնվականությունից հուսախաբ՝ 1799 թ. Մելիք-Ջումշուդը և Մելիք-

Ֆրեյդունը գնում են Ս. Պետերբուրգ՝ անձամբ աղերսամատույց լինելու կայսրի մոտ 

իրենց պահանջների մասին: Պավել I-ի 1799 թ. հունիսի 2-ի հրովարտակի համա-

ձայն՝ Գյուլիստանի Մելիք-Աբովին է տրվում Բոլնիսի գավառը, Մելիք-Ֆրեյդունին՝ 

Աղջակալան և Բորչալուի մի մասը, իսկ Բորչալուի մնացած մասը և Լոռին վրաց 

Գեորգի XII թագավորի՝ 1800 թ. փետրվարի 29-ի հրովարտակով տրվում է Մելիք-

Ջումշուդին13: 

Սակայն Արցախի մելիքների դերը Վրաստանում, հատկապես վրաց Գեորգի 

XII թագավորի մահից (1800 թ. դեկտեմբերի 28-ին) և Ռուսաստանի հետ Արևելյան 

Վրաստանի միավորումից հետո, բավականին նվազում է: Այդ իսկ պատճառով մե-

լիքները և նրանց հպատակները սկսում են վերադառնալ Արցախ: Առաջինը օրինակ 

է ծառայել Մելիք-Ջումշուդը, որը «1805 թ. ծախել է Լոռին Վրաստանի լեռնային 

մասի կառավարիչ կոմս Մուսին-Պուշկինին 6000 ռուբլով եւ յուր հարազատների 

հետ վերադարձել Ղարաբաղ»14: 

1806 թ. փետրվարի 8-ին Բաքվում, տեղի Հուսեին-Ղուլի խանի կազմակերպած 

դավադրության հետևանքով, սպանվում է Կովկասի կառավարչապետ իշխան Պա-

վել Ցիցիանովը15: Նրա սպանությունից հետո Անդրկովկասի մահմեդականներով 

բնակեցված շրջաններում բռնկվում են խռովություններ: Կառավարչապետի վախ-

ճանից հետո Անդրկովկասում տեղակայված ռուսական զորքերի հրամանատարու-

թյունը ժամանակավորապես ստանձնում է գեներալ-մայոր Պյոտր Նեսվետաևը: 

                                                
12 Հայկական աղբյուրները Աղա Մուհամմադ խանի Անդրկովկասյան արշավանքների մասին 

(1795–1797), աշխատասիրությամբ Ռ. Տիտանյանի, Երևան, 1981, էջ 97։ 
13 АКАК, т. I, Тифлис, 1866, с. 637. 
14 Ե. Լալայան, Երկեր, հ. 3, Երևան, 2004, էջ 113։ 
15 Н. Дубровин, Закавказье от 1803–1806 года, СПб, 1866, с. 478–479; В. Потто, Кав-

казская война, т. 1. От древнейших времен до Ермолова, Москва, 2007, с. 257. 
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Օգտվելով ստեղծված քաոսային իրավիճակից՝ պարսից թագաժառանգ Աբ-

բաս-Միրզայի գլխավորած զորքերը սկսում են մոտենալ Ղարաբաղի սահմաննե-

րին: Պարսկական բանակի զորաշարժերի մասին Մելիք-Ջումշուդը մի քանի իրար 

հաջորդող նամակներով տեղեկացնում է գեներալ Նեսվետաևին: 

«Իմոյս ողորմած,– գրում է նա,– հաստատ իմանաս, որ մինչի մայիսի ամսոյ 

12-ուսն շահզադան գալոյ է Արասխի ափն, որ կարմունջն շինեն, անցնեն Ղարա-

բաղս, զոր այս երկիրս էլ Առ Նորին ամենաողորմածաբար կայսերական պօդան 

(հպատակ – Ա. Մ.) է և ինքնակալ թագաւորի ողորմութիւն հասել է այս երկրիս 

վրէն, վասն որոյ պարտ է Ռուստաց զօրքն կայ (գայ – Ա. Մ.) տեղս, որ թողեն ոչ 

Ղզլբաշն այս կողմս անցնել… և յայտ լիցի պայծառութեանդ, որ այս տարիս երկու 

թարափով (կողմ – Ա. Մ.) է պատերազմունք լնելոյ՝ մէկն Ղարաբաղովս և միւսն 

Երևանով, բայց մեծ պատերազմունքն և շատ կռիւն այս կողմովս կուլնի, այս տեղիս 

Ռուստի զօրքն պէտք է, որ զօռով լնի, և թէ Շիրվանի ահվալաթն (իրավիճակ – Ա. 

Մ.) խաթր բերես՝ Աթայ խան կայ Շահսէվան եկալ է Մուստափայ խանի մօտ, էնտեղ 

խօսակցութիւն են արել, որ Բաքուայ Հուսէյին Ղուլի խանն կամ Շիխ Ալի խանն 

Մուստափայ խանի հետ կան Քուռի ափումն Մարաղալու Ահմադ խանի հետ կօրշմիշ 

ընեն (հանդիպել – Ա. Մ.) և տեսնան, որ այս թարափովս շահզադան կայ Ղարաբա-

ղիս վրէն և այն կողմովն Շիրվանի խաներն կան: Կրկին յուսամ, որ մինչի Ահմադ 

խանն և Մուստափայ խանն մէկիս մէկն տեսնալն, մինչի Ռուստաց զօրք հասուցա-

նես, եթէ զօրքն տեղս հասնելն ուշացաւ՝ Ղարաբաղիս բանն շատ դժվարին կուլ-

նի»16: 

Իրավիճակը գնալով ահագնանում է, իսկ Մելիք-Ջումշուդի նամակները հետզ-

հետե վերածվում են ռազմական թղթակցությունների: Օժտված լինելով նուրբ դի-

տողունակությամբ և ակնհայտ վերլուծական կարողություններով՝ նա կարողա-

նում է ռուսական իշխանություններին իրազեկել սպասվող պարսկական արշա-

վանքի գլխավոր ուղղության մասին: 

Նրա հաջորդ՝ 1806 թ. մայիսի 16-ին գեներալ Նեսվետաևին ուղղած գրու-

թյունից ակնհայտ է դառնում, որ Մելիք-Ջումշուդը, որպես ռուսական իշխանու-

թյունների լիակատար վստահությունը վայելող անձ, անպաշտոն առաքելություն է 

ունեցել հետևելու և նրանց հավաստի տեղեկություններ փոխանցելու Ղարաբաղում 

և նրա շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին: 

«Արզովս յոյժ խոնարհաբար ծառայութիւն մատուցանեմ,– կարդում ենք նրա 

նամակում,– և յայտ առնեմ բարձր գերազանցութեանն ձերոյ, զոր թարեղաս (ժա-

մանակ – Ա. Մ.) յառաջ հանգուցեալ ողորմածահոգի կնեազ Ցիցեանովն կենդանի 

ժամանակն այս Ղարաբաղիս ամենայն որպէսութիւնն և ահվալն հարցումն էր առ-

                                                
16 АКАК, т. III, д. 598, с. 328. 
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նում ինձնից, և ձերոյ պայծառութեանդ ես այս տարի Թիֆլիզ քաղաքում ժամա-

նակն, որ կամենում էի տեղս գալն՝ ինձի հրամայեցիր Ղարաբաղի և Ղզլբաշի ինչ որ 

ահվալ իմանաս՝ ինձի գրես: Իմ ողորմած, վասն որոյ մինչի թարեղս երկու անգամ 

պայծառութեանդ գրած եմ տեղիս ամենայն որպէսութիւն, կարծեմ ստացած 

լինես»17: 

Ոչ պակաս ուշագրավ է նաև գրության շարունակությունը, որտեղ արդեն խոս-

վում է պարսկական զորքերի՝ Արաքսն անցնելու մտադրության մասին: 

«Եւ այժմոյս,– շարունակվում է նամակում,– եթէ կամենաս տեղիս որպէսու-

թիւնն և անցանքն հարցանել, յայտ առնեմ պայծառութեանդ, որ Ղզլբաշի մին փա-

րայ (մաս – Ա. Մ.) զօրք Փիրղուլի խանն վեր է առել եկել Արասխի ափումն է, և 

շահզատան էլ մեծ զօրքով՝ մարդ եկաւ, թէ այս քանի աւուրս գալոյ է, որ անցնեն 

այս թարափս: Իմոյս ողորմած, հաստատ իմացիր, որ թէ Ռուստի զօրքն շուտով մեզ 

չի հասաւ, Ղզլբաշն շուտով եկաւ Ղարաբաղս, հացն փչացրուց և ձեռաց դուրս եկաւ, 

էն ժամանակն Ղարաբաղիս հալն էլ է խարաբ (ավեր – Ա. Մ.) հացի կողմաց և Ռուս-

տի զօրքի բանն էլ շատ դժվարին կը լինի: Խնդրեմ աղերսանօք ձերոյ բարձր գերա-

զանցութեանն, որ մինչի մայիսի վերջն Ռուստաց զօրքն հասուցանես ի մեզ, որ Ղա-

րաբաղի հացն ձեռաց դուրս չի գայ և խարաբ չիլնի կամ թողեն ոչ Ղզլբաշն այս 

կողմս անցնելոյ»18: 

Ռուսական զորքերը, սակայն, ուշանում են: Իսկ երբ պարսկական զորքերն 

անցնում են Արաքսը և մոտենում Շուշիին, Իբրահիմ խանն այնտեղից հանում է իր 

ընտանիքը ու տեղափոխում բերդաքաղաքից չորս վերստ հեռավորության վրա 

գտնվող «Միրզա-Ալի բեկի սանգյար» (Միրզա-Ալի բեկի ամրություն) կոչվող վայ-

րը19: Ռուսական պաշտոնական պատմագրությունը դա բացատրում է նրանով, որ 

«Ղարաբաղի խանին պարզապես ձանձրացրել էր ռուսական կառավարության 

խնամակալությունը, որը յուրաքանչյուր քայլափոխի կաշկանդում էր նրա տիրա-

կան բնավորությունը, և նա որոշեց, որ Շուշիի կամավոր հանձնումը նրան կհաշ-

տեցնի շահի հետ»20: Սակայն, առավել հավանական է կարծել, որ Իբրահիմ խանն 

ամենևին էլ անկեղծ չի եղել 1805 թ. մայիսի 14-ին իշխան Ցիցիանովի հետ Քյու-

րակ-չայի պայմանագիրը կնքելիս, որով նա ընդունեց ռուսական հպատակություն, 

այլ այդ քայլին է գնացել լոկ Գանձակի պարիսպների վրա սպանված Ջավադ խանի 

ճակատագիրը չկիսելու մտավախությունից ելնելով, այլապես ահեղ կառավարչա-

պետի մահից ընդամենը երեք ամիս անց չէր բռնի տիրափոխության ճանապարհը: 

                                                
17 АКАК, т. III, д. 599, с. 328. 
18 Նույն տեղում: 
19 Утверждение русского владычества на Кавказе, т. I, Тифлис, 1901, с. 240. 
20 Նույն տեղում: 
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Իբրահիմ խանի հետ էին նրա կանանցից մեկը, երկու անչափահաս տղաները 

և երկու դուստրերը, որոնց նախատեսում էր ամուսնացնել պարսից Ֆաթալի շահի 

երկու որդիների հետ: Այնուհետև նրան է միանում խանի որդի Մահմեդ Քասիմ 

աղան՝ իր ծառայողներով, ինչպես նաև Շուշիի բեկերի մի մասն ու քոչվոր թաթար-

ների մի քանի խմբեր, որոնք սկսում են իրենց վրանների շուրջը ամրություններ 

կառուցել21: Այդպիսով, աստիճանաբար, Շուշիում տեղակայված ռուսական փոք-

րաթիվ զորախմբի քթի տակ հավաքվում է զինված թաթարների խառնիճաղանջ մի 

բազմություն, որն, առնվազն, շատ կասկածելի դիրք էր բռնել: 

1806 թ. սեպտեմբերի 4-ին գեներալ Նեսվետաևին հղած իր հայտնի զեկուցա-

գրում արդեն փոխգնդապետի կոչում ստացած Լիսանևիչը գրում է, որ Շուշիից 

դուրս գալուց առաջ Իբրահիմ խանը գաղտնի իր սուրհանդակ Նուր-Մամեդին 

ուղարկել է Ֆաթալի շահի մոտ՝ այն խնդրանքով, որպեսզի վերջինս ներում շնորհի 

նրան ռուսական հպատակություն ընդունելու համար՝ խոստանալով, որ կկոտորի 

կամ իր տիրույթներից դուրս կվռնդի ռուսներին, և շահից զորք է խնդրել դրա հա-

մար, ինչպես նաև խոստացել է իր երկու դուստրերին էլ կնության տալ շահի երկու 

որդիներին: Ֆաթալի շահն, իր հերթին, ներում է շնորհել նրան, համաձայնել իր որ-

դիների համար կնության առնել խանի դուստրերին, խոստացել զորք ուղարկել 

նրան՝ իր տիրույթներից ռուսներին դուրս քշելու համար, 120.000 ռուբլի Թեհրանի 

դրամով, իսկ Ղարադաղը՝ տալ նրա որդի Աբուլ Ֆետին22: Ըստ երևույթին, հենց Ֆա-

թալի շահի հուսադրող պատասխանից հետո էլ Իբրահիմ խանը հղացել է իր խորա-

մանկ ծրագիրը: 

Այնուհետև նույն փաստաթղթում Լիսանևիչը գրում է, որ սահմանից այն կողմ 

ուղարկված հետախույզներից ստույգ տեղեկացել է Իբրահիմ խանի պահանջով 

պարսից զորքերի՝ Ղարաբաղ ուղևորվելու մասին, իսկ երբ ղարաբաղցիները լսում 

են պարսիկների մոտենալու լուրը՝ նրանցից շատերը շտապում են Շուշի, որպես 

թշնամական հարձակումների դեպքում արդեն սովորական դարձած հուսալի 

ապաստան, սակայն խանը հանգստացնում է նրանց՝ ասելով, որ եկողներն իր զոր-

քերն են: Նա նաև քոչվոր թաթարներին հրամայում է գնալ Շուշիի մերձակա լեռնե-

րը, իսկ ռուսական իշխանությունների դեմ ապստամբած իր որդի Աբուլ Ֆետին էլ 

կարգադրում է պարսիկների հետ գալ և միանալ նրանց23: Լիսանևիչի հաղորդած 

տեղեկությունների իսկությունը հաստատում է նաև հայ պատմագիր Ներսեսովը, 

որը, մասնավորապես, գրում է. «Ժողովրդի մեջ նաև լուրեր էին պտտվում, թե իբր 

                                                
21 Նույն տեղում, Լեո, Երկերի ժողովածու, հ. 4, Երևան, 1984, էջ 293: 
22 АКАК, т. III, д. 610, с. 334. 
23 Նույն տեղում: 
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Աբուլ-Ֆաթհ խանը ղզլբաշ զորքով նույնպես Իբրահիմ խանի հրավերով էր 

Ղարաբաղ եկել»24: 
Երբ Իբրահիմ խանի դավաճանությունն ակնհայտ է դառնում մայոր Լիսանևիչի 

համար, վերջինս նրա մոտ է ուղարկում խանի որդուն՝ Մեհտի Ղուլի աղային և թո-
ռանը՝ Ջաֆար Ղուլի աղային, իր մտադրությունից հետ կանգնելու և ընտանիքով 
Շուշի վերադառնալու պահանջով: Սկզբում վերադարձած Ջաֆար Ղուլին հայտ-
նում է, որ թեև մի քանի անգամ փորձել է համոզել խանին՝ հետ կանգնել պարսիկ-
ներից, սակայն նա միայն լուտանքներ է թափել ռուսների հասցեին, և իր հերթին 
փորձել համոզել թոռանը՝ իր տուն հրավիրել Լիսանևիչին և բռնելով նրան՝ հանձնել 
իրեն: Վերջում Ջաֆար Ղուլի աղան հավելում է, որ այդ գիշեր կամ խանը կգնա 
պարսիկների մոտ, կամ վերջիններս կմիանան նրան: Ավելի ուշ եկած Մեհտի Ղուլի 
աղան ևս հայտնում է, որ որքան էլ փորձել է տարհամոզել խանին՝ ոչինչ չի ստացվել 
և նա արդեն բացահայտ բռնել է պարսիկների կողմը25: Ակնհայտ էր, որ Իբրահիմ 
խանը կատարել էր իր վերջնական ընտրությունը, և ժամանակն էր, որ մայոր Լի-
սանևիչն էլ աներ իր վճռական քայլը: 

Եվ ահա, այլ ելք չունենալով, նույն օրվա գիշերը մայորն իր հետ վերցնում է 
100 եգերների և շրջանցիկ ճանապարհով գնում դեպի խանական ճամբարը: Լի-
սանևիչի պատմելով, առաջինը նրանց ուղղությամբ կրակ են բացում թաթարները 
և ծանր վիրավորում մի զինվորի, որը մի քանի օր անց ստացած վերքերից վախ-
ճանվում է: Այնուհետև մայորը հրամայում է կրակ բացել խռովարարների ուղղու-
թյամբ, ինչի հետևանքով էլ գիշերային մթության և խառնաշփոթի մեջ Իբրահիմ 
խանն իր մերձավորների հետ սպանվում է26: Իր զեկուցագրի վերջում Լիսանևիչը 
հավելում է, որ եթե «Իբրահիմ խանն այդ գիշեր որպես դավաճան չստանար իր 
արժանի պատիժը, ապա հաջորդ օրը Շուշիի բերդը պաշարվելու էր պարսիկների 
և Ղարաբաղի դավաճանների կողմից»27: 

Լիսանևիչի հաղորդած տեղեկությունների իսկությունը լիովին հաստատում է 
նաև Մելիք-Ջումշուդը՝ 1806 թ. մայիսի վերջին գեներալ-մայոր Նեսվետաևին ուղ-
ղած իր երրորդ նամակում: «Արզովս յոյժ խոնարհաբար ծառայութիւն մատուցա-
նեմ,– կարդում ենք փաստաթղթում,– և յայտ առնեմ բարձր գերազանցութեանն 
ձերոյ, զոր եթէ կամենաս տեղիս որպէսութիւն և անցանքն հարցանել, որոյ թարե-
ղումս Իբրահիմ խանն ճանապարհից դուրս եկաւ և մեծի կայսերական ծառայու-
թիւնն խափանեց. Ղզլբաշի հետ խօսակցութիւն արաւ, Ղզլբաշի ղօշուններն բերեց 
մօտացրուց, որ ինքն էլ գնայ Ղզլբաշի մէջն՝ միատեղ գան բերթիս չորս ղոլն առնեն: 

                                                
24 Միրզա Յուսուֆ Ներսեսով, նշվ. աշխ., էջ 92: 
25 АКАК, т. III, д. 610, с. 334. 
26 Նույն տեղում, էջ 335, П. Бобровский, История 13-го лейб-гренадерского Эриванского 

Его Величества полка за 250 лет, ч. 3. Егеря (1786–1816), СПб, 1893, с. 245. 
27 АКАК, т. III, д. 610, с. 334. 
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Իմոյս ողորմած, այս կողմաս իւր որդի Մէհտի Ղուլի խանն և Ջափար Ղուլի աղան 
ամենայն կերպիւ թագաւորին ծառայութիւն բաց չի թողեցին, երկուսան եկին բա-
րեծնունդ Միտր Տիխինիչ մայեօրի սպասն, թէ մենք ողորմած թագաւորին ուղիղ 
սիրտով ծառայելոց եմք և մենք որչափ մեր հայր Իբրահիմ խանի հետ ասեցինք, թէ 
այդ մէկ բան չի մի անիլ և թագաւորին լաւ ծառայէ չի լինում, այսուհետև հրամանք 
ձերն է, որպիսի մեծի կայսերական և ձերոյ ղանուն (օրենք – Ա. Մ.) և սալահն 
(նպատակահարմարություն – Ա. Մ.) է՝ այնպէս արա, իմ ողորմած, հաստատ իմա-
ցիր, որ մաեօրին էլ չարայ (ելք – Ա. Մ.) չի ունէր այն գիշերն, որ գնէր ոչ իբր Իբրա-
հիմ խանի վրէն, առաւօտն Ղզլբաշի զօրքն գալոյ էր, որոյ ինքն էլ գնայ մէջն և Իբ-
րահիմ խանն էլ իւր տուն ղալիցս դուրս էր բերել, վասն որոյ մայեօրն մին փարայ 
Ռուստի զօրքով գիշերն գնաց Իբրահիմ խանի վրէն և խառնակութիւն էլած ժամա-
նակն Իբրահիմ խանին գուլով (գնդակ – Ա. Մ.) տուելին և քանիցս մարդ էլ իւր 
ամալիցն (ծառայողներ – Ա. Մ.) սպանել էին»28: Այս նամակը Իբրահիմի սպանու-
թյունից անմիջապես հետո գրված առաջին փաստաթուղթն է: 

Մելիք-Ջումշուդն Իբրահիմ խանի սպանությանը ևս մեկ անգամ անդրադարձել 
է 1806 թ. դեկտեմբերի 2-ին Թիֆլիսից Ս. Պետերբուրգ՝ Մինաս Լազարյանին հղած 
իր հայտնի նամակում: «Պարսիկք լսելով զմահն քնիազ Ցիցիանովին,– գրում է 
նա,– բազմաթիւ զօրօք ընդ յառաջընթացութեամբ Աբաս Միրզայ որդւոյն Բաբա-
խանի (Ֆաթալի շահ – Ա. Մ.), արտուրանօք ժամանեցին ի Ղարաբաղ և միացան 
ընդ համայն տաճկաց անդ բնակելոց, և յառաջադրեցին սրախողխողել զամենայն 
զօրս ռուստաց և հայոց յամրոցն գտանելոց, առ որ համաձայնէր և տիրապետողն 
Իբրահիմ խան, որով ընկալաւ պատիժս ըստ արժանւոյն»29: 

Այն, որ իրականում Իբրահիմ խանի արարքը բացարձակ դավաճանություն էր 
ռուսական պետության հանդեպ, հանգամանորեն գրում է նաև հայ պատմագիր 
Ներսեսովը. «Քանի որ Իբրահիմ խանը շատ ծեր էր, հաճախ նրա գլխում խելահեղ 
մտքեր էին ծագում: Այս ընթացքում իր մի քանի մերձավորների հետ գաղտնի որո-
շում է ղզլբաշների պետությանը հպատակություն հայտնել: Շուշի բերդից դուրս 
գալով՝ նրա ստորոտում գտնվող Սանգյար-խան կոչված վայրում խփում է իր վրա-
նը, որպեսզի ղզլբաշների բանակի ժամանելուն պես նրանց միանա, ռուսական 
պետությանը դավաճանի (ընդգծումը մերն է – Ա. Մ.) և այդ կերպ դառնա շահի 
օրինավոր հպատակը… Այս պատճառով մայոր Լիսանևիչը, որը հայտնի էր «դելու-
մայոր» («խենթ մայոր» – Ա. Մ.) անվամբ, 1806/1221 թ. մայիսի 8-ի30 գիշերը 100 

                                                
28 АКАК, т. III, д. 600, с. 329. 
29 Դիւան հայոց պատմութեան, գիրք Ե, Դանիէլ կաթողիկոս (1800–1808), Թիֆլիս, 1902, էջ 495, 

ռուս. թարգմ. տե՛ս ՄՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 19, վավ. 135, Присоединение Во-

сточной Армении к России. Сборник документов, т. I, Ереван, 1972, с. 392: 
30 Իբրահիմ խանի սպանության ամսաթիվը Ներսեսովի մոտ սխալ է նշված, պետք է լինի 

մայիսի 27-ին, ինչպես գրում է ռուս ռազմական պատմաբան, գեներալ-լեյտենանտ Պ. 

Բոբրովսկին (տե՛ս П. Бобровский, указ. соч., с. 245): 
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զինվորներով բերդից դուրս գալով՝ Իբրահիմ խանի վրանը չորս կողմից շրջապա-
տում են ու նրան՝ իր մերձավորների հետ, տեղում կոտորելով՝ ամրոց վերադառ-
նում»31: Այսպիսով, ողջ կյանքի ընթացքում այլոց համար խարդավանքի սարդոս-
տայններ հյուսած Իբրահիմ խանը, ի վերջո, կործանվեց սեփական խարդավանք-
ների սարդոստայնում: 

Իբրահիմ խանի փոխարեն Ռուսաստանի կայսր Ալեքսանդր I-ի 1806 թ. սեպ-
տեմբերի հրովարտակով Ղարաբաղի խան է նշանակվում նրա որդի Մեհտի Ղուլի 
աղան32: Ինչպես իրավացիորեն նկատում է Լեոն, վերջինս «հորից ժառանգել էր 
նրա ամբողջ խորամանկությունը, երկդիմությունը, ուխտանենգությունն ու անգ-
թությունը»33: Պատահական չէ, որ Մելիք-Ջումշուդը 1807 թ. մարտի 18-ին Կովկա-
սի կառավարչապետ Ի. Վ. Գուդովիչին հղած մի ուշագրավ նամակում նրան զգու-
շացնում է չվստահել նորանշանակ խանին: «Արզովս յոյժ խոնարհաբար ծառայու-
թիւն մատուցանեմ և յայտ առնեմ առ նորին պայծառափայլութեան ձերոյ,– կար-
դում ենք մելիքի նամակում,– զոր թուրք ազկի զինչ որ խոսակցութիւն ունեն՝ ողջ 
բնաւ սուտ է, որպէս Մէհտի Ղուլի խանն. իմոյս ողորմած թագաւոր, եթե Շուշի ղա-
լաս կամ Ղարաբաղու երկիրս Մէհտի Ղուլի խանի ձեռացն էլաւ, որ նայ լնի իշխօղ՝ 
հասդադ իմացիր, որ նորայ էհթիբար (վստահություն – Ա. Մ.) չի ունի, թէպէտ գիր 
չունեմ ձեռացս, բայց այսպէս են ասում, թէ Մէհտի Ղուլի խան ղզլբաշի յետ խոսակ-
ցութիւն ունի կամ երևելի էլ նմանապէս է երևում կամ մենք և զինչ որ հայ քրիստո-
նեայ ազկ կան այս երկրումս լսում ենք թուրքերիցն, թէ գրաֆն (Ի. Վ. Գուդովիչը – 
Ա. Մ.) հրամայել է, որ տեղիս ռուս զօրքն տուրս կայ. համարիր թէ ի մէջն լուսոյ 
անկենք ի մէջն խաւարի. բոլոր քրիստոնէից ազկն մնացել են ի մէջի տաքնապի և 
ի տարակուսանաց, տիւ և գիշեր աղօթելով աղաչում առ բարերարն Աստուած: Իմ 
ողորմած տէր, եթէ այս երկրիս իշխօղն Մէհտի Ղուլի խան էլաւ, պարտ է որ ռուստի 
զօրքն պերթիս մէջումն շատ լնի՝ մինչևի ԶՃ (600) և ԷՃ (700) մարթ, և թէ Մէհտի 
Ղուլի խանն տարէք քաղաքդ, մէկ ուրիշ էհթիբարլու (վստահելի – Ա. Մ.) մարթ 
պէտի այս երկրիս իշխօղ, որով նայ լնելոյ յետ Գ (3) և ԴՃ (400) սալդաթ ղալիս 
մէջն պահելոյ կողմայ պաւական է, թէ չէ Ղալումս ոչինչ ռուստի զօրք չի էլաւ՝ հաս-
դադ իմացիր, որ Ժ (10) աւոր չի անցնել, որ ղզլբաշի զօրքն կուկան Ղարաբաղս 
կամ Ղալիս մէջն կու լցվեն և Ղարաբաղս ղզլբաշի ձեռն անկնելոյ յետ Գանջու, Շամ-
սադինու կամ Ղազախին դաթարում չի լնիլ և կամ զինչ որ քրիստոնէյից ազկ կայ՝ 
ողջն սուր կու քաշեն և գերի կու տանեն»34: Ի վերջո, ինչպես և սպասելի էր, Մեհտի 
Ղուլի խանը ևս դավաճանեց ռուսական իշխանություններին և 1822 թ. փախավ 
Պարսկաստան, իսկ Ղարաբաղի խանությունը վերացվեց: 

                                                
31 Միրզա Յուսուֆ Ներսեսով, նշվ. աշխ., էջ 92-93: 
32 АКАК, т. III, д. 613, с. 336. 
33 Լեո, նշվ. աշխ., էջ 296: 
34 Присоединение Восточной Армении к России, т. I, с. 403-404. 
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Այդ կապակցությամբ չափազանց դիպուկ է արտահայտվել Րաֆֆին, որը 

գրում է. «Ռուսները Ղարաբաղի մելիքների ջանքերով տիրելով Ղարաբաղին, նույն 

մելիքների վաղեմի թշնամի Իբրահիմ խանին թողեցին որպես այդ երկրի գլխավոր 

կառավարիչ: Իբրահիմ խանը դավաճանեց ռուսներին և սպանվեցավ: Նրա տեղը 

նշանակեցին դավաճանի մեծ որդի Մեհտի խանին, ավելի ընդարձակ իրավունքնե-

րով. դա ևս ավելի մեծ դավաճանություն գործեց. 1822 թվին Ղարաբաղից փախավ 

Պարսկաստան և, պարսից զորքերի հետ վերադառնալով, սկսեց պատերազմել ռուս-

ների հետ: Անհասկանալի է, թե նույն ժամանակվա ռուսաց պաշտոնակալները ի՞նչ 

էին գտնում այդ նենգավոր խաների մեջ, որ նրանց գերադասում էին հայոց մելիք-

ներից, որոնք ամենայն զոհաբերությամբ անձնատուր էին եղած Ռուսաստանին»35: 

Ամփոփելով՝ նշենք, որ եղած փաստերի վերլուծությունը միանշանակ բերում 

է այն հետևության, որ Իբրահիմ խանը պատրաստվում էր դավաճանել ռուսական 

պետությանը և միանալ դեպի Շուշի արշավող պարսկական բանակին, ինչի համար 

էլ սպանվեց մայոր Դ. Լիսանևիչի կողմից: 

Մայոր Լիսանևիչը, որպես Շուշիում տեղակայված ռուսական զորախմբի հրա-

մանատար, գործել է ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակի համապատաս-

խան, քանի որ անգործության կամ հապաղման դեպքում վտանգելու էր նախ և 

առաջ իր և իր ենթակայության ներքո գտնվող զինվորների կյանքը: 

Ինչ վերաբերում է Մելիք-Ջումշուդին, ապա Իբրահիմ խանի մտադրության մա-
սին մայոր Լիսանևիչին իրազեկելու նրա քայլը Խամսայի մելիքությունների ողբեր-
գությունից դասեր քաղած և խորը հետևություններ արած մարդու արարք էր, որը 
բոլոր հիմքերն ուներ չվստահելու Իբրահիմ խանին: 

ARTAK MAGHALYAN 

ON THE KILLING OF IBRAHIM-KHAN  

OF KARABAKH 

Keywords: Ibrahim-khan, Major D. T. Lisanevich, Melik-Jumshud, Me-

likdoms of Artsakh (Armenian Melikdoms of Artsakh-

Karabakh), Karabakh Khanate, P. Tsitsianov, I. Gudovich, 

Abbas-Mirza, Mehti-Ghuli-khan, high treason. 

On 8 February 1806, Prince Pavel Tsitsianov, Commander of the Russian troops 

in the Caucasus, was assassinated in Baku. After that, riots broke out in Muslim-

                                                
35 Րաֆֆի, նշվ. աշխ., էջ 556: 
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inhabited regions of the South Caucasus. Taking advantage of the chaos, the Persian 

army led by Crown Prince Abbas-Mirza started advancing towards the borders of 

Karabakh.  

When the Persian army crossed the Araxes and approached Shushi, Ibrahim-

khan of Karabakh moved his family from Shushi to a place called “sangyar (fortifi-

cation) of Mirza-Ali-bek” located some 4 miles away from the Shushi fortress. 

At night on 27 May 1806, while attempting to join the Persian army, Ibrahim-

khan of Karabakh was killed by the Russian army Major D. T. Lisanevich, who had 

been informed about Ibrahim’s treacherous intentions from Melik Jumshud Melik-

Shahnazaryan of Varanda. 

Our analysis of the available facts leads to an unambiguous conclusion that Ib-

rahim-khan was going to betray the Russian Empire and join the Persian army ad-

vancing towards Shushi; that is why he was killed by Major Lisanevich.  

As the Commander of the Russian troops located in Shushi, Major Lisanevich 

acted in line with the actual explosive situation; otherwise, in the event of his inaction 

or delay, he would expose himself and his subordinate soldiers to a serious danger. 

As to Melik Jumshud, who informed Major Lisanevich about Ibrahim-khan’s 

treacherous intentions, his actions were compelled by the tragedy of the Melikdoms 

of Khamsa (the union of the five Armenian Principalities of Artsakh-Karabakh) and 

the bitter lessons that made him distrust Ibrahim-khan. 

АРТАК МАГАЛЯН 

К ВОПРОСУ ОБ УБИЙСТВЕ КАРАБАХСКОГО  

ИБРАГИМ-ХАНА 

Ключевые слова: Ибрагим-хан, майор Д. Лисаневич, Мелик-Джумшуд, ме-

ликства Арцаха (армянские княжества Арцаха-Карабаха), 

Карабахское ханство, П. Цицианов, И. Гудович, Аббас-

Мирза, Мехти-Кули-хан, государственная измена. 

После убийства в Баку главнокомандующего русскими войсками на Кав-

казе князя Павла Цицианова 8 февраля 1806 года, в районах Закавказья, насе-

ленных мусульманами, начались беспорядки. Воспользовавшись возникшим 

хаосом, персидские войска во главе с наследником престола Аббас-Мирзой 

начали продвижение к границам Карабаха. Когда персидская армия, перейдя 
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Аракс, приблизилась к Шуши, карабахский Ибрагим-хан переселил свою се-

мью из Шуши в местность под названием “сангяр (укрепление) Мирзы-Али-

бека”, находящуюся в четырех верстах от Шушинской крепости. 

Ночью 27 мая 1806 года, во время попытки присоединения к персидским 

войскам, Ибрагим-хан был убит майором русской армии Д. Лисаневичем. О 

предательском намерении Ибрагим-хана Лисаневичу сообщил варандинский 

Мелик-Джумшуд Мелик-Шахназарян. 

Анализ имеющихся фактов приводит к однозначному выводу о том, что 

Ибрагим-хан собирался изменить Российскому государству и присоединиться 

к персидским войскам, наступавшим на Шуши, за что и был убит майором Ли-

саневичем. 

Как командующий российскими войсками, расквартированными в Шуши, 

майор Лисаневич действовал в соответствии с создавшейся взрывоопасной си-

туацией, поскольку в случае бездействия или промедления мог бы создать 

опасность для себя и подчиненных себе солдат. 

Что касается Мелика-Джумшуда, уведомившего майора Лисаневича о пре-

дательском намерении Ибрагим-хана,– этот шаг был продиктован трагедией 

Меликств Хамсы (союза пяти армянских княжеств Арцаха) и горькими уроками, 

которые извлек мелик, имевший все основания не доверять Ибрагим-хану. 



ՀԱՍՄԻԿ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան 

Երևանի պետական համալսարան 

ԳԱՆՁԱԿՅԱՆ ՀԱՅԱՏԱՌ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳԻՐ 

ԱՎԵՏԱՐԱՆԸ ՎԻՃԱԲԱՆԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Բանալի բառեր՝ Մահմեդականացում, քարոզչություն, հակաքրիստոնեական 
տրակտատներ, սուրբ գրություններ, կրոնական ինքնություն:  

Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտում պահ-
վում են հայատառ պարսկերեն առանձին ձեռագիր մատյաններ, իսկ հայերեն 
ձեռագրերում զետեղված են կրոնական և գրական բնույթի պատառիկներ և 
քաղվածքներ, որոնք հայ-իրանական մշակութային փոխազդեցությունների և 
պատմաքաղաքական շփումների վկան են: Հայատառ պարսկերեն հնագույն ձե-
ռագրերը մեզ են հասել XIV դարից: Այդ գրականության ստեղծումը պայմա-
նավորված էր մի քանի հանգամանքերով: XIII դարից սկսյալ (աղբյուրների 
վկայությամբ) իրանահպատակ քրիստոնյա համայնքն ավելի լավ տիրապետում 
էր պարսկերենին, քան՝ մայրենի լեզվին: Ընդ որում, քրիստոնյա համայնքը (հա-
յեր, ասորիներ) չուներ էթնիկ տարբերակում՝  և պարսկերենը միջէթնիկ շփման 
միջոց լինելով՝ դարձավ նաև սուրբ գրությունների թարգմանության լեզու: Հայ 
գրերի օգտագործումը պարսկերեն սուրբգրային թարգմանություններում ձևա-
վորում էր իրանահպատակ հայ քրիստոնյաների ինքնությունը, ինչին ձգտում 
էր նաև հայոց եկեղեցին: Հայատառությունը նպաստում էր հայ ինքնության 
ձևավորմանը և պահպանմանը, քանզի ուներ նաև խորհրդանշական բնույթ: 
Միջնադարյան իրականությունից սկսյալ, կրոնական գաղափարախոսության 
տիրապետության պայմաններում, հայ գիրն ու գրականությունը և, հատկապես, 
այբուբենն ու տառերը սրբագործվել և սրբազան բովանդակություն էին ստա-
ցել: Իրանահապատակ հայության համար իսլամական քարոզի և Սեֆյան շահե-
րի կողմից իրականացվող մահմեդականացման գործընթացի պայմաններում 
հայատառ պարսկերեն Սուրբ գրությունները կրոնական և էթնիկ ինքնության 
սահմանները պահպանելու և ամրապնդելու, քրիստոնեական գիտելիքը տարա-
ծելու միջոց էին:  
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Սույն ուսումնասիրության թեման 1780 թ. Գանձակում ընդօրինակված ՄՄ 
3044 հայատառ պարսկերեն Ավետարանն է1, որի նախագաղափար օրինակը 
նույնպես պահվում է Մատենադարանում՝  ՄՄ 8492, գրված 1717 – 1721 թթ., 
Շամախի - Թիֆլիսում 2: Արևելյան Այսրկովկասում3 ապրող իրանահպատակ հայ 
բնակչության համար պարսկերեն թարգմանված այս ձեռագրերը դիտարկում 
ենք Սեֆյան Իրանում իսլամական քարոզի և մահմեդականացման պայմաննե-
րում իրականացվող քրիստոնեամուսուլմանական վիճաբանությունների ըն-
թացքում դրանց կիրառության համատեքստում: Նման քննարկման համար հիմք 
է ծառայում ՄՄ 3044, թ. 141ա -ի (նույնությամբ արձանագրված է նաև նախա-
գաղափար օրինակում, ՄՄ 8492, թ. 236բ) հիշատակարանում գրիչի հետևյալ 
բացատրությունը.  

«դանըստայ պաշիտ է բըրայդէրան ազիզ. քի սապապ ինճիլ մազիմ նվիշ-
տան. բըզըբան ֆարսի ինպուտ քի աքսար մալիման մըսըլմանան դըղաթ մի-
գըրեֆտանտ բայ ջամիյիեաթ իսայիեան դար բալայի աքսար չիզայ. քի ուն-
չընան իեայ ին չընան աստ. դար բալայի ին մուղայդամայ լազում շօտ բար ին 
բանդայ գունայքար հաղիր վէ մօխլէսի թամաման խաչփաստան ռաստի քանօ-
նան Միքայիլ. վալատի Մարգարայ. շարի Նախշի ջհան. շարադէի Եզդըվար. քի 
սաքին դարամ շարի Գանճայ. սանայի Եսոյ Մասե. հըզար հաֆտ սատ. հաշտատ. 
դիկարի սանայի հըզար դըվիստ բիստ հաշտ: մայե մուհէրլիմ»: 

Թրգմ. «Իմացեք, ով սիրելի եղբայրնե՛ր, որ սուրբ Ավետարանը պարսկերե-
նով գրելու պատճառն այն էր, որ մուսուլման ուսյալներից շատերը շատ հար-
ցերի շուրջ վիճաբանում էին քրիստոնյա համայնքի հետ, թե՝ այսպես չէ և 
այնպես է: Այս նախաբանին [ավելացնելու] անհրաժեշտությունը հասավ [ինձ]՝ 
մեղսագործ, ազնիվ, իսկական խաչապաշտներին նվիրյալ Միքայել քահանայիս, 

                                                
1 Ամփոփ նկարագրությունը տե՛ս Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա, 

Երևան, 1965, սյ. 927, Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, 

հ. Ժ, Երևան, 2019, սյ. 213-218: 
2 Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ, 1970, սյ. 756: 
3 Արևելյան Այսրկովկասում պարսկերենի տարածվածության և գործածության պատմությունը 

նշանավորվում է X դարի սկզբից, երբ այստեղ իշխանության են գալիս էթնիկապես արաբ, 

սակայն՝ իրանական մշակույթի և լեզվի կրող Շիրվանշահերը (մինչև XVI դարը): 1538 թ. 

Սեֆյան շահ Թահմասպը ներխուժեց Շիրվան, գրավեց այն և դարձրեց սեֆյանահպատակ 

մարզերից մեկը: 1590 թ. Օսմանյան Սուլթան Մուրադ III և Շահ Աբբաս I-ի միջև կնքված 

համաձայնագրով Շիրվանը հանձնվեց օսմանցիներին, սակայն 1607 թ. Սեֆյան գերիշխա-

նությունն այդ տարածքում վերականգնվեց և շարունակվեց մինչև XIX դարի սկիզբը՝ 

տարածաշրջանում ռուսների հայտնվելը: Շիրվանշահերի վարչական լեզուն պարսկերենն էր 

և Արևելյան Այսրկովկասում ապրող տեղի բնակչությունը, նաև` հայերը, միջէթնիկ և 

արքունիքի հետ շփման համար օգտագործում էին այդ լեզուն: Արևելյան Այսրկովկասում 

պարսկախոսության տարածվածությունը պայմանավորված էր, առաջին հերթին, պարս-

կերենի իշխանական լեզու լինելու հետ:  
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Մարգարի որդի, Նախշե Ջհան քաղաքից4, Եզդըվար գյուղաքաղաքից, որ այժմ 
ապրում եմ Գանջայում: Քրիստոնեական թվականության 1780 թ., մյուսը թվա-
կանը՝ 1228: Մուհարրամ ամիս»5: 

Միքայել քահանայի այս բացատրությունից գալիս ենք հետևության, որ 
Ավետարանների պարսկերեն թարգմանություններն ուղղված էին օգնելու 
քրիստոնյա համայնքին մուսուլման ուսյալների հետ վիճաբանությունների ըն-
թացքում պատասխանելու վերջիններիս հարցերին և, փաստորեն, Գանձակյան 
Ավետարանը վիճաբանական թարգմանական գրականության մաս է կազմում: 
Սեֆյան Իրանում հայադավան իրանահապատակ բնակչության մահմեդակա-
նացման գործիքներից էր քարոզչական գործունեությունը, որի շրջանակում 
գործում էր նաև քրիստոնեամուսուլմանական միջկրոնական վիճաբանություն-
ների մեխանիզմը: Ընդ որում, այդ վիճաբանությունների համատեքստում դի-
տարկում ենք թե՛ հակաքրիստոնեական ու քարոզչական գրականությունը, 
սուրբգրային թարգմանությունները, նաև՝ ըստ դալաʻիլ ալ-նուբուվա6 ժանրի, և 
թե՛ բանավոր վեճերի անցկացումը, որն իրականացվում էր հռոմեադավան, հայ 
առաքելական եկեղեցիների և մահմեդական հոգևորականության միջև:  

Քրիստոնեամուսուլմանական վիճաբանական թարգմանական գրականու-
թյունը հատկապես նշանավորվում է XVI դարավերջին և XVII դարասկիզբին՝ 
Հնդկաստանի մողոլ Աքբար կայսրի գործունեությամբ: Նա իր նոր «Աստվածա-
յին կրոն» ստեղծելու գաղափարի շրջանակում Հնդկաստան ժամանած կաթոլիկ 
հայրերին պատվիրեց Ավետարանները թարգմանել և դրանք ուսուցանել ար-
քունիքում: Իսկ կաթոլիկ հայրերը ոչ միայն թարգմանում էին Ավետարանները 
պարսկերեն և դրանք օգտագործում քարոզչության համար, այլև գրում կամ 
թարգմանում էին ոչ-քրիստոնեական հավատալիքները մերժող երկեր7: Սրան 

                                                
4 Գրիչը նկատի ունի Սպահանի «Նաղշ-ե Ջըհան» (թրգմ. «աշխարհի զարդը») անունը, որը 

Սեֆյանների ժամանակշրջանից այդ քաղաքի գլխավոր հրապարակի անունն է և, երբեմն, 

նույնացվում է Սպահանի անվան հետ: 
5 Ձեռագրերի ամբողջական հիշատակարանները և դրանց քննությունները տե՛ս Հ. Կիրակոս-

յան, «Մաշտոցյան Մատենադարանի հայատառ պարսկերեն երկու ձեռագիր Ավետա-
րանների հիշատակարանների մասին (ՄՄ 3044, ՄՄ 8492)», Էջմիածին, 2018, Ե, էջ 56–70, 
իսկ բնագրերի գրության կանոնների մասին տե՛ս “The Orthographic Rules of the 
Eighteenth Century Armeno-Persian Gospels of the Matenadaran (Ms. 8492, Ms. 3044),” 
Iranian Studies 2019, DOI:10.1080/00210862.2019.1649960, «Մատենադարանի հայա-
տառ պարսկերեն ձեռագիր Ավետարանների (ՄՄ 8492, ՄՄ 3044) տառադարձման 
կանոնները», ԲՄ № 26, 2018, էջ 100-121: 

6 Դալաʻիլ ալ-նուբուվա (Dalāʻil al-nubuwwah – Մարգարեության ապացույցներ)՝ Աստվա-

ծաշնչի միջոցով իսլամի ճշմարտացիությունը ապացուցելու ժանր, որի արմատները 

հասնում են VIII-IX դարեր, տե՛ս A. Tiburico, “Muslim-Christian Polemics and Scriptural 

Translation in Safavid Iran: ‘Ali-Qoli Jadid al-Eslām and his Interlocutors”, Iranian Studies 

50/2, Routledge, 2017, p. 256:  
7 Նույն տեղում, էջ 251-253: 
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զուգընթաց զարգանում էր բանավոր վիճաբանությունների ավանդույթը: Սեֆ-
յան Իրանում ևս, ասես՝ որպես շարունակություն Հնդկաստանում տեղի ունեցող 
գործընթացների, քարոզչական և վիճաբանական ավանդույթի զարգացումը 
պայմանավորված էր կաթոլիկ քարոզիչների գործունեությամբ: Վերջիններիս 
գործունեության մեթոդները որոշակիորեն ազդում էին պարսից շահերի վրա՝ 
որպես դավանափոխության գործիք օգտագործելու քարոզը: Սեֆյան Իրանում 
միջկրոնական գրավոր և բանավոր վիճաբանությունների ընթացքն ու սաստ-
կացումը կապված էր կաթոլիկ քարոզչության հետ և դրա սոցիալական արդ-
յունքներից էր:  

Իսլամի և կաթոլիկության քարոզչության պայմաններում ստեղծվող պարս-
կերեն գրականությունը ուներ բանավիճային բնույթ. մի կողմից ստեղծվում էր 
գրականություն, որն ապացուցում էր քրիստոնեության ճշմարտացիությունն ու 
իսլամի արատավորությունը և քարոզում հետևել ոչ թե իսլամին, այլ՝ քրիստո-
նեությանը, մյուս կողմից ստեղծվում էր քրիստոնեության թույլ կողմերը բացա-
հայտող և իսլամը գովաբանող գրականություն՝ մահմեդականացման գործըն-
թացի հաջողությունը ապահովելու համար: Այս գրվածքները հեղինակում էին 
համապատասխանաբար քրիստոնյա8 կամ քրիստոնեություն ընդունած՝ մու-
սուլման9, և մուսուլման կամ մուսուլման դարձած քրիստոնյա հեղինակները: 
Վերջիններս՝ հիմնականում եվրոպացի միսիոներներ կամ առևտրականներ  էին, 

                                                
8 Այստեղ հատկապես պետք է նշել 1595 թ.-ից Լահորում գործունեություն ծավալած պոր-

տուգալացի Յ. Խավիերի պարսկերենով ստեղծած քրիստոնեական գործերը՝ «Քրիստոսի 

պատմությունը (Dāstān-e Masīḥ)», «Ճշմարտությունն արտացոլող հայելին (Āyīne-ye 

ḥaqqnamā)» և այլն: Ընդ որում, վերջին աշխատության մեջ (գրված՝ 1609 թ.) կաթոլիկ 

քարոզիչը բանավեճ է ներկայացնում մի փիլիսոփայի և շիա մոլլայի միջև, քննարկում է ոչ 

միայն քրիստոնեական դավանաբանական հարցեր, այլև՝ համեմատում Ավետարանը և 

Ղուրանը: Այս աշխատությանն ի պատասխան, շիա փիլիսոփա և մտածող Ահմադ Իբն 

Զաին-Ալաբիդինը 1621 թ. գրում է հակաքրիստոնեական մի երկ՝ «Քրիստոնեական սխալը 

մերժելու աստվածային ճառագայթները (Al-lawāmʻ al-rabānīye fī radd al-shaba al-

naṣrāniye)»՝ հերքում Խավիերի բերած բազմաթիվ մտքերը, քրիստոնեական գաղափարները՝ 

դրանց հակադրելով իսլամականը, տե՛ս Lee S., Preface: Controversial Tracts on 

Christinity and Mohammedanism, Cambridge, 1824, pp. xli–cviii: Շիա մտածողի մյուս 

նմանատիպ աշխատությունն է` «Մի փոքր մաքրություն (Methqāl-e ṣafā)»-ը, տե՛ս A. 

Tiburico, “Muslim-Christian Polemics…,” p. 254:  
9 Քրիստոնություն ընդունած մուսուլմանների մասին տեղեկությունները քիչ են, բայց պետք է 

նշել, որ նրանք, հիմնականում, քրիստոնյա էին դառնում Իրանից դուրս՝ հատկապես Եվրո-

պայում, ուր գնում էին պաշտոնական կամ առևտրական առաքելությամբ, կամ՝  ուսանելու: 
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որոնք կամովին իսլամ էին ընդունում, նաև գործունեություն ծավալում հակա-
քրիստոնեական քարոզչական քաղաքականության շրջանակներում10: Իշխանա-
կան և հոգևոր վերնախավը մահմեդականացած կաթոլիկ հոգևորականներին 
ստեղծագործական ազատություն էր տալիս և խրախուսում նրանց կողմից հա-
կաքրիստոնեական գրականության ստեղծումը11: Սեֆյան Իրանում քրիստոնե-
ությունը մերժող աշխատությունների հեղինակ է պորտուգալացի իսլամացած 
միսիոներ Պ. Անտոնիո դե Ժեզուսը (P. Antonio de Jesus) (մահմեդական անու-
նը՝ ʻԱլի Ղոլի Բեկ): Վերջինիս գրչին են պատկանում «Մարգարեության հաստա-
տումը (Athbāt-e nabwat)», «Ամուսնության օգուտները (Favʼed-e ezdewāj)», 
«Սուֆիների գաղափարների մերժումը (Radd-e ʻaqāyed-e ṣūfīyān)», «Կռա-
պաշտների դեմ պայքարելու հավատքի սուրը (Seyf ul-mūmenīn fī qatāl al-
mashrakīn)» և այլ աշխատություններ, որոնք հեղինակն ուղղել է թե՛ շիա 
հոգևորականությանը, և թե՛ քրիստոնյա հոգևորականներին, վերջիններիս, 
մասնավորապես, ուղղորդելով ետ կանգնել սխալ ճանապարհից՝ քրիստոնեու-
թյունից: Նրա նպատակներից էր նաև շիա հոգևորականությանը դրդել հեղինա-
կելու քրիստոնեությունը մերժող և քննադատող աշխատություններ, իմանալ 
այն կետերը, որոնցով հնարավոր է մերժել քրիստոնեությունը և դա օգտագոր-
ծել քրիստոնյաների շրջանում իսլամը քարոզելիս12: Նրա «Կռապաշտների դեմ 
պայքարելու հավատքի սուրը» աշխատությունը Թորայի պարսկերեն թարգմա-
նությունն է՝ հավելված կրոնական վեճերով, որը, դիտարկվում է դալաʻիլ ալ-
նուբուվա ժանրի մեջ, և որտեղ հեղինակը առաջարկում է օգտագործել Թորան 
քրիստոնյաներին քարոզելու ժամանակ իսլամի ճշմարտացիությունը ապացու-
ցելու համար13:  

Նույն ժանրում է թարգմանված նաև Սեֆյան շահ Սուլթան Հուսեյնի պատ-
վիրած պարսկերեն Ավետարանը: Շահ Սուլթան Հուսեյնը կրոնափոխության 

                                                
10 Եվրոպացի քրիստոնյաների մահմեդականացում հաճախ տեղի էր ունենում մուսուլման կնոջ 

հետ ամուսնանալու, ֆինանսական գայթակղությունների պատճառներով, տե՛ս R. Mat-

thee, “Confessions of an Armenian Convert. The Iʻtirafnama of Akbar (ʻAli Akbar) Armani” 

in The Empires of the Near East and India: Source Studies of the Safavid, Ottoman, and 

Mughal Literate Communities, ed. Hani Khafipour, Columbia University Press, 2019, p. 12: 
11 Իսլամական աշխարհում հակաքրիստոնեական գրականության ցանկը կարելի է տեսնել 

Մոհամմադ Ջավադ Բալաղիի հակաքրիստոնեկան “Al-tawhīd wal-tathlith” (Ղոմ) 

աշխատության վերջում, ըստ՝ R. Jʻafaryān, “Adabiyāt-e ẓedd-e masīḥī dar doure-ye Safavī” 

// Tarjome-ye anājīl-e arbeʻe, Tehran, 2005, p. 75: Տե՛ս նաև R. Matthee, “Confessions of an 

Armenian…” p. 13: 
12 Այս գործիչի մասին տե՛ս F. Richard, “Un Augustin Portugais renegat apologist de l’Islam 

chiite au début du XVII siècle,” Moyen Orient & Océan Indien (Middle East & Indian Osean) 

XVIe-XIXe ss. 1984, pp. 73-85, նաև՝ R. Jʻafaryān, “Adabiyāt-e ẓedd-e masīḥī dar doure-ye 

Safavī” // Tarjome-ye anājīl-e arbeʻe, pp. 46-66:  
13 A. Tiburico, “Muslim-Christian Polemics…” pp. 255-269: 
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քաղաքականությունը իրականացնում էր քարոզչական և վիճաբանական 
ավանդույթի շրջանակում: Նա խրախուսում էր մուսուլմանների և քրիստոնյա-
ների մասնակցությամբ վիճաբանական հանդիպումների կազմակերպումը: Շա-
հը պատվիրեց նաև պարսկերեն թարգմանել Ավետարանը՝ նպատակ հետապն-
դելով բարձրացնել մուսուլման հոգևորականության քրիստոնեական գիտելիքի 
իմացության մակարդակը14՝ այդ վիճաբանությունների ընթացքում հաղթելու 
համար: Մոհամմադ Բաղեր Խաթունաբադին թարգմանել է Ավետարանը պարս-
կերեն, ըստ գրիչի տեղեկության՝ արաբերեն տարբերակից, քանզի ժամանակին 
Ավետարանի բազմաթիվ արաբերեն ձեռագրեր են եղել, իսկ անհասկանալի տե-
ղիների համար դիմել է կաթոլիկ հայրերին: Այստեղ կարևոր է նշել, որ շիա 
հոգևորականության համար քրիստոնեության մասին գիտելիք ստանալու հա-
մար առավել վստահելի աղբյուր կարող էր լինել շիա բարձրաստիճան հոգևո-
րականի և շահի պատվերով հասանելի լեզվով՝ պարսկերեն թարգմանված Ավե-
տարանը: Խաթունաբադին իր թարգմանության առաջաբանում խոսել է աշխա-
տանքը գրելու դրդապատճառների և շահի հովանավորության ու նպատակի 
մասին՝ «ի մի բերել և հասկանալ քրիստոնյաների խոսքերի վկայությունները 
թշվառ ժողովրդի սուտ և ունայն կրոնի մասին (թարգմ.՝ Հ. Կ.)»: Այդ պատճա-
ռով Ավետարանի թարգմանություններին կցել է ոչ միայն բացատրական, այլ 
նաև՝ քննադատական հավելվածներ: Շահ Սուլթան Հուսեյնի պատվերով թարգ-
մանված Ավետարանը՝ դալաʻիլ ալ-նուբուվա ժանրում, միտված էին մուսուլման 
հոգևորականներին ճանաչելի դարձնել քրիստոնեությունը և քրիստոնեության 
«թերի» տեղիները՝ նրանց կրոնափոխության գործունեությունը ավելի արդյու-
նավետ և թիրախային դարձնելու համար:  

Քարոզչական նշանակություն ուներ և կրոնափոխության պատմություն էր 
հայ կրոնափոխ մուսուլման ʻԱլի Աքբարի սեփական հավատափոխության 
պատմությունը՝ “Iʻtirafnama”-ն: Պատմությունը գրվել է շահ Սուլթան Հուսեյ-
նի իշխանության տարիներին, չնայած իր հավատափոխությունը, ըստ ամենայ-
նի, տեղի է ունեցել շահ Սուլեյմանի օրոք: Ռ. Մաթին քննարկում է սույն պատ-
մության ստեղծման պատմական և հասարակական նախապայմանները, սա-
կայն ձեռնպահ է մնում մատնանշելուց՝ թե ո՞ւմ է ուղղված երկը, որը Աքբարը 
գրել է պարսկերեն՝ մանրամասն շարադրելով իր հավատափոխության պատ-
մությունը15: Աքբարը “Iʻtirafnama”-ում նախ պատմում է իր իսկական քրիս-
տոնյա և հավատացյալ լինելու մասին և, որպեսզի արդարացնի ու պատճառա-

                                                
14  K. J. Thomas, A Restless Search, A History of Persian Translations of the Bible (with a con-

tribution by Ali-Ascghar Aghbar), American Bible Society, 2015, pp. 139-144. 
15  R. Matthee, “Confessions of an Armenian …” pp. 11-31: 
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բանի իսլամ ընդունելու իր որոշումը, պատմում է երազների մասին, որոնք հու-
շել են, որ իսլամը ավելի ճիշտ կրոն է16: Իսկ վերջնական որոշումը Աքբարը կա-
յացնում է, երբ նրան շեյխ Մուʻմինը բացատրում է, թե հենց Ավետարանն է 
ասում, որ իսլամն է ճշմարիտ կրոնը և պետք է դառնալ մուսուլման: Աքբարը 
պահանջում է ցույց տալ այդ միտքը Ավետարանում, և շեյխը բերում է Ավետա-
րանի մի օրինակ ու նրան «ապացուցում», որ Հիսուսն է կոչ անում դառնալ մու-
սուլման17: Բովանդակային այս ընթացքը թույլ է տալիս ասել, որ մուսուլման 
դարձած հայ քրիստոնյան գրում է այս պատմությունը պարսկերեն՝ իր հավա-
տակիցներին քարոզելու և իսլամին անցնելու գործընթացը արդարացնելու մի-
տումով18:  

Քարոզչական նպատակով ստեղծվող վիճաբանական գրականությունը՝ 
հարց ու պատասխանի տեսքով, նաև՝ սուրբ գրությունների թարգմանություն-
ները պարսկերեն էին՝ որպես հիմնական շփման և ավելի հասկանալի լեզու: 
Միջկրոնական խոսակցությունները և բանավեճերը տեղի էին ունենում պարս-
կերենով, և պարսկերենով գրականության ստեղծումը նպաստում էր ավելի 
հեշտ այդ լեզվով վիճաբանելու և վկայաբերելու, հղման հնարավորություններ 
էր տալիս19: Ընդ որում, պարսկերեն գրականությունը նաև կիրառական մեկ այլ 

                                                
16 Մանրամասն վերլուծությունը տե՛ս A. Tiburcio, “Some Aspects of Conversion Narratives in 

Late Safavid Iran and their Circulation: The Case of ʻAlī Akbar Armanī”, Eurasian Studies 15 

/ 2, 201, pp. 350–372: 
17 Բովանդակային այս բացատրությունները ըստ Ռ. Մաթիի բերած տեքստի, տե՛ս R Matthee, 

“Confessions of an Armenian …” pp. 20-26: 
18 Քրիստոնեական և հուդդայական սուրբ գրությունների մեկնությունները իսլամական 

քարոզի համար օգտագործելու գործընթաց տեղի է ունեցել նաև Օսմանյան կայսրությունում: 

Հայտնի է, օրինակ, մահամեդականացած հրեա հեղինակ Աբդ ալ-Սալամ ալ-Մուհտադի ալ-

Մուհամմադիի «Ռեսալա ալ-հադիյա» պատմությունը, որտեղ նա հարց ու պատասխանի, 

նաև՝ առանձին պնդումների միջոցով մեկնաբանում է Թորայում տեղ գտած մտքեր՝ որպես 

իսլամին անցնելու ուղղորդիչներ: Այս տրակտատի մասին մանրամասն տե՛ս Camilla 

Adang, “Guided to Islam by the Torah: The Risāla al-hādiya by ʻAbd al-Salām al-Muhtadī al-

Muḥammadī”, in Contacts and Controversies between Muslims, Jews and Christians in the 

Ottoman Empire and Pre-Modern Iran, ed. Camilla Adang, Sabine Schmidtke, Ergon Verlag 

Würzburg in Kommission, 2016, pp. 58–72: Զուգահեռաբար, Օսմանյան կայսրությունում 

ստեղծվող վիճաբանական աշխատանքների ավանդույթի մասին, տե՛ս նաև՝ J. Pfeiffer, 

“Confessional Polarization in the 17th century Ottoman Empire and Yūsuf Ibn Ebī Abdü’d-

Deyyān’s Keşfü’l-esrār fī ilzāmi’l-Yehūd ve’l -aḥbār”, նույն գրքում, pp. 15 – 55: Նաև՝ T., 

Krstić, Contested Conversions to Islam: Narratives of Religious Change in the Early Modern 

Ottoman Empire, Stanford, CA: Stanford University Press, 2011, և այլն:  
19 Պետք է նշել, որ հայ մատենագրության մեջ քրիստոնեամուսուլմանական վիճաբանու-

թյունների գրական ավանդույթը ավելի հին պատմություն ունի, մասնավորապես նշենք VIII 

դարի Ղևոնդ պատմիչի «Հայոց Պատմութիւն-»ը, Գրիգոր Մագիստրոսի «Տաղասացութիւն» 

պոեմը (XI դար, ավանդաբար կոչվել է նաև «Առ Մանուչէ» և «Հազարատողեան»), Գրիգոր 
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նշանակություն ուներ. պարսկախոս մուսուլմաններին քրիստոնեությանը ծա-
նոթացնելու հնարավորություն: 

Ստեղծվող գրականության կողքին գործում էր նաև մուսուլմանների ու 
քրիստոնյաների միջկրոնական վիճաբանությունների բանավոր ավանդույթը: 
Այս վիճաբանությունները  

- կազմակերպվում և հովանավորվում էին իշխանական վերնախավի կող-
մից և տեղի էին ունենում երկու կողմի հոգևորականների միջև 

- տեղի էին ունենում մուսուլման հոգևորականների և հասարակ քրիստոն-
յա բնակչության միջև 

- տեղի էին ունենում մուսուլման և քրիստոնյա հասարակ բնակչության 
միջև, որոնք խրախուսում էր իշխանական դասը: 

Վիճաբանություններում արծարծվող հիմնական հարցերի շրջանակն էր. 
սուրբ գրությունների փաստարկվածությունը և իսկությունը, Հիսուս Քրիստոսի 
բնությունը, Քրիստոսի և Մուհամմեդի հարաբերությունը, Դատաստանի օրվա 
հետևանքները, քրիստոնեական և իսլամական ծիսակարգերի համեմատու-
թյունները: Բանավեճի նյութ էր նաև քրիստոնեական և մահմեդական կրոնների 
փոխհարաբերությունը, դրանց ծեսերի և սովորույթների, բարոյական 
սկզբունքների առավելությունը և թերությունը: Այդ շրջանում տեղի ունեցող վի-
ճաբանություններում պետք է պաշտպանվեր քրիստոնեության ճշմարտացիու-
թյունը, այլապես՝ պիտի ընդունեին մահմեդականություն: Իհարկե, քրիստոնեա-
մուսուլմանական միջկրոնական վեճերը չէին բերում որևէ կրոնական էկումե-
նիզմի, սինթեզի կամ նույնիսկ զրույցի նոր թեմայի, այլ ունեին հստակ նպա-
տակ՝ քարոզի և բերվող փաստարկների միջոցով մահմեդականացնել հպատակ 
քրիստոնյաներին:  

Սեֆյան Իրանի քաղաքական էլիտան հետաքրքրված էր քրիստոնեությունը 
ճանաչելու խնդրով, որը հետապնդում էր մեկ նպատակ՝ հպատակների կրոնը 
ճանաչելով ստեղծել քարոզչական այն միջավայրը, որը կհաջողեր պարտադրել 
իսլամը: Նույն իշխող վերնախավը ոգևորված էր Իրան ժամանած եվրոպացի 
քարոզիչների հետաքրքրության շրջանակներին ծանոթանալու և քննարկումներ 
ունենալու գաղափարով: Իշխող վերնախավը և շահերը, մասնավորապես օրի-
նակ շահ Աբբաս I-ը և իր մուսուլման հոգևոր խավը խրախուսում էին եվրոպացի 
միսիոներների հետ բանավիճային հանդիպումները՝ փիլիսոփայական և կրոնա-
կան հարցերի շուրջ, նաև՝ քրիստոնեամուսուլմանական կրոնական համեմա-

                                                
Տաթևացու «Գիրք Հարցմանց»-ի (XIV դար) «Ընդդէմ տաճկաց» գլուխը և այլն: Մանրա-

մասն տե՛ս Կիւլէսէրեան, Եպս. Բ., Իսլամը հայ մատենագրութեան մէջ, Վիեննա, 1930, Գիրք 

Հարցմանց, առաջաբանը Ս. Արեւշատյանի, Երուսաղէմ, 1993: 
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տությունների համատեքստում: Միջկրոնական վիճաբանությունների և քննար-
կումների ալիքը ներառում էր նաև հասարակ ժողովրդին, որոնք հավատափո-
խության գործընթացի թիրախն էին: Պետք է նշել, որ շահ Աբբաս I-ի արքունիքի 
վարչական պաշտոնները զբաղեցնող հայ և վրացի ղուլամները,20 և հարեմի 
քրիստոնյա կանայք21 նույնպես նպաստում էին քրիստոնեության նկատմամբ 
հետաքրքրության աճին:  

Միջկրոնական վիճաբանությունները, ինչպես ասվեց, տեղի էին ունենում 
շահերի ներկայությամբ22 և մուսուլման բարձրաստիճան հոգևորականների 
մասնակցությամբ: Շիա հոգևորականությունը պալատական վերնախավի հո-
վանավորությամբ կազմակերպում էր կրոնական վիճաբանություններ, ուր հրա-
վիրվում էին հայ հոգևորականներն ապացուցելու իրենց ճշմարիտ լինելը, և 
դրանք հաճախ ավարտվում էին վարչական-դատական պրոցեսներով, բռնի հա-
վատափոխությամբ23:  

Միջկրոնական վիճաբանությունների ընթացքում կրոնական հարցերի 
շուրջ բանավեճը տեղի էր ունենում կենդանի, դեմ առ դեմ, երկկողմանի հան-
գիստ և հարգալից միջավայրում՝  նաև տարբեր կրոնական համայնքերի ներկա-
յացուցիչների մասնակցությամբ: XVII-XVIII դարերում ստեղծագործած բա-
նաստեղծ, հրապարակախոս Ստեփանոս Դաշտենցը (որը զբաղվել է նաև վա-
ճառականությամբ) գրի է առել թվով յոթ զրույց-բանավեճ (Մայր Ցուցակ Ձե-
ռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, կազմեց Ն. Արքեպս. Պողարեան, Երուսաղեմ, 1991, 
Հմր 346, Ցուցակ Ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ., Երևան, 
1970, Հմր 8111), որոնց մասնակիցները եղել են ինքը, իրանցի մահմեդական 
վաճառականներ, բանաստեղծներ, մահմեդականացած հայեր24: Ս. Դաշտենցի 

                                                
20 «Թագավորական ստրուկներ», որոնք ընդգրկվեցին վարչական և ռազմական ոլորտներում 

ղզլբաշ և թուրքմեն զինվորականների ազդեցությունը չեզոքացնելու համար:  
21 R. Matthee, “The Poloitics of Protection. Inerian Missionaries in Safavid Iran under Shāh 

ʻAbbās I (1587-1629)”, Contacts and Controversies between Muslims, Jews and Christians in 

the Ottoman Empire and Pre-Modern Iran, p. 267. 
22 Շահ Աբբաս I-ը դավանաբանական վիճաբանություններ է կազմակերպել Իրանում քա-

րոզչական գործունեությամբ զբաղված բողոքականների և կարմելիտների միջև՝ նպատակ 

ունենալով նրանց փաստարկները լսելու միջոցով ավելին իմանալ քրիստոնեության մասին. 

դրա ժամանակ հնչեցված հարցերի մասին փաստեր պահպանվել են կարմելիտյան հայրե-

րից մեկի թողած փաստաթղթերում, տե՛ս R. Jaʻfariyan, “Adabiyāt-e ẓedd-e masīḥī dar 

doure-ye Safavī” // Tarjome-ye anājīl-e arbeʻe, pp. 23–25:  
23 Տ. Հակոբյան, «Հայերի պայքարը կաթոլիկական միսիաների ասիմիլյատորական ձգտում-

ների դեմ Իրանում (XVII-XVIII դարերում)», Արևելագիտական ժողովածու, Երևան, 1960, 

էջ 273: 
24  Հր. Միրզոյան, «Ստեփանոս Դաշտեցու «Զրոյց-Բանավեճերի» պատմամշակութային ար-

ժեքը», ԲԵՀ № 3, 1995, էջ 106-119, նույնի՝ «Ստեփանոս Դաշտեցու առաջին «զրույց-

բանավեճը», ԲԵՀ № 3, 1997, էջ 89-100:  
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այս բանավիճային զրույցները վկայում են ժամանակին միջկրոնական վեճերի 
արդիականության մասին, որոնք դուրս էին եկել նաև հոգևորականների 
շրջանակից:  

Միջկրոնական վիճաբանությունների ընթացքում հասարակ քրիստոնյան, 
չկարողանալով բացատրել կրոնական այս կամ այն հարցը՝ ընդունում էր իսլա-
մական պնդումները: Ստեղծված իրավիճակը պատճառ էր հանդիսանում քրիս-
տոնեական գիտելիքի բարձրացման մեթոդներ մտածելու ուղղությամբ, որի 
շրջանակներում կրոնական գրականությունը, Ավետարանը թարգմանվում էր 
պարսկերեն՝ մասնավորապես, հայադավան պարսկախոս բնակչության համար:  

Այս համատեքստում ենք դիտարկում նաև Գանձակյան հայատառ պարսկե-
րեն ձեռագիր Ավետարանը, որը թարգմանվել և ընդօրինակվել էր պարսկերեն՝ 
պարսկախոս հայ քրիստոնյա բնակչության համար և ուղղված էր քրիստոնեա-
կան գիտելիքի շրջանառության միջոցով այդ գիտելիքի մակարդակի բարձրաց-
մանը, որպեսզի հայադավան համայնքը միջկրոնական վեճերի և քարոզի ըն-
թացքում կարողանար դիմակայել մահմեդական քարոզչությանը, պահպանել 
կրոնական ինքնությունը: 

HASMIK KIRAKOSYAN 

THE ARMENO-PERSIAN HANDWRITTEN GOSPEL  

FROM GANDZAK IN THE CONTEXT OF INTERRELIGIOUS  

POLEMIC TRANSLATIONS  

Keywords: Islamization, propaganda, treatises against Christianity, Scrip-

tures, religious identity. 

In Safavid Iran one of the means of Islamization was propaganda which in-

cluded anti-Christian literature and confessional debates. Polemic treatises against 

Christianity, commentaries on religious matters (also by apostates and converts to 

Islam) were written and translation projects in the genre of dalāʻil al-nubuwwah 

(proofs of prophecies) were carried out.  

In response to the Islamic propaganda, the Armenian Church was sponsoring 

the creation of relevant literature and the translation of the Gospels, in order to pro-

mote the knowledge of the Christian doctrine and confront the Muslim preachers in 

Muslim-Christian debates. The Armeno-Persian handwritten Gospel (M 3044) was 

copied in 1780 for supporting the religious identity of the Armenian community in 

Safavid Iran and resisting the Islamic propaganda. 
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АCМИК КИРАКОСЯН 

ГАНДЗАКСКОЕ АРМЕНОГРАФИЧЕСКОЕ РУКОПИСНОЕ  

ЕВАНГЕЛИЕ НА ПЕРСИДСКОМ В КОНТЕКСТЕ  

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ПОЛЕМИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ 

Ключевые слова: Исламизация, пропаганда, антихристанские трактаты, 

священные писания, религиозная идентичность. 

В Сефевидском Иране одним из инструментов исламизации была пропа-

гандистская деятельность, в рамках которой создавалась антихристианская ли-

тература и проводились межрелигиозные диспуты с целью доказать превос-

ходство ислама. Писались авторские трактаты, в которых опровергались бого-

словские догматы христианства, либо создавались переводы священных книг 

в жанре далаʻил ал-нубува (доказательства пророчеств), а также распространя-

лись сочинения вероотступников. В условиях исламской пропаганды армян-

ская церковь покровительствовала созданию соответствующей литературы, в 

том числе перевода Евангелия. Рукопись № 3044 Матенадарана (1780 г.), ар-

менографический персидский перевод с армянского Четвероевангелия, напи-

сана, чтобы помочь армянам сохранить религиозную идентичность под игом 

Сефевидского Ирана и противостоять исламской пропаганде. 

 



ԹԱՄԱՐԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան 

ԱՌԱՔԵԼ ՎԱՐԴԱՊԵՏԸ ԵՎ ԴԵՂՁՈՒՏԻ  

ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ 

Բանալի բառեր՝ Կայենո գավառ, Դեղձուտի վանք, Առաքելոց վանք, Մահկա-
նաբերդ, Վանական վարդապետ, Առաքել վարդապետ, Տարսոն, 
գրչության դպրոց, գաղափար օրինակ: 

Պատմական Կայենո գավառի հոգևոր-մշակութային կենտրոն Դեղձուտի 
վանքի1 պատմությունը շատ քիչ է ուսումնասիրված: Պատճառն այն է, որ բնա-
կավայրերից ու բանուկ ճանապարհներից կտրված վայրում գտնվող վանքի ու 
նրա շրջակայքի վերաբերյալ եղած նյութերը շատ քիչ են։ Մեզ հասած հիմնա-
կան աղբյուրը տասներկու վիմագիր արձանագրություններ (հիմնականում նվի-
րատվական) և երեք ձեռագիր հիշատակարաններ են, որոնց հաղորդած տեղե-
կություններից երևում է, որ միջնադարում Դեղձուտը՝ իբրև հոգևոր և գրչության 
կենտրոն, լայն ճանաչում է ունեցել, իսկ նրա րաբունապետը մեծարվել է որպես 
«մեծ և հռչակավոր վարդապետ»: Այնուամենայնիվ, միջնադարյան ոչ մի հեղի-
նակ չի հիշատակում Դեղձուտը: Անգամ Կիրակոս Գանձակեցին, որ իր Պատմու-
թյան մեջ քանիցս հիշում է ոչ հեռու գտնվող Մահկանաբերդն ու Մահկանաբեր-
դի իշխաններին2, ոչ մի ակնարկ չունի Դեղձուտի վանքի ու նրա րաբունապետի 
մասին: Սադուն Բ-ին հիշատակող Գրիգոր Ակներցին նույնպես լռում է Դեղձու-
տի մասին3:  

                                                
1 Վանքն աղբյուրներում կոչվել է նաև Դեղձնուտ, Դեղձկուտ, Դեղծնուտ, Դեղցնուտ անուն-

ներով: Մ. Բարխուդարեանց, Արցախ, Բագու, 1895, էջ 380-381, Հ. Ոսկեան, Արցախի վանքերը, 

Վիեննա, 1953, էջ 218-219, Թ. Հակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, Հայաստանի 

և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հ. 2, Երևան, 1988, էջ 75:  
2 Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն հայոց, աշխատասիրությամբ Կ. Մելիք-Օհանջանյանի, 

Երևան, 1961, էջ 208-210, 215, 365, 386: 
3 Գրիգոր վրդ. Ակներցի, Պատմութիւն թաթարաց, առաջաբանը և քնն. բնագիրը՝ Ն. Պողարեանի, 

Երուսաղէմ, 1974, էջ 42, 43, 48, 49, տե՛ս նաև Գրիգոր Ակներցի, Պատմութիւն վասն ազգին 

նետողաց, քնն. բնագիրը՝ Ն. Պողարյանի, արևելահայերեն թարգմանությունը, առաջաբանը և 

ծանոթագրությունները՝ Գ. Խաչատրյանի և Վ. Եղիազարյանի, Երևան, 2011, էջ 69, 71, 81, 83:  
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Վանական համակառույցի նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացավ միայն 
XIX դարավերջին, երբ նախ մի նյութ հրապարակվեց «Արձագանքում»4, ապա 
Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարյանցն5 անդրադարձավ Դեղձուտին՝ տալով ճա-
նաչողական բնույթի տեղեկություններ, իսկ նախորդ դարի հիսունականների 
սկզբին Գ. Սարգսյանն առաջին անգամ ուսումնասիրեց վանքն ու հրատարակեց 
նրա վիմագրերը6: Սակայն Դեղձուտը՝ որպես գրչության կենտրոն, մնաց չուսում-
նասիրված, իսկ նրա րաբունապետի անձի ինքնության հարցը՝ վիճահարույց:  

Դեղձուտի վանքը և համանուն բնակատեղին, որոնցից միայն ավերակներ 
են մնացել, գտնվում են Իջևանի շրջանի Կիրանց, նախկինում Կունեն կոչված 
գյուղից հարավ-արևմուտք՝ Խնձորկուտ գետակի ձախ ափին՝ անտառապատ 
լեռների լանջերին: Վանական համալիրի դեմ-դիմացի բարձունքում Մահկանա-
բերդ ամրոցն է, որը տեղաբնակներն անվանել են «բերդի քար» (այն դարձրել 
են հատուկ անուն՝ Բերդաքար կամ Բերդքար)7։ Անառիկ ամրոցը XII-XIII դա-
րերում վրաց արքունիքում բարձր հեղինակության հասած Մահկանաբերդի 
Արծրունիների նստավայրն էր: Շրջակայքով կոչվել է «գաւառ Մահկանաբերդոյ» 
կամ «յերկիր Մահկանաբերդոյ»: Դեղձուտը մտնում էր Մահկանաբերդի գավառի 
մեջ, ինչպես վկայված է նաև հիշատակարաններում՝  «յերկիրս Մահկանաբերդոյ՝ 
ի վանս Դեղձուտի»: Դեղձուտով էր անցնում Կյուրիկյանների Տաշիր-Ձորագետի 
մայրաքաղաք Լոռիբերդ տանող քարավանային ճանապարհը:  

Ձեռագիր աղբյուրներում առաջին անգամ Դեղձուտի վանքը հիշատակվում 
է 1042 թ. Բասեն գավառի Որդրու քաղաքում Սարգիս գրիչի ձեռամբ Մեսրոպի 
որդի Սարկավագ քահանայի համար երկաթագրով օրինակված մագաղաթյա մի 
Ավետարանի հետագայի (XII դ.) հիշատակարանում8: Այնտեղ նշվում է, որ Ավե-
տարանը ձեռք է բերել Հովհաննեսը և նվիրել Դեղձուտի վանքին. «Ես՝ նուաստ 
Յոհաննէս, ստացա զսուրբ Աւետարանս յիմ հալալ արդեանց եւ ետու վասն միա-
բանութեան յիշատակ հոգւոյ իմոյ ի սուրբ վանքն Դեղձուտ: Արդ, մի ոք իշխեսցէ 
հանել զսա յայս վանիցս, զի մի եւ ինքն ելցէ ի կենաց որդւոյն Աստուծոյ»9:  

                                                
4 Քաջիկեան, «Ճանապարհորդական յիշատակարան» (հոդվածաշար), Արձագանք, 1888, թ. 

12, էջ 159: 
5 Մ. Բարխուդարեանց, Արցախ, էջ 380-381: 
6 Գ. Սարգսյան, «Դեղձուտի վանքը և նրա վիմագրությունը», Էջմիածին, 1953, թ. Դ, էջ 33-44: 
7 Թ. Հակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան,նշվ. աշխ., հ. 1, Երևան, 1986, էջ 667, Ռ. 

Սիմոնյան, «Մահկանաբերդ», Էջմիածին, 2003, Է, էջ 47: 
8 ՄՄ ձեռ. 6384, թ. 256, նյութ՝ մագաղաթ, 24,5x19, գիր՝ ուղղաձիգ երկաթագիր, տող՝ 21: Տե՛ս 

նաև Ա. Մաթևոսյան, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, Ե-ժԲ դարեր, Երևան, 1988, 

էջ 88: 
9 ՄՄ ձեռ. 6384, թ. 107 բ: Հովհաննեսի հիշատակարանը Ա. Մաթևոսյանը տեղադրել է ԺԲ 

դարի հիշատակարանների շարքում, տե՛ս Ա. Մաթևոսյան, նշվ. աշխ., Ե-ժԲ դարեր, էջ 327: 
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Մատյանը կրկնագիր է: XIII դարում քերել են մագաղաթը և վրայից գրել 
են բոլորգրով, սակայն Հովհաննեսի երկաթագրով գրված հիշատակարանը 
թողնել են անաղարտ: Չնայած Դեղձուտին վերաբերող գրավոր առաջին հիշա-
տակությունը XII դարից է, ենթադրվում է, որ գլխավոր եկեղեցին հիմնադրվել 
է VIII դարում կառուցված շինության տեղում, որ նույնացվել է Տաղձանք կոչ-
ված վանքի հետ10:  

Վիմագիր արձանագրություններում Դեղձուտի վանքի մասին հիշատակու-
թյունները վերագրվում են XIII դարի երկրորդ կեսին, երբ Մահկանաբերդի տեր 
է դառնում Քուրդ իշխանի թոռնորդին՝ Շերբարոքի որդի Սադուն Բ-ը, իսկ Դեղ-
ձուտ և Առաքելոց վանքերի առաջնորդությունն ստանձնում է Առաքել վարդա-
պետը: Արձանագրության համաձայն՝ Դեղձուտի վանական համալիրի կառու-
ցումն ավարտվել է 1274 թվականին: Այն բաղկացած է գլխավոր եկեղեցուց՝ 
հար և նման Գետկավանքի Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցուն, ինչը ենթադրել է 
տալիս, որ ժամանակով և տարածությամբ իրար մոտ երկու եկեղեցիների կա-
ռուցող վարպետը նույն անձը կարող է լինել11: Գլխավոր եկեղեցուն արևմուտ-
քից կից է գավիթը, իսկ հյուսիսից երկրորդ փոքր եկեղեցին է՝ թաղապատ, հա-
սարակ մի շենք՝ կիսամշակ քարերով ու կրաշաղախով: Վանական համալիրի 
մեջ են մտել միաբանների բնակելի և օժանդակ շինութունները, ինչպես նաև 
վանքից հյուսիս-արևմուտք տարածված Դեղձուտ բնակատեղին ու նրան կից 
գերեզմանոցը:  

Առաքել վարդապետը եկեղեցու շինարարական արձանագրությունը թողել 
է գլխավոր եկեղեցու մուտքի մոտ կանգնեցված գեղաքանդակ խաչքարին, որը 
չնայած պատվանդանից ընկնելով, ջարդվել ու բեկորների է վերածվել, բայց 
արձանագրությունը կարդացվում է գրեթե ամբողջապես. «Անեղին Աստուծոյ 
զաւրութեամբ յաշխարհակալութեան Աբաղա ղանին եւ յիշխանութեան ամիրս-
պասալար աթաբակ Սադունին ես՝ Առաքելս՝ նուաստ սպասաւոր բանին Աստու-
ծոյ, յերկրէն Կիլիկո՝ ի գաւառէն Տարսոնի, կամակցութեամբ եղբարցս շինեցաք 

                                                
10 Թ. Հակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, նշվ. աշխ., հ. 2, էջ 76: Այս Տաղձանք 

կոչված հին վանքը չպետք է շփոթել Արցախի Մեծկվենք գավառում Ղ. Ալիշանի հիշատակած 

Տաղձանք անունով վայրի հետ, որը VI դարից եպիսկոպոսանիստ է եղել: Ղ. Ալիշան, Արցախ, 

փոխ. գրաբարից՝ Գ. Թոսունյանի, Երևան, 1993, էջ 39: 
11 Նոր Գետիկի Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ եռախորան եկեղեցու շինարար վարպետի անունը 

հայտնի չէ: 1237-1241 թվականներին եկեղեցին կառուցվել է Արցախի կողմնապետ Վախ-

թանգի թոռ և Սարգսի որդի, Իվանեի որդի Ավագի հեջուբ Գրիգոր Տղա իշխանի միջոցներով: 

Գրիգոր իշխանը Ավագից խնդրում է Նոր Գետիկում իր համար գերեզմանատուն և այդ 

մասին թողնում ընդարձակ արձանագրություն: Կիրակոս Գանձակեցին ճոխության և նրբա-

գեղության համար եկեղեցին անվանել է «զարմանակերտ»: Դիվան հայ վիմագրության, 

Իջևանի շրջան, պրակ VI, կազմ.՝ Ս. Ավագյան, Հ. Ջանփոլադյան, Երևան, 1977, էջ 70: Կիրակոս 

Գանձակեցի, էջ 223: 



 

 

 Առաքել վարդապետը և Դեղձուտի գրչության կենտրոնը 301 

զեկեղեցիս ամենայն պատրաստութեամբ եւ զգաւիթս եւ կանգնեցաք զսուրբ 
նշանս աստուածընկալ ի նեղ ժամանակի դառն աշխատութեամբ բարեխաւս մեզ 
եւ ծնողաց մերոց … եւ պարոնին եւ զաւակաց նորա, որ եղեւ ձեռնտու եւ մխի-
թար կենաց մերոց արքեպիսկոպոսութեան Հաղբատա տէր Յովանեսի»12:  

Ուրեմն, Առաքելը Կիլիկիայի Տարսոն գավառից է և Դեղձուտ է եկել Աբաղա 
խանի աշխարհակալության, Հովհաննես Խաչենցու առաջնորդության և Սադուն 
Բ-ի իշխանության տարիներին: Հետևելով այս արձանագրությանը՝ Առաքելի 
Մահկանաբերդ գալը պետք է դնել 1265 թվականին, այսինքն Աբաղա խանի 
կառավարման սկզբից, կամ դրանից ոչ շատ հետո, մինչև 1267 թվականին, 
որովհետև Առաքելոց վանքում ծնողների հիշատակին Բիսում քահանայի կանգ-
նեցրած խաչքարի այս թվականի արձանագրության մեջ Առաքելն արդեն հիշ-
վում է որպես առաջնորդ և «մեծ վարդապետ». «Ի թվիս Հայոց ՉԺԶ (1267) իշ-
խանութիւն մեծ իշխանաց իշխանին Սադունի եւ յառաջնորդութիւն մեծ վար-
դապետին Առաքէլի, որ էր նմանեալ սուրբ Առաքելոցն եւ էր դուռն եւ արեվելք 
երկրիս եւ պարծանք եւ բարէխոս առ Աստուած եւ մարդիկ»13: Այն, որ Առաքելը 
մեծ հեղինակություն էր վայելում տակավին 1267 թվականին, երբ դեռ Առաքե-
լոց վանքում էր, երևում է արձանագիր հեղինակի հաղորդումից, որ Առաքելը 
նման էր սուրբ առաքյալներին և երկրի արևելյան կողմում պարծանք ու բարե-
խոս էր Աստծո ու մարդկանց առաջ: Հետագայում Առաքելը հիշվում է Դեղձուտի 
վանքի ևս երկու՝ 1276 և 1292 թվականների արձանագրություններում, ինչպես 
նաև 1280 թվականին գրված երկու ձեռագրերի հիշատակարանների մեջ:  

Համադրելով Առաքելոց և Դեղձուտ վանքերի թվակիր արձանագրություն-
ներն ու ձեռագիր հիշատակարանները, ստանում ենք հետևյալ պատկերը: Մահ-
կանաբերդ գավառում շուրջ քսանյոթ տարվա ժամանակաշրջան է ընդգրկում 
Առաքելի գործունեությունը: 1265-1267 թվականների ընթացքում գալով Մահ-
կանաբերդ՝ Առաքելը սկզբում հաստատվել է Առաքելոց վանքում, եղել է վանքի 
առաջնորդը և կոչվել է մեծ վարդապետ: Հետագայում առաջնորդել է նաև Դեղ-
ձուտի միաբանությունը, 1274 թվականին ավարտել է Դեղձուտի գլխավոր եկե-
ղեցու ու գավիթի շինարարությունը: Միաբանության և ուսումնական կենտրոնի 
համար ստեղծելով անհրաժեշտ պայմաններ՝ հավանաբար այս ժամանակից էլ 
Դեղձուտում ծավալվել է գրչության գործը: 1274 թվականից հետո Առաքելն 
ապրել է ևս տասնութ տարի, վախճանվել հավանաբար 1292 թվականին ու 
թաղվել Դեղձուտում:  

                                                
12 Դիվան, պրակ VI, էջ 112: 
13 Դիվան, պրակ VI, էջ 211-212: 
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Գարեգին Հովսեփյանը Առաքել վարդապետին նույնացնում է Վանական 
վարդապետի աշակերտ Առաքելի հետ, որը, Վանականից ստանալով վարդապե-
տական աստիճան, եկել է Մահկանաբերդի գավառ և Դեղձուտում հիմնել գրչու-
թյան դպրոց: «Առաքել վարդապետն անկասկած Վանականի աշակերտն էր, 
Վարդանի և Կիրակոսի ընկերը, որին հիշում է Մաղաքիան», — գրում է Գ. Հով-
սեփյանը14: Այս տեսակետը առարկությունների տեղիք է տվել այն հիմամբ, որ 
նախ՝ Գարեգին Հովսեփյանին հայտնի չեն եղել Առաքելի թողած արձանագրու-
թյունը և այն հաղորդումը, որ Առաքելը Կիլիկիայի Տարսոն գավառից է, և նրան 
համարել է Վանականի աշակերտը: Մինչդեռ Առաքելը, լինելով Տարսոնից, չէր 
կարող ուսում ստանալ Վանականի մոտ: Ապա Վանականի աշակերտներից Կի-
րակոս Գանձակեցին ու Վարդան Արևելցին հազիվ թե իրենց պատմություննե-
րում գոնե մեկ անգամ չհիշեին իրենց ուսումնակից ընկերոջը15:  

Ծագումով կիլիկեցի Առաքելի՝ Վանականի աշակերտ լինելու հանգամանքը 
մենք չենք հաստատում՝  ուղղակի վկայություններ չունենալու պատճառով, 
բայց նաև չենք հերքում՝  հետևյալ տրամաբանությամբ: Նախ, վերոհիշյալ փաս-
տերը հազիվ թե տարակուսանք առաջացնեն այն պարզ պատճառով, որ խա-
չաձևվում էին մեծ դպրոցների փորձերը, և այդ կենտրոններում սովորելու էին 
գալիս կրթական որոշակի մակարդակ և գիտելիք ունեցողներ ոչ միայն մերձա-
կա, այլև հեռավոր գավառներից: Այդ ավանդները պահպանվել էին Կիլիկիայի, 
Անիի, Հաղբատի, Սանահինի, Նոր Գետիկի, Խորանաշատի դպրոցներում: Փաս-
տերը շատ են: Մխիթար Գոշը, որ Հյուսիսային Հայաստանի գրական միջավայրի 
ծնունդն էր, հանգամանքների բերումով գալիս է Կիլիկիա, կրթություն ստանում 
Սև լեռան Կարմիր վանքում, կրկին վարդապետական աստիճան ստանալուց հե-
տո վերադառնում հայրենիք: Գրիգորը, որը Վանական վարդապետի աշակերտն 
էր Խորանաշատում, հետագայում գործունեությունը շարունակեց Ակներում ՝  
դառնալով վանքի միաբան: Դարձյալ Վանականի աշակերտներից Հովսեփը, որ 
փայլում էր դավանաբանական հարցերում, Արտազ գավառի թեմակալն էր: Տա-
րոնից եկած Խաչատուրը հաստատվել էր Հաղարծինում, դարձել միաբանու-
թյան առաջնորդ և դպրոցի հիմնադիր, դեռ ավելին՝ Կիլիկիայից բերած խազերն 
էր տարածում Հյուսիսային Հայաստանի դպրոցներում:  

Առաքելը Տարսոնից էր եկել Մահկանաբերդ և առաջնորդում էր Առաքելոց 
ու Դեղձուտ վանքերի միաբանությունները: Արդ, հարց է ծագում: Ինչո՞ւ Առա-
քելը չէր կարող Տարսոնից գալ և կրթություն ստանալ Խորանաշատում, հատկա-
պես որ Խորանաշատն ու Դեղձուտը տարածությամբ իրարից շատ հեռու չեն: 

                                                
14 Գ. Հովսեփյան, Հավուց թառի Ամենափրկիչը (Նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվես-

տի պատմության, հ. Բ), 1987, էջ 70, ծանոթ. 185: Դիվան, պրակ VI, էջ 110: 
15 Դիվան, պրակ VI, էջ 110: 
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Կրկին դառնանք Առաքելի թողած արձանագրությանը. «Ես՝ Առաքելս՝ նուաստ 
սպասաւոր բանին Աստուծոյ, յերկրէն Կիլիկո՝ ի գաւառէն Տարսոնի, կամակցու-
թեամբ եղբարցս շինեցաք զեկեղեցիս ամենայն պատրաստութեամբ եւ զգաւիթս 
եւ կանգնեցաք զսուրբ նշանս աստուածընկալ ի նեղ ժամանակի դառն աշխա-
տութեամբ բարեխաւս մեզ եւ ծնողաց մերոց»: Այն, որ Առաքելը Կիլիկիայի Տար-
սոն գավառից է, հաստատում է անձամբ Առաքելն ինքը: Սակայն արձանագրու-
թյունից կարող ենք հասկանալ ոչ միայն նրա այդ պահին որտեղից եկած լինելը, 
այլև որտեղացի լինելը: Այսինքն՝ Առաքելը, լինելով Կիլիկիայի Տարսոն գավա-
ռից, հանգամանքների բերումով Մահկանաբերդի գավառի Դեղձուտի վանքում 
է, որտեղ իր հոգևոր եղբայրների հետ կառուցել է եկեղեցի, որի առաջնորդն ու 
գրչության դպրոցի հիմնադիրը եղավ, իսկ դրանից առաջ, համաձայն Առաքելոց 
վանքի արձանագրության, նա Առաքելոցի առաջնորդն էր: Կասկած չկա, որ 
Առաքելը Դեղձուտ է եկել Առաքելոց վանքից: Իսկ թե որտեղից է նա եկել Առա-
քելոց, կամ անմիջապես Տարսոնից է եկել, թե մեկ այլ վայրից, այս մասին չու-
նենք որևէ հիշատակություն։ Սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ այդ ժամա-
նակաշրջանում պատահական մեկը չէր կարող վանահայր դառնալ։ Դրա համար 
նա առնվազն պետք է վարդապետական գավազան ստացած լիներ նշանավոր 
րաբունապետից։ Երկրորդական չէ նաև այն հանգամանքը, որ Հյուսիսային Հա-
յաստանի վարդապետներն այդ շրջանում չափազանց նախանձախնդիր էին դա-
վանաբանական հարցերում և Կլիկիայից եկած մեկին, եթե նա այստեղ թրծված 
ու համապատասխան կրթություն ստացած չլիներ, դժվար թե այդպիսի պաշտոն 
վստահվեր։ 

Գալով այն հարցին, թե ինչու Կիրակոս Գանձակեցին և Վարդան Արևելցին 
չեն հիշատակել Առաքելին, ապա դրանում տարօրինակ ոչինչ չկա. պատմիչները 
գրել են որոշակի դեպքերի մասին, և եթե Առաքելը դրանց հետ առնչություն չի 
ունեցել, բնականաբար չէր նշվելու: Փոխարենը, Գրիգոր Ակներցին, որ Կիրակո-
սի ու Վարդանի հետ Խորանաշատում աշակերտել է Վանական վարդապետին, 
իր Պատմության մեջ հիշում է Առաքելին՝ իբրև Վանականի գովելի աշակերտի և 
Վարդանի, Կիրակոսի ու Հովսեփի դասընկերոջ: Խոսելով Վանականի մասին՝ 
Ակներցին գրում է, որ նա իբրև արեգակ փայլում էր «երկրորդ արևելք» կոչված 
արևելան երկրում և հեզությամբ ու խոնարհությամբ վարդապետական խոսքն 
էր քարոզում. «Փայլէր իբրեւ զարեգակն՝ Սուրբ Հոգի վարդապետն մեր Վանա-
կանն յերկիրն արեւելեան՝ երկրորդ արեւելք անուանեալ, լի լուսով եւ անհաս 
գիտութեամբ ամէնիմաստ Հոգւոյն Սրբոյ, զոր եւ բազում երկամբք եւ աշխատու-
թեամբ ձրի բաշխէր զկերակուրն հոգեւոր, այսինքն զբան վարդապետութեան 
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հոգւոյն՝ նմանեալ երկնաւոր վարդապետին Քրիստոսի, հեզութեամբ եւ խոնար-
հութեամբ, լռութեամբ եւ երկայնմտութեամբ»16, ապա անմիջապես շարունա-
կում է, որ այդպիսին են նաև նրա գովելի աշակերտները՝ Վարդանը, Կիրակոսը, 
Առաքելն ու Հովսեփը, որոնք արևելքի աշխարհը խաչաձև բաժանելով, լուսա-
վորեցին իրենց վարդապետությամբ. «Նոյնպէս եւ գովելի աշակերտքն իւր Վար-
դան եւ Կիւրակոս, Առաքեալն եւ Յովսէփ խաչանման բաժանեալ զաշխարհն 
Արևելից լուսաւորեցին կենարար վարդապետութեամբ Հոգւոյն Սրբոյ: Այլեւ բա-
զում որդիս ի փառս ածին՝ ձրի բաշխելով զտիրական զխաչանիշ գաւազանն՝ 
նմանեալ փառաւոր վարդապետին իւրեանց»17: Հենց Գրիգոր Ակներցու (իմա՝ 
Մաղաքիայի) հաղորդած այս տեղեկությունն է նկատի ունեցել Գ. Հովսեփյանը: 
Կիլիկեցի Գրիգոր Ակներցին Վանականի աշակերտներից հիշում է այս չորսին և 
անունների հերթականությունը պատահականորեն չի դնում, այլ ըստ նրանց 
ճանաչման աստիճանի: Իսկ նրանք, ուսուցչից ստանալով «խաչանիշ գաւազա-
նը»՝ այսինքն վարդապետական աստիճան, նրա նման Արևելից աշխարհում տա-
րածում էին վարդապետական լույսը:  

Խորանաշատից հետո՝ 1235-1239 թվականներին Վարդանը Կայենաբերդի 
Ս. Անդրեասի վանքում էր՝ որպես իր իսկ հիմնադրած դպրոցի րաբունապետ18: 
Կիրակոսը 1236 թվականին մոնղոլների բանակից փախչելուց հետո հաստատ-
վել էր Գետիկավանքում, Վարդանը նրան կոչում է «րաբունիների պետ և մորե-
նիների աղուտ անբուսաբեր վայրերի մշակ»19: Հովսեփը Վանական վարդապե-
տի ու Վարդան Արևելցու հետ մասնակցել է Հռոմի պապի հարուցած կրոնական 
վեճերին՝ պաշտպանելով հայոց եկեղեցու դավանանքը: Նա հետո դարձավ Ար-
տազ գավառի թեմակալ, 1248 թվականին վերաշինեց Թադեոս առաքյալի վան-
քը, կառուցեց գավիթը և ստեղծեց միաբանություն20:  

Հայոց Արևելից կողմում այս ժամանակաշրջանում Հ. Աճառյանը Վանակա-
նի աշակերտից բացի չի ճանաչում որևէ այլ Առաքել վարդապետի21: Առաքելոց 
վանքի ու Դեղձուտի արձանագրությունները, փաստորեն, լրացնում են Գրիգոր 
Ակներցու տեղեկությունները Առաքելի մասին, նրան ներկայացնելով որպես 
բանիբուն վարդապետի ու այդ վանքերի արդյունավոր վանահոր։  

Դեղձուտի վանքը՝ իբրև հոգևոր-մշակութային կենտրոն, իր ծաղկումն է 
ապրում Մահկանաբերդի իշխանաց իշխան և պատրոն Սադուն Բ-ի տիրապե-
տության տարիներին: Կիրակոս Գանձակեցին և Գրիգոր Ակներցին նրա մասին 

                                                
16 Գրիգոր վրդ. Ակներցի, էջ 27: 
17 Նույն տեղում, էջ 28: 
18 Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 311: 
19 Ղ. Ալիշան, Հայապատում, Վենետիկ, 1901, էջ 471: 
20 Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 311, Հ. Աճառյան, նշվ. աշխ., հ. Գ, Երևան, 1946, էջ 716: 
21 Հ. Աճառյան, նշվ. աշխ., հ. Ա, Երևան, 1942, էջ 208: 
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գրում են, որ Սադունը նաև ֆիզիկական բարձր կարողությունների տեր էր, 
պարթևահասակ ու քաջամարտիկ, ընտիր ըմբիշ ու վարպետ նետաձիգ էր, և իր 
արտակարգ ուժի շնորհիվ գրավել էր Հուլավու խանի ուշադրությունը: Վերջինս 
նրան դասել էր իր կտրիճներից առաջինների շարքում22, իսկ երբ գահակալեց 
Հուլավու խանի որդի Ապաղա խանը (1265-1282), Սադունի հեղինակությունը 
Հայաստանում ու Վրաստանում է՛լ ավելի բարձրացավ, և համընդհանուր ճա-
նաչում ձեռք բերելուց հետո Մահկանաբերդցիները նրա անունով կոչվեցին Սա-
դունյաններ23: Սիրված լինելով Ապաղա խանի կողմից՝ Սադունն առաջին էր մեծ 
իշխանների շարքում24: Սադուն Բ-ը, իսկ հոր մահից հետո (1282 թ.) նրա որդի 
Խութլու Բուղան մեծ ներդրում ունեին գավառի հոգևոր-մշակութային կյանքում: 
Նրանց ժամանակներում վերելք էին ապրում հատկապես Հաղբատի, Դեղձուտի, 
Կիրանցի և Առաքելոց վանքերը:  

Առաքելի դպրոցը ճանաչված էր իր մատենադարանով: Այստեղ ձեռագրերն 
արտագրվում էին «ընտիր և ստույգ» օրինակներից, և գաղափար օրինակ ունե-
նալու համար Դեղձուտ էին գալիս անգամ նշանավոր Գանձասարից ու Նոր Գե-
տիկից: Դեղձուտի դպրոցում գրչության արվեստի ուսուցիչ էր Առաքելը: Հիշա-
տակարանները թողել են Առաքելի սաներից վեցի անունները, որոնք «ի վանս 
Դեղձուտի՝ առ ոտս Առաքէլ վարդապետի» եկել էին տարբեր վայրերից և ձեռա-
գիր մատյաններ էին ընդօրինակում այստեղ: Դժբախտաբար, այս դպրոցի աշա-
կերտների ընդօրինակություններից մեզ միայն երկու ձեռագիր է հայտնի, 
որոնք պահվում են Մաշտոցյան Մատենադարանում:  

Առաքելի աշակերտներից էր Պաքուտա որդի և Հզարի թոռ «ընտրեալ քա-
հանա» տեր Գևորգը, որը եկել էր «ի մեծահռչակ քաւարանէն Գանձասարայ» և 
«մակացու էր յերկիրս Մահկանաբերդոյ՝ ի վանս Դեղձուտի՝ առ ոտս Առաքէլ 
վարդապետի»: Այստեղ 1280 թվականին Գևորգն իրեն ուսումնակից Ավետիսի 
հետ օրինակում է մեկնությունների մի ժողովածու, որը պարունակում է Վար-
դան Արևելցու, Գրիգոր Նյուսացու, Բարսեղ Կեսարացու, Փիլոնի, Գրիգոր Աստ-
վածաբանի, Նոննոսի գործներից25: Գրեթե տեղեկություններ չունենք Դեղձուտի 
գրչության կենտրոնի և ուսումնական ծրագրերի մասին, բայց այս հաղորդումից 
կարող ենք եզրակացնել, որ Առաքելի դպրոցում ուսման դասընթացների ծրա-
գրերում ուշադրություն է հատկացվել մեկնողական երկերի ուսուցմանը և դրանց 

                                                
22 Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 386, Գրիգոր վրդ. Ակներցի, էջ 48, 49: 
23 Ստեփանոս Օրբելեան, Պատմութիւն նահանգին Սիսական, Թիֆլիս, 1910, էջ 426: 
24 Հ. Մարգարեան, «Մահկանաբերդցիների (Սադունեանների) իշխանական տունը ԺԲ-ԺԴ դա-

րերում», Հայկազեան հայագիտական հանդէս, հ. ԺԸ, Պէյրութ, 1998, էջ 23: 
25 ՄՄ ձեռ. 5254, թերթ՝ 257, նյութ՝ թուղթ, 12,5×19, գիր՝ բոլորգիր, տող՝ 23-26: Տե՛ս նաև Ա. 

Մաթևոսյան, նշվ. աշխ., ԺԳ դար, Երևան, 1984, էջ 509: 
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տարածմանը: Արտագրության համար օրինակը Գևորգն ստացել է իր հոգևոր եղ-
բայրներ Վահրամից ու Ստեփանոսից: Վերջիններս նույնպես Առաքելի աշակերտ-
ներն են, որոնք արդեն ավարտել էին Դեղձուտի գրչության դպրոցը և վերադար-
ձել իրենց ծննդավայր՝ Արարատի գավառը: Վահրամին ու Ստեփանոսին սիրով է 
հիշում Գևորգը, որովետև նրանք ոչ միայն օգնել են իրեն ընտիր օրինակ ունե-
նալու, այլև միասին ապրելով նույն խցում՝  մխիթարել են գրչին պանդխտու-
թյան օրերին. «...զաւրինակն սոքայ շնորհեցին, եւ ոչ միայն այս, այլեւ պանդխ-
տութեանս իմոյ մխիթարիչք էին հոգեւոր եւ մարմնաւոր, քանզի ի միում խցի 
պանդխտանեաք... եւ յայսմ աւուր գնալով սոցա յերկիրն իւրեանց յԱյրարատեան 
գաւառն, տրտմութիւն հասուցին զիս միայն թողելով» (ՄՄ ձեռ. 5254, 54բ):  

Դեղձուտից մեզ հասած երկրորդ ձեռագրի հիշատակարանից տեղեկանում 
ենք, որ այստեղ եղել են նաև արժեքավոր, և որպես գաղափար օրինակ՝ 
փնտրված մատյաններ։ Ալեքսիոսի և Գոհարի որդի «կրտսեր և յետին սպասա-
ւոր բանի» Սարգիսը, որ սովորել էր Գետիկի վարդապետարանում և հասել էր 
որոշակի դիրքի, 1280 թվականին՝ «ի նեղ և ի դառն ժամանակիս, որ վասն ծո-
վացեալ մեղաց մերոց տիրել ունեին ազգն նետողաց... եւ Ապաղանն ունէր 
զբռնակալութիւն», եկել-հասել է Դեղձուտ՝ «առ ոտս կենդանի վիմիս Առաքելի 
վարդապետի ի գաւառիս Մահկանաբերդոյ՝ ի պատրոնութեան աթապակ Սա-
դունի»: Ձեռագիր օրինակը Սարգիսը շատ երկար է փնտրել, ի վերջո այն ձեռք 
է բերել Առաքել վարդապետի դպրոցում. «ըղձացեալ այս մատենի և անձնատա-
տան աշխատութեամբ և քրտնաջան ջանիւք և բազում տառապանօք դժուար ի 
գիւտ գրչաց ետու գծագրել զսա»: Այստեղ Առաքելի աշակերտներից Գրիգոր և 
Շմավոն գրիչները Դեղձուտում եղած օրինակից Սարգսի համար արտագրում են 
Տոնապատճառ ժողովածու և կազմում են այն. «Գրեցաւ Տաւնապատճառս ի թվին 
ՉԻԹ.(1280) եւ կազմեցաւ յաւուր վճարման, մարերի ԻԸ (28)-ն եւ Հոռոմոց նոյեմ-
բեր Դ (4)-ն՝ յաշնան եղանակիս, որ ահագին շարժ եղեւ ի մէջ գիշերիս»26: Ժողո-
վածուի հիշատակարանում Սարգիսը ծնողներին, եղբայրներին՝ Հարոնին և Գառ-
նիկին, հարսին՝ Թամթիխաթունին հիշելուց հետո խնդրում է հիշել Սարգիս րա-
բունապետին, ուսուցիչներին, հատկապես իր հոգևոր հորը՝ ծերունի Դավթին:  

Վերջին անգամ Առաքելը հիշվում է Դեղձուտի 1292 թվականի արձանա-
գրության մեջ, երբ Միջագետքից Ասիլ անունով մեծահարուստ մի վաճառական 
ուխտի էր եկել Դեղձուտ և մեծ նվիրատվություններ կատարել. «Ի թվիս ՉԽԱ 
(1292) յառաջնորդութեան Առաքել վարդապետի ես՝ Ասիլս եկի յերկրէն Միջա-
գետաց ի սուրբ ուխտս»27: Ուրեմն՝ 1292 թվականին դեռևս կենդանի էր Առաքել 

                                                
26 ՄՄ ձեռ. 5197, թերթ՝ 436, նյութ՝ թուղթ, 17,5×12,5, գիր՝ բոլորգիր, տող՝ 22-37: Տե՛ս նաև Ա. 

Մաթևոսյան, նշվ. աշխ., ԺԳ դար, Երևան, էջ 497: 
27 Դիվան, պրակ VI, էջ 117: 



 

 

 Առաքել վարդապետը և Դեղձուտի գրչության կենտրոնը 307 

վանահայրը: Հավանաբար կարճ ժամանակ անց, խոր ծերության հասակում, 
Առաքել վարդապետը վախճանվում է և թաղվում վանքի գավիթում: Բնութա-
գրական են նրա տապանաքարին գրված խոսքերը՝ «Այս է արձան մեական եւ 
շիրիմ հանգստարան Առաքելի հռչակաւոր վարդապետի»28:  

TAMARA MINASYAN 

AṚAK‘EL VARDAPET (ARCHIMANDRITE) AND THE  

SCRIPTORIUM OF DEGHDZUT 

Keywords: Province Kayen, Monastery Aṛakʻelots’ (of Holy Apostles), 

Mahkanaberd, Vanakan Vardapet, Tarsus, scriptorium, arche-

type manuscript. 

The article discusses the scriptorium of the Deghtzut monastery in the historical 

province Kayen. The personality of its head Aṛak‘el Vardapet is examined sepa-

rately. According to the building inscription of 1274, Aṛak‘el arrived there from the 

Cilician province Tarsus and became the head of the monastery. However at that 

time a random person could not become head of a monastery. For this purpose, it 

was necessary to have at least received the vardapet degree from a distinguished 

prior of a monastery. It is also important that the vardapets of northern Armenia were 

overly scrupulous in confessional issues and someone coming from Cilicia would 

hardly have been entrusted with such a post if he had no proper local education. Our 

analysis of the facts leads to the conclusion that Aṛak‘el was a disciple of Vanakan 

Vardapet. Having received the archimandrite degree from him in the monastery of 

Khoranashat, he came to Deghtzut and founded a scriptorium there. 

ТАМАРА МИНАСЯН 

ВАРДАПЕТ АРАКЕЛ И СКРИПТОРИЙ ДЕГЦУТА 

Ключевые слова: Провинция Кайен, монастырь Аракелоц (Святых Апосто-

лов), Махканаберд, Ванакан Вардапет, Тарс, скрипторий, 

протограф. 

В статье представлен скрипторий монастыря Дегцут исторической про-

винции Кайен. Особо рассматривается вопрос о личности настоятеля – вар-

                                                
28 Դիվան, պրակ VI, էջ 116: 
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дапета (“учителя церкви”) Аракела. Согласно строительной надписи монас-

тыря Дегцут (1274 г.), Аракел прибыл туда из киликийской провинции Тарс и 

стал его настоятелем. Случайный человек такой чин получить не мог. Для 

этого он должен был, по крайней мере, получить вардапетский посох от дру-

гого известного настоятеля. Важно и то обстоятельство, что вардапеты Север-

ной Армении были чрезвычайно щепетильны в конфессиональных вопросах и 

приезжему из Киликии вряд ли доверили бы такой пост, если бы он не имел 

должного местного образования. Анализ фактов приводит к заключению, что 

Аракел был учеником Ваканана Вардапета; получив степень вардапета от Ва-

накана в монастыре Хоранашат, он прибыл в Дегцут и основал там скрипторий.  



ALESSANDRO ORENGO 

University of Pisa 

FORMS OF MARRIAGE AND MOURNING AMONG  

CAUCASIAN ALBANIANS IN THE MIDDLE AGES 

Keyword: Albanian (society, 5th century); Armenian (society, 5th cen-

tury); Ałowēn (council); Šahapivan (council); marriage; levi-

rate; funeral rituals; funeral lamentations. 

At the time of Vačʻagan, king of the Albanians, due to the continuous 

quarrels arising among all Albanians ‒ clergymen and laymen, noblemen and 

commoners alike ‒ a great meeting was convened by the king in Ałowēn, on the 

13th day of the month of Mareri, in an unspecified year. The council is 

traditionally dated to 488, or at least between 484 and 488, although different 

dates have been also proposed.1 

                                                
1 The time interval between 484 and 488 has been proposed by Dowsett (The History of the 

Caucasian Albanians by Movsēs Dasxurancʻi. Translated by C. J. F. Dowsett, London 1961, 

p. 50); the year 488 by Angiarakian (in A. Mai, Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis 

codicibus edita ab A. M., tom. X/2, Romae 1838, p. 314) and Talatinian (B. Talatinian, De 

contractu matrimoniali iuxta Armenos (Disquisitio historico-iuridica), Hierosolymis 1947, p. 

10) among others. Akinean (Ն. Ակինեան, Մովսէս Դասխուրանցի (կոչուած Կաղանկատուացի) 

եւ իր Պատմութիւն Աղուանից, Վիեննա 1970, էջ 139) proposes a date slightly later than 444 

(the year of the council of Šahapivan). According to K‘ristonya Hayastan (Քրիստոնյա 

Հայաստան. Հանրագիտարան, Երևան 2002, էջ 44), the council took place in the late 5th or early 

6th century; the latter date was also proposed by Yakobean (Ա. Յակոբեան, “Վաչագանի վէպ”-

ը եւ Արշակունեաց թագաւորութեան խնդիրը Դ-Զ դարերի Աղուանքում, Հանդէս Ամսօրեայ, 

117, 2003, pp. 45-142; and Idem, ՄՀ III, 2004, pp. 127-131). A less probable date ‒ between 

372 and 387 ‒ has been suggested by Hovhannisyan (Ս. Հ. Հովհաննիսյան, «Աղվենի 

սահմանադիր ժողովի կանոնները եվ նրանց աղերսը Աշտիշատի կանոնների հետ», ՊԲՀ № 4 

(39), 1967, էջ 265-274). Comparisons between the canons of Ałowēn and Šahapivan can be 

found in Talatinian (B. Talatinian, op. cit., pp. 10-12), Akinean (Ն. Ակինեան, op. cit., p. 139) 

and Hovhannisyan (Ս. Հ. Հովհաննիսյան, op. cit., pp. 271-274). The latter argues that any 

similarities between the two sets of canons are due to their imitating the canons of Aštišat, a 

council convened by Patriarch Nersēs in the second half of the 4th century.  



 

310 Alessandro Orengo  

The purpose of this communication is to discuss some of the canons 

established during that meeting, particularly those dealing with marriage and 

funeral rituals, and compare them with those fixed by the Armenian church at the 

council of Šahapivan, held in 444. 

As is well known, both canon collections have reached us in versions that 

do not reflect their original form. The canons of Šahapivan have been transmitted 

in a later collection, ultimately revised in the 8th century and published by 

Yovhannēs Awjnecʻi, with evident additions and/or interpolations.2 The canons 

of Ałowēn are contained both in the collection of Armenian canon laws ‒ in a 

version subsequent to the one curated by Yovhannēs Awjnecʻi ‒ and in an 

historical work, the Patmowtʻiwn Ałowanicʻ ašxarhi (I,26) by Movsēs 

Kałankatowacʻi. The latter details events up to the 10th century, which suggests 

that its final version was possibly redacted at the end of that century.3 

Nevertheless, we think a comparison between the two sets of texts is 

possible and profitable, inasmuch as it will give us an idea about the similarities 

and differences of the local customs, and consequently the legislation, of 

Albanians and Armenians around the same time. 

During the council of Ałowēn decisions were made about several issues, 

some of them concerning marriage.4 First of all, it was decided that no one could 

marry a relative up to the third degree (երրորդ ազգ), nor the wife of a brother 

(canon 10). Secondly, if a man had repudiated his wife without just cause and 

then married another woman (obviously without the nuptial crown, that is 

                                                
2 For the Armenian text see Կանոնագիրք Հայոց, աշխատասիրությամբ Վ. Հակոբյանի, vol. I, 

Erevan, 1964, pp. 422-466 and ՄՀ VII, 2007, pp. 594-638. For an English translation see V. 

S. Hovhanessian, “The Canons of the Council of Šahapivan,” RÉArm, n.s. 37, 2016-2017, pp. 

73-95, and for an Italian one see A. Orengo, “Canoni conciliari armeni: Šahapivan e Dowin”, 

Augustinianum 58, 2018, pp. 533-595. 
3 For the Armenian text see Կանոնագիրք Հայոց, աշխատասիրությամբ Վ. Հակոբյանի, vol. II, 

Erevan, 1971, pp. 91-100, ՄՀ III, 2004, pp. 133-139; Aṙak‘elyan (Մովսէս Կաղանկատուացի, 

Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, քննական բնագիրը եվ ներածությունը Վ. Առաքելյանի, 

Երևան, 1983, էջ 89-94), ՄՀ XV, 2011, pp. 129-135. For a French translation see A. Mardi-

rossian, "De l’Albanétie à l’Arménie: la destinée des Canons du roi Vačʻagan," in: A. Mardi-

rossian - A. Ouzounian - C. Zuckerman (éd. par), Mélanges Jean-Pierre Mahé (Travaux et 

Mémoires 18), Paris 2014, pp. 439-451.  
4 In the text of the Patmowtʻiwn Ałowanicʻ (II,32) «race-polluting (ազգաշաղախ) marriages» 

are also mentioned: this probably refers to unions with non-Christians rather than to incestuous 

ones (although the latter cannot be entirely ruled out) → this probably refers to unions with 

non-Christians rather than to marriages between relatives (although the latter cannot be entirely 

ruled out).  



 

 

 Forms of Marriage and Mourning Among Caucasian... 311 

without a solemn ceremony),5 he should be brought to court and condemned to 

death ‒ the same penalty established for a murderer, a criminal, or whoever had 

consulted a wizard (canon 11).  

If we compare the latter canon with those established by the Armenian 

clergy and noblemen gathered in Šahapivan6 some forty years earlier, the severity 

of the Albanians’ decision becomes immediately apparent.  

The Armenians also considered different scenarios in which a man could 

repudiate his wife, clearly distinguishing between justified repudiations ‒ for 

instance when the wife was an adulteress, severely ill (probably a leper), or 

barren ‒ from unjustified ones, possibly followed by remarriage (canons 4 and 

5). In this last case ‒ the only one comparable to the Albanian one ‒ all shared 

properties should be divided in half, and one half given to the former wife, who 

was also free to remarry, if she so wished. As for the former husband, he was 

condemned to do penance for seven years, and either pay a fine to the church, if 

a nobleman, or be beaten and pay a reduced fine, if a commoner. It is worth 

noting that the different treatment of nobles and commoners is perfectly coherent 

with the contemporary worldview reflected by the decisions taken at Šahapivan, 

and reoccurs in canons dealing with different questions. Finally, should the man 

marry again within a year of the divorce, the new wife should also be punished, 

as the real cause of the divorce itself: she should work at a leper hospital for a 

year, or just pay a fine, if a noblewoman. 

To summarise, the Armenians gathered in Šahapivan decided that in case of 

unjustified divorce the man should give half his goods to his former wife, do 

                                                
5 We quote this passage from Aṙakʻelyan’s critical edition (Մովսէս Կաղանկատուացի, op. cit., 

p. 92 = ՄՀ XV, 2011, p. 132): որ զկին թողու առանց պատճառանաց եւ առանց պսակի կին 

առնէ. Both the text preserved in the Patmowtʻiwn Ałowanicʻ and that attested in the Kanona-

girkʻ Hayocʻ present a varia lectio: որ զկին թողու առանց պատճառանաց եւ որ առանց 

պսակի կին առնէ: if the variant is to be accepted, the text could refer here both to a man who 

repudiates his wife without a cause, and to one who lives with a woman without being married 

to her. We will discuss this passage in a future article. 
6 On marriage and divorce among the Armenians see A. Orengo, Forme di matrimonio fra gli 

Armeni del IV-V secolo: il conflitto fra usi pagani e norme cristiane, in: Il matrimonio dei 

cristiani. Esegesi biblica e diritto romano. XXXVII Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristi-

ana, Roma, 8-10 maggio 2008 (Studia Ephemeridis Augustinianum, vol. 114), Roma 2009, pp. 

639-649; A. Orengo, Legge e religione nell’Armenia del IV e V secolo, in: Lex et religio. XL 

Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Roma, 10-12 maggio 2012 (Studia Ephemeridis 

Augustinianum, vol. 135), Roma 2013, pp. 717-728, and D. Zakarian, The Representation of 

Women in Early Christian Literature. Armenian Texts of the Fifth Century, D. Phil. Thesis, 

Oxford, 2014, pp. 125-158. 
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penance and pay a fine, or be beaten, or both: doubtless severe punishments, but 

still more lenient than the death penalty established by the Albanians.  

As a side note, the penalty for consulting a wizard also seems to have been 

more severe among the Albanians: they opted once again for the death penalty, 

while their Armenian colleagues merely envisioned a fine (canon 9). 

Actually, the Armenians opted for the death penalty in only one case, namely 

when one practised witchcraft (կախարդութիւն) or became an apostate 

(ուրացութիւն), that is, probably, repudiated Christianity to become a Mazdean 

(canon 8). Indeed, there is a link between rejecting Christianity and practising 

witchcraft (which is quite different from merely consulting a wizard). If someone 

repudiated his own religion in any way and did not subsequently repent, they 

could be sentenced to death by stoning, in accordance with the Bible (e.g. 

Leviticus 20.27). 

Why did the Albanians envision the death penalty for so many different 

crimes? One could argue that that was somehow connected to their having their 

own royal court ‒ unlike the Armenians ‒ where such cases could be discussed 

and the guilty parties sentenced. 

As for marriage between relatives, the 13th canon of Šahapivan clearly stated 

that it is forbidden to marry a relative up to the fourth degree of kinship (ի 

չորրորդ ծնունդն), be they one’s sister, nephew or aunt (զքոյր կամ զքեռորդի 

կամ զեղբաւրորդի կամ զհաւրաքոյր), and so on. The forbidden degree of 

kinship could actually prove to be the same for Armenians and Albanians,7 

depending on whether the individual wishing to get married is counted, as the 

Armenians did, or not, as may have been the case among the Albanians. In that 

case, as an example, a cousin would be a relative in the 4th degree (the individual‒

his/her mother‒her sister‒the latter’s child) according to the Armenian system, 

but in the 3rd degree according to the Albanians. The notion that Albanians 

calculated kinship that way can be reinforced by an excommunication imposed 

by Katʻołikos Mikʻayēl (first half of the 8th century) to a couple who were first 

cousins (see Patmowtʻiwn Ałowanicʻ III,13-14), as well as members of the royal 

family. 

We could argue that the marriage rules established at the council of 

Šahapivan represent yet another way of opposing traditional marriage forms, 

widespread among the Armenians and supported by the Mazdean clergy. So, at 

                                                
7 See B. Talatinian, op. cit., pp. 143-147. 
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the time of the council, resisting such practices was a way of resisting the 

Zoroastrian religion the Sasanian rulers were trying to impose in Armenia. 

However, this struggle predates the Council. In the second half of the 4th century, 

probably immediately after his own appointment, Patriarch Nersēs the Great was 

already doing everything in his power to extirpate these customs, as witnessed 

by the Bowzandaran (IV,4,42) and Movsēs Xorenacʻi (III,20,12) as well as by 

other later sources. Significantly, when king Pap set out to restore the old 

traditions after having the Patriarch killed, one of the most important fields of his 

activity was reinstating previous marriage customs (Bowzandaran, V,31,10,12). 

It should be noted that these were strongly rooted in the Armenian 

Weltanschauung, even among people strictly connected to the Church. 

According to the Bowzandaran,8 two great-grandchildren of Grigor the 

Illuminator, Pap and Atʻanaginēs (the latter being the father of Patriarch Nersēs 

himself), had married their maternal great-aunts.  

It is possible that marriage between relatives had a similar value among the 

Albanians, as a custom favoured both by local tradition and by the Mazdean 

religion. 

The case of a man marrying his brother’s wife ‒ which was also condemned 

in canon 10 of Ałowēn ‒ is probably different. Evidently, in this instance we are 

not dealing with consanguinity, but rather with affinity. Such a form of levirate, 

according to which the brother of a deceased man is allowed ‒ or even obliged ‒ 

to marry the latter’s widow, is attested among different peoples and is a way of 

protecting the widow, and often giving an heir to the deceased man. This custom 

is usually found in societies that favour patrilinear descent, and is also prescribed 

in the Bible (e.g. in Deuteronomy 25,5-10). As for the Albanians, it is possible 

that this was a local, traditional custom that the Church opposed as non-Christian 

practice, but which was especially difficult to eradicate due to the resistance of 

people attached to the old ways as well as to the Biblical precedent.  

Other issues were discussed and deliberated upon at Ałowēn, including 

those connected with death, funeral and mourning, which we will consider next.9 

                                                
8 Bowzandaran III, 15 and also III, 5. On the same topic see also The Epic Histories Attributed 

to Pʻawstos Buzand (Buzandaran Patmutʻiwnkʻ). Translation and Commentary by N. G. Gar-

soïan, Cambridge, Mass. 1989, pp. 247-248, 364.  
9 On funeral rituals among the Armenians see A. Orengo, “Funeral Rites and Ritual Laments of 

the Ancient Armenians”, in: U. Bläsing - J. Dum-Tragut (eds.), Cultural, Linguistic and Eth-

nological Interrelations In and Around Armenia, Cambridge 2011, pp. 127-144; A. Orengo, 

“On Armenian Funeral Rituals (4th-13th Centuries)”, in: V. S. Tomelleri - M. Topadze - A. 
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Some canons, e.g. numbers 3 and 5, talk about donations given by or in the name 

of dead people, or about masses celebrated for them. However, the most 

interesting canon is arguably number 12, in which the custom of funeral laments 

is strongly condemned. The canon states that, should a similar celebration (կոծ 

դնել) take place, both the householder (տանուտէր) and the minstrels 

(գուսանս) performing the laments should be bound and brought to the royal 

court to be punished. The relatives of the dead should not perform any funeral 

lamentation for him, either. 

As is well known, the ideal Christian funeral should be a moment ‒ if not of 

joy ‒ at least of hope, because the dead are in fact reborn into the true life, so 

there is no reason for lamentations. This sort of ideal ritual was imposed among 

the Armenians by Patriarch Nersēs, according to whom people should simply 

accompany the dead with tears, fitting psalms and benedictions, carrying lighted 

lamps and candles (Bowzandaran V,31,11). The same ritual is attested in the 

description of the funerals of some prominent Christians, such as Patriarchs 

Vrtʻanēs and Nersēs (Bowzandaran, III,11,23 and V,24,23-24), which can be 

profitably compared with the funerals of Sahak and Maštocʻ described by Koriwn 

(Ch. 25 and 27). The body was taken from the place where the person had died 

to the village where they were to be buried, followed by masses of people reciting 

psalms and benedictions by lamp light.  

This was not exclusively an Armenian custom: in Gregory of Nyssa’s 

account of the funeral of his sister Macrina (de Vita Macrinae, Ch. 34), her body 

was likewise taken to the church by many ecclesiastics singing psalms by candle 

light, in the presence of crowds. Similarly, according to the Syriac Chronicle of 

Pseudo-Joshua the Stylite, in 500-501 A. D. in the famine-ravaged town of 

Edessa the dead were accompanied to the burial place «with psalms, praises, 

hymns, and songs full of the hope of resurrection»; however, it is worth noting 

that «women also (took part in the ceremony) with mournful lamentation and 

emotional cries»10. 

                                                
Lukianowicz – O. Rumjacev (eds.), Languages and Cultures in Caucasus. Papers from the 

International Conference "Current Advances in Caucasian Studies" Macerata, January 21-

23, 2010, München – Berlin 2011, pp. 481-492. 
10 Cf. The Chronicle of Pseudo-Joshua the Stylite. Translated with Notes and Introduction by F. 

R. Trombley and J. W. Watt (Translated Texts for Historians, vol. 32), Liverpool 2000, p. 4. 

This anonymous Syriac chronicle, probably composed shortly after 506 A. D., is a section of a 

larger work known as the Chronicle of Pseudo-Dionysius or the Chronicle of Zuqnin, probably 

composed just after 775 A. D. 
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Both Albanians and Armenians knew of different traditional forms of 

mourning, usually opposed by the church. For instance, the entire canon 11 of 

Šahapivan is devoted to the topic, establishing punishment for everyone 

indulging in excessive lamentations (կոծ դնել), making a distinction between 

rituals enacted by the dead person’s family against their will, or in consequence 

of a decision made by them during their lifetime. The canon does not give any 

details as to the form of the ritual or the performers involved therein, but we have 

some information from other sources, including the following: 

a. the Bowzandaran, where at least two funerals are described, namely those 

of Gnēl Aršakowni (IV,15,47-59), of which we will speak later, and Manowēl 

Mamikonean (V,44,7-28); 

b. the Patmowtʻiwn Hayocʻ by Movsēs Xorenacʻi, which provides some 

information on funeral rituals from the 2nd and 4th centuries; 

c. canonical texts such as the reforms of Patriarch Nersēs, transmitted in the 

Bowzandaran; 

d. a long text entitled «Letter of Consolation concerning Those Who Passed 

Away from this World» (Tʻowłtʻ mxitʻarowtʻean vaxčanelocʻ yašxarhēs). This 

is number 23 in the collection attributed to 5th-century Patriarch Yovhannēs 

Mandakowni, but was possibly written by 7th-century theologian Yovhannēs 

Mayragomecʻi. The letter, criticising funeral customs from a Christian 

standpoint, seems to suggest that perhaps these rituals were still being performed 

several centuries after the official Christianisation of Armenia. However, it 

should be noted that the text, although written in Armenian, does not contain any 

specific references to Armenia, and could therefore be a translation describing a 

non-Armenian situation. Consequently, (Pseudo-)Mandakowni’s letter may be 

regarded either as a rare folkloric document, or as a purely rhetorical exercise 

based on biblical passages. 

 

These texts suggest that, from the 4th to the 7th centuries, the Armenians 

practised pagan funeral rituals condemned by the Church ‒ or at least by its 

leaders ‒ but deeply rooted among people of all social classes.  

The ritual was performed by men and women alike, and it may be assumed 

that the mourners could occasionally be hired for the purpose. Apparently, there 

was no difference in the roles performed by men and women, with the possible 

exception of ritual denudation, which was presumably restricted to women. As 

mentioned above, the ritual could be requested either by the deceased in their 
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lifetime or by their relatives. Setting aside ritual denudation, the other pertinent 

acts can be classified as follows: 

a. weeping, wailing, and crying in general;  

b. self-harm or self-mutilation, such as beating certain body parts, tearing 

one’s hair, injuring one’s limbs, cheeks or bosom; shaving one’s head and casting 

ashes upon it; 

c. tearing one’s clothes, or possibly wearing special garments such as a 

sackcloth, an apron or a sash;  

d. performing funeral dances; 

e. engaging in lamentations and narrating significant episodes of the 

deceased’s life. 

What is arguably the oldest reference to these narrative lamentations among 

the Armenians can be found in the description of Gnēl Aršakowni’s funeral in 

the Bowzandaran (IV,15,47-59), detailing events taking place at the time of the 

aforementioned Patriarch Nersēs. According to this description, after Gnēl’s 

death his wife Pʻaṙanjem at first merely mourns him in the usual manner, i.e. by 

tearing her garments, loosening her hair, engaging in bare-chested laments, 

wailing, and weeping. However, later on she becomes the «mother of laments» 

(մայր ողբոցն), and the mourners begin to sing different episodes from Gnēl’s 

life. Clearly, this is a funeral lament performed by a group of mourners 

specialising in this activity. Furthermore, it may be argued that the title «mother 

of laments» means that Pʻaṙanjem did not merely weep and wail, but that she 

actually became the leader of a group of mourners. 

Another possible reference to this kind of lamentation is contained in 

Movsēs Kałankatowacʻi’s Patmowtʻiwn Ałowanicʻ (III,22): at the burial of Ašot, 

prince of Siwnikʻ, in the year 897, female lamenters or «lamenting women» 

(ողբերգական կանայք) also participated, and expressed the hope that no similar 

year would reoccur in the future. 

Movsēs Kałankatowacʻi also provides a very good example of a funeral 

lamentation performed among the Albanians, namely a eulogy by Dawtʻak in 

memory of prince  owanšir (or J̌owanšēr). The prince lived in the 7th century and, 

through a policy of alliances with the great powers of his time, sought to obtain 

advantages for his country. He probably died in 680, wounded to death by a 

courtier. This episode is narrated in the Patmowtʻiwn Ałowanicʻ (II,34-35), 

which likely draws on a first-hand account by an eyewitness. The source relates 

that when the news of J̌owanšir’s assassination spread throughout the country, a 
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certain Dawtʻak, a man skilled in rhetoric, began singing a lament for the dead 

prince in the form of an alphabetical acrostic poem. The composition is quoted 

in its entirety, although only stanzas I-XIX are transmitted by all manuscripts, 

with the remaining ones surviving only in a few. This is the oldest surviving 

Armenian funeral lamentation11. It was certainly composed in Armenian, because 

it is the Armenian alphabet that provides a frame for it, and some biblical 

references are almost certainly taken from the Armenian version of the Bible. 

Furthermore, Dawtʻak was certainly imitating a similar alphabetic acrostic 

written a few decades earlier by Armenian Katʻołikos Komitas Ałcʻecʻi (d. 628), 

namely a hymn dedicated to St. Hṙipʻsimē and her companions12. From a metrical 

standpoint, the earlier poem seems far more regular than Dawtʻak’s work, at least 

judging from the form in which the latter survives. 

As for the contents of the poem, it is worth focusing on a few points. After 

an opening sentence addressed to the «master spirit of the divine word» 

(Աստուածային բանին արուեստաւոր հոգի), namely, the Holy Spirit, several 

stanzas describe the Albanians’ grief upon J̌owanšir’s death. This ushers in 

reflections on the prince’s greatness, followed by renewed attention to his 

murder. Its cause is the sinfulness of the Albanian people. A curse on the killer 

is then uttered: he will wander the earth like Cain, his body will be eaten by fire 

and worms as happened to Herod, his murderous hand and his foot will wither 

because of pustules and fever, and so forth. There follow several stanzas that 

compare the past greatness with the present grief, dwelling on a description of 

the sorrow, shared not only by the Albanians but also by other peoples. Finally, 

Dawtʻak concludes his poem with the lines: «It would be sweet to speak of other 

things and restlessly weep, // but even sweeter to die with you» (Քաղցր էր զայս 

ասել եւս եւ միշտ հեծել, // Բայց քաղցրագոյն եւս ընդ քեզ մեռանել). 

Unfortunately, almost nothing is known about ancient Armenian poetry and 

its composition technique. A few relics are almost all that remains, and as to the 

technique, we are totally in the dark. All we know is that Armenian poems were 

often transmitted orally by singers or minstrels. 

                                                
11 On Dawtʻak’s lamentation, see A. Orengo, “Sulla più antica poesia armena. Elementi precris-

tiani e cristiani nell’Elegia in morte di J̌owanšir composta da Dawtʻak (VII secolo)”, in: Motivi 

e forme della poesia cristiana antica tra Scrittura e tradizione classica. XXXVI incontro di 

studiosi dell’antichità cristiana, 3-5 maggio 2007 (Studia Ephemeridis Augustinianum, vol. 

108). Roma 2008, pp. 783-794. 
12 For the Armenian text of the hymn see ՄՀ VIII, 2007, pp. 283-287. 
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As for Dawtʻak’s eulogy, nothing is known about how it was composed, not 

even whether it originated as an oral poem and was later put in writing, or 

whether it was originally composed in writing and just happened to be performed 

orally by the author on the occasion of J̌owanšir’s memorial ceremony. 

In this context, the use of the alphabet as a frame for the poem could suggest 

that the author was working within a certain literary culture. On the other hand, 

the alphabet could simply have been a mnemonic tool, particularly in a poem 

where ‒ if one is to trust the manuscript tradition ‒ only the first letter 

distinguishes each stanza from the others and thus shapes the rhythm of the 

composition. 

Indeed, the actual metre of the poem is quite irregular. Of the thirty-six 

stanzas, twenty-one contain four lines; seven, two lines; four, three lines; two, 

two lines; one, six lines, and one contains only one line. This is striking, 

particularly if one compares Dawtʻak’s poem with Komitas’s above-mentioned 

hymn, where all thirty-six stanzas are quatrains. Furthermore, of the twenty-one 

quatrains of the eulogy to J̌owanšir, eighteen are in stanzas I-XIX, i.e. those that 

are contained in all manuscripts. The author also made use, albeit in a very 

irregular manner, of other poetic devices such as rhyme and alliteration, the latter 

being well attested in the relics of old Armenian poetry.  

Be that as it may, Dawtʻak’s eulogy contains some typical features of 

narrative lamentation, such as the comparison of the lamented hero with strong 

animals or with those parts of a building that render it almost indestructible and 

impregnable: J̌owanšir is a rock, a wall, a tower, a bulwark (stanza III), he is 

compared with a lion (stanzas VII and XX), and so forth. Such devices are 

frequent in the funeral lamentations of other peoples living in the Mediterranean 

basin13; furthermore, this sort of lamentation, well known among the Greeks, was 

probably also customary among the Persians14.   

                                                
13 See M. Alexiou, The Ritual Lament in Greek Tradition. Second Edition Revised by D. Yatro-

manolakis and P. Roilos, Lanham-Boulder-New York-Oxford 2002, pp. 193-205, and A. Di 

Nola, La morte trionfata. Antropologia del lutto, Roma 1995, pp. 83-136. 
14 The Middle Persian work Ayādgār ī Zarērān («Zarēr’s Memoirs»), which continues a Parthian 

text composed in verse, includes a funeral lamentation performed by Bastwar before the body 

of his father, who had been killed in battle. See A. Pagliaro, “Il testo pahlavico Ayātkār-ī-

Zarērān edito in trascrizione, con introduzione, note e glossario”, Rendiconti della R. Acca-

demia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche, serie VI/1, 1925 (pp. 550-

604), pp. 585-587, and É. Benveniste, “Le Mémorial de Zarēr, poème pehlevi mazdéen”, Jour-

nal Asiatique 220, 1932 (pp. 245-293), pp. 280-282. 
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ԱԼԵՍՍԱՆԴՐՈ ՕՐԵՆԳՈ 
Պիզայի համալսարան 

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԳՈ ՁԵՎԵՐԸ  

ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԱՂՎԱՆՔՈՒՄ 

Բանալի բառեր՝ Աղվանքի հասարակություն (V դար), Հայաստանի հասարա-
կություն (V դար), Աղվենի ժողով, Շահապիվանի ժողով, 
ամուսնություն, լեվիրատ (մահացած եղբոր այրու հետ ամուս-
նությունը), թաղման ծեսեր, թաղման ողբեր: 

Աղվանից արքա Վաչագանի օրոք, ամենայն հավանականությամբ 484 և 488 
թվականների միջև, Աղվենում գումարվել է մեծ եկեղեցական ժողով (ավանդական 
թվականը 488-ն է): Հոդվածի նպատակն է այդ առիթով ընդունված որոշ 
կանոնների քննարկումը, մասնավորապես՝ ամուսնության և թաղման ծեսերին 
վերաբերող կանոնների, և դրանց համեմատությունը Շահապիվանի ժողովում 444 
թ. Հայոց եկեղեցու ընդունածների հետ: 

Հայտնի է, որ երկու կանոնախումբն էլ մեզ են հասել իրենց նախնական վիճա-
կը չարտացոլող վիճակով: Շահապիվանի կաննոներն ընդգրկած են ավելի ուշ 
ժողովածուի մեջ, որն ի վերջո խմբագրվել է VIII դարում՝  ակնհայտ հավելում-
ներով և/կամ ընդմիջարկություններով: Աղվենի կանոնները պահպանվել են Մով-
սես Կաղանկատվացու «Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի» երկի մեջ, որը ման-
րամասն պատմում է ընդհուպ մինչև X դար հասնող իրադարձությունների մասին 
և հավանաբար խմբագրվել է այդ նույն դարավերջին: 

Այնուամենայնիվ, այդ կանոնախմբերի համեմատությունը հնարավոր է և 
իմաստ ունի, քանի որ թույլ կտա հայացք նետել Հայաստանի ու Աղվանքի սովո-
րույթների միջև եղած նմանությունների ու տարբերությունների և դրանց վերա-
բերող օրենսդրության վրա, մոտավորապես նույն ժամանակաշրջանում: 

Հոդվածում քննարկվում են հետևյալ հարցերը. 
1. մերձավոր ազգականների միջև ամուսնության արգելքը 
2. լևիրատի արգելքը 
3. սգո սաստիկ արտահայության արգելքը 
4. մահացածների պատվին պատմողական ողբին դիմելը՝ Մովսես Կաղանկատ-
վացու պատմական երկում Ջվանշիրի հիշատակին Դավթակի ողբի հանդեպ հա-
տուկ ուշադրությամբ: 
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AЛЕССАНДРО OРЕНГО 

ФОРМЫ БРАКА И ПЛАЧА В КАВКАЗСКОЙ  

АЛБАНИИ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Kлючевые слова: Кавказская Албания (5-й век), Армения (5-й век), Aлуэн-

ский собор, Шаапиванский собор, брак, левират (брак с 

женой умершего брата), погребальные обряды, погребаль-

ный плач. 

Во время царствования Вачагана, царя Албании, по всей вероятности, 

между 484 и 488 годами (традиционная дата – 488 г.) в Алуэне был созван ве-

ликий собор. Целью статьи является обсуждение канонов, относящихся к 

браку и погребальным обрядам, и сопоставление их с принятыми Армянской 

церковью на Шаапиванском соборе в 444 году. 

Известно, что оба свода канонов дошли до нас в редакциях, не отражаю-

щих их первоначальные формы. Каноны Шаапивана вошли в поздний сборник, 

принявший окончательную форму в 8-ом веке, с явными дополнениями и/или 

интерполяциями. Каноны Алуена включены в «Историю страны Алуанк» 

Мовсеса Каланкатуаци, в которой подробно рассказаны события до 10-го века, 

и которая, по-видимому, была отредактирована в конце этого века.  

Тем не менее, сравнение между двумя группами канонов, возможно, 

имеет смысл: оно даст возможность взглянуть на сходные черты и различия 

между местными обычаями армян и албанцев и, следовательно, на касающиеся 

их законы примерно в одно и то же время. 

В статье рассмотрены следующие пункты: 

1. запрет на близкородственные браки, 

2. запрет на левиратный брак,  

3. запрет на непомерное выражение скорби, 

4. обращение к повествовательным плачам в честь умерших, с особым 

вниманием к плачу Давтака о князе Джуаншере в “Истории” Мовсеса Калан-

катуаци. 



ՄԵԼԱՆՅԱ ԲԱԼԱՅԱՆ 

ԱՀ Մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և 
զբոսաշրջության նախարարի տեղակալ 

ԼՂԻՄ-ՈՒՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ 

ՆԿԱՏՄԱՄԲ 1920-30-ԱԿԱՆ ԹԹ. ԵՎ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ 

Բանալի բառեր՝ Ղարաբաղ, Հայաստան, խորհրդային, ազգային, հոգևորակա-
նություն, եկեղեցի, առաքելական, Ադրբեջան, գաղափարախո-
սություն, քաղաքականություն:  

Խորհրդային կարգերի հաստատումը տարածաշրջանում, նաև Հայաստա-
նում և մասնավորաբար Լեռնային Ղարաբաղում, կործանարար հետևանքներ 
ունեցավ ինչպես տարածքային, այնպես էլ ազգային մշակույթի տեսանկյունից: 
Ակնհայտ իրողություն է, որ Հայոց ազգային պետականության բացակայության 
պայմաններում ընդհուպ մինչև 1918-1920 թթ. ազգային մշակույթի և կրթու-
թյան կրողն ու հովանավորը հիմնականում Հայ առաքելական եկեղեցին էր: Սա-
կայն խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո կոմունիստական կուսակցու-
թյան ապազգային գաղափարախոսության տարածման ու ամրապնդման համա-
տեքստում, եկեղեցին սկսեց դիտվել որպես ազգայնական հաստատություն, հե-
տևաբար և խորհրդային համակարգին ոչ հարիր: Պաշտոնապես ճանաչելով պե-
տությունից եկեղեցու անկախ լինելու փաստը, կոմունիստական կուսակցու-
թյունն իրականում ակտիվ գործունեություն ծավալեց նրա իսպառ վերացման 
ուղղությամբ:  

Արդարությանը տուրք տալով, հարկ է ընդգծել, որ, ընդհանուր առմամբ, 
ողջ խորհրդային տարածքում էր ծավալվել հակակրոնական քարոզչություն: 
Սակայն այն միանգամայն տարբեր մասշտաբներով ու մեթոդներով է իրակա-
նացվել խորհրդային երկրի տարբեր հատվածներում, ինչը, բնականաբար, պայ-
մանավորված էր առավելապես էթնոքաղաքական հանգամանքներով: Խորհր-
դային Ադրբեջանի տիրապետության տակ հայտնված և 95 տոկոս հայ ազգաբ-
նակչություն ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզում, ինչպես նաև 
ինքնավար մարզի սահմաններից ակնհայտ պատճառներով դուրս թողնված և 
Ադրբեջանի Խորհրդային Հանրապետության կազմում ներառված հայկական 
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մյուս բնակավայրերում հիշյալ քաղաքականությունն իրականացվեց առանձ-
նակի նպատակայնությամբ ու դաժանությամբ: Խնդիրն այն էր, որ Թուրքիայի 
պահանջով, ապօրինաբար խորհրդային Ադրբեջանին բռնակցված հայկական 
ու հայաբնակ տարածքներում Հայ առաքելական եկեղեցին միաժամանակ դիտ-
վում էր որպես հակաադրբեջանական շարժման կենտրոն ու քարոզիչ:  

Տեսակետը հիմնավոր ներկայացնելու համար փորձենք որոշ զուգահեռներ 
անցկացնել Ադրբեջանի կազմում հայտնված հայկական տարածքներում և 
ՀԽՍՀ-ում Հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ իրականացված քաղաքակա-
նության, ինչպես նաև հենց Լեռնային Ղարաբաղում առկա մահմեդական շինու-
թյունների առնչությամբ: 

Ամենաակնառու փաստն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Հայ առաքելա-
կան եկեղեցու նկատմամբ Խորհրդային Ադրբեջանի իրականացրած քաղաքա-
կանության հետևանքով եկրամասը դարձավ միակ հայաբնակ տարածքը, որ-
տեղ 1930-ական թվականներից ոչ միայն գոյություն չուներ որևէ գործող եկե-
ղեցի, այլև աննկարագրելի եռանդով ոչնչացվում էին եկեղեցիներն ու վանքերը, 
իսկ գույքը՝ թալանվում: Իրագործվող նպատակային քաղաքականության 
հետևանքով, ի տարբերություն մահմեդական շինությունների, Լեռնային Ղարա-
բաղի տարածքում ընդհուպ մինչև XX դարը գոյատևած հազարավոր եկեղեցի-
ներ ու վանքեր հիմնահատակ ավերվեցին:  

Հայ եկեղեցու պատմության «Վավերագրերում» բազմաթիվ վկայություն-
ներ կան եկեղեցու և հոգևորականության դեմ իրականացված բռնարարքների 
ու թալանի, նաև այդ բռնարարքների դեմն առնելու նպատակով Ամենայն հայոց 
կաթողիկոսության կողմից ձեռնարկված քայլերի մասին: Այսպես. 1926 թ. Էջ-
միածնի Գերագույն հոգևոր խորհուրդը գրություն ուղարկեց ԼՂԻՄ ժողկոմխոր-
հի նախագահ Արմենակ Ղարագյոզյանին՝ «Արցախի գիւղերում կուսակցական 
գործիչների և իշխանութեան ներկայացուցիչների հակաեկեղեցական տգեղ ու 
պատիւ չբերող պահուածքի դէմն առնելու խնդրանքով»1, որտեղ փաստերով 
ներկայացված է, որ Խորհրդային Ղարաբաղում 20-ից ավելի գյուղական եկեղե-
ցիներ փակելուց, դրանք թատրոնի ու ակումբի վերածելուց զատ, իշխանության 
ներկայացուցիչները և կուսակցական գործիչները կոպիտ բռնություններով ու 
անվայելուչ արարքներով վիրավորում են գյուղի հավատացյալ բնակչության 
կրոնական սրբություններն ու զգացումները2: Սույն գրությունը ևս մեկ վկայու-
թյուն է, որ Հայոց հոգևոր կենտրոն Էջմիածնի կողմից միջոցներ են ձեռնարկվել 

                                                
1 Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան, գիրք Թ, Հայ Առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը 

(1813-1933), Երևան, 2001, էջ 828:  
2 Մ. Բալայան, Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի եկեղեցական մա-

սունքները, Երևան, 2009, էջ 3: 
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ԼՂԻՄ-ում փոքր-ինչ մեղմելու Հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ իրակա-
նացվող բռնարարքները, թեկուզև այդ միջամտությունն էլ ակնհայտորեն ի զո-
րու չէր կանխելու Ադրբեջանի որդեգրած հայ եկեղեցու իսպառ ոչնչացման 
նպատակային քաղաքականությունը: 

Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես վարդապետը, որ նշանակման պահից 
ի վեր ակտիվ գործունեություն էր ծավալել եկեղեցում տիրող իրավիճակը բա-
րեկարգելու ուղղությամբ, այնուամենայնիվ ստիպված էր Շուշիից տեղափոխ-
վել Գանձասար, որպես համեմատաբար ապահով վայր: Սակայն բազմաթիվ 
փաստեր վկայում են, որ եկեղեցին ԼՂԻՄ-ում ամենուրեք բացահայտորեն 
գտնվում էր ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատի խիստ վերահսկո-
ղության տակ3: 

Ադրբեջանի կոմկուսի հատուկ հրահանգներով սկսվեց եկեղեցիների գույ-
քի աննախադեպ թալան ու բռնագրավում: Առանձնապես սահմռկեցուցիչ են 
ժամանակի մամուլում տեղ գտած հրապարակումների տվյալները, որտեղ բա-
ցահայտ հպարտությամբ են նկարագրված եկեղեցիները փակելու, հոգևորակա-
նությանը նվաստացնելու փաստերը: 

ԼՂԻՄ-ում 1929 թվականից սկսած՝ «Խորհրդային Ղարաբաղ» թերթի հա-
տուկ հավելված էր հրատարակվում՝  «Անաստված» խորագրով:  

Առաջին իսկ համարում հստակ ներկայացվել է նպատակը, որ հետևյալն էր. 
«Պետք է ուժեղացնել հակակրոնական աշխատանքները» խորագրով հոդվածը 
յուրատեսակ կոչ էր՝ ուղղված ԼՂԻՄ բոլոր բնակավայրերին. «Մեր բոլոր աշխա-
տակիցներին, գյուղթղթակիցներին և «անաստվածների» խմբակներին 
խնդրում ենք ուղարկել մեզ տպագրության համար նյութեր և հոդվածներ հա-
կակրոնական աշխատանքների մասին, հակակրոնական մանր պատմվածքներ, 
բանաստեղծություններ, ժողովրդի կողմից պատմվող ավանդություններ 
(սրբատեղիներին և կղերականներին վերաբերող), առածներ, առակներ և այլն: 

Խմբագրական»4:  
Փաստորեն «Ադրբեջանի կոմունիստական կուսակցության Ղարաբաղի 

մարզային կոմիտեի և կենտգործկոմի օրգան» համարվող մամուլը նպատա-
կաուղղված էր Հայ առաքելական եկեղեցու դեմ տարվող քաղաքականության 
քարոզչությանը և ակնհայտորեն խրախուսվում էր այդ ուղղությամբ իրակա-
նացվող յուրաքանչյուր ձեռնարկ: Տեսակետը հիմնավորող փաստերը բազմա-
թիվ են: Այսպես. «Տարեցտարի մեր աշխատավորության լայն մասսաներն ավե-
լի յեն ուժեղացնում իրենց պայքարը հին, փտած, գիտակցությունը մթագնող 
կրոնի դեմ: 

                                                
3 Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան, գիրք Թ, էջ 866-867: Տե՛ս նաև Մ. Բալայան, Հայ 

Աղվանից եկեղեցին (սկզբնավորումից մինչև մեր օրերը), Ստեփանակերտ, 2009, էջ 211: 
4 Խորհրդային Ղարաբաղ, 2 փետրվարի, Հավելված Անաստված, 1929: 
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Այս պայքարն ավելի վճռական կերպով ե հանդես գալիս յեկեղեցիներն 
ակումբների ու այլ հասարակական պետքերին բավարարող շենքերի վերածելու 
գործում: Այսպես օրինակ Ի. Լ. Ղարաբաղի սահմաններում ա) Դիզակի ռայոնը 
վերացրել է 20 յեկեղեցի, վորից 6-ը փոխարկել ե ակումբների, 12-ը՝ խրճիթ-
ընթերցարանների, մեկը՝ դպրոցի և մեկն՝ այլ պետքերի, բ) Մարտունու ռայոնը 
վերացրել է 23 յեկեղեցի, սրանցից 4-ը փոխարկել ե ակումբների, 18-ը՝ խրճիթ-
ընթերցարանների, մեկը՝ դպրոցի, գ) Ստեփանակերտի ռայոնը վերացրել է 17 
յեկեղեցի, (սրանց թվումն են Ստեփանակերտի յերկու յեկեղեցիները), սրանցից 
հինգը փոխարկված ե ակումբների, 11-ը՝ խրճիթ-ընթերցարանների, 1-ը՝ դպրո-
ցի, դ) Ջրաբերդի ռայոնը վերացրել ե 18 յեկեղեցի, վորոնցից մեկը փոխարկ-
ված ե ակումբի, 16-ը՝ խրճիթ-ընթերցարանների, իսկ մեկը՝ այլ պետքերի և յե) 
Շուշվա ռայոնը վերացրել ե մեկ յեկեղեցի, ինչն և փոխարկել ե ակումբի»: Իսկ 
հոդվածը եզրափակվում է հետևյալ նախադասությամբ. «լիահույս ենք, վոր 
Ադրբեջանի խորհրդայնացման տասերորդ տարեդարձին նա (աշխատավորու-
թյունը) և վոչ մի հատ յեկեղեցի չի թողնի Ի. Լ. Ղարաբաղի սահմաններում»5: 

Տարվող քաղաքականության հստակ խոստովանություն, որ նաև Ադրբեջա-
նին ներկայացվող հաշվետվություն էր: 1929 թ. փետրվարի 21-ին Ադրբեջանի 
նախարարների խորհրդի որոշման հիման վրա ԼՂԻՄ-ում ձեռնարկվեց 108 եկե-
ղեցիների փակման գործը՝ դրանք վերածելով «կուլտուր-լուսավորական հիմ-
նարկությունների»6: 1929 թ. հոկտեմբերի 4-ին մարզգործկոմի որոշմամբ փակ-
վեց Ամարասի հռչակավոր եկեղեցին, իսկ եկեղեցական մասունքները ուղարկ-
վեցին Բաքու՝ «ուսումնասիրելու նպատակով»: Միանգամայն կեղծ մեղադրան-
քով 1929 թ. ձեռբակալվեց Ղարաբաղի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպո-
սը7: Ընդգծենք, որ բազմաթիվ բողոք-նամակները ԼՂԻՄ- ում հայ հոգևորակա-
նության ու եկեղեցու նկատմամբ նույնիսկ քննարկման առարկա էին դարձել 
ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմում: Քննարկելով Հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ իրա-
կանացվող քաղաքականությունը, ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմը 1929 թ. ապրիլի 9-ին հա-
տուկ նամակով դիմել է ԼՂԻՄ մարզային կոմիտեին, որտեղ մասնավորապես 
նշված էր. «Եկեղեցիների փակումը վարչական կարգով հանդիսանում է քաղա-
քական կոպիտ սխալ: Պետք է շեշտել, որ հիմնականում սխալ է այն տեսակետը, 
թե նույնիսկ որոշ դաստիարակչական աշխատանքից հետո ներկայումս հնարա-
վոր է եկեղեցիների մասսայական փակումը գյուղական շրջաններում: Կենտրո-

                                                
5 Նույն տեղում: 
6 ԼՂՀ պետարխիվ, ֆ.1, ց.2, գ.3, թ. 63: Տե՛ս նաև՝ Մ. Բալայան, Արցախի պետական պատմա-

երկրագիտական..., էջ 5: 
7 Մ. Բալայան, Հայ Աղվանից եկեղեցին... էջ 213: 
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նական կոմիտեն հրավիրում է վճռականորեն վերացնել հակակրոնական պայ-
քարի տակ կատարվող այս «քյալագյոզական» քայլերը»8: Եվ այնուհանդերձ, 
ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմի նամակն էլ ի զորու չէր անգամ մեղմելու Ադրբեջանի որդեգ-
րած քաղաքականությունը Հայ առաքելական եկեղեցին մեկընդմիշտ վերացնե-
լու նպատակադրված քաղաքականությունը:  

Ղարաբաղի հոգևոր ոլորտում տիրող իրավիճակի մասին 1932 թ. թեմակալ 
առաջնորդը զեկուցագիր է ուղարկել Էջմիածնի Գերագույն հոգևոր խորհրդին, 
մասնավորապես ներկայացնելով, որ «մինչեւ 1930 թւի փետրուար ամիսը թե-
մումս գոյութիւն ունէին եկեղեցիներ, թեմական խորհուրդ, քահանայութիւն, 
ներկայումս թեմիս բոլոր եկեղեցիները վեր են ածուած դպրոցական, հասարա-
կական, այլև այլ հաստատությունների: Ներկայումս թեմիս բոլոր քահանաները 
առանց բացառութեան հրաժարուել են, է՝ որ իրենց կոչումից, և է՝, քահանահա-
գործունեթիւնից…»9: 

Հակաքրիստոնեական ակտիվ քարոզչության և այդ ուղղությամբ ծավալ-
ված աշխատանքների մրցակցության մասին են փաստում «Խորհրդային Ղարա-
բաղ» թերթի «Անաստված» հավելվածի առանց բացառության բոլոր համարնե-
րում տեղ գտած հոդվածները, որոնցում մեկառմեկ ներկայացված են առանձին 
գյուղերում եկեղեցիները փակելու, հոգևորականությանը վտարելու, նվաս-
տացնելու վերաբերյալ նյութերը: Դրանք փաստում են նաև, որ հակաքրիստո-
նեական, հակակրոնական աշխատանքները մարզի բոլոր հայաբնակ բնակա-
վայրերում եղել են հատուկ ուշադրության կենտրոնում և միաժամանակ իրա-
կանացվել են տարբեր մեթոդներով՝ եկեղեցու վերակառուցումը ակումբի կամ 
դպրոցի և կամ իսպառ քանդումն ու շինանյութի օգտագործումը տարաբնույթ 
նպատակներով: 

Հիմնախնդիրը գերազանցապես ներկայացվում է որպես ԽՍՀՄ կոմունիս-

տական կուսակցության կողմից իրականացված աթեիստական քաղականու-

թյան արդյունք: Սակայն, կրոնական հալածանքներն ու հոգևոր շինությունների 

ավերման փաստերն ակնհայտորեն վերաբերում են ԼՂԻՄ-ի և նպատակային 

նրա կազմից դուրս թողնված ու Խորհրդային Ադրբեջանին բռնակցված հայաբ-

նակ մյուս վայրերի բացառապես քրիստոնյա հոգևորականությանն ու քրիստո-

նեական հուշարձաններին, մի իրողություն, որ իրականացվում էր Ադրբեջանի 

կոմկուսի անմիջական հրահանգներով ու հսկողությամբ: Նշված տարածքնե-

րում պահպանվել և մինչև այսօր էլ կանգուն են մահմեդական հուշարձաննե-

րը10, իսկ քրիստոնեականը՝ հիմնական մասով ոչնչացված: Տեսակետի հստակ 

                                                
8 ՀՀ ՔԿՓՊԱ, ֆ. 19, գ.2, 4, ց. 97, թ. 43: 
9 Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան, գիրք Թ, էջ 896: 
10 Ս. Կարապետյան, Արցախի մահմեդական հուշարձանները, Երևան, 2010: 
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փաստարկներից է Աղդամում, Շուշիում առկա մահմեդական բոլոր շինություն-

ների պահպանումը: Ս. Կարապետյանը հնարավոր ջանասիրությամբ ուսումնա-

սիրել է ինչպես բուն Արցախի, այնպես էլ Խորհրդային Ադրբեջանին բռնակցված 

տարածքների մինչև 1980-ական թվականները պահպանված քրիստոնեական 

հուշարձաններն ու հանրության դատին ներկայացրել վանդալիզմի այն քաղա-

քականությունը, որ իրականացրել է Ադրբեջանը 1920-ական թվականներից ի 

վեր: Ս. Կարապետյանի՝ վերջերս հրատարակած փաստագրական արժեքավոր 

ուսումնասիրություններից մեկն էլ իրավացիորեն վերնագրված է «Ադրբեջանը 

քաղաքակրթությունից դուրս» (Երևան, 2017):  

Հայկական պատմական, իր հիմքով քրիստոնեական մշակույթի լայնա-

մասշտաբ ոչնչացման քաղաքականությանը հաջորդեց նաև այն «սեփականա-

շնորհելու» գործընթացը, որին ձեռնամուխ եղան 1970-ական թվականներից, 

երբ թուրք-ադրբեջանցի «գիտնականները» Հայոց արևելից կողմերում դեռևս 

պահպանված քրիստոնեական հուշարձանները հռչակեցին «աղվանական», 

իսկ իրենց՝ «աղվանների հետնորդներ»: Եվ այնուհանդերձ, այս հանգամանքն 

էլ չխանգարեց նրանց՝ շարունակելու համար տվյալ դեպքում «իրենց սեփական 

մշակույթի» ոչնչացման քաղաքականությունը: 1989 թվականից ի վեր ոչնչաց-

վեցին մեր հայրենիքի իրենց վերահսկողության տակ մնացած տարածքներում 

տակավին հրաշքով պահպանվող եկեղեցիները, վանքերն ու խաչքարերը:  

Տարաբնույթ վավերագրեր փաստում են, որ Խորհրդային Ադրբեջանին 

բռնակցված ԼՂԻՄ-ում և ՀԽՍՀ-ում Հայ առաքելական եկեղեցին իրականության 

մեջ հայտնվել էր իրավաքաղաքական միանգամայն տարբեր իրավիճակներում: 

1924 թվականից Երևանում հրատարակվող «Ազատ Յեկեղեցի» կրոնա-բա-

րոյական և պատմագրական շաբաթաթերթը նույնպես բազմաթիվ տեղեկու-

թյուններ է հաղորդում Ղարաբաղում հայ եկեղեցիներն ու վանքերը ոչնչացնելու 

և զուգահեռաբար՝ ՀԽՍՀ-ում եկեղեցու բարեփոխմանն, ինչպես նաև դրա վերա-

նորոգմանն ուղղված ձեռնարկների մասին: Այսպես. շաբաթաթերթի 1928 թ. 

1-4 համարի բովանդակությունը, մասնավորապես «Գյանջայ գավառից. ՍԱՐ-

ՍԱՓ» խորագրով լրատվությունը, ինքնին վկայում է Գանձակում տվյալ ժամա-

նակներում տիրող մռայլ իրավիճակի մասին: Զուգահեռաբար տեղեկություն-

ներ են զետեղված ՀԽՍՀ-ում եկեղեցիների վերանորոգման փաստերի վերաբեր-

յալ՝ ինչպես օրինակ, 1926 թ. Լենինականի երկրաշարժի հետևանքով վնասված 

եկեղեցիները, Էջմիածնի նախաձեռնությամբ՝ Եգիպտոսի և հայկական այլ գաղ-

թօջախների կողմից տրամադրված միջոցների շնորհիվ, վերանորոգվել են11: 

Նման օրինակները բազմաթիվ են: 

                                                
11 Ազատ Յեկեղեցի շաբաթաթերթ, 5-6 մարտ, 1928: 
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Այսպիսով, խորհրդային ժամանակահատվածում, հատկապես 1920-1930-
ական թվականներին, Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ամեն ինչ արվեց 
Արցախի հայության հոգևոր մշակութային զարկերակը կաթվածահար անելու 
համար, որի հետևանքով էլ Արցախը զրկվեց իր դարավոր ազգային հաստա-
տությունից: «Անցնող յուրաքանչյուր տարվա հետ ավերվող հուշարձանների 
թիվն ավելի է մեծացել, իսկ աշխարհագրական ընդգրկումը ընդարձակվել: … 
Ոչնչացող հայկական հուշարձանների շարքում առաջին տեղը բռնում էին հայե-
րեն արձանագրություններն ու խաչքարերը, ապա վանքերն ու եկեղեցիները, 
այլ կերպ ասած, մշակույթի ակնհայտ քրիստոնեական շերտը»12: 

MELANYA BALAYAN  

AZERBAIJANʼS POLICY AGAINST THE ARMENIAN  

APOSTHOLIC CHURCH IN NKAO (1920–1930s)  

AND ITS CONSEQUENCES 

Keywords: Karabakh, Armenia, Soviet, national, clergy, church, Apo-

stolic, ideology, Azerbaijan, policy. 

The policy of atheism, adopted by the Communist Party in the Soviet era, 

manifested itself in a rather different manner and scope in NKAO and other 

Armenian-populated areas intentionally annexed to Soviet Azerbaijan. Religious 

persecutions were perpetrated exclusively against the Christian clergy, churches and 

other Christian monuments were destroyed. This was carried out by the direct order 

of the Communist Party of Azerbaijan and under its supervision. In many places, 

Muslim monuments exist to this day while Christian ones have mostly disappeared. 

This clearly indicates that “atheism” was merely a pretext for realizing the policy of 

Turkey aimed at the final appropriation of captured Armenian territories. 
  

                                                
12 Ս. Կարապետյան, «Հայկական հուշարձանների եղեռնը Ադրբեջանում», Հայոց ցեղասպանու-

թյունը, ուսումնասիրություններ, Երևան, 2001, էջ 213: 
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МЕЛАНЯ БАЛАЯН 

ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА В ОТНОШЕНИИ  

АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ  

НКАО (1920-1930-ЫЕ ГГ.) И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Ключевые слова: Карабах, Армения, советский, национальный, апостоль-

ский, духовенство, церковь, Азербайджан, идеология, по-

литика. 

Политика атеизма, принятая Коммунистической партией в советский пе-

риод, имела разные масштабы и проявления во включенной в состав совет-

ского Азербайджана НКАО и в других населенных армянами населеннных 

пунктах, целенаправленно аннексированных Азербайджаном. Религиозные 

преследования и разрушения зданий духовного значения применялись исклю-

чительно по отношению к христианскому духовенству и христианским памят-

никам. Все это исполнялось по приказу компартии Азербайджана и непосред-

ственно под ее контролем. В упомянутых местах по сей день стоят мусульман-

ские памятники, в то время как основная часть христианских была разру-

шена. Все это четко свидетельствует о том, что “атеизм” был всего лишь пред-

логом на пути турецкого плана по присвоению захваченных армянских земель. 



 

ՎԱՀՐԱՄ ԲԱԼԱՅԱՆ 

ԱՀ Ազգային ժողովի փոխնախագահ 

ԱՐՑԱԽԸ ՈՐՊԵՍ ԱՌԱՋԱԴԵՄ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  

(XIX Դ. ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍ - XX Դ. ՍԿԻԶԲ) 

Բանալի բառեր՝ Արցախ, Շուշի, առաջադեմ, ազատագրական, ազգային գաղա-
փարներ, մտավորական, կրթություն, սահմանադրական, ազա-
տամիտ, պետականություն: 

XIX դարի սկզբներից Արցախում, և մասնավորապես նրա կենտրոն Շու-
շիում, տնտեսական և մշակութային կյանքի վերելքը պարարտ հող է նախա-
պատրաստում հասարակական-քաղաքական գործընթացների աշխուժացման 
համար: Այսրկովկասում Թիֆլիսից հետո Շուշին երկրորդ քաղաքն էր, որտեղ 
եվրոպական առաջադեմ գաղափարները ոչ միայն ընկալվում, այլ նաև կենսա-
կերպ էին դառնում: Քանի որ Շուշին առևտրական բազմաթիվ թելերով կապ-
ված էր եվրոպական և ռուսական խոշոր կենտրոնների հետ, հետևաբար, նոր 
առաջադեմ գաղափարների թափանցումը բերդաքաղաք՝ ավելի դյուրին ու սա-
հուն էր կատարվում: Շուշեցի հարյուրավոր երիտասարդներ, սովորելով եվրո-
պական ու ռուսական նշանավոր համալսարաններում, շփվելով տեղի մտավո-
րականության, հեղափոխական, հասարակական, քաղաքական գործիչների 
հետ, ոչ միայն վարակվում էին առաջադեմ գաղափարներով, այլև այդ ամենը 
բերելով հարազատ ծննդավայր, փորձում էին նոր մոտեցումներով նպաստել 
հայրենիքի զարգացմանը: Շուշիում նոր գաղափարների նկատմամբ առավել 
շատ ընկալունակ էին պատանիներն ու մտավորականները: Այդպիսի նպաստա-
վոր միջավայր ստեղծվել էր թեմական դպրոցում, որը դարձել էր Արցախի ու 
հարակից հայկական գավառների առաջադեմ և ուսումնատենչ երիտասարդու-
թյան կենտրոն: 

1840-ականներին, հայության պահանջով, թեմական դպրոցների հոգա-
բարձուների խորհուրդները սկսեցին ձևավորվել ժողովրդի ընտրությամբ: Դա 
էլ նպաստել է, որ Շուշիի թեմականի տեսուչի պաշտոնում հայտնվեին տվյալ 
ժամանակաշրջանի լուսավոր դեմքերը: 1863 թ. Շուշիի թեմական դպրոցի տե-
սուչ է դառնում Պետրոս Շանշյանը: Նա բարձրագույն կրթություն էր ստացել 
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Մոսկվայի, Պետերբուրգի և Սորբոնի համալսարաններում: 1849-1857 թթ. նա 
եղել է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի տեսուչը: Այդ ժամանակաշրջանը պատմու-
թյան մեջ է մտնում «Շանշեան դար»1 անունով: Մանկավարժական նոր մտքի 
ներկայացուցիչ լինելով՝ Պետրոս Շանշյանը վերացրեց աշակերտների նկատ-
մամբ ծեծն ու բռնարարքները, մտցրեց ուսումնական նոր ծրագրեր, բարձր աս-
տիճանի հասցրեց բնագիտական առարկաների դասավանդումը: Դպրոցում 
պատշաճ տեղ հատկացվեց մայրենի լեզվին: 

Լեոն իրավացիորեն նկատել է, որ «Շանշեանի դարը միաժամանակ և այն 
շրջանն է, երբ մեր դաստիարակութեան, մեր գրականութեան մէջ կրօնական 
տարրը սկսում է պակասել և հետզհետէ զարգանում ու մեծանում է հայրենասի-
րական կամ, աւելի ճիշտ, ազգասիրական տարրը… Ազգային ուժեղ ինքնագոր-
ծունեութիւն եւրոպական լուսաւորութեան առաջնորդութեամբ – ահա Շանշեա-
նի կառավարած դպրոցի նշանաբանը»2:  

Շանշյանի գործը չսահմանափակվեց դպրոցի պատերից ներս: Նա անզի-
ջում պայքար սկսեց նաև հասարակական առաջադիմությանն արգելակող ճոր-
տատիրության դեմ: Լինելով ունեցվածքի տեր, նա, 1851 թ. իրեն հպատակ գյու-
ղացիներին ազատեց ճորտությունից: Նա աղքատ գյուղացիներից հարկեր ու 
տուրքեր չէր ստանում, ավելին՝ վճարում էր վերջիններիս հարկերը: Պետրոս 
Շանշյանն իր միջոցները ծախսում էր հոգալու համար հասարակ ժողովրդի կա-
րիքները. կառուցեց ընդհանուր օգտագործման համար հացահատիկի պահեստ, 
խոտանոց և հարդանոց3:  

Նախքան Պ. Շանշյանի Շուշի գալը՝ արցախյան միջավայրում նրա գաղա-
փարների արմատավորման համար պարարտ հող էր նախապատրաստվել: 1858 
թ. շուշեցի մի խումբ երիտասարդներ ստեղծում են «Ընթերցասիրաց ընկերու-
թիւն»-ը: Մշակութային այդ օջախը շուտով դառնում է սահմանադրական և ազ-
գային հարցերի քննարկման կենտրոն:  

«Ընթերցասիրաց ընկերության» ազդեցության տակ, Շուշիում, 1860-ական 

թվականների սկզբին, բացվեց «Դպրոցասէր հայուհեաց ընկերութիւն»-ը, 1865 

թ. ՝ «Ազգանուէր հայուհեաց ընկերութիւն»-ը, 1868 թ.՝ «Շուշիի կուլտուրական 

միութիւն»-ը, 1890-ական թվականներին՝ «Մարդասիրական», «Դպրոցասի-

րաց», «Թատերական», «Հայուհեաց բարեգործական» ընկերությունները4, 

                                                
1 Լէօ, Պատմութիւն Ղարաբաղի հայոց թեմական հոգեւոր դպրոցի (1818-1913), Թիֆլիս, 1914, 

էջ 283:  
2 Նույն տեղում, էջ 284: 
3 Եղիշէ Գեղամեան, «Պետրոս Շանշեան», Գործ, № 2, փետրվար, Բագու, 1917, էջ 76: 
4 Վ. Բալայան, Դրվագներ արցախյան ազատագրական պայքարի և պետականակերտման պատ-

մության, Ստեփանակերտ, 2012, էջ 51-52: 
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որոնց գործունեության հիմքում դրված էին համամարդկային ու ազգային ար-

ժեքներ: 1859 թ. Շուշիում առաջադեմ հասարակության մի շարք ներկայացու-

ցիչներ կաթողիկոսից պահանջում են թեմականի հոգաբարձուների խորհրդի 

կազմում ընդգրկել նաև Համբարձում-աղա Հախումյանին, որը սահմանադրա-

կան շարժման կողմնակից էր և բավականին ջանադիր էր ազգային հարցերում: 

1860 թ. հունվարի 24-ին հոգաբարձուների խորհրդի անդամ ընտրվելուց հետո, 

Համբարձում աղա Հախումյանը դառնում է Շանշյանի համախոհներից մեկը: 

Պետրոս Շանշյանը, նրա տեղակալ Պերճ Պռոշյանը, թեմականի ուսուցիչներ Ղա-

զարոս Աղայանը, Սեդրակ Մանդինյանը, իրենց շուրջը համախմբելով շուշեցի 

պայծառամիտ մտավորականությանն ու ազգային առաջադիմական ուժերին, 

մի աննահանջ պայքար են սկսում կղերականության ու պահպանողական ուժե-

րի դեմ: 

«Դժուար թէ Շուշին երբևիցէ տեսած լինի այնպիսի փայլուն գաղափարա-

կան շրջան, – գրել է, «Բագուի ձայն» թերթը, – որպիսին հանդիսանում է Շան-

շեանի, Պռօշեանի, ապա և Սեդրակ Մանդինեանի ու Ղազարոս Աղայեանի էպօ-

խան: Այդ մարդիկ էին, որ մի թարմ հոսանք մտցրին Շուշուայ լճացած կեանքի 

մէջ և պայքարելով տիրացուների, կոնսիստորիայի և թեմական իշխանութեան 

դէմ՝  իրագործեցին երիտասարդութեան իղձերն ու տենչերը»5: 

Շանշյանի տեսչության շրջանում Շուշիի թեմականում ազգային դաստիա-

րակության հարցն այնքան բարձր աստիճանի էր դրված, որ ժողովուրդը թեմա-

կանն անվանում էր «Եղիշեան դպրոց»: Այդ տարիներին, Շուշիում ազատամիտ 

գաղափարներով տոգորված երիտասարդությունն առաջ էր քաշել հետևյալ 

պահանջները՝ 1. Վանքապատկան բոլոր կալվածքներից ստացված եկամուտնե-

րի նպատակաուղղումը դպրոցների պահպանմանը, 2. դպրոցներում հայ հասա-

րակության բոլոր խավերի երեխաների պարտադիր ընդունում, 3. սեմինարիա-

ների շրջանավարտներից չպահանջել անպայման դառնալ քահանա, 4. սեմինա-

րիաները դարձնել գիմնազիաներ, որպեսզի շրջանավարտները կարողանան 

ուսումը շարունակել ռուսական համալսարաններում6: Հետամնաց հոգևորակա-

նությունը, Գևորգ քահանա Արամյանցի գլխավորությամբ, պայքար է սկսում 

Պետրոս Շանշյանի, Գարեգին Մուրադյանի (ապագայում հայտնի եպիսկոպոս, 

կաթողիկոսի թեկնածու) և նրանց համախոհների դեմ՝ վերջիններիս մեղադրե-

լով լյութերականութեան մեջ: Նույնիսկ Գարեգին Մուրադյանին ոստիկանու-

թյան միջոցով վռնդում են Շուշիից: 
Պետրոս Շանշյանի նկատմամբ վերջնականապես հաշվեհարդար տեսնելու 

                                                
5 Բագուի ձայն, № 119, 24 օգոստոսի, Բագու, 1913: 
6 Նույն տեղում: 
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համար կղերականներին հաջողվում է 1864 թ. հուլիսին Շուշիից հեռացնել 
առաջադիմական ուժերին սատարող Արցախի թեմի առաջնորդ Ստեփանոս ար-
քեպիսկոպոսին: 

Պետրոս Շանշյանի և նրա համախոհների ցանած հունդերն այնքան խորն 
էին, իսկ Շուշիի հայությունն էլ այնչափ կարոտ նոր առաջադեմ գաղափարների 
և քաղաքացիական հասարակության վայել կենսակերպի, որ պահպանողական-
ների ջանքերն ապարդյուն անցան: Պետրոս Շանշյանի գործը շարունակեցին 
Սեդրակ Մանդինյանը, Ղազարոս Աղայանը, Սիմոն Հախումյանը, բժիշկ Առուս-
տամյանը: Թեմականում նրանք տպագրեցին «Գործ» ամսագիրը, որտեղ ար-
ծարծվում էին ազատասիրական գաղափարներ: 

Թեմականը քահանաներ պատրաստող հաստատությունից տարեցտարի 
վերածվում էր ազգային, գաղափարական գործիչների դարբնոցի: Շրջանա-
վարտներից ամեն մեկը մի լուսավոր ճրագ էր դառնում խավար իրականության 
մութ անկյուններում: 

1880-ական թվականներին Շուշիում հետադիմական և առաջադիմական 
ուժերի միջև պայքարն ավելի էր սաստկանում: Հետադիմական ուժերի պարագ-
լուխ Կարապետ եպիսկոպոս Այվազյանին հաջողվում է Մակար Ա Տեղուտցի 
(1885-1891) կաթողիկոսի միջոցով առաջադեմ մի քանի գործիչների, որոնց 
թվում՝  Ստեփան բեկ Յուզբաշյանին և Նիկոլայ Աթաբեկյանին, զրկել թեմականի 
հոգաբարձուների խորհրդում ընտրվելու իրավունքից: Թեմականի վիճակը 
ծանրանում է: 

XIX դարի 90-ական թվականների սկզբներին, առաջադեմ ուժերի ճնշման 
տակ, թեմական դպրոցի տեսուչ նշանակվեց եվրոպական բարձրագույն կրթու-
թյամբ, շուշեցի լուսավոր դեմքերից, Արցախում դաշնակցության հիմնադիրնե-
րից մեկը՝ Լևոն Սարգսյանը: Նա դպրոցում նոր աստիճանի հասցրեց ազգային 
դաստիարակության դրվածքը: Լևոն Սարգսյանի նկատմամբ նույնպես հալա-
ծանքներ սկսվեցին: 1894 թ. Շուշիի հասարակությունը բաժանվել էր երկու մա-
սի: Մեծամասնությունը պաշտպանում էր Լևոն Սարգսյանին, իսկ մյուս մասը՝ 
փորձում նրան տապալել: Վերջիններս «Նոր Դար» թերթի միջոցով մի արշավ 
սկսեցին շանշյանական գաղափարները ոչնչացնելու ուղղությամբ: «Նոր Դար»-
ականները խարդավանքների միջոցով Լևոն Սարգսյանին հեռացրին աշխատան-
քից՝ մեղադրելով անաստվածության մեջ: Նման մեղադրանքներ ներկայացրին 
նաև Դեմուրյանին: Լևոն Սարգսյանի հետ միասին դպրոցից հեռացավ նաև ողջ 
ուսուցչական կազմը: Ազգային հեղափոխական գործունեության համար դպրո-
ցից հեռացրին մի խումբ աշակերտների՝ Սուրեն Մալխասյանին, Բ. Տոշյանին, 
Գրիգոր Գորգյանին, Դավիթ Տեր-Մկրտչյանին, Գևորգ Առստամյանին:  

Թեմական դպրոց խցկված պահպանողական ուժերի անունից եպիսկոպոս 
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Գառնակերյանը 1900 թ. նոյեմբերի 23-ին դիմում է գավառապետին, վերոհիշ-
յալ աշակերտներին՝ որպես խռովարարների, Շուշիից աքսորելու պահանջով: 
Աքսորվող աշակերտներին ոստիկանների ուղեկցությամբ դուրս են տանում քա-
ղաքից: «Նրանց ընկեր աշակերտները թողին դասերը և գնացին տեսնելու աք-
սորուողներին: Տեսարանը յուզիչ էր, – պատմում է ականատեսը, – աքսորուող-
ները յանձնարարում էին ընկեր աշակերտներին վրէժխնդիր լինել»7: 

Պայքարը երկու կողմերի միջև օրեցօր ավելի էր թեժանում: Վերոհիշյալ մի-
ջադեպից մեկ տարի չանցած՝ 1901 թ. հունիսի 10-ին, Բենիկ վարդապետը նոր 
գրություն է հղում Շուշիի գավառապետին: Ներկայացրած փաստաթղթում նա 
Շուշիում սկսված աշակերտական ցույցերի կազմակերպման մեջ մեղադրում է 
թեմականի շրջանավարտ Եգոր Առստամյանին (Մենակ), որն իր տանն աշակեր-
տական խմբակ էր ստեղծել և զբաղվում էր քաղաքական գործունեությամբ: Այդ 
ամենի մեջ Բենիկ վարդապետը մեղադրում է նաև Դավիթ Տեր-Մկրտչյանին, 
Գրիգոր Տեր-Ստեփանյանին, Նիկողայոս Պողոսյանին, Ղուկաս Վարդապետյա-
նին, Ալեքսանդր Ծատրյանին (Ռուբենի): Նա գավառապետին առաջարկում է 
համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, իսկ Եգոր Առստամյանին՝ արտաքսել 
քաղաքից8: Նման վերաբերմունքը չի ընկճում Եգոր Առստամյանին: Ավելին՝ 
նրա, Թուման Թումյանի (Թորգոմ) և Ալեքսանդր Ծատուրյանի նախաձեռնու-
թյամբ Շուշիում սկսեց գործել «Կոկոն» խմբակը, որի կազմում էին թեմականի 
և ռեալական ուսումնարանի աշակերտներ ու շրջանավարտներ9: 

Հայկական դպրոցները դարձան ազգային ազատասիրական գաղափարների 
տարածման կենտրոններ: Նման պայմաններում ցարական իշխանությունները 
անհանդուրժողական կեցվածք որդեգրեցին հայկական դպրոցների նկատմամբ: 

1890-ական թվականներից իշխանություններն սկսեցին փակել հայկական 
դպրոցները: Բռնագրավվում էին դպրոցական շենքերը, գույքը, դպրոցների հա-
մար եկամտի աղբյուր հանդիսացող հողակտորները, կրպակները, անգամ՝ բան-
կերում սառեցվում էին մասնավոր կտակները, արժեթղթերը: 

1899 թ. օգոստոսին Շուշիի թեմական դպրոցի տեսուչ Տիրայր վարդապետի՝ 
Էջմիածնի Սինոդին ներկայացրած զեկուցագրում նշվում է, որ Արցախի թեմում 
փակել են հայկական դպրոցների մեծ մասը, տեղական իշխանությունները բռնա-
գրավել են դպրոցական գույքը, փակել 25-ից ավելի հայկական դպրոցներ10:  

                                                
7 Լէօ, նշվ. աշխ., էջ 566: 
8 Նույն տեղում, էջ 568-569: 
9 Ա, Հովհաննիսյան, Հուշեր և բնութագրումներ, Երևան, 1969, էջ 25, նույնի` Երկու բնութագիր, 

Երևան, 1927, էջ 20-22: 
10 Հ. Գրիգորյան, Գ. Հարությունյան, Շուշիի ռեալականը, Երևան, 2001, էջ 34: 
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1897 թ. Գ. Գոլիցինը, դառնալով Կովկասի կառավարչապետ, հակահայկա-
կան քաղաքականությանը նոր թափ է հաղորդում՝  պատերազմ հայտարարելով 
ազգային գաղափարների ջատագով, հասարակական, քաղաքական կյանքում 
սկզբունքայնություն ու հետևողականություն ցուցաբերած շուշեցի հայերին: 

1901 թ. Կովկասի կառավարչապետը ռազմական նախարար Ա. Կուրոպատ-
կինին հաղորդում է, որ Շուշիում գործում են շուրջ 100 հեղափոխականներ, 
որոնց Սիբիր աքսորելու պարագայում վերջ կդրվի հայկական «անջատողակա-
նությանը»11: Հարցին արմատական լուծում տալու համար նա նույնիսկ առա-
ջարկում է ավելի ծայրահեղ քայլերի դիմել՝ Շուշիի հայությանն արտաքսել Սի-
բիր12: Միայն գեներալ Կուրոպատկինի սթափ մոտեցման շնորհիվ է ձախողվում 
Գոլիցինի խելահեղ ծրագիրը: 

Իշխող վարչակարգը XX դարի սկզբներին նոր ծանր հարված հասցրեց Շու-
շիի կրթական, լուսավորական հաստատություններին, երիտասարդության ազ-
գային դաստիարակության հարցերին: Դա հիմնականում կապված էր 1903 թ. 
հունիսի 12-ի Նիկոլայ II-ի տխրահռչակ հրամանագրի հետ, որով բռնագրավ-
վեցին Հայ եկեղեցու կալվածքներն ու գույքը: Հայ պատմագիտության մեջ տի-
րում է այն կարծիքը, որ ցարական արքունիքն այդ օրենքով փորձում էր փակել 
հայկական դպրոցները, մշակութային հաստատությունները և սահմանափակել 
եկեղեցու ինքնուրույնությունը13: Մինչդեռ իրականում, այն հեռագնա նպա-
տակներ ուներ: Ցարական իշխանությունները լավ էին հասկանում, որ դարերի 
ընթացքում պետականությունից զրկված հայության համար եկեղեցին ազգա-
յին ինքնության և ինքնուրույնության ջատագովն ու դրան հասնելու կազմա-
կերպիչն էր: Մյուս կողմից էլ, կրթական հաստատություններում էին երիտա-
սարդների և ուսուցիչների մեջ խմորվում ազատագրական գաղափարներ, 
որոնք ժամանակի հոլովույթում կդառնային հայոց պետականության վերա-
կերտման հիմնաքարեր: Այս հարցում չի կարելի թերագնահատել դարասկզբին 
Արևմտյան Հայաստանում ծայր առած հակասուլթանական նոր շարժման դերը: 
Ցարական կառավարությունը մտահոգ էր, որ պայքարի ալիքը կտարածվի նաև 
Արևելյան Հայաստանում: Մանավանդ որ տարածաշրջանում մեծ տերություն-
ների ակտիվացման պայմաններում՝  Ռուսաստանի համար հետևանքները կա-
րող էին անկանխատեսելի դառնալ: Հնարավոր զարգացումները կանխելու 
նպատակով, ցարական արքունիքը վաղօրոք փորձում էր ոչնչացնել իր համար 
վտանգավոր թիրախները: 

                                                
11 Գ. Լազյան, Հայաստանը եւ հայ դատը հայ եւ ռուս յարաբերութիւներու լոյսին տակ, Երևան, 

1991, էջ 95-96: 
12 Լէօ, նշվ. աշխ., էջ 579: 
13 Հայոց պատմություն, հ. 3, գիրք երկրորդ, Երևան, 2015, էջ 12-15: 
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Մինչև վերոհիշյալ օրենքի ընդունումը Գ. Գոլիցինը Նիկոլայ II-ին հավաս-
տիացնում էր, որ «մեծ և միացյալ Հայաստան»-ի ստեղծման գործի գլուխ կանգ-
նած է լուսավորչական եկեղեցին և տարեկան հարյուր հազարավոր ռուբլիներ 
է ծախսում զենք ու զինամթերք ձեռք բերելու համար14: 

Այսրկովկասի հայաշատ վայրերում ապստամբական տրամադրություններ 
էին տիրում: Հակակառավարական պայքարի մեջ ներառվեց նաև արցախահա-
յությունը: 

1903 թ. օգոստոսի 29-ին Գանձակում մի քանի հազար մարդ հավաքվում է 
առաջնորդարանի մոտ և ներկայացնում իր բողոքը: Փոխնահանգապետ Անդ-
րեևի հրամանով զինվորները կրակում են ցուցարարների վրա: Զոհվում է 10 
մարդ, 70-ից ավելի վիրավորվում: Քաղաքում ռազմական դրություն է 
մտցվում15: Համաժողովրդական շարժմանը միանում են նաև Շուշիի հայերը: 
1903 թ. սեպտեմբերի 8-ին նահանգապետ Լուցաուն 500 կազակների ուղեկցու-
թյամբ Գանձակից հասնում է Շուշի և փորձում ի կատար ածել կառավարության 
որոշումը: Ժողովրդի դիմադրությանը կազակները պատասխանում են կրակոց-
ներով: Ընդհարումների ժամանակ երկու կողմերից եղան սպանվածներ և վի-
րավորներ: Զինված դիմակայությունը շարունակվում է մի քանի օր: Ձերբակալ-
վում է ավելի քան 120 մարդ, որոնց թվում էին քաղաքագլուխը, Մկրտիչ Խան-
դամիրյանը, յոթ աշակերտ ռեալականից, երեսունը՝ թեմականից: Քաղաքում 
ռազմական դրություն է հայտարարվում: Երեկոյան ժամը 6-ից հետո փողոց 
դուրս եկածներին ձերբակալում էին: Փակվեցին խանութները: Չէին գործում 
քաղաքային ինքնավարության մարմիններն ու դատարանը: Բոլոր որոշումները 
միանձնյա կայացնում էր նահանգապետը: «Կօզակների ոհմակները վխտում են 
քաղաքի իւրաքանչիւր անկիւնում, – պատմում է ականատեսը, – և օր ու գիշեր 
զանազան վայրենութիւններով կարծես ուզում են իրենց բարբարոս նախահայ-
րերին գերազանցել»16:  

Նահանգապետ Լուցաուն փորձում էր հայերին գրգռել թուրքերի դեմ: Նրա 
կարգադրությամբ թուրքերին զենք է բաժանվում: Շուշիում հավաքված թուր-
քերին դիմելով՝ նա ակնարկում է. «լսել եմ, որ դուք զինւել էք և պատրաստւել 
էք մեզ պաշտպանելու ու հայերին կոտորելու»: Դրան թուրքերը պատասխանել 
են. «մենք ոչինչ չենք պատրաստում հայերի դէմ, նրանք մեր լաւ դրացիներն 
են»17:  

                                                
14 Է. Ակնունի, Դեպի կռիւ, Ժնև, 1904, էջ 20-24: 
15 Նույն տեղում, էջ 218-221, Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. VI, Երևան, 1981, էջ 355: 
16 «Հայկական ցոյցերը Կովկասում», Դրօշակ, հմ. 9, Ժնեւ, 1903, էջ 134-135, Է. Ակնունի, նշվ. 

աշխ., էջ 235-241, В. Величко, Кавказ. Русский вопрос и межплеменные вопросы, 

Баку, 1990, сс. 71-72: 
17 «Գաւառներում», Դրօշակ, № 8, Ժնեւ, 1903, էջ 119: 
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Ցույցեր և ընդհարումներ տեղի ունեցան նաև Արցախի մի շարք բնակավայ-
րերում: ՀՅԴ «Ապառաժ»-ի կառույցը որոշեց վրեժխնդիր լինել արյունալի ընդ-
հարումների կազմակերպիչների հետ: 

Ահաբեկման ենթարկվեց Գանձակի փոխնահանգապետ Անդրեևը, Շուշիում 
սպանվեց ոստիկանապետ Սախարովը, գավառապետ Շումակովիչը, գավառա-
պետի օգնական Ֆեոդորովը, հարկային տեսուչ Շչերբակովը, ժանդարմ Պոդշի-
վալովը, գաղտնի ոստիկան Խասիևը, գանձարանի պաշտոնյաներ Բադիևը և 
Կոպրունովը18: 

Հաշվի առնելով այդ հանգամանքները՝ ցարական կառավարությունը 
1905թ. օգոստոսի 1-ին անվավեր համարեց 1903 թ. հունիսի 12-ի օրենքը: 

Չնայած այդ ամենին՝ Շուշիում ազգային, սահմանադրական, հեղափոխա-
կան խմորումները ավելի էին խորանում: Աշոտ Հովհաննիսյանը՝ որպես դեպքե-
րի մասնակից ու ականատես, նշել է, որ Շուշիի հեղափոխականների շարքերում 
հատկապես աչքի էին ընկնում Մենակը, Իսաջանը, Թորգոմը, Իշխանը, Արամը, 
Կոստյան, Շիրինյանը, Արաբին, Լետան, Սնարյանը, Ծատուրը19: Շուշիի այդ երի-
տասարդներն էլ դարձան հայոց երկիրը թուրքական և ցարական բռնակալա-
կան վարչակարգերից ազատագրելու և ազգային պետականությունը վերակեր-
տելու գաղափարների կրողները:  

1906-1907 թթ. տեղի ունեցան Շուշիի մետաքսագործական, կաշեգործա-
կան ֆաբրիկաների, տպարանի, կոշկակարների, դարբինների, հացթուխների, 
դերձակների համքարությունների բանվորների ցույցեր: Առավել ակտիվ էր 
գործում թեմականի և ռեալականի աշակերտների կազմակերպած «Աշակերտա-
կան միութիւն»-ը, որը 1905-1907 թթ. գլխավորել է քաղաքի սովորող ցուցա-
րարների պայքարը: 

Թեմական դպրոցը նորից հայտնվում է ազգային, առաջադիմական գաղա-
փարների քարոզման կիզակետում: 1907 թ. թեմականի տեսուչ Արշակ Չիլին-
գարյանը կազմակերպեց ուսուցիչներից կազմված մի գաղտնի խմբակ: Այդ 
խմբակի անդամներն էին Ս. Բաղդասարյանը, Հ. Մելիք-Հովսեփյանը, Ռ. Քաջբե-
րունին, Ա. Հայրապետյանը, Մ. Հարությունյանը, Հ. Մելիք-Հայկազյանը, Ե. 
Սարգսյանը, Մ. Առստամյանը և Բ. Թորոսյանը: Շուտով խմբակը բացահայտվեց 
ոստիկանական մարմինների կողմից, և Ա. Չիլինգարյանն ու երկու ուսուցիչներ 
երեք տարով բանտարկվեցին և աքսորվեցին Ռուսաստան: Բանտարկյալներին 
ազատելու համար թեմի առաջնորդ Աշոտ եպիսկոպոսի խնդրագրերը մերժեցին 
Գանձակի նահանգապետն ու փոխարքան20:  

                                                
18 ՀԺՊ, հ. 6, էջ 356, Դրօշակ, № 2, Ժնեւ, 1905, էջ 31: 
19 Ա. Հովհաննիսյան, Հուշեր և բնութագրումներ, Երևան, 1969, էջ 68-69:  
20 Լէօ, նշվ. աշխ., էջ 607-608: 
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«Ամեն օր խմբերով մարդիկ բանտերն էին նետվում, – պատմում է ականա-
տեսը, – որոնք աչքի էին ընկել անցած շրջանում որպես ղեկավարներ կամ 
կռվող ուժեր... Շուշվա հայկական քաղաքամասում իր դաժանությամբ հայտնի 
էր ոստիկանապետ (պրիստավ) Կասմանժևսկին, որից խորշում էին բոլորը: Բա-
վական էր, որ նա 2 կամ 3 հոգու փողոցում միատեղ կանգնած զրուցելիս տես-
ներ, իսկույն կձերբակալեր»21: 

1906-1907 թթ. Շուշիում գործում էին 10-12 հոգանոց «Կայծակ», «Որոտ», 
«Դրոշակ» դպրոցական գաղտնի խմբեր, որոնց հետ քաղաքական աշխատանք-
ներ էին տանում կուսակցությունների, մտավորականների ներկայացուցիչները: 
1913 թ. կազմակերպվեցին «Միություն», «Միրաժ» աշակերտական միություն-
ները: 

1906 թ. մարտի 19-ին Քրիստափոր Միքայելյանի մահվան տարելիցի կա-
պակցությամբ Ղազանչեցոցում կազմակերպվեց հոգեհանգիստ: Նույն օրը 
Քրիստափոր Միքայելյանի, Ստեփանյանի և Մարգար Ժամհարյանի հիշատակին 
կայացավ գրական, երաժշտական երեկույթ22: 

Շուշեցի մտավորականները՝ ուսուցիչները, դասախոսները, ամեն կերպ 
ձգտում էին մատաղ սերնդի հայեցի դաստիարակության գործը պատշաճ աս-
տիճանի վրա դնել: 

XIX դարի սկզբներից սկսած մինչև 1920 թ. Շուշիի հայկական դպրոցնե-
րում ամեն տարի նշում էին ազգային տոները՝ մանավանդ «Վարդանանց տո-
նը»: Ազատության համար նահատակված հայորդիների հիշատակին նվիրված 
տոնակատարությանը մասնակցում էր նաև քաղաքի չափահաս բնակչությունը: 
Այդ օրը նույնիսկ փակվում էին խանութներն ու արհեստանոցները23: Հայոց 
գրերի գյուտին և տպագրությանը նվիրված միջոցառումները Շուշիում վերած-
վում էին համաքաղաքային տոնախմբության: Այդ տարիներին շուշեցի մտավո-
րականները միշտ էլ զգում էին ազգային հոգևոր մշակութային զարկերակի 
ռիթմերը: 

1890 թ. թեմական դպրոցում Ղևոնդ Ալիշանի 50-ամյակի կապակցությամբ, 
ուսուցիչները միջոցառում են կազմակերպում:  

Հայ մտավորականների ջանքերին հակառակ՝ ցարական իշխանություն-
ներն ամեն կերպ Շուշիի դպրոցներում խոչընդոտում էին հայոց լեզվի և պատ-
մության դասավանդմանը: 1887 թ. մինչև 1906 թ. ռեալական դպրոցում արգել-
վեց հայոց լեզվի և պատմության դասավանդումը:  

                                                
21 Ա. Կիսիբեկյան, Հուշեր, հ. 1, Երևան, 2011, էջ 150: 
22 Արշալոյս, № 64, 24 մարտի, Թիֆլիս, 1906: 
23 Արցախեցի, «Շուշի», Մեղու Հայաստանի, № 46, 22 մարտի, Թիֆլիս, 1881, էջ 1, Փայլակ, № 

10, 12 փետրվարի, Շուշի, 1917: 
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Շուշիի հանրությունը մի երկարատև պայքար սկսեց իշխանությունների 
դեմ՝ պահանջելով շաբաթական մի քանի ժամ պետական դպրոցներում թույլ 
տալ դասավանդելու հայոց լեզու և պատմություն: 

Հեղափոխական խմորումները Շուշիում կասեցնելու նպատակով 1906 թ. 
իշխանությունները վերանայեցին նախկին որոշումը, և պետական դպրոցնե-
րում վերսկսվեց հայոց լեզվի ու հայոց պատմության դասավանդումը: Անգամ 
Շուշիի քաղաքային «ուպրավան» դիմեց թեմականի տնօրինությանը՝ քաղաքի 
պետական դպրոցներում հայոց լեզվի դասավանդման համապատասխան ծրա-
գիր մշակելու համար24:  

Շուշեցի մտավորականները հաճախակի դիմում էին այն ընտանիքներին, 
որոնք իրենց երեխաներին ռուսական կրթություն էին տալիս, հորդորում առաջ-
նորդվել հայեցի դաստիարակության սկզբունքներով:  

Այսպիսով, XIX դարի երկրորդ կեսից սկսած, Արցախը դարձավ սահմա-
նադրական շարժման, ազատամիտ, առաջադեմ ազգային գաղափարների ձևա-
վորման, արծարծման և տարածման կենտրոն: Նմանօրինակ միջավայրը, մաս-
նավորապես Շուշին, մագնիսի նման դեպի իրեն էր ձգում հայոց երկրի տարբեր 
հատվածներում ապրող լուսավոր զավակներին, որոնք, տեղացիների հետ միա-
սին, նոր որակ հաղորդեցին այդ ամենին: Արցախից ճառագած նոր գաղափար-
ները տարածվեցին նաև Հայաստանի նահանգներում: Այդ ամենը XIX դարի 
վերջերին և XX դարի սկզբներին Հայաստանում ազգային-ազատագրական 
պայքարի նոր զարթոնքի խթան հանդիսացան: Հայոց պետականության վերա-
կերտման տեսլականը օրեցօր միս ու արյուն էր ստանում:  

VAHRAM BALAYAN 

ARTSʻAKH AS A CENTER OF FORMATION AND  

DISSEMINATION OF PROGRESSIVE IDEAS  

(SECOND HALF OF THE 19TH – EARLY 20TH CC.) 

Keywords: Arts‘akh, Shushi, progressive, liberation, national ideology, 

intellectual, education, constitutional, free-minded, statehood. 

Since the second half of the 19th century, Arts‘akh became a center of 

constitutional movement, as well as of the formation and dissemination of 

progressive national ideas. This process, particularly in Shushi, attracted like a 

                                                
24 Փայլակ, № 38, 18 հունիսի, Շուշի, 1917: 
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magnet enlightened young men from different parts of Armenia. Thanks to their 

cooperation with the locals, the movement gained momentum and the new ideas 

spreading from Shushi reached the provinces of Armenia as well. This led to a new 

revival of the national liberation struggle in Armenia in the late 19th and early 20th 

centuries. 

ВАГРАМ БАЛАЯН 

АРЦАХ КАК ЦЕНТР ФОРМИРОВАНИЯ И  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ ИДЕЙ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВЕКОВ) 

Ключевые слова: Арцах, Шуши, прогрессивный, освободительный, нацио-

нальная идеология, интеллигент, образование, конститу-

ционный, свободомыслящий, государственность. 

Начиная со второй половины XIX века Арцах стал центром формирова-

ния, становления и распространения конституционного движения, свободо-

мыслия, прогрессивных национальных идей. Соответствующая среда, в част-

ности, город Шуши, магнитом притягивал к себе проживающих в различных 

уголках армянских земель просвещенных сынов, которые в сотрудничестве с 

местными деятелями, придали новое качество этим настроениям. Развившиеся 

в Шуши новые идеи распространились также в провинциях Армении. Все это 

стало серьезным толчком для нового пробуждения национально-освободи-

тельной борьбы в Армении в конце XIX и начале XX веков. 

 



 

ԱՐՄԻՆԵ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

Արցախի պետական համալսարան 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԲԱՐԲԱՌԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ԿԱԶՄԱԽՈՍԱԿԱՆ 

ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ԼԵԶՎԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Բանալի բառեր՝ Լեզու և մշակույթ, Ղարաբաղի բարբառ, ճանաչողական լեզվա-
բանություն, բառիմաստ, լեզվամտածողություն, արտալեզվա-
կան իրողություններ, վերաիմաստավորում:  

Լեզվի դարձվածապաշարը յուրաքանչյուր ժողովրդի մշակութային և 
պատմական ժառանգությունն է, և շատ դեպքերում դարձվածի իմացությունը 
պայմանավորված է լինում տվյալ երկրի մշակույթի ու պատմության հետ 
ունեցած կապով: Մշակույթ հասկացությունը սահմանվում է որպես հասարա-
կության և մարդու զարգացման որոշակի մակարդակ, որն արտահայտվում է 
մարդկանց գործունեության և կյանքի կազմակերպման ձևերով: Մշակույթն 
ընդգրկում է մարդաբանությունը, որով բացատրվում են մի շարք երևույթների 
առաջացման ու զարգացման ընթացքը, դրանց փոխանցման սոցիալական և 
քաղաքակրթական հետևանքները1: Իսկ լեզվի կապը համամարդկային և 
ազգային մշակույթի հետ անփոփոխ է: Թեև դարձվածները, որպես լեզվական 
առանձնահատուկ երևույթ, իրենց արմատներով գնում են դարերի խորքը, 
սակայն բառերի համեմատությամբ, լեզվի զարգացման համեմատաբար ուշ 
շրջանի արդյունք են՝ կապված մարդու լեզվամտածողության զարգացման 
ավելի բարձր մակարդակի հետ2: Մարդն ամենաշատ դարձվածներ կազմել է իր 
մարմնի մասերի ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին օրգանների անվանում-
ներով՝ վերաիմաստավորելով դրանք և հարաբերելով իր գործունեության 
տարբեր ոլորտներին: Իրեն շրջապատող երևույթներին կենսականություն 
հաղորդելու ձգտումով նա դրանց վերագրել է մարդկային հատկանիշներ:  

Պատմամշակութային համապատկերը բնորոշ է ամենից առաջ բնիկ 

                                                
1 Н. Дж. Смелзер, Социология, Москва, 1994, сс. 41-43. 
2 Խ. Բադիկյան, «Դարձվածային միավորների ծագումը և նրանց առաջացման աղբյուրները», 

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գիտական աշխատություններ, 

հ. 6, Երևան, 2003, էջ 37: 

https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B1%D5%B6%D5%A9%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%A1&action=edit&redlink=1
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դարձվածներին, քանի որ հենց դրանք են արտացոլում տվյալ հանրության 
պատմական իրականությունը, ավանդույթներն ու սովորույթները: Աչքի 
ընկնելով իրենց պատմական և ճանաչողական արժեքներով՝ դրանք ստեղծվում 
են ժողովրդի համար կենսական նշանակություն ունեցող այնպիսի իրադարձու-
թյունների առիթով, ինչպիսիք են ծնունդը, պսակադրությունը, մահը և այլն:  

Այսպես՝ Ղարաբաղի բարբառում անգուճը կըտըրէլ/ըռնօտէլ դարձվածը 
«տղային նշանել» իմաստով է գործածվում: Հարսանիքի մսացուն մորթելու 
ծիսակարգը տարբեր նկարագրություններով հայտնի է հայկական տարբեր 
մշակութային շրջաններից: Սովորույթի համաձայն՝ մորթվում էր մատղաշ 
կենդանի՝ արջառ կամ խոյ: Ամուսնացող երիտասարդը հարսանյաց ծեսի հե-
րոսն էր, որը, ըստ այդ ծեսի, խորհրդանշորեն մեռնում և նորից էր ծնվում3: 
Նրան փոխարինում էր մորթվող անասունը, և դա համարվում էր մարդկային 
զոհի փոխարինումը կենդանականով (առկա է նաև հնդեվրոպական այլ 
էթնոմշակութային ավանդույթներում): Այդ համարժեքությունը երևում է նաև 
հայերեն առն բառի նշանակությունների մեջ՝ «խոյ» և «այր, տղամարդ»4: 
Մորթվող կենդանու՝ զոհի ականջը կտրում, այսինքն՝ նշան էին անում և 
փեսացուին էլ դիմում էին ամուսնությունն ակնարկող «ականջը կտրել»-ու 
արտահայտություններով:  

Հարսանյաց ծիսական արարողությունների մեկ այլ դրվագ է ամփոփում 

խընձö րը մաշկան տօ՛, վէր վէր չընգավ, փըսըկէլի վախտըն ա դարձվածը: 
Խնձորն աղջկա, հարսնացուի վրա նետելը նրան հավանելու, յուրային դարձ-
նելու և արգասաբերությամբ օժտելու խորհուրդն ուներ5: Արցախցու պատկե-
րացումներում, աղջկա փարթամ հասունությունը նաև նրա մարմնի բարե-
մասնության և սերնդաշարունակության երաշխիքն էր համարվում: Այդ փար-
թամությամբ աչքի ընկնող աղջկա վրա նետված խնձորը գետնին չէր ընկնի:  

Ղարաբաղի բարբառի կըլöխը կապէլ դարձվածը ևս «ամուսնացնել» է 
նշանակում՝  պահպանելով իր մեջ հարսանեկան արարողության մի մասնիկը, 
երբ հարսին հագցնում էին օծված պսակազգեստը և աղջկական գլխաշորը 
հանելով՝ ամուսնացած կնոջ գլխաշոր էին կապում6: 

Ընտանիքի և ընտանեկան կենցաղի մասին ավանդված տեղեկությունները 

                                                
3 Զ. Խառատյան, «Ամուսնական զույգի ծիսական համարժեքները հայոց հարսանիքում», 

Հանրապետական գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական 

դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքները, Զեկուցումների հիմնադրույթներ, 

Երևան, 1990, էջ 27-28: 
4 Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. Ա, Երևան, 1926, էջ 261: 
5 Ռ. Նահապետյան, Աղձնիքահայերի ընտանիքը և ընտանեկան ծիսակարգը, Երևան, 2004, էջ 

156: 
6 Ս. Լիսիցյան, Լեռնային Ղարաբաղի հայերը, Երևան 1981, էջ 47: 
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վկայում են հայկական եռասերունդ ընտանիքի գոյության մասին, որը կազմ-
վում էր մի կին, մի ամուսին սկզբունքով, ընդ որում՝  ամուսինը պետք է համար-
վի կնոջ գլուխը, նրա փառքը և օրենքը7: Բարբառի կըլխէն տարը ՝ «ամուսին, 
այր» իմաստով և կըլö խը կըտըրած՝ «ամուսինը մեռած, այրի» իմաստով 
դարձվածները այս հարաբերությունների վառ արտահայտությունն են:  

Արցախցու հավատքի ուժի խտացումն են կըլխավը մատաղ քյինիլ, կըլ-
խավը պըտըպատ անէլ/շօռ տալ դարձվածները, որ նրա անմնացորդ նվիրումն 
են նշանակում ու նաև օրհնանքի զորություն ունեն՝ կըլխէտ մատաղ ինիմ, 

կըլխավըտ պըտըպատ անիմ: Սրբատեղիներում կատարվող եռաշրջանը չարից 
պաշտպանելու, չար ուժերին այդ շրջանակի մեջ առնելու խորհուրդն ուներ: Նո-
րապսակ զույգի տուն մտնելու ժամանակ նույնպիսի եռաշրջան էր անում 
փեսայի մայրը, որով ասես զոհաբերում էր իրեն, ինչպես մատաղի ոչխարը կամ 
եզն են զոհաբերում: Ժողովրդի մեկնաբանությամբ՝ ծեսի նպատակը 
ամուսնացողներին միմյանց ամուր կապելը և նրանց հարաբերությունները չար 
ուժերից պաշտպանելն էր8: 

Քրիստոնեական բնույթ ունենալով՝ արցախցու հավատքը մնացորդներ 
ունի նաև հեթանոսական անցյալից, որը երևում է հատկապես հոգու հավատքի, 
ֆիզիկական երևույթների և բնության առարկաների պաշտամունքում: Կազմա-
խոսական բաղադրիչով մի շարք դարձվածներ թաղման ծեսերից մնացած 
արտահայտություններ են կամ անեծքներ, որոնցում ևս արտացոլվում են 
արցախցու կենսակերպի ու մտածողության հնամենի գծերը: Ցավն ու ողբեր-
գությունն արտահայտելու հետ մեկտեղ, թաղման ծեսի բուն խնդիրն էր սիրա-
շահել, գոհացնել հանգուցյալի հոգուն, հմայական գործողություններով վանել 
չար ուժերին9:  

Մինչև XX դարի սկիզբը հանգուցյալին հողին հանձնելու նախապատրաս-
տություններից մեկը պատանքելն էր, հատկապես գյուղական վայրերում: Սա 
նախ կրոնական հիմք ուներ, ըստ որի՝ մարդու մարմինը պետք է մերկ հանձնվեր 
այն հողին, որից ինքը գոյացել էր, ապա՝ սոցիալական10, կամ էլ ընկերքի 
նմանողությամբ խորհրդանշում էր մարդու երկրորդ ծնունդը այլ կյանքի 
համար11: Պատանքը ձևում էին և բամբակե հաստ թելով կարելով՝ փաթաթում 
ննջեցյալի մարմնին. երևույթի պատկերացումն էլ մնում է իրըէսըտ կարիմ 

անեծք-դարձվածի հիմքում: 

                                                
7 Վ. Բդոյան, Հայ ազգագրություն. համառոտ ուրվագիծ, Երևան, 1974, էջ 119: 
8 Ս. Լիսիցյան, նշվ. աշխ., էջ 61: 
9 Ե. Հարությունյան, «Հայ ժողովրդական սգո երգեր», Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, 

հ. 24, Երևան, 2007, էջ 143: 
10 Վ. Բդոյան, Հայ ազգագրություն, էջ 178: 
11 Ե. Հարությունյան, նշվ. աշխ., էջ 156: 
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Հեթանոսական շրջանից եկող ողբերգական պարերի, մոխրապաշտության 
մասն էին կազմում մազերը փետելու, գլխին մոխիր թափելու և այլ գործո-
ղություններ, որոնք էլ ժառանգություն էին նախնադարյան հասարակությու-
նից12: Կանայք պատրաստ էին հրաժարվելու իրենց գեղեցկությունն ու պար-
ծանքը կազմող հյուսերից, իսկ տղամարդիկ կտրում էին մորուքը: Այս դեպքում 
ամբողջը փոխարինվում է խեղանդամություն չառաջացնող մասով՝ մազով13: 
Կրակապաշտության վաղ շրջանում մարդիկ մոխիրն օգտագործում էին մեռածի 
մարմինը նեխումից զերծ պահելու համար: Երևույթի խոսքային արտահայտու-
թյուններն ավելի երկար են պահվում լեզվում, հատկապես բարբառային 
շերտերում: Տարբեր իմաստներով սա երևում է նաև Ղարաբաղի բարբառում, 
ինչպես՝ մօխրավ անէլ՝ «վնասազերծել», «քողարկել», մօխըրվիս տու՝ մարդուն 
մահացած տեսնելու չարակամություն: Ղարաբաղի բարբառում մազյէրը քան-
դիլ, կըլխէն մօխէր ածէլ դարձվածները դրանց վկայությունն են: Ինքնախարա-
զանման ու ինքնազոհության ձևերից են մարմինը ծվատելու, արյունաշաղախ 
լինելու գործողությունները, որոնք անձնվիրության ու հավատարմության 
խորհուրդն ունեին և պահպանվել են ր ն ցըրըէվ տալ դարձվածում: 

Հանգուցյալի մարմնի խնամքը, սովորության համաձայն, կատարվում էր 
տախտակի կամ տաշտակի վրա14, որից էլ ավանդվել է մազյէրըտ տըխտակէն 

սանդրիմ դարձվածը: 
Շատ ժողովուրդների նման արցախցու պատկերացումներում էլ արևը 

կյանքի, ծննդի ու ամենայն բարու խորհրդանիշն է: Օրհնում և երդվում էին նրա 
արևով, աղոթում նրան: Արևածագին «իմ իրըէսըս քու վըէննանըտ տակը» 
աղոթքով արևին են մրմնջացել հոգսերն ու բաղձանքները15: Սա արևի պաշտա-
մունքի վերապրուկ է, որը բանաձևվել է նաև Ղարաբաղի բարբառում: 

Սովորական է եղել արշալույսի՝ որպես կույսի ըմբռնումը հայ ժողովրդա-
կան հավատքում, արշալույսին պարզապես լույս կամ սուրբ լույս են անվանել16: 
Լույսը հայերենում շատ է օգտագործվում «ուրախություն» իմաստով, և 
հարսանիքի, ծննդաբերության ու այլ առիթներով միմյանց շնորհավորում են 
աշկըտ լ ս, աշկուտ լ ս մ կէնա՝ նկատի ունենալով ուրախությունն ու 
լույսի մաքրությունը:  

Ինչպես աշխարհիկ կյանքում, այնպես էլ կրոնական սովորություններում, 
ըստ ծիսակարգերի իրացվող պատժաձևերի հետքեր են մնացել արցախյան 

                                                
12 Վ. Բդոյան, նշվ. աշխ., էջ 174: 
13 Ե. Հարությունյան, նշվ. աշխ., էջ 140: 
14 Նույն տեղում, էջ 155: 
15 Ե. Լալայան, Երկեր, հ. 2, Երևան, 1988, էջ 173: 
16 Մ.  Աբեղյան, Երկեր, հ. 7, Երևան, 1975, էջ 38: 
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կենցաղի ու բանահյուսության մեջ: Վաղեմի ժամանակներում անբարոյական 
կանանց կամ տղամարդկանց նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցներից մեկի՝ 
անարգանքի նշան էր համարվում նրանց մազերը կտրելը17: Այդ սովորության 
մնացորդ է մազյը/ծամը կըտըրած դարձվածը, որը Ղարաբաղի բարբառում ևս 
վերոնշյալ իմաստն ունի: 

Տարբեր հանցագործությունների ու զանցառությունների համար մեղավոր-
ներին (օտար կամ յուրային) պատժի էին ենթարկում, երբեմն նաև հրապարա-
կավ: Ընդունված էր, օրինակ, քիթը շիկացած շամփուրով դաղելը18: Ժողովրդա-
խոսակցական բառաշերտում էլ պահպանվել է քըէթը դաղէլ/թակէլ դարձվածը: 

Վաղ հեթանոսական ժամանակների սովորությամբ մեղսագործներին հրա-
պարակավ պատժում էին՝ հագուստը նավթով ողողելով (ծանր հանցագործները 
պատիժը կրում էին մերկ մարմնով), դեմքը սևացնելով նավթի թանձր մա-
ծուկով19: Այդ սովորությունից են եկել սըվիրըէս անէլ, սըվիրըէս ինիլ դարձ-
վածները:  

Պատժի այս տեսակներն էլ արտացոլվել են որոշ սպառնալիքներում, 
որոնցով մարդիկ իրենց զայրույթն են արտահայտել՝ իրըէսըտ մօր ըմ քըսլական, 

ծամըտ կըտըրլական ըմ, աշկէրըտ տ ս կտամ, հափուռըտ ածէմ20 և այլն: 
Դեռևս նախնադարյան հասարակություններում տարածված երևույթ էր, 

որպես հաղթության նշան, կտրել պարտության մատնվածների վերջույթները, 
գլուխը, քիթը կամ ականջը: Փոքր-ինչ քաղաքակրթվելով՝ ծայրատելու փոխա-
րեն քիթն ու ականջը ծակում և օղակ էին անցկացնում, որով ցույց էր տրվում 
վերջիններիս հպատակությունն ու պատկանելությունը21: Հայկական իրակա-
նության մեջ վաղեմի այս սովորությունը պահպանվել է մատաղացու կենդանու 
ականջը ծակելու կամ կտրելու արարողությամբ և նույն խորհուրդն է կրում, 
քանի որ մատաղը հենց զոհ է, հպատակ՝ նախատեսված որպես Աստծու պատ-
կանելություն: Սրանց հետքերը կարելի է տեսնել Ղարաբաղի բարբառի քըէթը 

հըղլակ քըցիլ՝ «սանձել, հնազանդեցնել» և ընգուճէն օղ անէլ՝ «մեկի պատվերը, 
խրատը միշտ մտքում պահել» դարձվածներում: Թեև ընգուճէն օղ անէլ-ը արդեն 
վերաիմաստավորվել է, սակայն սա ևս ենթադրում է մեկի հնազանդությունն ու 
ակամա ենթարկվելը: 

Հաղթանակի հետ առնչվող ծեսերից էր նաև պարտվածի արյունը խմելը, 
որ դեռևս տոհմացեղային հասարակություններից եկող սովորություն էր և 

                                                
17 Վ.  Բդոյան, Հայ ազգագրություն. համառոտ ուրվագիծ, էջ 171: 
18 Լ. Հարությունյան, Նշխարներ Արցախի բանահյուսության, գ. 2, Ստեփանակերտ, 2004, էջ 226: 
19 Նույն տեղում, էջ 233: 
20 Ա. Ղազիյան, «Արցախ», ՀԱԲ, Երևան, 1983, էջ 166: 
21 Ե. Լալայան, «Ծիսական կարգերը հայոց մեջ», Ազգագրական հանդես, հ. 21, Երևան, 1911, էջ 

190: 
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արյան միջոցով հակառակորդի քաջությանը հաղորդվելու պատկերացումն էր 
կրում: Ժամանակի ընթացքում ավելացել է վրեժի նշանակությունը22: ր նը 

խըմէլ դարձվածը, կապվելով այս սովորության հետ, պահպանել է «պատրաստ 
լինել սպանելու՝ արյուն թափելու» իմաստը:  

Ճանաչողական լեզվաբանության դրույթներից մեկի համաձայն՝ մարդու 
գիտելիքները վճռական նշանակություն ունեն նրա վարքագիծն ու գործու-
նեությունը որոշելու հարցում, իսկ լեզվաիմացությամբ պայմանավորված է նրա 
լեզվական վարքականոնը23: Դարձվածների ծագման հիմքում կարող է ընկած 
լինել նաև մարդու կենսափորձը, բնության երևույթներին ու կենդանական աշ-
խարհի առանձնահատկություններին քաջածանոթ լինելը: Հենց կենսափորձի 
շնորհիվ մարդը գիտի, որ ձեռքով ձուկ բռնելիս այն պետք է գլխից բռնել: 
Լեզվում ձուկը գլխից բռնել բառակապակցությունը վերաիմաստավորվելով 
ձեռք է բերել դարձվածի արժեք: Ղարաբաղի բարբառում ծ կունը կըլխան 

փըռնէլ դարձվածը այդ վերաիմաստավորման համարժեքն է, որ նշանակում է 
«գործին հմտությամբ ձեռնամուխ լինել»: 

Իսկ կյ լին մօրթէն ճիտը քըցիլ/ըղնէլ դարձվածը «համառել, հակառակել» 
իմաստով ամփոփում է այդ կենդանու ֆիզիկական բնույթից բխող 
նմանությունը, քանի որ գայլի վիզը անդյուրաթեք է, և մի բան տեսնելու համար 
պետք է ամբողջ մարմնով շրջվի՝ համառելով ու հակառակվելով այդ բնույթին: 

Վէզը տակավը տալ նշանակում է «մի բան հանձն առնելով՝ ջանադրաբար 
աշխատել»՝ ինչպես լծկան եզը: 

Մեր նախնիները հստակ պատկերացում ունեին կենդանիների բնավորու-
թյան, վարքի մասին: Օրինակ՝ շանը որսի տանելուց առաջ նրան սոված էին 
պահում: Նման պատկերացումները հանգեցրել են մարդկային մտածողության 
պատկերավոր համադրությանը. փօրը վէց-վէց անէլ դարձվածը սկզբնապես 
ուներ փօրը վըէրս-վըէրս անէլ ձևը, որ նշանակում է «սոված լինել, որս կան-
չել»24:  

Արտաքին աշխարհի մասին մարդու ունեցած պատկերացումներն արտա-
հայտվում են նաև նրա ձեռք բերած գիտելիքների լեզվական ձևերի իմա-
ցությամբ: Լեզվական և արտալեզվական միջոցների ամբողջությամբ էլ ձևա-
վորվում է աշխարհի լեզվական պատկերը: Մի շարք դարձվածներում պահ-
պանվել է խորհրդանշային գործողությունների ենթատեքստը, որը հենց այդ 
պատկերի յուրովի ընկալումն է: 

Ղարաբաղի բարբառում գործածական է պօրտը մին տըէղ կըտըրվէլ 

                                                
22 Վ.  Բդոյան, Հայ ազգագրություն, էջ 167: 
23 Լ. Խաչատրյան, Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց, Երևան, 2017, էջ 291: 
24 Լ. Հարությունյան, նշվ, աշխ., էջ 185: 
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(մանկությունը մի տեղ անցկացնել, տեղանքին լավ ծանոթ լինել) դարձվածը: 
Հավատում էին, որ պորտը կտրվելուց հետո տունը նրա համար դառնում է սուրբ 
օջախ: Ըստ հնագույն սովորության՝ նորածին տղա երեխայի պորտը կտրում և 
ձգում էին տնից դուրս, հեռու մի տեղ՝ հավատալով, որ տղան այդպիսով ակտիվ 
կյանք կվարի25, մինչդեռ աղջիկ երեխայինը պահում էին տան խոր անկյունում՝  
տնային կյանքին նրա նվիրվածությունը կանխորոշելով: Այս դեպքում 
ժողովուրդը լեզվական ընդհանրացում է կատարել՝ երևույթի բնախոսական 
նշանակության ընկալումից հասնելով նրա բարոյական նշանակության 
ընկալմանը: Պօրտը տ ս մը կըտըրած/քյ չ ն ընգած կամ պօրտը շօն 

տարած դարձվածների «պարապ-սարապ թափառող» իմաստը արդեն 
փոփոխված երանգով է կապվում այդ սովորությանը: 

Կենցաղում մշտապես գործածվող իրերից էին մաղն ու խախալը՝ ալյուրն 
ու ընդեղենը մաղելու համար, որոնք իրարից տարբերվում են անցքերի չափե-
րով: Հարստության ու լիության հիմնական չափանիշ էր համարվում հացահա-
տիկը, որի հետ կապված էլ ալյուրի մաղը ևս դիտվում էր որպես առատության 
ու սրբության խորհրդանշան: Ուստի պատահական չէ, որ կենսական ամենակա-
րևոր գործողություններն արցախցին համեմատեր այդ խորհրդանշանի հետ: 
Վերաիմաստավորելով լեզուն նմանեցրել է մաղելու գործողությունը «գլխավո-
րը երկրորդականից տարբերելու» իմաստին ընգուճէն մինը մաղ շինիլ, մինը՝ 

խախալյ դարձվածով:  
Ղարաբաղի բարբառում հետաքրքիր ծավալումներ ունեն կազմախոսական 

որևէ բաղադրիչով և մի անորոշ դերանունով կազմված դարձվածները: Այս 
իմաստային դաշտի միավորները, փոխաբերաբար գործածվելով, ձեռք են 
բերում չափ ու քանակի իմաստային դաշտին բնորոշ հատկանիշներ: Հայտնի է, 
որ հասարակության զարգացման վաղ շրջանում որպես չափման միավորներ են 
ծառայել կենցաղային տարբեր բնույթի իրեր: Սովորական երևույթ է եղել նաև 
չափվող առարկաների մեծությունը մարմնի մասերի հետ համեմատել: Այսպես՝ 
«քիչ» կամ «փոքր» իմաստով գործածվում են մին պէրան, մին պիրընպատառ, 

մին դամարը, մին ծըէրք, մին մաննը, մին ղէյնը, մին ղէյնու մըչանք, մին կըծէյնը, 

մին կըռքըպըտառէ, մին հափուռ, մին հափըռու մըչանք դարձվածները:  
Պէրան բառը մին պէրան դարձվածում համըմբռնմամբ ցույց է տալիս մեկ 

մարդուն, ինչպես նաև՝ մեկ անգամ ասելը (մին պէրան ասէլ) կամ շարունակ 
կրկնելը, մին ծըէրք դարձվածում ծըէրքը՝ նման իրերի ամբողջություն կամ մի 
բաժին: Համըմբռնումը կարող է վերագրվել նաև մարմնի մասին բնորոշ գործա-
ռույթներին, ինչպես՝ մին փօր-ը կարող է ցույց տալ մեկ անգամ սնվելը կամ 
նվազագույն վարձատրություն, մին վըէննանը տըէղ-ը՝ փոքր տարածություն, 

                                                
25 Ե. Լալայան, Երկեր, հ. 2, Երևան, 1988, էջ 367: 
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մին վըէննը կանօխ-ը՝ սպասվածից շուտ, մին կըլօխ-ը՝ առանց դադարի, շարու-
նակ կատարվելը, մին աշկավ-ը՝ թերահավատությամբ, խտրականությամբ վե-
րաբերվելը, մին շէլակ-ը՝ զգալի շատ լինելը:  

Իր գործունեության ընթացքում մարդն ստեղծել է մշակույթի տարբեր 
գործիքներ, որոնք նաև հանդիսացել են իրենց իսկ արարման ժամանակի 
խորհրդանիշներ: Այս առումով, մարդու գործունեությունը կարող է ծնունդ տալ 
ոչ միայն առարկաների, այլև խորհրդանիշների: 

Որպես այդպիսի խորհրդանիշներ՝ կազմախոսական դարձվածներում 
խտացված ծեսերը, վարքագիծը, ավանդույթներն ու սովորույթները ազգային 
մշակույթի բաղադրիչ են, իսկ դարձվածները՝ որպես լեզվական իմաստակիր 
նշաններ, միաժամանակ «մշակույթի լեզվի»26 նշանների դեր են կատարում:  

Լեզվական այս միավորները իրենց մեջ կուտակել են հասարակության կեն-
սափորձն ու ավանդույթի ուժով ամրակայված կարծրատիպերը, որոնցով բա-
ցատրվում են տվյալ հասարակության մտածողության չափանիշներն ու վարքա-
կանոնի դրսևորումները: Ուսումնասիրված դարձվածները յուրօրինակ ծած-
կագրեր են, որ արտացոլում են Ղարաբաղի բարբառի կենսագրությունը, բացա-
հայտում ազգային հարուստ մշակույթը և ամբողջացնում նրա լեզվական քար-
տեզը՝ հաստատելով նրա արժեքը համաշխարհային մշակույթի համատեքստում: 

АRMINE АRZUMANYAN 

A LINGUISTIC AND CULTUROLOGICAL ANALYSIS OF  

SOME SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS IN  

THE KARABAKH DIALECT 

Keywords: Language and culture, somatic phraseological units, Karabakh 

dialect, cognitive linguistics, word meaning. 

Somatic phraseological units serve as extensive linguistic and extralinguistic 

material for the study of the interrelations between language and culture. They reflect 

the history, customs and traditions of a society, and are not only meaningful 

linguistic but also cultural signs.  

Some phraseological units in the Karabakh dialect have linguistic and cultural 

peculiarities which reveal noteworthy aspects of the linguistic thought and 

conceptions of the Arts‘akh people. They also reveal the development path of the 
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Karabakh dialect, while the cognitive value of somatic idioms finalizes the linguistic 

map of the Karabakh dialect. The somatic phraseological units constitute a 

considerable stratum in the Karabakh dialect and may serve as a good ground for 

studies in word formation and semantics. 

АРМИНЕ АРЗУМАНЯН 

ЛИНГВО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ  

СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В  

КАРАБАХСКОМ ДИАЛЕКТЕ 

Ключевые слова: Язык и культура, соматические фразеологизмы, кара-

бахский диалект, когнитивная лингвистика, семантика 

слова, языковое мышление, внеязыковые реалии, пере-

осмысление. 

Соматические фразеологизмы представляют богатый языковой и внеязы-

ковой материал для исследования взаимоотношений языка и культуры. Они 

отражают историческую реальность, традиции и обычаи данного общества. 

Являясь значимыми единицами языка, соматические фразеологизмы играют 

также роль знаков языка культуры.  

Рассматриваемые в статье соматические фразеологизмы отличаются та-

кими лингвокультурологическими особенностями, которые выявляют инте-

ресные аспекты языкового мышления и представлений карабахского народа. 

Кроме того, эти языковые единицы отражают историю карабахского диалекта 

и обобщают его языковую карту. Составляя значительный пласт в карабахском 

диалекте, соматические фразеологизмы предоставляют широкие возможности 

для словообразовательных и семантических исследований. 

 



 

ԼՈՒՍԻՆԵ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

Արցախի պետական համալսարան 

«ԱՐՑԱԽ» ԵՎ «ՂԱՐԱԲԱՂ» ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ 

ՍՏՈՒԳԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Բանալի բառեր՝ Տեղանուն, ստուգաբանություն, Արցախ, Ղարաբաղ, սև այգի, 
մեծ այգի, բառապատճենում, հասարակաքաղաքական իրողու-
թյուններ:  

Տեղանունը ժողովրդի պատմության ու աշխարհագրության լեզվական պա-
հոց է, նաև տեղանուններում և տեղանուններով է ամրագրվում տվյալ ժողովր-
դի պատմությունը: Դրանցով քննելի է դառնում անցյալը, որն էլ մեզ առերեսում 
է մեր պատմությունը:  

Յուրաքանչյուր անվան մեկնաբանություն, եթե նույնիսկ այն կողմնակալ է, 
կարևոր է իր գոյությամբ, որովհետև ավելի դյուրին է դարձնում իրական պատ-
մության ու ճշմարտության վերհանումը: Արցախ և Ղարաբաղ անունների ստու-
գաբանական քննությունը եղել ու մնում է լեզվաբանների, տեղանվանագետնե-
րի քննության դաշտում: Առաջադրվել են շատ վարկածներ. մեր քննության 
նյութն առկա վարկածների զուգադրումն է*, և պատմական տեղեկանքների ու 
լեզվաբանական հիմքերի վերլուծությամբ դրանց արժանահավատության հիմ-
նավորումը: 

Արցախը տարբեր անուններով է կոչվել իր պատմաքաղաքական կյանքի 
տարբեր շրջաններում: Ադախ, Արցախ, Ծաւդէից աշխարհ, Ծաւդէք՝ սեպագրերի 
մեջ ու միջնադարյան հեղինակների երկերում: Խաչեն, Արեւելք, Արեւելից կող-

մանք, Աղուանից կողմանք, Աղուանք՝ X-XII դդ., Առան էր կոչվել նույն շրջանում 
և սակավ XIII-XIV դդ., ապա և ՝ Ղարաբաղ՝ սկսած XIV դարավերջից1:  

Արցախ տեղանվան վկայությունը դեռևս մ. թ. ա. VIII դարից է. սեպագրե-
րում վկայված՝ Ադախունի2: «Վանի կամ Արարատյան հայկական թագավորու-

                                                
* Հոդվածում ներկայացվում են քննվող տեղանուններին վերաբերող առկա վարկածները՝ թե՛ 

գիտական, թե՛ ոչ գիտական՝ գեղարվեստական կամ մտացածին մեկնաբանությունները:  
1 Բ. Ուլուբաբյան, Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը, Երևան, 1994, էջ 7: 
2 Նույն տեղում, էջ 12: 
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թյան երկու գահակալները մ. թ.ա. VIII դարում արձանագրել են, որ իրենք դե-
պի հյուսիս, հյուսիս-արևելք կատարած արշավանքներով իրենց տերությանն են 
միացրել նոր երկրամասեր, որոնց հետ է եղել նաև Ադախ-Արցախը/ սեպագրե-
րում՝ Ադախունի/: Որ Ուրտեխեն կամ Ադախունին Արցախն է, վկայում են նաև 
Սարդուրի Բ-ի արձանագրության մեջ հիշատակվող Արցախի գավառների, բնա-
կավայրերի և գետերի՝ Հարճլանք, Պարծկանք, Պիանք, Գիշի, Տրտու, Կուրական 
անունները»3: «Սարդուրի Բ-ի կողմից Գանձադռան տարեգրության հատված-
ներից մեկում Ք. ա. 741 թ. տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ և Ռուսա 
Ա-ի՝ Ծովինարի ժայռափոր արձանագրության մեջ հիշատակված է Ադախունի 
տեղանունը»4: Ռուսա թագավորի անվան հիշատակությամբ մի արձանագրու-
թյուն է հայտնաբերվել Ստեփանակերտի ու Խոջալուի դամբարանաբլուրների 
պեղումների ժամանակ, որը վկայում է հայկական այդ թագավորության մեջ 
Ադախ-Արցախ հիշատակությունը5: Թե՛ Բ. Ուլուբաբյանը, թե՛ Վ. Բալայանը, առ-
կա պատմական հնագույն աղբյուրները հիմք ընդունելով, հավաստում են Ադա-
խունի և Արցախ անունների նույնականությունը:  

Արցախը հիշատակում է նաև Ստրաբոնը՝ Օրխիստինա անվամբ. Օրխիստի-

նան Արցախի հունարեն հորջորջումն է: Ստրաբոնը, մ.թ.ա. I դարի և մ.թ. ար-

շալույսի Հայաստանը նկարագրելով որպես ականատես, նրա կազմի մեջ ներ-

կայացրել է Շակաշեն-Ուտիքը և Օրխիստինա-Արցախը՝ որպես այդ երկրի բուն 

նահանգներ6: 

Արցախ տեղանվան վկայությունը՝ Արձախ հնչատարբերակով տեսնում ենք 

հայ պատմագրության մեջ. «Տասներորդ նահանգն է Արցախ կամ Արձախ»: Ըստ 

Բուզանդի Պատմության՝ IV դարի երկրորդ կեսին «ամուր գաւառն Արձախայ» 

բաժանվեց Մեծ Հայքից7: Եղիշեն նույնպես հիշատակում է Արձախ անունը՝ երեք 

անգամ8:  

Ադախ հնչատարբերակով տեղանուն նույնպես հիշատակված է հետագա 

ժամանակների հայկական աղբյուրներում: Ուլուբաբյանի կարծիքով՝ Ադախ 

                                                
3 Յ. Կարագյոզյան, Սեպագիր տեղանուններ Այրարատում և հարակից նահանգներում, Երևան, 

1998, էջ 40-41: 
4 М. В. Никольский, “Клинообразные надписи Закавказья”, Материалы по археоло-

гии Кавказа, V, Москва, 1896, с. XXXI, Г. А. Меликишвили, Урартские клинооб-

разные надписи, Москва, 1960, с. 266. 
5 Բ. Ուլուբաբյան, նշվ. աշխ., էջ 18: 
6 Страбон, География, (Перевод, статья и комментарии Г. А. Стратановского под 

общей редакцией проф. С. Л. Утченко. Редактор перевода проф. О. О. Крюгер), 

Москва, 1964, XI, XIV, 5.  
7 Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ, Պատմութիւն Հայոց, Թիֆլիս, 1912, էջ 314: 
8 Եղիշէ, Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1859, էջ 72, 97, 99:  
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նախնական անվանումն անխաթար պահպանվել է միջնադարում. նույն՝ Ադախ 

անունով բնակավայր գոյություն ունի Գանձասարի վանքի մոտերքում: Այդ մա-

սին վկայում են նաև Մխիթար Գոշը, Ստեփանոս Օրբելյանը և ուրիշներ:9 Վ. Բա-

լայանը հավանական է համարում «Ադախ-Արցախ մեկ բնակավայրի անվան հե-

տագա տարածումը ողջ նահանգի վրա»10:  

Այդ ամենից անվան ստուգաբանության առաջին վարկածն է առաջ քաշ-

վում՝  Արցախն Ուրտեխե-ի հնչյունափոխված տարբերակն է:  

Ուրտեխե-Արձախ-Արցախ նույնականության փաստի առիթով Հովհ. Կա-

րագյոզյանը, հղում անելով Մ. Նիկոլսկուն11, նշում է, որ անունը «հիշատակվում 

է միայն Սարդուրի Բ-ի մոտ՝ Սևանա լճի հարավային ափին, Ծովակ գյուղում 

գտնված արձանագրության մեջ, իսկ Ուրտեխե-Արձախ զուգահեռը, առանց լեզ-

վական քննության, առաջին անգամ առաջարկել է Գ. Ղափանցյանը»12։ Կարագ-

յոզյանի մեկնաբանությամբ՝ Ուրտեխե երկրանվան մեջ ու-ն հավանաբար հնչել 

է օ, այսինքն՝ Օրտեխե, քանի որ հայերենին հատուկ է ոչ թե ու>ա, այլ օ>ա 

հնչյունափոխությունը, որը սպասելի է նաև տվյալ դեպքում: Սակայն, ուրար-

տահայկական անցումներում t > ձ հնչյունափոխություն հայտնի չէ, ուստի, կա-

րելի է եզրակացնել, որ, հավանաբար, գոյություն է ունեցել նախնական 

*Orqehe ձևը։ Եվ հայերենին հասել է այդ ձևից առաջացած *Orgehe տարբե-

րակը, որից о >ա, е>ա անցումներով g>ձ հնչյունափոխությամբ և վերջին կի-

սաձայն е-ի անկմամբ ստացվել է Արձախ, որը վկայված է, իսկ հետագայում 

ձ >ց հնչյունափոխությամբ՝ Արցախ, որը նույնպես վկայված է13:  

Խոսելով Գ. Ղափանցյանի տված քննության մասին՝ Կարագյոզյանը մեկնա-

բանում է. «Այն, սակայն, լայն տարածում չի գտել, թերևս, լեզուական քննու-

թեան ենթարկուած չլինելու համար, կամ որոշ շրջանակների՝ նրա որոշակի քա-

ղաքական նշանակութիւնը երկուստեք անտեսելու կամ քօղարկել ցանկանալու 

պատճառով»14:  

Բաբկեն Հարությունյանը Արցախի տեղադրության հարցի շուրջ իր դիտար-

կումներում նշում է, որ «սեպագիր արձանագրությունների լեզուն չի տարբերա-

                                                
9 Բ. Ուլուբաբյան, նշվ. աշխ., էջ 13: 
10 Վ. Բալայան, Արցախի պատմություն, Երևան, 2002, էջ 34: 
11 М. В. Никольский, “Клинообразные надписи Закавказья”, Материалы по археоло-

гии Кавказа, V, Москва, 1896, с. XXIX. 
12 Г. А. Капанцян, Chetto-Armeniaca, Ереван, 1931, с. 104. 
13 Հ. Կարագյոզյան, «Արևելյան Հայաստանի ուրարտական տեղանունները», ԼՀԳ № 10, 1978, 

էջ 55-76: 
14 Հ. Կարագյոզյան, նշվ. աշխ.: 



 

352 Լուսինե Մարգարյան  

կում ու և ո հնչյունները, այսինքն՝ թե՛ մեկը և թե՛ մյուսը տրվում են ու գրու-

թյամբ: Սակայն Օրքիստենե անվանաձևը վկայում է, որ Ուրտեխեն հնչել է Օր-

տեխե: Ավելի ուշ հայկական աղբյուրների Արդախ անունը պարզորոշ ցույց է 

տալիս, որ կատարվել է օ >ա հնչյունափոխությունը, որը հատուկ է հնդեվրո-

պական լեզուներին: Այդ կարող էր կատարվել այն դեպքում, եթե Կուրի և Արաք-

սի միջագետքը բնակեցված լիներ հնդեվրոպական հայկական բնակչությամբ: 

Բոլոր «պատմագիտական» մարզանքները՝ նշված շրջանում աղվանական կամ 

կովկասյան ցեղերին ազգակից բնակչություն տեսնելու վերաբերյալ, անիմաստ 

են ու անպտուղ»15: Այսինքն՝ Արցախը վաղնջական շրջանից էլ հայալեզու բնա-

տարածք էր:  

Ուրարտերենի և հայերենի տվյալները զուգադրելով՝ բանասեր Արտավազդ 

Նազարյանն էլ գրեթե նույն վարկածն է դիտարկում՝ մեկ այլ մեկնաբանությամբ: 

Մատնանշելով բիայնական արքայի՝ Սարդուրի Բ-ի՝ «Կտրեցի մինչև Ուրթե-

խե երկիրը» արձանագրությունը և Ուրթեխե-Արցախ նույնականությունը՝ նա 

որպես բառարմատ է դիտում Որթ-ը: Նաև նշում է, որ ուրարտերենում Ու սեպա-

գրով արտահայտվում էր նաև Օ հնչյունը, որի համար այդ լեզվում առանձին 

գիր չկար: Ուրարտերենը չի տարբերակում նաև Տ և Թ հնչյունները: Ուրեմն Ուր-

թեխեն կարող էր արտասանվել նաև Օրթեխե/Օրտեխե: Ըստ այդմ՝  ուրարտերե-

նը հարազատորեն պահպանել է բնիկ հայերեն Որթ (Խաղողի վազ, դյուրաթեք 

ճյուղ) բառը: Հայտնի է, որ Ո տառը հին հայերենում կարդում էին պարզապես 

Օ: Այն, որ ուրատերեն Ուրթեխե-ի Ու-ն հնչել է Օ, ապացուցում է նաև հունարե-

նով ավանդված Արցախի հնագույն հիշատակություններից մեկը՝ Օրխեստենե՝ 

Օրխիստինա, - հաստատում է Նազարյանը16: Ըստ այդմ՝  նա հանգում է, որ մեր 

թվարկության սկզբներին բառի արմատը հնչել է Որթ կամ Որթս (կանոնավոր 

հայցականով), իսկ ամբողջ բառը հնչել է Օրթսախ: 

Եխե/ախ վերջնամասնիկը խուռաուրարտական հատկացուցչական-տեղան-

վանական մասնիկն է: Հայերեն հետագա զարգացումներում Թ+Ս հնչյունախում-

բն օրինաչափորեն դառնում է Ց: Դա էլ հենց պատճառ է հանդիսացել, որ բառի 

իմաստը մթագնվի, և Օրթսախը, դարձյալ հայերենի օրինաչափություններով, 

դառնա Արցախ, ինչը և հայերենով հաղորդվել է V դարից:  

Պատմական աղբյուրներին զուգահեռ՝ լեզվաբանական քննությամբ ևս 

հաստատվում է Արցախ տեղանվան վաղնջականությունը:  

Արցախ բառը բաղադրյալ կազմություն ունեցող անվանում է դիտվում:  

                                                
15 Բ. Հարությունյան, «Արցախի, Հայոց Արևելից կողմերի և Ղարաբաղի տարածքի հարցի 

շուրջը», ՊԲՀ № 1-2, 1994, էջ 265: 
16 Ա. Նազարյան, «Ի՞նչ է նշանակում Արցախ», Արագածոտն թերթ, 2013, մարտ 13: 
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Գրիգոր Ղափանցյանը, իսկ նա անառարկելիորեն Ուրտեխեն նույնացնում 

է Արցախին, հաստատում է, որ Հայաստանի տեղավանագիտության մեջ պահ-

պանվել են մի շարք անուններ –ախ վերջավորությամբ17. ինչպես՝ Աթթախ, Շա-

տախ, Քաշախ, նաև Արձախ/Արցախ/: Այդ –ha մասնիկը խուռաուրարտական –

hi հատկացուցչական-տեղանվանական մասնիկն է՝ i-a հերթագայությամբ: 

Գևորգ Ջահուկյանն այս կարծիքը հավանական է համարում՝ նկատի ունենալով 

ածանցի տարածման ոլորտը ու նաև հնարավոր համարում խեթալուվական աղբ-

յուրից առաջացումը18: Տեղանվանիշ այս ձևույթը, փաստորեն, նշված հնագույն 

այդ ժողովուրդների հետ ունեցած մեր հարաբերությունների վկայությունն է:  

Անվան արմատ է դիտվում արձ/արձն-ը, որը նշանակում է քար, ժայռ: Այդ 

վարկածը հավաստող փաստեր ևս առկա են: Այսպես՝ Հարություն Խուդանյանը, 

քննելով Ալզի/Աղձնիք/ տեղանվան ստուգաբանությունը, հանգում է այն տեսա-

կետին, որ Աղձնիք-ի հիմքում ընկած է Աղձն/Արձն տեղանունը, որը եղել է Աղձ-

նիքի առաջին գավառը: Ապա, միևնույն արմատածագումնաբանական առնչակ-

ցության մեջ է դիտարկում Ալզի/Աղձն/Արձն տեղանունները: Ամփոփելով՝ նշում 

է, որ աղձ/արձ արմատը, ըստ երևույթին, ընկած է պատմական Հայաստանի մի 

շարք տեղանունների հիմքում և նշանակում է ժայռոտ, լեռնային, քարքարոտ 

միջավայր ունեցող կամ այդպիսի տարածքում գտնվող. օրինակների շարքում 

նա նշում է Արձախ-Արցախը/ Արձախայ աշխարհ/19:  

Վահան Գայսերյանը Վանի թագավորության արձանագրություններում 

վկայված ուրարտական alzini/ բառի հավաստի մեկնություն է համարում արձ-

ը/ արձանը: Եվ նշում, որ l>ր, e>ա անցումները բնորոշ են սեպագրից հայերե-

նին անցած ձևերում: Հետաքրքրական է, որ եթե Արձախ-ը ստուգաբանվի արձ 

+ախ բաղադրիչների վերլուծությամբ, ապա այն սեպագիր արձանագրության 

մեջ վկայված alzi բառամիավորի l>ր անցումով առաջացած հայերեն արձ-ն է, 

իսկ e>ա անցմամբ հիմնավորվում է Ուրտեխե-ից Արցախ անցումը20:  

Հատկանշական է, որ բանահավաք Լևոն Հարությունյանն էլ, Արցախ տե-

ղանվան մեկնաբանության մեջ, նույն մտքին է հանգում՝  արձ արմատն է 

առանձնանշում, բայց տվյալ դեպքում այդ ստուգաբանությունն առավելապես 

                                                
17 Гр. Капанцян, Историко-лингвистические работы, К начале истории армян, Ере-

ван, 1956, с. 435. 
18 Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն. նախագրային ժամանակաշրջան, Երևան, 1987, 

էջ 331: 
19 Հ. Խուդանյան, «Ալզի (Աղձնիք) տեղանվան ստուգաբանության հարցի շուրջ», ՊԲՀ № 1, 

2012, էջ 190-191: 
20 Վ. Գայսերյան, «Սեպագիր մի քանի արձանագրությունների թարգմանության մասին», ՊԲՀ 

№ 2, 2014, էջ 154-155: 
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բանագիտական մտքի հանգում է: Նա նշում է, որ «Արցախ /Արձախ/, Կաղար-

ծի/կախված+ արձն+ի/տեղանուններն ունեն նույն արմատները՝ արձ/ն/, ինչը 

նշանակում է քար, ժայռ: Նա Արցախ բառի բառակազմական պատկերը արձ և 

եղ բաղադրիչների տրոհմամբ է ներկայացնում, իմաստը՝ քարեղեն, ժայռեղեն 

վայր: Նրա կարծիքով՝ Արցախը ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև աշխարհի հնա-

գույն տեղանուններից է:  

Այսպիսով՝ Արցախ անվան ստուգաբանական մյուս վարկածը՝ արձ+ախ բա-

ղադրիչների տրոհմամբ, մեկնաբանվում է որպես ժայռեղեն, լեռնային տարածք:  

Արցախ անվան մեկ այլ մեկնաբանություն է տալիս Ապրես Բեկնազարյան-

ցը՝ բխեցնելով այն Սար և ցախ բարդությունից՝ լեռնային ու անտառային նշա-

նակություններով: Ըստ որում, հետագայում ս հնչյունի անկմամբ բառանվանու-

մը դարձել է Արցախ21: Ըստ Ալեքսանդր Վարպետյանի՝ Արցախը ուրարտական 

ժամանակաշրջանում կոչվում էր Արիա22: Գագիկ Փխրիկ-Սարգսյանն Արցախ-ը 

մեկնաբանում է «Արի երկրի անտառածածկ մաս» նշանակությամբ: Հեղինակը 

մեկ այլ տարբերակով ար-ը համադրում է այրված, սև գույնի, իսկ ցախ-ը՝ ան-

տառ, մացառ հասկացության հետ23: Ղևոնդ Ալիշանն էլ գրում է. «Երկրամասի 

անվան ծագումն անհայտ է մնում. թերևս անհարմար չի լինի կարծել ծառերի 

ու թփերի ցախ անունից ծագած, ըստ երկրի անտառոտ բնույթի. այն մեր նախ-

նիները գրում են նաև ձ տառով»24:  

Սլավա Սարգսյանն էլ, ներկայացնելով տեղանվան բազմաթիվ ստուգաբա-

նական վարկածները, նաև մեկնաբանելով ադրբեջանական ստուգաբանական 

ճիգերը, նշում է, որ այդ անվան մեջ ծագումնաբանորեն առկա են արեգակի և 

լուսնի պաշտամունքը խորհրդանշող բառեր կամ բառարմատներ: Ար-ը խորհր-

դանշում է արեգակը: Ցախ-ը (նախանվանումը դրափոխությամբ՝ խաց), կաս 

արմատի տարբերակներից մեկն է, որը վերաբերում է լուսնին՝ ունենալով նաև 

սուրբ, պաշտամունք նշանակությունը: Ապա Սարգսյանը հանգում է այն մտքին, 

որ Արցախն ունի լեռնային սրբացված տարածք իմաստը, և ընդգծում, որ ան-

վանումը ձևավորվել է դարերի ընթացքում, ենթարկվելով փոփոխությունների՝ 

հետևյալ անցումներով՝ Կասակ-Կարսակ (երբ տեղանվան առաջին վանկի ձայ-

                                                
21 Ա. Բեկնազարեանց, Գաղտնիք Ղարաբաղի, ՍՊԲ, 1886, էջ 148: 
22 Ա. Վարպետյան, Ինքնություն, Երևան, 1993, էջ 134: 
23 Գ. Փխրիկ-Սարգսյան, «Ղարաբաղ անվան մասին», Հայաստանի Հանրապետություն, 1998, 

4-ը սեպտեմբերի: 
24 Ղ. Ալիշան, Արցախ, Երևան, 1993, էջ 7: 
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նավորից հետո հանդես է գալիս ր աճականը՝ դառնալով Կարցակ, ապա՝ Կար-

ցախ ու Արցախ՝ կ-ի անկմամբ25:  

Բոլոր այս մեկնաբանությունները պարզ հաստատում են այն իրողությունը, 

որ Արցախը հնագույն տեղանուն է, իսկ այդպիսի տեղանունների ստուգաբա-

նությունը հավանական ու անհավանական վարկածների հիմք է տալիս:  

Թե՛ պատմագիտական, թե՛ լեզվաբանական և թե՛ բանագիտական մտա-

հանգումները Արցախ անվան ստուգաբանական տարածքում մեկտեղվում են: 

Այն է՝ Արցախը վաղնջական շրջանից հայապատկան ու հայալեզու տարածք էր, 

ու որքան էլ տարբեր են տեղանվան ծագման ու նշանակության մեկնաբանու-

թյունները, միանշանակ է այդ անվան հնագույն վկայությունը պատմական հու-

շարձաններում: Փաստ է՝ որքան հին է անվան պատմությունը, այնքան մթագն-

ված է նրա բառական նշանակությունը, ինչն էլ հիմք է տալիս տարբեր վարկած-

ների գոյության, ինչը գրեթե անհնար է դարձնում այս կամ այն տարբերակը 

որպես բացարձակ ճշմարտություն ընդունելը:  

Բոլոր մեկնաբանություններում աշխարհագրական նկարագիրն է ընդգծ-

վում՝  որթաստան, լեռնային, անտառային, դաշտային: Այսօր էլ՝ հազարամյա-

կաներ անց, այդ բոլոր նկարագրերը Արցախին բնորոշ են: Բայց առաջնայինը, 

հակված ենք կարծելու, եղել է որթաստանը: Ըստ այդմ՝  ո/օ/րթս և ախ բաղա-

դրիչների վերլուծությունը կարելի է համարել Արցախ տեղանվան հավանական 

մեկնաբանությունը: Այդ մտահանգումը, կարծում ենք, հիմնավորվում է նաև 

Ղարաբաղ տեղանվան՝ որպես Արցախ-ի՝ Մեծ այգի նշանակությամբ պատճեն 

լինելու ստուգաբանությամբ:  

Սկսած XIV դարից, Արցախ հայաշխարհը պատմական աղբյուրներում Ղա-

րաբաղ է կոչվում:  

Ղարաբաղ տեղանվան մի հիշատակություն կա վրաց «Քարթլիս ցխովրե-

բա» ժամանակագրության մեջ, որտեղ կարդում ենք. «Ուլո/Հուլավու՝ Չինգիզ 

խանի թոռ/ խանը …եկավ, հասավ իր ամառային կայան Ալատաղը, իսկ ապա 

գնաց ձմռան բնակատեղի, որին արդ Ղարաբաղ ու Մուղան են կոչում»26: Ըստ 

Պարույր Մուրադյանի՝ սույն հիշատակումը Ղարաբաղի առաջին անվանանշումն 

է պատմագրության մեջ (1316-18 թթ.) 27:  

Ապա Պարույր Մուրադյանը նշում է, որ Ղարաբաղ անվանումը պարսկական 

                                                
25 Ս. Սարգսյան, Արցախի բնակավայրերը (ստուգաբանություններ), Երևան, 2018, էջ 15-17: 
26 Վրաց ժամանակագրություն, թարգմ. հին վրացերենից, առաջաբանը և ծանոթ. Պարույր Մու-

րադյանի, Երևան, 1971, էջ 112: Նաև Մելիքսեթ-Բեկ, Վրաց աղբյուրները Հայաստանի և հայերի 

մասին, հ. Բ, Երևան, 1936, էջ 59: 
27 Բ. Ուլուբաբյան, Խաչենի իշխանությունը X-XVI դդ., Երևան, 1975, էջ 41: 
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ծագում ունի: Ի տարբերություն հարթավայրային մասի, որն անվանվում էր 

Բաղ-ի Սաֆիդ (սպիտակ այգի), երկրամասի լեռնային հատվածը սկսել է ան-

վանվել Բաղ ի Սիահ, որը թուրքալեզվական իմաստավորմամբ վերափոխվել է 

Կարաբաղ-ի (Սև այգու)28:  

Ղարաբաղ անվան հիշատակում կա նաև XIV դարի պարսիկ մատենագիր 

Համդալլահ Ղազվինիի գրքում՝ 1334-44 թթ. դեպքերը նկարագրող հատվա-

ծում՝  «Առանի Ղարաբաղ»29: 

XVI դարի թուրք պատմագիր Փեչևի Իբրահիմը իր հայրենակիցների աս-

պատակությունների մասին խոսելիս (1533 թ.) նշում է նաև Ղարաբաղը. 

«Մտան Ղարաբաղ կոչված երկիրը, որն իր լեռներով ու հարուստ այգիներով 

շատ հայտնի մի գավառ է Աջեմի (Պարսկաստան-Պարսկաստանի հպատակ) 

երկրում»30: 

 XVI դարի հեղինակ Հովհաննիսիկ Ծարեցին Ղարաբաղի փոխարեն գոր-

ծածում է «Սեաւ այգի»31, սակայն չենք կարող պնդել, որ այն տարածված անուն 

է եղել Ղարաբաղի համար, որովհետև Ծարեցու մեկ այլ ժամանակակցի մոտ 

«Ղարայպաղ»32 է հիշվում այդ երկիրը:  

Ղարաբաղ անվան ստուգաբանության տարբեր վարկածներ կան: Ամենա-

տարածված մեկնաբանությունը բառի բաղադրիչների սոսկական թարգմանու-

թյամբ է վերհանվում՝ կարա (սև) և բաղ (այգի): Տեղանունների այդօրինակ 

ստուգաբանությունը ճիշտ չէ, այսինքն՝ բառիմաստը տեղանվանական նշանա-

կությանը նույնացնելը լեզվաբանորեն ու պատմականորեն չի արդարացվում: 

Առավել ևս՝ երբ այն մեկնաբանվում է համաժամանակյա դիտվածքում: Իրակա-

նում, բոլոր մեկնաբաններն առաջնահերթել են ղարա-ի մի նշանակությունը 

միայն: Ինչպես՝ Կառլ Գանը հակված էր կարա (սև)-ի տակ հասկանալու մուգ 

                                                
28 П. Мурадян, История-память поколений, Ереван, 1990, с. 76: 
29 В.  Г. Тизенгаузен, Из избранной истории Хамдаллаха Казвини и продолжений к ним 

(Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды II), Москва – Ленинград, 

Издательство АН СССР, 1941, с. 90. 
30 Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին, հ. 

Ա (Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, հ. 1, թարգմանություն թուրքերեն բնա-

գրից, ներածությունով, ծանոթագրություններով, տերմինաբանական բառարանով և հա-

վելվածով, կազմեց Ա. Խ. Սաֆրաստյան), Երևան, 1961, էջ 33:  
31 Հովհաննիսիկ Ծարեցի, Սամուէլի քահանայի Անեցայ Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց, 

Վաղարշապատ, 1893, էջ 193, Մանր ժամանակագրություններ, կազմ. Վ. Ա. Հակոբյան, հ. Բ, 

Երևան, 1956, էջ 245: 
32 Ձեռ. ՄՄ 4173, թ. 95ա, հմմտ. Մանր ժամանակագրություններ, հ. Բ, էջ 252: 
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կանաչ, թանձրախիտ իմաստները33: Նույնը նաև Ղևոնդ Ալիշանի մեկնության 

մեջ ենք տեսնում: Նա ընդգծում է, որ Արցախա աշխարհը Գարապաղ են անվա-

նում այլազգիները, որ նշանակում է Սև այգի, այսինքն՝ բազմաթիվ այգիներով 

ստվերված34, որը փաստորեն Գանի նշած թանձրախիտ նշանակության հետ է 

նույնանում:  

Մակար Բարխուդարյանցի կարծիքով էլ գործածական էր Սև այգի տարբե-

րակը, որն էլ պարսիկները թարգմանաբար դարձրել են Ղարաբաղ35:  

Իսկ Բագրատ Ուլուբաբյանի համոզմամբ՝ կարա բառի մեջ պիտի տեսնել ոչ 

թե սև, այլ նրա երկրորդ շատ տարածված իմաստը՝ մեծ: Թյուրքական լեզունե-

րում՝ ղարադամ – մեծ տուն, կամ Ղարա Գրիգոր՝ Ծարեցի Գրիգոր Մեծ իշխանին 

էին անվանում36:  

Գրիգոր Ղափանցյանը գտնում է, որ ղարա նշանակել է ցեղ, և այդպիսի 

կառույցներ է համարում Փայտակարանը, Բաղակարանը, Դաշտակարանը, 

որոնց մեջ կարան-ը՝ նույն ղարա-ն, ցեղ է կոչվում: Բագրատ Ուլուբաբյանն 

անընդունելի է37 համարում Գրիգոր Ղափանցյանի՝ Բաղակարան-Ղարաբաղ 

նույնականացմամբ մեկնաբանությունը: Ղափանցյանի այն հավաստմանը, թե 

արաբ պատմիչ Բալազուրին ունի Բաղակարան տեղանուն, որը հետագայում 

փոփոխվել ու դարձել է Ղարաբաղ, Ուլուբաբյանը հակափաստարկ է բերում՝  

Բալազուրիի «Բալական-Բաղասականը» վերաբերում էր Կուրի ձախափնյակին 

և բուն Աղվանքի Բաղասականի աղավաղումն է38: 

Փաշա Պետրոսի Օհանջանյանը Ղարաբաղը ստուգաբանում է Մեծ այգի նշա-

նակությամբ, որը համանիշ է մոնղոլերենի Ղարաբաղ ձևին: Ըստ այդմ՝ ղար բառ-

մասնիկն ունի մոնղոլական ծագում և իմաստաբանությամբ նշանակում է մեծ:39 

Լևոն Հարությունյանն էլ Ղարաբաղ անվանը մեկ այլ մեկնություն է տալիս. 

XIV դարում իր բազմաքանակ բերդերի ու ամրոցների պատճառով Արցախը կո-

չել են Ղարաբաղ, որի անհնչյունափոխ ձևն է Կալաբաղ, այսինքն՝ բերդակապ: 

Բաղ-ը ղաբ արմատի շրջված՝ դրափոխված ձևն է40: Իսկ ադրբեջանական որոշ 

                                                
33 К. Ган, Опыт объяснения кавказских географических названий, Тифлис, 1909, сc. 

70-71. 
34 Ղ. Ալիշան, նշվ. աշխ., էջ 13: 
35 Մ. Բարխուտարյանց, Արցախ, էջ 2: 
36 Բ. Ուլուբաբյան, Խաչենի իշխանությունը X-XVI դդ., Երևան, 1975, էջ 43: 
37 Նույն տեղում, էջ 44: 
38 Բ. Ուլուբաբյան, Պատմաաշխարհագրական ճշգրտումներ, էջ 178-182: 
39 Փ. Պ. Օհանջանյան, Արցախ-Ղարաբաղ, Ազատ Արցախ հրատ., 1998, էջ 53-54:  
40 Լ. Հարությունյան, Նշխարներ Արցախի բանահյուսության, չորրորդ գիրք, Ստեփանակերտ, 

2009: 
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աղբյուրներում Ղարաբաղը պեչենեգների ցեղանուն է համարվում կամ էլ բխեց-

վում գարգար ցեղանունից41:  

Աշոտ Սարգսյանն էլ տեղանվան ստուգաբանության նոր վարկած է առա-

ջադրում, ըստ որի՝ Ղարաբաղ օտարակազմ բառի հիմքում հայերեն բաղադրիչ-

ներ են՝ Առան և Պաղին (կամ՝  պաղ) և դրանք միմյանց միացնելով՝ թուրքալեզու 

եկվորներն այն իմաստավորել են ոչ թե որպես Սև այգի, այլ վայրի (բնական) 

այգի նշանակությամբ42: 

Կարա բառը բազմանշանակ է: Այն ունի ինչպես սև, այնպես էլ մեծ, հզոր 

իմաստները, նաև արևմուտք կամ արևմտյան, կարող է նշանակել նաև ստոր-

գետնյա՝ հատկապես աղբյուրների վերաբերմամբ գործածվելիս՝ ցույց տալով 

դրանց առաջացման պայմանները43:  

Ղարաբաղ անվան մեկնություններում ամենատարածվածը Սև այգի թարգ-

մանությունն է, ինչն անընդունելի է տեղանվանական մեկնություններում, և 

եթե նույնիսկ ղարա-ն այդ դեպքում սև նշանակությամբ էր գործածվել, և ոչ թե 

մեծ իմաստով, որն ավելի հավանական է, ապա նույնիսկ սև իմաստն էլ չպիտի 

ընկալել այսօրվա լեզվազգացողությամբ:  

Դա նշանակում է որ քննվող տեղանվան մեջ ղարա-ն մեկնաբանելի է իր 

բազմանշանակությամբ և ամենից առաջ՝ մեծ, հզոր նշանակություններով, իսկ 

բաղ-ը՝ արևելյան լեզուներում խաղողայգի՝ նշանակությունն ունի՝ նաև տեղան-

վանակերտ ցուցիչ է44: Այգի նշանակությամբ բաղ բաղադրիչի մեկնաբանության 

արժանահավատությունը պատմական իրողություններով է նաև հավաստվում: 

Հայտնի է, որ «Ղարաբաղ» տեղանվամբ, ի սկզբանե, ըմբռնվում էր հիմնակա-

նում Մուխանքի դաշտաբերանից մինչև Դիզափայտ-Քիրս-Ղարաբաղյան լեռ-

նաշղթա գիծը և նրանից դուրս էին մնում Սևանի արևելյան ափերը, որոնք 

գտնվում էին Ծար-Սոդքի կամ Գեղամա մելիքության իրավասության տակ: Հե-

տագայում միայն, Արցախի քաղաքական աշխարհագրության մեջ սրբագրում է 

կատարվում, և Ղարաբաղ անվանումը փոխարինում է Արցախ-Ոտիքին45:  

Արտավազդ Նազարյանն էլ, ինչպես արդեն նշել ենք, թե՛ Արցախը, թե՛ Ղա-

րաբաղը նույն իմաստային դաշտում էր մեկնաբանում՝ ընդգծելով, որ այդ եզ-

                                                
41 Г. А. Гейбуллаев, Топонимия Азербайджана (историко-этнографическое исследо-

вание), Баку-Элм, 1986, сс. 80-81.  
42 Ա. Սարգսյան, ««Ղարաբաղ» տեղանվան առաջացման և ստուգաբանման նոր վարկած», 

ՊԲՀ № 3, 2018, էջ 256: 
43 В. А. Никонов, Введение в топонимику, Москва, 1965, с. 57. 
44 Э. М. Мурзаев, Словарь народных географических терминов, Москва, 1984, с. 76. 
45 Եսայի Հասան-Ջալալեանց, Պատմութիւն համառօտ Աղուանից երկրի, Երուսաղէմ, 1868, էջ 47: 
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րույթներով հաստատվում է Արցախ-Ղարաբաղի խաղողի այգի, որթաստան լի-

նելու իրողությունը, և որ այն շուրջ երեք հազար տարվա գործածություն ունի: 

Այսինքն՝ պարսկերենում գործածական է մնացել հին Որթք բառի ուղիղ թարգ-

մանությունը՝ Բաղ, Բաղ ի սեաւ, որը վաղ միջնադարում հետ է փոխառվել հա-

յերեն՝ Բաղք ձևով և օգտագործվել է՝ նշելու համար Սյունիքի և Արցախի որոշա-

կի տարածքներ: Ապա և պարսկերեն Բաղ ի սեաւ հարադրությունը հետագայում 

բառացի թարգմանվել է թյուրքերեն՝ Ղարաբաղ՝ Սև այգի: Իսկ Որթն էլ բխեցվում 

էր Ուրտեխեից, ինչը նշեցինք Արցախ տեղանվան ստուգաբանությունը մեկնա-

բանելիս:  
Պատմական ու հասարակաքաղաքական իրողությունները, նաև հայկական 

տեղանունների ուսումնասիրությունը, հիմք են տալիս ենթադրելու, որ Ղարա-

բաղն Արցախի բառապատճենումն է՝ Որթաստան-Մեծ այգի նույնական ընկալ-

մամբ առաջացած, այլապես ժողովրդի մտածողության մեջ դարերով ամրակայ-

ված տեղանունը ոչ մայրենի հնչողությամբ այդպես չէր հանրայնանա, եթե չլի-

ներ բնաշխարհի անվան իրական (ակամա ընկալմամբ) ու «հարազատ» թարգ-

մանությունը: Ուստի Արցախ-Ղարաբաղը, կարծում ենք, իմաստային նույն դաշ-

տում են քննելի: 

Համաժամանակյա դիտվածքով՝ Ղարաբաղ տեղանվան նշանակությունը 

մեկն է. այն պատմական մի շրջանում Արցախի վերանվանման արձանագրու-

թյուն է՝ թելադրված տվյալ պատմաշրջանի քաղաքական իրողություններով, 

արտահայտելով այդ շրջանի հարաբերությունները: Այսօր Ղարաբաղն Արցա-

խին նույնանիշ եզր է, ու երկու անվանումներն էլ զուգակից գոյակցում են:  
Իսկ այս բոլոր մեկնությունները, որքան էլ տարբեր լինեն, պատմականորեն 

փոփոխվող, աներկբայորեն փաստում են, որ Արցախ-Ղարաբաղը վաղնջական 

պատմություն ունի: Պատմական իրողություն է. անվանումները փոփոխական 
են, անփոփոխ ու մշտամնա է անվանակիրը: 

LUSINE MARGARYAN 

THE ETYMOLOGY OF THE TOPONYMS  

“ARTSʻAKH” AND “KARABAKH” 

Ключевые слова: Toponym, etymology, Arts‘akh, Karabakh, Large garden, 

calque, historical and social-political realities. 

The etymology of the toponyms Arts‘akh and Karabakh has been and remains 
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a subject of discussion among specialists in linguistics and toponymy. There exist 

many hypotheses. 

All interpretations of the toponym Arts‘akh stress some geographical 

description: mountainous terrain, vineyard, forest area or fields. Today, thousands of 

years later, all these descriptions are characteristic of Arts‘akh. We tend to believe 

that viticulture was most important for Arts‘akh. Accordingly, the analysis of the 

components o / vo / rtsʻ and akh can be considered as a possible interpretation of the 

toponym. This is also confirmed by the etymology of the toponym Karabakh as the 

calque of the word “Arts‘akh” with the probable meaning “Large garden”.  

The interpretation of the toponym Karabakh as a black garden or a large 

garden should not be done solely based on the material meaning of these words. The 

study of historical and social-political realities as well as the alienation of Armenian 

toponyms suggest that Karabakh is a calque of Arts‘akh as a result of the identical 

perception of geographical realities. For the toponym in popular thinking would not 

have been so socialized if there hadnʼt been “real” and “close” translation of the 

denominations of the surrounding world. Therefore, we believe that Arts‘akh-

Karabakh must be analyzed in one semantic field. 

ЛУСИНЭ МАРКАРЯН 

К ВОПРОСАМ ЭТИМОЛОГИИ ТОПОНИМОВ 

 АРЦАХ И КАРАБАХ 

Ключевые слова: Топоним, этимология, Арцах, Карабах, большой сад, чер-

ный сад, калька, исторические и социально-политические 

реалии. 

Этимология названий “Арцах” и “Карабах” была и остается предметом 

обсуждений среди специалистов по лингвистике и топонимике.  

Во всех комментариях к названию “Арцах” за основу берется какое-либо 

географическое описание: виноградный сад, горная местность, лесная 

местность, поля. Сегодня, тысячи лет спустя, все эти описания характерны для 

Арцаха. Мы склонны считать, что главным для Арцаха было виноградарство. 

Соответственно, топоним “Арцах” можно интерпретировать посредством 

анализа компонентов о/во/ртс и ах. Этот вывод также подтверждается 

этимологией топонима “Карабах” как кальки слова “Арцах” в значении “Боль-

шой сад”. 



 

 

 «Արցախ» և «Ղարաբաղ» տեղանունների ստուգաբանության... 361 

Название “Карабах” не следует интерпретировать как “черный сад” или 

“большой сад”, исключительно опираясь на материальный смысл этих слов. 

Изучение исторических и социально-политических реалий, а также факты 

отчуждения армянских топонимов позволяют предположить, что топоним 

“Карабах” – это калька “Арцаха”, вызванная идентичным восприятием 

географических реалий. В противном случае топоним в народном мышлении 

не был бы столь социализирован, если бы не действительный и “близкий” пе-

ревод наименований окружающего мира. Поэтому мы считаем, что “Арцах-

Карабах” необходимо анализировать в одном смысловом поле. 



 

 

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ  60-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ`  

5-ՐԴ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ 

ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ (2019, ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-30) 
Proceedings of the 5th International Conference of Young  

Researchers Dedicated to the 60th Anniversary of Matenadaran  

(November 28-30, 2019) 

Из материалов 5-ой международной конференции молодых 

ученых, посвященной 60-летию Матенадарана (28-30 ноября, 2019) 

ԱՐՄԻՆԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 

Մաշտոցի անվան Մատենադարան 

ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼՈՒ՝ «ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՑԷՔ»-Ի 

ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Բանալի բառեր՝ Ներսես Շնորհալի, Դավիթ Փիլիսոփա, Խաչ, մեկնություն, պատ-
ճառ, քրիստոսաբանություն, նեստորականություն, ձեռագիր, 
Ջուզեպպե Կապպելլետտի: 

Հայ միջնադարյան մեկնողական գրականության հետաքրքրական ստեղ-
ծագործություններից է Ներսես Շնորհալու (1102-1173)՝ Դավիթ փիլիսոփայի 
(V-VI դդ.) «Ներբողեան ի Սուրբ Խաչն Աստուածընկալ» երկի մեկնությունը1: 
Ներբողն առավելապես հայտնի է «Բարձրացուցէք զՏէր Աստուած մեր» 
սկսվածքի առաջին բառով՝ «Բարձրացուցէք»: 

1207 թ. ընդօրինակված ձեռագրի հիշատակարանից տեղեկանում ենք, որ 

                                                
1 Մեկնության հայերեն ամբողջական բնագիրը դեռևս անտիպ է, այն պատրաստում ենք 

հրատարակության: Մսեր Մսերեանը (1808-1873) հրատարակել է «Բարձրացուցէք»-ի 

Պատճառը և մի փոքր հատված Շնորհալու Մեկնությունից (տե՛ս Սրբոյ Հօրն մերոյ Ներսիսի 

Շնորհալւոյ Մեկնութիւն «Բարձրացուցէք» ճառի Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի Ի Սուրբ Խաչն, 

պատրաստեց Մ. Մսերեանց, Ճռաքաղ, հ. 3, Մոսկուայ, 1861-1862, էջ 37-39): Ավելի ուշ նույն 

Պատճառը հրատարակվել է Վարդան Արեւելցու անվամբ (Վարդան Արեւելցի, Ճառք, 

Ներբողեանք, աշխատ. Հ. Քեոսեյանի, Երեւան, 2000, էջ 285-287): 
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Մեկնությունը գրվել է XII դարի մատենագիր Վարդան Հաղբատեցու խնդրան-

քով. «…զոր արարեալ է երիցս երջանիկ սուրբ կաթողիկոսն Հա[յ]ոց Ներսէս՝ ի 

խնդրո[յ] Վարդանա[յ] վարդապետի, որ ի Հաղբատ կա[յ] եդեալ ի դամբանի»2: 

Ձեռագրերում այս երկը հանդիպում է տարբեր խորագրերով՝ «Պատճառ Բարձ-

րացուցեացն եւ մեկնութիւն»3, «Տեառն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի Մեկնու-

թիւն բանիցն Դաւթի փիլիսոփայի»4, «Պատճառ Բարձրացուցէին մեկնութեան, 

զոր արարեալ տեառն Ներսեսի Հայոց կաթուղիկոսի»5: Բուն մեկնությանը նա-

խորդում է «Բարձրացուցէք»-ի Պատճառը6 (սկ. «Սկիզբն բարեպաշտութեան 

հաւատոց Հայաստանեաց ունիմք իմանալ զլուսաւորիչն Գրիգորիոս, զի ի նմանէ 

յառաջացան կրաւնք եկեղեցոյ եւ ուսումն գիտութեան…»), որը ուշագրավ տե-

ղեկություններ է հաղորդում երկի ստեղծման հանգամանքների և դրա հեղինակ 

Դավիթ փիլիսոփայի գործունեության վերաբերյալ: Միանգամայն ընդունելի է 

Ն. Ակինյանի այն կարծիքը, որ Պատճառը հեղինակել է Վարդան Հաղբատեցին և 

զետեղել Շնորհալու Մեկնության սկզբում7: Ամենայն հավանականությամբ, այս 

հանգամանքով է պայմանավորված ձեռագրերում նշյալ Պատճառի՝ ինչպես Ներ-

սես Շնորհալու, այնպես էլ Վարդան Վարդապետի անունով տարածված լինելը8:  

Բուն մեկնությունն սկսվում է «Դաւթի փիլիսոփայի Ներբողեան ի Սուրբ 

Խաչն Աստուածընկալ» խորագրի վերլուծությամբ: Ըստ մեկնիչի՝ «Նախ զանուն 

դնէ եւ ապա՝ զպատիւն, զի բազումք էին հոմանուն Դաւիթք՝ զատուցանէ պա-

տուովն «փիլիսոփա» կոչելով»: Այս հատվածը շատ կարևոր է՝ որպես մատե-

                                                
2 Վնտկ. 511, թ. 122ա: 
3 Նույն տեղում, թ. 66ա: 
4 ՄՄ 1409, թ. 289բ: 
5 ՄՄ 1460, թ. 7ա: 
6 «Պատճառ»-ը մեկնողական գրականության տեսակ է, որում վերլուծվում և պարզաբանվում 

է աստվածաբանական կամ փիլիսոփայական երկի ստեղծման ժամանակը, շարժառիթը, 

հեղինակային պատկանելությունը: Այն յուրօրինակ մուտք էր մինչև բուն մեկնությանն 

անցնելը ( Մ.-Է. Շիրինյան, «Մեկնողական ժանրի կազմավորումը և զարգացումը Հայաս-

տանում», Աշտանակ, հայագիտական պարբերագիրք, Գ., Երևան, 2000, էջ 36–64): 
7 Ն. Ակինեան, Դաւիթ Հարքացի Անյաղթ փիլիսոփայ. կեանքն եւ գործերը, Վիեննա, 1959, էջ 49: 
8 ՄՄ 1398, թ. 378բ («Տեսութիւն սուղ մտաւոր վասն Բարձրացուցեացն զոր արարեալ է Վար-

դանայ Վարդապետի»), 3276, 112բ («Մեկնութիւն զոր արարեալ է Վարդան Վարդապետի 

յաղագս Բարձրացուցէիցն»): Վարդան Հաղբատեցու, ինչպես նաև՝ Դավիթ Քոբայրեցու և 

Գրիգոր Աբասյանի Պատճառների մասին մանրամասն տե՛ս Մելքոնյան Ա., «Դավիթ 

Անհաղթ փիլիսոփայի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» երկի «Պատճառ»-ները, 

ՊԲՀ № 2, 2013, էջ 202-214: 
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նագրական վկայություն միջնադարյան Հայաստանում գործած մի քանի Դա-

վիթների գոյության մասին9: Ուշագրավ է նաև այն, որ մեկնվող խորագրում 

«Բարձրացուցէք»-ի հեղինակ Դավիթը կոչվում է պարզապես «փիլիսոփա», այլ 

ոչ թե Անհաղթ, Ներգինացի կամ Հարքացի: Շնորհալին մեկնաբանում է փիլիսո-

փա բառի նշանակությունը՝ կապելով երաժշտության հետ. «Իսկ անուն փիլիսո-

փայութեան կատարեալ իմաստից նշանակ է՝ որպէս Պղատոն կամ Պիթագորաս: 

Եւ ունիմք սովորաբար փիլիսոփա ասել, որք յերաժշտական արհեստս կատա-

րեալք են: Այսպէս եւ Դաւիթ ոչ միայն փիլիսոփա, այլև յաստուածեղէն և յար-

տաքին հրահանգս անթերի և լիապատար էր: Նորին աղագաւ կոչի փիլիսո-

փա»10: Այս մեկնությունից օգտվել է աստվածաբան, փիլիսոփա Առաքել Սյու-

նեցին (XV դ.), որն ինչ-որ առումով վիճարկել և լրացրել է Շնորհալու բնորո-

շումը Դավիթ փիլիսոփայի վերաբերյալ. «Զի՞նչ է փիլիսոփայն, այսինքն փիլի-

սոփայն իմաստասէր լսի. որ գիտէ զբնաբանականն, և զուսումնականն իւր մա-

սամբքն, և զաստուածաբանականն: Իսկ երաժշտականն՝ որ գիտէ զձայնաւորքն, 

փիլիսոփայ կոչեն զի մասն է ուսումնականին: Եւ այս ոչ է իսկապէս փիլիսոփայ, 

այլ միայն անուամբ որպէս համանուն»11:  
Միջնադարյան աղբյուրների վկայությամբ՝ Դավիթ Փիլիսոփան «Բարձրա-

ցուցէք»-ը գրել է Գյուտ Ա. Արահեզացի կաթողիկոսի խնդրանքով՝ ընդդեմ Հա-
յաստան ներթափանցած նեստորականների: Առհասարակ, «Բարձրացուցէք»-ը 
Խաչին նվիրված ստեղծագործություն լինելով, ընդգրկում է աստվածաբանա-
կան հարցերի լայն շրջանակ՝ քրիստոսաբանություն, փրկագործություն, մարե-
մաբանություն, եկեղեցաբանություն, վախճանաբանություն և այլն: Խաչի աստ-
վածաբանությունն անխզելիորեն կապված է քրիստոսաբանության հետ: 
«Բարձրացուցէք»-ում կիրառվող «աստուածախաչ» բառն ինքնին դավանաբա-
նական, քրիստոսաբանական նշանակություն ունեցող եզր է, ինչպես և «աս-
տուածածին»-ը: Քրիստոսաբանությունը և մարեմաբանությունն ուղղակիորեն 
առնչվում են փրկագործության վարդապետության հետ, որն սկսվում է ս. Կույ-
սի միջոցով Բանի մարդեղությունից, իսկ Խաչով լրման է հասնում Քրիստոսի 

                                                
9 Դասակարգելով Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի անվամբ հայտնի աստվածաբանական և 

փիլիսոփայական երկերը՝ ուսումնասիրողները իրավամբ զանազանում են միջնադարյան 

Հայաստանում ապրած մի քանի Դավիթների. տե՛ս Վ. Չալոյան, «Դավիթ Անհաղթ (բանա-

սիրական ակնարկ)», ՊԲՀ № 1, 1980, էջ 52-62, J.-P. Mahé, «David l’Invincible dans la 

tradition arménienne», I. Hadot (ed.), Simplicius, Commentaire sur les Catégoires, Leiden, 

New York, Kobenhavn, Koln, 1990, pp. 189-207, B. Contin, David l’Arménien et l’école 

d’Alexandrie, Roma, 2017, pp. 41-45: 
10 ՄՄ 1409, թ. 291ա: 
11 Առաքել Սիւնեցի, Լուծմունք Սահմանացն Դաւթի, Մադրաս, 1797, էջ 172: 
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տնօրինական գործունեությունը: Աստծու կատարելապես մարդացման և խաչե-
լության վերաբերյալ իր համոզումը Դավիթն ամփոփում է հետևյալ խոսքով. «Եւ 
որպէս ճշմարտիւ և ոչ կեղակարծելի Աստուած անպարագրելի և անբաւ, և յար-
գանդի Կուսին բառնիլ կրիւր ըստ մարմնոյ, և մարդկապէս առ ծնունդս մերձե-
ցելոյ. ըստ որում աստուածածին ծնօղն, և նոյն ինքն ծնեալն Աստուած անպա-
րագրելի և անբաւ…. Ըստ որում և խաչս Աստուծոյ խաչ, և նոյն ինքն խաչեալն 
Աստուած անմահ, անպարագրելի և անբաւ»12: Դավթի նման կարևորելով «աս-
տուածածին» եզրը՝ Ներսես Շնորհալին գրում է. «Յամօթ լիցի Նեստորիոս եւ 
նմանք նոցին, որք միանգամ մարդածին ասացին զՄարիամ եւ ոչ աստուածա-
ծին»: Ուստի, ինչպես «Բարձրացուցէք»-ում, այնպես էլ Մեկնության մեջ 
առանցքային տեղ ունի Աստվածորդու կատարելապես մարդեղության խոր-
հուրդն ու նպատակը: Շնորհալին շեշտում է Եկեղեցու հայրերի այն ուսունքը, 
որ Հորից անմարմնապես և անժամանակաբար ծնվածը անարատ Կույսից 
ծնվեց: Անպարագիծ Աստված բովանդակվեց մարմնի մեջ, սակայն մնաց անշ-
փոթելի աստվածությամբ և անփոփոխելի զորությամբ: Նա զուգահեռներ է 
անցկացնում Խաչի և Մարիամի միջև, որոնք երկուսն էլ կրեցին անպարագրելի, 
անտանելի Աստծուն: Շնորհալին նախ համեմատում է ս. Կույսին անկեզ մորենու 
հետ, ապա գրում, որ Խաչն ավելի բարձր և սքանչելի է. եթե մորենին կարճ ժա-
մանակով կրեց աստվածային հուրը, իսկ Կույսը՝ ինը ամիս իր որովայնում, ապա 
Խաչը հավիտյան դարձավ աստվածային հրի սեղան և բնակարան: Կույսից 
ծնվելով՝ Աստծու Որդին իր բարձրությունից խոնարհվեց, իսկ Խաչի վրա չար-
չարվելով, ելավ երկինք՝ նստելով Հոր աջ կողմում. «Վասն այսորիկ բարձրագոյն 
ես, քան զմորենին եւ զԿոյսն, զի թէպէտ եւ բնակեցաւ առ Կոյսն կատարեալ աս-
տուածութեամբ, սակայն առ քոյդ է ահաւոր եւ զարմանալի»13: Մեկնելով 
«Բարձրացուցէք»-ի այն հատվածը, որ ս. Կույսը կամավորապես երկրպագեց 
Խաչին, Շնորհալին ներկայացնում է մի ավանդություն, համաձայն որի Քրիստո-
սի Հարությունից հետո ս. Կույսը Գողգոթայում Տիրոջ խաչի առջև աղոթում էր 
աշխարհի փրկության համար: Այս դրվագը որոշ առումով աղերսներ ունի «Աս-
տուածածնի տեսիլի» հետ, որի համաձայն, Աստվածամայրը, տեսնելով դժոխ-
քում մարդկանց սարսափելի տառապանքները, արտասվում է և նրանց փրկու-
թյան համար աղոթում իր Որդուն14: 

                                                
12 Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի Մատենագրութիւնք եւ թուղթ Գիւտայ կաթողիկոսի առ Դաւիթ, 

Վենետիկ, 1932, էջ 14: 
13 Վնտկ. 511, թ. 105բ: 
14 Թանգարան հայկական հին և նոր դպրութեանց, հ. Բ., Անկանոն գիրք նոր կտակարանաց, 

Վենետիկ, 1898, էջ 383-401: 
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«Բարձրացուցէք»-ում Դավիթ փիլիսոփան Խաչը համեմատում է կենաց ծա-
ռի, Նոյյան տապանի, Հակոբի՝ երազում տեսած սանդուղքի, սաբեկա ծառի, 
տասնաբանյա պատվիրանները պարունակող տախտակների հետ և այլն: Սուրբ 
Գրքի և Եկեղեցու հայրերի ստեղծագործությունների ուղղակի կամ առավելա-
պես անուղղակի վկայակոչմամբ Ներսես Շնորհալին զուգադրում է հին և նորկ-
տակարանյան իրողությունները՝ մատնանշելով աստվածային փրկագործու-
թյան տարբեր հանգրվանները: Բացի այդ՝ մեկնիչն ուշագրավ օրինակներ է ներ-
կայացնում իր ժամանակի մշակութային, առօրյա կյանքից: Այս առումով Մեկ-
նությունը կարող է օգտակար լինել նաև ժամանակաշրջանի ուսումնասիրման 
համար: Օրինակ՝ դիտարկելով Հին Կտակարանի դեպքերը որպես Նորի նախա-
տիպ՝ Շնորհալին նկարագրում է, թե ինչպես էին պատկերում թագավորներին. 
«Զոր աւրինակ պատկեր թագաւորական յառաջ կապարեա[յ] նկարագրի եւ 
ապա բազմերանգ դեղոցն ի վերա[յ] արկանելով ցուցանէ զճշմարտութիւնն: 
Նոյնպէս եւ առաջինքն ամենայն ստուերագիր նկարագրութիւն էր մինչ ի գալ 
ճշմարտութեանն»15: Մեկ այլ՝ խաչը որպես «իմանալի հնձան» արտահայտու-
թյունը մեկնելիս, Շնորհալին խոսում է գինու մասին. «Քանզի աւրէնք են մշա-
կաց արկանել զողկոյզս խաղողոց ի հնձանս եւ կոխել՝ զգինին ուրախարար եւ 
զանապակն մատռուակելով: Վասն որոյ ողկոյզն անմահութեան, մշակեալ ի 
Հաւրէ, ճմլեցաւ իբրեւ ի հնձանի ի վերայ քո (իմա՝ Խաչի)՝ եւ բաւականապէս 
յուրախութիւն հր<ե>շտակաց եւ մարդկան: Որով արբեալ զանապակն երանելի 
առաքելոցն՝ զմայլեցան ի Հոգին Սուրբ եւ եղեն մատռուակք ամենայն տիեզե-
րաց»16: Իհարկե, քրիստոնեական մատենագրության մեջ Քրիստոս-խաղողի որ-
թատունկ-գինի խորհրդաբանությունը տարածված է, սակայն Շնորհալին շատ 
պատկերավոր է ներկայացնում՝  շեշտելով անապակ գինու ուրախարար ըմպե-
լիք լինելը:  

Հետևելով քրիստոնեական ավանդությանը, Շնորհալին հոգևոր կյանքի 
վերջնանպատակը համարում է քրիստոնյայի աստվածացումը17: Աստվածաց-
ման եռամասնյա ճանապարհը, որն ընկած է Դավթի «Բարձրացուցէք»-ի հիմ-
քում18, արտացոլված է նաև Շնորհալու մեկնության մեջ: Այն դրվագում, երբ 
Դավիթը նկարագրում է, թե ինչպես մաքրության և լուսավորության ճանա-
պարհն անցած քրիստոնյան կկարողանա ընկալել անճառելին, Շնորհալին 

                                                
15 ՄՄ 1409, թ. 311բ: 
16 Նույն տեղում, թ. 321աբ: 
17  Մեսրոպ վրդ. Պարսամյան, Լինել Աստված. Մարդու աստվածացման եռաստիճան ճանապարհն 

ըստ Ս. Ներսես Շնորհալու վարդապետության, Էջմիածին, 2015: Նշենք, որ «Բարձրացուցէք»-ի 

մեկնությունը սույն ուսումնասիրության մեջ ընդգծված չէ: 
18 Ա. Մելքոնյան, «Հաւատոյ մանկունք-ը և Կատարեալ փիլիսոփա-ն ըստ Դավիթ Անհաղթի», 

Վէմ համահայկական հանդես, 2013, № 3 (43), էջ 69-77: 
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գրում է. «…յորում ի ծայրագոյն գիտութիւնն հասանեմք, եւ մերկանամք յաս-
տեաց ախտակրութենէ՝ մտանելով առ Աստուած»19: Եվ երբ բանական էակները 
հավատան Որդու աստվածությանը, «յայնժամ խոստովանեսցի յամենեցունց Աս-
տուած, եւ յամենայնի տէրութիւն նորա թագաւորեսցէ հնազանդելոցն, եւ բառնին 
գայթակղութիւնքն եւ թագաւորէ ճշմարտութիւնն: Յայնժամ եղիցի Աստուածոր-
դի ի մէջ աստուածացելոց եւ յամենայնի խոստովանեսցի Տէր եւ Արարիչ»20: 

Հավելենք, որ մեկնությունից բացի Ներսես Շնորհալին տաղաչափել է 
«Բարձրացուցէք»-ը21:  

XIX դարում իտալացի թարգմանիչ, հայագետ, պատմագետ Ջուզեպպե 
Կապպելլետտին (1802-1876) «Բարձրացուցէք»-ի մեկնությունը թարգմանել է 
լատիներեն՝ ներառելով Ներսես Շնորհալու երկերի երկհատոր հրատարակու-
թյան մեջ22: Թարգմանությունը կատարվել է Վենետիկի Մխիթարյան միաբանու-
թյան ձեռագրատանը պահվող 1207 թ. ընդօրինակությունից, որն այս երկը բո-
վանդակող մեզ հասած հնագույն օրինակն է23: Լատիներեն թարգմանությունը 
շատ նուրբ և մանրակրկիտ աշխատանք է: Ջ. Կապպելլետտին փորձել է պահ-
պանել ստեղծագործության ռիթմը, կառուցվածքը, ընդգծել իմաստային նրբու-
թյունները: Այդուհանդերձ, թարգմանության մեջ առկա են որոշ թերություններ՝ 
մեծապես պայմանավորված հիմք-գրչագրի առանձնահատկություններով: Վե-
նետիկի 1207 թ. ձեռագրում Դավթի «Բարձրացուցէք»-ից մեջբերված ու մեկն-
վող արտահայտությունները և բառերը հաճախ համառոտված են, անգամ կա-
րող է գրված լինել միայն բառի առաջին տառը: Ի դեպ, այս հանգամանքը եւս 
փաստում է «Բարձրացուցէք»-ի տարածված և հայտնի լինելու մասին, որով-
հետև, սովորաբար, ձեռագրերում կրճատվում են սուրբգրային մեջբերումները, 
որոնց միջնադարյան հեղինակները և գրիչները քաջածանոթ են եղել24: Ջ. Կա-
պելլետին, երբեմն առանց հատուկ նշման, լրացրել է համառոտված տեղիները՝ 

                                                
19 Վնտկ. 511, թ. 120բ: 
20 Նույն տեղում: 
21 Ներսէս Շնորհալի. Ներբողեան կենսատու սուրբ խաչին (ՄՀ ԻԱ. հ., ԺԲ դար), Երևան, 2018, էջ 

537-558: 
22 Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Catholici opera nunc primum ex Armenio in Latinum 

conversa notisque illustrata, studio et labore D. Josephi Cappelletti (այսուհետև` Sancti 

Nersetis Clajensis), Venetiis, typis PP. Mekhitaristarum, in insula S. Lazari, vol. II, 1833, pp. 

241-323: 
23 Իմ խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում Լևոն Արքեպիսկոպոս Զեքիյանին և Վենետիկի 

Մխիթարյան միաբանությանը սույն ձեռագրի թվայնացված տարբերակը տրամադրելու 

համար: 
24 Նշենք, որ Հովհաննես Սարկավագի (XI-XII դդ.) կազմած ուսումնական հաստատություն-

ներում հանձնարարելի գրականության ծրագրային ցանկում, Ներբողն ընդգրկված է Նոր 

Կտակարանի գրքերի շարքում (տե՛ս Մխիթարայ Այրիվանեցւոյ Պատմութիւն ժամանակա-

գրական, Ս. Պետերբուրգ, 1867, էջ 33-34): 
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այլապես ձեռագրում խիստ կրճատված լինելու պատճառով նախադասությունն 
ուղղակի անհասկանալի կլիներ: Ինչպես օրինակ հետևյալ դրվագում (աստղա-
նիշով անկյունավոր փակագծերում մեր լրացումներն են). 

«Եւ քում ամենա[*յն] որ [*անձին] անփ[*ոյթ] ար[*արեալ] զփրկու[*թե-
նէ] աւգ[*նականութեան] կարաւտ[*ասցի]25: Զանարժանիցն եւ զշաղա-
խեալսն հեղգութեամբ կենացս զեկուցանէ»: 

Et omnis, qui propriam salutem neglexit, tui (O Crux) indigebit auxilii. Indignos 

vitaeque negligentia inquinatos denotat26. 

Դատելով այն հանգամանքից, որ լատիներենում առկա է նախադասության 
ամբողջական թարգմանությունը, պարզ է դառնում, որ Ջ. Կապպելլետտին այն 
լրացրել է հայերեն մեկ այլ բնագրի հիման վրա: Վենետիկի ձեռագրատանը կա 
Շնորհալու մեկնությունը պարունակող մեկ այլ՝ 1802 թ. ձեռագիր, որն ընդօրի-
նակել է Մխիթարյան միաբաններից մեկը՝ անձնական գործածության համար27: 
Դատելով նկարագրությունից, այս ձեռագրի գաղափար օրինակը հանդիսացել 
է նշյալ՝ 1207 թ. գրչագիրը, և ամենայն հավանականությամբ, նույն բնագրային 
առանձնահատկություններն ու աղճատումներն առկա են նաև 1802 թ. ընդօրի-
նակության մեջ: Մեր կարծիքով՝ այսօրինակ թերի տեղիները լրացնելու համար 
Կապպելլետտին գործածել է ոչ թե Շնորհալու մեկնության մեկ այլ գրչագիր, այլ 
հենց մեկնվող երկը, այսինքն՝ Դավթի «Բարձրացուցէք»-ը: Այդուհանդերձ, գոր-
ծածելով «Բարձրացուցէք»-ի բնագիրը, կարծում ենք, որ Կապպելլետտին ամ-
բողջական համեմատություն չի կատարել, այլ լրացրել է միայն անհասկանա-
լիորեն կրճատված բառերն ու արտահայտությունները: Իսկ այն դրվագներում, 
որտեղ առկա նախադասությունը, թեկուզև կիսատ լինելով, իմաստային առու-
մով հստակ է, նա որևէ լրացում չի արել և հենց այդպես էլ թարգմանել է, ինչպես 
հետևյալ հատվածում. «Աստուած անպարագրելի եւ անբաւ [*եւ յարգանդի Կու-
սին բառնիլ կրիւր ըստ մարմնոյ]: Թէպէտ եւ բովանդակեցաւ ի մարմնի անպա-
րագիծն Աստուած, սակայն անշփոթելի աստուածութեամբն եւ անփոփոխելի 
զաւրութեամբ կատարէր զըստ մարմնոյն»28:  

«Deus incircumscriptus et infinitus [*…]». Etsi in corpore comprehensus sit 

incircumscriptus Deus: verumtamen per inconfusam Divinitatem immutabilemque 

virtutem perficiebat ea, quae carnis sunt29.  

Ինչպես տեսնում ենք՝ լատիներենում «եւ յարգանդի Կուսին բառնիլ կրիւր 
ըստ մարմնոյ» արտահայտությունը չի լրացվել, հետևաբար չի թարգմանվել, 

                                                
25 Վնտկ. 511, թ. 119ա: 
26 Sancti Nersetis Clajensis…, p. 319. 
27 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, հ. Զ, յօրինեց 

Հ. Սահակ վրդ. Ճեմճեմեան, Վենետիկ, 1996, էջ 863: 
28 Վնտկ. 511, թ. 83ա: 
29 Sancti Nersetis Clajensis…, p. 266. 
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որովհետև «Աստուած անպարագրելի եւ անբաւ»-ը հասկանալի է և ինչ-որ 
առումով ավարտուն: 

Որոշ դեպքերում էլ, մասնավորապես «Բարձրացուցէք»-ի «Օրհնեա՜լ ես» 
բառով սկսվող գոհաբանական դրվագներում Կապպելլետտին լրացրել է մի 
փոքր հատուած և գրել «etc.»՝ մատնանշելով, որ նախադասությունը շարունակ-
վում է30: Այսինքն, այս դեպքում էլ մեկնությունը կարդալու և լիապես հասկա-
նալու համար պետք է ունենալ մեկնվող երկի, այն է՝ «Բարձրացուցէք»-ի բնա-
գիրը:  

Ջ. Կապպելլետտին որոշակի մեկնաբանությամբ է ներկայացրել քրիստո-
սաբանական եզրերն ու արտահայտությունները՝ շեշտելով, որ Ներսես Շնորհա-
լու առարկությունները երկբնակ քրիստոսաբանության առնչությամբ բացառա-
պես նեստորականության դեմ են և ոչ երբեք քաղկեդոնական դավանանքի: Այս-
պես՝ Աստծու մարդեղության, խաչելության և փրկագործության վերաբերյալ 
Դավիթ Փիլիսոփայի «Վասն զի աստուածազաւր մեր փրկութիւնս է» արտահայ-
տության վերաբերյալ Շնորհալին գրում է. «Ընդդէմ երկաբնակացն է բանս: 
Խոստովանի արդարեւ Աստուծոյ զաւրութիւն զսա՝ իբրեւ զսուր երկսայրի հա-
կառակորդին ի ձեռին Աստուծոյ: Զի մարդո[յ] մահ անկարելի է փրկութիւն առ-
նել… »31: «Ընդդէմ երկաբնակացն է բանս» արտահայտությունը լատիներեն 
թարգմանվել է Adversus Nestorianos est hic sermo32: 

Մեկ այլ հատվածում, որտեղ խոսվում է «Բարձրացուցէք»-ի ստեղծման 
հանգամանքների մասին. «…եւ այլք՝ թէ յԵրուսաղէմ՝ առաջի փրկական Խաչին 
սրբոյ, եւ ոմանք, թէ՝ յետ դարձին ի Պարսից, եւ կէսք՝ ի տեղի ինչ անապատի 
գրեալ՝ ըստ հակադրութեան երկաբնակացն դիմաբանութեան», վերջին արտա-
հայտությունը թարգմանվել է Adversus opinionem asserentium duas in 
Christo personas33: Այսօրինակ թարգմանությամբ Կապպելլետտին կրկին 
ընդգծում է, որ երկը գրվել է ընդդեմ Քրիստոսի մեջ երկու անձ ընդունող նես-
տորականության: 

Հայերեն բնագրում և դրա լատիներեն թարգմանության մեջ կա մի ու-
շագրավ հատված՝ կապված Քաղկեդոնի ժողովի հիշատակության հետ. 
«Իսկ երանելին Դաւիթ, զոր ծանուցաք զպատճառն, հարկաւորեալ ի սուրբ հայ-
րապետէն յաղագս երկաբնակաց լեզուագարութեանն, որովք չարք ոմանք ի 
նեստորականաց աղանդոյն, ի Քաղկեդոնի ժողովոյն եկին ի Հայս՝ թիւրելով 

                                                
30 E.g. ibidem…, p. 285, 286, 289, 297. 
31 Վնտկ. 511, 77ա: 
32 Sancti Nersetis Clajensis…, p. 257. 
33 Ibidem, p. 242. 



 

370 Արմինե Մելքոնյան  

զճշմարտութիւն հաւատոյն…»34: Porro beatus David, quaemadmodum 
superius diximus, a S. Patriarcha coactus, ob dividentium deliria, unde 
nonnuli improbi e Nestorii secta in Armeniam venerunt, fidei veritatem 
contorquentes…35: Ինչպես տեսնում ենք, լատիներենում բացակայում է «ի 
Քաղկեդոնի ժողովոյն» արտահայտությունը: Վենետիկի ձեռագրի հետ համե-
մատելուց հետո պարզ դարձավ, որ իրականում այն եղծված է36. դժվար է ասել, 
թե երբ և ինչ պայմաններում37: Լատիներեն թարգմանչի մտադրությունը ամեն 
կերպ ցույց տալու, որ ինչ-որ առումով արդարացված է: Մեր համոզմամբ՝ Շնոր-
հալու մեկնության մեջ քննադատվող երկբնակ քրիստոսաբանությունը նեստո-
րականությունն է, այլ ոչ թե քաղկեդոնական դավանանքը: Իր հերթին Ջ. 
Կապպելլետտին յուրովի մեկնաբանել կամ շրջանցել է այն արտահայտություն-
ները, որոնք կարող էին հետագա թյուրըմբռնման պատճառ դառնալ: Պատահա-
կան չէ, որ բուն մեկնության մեջ Շնորհալին ոչ մի անգամ չի հիշատակում քաղ-
կեդոնականներին, մյուս կողմից համապատասխան տեղիներում հանդիմանում 
է Նեստորին և նեստորականներին38: Ինչ վերաբերում է Քաղկեդոնի ժողովի վե-
րոնշյալ հիշատակությանը, ապա այն «Բարձրացուցէք»-ի Պատճառից մի հատ-
ված է, որն, ինչպես սկզբում ակնարկեցինք, մեր համոզմամբ հեղինակել է ոչ թե 
Ներսես Շնորհալին, այլ Վարդան Հաղբատեցին: Առհասարակ, «Բարձրացու-
ցէք»-ի առնչությամբ Քաղկեդոնի ժողովի և նեստորականների հետ կապված 
այս դրվագը շատ հետաքրքրական է: Նախ՝ Ներբող-ի Նախադրության մեջ չեն 
նշվում ո՛չ նեստորականների, ո՛չ էլ Քաղկեդոնի ժողովը, այլ թվարկվում են 
կոնկրետ անձինք. «որոց անուանքն Կոստանդին և Պետրոս և Թէոդորէ»39: Ան-
տիոքից Հայաստան եկած այս քարոզիչները չէին ընդունում Մարիամին որպես 

                                                
34 ՄՄ 1409, թ. 290բ: 
35 Sancti Nersetis Clajensis…, p. 243. 
36 Վնտկ. 511, թ. 67բ: 
37 Հարկ է նշել, որ Ներսես Շնորհալու Մեկնության Մ. Մսերեանի վերոնշյալ հրատարակության 

մեջ Քաղկեդոնի ժողովի փոխարեն կետագծեր են դրված (տե՛ս Ներսիսի Շնորհալւոյ 

Մեկնութիւն «Բարձրացուցէք» ճառի…, էջ 39):  
38 Դավանաբանական խնդիրների, Ներսես Շնորհալու քրիստոսաբանական հայացքների և 

եկեղեցիների միությանն ուղղված գործունեության քննարկումը դուրս է սույն հոդվածի 

շրջանակներից: Այդ մասին ̀ Ղ. Ալիշան, Շնորհալի եւ պարագայ իւր, Վենետիկ, 1873, B. L. 

Zékiyan, "St. Nerses Shnorhali en dialogue avec les Grecs: un prophète de l’oecuménisme au 

XIIe siècle", Armenian Studies, Etudes Armeniennes in memoriam Haig Berberian, Lisboa, 

1986, էջ 861-883, H. Khatchadourian, "The Christology of St. Nerses Shnorhali in Dialogue 

with Byzantium", Miscellanea Francescana, 78 (1978), էջ 413-434 և այլն: Սույն 

Մեկնությունը կարող է նպաստել աստվածաբանական տարբեր հարցերի, մասնավորապես 

քրիստոսաբանության առնչությամբ Ներսես Շնորհալու տեսության ամբողջացմանը և 

ուսումնասիրմանը:  
39 Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի Մատենագրութիւնք, էջ 6: 
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աստվածածին, և խաչը որպես Աստծու խաչ. «Ոչ գոլ զՄարիամ աստուածա-
ծին, և ոչ զխաչն Աստուծոյ խաչ, այլ գողոց պատժարան»40: Վարդան Հաղ-
բատեցու Պատճառի այս հատվածում, ինչպես տեսանք, վերոնշյալ անձանց փո-
խարեն նշվում են Նեստորը և Քաղկեդոնի ժողովը («ոմանք ի ժողովոյն Քաղ-
կեդոնի և յաղանդոյն Նեստորի»): Վերջինիս աշակերտ Դավիթ Քոբայրեցին 
«Բարձրացուցէք»-ի իր հեղինակած Պատճառում նույն կերպ է արտահայտվում. 
«զի որ ի ժամանակին յայնմիկ տարածեալ աղանդն նեստորականացն, որք 
ի ժողովոյն Քաղկեդոնի եկին ի Հայս…»41: Պարզ է, որ երկու Պատճառներում 
էլ արտացոլված է Հայ միջնադարյան աստվածաբանության մեջ տարածված 
այն ընկալումը, որ քաղկեդոնականության հիմքում ընկած է Նեստորի վարդա-
պետությունը, և որ Եփեսոսի տիեզերաժողովում (431 թ.) նզովված նեստորա-
կանները Քաղկեդոնի ժողովից հետո սկսեցին կրկին հզորանալ: Գրիգոր Աբաս-
յանը (XII-XIII դդ.), որն իր կազմած «Գիրք պատճառաց»-ում որոշ փոփոխու-
թյուններվ ընդգրկել է Դավիթ Քոբայրեցու նշյալ Պատճառը, խմբագրել է Քաղ-
կեդոնի ժողովի հիշատակումը. «Էր ի ժամանակին յայնմիկ տարածեալ 
աղանդն Նեստորի»42: Գրիգոր Աբասյանը ներկայացնում է Նեստորի վարդա-
պետության հիմնական դրույթները. «որք ոչ աստուածածին զՄարիամ ասէին, 
եւ ոչ զխաչն աստուածընկալ եւ Աստուծոյ խաչ: Քանզի յանդգնէին սոսկ 
մարդ ասել զբարձրացեալն ի վերայ խաչին եւ զխաչն լոկ ի զաւրութենէ Աս-
տուածն բանի ղաւղանջէին: Այսպէս եւ զՄարիամ մարդածին, եւ ոչ աստուա-
ծածին համբաւէին»43: Նկատենք, որ Պատճառներում նեստորականների վերա-
բերյալ «ի ժողովոյն Քաղկեդոնի» ձևակերպումը շատ նման է Պարսից ուղղա-
փառների՝ Հայոց կաթողիկոսին ուղղված երկրորդ թղթի հետևյալ հատվածին, 
երբ հայտնում են, թե նեստորականները «զմարտ պատերազմի նորոգելով 
միւսանգամ Նեստորի… ալեկոծեալ սուրբ եկեղեցի, ի ժողովոյն Քաղկեդոնի 
զաւրացեալ: Սկիզբն առնելով ի Նեստորէ չարիմաց խորհեցաւղէ…», որին ի 
պատասխան Բաբկեն Ոթմսեցին գրում է. «Եւ փախչիմք ուրացեալ զի Քաղկե-
դոնին ստութիւն Նեստորի և այլոցն նմանից…»44: Կարող ենք ասել, որ նես-
տորականության դեմ գրված «Բարձրացուցէք»-ը, ինչպես նաև նրա Նախա-
դրությունը հետագայում դիտարկվել են քաղկեդոնականության դեմ պայքարի 

                                                
40 Նույն տեղում: 
41 Գ. Աղանեանց, «Հնից-Նորից (հնախօսական ուղեւորութիւն)», Լումայ, Ա., Տփխիս, 1900, 

էջ 254: 
42 Մ. Է. Շիրինյան, «Հայոց գրերի գյուտն ըստ «Գիրք պատճառաց»-ի», Էջմիածին, 2004, հուլիս-

օգոստոս (Է-Ը), էջ 90: 
43 Նույն տեղում: 
44 Գիրք թղթոց, Երուսաղէմ, 1994, էջ 157-158:  
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համատեքստում: Այս առումով հատկանշական է, որ Դավիթ Փիլիսոփայի «Ներ-
բողեան ի սուրբ Խաչն աստուածընկալ» երկն առաջին անգամ հրատարակվել է 
1688 թ.՝ հակաքաղկեդոնական մի շարք երկերի կողքին45: Այդուհանդերձ, 
աներկբայելի է, որ Ներսես Շնորհալին իր մեկնության մեջ հստակ տարանջա-
տում է Նեստորի ուսմունքը քաղկեդոնական դավանանքից, ինչն էլ յուրովի մեկ-
նաբանությամբ փորձում է ընդգծել Ջ. Կապպելլետտին: 

«Բարձրացուցէք»-ի մեկնության մեջ «սուտի» եւ «ճշմարիտի», «անկատա-
րի» ու «կատարյալի» հակադրությունը մատնանշելու համար Ներսես Շնորհա-
լին օրինակ է բերում հին հունական դիցաբանությունից՝ միաժամանակ արտա-
ցոլելով իր իմացությունը և հետաքրքրությունը հին աշխարհի մշակույթի հան-
դեպ. «Ըստ հեթանոսականացն իբր ի ձեան ցրտացուցանել կամ ի հուր այրել 
[*եւեթ]: Հեթանոսք առասպելաբանելով՝ իւրեանց աստուածոցն մի զաւրութիւն 
ասէին. զԴեմետր երկրի արարիչ կոչէին, զԿռաւնոս՝ երկնի, եւ զՀեփեստոս՝ 
հրո[յ], զՊիսիդոն՝ ծովու, զԴիոնէսիոս՝ որթոյ, եւ որ այլ եւս ինչ են յերկրի, յայլ 
ոմանց արարեալ»46: Այս հատվածում Ջ. Կապպելլետտին հունական դիցաբա-
նության աստվածների անունները համապատասխանաբար փոխարինել է հռո-
մեական դիցարանի աստվածների անուններով. Juxta Gentiles: ut in nive 
frigus, aut in igne aestus. Gentiles fabulose loquentes, singulis Diis suis 
singulum attribuebant virtutem. Cererem terrae creatricem vocabant, 
Saturnum caeli conditorem, Vulcanum ignis, Neptunum maris, 
Bacchum vitis; et quaeque alia sunt in terra, ab aliis quibusdam condita 
autumabant47. 

Այսպիսով, հայերեն ձեռագրերի և լատիներեն թարգմանության հիման 
վրա փորձեցինք ներկայացնել մի քանի դրվագ Ներսես Շնորհալու «Բարձրա-
ցուցէք»-ի մեկնությունից: Հույս ունենք, որ բնագրի առաջիկա լույսընծայումը 
կարող է օգտակար լինել ինչպես աստվածաբանական-դավանաբանական 
խնդիրների, այնպես էլ միջնադարագիտության զանազան հարցերի ուսումնա-
սիրման համար: 
 

  

                                                
45 Գիրք ժողովածոյ ընդդէմ Երկաբնակաց, Նոր Ջուղայ, 1688, էջ 204-261: 
46 Վնտկ. 511, թ. 78ա: 
47 Sancti Nersetis Clajensis…, p. 259. 
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ARMINE MELKONYAN 

COMMENTARY ON THE BARDZRATS‘UTS‘EK‘ (“EXALT”)  

BY NERSĒS THE GRACEFUL AND ITS 

 LATIN TRANSLATION 

Keywords: Nersēs the Graceful, David the Philosopher, cross, 

commentary, cause, Christology, nestorianism, manuscript, 

Giuseppe Cappelletti. 

Nerses Shnorhali (the Graceful) wrote his Commentary on the Bardzrats‘uts‘ek‘ 

(Encomium on the Holy Cross) by David the Philosopher (5th–6th) at the request of 

the 12th century author Vardan Haghbatets‘i. The latter wrote the “Cause” on the 

Encomium, which is inserted into the beginning of the Commentary. According to 

medieval Armenian sources, David the Philosopher wrote his Encomium by order of 

the Catholicos Gyut Arahezats‘i (461–478) against Nestorianism which had 

penetrated into Armenia. Thus, Shnorhali pays special attention to Christological 

issues.  

He draws parallels between the Cross and Mary because both of them carried 

the uncircumscribable, uncarriable God. Shnorhali juxtaposes the events of the Old 

and New Testaments, pointing to the different stages of redemption and salvation, 

and showing the prototypes of the Cross. Shnorhali’s teaching on godlikeness and 

deification (theosis) is also reflected in the Commentary. He gives interesting 

examples from the history, culture and everyday life of the Middle Ages. 

In the 19th century, the Venetian priest and historian Giuseppe Cappelletti 

translated the Commentary on Bardzrats‘uts‘ek‘ into Latin including it in the two-

volume edition (1833) of Shnorhali’s writings. This valuable translation was made 

from the manuscript dated 1207, kept in the Mekhitarist Congregation of Venice. 

However, there are some deficiencies in the translation, mostly due to the contents 

of the mentioned manuscript: phrases and words quoted from the Bardzrats‘uts‘ek‘ 

by David the Philosopher are often abbreviated, even sometimes only the first letters 

of words are written.  

In order to complete such passages, Cappelletti did not use another copy of the 

Commentary, but David’s work itself. Expressions and phrases concerning 

Christology have been translated with certain interpretation48. 

                                                
48 Shnorhali’s Commentary is still unpublished and we are currently preparing it for publication. 
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АРМИНЕ МЕЛКОНЯН 

КОММЕНТАРИЙ НЕРСЕСА ШНОРАЛИ К “БАРДЗРАЦУЦЕКУ” 

("ПРЕВОЗНОСИТЕ") И ЕГО ЛАТИНСКИЙ ПЕРЕВОД 

Ключевые слова: Давид Непобедимый, Нерсес Шнорали, Крест, коммен-

тарий, “причина”, христология, несторианство, рукопись, 

Джузеппе Капелетти. 

Нерсес Шнорали создал свой Комментарий к “Панегирику Богоприим-

ному Святому Кресту” (“Бардзрацуцек”) Давида философа (V-VI вв.) по 

просьбе автора XII века Вардана Ахбатеци. Последний написал "Причину" к 

Панегирику, которая вставлена в начало Комментария. Армянские 

средневековые источники свидетельствуют о том, что Давид Анахт написал 

Панегирик по заказу Католикоса Гюта Араезаци (461-478) против проникшего 

в Армению несторианства. В своем Комментарии Шнорали уделяет особое 

внимание христологическим вопросам. Он проводит параллели между 

Крестом и Марией, так как оба носили безграничного, невместимого Бога. 

Нерсес Шнорали сопоставляет события Ветхого и Нового Заветов, указывая на 

различные стадии искупления, спасения и показывая прототипы Креста. 

Учение Шнорали о богоподобии и обожении также отражено в этом труде. 

Интересны также приводимые в Комментарии историко-культурные и 

бытовые детали. В 19-ом веке венецианский священник, историк Джузеппе 

Капелетти перевел Комментарий к “Бардзрацуцек”-у на латынь, включив пере-

вод в двухтомное издание (1833 г.) трудов Шнорали. Этот ценный перевод был 

сделан с рукописи 1207 г., хранящейся в конгрегации Мхитаристов в Венеции. 

Однако в переводе есть некоторые недостатки, в основном как следствие 

особенностей упомянутой рукописи: фразы и слова, цитируемые из 

“Бардзрацуцек”-а Давида Философа, часто сокращены, иногда цитата состоит 

только из первой букы слова. Чтобы восполнить такие неполные отрывки, 

Капелетти использовал не какую-нибудь другую копию Комментария, а текст 

самого Давида. Выражения и фразы, относящиеся к христологии, были пере-

ведены им с определенной интерпретацией49.  

                                                
49 Текст Комментария Шнорали до сих пор не опубликован, и в настоящее время мы 

готовим его к изданию. 



 

ԶՈՀՐԱԲ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ 

ՕԺԻՏԸ ԵՎ ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ՈՒՆԵՑՎԱԾՔԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ 

ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ԵՎ 

ԱՌՕՐԵԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Բանալի բառեր՝ Օժիտ, միջնադարյան իրավունք, Կիլիկյան Հայաստան, Սմբատ 
Սպարապետ, Մխիթար Գոշ, դատաստանագիրք, ամուսնական 
ունեցվածք, կապիտալ, մասնավոր սեփականություն, Վենետիկ, 
Ջենովա։ 

Օժիտը և ամուսնական ունեցվածքի խնդիրը միջնադարյան առօրեականու-
թյունը պատկերավոր դարձնող, ամուսնական իրավունքը բնորոշող համակե-
ցական մշակույթի բաղադրիչներից են, որոնք տարբեր ձևերով արտահայտված 
են ինչպես միջնադարյան եվրոպական, այնպես էլ Արևելքի իրավական իրակա-
նության մեջ։ Տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերում է զարգացած միջնադարի 
ավատատիրական հարաբերություններով պայմանավորված միջավայրերին, 
որոնցում մասնավոր սեփականության դերը, այդ թվում նաև ամուսնական՝ ժա-
մանակի ընթացքում ավելի շեշտադրված նշանակություն է ստացել թե՛ իրավա-
կան փաստաթղթերում ու օրենսգրքերում, և թե՛ առօրեականության մեջ: 

Պատմության ընթացքում մարդկային փոխհարաբերությունների, համակե-
ցության, սոցիալ-հասարակական կացութաձևերի էությունը պայմանավորել են 
կապիտալի այն տեսակները, որոնք բնորոշ են եղել տվյալ ժամանակին: Օրի-
նակ, XIX-XXI դդ. տեխնոլոգիական հեղափոխական փոփոխությունների արդ-
յունքում տեղի ունեցան կապիտալի ձևի ու բովանդակության արմատական 
ձևափոխումներ, ոչ նյութականը՝ միտքը, գաղափարը, սկսեց ավելի ու ավելի 
տիրապետել որպես կապիտալի տեսակ: Իսկ միջնադարյան ավատատիրական 
իրականության մեջ մարդու համար կապիտալի տեսակներն անհամեմատ սա-
կավաթիվ ու սահմանափակ էին. առանցքայինն ու հիմնականը հողն էր, որն էլ 
պայմանավորում էր մարդկային համակեցության, սոցիալ-տնտեսական, հասա-
րակական հարաբերությունների համապատասխան ձևն ու բնույթը:  
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Զարգացած միջնադարի ընթացքում, հատկապես միջերկրածովյան ու 
սևծովյան ավազաններում, Մերձավոր Արևելքում, ինչպես նաև Մետաքսի ճա-
նապարհի երկայնքով մինչև Չինաստան ու Հնդկաստան փաստացի ձևավորվել 
էր առևտրատնտեսական խոշոր ցանց, որի գլխավոր շարժիչ ուժը միջազգային 
առևտուրն էր: Արդեն XII դարից իտալական մի շարք քաղաքներում՝ Սիենայում, 
Ֆլորենցիայում սկսեց ձևավորվել բանկային համակարգ, որը խորքային փոփո-
խություններ էր բերում ֆինանսադրամական հարաբերություններում, կապի-
տալի բնույթի ու բովանդակության մեջ: Տվյալ ժամանակի հաղորդակցության 
միջոցների պայմաններում, հարաբերականորեն կարճ ժամանակամիջոցում՝ 
արդեն XIII դ. երկրորդ կեսին, ձևավորվել և զարգանում էր միջազգային 
առևտրային գործարքների, փոխառությունների այնպիսի համակարգ, որը միմ-
յանց հետ էր կապում մի կողմից Կիլիկյան Հայաստանն ու սևծովյան ավազանը, 
մյուս կողմից՝ Կատալոնիան և Անգլիան: Բանկերը, մասնավորապես ֆլորենտա-
կանները, որոնցից խոշորագույններն էին Բարդի և Պերուցցի ընտանիքներին 
պատկանող բանկային տները, իրենց գործակալություններն ունեին և ֆինան-
սական փոխհոսքեր էին ապահովում ամբողջ միջերկրածովյան ու սևծովյան 
ավազանների պետությունների, արևմտաեվրոպական շատ քաղաքների միջև, 
ինչպես նաև ֆինանսավորում էին աշխարհաքաղաքական մեծ ծրագրեր1: 
Տնտեսական կապիտալը, որի գործընթացները մինչ այդ մեծ մասամբ հիմնված 
էին հողի, հողատիրության վրա, դառնում էր ավելի լողացող, բազմաբնույթ, 
ըստ այդմ՝ փոխվում էին նաև կապիտալի հանդեպ մարդկանց վերաբերմունքը, 
ընկալումներն ու օգտագործման ձևերը:  

Երբ XII դ. վերջին Լևոն I (որպես իշխան՝ Լևոն II – 1187-1198, որպես թա-
գավոր՝ 1198-1219) Մեծագործը պետությանը միավորեց Միջերկրական ծովի 
հյուսիսարևելյան ափի մի հսկայական հատված, Կիլիկյան Հայաստանը արագո-
րեն ներգրավվեց ժամանակի ֆինանսատնտեսական հարաբերությունների 
ամենազարգացած՝ միջերկրածովյան համակարգին: Արդեն XIII դարի երկրորդ 
կեսին, Կիլիկյան Հայաստանում լիարժեքորեն ներդրվել և գործում էր միջերկ-
րածովյան ավազանի պետություններում գործող ֆինանսադրամական, առևտ-
րային գործառույթների համակարգի ողջ գունապնակը: Այասից Բարսելոնա 
առևտրային ուղևորության մեկնող վաճառականն ապրանքներ գնելու նպատա-
կով կանխիկ գումարի փոխարեն իր հետ վերցնում էր ընդամենը ստացականի 
թուղթ՝ իր բոլոր հավաստիքներով և դրա հիման վրա ստանում կանխիկ գումար՝ 
արդեն ժամանման քաղաքում առևտրային մեկ այլ գործակալից: Այդ մասին են 
վկայում Կիլիկիայի քաղաքներում, հատկապես Այասում կազմված տասնյակ 

                                                
1 E. Hunt, The Medieval Super-companies. A Study of the Peruzzi Company of Florence, 

Cambridge, 1994. 
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հազարավոր նոտարական գործերը, որոնք ժամանակին տեղափոխվել և առ այ-
սօր պահվում են իտալական, ֆրանսիական, իսպանական քաղաքների արխիվ-
ներում2: Կիլիկիայում իրենց ներկայացուցչություններն ունեին այդ նույն ֆլո-
րենտական և իտալական այլ քաղաքների բանկային տներն ու առևտրային ըն-
կերությունները: Առևտրատնտեսական միջազգային հարաբերությունների մեջ 
այդպիսի լայն ներգրավվածությունն անխուսափելիորեն ձևափոխման էր են-
թարկելու կապիտալի, ունեցվածքի հանդեպ Կիլիկյան Հայաստանում ապրող 
մարդու վերաբերմունքն ու այն կիրառելու ձևերը: Պատահական չէ, որ XII դ. 
վերջին Մխիթար Գոշի գրած «Դատաստանագիրքը» արդեն XIII դ. կեսերին, 
փաստորեն, չէր համապատասխանում նոր, շատ փոխված իրողություններին, 
որոնցում հայտնվել էր Կիլիկյան Հայաստանը: 

Կիլիկյան միջավայրում օժիտը և ամուսնական ունեցվածքը (անշարժ կամ 
շարժական գույք), կապիտալի ձևեր էին, որոնց ուսումնասիրությամբ հնարա-
վոր կլինի ներկայացնել ոչ միայն օժիտի և ամուսնական ունեցվածքի զուտ նյու-
թական տեսականին, այլ նաև, դրանց օրինակով՝ Կիլիկյան Հայաստանում սո-
ցիալ-հասարակական համակեցության մեջ կապիտալի նշանակությունն ու փո-
խակերպումները։ Արդյունքում հնարավոր կլինի ավելի բովանդակային ու 
հստակ դարձնել Կիլիկիայի հայ իրականության մեջ զարգացած ավատատիրու-
թյան ձևավորմանն ու զարգացմանը բնորոշ պատմական համատեքստը: 

Միջնադարի հայկական իրավական փաստաթղթերում, «Կանոնագիրք հա-
յոց»-ից մինչև Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագիրքը», ակնհայտորեն 
նկատելի է կրոնի ու եկեղեցու ազդեցությունից իրավունքի և օրենքների աշ-
խարհիկացման աստիճանական ընթացք: Այս փոխակերպումները դիտարկելու 
համար բացառիկ են ամուսնալուծություններին, ամուսնական ունեցվածքի բա-
ժանմանն ու օժիտին վերաբերող իրավական կետերը3: Ի դեպ, նկատի չի առն-
վում, որ, օրինակ, Սմբատի «Դատաստանագիրքն» իսպառ զերծ էր կրոնական 
ազդեցությունից, որը շարունակում էր պահպանել իր հզոր ազդեցությունը հենց 
միայն այն փաստով, որ Կիլիկյան Հայաստանի մեծ դատավորի պաշտոնը պատ-
կանում էր Եկեղեցուն: 

                                                
2 L. Balletto, Notai Genovesi in Oltremare, atti rogati a Laiazzo da Federico di 

Piazzalunga (1274) e Pietro di Bargone (1277, 1279), Genova, 1989. Զ. Գևորգյան, 

Կիլիկիայի հայկական պետությունը միջերկրածովյան առևտրի համակարգում (XIII-XIV դդ.), 

Երևան, 2015, էջ 88-105: 
3 Մխիթար Գոշ, Դատաստանագիրք, Երևան, 1975, էջ 37-40, 72-77, 105, 107-108, 309-312, 343, 

347: Смбат Спарапет, Судебник, составление текста, перевод с древнеармянского, 

предисловие и примечания А. Галстяна, Ереван, 1958 (на русском и армянском 

языках), сс. 88-90: 
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Ինչպիսի՞ կազմություն է ունեցել Կիլիկյան Հայաստանում տարբեր խավե-
րին պատկանող կանանց օժիտը. իրավական ինչպիսի՞ ձևակերպում և նշանա-
կություն է այն ստացել օրենսգրքերում, նոտարական գործերում և իրավունքի 
այլ փաստաթղթերում։ Ի՞նչ նշանակություն է ունեցել ունեցվածքն ամուսնական 
իրավական կարգավորումներում, ամուսնալուծության պարագայում դրա բա-
ժանումը՝ կախված ամուսնալուծության հանգամանքներից:  

Թե ինչ կազմություն կարող էր Կիլիկիայում ունենալ ամուսնական ունեց-
վածքը, այդ թվում նաև օժիտը, կարող ենք մասնավորապես տեղեկանալ 
Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագրքի» «Վասն այրուկնաց ամուսնու-
թեան» («Ամուսինների ամուսնական իրավունքների մասին») հոդվածից, որում 
հիշատակվում են ամուսինների միջև բաժանվող հագուստ, սպիտակեղեն, տար-
բեր տեսակի անասուն, ընդ որում, եթե կենդանիներին կինն է ժամանակին բե-
րել որպես օժիտ, ապա վերջինս կարող է հետ վերցնել, սակայն ամուսնության 
ժամանակամիջոցում դրանցից ծնված կենդանիները բաժանվելու էին հավա-
սարապես4:  

Արդեն XIII դ. երկրորդ կեսին Կիլիկյան Հայաստանում, հատկապես Այա-
սում, հաստատվել էին իտալական, ֆրանսիական քաղաքների և այլ ծագում 
ունեցող հարյուրավոր վաճառականներ, որոնք հաճախ մինչև կյանքի վերջը 
բնակվում էին Կիլիկյան Հայաստանում: Բնականաբար, նման տևական ժամա-
նակով բնակվելու պարագայում, նրանցից շատերն ամուսնանում էին հայուհի-
ների հետ: Օտարերկրացու հետ հայուհու ամուսնության ուշագրավ մասնամաս-
ներ է պարունակում 1277 թ. սեպտեմբերի 27-ին ջենովացի Յանուինո դե Դոմո-
յի համար կազմված կտակը, որտեղ մեր հետազոտության համար առանցքային 
է հետևյալ հատվածը. Item volo, iubeo et ordino quod Alixia, uxor mea habeat et 

habere omnia iura et raciones suas, de quibus fit mencio in instrumento dotali in 

litteris armenis (ընդգծումը՝ Զ. Գ.). Reliquorum bonorum meorum, mobilium et 

immobilium, mihi heredem instituo Anfelixiam filiam meam…5: Այսինքն, կտա-
կում Յանուինոն պատվիրում է նոտարական գործակալին ամրագրել այն փաս-
տը, որ իր կինը՝ Ալիսը (Ալիսի հայուհի լինելը հաստատվում է այն փաստով, որ 
նրա օժիտի փաստաթուղթը գրված է եղել հայերեն՝ dotali in litteris armenis), 
բոլոր իրավունքներն ունի իրեն հասնող օժիտի և սեփականության հանդեպ, 
սակայն դե Դոմոն շարժական և անշարժ իր ողջ գույքի (bonorum meorum, 

mobilium et immobilium) ժառանգորդ նշանակում է դստերը6: 

                                                
4 Смбат Спарапет, Судебник, с. 84. 
5 L. Balletto, Notai Genovesi in Oltremare, B, № 25. 
6 Նույն տեղում, B, № 25: 
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Ապահարզանը կամ ամուսնալուծությունը, դրա իրականացման ընթացա-
կարգը, կարևորագույն ցուցիչներ են, բացահայտելու ինչպես Կիլիկյան Հայաս-
տանի, այնպես էլ միջնադարյան արևմտաեվրոպական իրավունքի և օրենսգր-
քերի աշխարհիկության աստիճանը: Ուշագրավ է, որ ինչպես Կիլիկյան Հայաս-
տանում, աշխարհիկացման նման միտումներ նկատվում են նաև նույն ժամանա-
կաշրջանի Անգլիայում և Ֆրանսիայում, որտեղ ամուսնալուծություններն իրա-
կանացվում էին թե՛ եկեղեցական, և թե՛աշխարհիկ կանոնների հիման վրա, 
որոնցում ևս առանցքային նշանակություն է տրվել ունեցվածքի բաժանմանը7: 

Ա. Սուքիասյանը կարծում է, որ Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագիր-
քը» ձգտում էր ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների իրավական բնագա-
վառը ենթարկել պետությանը և աշխարհիկ իրավազորությանը։ Միևնույն ժա-
մանակ, ըստ նույն պատմաբանի՝ Մխիթար Գոշի «Դատաստանագրքի» պարա-
գայում, նշյալ հարաբերություններն ամբողջությամբ գտնվել են եկեղեցական 
իրավասության ներքո8: Անդրադառնալով օժիտն արտահայտող միջնադարյան 
տերմինների ստուգաբանությանը, Ա. Սուքիասյանը, մեծ մասամբ հիմնվելով Ն. 
Ադոնցի տեսակետի վրա՝ նշում է, որ Ներսես Լամբրոնացու 1197 թ. թարգմա-
նած ասորահռոմեական «Դատաստանագիրքը», որտեղ հիշատակվում են dos 
(թարգմանության մեջ՝ «պռոյգ») և donatio (թարգմանության մեջ՝ «տուայր») 
տերմինները, փոխարինելով հայերեն «օժիտ»-ին և «վարձանք»-ին, Սմբատ 
Սպարապետն է իր «Դատաստանագրքում» մտցրել շրջանառության մեջ: Եվ, 
չնայած Մխիթար Գոշի մոտ էլ դրանք առկա են, սակայն «տուայր»-ը և 
«պռույգ»-ը, ըստ Ա. Սուքիասյանի՝ Գոշի «Դատաստանագիրք» ներմուծվել են 
հետագայում, այլ խմբագիրների կողմից9: Ուշագրավ է, որ «պռոյգ»-ը հունարե-
նից (προίκα) փոխառություն է և նշանակում է օժիտ, որն այդ իմաստն ունի 
արդի հունարենում: Սակայն, Սուքիասյանը նշում է dos կամ donatio լատինե-
րեն բառերը, որոնք ներկայացնում է որպես հունարեն10: Dos և donatio բառերն 
իսկապես նշանակում են օժիտ, սակայն ոչ թե հունարեն, այլ լատիներեն: Ավե-
լին, Ն. Ադոնցը, որի աշխատության վրա է հիմնվել Ա. Սուքիասյանը, «պռույգ» 
և «դոս» տերմինների դիմաց նշում է ոչ թե, որ դրանք հունարեն են, այլ, համա-

                                                
7 Van Melkebeek-Vleeschouwers M., Separation and Marital Property in Late Medieval 

England and the Franco-Belgian Region, (M. Korpiola, Regional Variations in 

Matrimonial Law and Custom in Europe, 1150-1600), Brill, 2011, p. 78-79, 85. 
8 Ա. Սուքիասյան, Կիլիկիայի հայկական պետության և իրավունքի պատմություն, Երևան, 1978, 

էջ 289: 
9 Նույն տեղում, էջ 295-296: 
10 Նույն տեղում:  
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պատասխանաբար, հունահռոմեական, այսինքն՝ մեկը հունարեն է, մյուսը՝ լա-
տիներեն11: Օժիտի լատիներեն անվանումներին (dos, docium) կարելի է հան-
դիպել XIII դ. երկրորդ կեսին Կիլիկյան Հայաստանի Այաս քաղաքում ջենովացի 
նոտարական գործակալների կազմած գործերում12: Ջ. Քիրշները փաստում է, որ 
օժիտի հռոմեական dos տերմինը XII դ. կրկին հայտնվեց արդեն զարգացած 
միջնադարի իտալական իրավական ձևակերպումներում՝  դրանցից աստիճանա-
բար դուրս մղելով գերմանական Morgengabe-ը, որը փեսայի նվերն էր հար-
սին՝ ամուսնությունն իրականացնելու համար: Հարկ է նկատել, որ ըստ Ջ. Քիրշ-
ների՝ օժիտի dos ինստիտուտի հռոմեական ավանդույթի հաղթանակը գերմա-
նական Morgengabe-ի հանդեպ հսկայական հետևանքներ ունեցավ առհասա-
րակ սոցիալ-հասարակական հարաբերություններում և տնտեսական գործա-
ռույթներում, ինչպես նաև ունեցվածքի տնօրինման և օտարման պարագանե-
րում13: Ա. Սուքիասյանը փորձում է հակադրվել եվրոպական հայագետներ Յ. 
Կարստի, Դարեստի և Կոհլերի մոտեցումներին, որոնք հիմնված են Բյուզանդիա-
յի կայսր Հուստինիանոսի (527-565) էդիկտների ու նովելլաների վրա, առ այն, 
որ հայերն ունեցել են կանանց «գնման» ինստիտուտ, որն այնուհետև դարձել է 
ընծա, իսկ օժիտի ինստիտուտը, ըստ Կարստի՝ խորթ է եղել հայերին և հայտնի 
չէ, թե նրանք որտեղից են այն վերցրել14: Morgengabe-ի առկայությունը լույս 
է սփռում այս հարցի վրա, քանի որ այն փաստում է, որ օժիտի փոխարեն փե-
սայի կողմից հարսին ընծա տալու ինստիտուտը գործել է Արևմտյան Եվրոպա-
յում ընդհուպ մինչև XII դարը: Դա վկայում է, որ ամուսնական այդ ինստիտուտ-
ների, այն է՝ փեսայի ընծայի և հարսի օժիտի միջև առկա է եղել էվուլյուցիոն 
փոխակերպումային գործընթաց և, ըստ ամենայնի, հատուկ է եղել ոչ միայն հա-
յերին, որը կարող էր հեշտությամբ մեկնաբանվել որպես վերջինների վրա 
Արևելքի իրավական և ամուսնական սովորույթների ու մշակույթի ազդեցու-
թյուն, այլ տիրապետող է եղել նույն արևմտաեվրոպական միջավայրում ևս: 
Կարծում ենք՝ պատահական չէ այն, որ իտալական իրականության մեջ գերմա-
նական Morgengabe-ից հռոմեական dos-ին անցումը տեղի է ունեցել հենց XII 
դարում, երբ Կիլիկիայում ևս տեղի էին ունենում իրավական խորքային ձևափո-
խումներ: 

                                                
11 Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, Ереван, 1971, с. 193. 
12 L. Balletto, Notai Genovesi in Oltremare, A. № 14, B. № 25.  
13 J. Kirshner, Marriage, Dowry, and Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy, 

University of Toronto, 2015, p. 131. 
14 Ա. Սուքիասյան, նշվ. աշխ. էջ 293: 
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Անդրադառնանք Ա. Սուքիասյանի պնդմանն առ այն, որ Մխիթար Գոշը չէր 
կարող կիրառել «տուայր» և «պռույգ» տերմինները, որովհետև նրան այդ ինս-
տիտուտները հայտնի չեն եղել15: Ուսումնասիրելով Ն. Ադոնցի երկի համապա-
տասխան հատվածը, որի հիման վրա Ա. Սուքիասյանը ներկայացրել է իր այս 
տեսակետը, կարելի է նկատել, որ Ն. Ադոնցն այս հարցի ուսումնասիրությունը 
չի դիտարկել որպես իր աշխատության գլխավոր նպատակ և բավարարվել է 
միայն կարծիք հայտնելով16:  

Մխիթար Գոշի (1130-1213) և Սմբատ Սպարապետի (1208-1276) ապրած 
ժամանակները նույնիսկ որոշ տարիներով համընկնում են և, եթե օժիտին հա-
մարժեք «տուայր» և «պռոյգ» տերմինները բյուզանդական իրավունքից փոխա-
ռություն են, ապա Մխիթար Գոշի կյանքի օրոք Կիլիկյան Հայաստանի վրա բյու-
զանդական ազդեցությունն անհամեմատ ավելի էր, քան Սմբատ Սպարապետի 
պարագայում: Գոշի մոտ նմանատիպ տերմիններ պարունակող հոդվածները 
մեծ ծավալ են զբաղեցնում, հետևաբար, եթե հարցին մոտենանք այն տրամա-
բանությամբ, որ դրանք ավելացվել են հետագա խմբագիրների կողմից, ապա 
կստացվի, որ նրա «Դատաստանագրքի» զգալի հատվածի հեղինակը մեծ առա-
կագիր-իրավագետը չի եղել: Հայտնի է, որ Գոշը, թաքցնելով վարդապետի իր 
աստիճանը՝ գիտելիքները խորացնելու նպատակով մեկնել է Սև լեռների 
հոգևոր կենտրոններում ուսանելու և կրկին ստացել վարդապետի աստիճան։ 
Երկար ժամանակ ապրելով Կիլիկյան Հայաստանում, «Դատաստանագրքում» 
նրա բերած իրավական կետերը պետք է խորապես համահունչ լինեին Կիլիկիո 
իրականությանը և հասարակական առանձնահատկություններին։  

Համադրելով երկու հեղինակների դատաստանագրքերը, ըստ էության, կա-
րելի է հանգել ընդհանուր եզրահանգման, որ Մխիթար Գոշի «Դատաստանա-
գիրքը» իր տեսակով կատարել է անցումային դեր եկեղեցական «Կանոնագիրք 
հայոց»-ի և Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագրքի» միջև: 

Մխիթար Գոշի և Սմբատի Սպարապետի դատաստանագրքերում իրավա-
կան կետերի համեմատական վերլուծությունը կարող է պարզաբանել, թե ինչ 
դեր է խաղացել ունեցվածքն ամուսնական իրավական կարգավորումներում, 
ամուսնալուծության պարագայում դրա բաժանումը՝ կախված ամուսնալուծու-
թյան հանգամանքներից: Օրինակ, Սմբատի մոտ կարդում ենք. «…Ապա թէ ուր-
դի՝ որ վասն անհնազանդ լինելոյ կնկանն անհանգստութիւն կենայ յիրենց մէջն, 
նա կու տայ հրամանք աւրէնքս, որ բաժնին երբ այլ ճարակ չկենայ. եւ տայ էրիկն 

                                                
15 Նույն տեղում, էջ 295-296: Н. Адонц, там же, с. 192:  
16 “Нам кажется, что статьи о пройг и туайр носят влияние киликийского переводного 

памятника и их следует отнести к наносным элементам судебника Гоша”. Н. Адонц, 

там же, с. 192.  
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զինչ հետ իր առել լինի ի յինք, որ երթայ էրիկ մի այլ առնու…»17: Օրենքն ասում 
է, որ եթե կնոջ անհնազանդության (նկատի չի առնվում դավաճանությունը) 
պատճառով ամուսինների միջև անախորժություններ ծագեն, ապա օրենքը 
թույլատրում է ամուսնալուծություն, եթե այլ ելք չկա: Ամուսինը պետք է վերա-
դարձնի այն ամենը, ինչ կինը բերել է տուն, որպեսզի վերջինս կարողանա մեկ 
այլ ամուսին ունենալ: Ուշագրավ է, որ այստեղ օժիտ բառը գործածված չէ, այլ 
նշված է այն ամենը, ինչը կինը բերել է տուն: Կարծում ենք, որ այս պարագայում 
խոսքը ոչ միայն օժիտի մասին է, այլ ամուսնական կյանքի ընթացքում կնոջ 
ձեռք բերած ունեցածքի, այլապես հեղինակը կկիրառեր հենց օժիտ բառը, որը 
նա օգտագործում է այլ օրենքների ձևակերպումների մեջ: Մասնավորապես, 
կրկին ամուսնալուծությանը վերաբերող հետևյալ կետում. «Եւ թէ ծուռ բան այ-
նէ այրն ընդ կինն պղծագործութեամբ հետ այլ ումեք, որ ստուգվի եւ թէ ընդ 
անասուն մեղանչէ. եւ թէ ի քրիստոնէութենէն ելնէ, եւ ճշմարտի, որ չլինի ըղորդ 
ի հաւատն, զայս չկենայ՝ նա բաժնվի իրաւնաւք, եւ զկէս պռուգացն (ընդգծումը՝ 
Զ. Գ.) առնու այն որ բաժնվի»18: Այսինքն, ամուսնալուծության այս պարագա-
յում արդեն Սմբատ Սպարապետը հստակ նշում է «պռոյգ» տերմինը, որը, ինչ-
պես վերը նշեցինք, հունարեն նշանակում է օժիտ և, ըստ ամենայնի, փոխառ-
ված է բյուզանդական իրավունքից: 

Շարունակելով Սմբատի «Դատաստանագրքի» նախորդ օրենքի քննու-
թյունը, կարդում ենք մեր ուսումնասիրության համար շատ կարևոր հետևյալ 
մասը. «…Զի թէպէտ եւ յառաջի կանոնքն չկայր (ընդգծումը՝ Զ. Գ.) այս որ կարէ 
վասն անհնազանդութեան թողուլ, բայց յետեւ վասն անճարակութեան, որ տե-
սան, որ մեծ վզէն կայր ի ծայրն, նա զայս թուլցուցին…»19: Այսինքն, հեղինակը 
շեշտում է, որ, թեև սկզբնական կանոնում չի եղել ամուսնական վեճերի հիման 
վրա բաժանման թույլտվություն, սակայն իր «Դատաստանագրքում», հաշվի 
առնելով, որ ընտանիքում կարող է առաջանալ ծայրահեղ իրավիճակ, ինչը կա-
րող է մեծ ողբերգության պատճառ դառնալ, այս կետով ամուսնալուծությունը 
թույլատրվում է: Այս խնդրի պարզաբանումը հատկապես կարևոր է, քանի որ 
Սմբատի «Դատաստանագրքի» վերոնշյալ կետը, որտեղ հեղինակը հատուկ շեշ-
տում է նախորդ կանոնում ընտանեկան սուր վեճերի պարագայում ամուսնալու-
ծությունը թույլ չտալու հանգամանքը («Զի թէպէտ եւ յառաջի կանոնքն չկայր»), 
ինչն արդեն իր հեղինակած օրենսգրքում փոփոխության է ենթարկում և թույ-
լատրում ապահարզան: Այն, որ իրավական այս կետը Սմբատ Սպարապետի կող-
մից օրենքների աշխարհիկացման գործընթացի մասնավոր ցայտուն օրինակ է, 
կհիմնավորենք ստորև։ 

                                                
17 Смбат Спарапет, Судебник, с. 84. 
18 Նույն տեղում, էջ 90: 
19 Նույն տեղում, էջ 84: 
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Սկզբնական ո՞ր կանոնի մասին է վկայում Սմբատ Սպարապետը: Ըստ ամե-
նայնի, նա կարող էր նկատի ունենալ կամ Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրք»-
ը կամ «Կանոնագիրք հայոց»-ը: Գոշի «Դատաստանագրքում» ամուսնական իրա-
վունքին վերաբերող տարբեր կետերի ուսումնասիրության արդյունքում առանձ-
նանում է մի հոդված, որն ավելի, քան մյուսները համադրվում են Սմբատի ձևա-
կերպած վերոնշյալ կետի հետ. «Յորժամ դիւական ախտիւ զմիմեանս այր եւ կին 
ատիցեն առանց շնութեան պատճառի, եթէ նախ քան զամուսնութիւն իցէ սկիզբն 
ախտիցն եւ յառնէն իցէ, եւ ոչ կամիցի յարմարիլ ընդ նմա, սահման բաժանման 
այսհարացն լիցի: Զկնի բազում խրատու եւ յանդիմանութեան քակտիվին, եւ ըստ 
կանոնաց դատաստանի այրն ոչ իշխէ առնուլ կին եւ կինն լիցի առն՝ տանելով 
զիւրն բաժին եւ յերից զմինն՝ յառնէն, իբր զի անարգեաց զպսակ նորա:  

Նոյն դատաստան կացցէ, թէ կնոջէն իցէ, եւ իշխէ առն լինել, բայց եթէ 
խղճացեալք միմեանց հրամայիցեն: Բայց հրամանաւ եպիսկոպոսին լիցի մի-
մեանց ներելն…»20: Հոդվածի վերոշարադրյալ մասում և դրա շարունակության 
մեջ ասվում է, որ եթե ամուսինները դեռ պսակվելուց առաջ ծայր ատելություն 
են ունեցել միմյանց հանդեպ, առանց պոռնկության պատճառի, ապա նրանց 
բաժանելու իրավունքը տրվում է միայն եպիսկոպոսին, որը պետք է միաժամա-
նակ խրատներ տա երկուսին էլ, իսկ նրանք պարտավորվում են վճարել տու-
գանք, ընդ որում, երկուսն էլ զրկվում են կրկին ամուսնանալու իրավունքից, 
բացառությամբ, եթե միմյանց թողություն տային: Սակայն, եթե ամուսինների 
միջև ատելությունը սկսված լիներ պսակվելուց հետո և նրանք այդ պահին զա-
վակ ունենային, ապա ապահարզանին նրանք շատ դժվարությամբ կարող էին 
հասնել և դրա համար երկար ժամանակ էր պահանջվում: Ընդ որում, ամուսին-
ներից մեկը, որի պատճառով առաջացել էր ընտանեկան խնդիրը, պարտավոր 
էր իր ունեցվածքի կեսը տալ մյուսին: Եթե համեմատենք ընտանական սուր վե-
ճերին և ամուսինների միջև ատելությանն առնչվող Սմբատի և Մխիթարի բերած 
հոդվածները, ապա կարելի է հանգել հետևյալ կետերին՝ 

 ա. Երկու դեպքում էլ ապահարզանը մեծ հաշվով թույլատրված էր, սա-
կայն, եթե Գոշի պարագայում բաժանման ողջ գործընթացն իրականացնում էր 
եպիսկոպոս-հոգևորականը (…Բայց հրամանաւ եպիսկոպոսին լիցի միմեանց 

ներելն, յորժամ ի դէպ եւ հաճոյ Տեառն կարծիցէ հրաման տալն…21), նա էր սահ-
մանում տուգանքը, մեղավորին, ապա Սմբատի դեպքում ՝ հոգևորականի դերը 

                                                
20 Մխիթար Գոշ, Դատաստանագիրք, էջ 39: 
21 Նույն տեղում, էջ 39: 
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համեմատաբար ավելի է և սահմանափակվում է զուտ բաժանմանն իր համա-
ձայնությունը տալով և տուգանք վճարելով… Ապա թէ երկուքն իրար հալալ այ-

նեն, նա եպիսկոպոսին բաժնին յիրամէ, ու դնէ իրենց կարգ եւ տուգանք…22): 
բ. Երկու հեղինակների մոտ ընտանեկան վեճերի պատճառով ամուսնալու-

ծության դեպքում ունեցվածքի բաժանումը գրեթե նույնն է, սակայն Սմբատ 
Սպարապետի պարագայում այն ավելի մանրամասն է ներկայացված: Օրինակ, 
եթե երկու ամուսինները միմյանց ատում են, այն է՝ երկուսն էլ մեղավոր են դրա-
նում, ապա. «… կինն առնու յայրկէն զիր ամէն պռոյքն ու զմահրն23, եւ երթայ 
առնու իր այրիկ» (կինը կարող է վերցնել իր բերած օժիտը և հարսանեկան՝ այդ 
թվում ամուսնու նվիրած նվերները), սակայն եթե կինն է մեղավոր վեճերում, 
ապա ամուսինը նրան ոչինչ չի թողնում, նույնիսկ՝ օժիտը: Միաժամանակ, տղա-
մարդ-ամուսնու մեղավորության պարագայում վերջինը պետք է մուծի տու-
գանք՝ օժիտի 1/3-ի չափով, եթե ամուսնացած է եղել կույս կնոջ հետ, եթե ոչ, 
ապա ոչինչ պարտավոր չէ մուծել24: 

Ըստ էության, այն, որ երկու հեղինակների դատաստանագրքերում էլ ապա-
հարզանը, որոշակի տարբերություններով հանդերձ, թույլատրված է եղել, վկա-
յում է այն մասին, որ Սմբատ Սպարապետի հիշատակած՝ նախկին ինչ-որ կանո-
նը, ըստ որի՝ ապահարզանը ընտանեկան վեճերի պարագայում թույլատրված 
չէր, ամենայն հավանականությամբ կարող էր լինել միայն «Կանոնագիրք հա-
յոց»-ից, որտեղ, իսկապես, այն էլ ընտանեկան վեճերի պարագայում, ամուսնա-
լուծության մասին խոսք չկա: 

Իր տեսակով բացառիկ է Սմբատ Սպարապետի «Վասն ամուլ կնոջ» հոդվա-
ծի մի կետ, որն, ըստ էության, ալիմենտի ձևակերպման բացառիկ օրինակ է: 
Դրանում ասվում է, որ, եթե կին-ամուսինը չբեր է և տղամարդ-ամուսինը ցան-
կանում է բաժանվել, կինն էլ, իր հերթին, չի ցանկանում այլևս ամուսնանալ, 
ապա տղամարդ-ամուսինը պարտավորվում է սննդով և հագուստով ամբողջու-
թյամբ, ցմահ ապահովել կնոջը: Ընդ որում, օժիտը կինը վերցնելու էր իր հետ25: 

                                                
22 Смбат Спарапет, Судебник, с. 87. 
23 Մահր – ամուսնական նվեր, արաբերեն` mahr: Թեև Ա. Գալստյանի կարծիքով, սա այն 

նվերներն են, որոնք փեսացուն տալիս է հարսնացուին` որպես փրկագին, սակայն կարծում 

ենք, որ փրկագինը պետք է որ տրվեր ոչ հարսնացուին, այլ, օրինակ, նրա ծնողներին, 

հետևաբար` մահրը ներկայացնել որպես դասական առումով փրկագին, համարժեք չէ, քանի 

որ այդ նվերը կամ նվերները տրվել են հենց հարսնացուին: Смбат Спарапет, Судебник, 

с. 188: 
24 Նույն տեղում, էջ 87: 
25 Նույն տեղում, էջ 89: 
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Խոսելով զարգացած միջնադարը բնորոշող միտումների մասին՝ նկատենք, 
որ ինչպես արևմտաեվրոպական իրականության մեջ, այնպես էլ Կիլիկյան Հա-
յաստանում իրավունքի ինստիտուցիոնալ ձևափոխումները փաստորեն ակտիվ 
փուլ մտան համաժամանակյա՝ XII դ. վերջ և XIII դ., որի առավել ցայտուն վկա-
յություններն են «Մագնա կարտան»՝ Անգլիայում և Մխիթար Գոշ-Սմբատ Սպա-
րապետ տանդեմը Կիլիկյան Հայաստանում։ Ակնհայտ է, որ իրավական համա-
կարգի նման փոփոխությունները պայմանավորված էին ինչպես Եվրոպայում, 
այնպես էլ Կիլիկյան Հայաստանում դեռ մինչև XIII դ. և դրանից հետո տեղի 
ունեցող սոցիալ-տնտեսական արմատական փոփոխություններով։ Միջազգա-
յին առևտրի կտրուկ զարգացումն ու իտալական քաղաքներում բանկային հա-
մակարգի շնորհիվ ձևավորվող ֆինանսադրամական նոր տեսակի հարաբերու-
թյունները փոխում էին միջավայրը, մարդկանց համակեցության ձևն ու բովան-
դակությունը, որոնց կանոնակարգումը մինչ այդ եղած ավանդական իրավա-
կան գործիքներով անհնար էր դառնում։ Ուստի հասունացող միջավայրին հա-
մարժեք իրավունքի, նոր օրենքների կազմումը դառնում էր օրակարգային 
խնդիր։ Կիլիկյան Հայաստանի կառավարող վերնախավի կողմից այս իրողու-
թյան գիտակցումն ու համակարգային դաշտ բերելու հիմնական ուղին պետա-
կան նոր օրենսգրքերի ստեղծումն էր էր, ինչի վկայություն են բազմիցս վկայա-
կոչված դատաստանագրքերը։ Իհարկե, կառավարման նման մոտեցումնեըր 
հնարավոր չէր լինի ներդնել իրավագիտակցության որոշակի հասունություն 
չունեցող միջավայրում, ինչը վկայում է Կիլիկիայում մինչ այդ արդեն գոյություն 
ունեցող իրավունքի հստակ ավանդույթների մասին։ Մյուս կողմից, Կիլիկիայում 
հայությունն ինքն էր հայտնվել համեմատաբար նոր միջավայրում, որտեղ ձևա-
վորվում էին տվյալ ժամանակի սոցիալ-տնտեսական, հասարակական հարաբե-
րությունների ամենաառաջադեմ ձևաչափերն ու բանաձևերը, ուստի սեփական 
ներքին համակեցական մշակույթի հետ դրանք սինթեզելը դառնում էր ինչպես 
պետության վերնախավի գիտակցված խնդիր, այնպես էլ հասարակ բնակչու-
թյան առօրեականության ու կենցաղի մի մաս։ 
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The dowry and the issue of marital property are components characterizing the 

culture of medieval everyday life and marital law, which are expressed in various 

ways in both medieval European (Roman law, Magna Carta, the Assizes of Antioch 

and Jerusalem in the Crusader States) and Oriental legal systems.  

In this case, we are talking about the circumstances conditioned by feudal 

relations of the High Middle Ages, where the role of private property, including 

marital property, had become more important over time in both legal documents and 

codes, and in everyday life. Marriage, as a legal institution, had also played an 

important role in the culture of Cilician Armenia.  

This is evidenced by the state codes applied in Cilicia, the Codes of Mkhitar 

Gosh and Smbat Sparapet, in which numerous articles on marriage law are included. 

The marital regulations contain issues which had particular emphasis on the dowry 

and marital property, especially when even the divorce existed as an institute and 

was regulated by them.  

What was the dowry of women from different classes in Cilician Armenia, what 

legal formulation and significance did it receive in codes, notarial acts, and other 

legal documents? What was the significance of the property in the marital legal 

arrangements, and in the case of divorce, how was it divided depending on the 

circumstances of the divorce? Since there are numerous evidences in the sources 

about cases of marriage between Armenian women and foreigners in Cilician 

Armenia, especially those of “Italian” descent, we also considered it important to 

study what legal arrangements were used in such cases. Were they regulated by the 

aforementioned Codes which became State Codes in Cilicia at different times, or, 

depending on the origin of a foreigner, by the internal community laws governing 

the Venetian, Genoese, and other communities established in the Cilician cities? The 

study of those issues related to the legal regulation of the dowry and marital property 

will make it possible to make the history of everyday and marital life in Cilician 

Armenia more vivid. In this context, it is also possible to have some general insights 

into the social perceptions of private property and its legal formulations in Armenian 

Cilicia. 
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ЗОГРАБ ГЕВОРГЯН 

ПРИДАНОЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ИМУЩЕСТВА 

В ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

КИЛИКИЙСКОЙ АРМЕНИИ 

Ключевые слова: Приданое, средневековое право, Киликийская Армения, 

Смбат Спарапет, Мхитар Гош, семейная собственность, 

капитал, частная собственность, Венеция, Генуя. 

Проблема приданого и семейной собственности характеризуют культуру 

сосуществования в средневековой повседневной жизни и брачное право, 

которые по-разному выражаются в европейских и в восточных правовых 

отношениях. В данном случае речь идет об обстоятельствах, обусловленных 

феодальными отношениями развитого средневековья, где роль частной, в том 

числе семейной собственности со временем стала более заметной как в юри-

дических документах и кодексах, так и в повседневной жизни. Брак, как пра-

вовой институт, также сыграл важную роль в культуре Киликийской Армении. 

Об этом свидетельствуют государственные кодексы, применяемые в Киликии, 

т.е. кодексы Мхитара Гоша и Смбата Спарапета, в которых имеются 

многочисленные статьи о брачном праве. В нормах брачного права содер-

жались пункты, в которых особое внимание уделялось приданому и семейному 

имуществу, особенно в случаях, если в этих кодексах предусматривался и ре-

гулировался развод. Каким было приданое женщин из разных классов в Кили-

кийской Армении, какую юридическую формулировку и значение оно 

получило в кодексах, нотариальных актах и других правовых документах? 

Какое значение имела собственность в брачно-правовых договоренностях, а в 

случае развода – как она делилась в зависимости от обстоятельств развода? 

Поскольку в источниках имеются многочисленные свидетельства о случаях 

браков армянских женщин и иностранцев в Киликийской Армении, особенно 

браков с лицами “итальянского” происхождения, мы также посчитали важным 

изучить правовые механизмы, используемые в подобных случаях. Регулиро-

вались ли они вышеупомянутыми кодексами, которые в разное время были 

государственными в Киликии, или, в зависимости от происхождения ино-

странца, внутренними законами венецианских, генуэзских и других общин, 

сложившихся в киликийских городах? Изучение упомянутых вопросов, 

связанных с правовым регулированием приданого и семейного имущества, 

позволит наглядней представить историю повседневной жизни Киликийской 

Армении и реалии семейной жизни. В этом контексте можно получить и общее 

представление о том, как социум Киликийской Армении воспринимал 

частную собственность и ее правовое оформление. 
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ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ 

ՀՅՈՒՍԻՍԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  

ՄԵԼԻՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ XVII ԴԱՐՈՒՄ 

Բանալի բառեր՝ Հյուսիսարևելյան Հայաստան, մելիքություն, Տավուշ, Սեֆյան-
ներ, Միափոր, շահ Աբաս, Շատախ, Քամալ, Բերդ, Կունեն, Խե-
րումյաններ: 

Սեֆյան Իրանի և Օսմանյան Թուրքիայի շուրջ մեկուկեսդարյա պատերազմն 
ավարտվեց 1639 թ. Կասրե Շիրինի հաշտության պայմանագրով: Երկու երկր-
ների միջև մոտ 90-ամյա խաղաղություն հաստատած այդ պայմանագրով, ի 
թիվս հայկական այլ տարածքների, Հյուսիսարևելյան Հայաստանը նորից ան-
ցավ Սեֆյան Պարսկաստանին: Հյուսիսարևելյան Հայաստան ասելով հասկա-
նում ենք Արցախից Լոռի, և Սևանա լճից Կուր գետն ընկած տարածքները: Այն 
ներառում է Մեծ Հայքի Ուտիք նահանգի Շակաշեն, Գարդման, Տավուշ և Աղուէ 
գավառները, ինչպես նաև Գուգարք նահանգի հարավարևելյան Ձորոփոր ու 
Կողբոփոր գավառները: Այժմ այս տարածքները համապատասխանում են Հա-
յաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզին և Ադրբեջանի Հանրապետու-
թյան կազմում գտնվող Կուրի աջափնյա շրջաններին՝ մասնավորապես Գետա-
բակի, Շամքորի, Դաշքեսանի, Ղազախի, Թովուզի, Գերանբոյի և մասամբ Գյան-
ջայի շրջաններին: 

Հյուսիսարևելյան Հայաստանը մտնում էր Սեֆյանների տերության Գանձա-
կի (Ղարաբաղի) բեկլարբեկության մեջ: ԺԷ. դարի պարսկական աղբյուրներն 
ամբողջովին չեն ճշգրտում բեկլարբեկության սահմանները: Դրա մասին ման-
րամասն պատկերացում է տալիս 1593 թ. Գանձակի բեկլարբեկության օսման-
յան1 համառոտ դաֆթարը, ըստ որի՝ էյալեթն2 ուներ 7 սանջակ, 39 նահիյե3: 

                                                
1 ԺԷ. դարի վերջին Օսմանյան Կայսրությունը Սեֆյաններին դուրս մղեց նշված տարածքներից: 

Հայաստանն ու Վրաստանը ինչպես նաև Սեֆյանների մերձկասպյան տիրույթներն անցան 

Թուրքիային: 
2 Օսմանյան կայսրության էյալեթները Սեֆյանների բեկլարբեկության համարժեքն են: 
3 Dr. Hüsamettin Memmedov. "Beylerbeylikten Hanlığa: Gence - Karabağ", Türkler, Orta 

Çağ, cilt 7, Ankara, 2002 s. 66: 
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Հնարավոր է, որ Աբաս Ա- շահի (1587-1629)՝ երկրամասը նվաճելուց հետո այս 
բեկլարբեկության սահմանները մեծ փոփոխություններ չէին կրել: Հյուսի-
սարևելյան Հայաստանի օրինակով կարելի է պատկերացում կազմել Սեֆյան 
տերության վարչական կառուցվածքի առանձնահատկությունների մասին: Այն 
բնորոշվում էր ոչ կենտրոնաձիգ իշխանությամբ ու կառավարման համակար-
գում թյուրքալեզու քոչվոր ցեղերի ներգրավմամբ: Տիպական է, որ բեկլարբե-
կության կառավարումը հանձնված էր ղզլբաշական ղաջար նշանավոր ցեղին: 
Հյուսիսարևելյան Հայաստանում հաստատված մյուս քոչվոր ցեղերը նույնպես 
զանազան ծառայությունների դիմաց պարսից շահերից ստանում էին հողեր՝ օլ-
քա4, որոնք հետագայում ժառանգաբար փոխանցվում էին: Գանձակի բեկլար-
բեկության կառավարումը հանձնվեց ղզլբաշական նշանավոր ղաջար ցեղին: 
Երբ շահ Աբասը 1604 թ. Երևանին տիրելուց հետո քայլեր էր ձեռնարկում Շիր-
վանը գրավելու ուղղությամբ, նա վրաց կրոնափոխ արքայորդի Կոստանդինին 
ուղարկեց Արդաբիլ, որտեղ իրեն պետք է միանային մի շարք ցեղապետեր: 
Նրանց թվում էր Շամսի Խան ղազախլուն, որն օսմանյան տիրապետության 
շրջանում տիրափոխ էր եղել՝ ստանալով փաշայի տիտղոս5: Մյուս ցեղապետե-
րից Ալի Խան սուլթանը՝ զուլքադար ցեղի շամսադինլու ճյուղից6, օլքա ստացավ 
Տավուշ գավառում ու Գարդմանում: Այսպիսով, Հյուսիսարևելյան Հայաստա-
նում սկսեց ավելի ամրապնդվել ու հիմնավորվել եկվոր քոչվոր բնակչությունը: 
Նպատակ ունենալով հպատակեցնել Վրաստանը՝ շահն այս ցեղապետերին ոչ 
միայն չպատժեց նախկինում օսմանցիների հետ համագործակցության համար, 
այլ ավելի ընդարձակ տարածքներ հատկացրեց: Նրանք թեպետ ենթարկվում 
էին Գանձակի բեկլարբեկին, սակայն նրանց տիրույթներն ու իշխանությունը 
ժառանգական էին7: 

Ինչ վերաբերում է հայ բնակչությունը, ապա այն հիմնականում շարունա-
կում էր ապրել պաշտպանության համար նպաստավոր, սակայն տնտեսական 

                                                
4 Հ. Փափազյան, Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը, պրակ առաջին (ԺԵ-ԺԶ. դդ.), 

Երևան, 1956, էջ 123: 
5 Eskandar Beg Monshi, History of Shah Abbas the Great, vol. II, Boulder, Colorado, 1930, 

p. 862. 
6 Ալի խան սուլթանի մասին հիշատակություն հանդիպում ենք 1610 թ. մի հիշատակարանում. 

«Գրեցաւ ձեռեամբ մեղաւոր և ախմար գրչի Դաւիթ սուտանուն եպիսկոպոսի և անարժան 

Յովասափ երիցոյ, ի թուականիս Հայոց ՌԾ. և Թ. (1610), ի երկիրն Զակամայ, ի գևղն Ղարա-

մուրատոյ, ի կաթողիկոս տէր Յոհաննիսին, և [ի?] եպիսկոպոսութեան երկրիս տէր Մել-

քիսեթին, որ էր իշխան երկրիս՝ հոգևոր և մարմնաւոր, և տէր Գրիգորին, ի թագաւորութեանն 

շահ Ապասին, և ի ղանութեան երկրիս Ալիխան սու[լ?]թանին, ի դառն և վշտաշատ ժամա-

նակիս, որ գրով ոչ կարեմք արկանել...», Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ. դարի հիշատակարաններ 

(1601-1620 թթ.), հ. Ա, կազմեցին՝ Վ. Հակոբյան, Ա. Հովհաննիսյան, Երևան, 1974, էջ 363: 
7 И. П. Петрушевский, Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и 

Армении в XVI-начале XIX вв., Ленинград 1949, с. 101. 
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գործունեության համար անբարենպաստ լեռնային բնակավայրերում: Գրչագիր 
ու վիմագիր աղբյուրներն ուշագրավ վկայություններ են հաղորդում Հյուսիս-
արևելյան Հայաստանի լեռնային շրջաններում ստեղծված մի քանի մելիքու-
թյունների մասին, որոնք հետազոտողների պատշաճ ուշադրությանը չեն արժա-
նացրել: Նախ, հարկ է նկատել, որ քննվող ժամանակաշրջանում մելիք էին կոչ-
վում ինչպես գյուղի, քաղաքի ու ավանի կառավարիչները, որոնց հիմնական 
գործառույթը հարկահավաքությունն էր8, այնպես էլ՝ Հայաստանի լեռնային 
շրջաններում տիրույթներ ունեցող ավատատերերը9: Վերջիններս ենթակա էին 
Սեֆյաններին, կատարում էին տարբեր ծառայություններ, բայց ներքին հարցե-
րում՝  հարկահավաքություն, դատավարություն և այլն, ունեին լիակատար ինք-
նուրույնություն10: Մելիքական իրավունքը ժառանգական էր, թեև հաստատ-
վում էր շահական հրովարտակներով՝ ֆերմաններով11: Շահ Աբասի 1606 և 1614 
թթ. վրացական արշավանքների ժամանակ Արցախի ու Գանձակի շրջակա տա-
րածքների մելիքներն օժանդակում էին նրան12: Արշավանքից հետո շահն իր 
երախտագիտությունն է հայտնում նրանց՝ առավել աչքի ընկածներին տալով 
կալվածքներ և մելիքության իրավունք: Բացի տոհմիկ ավագանուց, շահ Աբասը 
Սեֆյան կառավարման համակարգում առաջ էր քաշում նաև հասարակ մարդ-
կանց13, որոնք չունեին նշանավոր ծագում14: Դա վերաբերում էր նաև ոչ իշխա-
նական ծագում ունեցող այն հայերին, որոնք դարձան մելիքներ: Հյուսիսարևել-
յան Հայաստանում մելիքությունների գոյությունը պայմանավորվում է նաև այն 
հանգամանքով, որ ի տարբերություն կենտրոնական Հայաստանի՝ այն մասամբ 
զերծ էր մնացել 1604 թ. բռնագաղթից: 

Տավուշ գավառում XVII դարի սկզբում գոյություն ուներ Տավուշի մելիքու-
թյունը: Մի ձեռագրի հիշատակարանում կարդում ենք. «Ի թվականիս [Ռ]ԾԷ. 
(1608), ի գուղս որ կոչի Բերդ, [յ]երկիր[ս] որ կոչի Թայուզ: Ես՝ մելիք Ալիխանս, 

                                                
8 Նույն տեղում, էջ 245: Լեո, Երկերի ժողովածու, հ. 3, Երևան, 1969, էջ 81: 
9 R. H. Hewsen, “The Meliks of Eastern Armenia,” Revue des Études Arméniennes IX, 

Paris, 1972, p. 294. 
10  Ա. Մաղալյան, «Արցախի մելիքությունները և Ղարաբաղի խանության ծագումը», Հայոց 

պատմության հարցեր, № 10, Երևան 2009, էջ 88: 
11 Լեո, Հայոց պատմություն, հ. 3, գ. երկրորդ, Երևան, 1973, էջ 17: 
12 Ք. Կոստիկյան, «Ֆազլի Բեկ Իսֆահանի տարեգրությունը որպես հայ ժողովրդի ԺԶ-ԺԷ. 

դարերի պատմության աղբյուր», Միջազգային գիտաժողով նվիրված հայագետ-արևելագետ 

Արամ Տեր-Ղևոնդյանի (1928-1988) ծննդյան 90-ամյակին, գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2019, 

էջ 38: 
13 The Cambridge History of Iran, vol. VI, Cambridge University Press, 1986, p. 364. 
14 Զաքարիա Քանաքեռցի, Պատմութիւն, աշխատասիրությամբ Ա. Վիրաբյանի, Երևան, 2015, 

էջ 51: 
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կողայկիցն իւր Խոստրովն որ գնեցինք սբ. Աւետարան[ս] հալալ հընչից մերոց 
և յիշատակ հոգոց մերոց և իմ ծնաւղաց մերոց...»15: 

Տավուշում XVII դարում գոյություն ունեցած մելիքության մասին վկայու-
թյուն կա նաև Բերդի՝ 1930-ական թթ. երկրորդ կեսին հիմնահատակ ավերված 
եկեղեցու շինարարական արձանագրության մեջ16: Արձանագրությունը ժամա-
նակին գրի էին առել Մակար Բարխուդարյանցը17 և «Արձագանք» թերթի թղթա-
կից Քաջիկյանը: 

Եկեղեցու արձանագրության համեմատաբար հաջող վերծանությունը Քա-
ջիկյանինն է: Այնտեղ կարդում ենք. «Անուն Աստուծոյ, ես թիփլիզեցի Չիթա-
խենց մղտեսի խոճա Սոռիլս շինեցի եկեղեցիս ձեռամբ Խորանաշատու Յովհան-
նէս եպիսկոպոսի և Թաւուզայ երկրիս մելիք Ղորխմազին կամակցությամբ յիշա-
տակ հոգւոյ իմոյ և ծնողաց իմոց Թաղին պեկի Սուլթանին և կողակցին իմոյ 
Դարէջանին, և որդւոց իմոց Ըստեփանոսին և կողակցին Ասլեզատին, Յարութիւ-
նին և կողակցին Պեկի Խաթունին, Պօղոս սարկաւաքին և դստերցն իմոց ապաշ-
խարող Աննային և Հռիփսիմին, Շահրուպանին և իւր դուստր Քեթևանին, փեսա 
Մելքոնին և իւր դուստր Պեկի Սուլթանին»18: Մ. Բարխուդարյանցը գտնում է, որ 
Ղորխմազը մելիք Ղորխմազի մկրտության անունը չէ, այլ մականունը: Սակայն 
XVII դարում այս անունը, որպես անձնանուն տարածված է եղել հայոց շրջա-
նում19: Այս անթվակիր արձանագրության ժամանակի20 և «Թավուզայ երկրի» 
մելիքության սահմանների գոնե մոտավոր ճշգրտմանը նպաստում է Քամալ 
գյուղում Ավետիս երեցի ընդօրինակած՝ Մատենադարանի Հմր 265 ձեռագիր 
Ավետարանի հիշատակարանը. «...Եւ արդ, գրեցաւ զսա ի յերկիրս Թաւուշու, ի 
գ[ե]ա[ւ]ղս Քամալ կոչեցեալ, ի դուռն Սուրբ Աստուածածնիս, ընդ հովանեաւ 
սուրբ մանդոռիս (=մատուռիս), ի թուին Հայկազնեա |236բ| ՌՃԺԷ. (1668), ի 

                                                
15 Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ. դարի հիշատակարաններ (1601-1620 թթ.), հ. Ա, էջ 284: 
16 Եկեղեցու ներսի արձանագրության մասին տեղյակ էր նաև Կ. Ղաֆադարյանը, ով 1935 թ. 

արշավախմբով այցելել էր Բերդի տարածաշրջան: Սակայն Ղաֆադարյանին չի հաջողվել 

ընթերցել արձանագրությունները. «Բերդ գյուղի մեծ եկեղեցին ևս ունի արձանագրու-

թյուններ, բայց եկեղեցին պահեստի է վերածված և լեցուն է ցորենով, ուստի հնարավոր չե-

ղավ արձանագրությունները, որոնք ներսում էին, կարդալ», տե՛ս Կ. Ղաֆադարյան, Էջեր հա-

յոց միջնադարյան մշակույթի և պատմության, Երևան, 2007, էջ 304: 
17 Մակար եպս. Բարխուտարեանց, Արցախ, Երևան, 1999, էջ 329: 
18 Արձագանք, 1888, № 7, էջ 88: 
19 Տե՛ս օրինակ Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ. դարի հիշատակարաններ (1641-1660 թթ.), հ. Գ., կազ-

մեց Վ. Հակոբյան, Երևան, 1984, էջ 868: 
20 Եկեղեցու կառուցման մոտավոր թվականի որոշման համար օգտակար են նաև Հյուսի-

սարևելյան Հայաստանում Չիթաղյան տոհմի շինարարական գործունեության մասին վկա-

յող այլ վիմագիր արձանագրությունները: Տե՛ս Դիվան հայ վիմագրության, պ. VI, Երևան, 

1977, էջ 49: Յովհաննէս եպիսկոպոս Շահխաթունեանց, Ստորագրութիւն կաթուղիկէ Էջմի-

ածնի եւ հինգ գաւառացն Արարատայ, Էջմիածին, 2014, էջ 351: 
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հայրապետութեան տէր Պետրոսի, ի յԱթոռն Խորանաշատու, ի յաթոռակալն Յո-
վաննէս արհեպիսկոպոսին...»21: Այս Հովհաննեսը և Բերդի եկեղեցու արձանա-
գրության մեջ հիշատակվածը միևնույն հոգևորականն է: Սրանից կարող ենք 
եզրակացնել, որ Բերդի եկեղեցին կառուցվել է XVII դարի երկրորդ կեսին: Մե-
լիք Ղորխմազը հիշատակվում է նաև այս ձեռագրի հաջորդ՝ անթվական, բայց 
ըստ ամենայնի նույն XVII դարով թվագրվող հիշատակարանում. «Ես՝ Աւաքս, 
Յուհանս, Նազլուխ[ա]նս, Խոստրովս, ես՝ Շիրազս, ես՝ Հուռումս գիր տվինք տէր 
Սարգսին: Աստուած վկայ, մեք Նաւուս ճամիաթս վկայ, որ տուն եւ ապրանքն, 
հողն եւ մահլէն եւ գիրանք: Ես՝ մէլիք Ղուրխմազս վկայ, ես՝ Աթէս վկայ, ես՝ Մա-
յիլս վկայ, Արութինս վկայ, Նապին վկայ, ես՝ Սարհաթս վկայ, Տուրոխան վկայ, 
Մարտիրոսն, Ղարայխան, Պալաման վկայ, Խէչումն, տէր Ղազարն վկայ: Ես՝ Ովա-
նէս էրէցս գրեցի. մեր ապրանքն տվինք Ղուկ[ասու] |237բ| որդոյն՝ տէր Սարգ-
սին: Ով ետ ու առաջ տայ, Գ. հարիւր ԺԸ. հայրապետաց նզոված լինի, տէղի 
հագիմին՝ ԺԲ. Թուման տայ»22: 

Այսպիսով, առաջին հիշատակարանը պատկերացում է տալիս «Թաւուզայ 
երկրի» սահմանների մասին: Քամալ գյուղը գտնվում էր Տավուշ գավառում23, 
այժմ՝  Ադրբեջանի Հանրապետության Թովուզի շրջանի Ալիբեյլու գյուղի 
հարևանությամբ24: Այսինքն՝ մելիք Ղորխմազի տիրույթները տարածվել են ըստ 
ամենայնի Բերդի շրջակայքից մինչև Տավուշ գետի միջին հոսանք: Մելիք Ղորխ-
մազը իշխել է 1660-ական թվականներից համարյա մինչև դարի վերջերը: Նրա 
ժառանգների և մելիքության հետագա ճակատագրի վերաբերյալ աղբյուրները 
լռում են: 

Հյուսիսարևելյան Հայաստանի XVII դարի մելիքություններից էր Շատախի 
մելիքությունը: Շատախ գյուղը գտնվել է համանուն գետակի ձախ ափին և ձե-
ռագիր աղբյուրներում առաջին անգամ հիշատակվում է 1621 թ.25: Այստեղի մե-
լիքությունը հիշատակվում է 1636 թ. Շատախում գրված՝ Մատենադարանի Հմր 
713 ձեռագիր ժողովածուի հիշատակարանում: Ժողովածուն բաղկացած է 
տարբեր ժամանակներում ստեղծված երկու ձեռագրից: Առաջինի գրիչը Հով-
հաննես երեցն է: Նա իր թողած հիշատակարանում նշում է, որ ժողովածուն 

                                                
21 Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց, հ. Բ., կազմեցին՝ Օ. Եգանեան, Ա. Զէյթունեան, Փ. Անթաբեան, 
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կյանք, ԵՊՀ, Երևան, 2001, էջ 202-204: 
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կազմել է «ի խնդրու մեծաշուք Մելիք Սիմաւոնի», ապա գրում է հետևյալը. «Զս-
տացող գրոցս՝ յիշխանաց իշխան եւ պարունաց պարուն, մեծաշուք եւ քաղցրայ-
հոգի մէլիք Սիմաւոնն ըստացաւ գիրքս՝ յիշատակ իւրն եւ իւր ծնաւղացն, հայրն՝ 
Առըստակէց քահանայն եւ մայրն՝ պարուն Գուլաղէն, որք Քրիստոս են հանգու-
ցեալ»26։ Հովհաննես երեցի այս վկայությունից պարզվում է, որ Սիմավոնի հայ-
րը քահանա է եղել: 

Ժողովածուի երկրորդ՝ 1687 թ. գրված ձեռագրի հիշատակարանում, կրկին 
մելիքության մասին վկայություն է հանդիպում: Ձեռագրի գրիչ Բարսեղը հիշա-
տակում է պատվիրատուին՝ մելիք Հախնազարին և նրա ընտանիքի անդամնե-
րին. «ՀԲ. լեզուս շնորհիւ Աստուծոյ հասցէ օգնութիւն պարոն մալիք Հախնազա-
րին եւ նորաբողբոջ որդւոյն՝ Քամալպէկին. ամէն» (113ա)։ «Ըստացող եւ ցան-
կացող այսմ տառիս, որ կոչի Քաղուածու, բարեպաշտ եւ աստուածասէր, իշխա-
նաց զարմ եւ մեծազգի, պարոնաց պարոն մալիք Հախնազարն, որ ջերմեռանդ 
սիրով ետ հաւաքեալ եւ գծագրեց զգիրքս զայս» (129բ)27: 

Երկու հիշատակարաններում նշված անունների համեմատությունից հե-
տաքրքիր պատկեր է ստացվում: Առաջինում հիշատակված մելիք Սիմավոնը 
ունեցել է երեք որդի. «Դարձեալ յիշեցէք Մէլիք Սիմաւոն եւ կողակիցն իւր՝ պա-
րուն Հիւրիխանն, եւ իւր ծաղկեալ որդիքն՝ պարուն Յիսայխանն եւ կողակիցն 

իւր՝ խաթուն Սալվարն, այլ եւ դեռաբոյս որդիքն՝ Աղայճանն, Ամիճանն»28: Մելիք 
Սիմավոնից հետո հավանաբար մելիքությունն անցել է նրա ավագ որդուն՝ Իսա-
խանին: Վերջինիս մասին այլ հիշատակություն չկա: Այնուհետև Իսախանին հա-
ջորդել է որդին՝ երկրորդ ձեռագրի պատվիրատու մելիք Հախնազարը: Դա 
հստակ երևում է գրիչ Բարսեղի հետևյալ վկայությունից. «Աստուածն ամենայնի 
երկար ժամանակօք բարի վայելումն տացէ անձին իւրոյ, եւ ետ յեքանելոյ աստի 
կենցաղոյս՝ մնալ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնօղացն, հօրն՝պարոն Իսախանպէ-

կին, |130ա| եւ մօրն՝ Սալվար խանումին եւ ամենայն արեան մերձաւորացն»29: 
Այս մելիքության մասին անուղղակի հիշատակություն է եղել նաև Շատա-

խին հարևան Հարցհանկիստ (Չովդառ) գյուղից ոչ այնքան հեռու գտնվող 
Մլզնաբերդ անունով հայտնի ամրոցի եկեղեցու մի չպահպանված արձանա-
գրության մեջ: Այն հետևյալն է հայտնել. «Կամաւն Աստուծոյ ես Մելիք Ի... նո-
րոգեցի սուրբ մենաստ... յիշատակ հոգոց իմոց և կողակիցն Հիւրխանին և որ-
դիքն իմ Իսախանին, Աղաճանին, Ամիրճանին և ծնողացն իմ Արիստակէս քա-
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հանային և մայրն իմ պարոն Գիւղինին, ի ժամանակս Շահսէֆին ... ութ ... Ղու-
լիխանին կաթողիկոս Գանձաքա Տեր Գրիգորին, թվ. ՌՁ...»30: Արձանագրության 
թվականի միավորը եղծված է, բայց այն անկասկած 1630-ական թվականներին 
է պատկանում: Դատելով թերի ընթերցմամբ մեզ հասած այս արձանագրության 
մեջ հիշատակված մելիքի ընտանիքի անդամների անուններից, խոսքը մելիք 
Սիմավոնի մասին է, որի անվան սկզբնատառը Ս-ի փոխարեն սխալմամբ է Ի 
կարդացվել: Հետևաբար, մելիք Սիմավոնն է 1630-ական թվականներին նորո-
գել Մլզնաբերդի եկեղեցին, իսկ Հարցհանկիստ գյուղը մտել է նրա տիրույթների 
մեջ: Ասվածի օգտին է վկայում նաև 1668 թ. Մլզնաբերդում ընդօրինակված 
Ավետարանի հետևյալ հիշատակարանը. «Արդ, գրեցաւ զսուրբ աւետարանս ի 
թուականութեանս Հայոց ՌՃԺԷ., ի հայրապետութեան երիցս երանելոյ հովուա-
պետին տանս Աղուանից տեառն Պետրոսի սրբազան Կաթուղիկոսին և առաջ-
նորդութեան սուրբ աթոռոյս Ամենափրկչին պարոն տէր Յովհաննիսին, թագա-
ւորութեան Պարսից Փոքր Շահ Աբասին... խանութեան Ուղուրլու խանին և իշ-
խանութեան երկրիս մեծաշուք եւ բարեպաշտ Սիմաւոն Մելիքին: Գրեցաւ ձե-
ռամբ անարժան սուտանուն Յովհաննիսի, ի յերկիրս Գանջայ, ի գիւղս որ կոչի 
Հարցհանկիս(տ), ի դրան սուրբ Մլզնաբերդին. ամէն»31: 

Մելիք Հախնազարի անունը հիշատակվում է նաև Շամքոր գետի աջ ափին 
գտնվող Նոր Փիփ գյուղի փայտաշեն ծածկով եկեղեցու փայտե սյունի վրայի 
արձանագրության մեջ: Այնտեղ գրված է. «Իշխանութեան Մելիք Հախնազարի, 
Պապեր ի Քրիստոս յիշեցէք, Հրապետն, որդիք Պալին Սարգիս, հանգուցեալ որ-
դին տէր Ղազար, մայրն իւր Նարկիզն. թվ.: ՌՃԼԶ: (1687)»32: 

Այսպիսով, Շատախի մելիքությունը գոյություն է ունեցել առնվազն 1636 
թ. մինչև XVII դարի վերջերը: Այն, անկասկած, ընդգրկել է ոչ միայն Հարցհան-
կիստ և Նոր Փիփ գյուղերը, այլև դրանց հարևանությամբ ժամանակին գոյու-
թյուն ունեցած այլ հայկական բնակավայրեր: 

Շատախի մելիքության մասին այլ տեղեկություններ չեն պահպանվել: Հա-
վանաբար այն թուլացել է և դադարել գոյություն ունենալուց XVIII դարասկզ-
բում՝  պայմանավորված լեզգիների հարձակումներով: 

Հյուսիսարևելյան Հայաստանի Կայենաձոր գավառում շահ Աբասի ժամա-
նակներում գոյություն ունեցած մելիքության մասին ուշագրավ տեղեկություն-
ներ է հաղորդում Զաքարիա Քանաքեռցին: Նա ավանդազրույցի ձևով ներկա-
յացնում է մի պատմություն, ըստ որի Միափոր գյուղում ապրող հովիվ Աթան 
շահ Աբասից կալվածքներ է ստանում և դառնում մելիք: Համաձայն պատմիչի՝ 

                                                
30 Արձագանք, 1886, № 21, էջ 307: 
31 Մակար եպս. Բարխուտարեանց, Արցախ, էջ 183: 
32 Դիվան հայ վիմագրության, պ. V, Արցախ, կազմեց Ս. Գ. Բարխուդարյան, Երևան, 1982, էջ 270: 
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շահ Աբասը Վրաստանը հնազանդեցնելուց հետո անցնում է Հյուսիսարևելյան 
Հայաստանի Կայենաձոր գավառ՝ ձմեռելու: Մի օր շահը որոշում է իր սովորույ-
թի համաձայն կերպարանափոխված գյուղերով շրջել՝ շոշափելու հպատակների 
տրամադրությունները: Նա հյուրընկալվում է Միափոր գյուղի հովիվ Աթայի տա-
նը, որտեղ ամուսնու բացակայությամբ կինը չարչի ներկայացած օտարականին 
ջերմ ընդունելության է արժանացնում33: Հաջորդ օրը շահը հրամայում է գտնել 
Աթային և ընտանիքով ներկայացնել իրեն: Շահ Աբասը նրանց հյուրընկալում է, 
ապա կարգադրում, որ Աթային նշանակեն գավառի մելիք. «Եւ հրամայեաց նօ-
տարին գրել նօմոս՝ որ է րաղամ34 մելիքութեան, և ետ նոցա՝ յորդւոց յորդիս 
լինիլ մելիք յայնմ գաւառի»35: 

Պատմիչի այս հաղորդումը կարելի կլիներ դասել շահ Աբասի անվան շուրջ 
հյուսվող ավանդազրույցների շարքին, եթե Զաքարիա Քանաքեռցին վերոգրյա-
լին չհավելեր հետևյալը. «Եւ է մինչև ցայսօր մելիքութեան գաւառին Կայենաձո-
րոյ՝ որ է Ղրաղի ձոր: Եւ ի թուին Ռ. և ՁԶ. (1637) էառ զիս եղբայրն իմ Խաչա-
տուր, և գնացաք ի գիւղն Միափոր և ի տան մելիք Աթային կալաք խանութ և 
գործէաք արուեստ ոսկերչութեան: Եւ ի նոցանէ ուսաք զամենայն: Եւ էր մելիք 
Աթայ անուն՝ ըստ անուան հաւոյն իւրոյ առաջնոյ մելիք Աթային. բայց պատառ 
մի հաց այսքան մեծութեան հասոյց»36: 

Այսպիսով, Զաքարիա Սարկավագի հաղորդումից պարզվում է, որ 1637 թ. 
Կայենաձորում գոյություն է ունեցել դարասկզբին շահ Աբասի ստեղծած հայ-
կական մելիքությունը: Իսկ թե իրականում ի՞նչ հանգամանքներում է այն 
ստեղծվել, դժվար է ասել: 

Քննվող ժամանակաշրջանի Հյուսիսարևելյան Հայաստանի նշանավոր մե-
լիքություններից էր Կիրանց գետակի ափին գտնվող Հին Կունենի մելիքու-
թյունը37: Այստեղ գտնվող Ս. Աստվածածին եկեղեցու մուտքին մինչ այժմ պահ-
պանված արձանագրությունից պարզ է դառնում, որ այն կառուցվել է 1675 թ. 
այստեղ իշխող՝ Խերումյան տոհմից սերող մելիքական տոհմի կողմից. «[Ի] 
թ[վ]ին ՌՃԻԴ: (1675), ես՝ Մելիք Շահնազարըս, որդի Մելիք Ասլամազին Ասկէն 
Խէրումէ, ամուսին իմ Խանազատէն շինեցինք Սուրբ Ա[ստուա]ծայածին: Ձե-
ռամբս Յակոբին»38: Արձանագրության մեջ հիշատակված մելիք Շահնազարը 
հետազոտողներին հաճախ շփոթության է մատնել: Կ. Տեր-Մկրտչյանը ենթադրել 

                                                
33  Զաքարիա Քանաքեռցի, Պատմութիւն, էջ 51: 
34 Րաղամ ՝  այս պարագայում գիր, մելիքությունը հաստատող հրամանագիր: 
35 Զաքարիա Քանաքեռցի, Պատմութիւն, էջ 52: 
36 Տե՛ս նույն տեղում: 
37 Հին Կունեն գյուղատեղին գտնվում է ՀՀ Տավուշի մարզի Աճարկուտ գյուղի սահմաններում: 
38 Դիվան հայ վիմագրության, պ. VI, Իջևանի շրջան, կազմեցին` Ս. Ավագյան, Հռ. Ջանփոլադյան, 

Երևան 1977, էջ 216: 
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է, որ նա Գեղարքունիքի Մեծ Մազրա գյուղից սերված հայտնի Մելիք Շահնա-
զարի ժառանգներից է՝ չբացառելով հանդերձ, որ ի դեմս նրա գործ ունենք մեկ 
այլ Շահնազարի հետ, որը ոչ մի ազգակցական կապ չունի Գեղարքունիքի Շահ-
նազարյանների հետ39: Գեղարքունիքի մելիք Շահնազարի40 որդիների ու թոռ-
ների անունները մանրամասն հիշատակվում են 1606 թ. նրա պատվերով ընդ-
օրինակված Ավետարանի հիշատակարանում: Դրանում չկա որևէ անուն, որը 
կհամընկնի Կունենում հիշատակված մելիքական ընտանիքի տան անդամների 
հետ41: Քննվող ժամանակաշրջանում Գեղարքունյաց մելիքները համարվում էին 
Արևելյան Հայաստանի ամենազորեղ մելիքական տներից մեկը: Պատահական 
չէ, որ շահ Աբասը Գանձակն ու Վրաստանը նվաճելուց հետո 1606 թ. հյուրըն-
կալվեց մելիք Շահնազարի տանը և առատ ընծաներ տվեց նրան ու որդինե-
րին42: Գեղարքունիքի մելիքների հետ որևէ ազգակցական կապի առկայության 
դեպքում Կունենի տերերն անպայման դա կհիշատակեին: Առավել ևս, որ հան-
դիպում են վկայություններ, որոնցում Շահնազարյանների հետ անգամ մայրա-
կան գծով ազգակցական կապն այս կամ այն տոհմի կողմից ընդգծվում է43: 

Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց ոչ հեռու գտնվում է հին գերեզմանատու-
նը, որտեղ պահպանվել են արժեքավոր վիմագիր տապանաքարեր: Դրանցից 
մեկի արձանագրությունից տեղեկանում ենք, որ մելիք Ասլամազն ունեցել է նաև 
Բահրամ անունով որդի, որը մահացել է 1674 թ.44: Գերեզմանոցի կենտրոնական 
մասում է գտնվում նաև Մելիք Աղայի գերեզմանաքարը, որի արձանագրության 
համաձայն՝ նա մահացել է 1570 թ.: Ռ. Սիմոնյանի կարծիքով մելիք Աղան մելիք 
Ասլամազի հայրն է՝ Շահնազարի պապը45: 

Խերումյան մելիքական տան տիրույթները Կունենի շրջակայքով չէին սահ-
մանափակվում: Դա է վկայում Հաղարծնի վանական համալիրի Ս. Ստեփանոս 
եկեղեցու հարավային պատի արտաքին մակերեսին պահպանված արձանա-
գրությունը: Այնտեղ մասնավորապես կարդում ենք. «Ի թվին հայոց ՌՃ.ին 
(1651), ի թագաւորութեան պարսից շահ Սուլէմանին որդոյ փոքր Շահապասին 

                                                
39 Տէր-Մկրտչեան Կարապետ, Նիւթեր հայ մելիքութեան մասին, պ. Բ., Ս. Էջմիածին, 1914, էջ 160: 
40 Մելիք Շահնազարի ժառանգների մասին մանրամասն տե՛ս Ա. Մաղալյան, Արցախի մելի-

քությունները և մելիքական տները XVII-XIX դդ., Երևան, 2007, էջ 158-165: Ք. Կոստիկյան, 

«Գեղարքունիքի Մելիք-Շահնազարյանների պատմությունից», Մերձավոր և միջին արևելքի 

երկրներ և ժողովուրդներ, հ. XXIV, Երևան 2005, էջ 307-321: 
41 Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ. դարի հիշատակարաններ (1601-1620 թթ.), հ. Ա, Երևան, 1974, էջ 219: 
42 Առաքել Դավրիժեցի, Գիրք պատմութեանց, Երևան, 1990, էջ 114, հմմտ. Հայերեն ձեռագրերի 

ԺԷ. դարի հիշատակարաններ (1621-1640), հ. Բ, Երևան, 1978, էջ 219: 
43 Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ. դարի հիշատակարաններ (1601-1620 թթ.), հ. Ա, էջ 364: 
44 Ռ. Սիմոնյան, Տավուշի մարզ, Երևան, 2012, էջ 181-183: 
45 Նույն տեղում: 
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և տէրութէան ....... իշխանին եւ մէլիքութեան պարոն Շահնազարին և ի հայրա-
պետութեան Յակոբա Ջուղեցոյ և առաջնորդութեամբն ս(ուր)բ ուխտիս Յակոբ 
եպիսկոպոսի...»46: «Դիվան հայ վիմագրության» հերթական պրակի կազմողնե-
րը նկատել են, որ Հակոբ Ջուղայեցին կաթողիկոս է եղել 1655-1680 թթ., Սեֆ-
յան շահ Սուլեյմանը գահակալել է 1666-1694 թթ.: Այստեղից նրանք ենթադրել 
են, որ արձանագրության ճիշտ թվականը պետք է լինի ոչ թե 1651, այլ 1671: 
Այսպիսով, Կունենի Աստվածածին և Հաղարծինի Ս. Ստեփանոս եկեղեցու ար-
ձանագրությունները գրվել են չորս տարվա տարբերությամբ: Իրարից ոչ այն-
քան հեռու գտնվող այդ եկեղեցիների արձանագրություններում հիշատակվող 
Շահնազարը թերևս նույն անձնավորությունն է, որը Կունենից բացի նաև տի-
րույթներ ուներ Հաղարծինի շրջակայքում47: 

Այսպիսով, Կունենում և Աղստևի հովտում գոյություն է ունեցել հայկական 
մելիքություն, որի մելիքները ոչ մի կապ չունեն Գեղարքունիքի Շահնազարյան-
ների հետ: Ուստի, գործ ունենք սոսկ անվան զուգադիպության հետ: Կունենի 
մելիքներն իրենց ծագման մասին ասում են. «ասկէն խէրումէ», այսինքն «աս-
կէն» տվյալ դեպքում ազգ-տոհմ իմաստն է արտահայտում48: 

Խերումյանների մասին ուշագրավ տեղեկություններ է հաղորդել «Արձա-
գանք» շաբաթաթերթի թղթակից Քաջիկյանը, որը 1888 թ. այցելել է Կունեն: Նա 
ուսումնասիրելով Կունենի անտառապատ ու լքված տարածքը, այնտեղ հաշվել 
է յոթ մեծ ու փոքր եկեղեցիների ավերակներ, հին գերեզմանատեղի ու կամուրջ-
ներ: Տպավորված իր տեսածով՝ հոդվածագիրը ենթադրել է, որ հավանաբար 
ժամանակին այդտեղ քաղաքանման բնակավայր է եղել: Գրի առնելով Աստվա-
ծածին եկեղեցու արձանագրությունը՝ նա նաև նշել է, որ Խերումյանների ժա-
ռանգների մի մասն ապրում է Կունենում, մի մասը Թիֆլիսում: Նրանց մի մասն 
էլ մահմեդականություն ընդունելով՝ տեղափոխվել է մոտակա Խերումլի՝ արդեն 
թաթարացած գյուղը: Սակայն, այդ գյուղի բնակիչները Քաջիկյանին խոստովա-
նել են իրենց հայկական ծագումը49: Թերևս գյուղին տրված «Խերումլի» անվա-
նումը կապ ունի Խերումյանների հետ, որոնք հավանաբար հիմնել են գյուղը: 
Տեղին է նշել, որ այս տարածքներում XVIII դարի երկրորդ կեսից և XIX դարում 

                                                
46 Դիվան հայ վիմագրության, պ. VI, Իջևանի շրջան, կազմ.՝ Ավագյան Ս., Ջանփոլադյան Հ., 

Երևան, 1977, էջ 55: 
47 Ռ. Սիմոնյան, «Եղել է նաև Խերումյան մելիքական տոհմ», Էջմիածին, 1998, հունիս, էջ 78-79: 
48 Նույն տեղում: 
49 Արձագանք, 1888, № 10, էջ 134: 
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ահագին չափերի էր հասել հայ բնակչության բռնի կրոնափոխությունը50: Խե-
րումլի գյուղի ավերակները գտնվում են Կիրանց գյուղից ոչ հեռու՝ հայ-ադրբե-
ջանական սահմանին: 

Նշված մելիքների տիրույթները, ինչպես տեսանք, ներառում էին մի քանի 
բնակավայրեր, և նրանց տրվող մելիք կոչումը չի կարելի նույնացնել տանուտե-
րի հետ: Հյուսիսարևելյան Հայաստանում գոյություն ունեին նաև մեկ բնակա-
վայրով սահմանափակվող մելիքություններ, որոնց մասին նույնպես հանդի-
պում են սակավաթիվ տեղեկություններ: Դրանցից էր Բարսումի մելիքությունը, 
որտեղ իշխում էին Մելիք-Առուստամյանները: Մ. Բարխուդարյանցի հաղորդած 
տվյալների համաձայն՝ Մելիք-Առուստամյանների նախնիներից Բագրատը մելի-
քության հրովարտակ է ստացել շահ Աբասից, և նրանց մելիքությունը ժառան-
գաբար անցել է հորից որդուն՝ հասնելով մինչև XIX դար51: Գետաբակում գոյու-
թյուն ունեցած նմանատիպ մի մելիքության մասին էլ հիշատակել է Ս. Ջալալ-
յանցը52: Այս դեպքում գործ ունենք տանուտերերի հետ, որոնց իշխանությունը 
չնայած ժառանգական էր, սակայն սահմանափակվում էր մեկ գյուղով: 

Արցախի մելիքությունների համեմատ վերոհիշյալ մելիքությունները թույլ 
էին: Դա պայմանավորված էր մի շարք հանգամանքներով, որոնք խանգարեցին 
այս մելիքությունների հզորացմանը, և հետագայում գուցե նաև Խամսայի օրի-
նակով միավորմանը: Հյուսիսարևելյան Հայաստանի մելիքությունների ճակա-
տագրի վրա խիստ բացասաբար ազդեց երկրամաս ներթափանցած քոչվոր 
բնակչությունը: 

Սեֆյան պետության թուլացմանը զուգընթաց, XVII դարավերջից սկսվե-
ցին և հաջորդ դարում շարունակվեցին լեզգիների ավերիչ արշավանքները, 
որոնք կործանարար ազդեցություն ունեցան Հյուսիսարևելյան Հայաստանի հա-
մար: Մի շարք բնակավայրեր դատարկվեցին, բնակչության մի ստվար հատված 
գերեվարվեց կամ կոտորվեց, մի մասն էլ գաղթեց: 

Հյուսիսարևելյան Հայաստանի տարածքի զգալի մի մասը ներկայումս 
գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում: Հարևան պետությունը 

                                                
50 Այս մասին վկայված է Սիմեոն կաթողիկոսի հիշատակարանում. «Ղազախեցի ժողովուրդքն 

գոլով երեք և չորս տամբք յիւրաքանչիւր գիւղորայս տաճկաց առանց Քահանայի և օրինաց 

և ուսեալք զբարս և զգործս նոցա, մինչև բազումք ի նոցին մանկանց ո՛չ կարեին խօսիլ 

զհայերենի լեզուն, գրեալ էին մեծաւ աղերսանօք զթուղթ առ սրբազան Վեհըն, և խնդրեալ 

էին գրել վասն իւրեանց զխնդիր առ Հերակլ արքայն, հանել զինքեանս ի միջոյ Տաճկացն, և 

ի մի վայր ժողովել, և յանձնել Իսկեանդար բէկին, որ մեծն էր Ղազախու». տե՛ս Դիւան հայոց 

պատմութեան, գիրք Գ., Սիմէոն կաթողիկոսի յիշատակարանը, Թիֆլիս, 1894, էջ 303: 
51 Մակար եպս. Բարխուտարեանց, Արցախ, էջ 323: 
52 Սարգիս արք. Ջալալյանց, Ճանապարհորդություն ի Մեծն Հայաստան, մաս Ա, Բ, Երևան, 2016, 

էջ 538: 



 

 

 Հյուսիսարևելյան Հայաստանի մելիքությունները XVII դարում 399 

հետևողականորեն վերացնում է տեղի հայկական մշակութային ժառանգու-
թյունը՝ այդ կերպ ջնջելով հայկական հետքերը: Այս հանգամանքը առավել կա-
րևորում է Հյուսիսարևելյան Հայաստանի մելիքությունների ուսումնասի-
րությունը: 

ANDRANIK YESAYAN 

THE MELIKDOMS OF NORTHEASTERN ARMENIA  

IN THE 17TH CENTURY 

Keywords: Melikdom, Northeastern Armenia, Safavid Persia, Kunen, 

Tavush, Shah Abbas, Miap‘or, Shatakh, Melik. 

The war between Ottoman Turkey and Safavid Iran, which lasted more than one 

and a half century, ended in 1639 with the conclusion of the Kasre-Shirin peace 

treaty. It was followed by a 90-years period of peace between the two countries. 

According to the treaty, among other Armenian territories, Northeastern Armenia 

again passed to Safavid Persia.  

Although Northeastern Armenia did not escape the disasters that plagued 

Armenia during the reign of Shah Abbas (reigned 1587–1629), in contrast to its other 

parts, deportations in Northeastern Armenia were not massive and systematic. 

However, the demographic picture of Northeastern Armenia significantly changed 

since the 16th century, when the region was settled by different nomadic tribes. The 

Muslim population began to grow in the region. The Armenian people continued to 

live in mountainous areas. Several Melikdoms aroused there, the most notable of 

which were the Melikdoms of Tavush, Shatakh, Miap‘or and Kunen. 

АНДРАНИК ЕСАЯН 

МЕЛИКСТВА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ  

АРМЕНИИ В XVII ВЕКЕ 

Ключевые слова: Меликства, северо-восточная Армения, Сефевидская 

Персия, Миапор, Кунен, Тавуш, шах Аббас, мелик, 

Война между Сефевидской Персией и Османской империей, 

пpoдлившаяся почти полтора века, закончилась в 1639 в г. Касре Ширинским 
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мирным договором. Затем последовал 90-летний период мира между двумя 

странами. В соответствии с этим договором, вместе с другими армянскими 

территориями, северо-восточная Армения вновь перешла к Сефевидской 

Персии. Несмотря на то, что северо-восточная Армения не избежала бедствий, 

преследовавших Армению во время правления шаха Аббаса (1587-1629 гг.), в 

отличие от других ее частей, она не подвергалась массовой и систематической 

депортации. Однако демографическая картина в этих районах Армении стала 

меняться начиная с 16-го века, когда там стали селиться различные кочевые 

племена.Число мусульманского населения возрастало. Армянское население 

продолжало жить в горных районах. Там сформировались некоторые 

меликства, из которых наиболее заметными были меликства Тавуша, Шатаха, 

Миапора и Кунена. 

 

 



 

ՏԻԳՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Ռուսական արվեստի թանգարան 

ԱՂԹԱՄԱՐԻ ԱՐԾՐՈՒՆՅԱՑ ՊԱԼԱՏԸ ԵՎ  

ՀԱՅ-ԲՅՈՒԶԱՆԴԱԿԱՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ 

ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԶԱՐԳԱՑԱԾ  

ՄԻՋՆԱԴԱՐՈՒՄ (IX-X ԴԴ.)  

Բանալի բառեր՝ Արծրունիներ, Ախթամար, բյուզանդական ճարտարապետու-
թյուն, պալատ, հատակագիծ, գմբեթ: 

Ներածություն 

Միջնդարյան հայ արվեստի պատմության երևելի գործերից է Վասպու-
րականի Աղթամար կղզում Գագիկ Արծրունի թագավորի կառուցած նշանավոր 
պալատը։ Մեր հետազոտությունը նվիրված է Արծրունյաց պալատի ճարտա-
րապետությանը և դրա պատմական համատեքստին։ Սույն ուսումնասիրության 
նյութն ընդգրկում է ոչ միայն արքունական ապարանքի կոնստրուկտիվ-գեղար-
վեստական առանձնահատկությունները, այլ նաև արքայանիստ քաղաքի ճա-
րատարապետական բնութագիրը և հայ- բյուզանդական կապերը։ 

Աղթամար կղզին՝ շրջապատված Վանա լճի ջրերով և բարենպաստ տեղա-
գրաերկրաբաշխական դիրքի շնորհիվ, տևական ժամանակ անառիկ է եղել 
թշնամիների համար։ Դեռևս վաղ միջնադարում, այդ հողակտորի վրա շինարա-
րական աշխատանքներ են ծավալել Դավիթ Սահառունի, Ռաշամ Ռշտունի իշ-
խանները և Բարզափրանը1։ Աղթամար կղզին որպես ռազմավարական հենա-
կետ հանդես է եկել դեռևս Բյուզանդական կայսրության նվաճումների սկզբին, 
երբ այստեղ, VII դ. ամրացավ Թեոդորոս Ռշտունին2։  

                                                
1 Բարզափրանը «Պաղեստինի ամբողջ բնակչությանը Հյուրկանես քահանայի հետ գերե-

վարեց և բնակեցրեց մեր երկրում։ Սակայն սրանք ամենքն էլ Աղթամար կոչված այդ երևելի 

կղզում բնակվում էին ինչպես վրաններում, կամ մրգերի պահակների հյուղերում, մինչև 

հայոց մեծ արքա Գագիկի ժամանակները»։ Բնագրից կարելի է ենթադրել, որ կղզու բնակիչ-

ները եղել են եկվորներ, որոնք սերում էին Պաղեստինի սեմական ցեղերից և ավելի ուշ 

քրիստոնեություն էին ընդունել։ Թովմա Արծրունի և Անանուն, Պատմություն Արծրունյաց տան, 

ներ., թրգ. և ծանոթ.՝ Վ. Վարդանյան, Երևան, 1978, էջ 296: 
2 Ս. Տեր-Ներսեսյան, Հայ արվեստը միջնադարում, Երևան, 1975, էջ 71: 
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X դարում Վասպուրականի արքա Գագիկ Արծրունին սկսեց կղզու լայնա-
ծավալ շինարարությունը, նրան միացան նաև մյուս հողատեր իշխանները՝ բա-
րեզարդելով քաղաքն իրենց ապարանքներով և պարտեզներով3։ Քաղաքի ճար-
տարապետական հանգույցն էր Գագիկ արքայի պալատը, որի մասին տեղեկա-
նում ենք Թովմա Արծրունու և Անանունի պատմագրական երկից։ Աղթամարի 
ճարտարապետական անսամբլը կազմված էր մի քանի առանցքային շինու-
թյուններից, որոնց մասին պահպանվել են առաձնահատուկ հիշատակություն-
ներ։ Հետաքրքրական է նավահանգստի կառուցման պատմությունը, ինչն ինք-
նին բացառիկ երևույթ է հայ միջնադարյան ճարտարապետության մեջ4։ Մեր 
կարծիքով, Անանունի՝ հատկապես նավահանգստի կառուցման հիշատակումը 
ամենևին պարզ ժամանակագրական տեղեկություն չէ և ոչ էլ շինարարական մի 
վկայություն, որը հպանցիկ պատկերացում պիտի տար ինչ-որ կառամատույցի 
մասին։ Պատմիչի կիրառած ձևակերպումները և պերճախոս նկարագրությունը 
հուշում են, որ գործ ունենք ավելի նշանակալի մի երևույթի հետ։ Ուստի, այս և 
մյուս առանցքային դեր ունեցող կառույցների նշանակության մասին կխոսենք 
ստորև։ Նշենք միայն, որ հետագայում լճի ջրերի բարձրացմամբ պայմանավոր-
ված, նավահանգստի ողջ շինությունը սուզվել է5։  

Աղթամարի պալատի ճարտարապետական նկարագիրը և  

կառուցվածքային առանձնահատկությունները  

Մյուս նշանակալի կառույցը ՝ արքայական ապարանքը, ներկայացվում է 
որպես «քառանկյուն պալատ, որի լայնության և երկարության չափը քառասուն 
կանգուն էր, նույնքան էր և բարձրությունը։ Սրա որմերի լայնությունն ուներ երեք 
մեծաքայլ չափ տարածություն։ Որմերը անապակ կրի ու քարի զանգվածներ էին, 
որ իրար էին խառնված, ինչպես կապարի ու պղնձի համաձուլվածքը։ Պալատի 
շինվածքը, հիմքից մինչև օդի մեջ կախված նրա գագաթը, մնում էր հաստատուն 
առանց սյուների, ինչն արդեն մտքից վեր է ու զարմանքի արժանի»6։  

                                                
3 Անանունի վերոհիշյալ նկարագրությունից կարելի է ենթադրել, որ այս կղզին ունեցել է հոծ 

բնակչություն և ընդգրկուն տարածք. [Այժմ կղզու տարածքը] 7 կմ2 (70 հա)։  
4 Գագիկ արքան հրամայեց խոշոր քարեր հատել և ծովի հատակը գցել ու կառուցել քարակոփ 

մի ամբարտակ, որն ուներ հինգ կանգուն բարձրություն։ «Ծովի խորահատակ հիմքերի 

բերանին նա դրեց ահավորատես, հաստահեղույս, բևեռապինդ դռներ։ Այսպիսով ծովի մի 

մասն առնելով կղզու կողմը, նա հրաշալիք գործեց և ստեղծեց խաղաղ ու անքույթ 

նավահանգիստ՝ նավերի խմբի համար»: Թովմա Արծրունի և Անանուն, էջ 297: 
5 Ս. Մնացականյան, Վարպետաց վարպետներ, Երևան, 1982, էջ 28: 
6 Թովմա Արծրունի և Անանուն, էջ 298: 
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Այս նկարագրությունից ստացվում է, 
որ պալատն ունեցել է խորանարդաձև, 
գմբեթներով պսակված ծավալատարա-
ծական հորինվածք՝ 40կան×40կան×40կան 

չափերով: Աղթամարի պալատի վերակազ-
մության հարցն ի սկզբանե գրավել է բազ-
մաթիվ գիտնականների, որոնք, հիմվելով 
սկզբնաղբյուրի վրա, նախ փորձել են մեկ-
նաբանել կառույցի հատակագիծը, ապա 
բացատրել շինության կոնստրուկտիվ 
սկզբունքները7: Աղթամարի պալատի հա-
տակագծման առնչությամբ մի քանի մեկ-
նաբանություն կա։ Ըստ Հովսեփ Օրբելու՝ 
պալատի տարածական կենտրոնն է կազ-
մել գմբեթավոր, խաչվող կամարներով ծածկված դահլիճը, իսկ կամարների հա-
տումից առաջացած քառակուսի տարածության վրա էլ նստել է հորինվածքը 
պսակող գմբեթը։ Ճարտարապետ Հովհաննես Խալփախչյանը, հետևելով Նիկո-
լայն Տոկարսկուն, կարծում էր, որ պալատի ծավալային հորինվածքը կազմված 
էր դոնժոնատիպ բազմահարկ աշտարակներից, կենտրոնական բակով և վերջի-
նիս շուրջ խմբավորված սենյակներով։ Իսկ Ստեփան Մնացականյանի կարծի-
քով՝ կառույցը եղել է խաչաձև, 
գնդաձև գմբեթով ծածկված դահլիճի 
օրինակը, ընդ որում, Աղթամարում 
եղել է պարզ խաչաձև հորինվածքի 
զարգացած տիպը, որտեղ ներքին 
տարածություններն ընդարձակելու 
նպատակով, հենախորշերը հեռաց-
րել են միմյանցից և անկյունային մա-
սերում առաջացրել ուղղանկյուն 
հատվածներ։ Ըստ Մնացականյանի՝ 
նույնանման լուծում են ունեցել Բիշա-
պուրի պալատը Իրանում, Մաստարա-
յի տիպի հորինվածքները՝ վաղ միջ-
նադարյան Հայաստանում (նկ. 1, 2)8։  

                                                
7 Ակնարկ հայ ճարտարապետության պատմության, խմբ.՝ Բ. Առաքելյան, Մ. Մազմանյան, հ. 2, 

Երևան, 1964, էջ 187-189, Х. Халпахчян, “Архитектурные памятники Ахтамара”, Архе-

тектурное наследство, т. 18, Москва, 1969, с. 142, Ս. Մնացականյան, Աղթամար, 

Երևան,1983, էջ 22-32: 
8 Ս. Մնացականյան, էջ 30: 

ՆԿ. 1. Բիշապուրի պալատի 

հատակագիծը, Սասանյան Իրան,  

III-ից (266 թ.) – IV դդ. 

 

Նկ. 2. Մաստարայի Ս. Գրիգոր եկեղեցու 

գմբեթը ներքին տարածությունից,  

Շիրակ, VI դ. 
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Համեմատաբար նոր մեկնաբանություններ են ճարատարապետներ Աշոտ 

Գրիգորյանի և Դավիթ Քերթմենջյանի Աղթամարի պալատի վերակազմության 
նախագծերը, որտեղ ի տարբերություն մյուս հետազոտողների՝ հաշվի են առն-
վել մի քանի գմբեթների մասին սկզբնաղբյուրի հիշատակությունը (նկ. 3)։ 
Սույն գրաֆիկական վերակազմությունները ավելի բարդ հորինվածք են ներկա-
յացնում, իսկ գլխավոր գմբեթի առնչությամբ առաջարկվում է հազարաշեն 
ծածկի կիրառության տարբերակը9։ Հետազոտողների կարծիքով՝ կառուցված-
քային այս հղացումը օրգանապես միավորել է Արևելքի և ազգային ճարատա-
րապետության սկզբունքները10։  

Չնայած տարակարծություններին՝ հետազոտողներն իբրև ելակետ ընդու-
նում են, որ պալատն ունեցել է խորանարդաձև-կենտրոնագմբեթ կառուցվածք, 
ինչն էլ իր հերթին հարազատ է եղել հայկական ճարտարապետության ավան-
դույթներին11։ Այս ուսումնասիրություններում ներդրված ջանքերն անշուշտ 
նշանակալի են և խիստ գնահատելի, սակայն, մեր կարծիքով վերջնական պա-
տասխան չեն տալիս կառույցի ճարտարապետական հորիվածքի մասին։ 

Աղթամարի պալատի կառուցաձևի առանձնահատկությունների մեր վեր-
լուծությունը սկսենք նախ՝ բնագրում հիշատակվող չափման միավորների 

                                                
9 Ա. Գրիգորյան, «Գագիկ Արծրունու պալատի հորինվածքային առանձնահատկությունները», 

Հայագիտական միջազգային երկրորդ գիտաժողով՝ «Հայագիտությունը և արդի ժամանա-

կաշրջանի մարտահրավերները», Զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2013, էջ 200-201։ 
10 Դ․ Քերթմենջյան, «Աղթամարի պալատի ճարտարապետական վերակզմության հարցի 

շուրջ», Ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտական նստա-

շրջանի նյութեր, Երևան, 2014, էջ 20-32։ 
11 Ա. Տեր-Մինասյան, «Վաղ միջնադարյան Հայաստանի կենտրոնագմբեթ եկեղեցիների հո-

րինվածքի և գեղարվեստական կերպարի ձևավորման գաղափարական առանձնահատ-

կությունները», «Անտառ Ծննդոց» ժողովածու, Երևան, 2015, էջ 285-295: 

Նկ. 3. ա, բ, Աղթամարի պալատի հատակագիծի տարբերակ,  

վերակազմությունը ՝ Ա. Գրիգորյանի  
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ճշտգրտումից, որովհետև տարբեր աղբյուրներում «կանգուն» և «քայլ» չափա-
կան միավորները նույնական թվային արժեք չունեն։ Պատճառն այն է, որ միջ-
նադարյան Հայաստանում կիրառվել են տարբեր չափագրական համակարգեր 
ու թեև դրանք ունեն որոշ ընդհանրություններ, սակայն դրանց առանձին միա-
վորներն ունեն տարբեր մեծություններ12։ Այդ պատճառով դիմենք հին չափա-
գիտության տեսությանը, որտեղ ոտնափաչ միավորների մետրական մեծու-
թյունները տատանվում են13. 

Քայլ = (երկրաչափական քայլ/ կրկնաքայլ) = 5-ից 6 ոտնաչափ, 

1 ոտնաչափ (24 - 37 սմ) = 1 կրկնաքայլի 1/5-րդ - 1/7- րդ մասը14, 

Կանգուն (40-ից մինչև 60 - 72 սմ) = 6 - 7 բուռ (1 բուռը = 10 սմ): 

Ի սկզբանե, Աղթամարի պալատի հետազոտությամբ զբաղված գիտնական-
ները մի վրիպում եմ թույլ տվել։ Նրանք որպես «կանգուն»-ի չափ վերցրել են 
եգիպտական «թագավորական կանգունի» թվային արժեքը (այն է՝ 52,3 սմ), 
կամ ինչպես արձանագրում է Օրբելին ՝ «ուրարտական կանգունինը» (այն է՝ 
51,8 սմ)։ Իրականում այս արժեքների սահմանման հիմքում ընկած է եղել Նյու-
տոնի հայտնի գիտափորձը15։ Հետազոտողները բաց են թողել մի քանի կարևոր, 
հուշարձանին ժամանակակից աղբյուրներ, որտեղ հստակ նշվում են տվյալ 
շրջանում միջնադարյան Հայաստանում ընդունված «կանգունի»-ի թվային ար-
ժեքները։ Մեր հիմնական սկզբնաղբյուրը՝ Անանուն պատմիչը, գրում է. «Մեկ 
կանգունը Է բուռն է», մեկ այլ տեղում՝  ՄՄ 599 ձեռագրում նշվում է. «Ա. կան-
գուն Է. բուռն է»։ Իսկ Հուլիանոս Ասկալոնացու (ապրել և գոծել է Հուստինիա-
նոս Մեծի գահակալման շրջանում) տրակտատում հիշատակվում է 1 կանգունի 
համար՝ 6 բուռ բանաձևը16։ Ուստի Անանունի հիշատակած չափման միավորի՝ 

                                                
12 Հայկական ճարտարապետության մեջ չափագիտության խնդիրներին անդրադարձել են 

տարբեր գիտնականներ։ Տոկարսկին այն հետազոտողներից էր, որը հատակագծերի համե-

մատական աղյուսակներ կազմելիս փորձեց նաև համակարգել միջնադարում կիրառվող 

երկարության չափման միավորները։ Օրինակ՝ «…Մատենագրական վկայություններից 

հայտնի քայլը, որը նա (Տոկարսկին – Վ. Ռ.) հասկացել է սովորական քայլ իմաստով՝ իրա-

կանում երկրաչափական քայլ է, այսինքն՝ կրկնաքայլ, իսկ այդ կրկնաքայլի վրա հիմնված 

ոտնաչափը, որը կազմել է նրա 1/6-րդ մասը, տարբեր է իր ենթադրած ոտնաչափից», Ռ. 

Վարդանյան, Հայաստանի չափերն ու կշիռները, Երևան, 1989, էջ 88: 
13 Այս մետրական միավորների համար հիմք են հանդիսանում անտիկ և միջնադարյան ավելի 

քան 60 հուշարձաններ, որոնք խմբավորված են Ռ. Վարդանյանի կազմած երեք չափա-

գիտական աղյուսակներում։ Տե՛ս, նույն տեղում, էջ 92-95: 
14 Թ. Գևորգյան, Համամասնությունները հայ ճարտարապետության մեջ, Երևան, 2011, էջ 74: 
15 Ռ. Վարդանյան, Հայաստանի չափերն ու կշիռները ․․․ էջ 82 -83:  
16 Թ. Գևորգյան, նշվ. աշխ., էջ 72: 



 

406 Տիգրան Գրիգորյան  

«կանգունի» համար, տրամաբանական է հիմք ընդունել՝ 7 բուռը։ 1 բուռի թվա-
յին արժեքն է ՝ 10 սմ17։ Արդյունքում՝  պալատի մակերեսը պարզելու համար կա-
տարում ենք այսպիսի հաշվարկ. 

 

1կան. = 7բուռ [1բուռ = 10 սմ] = 70 սմ, 

40 × 70սմ = 2800 սմ = 28 մ, 

40 կան.  × 40 կան. = 28 մ × 28 մ = 784, 

S = 784 մ2 [պալատի մակերեսը]: 

 
Ինչ վերաբերում է բարձրությանը՝ [40կան], աղբյուրը հիշատակում է մի 

ուշագրավ մանրամասն. «Փառաց պալատի դիրքը քաղաքի մեջ երևում էր որ-
պես մի մեծ բլուր, գավառի բոլոր կողմերից։ Այն իր բարձրությամբ ավելի ցածր 
չէր, քան կղզու ժայռոտ ծայրը»։ Ստացվում է, որ պալատի հիմքից մինչև գմբե-
թի գագաթն ընկած տարածությունը կազմել է 28 մ (40 × 70 սմ = 2800 սմ)։ 
Այս պարագայում հավանական է դառնում Անանունի վերոհիշյալ նկարագրու-
թյունը։ Նա գրում է. «Պալատն ուներ կամարակապ խորաններ, անկյուններ և 
գեղապաճույճ բոլորապատեր, որոնց ո՛չ միտքը կարող է թվարկել և ոչ էլ աչքերը 
զննել։ Այն ուներ նաև երկնքի պես բարձր, ոսկեզարդ, լուսաճաճանչ գմբեթներ, 
որոնց եթե մեկը կամենար նայել, թագավորին իբրև պատիվ անելով, նախ պետք 
է հաներ գլխից խույրը և ապա տանջելով պարանոցը հազիվ կարողանար նշմա-
րել զանազան ներկերով նկարված պատկերները»18։ 

Հաջորդ հարցը շինության որմերի լայնությունն է, որ հիշատակվում է բնա-
գրում՝  «3 մեծաքայլ» չափման միավորով։ Անանուն պատմիչը «մեծաքայլ» 
ասելով, հավանաբար նկատի է առնում վերոհիշյալ երկրաչափական քայլը կամ 
կրկնաքայլը, որը կազմում է 5-ից 7 ոտնաչափ։ Եթե սա վերածենք հաշվարկի, 
ապա պատերի հաստության համար կստանանք հետևյալ մետրական մեծու-
թյունները նշված թվերի միջակայքում․ 

 
1 Քայլ/երկր. քայլ = 5 - 7 ոտն, 

(1ոտն = 24 - 37 սմ), 

1 երկր. քայլի [նվազագույն չափը՝ մոտավորապես]= 5 × 24 սմ (կամ 37 սմ) = 

120 սմ / կամ 185 սմ, 

1 երկր. քայլի [առավելագույն չափը՝ մոտավորապես]= 7 × 24 սմ (կամ 37 սմ) 

= 168 սմ / կամ 259 սմ, 

                                                
17 «Բուռ», Հայակական սովետական հանրագիտարան, հ. 8, Երևան, 1982, էջ 679:  
18 Թովմա Արծրունի և Անանուն, էջ 298: 
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3 մեծաքայլ [նվազագույն չափը՝ մոտավորապես]= 120 սմ / կամ 185 սմ × 3 = 

360 սմ/ կամ 555սմ/ 5,5 մ, 

3 մեծաքայլ [առավելագույն չափը՝ մոտավորապես]= 168 սմ / կամ 259 սմ × 3 

= 504սմ / կամ 777սմ/ 7,7մ: 

Եթե հիմք ընդունենք սույն հաշվարկների արդյունքում ի հայտ եկած հարա-

բերական չափերը (5,5մ / 7,7մ), ապա աղբյուրի նկարագրած տպավորիչ ծավալ-

ներ ունեցող կենտրոնական գմբեթի գոյությունը լիովին կթվա ապացուցելի։ Հա-

մաձայն հիշատակության՝ գմբեթն իր ողջ ծավալով, առանց հենասյուների և մույ-

թերի, բաշխված է եղել շինության կրող պատերի վրա։ Սակայն, այստեղ ևս ամեն 

բան պարզ չէ, քանի որ պալատն ուսումնասիրած հետազոտողների մեծ մասի 

ուշադրությունից դուրս է մնացել բնագրի նկարագրության մեջ ընդգծված 

«գմբեթներ» ձևակերպումը։ Արդ պիտի հասկանանք, որ պալատը զարդարված է 

եղել ոչ թե մեկ, այլ՝ կենտրոնական ծավալի համեմատ փոքր չափեր ունեցող մի 

քանի գմբեթներով, որոնք մեր կարծիքով հանդիսացել են ճարտարապետական 

հորինվածքի առանցքային տարրերը։ Սա արդեն այլ խնդիր է առաջադրում նյու-

թի ուսումնասիրության հարցում։ Իմիջիայլոց, հնարավոր է պարզել նաև կենտ-

րոնական գմբեթի հարաբերական չափերը, հիմք ընդունելով Անանուն պատմիչի 

նկարագրությունը և մեր հաշվարկները։ Ըստ որում, կարող ենք ելակետ ընդունել 

այն, որ կենտրոնական գմբեթն իր ծավալով ծածկել է քառակուսի հատակագծի 

մակերեսը։ Այսպիսով, եթե պալատի մակերեսը՝ S = 784 մ2, ապա ստացվում է, 

որ գմբեթի շառավիղը՝ r = 15 մ է, իսկ տրամագիծը՝ 30 մ։ Սա լուծվում է հետևյալ 

հաշվարկով. 
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Պալատի հատակագիծը և բազմագմբեթ հորիվածքը.  

Հայ-բյուզանդական փոխառնչություններ 

Աղթամարի պալատի հետազոտության 
համատեքստում բազմագմբեթ ծածկի և հա-
տակագծի հարցը պարզաբանելու համար 
կարևոր ենք համարում ուսումնասիրել և 
ներկայացնել խաչաձև-կենտրոնագմբեթ հո-
րինվածքի մի նախատիպ։ Այն ծագել էր վաղ 
միջնադարյան Հայաստանում և տարածում 
գտել ոչ միայն հայկական ճարտարապետու-
թյան մեջ, այլ նաև բյուզանդական արվես-
տում։ Թ. Թորամանյանը հատակագծման այդ 
տիպն անվանում է «Լուսավորչավանդ ձև»19։ 
Այս ծավալատարածական հորինվածքի հիմ-
նական առանձնահատկությունը բազամագմ-

բեթայնությունն էր, որը (ինչպես երևում է աղբյուրից) նաև հատուկ է եղել Աղ-
թամարի պալատին։ Այն, թերևս, հայկական ճարտարապետության մեջ բազ-
մագմբեթ հորինվածքի միակ տարբերակն է, այդ իսկ պատճառով տրամբանա-
կան ենք համարում հենց այս տիպը հիմք ընդունել, որպես հավանական զուգա-
հեռ և նախատիպ Աղթամարի պալատի կառուցման համար։  

Նշված հատակագծային տիպին հարազատ ամենավաղ օրինակը համար-
վում էր Էջմիածնի հին Կաթողիկեն՝ կառուցված V դարում, Վահան Մամիկոնյա-
նի կողմից20։ Սակայն, մինչ այժմ, Էջմիածնի հատակագծման մասին հարցապն-
դումները մնում են վերջնականապես չպարզաբանված21, ուստի քառակուսուն 
ներգծված, հնգագմբեթ «Լուսավորչավանդ ձևի» հորինվածք ունեցող, վաղա-
գույն պահպանված օրինակն արևելաքրիստոնեական արվեստում հանդիսա-
նում է Ավանի տաճարը (նկ. 4): Այն (կառուցվել է մինչև 591 թ.22) իր կոն-
ստրուկցիոն սկզբունքներով բազմաթիվ տարակարծությունների տեղիք է տվել 
տեսաբանների մոտ. նրանց ուշադրությունը գրավել է հատկապես շինության 

                                                
19 Թ. Թորամանյան, Աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 1942, էջ 288: 
20 Նույնի, Նյութեր հայկական ճարտարապետության պատմության, «Էջմիածնի տաճարը», Երևան, 

MCMXLII, էջ 220-229, A. Martin, La grammaire des styles: Lʼart Buzantin (Collection de 

précis sur l’histoire de l’art), Paris, 1930, pp. 11, 24:  
21 2019 թ. տեղի ունեցած նորոգչական աշխատանքների արդյունքում մասնագետները վերա-

հաստատում են Թորամանյանի կարծիքը։ Ըստ նրանց՝ Մայր տաճարի հատակագիծն ի 

սկզբանե ոչ թե բազիլիկ է եղել, այլ պատկանել է խաչաձև- կենտրոնագմբեթ տիպին։  
22 Կ. Ղաֆադարյան, «Պատմահնագիտական դիտողություններ Ավանի տաճարի վերաբեր-

յալ», ՊԲՀ № 3, Երևան, 1968, էջ 89: 

Նկ. 4. Ավանի տաճարի արտաքին  

տեսքը արևմտյան ճակատից,  

Երևան, VI դ. (591 թ.)  
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գմբեթավոր ծածկը23։ Ըստ էության, հենց այստեղ են ի հայտ գալիս Աղթամարի 
պալատի և «Լուսավորչավանդ» հատակագիծ ունեցող Ավանի տաճարի են-
թադրյալ ընդհանրությունները, որոնք նույն՝ բազմագմբեթայնության խնդրի 
կապակցությամբ կարիք ունեն մասնավոր ուշադրության։  

Հայկական ճարտարապետության մեջ, բացի Ավանի տաճարից և Անիի 
Առաքելոց եկեղեցուց, որևէ կանգուն հնգագմբեթ կառույցի օրինակ չի պահ-
պանվել՝ որպես «Լուսավորչավանդ ձևի» անմիջական ժառանգորդ24, ինչն իր 
հորինվածքով թույլ կտար համեմատական զուգահեռներ փնտրել Աղթամարի 
պալատի հավանական կերպարի հետ։ Իսկ պատմական աղբյուրները և վկայու-
թյունները լիովին փարատում են վաղ միջնադարում բազմագմբեթ պաշտամուն-
քային շինությունների գոյության մասին եղած կասկածները25: Այդ իսկ պատ-
ճառով մեր հետազոտությունն անմիջականորեն կապվում է Բյուզանդական 
կայսրության պատմությանը և մշակույթին, ինչից էլ բխում է ճարտարապետու-
թյան մեջ գեղարվեստական փոխառնչությունների պատմական շղթան։  

Հույժ հետաքրքրական է այն, որ դեռևս IX դարում «Լուսաորչավանդ ձևն» 
իր հնգագմբեթ հորինվածքով հազվագյուտ մի արձագանք է գտել Բյուզան-
դական կայսրության արվեստում, հանդիսանալով որոշակի գաղափարախո-

                                                
23 Համաձայն տեսաբանների պնդումների (Թորամանյան, Հովսեփյան, Մարության)՝ Ավան – 

Հռիփսիմեատիպ որոշ կառույցների պարագայում քառակուսուն ներգծված խաչաձև-

կնետրոնագմբեթ հատակագծի անկյուններում տեղակայված սենյակները ծածկված են եղել 

էքստերիերում արտահայտված՝ կենտրոնական ծավալի նկատմամբ ստորադաս, երկրորդա-

կան գմբեթներով։ Իսկ մյուս գիտնականների կարծիքով (Տոկարսկի, Երեմյան, Մնացա-

կանյան)՝ այդ ավանդատները ոչ թե պսակված են եղել առանձին գմբեթներով, այլ՝ դրանց 

թաղերը տեղավորվել են եկեղեցու անկյունային ծածկերի տակ, առանց արտաքին-

ծավալային դրսևորումների։ Տ. Մարության, Ավանի տաճարը, Երևան, 1976, էջ 10:  
24 Թ. Թորամանյան, Անի. Պահլավունյաց եկեղեցիներ (Հայկական պատմամշակութային ժա-

ռանգության վավերագրեր, պրակ Բ.), Երևան, 2012, 176 էջ։ Н. Токарский, Архитектура 

Армении IV - XIV вв., Ереван, 1961, сс. 203 – 205: 
25 Հինգ գմբեթով պսակված տաճարներ հիշատակվում են Կոստանդնուպոլսում դեռևս վաղ 

միջնադարից. Հովհանի կառուցած Առաքելոց տաճարը, նրա նմանությամբ կառուցված 

Եփեսոսի հնգագմբեթ եկեղեցիները Հուստինանոսի դարաշրջանում։ Հետազոտողները այս 

տաճարների վերաբերյալ պատկերացում են կազմում պահպանված նկարագրությունների և 

Վենետիկի Ս. Մարկոսի տաճարի կառուցվածքի հիման վրա, քանի որ վերջինս, ինչպես կար-

ծում են, պետք է կառուցված լինի բյուզանդական վերոնշյալ հուշարձանների օրինակով (Տ. 

Մարության, Ավանի տաճարը ․․․ էջ 9): Այս շարքին դասվող տաճարները հատակագծմամբ 

բազիլիկ են եղել, արտաքինից պսակված հինգ գմբեթով՝ դասավորված հատակագծի 

խաչաթևերի ծայրերին։ Կենտրոնական ծավալի նկատմամբ մյուս չորս գմբեթները ունեցել 

են ստորադաս դեր և համեմատաբար փոքր չափեր։ J. Labarte, Le palais Impérial de Con-

stantinople et ses abords, Paris, 1861, pp. 115- 121, J. Ebersolt, Sanctuaries de Buzance, Paris, 

1921, pp. 31-44:  
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սություն ներկայացնող կառույց։ Այդ շինությունը Կոստանդնուպոլսում հիմ-
նադրված Նեա Էկլեսիան էր (Νέα Ἐκκλησία) կամ Նոր եկեղեցին (նկ. 5)26։ 

Վասիլ I-ն, ի փառս իր կայսերական 
գահակալության, կառուցեց մի շի-
նություն, որի հորինվածքը էականո-
րեն տարբեր էր Կոստադնուպոլսի 
հնգագմբեթ մյուս տաճարներից 
(Հովհանի Առաքելոց տաճարը կամ 
Եփեսոսի հնգագմբեթ եկեղեցինե-
րը27) (նկ.6)։ Մինչև այդ մյուս բազ-
մագմբեթ եկեղեցիների կենտրոնա-
կան գմբեթի նկատմամբ չորս ավելի 
փոքր գմբեթները տեղակայված են 
եղել հատակագծի խաչաթևերի ծայ-
րերին, իսկ Նեա տաճարի պարագա-
յում, դրանք ծածկել են խորանար-

դաձև շինության անկյունային հատվածները։ Վերոհիշյալ տարբերվող հատա-
կագծային հորինվածքը նկատել է բյուզանդագետ Շառլ Դիլը28, հետագայում 
այս հազվագյուտ երևույթի մասին գրում է արվեստի պատմաբան Յոզեֆ 

                                                
26 Աղբյուրները հաղորդում են, որ Վասիլ I-ի կառուցած Նոր եկեղեցին ուներ բազիլիկ հատա-

կագիծ, սակայն էականորեն տարբերվում էր մյուս պաշտամունքային կառույցներից։ Տա-

ճարի ներքին տարածությունը զարդարված է եղել մոնումենտալ խճանկարներով, ներկա-

յացված է եղել կայսերական ընտանիքը, պատկերագրության մեջ կարևորագույն տեղ է 

գրավել «Տիրամայրը մանկան հետ» տեսարանը։ Նեա Էկլեսիայի հիշատակությունները 

պահպանվել են «Վասիլի կյանքը» աշխատության մեջ, որը հեղինակել է կայսեր թոռը՝ 

Կոնստանտին Ծիրանածինը։ Տե՛ս Constantinus Porphyrogenitus, De Basilio Macedone, 

lib. V, § 90 (այն ներմուծված է Թեոփանեսի շարունակողի «Ժամանակագրության» մեջ՝ որ-

պես 5-րդ գիրք, տե՛ս Theophanes Continuatus, Chronographia, Bonn, 1838, p. 335)։ Լա-

բարտը Կոնստանդնուպոլսի կառույցներին նվիրված իր աշխատության մեջ օգտագործում է 

այդ և ուրիշ աղբյուրներից քաղած տեղեկությունները: J. Labarte, op. cit.. pp. 87-90, 195-

199; J. Ebersolt, Le grand palais de Constantinople et le livre des cérémonies, Paris, 1910, 

pp. 130-132:  
27 Փարիզի Ազգային գրադարանում պահվող մի բյուզանդական Ճաշոցում պահպանվել է 

հնգագմբեթ Առաքելոց տաճարը ներկայացնող եզակի մանրանկար, տե՛ս M. P. Fouchet, 

Lʼart de Byzance et de LʼIslam, Bruxelles, 1979, p. 172 (Paris, Bib. Natiօnale, Gr. 1208, fol. 3v): 
28 Դիլի տեսակետը հիշատակել է Թորամանյանը։ Ինչպես երևում է ճարատարապետի դիտար-

կումից, հենց այս տարբերակվող երևույթն է գրավել նաև Ստրժիգովսկու ուշադրությունը, 

որը պնդում էր, թե Վասիլի եկեղեցին կառուցված էր հայկական ոճով և մեծապես ազդված 

Էջմիածնի տաճարի հատակագծից։ Ch. Diehl, Manuel d’art byzantin, Paris, 1910, p. 406, Թ. 

Թորամանյան, Աշխատությունների ժողովածու ․․․ էջ 70: 

ՆԿ. 5. Նեա տաճարի հատակագիծը և 

գրաֆիկական վերակազմությունը, 

«Բրիտանիկա» հանրագիտարան (1996 թ.) 
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Ստրժիգովսկին, այն համա-
րելով հայկական միջավայ-
րում ծնունդ առած ստեղ-
ծագործություն։  

• Բնականորեն հարց է 
ծագում. ի՞նչով էր պայմա-
նավորված բյուզանդական 
ճարտարապետության մեջ 
«Լուսավորչավանդ ձևի» 
հայտնությունը։  

Եթե քննենք Բյուզանդա-
կան կայսրության պատմու-
թյունը, ապա կտեսնենք, որ 
ամենևին պատահական չէ 
հատակագծման «Լուսավոր-
չավանդ ձևի» կիրառությունը 
Կոստանդնուպոլսի Նոր/Նեա եկեղեցու շինարարության համար։ Տաճարը կառուց-
վեց Վասիլ I-ի հովանավորությամբ, ով ծագումով հայ էր և սերում էր Թրակիա-
յից29։ Ըստ երևույթին Վասիլ I (867-886 թթ.) կայսրն այդ փառահեղ տաճարով, 
որպես մի համոզիչ ապացույց, փորձում էր ցույց տալ իր ծագումը Արշակունյաց 
հարստությունից, որի ավագ ճյուղից էլ սերում էր Գրիգոր Լուսավորչի տոհմը։ 
Ավելին՝ նույն դարաշրջանում իր նշանակալի գործնեությունը ծավալող Կոս-
տանդնուպոլսի պատրիարք Փոտը, ևս ծագելով հայ իշխանների տոհմից, Վասիլ 
Ա. կայսեր անմիջական գործակիցն էր ու խորհրդատուն։ Հենց նա էր, որ սկսեց 
շարադրել կայսեր ծննդաբանությունը և սրբագրել պաշտոնական պատմագրու-
թյունը, նրան տոհմակից դարձնելով հայոց Տրդատ թագավորին30։ Թ. Թորաման-

                                                
29 Ն. Ադոնց, «Վասիլ I կայսեր տարիքն ու ծագումը (867-886)», Երկեր Ե., Երևան, 2012, էջ 116-

176: Տե՛ս նաև. “With the accession of Basil (867-886), a family of Armenian descent occupied 

the throne for almost two centuries,” S. Der - Nersessian, Armenia and the Byzantine Empire: 

A Brief Study of Armenian Art and Civilization, Harvard University Press, 1945, p. 20); “Basil 

was an Armenian, born in Macedonia, where numerous Armenians had been settled,” P. Cha-

ranis, “The Armenians in the Byzantine Empire,” Byzantinoslavica XXII, Prague, 1961, p. 

218, “Basil came of a family settled in the theme of Macedonia... it is far from certain that he 

was of Armenian extraction,” G. Ostrogorsky, Te History of the Byzantine State, Rutgers Uni-

versity Press, 1969, p. 232: 
30 «Իգնատիոսի կենսագիրը՝ Նիկիտաս Պափլագոնացին, պատմում է, որ Փոտ պատրիարքը 

Վասիլին հաճոյանալու համար հորինել է կեղծ, սակայն Վասիլի ինքնասիրությունը շոյող 

տոհմաբանություն։ Պաշտոնանկ պատրիրարքը աքսորվել էր … վանք։ Հենց այնտեղ է ըստ 

երևույթին, որ նա կեղծել է Վասիլի տոհմաբանությունը, նրան սերելով Ս. Գրիգոր Լուսավորչի 

ՆԿ. 6. Կոսնտանդնուպոլսի Առաքելոց տաճարի և 

Եփեսոսի եկեղեցիների համեմատական  

հատակագծերը  



 

412 Տիգրան Գրիգորյան  

յանը գրում է. «Անիի մեջ միևնույն ձևով 
(«Լուսավորչավանդ ձևով» - Տ. Գ.) շինվե-
ցավ Պահլավունիների Առաքելոց եկեղե-
ցին, որովհետև Պահլավունիները ինք-
զինքն համարում էին Լուսավորչի սե-
րունդ և Լուսավորչի ավանդած ձևը պա-
հում էին իրենց կանգնած եկեղեցիների 
համար» (նկ. 7)31։ Պատմական դեպքերի 
քննությունից ակնհայտ է դառնում, որ 
հայկական միջավայրում ծնունդ առած 
ճարտարապետական այս հղացումը ծա-
ռայեց Բյուզանդիայի կառուցողական ար-
վեստում մի նոր ձևի առաջ գալուն, ինչն էլ 
միտված էր փառաբանելու արյան ոճրով 
կայսերական գայիսոնին հասած Վասիլ I-ի համաքրիստոնեկան հեղինակությունը։  

Ընդհանուր առմամբ, կայսեր որդեգրած քաղաքական գիծը համահունչ է միջ-

նադարում ընդունված վարվելակերպին, երբ նշանավոր իշխանական տոհմերին 

վերագրվում էր աստվածաշնչյան ծագումը կամ առավել հին արքայական դինաս-

տիաների շառավիղը լինելը, ինչը լուծում էր տիրակալների և նրանց նորահաս-

տատ իշխանության լեգիտիմության և ժառանգորդության հարցը։ Միջնադարյան 

Հայաստանում այդ ավանդույթներին հետևում էին ոչ միայն Պահլավունիները 

կամ Բագրատունիները՝ իրենց տոհմաբանությունը կազմելիս, այլև մյուս ազդե-

ցիկ նախարարական տոհմը՝ Արծրունիները, որոնք իրենց վերագրում էին Աստ-

վածաշնչյան ծագում՝  որպես Սենեքերիմ արքայի շառավիղներ32։ Եթե զուգահե-

ռաբար դիտարկենք կայսրության և Վասպուրականի թագավորության հարաբե-

րությունները, ապա կտեսնենք որ Արծրունիները, շնորհիվ իրենց քաղաքակա-

                                                
համախոհ Տրդատ թագավորի տոհմից»։ Տե՛ս Ն. Ադոնց, «Վասիլ I կայսեր տարիքն ու ծագումը 

…», էջ 148 -160: Մ. Է. Շիրինյան, «Մովսես Խորենացու Պատմության և Փոտ պատրիարքի 

«Ծննդաբանության», աղերսները», Աշտանակ Ա, Երևան, 1995, էջ 85-96, Հ. Բարթիկյան, 

«Միքայել Իտալիկոսի «Ներբողյանը» և Կիլիկիայի հայոց առաջին թագավորի խնդիրը», 

Հայ-բյուզանդական հետազոտություններ, հ․ Ա, Երևան, 2002, էջ 519:  
31 Թ. Թորամանյան, Աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 1942, էջ 270: 
32 Մովես Խորենցաի, Հայոց Պատմություն, թարգ․, ներ․, ծանոթ․՝ Ս․ Մալխասյանցի, Երևան, 

1997, էջ 103, Ա. Պետրոսյան, «Որոշ հայ նշանավոր տոհմերի ծագումը ըստ ավանդական 

տվյալների», ԲՄ № 25, Երևան, 2018, էջ 245 – 257, նույնի, «Բագրատունիների տոհմի 

հայկան ծագման ավանդույթը», Նյութեր ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանի ծննդյան հարյուր-

ամյակին նվիրված հայագիտական միջազգայի գիտաժողովի (28-30 հունիսի 2018), Երևան, 

2019, էջ 129 -144։  

Նկ. 7. Անիի Պահլավունիների Առաքելոց 

եկեղեցին, վերակազմությունը՝  

Ն. Տոկարսկու 
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նության, կարողանում էին բարեհաճ վերաբերմունքի արժանանալ Բյուզանդա-

կան արքունիքից, կրելով «Իխանաց իշխան» տիտղոսը։ Այս ընտանիքի ներկա-

յացուցիչները համարվում էին «Կայսեր հոգեզավակներ»33։ Ավելին՝ պատմագիր 

Հովաննես Սկիլիցեսի հաղորդմամբ՝ Վասիլ I կասեր և Վասպուրականի իշխանու-

թյան միջև անգամ սկիզբ առավ ռազմական գործակցություն, որով բյուզանդա-

կան բանակը «օգնության» հասավ Սենեքերիմ Արծրունուն արաբների դեմ մղվող 

պայքարում34։ Պատմա-քաղաքական նշված ազդեցությունները ցայտուն կերպով 

արտահայտված են Ս. Խաչ արքունական եկեղեցու բարձրաքանդակներում, որ-

տեղ Գագիկ արքայի կտիտորական կերպարը ներկայացվում է համաձայն բյու-

զանդական ավանդույթի՝ ինչպես կայսր Հուստինիանոսը Ս. Սոփիայի խճանկար-

ներում։ Գաղափարական առումով՝ Վասպուրականի իշխանությունը (որը վասա-

լական կախման մեջ էր Կոստանդնուպոլսի արքունիքից), մեծապես ազդվում էր 

հենց Բյուզանդիայից, և տրամաբանական է, որ Գագիկի կառուցած նոր մայրա-

քաղաքն իր ողջ շուքով պիտի փորձեր զուգադրվել կայսրության արքունական 

փայլին։ Պետք է նշել նաև, որ Վասպուրականի թագավորության անկումից հետո 

Արծրունիները վերածվեցին արիստոկրատական ընտանիքի, տիրույթներ ստա-

նալով Սեբաստիայում՝  Սենեքերիմ Արծրունին և նրա ժառանգները դարձան Կա-

պադովկիայի դուքս-կատեպաններ35։ 

• Այսպիսով հարց է ծագում. ինչո՞ւ Գագիկ Արծրունին որոշեց հենց կղզու 

վրա, ջրերի մեջ մի նոր վեհակերտ քաղաք կառուցել, անգամ նավահանգիստ հիմ-

նադրել։  
Մեր կարծիքով, Վասպուրականի տեր իշխանը (արքան) ցանկանում էր իր թա-

գավորանիստը հար և նման դարձնել Բյուզանդիայի մայրաքաղաքին՝ Կոստանդ-
նուպոլսին։ Անգամ նավահագիստ կառուցելով էր փորձում ընդգծել այդ նմանու-
թյունը։ Նավահանգստի շինությունն իր ճարտարապետական նախագծմամբ և 
կառուցվածքով, հավանաբար, պիտի հիշեցներ Ոսկեղջյուրի ծոցում գտնվող Բու-
կոլեոն նավահանգիստը36, որի հարևանությամբ էլ կառուցված էր կայսերական 
Մեծ պալատի ճարտարապետական անսամբլը։ Այսպիսով պարզ է դառնում, թե 
ինչու էր Անանուն Արծրունի պատմիչը հատկապես ընդգծում երեք նշանակալի 
կառույցների կարևորությունը և մասնավորաբար անդրադառնում դրանց շինա-
րարության ընթացքին՝ պալատը, տաճարը, նավահանգիստը։ Ու թեև Աղթամար 

                                                
33 Շ Դիլ., Բյուզանդիայի պատմության հիմնախնդիրները, թրգ.՝ Շ. Մակարյան, առաջ. և ծանոթ․՝ 

Հ. Բարթիկյան, Երևան, 2005, էջ 131: 
34 Р. Бартикян, “О болгарском войске в Васпуракане в последних годах царства 

Арцрунидов”, ԼՀԳ, № 10, Երևան, 1973, էջ 88-96: 
35 Հ. Բարթիկյան, «Վասպուրականցիները Բյուզանդական կայսրության ծառայության մեջ XI-

XII դարերում», Հայ- բյուզանդական հետազոտություններ, հ․ Ա, Երևան, 2002, էջ 717-737:  
36 J. Labarte, op. cit., pp. 201-210. 
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քաղաքն ավելի համեստ չափեր ուներ, այնուամենայնիվ կառույցների գաղափա-
րախոսությամբ և գեղարվեստական հարդարանքով այն ձգտում էր հնարավո-
րինս տեղայնացնել ճարտարապետության կայսերական ավանդույթները37։ 
Հետևելով այս տրամաբանությանը՝ կարելի է ընդգծված զուգահեռներ գտնել 
կայսերական որոշ պալատների և Աղթամարի ապարանքի միջև։  

Մինչև Բյուզանդական հուշարձանների համեմատությանն անցնելը դիտար-

կենք պատմական Հայաստանի համանման մյուս կառույցները։ Եթե փորձենք 

զուգահեռել Արծրունյաց պալատը Հայաստանում կառուցված այսօրինակ մյուս 

շինությունների հետ, կստացվի հետևյալ պատկերը։ Միջնադարյան Հայաստա-

նում կառուցված դղյակների, ապարանքների մասին գրավոր տեղեկությունները 

սակավադեպ են ու հպանցիկ։ Մեզանում նմանատիպ կառույցների շինարարու-

թյունը ծաղկում է ապրել հատկապես Անի մայրաքաղաքում, որտեղ պահպանված 

կամ ավերված պալատների, խանապարների կառուցվածքը կրում է հետարաբա-

կան շրջանի ճարատարապետության գեղարվեստական ազդեցությունը։ Ուղղան-

կյուն հատակագծմամբ, ներքին տարածության մեջ՝ սյունազարդ, հարթ ծածկե-

րով այդ շինությունները գրեթե անհամեմատելի են Աղթամարի ապարանքի հետ։ 

Անիի քաղաքացիական ճարտարապետության մեջ նշանակալի տեղ գրավող 

Սարգսի, Պարոնի պալատները ներկայանում են որպես համեստ չափեր և նուրբ 

նկարագիր ունեցող կառույցներ, 

որոնք զարդարված են եղել գունա-

վոր, սրբատաշ քարերի գեղարվես-

տական, բազմագույն համադրումնե-

րով, արտակարգ վարպետությամբ 

կատարված քանդակազարդումնե-

րով (նկ. 8)38։ Վաղ շրջանից մինչև 

զարգացած միջնադար, ապարանք-

ների շինարարությունը կրում է ընդ-

հատվող բնույթ, պայմանավորված 

պատմական դեպքերի հախուռն հա-

ջորդումներով, որի հետևանքով կա-

րելի է նմանատիպ շինությունների մի 

համառոտ ցուցակ կազմել միայն, 

                                                
37 «Արծրունի պատմիչների նկարագրության մեջ ուշագրավ է, որ ուսումնասիրվող պալատը 

քաղաքում էր գտնվում, եւ նրա բարձրությունը մրցում էր միջնաբերդի բարձրության հետ։ Սա 

նշանակում է, որ պալատն ու եկեղեցին նույն տարածքում էին, ինչպես հանդիպում է Կ. Պոլսի 

Սբ. Սոֆիայի եւ Մեծ պալատի տեղադրման օրինակում»։ Դ. Քերթմենջյան., «Աղթամարի 

պալատի ճարտարապետական վերակզմության հարցի շուրջ», էջ 28:  
38 Թ. Հակոբյան, Անիի պատմություն, Երևան, 1982, էջ 246-270: 

Նկ. 8. Անիի Սարգսի պալատը,  
Բագրատունյաց շրջան,  

լուսանկարը՝ XIX. դ. սկիզբ 
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սկսած Դվինի, Զվարթնոցի 

կաթողիկոսական պալատ-

ներից մինչև ուշ միջնադա-

րի մելիքական ապարաքնե-

րը՝ կառուցված Սյունիքում 

և Արցախում։  

Ինչպես վերը նշեցինք, 

մեր ուսումնասիրություն-

ների արդյունքում ուշա-

գրավ զուգահեռներ են ի 

հայտ գալիս բյուզանդա-

կան ճարտարապետության 

հետ։ Ինչպես օրինակ՝ Աղ-

թամարի պալատի և Հուս-

տինիանոս կայսեր դա-

րաշրջանում, Ասորիքում կառուցված «Ղասր-Իբն Վարդան» պալատի միջև (561-

564 թթ.)։ Այն համարվում է վաղբյուզանդական ճարտարապետության մի ինք-

նատիպ կառույց, որում հաջողությամբ համադրվել են պաշտամունքային և քա-

ղաքացիական ճարտարապետության առանձնահատկությունները։ Նախ նշենք, 

որ այս շինությունն ուներ խորհնարդաձև հատակգով՝ 50 մ × 50 մ մակերես և 

կենտրոնագմբեթ հորինվածք։ Ներսում ուներ ներգծված աբսիդներ՝ երկու կողա-

յին ընդարձակ սրահներով և կից առավել փոքր սենյակներով։ Ինչպես երևում է 

հատակագծի վերակազմությունից՝ ուղղանկյան պարագծի շուրջ դասավորված 

սենյակները միմյանցից բաժանված են եղել միջնորմային պատերով և նեղ դռնե-

րով (նկ. 9)39։ «Ղասր-իբն Վարդան» պալատն իր հատակագծով և ընդհանրական 

հորինվածքով հիշեցնում է Անանուն պատմիչի Արծրունյաց պալատի նկարա-

գրությունը, անգամ ներքին տարածության՝ սենյակներում իրար մեջ բացվող 

դռների մտահղացումն է կրկնվում։ Սակայն կա Աղթամարից մեկ էական տարբե-

րություն՝ բյուզանդական պալատը պսակված է եղել մեկ գմբեթով։ Այս կառույց-

ների թերևս ամենանշանակալի նմանությունն այն է, որ երկուսում էլ գմբեթը հեն-

վել է կառույցի կրող պատերի վրա, առանց սյուների կամ օժանդակ մույթերի։  

                                                
39 А. Виноградов, “Каср-ибн-Вардан” Православная энциклопедия, Т.31, c. 481-482 

http://www.pravenc.ru/text/1681235.html; C. Mango, Byzantine Architecture, Lincoln, 1978, 

pp. 146 -158, А. Якобсон., Закономерности в развитии раннесредневековой 

архитектуры, Ленинград, 1983, с. 94-104.  

Նկ. 9. Ղասր-Իբն Վարդան պալատի  

հատակագիծը, Սիրիա, VI դ.  

http://www.pravenc.ru/vol/xxxi.html
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Արծրունյաց ապարան-

քի վիթխարի գբեթով 

պսակված գլխավոր սրահի 

նկարագիրը հիշեցնում է 

Հուստինիանոս II-ի (565-

578) կառուցած «Խրիսոտ-

րիկլինոսը» (նկ. 10)40։ Այս, 

տպավորիչ չափեր ունեցող 

շինությունը, որի անվա-

նումը նշանակում է «Ոսկե 

սրահ», կառուցվել էր Մար-

մարա ծովի բլրապատ 

ափին՝ մաս կազմելով 

դեռևս Կոնստանդիանոս Մեծի կառուցած Սրբազան պալատի ճարտարապետա-

կան համալիրի։ Անանուն մատենագրի՝ Աղթամարի պալատի ներքին տարածու-

թյան և հարդարանքի նկարագրությունը կարծես նույնանում է «Ոսկե սրահի» 

գեղարվեստական կերպարին։ Եվ սա տրամաբանական է թվում, որովհետև հիշ-

յալ դարաշրջանում այն համարվում էր պալատական ճարտարապետության մի 

սքանչելի գլուխգործոց ողջ քրիստոնյա աշխարհում։ Ֆրանսիացի ճարտարապետ 

Ժան Էբերսոլը, որը 1910 թվին հեղինակել էր Մեծ պալատի հանդիսասրահի վե-

րակազմությունը, իր աշխատության մեջ «Խրիսոտրիկլինոսը» ներկայացնում էր 

որպես ութանկյուն հատակագծմամբ գնդաձև գմբեթով ծածկված դահլիճ։ Կա-

ռույցի վերակազմության գծագրից կարելի է նկատել առանձին կոմպոզիցիոն 

տարրեր, որոնք հավանաբար հատուկ են եղել նաև Արծրունիների պալատի գա-

հասրահի հորինվածքին, սակայն որոշ տարբերությամբ։ Նախ, ինչպես արդեն 

նշեցինք, «Ոսկե սրահի» հիմքում ընկած է եղել բազմանկայուն հատակագիծ41, 

ինչն իր հորինվածքով առավել մոտ էր Մաստարայատիպ կառույցներին, որոնք 

հայտնի էին հայկական ճարտարապետության մեջ։ Ի տարբերություն Աղթամարի՝ 

«Խրիսոտրիկլինոսի» գմբեթի ողջ ծանրությունը բաշխված է եղել կրող կամար-

ների և մույթերի վրա։ Իսկ հայկական հուշարձանի պարագայում գործ ունենք 

                                                
40 C. Mango, “Le Chrisotriclinum,” Byzantine Architecture, Lincoln, 1978, p. 161.  
41 Հիշյալ վերակազմությունը հրատարակվել է Մայքլ Ֆեթերսթոնի աշխատության մեջ, տե՛ս M. 

Featherstone, “Luxury in the Palace: the Buildings of Theophilus,” İstanbul Araştırmaları 

Yıllığı, № 2, 2013, pp. 33-40, fig. 4 (տե՛ս նաև Jean Ebersolt, Le Grand Palais de 

Constantinople et le Livre des Cérémonies, Ernst Leroux, Paris, 1910, chapter VIII: “Recon-

struction of the Chrysotriklinos”):  

Նկ. 10. Կոստանդնուպոլիս, «Ոսկե սրահի» ՝ 

Խրիսոտրիկլինոսի վերակազմությունը համաձայն՝ Ժ. 

Էբերսոլի, 1910 թ․ 
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ուղղանկյուն հատակագծի հետ, որն իր ներքին տարածության մեջ ունեցել է քա-

ռակուսի գծագրմամբ սենյակներ, իսկ գմբեթի ծանրությունը բաշխվել է կրող 

պատերի վրա42։ Զուգահեռներ կարելի է փնտրել նաև սրահի բազմահարկ կա-

ռուցվածքի հետ՝ տեսաբանների կարծիքով երկու շինությունների պարագայում 

էլ ներքին տարածությունը լուծված է եղել կամարաշարերով։ Կարելի է ենթադրել 

նաև, որ Աղթամարի ներքին տարածությունը զարդարված է եղել օթյակներով, 

ինչը հատկանշական է Մանուել վարպետի ձեռագրին, քանի որ Ս. Խաչ եկեղեցու 

ներսում ավելի ուշ (916-921 թթ.) արդեն կիրառվել է օթյակի գաղափարը։ Միև-

նույն դարաշրջանում նմանատիպ արքայական պատշգմաբների (logia) կիրա-

ռությունը հարազատ էր նաև բյուզանդական ճարտարապետությանը, որը հետա-

գայում արձագանք գտավ Կառոլինգյան արվեստում։ Նմանատիպ օթյակ-պատշ-

գամբներով էր զարդարված Թեոփիլիոս կայսեր Բուկոլեոն պալատը, որի օթյակ-

ներից միապետը կարող էր վայելել դեպի ծովը բացվող գեղեցիկ տեսարաննե-

րը43։ Որպես համեմատություն՝ արևմատեվրոպական արվեստում առաջին ան-

գամ օթյակի կիրառությունը տեսնում ենք Աախենի տաճարում, իսկ Կորվեյի վան-

քում այդ օթյակը, հիրավի, ընդհանրական գծեր ունի Աղթամարի Ս. խաչ եկեղե-

ցու logia-ի ճարտարապետական կառուցվածքի հետ։  

Մեր կարծիքով՝ Աղթամարի պալատի հատակագիծն իր հղացմամբ տարբեր 

լինելով «Ղասր-Իբն Վարդանի», «Խրիսոտրիկլինոսի», «Բուկոլեոնի» պալատնե-

րի հատակագծերից, այնումենայնիվ, իր գեղարվեստական առանձնահատկու-

թյուններով մեծապես ազդվել էր այդ վայելչագեղ կառույցներից, դառնալով հայ-

բյուզանդական ճարտարապետական արվեստի և շինարարական ավանդույթնե-

րի մի ինքնատիպ զուգահեռ։  

• Ծագում է մեկ այլ հարց ևս. ինչո՞ւ պետք է Աղթամարի պալատի հատակա-

գիծը ուղղակիորեն ազդված լիներ «Լուսավորչավանդ ձևից»։  

Մեր կարծիքով՝ այս հարցն ունի երկու պատասախան։ Զուտ ճարտարապետա-

կան առումով նախ և առաջ պիտի կիրառվեր այնպիսի մի հորինվածք, որն արդեն 

բռնել էր ժամանակի քննությունը և իր կոնստրուկտիվ-գեղարվեստական չափա-

նիշներով լիովին բավարարում էր իշխող ֆեոդալների ճաշակին և թագավորու-

                                                
42 «Գլխավոր դահլիճը շրջապատված էր շքեղորեն զարդարված բազմաթիվ պատշգամբներով 

ու քառակուսի սենյակներով և բարձրանում էր հիմքից մինչև գագաթը՝ «թռչնի ուղղաձիգ 

թռիչքի նման», առանց սյունային հենարանների»: Ս. Տեր-Ներսեսյան, Հայ արվեստը միջնա-

դարում, Երևան, 1975, էջ 72: 
43 J. Labarte, op. cit., 1861, p. 210- 213 (տե՛ս նաև, Д. Беляев, “Обзор главных частей 

Большого дворца византийских царей,” Очерки, материалы и заметки по византийским 

древностям, СПб, 1891, 200 с.).  
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թյան մեջ ընդունված գաղափարական հոսանքին։ Պարզաբանենք. բուն կառուց-

վածքային առումով՝ «Լուսավորչավանդ ձևը» բազմագմբեթ հորինվածքի ամե-

նահարմար և հայտնի տարբերակն էր, որի ինժեներական լուծումներն ու փորձը 

կիրառելով հնարավոր կլիներ նման կոթողային կառույցի համար ստեղծել մի 

նոր ծավալատարածական հորինվածք։ Եվ սա կարելի է օրինաչափ համարել, քա-

նի որ զարգացած միջնադարում տեղի ունեցավ աշխարհիկ և եկեղեցական ճար-

տարապետության մերձեցում44: Գաղափարական առումով, այդ շինությունը պի-

տի խորհրդանշեր եկեղեցու և աշխարհիկ իշխանության ներդաշնակ միությունը: 

Հրաշագեղ պալատը պիտի մարմնավորեր  միահեծան կառավարման այն մոդելը, 

որը հարզատ էր նաև Բյուզանդական պետության ոգուն, համաձայն որի՝ աստ-

վածային իշխանությամբ օժտված բասիլևսը իր սրբազան թագի ներքո միավո-

րում էր հոգևոր և աշխահիկ ոլորտները։  

Մշակութային հզոր փոխազդեցություններին զուգահեռ պատմությանը 

հայտնի են այն հայկական իշխանությունները, որոնք ճանաչված էին Կոստնադ-

նուպոլսի արքունիքում՝  կրելով «արքոնտ» տիտղոսը և ինչպես իրավացիորեն 

նկատում է Շառլ Դիլը՝ բյուզանդական ազդեցությունը գերիշխող էր ամբողջ տա-

րածաշրջանում45։ Դրա ակնառու վկայությունն է Աղթամարի Ս. Խաչ եկեղեցու 

պատկերաքանդակներում առկա Գագիկ արքայի ընծայաբերման տեսարանը, 

որի ձեռքին պատկերված է տաճարի մանրակերտը, հար և նման բյուզանդական 

կայսրերի կերպարներին, որոնք նույն կերպ էին ներկայացվում տաճարների 

պատկերագրության մեջ։ 

Եզրակացություն  

Նշված բոլոր փաստերն ու աղբյուրները համադրելով, հանգում ենք հետև-
յալին։ Մեր կարծիքով, Աղթամարի Արծրունյաց պալատն իր հորինվածքով եղել 
է բազմագմբեթ կառույց, որի հատակագիծը ծագել է «Լուսավորչավանդ ձևից»։ 
Ընդ որում եղել է այդ բազմագմբեթ հատակագծային հորինվածքի առավել 
բարդ տարբերակը։ Պալատը ներկայացել է որպես ուղղանկյան մեջ ներգծված 

                                                
44 Վ․Հարությունյան, Հայկական քաղաքաշինության և ճարտարապետության տեսության ու 

պատմության հիմնախնդիրներ, կազմեց՝ Դ. Քերթմենջյան, Երևան, 2004, էջ 403-408։  
45 Դրանք էին՝ Կոգովիտի, Տարոնի, Մոկքի, Անձևացյաց, Սյունիքի, Վայոց Ձորի, Խաչենի և 

Սևորդյաց իշխանական տոհմերը։ Իսկ «Իշխանաց իշխան» տիտղոսը կայսերական ար-

քունքի կողմից շնորհվեց Բագրատունիներին և Արծրունիներին։ Հ. Բարթիկյան, «Առաջին 

երեք Բագրատունի թագավորների այսպես կոչված «Բյուզանդական» թագի մասին», Հայ-

բյուզանդական հետազոտություններ, հ․ Ա․, Երևան, 2002, էջ 781-809, Շ. Դիլ, Բյուզանդիայի 

պատմության հիմնախնդիրները... Երևան, 2005, էջ 134: 
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կենտրոնագմբեթ հղացում, ունենալով արտաքինից արտահայտված, բազմա-
ծավալ՝ գմբեթներով ծածկ, որոնք պսակել են քառակուսուն ներգծված անկյու-
նային փոքր սրահների թաղերը։ Այսու կարող ենք ենթադրել, որ Աղթամարում 
գործ ունենք տեղական ծագում ունեցող հատակագծի հետ։ Թեև այն իր հղաց-
մամբ առանձնացել է պաշտամունքային ճարտարապետության ձևից, այնուա-
մենայնիվ մշակվել է որպես անկախ ծավալա-տարածական հորինվածք, իր 
ֆունկցիոնալ պահանջներով՝ օժանդակ սենյակներով և ենթակառուցվածքնե-
րով։ Իսկ պալատի գեղարվեստական կերպարը հաջողությամբ կրել է սինթետիկ 
(համադրական) բնույթ։ Պետք է ենթադրել, որ մեծ վարպետ Մանուելը կարո-
ղացել է ներդաշնակել հայկական ճարատարպետության մեջ ծնունդ առած՝ հա-
տուկ գաղափարախոսություն արտահայտող հատակագիծը և Բյուզանդական 
կայսրական արվեստին բնորոշ վեհաշուք ու նրբաճաշակ ձևերը, ինչն արտա-
հայտվել է կառույցի ինտերիերում և արտաքին հարդարանքում։ Հաշվի առնե-
լով շինության մոտավոր չափերը՝ կարծում ենք, որ ամբողջական և միաձույլ 
այդ կառույցն արժանացել է ցավալի ճակատագրի՝ հետագա դարերում ավեր-
վելով պատուհասած երկրաշարժներից։  

TIGRAN GRIGORYAN 

THE ARTSRUNID PALACE OF AGHT‘AMAR AND THE  

ARMENIAN-BYZANTINE ARTISTIC INTERRELATIONS  

IN HIGH MIDDLE AGES (9th–10th CENTURIES) 
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The article discusses the architecture of the Artsrunid Palace of Aght‘amar 

viewed in the historical context. The topic of the study is not only the constructive-

artistic features of the royal palace but also the architectural characteristics of the 

Aght‘amar city as well as the Armenian-Byzantine relations.  

In our opinion, the Artsrunid Palace was a multi-dome structure, with a layout 

based on the forms established in the time of Gregory the Illuminator. The palace 

was a more complicated version of this multi-dome composition: a crossed-dome 

construction encircled by a rectangle. It had a multi-volume roofing strongly marked 

from outside, with cupolas which crowned the covers of the small rooms in the cor-

ners of the square layout. Therefore the layout of the Aght‘amar palace had local 

origin. Although the forms of the palace go back to the ecclesiastical architecture, 
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nevertheless it was developed as an independent spatial composition according to its 

functional requirements: large rooms and infrastructures. As to the artistic image of 

the palace, it was syncretic. Taking into account the approximate size of the building, 

it can be assumed that this structure was destroyed by an earthquake.  

ТИГРАН ГРИГОРЯН 

АХТАМАРСКИЙ ДВОРЕЦ АРЦРУНИДОВ И АРМЯНО-ВИЗАНТИЙСКИЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

РАЗВИТОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (IX- X ВВ.) 

Ключевые слова: Арцруниды, Ахтамар, Византийская архитектура, дворец, 

план, купол. 

Статья посвящена архитектуре дворца Арцрунидов в историческом кон-

тексте. Предмет исследования – конструктивно-художественные особенности 

дворцового комплекса, а также архитектурная характеристика города Ахтамар 

в свете армяно-византийских связей. 

Ахтамарский дворец Арцрунидов – это могокупольное сооружение, план 

которого возник на основе форм, развившихся в эпоху Григория Просветителя. 

Дворец представлял более сложный вариант этой многокупольной компози-

ции: центральнокупольное строение, вписанное в прямоугольник. Он имел хо-

рошо выраженное в экстерьере многообъемное покрытие с куполами, которые 

венчали перекрытия малых помещений, расположенных по углам квадратного 

плана. Следовательно, план Ахтамарского дворца имеет местное происхожде-

ние. Несмотря на то что формы дворца восходят к церковной архитектуре, он 

был разработан как независимая объемно-пространственная композиция со 

своими функциональными требованиями: со смежными комнатами и инфра-

структурами. А художественный образ дворца носил синкретический харак-

тер. Учитывая примерные размеры строения, можно предположить, что дворец 

был разрушен в результате землетрясения.
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ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և  
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Երևանի պետական համալսարան 

ՄԱՔՐԱՎԱՆՔԻ ՆՈՐԱՀԱՅՏ ԽԱՉՔԱՐԵՐԸ (IX-XI ԴԴ.) 

Բանալի բառեր՝ Աստվածաշունչ, Ավագ, Հին Կտակարան, Ծննդոց գիրք, Ադամ, 
Եվա, Մովսես, դրախտ, օձ, գավազան, պատկերագրություն։  

Մուտք 

ՀՀ Կոտայքի մարզկենտրոն Հրազդան քաղաքում գտնվող Մաքրավանքի 
համալիրի տարածքում կան տարբեր դարերի բազմաթիվ խաչքարեր: Այդ խաչ-
քարերի մի մասին արդեն անդրադարձել ենք հրատարակված աշխատանքնե-
րով: Մասնավորապես, խոսքը վերաբերում է Մաքրավանքի համալիրի վաղ 
շրջանի՝ IX-XI դդ. խաչքարերին1 և միանավ եկեղեցու դիմաց կողք կողքի կանգ-
նեցված՝ 1259 թվականի երկու խաչքարերին2: IX-XI դդ. խաչքարերին նվիր-
ված աշխատանքում, մասնավորապես, անդրադարձել ենք վանական համալի-
րում եղած այդ շրջանի բազմաթիվ խաչքարերի, դրանց հորինվածքային 
առանձնահատկությունների, փորձել ենք դասակարգել դրանք:   

2018 թվականին ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 
արշավախումբը (ղեկավար՝ Ավետիս Գրիգորյան) իրականացվող վերա-
կանգնման և բարեկարգման աշխատանքներին նախընթաց, պեղումներ կատա-
րեց համալիրում։ Պեղման-մաքրման հիմնական աշխատանքները կատարվեցին 
գավթի ներսույթում, զույգ եկեղեցիների և գավթի շրջակայքում: Բազմաթիվ 
հնագիտական գտածոների շարքում հայտնաբերվեցին նաև տարբեր դարերով 
թվագրվող տասնյակ տապանաքարեր ու խաչքարեր։ Գտնված ստեղծագործու-
թյուններից շուրջ երեք տասնյակը գրեթե ամբողջական խաչքարեր են, հիսունից 
ավելին՝ խաչքարերի բեկորներ: Մաքրավանքում իրականացված պեղումներն 
ուշագրավ արդյունքներ գրանցեցին գտնված խաչքարերի և տապանաքարերի, 

                                                
1 Գ. Ասատրյան, «9-11-րդ դդ. խաչքարերը Մաքրավանքում», Վէմ № 2 (62), 2018, էջ 155-164: 
2 Գ. Ասատրյան, «Մաքրավանքի՝ 1259 թվականի երկու խաչքարերի հորինվածքային առանձ-

նահատկությունները» (տպագրման ընթացքում է): 
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դրանց արձանագրությունների, պատկերագրության, ոճական և ժամանակա-
գրական բազմազանությամբ: Մասնավորապես, համալիրի խաչքարերի և տա-
պանաքարերի հավաքածուն համալրվեց ևս 30 խաչքարով և 83 տապանաքա-
րով: Պեղումների արդյունքում հայտնաբերվեցին նաև խաչքարերի շուրջ 52 բե-
կոր, 14 պատվանդան, 13 արձանագրություն, որից 4-ը՝ խաչքարային: 

Նորահայտ խաչքարերը, ժամանակագրական առումով, ընդգրկում են X-
XVII դդ., իսկ տապանաքարերը՝ ընդհուպ մինչև XX դ.: Հաշվի առնելով վե-
րոնշյալը, գտնված նմուշների ոճական և հորինվածքային բազմազանությունը, 
ինչպես նաև շատ դեպքերում, հավանական շփոթը ոչ արձանագիր խաչքարերի 
դեպքում, ստորև կանդրադառնանք հայտնաբերված խաչքարերից վաղ շրջանի 
(IX-XI դդ.) նմուշներին՝ փորձելով ներկայացնել դրանց առանձնահատկու-
թյունները և հնարավորության դեպքում, համեմատություն անցկացնել մինչև 
պեղումները համալիրում եղած նույն շրջանի աշխատանքների հետ:  

Խաչքարերի ձևավորման ընթացքը 

Մինչև Մաքրավանքում պեղումների մեկնարկը, խաչքարերը սփռված էին 
համալիրի շուրջբոլորը: Միայն եկեղեցու արևելյան կողմում դրանց թիվը շուրջ 
մեկուկես տասնյակ էր: Նկատելի էին ինչպես տեղում կանգնեցված, այնպես էլ 
այլ հատվածներից գտնված խաչքարերի կտորներ, որոշները՝ պահպանված 
նվազագույն աստիճանի3: Համաձայն տարբեր փաստաթղթային ցուցակների՝ 
համալիրի խաչքարերը հիմնականում պատկանում են IX-XV դարերին, սակայն 
ինչպես արդեն նշել ենք, IX դ. օրինակներն այստեղ դժվար թե բազմաքանակ 
լինեն4: Մեր կարծիքով՝ Մաքրավանքում առաջին խաչքարերը պետք է լինեն 
առնվազն համալիրի առաջին կառույցին համաժամանակյա, այն է՝ սկսած X դ.: 
Մի կողմից այս, մյուս կողմից՝ պարզությամբ աչքի ընկնող խաչքարերի նվազա-
գույն քանակը մեզ թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ համալիրում վաղագույն 
խաչքարերի մեծ քանակն առնչվում է առավելապես X դ. հետ: Ուսումնասիրող-
ները IX-X դդ. խաչքարերի ճարտարապետական տեսքի և հորինվածքի ձևա-
վորման փուլն են համարում: Ոճական առումով դրանց հիմնականում բնորոշ է 
քանդակի ընդգծված կոթողայնությունը5: Ու թեև խաչքարերի զարգացման IX-
X դդ. և ավարտական՝ XVI-XVII դդ. աշխատանքների ճարտարապետական 
ձևերն ու գեղարվեստական հորինվածքներն ամենուր գրեթե միանման են, և 
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միայն XII դ. են խաչքարերը ստանում վառ արտահայտված առանձնահատկու-
թյուններ6, այդուամենայնիվ, ձեռքի տակ ունենալով մինչև պեղումները համա-
լիրում եղած նույն շրջանի խաչքարերին նվիրված ուսումնասիրություները՝ 
փորձենք առանձնացնել Մաքրավանքի նորահայտ խաչքարերից առավել աչքի 
ընկնողները և ոճական որոշակի առանձնահատկություններ ունեցողները:  

IX-XI դդ. խաչքարերը  

Մաքրավանքի նորահայտ խաչքարերից ուշագրավ են վանքի պատմության 
առաջին շրջանի՝ IX-XI դդ. նմուշները, որոնք իրենց պատկերագրությամբ և 
քարի մշակման տեխնիկայով կրկնում են համալիրի համաժամանակյա մյուս 
խաչքարերի ոճական առանձնահատկությունները և կրում Հայաստանի միջնա-
դարյան խաչքարային արվեստում գերակշռող արտահայտչաձևերի և իմաստա-
բանական պատկերացումների դրոշմը։ Դրանք՝ թվով երկու տասնյակից ավելի 
են և համալրում են Մաքրավանքում մինչ այդ եղած IX-XI դդ. մեկ տասնյակից 
ավելի խաչքարերի շարքը: Նորահայտ աշխատանքների շարքում կան ինչպես 
խաչքարերի զարգացման ընդհանուր համատեքստին բնորոշ վաղ շրջանի (IX-
XI դդ.) միանման և ոչ փորձառու վապետների ձեռքով կերտված, այնպես էլ 
XII դ. սկսած՝ վառ արտահայտված, տեղային առանձնահատկություններ ունե-
ցող եզակի աշխատանքներ: Մաքրավանքի IX-XI դդ. նորահայտ խաչքարերը 
կարելի է պայմանականորեն բաժանել մի քանի տիպի՝ 

1) IX դ. վերջ-X դ. սկզբի աշխատանքներ, որոնց հիմնականում բնորոշ է 
միանմանությունը, հորինվածքի պարզությունն ու անմշակությունը 

2) հիմնականում X դ. խաչքարեր, որոնք, ի տարբերություն նախորդների, 
առավել մշակված են և աղերսներ ունեն Կոտայք-Արագածոտնում 
առանձնացվող համաժամանակյա այլ ստեղծագործությունների հետ 
և կարող են դասվել դրանց շարքին 

3) ավելի ուշ շրջանի՝ X դ. վերջ-XI դ. սկզբի խաչքարեր, որոնք արդեն 
հարստանում են բուսական տարրերով և առաջին իսկ հայացքից 
տարբերվում նախորդ երկու տիպերից: 

1-ին տիպ: Այս շարքի խաչքարերը համեմատաբար պարզ և անմշակ ստեղ-

ծագործություններ են (նկ. 1, նկ. 2, նկ. 3), որոնց հիմնականում բնորոշ են 

փոքր չափերը: Դրանք աչքի չեն ընկնում կատարողական բարձր վարպետու-

                                                
6 Т. Варданесова, Культура хачкаров Арагацотна и Котайка IX-XVII вв., Ереван, 2016, 

с. 155. 
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թյամբ: Այս շարքի խաչքարերի դեպքում շատ հաճախ գործ ունենք ոչ թե առան-

ձին ստեղծագործությունների հետ, այլ խաչքարերի, «որոնց ստեղծման համար 

օգտագործվել են խաչային հորինվածքը փորագրելու համար համապատաս-

խան մակերես ունեցող կոթողները, սալերը, շինաքարերը և այլն»7: Սրանց դեպ-

քում օգտագործվել են բնական կամ «մշակութայնացված» քարեր8: Թեև այս 

շրջանի աշխատանքները հիմնականում նման են իրար, այդուհանդերձ, չենք 

կարող չառանձնացնել դրանցից մեկը (նկ. 3, չափերը՝ 28 ×75սմ)՝ ցույց տալով 

ոճական նմանությունը Կատրանիդե թագուհու 879 թ. խաչքարի հետ (նկ. 4): 

Կարող ենք ենթադրել, որ նշյալ խաչքարն էլ կարող է թվագրվել IX դ. վերջով և 

դասվել Մաքրավանքի հնագույն խաչքարերի շարքին։ Դրանց մասին առավել 

հանգամանալից կխոսենք ստորև: 

2-րդ տիպ: Խաչքարերի զարգացման ընդհանուր համատեքստին բնորոշ 

վաղ շրջանի (IX-XI դդ.) աշխատանքներից հատկապես ուշագրավ են գավթի 

պեղումներից գտնված երկու խաչքարերը (նկ. 5, նկ. 6): Սրանք, ըստ երևույթին, 

IX-X դդ. գործեր են: Համենայն դեպս, բացի հորինվածքային նմանություննե-

րից՝ այդ մասին են վկայում նաև խաչքարերի գրեթե հավասար չափերը՝ 46 ×78 

սմ և 47 ×53 սմ: Հաշվի առնելով առաջին խաչքարի ստորին հատվածի կոտր-

ված լինելը՝ կարելի է ենթադրել, որ երկրորդ խաչքարը ևս ունեցել է մոտ 70 սմ 

բարձրություն: Երկուսն էլ մոխրագույն բազալտից են: Թեպետ խաչքարերը վաղ 

շրջանի են, ու համեմատաբար անմշակ է քարի խորքը, այդուամենայնիվ, վար-

պետները խաչի հորինվածքին հետաքրքիր լուծումներ են տվել: Առաջին խաչ-

քարի դեպքում և՛ կենտրոնական խաչի, և՛ ստորին երկու խաչերի թևերն 

ավարտվում են նույն կերպ: Գրեթե նույնանման է երկրորդ խաչքարի թևերի 

ավարտը, սակայն այս դեպքում բացակայում են ստորին մշակված խաչերը: 

Նշյալ երկու խաչքարերի քննության առիթով հարկ է անդրադառնալ մաս-

նագիտական գրականության մեջ երկու հարևան մարզերում՝  Կոտայքում և 

Արագածոտնում առանձնացվող IX-X դդ. խաչքարերի շարքին: Դրանցից են 

Կատրանիդե թագուհու 879 թ. (նկ. 4), Թալինի 882 թ. և 975 թ., Արուճի 973 թ. 

ու Մուղնու 986 թ. (նկ. 7) խաչքարերը, ինչպես նաև Գառնու հնագույն գերեզ-

մանոցից գտնված և IX-X դդ. թվագրվող ևս մեկ խաչքար (նկ. 8)9: Այդ շարքին 

նախկինում ավելացրել էինք Մաքրավանքի IX-X դդ. ևս մեկ խաչքար (նկ. 9)10: 

Մաքրավանքի նորահայտ խաչքարերից վերը առանձնացված երկուսը իրենց 

                                                
7 Հ. Պետրոսյան, Խաչքար. ծագումը, գործառույթը, պատկերագրությունը, իմաստաբանու-

թյունը, Երևան, 2007, էջ 81-82: 
8 Նույն տեղում: 
9 Т. Варданесова, там же, с. 26. 
10 Գ. Ասատրյան, նշվ. աշխ., էջ 158: 
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հորինվածքային լուծումներով բավական նման են վերոնշյալ շարքի խաչքարե-

րին և հատկապես Մաքրավանքի նշված աշխատանքին (նկ. 9): Իսկ նորահայտ 

խաչքարերից երկրորդը (նկ. 6) գրեթե ամբողջապես նույնական է վերջինիս 

հետ (նկ. 9): Ուստի, կարծում ենք՝ չկա որևէ կաշկանդող հանգամանք՝ նշյալ 

երկու գործերը ևս դասելու գրականության մեջ առանձնացված այդ շարքին: 

Երկրորդ տիպի խաչքարերի շարքին կարելի է դասել նաև ավելի մշակված 

և ընդհուպ մինչև  X դ. վերջի խաչքարեր հիշեցնող այլ նմուշներ ևս (նկ. 10, նկ. 

11, նկ. 12, նկ. 13): Այս խաչքարերը և հատկապես դրանց կենտրոնական խա-

չերի թևերը մշակված են և ունեն խաչի թևերի հետաքրքիր ավարտ: Այս շարքի 

չորս խաչքարերը, ինչպես մյուս գրեթե բոլոր դեպքերում, մոխրագույն բազալ-

տից են, իսկ կենտրոնական խաչի ստորին կողքերին փոքրիկ խաչեր կան: 

Դրանցից երկուսը (նկ. 11, նկ. 12), ամենայն հավանականությամբ, միևնույն 

վարպետի ձեռքի աշխատանք են. ունեն նույնանման հորինվածքային լուծում-

ներ և գրեթե հավասար չափեր՝ 64 ×110 սմ և 56 ×100 սմ: 

3-րդ տիպ: X դ. վերջում խաչքարի հորինվածքն ու հարդարանքը զարգա-

ցում են ապրում: Պարզ ու անմշակ խաչքարերը փոխարինվում են օրինակնե-

րով, որոնց ստորին հատվածում ավելանում է արմավազարդը, իսկ խաչի վերին 

հատվածում՝  խաղողի ողկույզները: Նման զարգացումը չի շրջանցել նաև Մաք-

րավանքը (նկ. 14): Հետաքրքրական է, որ նմանատիպ նմուշներ կան նաև Հրազ-

դանի տարածաշրջանի այլ վայրերում՝  Մեղրաձորում, Ջրառատում (նկ. 15), 

Լեռնանիստում (նկ. 16): Մաքրավանքի նշյալ խաչքարի հորինվածքը գրեթե 

նույնությամբ կրկնվում է Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ բնակավայրի Մաս-

րուց անապատ համալիրում գտնվող 976 թ. (նկ. 18), ինչպես նաև տարածաշր-

ջանի մեկ այլ բնակավայրում՝  Ծաղկաձորում՝  Կեչառիս վանական համալիրում 

(նկ. 17) գտնվող աշխատանքներում: 

Երրորդ շարքի ստեղծագործությունները հորինվածքի բովանդակության և 

քարի մշակվածության առումով կարծես հիմք են նախապատրաստում խաչքա-

րերի հետագա զարգացման, իսկ XII-XIII դդ.՝ առավելապես բազմազանության 

և կատարելագործման համար: Պատահական չէ, որ Համլետ Պետրոսյանը, խո-

սելով այս հորինվածքի խաչքարերի մասին, նշում է, որ ուղղանկյուն սալի տեսք 

ունեցող կլորացող վերնամասով այս խաչքարերի վերնամասը կամարակերպ 

ձևավորելը նպատակ ուներ ապահովելու խաչի խորանացված-սրբազանացված 

ընկալումը, որն է,լ իր հերթին, կարող էր արտահայտել խաչի երկնային-տիեզե-

րական ոլորտում գտնվելու և գործելու գաղափարը: Ըստ Պետրոսյանի՝ «նման 

եզրահանգումն ավելի համոզիչ է դառնում, երբ նկատի ենք ունենում, որ X դ. 
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սկսած արդեն ուղղանկյուն վերնամասով սալի վրա ստեղծում են հատուկ քան-

դակային կամարներ՝ ապահովելու խաչի՝ խորանի մեջ գտնվելու տպավորու-

թյունը»11:  

Խաչքարերի թվի և ձևերի բազմազանության առումով բավական բարդ ժա-

մանակահատված է XI դ.: Նախ, այս ժամանակ խաչքարային արվեստն անհա-

մաչափ է զարգանում: Մյուս կողմից՝ XI դ. և ընդհուպ մինչև XII դ. առաջին 

կեսը, որպես հետևանք սելջուկների արշավանքների և դրանց հետևած տիրա-

պետության, մշակույթի անկման պայմաններում ավելի քիչ խաչքարեր են կանգ-

նեցվում, նկատվում է վերադարձ դեպի հին և պարզունակ տեսակները12: Ուս-

տի, պետք է զգույշ խոսել այս շրջանի խաչքարերի հստակ թվագրության մա-

սին: Հետևաբա,ր նախընտրելի է XI դ. աշխատանքների նմանություն ունեցող 

խաչքարերը պարզապես դասել X-XI դդ. խմբին: Միևնույն ժամանակ, XI դ. հետ 

է կապվում բազմաթիվ վայրերում «Անիական ոճի» խաչքարերի տարածումը: 

Սրանք, ի տարբերություն համաժամանակյա այլ աշխատանքների, արված են 

կատարողական բարձր վարպետությամբ: Նշվածը չի շրջանցել նաև Մաքրա-

վանքը, սակայն նորահայտ խաչքարերի մեջ կարծես այդպիսիք չկան. Մաքրա-

վանքում անիական ոճի է 1039 թ. խաչքարը (նկ. 19), որին մենք հանգամանա-

լից անդրադաձել ենք նախկինում13: 

Եզրակացություններ 

Այսպիսով, փորձեցինք վերհանել Մաքրավանքի IX-XI նորահայտ խաչքա-

րերի առանձնահատկությունները՝ դրանք դիտարկելով Մաքրավանքի և հարա-

կից շրջանների համաժամանակյա մյուս խաչքարերի զարգացման համատեքս-

տում։ Նորահայտ խաչքարերը կրում են ինչպես խաչքարային արվեստի զար-

գացման ընդհանուր օրինաչափություններ, այնպես էլ որոշակի տեղային 

առանձնահատկություններ, որոնք էլ հիմք են նախապատրաստում XII-XIII դդ 

խաչքարերի «հրազդանյան տիպ»-ի երևան գալու համար։ 
  

                                                
11 Հ. Պետրոսյան, Խաչքար. ծագումը…, էջ 85-86: 
12 Նույն տեղում, էջ 111: 
13 Գ. Ասատրյան, նշվ. աշխ.  էջ 159-161: 
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AVETIS GRIGORYAN, GEGHAM ASATRYAN 

NEW-FOUND KHACHʻKʻARS FROM MAKʻRAVANKʻ  

(IX-XI CENTURIES) 

Keywords: Makʻravankʻ, excavations, courtyard, newly discovered 

khachʻkʻars, early period, IX-XI centuries. 

The article presents the peculiarities of the IX-XI centuries khachʻkʻars exca-

vated in 2018 in Makʻravankʻ. The newly discovered khachʻkʻars are conditionally 

divided into three groups: those with simple composition, elaborated ones and ex-

amples enriched with plant elements. The newly discovered khachʻkʻars are charac-

terized not only by the common patterns of the khachʻkʻar art but also by some local 

features which became apparent since the XII century. The study of the newly dis-

covered khachʻkʻars arouses some difficulties because of the lack of dated inscrip-

tions and less prominent formal peculiarities. 

АВЕТИС ГРИГОРЯН, ГЕГАМ АСАТРЯН 

НОВОНАЙДЕННЫЕ ХАЧКАРЫ ИЗ МАКРАВАНКА  

(IX-XI ВЕКА) 

Ключевые слова: Макраванк, раскопки, притвор, новонайденные хачкары, 

ранний период, IX-XI вв. 

В статье представлены особенности хачкаров IX-XI веков, найденных в 

2018 при раскопках в Макраванкском монастырском комплексе. Новонайден-

ные хачкары условно разделены на три группы: с простой композицией, 

усложненной и обогащенной растительными элементами. Недавно обнару-

женным хачкарам свойственны не только общие закономерности развития ис-

кусства хачкаров, но также некоторые местные черты, проявившиеся с XII 

века. Изучение новонайденных хачкаров сопряжено с некоторыми трудно-

стями, из-за отсутствия датированных надписей и менее выраженных фор-

мальных особенностей. 



 

ԳՐԵՏԱ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան 

ՍՊԱՀԱՆԻ ԱԼԻ ՂԱՓՈՒ ԵՎ ՉԵՀԵԼ ՍՈԹՈՒՆ ՊԱԼԱՏՆԵՐԻ 

ՈՐՄՆԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ԸՆԴՕՐԻՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՐԳԻՍ 

ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  

 «Ալիղափուի բարձունքին թիկնած պալատի հետ միաժամանակ 

պիտի անհետ կորչեր 17-րդ դարի Սեֆյան նկարիչների ստեղծած մեծ 

արվեստը, եթե չլիներ Խաչատուրյանի՝ իր իսկ խոսքերով ասած «երեք 

դար տևող քնից հին Պարսկաստանի սիրո և հաճույքի աստվածներին 

արթնացնելու» որոշումը․․․» 

Ռուզան Զաքարյան 

Բանալի բառեր՝ Ալի Ղափու, Չեհել Սոթուն, Սեֆյան ժամանակաշրջան, Շահ Աբ-
բաս, Սարգիս Խաչատուրյան, պարսկական որմնանկար, վերա-
կանգնում, որմնանկարի ընդօրինակություն։ 

Իրանի պատմության մեջ անգնահատելի է շահական Սեֆյան տոհմի կառա-

վարման շուրջ երեքդարյա ժամանակահատվածը։ Շահ Աբբասը (1587-

1629 թթ.) իր կառավարման սկզբնական շրջանում՝  1598 թ., Սեֆյան գահա-

նիստը Ղազվինից տեղափոխեց Սպահան, քանի որ միտք ուներ աշխարհաքա-

ղաքական քարտեզում Արևելքն ու Արևմուտքը իրար կապող խոշոր կենտրոն 

ստեղծել՝ միաժամանակ ձևավորելով մշակութային հզոր միջավայր1։ Սա մի քայլ 

էր, որը տասնամյակներ անց որոշ պատմագիրների կողմից ստացավ «Սպահան-

յան վերածնունդ» պատվանունը, կապվելով Շահ Աբբասի անվան հետ։ 

XVI դարավերջին Սպահանի մայրաքաղաք հռչակվելուց հետո հիմք է 

դրվում շահական պալատների շինարարությանը։ Եվրոպացի ճանապարհորդ-

ների վկայությամբ՝ XVI-XVII դարերում Պարսկաստանի Թավրիզ և Սպահան 

քաղաքների մի շարք պալատներ և հասարակական շենքեր աչքի են ընկել իրենց 

                                                
1 Rudi Matthee, “Safavid Iran through the Eyes of European Travelers”, Harvard Library Bul-

letin, spring-summer, 2012, vol. 23, numbers 1-2, pp. 10-12: 
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նկարազարդումներով և հարուստ որմնանկարներով։ Ցավոք, տասնյակ պա-

լատներից շատ քչերին է բախտ վիճակվել պահպանել ժամանակի շունչն ու գե-

ղագիտական միտքն իր մեջ ամփոփող արվեստի գործերը, որոնցից առավել 

կարևոր նշանակության առաջին շինություններն էին Ալի Ղափու և Չեհել Սո-

թուն պալատները՝ երկուսն էլ կառուցված Շահ Աբբաս I օրոք։  

XVII դարասկզբին Շահ Աբբասի գլխավոր հովանավորությամբ ու կար-

գադրությամբ սկսվում են Չեհել Սոթուն2 պալատի կառուցման աշխատանքնե-

րը։ Այն դարձավ տարբեր երկրներից ժամանած հյուրերի և դեսպանների ընդու-

նելության վայր։ Պալատը տեղակայված է Սպահանի գլխավոր Նախշ-Է Ջահան 

հրապարակի արևմտյան կողմում՝  զբաղեցնելով 280 ×180մ տարածք։ Ի սկզբա-

նե կառուցված պալատը Շահ Հուսեյնի (1694-1722) կառավարման օրոք են-

թարկվել է մեծ վնասների՝ դառնալով խոշոր հրդեհի զոհ։ Այս ամենից հետո շա-

հը խոստացավ վերականգնել պալատը, որը պետք է գերազանցեր նախորդն իր 

շքեղությամբ3։  

Չեհել Սոթուն պալատը աչքի է ընկնում ներքին սրահում պահպանված հա-

րուստ որմնանկարներով, որոնք զբաղեցնում են գրեթե ամբողջ տարածու-

թյունը։ Այս որմնանկարները հարյուրավոր տարիների ընթացքում ձևավորված 

ավանդույթի շարունակողն են, որում զգացվում է հավերժական երիտասարդու-

թյան, փառաբանվող գեղեցկության ու սիրո շունչը։ Որմնանկարները, ժամա-

նակ առ ժամանակ վերականգնումների ենթարկվելով, հեռացել են իրենց նախ-

նական տեսքից: Արևելագետ Արթուր Ուփամ Փոփը նշում է, որ ընդհանուր հար-

դարանքում դեռ մնում են կրող պատերի վրայի վեց հսկայական որմնանկար-

ները, որոնց սյուժետային պատկերագրական հիմնական թեման որսն է, ինչն 

ինքնին արձագանքն է մինչ այս շրջանը մեզ հայտնի մանրանկարներում հան-

դիպող տեսարանների4։ Ի հակադրություն XVIII դարին բնորոշ և արդեն մշտա-

պես հանդիպող թեմատիկ տեսարանների, ստորին հատվածում ավելանում են 

դեռևս Սպահանյան մանրանկարչական դպրոցին հատուկ պատկերագրական 

թեմաներով ներշնչված աշխատանքները, որոնցում առավել ընդգծված արտա-

հայտվում էր սուֆիական շունչը։  

Պատմական աղբյուրների վկայությամբ՝ Սպահանի գլխավոր Նախշ-է Ջա-

                                                
2 Չեհել Սոթուն (պրսկ.՝ քառասուն սյուն) պալատի անվանումը կապվում է պալատի գլխավոր 

մուտքի առջև կանգնած 15մ երկարությամբ 20 ութանկյուն սյուների հետ, որոնք արտա-

ցոլվում են առջևի ջրավազանի մեջ և տպավորություն ստեղծում սյուների՝ կրկնակի թվի։ 
3 Persian Fresco Painting, Reconstructed by Mr. Katchadourian from the Seventeenth Century 

Originals in Isfahan, MoMA, New York, 1932, p. 16. 
4 Նույն տեղում, էջ 6:  
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հան հրապարակի հսկայական տարածք զբաղեցնող Ալի Ղափու պալատի կա-

ռուցման հիմքը դրվել է 1577 թ., Շահ Իսմայիլ II-ի (1576-1577 թթ.) օրոք, և 

միայն 1602 թ. է սկսվել պալատի վերակառուցման փուլը5։ Հայտնի է, որ այս 

պալատը նույնպես նախատեսված էր շահական արքունիքում պաշտոնական 

ընդունելությունների կազմակերպման համար։  

Երկու պալատներն աչքի են ընկել ոչ միայն իրենց ճարտարապետական հո-

րինվածքով, այլ նաև հարուստ որմնանկարներով։ Բարեբախտաբար, գտնվել 

են մարդիկ, ովքեր ժամանակին գնահատել են ոչնչացման եզրին հասնող որմ-

նանկարների հմայքը և անցել ընդօրինակման աշխատանքին։ Ողջ ընթացքն 

ուղեկցվում էր դժվարություններով, սակայն, ինչպես ֆրանսիացի արվեստի 

քննադատ Անդրե Գոդարն է նշում. «Ալի Ղափուի բարձունքում ես տեսա մի հրա-

շագործի, որը նկարում էր մեծ արագությամբ, առանց տարակուսանքի, ինչպես 

Սեֆյան շրջանի նկարիչը կնկարեր իր երևակայությամբ»6: Հիշատակված նկա-

րիչը հայազգի Սարգիս Խաչատուրյանն է։   

1886 թ. Մալաթիայում ծնված ապագա մեծ արվեստագետի կյանքի առա-

ջին տասնամյակներն այդքան էլ բարենպաստ չէին, սակայն, փոքր տարիքում 

աչքի ընկնելով որպես լավագույն աշակերտ, նա ուղարկվեց Էրզրումի Սանա-

սարյան վարժարան ուսումնառության, որից հետո տեղափոխվեց Հալեպ՝ իր 

ձեռքը վերցնելով հայկական եկեղեցիների նկարազարդման աշխատանքը։ Տե-

ղափոխվեց Պոլիս, այնուհետև Փարիզ, հետո Մյունխեն, որտեղ կատարելագոր-

ծեց իր նկարչական տաղանդը7։  

Սարգիս Խաչատուրյանի ստեղծագործական գործունեությունը կարող ենք 

բաժանել երեք շրջանի. 

Առաջին շրջանում արվեստագետը հաստոցային գեղանկարների շնորհիվ 

հավերժացնում է հայ ժողովրդի XX դարասկզբի ողբերգական պատմությունը՝ 

ստեղծելով «Որբացած երեխաներ», «Հայ որբերը անապատում», «Գաղթ», 

«Գաղթականների ընտանիք» և նման թեմատիկայով այլ կտավներ։ Վերջիններս 

ցուցադրվեցին Եվրոպայում, ինչի ականատեսներից է եղել նաև Ավետիք Իսա-

հակյանը, որն իր հուշերում գրում է.  «Մենք գրչով չենք կարող տալ այն՝ ինչ որ 

դու անում ես վրձինով...»8։ 

                                                
5 https://archnet.org/sites/2712?fbclid=IwAR1SCOfjUyVvmVKLpKOeBNEYkYD6jc 

MUTLRrPUhzKxBICUa2jrZoAO6PwW0, դիտման օր՝ 10.01.2020 
6 M. Sarkisian, The Art of S. Katchadourian, New York, 1965 October, pp. 5-6: 
7 Մանրամասն տե՛ս Թ. Թորանեան, Արուեստի երկու երկրպագուներ․ Սարգիս եւ Վավա Խաչա-

տուրեան, Նիւ Եորք, 1983, էջ 5-12: 
8 Նույն տեղում, էջ 4: 
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Երկրորդ շրջանում ընդօրինակում և անհրաժեշտության դեպքում վերա-

կանգնում է Իրանի XVI-XVII դարերի պալատների որմնանկարները9։ 

Երրորդ շրջանում արվեստագետը նոր կյանք է հաղորդում Հնդկաստանի 

V-XII դարերի բուդդայական քարանձավների ու պալատների որմնանկարնե-

րին։ Այս աշխատանքներից հատկանշական են Աջանտայի հնդկական որմնա-

նկարի ընդօրինակությունը՝ վերնագրված «Մառայի դուստրը «Բուդդայի փոր-

ձությունից»», Սիթթանավասալ տաճարի հնդկական որմնանկարի ընդօրինա-

կությունը՝ վերնագրված «Ջրաշուշանների լիճը» և նմանատիպ մի շարք ընդօ-

րինակություններ տարբեր վայրերից։ 

Սարգիս Խաչատուրյանը ցուցահանդեսներով պարբերաբար հանդես է եկել 

օտար երկրներում։ Նա հաճախ կտավներ է նվիրել իր ցուցահանդեսները հյու-

րընկալած թանգարաններին, որոնց թվում են Լուվրը, Տրոկադերոյի պալատը, 

Լիոնի Գիմե, Անգլիայի Լեմինգթոն, Գլազգոյի Արքայական, Բեռլինի պետական, 

Սթոքհոլմի ազգային, Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանները, ինչպես նաև 

Հնդկաստանի Բոմբեյ և Կալկաթա քաղաքների երկու թանգարանները10։ Այս 

ամենից անմասն չեն նաև Հայաստանի Ազգային պատկերասրահը և Վենետիկի 

Մխիթարյան միաբանությունը։ 

Սույն հոդվածում անդրառնում ենք Սարգիս Խաչատուրյանի՝ Իրանի շահա-

կան Ալի Ղափու և Չեհել Սոթուն պալատների որմնանկարների ընդօրինակու-

թյուններին։  

Պետական հասարակական գործիչ, դիվանագետ, թարգմանիչ Հովհաննես 

Խան Մասեհյանի հորդոր-խնդրանքով11՝ 1929 թ․ Խաչատուրյանը մեկնել է Սպա-

հան, նորջուղայեցի պատանիներին նկարչական հմտություններ փոխանցելու։ 

                                                
9 Սարգիս Խաչատուրյանը Իրան այցելել է երկու անգամ՝  1929 և 1931 թվականներին։ Այս 

երկու ճամփորդությունները հետք են թողել նրա ստեղծագործական երկրորդ շրջանի ձևա-

վորման վրա։ 1929 թ․ այցելությունը նշանավորվել է Իրանի հյուսիսային Մազանդարան 

նահանգի Աշրաֆա քաղաքի Սաիբի պալատի որմնանկարների ընդօրինակություններով, իսկ 

1931 թ․այցելությունը՝ Սպահանի շահական Ալի Ղափու և Չեհել Սոթուն պալատների 

որմնանկարների ընդօրինակություններով։ Մանրամասն տե՛ս Գ․ Չեմենյան, Սարգիս Խաչա-

տուրյան․ Գեղանկար, գրաֆիկա, ընդօրինակություններ, ՀԱՊ, Երևան 2016, էջ 11։ Ք․ Մոքլեր, 

«Սարգիս Խաչատուրյանի պարսկական որմնանկարները», Անահիտ (հանդես մտածման և 

արվեստի), 1935, թիվ 1-2, էջ 63-69։ M. Breuning, “Sixteenth and Seventeenth Century 

Frescoes Presented in Sympathetic Reconstruction by Sarkis Katchadourian”, New York 

Evening Post, 15.10.1932: 
10 «Սարգիս Խաչատուրյան», Հայաստանի կոչնակ, № 41, 1939, էջ 1122: 
11 Սարգիս Խաչատուրյանի՝ դեպի Իրան այցելության մասին հանդիպել ենք երկու տեսակետի։ 

Ըստ մեկի՝ XX դարասկզբին Փահլավիների հրամանով դրվում է վերականգնման աշխա-

տանքների մեկնարկը` շեշտը դնելով շահական պալատների վերականգնման գործին: 1930-

ական թթ. այլ երկրներից Սպահան են հրավիրվում վերականգնող մասնագետներ, որոնց 
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Նա Ս․ Ամենափրկիչ վանքին կից բացել է պատանիների համար մի խմբակ։ Լա-

վագույն ուսանողներից էին Երվանդ Նահապետյանը և Սմբատ Տեր-Կյուրեղյա-

նը, որոնք իրենց հուշերում մեծ հարգանքով են խոսում ուսուցչի մասին։ Նահա-

պետյանը նշում է, որ Խաչատուրյանը ժամանակի սղության պատճառով հասց-

րել է ընդամենը վեց ամիս դասավանդել իրենց, սակայն այդ կարճ ժամանակում 

նրա տված գիտելիքները հավասարազոր էին չորս տարվա ակադեմիական 

կրթության, իսկ Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանն այն հաջողակ ուսանողներից մեկն էր, 

որ ճամփորդել ուսուցչի հետ, տասնյոթ տարեկանում լավ տիրապետելով ջրա-

ներկին, բացառիկ առիթ է ունեցել մասնակցելու վարպետի հետ պալատների 

վերականգնմանն ու ընդօրինակմանը12։  

 Այս ուղևորության ընթացքում Խաչատուրյանը այցելել է Իրանի տարբեր 

շրջաններ։ Նա նկատել է պալատների որմնանկարները բավական աղճատված 

վիճակում՝  ենթարկված հրդեհի, ջրի, ծխի, օդի խոնավության և մի շարք այլ 

զրկանքների: Ինչպես Եսթեր Վան Լուն է գրում. «Աւելի շուտ չկային՝ քան թե 

կային»13։ Մինչև Խաչատուրյանի այցը, դրանք երբեք չէին վերականգնվել և 

կարծես լքված վիճակում լինեին։  

 Ալի Ղափու պալատի սրահներից մեկում ուղղանկյունաձև երկու որմնա-

նկարների ընդհանուր հորինվածքային լուծումները մեզ ծանոթ են արդեն Սպա-

հանի մանրանկարչական դպրոցի հիմնադիր Ռեզա Աբբասու բերած նորամու-

ծություններից, որոնք արտացոլանքն են XVII դարասկզբին Շահ Աբբասի վա-

րած քաղաքականության՝ հեռանալ պարսկական ավանդույթներից և հարել եվ-

րոպականին։  

Որմնանկարներն ի սկզբանե վերնագրված չեն եղել։ Խաչատուրյանը ևս իր 

ընդօրինակությունները չի վերնագրել։ Այս հարցում մենք օգտվել ենք 1934 թ. 

                                                
թվում էր նաև նկարիչ Սարգիս Խաչատուրյանը, որին վստահված էր պալատների` գրեթե ոչն-

չացման եզրին հասած որմնանկարների ընդօրինակումը և անհրաժեշտության դեպքում 

վերականգնումը: Ըստ մյուսի՝ հրավերն է, որը մեզ ավելի արժանահավատ է թվում։ 

Մանրամասն տե՛ս Ռ. Զաքարյան, «Հրաշալիքների աշխարհում», Սովետական արվեստ, թ․ 7, 

1981, էջ 37-41: 
12 Մեհդի Ալի Աքբարզադե, «Սարգիս Խաչատուրյան․ Սպահանի Ջուղայի նորարար հայ 

նկարիչը» («Սարգիս Խաչատուրյան․ նաղղաշ-է նոավար-է արմանի դար Ջոլֆա-յե Էսֆա-

հան»), ՓԵՅՄԱՆ, Ֆալսնամե-յե ֆարհանգի, (ՊԱՅՄԱՆ, մշակութային եռամսյա), Թեհրանի 

Գրողների Միություն, Թեհրան, աշուն 2013, № 65 (պարսկերեն) էջ 145-155: 
13 Եսթեր Վան Լու, «Իսֆահանի որմանկարները» (թրգմ․՝ Ադիբ), Վերածնունդ հանդես, 1936, 

սեպտեմբեր: 
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Նյու Յորքի Ժամանակակից արվեստի թանգարանում ցուցադրությանն ընդա-

ռաջ տպագրված պատկերագրքից14, որտեղ հեղինակը որմնանկարներին պայ-

մանական անուններ է տվել։  

Ալի Ղափու պալատի բաց սրահի ուղղանկյունաձև որմնանկարներից առա-

ջինը (նկ․ 1) իր գեղանկարչական լուծումով հարում է պարսկական մանրա-

նկարչական ավանդույթին (հմմտ. նկ․ 3, 4, 5), սակայն աննախադեպ մեծ չա-

փերի շնորհիվ դարձել է մոնումենտալ հարդարանքի բաղկացուցիչ մաս։  

Սարգիս Խաչատուրյանի ընդօրինակությունը վերնագրված է «Փետուրով 

գլխարկ» (նկ․ 2)։ Այն բնօրինակի համեմատ փոքր է։ Ուշադիր զննելիս նկա-

տում ենք, որ Խաչատուրյանը կարծես որոշակի բնավորության գծեր է հաղոր-

դել պատկերին՝ առավել արտահայտիչ դարձնելով կնոջ դիմագծերը, շեշտելով 

դեմքի մանրամասները։ Այնուամենայնիվ, Խաչատուրյանի տարբերակը վարպե-

տությամբ զիջում է բնօրինակին, որն աչքի է ընկնում նրբին վրձնահարվածնե-

րով ու մանրակրկիտ պատկերված դետալներով, ինչը ժառանգությունն է 

պարսկական մանրանկարչական ավանդույթների։ 

Անդրադառնանք Ալի Ղափու պալատի բաց սրահում նախորդ որմնա-

նկարին կից գտնվող և գրեթե նույն հատկանիշներով աչքի ընկնող հաջորդ որմ-

նանկարի (նկ․ 6) ընդօրինակությանը։ «Ամոթխածը» պատկերի ընդօրինակու-

թյունը (նկ․ 7) չափսերով ևս զիջում է բնօրինակին։ Մեկ ամբողջական կերպա-

րի պատկերումը շահական պալատներում սկսվել է հենց Սեֆյան շրջանից, երբ 

արվեստում տարածում է գտել մարդակենտրոնության գաղափարը, և պալատի 

պատերին զետեղված նման թեմատիկ պատկերները սկսել են ազատվել զուտ 

մանրանկարը զարդարող գործառույթից։ Սարգիս Խաչատուրյանի ընդօրինա-

կության նկատելի է ոչ միայն նրա ձեռագրին բնորոշ բնօրինակից շեղումն ու 

դեմքի փոքր-ինչ այլ վերարտադրումը, այլ նաև որոշակի դետալների ավելացու-

մը՝ գծավոր գոտու, ստորին աջ եզրում պատկերված անոթի և որպես ֆոն ծա-

ռայող բուսական մոտիվների տեսքով:  

Հայտնի է, որ Ալի Ղափու պալատում Խաչատուրյանը բազմաթիվ ընդօրի-

նակություններ է արել, սակայն այժմ այդ գործերի մասին տեղեկությունները 

խիստ սակավ են, ցավոք, չկան նաև լուսանկարներ։ Իր կատարած աշխատանքի 

մասին նկարիչը գրում է. «Ուրախ եմ յայտնելու, որ Հայոց անունը ընդմիշտ կա-

պուած պիտի մնայ Սաֆավեան արուեստին»15։   

                                                
14 Persian Fresco Painting, reconstructed by Mr. Katchadourian from the Seventeenth Century 

Originals in Isfahan, MoMA, New York, 1932. 
15 Հ. Աճեմյան, «Հայ նկարիչը և Սաֆավի արվեստը», 1932, ՀԱՊ հուշաձեռագրային բաժին, 

ֆ-70, տ-2, թպ-5, ի-19846:  



 

434 Գրետա Գասպարյան  

Համեմատության համար նշենք, որ ժամանակի հայ արվեստագետներից ոչ 

բոլորն են գնահատել Խաչատուրյանի հսկայական աշխատանքը։ Օրինակ՝ Ռա-

ֆայել Շիշմանյանն իր աշխատության մեջ գրում է. «Նա նետվեց հնախուզական 

արշավանքների մեջ..., որոնք նկարչի թանկագին ժամանակն ու առողջությունը 

սպառեցին: Արդարև, Շահ Աբբասի ժամանակից մնացած պարսկական որմնա-

նկարները վերարտադրելիս Խաչատուրյանը, թեև ցույց տվեց գուաշի մեջ ունե-

ցած արտակարգ ճարտարությունը, բայց ստեղծագործական որևէ լուրջ արժա-

նիք չկարողացավ հայտնաբերել ոչ որպես արվեստագետ և ոչ էլ որպես հնախոս, 

այդ ճյուղում չունենալով հարկ եղած հմտությունն ու գիտական պաշարը»16։  

Սույն հետազոտությամբ կարևորելով Խաչատուրյանի ընդօրինակման նվի-

րական աշխատանքը՝ անդրադառնանք Չեհել Սոթուն պալատի որմնանկարների 

առանձնահատկություններին։ Արևմտյան գիտնականները նշում են, որ այս 

որմնանկարների գեղարվեստական արժեքն այդքան էլ բարձր չէ, և ամբողջ հե-

տաքրքությունն ընդունելությունների սրահի պատերին գտնվող քսան փոքրիկ 

տեսարաններն են, որոնցում զգացվում է մանրանկարչության ազդեցությունը17:  

Չեհել Սոթուն պալատի գլխավոր սրահի ստորին գոտու որմնանկարների 

զգալի մասը պատշաճ ուշադրության չի արժանացվել: Խոսքը սրահի յուրա-

քանչյուր կողմում երեքական՝ հաջորդականությամբ տեղակայված վեց մեծա-

դիր որմնանկարների մասին է18։ Այս մեծածավալ հորինվածքներն իրենց գե-

ղարվեստական հարդարանքով, ռազմի ու մենամարտի բազմաֆիգուր տեսա-

րաններով, առաջին հայացքից գրավում են այցելուի ուշադրությունը: Այդ է 

պատճառը, որ ստորին եզրագոտու պատկերների մասին քիչ է խոսվում պատ-

մական վկայություններում:  

 Այս գործերից միայն երեքի ընդօրինակությունների լուսանկարներն ենք 

կարողացել գտնել։ Դիտարկենք «Նախապատրաստվելով տոնին» աշխատանքը 

(նկ․ 8)։ Խաչատուրյանի գործերի հաջողությունը պայմանավորված է բնօրի-

նակ աշխատանքների հետ տեղում ծանոթանալու և մինչ այդ արված լուսա-

նկարների մանրամասն ուսումնասիրման փաստով։ Նա փորձել է հնարավորինս 

հավատարիմ մնալ բնօրինակներին և ճշգրիտ ընդօրինակություններ անել։ Այս 

ընդօրինակությունը (նկ․  9), ի տարբերություն նախորդների, առանձնանում է 

մանրամասների հանդեպ հատուկ ուշադրությամբ. պատկերված են որպես ֆոն 

                                                
16 Ռ․ Շիշմանյան, Բնանկարն ու հայ նկարիչները, Երևան, 1958, էջ 341: 
17 S. Stelling-Michaud and J. Daridan, “La Peinture Séfévide au Tchehel Soutoun, a Ispahan”, 

Revue des arts asiatiques, vol. 6, № 4 (1929-1930), p. 256:  
18 Էփհամ Փոփ, «Պարսկական նկարչութիւնը», Ալիք հանդես, № 36(84), Թեհրան, 1932, էջ 25։ 
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ծառայող բնությունը, ստորին աջ եզրի անոթների դետալները։ Որոշակի վրձնա-

հարվածներով դեմքն օժտվել է հուզականությամբ։  

Գրեթե նույն հատկանիշներով աչքի է ընկնում «Մատռվակը» որմնանկարի 

(նկ․ 10) ընդօրինակությունը (նկ․ 11)։ Այստեղ երկկերպար հորինվածքից Խա-

չատուրյանն առանձնացրել է մեկին և ընդօրինակել՝ իր ձեռագրին բնորոշ ման-

րամասների հանդեպ ուշադրությամբ։ Կենտրոնական դերում ծառի հովանու 

ներքո, դեպի գինու սափորներն ուղղված գինի մատուցող անձն է։ Բնօրինակի 

հետ համեմատ այս կերպարը ստացել է կանացիակերպ դիմագծեր։  

 «Գեղեցկություն» որմնանկարը (նկ․ 12), կարծես, տարբերվում է նա-

խորդներից՝ մինչ այժմ մեզ չհանդիպած պատուհանով և խորքում պատկերված 

բնապատկերով։ Խաչատուրյանի ընդօրինակության (նկ․ 13) առիթով նշենք, 

որ, չնայած երկիրն օր օրի դեպի եվրոպականացումը տանող Շահ Աբբասի հա-

մառ քայլերի և արվեստագետներին տրված ազատ ստեղծագործելու հնարա-

վորության, այս աշխատանքներում նկատելի է պարսկական արվեստին բնորոշ 

վերացականությունը, մի տեսակ անկենդան կերպարները՝ որպես հետևանք իս-

լամից «ճնշված» արվեստագետների կաղապարված լինելուն։ Խաչատուրյանը, 

թեպետ հավատարիմ է մնացել բնօրինակներին, իր ավելացրած որոշ մանրա-

մասներով կարծես կոտրել է այդ վերացականությունը:  

Ամփոփելով նշենք, որ իր այս ընդօրինակություններով Սարգիս Խաչա-

տուրյանը մի նոր էջ բացեց պարսկական արվեստի ճանաչման գործում։ Արվես-

տագետի վաստակը պալատների որմնանկարչական հարդարանքի վերհանումն 

ու տարածումն է։ Խաչատուրյանի ընդօրինակություններն այժմ էլ չեն կորցրել 

իրենց արդիականությունը՝ հանդիսանալով հիմք և վստահելի սկզբնաղբյուր 

ներկայիս վերականգնողների համար։ 
Համեմատելով որմնանկարները ընդօրինակությունների հետ՝ նկատեցինք, 

որ բնօրինակից որոշակի շեղումներ կային, որոնցով հեղինակը փորձել է ամ-

բողջացնել պատկերը։ Սա պայմանավորում ենք նրանով, որ Խաչատուրյանի 

արվեստը համահունչ է իր ժամանակի պարսիկ նկարիչների մղումներին: Նրանք 

սկսել էին պատկերել իրենց ժամանակակիցներին, անգամ եվրոպացիների, ինչն 

աննախադեպ երևույթ էր պարսկական նկարչության մեջ։ Այս ամենը հաշվի առ-

նելով է, որ Խաչատուրյանի ընդօրինակությունները արժանանում են կրկնակի 

ուշադրության։  

«Երբ Սարգիս Խաչատուրյանը վերականգնում է Շահ Աբբասի ժամանա-

կաշրջանի որմնանկարները, նա վերականգնում է Շահ Աբբասի ժամանակա-

շրջանն ու վեհ պատկերները»19։  

                                                
19 St. Kramrich, S. Kathchadourian, Calcutta, 1938, March 20, p. 1. 
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The role of the three-century-long rule of the Sefevid dynasty is vital in the 

history of Iran. At the beginning of his reign (in 1598) Shah Abbas moved the capital 

from Qazvin to Isfahan in order to establish a large center with rich cultural environ-

ment for connecting the East and West. Then started the construction of palaces 

among which Ali Qapu and Chehel Sotoun were of primary importance. 

In the early 20th century, the Pahlavis initiated the restoration of the palaces. In 

the 1930s, specialists were invited to Iran, one of them being painter Sarkis Katcha-

dourian. He was responsible for the copy and, in case of necessity, for the restoration 

of the frescoes that were almost on the verge of destruction. The work lasted for 

several years, which enabled Katchadourian to exhibit his copies in a number of mu-

seums all over the world.  

This article discusses Katchadourian’s works of the Isfahan period. Five compo-

sitions are analyzed, and the painter’s copies are compared with the extant originals. 

ГРЕТА ГАСПАРЯН 

САРГИС ХАЧАТУРЯН: КОПИИ ФРЕСОК В ДВОРЦАХ  

АЛИ КАПУ И ЧЕЕЛ СОТУН В ИСФАХАНЕ  

Ключевые слова: Али Капу, Чеел Сотун, Сефевиды, Шах Аббас, Саркис  

Хачатурян, персидские фрески, восстановление, копии 

фресок. 

В истории Ирана неоценима роль трехвекового правления шахской дина-

стии Сефевидов. В начале своего правления, в 1598 году, Шах Аббас перенес 

столицу из Казвина в Исфахан с целью создать крупный центр, связывающий 
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Восток с Западом, который одновременно обладал бы и богатой культурной 

средой. После этого началось строительство дворцов, среди которых первосте-

пенное значение получили Али Капу и Чеел Сотун.  

В начале XX века, по приказу династии Пехлеви, начинаются работы по 

восстановлению дворцов. В 1930-е годы в Исфахан были приглашены специа-

листы по реставрации, среди которых был художник Саркис Хачатурян. 

Именно ему было доверено копирование фресок, находящихся на грани исчез-

новения, а в случае необходимости, их восстановление. Работы длились не-

сколько лет, что позволило Хачатуряну выставить свои копии в известных му-

зеях многих стран.  

В статье частично освещены произведения Саркиса Хачатуряна исфахан-

ского периода, проанализированы пять композиций, произведен сравнитель-

ный анализ работ художника с сохранившимися оригиналами. 



 

ԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

ԵՊՀ Քաղաքակրթական և մշակութային 

հետազոտությունների կենտրոն 

ԱՅԱԹՈԼԼԱՀ ՌՈՒՀՈԼԼԱՀ ԽՈՄԵՅՆԻՆ՝  

ՈՐՊԵՍ «ՄԱՐՋԱՅԵ ԹԱՂԼԻԴ» 

Բանալի բառեր՝ Մարջայե թաղլիդ, Խոմեյնի, հեղափոխություն, վելայաթե ֆա-
ղիհ, այաթոլլահ, Իրան, Ղոմ, ռեսալե:  

Ըստ Շիա մուսուլմանների՝ կրոնական, քաղաքական ու հոգևոր առաջնոր-
դությունը մուսուլմանական համայնքում՝  «ումմայում», Մարգարեն պատվիրա-
կել է իր ժառանգներին՝ իր հորեղբորորդի ու փեսա Ալիին ու նրա հետնորդնե-
րին, որ իմամ են կոչվում։ Տասներկու իմամական շիաների փիլիսոփայությամբ՝ 
թաքուցման1 մեջ գտնվող տասներկուերորդ իմամը, սակայն, շիայական հա-
մայնքը թողել է առանց առաջնորդի։ Հեղինակության ու առաջնորդության այս 
բացը լրացնելու համար 1864 թվականին ժամանակի Իրանի կրոնական հեղի-
նակություններից մեկը՝ Մորթեզա ալ-Անսարին2 նախաձեռնեց «մարջայիյայի» 
ինստիտուտի վերաիմաստավորումը։ Ըստ Ալ-Անսարիի՝ մինչև թաքուցման մեջ 
գտնվող իմամ Մահդիի3 վերադարձը, շիայական համայնքի կրոնական ու քա-
ղաքական առաջնորդությունը պիտի ստանձնեն «ընդօրինակման աղբյուր»՝ 
«մարջայե թաղլիդները», որ կրոնական անառարկելի հեղինակություն էին4։ 
Այսպիսով, բոլոր հավատացյալները, իրենց կրոնական պարտականությունները 

                                                
1 Պարսկերեն «ղայբա» եզրի թարգմանությունն է, որ բառացիորեն բացակայություն է 

նշանակում և Շիաների կողմից օգտագործվում է թաքնված իմամի օկուլտացիան 

նկարագրելու համար, տե՛ս S. A. Arjomand, “ḠAYBA”, Encyclopædia Iranica, Vol. X, 

Fasc. 4, pp. 341-344, հասանելի՝ http://www.iranicaonline.org/articles/gayba 
2 XIX դարի մարջա, իսլամական կրոնաիրավական գործերի կարևոր հեղինակ։ 
3 «Ճշմարիտ ուղով առաջնորդվող», «Ալլահի ուղով առաջնորդվող», Մուհամադ մարգարեի 

վերջին ժառանգորդը, յուրօրինակ մեսիա։ Այս եզրով տասներկուիմամական շիա մուսուլ-

մանները կոչում են տասներկուերորդ իմամին և հավատացած են, որ նա «թաքուցման» մեջ 

է և վերադառնալու է աշխարհի վերջին։ Տե՛ս «ал-Махди», ред. Л. В. Негря,  Ислам: Эн-

циклопедический словарь, Москва, И87 Главная редакция восточной литературы, 1991. 
4 J. R. Cole, “Imami Jurisprudence and the role of the Ulama: Murtaza Ansari on emulating the 

supreme exemplar”, in Religion and politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution, N. 

R. Keddie ed., New Haven and London, 1983, pp. 33-46. 

http://www.iranicaonline.org/articles/gayba
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կատարելիս, ինչպես նաև իրավական, տնտեսական ու հասարակական խնդիր-
ների բախվելիս, պիտի հետևեն որևէ կրոնական հեղինակության։ Արդյունքում 
շիայական աշխարհում, հատկապես՝ Իրանում, Իրաքում ու Լիբանանում, մի 
շարք կրոնական հեղինակություններ ստացան «մարջայե թաղլիդ» տիտղոսը և 
հետևորդների հսկայական բանակ ձեռք բերեցին։ 

Իջթիհադի5 թույլատրելի լինելու պարագայում շիայական համայնքի յուրա-
քանչյուր անդամ պարտավորված էր կամ գիտելիքների այնպիսի մակարդակ 
ձեռք բերել, որ ի զորու լինի իջթիհադ կիրառելու ու մուջթահիդ դառնալու, կամ 
պիտի ընտրեր որևէ մուջթահիդի6, որին կհետևեր կրոնական հարցերում7։ Դ-
րանք որպես կանոն շիայական հոգևոր դասի ներկայացուցիչ այաթոլլահներ 
էին, բայց XIX դարում իրանցի այաթոլլահ ալ-Անսարին առաջ քաշեց մարջայե 
թաղլիդի կամ «ընդօրինակման աղբյուրի» գաղափարը։ Ըստ նրա՝ իմամ Մահ-
դիի թաքուցման պայմաններում նշանավոր այաթոլլահների շարքից անհրա-
ժեշտ էր ամենից գիտակին ու նշանավորին մարջայե թաղլիդ կարգել, որին կհե-
տևեն նաև բոլոր մյուս այաթոլլահները8։  

Թեև մարջաների ընտրության հստակ ընթացակարգ գոյություն չուներ9, 
կար, սակայն, ընդունված պրակտիկա, ըստ որի՝ մարջայի տիտղոսին հավակ-
նող այաթոլլահը պետք է «ռեսալե»10 գրած լիներ, դասավանդեր կրոնական 
կրթություն ստացող ուսանողներին ու հետևորդների մեծ բանակ ունենար11։ 
Մարջաների ընտրության համար բազում այլ նախապայմանների վերաբերյալ 
տարաձայնություններ կան շիաների շրջանում։ Անգամ մի տեսակետ գոյություն 
ունի, որ նախապայմաններն ու պահանջները չափազանց շատ են ու խիտ և դժ-
վար է մեկ մարդու մեջ գտնել դրանց բոլորի զուգակցումը, ուստի կարիք կա 

                                                
5 Կրոնագետների «մեծ ջանքը» կրոնաիրավական հարցերի լուծման համար, տե՛ս «ал-

Иджтиха», Ислам: Энциклопедический словарь, ред. Л. В. Негря: 
6 Իջթիհադ կիրառող կրոնագետներ, նույն տեղում։ 
7 Н. А. Филин, “Система религиозного наставничества в трансформациях социальной 

реальности современного Ирана,” Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. 

Международные отношения, 2014, №1 (123). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-religioznogo-nastavnichestva-v-transformatsiyah-

sotsialnoy-realnosti-sovremennogo-irana (дата обращения: 19. 12. 2019). 
8 J. R. Cole, “Imami Jurisprudence and the role of the Ulama: Murtaza Ansari on emulating the 
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9 S. Gieling, “The "Marja’iya" in Iran and the Nomination of Khamanei in December 1994”, 

Middle Eastern Studies, Vol. 33, No. 4, Oct., 1997, (pp. 777-787), p. 777. 
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11 Н. А. Филин, “Критерии права на марджаʽят (религиозное наставничество) в шиит-

ском исламе,” Власть, 2017, № 1, с. 146. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-

prava-na-mardzha-yat-religioznoe-nastavnichestvo-v-shiitskom-islame (дата обращения: 
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մուջթահիդների խմբի վրա դնել մարջայի պարտականությունները12։ Մարջայի 
տարիքի հետ կապված նույնպես որոշակի ընդունված մոտեցումներ կան։ Թեև 
մարջաները իմամ Մահդիի թաքուցման պայմաններում իմամների փոխանորդ-
ներն են համարվում, իսկ վերջիններս շիայական պատումներում մեծամասամբ 
հանդես են գալիս երիտասարդ ու առույգ տղամարդկանց կերպարներով, բայց 
մարջայի տիտղոս, որպես կանոն, հանձնվում է միայն պատկառելի տարիքով 
մուջթահիդների13։ Մարջա ընտրված մուջաթահիդները պարտավորվում էին 
ստանձնել բոլոր այն պարտավորությունները, որ վերագրվում են շիայական 
իմամներին14։ 

Մարջա ընտրելիս հավատացյալը պետք է կարծիք հարցնի երկու այլ շիա-
ներից ու առաջնորդվի նրանց խորհրդով։ Այս մոտեցման արդյունքում որևէ տե-
ղանքի բնակչությունն ավանդաբար միևնույն մարջայի հետևորդ էր դառնում։ 
Մարջան, իր հերթին, ունենում էր օգնականներ, որոնք ակտիվ կապ էին ապա-
հովում հավատացյալների ու իր միջև, նրանցից հավաքում ու մարջային փո-
խանցում իրենց հուզող հարցերն ու ստանում պատասխաններ։ Յուրաքանչյուր 
մարջա, որպես կանոն, իր օգնականներից մեկին պատրաստում էր որպես իր 
փոխանորդ, քանի որ շիայական ավանդության համաձայն՝ մարջայի մահից հե-
տո շիա մուսուլմանը պետք է նոր մարջա ընտրի։ Մահացած մարջայի կարծիք-
ներով առաջնորդվել չի թույլատրվում15։ Այսպես, այաթոլլահ Խոմեյնին իր ռե-
սալեում մարջայի կարևոր ու պարտադիր հատկանիշները նշելիս առանձին շեշ-
տում է նաև մարջայի ողջ լինելու հանգամանքը16։ 

Այս ինստիտուտի ներդրումից կարճ ժամանակ անց մարջա տիտղոսը կրող 
հոգևորականները սկսեցին չափազանց մեծ դեր խաղալ շիայական համայնքի 
կյանքում17։ Բավական է հիշել միայն 1891 թ. մարջայե թաղլիդ այաթոլլահ Շի-
րազիի ֆեթվայի ազդեցությունը ծխախոտի կոնցեսիայի ճակատագրի վրա18։ 

                                                
12 H. Halm, Shia Islam: From Religion to Revolution, Princeton University, 1997, p. 120. 
13 L. S. Walbridge, The Most Learned of the Shia: the Institution of the Marjataqlid, Oxford 

University Press, 2001, p. 231. 
14 H. Halm, Shia Islam: From Religion to Revolution, p. 119. 
15 Н. А. Филин,“Критерии права на марджаʽят (религиозное наставничество) в шиит-

ском исламе”, с.147. 
 3.ص ,1387 ,ایران ,”رسالهتوضیحالمسائل“ ,امامخمین16
17 M. E. Marty, Professor Emeritus, “Introductory Essay,” in: D. E. Harmon, Ayatollah 

Ruhollah Khomeini, University of Chicago Divinity School, 2004, p. 13. 
18 Շիրազիի այս ֆեթվայով արգելվում էր ծխախոտի օգտագործումը, քանի դեռ ուժի մեջ կլինի 

Նասր ադ֊Դին Շահի կողմից 1891 թ. կնքած կոնցեսիոն պայմանագիրը, որով ծխախոտի 

աճեցումը, արտադրությունն ու վաճառքը Պարսկաստանի տարածքում վերապահվում էր 

բրիտանական մի ընկերության։ Ֆեթվայի հրապարակումից հետո շահը ստիպված է լինում 

չեղարկել պայմանագիրը, քանի որ ժամանակակիցների վկայությամբ՝ երկրում անխտիր 
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Մարջաները նույնպիսի կարևոր ազդեցություն ունեին նաև հետագայում՝  սահ-
մանադրական բարեփոխումների, ինչպես նաև Փեհլևիների սկսած երկրի աշ-
խարհիկացման քաղաքականության ընթացքում։  

Շիաները նրանց խոսքին էին հետևում ոչ միայն անհատական ու բարոյա-
կան, այլ նաև կրոնական ու իրավական հարցերում։ Որպես նայիբե-իմամ՝  
իմամների ներկայացուցիչներ, նրանք երկու տիպի հարկատեսակ էին տնօրի-
նում՝  շիայական «խոմս»՝ որ հայտնի է «իմամի բաժին» անվամբ և մուսուլմա-
նական «զաքաթ», որ նախատեսված է աղքատների համար։ Իսկ որպես «մուջ-
թահիդներ» նրանք դասավանդում էին ճեմարաններում, նշանակում շարիաթի 
դատավորների, մզկիթների աղոթասացների և դպրոցների ուսուցիչների19։ 

Այաթոլլահ Խոմեյնին հեղափոխական մոտեցումներ ուներ նաև մարջայիա-
թի20 ինստիտուտի առնչությամբ և իր մի քանի առանձնահատկություններով 
յուրօրինակ էր մարջաների շրջանում։ Օրինակ նա առաջին մարջայե թաղլիդն է, 
որ իր կրոնական կայացման ողջ ճանապարհն անցել է Ղոմում, միակը, որ խոսել 
է մարջաների՝ քաղաքական կյանքում ներգրավվածության անհրաժեշտության 
մասին, ու միակը, որ քաղաքական իշխանության հասնելուց հետո փորձել է փո-
խել մարջաների ընտրության ընթացակարգը։ 

Մարջա՝ Ղոմից 

XX դարի սկզբին Իրաքյան կրոնական դպրոցների նշանակալի դերակա-
տարությունը շիայական համայնքներում հավասարակշռելու նպատակով Իրա-
նի Ղոմ քաղաքում հիմնվում է հոգևոր դպրոց ու աստիճանաբար դառնում շիա-
յական կրոնական կարևոր կենտրոն։ Այաթոլլահ Խոմեյնին, ի տարբերություն 
իր ժամանակակիցների՝ կրոնական կրթություն ստացել էր հենց Ղոմում ու առա-
ջիններից մեկն է, որի ձևավորման մեջ իրանական այդ քաղաքը կարևորագույն 
դերակատարություն է ունեցել։ Կրոնական դպրոցներն առհասարակ առանցքա-
յին նշանակություն ունեն մարջաների ձևավորման հարցում։ Թեև հետազոտող-
ների մի խումբ կրոնական առաջնորդի դերը կրոնական կենտրոնից ավելի է 
կարևորում, սակայն այս կենտրոնների աստիճանակարգման ուղին անցնելով 
է, որ որևէ կրոնավոր կարող է մարջայե թաղլիդ կարգվել, հետևաբար դրանց 
ազդեցությունը կրոնականի ձևավորման գործում անվիճարկելի է21։  

                                                
բոլորը հրաժարվում են ծխախոտից։ Տե՛ս E. Abrahamian, “The Causes of the Constitu-

tional Revolution in Iran”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 10, No. 3 

(Aug., 1979), pp.399-400: 
19 Ervand Abrahamyan, A History of Modern Iran, Cambridge University Press, 2008, p. 15. 
20 Կրոնագետի բացառիկությունը իր հետևորդների առաջնորդը լինելու։ 
21 L. S. Walbridge, The Most Learned of the Shia:The-Institution of the Marja Taqlid, p. 217. 
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Ղոմում հիմնված կրոնական կենտրոնից հետո այդ քաղաքը դարձել է 
Իրաքյան Նաջաֆի մրցակիցներից մեկը։ Երկուսն էլ շիայական բազմադարյա 
պատմության կենտրոններ են, ունեն ուխտագնացություն ու սուրբ շիրիմներ, 
հետևաբար նաև յուրօրինակ հոգևոր միջավայր։ Թեև իսլամական վաղ դարե-
րում Ղոմը իսլամական հադիսների ու իսլամական մտքի ուսուցման ու ուսում-
նասիրման կարևոր կենտրոն է եղել, բայց հետագայում կորցրել է իր այդ դերը՝ 
միայն Սեֆյանների օրոք փոքրիկ վերածնունդ ապրելով ու նորից կորցնելով 
երբեմնի նշանակությունն իր ամենահայտնի կրոնագետ Միրզայե Ղոմիի մահից 
(1815 թ.) հետո22։ Քաղաքը, սակայն, պահպանում էր իր կարևոր դերը որպես 
ուխտավայր՝ շնորհիվ շիայական ութերորորդ իմամ, իմամ Ռեզայի քրոջ՝ Ֆաթե-
մեի դամբարանի։ 

Իսկ 1922 թ. Ղոմում հիմնված կրոնական կենտրոնը սկսում է առաջնակարգ 
դեր խաղալ իրանական հոգևոր կյանքի շարունակականությունն ապահովելու 
հարցում23։ Հենց այս թվականին էլ Խոմեյնին իր ծննդավայր Խոմեյնից տեղա-
փոխվում է Ղոմ՝  այաթոլլահ Հաիրիի մոտ ուսանելու, իսկ 1927 թվականին հա-
ջողությամբ ավարտում իր ուսման առաջին փուլը՝ 1936 թ. Հաիրիի կողմից ար-
ժանանալով մուջթահիդի կոչման։ Այս ընթացքում երիտասարդ հոգևորականն 
ու ուսուցիչը տարվում է ոչ միայն կրոնական գիտելիքներով, այլ նաև հունական 
փիլիսոփայությամբ ու սուֆիական միստիցիզմով24։ Փիլիսոփայության ուսուցի-
չը, սուֆիզմին բնորոշ ասկետական կյանք վարող հոգևորականը նաև սուֆիա-
կան խորհրդանիշներով՝ աստվածային սիրուն նվիրված բանաստեղծություն-
ներ է գրում, որոնք շարունակում էին սուֆիական գրական ավանդույթին հա-
տուկ թեմաներն ու կերպարները։ 

Այաթոլլահ Բորուջերդիի՝ կենտրոնի ղեկավար դառնալուց հետո, սակայն, 
Խոմեյնին որոշակի դժվարությունների է հանդիպում, քանի որ Բորուջերդին դեմ 
էր նրա քաղաքական ակտիվությանն ու համարում էր, որ սխալ է այդչափ քննա-
դատելը քաղաքական իշխանությանը։ 1949 թ-ին Բորուջերդին կրթության նա-
խարարի պահանջով դադարեցնում է «Ֆադիյա» մադրասեում Խոմեյնու վարած 
դասընթացը։ Բորուջերդին մահացավ 1961 թ․, երբ Խոմեյնին դեռ նշանավոր 
չէր կրոնավորների շարքում։ Բայց այս ընթացքում Խոմեյնին վերսկսում է իր 
քաղաքական գործունեությունը, որ հանգեցնում է նրա բանտարկությանը։ Խո-
մեյնին դառնում է չորրորդ մարջայե թաղլիդը 1963 թ․, երբ այաթոլլահ Շա-
րիաթմադարին քննադատական նամակ է գրում շահին, որում հղում է անում 

                                                
22 B. Moin, Khomeini: Life of the Ayatollah, I. B. Tauris, 2009, p. 18. 
23 L. S. Walbridge, The Most Learned of the Shia:The-Institution of the Marja Taqlid, p. 217. 
24 M. E. Marty, Professor Emeritus, “Introductory Essay,” in: Daniel E. Harmon, Ayatollah 

Ruhollah Khomein, p. 22. 
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նաև Խոմեյնուն՝ նրան այաթոլլահ անվանելով։ Խոմեյնին ազատ է արձակվում, 
իսկ 1964 թ. նորից ձերբակալվում ու աքսորվում Թուրքիա, իսկ 1965 թ. նրան 
թույլատրվում է տեղափոխվել Իրաք՝ Նաջաֆ, որտեղ էլ նա դասավանդում է 
հետագա 13 տարիների ընթացքում՝  մինչև իսլամական հեղափոխության հաղ-
թանակը։  

Բորուջերդիի մահից հետո, ժամանակակիցների վկայությամբ, Խոմեյնին 
ժամանակավորապես մեկուսանում է՝ խուսափելու համար նոր մարջա ընտրվե-
լու հեռանկարից։ Նրա ուսանողներն ու հետևորդները ստիպում են նրան հրա-
տարակել իր «Թոզիհ ալ Մասալեհ» աշխատությունը՝ որպեսզի կարողանա 
ստանալ այդ տիտղոսը։ Խոմեյնին փորձում է խուսափել գլխավոր մարջա տիտ-
ղոսից նաև այաթոլլահ Հաքիմի մահից հետո։ Այս հարցերում դրսևորած նրա 
համեստությունը, սակայն, հավելյալ ապացույց էր այն հանգամանքի, որ նա 
ճիշտ ընտրություն է իսլամական համայնքն առաջնորդելու համար25։  

Մրցակցությունը երկու քաղաքների միջև շարունակվում էր, և Նաջաֆը շա-
րունակում էր հաղթող լինել: Դրա վկայությունն են անգամ Խոմեյնու գրվածք-
ներն ու ճառերը, որոնցում շիա կրոնավորներին քաղաքական ակտիվության 
կոչ անելիս կամ օգնության ձեռք խնդրելիս կրոնական ու հոգևոր կենտրոններ 
նշելիս՝ որպես կանոն Նաջաֆն առաջինն էր26։ 

Ժամանակի ընթացքում սակայն, Ղոմը Խոմեյնու ճառերում պատկերվում է 
որպես քաղաքական պայքարի օրրան, այնինչ Նաջաֆի կրոնավորները քննա-
դատվում են քաղաքական պասիվության ու անգործության մեջ27։ Ղոմն, այս-
պիսով, Խոմեյնու ճառերի ու գործողությունների շնորհիվ դառնում է շիա կրո-
նավորների քաղաքական մասնակցության խորհրդանիշն ու ապավենը, ի տար-
բերություն Նաջաֆի՝ որ նրա ելույթներում պատկերվում է որպես քնած հոգևո-
րականների ու մեռած քաղաքականության քաղաք։ Խոմեյնու՝ որպես մարջայե 
թաղլիդի ու Ղոմի՝ որպես շիայական կրոնական կենտրոնի կերպարներն այսպի-
սով զարգացման զուգահեռ ճանապարհ են անցնում. Խոմեյնին՝ որպես Ղոմի 
հոգևոր դպրոցն ավարտածների առաջին սերնդի ներկայացուցիչ, Ղոմն ամեն 
կերպ նաև քաղաքական պայքարի կենտրոն է դարձնում, իսկ ինքն էլ, Ղոմի մի-
ջավայրի արդյունք լինելով, դառնում է ամբողջությամբ իրանական ծագմամբ 
շիայական հոգևորականի կերպար։  

 

                                                
25 Ervand Abrahamyan, “Khomeinism: Essays on the Islamic Republic”, Berkeley: University 

of California, 1993, p. 50. 
26 L. S. Walbridge, The Most Learned of the Shia:The-Institution of the Marja Taqlid, p. 222. 
27 Նույն տեղում: 



 

444 Աննա Գևորգյան  

Կրոնավորների քաղաքականացման ջատագով մարջա 

Խոմեյնին, ինչպես յուրաքանչյուր մարջա, հրատարակել է իր «ռեսալեն»՝ 
«Թահրիր ալ-Վասիլա28» կոչվող աշխատությունը, որ իր կառուցվածքով ու բո-
վանդակությամբ առանձնապես չի տարբերվում ժամանակի այլ մարջաների ռե-
սալեներից։ Այն 4000-ից ավելի կրոնական, անձնական ու հասարակական հար-
ցերի է անդրադառնում և համարվում է իսլամական օրենքների մեկնաբա-
նություն։ 

Ռեսալեի հրապարակմանը զուգահեռ, այաթոլլահ Խոմեյնին դասախոսու-
թյունների շարք է սկսում իր ուսանողների ու հետևորդների համար։ Այս դասա-
խոսությունների սկզբնական շրջանում քաղաքական իշխանության մասին 
անդրադարձներում որևէ ակնարկ չի արվում ո՛չ իսլամական հեղափոխությանը, 
ո՛չ էլ առավել ևս Իսլամական հանրապետությանը։ Բայց արդեն Նաջաֆում նրա 
դասախոսությունների առանցքն են դառնում քաղաքական իշխանության մեջ 
կրոնավորների դերակատարության մասին իր գաղափարները։ Ի տարբերու-
թյուն սուննի Իսլամի, որի կրոնագետները քաղաքական իշխանությանը հնա-
զանդվելը նույնացնում էին կրոնական պարտավորության հետ, իսկ քաղաքա-
կան ընդվզումը կրոնական հերետիկոսություն համարում, շիա իսլամում հստակ 
ձևակերպված հայեցակարգ չկար քաղաքական իշխանության վերաբերյալ29։ 
Թեև իմամաթի գաղափարի ու Մուհամմադ մարգարեի «Ահլ ուլ-բեյթի» գաղա-
փարի վրա խարսխված նրանց գաղափարախոսությունը ենթադրում էր սուննի 
խալիֆների իշխնության մերժում, նրանց դեմ պայքարն ու քաղաքական ան-
հնազանդության դրսևորումները ըստ էության դադարել էին տասներկուերորդ 
իմամ Մահդիի թաքուցումից հետո, քանի որ Մահդիի թաքուցումն, ինքնին, նշա-
նակում էր բոլորովին հրաժարում իշխանության համար պայքարից, ի տարբե-
րություն նրան նախորդած մյուս իմամների՝ հանուն իշխանության պայքարելու 
բացահայտ կամ գաղտնի ցանկության։ 

Եթե Խոմեյնու առաջին հրատարակած ռեսալեն մեծամասամբ կրոնական 
հարցերի պատասխաններ էր ներառում, ապա արդեն 1942 թ. «Քաշֆ ալ-աս-
րար» գրքում նա բացահայտ քննադատում է շահի վարած քաղաքականու-
թյունը և սեկուլյարիզմն առհասարակ, իսկ Շահին համարում «անգրագետ զին-
վոր, որ փորձում է լռեցնել ուսյալ կրոնավորներին»30։ 

Եթե «Քաշֆ ալ-ասրարում» Խոմեյնին խոսում էր այն մասին, որ միապետու-
թյունները կարող են գոյություն ունենալ՝ պայմանով, որ նրանց ղեկավարները 

                                                
  تحریرالوسیلة ,امام خمینی 28
29 E. Abrahamian, Khomeinism: Essays on the Islamic Republic, p. 19. 
 روحهللا خمینی، کشفاسرار، تهران، بینا30
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հաշվի կնստեն ժամանակի հոգևորականների հետ, ապա իր «վելայաթե ֆաղի-
հում» արդեն Խոմեյնին կտրականապես մերժում է միապետության ու իսլամի 
խաղաղ համակեցության հնարավորությունը։ 

Իր «Հոքումաթե էսլամի»՝ իսլամական իշխանություն կամ «Վելայաթե Ֆա-
ղիհ»՝ կրոնագետների կառավարում խորագրով դասախոսությունների շրջա-
նակներում այաթոլլահ Խոմեյնին առաջ էր քաշում այն տեսակետը, որ իսլամի 
արժեքները հակասում են որևէ տեսակի միապետության արժեքներին, և որ 
վերջիններս կռապաշտական ժամանակների մնացուկներ են31։ Ըստ նրա՝ մու-
սուլմանները սրբազան պարտավորություն ունեն ընդդիմանալու բոլոր տեսա-
կի միապետություններին։ 

Պետության դերի ու նշանակության մասին այաթոլլահ Խոմեյնու տեսա-
կետները իր կրոնաքաղաքական գործունեության սկզբնական շրջանում 
խարսխվում էին այն պնդման վրա, որ ժամանակակից պետության կառավա-
րումը պիտի նույնքան հեշտ գործ լինի, որքան իսլամի պատմության սկզբնա-
կան տարիների խալիֆայության կառավարումն էր, երբ «Ալին մի ողջ խալիֆա-
յություն ղեկավարում էր մզկիթի մի անկյունից»։ Հետագա իր աշխատություն-
ներում, սակայն, ու հատկապես հեղափոխության հաղթանակից ու իսլամական 
հանրապետության ստեղծումից հետո Խոմեյնին առերեսվեց կառավարման հա-
մակարգում նորանոր ստորաբաժանումներ ու գերատեսչություններ ստեղծելու 
անհրաժեշտության հետ։  

Միապետության ու միահեծան իշխանության վարած քաղաքականության 
դեմ Խոմեյնու գաղափարներն արտահայտվում էին դեռևս վաղ աշխատություն-
ներում։ Այսպես, նրա «Քաշֆ ալ-ասրար» գրքում, Խոմեյնին խոսում է այն մա-
սին, որ անձնական սեփականությունը պիտի անձեռնմխելի լինի, և միաժամա-
նակ անօրեն է համարում առևտրից գանձվող պետական տուրքերը։ Նույն գա-
ղափարներին Խոմեյնին անդրադառնում է նաև «Թոզիհ ալ-մասալե» և «Վելա-
յաթե ֆաղիհ» աշխատություններում։ Նրա խոսքով՝ «Անգամ Մուհամմադ մար-
գարեն ու իմամ Ալին իրավունք չունեին տնօրինելու մարդկանց կյանքն ու սե-
փականությունը»32։ Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր, իրանագետ Երվանդ 
Աբրահամյանի կարծիքով՝ այս թեմաների արծարծման դրդապատճառն այն էր, 
որ Խոմեյնին այս աշխատությունը գրել է մի խումբ «Բազարիների»՝ առևտրա-
կանների խնդրանքով, որոնք դժգոհ էին շահ Ռեզա Մոհամմադ Փահլավիի՝ այս 
ոլորտում վարած քաղաքականությունից. «Վելայաթե ֆաղիհի» հիմքում ընկած 

                                                
31 E. Abrahamian, Khomeinism: Essays on the Islamic Republic, p. 24. 
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ու Նեջաֆում կարդացած դասախոսությունների ժամանակահատվածում Խո-
մեյնու գլխավոր հովանավորները տեղի հարուստ առևտրականներն էին33։  

Հասարակության կառուցվածքի մասին Խոմեյնու պատկերացումները 
նույնպես տարբերվում են՝ կախված ժամանակահատվածից ու միջավայրից, որ-
տեղ նա խոսել կամ գրել է դրա մասին։ Այսպես, մինչև հեղափոխական գաղա-
փարների առանցքային դառնալն իր ճառերի մեջ, Խոմեյնին՝ որպես մարջայե 
թաղլիդ, իր հետևորդներին հորդորում էր հստակ գիտակցել հասարակության 
տարբեր շերտերի տեղն ու դերակատարությունը ու զանց չառնել համապա-
տասխան շերտի ներկայացուցիչների պարտավորություններն ու իրավունքնե-
րը։ Միաժամանակ, Խոմեյնին հստակ տարաբաժանում էր անում հասարակու-
թյան մուսուլման և ոչ մուսուլման անդամների միջև և վերջիններիս համարում 
«նաջես»՝ պիղծ՝ տասը այլ պիղծ երևույթների շարքում։ Հետագայում, սակայն, 
հակաշահական հեղափոխական խոսույթի ի հայտ գալուն համընթաց, Խոմեյնին 
հասարակությունը պատկերում է որպես երկու խավից բաղկացած կառույց՝ 
հարստահարողներ՝ հարուստներ, քաղաքական իշխանության կրողներ ու կա-
պիտալիստներ, և հարստահարվածներ՝ աշխատավոր հատված, գյուղացիու-
թյուն, գործազուրկներ, աղքատներ ու գրագիտությունից զրկվածներ34։  

Այաթոլլահ Խոմեյնու «Վելայաթե Ֆաղիհ»35 տեսությունից ու իսլամական 
հեղափոխությունից հետո մարջայի ինստիտուտը բոլորովին նոր համատեքս-
տում հայտնվեց։ Այաթոլլահ Խոմեյնին ինքը շահագրգռված էր, որ ինստիտուտը 
ենթարկվի փոփոխությունների, որոնց նպատակը շիայական համայնքում 
միասնական կենտրոն ստեղծելու հնարավորության գեներացնումն էր՝ ի դեմս 
այն ֆաղիհների, որոնց միջոցով կերտվում էր վելայաթե ֆաղիհը, և հատկա-
պես՝ նորաստեղծ կրոնաքաղաքական համակարգը ղեկավարող Հոգևոր առաջ-
նորդի։ Որոշակի փոփոխության ենթարկվեց նաև մարջաների տիտղոսների 
բաշխման մեխանիզմը, որ նպատակ ուներ Հոգևոր առաջնորդի ղեկավարման 
ու առաջնորդման գործառույթները տարածել ոչ միայն Իրանի Իսլամական Հան-
րապետության տարածքի, այլ նաև ողջ շիայական համայնքի վրա։ Այսպես, 
մարջա տիտղոսը ետ վերցվեց այն այաթոլլահներից, որոնք դեմ էին նորաս-
տեղծ Իսլամական Հանրապետության վարած քաղաքականությանը և առհասա-
րակ չէին ողջունում հոգևոր դասի մասնակցությունը երկրի քաղաքական կյան-
քին36։ Որոշ մարջաների կարծիքով՝ այաթոլլահների գործառույթները չպիտի 

                                                
33 E. Abrahamian, Khomeinism: Essays on the Islamic Republic, p. 40. 
34 Նույն տեղում, p. 46. 
35 Այս տեսության առանցքային գաղափարն այն է, որ իսլամական պետությունը պետք է 

կառավարվի շիա կրոնագետ֊իրավագետների կամ ֆաղիհների կողմից։ Տե՛ս 
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36 L. S. Walbridge, The Most Learned of the Shia: the Institution of the Marjataqlid, p. 236. 
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դուրս գան իմամներին վերապահված դերակատարության շրջանակներից, քա-
նի որ, քաղաքական դաշտ մտնելով, նրանք մասնակիցն են դառնում աշխարհիկ 
իշխանությանը մեղսագրվող արատներին ու այդպիսով հարվածի տակ դնում 
իրենց՝ որպես իմամի փոխանորդների հեղինակությունը։  

Այսպիսով, այաթոլլահ Խոմեյնին հեղափոխական գաղափարներ ու նպա-
տակներ ուներ ոչ միայն որպես քաղաքական գործիչ, այլ նաև որպես մարջայե 
թաղլիդ, ու այդ գաղափարների առանցքային հիմքն այն համոզումն էր, որ կրո-
նական հեղինակություն ունեցողները չեն կարող անմասն մնալ քաղաքական 
կյանքից։ Իր՝ որպես մարջայի առանձնահատկություններն ու առաջ քաշած հա-
ճախ նորարական մոտեցումները հեղափոխական էին դարձնում ոչ միայն նրա 
գաղափարները, այլ նաև իր կերպարն ինքնին։ 

ANNA GEVORGYAN 

AYATOLLAH KHOMEINI AS A MARJAE TAQLID 

Keywords: Marjae taqlid, Khomeini, revolution, Velayate Faqih, ayatol-

lah, Iran, Qom, resale. 

The article presents the personality of the leader of the Islamic revolution and 

the founder of the Islamic Republic of Iran, ayatollah Khomeini as a marjae taqlid 

(“source of imitation”) who had followers not only in Iran but also beyond its bor-

ders. The author speaks about some character traits of Khomeini as a marja. He had 

revolutionary ideas concerning the marjayiat too and was extraordinary among the 

marjas. He was the first marja whosе theological path was wholly formed in the 

Iranian town of Qom, was the only marja that spoke about the necessity of marjas 

to participate in the political life, and was the only one who tried to change the pro-

cedure of becoming a marja after gaining political power. 
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АННА ГЕВОРГЯН 

АЯТОЛЛА ХОМЕЙНИ КАК МАРДЖАЕ ТАКЛИД 

Ключевые слова: Марджа-таклид, Хомейни, революция, Велаяте факих, ая-

толла, Иран, Кум, ресале. 

В статье рассматривается образ лидера исламской революции и основа-

теля Исламской республики Иран аятоллы Хомейни как марджа-таклида, у ко-

торого были последователи не только в Иране, но и за его пределами. В статье 

говорится о некоторых особенностях Хомейни как марджи. У него были рево-

люционные идеи, касающиеся также и марджаята, и он был необычным среди 

марджей своего времени. В числе этих особенностей в статье отмечается то, 

что он был первым марджей, чей богословский путь полностью сформировал-

ся в иранском городе Кум, был единственным марджей, говорящим о необхо-

димости участия марджей в политической жизни, и единственным, кто пы-

тался изменить процедуру превращения в марджу после получения политиче-

ской власти
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ԱՆԱՀԻՏ ԱՎԱԳՅԱՆ 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան 

ՄԻՆԱՍ ԲԺՇԿՅԱՆՑԻ ՈՒՂԵԳՐՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Der Reisebericht des Minas Bžškeancʻ über die Armenier im östlichen Europa 

(1830), übersetzt und kommentiert von Bálint Kovács und Grigor Grigoryan, hg. v. 

Bálint Kovácz und Grigor Grigoryan, unter Mitarbeit von Alexandr Osipian, Böhlau 

Verlag: Wien/Köln/Weimar, 2019, 485 Seiten, ISBN 978-3-412-50724-4. 

 

Բալինտ Կովաչի և Գրիգոր Գրիգորյանի աշխատասիրությամբ ու Ալեք-
սանդր Օսիպյանի աշխատակցությամբ հրատարակվել է Վենետիկի Մխիթարյան 
հայրերից Մինաս Բժշկյանցի (1771-1851) «Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան 
և յայլ կողմանս բնակեալս ի Հայկազանց սերելոց ի նախնեաց Անի քաղաքին» 
(Վենետիկ, 1830 թ., 424 էջ) ուղեգրության գերմաներեն թարգմանությունը՝ ըն-
դարձակ ներածությամբ և ծանոթագրություններով։ Հատորի մեջ ընդգրկված է 
նաև գրվածքը լուսաբանող երկու առանձին հոդված. 

Ա. Մարկ Նշանյան, «Մինաս Բժշկեանցի ուղեգրությունները» (Die 
Reiseberichte von Minas Bžškeancʻ, էջ 40-71), 

Բ. Բալինտ Կովաչ, «Հայոց մայրաքաղաք Անին և «Անիի հայերը» Տրանսիլ-
վանիայում՝  որպես խմբի ձևավորման խորհրդանիշ (Symbol) 19-րդ դարում» 
(Die armenische Hauptstadt Ani und die ,Ani-Armenier‘  in Siebenbürgen. 
Ein Symbol der Gruppenbildung im 19. Jahrhundert, էջ 72-83)։ 

Ներածության  մեջ (էջ 13-39) նշվում է, որ Հ. Մինաս Բժշկյանցի «Ուղեգ-
րությունը առաջին հրատարակությունն է, որում Արևելակենտրոնական և 
Արևելյան Եվրոպայի հայերը ներկայացվում են որպես մեկ միասնական էթնիկ 
խումբ՝ ընդհանուր ծագման ընկալմամբ։ XIX դարում, ազգայնական շարժում-
ների ծավալումից քիչ առաջ, Մինաս Բժշկյանցը նախաձեռնում է մի հրապարա-
կում, որում հիմք է դնում Արևելակենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի հայերի 
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համար ընդհանրության զգացումի՝ խարսխված նրանց ծագման, այն է՝ Անի քա-
ղաքից ընդհանրական ծագման առասպելի (Herkunftsmythos) վրա» (էջ 13)։ 
Ապա ներկայացվում են Հ. Մինաս Բժշկյանցի կենսագրական տվյալները և ման-
րակրկիտ քննության է ենթարկվում «Ճանապարհորդություն դեպի Լեհաս-
տան...» գրվածքը։ 

Ա. Մարկ Նշանյանի հոդվածը «Գեղագիտական ազգայնութիւն» 
(Ästhetische Nationalität) գրքում Հ. Մինաս Բժշկյանցին և հատկապես նրա 
«Պատմութիւն Պոնտոսի» գրվածքին վերաբերող էջերի ամփոփ վերաշարադ-
րանքն է։  

Բ. Բալինտ Կովաչի վերոնշյալ հոդվածը նրա՝ Պրոֆ. Շտեֆան Թրոյբսթի 60-
ամյա հոբելյանին նվիրված ժողովածուում հրատարակված՝ «Անիի հայերին» 
(Կովկասի, Օսմանյան կայսրության և Արևելյան ու Արևելակենտրոնական Եվրո-
պայի հայերի մի մեծ խումբ, որն իրեն գիտակցում է որպես «Անիի հայեր», տե՛ս 
Der Reisebericht des Minas Bžškeancʻ über die Armenier im östlichen 
Europa (1830), էջ 72) նվիրված ուսումնասիրության1 լրամշակված տարբե-
րակն է։ 

Հ. Մինաս Բժշկյանցի «Ճանապարհորդություն դեպի Լեհաստան ու այլ 
երկրներ, որ բնակեցված են հայերով, որոնց նախնիները սերում են Անի քաղա-
քից» գրվածքի գերմաներեն թարգմանությունը (էջ 85-462) կատարվել է բա-
րեխղճորեն և երկար տարիների աշխատանքի արդյունք է։ Բազմաթիվ ծանո-
թագրությունները պարզաբանում են տեքստի բանասիրական խնդիրները, աշ-
խարհագրական անունները և այլն։ 

Այս հրատարակությունը խիստ կարևորվում է նաև մեկ այլ առումով. 
Բժշկյանցի ուղեգրության վերաբերյալ ուսումնասիրություններ գրեթե չկան 
(գրքի հեղինակները նշում են միայն երկուսը): Այս համառոտ հաղորդմամբ 
ցանկանում ենք նեղ մասնագետների և լայն հանրության ուշադրությունը հրա-
վիրել տվյալ հրապարակման վրա, իսկ այն հրատարակության պատրաստողնե-
րը միայն ուրախությամբ կընդունեն գործընկերների արձագանքները, դիտար-
կումներն ու առաջարկները։ 

 

                                                
1 Հմմտ․ Bálint Kovácz, Der imaginierte Ursprung der Armenier. Die armenische Hauptstadt 

Ani - als „lieu de memoire“, Leipziger Zugänge zur rechtlichen, politischen und kulturellen 

Verflechtungsgeschichte Ostmitteleuropas, hg. von Dietmar Müller/Adamantios Skordos, 

Leipzig, 2015, 251-260. 



 

ԲԱՆԱՎԵՃ 

Дискуссия – Discussion 

ԿԱՐԵՆ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան 

ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Բանալի բառեր՝ Մատենադարան, հիշատակարան, գիրք, Լ. Խաչիկյան, Մայր ցու-
ցակ, ԺԴ դար, գրախոսություն։ 

«Բանբեր Մատենադարանի» պարբերականում լույս է տեսել Մատենադա-
րանի աշխատակիցներ՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Հով-
սեփյանի և արվեստագիտության թեկնածու Դավիթ Ղազարյանի հեղինակած 
Գրախոսությունը1, որը վերաբերում է Մատենադարանի մեկ այլ հրատարա-
կության՝ «Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԴ դար», մասն Ա (1301-
1325 թթ.), կազմողներ՝ Լ. Խաչիկյան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. Ղազարոսյան, Երևան, 
2018։  

Ինչպես հայտնի է, 1950 թ. Լևոն Խաչիկյանի հրատարակած «ԺԴ դարի հա-
յերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ» հատորյակը մեր ձեռագրերի հիշատա-
կարանների առաջին ժողովածուն է եղել։ 2018 թ. լույս տեսած ժողովածուն, 
որն ընդգրկում է ԺԴ դարի առաջին քառորդը, ներառում է Լևոն Խաչիկյանի 
հրատարակության այդ ժամանակահատվածի հիշատակարանները (դրանց մի 
մասը լրացված են «Փառքերով» և այլ հատվածներով), նոր հիշատակարաններ, 

                                                
1 Լիլիթ Յովսեփեան, Դավիթ Ղազարեան, «Դիտարկումներ հայերէն ձեռագրերի ԺԴ. դարի 

առաջին քառորդի յիշատակարանների հատորի առիթով», ԲՄ № 28, 2019,էջ 390-406։ Այս 
նյութը գրվել է Մատենադարանի գլխավոր ավանդապահ և Ձեռագրագիտության բաժնի 
վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր Գևորգ Տեր-Վարդանյանի առաջարկությամբ 
և սկզբնապես ներառված էր նրա խմբագրությամբ հրատարակության պատրաստված, Լևոն 
Խաչիկյանի ծննդյան հարյուրամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովում (28-30 
հունիսի, 2018 թ.) կարդացված զեկուցումների՝ «Լևոն Խաչիկյան. Հարյուրամյակ» վերնա-
գրով ժողովածուի մեջ։ 2019 թ. սեպտեմբերի 7-ին կայացած Մատենադարանի գիտխորհրդի 
նիստում որոշվեց նյութը դուրս բերել ժողովածուից, քանի որ այն չէր ներկայացվել գիտա-
ժողովում։ Գրախոսությունն առանց փոփոխության զետեղվել է Մատենադարանի 
«Բանբերում»։ Նրա վերնագիրը մեր շարադրանքում հաճախ չկրկնելու համար կոչում ենք 
Գրախոսություն (որպես հատուկ անուն), իսկ կատարված մեջբերումներից հետո էջը նշում 
ենք մեջբերման ավարտին՝ փակագծերում։ 
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որոնք ժամանակին լրացրել է Արտաշես Մաթևոսյանը (1922-2004), և վերջին 
տարիներին լույս տեսած ցուցակներից քաղված նոր միավորներ, որոնք ամբող-
ջացնելով՝ գիրքը հրատարակության է պատրաստել պատմական գիտություն-
ների թեկնածու Արփենիկ Ղազարոսյանը։ Տողերիս հեղինակն այդ հրատարա-
կության խմբագիրն է։ 

Սույն գրքին նվիրված Գրախոսության սկզբում ընդհանուր խոսքով նշվում 
է հիշատակարանների հրատարակության կարևորությունը և տրվում այդ գոր-
ծի նախընթաց համառոտ պատմությունը։ Այնուհետև երեք կետով դրվատական 
գնահատական է տրվում նոր հրատարակությանը, որին հաջորդում են դիտո-
ղությունները։ Դրանց մեջ մատնանշված են որոշ էական բացթողումներ, բայց 
կան նաև մանր բնույթի դիտողություններ։ Օրինակ՝ նշվում է. «Ներկայ հատո-
րում 1950 թ. հրատարակութեան մի շարք վրիպակներ ուղղուած են, ինչը ան-
կասկած, ուրախալի է։ Սակայն կան նաեւ վրիպակներ, որոնք երկուսում էլ առ-
կայ են (օրինակ՝ Հմր 93 «բարեձեւութիւն»ը դարձել է «բարեձեւութիւնն», Հմր 
221 «նեղութեամբք»ը՝ «նեղութեամբ», «Որոց հատուսցէ նոցին ըստ գործոց նո-
ցին»ը՝ «Որոց հատուսցէ նորին ըստ գործոց նոցին»)» (էջ 401) և այլն։ Այս հատ-
վածը հատկանշական է այն բանով, որ Գրախոսության հեղինակները հիշատա-
կարանների ձեռագրական բնօրինակները համեմատել են ոչ միայն գրախոսվող 
գրքի, այլև Լ. Խաչիկյանի 1950 թ. հրատարակած «ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրե-
րի հիշատակարանների» համապատասխան միավորների հետ։ Այնքան էլ հաս-
կանալի չէ դրա իմաստը, որովհետև տպավորություն է ստեղծվում, թե գրախոս-
վում է նաև 70 տարի առաջ տպագրված գիրքը։ 

Ովքեր հետաքրքրվում են Գրախոսության մեջ նշված՝ ԺԴ դարի հիշատա-
կարանների Ա հատորում նկատված թերություններով, կարող են այդ մասին 
ընթերցել Մատենադարանի «Բանբերում»։ Ընդհանուր առմամբ, դրանք հիմնա-
կան մասով ճիշտ դիտողություններ և սրբագրական բնույթի ուղղումներ են։ 
Սակայն Գրախոսությունը նաև որոշակի ուղերձ է պարունակում, և հատկապես 
այդ առիթով է սույն հրապարակումը։ 

Գրախոսության սկզբում շեշտվում է այն միտքը, որ «Մայր ցուցակ հայերէն 
ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի» բազմահատորյակում «ձեռա-
գրերի յիշատակարանները տպագրուած են ամբողջութեամբ՝ առանց յապա-
ւումների, եւ կարող են հիմք լինել ո՛չ միայն յիշատակարանների նոր հատորնե-
րի կազմութեան, այլեւ արդէն հրատարակուածների սրբագրման» (էջ 392): Իսկ 
գլխավոր ասելիքը վերջաբանի մեջ է. «…մեծածաւալ եւ բազմաթիւ նրբութիւն-
ներ ունեցող այսպիսի աշխատանքները կատարելապէս անթերի լինել չեն կա-
րող, բայց նաեւ թերութիւնները նուազագոյնի հասցնելն անհնար չէ։ Իսկ սրա 
համար, կարծում ենք, գիւտեր անելու հարկ չկայ. պէտք է կիրառել այն նոյն 
եղանակը, որ մեծագոյն յաջողութեամբ գործադրւում է մեր Մայր ցուցակի Զ. 
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հատորից սկսած։ Նկատի ունենք ձեռագրերի երկաստիճան՝ առաջին եւ երկ-
րորդ նկարագրութիւնների սկզբունքը, որի շնորհիւ երկրորդը սրբագրում է 
առաջին նկարագրողի մանր կամ մեծ վրիպումները, լրացնում առաջինի աշխա-
տանքից յետոյ ի յայտ եկած իրողութիւններին վերաբերող ծանօթութիւնները 
եւ այլն։ 

Մի այլ հանգամանք. յիշատակարանների բնագրագիտական մշակումը 
Մայր ցուցակի համար արուող նկարագրութիւնների աշխատանքի մէկ երրորդ 
մասն է (միւս երկուսն են՝ ձեռագրի արտաքին յատկանիշների եւ բովանդակած 
բնագրերի նկարագրութիւնը), այսինքն՝ մեր Ձեռագրագիտութեան բաժնի աշ-
խատակիցները կատարելապէս տիրապետում են յիշատակարանների մշակման 
գրեթէ բոլոր նրբութիւններին, նաեւ՝ առաջացող կնճռոտ հարցերը միշտ լուծում 
են խմբական եղանակով՝ խորհրդակցելով, ուստի վստահ ենք, որ նրանցից մէկի 
աշխատակցութեան շնորհիւ հայերէն ձեռագրերի ԺԴ. դարի յիշատակարաննե-
րի յաջորդ երեք հատորները զերծ կլինեն վերը ներկայացուած եւ չներկայացո-
ւած տարատեսակ թերութիւններից» (էջ 405)։ 

Այսպիսով, եթե կարճ ձևակերպենք այս ուղերձը, ապա ասվում է, որ Մայր 
ցուցակի վրա աշխատողները, որ «մեծագոյն յաջողութեամբ» կիրառված եր-
կաստիճան նկարագրության սկզբունքով կատարում են հիշատակարանների 
հրատարակությունը ցուցակում, «կատարելապէս տիրապետում են յիշատակա-
րանների մշակման գրեթէ բոլոր նրբութիւններին», կարող են հաջող կերպով 
զբաղվել նաև հիշատակարանների նոր հատորների կազմությամբ։ Նաև առա-
ջարկվում է, որ ԺԴ դարի հիշատակարանների հաջորդ երեք հատորների կազմ-
մանը մասնակցի այդ բաժնի մի աշխատող, որի շնորհիվ աշխատանքը զերծ կլի-
նի թերություններից։ 

Իհարկե, թերություններից զերծ հրատարակություններ ունենալը բոլորիս 
ցանկությունն է։ Բայց նախ տեսնենք, թե ցայժմ հիշատակարանները ինչպես են 
հրատարակվել Մայր ցուցակի հատորներում։ Ցավոք, անգամ մակերեսային դի-
տարկումը բացահայտում է այդ դաշտում առկա մի շարք ակնառու թերություն-
ներ։ Ընդ որում, դրանք ոչ թե առանձին դեպքեր են, այլ սխալների տեսակներ, 
որոնք ստորև կներկայացնեմ խմբավորված։ Հասկանալի է, որ ես Մայր ցուցակի 
10 հատորն ամբողջությամբ չեմ կարդացել հիշատակարաններում սխալներ 
գտնելու նպատակով, այլ հիմնականում աշխատանքի բերումով հանդիպածնե-
րի հիման վրա եմ կատարում դիտողություններս։  

1. Մայր ցուցակից դուրս մնացած հիշատակարաններ 

Այս խնդրին առնչվել եմ Սամվել Անեցու ժամանակագրության ձեռագրերի 
ուսումնասիրության ժամանակ։ Դրանցից մեկը, որն օգտագործել է Ա. Տեր-Մի-
քելյանն իր կազմած բնագրում, որպես Ժ օրինակ, Մատենադարանի թիվ 1484 
Ժողովածուն է (Էջմիածնի նախկին համարը՝ 1672)։ Գրիչը Հովհաննեսն է, ժա-
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մանակը՝ 1666 թ.։ Բագրատունյաց անկման կապակցությամբ Հայոց թագավոր-
ների տարիների սյունակը դադարեցնելու մասին Սամվել Անեցու գրած փոքրիկ 
ողբի հատվածում գրիչը հիշատակարան է գրել իր ապրած ժամանակի մասին: 
«Արդ՝ ընդ այս խափանած գաւազանիս հարկ եղեւ եւ զմեզ տարակուսանքս 
գծագրել, որ դառն էր ժամանակս… վանորայքս ամէնն աւիրեցան եւ չկայ տեղի 
գնալոյ…: Բայց զհանդիպողքդ սմին… մեղաց թողութիւն հայցեցէք…» և այլն (էջ 
173բ): Հովհաննես գրչի այս հիշատակարանը դուրս է մնացել ձեռագրացուցա-
կից2: Սակայն, զարմանալիորեն, Մայր ցուցակում տեղ չի գտել նաև Հովհաննես 
գրչի մի չափածո հիշատակարանը (էջ 175ա), որը դեռ 1893 թվականին հրա-
տարակել է Արշակ Տեր-Միքելյանը3: Փաստորեն, գրչի երեք հիշատակարանից 
Մայր ցուցակում հրատարակվել է միայն մեկը։ 

Վերջերս իր ելույթներից մեկի ժամանակ Գ. Տեր-Վարդանյանն ափսոսան-
քով նշեց մի կարևոր հիշատակարանի մասին, որը դուրս է մնացել Մայր ցուցա-
կի Ա հատորից։ Ձեռագրացուցակից դուրս մնացած ուրիշ հիշատակարանների 
մասին ինձ ասել են նաև Մատենադարանի այլ գիտաշխատողներ։ Կարծում եմ, 
որ Ձեռագրագիտության բաժնի գիտաշխատողներն իրենք էլ գիտեն նման այլ 
օրինակների մասին։ 

2. Հիշատակարանի թերի հրատարակություն 

Անի-Շիրակի ձեռագրերի ուսումնասիրության ժամանակ հանդիպեցի հի-
շատակարանի թերի ներկայացման մի զարմանալի օրինակի։ Խոսքը 1219 թ. 
Հառիճի վանքում գրված ձեռագրի գլխավոր հիշատակարանի մասին է 

                                                
2 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Դ, կազմեցին՝ Ա. 

Քեօշկերեան, Կ. Սուքիասեան, Յ. Քեօսէեան, Երեւան, 2008, էջ 1397-1398։ Այս և երկսյուն 
շարվածքով տպված Մայր ցուցակից կատարվող մյուս հղումներում կամ մեջբերումներում 
մենք «սյունակի» փոխարեն նշում ենք «էջ»։ 

3 Սամուէլի քահանայի Անեցւոյ Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց յաղագս գիւտի ժամանակաց 
անցելոց մինչեւ ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ, յառաջաբանով, համեմատութեամբ, 
յաւելուածներով եւ ծանօթութիւններով Արշակ Տէր-Միքելեանի, Վաղարշապատ, 1893, էջ ԺԹ։  

Նկ. 1. Մայր ցուցակ, հ. Դ, էջ 1125։ 
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(ՄՄ ձեռ. 1382), որի վերջին հատվածում կան չվերծանված տողեր՝ «(9-10 տող 
անընթեռնելի)» բացատրությամբ, քիչ անց նաև՝ «(1 բառ անընթեռնելի)»4 
(նկ. 1)։ Որքան մեծ էր զարմանքս, երբ դրանից հետո ԺԳ դարի հիշատակարան-
ների ժողովածուն բացելով՝ տեսա, որ այդ հատվածն այնտեղ վերծանված է 
ամբողջովին (նկ. 2)5։ Դժվար չէ նկատել, որ հատվածը բավականին հետաքրքիր 
է, պարունակում է նաև Աբասի որդի Գրիգոր վարդապետի անունը, վերա-
կանգնված է բծախնդիր կերպով։ Արդյո՞ք տարօրինակ չէ, որ Մատենադարանի 
1984-ին հրատարակած հիշատակարանների ժողովածուի մեջ հատվածը կա, 
իսկ 2008-ին նույն հաստատության հրատարակած Մայր ցուցակում «դարձել 
է» անընթեռնելի։ Չեմ բացառում, որ ձեռագրի նկարագրությունը կատարված 
լինի հիշատակարանների ժողովածուի հրատարակությունից առաջ, բայց չէ՞ որ 
ձեռագրացուցակի հրատարակության ժամանակ այն վաղուց տպված էր և, եթե 
չեմ սխալվում, գրքի մի օրինակն էլ դրված է ցուցակը կազմողների աշխատա-
սենյակում։ Մի՞թե դժվար էր այն բացել և գոնե հետաքրքրության համար 
տեսնել, թե արդյոք Ա. Մաթևոսյանը կարողացել է հիշատակարանի նշված 
հատվածը վերծանել։  

3. Հիշատակարանների սխալ վերծանություն 

Մատենադարանի ընթերցասրահում դրված Մայր ցուցակի Զ հատորը 
թերթելիս աչքովս ընկան ընթերցողներից մեկի նշումներն ու ուղղումները մի 
վերնագիր հիշատակարանի վրա (նկ. 3)։ Պարզելու համար, թե արդյո՞ք դրանք 
ամբողջովին ճիշտ են, պատվիրեցի համապատասխան հիշատակարանի թվայ-
նացված պատկերը և պարզվեց, որ կատարված ուղղումները տեղին են։  

                                                
4 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Դ, Երևան, 1984, էջ 

1125։ 
5 Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար, կազմեց Ա. Մաթևոսյան, Երևան, 1984, 

էջ 114։ 

Նկ. 2. Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար, էջ 114։ 
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ՄՄ 1935 ձեռագիրը Հով-
հաննես Սպահանցու մի 
ինքնագիր աշխատությունն է, 
որի սկզբում է այդ նախագիր 
հիշատակարանը։ Քանի որ լու-
սանկարը տեղադրված է, կա-
րիք չկա այն մեջբերելու, սխալ 
վերծանություններն են՝ «յօրի-
նեալ զգիրս»-ը դարձել է 
«յօրինակեալ…», հաջորդ բա-
ռը ցուցակում վերծանված է 
«Սրբազնագործութիւն», բայց 
վերջում համառոտագրված 

վերջավորությունն է «թե», ուստի պետք է բացվի «Սրբազնագործութեան» 
ձևով։ Թվականի հարցում պարզ վրիպման հետ գործ ունենք, 1145-ը նշված է 
1695, պետք է լինի 1696, և վերջապես «ի խրատ ճաշակողացն» արտահայ-
տությունը տպվել է «ի խիստ ճաշակողացն»6։  

Պետք է ասել, որ նման վրիպումները հատկանշական չեն Մայր ցուցակի 
համար, այնուամենայնիվ, առ ի տեղեկություն նշենք, որ սույն ձեռագրի նկա-
րագրողը Գրախոսության հեղինակներից Լիլիթ Հովսեփյանն է։ 

Հիշատակարաններում կամ այլ բնագրերում եղած սխալները երբեմն էա-
կան չեն, քանի որ որևէ բառի թերի վերծանության ժամանակ հմուտ հետազո-
տողը կարող է զգալ սխալը։ Բայց կան դեպքեր, երբ վրիպման մասին անհնար 
է կռահել։ Օրինակ՝ 1613 թ. մի կարճ հիշատակարանում (ՄՄ ձեռ. 1809) Մար-
տիրոս սարկավագն իրեն կոչում է «աշակերտ վարդապետի»7: Եթե Մայր ցու-
ցակում այս մատյանի նկարագրողը (հատոր Զ), հիշատակարանին անդրադառ-
նալով, ընդամենը վերցներ Վ. Հակոբյանի և Ա. Հովհաննիսյանի կազմած ԺԷ դարի 
հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների ժողովածուի առաջին հատորը, ապա 
կտեսներ, որ վրիպել է վարդապետի անունը, որը Մեսրոպ է (սխալագրությամբ՝ 
Մերսոպ)8։ Փաստորեն, ԺԷ դարի սկզբներին ապրած Մեսրոպ վարդապետի անու-
նը, որը չի նշվում ձեռագրի մեկ այլ հիշատակարանում, դուրս է մնացել Մայր 
ցուցակից, մինչդեռ առկա է նույն դարի հիշատակարանների ժողովածուի մեջ։ 

                                                
6 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Զ., խմբագրութեամբ 

Գ. Տէր-Վարդանեանի, Երեւան, 2012, էջ 627։ 
7 Նույն տեղում, էջ 39։  
8 Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ դարի հիշատակարաններ (1601-1620 թթ.), հ. Ա, կազմեցին՝ Վ. Հակո-

բյան, Ա. Հովհաննիսյան, Երևան, 1974, էջ 480։ Մայր ցուցակում տպված այս հիշատակա-
րանում, որը 2 տող է, բնագրի համեմատությամբ կան նաև այլ տարբերություններ (հմմտ. 
նույն տեղում)։ 

Նկ. 3. Մայր ցուցակ, հ. Զ, էջ 627։ 
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Այս թեման եզրափակենք՝ անդրադառնալով ԺԴ դարի մի հիշատակարանի։ 
Մայր ցուցակ Զ հատորում ՄՄ 1874 ձեռագրի (գրված Վանում, 1391 թ.) 
սկզբնական նկարագրությունը ձեռագրի հետ համեմատել ու սրբագրել է Դա-
վիթ Ղազարյանը (Գրախոսության մյուս հեղինակը)։ 368ա-368բ էջերի հիշա-
տակարանում բուն ձեռագրի համեմատությամբ 6 տարբերություն կամ վրի-
պում կա9։ Դրանցից առավել ցավալին գրչի խոսքում՝  «եւ զվարպետն իմ՝  զԾե-
րուն քահանայ յիշեցէք» հատվածի հրատարակումն է «զվարդապետն իմ՝  զԾե-
րուն քահանայ»10 ձևով, որը ոչ միայն իմաստային փոփոխման է հանգեցրել, 
այլև այստեղ անհետացրել է «վարպետ» բառը, որը դրա վաղ կիրառություննե-
րից մեկն է (վիմագրերում այն առաջին անգամ հանդիպում է ԺԳ դարում՝  Հո-
ռոմոսում՝  «…վարպետ Ֆրերս Կարնո քաղաքացի»)11։ Ի դեպ, հիշատակարանի 
այս հատվածը ձեռագրում ճիշտ է կարդացել ու ժամանակին ճիշտ հրատարա-
կել Լ. Խաչիկյանը12։  

Ինչպես տեսնում ենք, բերված երեք հիշատակարանն էլ Մայր ցուցակի Զ 
հատորից են, որտեղ կիրառված երկաստիճան նկարագրության եղանակին 
հետևելու խորհուրդ է տրվում Գրախոսության մեջ. «պէտք է կիրառել այն նոյն 
եղանակը, որ մեծագոյն յաջողութեամբ գործադրւում է մեր Մայր ցուցակի Զ. 
Հատորից սկսած։ Նկատի ունենք ձեռագրերի երկաստիճան՝ առաջին եւ երկ-
րորդ նկարագրութիւնների սկզբունքը, որի շնորհիւ երկրորդը սրբագրում է 
առաջին նկարագրողի մանր կամ մեծ վրիպումները» (էջ 405)։ Փաստորեն, եր-
կաստիճան նկարագրությունից հետո էլ դեռևս ուղղելու բավական բան է մնում։ 

4. Հիշատակարանի անհարկի մասնատում 

2017 թ. լույս տեսած Նորավանքի վիմագրերին և հիշատակարաններին 
նվիրված իմ գրքի նյութերը հավաքելիս առնչվեցի Մայր ցուցակում հիշատա-
կարանի անպատեհ մասնատման մի օրինակի։ Խոսքը Մատենադարանի թիվ 
2603 Ժողովածուի մասին է, որի ստացողը Ստեփանոս Օրբելյանն է։ Այստեղ 
224ա էջում մի հիշատակարան կա, որի սկզբում ասվում է. «Զգեղեցիկ ծաղիկն 
եկեղեցոյ և զՔ(րիստո)սապսակ նորընձա ս(ուր)բ րաբունին զՍտեփ(աննոս) յի-
շեցէք…» և այլն, իսկ շարունակության մեջ՝ «Ընդ նմին զզառածեալս մեղաւք 

                                                
9 Մայր ցուցակ, հ. Զ., էջ 312-313։ Այդ հիշատակարանի ուղղումներով էջերը ես տվել եմ Դավիթ 

Ղազարյանին։ Սխալներ ու վրիպակներ կան նաև այս հատորի այլ հիշատակարաններում, 

օրինակ՝ ՄՄ 1980 ձեռագրի (գրված Երզնկայում, 1391 թ.) հիշատակարանում բուն ձեռագրի 

համեմատությամբ 8 տարբերություն՝ սխալ կամ վրիպակ կա. «ի գաւառէն»՝ «ի»-ն բաց է 

թողնված, «Պէկթամուրին» անվան մեջ երեք տեղում դարձյալ «ի» տառը չկա, տպված է 

«գեղէն», ձեռագրում ՝  «գեղջէն» և այլն (նույն տեղում, էջ 819-821)։ 
10 Մայր ցուցակ, հ. Զ., էջ 313։ 
11 Horomos monastery: Art and History, Edited by E. Vardanyan, Paris, 2015, p. 478. 
12 ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, կազմեց Լ. Խաչիկյան, Երևան, 1950, էջ 588։ 
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զանարժան ծրիչս Զաքէոս…»։ Մայր ցուցակում (հատոր Ը) հիշատակարանը եր-
կու մասի է բաժանվել, երկրորդը բերվել է առաջ, նշվում է 224ա էջի դիմաց, 
որին հաջորդում են այլ հիշատակագրություններ՝ 294բ, 48բ, 157բ (ի դեպ, այս-
տեղ սկզբում նշված է՝ «ստացողի», իրականում գրչի հիշատակարան է), որից 
հետո կրկին՝ 224ա՝ (ստացողի), և բերվում է վերոնշյալ հիշատակարանի առա-
ջին մասը13։ Ակնհայտ է, որ սա գրչի հիշատակարանն է, որտեղ նա սկզբում նշում 
է ստացողին, իսկ հետո՝ «Ընդ նմին»՝ նաև իրեն։ Բնականաբար, սույն հիշատա-
կարանը հենց այս ամբողջական ձևով է հրատարակվել ԺԳ դարի հիշատակա-
րանների ժողովածուի մեջ14։ Թե ինչո՞ւ է Մայր ցուցակում այն «կիսվել», ան-
հասկանալի է։ 

Ընդհանրապես, պետք է շեշտել, որ հիշատակարաններն ամեն մի ձեռա-

գրում առանձին նյութ-միավորներ են, որոնք չի կարելի մասնատել որևէ հիմ-

նավորմամբ։ 

Նշված ձեռագրի մասին ևս երկու դիտարկում կատարեմ։ Նկարագրության 

հենց առաջին տողում գրված է. «ՍՏԱՑՈՂ՝ Ստեփանոս, որդի Տարսայիճի»15։ 

Անհրաժեշտ էր փակագծում ավելացնել «Օրբէլեան», քանզի հիշատակարաննե-

րից ակնհայտ է, որ ստացողը Սյունյաց մետրոպոլիտ, պատմիչ Ստեփանոս Օր-

բելյանն է։  

Ձեռագրի 48ա էջի հիշատակարանը հետևյալն է. «Տէր Աստուած տացէ ի-

մաստութիւն և հանճար նորընծա սուրբ րաբունոյն, որդո մեծի իշխանին Տար-

սաիճին՝ Ստեփաննոսի, և թողցէ զանցանս մաւր իմոյ, որ և փոխեցաւ ի Քրիս-

տոս»16։ Հիշատակարանի վերջում «փոխեցաւ» բառը կրճատ է գրված՝ «փոխ», 

որը Մայր ցուցակում նկարագրողը լրացրել է՝ «որ և փոխ[եցալ] ի Քրիստոս»17։ 

Նկատենք, որ հիշատակարաններում «որ և փոխ[եցալ]» արտահայտություն չի 

կիրառվում, ճիշտը «որ և փոխեցաւ ի Քրիստոս» վերծանությունն է։ Առաջին 

հայացքից սա մանրուք է, և գուցե չարժեր անդրադառնալ։ Սակայն մտահոգիչն 

այստեղ այն է, որ ցուցակի երիտասարդ նկարագրողը հարկ չի համարել անդ-

րադառնալ հազարից ավելի հիշատակարան հրատարակած ավագ մատենադա-

                                                
13 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Ը., խմբագրութեամբ 

Գ. Տէր-Վարդանեանի, Երեւան, 2013, էջ 664-665։ 
14 Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար, էջ 794։ 
15 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Ը., էջ 663։ 
16 Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար, էջ 794։ 
17 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Ը., էջ 664։ Հիշատա-

կարանի երկրորդ բառը վրիպակով է՝ «Աստուած» գրված է փոքրատառով։ 
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րանցու հրատարակությանը։ Ուստի զարմանալի չէ, որ Մայր ցուցակում այս հի-

շատակարանների մոտ չի նշված, որ դրանք հրատարակվել են ԺԳ դարի հիշա-

տակարանների ժողովածուի մեջ։ 
5. Հայտնի հիշատակարանի ուշ շրջանի ընդօրինակության ծանոթագրման 

բացակայություն 

Հայտնի է, որ ուշ շրջանի ձեռագրերում երբեմն տեղ են գտնում նախագա-

ղափար օրինակների կամ որևէ երկի թարգմանությանը վերաբերող հիշատա-

կարաններ։ Դրանցում պատահում են գրչական սխալներ, որոնք երբեմն իմաս-

տային փոփոխությունների են հանգեցնում, ուստի ճիշտ կլինի, եթե Մայր ցու-

ցակում նման հիշատակարանները մեջբերելիս նշվի, որ դրանք ունեն հրատա-

րակված նախնական տարբերակ։ Այդպիսի մի օրինակի առնչվեցի Մայր ցուցա-

կի Ե հատորում, 1700 թվականի Ժողովածուի նկարագրության մեջ, որտեղ բեր-

ված է Գրիգոր Վկայասերի 1101 թ. հիշատակարանը՝ նրա ցուցումով կատարած 

թարգմանության վերաբերյալ։ Այստեղ սկզբում չի նշվում հեղինակի՝ Գրիգոր 

Վկայասերի անունը, այլ միայն՝ «Յաղագս յիշատակարանի գրոյս և թարգմանու-

թյան սորին» վերնագիրը18։ Տեքստի այն մասում, որտեղ Գրիգոր Վկայասերը 

նշում է իր տոհմի մասին, նաև այսպիսի հատված կա՝ «…գեղն ընտիրն լինելոյ 

յազգէ Արշակունի», իսկ մի քանի տող հետո հեղինակն ասում է՝ «բազում նե-

ղութիւն կրեալ մեր յայլասեռ ազգաց հեթանոսաց եւ բնակաց»19։  

Այստեղ նախ՝ ինձ հետաքրքրեց, թե ի՞նչ գյուղի մասի կարող է լինել խոսքը, 

և երկրորդը՝ «բնակաց» բառը, քանի որ այն ծանոթ էր Անիի Ս. Առաքելոց եկե-

ղեցու 1220 թ. մի արձանագրությունից, որտեղ քաղաքացիների մասին ասվում 

է՝ «…զփարթամաց եւ զաղքատաց, զեկաց եւ զբնակաց…»20։ Ժամանակին գրել 

եմ, որ այստեղ հավանաբար նկատի են ունեցել Անիի բազմամարդ բնակչության 

մեջ եկվորներին ու տեղաբնակներին21։ Մինչ փորձում էի հասկանալ, թե հիշա-

տակարանի հեղինակն ինչու է հալածանքի ենթարկվել հեթանոսներից ու տե-

ղաբնակներից, որոշեցի նայել Ե-ԺԲ դարերի հիշատակարանների ժողովածուն, 

և պարզվեց, որ բնագրում ոչ մի գյուղի մասին էլ խոսք չկա, սկզբնագրում եղել 

                                                
18 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Ե, կազմեց՝ Օննիկ 

Եգանեան, Երեւան, 2009, էջ 1227։ 
19 Նույն տեղում։  
20 Դիվան հայ վիմագրության, պր. Ա, կազմեց Հ. Օրբելի, Երեւան, 1966, էջ 17։ Նույն ձևակեր-

պումն առկա է եկեղեցու նաև մեկ այլ վիմագրում (նույն տեղում, էջ 25)։ 
21 Կ. Մաթևոսյան, Անի. եկեղեցական կյանքը և ձեռագրական ժառանգությունը, Ս. Էջմիածին, 

1997, էջ 25։ 
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է «…ցեղընտիր լինելոյ յազգէ Արշակունի», իսկ մյուս մասում՝  «յայլասեռ ազ-

գաց հեթանոսաց և յե(ր)կաբնակաց»22, որով ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում (հաս-

կանալի է, որ խոսքը քաղկեդոնականների մասին է)։ 

Անճշտությունը հավանաբար գալիս է 1700 թ. ձեռագրի գրչից կամ նրա 

նախօրինակից, բայց որպեսզի նման սխալագրությունները հետագայում գրա-

կանության մեջ տարածում չգտնեն, անհրաժեշտ է հիշատակարանի վերջում 

հղում անել համապատասխան սկզբնագիր հիշատակարանին։ Գրիգոր Վկայա-

սերի հիշատակարանն ավելի վաղ տպագրվել է Գ. Հովսեփյանի «Յիշատակա-

րանք ձեռագրացում»23, որտեղից էլ քաղել է Ա. Մաթևոսյանը և մուծել Ե-ԺԲ դա-

րերի հիշատակարանների ժողովածուի մեջ։ Անհրաժեշտ էր ձեռագրացուցա-

կում, հիշատակարանի վերջում, մի փոքր ծանոթագրություն թողնել այս երկու 

գրքերից մեկում՝  սկզբնագրի հրատարակված լինելու մասին հղումով։ 

Մայր ցուցակի վրա աշխատող իմ գործընկերներին հուշեմ, որ այդպիսի ի-

րավիճակ կարող է առաջանալ նաև 1608 թ. Ժողովածուի (ՄՄ ձեռ. 5613) նկա-

րագրության ժամանակ, որի մեջ տեղ է գտել Հեթում Կոռիկոսցու 1292 թ. հիշա-

տակարանի թերի ընդօրինակությունը (սկզբից պակասում է մի քանի թերթ), 

մինչդեռ այժմ Կոռիկոսցու ձեռագիրը հայտնաբերվել է, իսկ հիշատակարանը՝ 

հրատարակվել ամբողջությամբ24։  

6. Հիշատակարանային տվյալի ոչ լիարժեք օգտագործում 

Հայտնի է, որ ամեն մի ձեռագրի հիշատակարան որոշ իմաստով նրա անձ-

նագիրն է, համենայն դեպս, այնտեղ է նշված լինում մատյանի ստեղծման տեղն 

                                                
22 Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, Ե-ԺԲ դարեր, աշխատասիրությամբ Ա. Մաթևոսյանի, 

Երևան, 1988, էջ 135-136։ 
23 Գ. Յովսեփեան, Յիշատակարանք ձեռագրաց, հ. Ա, Անթիլիաս, 1951, էջ 285։ 
24 Քանի որ նախկինում բնօրինակը հայտնի չի եղել, այդ արժեքավոր հիշատակարանը, վերը 

նշված մատյանից քաղելով, դեռ 1948 թ. հրատարակել է Վ. Հակոբյանը (Վ. Հակոբյան, 

«Հեթում պատմիչի հիշատակարանը», ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր, 1948, № 10, էջ 66-73)։ Այդ 

ծավալով է հիշատակարանը նաև ԺԳ դարի հիշատակարանների ժողովածուի մեջ։ Սակայն 

XX դ. վերջերին հայտնաբերվել է բուն ձեռագիրը (այժմ՝  Ս. Էջմիածին, ձեռ. 1250), և Շահե 

արք. Աճեմյանը 2006 թ. հիշատակարանը հրատարակել է ամբողջությամբ (տե՛ս Շ. Աճէմեան, 

«Հայոց սպարապետ Հեթում պայլի յիշատակարանը», «Հայերէն Աստուածաշունչը» 

(հայագիտական ուսումնասիրութիւններ), Երեւան, 2006, էջ 344-351)։ Բնագրական որոշ 

սրբագրումներով հիշատակարանը վերահրատարակել ենք մենք (Կ. Մաթևոսյան, Հեթում 

Պատմիչ Կոռիկոսցին և նրա ժամանակագրությունը, Երևան, 2011, էջ 95-100)։ Անհրաժեշտ է 

ձեռագրացուցակում վերոնշյալ ուշ շրջանի ձեռագրի նկարագրության մեջ պակասավոր 

հիշատակարանը մեջբերելուց հետո ծանոթագրություն թողնել Հեթում Կոռիկոսցու բուն 

մատյանի գոյության ու հիշատակարանի ամբողջական հրատարակության առկայության 

մասին։  
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ու ժամանակը։ Հետևաբար հիշատակարանային այդ տվյալները հատուկ ուշադ-

րության են արժանի։ Մատենադարանի թիվ 2075 ձեռագրի գրչության վայրը 

նույնպես նշված է ըստ հիշատակարանի՝ «ԲԱՂԷՇ, ՆԱՐԵԿ, ՄՈՒՇ»25, սակայն 

ուշադրություն չի դարձված այն հանգամանքին, որ այնտեղ երկրորդ վայրի հա-

մար նշված է՝ «ի Պոռայ Սուրբ Նարեկացոյ վանքն»26։ Նարեկ ասելով սովորա-

բար նկատի են ունենում Նարեկավանքը, բայց այս դեպքում խոսքը Բաղեշից 5-

6 կմ հեռու գտնվող Պոռ կամ Բոռ գյուղի մոտակա մի վանքի մասին է, որը նաև 

Գրիգոր Նարեկացու անունով է կոչվել («ԲՈՌԱ Ս. ՀՈՀԱՆ… երբեմն անվանվել է 

նաև Նարեկավանք կամ Նարեկացու վանք»)27։ Ի դեպ, այդ գրչության կենտրո-

նից մի շարք մատյաններ են պահպանվել, որոնցից երեքը Մատենադարանում 

են։ Միով բանիվ, ձեռագրացուցակում այս մատյանի գրչության վայրը նշելիս 

անհրաժեշտ էր ավելի ուշադիր լինել հիշատակարանի տվյալն օգտագործելիս 

և գրել՝ «Պոռի Սուրբ Նարեկացի»։ 

Մատենադարանի թիվ 1981 Ժողովածուն նկարագրված է Մայր ցուցակի Զ 

հատորում։ Մատյանի առաջին մասի գրչության տեղն ու ժամանակն անհայտ 

են։ Նման դեպքերում առնվազն ժամանակի որոշման համար ուղենիշ են հնա-

գրությունը և հիշատակարաններում եղած օժանդակ տվյալները։ Այս դեպքում 

նման տվյալ կա՝ Դավիթ րաբունապետի («զերիցս երանեալ րաբունապետն Դա-

ւիթ») անվան հիշատակությունը։ Հենց այդ հանգամանքը հաշվի առնելով՝ Լևոն 

Խաչիկյանը ձեռագիրը համարել է ԺԴ դարի և Գլաձորի (նոր տվյալներով նաև 

Վերին Նորավանքի) այս րաբունապետի կյանքի վերջին թվականը նկատի ունե-

նալով՝ հիշատակարանը, համապատասխան ծանոթագրությամբ, հրատարակել 

1343 թվականի ներքո28։ Բայց քանի որ Մայր ցուցակում, չգիտես ինչու, հիշա-

տակարանների ժողովածուների տվյալներն ու հրատարակիչների ուղղորդում-

ները հաշվի չեն առնվում, ձեռագրի ժամանակը նշված է ԺԳ դարը29։ Ճիշտ կլի-

ներ գրել ԺԴ դարի առաջին կես, ինչպես նաև հիշատակարանի հատվածում հղել 

առաջին հրատարակությունը։ 

                                                
25 Մայր ցուցակ, հ. Զ, էջ 1353։ 
26 Նույն տեղում, էջ 1358։ 
27 Թ. Խ. Հակոբյան, Ստ. Տ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Խ. Բարսեղյան, Հայաստանի և հարակից շրջան-

ների տեղանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, 1986, էջ 730։ 
28 ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, կազմեց Լ. Խաչիկյան, էջ 335։ 
29 Մայր ցուցակ, հ. Զ, էջ 822։ 



 

462 Կարեն Մաթևոսյան  

Նույն դարի մեկ այլ հիշատակարանի համաձայն՝ մատյանը (ՄՄ ձեռ. 966) 

գրվել է «ի վանքս Վըժանայ»։ Մայր ցուցակում գրչության վայր է նշված «Վը-

ժանաց վանք» (տե՛ս նաև անվանացանկերը)30։ Սխալը թերևս չէր լինի, եթե ձե-

ռագրի նկարագրողը ծանոթ լիներ ԺԴ դարի հիշատակարանների՝ Լ. Խաչիկյանի 

հրատարակությանը, որտեղ Արագածոտն գավառի Վժանի (այժմ Ուջան) վան-

քից, նույն 1304 թվականի ներքո միանգամից երկու ձեռագիր ու հիշատակա-

րան է նշված31։ 

Հիշատակարանային տվյալների և այլ նշումների նկատմամբ անուշադրու-

թյունը սխալների է հանգեցրել նաև որոշ հատորների անվանացանկերում։ Օրի-

նակ՝ Մայր ցուցակի Դ հատորում Հայոց Բագրատունի թագավորների շարքն 

ավելացել է մեկով, հայտնվել է «Գագիկ Գ Բագրատունի, թագաւոր Հայոց»32, 

որի դիմաց նշված էջերից առաջինում խոսքը Գագիկ Ա Բագրատունու մասին է, 

իսկ երկրորդում՝  Գագիկ Արծրունու։ Նույն հատորի տեղանունների ցանկում «Ա-

նի Դարանաղեաց» անվան դիմաց մատնանշված չորս էջից այդ բնակավայրին է 

վերաբերում միայն առաջինը, իսկ մյուս երեքում հիշատակված է Շիրակի Անին33։  

Ինչպես տեսնում ենք, Մայր ցուցակում հիշատակարանների հրատարակու-

թյան գործում ոչ միայն առանձին թերություններ կան, այլև սկզբունքային 

բնույթի բացթողումներ ու սխալներ։ Փաստորեն, Ձեռագրագիտության բաժնի 

(մինչև 2019-ի ապրիլը՝ «Մայր ցուցակի և ձեռագրագիտության բաժին») աշ-

խատողներն այնքան էլ «կատարելապէս» չեն տիրապետում հիշատակարաննե-

րի մշակման «գրեթէ բոլոր նրբութիւններին»։ Շատ բարձր գնահատելով այդ 

բաժնի կատարած մեծածավալ աշխատանքը՝ կարծում եմ, որ այն պետք է կա-

րողանա քննադատաբար վերաբերվել նաև սեփական գործին՝ փորձելով Մայր 

ցուցակի առաջիկա հատորներում հիշատակարանների հրատարակության ժա-

մանակ առնվազն չկրկնել վերը մատնանշված սխալների տեսակները։  

Նշված թերությունների մի մասը մտորելու տեղիք է տալիս նաև հետևյալ 

հարցի առնչությամբ։ Հայտնի է, որ Մատենադարանում, հիմնականում տեղի 

հավաքածուի հիման վրա, շուրջ 40 տարվա ընթացքում (1950-1988 թթ.) հայե-

րեն ձեռագրերի հիշատակարանների 9 ստվար հատորներ են հրատարակել հայ 

ձեռագրական մշակույթի քաջագիտակ մասնագետներ Լևոն Խաչիկյանը, Արտա-

շես Մաթևոսյանը և Վազգեն Հակոբյանը։ Սակայն Մայր ցուցակի հատորներից 

                                                
30 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Գ, կազմեց՝ Օննիկ 

Եգանեան, Երեւան, 2007, էջ 1502, 1504, 1951, 1989։ 
31 ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, կազմեց Լ. Խաչիկյան, էջ 22, 28։ 
32 Մայր ցուցակ, հ. Դ, էջ 1524։ 
33 Նույն տեղում, էջ 1489։ 
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ընթերցողը բոլորովին այն տպավորությունը չի ստանում, որ դրանք հիշատա-

կարանների հրատարակության հարուստ ավանդույթներ ունեցող հաստատու-

թյան ծնունդ են։ Ձեռագիր նկարագրող յուրաքանչյուր ոք ներկայանում է որ-

պես տվյալ մատյանի հիշատակարանների առաջին բացահայտող, առաջին վեր-

ծանող ու հրատարակիչ։ Մինչդեռ այդ հիշատակարանները մեծ մասամբ հրա-

տարակված են։ Պետք է ասել, որ Մայր ցուցակի Ա-Ե հատորներում հիշատակա-

րանների ժողովածուներն ընդհանրապես չեն նշված, որն էական բացթողում է 

եղել։ Զ հատորից սկսած այս մոտեցումը փոխվել է, միայն թե ոչ բոլոր դեպքե-

րում են հիշատակարանների հրատարակությունները հղվում։ Կարծում եմ, որ 

Մայր ցուցակում տեղ գտած հիշատակարանների համար պետք է անպայման 

նշվեն (հղվեն) դրանց առաջին կամ նախորդ հրատարակությունները, ինչպես 

նաև հաշվի առնվեն նախորդ հրատարակիչների կատարած առավել կարևոր 

դիտարկումները։  
Դրական եմ համարում, որ Գրախոսությունն առիթ ստեղծեց խոսելու Մայր 

ցուցակում հիշատակարանների հրատարակություններում տեղ գտած թերու-
թյունների մասին։ Դրանք, ի դեպ, ավելի ծանրակշիռ են, քան այն վրիպում-
վրիպակները, որոնք տեղ են գտել ԺԴ դարի հիշատակարանների Ա հատորում։ 

Ինչ վերաբերում է գիտաշխատողների թվով Մատենադարանի ամենամեծ՝ 
Ձեռագրագիտության բաժնի՝ հիշատակարանների ժողովածուների հրատարա-
կությամբ զբաղվելու ցանկությանը, ապա կարծում եմ, որ դրա համար ոչ մի 
խոչընդոտ չկա։ Կարելի է, տնօրինության հետ համաձայնեցնելով, նոր հայտնա-
բերված ձեռագրական միավորներով ու հրատարակությունների նյութերով 
լրացնել ԺԵ դարի հիշատակարանները, ամբողջացնել ԺԷ դարի հիշատակարան-
ները՝ դարավերջի 40 տարվա նյութը հրատարակելով, ձեռնարկել ԺԸ դարի հի-
շատակարանների հավաքման հսկայական աշխատանքը։ Միևնույն ժամանակ 
շատ օգտակար կլինի, եթե Ձեռագրագիտության բաժինը, հիմնական գործա-
ռույթ ունենալով Մայր ցուցակի հրատարակությունը, վերջապես ձեռնարկի 
նաև Ձեռագրատանը պահվող բազմահատոր անտիպ ձեռագրացուցակների 
հրատարակությունը, որոնք հիշատակարանային և ձեռագրագիտական հսկա-
յական նյութ են պարունակում։  

 
Այժմ մի քանի խոսք բուն Գրախոսության մասին՝ որպես խորհուրդ իմ 

երիտասարդ գործընկերներին։ Ընդհանրապես, գրախոսությունը գիտական 
աշխատության այն տեսակն է, որը հեղինակից պահանջում է առավելագույն 
ուշադրություն։ Քանի որ գրախոսվող աշխատության մեջ սովորաբար նշվում 
են թերություններ, ապա գրախոսությունը պետք է հնարավորինս զերծ լինի 
դրանցից։  
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Նախ ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել այն բանի վրա, որ եթե զուգահեռ 
սյունակներում բերվում են գրախոսվող գրքի տեքստը և ձեր ուղղումները, ապա 
պիտի չափազանց բծախնդիր լինել։ Գրախոսության մեջ ունեք նման մի հատ-
ված, ուր տպագրված հիշատակարանի «ի հալալ [ընչից] իմոց» բառերը «Մեր 
ընթերցումը» խորագրի ներքո բերվել է «ի հալեալ [ը]ն[չից] իմոց» ձևով 
(նկ. 4)։ Ենթադրելի է, որ ուզում եք ասել, թե տպագրում գրչի սխալագրությունը 
չի նկատվել, որը «հալալ»-ի փոխարեն գրել է «հալեալ»։ Բայց այդ դեպքում 

պիտի համապատասխան ձևով ցույց տրվեր, որ «ե» տառը սխալ է, և այն բուն 

տեքստից տարբերվող (թեք կամ ուղիղ) ձևով գրվեր։ Այլապես, այս տեսքով, 
ստացվում է, որ «ի հալալ ընչից իմոց» հայտնի ձևակերպման մեջ ճիշտ եք հա-

մարում «հալեալ» գրելաձևը, որը սխալ է։ 

Գրախոսվող գիրքը հղելով՝ գրում եք «էջ Զ-Թ.» (էջ 393), «էջ Ժ.» (էջ 394) 

և այլն։ Սակայն գրքում նման էջակալում գոյություն չունի։ Այնտեղ կան էջ 6-9 

և էջ VI-IX, էջ 10 և էջ X և այլն։ Ընդունված կարգ է, որ հղում կատարելիս 

նշվում է էջակալման այն տեսակը, որն օգտագործված է տվյալ հրատարակու-

թյան մեջ։ Այն փոխելը ցանկության կամ նախասիրության հարց չէ, պարզապես 

անճշտություն է։ Ի դեպ, Գրախոսության մեջ մի տեղ, թերևս վրիպմամբ, ճիշտ 

է գրված՝ «էջ III» (էջ 402)։ 

Նույնպիսի կամայական մոտեցում է առկա նաև Գրախոսության հղումնե-

րում, որտեղ բոլոր գրքերի անունները համատարած գրված են դասական ուղ-

ղագրությամբ։ Հանրահայտ է, որ եթե գիտական աշխատության կամ ատենա-

խոսության մեջ հեղինակը, օրինակ՝ ԺԹ դարում տպված գրքի վերնագիրը գրում 

է արդի ուղղագրությամբ, ապա այն համարվում է սխալ։ Ընդունված կարգ գո-

յություն ունի՝ գրքի հեղինակի անունն ու վերնագիրը հղվում է ըստ տվյալ հրա-

տարակության տիտղոսաթերթի՝ պահպանելով ուղղագրությունը։ Ավելացնեմ, 

Նկ. 4. Գրախոսության հատված, «Բանբեր Մատենադարանի», 2019, № 28, էջ 403։ 



 

 

 Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների... 465 

որ տողատակի հղումներում գրքերի տվյալների ներկայացման մեջ միանմանու-

թյան կարգը չի պահպանված34։ 

Գրախոսության մեջ Լ. Խաչիկյանի 1950 թ. հրատարակության անվանումը 

համառոտված է «ԺԴ. դ. յիշ-ք.» ձևով (էջ 390, տղտկ. 1, էջ 391 և այլուր), իսկ 

գրախոսվող գրքինը՝ «ԺԴ. յիշ-ք, Ա.» (էջ 393, 394 և այլուր), որով կիրառվում 

է «յիշատակարանք» գրաբարյան կազմությամբ բառը, որպիսին այդ գրքերի 

վերնագրերում չկա։  

Գրախոսության ուղղագրությունը Ձեր ընտրությունն է։ Բայց գրում եք 

«թե» (էջ 390), «պետք» (էջ 394), «կետադրութեան» (էջ 403), պետք է լինի՝ 

թէ, պէտք, կէտադրութեան, նաև՝ «Օնիկ Եգանեան» (էջ 398), ճիշտը՝ «Օննիկ 

Եգանեան» (կարելի էր տեսնել 391 էջի տողատակում)։ Գրախոսության մեջ 

կարդում ենք՝ «կազմուում», «թուայնացուում» (էջ 391), այնուհետև՝ «յարաբեր-

ւում» (էջ 394), հետո՝ «հրատարակուում», «թուարկուում» (էջ 395), «թուում» 

(էջ 399), քիչ անց՝ «գործադրւում» (էջ 405) և այլն։ Իհարկե, երկու ձևն էլ («ւու» 

կամ «ուու»), կիրառելի են, բայց հոդվածում պետք է ընտրել մեկը, այլապես 

անգամ միևնույն էջում տեսնում ենք նույն բառի «գրուում է» և «չեն գրւում» 

գրելաձևերը (էջ 404)։ 

Գրախոսության մեջ առկա են տարբեր կարգի այլ անճշտություններ, ան-

փույթ կազմված նախադասություններ և այլն35։ Մատենադարանի ձեռագրերը 

նշելիս հիմնականում գրված է՝ «ՄՄ» (էջ 400, 402, 403), բայց նաև՝ «ՄՄ ձեռ.» 

(էջ 393) կամ՝  «ձեռ. ՄՄ» (էջ 404)։ Սա մտածել է տալիս, որ Գրախոսության 

վրա թերևս երկուսից ավելի հեղինակ է աշխատել և ամեն մեկը գրել է իր ձևով։ 

Տարօրինակ է նաև իմաստային սխալի առկայությունը անգլերեն և ռուսերեն 

ամփոփումներում36։  

                                                
34 Գրախոսության 1-ին և 2-րդ տողատակերում նշված են հղված գրքերի հրատարակչու-

թյունները (էջ 390), 3-րդ տողատակի 8 գրքերից ոչ մեկը նման տվյալ չունի (էջ 391)։ Հաջորդ 

տողատակերում նույն պատկերն է, որոշ գրքերի հրատարակչության անունները նշված են, 

մյուսներինը՝ ոչ։ 
35 «…գրքին յաջորդելու են ԺԴ. դարի յիշատակարանների եւս երեք հատոր…» (էջ 393), կամ 

պետք է լինի «յաջորդելու է» կամ՝  «երեք հատորներ»։ «ՌԳՃԻԵ. 1325… ի թիւ Հայոց ՉՀ. 

1321» (էջ 400)։ Այստեղ արաբական թվանշաններով թվերը պետք է վերցվեին փակագծի մեջ։ 

Ի դեպ, տողատակում հղված է Մայր ցուցակի Բ հատորը (էջ 1268), որտեղ դրանք 

փակագծերում են։ Գրախոսվող գրքի հրատարակչությունը նշված է «Նայիրի» հրատ. (էջ 

392), պետք է լինի «Նաիրի» հրատ.։ Կան պարզ վրիպակներ՝ «երեւեւմ է» (էջ 398) 

«հանգամանաք» (էջ 405)։  
36 Ամփոփումների մեջ գրված է. “In 2018 the long-awaited first volume was published, 

containing the colophons of the first quarter of the fourteenth century, several times more 

numerous than those comprising the first edition”, “В 2018 году вышел в свет 

долгожданный первый том, содержащий колофоны первой четверти 14-го века, 
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Իհարկե, վերը նշված թերությունների մի մասին կարելի էր նաև չանդրա-

դառնալ, դրանք համարելով մանրուք, բայց այս դեպքում դա արդարացված է, 

քանի որ սովորական շարադրանքում տարբեր կարգի բազմաթիվ անճշտու-

թյուններով հագեցած Գրախոսության նշանակետն է դարձել 640 էջանոց մի 

գիրք, որի շուրջ 90 տոկոսը գրաբարով բնագիր է։  

1950 թ. Լևոն Խաչիկյանի հրատարակած «ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի 

հիշատակարաններ» հատորյակում դարի առաջին քառորդի 253 հիշատակա-

րանի դիմաց 2018 թ. լույս տեսած ժողովածուն ընդգրկում է 459 հիշատակա-

րան, որոնց բնագրերում կատարվել են նաև բազմաթիվ լրացումներ ու 

ճշգրտումներ։ Այն հսկայական աղբյուրագիտական նյութ է պարունակում և օգ-

տակար է առաջին հերթին պատմաբանների, ինչպես նաև բանասերների, լեզ-

վաբանների, արվեստաբանների, ազգագրագետների և ընդհանրապես միջնա-

դարագետների համար (այս մասին ես բազմաթիվ դրական արձագանքներ եմ 

լսել)։ Իհարկե, ցավալի է, որ այնտեղ տեղ են գտել նաև Գրախոսության մեջ 

նշված թերություններն ու վրիպակները, սակայն, կատարված աշխատանքի 

ծավալի ու արժեքի համեմատ, դրանք, մեծ հաշվով, մանր բաներ են։ 

 

Ուզենք թե չուզենք, այս խնդիրը նաև բարոյական կողմ ունի, քանի որ նրա 

բոլոր մասնակիցները նույն հաստատության՝ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատե-

նադարանի աշխատակիցներ են, այստեղ է հրատարակվել գիրքը և գրվել Գրա-

խոսությունը։ Այդ գրության մեջ հարց կա Ա. Ղազարոսյանին. «ինչո՞ւ է ինքը 

նոյն յիշատակարանը յապաւուած տպագրել» (էջ 397): Բայց մի ուրիշ հարց է 

առաջանում, արդյոք հնարավոր չէ՞ր, գործի շահից ելնելով կամ թեկուզ գոր-

ծընկերոջ ավագությունը հարգելով, պարզապես այդ մասին բանավոր հարցնել 

նրան։ Գուցե պատասխանը բավարարեր Գրախոսության հեղինակներին, և 

նրանք այլևս հարկ չհամարեին այդ կետի մասին գրել։ Եվ ընդհանրապես, կար-

ծում եմ, որ նույն հիմնարկում ծագած նման գիտական հարցերը նպատակա-

հարմար է քննարկել կլոր սեղանի շուրջը և ոչ թե մամուլի էջերում։ 

Ուզում եմ ավելացնել, որ Լիլիթ Հովսեփյանը և Դավիթ Ղազարյանը Մատե-

նադարանի խոստումնալից գիտաշխատողներից են, գիտական աստիճան ունե-

ցող և անձամբ ինձ համար համակրելի մարդիկ։ Եվ մի էական նկատառում. եթե 

                                                
число которых в несколько раз превышает вошедшие в первое издание” (էջ 406)։ Նոր 

հրատարակության մեջ հիշատակարանների թիվը նախորդ հրատարակությանը չի գերա-

զանցում «մի քանի անգամ» (ինչպես նշված է ամփոփումներում)։ Այստեղ Լ. Խաչիկյանի 

հրատարակած 253 հիշատակարանի դիմաց տեղ է գտել 459 միավոր։ Այս տվյալները նշված 

են գրքի սկզբում դրված իմ խոսքում (ԺԴ, մասն Ա, էջ II)։ Ըստ այդմ՝  նոր հրատարակության 

մեջ ավելացել է 206 միավոր, որը հնի համեմատ անգամ կրկնակի չէ։ 
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իմ հրապարակումը որևէ մեկի դժգոհությունն առաջացնի, խնդրում եմ անմի-

ջապես հիշել, որ սա ընդամենը պատասխան է, կամ, այլ կերպ ասած, հենց Գրա-

խոսությունն է առիթ և նյութ տվել այս գրության համար։ 

Գրքում իր գրած առաջաբանի վերջում Արփենիկ Ղազարոսյանը բազմաթիվ 

անուններ թվարկելով՝ շնորհակալություն է հայտնում աշխատանքի ժամանակ 

այս կամ այն կերպ իրեն աջակցած գործընկերներին։ Նաև երախտագիտու-

թյամբ նշելով հիշատակարանների հեղինակ միջնադարյան գրիչներին՝ նա իր 

խոսքը եզրափակում է ընթերցողին ուղղված նրանց իսկ բառերը կրկնելով՝ 

«Սխալանաց անմեղադիր լերուք, զի կար մեր այսչափ էր» (ԺԴ, մասն Ա, էջ XII)։ 

Հիշատակարաններում բանաձևային արժեք ստացած այս խոսքերը, պարզ 

խնդրանք լինելուց բացի, նաև բարոյախոսական իմաստ ունեն։ Իհարկե, խոսքը 

միջնադարյան բարոյախոսության մասին է, որը մեր օրերում թերևս այնքան էլ 

պահանջված չէ։ 
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ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀԱՆԴԵՍԻ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

1.  Հոդվածին և ամփոփումներին վերնագրից հետո պետք է նախորդեն 

բանալի բառեր՝ թվով 8-10: 

2.  Հոդվածին պետք է հետևի ամփոփում՝ ռուսերեն և անգլերեն (ֆրանսերեն, 

գերմաներեն)՝ 100-300 բառ ծավալով: Այլալեզու հոդվածների դեպքում 

ամփոփումները համապատասխանաբար հայերեն են և երրորդ լեզվով: 

Ամփոփման վերնագիրն ու հեղինակի անունը ձևավորել ինչպես հոդվա-

ծի հիմնական բնագրում՝ առանց «Ամփոփում», “Резюме”, “Summary” 

և նման նշումների: 

3.  Հայերենի համար օգտագործել AMM MairTcutcak (unicode) տառա-

տեսակը: Ռուսերեն և լատինատառ մասերը շարել Times New Roman 

տառատեսակով: Հիմնական բնագրի տառերը՝ շեղ (italic), չափը՝ 12, 

տողատակինը՝ ուղիղ, չափը՝ 10: 

4.  Հայերեն հատուկ անուններն ու եզրերը լատինատառ տառադարձելիս 

հետևել Library of Congress Romanization Table-ին՝  

 

ա – a բ – b գ – g դ – d ե – e զ – z է – ē ը – ĕ թ – t‘ ժ – zh 

ի – i լ – l խ – kh ծ – ts կ – k հ – h ձ – dz ղ – gh ճ – ch մ – m 

յ – y ն – n շ – sh ո – o չ – ch‘ պ – p ջ – j ռ – ṛ ս – s վ – v 

տ – t ր – r ց – ts‘ ւ – w փ – p‘ ք – k‘ եւ– ew օ – ō ֆ – f  

 

5.  Աշխատությունների տողատակի հղումներում կիրառել միջազգայնորեն 

ընդունված հետևյալ ձևերը.  

ա. Գրքերի և պարբերականների վերնագրերը գրել շեղատառ (italic): 

բ.  Հոդվածների (և գրքերի գլուխների) վերնագրերը՝ ուղիղ (ոչ շեղ), չակերտ-

ների մեջ: 

գ.  Շարքերի վերնագրերը գրել փակագծերում ուղիղ՝ հրատարակման վայրից 

առաջ: 

դ.  Աշխատությանը վերաբերող տվյալներն իրարից բաժանել ստորակետով: 

ե.  Նույն աշխատության կրկին վկայակոչման դեպքում նշել միայն հեղի-

նակին և վերնագիրը կամ ճանաչելի ձևով համառոտել: 



 

 

  469 

զ. Եթե կրկին վկայակոչումն անմիջապես հաջորդում է առաջինին, գրել 

«Նույն տեղում» և էջահամարը (եթե փոխվել է): Եթե հաջորդաբար նույն 

հեղինակի տարբեր աշխատություններ են նշվում, գրել՝ «նույնի» և 

աշխատության տվյալները: 

է.  Սրանց գումարվում է ԲՄ-ում ավանդական դարձած՝ հեղինակի անունը 

թավ (bold), իսկ խմբագրի, կազմողի, թարգմանչի անունը թավ և շեղ (bold 

+ italic) գրելու պահանջը: 

Օրինակներ՝  

Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան, համահավաք քննական բնա-

գիրը, թարգմանությունը գրաբարից ռուսերեն, առաջաբանը և ծանոթա-

գրությունները Ս. Ս. Արևշատյանի, Երևան, 1960, պրակք ԺԷ., էջ 132: 

Paul J. Alexander, “Medieval Apocalypses as Historical Sources,” Amer-

ican Historical Review, 73, 1968, p. 998: 

Մովսէս Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի (ՄՀ1, ԺԵ. 

հատոր, Ժ. դար), Երևան, 2011, էջ 27-437 

Philonis Alexandrini Quaestiones in Genesim et in Exodum. Fragmenta 

Graeca, ed. F. Petit (Les oeuvres de Philon d’Alexandrie 33), Paris, 1978  

6.  Հաճախակի հղվող աղբյուրների համար մշակել համառոտագրու-

թյուններ, որոնց ցանկը կցել հոդվածի վերջում: 

7.  Գլխավոր հավաքածուներում պահվող հայերեն ձեռագրերը հիշատակել 

հետևյալ հապավումներով.  

ՄՄ 1746 (Մաշտոցի անվան Մատենադարան): 

Եղմ. 1903 (Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց վանք): 

Վնտկ. 456 (Վենետիկի Մխիթարյան միաբանություն): 

Վիեն. 2159 (Վիեննայի Մխիթարյան միաբանություն): 

Փրզ. 58 (Փարիզ, Ֆրանսիայի Ազգային գրադարան): 

(Մնացած հավաքածուների համար հապավումներ կմշակվեն ըստ 

անհրաժեշտության: Առաջարկում ենք ծանոթանալ հետևյալ կայքէջում զետեղ-

ված և միջազգայնորեն կիրառվող հապավումներին՝ Coulie, Liste des sigles 

utilisés pour désigner les manuscrits (Coulie – 2002), http://sites. uclouvain. 

be/aiea/wp-content/uploads/2014/03/Sigles. pdf): 

 

                                                
1 = Մատենագիրք հայոց: Այլ հանրահայտ հապավումներ են ՊԲՀ = Պատմաբանասիրական 

հանդես, ԲՄ = Բանբեր Մատենադարանի, ՀԱ = Հանդէս ամսօրեայ, Լ = Լրաբեր 
հասարակական գիտությունների, ԲԵՀ = Բանբեր Երևանի համալսարանի, REArm = Revue 

des Études Arméniennes: 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԷՈՐԳ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ 

Սենեքերիմ Տէր-Յակոբեան՝ պետականացուած  

Մատենադարանի առաջին տնօրէնը ................................................................ 5 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ԴԵՅՎԻԴ Թ. ՌՈՒՆԻԱ 

Փիլոնի հայերեն թարգմանությունները և արդի փիլոնագիտությունը ............ 29 

ԱՆՆԵՎԻՍ ՎԱՆ ԴԵՆ ՀՈՒՔ 

Փիլոնի երկերի քրիստոնեական ընկալումը Ալեքսանդրիայում ....................... 47 

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԽԱՉԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Գրիգոր Երևանցի՝ ԺԷ. դարի երկրորդ կեսի մի արդյունաշատ գրիչ. 

 Ա. Գրիչը և նրա ձեռագրական ժառանգությունը ........................................... 57 

ՏԻԳՐԱՆ ՍԻՐՈՒՆՅԱՆ, ՏԱԹԵՎԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 

«Սահման քերականութեան».  առաջին հունալատինատիպ մանր   

քերականությունը (ԺԷ. դար) .......................................................................... 81 

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՋՈՒԼԻԵՏՏԱ ԷՅՆԱԹՅԱՆ 

Երկրագնդի մասին գիտելիքները հայ իրականության  

մեջ մինչև XIII դ.՝ Հովհաննես Երզնկացի .....................................................111 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ՇԱՎԱՐՇ ԱԶԱՏՅԱՆ 

Ոսկյանների վկայաբանական զրույցի մատենագրական ու  

պատմական հենքը .......................................................................................126 
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ՀԱՅԿԱԶ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

1826-1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմի   

հայկական աղբյուրները ...............................................................................146 

ԱՐՎԵՍՏ 

ՕՎՍԱՆՆԱ ՔԵՇԻՇՅԱՆ 

Մատենադարանի նոր ստացված Հմր 11219 ձեռագիր թերթերը՝  

հայկական մանրանկարչության նորահայտ օրինակ ....................................161 

ԴԱՎԻԹ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

Մի եզակի մագաղաթյա տպագրություն   

(Մաշտոցյան Մատենադարանի ձեռ. Հմր 10665) ...........................................189 

ԱՐՄԱՆ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ, ԱՐՓԻՆԵ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 

Նորահայտ պատառիկներ Մեղրիի Ս. Հովհաննես  

եկեղեցու պեղումներից ................................................................................198 

ՄՈՆԹԵ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 

Առանձին տաճարիկ-մոդելները  որպես մասանց պահարաններ ..................207 

«ՀԱՅՈՑ ԱՐԵՎԵԼԻՑ ԿՈՂՄԱՆՔ (ԱՐՑԱԽ, ՈՒՏԻՔ). ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ» (2019, ՕԳՈՍՏՈՍԻ 26-27, ԳԱՆՁԱՍԱՐ, ԱՐՑԱԽ)  

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ 

ՎԱԼԵՆՏԻՆԱ ԿԱԼՑՈԼԱՐԻ 

Բացման խոսք ..............................................................................................215 

ՀԱՄԼԵՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

Արցախի արևելյան մուտքով դամբարան-մասունքարանները և  

Աղվանից եկեղեցու քաղաքական ու գաղափարածիսական  

առանձնացման  խնդիրները V-VI դարերում ...............................................218 

ՆԱԶԵՆԻ ՂԱՐԻԲՅԱՆ 

Վաչագանի վեպը և խաչի պաշտամունքի առանձնահատկությունները  

վաղքրիստոնեական Աղվանքում ..................................................................239 
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ԱՐՏԱԿ ՄԱՂԱԼՅԱՆ 
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