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Սիրելի՛ բարեպաշտ զաւակներ Մեր,
Սկսուել է Մեծ պահքը։ Մուտք ենք գործել Մեծ պահքի շրջան՝ մեզ
պատուհասած պատերազմի ողբերգութեան ցաւը մեր հոգիներում։ Արցախի եւ մեր ազատ ու անկախ ապրելու իրաւունքի համար մղուող պատերազմում հերոսաբար զոհուեցին մեր բազում զաւակներ, կորցրեցինք
Արցախ աշխարհի զգալի մասը։ Այս ողբերգական իրադարձութիւնները
որոշապէս նաեւ հետեւանք էին քրիստոսապատուէր սիրուց հեռանալու,
անհամերաշխութեան, ներքին ու արտաքին անվտանգութեան ու սպառնալիքների դէմ զգօնութեան պակասի, ազգային արժէքների շուրջ համախումբ եւ միակամ լինելու նախանձախնդրութեան տկարացման։
Հոգեւոր կեանքի այս առանձնայատուկ ժամանակաընթացքի մէջ կոչուած ենք զղջման ու ապաշխարութեան զգացումներով ընթանալու ինքնաքննութեան, սխալներին անդրադառնալու, թերութիւնները սրբագրելու լուսաւոր ուղիով՝ ունկնդիր առաքեալի պատգամին. «Ապաշխարեցէ՛ք
եւ դարձի՛ եկէք ձեր մեղքերը ջնջելու համար, որպէսզի հանգստի ժամանակները գան Տիրոջ ներկայութիւնից» (Գործք Գ. 19—20)։ Ապաշխարութիւնը տկարութիւնից նորոգութիւն տանող այն ճանապարհն է, որով
մաքրագործւում է, նուիրագործւում անձը, վեր ելնում անկումից ու սայթաքումներից՝ ընթանալու դէպի կատարելութիւն։ Անկեղծ եւ սրտաբուխ
ապաշխարութիւնը Տիրոջ գթութիւնն է տարածում հաւատացեալի եւ ժողովրդի կեանքում՝ հեռացնելով չարի փորձութիւններից։ Սուրբ Յովհան
Ոսկեբերանն ասում է, որ ապաշխարութեանը միանում է Աստծոյ բարեգթութիւնը, որով հեղւում են երկնային ողորմութիւնը, տէրունապարգեւ
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մխիթարութիւնն ու շնորհները։ Երկնային օրհնութիւնների ու բարիքների աղբիւրը նաեւ ազգի կեանքում բացւում է համընդհանուր ապաշխարութեան ու զղջման միջոցով, ինչպէս որ Աստուած խոստանում է Սուրբ
Գրքում. «Եթէ Իմ ժողովուրդը, որի վրայ Իմ անունն է դրուած, զղջայ,
աղօթի եւ Իմ երեսը փնտրի ու յետ դառնայ իր չար ճանապարհներից,
Ես էլ երկնքից կը լսեմ, կը ներեմ նրանց եւ կը բուժեմ նրանց երկիրը»
(Բ. Մնաց. Է 14): Արդ, Մեծ պահքի կարեւոր այս ժամանակահատուածը ծառայեցնենք զղջմամբ ու ապաշխարութեամբ մեր հոգու եւ կեանքի մաքրման համար եւ ընթանանք աստուածահաճոյ ճանապարհով։ Այս
գիտակցութեամբ եւ Աստծոյ օգնականութեամբ մենք կարող կը լինենք
հոգեւոր զօրութիւն եւ ուժ գտնել՝ յաղթահարելու մեր երկրի հասարակական կեանքում լարուած իրավիճակը, յառնած բազմաթիւ հիմնախնդիրներն ու մարտահրաւէրները եւ շարունակել մեր ստեղծագործ, հաւատաւոր կեանքի ընթացքը։
Մեր սրտաբուխ աղօթքն ենք վերառաքում առ Բարձրեալն Աստուած,
որ Իր բազում ողորմութիւնները շնորհի ազգիս հայոց, Սուրբ Հոգու սփոփանքը պարգեւի վշտացեալ սրտերին եւ Իր գթառատութիւնն ու պահպանութիւնը տարածի աշխարհասփիւռ մեր ժողովրդի ու մեր հայրենիքի վրայ։ Թող Աստծոյ բարի հայեացքի ներքոյ Տիրոջ զօրակցութեամբ
իրականութիւն դառնան մեր ժողովրդի բարի իղձերը՝ նեղութիւններից
ու դժուարութիւններից յառնելու դէպի բարձունքը յաղթանակների եւ
յաջողութիւնների՝ ի զօրացումն մեր պետութեան եւ ի բարօրութիւն ազգիս։ Եւ թող մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի սէրը եւ երկնապարգեւ
շնորհները միշտ լինեն մեզ հետ եւ ամէնքի. ամէն։
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Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՈՒՂԵՐՁԸ
ՍՈՒՄԳԱՅԻԹԻ ԶՈՀԵՐԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ԱՌԻԹՈՎ
(28 փետրուարի 2021 թ.)

Սիրելի՛ բարեպաշտ ժողովուրդ,
Այսօր ոգեկոչում ենք 1988 թ. Ադրբեջանի իշխանութիւնների կողմից
կազմակերպուած Սումգայիթի ջարդերի զոհերի յիշատակը։
Խորհր դա յին Միու թեան փլու զու մից յե տոյ ան կա խա ցան Միութեան կազմում գտնուող երկրները, եւ Արցախի մեր ժողովուրդը նոյնպէս ինքնորոշման իրաւունքով հռչակեց անկախ ապրելու իր կամքը։
Այս արդար որոշման դէմ Ադրբեջանի ողջ տարածքում ձեռնարկուեց
հայորդիների ջարդ ու կոտորած: Սումգայիթեան ոճրագործութիւնների կազմակերպիչները ծրագրած նոր եղեռնագործութեամբ պարբերաբար զինուած յարձակումների էին ենթարկում Արցախն ու Հայաստանի
սահմանամերձ շրջանները։ Անցեալ տարի Ադրբեջանը Թուրքիայի եւ
ահաբեկչական խմբաւորումների հետ լայնածաւալ ռազմական գործողութիւններ ձեռնարկեց Արցախի Հանրապետութեան դէմ՝ դաժանաբար գնդակոծելով երկրի տարածքը։ Զոհուեցին խաղաղ բնակիչներ,
հայրենեաց պաշտպան մեր շատ զաւակներ, տեղահանուեցին բազմահազար հայորդիներ, աւերուեցին հոգեւոր-մշակութային կոթողներ ու
յուշարձաններ, կորցրեցինք Արցախի զգալի մասը, եւ դեռ կան անյայտ
կորածներ ու գերեվարուածներ։ Ցաւով ենք անդրադառնում, որ պատերազմի դադարից յետոյ տակաւին տեղ են գտնում բռնութիւններ
ու չարագործութիւններ, ոտնահարւում մեր երկրի ու ժողովրդի իրաւունքները: Այս ողբերգական իրողութիւնները, արցախեան երկրորդ
պատերազմի արհավիրքները վկայում են, որ Արցախը չի կարող լինել
Ադրբեջանի կազմում։
Սի րե լի նե՛ր, պա տե րազ մի պատ ճա ռած կո րուստ նե րի ցաւը մեր սրտե րում՝ միաս նա բար ամէն ջանք ի գործ պի տի դնենք՝
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յաղթահարելու աղէտալի հետեւանքներն ու փորձութիւնները, զօրացնելու մեր հայրենիքը եւ կերտելու մեր կեանքի նոր ձեռքբերումներն
ու յաջողութիւնները։
Խոնարհուելով մեր զոհերի վառ յիշատակի առջեւ՝ ի խորոց սրտի
աղօ թում ենք նրանց հո գի նե րի հանգս տու թեան ու խա ղա ղու թեան
հա մար։ Հայ ցում ենք, որ Աստուած Իր ողորմութիւ նը, շնորհներն ու
բա րեգ թու թիւ նը տա րա ծեալ պա հի հա մայն մեր ժո ղովր դի եւ մեր
հայ րենիքի վրայ եւ պահ պա նի ամենախնամ Իր Սուրբ Աջի հովանու
ներքոյ. ամէն։

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆՔ

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ
(25 փետրուարի 2021 թ.)

Մ

այր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը, տեղեկանալով բարձրագոյն հրամանատարական կազմի եւ դրան յաջորդած ՀՀ վարչապետի յայտարարութիւններին, խոր մտահոգութեամբ հետեւում է դրանց շուրջ ընթացող
զարգացումներին։ Յետպատերազմեան ճգնաժամային այս իրավիճակում, երբ հայրենիքը դիմագրաւում է քաղաքական, տնտեսական եւ հասարակական բազմաթիւ մարտահրաւէրների, մեղադրանքների եւ քաղաքական հաշուեյարդարների չընդհատուող կոչերը վտանգում են ազգային միաբանութիւնն ու անվտանգութիւնը։
Մայր Աթոռն անթոյլատրելի եւ կործանարար է համարում իրավիճակի յետագայ սրումը՝ կոչ անելով մեր ժողովրդին դրսեւորել խոհեմութիւն եւ պատասխանատուութիւն, չտրուել սադրանքներին եւ զերծ մնալ
քաղաքացիական բախումներից։
Մայր Աթոռը յորդորում է ՀՀ նախագահին, վարչապետին, ԱԺ նախագահին, կառավարութեան անդամներին եւ բոլոր քաղաքական ուժերի
առաջնորդներին ստեղծուած ծանրագոյն իրավիճակից ելքեր փնտրել
բանակցային սեղանի շուրջ՝ ի սէր մեր հայրենիքի եւ ժողովրդի։
Թող Ամենախնամ Աստուած Իր Սուրբ Աջի հովանու ներքոյ խաղա ղու թեան եւ ան դոր րի մէջ պա հի մեր հայ րե նի պե տու թիւնն ու
մեր ժողովրդին։
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(26 փետրուարի 2021 թ).

Մ

այր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում գումարուած Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի ժողովի ընթացքում անդրադարձ կատարելով արցախեան պատերազմին, Հայաստանի ու Արցախի առջեւ ծառացած յետպատերազմեան
ներքին եւ արտաքին մարտահրաւէրներին, նաեւ համակողմանիօրէն
քննարկելով հայրենիքում տեղ գտնող զարգացումները, մասնաւորապէս
փետրուարի 25-ին ՀՀ զինուած ուժերի հրամանատարութեան յայտարարութեան եւ ՀՀ վարչապետի արձագանքի առիթով ստեղծուած դժուարին
կացութիւնը՝ մեր խոր մտահոգութիւնն ենք արտայայտում՝
— պատերազմի հետեւանքով հայրենիքում տիրող քաղաքական
ծանր իրադրութեան առընչութեամբ, որն օրէցօր խորացնում է տնտեսական, սոցիալական եւ հասարակական խնդիրները, էլ աւելի ծանրացնում
բարոյահոգեբանական անկեալ վիճակը,
— առկայ իրավիճակի յաղթահարման ուղղութեամբ ՀՀ իշխանութիւն նե րի կա տա րած քայ լե րի անար դիւ նա ւէ տու թեան, հա սա րա կական-քա ղա քա կան կա րեւո րա գոյն հար ցե րի վե րա բե րեալ խնդրա յարոյց դիր քո րո շում նե րի առըն չու թեամբ, որոնք յան գեց նե լու են նոր
պա ռակ տումների, առ կայ ներքին եւ ար տա քին մարտահրա ւէրների
ահագնացման, հայրենիքի ապագայի հանդէպ անվստահութեան արմատաւորման եւ արտագաղթի՝ լուրջ սպառնալիք դառնալով Հայաստա նի անվ տան գու թեան եւ Ար ցա խի յե տա գայ վե րա կանգն ման ու
առաջընթացի համար։
Անընդունելի ենք նկատում քաղաքական պայքարի շրջանակներում
սերմանուող ատելութիւնը եւ անհանդուրժողականութիւնը, փոխադարձ
անարգանքն ու հայհոյախօսութիւնը, քաղաքացիների զգացմունքների
շահարկումը, ի հետեւանս որոնց նաեւ երկրի հեղինակազրկումը միջազգային հանրութեան առջեւ։
Յորդորում ենք՝
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— իրաւապահ մարմիններին՝ զերծ մնալ խաղաղ ցոյցերի եւ հաւաքների ժամանակ բռնութիւններից եւ անհամաչափ ուժի կիրառութիւնից,
— մեր ժողովրդի զաւակներին՝ պահպանել հանդարտութիւն, վարուել
խոհեմութեամբ, օրինայարգութեամբ եւ ամենայն պատասխանատուութեամբ՝ չդադարելով լինել նախանձախնդիր եւ հետեւողական հայրենիքի շահերի պաշտպանութեան գործում։
Վերահաստատելով առկայ կացութեան հանգուցալուծման շուրջ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի արտայայտած դիրքորոշումները եւ օրհասական վիճակի լրջագոյն ցուցիչ դիտարկելով հայրենիքի անվտանգութեան երաշխաւոր հանդիսացող Հայոց բանակի որդեգրած մտահոգ
կեցուածքը՝ կոչ ենք անում Ազգային ժողովին եւ իշխանութեան միւս
կառոյցներին՝ անհրաժեշտ հետեւութիւնները անել եւ պատասխանատուութեան բարձր գիտակցութեամբ գործել ի սէր հայրենիքի եւ ազգի՝
նոր հիասթափութիւնների չառաջնորդելու մեր ժողովրդին հայրենիքում
եւ սփիւռքում։
Կոչ ենք անում ՀՀ իշխանութիւններին եւ ընդդիմադիր ուժերին՝
նպաստել համերաշխութեան հաստատմանը եւ խնդիրների հանգուցալուծումը փնտրել միմիայն համազգային ներուժի համախմբման մէջ՝ հեռու պահելով ժողովրդին հնարաւոր բախումներից։
Նաեւ յորդորում ենք զգուշաւորութիւն դրսեւորել Հայոց բանակի եւ
զօրականների առընչութեամբ գնահատականների հարցում եւ նպաստել
մեր բանակի սրբազան առաքելութեան արգասաւորմանը։
Ստեղծուած իրավիճակում Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին պիտի շարունակի ամենայն ջանք ի գործ դնել լարուած մթնոլորտի լիցքաթափման եւ ներհասարակական միասնականութեան ու համերաշխութեան վերականգնման ուղղութեամբ։
Աղօթում ենք ճգնաժամի արժանապատիւ յաղթահարման համար՝
հայցելով Ամենողորմ Աստծուն Իր Սուրբ Աջի հովանու ներքոյ անվտանգ
եւ խաղաղ պահել հայրենի մեր երկիրը եւ մեր ժողովրդին։
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Փ

ետրուարի 23-ից 26-ը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում, նախագահութեամբ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, տեղի ունեցաւ Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի ժողով՝ ընդլայնուած կազմով: Ժողովի նիստերն ատենապետեց Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի եկեղեցական հայեցակարգային բաժնի տնօրէն
Տ․ Վազգէն եպիսկոպոս Միրզախանեանը։
Քառօրեայ ժողովի ընթացքում քննարկուեցին պատերազմի հետեւանքով արձանագրուած կորուստների, ներքաղաքական իրավիճակի,
յետպատերազմեան վտանգների, զոհուածների ընտանիքների, գերութեան մէջ յայտնուածների, անյայտ կորածների, պատերազմից տուժած
միւս անձանց, ինչպէս նաեւ Արցախի հոգեւոր-մշակութային ժառանգութեան պահպանութեան հետ առընչուած խնդիրներ, եւ անդրադարձ
կատարուեց յիշեալ հարցերի ուղղութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
կողմից ձեռնարկուող քայլերին։
ԳՀԽ անդամները կարեւորեցին Եկեղեցու հետեւողական ջանքերը՝
ի նպաստ հանրային կեանքում առկայ զանազան մարտահրաւէրների
յաղթահարման։ Կենսական նկատուեց անհրաժեշտ հոգեւոր խնամքի
հետ մէկտեղ շարունակելու դեռեւս պատերազմի օրերին Եկեղեցու նախաձեռնած հումանիտար աջակցութեան ծրագրերը՝ թեթեւացնելու պատերազմի հետեւանքով առաջացած սոցիալական խնդիրները, նպաստելու Հայաստանում ապաստան գտած արցախցի ընտանիքներին հնարաւորութեան դէպքում վերադառնալ իրենց բնակութեան վայրերը։
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդն ի մասնաւորի թելադրեց շարունակել գերութեան մէջ յայտնուածների վերադարձի եւ անյայտ կորածների
յայտնաբերման ուղղութեամբ տարուող աշխատանքները։
Մասնաւոր մտահոգութիւն արտա յայ տուեց ՀՀ զի նուած ուժերի
հրամանատարութեան փետրուարի 25-ի յայտարարութեան եւ վարչապետի արձագանքին հետեւած նոր լարուածութեան կապակցութեամբ,
որի առըն չու թեամբ Գե րա գոյն հո գեւոր խոր հուր դը հան դէս եկաւ
առանձին յայտարարութեամբ։
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ԳՀԽ անդամներին ներկայացուեց նաեւ Մայր Աթոռի կրթական
հարցերով ենթախմբի զեկոյցը ԿԳՄՍ նախարարութեան կողմից նախաձեռնուած կրթական բարեփոխումների եւ ի մասնաւորի՝ հանրակրթական դպրոցում «Հայոց Եկեղեցու պատմութիւն» առարկայի յետագայ դասաւանդման շուրջ նախարարութեան ներկայացուցիչների հետ
ունեցած քննարկումների արդիւնքների վերաբերեալ։ Տեղեկացուեց,
որ ենթախումբը կրթական բարեփոխումների կարեւորութիւնը դիտարկում է ապագայ սերնդի բացառաբար հոգեւոր-ազգային կրթութեան
եւ դաստիարակութեան համատեքստում եւ այս ուղղութեամբ պնդում
է Հայոց Եկեղեցու պատմութեան ամբողջական ծաւալով, իբրեւ առանձին առարկայ ուսուցման անհրաժեշտութիւնը։ Միաժամանակ մտահո գու թիւն ար տա յայ տուեց պե տա կան լիա զօր հա մա պա տաս խան
մարմնի կողմից առարկայի առընչութեամբ որդեգրուած ոչ ընդունելի
մօտեցումների կապակցութեամբ։
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը, ընդգծելով «Հայոց Եկեղեցու պատմութիւն» առարկայի դասաւանդման կարեւորութիւնը, թելադրեց ենթախմբին մէկ անգամ եւս գրութեամբ ԿԳՄՍ նախարարութեան ուշադրութեանը յանձնել «Հայոց Եկեղեցու պատմութիւն» առարկայի դասաւանդման հետ կապուած՝ Եկեղեցու դիրքորոշումները։
Քննութեան առնուեցին նաեւ բարեգործական որակուող ծրագրերի
շրջանակներում Մայր Աթոռի կողմից իրականացուող մի շարք ծառայութիւնների եւ աշխատանքների հետ կապուած հարցեր։ Ընդգծուեց,
որ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի բարեգործական մի շարք ծրագրեր պետական համապատասխան լիազօր կառոյցի կողմից որակուել են որպէս
այդպիսին, եւ աշխատանքներն այդ ուղղութեամբ ընթանում են։ Միաժամանակ մտահոգութեամբ արձանագրուեց, որ որոշ խնդիրներ են առաջացել Մայր Աթոռի կողմից ներկրուող ապրանքների, մասնաւորապէս՝
մոմի հումքի մաքսազերծման հարցում։ Առաջացած յիշեալ խնդիրների
պատճառով էապէս նուազել են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մոմերի պաշարները, ինչն առաջիկայում դժուարացնելու է եկեղեցիներում մոմավառութեան պատշաճ կազմակերպման գործընթացը։
Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի անդամներն իրենց տարակուսանքն
ար տա յայ տե ցին դրսեւո րուած նման մօ տե ցում նե րի առի թով՝ նկատի ունե նա լով, որ Եկե ղե ցին եր բեւէ, ան գամ խորհր դա յին շրջանում, նման դժուարութիւնների առջեւ չի գտնուել։ Գերագոյն հոգեւոր
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խորհուրդը թելադրեց Մայր Աթոռի համապատասխան կառոյցներին պետական պատկան մարմինների հետ քննարկել յիշեալ խնդիրները եւ հետամուտ լինել դրանց կարգաւորմանը։
Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի ժողովում լսուեցին զեկոյցներ, եւ
քննարկումներ ծաւալուեցին Ազգային-եկեղեցական ժողովի գումարման
կազմակերպչական աշխատանքների, Մայր Տաճարի ամրակայման եւ
հիմնանորոգութեան ընթացքի մասին։ Ներկայացուեց նաեւ Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնի 2020 թուականի գործունէութեան տեղեկագիրը։
Ժողովը փակուեց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գնահատանքի խօսքով եւ աղօթքով։
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ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ԴԻՎԱՆԱՊԵՏ ԳԵՐՇ. Տ. ԱՐՇԱԿ
ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԶԵԿՈՒՅՑԸ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ
ԷՋՄԻԱԾՆԻ 2020 Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՈՐՀՐԴԻ ԺՈՂՈՎՈՒՄ
(23—27 փետրվարի 2021 թ.)

Ս

ույնով ներկայացվում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 2020 թ. գործունեության ամփոփ տեղեկագիրը: Տեղեկագիրն ընդգրկում է Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսի, թեմերի, եկեղեցական այլ կառույցների եւ եկեղեցական հաստատությունների գործունեությունը:
Նախորդ տարում Մայր Աթոռի գործունեությունը մեծապես պայմա նա վոր ված է եղել Հա յաս տա նում տեղ գտած ար տա կարգ իրավի ճակ նե րով՝ կապ ված կո րո նա վի րու սի թա գախ տի հա մա վա րա կի,
ար ցա խյան պա տե րազ մի եւ դրանց հե տեւան քով ստեղծ ված ծանր
իրադրության հետ:
Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՒ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հաշվետու տարում Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը պաշտոնական այցելությունների եւ ընդունելությունների
շրջանակներում ունեցել է 50-ից ավելի հանդիպումներ եկեղեցական
ու պետական բարձրաստիճան պատվիրակությունների, ազգային, հասարակական եւ մշակութային շրջանակների ներկայացուցիչների հետ։
Առանձնացնենք այցելություններից եւ ընդունելություններից առավել
հատկանշականները
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունել է՝

— հունվարի 26-ին՝ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին եւ ՀՀ եւ ԱՀ ԶՈՒ բարձրագույն սպայական կազմի
ներկայացուցիչներին, ՀՀ ԶՈՒ հոգեւոր առաջնորդության գնդերեցներին,
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— փետր վա րի 11-ին՝ Հոր դա նա նի Հա շի մյան Թա գա վո րու թյան
ար քա յազն Նո րին Մե ծություն Աբ դալ լահ Երկրորդ Իբն Ալ—Հու սեյն
Ալ—Հաշիմիին,
— փետր վա րի 28-ին՝ Վրաս տա նի պաշտ պա նու թյան նա խա րար
Իրակլի Ղարիբաշվիլիին,
— մարտի 21-ին՝ Դաունի համախտանիշի համաշխարհային օրվա
առիթով, «Արեւ-երեխաներ» խմբին,
— հոկտեմբերի 21-ին՝ արցախյան պատերազմի օրերին, Արցախի
Հանրապետության վաստակյալ նախագահներ Արկադի Ղուկասյանին եւ
Բակո Սահակյանին,
— հոկտեմբերի 27-ին՝ Ֆրանսիայի Հանրապետության Խորհրդարանի
պատգամավորական խմբին։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն այցելություն է կատարել՝
— հուլիսի 21-ին՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարության կենտրոնական զինվորական հիվանդանոց՝ տեսակցելու Տավուշում՝ հայ-ադրբեջանական սահմանին, ռազմական գործողությունների ընթացքում վիրավորում ստացած զինծառայողներին,
— սեպտեմբերի 8-ին՝ ՀՀ Ազգային ժողով, ուր հանդիպում է ունեցել
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հետ,
— սեպ տեմ բե րի 27-ին՝ պա տե րազ մի առա ջին իսկ օրը, Նո րին
Սրբությունը, լինելով Վատիկանում, հանդիպել է Հռոմի Սրբազան Քահանայա պետ Ֆրանցիսկոս Պա պի հետ եւ ներկա յաց րել Արցախում
տիրող իրավիճակը,
— հոկտեմբերի 1-ին՝ «Իզմիրլյան» բժշկական կենտրոնում եւ հոկտեմբերի 6-ի երեկոյան՝ «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնում բուժվող
վիրավոր զինծառայողներին,
— հոկտեմբերի 27-ին՝ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին՝ պատերազմական իրավիճակում Հայ Եկեղեցու ամբողջական զորակցությունը
հայտնելով հայրենի պետությանը:
ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆԴԱԿՆԵՐ, ՕՐՀՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԵՐ ԵՒ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ
2020 թ. հրապարակվել է հայրապետական 18 կոնդակ: Արքության
պատիվ է շնորհվել Գերշ. Տ. Սահակ արք. Մաշալյանին, հաստատվել է
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Բալթյան երկրների հայոց թեմը, «Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ» շքանշանով
պարգեւատրվել է 1, «Ս. Սահակ — Ս. Մեսրոպ» շքանշանով՝ 2, «Ս. Ներսես
Շնորհալի» շքանշանով՝ 13 անձ:
Շնորհվել է հայրապետական 37 օրհնության գիր: Խոսքեր եւ ուղերձներ են հղվել ազգային եւ պետական տոների, համավարակի եւ պատերազմական իրավիճակների, միջեկեղեցական հանդիպումների եւ մի
շարք այլ տոների ու միջոցառումների առիթներով:
Մասնավորապես՝
Մարտի 13-ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
հանդես է եկել հայտարարությամբ՝ հորդորելով ամենայն զգոնությամբ
եւ զգուշավորությամբ վերաբերվել տարածվող համավարակին:
Մարտի 18-ին կատարվել է համազգային աղոթք՝ ի բժշկություն բոլոր հիվանդների, որի ընթացքում Նորին Սրբությունն ուղերձով դիմել է
ժողովրդին՝ հորդորելով միմյանց հանդեպ ցուցաբերել առավելագույն
ուշադրություն եւ հոգածություն։
Հու նի սի 3-ին Ս. Գա յա նե վան քում, հան դի սա պե տու թյամբ
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, կատարվել է
բժիշկների եւ բուժաշխատողների օրհնության արարողություն։ Վեհափառ Հայրապետն իր ուղերձում գնահատանք է հայտնել առողջապահության ոլորտի նվիրյալ մշակներին։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսը բազմիցս հանդես է եկել կոչերով ու հորդորներով՝
ուղղված քաղաքական, հանրային, հասարակական գործիչներին, թեմակալ առաջնորդներին, հոգեւորականաց դասին: Իր ուղերձներում Նորին Սրբությունը հորդորել է բարձր պահել հայրենասիրության ոգին,
համախմբվել եւ դիմակայել փորձություններին՝ արժեւորելով մեր հայրենիքը եւ նրա բացառիկությունը: Վեհափառ Հայրապետը մշտամնա
աղոթքի է հրավիրել մեր ժողովրդի զավակներին՝ հայցելու Բարձրյալի
պահպանությունը եւ պաշտպանությունը մարտնչող զինվորներին, համբերություն եւ մխիթարություն՝ հայ ազգին: Կարեւորելով աջակցությունը
հայոց բանակին, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հորդորել է կազմակերպել
հանգանակություններ, միասնաբար կամավորագրվել հայոց բանակին
եւ հնարավոր օժանդակություն ցուցաբերել Արցախի ժողովրդին: Դիմել է երկրների ղեկավարներին, միջեկեղեցական ու միջկրոնական կառույցներին՝ վճռական ձայն բարձրացնելու հանուն արյունահեղության
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կասեցման, մարդկային կյանքերի փրկության, Արցախի հոգեւոր, պատմամշակութային ժառանգության պահպանման:
ՆՎԻՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱԹՈՌՆԵՐ
2020 թ. ըն կա լյալ կար գով շա րու նակ վել է հա ղոր դակ ցու թյունը Նվիրապետական Աթոռների հետ: Համավարակի եւ պատերազմի ընթացքում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Նվիրապետական Աթոռների գահակալների հետ քննարկել է համավարակի պայմաններում
եւ պա տե րազ մա կան շրջա նում Եկե ղե ցու ծի սա կան եւ հով վա կան
գործունեության կազմակերպումը:
Փետրվարի 28-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին է ժամանել Կ. Պոլսի
հայոց նորընտիր Պատրիարք Ամենապատիվ Տ. Սահակ արք. Մաշալյանը՝
մասնակցելու Գերագույն հոգեւոր խորհրդի ժողովին: Այդ օրերին Պատրիարքը տարբեր հանդիպումներ է ունեցել Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
հետ, որոնց ընթացքում ներկայացրել է իրավիճակը Կ. Պոլսի Հայոց Պատրիարքությունում: Սահակ արք. Մաշալյանը Մայր Աթոռում մասնակցել է
նաեւ Սբ. Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան Ողբերգության» աշխարհաբար
արեւմտահայերեն ամբողջական թարգմանության շնորհանդեսին:
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ
Ա.-ի հետ, մասնավորապես քննարկվել են համավարակով պայմանավորված ծիսական արարողություններին հավատացյալների մասնակցության, Ս. Հաղորդության բաշխման ձեւի փոփոխության եւ այլ հարցեր։
Նվիրապետական Աթոռների հետ քննարկումներ են եղել նաեւ արցա խյան պա տե րազ մի ըն թաց քում Եկե ղե ցու կող մից ձեռ նարկ վող
քայլերի շուրջ:
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆՆԵՐ ԵՒ ՊԱՇՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի եկեղեցականության ընդհանուր թիվը
770 է.
• 51 արքեպիսկոպոս եւ եպիսկոպոս,
• 53 ծայրագույն վարդապետ եւ վարդապետ,
• 23 աբեղա,
• 482 քահանա,
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• 161 սարկավագ (136 միաբան, 25 ճեմարանում ուսանող):
2020 թ. կատարվել է 6 ամուսնացյալ քահանայի ձեռնադրություն
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում եւ 6 սարկավագի՝ Ավստրալիայի եւ Նոր
Զելանդիայի հայոց թեմում:
Հաշվետու տարում Վեհափառ Հայրապետի կողմից 19 քահանա արժանացել է լանջախաչ, իսկ 14-ը՝ ծաղկյա փիլոն կրելու իրավունքի:
Ցավոք, տարին զերծ չի եղել նաեւ եկեղեցականների անժամանակ
կորուստներից: Թե՛ համավարակի, թե՛ արցախյան պատերազմի եւ թե՛ այլ
պատճառներով ի Տեր են ննջել Գուգարաց թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Սեպուհ արք. Չուլջյանը, Տ. Եղիշե ավ. քհն. Սարգսյանը, Տ. Եղիշե ավ. քհն.
Բաղրամյանը եւ Տ. Վահան քհն Հեբոյանը։
Զոհվել է առաջնագծում սպասավորող Բրշ. Նարեկ սրկ. Պետրոսյանը, իսկ Հոգշ. Տ. Մկրտիչ աբղ. Կարապետյանն առ այսօր համարվում է
անհայտ կորած:
Հաշվետու տարում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի բաժիններում եւ ենթաբաժիններում աշխատել է 1037 անձ:
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐ
Ան ցյալ տա րում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նում կա նո նա վո րապես գումարվել են Գերագույն հոգեւոր խորհրդի եւ հայաստանյան
եպիսկոպոսների ժողովներ:
Ժողովների ընթացքում հիմնականում քննարկվել եւ համապատասխան որոշումներ են կայացվել համավարակի եւ արցախյան պատերազմի ընթացքում Եկեղեցու գործունեության վերաբերյալ, եւ համապատասխան հանձնարարականներ են տրվել թեմերում հոգեւոր խնամքի,
սոցիալական աջակցության տրամադրման եւ ծիսական կյանքի կազմակերպման ուղղությամբ: Կայացված որոշումների համաձայն՝ համավարակի բուռն տարածման շրջանին պարբերաբար դուրս են բերվել Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում պահվող մեծագույն սրբություններ՝ Ս. Գրիգոր
Լուսավորչի Աջը, Ս. Գրիգոր Նարեկացու մասունքը, Կենաց Խաչափայտի
մասունքը, Ս. Գեղարդը եւ այլն:
Փետրվարի 18-ին՝ Սրբոց Ղեւոնդյանց տոնին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում, նախագահությամբ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, տեղի է
ունեցել քահանայից ավանդական ամենամյա հավաքը, որին մասնակցել
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են 230 եկեղեցական՝ 190 քահանա հայաստանյան թեմերից, թեմակալ
առաջնորդները եւ Մայր Աթոռի միաբանությունը:
Բացի հիշյալ ժողովներից՝ գումարվել են նաեւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողմից ստեղծված հանձնախմբերի եւ խորհուրդների ժողովներ:
Կանոնավոր գումարվել են Վանական խորհրդի, Իրավախորհրդատվական հանձնախմբի, Կարգապահական հանձնախմբի, Վարդապետական եւ Ծայրագույն վարդապետական թեզերի պաշտպանության հանձնախմբի եւ Ճարտարապետաշինարարական խորհրդի հանդիպումները:
ԵԿԵՂԵՑԻ—ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հաշվետու տարում պետական իշխանությունների հետ հարաբերություններն իրականացվել են մասնավոր հանդիպումների, հանրային միջոցառումներին համատեղ մասնակցության եւ փոխադարձ հետաքրքրություններ ներկայացնող թեմաների քննարկումների շրջանակներում։
Դեռեւս 2019 թ. հունվար 29-ին ձեւավորված Եկեղեցու եւ պետության
ներկայացուցիչների աշխատանքային խումբը տակավին չի գրանցել արդյունքներ։ Շարունակվում են չլուծված մնալ կրթական բարեփոխումների եւ այդ շրջանակում մասնավորապես «Հայ Եկեղեցու պատմություն»
առարկային, ինչպես նաեւ պատմական հուշարձանի կարգավիճակ ունեցող սրբավայրերի պահպանությանը, եկեղեցականների զինապարտությանն առնչված, այլեւ մի շարք այլ հարցեր։
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միա ծի նը մե ծա պես ներգ րավ ված է եղել
հա մա վա րա կի դժվա րու թյուն նե րին եւ պա տե րազ մի ար հա վիրքնե րին դի մա կա յե լու գոր ծըն թաց նե րին եւ կա րե լիի սահ ման նե րում
աջակցել պետությանը:
Համավարակի բուռն շրջանում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը պետական պատկան կառույցների հետ համագործակցությամբ շարունակել է
կարիքավոր հայորդիներին տրամադրվող օժանդակությունը՝ պարենային փաթեթներ տրամադրելով սոցիալապես անապահով ընտանիքներին:
Ինչպես հայ ժողովրդի պատմության ընթացքում, արցախյան պատերազմի օրերին նույնպես Հայ Եկեղեցին իր առաքելության մեջ մշտապես
զորակցություն է բերել պետությանը: Դիվանագիտական, միջեկեղեցական ճանապարհներով ջանք է ներդրվել հանուն Արցախի Հանրապետության ճանաչման եւ արյունահեղության դադարեցման: Պատերազմական
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օրերին՝ հոկտեմբերի 19-ին, Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը մասնակցել է Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստին։
44-օրյա պատերազմի ողբերգական հետեւանքի համատեքստում
կտրական փոփոխություն է տեղի ունեցել ՀՀ իշխանության նկատմամբ
Եկեղեցու դիրքորոշումներում՝ պայմանավորված պատերազմական իրավիճակում վերջինիս անհամարժեք ու անարդյունավետ գործողություններով, որոնք հանգեցրին Արցախի Հանրապետության տարածքների
կորստյան, պատճառ դարձան հազարավոր զոհերի, վիրավորների եւ
տակավին գերության մեջ մնացող տասնյակ հայորդիների:
Սույն կացության առջեւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, Գերագույն
հոգեւոր խորհրդի եւ բարձրաստիճան մի շարք եկեղեցականների կողմից ՀՀ վարչապետին ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ ՝ առաջնորդվելով բացառապես ազգային համերաշխության եւ պետության
անվտանգության անհրաժեշտությամբ:
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ—ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔ
Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված սահմափակումների հետեւանքով մշակութային-հանրային միջոցառումները հաշվետու
տարում էապես նվազել են թե՛ քանակական, թե՛ ծավալային առումով:
Այսուհանդերձ՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում կազմակերպվել են մարդկանց սահմանափակ թվով հանդիպում-միջոցառումներ:
Նշենք դրանցից մի քանիսը.
• Փետրվարի 28-ին Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարանի հանդիսությունների սրահում, նախագահությամբ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագույն Պատ րիարք եւ Ամենայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, տեղի ունեցավ
Ս. Վարդանանց զորավարների տոնին նվիրված հանդիսություն: Միջոցառմանը ներկա էին Մայր Աթոռի միաբաններ, Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարանի, հայաստանյան տարբեր կրթական հաստատությունների սաներ, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի սաներ եւ
այլ հրավիրյալներ։
• Մարտի 2-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե եւ Թամար Մանուկյան» մատենադարանում, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի բարձր
նա խա գա հու թյամբ եւ Կ. Պոլ սի Հա յոց Պատ րիարք Ամե նա պա տիվ
Տ. Սա հակ ար քե պիս կո պոս Մա շա լյա նի մաս նակ ցու թյամբ, տե ղի
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ունեցավ «Առաջնեկը՝ նորովի» շնորհանդեսը՝ նվիրված Սուրբ Գրիգոր
Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» աղոթամատյանի (արեւմտահայերեն թարգմանությունը՝ Մ. Գոչունյանի (Քասիմ)) առաջին ամբողջական թարգմանության վերահրատարակությանը։
ՄԻՋԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Անցյալ տարում շարունակվել են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի եւ
քույր Եկեղեցիների, միջկրոնական տարբեր կազմակերպությունների
միջեւ բնականոն հարաբերությունները: Համավարակի պատճառով փոխայցելությունները եղել են խիստ սահմանափակ:
Ինչպես նշել էինք, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը դիմել է երկրնե րի ղե կա վար նե րին, մի ջե կե ղե ցա կան ու միջկ րո նա կան կա ռույցնե րին՝ վճռա կան ձայն բարձ րաց նե լու հա նուն ա րյու նա հե ղու թյան
դադարեցման, Արցախի հոգեւոր, պատմամշակութային ժառանգության պահպանման: Աշխարհի քրիստոնեական Եկեղեցիների պետերի ուշադրությունը հրավիրվել է Արցախում պատերազմի հետեւանքով վտանգ ված քրիս տո նեա կան պատ մամ շա կու թա յին կո թող նե րի
պահպանման անհրաժեշտությունը։
Կարեւոր է արձանագրել Համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլ Ա.-ի դերակատարությունը խաղաղության վերահաստատման եւ պատերազմի
ավարտի հարցում, նաեւ հետպատերազմական շրջանում Արցախի մշակութային- պաշտամունքային հուշարձանների պահպանության գործում
մեծ ներդրումը: Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը դիմում է ներկայացրել
Համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլ Ա.-ին եւ նրա միջոցով նաեւ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին՝ Դադիվանքի պահպանության համար: ՌԴ
իշխանությունները դիտակետ են տեղակայել Դադիվանքի հարեւանությամբ՝ հնարավորություն ընձեռելով մեր հոգեւորականներին շարունակելու իրենց ծառայությունը եւ սպասավորությունը, իսկ հավատացյալներին՝ ամեն կիրակի մասնակցելու պատարագներին:
Ի պատասխան Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողմից Եկեղեցիների
պետերին ուղղված ուղերձների՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ստացվել
են զորակցության նամակներ. Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի, Հույն Ուղղափառ Եկեղեցու Սուրբ Սինոդի, Անգլիկան Եկեղեցու
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առաջնորդ Քենթրբերիի արքեպիսկոպոս Նորին Սրբազնություն Ջասթին
Ուելբիրի, Կիպրոսի Արքեպիսկոպոս Խրիզոստոմոս Երկրորդի, Եւրոպական Եկեղեցիների Համագումարի գլխավոր քարտուղարի, Գերմանիայի Ավետարանական Եկեղեցու Խորհրդի նախագահ եպիսկոպոս դոկտ.
Հայնրիխ Բեդֆորդ-Շթրոհմի, Երուսաղեմի Հունաց Պատրիարք Նորին
Ամենապատվություն Թեոփիլոս Գ. Պատրիարքի կողմից։
Միջեկեղեցական եւ միջկրոնական հարաբերությունների ոլորտում
իրականացված գործունեության շրջանակներում ուշագրավ են նաեւ
հետեւյալ իրադարձությունները.
• Վեհափառ Հայրապետի օրհնությամբ Հոգշ. Տ. Մեսրոպ վրդ. Պարսամյանը, Արժ. Տ. Վահրամ քհն. Մելիքյանը եւ Արժ. Տ. Ադամ քհն. Մակարյանը Կարդինալ Կուրթ Կոխի հրավերով մասնակցել են փետրվարի
15—22-ն իրականացվող 8-օրյա դասընթացներին, որի նպատակն էր խորացնել մեր Եկեղեցիների փոխճանաչողությունը եւ փոխըմբռնումը:
• Կատարվել են նախապատրաստական եւ կազմակերպչական աշխատանքներ 2021 թ. Գերմանիայի Կառլսռուե քաղաքում կայանալիք
Եկեղեցիների Համաշխարհային խորհրդի հերթական՝ 11-րդ գագաթնաժողովին ընդառաջ Մայր Աթոռի պատվիրակության պատշաճ ներկայությունն ապահովելու համար: Նորին Սրբության տնօրինությամբ
պատվիրակության մեջ ներառվել են Գերշ. Տ. Վիգեն արք. Այքազյանը, Գերշ. Տ. Արմաշ եպս. Նալբանդյանը, Գերշ. Տ. Հովակիմ եպս. Մանու կյա նը, Գերշ. Տ. Գեւորգ եպս. Սա րո յա նը եւ Գերշ. Տ. Սե րով բե
եպս. Իսախանյանը:
ՀՈԳԵՒՈՐ-ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մայր Աթոռի բարձրագույն հոգեւոր-կրթական հաստատություններում ուսանում է 119 սան, որոնցից 89-ը՝ Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարանում, 21-ը՝ Սեւանի Վազգենյան հոգեւոր դպրանոցում, եւ 11-ը՝ Քահանայից պատրաստման եռամյա լսարանում:
2019—2020 ուսումնական տարվա Բ. կիսամյակը մեկնարկել է 2020 թ.
փետրվարի 1-ին, սակայն մարտի 15-ից ՀՀ-ում հաստատված արտակարգ
դրության պատճառով առկա դասընթացները դադարեցվել են, եւ մարտի 24-ից մինչեւ մայիսի 31-ը ԳՀՃ ուսումնական գործընթացը կազմակերպվել է հեռավար եղանակով։
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Հունիսից ի վեր հոգեւոր բարձրագույն հաստատություններում դասընթացները կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով դադարեցվել
են մինչեւ 2021 թ. հունվարի 8-ը։
Կալկաթայի հայոց մարդասիրական ճեմարանի եւ Դավթյան օրիորդաց վարժարանում ուսանում է 66 աշակերտ։ Համավարակի պատճառով աշակերտական ամբողջ կազմը 2020 թ. մարտ ամսին Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնի օգնությամբ տեղափոխվել է իրենց բնակության վայրերը՝ անցնելով հեռավար ուսուցման։
ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
2020 թ. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կրթական գործունեությունը
շարունակվել է իրականացվել հետեւյալ ուղղություններով՝
Հայորդյաց տներ
Մայր Աթոռի հայորդյաց 7 տները (Էջմիածին, Աշտարակ, Գյումրի,
Վանաձոր, Երեւանում՝ Նորք, Մալաթիա եւ Արաբկիր) եւ Մանրանկարչության արվեստի կենտրոնը նույնպես շարունակել են իրենց գործունեությունը հաշվետու տարում, որտեղ հաճախող ավելի քան 3000 երեխա ու
պատանի մասնակցել են բազմաբնույթ մեծ եւ փոքր միջոցառումների,
ցուցահանդեսների, մենահամերգների, հանդիսությունների, մրցույթների եւ այլ ծրագրերի: Կորոնավիրուսով պայմանավորված՝ հայորդյաց
տները եւս անցել են հեռավար ուսուցման եղանակին։ Արցախյան պատերազմին հայորդյաց տների սաները հավաքագրել եւ առաջնագիծ
են ուղարկել առաջին օգնության պարագաներ, սնունդ, դեղորայք, հագուստ։ Արաբկիրի հայորդյաց տանը մինչեւ տարեվերջ գործել է Արցախից տեղահանվածների կայանման եւ բաշխման կետ, անհրաժեշտության դեպքում՝ գիշերակացով։
Հանրակրթական դպրոցներ
Իրականացվել են «ՀԵՊ» առարկայի մարզային եւ հանրապետական օլիմպիադայի փուլերը, կազմակերպվել են սեմինար-դասախոսություններ՝ Երեւանի դպրոցներում շուրջ 200 «ՀԵՊ» առարկայի ուսուցիչների, Հրազդանի տարածաշրջանի նախադպրոցական ուսումնական
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հաստատությունների շուրջ 130 տնօրենների եւ դաստիարակների հետ։
Համավարակի պատճառով «Հայ Եկեղեցու պատմություն» առարկայի
ուսուցիչները նույնպես անցել են հեռավար ուսուցման։
«Էօրնեկեան» դպրոց եւ մանկապարտեզ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին պատկանող նախադպրոցական եւ
միջնակարգ դպրոցների գործունեությունը կազմակերպվել է պետական
պատկան մարմինների հետ համագործակցությամբ։ Հաշվետու տարում
«Էօրնեկեան հանրակրթական դպրոցի» 34 դասարաններում ուսանել է
մոտ 500 աշակերտ: Համավարակով պայմանավորված՝ դպրոցում դասերն ընթացել են հեռավար։ Երեխաներն ու ուսուցիչներն ապահովվել
են տեխնիկական համապատասխան միջոցներով։
«Էօր նե կեան ման կա պար տէզ» է հա ճա խել 40 երե խա: Բնակա նոն առօ րյա յից զատ՝ երե խա նե րի հետ կազ մա կերպ վել են մի
շարք միջոցառումներ:
ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Անցյալ տարում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի քարոզչական գործունեությունը ծավալվել է հետեւյալ ուղղություններով
ՀՀ Զինված ուժեր
Հաշվետու տարում բանակի հոգեւոր սպասավորները Հայաստանի
եւ Արցախի տարբեր զորամասերում կազմակերպել են միջոցառումներ,
Սուրբ Գրքի սերտողություններ, ինչպես նաեւ անհատական զրույցներ,
հանդիպում-քննարկումներ են տեղի ունեցել սպայական եւ շարային
անձնակազմի հետ: Հատուկ հոգեւոր խնամք է տարվել կորոնավիրուսի
համավարակի պատճառով հարազատներ կորցրած զինծառայողների
հետ: Արցախյան պատերազմի ընթացքում շարունակել են իրենց ծառայությունը Զինված ուժերում սպասավորող գնդերեցները, եւ նրանցից զատ՝ կամավորաբար առաջնագիծ է մեկնել Հայաստանի եւ Սփյուռքի թեմերում ծառայող 100-ից ավել հոգեւորական։
Բանակում ծառայել են է 58 հոգեւոր սպասավոր (1 եպիսկոպոս, 13
քահանա եւ 44 սարկավագ):
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Հայ Եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդաց միավորում (ՀԵՀԵՄ)
ՀԵՀԵՄ-ն անցյալ տարի եւս շարունակել է իր առաքելությունը՝ կազմակերպելով տարբեր գիտաժողովներ եւ միջոցառումներ, «Շողակաթ»
հեռուստաընկերության հետ համատեղ պատրաստել Մեծ պահքի կիրակիների խորհուրդներին նվիրված հաղորդաշար՝ երիտասարդների մասնակցությամբ։ Օգոստոսի 22-ից սեպտեմբերի 1-ը ՀԵՀԵՄ Կենտրոնական
գրասենյակում անցկացվել է Ֆրեսկո արդի արվեստի եւ հոգեւոր ֆիլմերի 7-րդ միջազգային փառատոնը:
Քրեակատարողական հիմնարկներ (ՔԿՀ)
2020 թ. 12 ՔԿՀ-ներում սպասավորող 10 հոգեւորականի (1 վարդապետ եւ 9 քահանա) կողմից շարունակվել են հոգեւոր խնամքը եւ տարատեսակ օժանդակությունները ազատազրկվածներին, նրանց ընտանիքներին եւ նախկին դատապարտյալներին: Հիմնարկներում անցկացվել
են հանդիպումներ, Աստվածաշնչի սերտողություններ, առանձնազրույցներ: Մայր Աթոռի կողմից ազատազրկվածներին տրամադրվել են աղոթագրքեր եւ հոգեւոր գրականություն: Աշխատանքներ են տարվել նաեւ
ՔԿ վարչության հիմնարկների աշխատակիցների հետ:
2020 թ. օծվել է «Արմավիր» ՔԿ հիմնարկի 3-րդ մասնաշենքի «Սուրբ
Նշան» մատուռը՝ ձեռամբ Գերշ. Տ. Մուշեղ եպս. Բաբայանի։
Հանրային քարոզչություն
Հանրային քարոզչությունն իրականացվել է հեռուստահաղորդումնե րի, հա մա ցան ցա յին հրա պա րա կում նե րի, տպագր վող ամ սագ րերի, թերթերի եւ գրքերի, Մայր Աթոռի թանգարանների ու գրադարանների միջոցով:
Հաշվետու տարում կանոնավոր կերպով շարունակել է իր աշխատանքները «Շողակաթ» հեռուստաընկերությունը, ինչպես նաեւ տպագրվել են «Էջմիածին» ամսագիրը, «Քրիստոնյա Հայաստան» թերթը:
Հրատարակչական բաժնի կողմից տպագրության է հանձնվել 19
անուն գիրք: Նվիրատվությունների եւ գնումների շնորհիվ «Վաչե եւ
Թամար Մանուկյան» մատենադարանը ձեռք է բերել 8397 միավոր նոր
գրականություն: Շարունակվել են գրքերի քարտային եւ էլեկտրոնային
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մատենագիտական նկարագրությունների մշակման, ընթերցողների
սպասարկման եւ գրքերի թվայնացման ամենօրյա աշխատանքները:
Անցյալ տարի թանգարաններ է այցելել 4823 անձ:
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հաշվետու տարում Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կողմից իրականացվել են ավելի քան 2 մլրդ. 118 մլն. ՀՀ դրամի բարեգործական ծրագրեր: Սոցիալական ծրագրերը հիմնականում
ուղղված են եղել Արցախյան պատերազմի հետեւանքով ստեղծված
աղետալի իրավիճակի եւ կորոնավիրուսի տարածման հետ կապված
դժվարությունների մեղմմանը:
Արցախյան պատերազմի օրերին «Արցախի օգնության ծրագրի»
շրջանակներում կազմակերպվել է Արցախից տեղահանված անձանց
Ծաղկաձորում, Եղեգնաձորում, Սաղմոսավանում եւ Էջմիածնում կացարաններով ապահովելու ծրագիր:
Հետպատերազմյան շրջանում հաստատվել է «Արցախի աջակցության հանձնախումբը», որի կողմից իրականացված ծրագրերի շրջանակներում պարենային եւ առաջին անհրաժեշտության պարագաների
փաթեթներ են բաշխվել Արցախում իրենց բնակատեղին կորցրած ընտանիքներին, ամանորյա նվերներ են տրվել արցախյան պատերազմի
հետեւանքով զոհված, գերեվարված, վիրավորում ստացած եւ Արցախից
տեղահանված երեխաների, դրամական աջակցություն է տրամադրվել
Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած բնակավայրերից գաղթած 4
եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքների։
Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված՝ Մայր Աթոռի
եւ թեմերի միջոցով կազմակերպվել են մարդասիրական ծրագրեր, որոնց
շրջանակներում պարենային եւ առաջին անհրաժեշտության պարագաների օգնություն է տրամադրվել անապահով ընտանիքների, առողջապահական ծրագրերի շրջանակներում աջակցություն է ցուցաբերվել ՀՀ
առողջապահության նախարարությանը՝ բուժսարքավորումների եւ այլ
բժշկական պարագաների տեսքով, ԿԳՄՍ նախարարության միջոցով ՀՀ
դպրոցների եւ «Էօրնեկեան հանրակրթական դպրոցի» սաներին տրամադրվել են գրասալիկներ (պլանշետ)։
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Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը հաշվետու տարում շարունակել է նաեւ
ամենամյա բարեգործական ծրագրերը:
2020 թ. նույնպես Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի եւ ՀԲԸՄ հովանավորության ներքո գործող բարեգործական հինգ ճաշարաններում մինչեւ
տարեվերջ յուրաքանչյուր ամիս շահառուներին տրամադրվել են պարենային սննդի եւ առողջաբանական պարագաների փաթեթներ:
Մայր Աթոռի մանկախնամ գործունեությունը ծավալվել է «Քյուրքչյան» եւ «Նագաշյան մանուկների տուն» կենտրոններում:
Ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել հայաստանյան թեմերի
հոգեւորականներին՝ երեք ամսվա կտրվածքով:
«Իզմիրլյան» բժշկական կենտրոնում իրականացվել է «Հայաստանաբնակ կարիքավոր սիրիահայերի բժշկական աջակցության» ծրագիրը:
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՎԱՆՔԵՐ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի անմիջական ենթակայության ներքո են
գործում Մայր Աթոռի Ս. Վարդան եւ Ս. Հովհաննես մատուռ-մկրտարանը, Սուրբ Հրեշտակապետաց եկեղեցին, Երեւանի Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ
Մայր եկեղեցին, Ս. Հռիփսիմե, Ս. Գայանե, Խոր Վիրապ, Ս. Գեղարդի եւ
Սեւանա վանքերը: Հիշյալ եկեղեցական կառույցներում 2020 թ. կատարվել են 2765 մկրտություն եւ 1108 պսակադրություն:
ԹԵՄԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔ
Հաշվետու տարում գործող 35 թեմին եւ 3 հայրապետական պատվի րա կու թյանն ավե լա ցել է Բալ թյան երկր նե րի հա յոց թե մը, որն
ստեղծվել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հայրապետական կոնդակով:
Թեմերում եւ եկեղեցական կառույցներում գործում են 555 եկեղեցի ու
վանք, 574 ծուխ եւ ծխական առաքելություն, 242 կիրակնօրյա դպրոց,
նաեւ տիկնանց 130 եւ 142 երիտասարդաց միություններ: Անցած տարում կատարվել են 19794 մկրտության եւ 7320 պսակադրության արարողություններ:
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու թեմերում տարեցտարի ընդլայնվում են սոցիալական ծրագրերի շրջանակները՝ թեմերում գործող հիմնադրամների միջոցներով սոցիալական աջակցություն հատկացնելով անապահով ընտանիքներին, հաշմանդամներին,
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ծնողազուրկ երեխաներին, ծերախնամ կառույցներին, բանտարկյալներին եւ զինծառայողներին:
Հաշվետու տարում թեմերում ու եկեղեցական կառույցներում շարունակվել են իրականացվել հոգեւոր-քարոզչական, սոցիալական, կրթամշակութային բազմաբնույթ ծրագրեր: Հոգեւոր սպասավորներն այցելել
են մանկախնամ եւ ծերախնամ կենտրոններ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, քրեակատարողական հիմնարկներ, իսկ քարոզչադաստիարակչական կենտրոնները կազմակերպել են Ս. Գրքի սերտողություններ, դասախոսություններ, գիտաժողովներ, եկեղեցասիրաց երիտասարդաց միությունների հավաքներ, երգչախմբեր, դպրոցական եւ համալսարանական
միջոցառումներ ու հոգեւոր թեմայով մրցույթներ, հրատարակվել են
գրքեր ու քարոզթերթիկներ: Հեռուստառադիոալիքներով հեռարձակվել
են հոգեւոր բովանդակությամբ հաղորդաշարեր, թեմերում լույս են տեսել պաշտոնական թերթեր:
Արձագանքելով Նորին Սրբության կոչին՝ թեմերի եւ թեմական կառույցների կողմից հանգանակություններ են արվել ե՛ւ կորոնավիրուսի
համավարակի տնտեսական հետեւանքների մեղմանն ուղղված Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի ծրագրին նպաստելու, ե՛ւ Արցախյան պատերազմի ժամանակ հայտարարված համահայկական դրամահավաքին, որին
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կողմից Համահայկական
հիմնադրամին են փոխանցվել մեծագումար դրամական միջոցներ։ Պատերազմի ավարտից հետո եւս «Աջակցենք Արցախին» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է դրամահավաք, որի մինչ օրս հավաքված միջոցներով սոցիալական տարատեսակ աջակցություն է տրամադրվում պատերազմից տուժած հայորդիներին։ Հանգանակությունը շարունակվում
է: Ռազմական գործողությունների ընթացքում պաշտպանության բանակին են փոխանցվել վրաններ, քնապարկեր, դիտարկման եւ նշանառության սարքեր, տաք ներքնահագուստ եւ անհրաժեշտ այլ պարագաներ:
Արցախյան պատերազմի հետեւանքով մեծ կորուստներ է կրել Արցախի թեմը: Թշնամու վերահսկողության տակ է մնացել ավելի քան 125
հոգեւոր-մշակութային կոթող, որոնցից 22-ը կարեւորագույն վանքեր եւ
եկեղեցիներ են: Հայրապետական տնօրինությամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում հիմնվել է Արցախի հոգեւոր-մշակութային հարցերով գրասենյակ եւ համանուն խորհուրդ, որը կոչված է զբաղվելու տեղի հայկական
ժառանգության պահպանման եւ պաշտպանության խնդիրներով:

30

ԷՋՄԻԱԾԻՆ

2021 Բ.

Սոցիալական ոլորտում համագործակցությունը շարունակվել է պետական կառույցների, բարեգործական հիմնադրամների եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ:
Հաշվետու տարում շարունակվել են նաեւ եկեղեցաշինական աշխատանքները: Հայ Եկեղեցու թեմերում նախորդ տարում օծվել են Հողմիկի
Ս. Աստվածածին եկեղեցին (Շիրակի թեմ), հիմնանորոգվել եւ օծվել է Աշտարակի Սուրբ Մարիանե եկեղեցին (Արագածոտնի թեմ): Վերաբացվել
են Բուրաստանի Ս. Հակոբ, Դիմիտրովի Ս. Աստվածածին, Գետազատի
Ս. Աստվածածին եւ Ս. Սարգիս, Նոր Կյուրինի Ս. Նահատակաց եկեղեցիները (Մասյացոտնի թեմ):
Կառուցվել կամ վերակառուցվել են, սակայն դեռեւս չեն օծվել Լեռնանցք համայնքի Սուրբ Մինաս (Գուգարաց թեմ), Ներքին Գետաշենի՝ Կոթավանքի Ս. Աստվածածին (ԺԲ. դար) եւ Սեւան քաղաքի գերեզմանատան եկեղեցիները եւ Գագարինի Ս. Խաչ մատուռը (Գեղարքունիքի թեմ):
Կառուցման կամ վերանորոգության փուլում են Ակնալճի, Երվանդաշատի եւ Արմավիրի (Արմավիրի թեմ), Բյուրեղավանի Սբ. Աստվածածին
եւ Սոլակի Սբ. Մայրավանք (Կոտայքի թեմ), Գեղամավանի եւ Մադինայի (Գեղարքունիքի թեմ), Լորի Սուրբ Գեւորգ (Սյունյաց թեմ), Չելյաբինսկ
քաղաքի (Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջեւանի հայոց թեմ), Մասաչուսեթս
նահանգի Հայ Փոյնթի եւ Թեքսըս նահանգի Սբ. Սարգիս (ԱՄՆ հայոց
արեւելյան թեմ), Արեւմտյան Եւրոպայի հայրապետական պատվիրակության Իսպանիայի, Բոտոշանի Ս. Աստվածածին եկեղեցիները (Ռումինիայի հայոց թեմ):

ՔԱՐՈԶԽՕՍԱԿԱՆ

Տ. ԽՈՐԵՆ ՔԱՀԱՆԱ ՄԱՐՈՒՔՅԱՆԻ ՔԱՐՈԶԸ՝
ԽՈՍՎԱԾ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒՄ
ՍԲՑ. ՂԵՒՈՆԴՅԱՆՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ
(9 փետրվարի 2021 թ.)
Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն:

Վ

եհափա՛ռ Տեր, Գերաշնո՛րհ Սրբազան հայրեր, Հոգեշնո՛րհ եւ Արժանապատի՛վ քահանա հայրեր, բարեշնո՛րհ սարկավագ եղբայրներ եւ սիրելի՛ հավատացյալ ժողովուրդ,
Թո՛ւյլ տվեք, այս պահին բոլորիդ թարգմանը լինելով, ձեր իսկ անունից մեր խորին շնորհակալությունն ու երախտագիտությունը հայտնել
Վեհափառ Հայրապետին այս քաղաքական, ընկերային եւ տնտեսական ծանր պայմաններում Ղեւոնդյանց քահանայից հիշատակման տոնի առիթով վերստին գտնվելու Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հյուրընկալ
ջերմության ներքո:
Ս. Պատարագի միասնական եւ ընդհանրական աղոթքի մեջ գտնվելով՝ մասնավոր եւ առանձնահատուկ զգացողություններ ենք ապրում,
որովհետեւ հնարավորություն է ընձեռված մեզ հոգեւոր ծառայության
քահանայական ուխտը վերանորոգելու, առավել եւս արժեւորելու դարերի խորքից եկող՝ «վասն հաւատոյ եւ վասն հայրենեաց» խորհրդով ապրելու հոգեւոր առաքինությունները:
Վեհափա՛ռ Տեր, մաղթում ենք Ձեզ ուժ, կարողություն, անսպառ
եռանդ՝ ուղիղ վարդապետության մեջ մեզ պահելու եւ առաջնորդելու, ի փառս Աստծու պայծառացնելու եւ զորացնելու Հայ Առաքելական
Ս. Եկեղեցին:
Պատմության մեջ ժողովուրդների համար կան տարեթվեր, որոնց հիշատակը, տոնակատարությունը բորբոքում են ժողովրդի սրտի մեջ անթեղված կրակներ: Այդպիսին է մեր ժողովրդի պատմության մեջ 451 թ.
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Ղեւոնդյանց եւ Վարդանանց հերոսամարտը: Դ. դարի սկզբին մեր ժողովուրդը քրիստոնեական կրոնի ընդունմամբ սահմանազատվում է իր
դրացի հզոր պարսկական կրոնամշակութային ազդեցության ոլորտից:
Պարսկական եւ բյուզանդական երկու հզոր կայսրությունների վարած
քաղաքականությունը, 387 թ. Հայաստանի բաժանումը նրանց միջեւ,
ներքին երկպառակությունները, տնտեսական եւ քաղաքական ազդակներն օրըստօրե թուլացնում էին հայ Արշակունիների իշխանությունը,
եւ Հայաստանը վերածվում էր տկար մի պետության: Հայաստանի քաղաքական անկումը պարսկական գահ բարձրացող Սասանյան հարստության ներկայացուցիչներին չէր բավարարում: Նրանց նպատակն էր
կայսրության սահմաններում ստեղծել միասնական մի ուժ՝ վերջ տալու
կրոնական եւ քաղաքական կիսանկախ վիճակներին, ստեղծելու միաձույլ ու միակրոն մի ժողովուրդ: Հայերին ձուլելու այս քաղաքականությունն ավելի ցայտուն է դառնում 429 թ. Արշակունիների թագավորության անկումից հետո, երբ Հազկերտը հայերին առաջարկում է ուրանալ քրիստոնեությունը: Հայ ժողովուրդն Աշտիշատի ժողովում մերժում
է առաջարկը եւ մարտահրավեր նետում պարսկական բռնակալության
դեմ՝ հանուն հայ հողի, ջրի, հավատքի, վասն Հիսուսի ու հայրենյաց:
Պայքարի առաջին ազդանշանը տրվում է Անգղ գյուղում Ղեւոնդ քահանայի առաջնորդությամբ՝ հարվածելով եկեղեցին քանդել փորձող մոգերին ու պարսկական զորքին: Ավարայրի ճակատամարտից առաջ հայ
հոգեւորականությունը Ղեւոնդ երեցի գլխավորությամբ ոգեշնչում է հայ
ռազմիկներին եւ կոչ անում համախմբվելու սպարապետի դրոշի ներքո:
Հայ ժողովուրդն այս կենաց ու մահու պայքարում իր լեզուն, մշակույթը,
հողը եւ հավատքը պաշտպանելու գործում մնում է միայնակ իր Աստծու
հետ, եւ այդ նրան չի հուսալքում, քանզի՝ «Մահ ոչ իմացեալ մահ է, մահ
իմացեալ՝ անմահութիւն» (Եղիշէ): Սակայն Ավարայրի ճակատամարտով
պատերազմը չի վերջանում, այն շարունակվում է Հայաստանի այլեւայլ
գավառներում: Նահատակված Վարդան Մամիկոնյանի, հոգեւորականների, նախարարների եւ 1036 մարտիկների հերոսական պայքարի ոգին
շարունակվում է մոտ 30 տարի, եւ 481—484 թթ. Վահան Մամիկոնյանի գլխավորած ապստամբության հաղթանակով՝ Նվարսակի դաշնագրով պարսիկներն ընդունեցին հայ ժողովրդի հոգու անկախությունը,
իր կյանքը տնօրինելու իրավունքը: Ղեւոնդյանց եւ Վարդանանց հերոսամարտի հիշատակումը մեր ազգային արժանապատվության բարձր
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գիտակցության, հայրենասիրության, աստվածսիրության, նահատակության եւ գոյության հարատեւության պատմությունն է: Այսօր ամեն մի
հայի համար հայրենիքը, Եկեղեցին, լեզուն, հազարագանձ իր մշակույթը
պահելու ուխտը վերանորոգելու լավագույն օրն է։
Սիրելի՛ հոգեւոր եղբայրներ եւ հավատացյալ ժողովուրդ, վերջին
շրջանին մենք ազգովին պայքարում ենք մի քանի հազկերտների կողմից
միավորված ոճրագործ խմբի դեմ: Վերջին պատերազմին մենք ունեցանք
նահատակներ, որոնց հայրենասիրական նահատակության ոգու առջեւ
խոնարհվում ենք: Նրանք Ղեւոնդյանց եւ Վարդանանց հերոսական ոգով
լցված նահատակվեցին՝ «վասն հայրենեաց իմացեալ» մահով: Որքան էլ
դառն եղավ մեզ համար պատերազմի ելքը, մենք իրավունք չունենք հուսահատվելու: Ինչպես Ղեւոնդյանց եւ Վարդանանց նահատակների թափված արյան գինը եղավ մեր գոյության հարատեւությունը, այնպես էլ Արցախյան պատերազմի նահատակների զոհաբերության գինը եղավ երկրորդ անգամ ցեղասպանության չենթարկվելու առհավատչյան։ Ամբողջ
աշխարհը հասկացավ, նաեւ մեր դարավոր թշնամին, որ հայ ժողովուրդը
խեղճ ու կրակ, Դեր Զորի անապատով թափառող եւ մորթվող ազգ չէ: Մեր
նորօրյա Ղեւոնդների եւ Վարդանների նահատակությունն այլեւս թույլ չի
տալու երկրորդ եւ ավելի անգամներ բարձրանալ Ծիծեռնակաբերդ:
Սիրելի՛ հոգեւոր եղբայրներ, շնորհավորում եմ բոլորիս Ղեւոնդյանց
քահանայից տոնի առիթով, աղոթում, որ Աստված բոլորիս իմաստություն պարգեւի, ուժ, կարողություն, որպեսզի հոգեւոր ծառայության
քահանայական ուխտի վերանորոգումով մեր նախանձախնդիր եւ նվիրյալ ծառայությամբ, առանձնահատուկ ջերմությամբ մեր ժողովրդին
առաջնորդենք Ավետարանի կյանքով, Հիսուս Քրիստոսի պատգամներով եւ պատվիրաններով, Նրա սիրո վարդապետությամբ, որպեսզի մեր
միջից վերանա անմիաբանության հազկերտը, անտարբերության եւ
անհանդուրժողականության հազկերտը, հակառակության եւ ատելության հազկերտը, մեր ինքնության հետ առնչություն չունեցող, հոգեւոր
եւ ազգային ժառանգությունը մերժող հազկերտը, Եկեղեցու դերն ու
նշանակությունը չգնահատող ու չարժեւորող հազկերտը, մոլություններով եւ այլասերվածությամբ ապրող հազկերտը, չապաշխարող եւ հոգեւոր փրկությունը չփնտրող հազկերտը, եւ վերջապես՝ չարությամբ եւ
ոխակալությամբ ապրող վրեժխնդիր հազկերտը: Ղեւոնդյանց եւ Վարդանանց հերոսական ոգին մեզ համար թող լինի մի-մի հատու զենք, որ
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կարողանանք բոլոր ժամանակների «վասն հաւատոյ եւ վասն հայրենեանց» նահատակների երազանքները եւ պատմական արդարությունը
վերականգնել ու հաստատել:
Ղեւոնդյանց եւ Վարդանանց հերոսամարտը լոկ մի դյուցազնական
դրվագ չէ, այլ դարեդար ապրող, ներշնչող, կազմակերպող մի ուժ, մի
ոգի, հրեղեն մի սյուն՝ հայոց երկնակամարի վրա միշտ բոցավառվող, որն
առաջնորդել է մեր ժողովրդին իր պատմության քառուղիներում: Դրա
շնորհիվ է, որ այսօր կանք, ապրում ենք: Աստծու օրհնությունը թող մեզ
առաջնորդի, իմացյալ մահով մեզնից յուրաքանչյուրը հաջորդ սերնդին
փոխանցի այն ապրումն ու զգացողությունը, որի միջոցով նրանք հաստատվելու են աստվածասեր, եկեղեցասեր, հայրենասեր եւ մարդասեր
ու բարեպաշտ կյանքով ապրող առաքինությունների մեջ:
Հիշատակման այս օրը նաեւ լավագույն առիթ է Ղեւոնդյանց քահանայից եւ Վարդանանց նահատակների բարեխոսությունը հայցելու մեր
մեղքերի թողության համար, լավագույն առիթ՝ առաջնահերթ հաստատվելու աստվածսիրության մեջ եւ նրանից բխող մարդասիրության, ազգասիրության եւ հայրենասիրության մեջ: «Եւ սիրեսցես զՏէր Աստուած
քո յամենայն սրտէ քումմէ, եւ յամենայն անձնէ քումմէ, եւ յամենայն
մտաց քոց, եւ յամենայն զօրութենէ քումմէ. այս է առաջին պատուիրան»
(Մարկ. ԺԲ. 30—31): Աստվածսիրության եւ հայրենասիրության կենտրոնում մարդն է:
Թող Աստված մեր նահատակների բարեխոսությամբ պահի, պահպանի մեր հայրենիքը, Հայոց բանակը, մեր ժողովրդին, եւ Ս. Հոգու ներգործությամբ հաստատվենք սիրո, ներողամտության մեջ ու միաբանված, միասիրտ ու միախորհուրդ կյանքի կոչենք ազգային իղձերն ու
երազանքները. ամեն:
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Տ. ՆԱԹԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ՔԱՐՈԶԸ՝
ԽՈՍՎԱԾ Ս. ԳԱՅԱՆԵ ՎԱՆՔՈՒՄ
ՍԲՑ. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՏՈՆԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻՆ
(11 փետրվարի 2021 թ.)
Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն։
«Եթէ Աստուած ի մեր կոյս է, ո՞վ իցէ մեր հակառակ.
որ յԻւր Որդին ոչ խնայեաց, այլ վասն մեր ամենեցուն
մատնեաց զՆա, զիա՞րդ ոչ Նովաւ հանդերձ զամենայն շնորհիցէ մեզ»
(Հովհ. Ը. 31):

Սիրելի՛ քույրեր եւ եղբայներ,
Այսօր Հայաստանյայց Եկեղեցում տոնվում է ազգային եկեղեցական հնագույն եւ ամենասիրելի տոներից մեկը՝ Սրբոց Վարդանանց
հիշատակի տոնը:
Արդ, ավելի քան 15 հարյուրամյակ է անցել այն օրից, երբ նրանք
իրենց սխրանքն ու քաջությունը բերեցին հայրենիքի ու ազգի համար՝
հայտնի՝ Վարդանանց պատերազմում եւ Ավարայրի ճակատամարտում։
Այս 15 հարյուրամյակի ընթացքում հայ ժողովուրդը բազում պատերազմներ ու ճակատամարտեր է ունեցել, բայց Ավարայրի ճակատամարտն իր
հատուկ, ուրույն տեղն ունի մեր պատմության եւ մեր ժողովրդի հոգում,
սրտում եւ առօրյա կյանքում։
Արդյոք ինչո՞վ էր տարբերվում այս պատերազմը մյուս պատերազմներից, Ավարայրի ճակատամարտը՝ մյուս ճակատամարտերից:
Ե. դար, հայ ժողովուրդը 150 տարի ընդունել էր քրիստոնեությունը
անհատապես՝ որպես հայ ժողովրդի պետականության գրավական եւ
հայ ժողովրդի պետական կրոն:
Եւ դժվարին ժամանակներ, երբ Պարսկաստանն իր հավակնություններն ուներ ոչ միայն Հայաստանն ընդհանրապես Պարսկաստան դարձնելու, այլեւ հայերին պարսկացնելու, որով բոլոր իր ցանկությունները կիրականանային: Սակայն պատմությունից գիտենք, որ որեւէ կերպ հայերին
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չէին կարող օտարացնել իրենց ազգից: Դրա պատճառը շատ հստակ մեր
ոսոխն է ասում, մեր թշնամին այն ժամանակվա. հայի մարմինը կարող ենք
գերեվարել, բայց նրա հոգին՝ ո՛չ երբեք, որովհետեւ նրա հոգին քրիստոնեությունն է: Այս էր պատճառը, որ բացի երկրին տիրանալուց՝ որոշեցին տիրանալ հայի հոգուն, իսկ դա հնարավոր էր միայն այն դեպքում, երբ նրան
հեռացնեին իր հավատքից ու կրոնից, դավանափոխ անեին: Եւ այս ծրագիրը պարսից Հազկերտ թագավորը շատ լուրջ կերպով սկսեց իրականացնել:
Նամակ հղվեց հայերին, որ նրանք ընդունեն, իրենց կարծիքով, ամենաճիշտ կրոնը՝ զրադաշտությունը: Հայերը, հավաքվելով բոլորը միասին՝ թե՛ աշխարհական, թե՛ եկեղեցական, պատասխան տվեցին Հազկերտին. «Երբեք հնարավոր չէ մեզ հեռացնել Քրիստոսի սիրուց, ոչ մի միջոցով հնարավոր չէ մեզ հեռացնել մեր հավատքից եւ կրոնից, ո՛չ ջուր,
ո՛չ սուր, ո՛չ կրակ, ո՛չ մարդ եւ ո՛չ հրեշտակ, ոչինչ չի կարող մեզ հեռացնել
Հիսուսից» (հմմտ. Հռոմ. Ը. 35): Եւ այս պատասխանից հետո, բնական է,
պարսիկները որոշեցին՝ եթե հայերին չեն կարող կրոնափոխ անել բռնի
ուժով, ապա պարզապես պետք է նրանց վերացնել:
451 թ. Հայաստանը պատրաստվում էր պատերազմի ու մեծ ճակատամարտի: Երիտասարդ թե ծեր, իշխան թե գյուղացի հավաքվեցին բոլոր տեղերից՝ պաշտպանելու իրենց ինքնությունը, որովհետեւ կրոնն այլեւս դարձել էր հայի ինքնությունը: Այդ նույն ժամանակ աշխարհի մյուս
մասը հավաքվել էր աստվածաբանակ ժողովներ գումարելու Քրիստոսի
բնությունների շուրջ, իսկ հայերը ոչ թե աստվածաբանելու հավակնեցին,
այլ Քրիստոսին պաշտպանելու եւ պահելու իրենց կյանքում:
Ճակատամարտն անհավասար ուժերով էր, եւ դժվար կլիներ հաղթել
պարսկական մեծ զորքին, սակայն հայերը մինչեւ արյան վերջին կաթիլը
դիմադրեցին եւ պաշտպանեցին իրենց հավատքը, իրենց Եկեղեցին:
Բոլորդ քաջ հիշում եք եւ հաճախ եք կրկնում, որ այդ ճակատամարտից առաջ էր, երբ զորավարը, իր մարտիկներին քաջալերելով, կոչ էր
անում գնալ կենաց-մահու կռվի, որովհետեւ մենք պաշտպանում էինք մեր
ազգը, մեր արյունը, մեր ինքնությունը, քանզի քրիստոնեությունը մեզ
համար ոչ թե պարզ մի հավատք է, կրոն է, հավատամք է, այլ հայ ժողովրդի մաշկի գույնն է, որով հայ ազգը Տիրոջ ժողովուրդն է հավիտենապես:
Ահավասիկ պատերազմը, ինչպես ասացի, ֆիզիկապես դժվար էր
հաղթել, սակայն հայի հոգին անպարտելի մնաց, որից հետո պարսիկներն այլեւս կրոնափոխ անելու հարցը չէին դնում:
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Սրանով է, թերեւս, շատ կարեւոր մեր պատմության, մեր մտքի ու գիտակցության համար այն, որ հենց Ավարայրի ճակատամարտով էր, Վարդանանց պատերազմով էր, որ տեղի ունեցան հայ ժողովրդի սրբացումը
եւ Հայ Առաքելական Մայր Եկեղեցու հերոսացումը։ Եւ 15 դար այսպես
սրբացած ու հերոսացած, որպես մեկ միավոր, որպես մեկ ժողովուրդ,
ապրում ենք այս աշխարհում։ 1500 տարի է անցել Ավարայրի ճակատամարտից, սակայն, ցավոք, 1500 տարվա հոլովույթի մեջ նույնիսկ չի մարել այդ պայքարը։ Հայոց Ավարայրը շարունակվում է եւ այսօր. ինչպես
այն ժամանակ զրադաշտական պարսիկներն էին փորձում, այնպես այսօր, ոչ կրոնափոխության անվան տակ, ուզում են մեր ժողովրդին Քրիստոսից հեռացնել եւ մեր ազգային արժեքները քարուքանդ անել, հեռացնել մեզ մեր ազգային ինքնությունից:
Ցավում եմ, որ մեր դեմ այդ պատերազմը ոչ միայն օտարները, այլ
նաեւ մեր հայրենակիցներն են մղում:
Շարունակվում է Ավարայրը, որով հայ ժողովուրդը պաշտպանում է
իր քրիստոնեական ոգին, այն, որ մինչեւ այսօր էլ հայի համար միակ
ճշմարտությունն է. «Եթէ Աստուած մեր կողմն է, ո՞վ կլինի մեզ հակառակ:
Նա, որ իր Որդուն իսկ չխնայեց, այլ մեր բոլորի համար մահուան մատնեց նրան, էլ ինչպէ՞ս մեզ չի շնորհելու ամենայն ինչ Նրա հետ մէկտեղ»
(Հռոմ. Ը. 31—32):
Այս ճշմարտություններով ենք ապրում եւ ոչ թե պարզապես հուսալով, այլ վստահ լինելով այդ խոստմանը: Եւ դրա համար այսօր ո՛չ
հարազատ եղբայր կամ քույր, ո՛չ օտար մեկը չեն կարող մեր կյանքը
հեռացնել քրիստոնեությունից:
Գիտենք, թե որն է դրա նպատակը. որպեսզի դաստիարակենք սերունդներ, որոնք չունենան ո՛չ ազգային նկարագիր, ո՛չ հայրենիքի նկատմամբ որեւէ կապվածություն եւ ո՛չ էլ հարգանք, սեր իրենց նախնյաց ժառանգությանը: Այսօրվա լեզվով ասած՝ աշխարհաքաղաքացու պետքն
ունեն, որ բացի իր սեփական անձից, բացի իր իսկ անձնական մղումներից ու նկրտումներից՝ ոչինչ չունի այս կյանքում:
Սակայն երբեք ո՛չ պարսիկը հաջողեց, ո՛չ՝ արաբը, ո՛չ մոնղոլն ու թաթարը եւ ո՛չ էլ թուրքը հաջողեցին, եւ առավել եւս մեզ հարազատ կոչվածները երբեք չեն կարող հաջողել: Մենք այսօր ազգովի կարող ենք մեր
ճակատները բաց քայլել աշխարհում, որովհետեւ մեր հերոս Եկեղեցին եւ
սուրբ ժողովուրդը հավատարիմ են Տիրոջ հավատքին:
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Այսօր մենք հիշատակում ենք բոլոր հայ քաջորդիներին, որոնք
իրենց կյանքը տվեցին Ավարայրի ճակատամարտում, բայց դրա հետ
մեկտեղ այսօր աղոթում ու հիշում ենք բոլոր այն քաջորդիներին, որոնք
իրենց կյանքը տվել ու տալիս են մեր օրերի Ավարայրում՝ Արցախյան
ճակատամարտում, նրանց, ովքեր իրենց երիտասարդ կյանքը տվեցին,
որ շարունակվի մեր ազգի կյանքը: Ոչ միայն պարզապես աշխարհի վրա
շնչելու, ուտելու համար, այլ ապրելու՝ որպես ժողովուրդ, որպես ստեղծարար ազգ եւ աշխարհի ժողովուրդների կարեւոր մի մաս՝ լինելով Հիսուսի ժողովուրդ, լինելով Աստծու ժողովուրդ:
Եւ այսօր, ի հիշատակ մեր բոլոր քաջ հայորդիների, նրանց անուններով մկրտված կամ անվանակոչված բոլոր հայ զավակներին, իբրեւ անվանակոչության տոն, մեր շնորհավորանքն ենք բերում՝ ասելով, որ իրենց անունով ապրեն, եւ թող այդ անունը լինի իրենց ողջ
կյանքի ճանապարհը:
Անշուշտ, այսօր հատուկ նշվում է ազգիս Վեհափառ Հայրապետի՝
Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի անվանակոչության տոնը: Գարեգին, որը մեր հերոս քաջորդիներից էր Ավարայրի ճակատամարտում:
Վեհափա՛ռ Տեր, թո՛ւյլ տվեք մեր բոլոր հոգեւոր եղբայրների անունից,
նաեւ, վստահաբար, մեր ողջ հավատացյալ քույրերի եւ եղբայրների կողմից բերելու Ձերդ Սրբությանը մեր շնորհավորանքներն անվանակոչության տոնի առիթով՝ մաղթելով խաղաղություն եւ գարեգինյան քաջություն՝ շարունակելու համար այսօրվա Ավարայրը եւ հաղթելու այն:
Թող Տերն Իր ուժն ու կարողությունն առատապես պարգեւի Ձեզ, որպեսզի Ձեր հովվական մականն ու հայրապետական գավազանը միշտ
բարձր լինեն եւ կարողանան առաջնորդել Ձեր իսկ հոտին դեպի ապագա
հաղթանակներ, դեպի մեր Տեր Հիսուս, դեպի հոգու խաղաղություն եւ
աստվածային օրհնություն։
Բոլորիս կողմից մեր աղոթքն է, որ մեր ազգը կարողանա այս Ավարայրն էլ հաղթել եւ գնալ առաջ: Տերը, որ մշտապես մեզ հետ է եւ թույլ
չի տալիս, որ մենք որեւէ մեկից վախենանք, հստակ իմանալով, որ որեւէ
մեկը չի կարող մեզ հակառակ լինել՝ պիտի Իր օրհնությունը հանապազ
պարգեւի մեր ժողովրդին այսօր եւ հավիտյանս. ամեն:
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Ա

ստվածաշունչը վկայում է, որ մարդն արարչության պսակն է, եւ որպես աստվածային ստեղծագործության գագաթնակետ ու նպատակ՝
բարիքի (երանության) է հասնում միայն Աստծու հետ միության եւ միավորության մեջ: Քրիստոնեական վարդապետության համաձայն՝ մարդն
օժտված է ազատ կամքով, իսկ նրա արարումն ի սկզբանե որոշակի
նպատակով ծրագրված իրողություն է՝ այնքան կարեւոր ու «անմատչելի», որքան ողջ արարչագործությունը: Որեւէ «պակասություն» չունեցող
ամենաբարի Աստված չկամեցավ «միայն վայելել յիւրական ճոխութիւնն,
այլ յաղթահարեալ ի մարդասէր կամաց իւրոց, արար զմարդն ի պատկեր իւրոյ եւ բարերարութենէն առնելով զնա հաղորդս անպատում պարգեւացն»1:
Աստվածաշունչ մատյանի առաջին իսկ տողերից միանգամայն հստակ
երեւում է, որ արարչագործության մեջ ամենայն ընթացք ու զարգացում
իրականանում կամ տեղի է ունենում Աստծու ներգործությամբ (հմմտ.
Իմաստ. Զ. 8), միմիայն ու բացառապես Նրա կամքով (հմմտ. Ծննդ. Ա. 9,
11, 14, 22, 26, Բ. 6—7, Գ. 14, 19, Դ. 15, Զ. 3, 7): Արարչագործության դրվագում յոթ անգամ հանդիպում ենք «Աստուած ասաց....» եւ իբրեւ հետեւանք կամ շարունակություն՝ «...եւ այդպէս եղաւ...» խոսքերին: Սուրբգրային այս հատվածում ընդգծվում է Տիրոջ խոսքի բացարձակ զորությունը
(հմմտ. Ես. ԾԵ. 10—11, Երեմ. ԻԳ. 30): Աշխարհի պատմական ընթացքը
կարգավորվում է գերբնական ներգործությամբ եւ ըստ Աստծու հաստատած անշեղելի օրենքի (հմմտ. Բ. Օր. Ը. 3): Այսու, Աստծու արարչական
ներգործության արդյունքը տեսնելով (հմմտ. Ծննդ. Ա. 15—18)՝ սքանչանում ենք (հմմտ. Իմաստ. ԺԳ. 5): Փորձենք ճանաչել այդ օրենքների
Ս. Յ Ո Վ Հ Ա Ն Ո Ր Ո Տ Ն Ե Ց Ի , Մեկնողական-իմաստասիրական ճառեր, քնն. բնագրերը, առաջ.
եւ ծանօթ.՝ Ա. Մինասեանի, Ս. Էջմիածին, 2009, էջ 283:
1
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աղբյուրը եւ արարչական ներգործության զորությունը (հմմտ. Ծննդ.
Ա. 28, Բ. 15, 21, 24, Գ. 16)2։ Ս. Ներսես Շնորհալին գրում է. «Չհանդուրժեալ բնութեամբ բարւոյն ունել միայն զանճառ բարին, այլ ստեղծեալ մարդ
յիւր պատկերին»3: Աշխարհի կանոնավոր ընթացքը, ներդաշնակությունը
պայմանավորված են աստվածային կամքի «անշեղ օրենքով» (հմմտ. Ես.
ԽԶ. 9—10)4, «արարչական ներգործությամբ» (հմմտ. Դան. Գ. 20—22) եւ
աստիճանակարգությամբ (հմմտ. Ծննդ. Ա. 1, 5, 8, 13)։ Ըստ Եզնիկ Կողբացու՝ «Չգոյր ինչ ժամանակակից Աստուծոյ, եւ ոչ նիւթ ինչ՝ ուստի առեալ
զարարածս կազմիցէ. այլ ինքն է ամենայն բնութեանց Արարիչ. եւ ոչ միայն
կերպարանաց կազմիչ, եւ ոչ էութեան էականաց իրիք խառնիչ, այլ գոյանալոյ
գոյացելոցն գոյարար....»5:
Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու աստվածաբանության մեջ եւս
կարեւոր տեղ է զբաղեցնում մարդու մասին ուսմունքը՝ մարդաբանությունը (անթրոպոլոգիա): Նշենք նաեւ, որ մարդաբանությունը որոշակի
տեղ ունի պլատոնյան հետեւորդ Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության
մեջ: Ավելին՝ նրա փիլիսոփայությունը մարդակենտրոն է: Համաձայն
Դավիթ Անհաղթի՝ փիլիսոփայության ուղղվածությունն առհասարակ
մարդաբանական է, քանի որ այն երբեւէ չի կտրվում մարդուց՝ անձից6:
Քրիստոնեական ընկալմամբ՝ Աստված ե՛ւ արարիչ է, ե՛ւ օրենսդիր,
ե՛ւ սահմանադիր: Արարչագործության մեջ ամեն բան կատարյալ ներդաշնակված ու կարգավորված է՝ «...ո՛չ խառնակս ինչ եւ շփոթեալս եթող
զեղեալսն…. Եւ կացոյց զնախախնամութիւնն կառավար եւ պահապան
կալ իւրաքանչիւր բնութիւնսն, ըստ այն սահման եդ որ ոչ անցանեն»7։ Օրինակ՝ հրեշտակների բնական սահմանն է (պարտականություն) Աստծուն
հնազանդվելը եւ մարդուն ծառայելը, երկնքի սահմանն է մշտական
2
Հմմտ. Ա. Տ Ե Ր -Մ Ի Ք Ե Լ Յ Ա Ն , Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, արեւելահայ. փոխադր.՝ Ս. Բուլաթյանի, ծանոթ.՝ Հ. Քյոսեյանի, Ս. Էջմիածին, 2007, էջ 100։
3
«Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. Եկեղեցւոյ», Երուսաղէմ, 2003, «Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից առաւօտու ժամուն, որ կատարի ի դէմս Որդւոյն Աստուծոյ, որ երեւեցաւ
իւղաբերիցն», «Երգ տեառն Ներսիսի վասն վեցերորդի աւուր արարչութեանն, եւ վասն վեցերորդի դարուն, եւ ի խաչելութիւնն Քրիստոսի» (Ուրբաթ), էջ 353:
4
«Աշխարհ յառաջ, քան զլինելն իւր գոյր ի նախագաղափար տեսութիւնն Աստուծոյ».
տե՛ս «Եղիշէի Արարածոց մեկնութիւնը», աշխ.՝ Լ. Խաչիկեանի, Երեւան, 1992, էջ 369:
5
Տե՛ս Ե Զ Ն Ի Կ Կ Ո Ղ Բ Ա Ց Ի , Եղծ աղանդոց, թարգմ., ներած. եւ ծանօթ.՝ Ա. Աբրահամեանի,
Երեւան, 1970, էջ 239:
6
Տե՛ս Ս . Պ Ե Տ Ր Ո Ս Յ Ա Ն , Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մարդաբանական
ուղղվածությունը, Ս. Էջմիածին, 2017:
7
Յ Ո Վ Հ Ա Ն Ն Է Ս Պ Լ Ո Ւ Զ Ե Ր Զ Ն Կ Ա Ց Ի , Նորին ի ԼԴ. սաղմոսն, ՄՄ ձեռ. Հմր 2173, էջ 168բ:
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շարժումը, երկրինը՝ հաստատունությունը եւ այլն: Արարչագործությանը եւ տիեզերական աստիճանակարգությանը ներհատուկ է խորհրդանշական բովանդակությունը: Աստծու եւ արարածի միջեւ գոյություն
ունեն ինչպես սկզբունքային տարբերություն, այնպես եւ նմանություն՝
«Արարիչն եւ արարած առընչականք են միմեանց, զի Արարիչն զարարածս
ցուցանէ, եւ արարածս զԱրարիչն»8: Աստվածային սիրո առաջին դրսեւորումն արարչագործությունն է։ Աստծու արարչության «պատճառը» Նրա
բացարձակ սեր լինելն է9: Արարչագործությունը մի կողմից վկայում է
Արարչի բացարձակ ու անպարագրելի հատկանիշների, մասնավորապես սիրո մասին (հմմտ. Իմաստ. ԺԱ. 25, Հովհ. Գ. 16), իսկ մյուս կողմից՝ բացահայտելով այդ սերը՝ մեզ մղում է երախտագետ լինելու, գիտակցական հավատքով ըմբռնելու մեր «պաշտոնը» եւ բաժնեկից լինելու
Տիրոջ փառքին (հմմտ. Հռոմ. Ա. 20): Արարչագործությունը բազմաթիվ
խորհուրդներ ունի, եւ նրա զանազանությունն ու գեղեցկությունը բացահայտում են Աստծու կատարելությունն ու սքանչելիքները: Տիեզերքը,
խորհրդաբանական իմաստով, դիտարկվում է իբրեւ գիրք՝ «աստվածային աներեւույթ աշխարհի խորհրդանշան»: Միայն մարդն ու հրեշտակների դասն են, որ բանականությամբ նման են Աստծուն: Մարդը միայն
հոգի կամ միայն մարմին չէ, այլ ոգեղեն մարմնով անձ. նա պարզապես
որեւէ սեռի պատկանող էակ չէ եւ ոչ էլ սոսկ մի անհատ (individum), այլ
անփոխարինելի ու անկրկնելի բացարձակություն է՝ ինքնագիտակցության եւ ազատության ունակությամբ օժտված, որն ունի իր «ես»-ը10:
Հարկ է նշել, որ քրիստոնեական մարդաբանության առանցքը «...
մարդու՝ Աստծու պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծված լինելու իրողությունն է: Առավել տարածված տեսակետի համաձայն՝ Աստծու պատկերը մարդկային հոգին է, ի մասնավորի իր ամենաբարձր դրսեւորմամբ՝
միտք, բանականություն»11: Քրիստոնեական մարդաբանության ճիշտ
8
Ա Ռ Ա Ք Ե Լ Ս Ի Ւ Ն Ե Ց Ի , Լուծմունք յաղագս Սահմանացս Դաւթի Անյաղթի փիլիսոփայի,
«Գիրք Սահմանաց սրբոյն Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի Հայոց իմաստասիրի», Մադրաս, 1797,
էջ 371. հմմտ. «Գիրք հարցմանց երիցս երանեալ սրբոյն հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն»
(այսուհետեւ՝ «Գիրք հարցմանց»), Երուսաղէմ, 1993, էջ 156—157, 179—180:
9
Տե՛ս Ա. Տ Ե Ր- Մ Ի Ք Ե Լ Յ Ա Ն , Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, էջ 91:
10
Տե՛ս Յ Ա Կ Ո Բ Ա Ր Ք . Գ Լ Ն Ճ Ե Ա Ն , Մեկնութիւն Արարածոց. Կոհելէթ կամ գիրք Ժողովողի,
Երեւան, 2017, էջ 238:
11
Առավել մանրամասն տե՛ս Մ Ե Ս Ր Ո Պ Վ Ր Դ . Պ Ա Ր Ս Ա Մ Յ Ա Ն , Լինել Աստուած. Մարդու
աստվածացման եռաստիճան ճանապարհն ըստ Ներսես Շնորհալու վարդապետության,
էջ 80—81:
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ընկալման համար ուշագրավ է Ս. Բարսեղ Կեսարացու այն միտքը, համաձայն որի՝ Աստված մարդուն ստեղծեց որպես կենդանի էակ, որ կոչված էր «աստված» լինելու: Աստծու եւ մարդու կամքերի մեկտեղումը,
որով վերջինս հարատեւում էր դրախտում, ընդհատվեց գայթակղության
հետեւանքով գլուխ բարձրացրած հավակնոտ անհնազանդությամբ ու
հպարտությամբ: Ադամորդու գործած մեղքի պատճառով նրա վրա ծանրացած անեծքի պարտամուրհակը պատռվում է Աստծու տիեզերարծարծ կամքով եւ անսահման ողորմածությամբ: Այն դրսեւորվում է Բանի
մարմնավորմամբ եւ փրկագործությամբ, ինչպես որ «Ժամակարգութեան
մեկնութեան» մեջ բացատրում է Խոսրով Անձեւացին՝ «Գթածաբար զմերս
զգեցաւ (Որդին) մարմին կամաւ Հօր եւ հաճութեամբ Սուրբ Հոգւոյն...»12:
Աստված, մարդուն Իր պատկերը շնորհելով, «բարեհակում» ձիրք է պարգեւել, որ տիրի երկրին. մարդն էլ պետք է ձգտի լինել այն, ինչ Աստված
է կանխորոշել13 (հմմտ. Ծննդ. Բ. 19): Ըստ տրամաբանության՝ տարօրինակ է, որ նշյալ կոչումը նվաճելու համար (Աստծու կողմից մարդուն
տրված ազատ կամքի արդարացի գործադրումով) հարկ էր հրաժարվել
դրանից: Վերոհիշյալը տեղի չունեցավ եւ խաթարվեց մեղանչումի հետեւանքով: Մեղքից ազատվելու եւ «աստվածանալու» համար անհրաժեշտ է աստվածային եւ մարդկային կամքերի լիակատար մեկտեղում14:
Ըստ այսմ՝ Աստծուն ծառայելով է, որ տիրում ենք աշխարհին։ Եւ ուրեմն՝
մարդը ազատ կամքի շնորհիվ մշտապես ընտրության հնարավորություն
ունի՝ ընտրելու բարին կամ կորցնելու իր արժանապատվությունը, ինչպես ներկայացնում է երանելի Պողոս առաքյալը (հմմտ. Գաղ. Ե. 13):
Ըստ Եղիշե վարդապետի՝ մարդը երկնայինի ու երկրայինի գեղեցիկ խառնվածք է՝ միավորված Աստծու ստեղծագործ իմաստությամբ.
պարզը եւ առավել թեթեւը երկնքից են, ծանրը եւ բաղադրյալը՝ երկրից:
«Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ ըստ ուղղափառ դաւանութեան Եկեղեցւոյ
Հայաստանեայց», աշխ.՝ Մ. Գրիգորեան Զմիւռնացւոյ, Մոսկուա, 1850, էջ 175—176. հմմտ.
Յ . Ք Է Օ Ս Է Ե Ա Ն , Հայ Եկեղեցու աստուածաբանութիւնը շարականներում եւ տաղերում,
«Գանձասար» աստուածաբանական հանդէս, 1993, Դ., էջ 109—112:
13
«Զի ի սկզբան մարդն ցանկացաւ աստուածանալ եւ անդ ոչ հասաւ, իսկ Արարիչն եկեալ
մարդացաւ, վասն այնորիկ մարդն աստուածացաւ» («Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի», հտ.
Ա., ի Վենետիկ, 1837, էջ 327):
14
Տե՛ս Յ . Ք Է Օ Ս Է Ե Ա Ն , Հայ Եկեղեցու աստուածաբանութիւնը շարականներում եւ
տաղերում, էջ 109—112: «Մարդն ստեղծվել է Աստծու կամքով.... սակայն Աստծու սերը մարդու
նկատմամբ այնքան մեծ է, որ Նա չի կարող բռնանալ վերջինիս վրա...» (տե՛ս В . Л О С С К И Й ,
Догматическое богословие, «Богословские труды», сб. 8, Москва, 1972, էջ 157):
12
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Նյութական այլ տեսակների բնությունը ճանաչում ենք որպես ստորադաս եւ «անհանճար»15: Պողոս առաքյալն ասում է. «Փառաւո՛ր արարէք
զԱստուած ի մարմինս ձեր եւ յոգիս, որ է Աստուծոյ» (Ա. Կորնթ. Զ. 20)։
Այս պատվերը կատարելու համար պետք է ձգտենք առ Քրիստոս, որի
մեջ է Բանի եւ մարդկության ճշմարիտ միությունը16: Այլ խոսքով՝ շնորհիվ իր բազմախորհուրդ սիրո եւ անսպառ ողորմության՝ Աստված կամեցավ հաստատել սիրո արքայություն եւ Իր հայտնությունը պարգեւել Իր
պատկերն ու նմանությունը կրող արարածին17:
Մեր հավատքի հայր Ս. Գրիգոր Լուսավորիչն ասում է. «Աստուծոյ սէրը մեր նկատմամբ յայտնւում է նրանով, որ Նա մե՛զ համար ստեղծեց երկինքն ու երկիրը...»18, բոլոր արարածները Նրանով են կերտվել եւ բովանդակություն ստացել (հմմտ. Հովհ. ԺԷ. 21): Համաձայն Ա. Տեր-Միքելյանի
աշխատության՝ մարդը, արարված լինելով Աստծու պատկերով, բնականաբար, իր հոգով «ծագման կախումն» ունի Աստծուց, ու նրա խնդրանքն
էլ առ Աստված է, ինչպես եւ երանությունն է Նրա հետ (հմմտ. Մատթ.
Ժ. 28, Ա. Կորնթ. Ե. 3, Զ. 20, Է. 34)։ Մարդ արարածի երկրային կյանքն
Աստուծով է կյանք, եւ նրա բոլոր նպատակների նպատակը Տիրոջ արքայությունն է19: «Արասցուք մարդ ըստ պատկերի Մերում եւ ըստ նմանութեան...» (Ծննդ. Ա. 26) սուրբգրային տեղին ցույց է տալիս աստվածային
Անձերի միասնական խորհրդակցությունը՝ արարելու մարդուն: Մարդն
արարվում է Աստծու պատկերով եւ նմանությամբ. նա մեծարվում է գերագույն փառքով՝ որպես արարչության պսակ: Իր արարումով մարդը
դրվում է նախախնամական եւ շնորհական միության մեջ իր Սկզբնապատճառի հետ20: Ըստ Եզնիկ Կողբացու՝ Աստված ամեն բան արարել է
մարդու համար՝ «...նախ զտունն, եւ ապա զտնակալն.... նախ զծառայսն,
15
Բնագիրը տե՛ս «Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէի վարդապետի Մատենագրութիւնք ըստ
ընտրելագոյն ընթերցուածոց գրչագրաց», ի Վենետիկ, 1859:
16
Տե՛ս Ե Զ Ն Ի Կ Կ Ո Ղ Բ Ա Ց Ի , Եղծ աղանդոց, էջ 93—95. հմմտ. Ա. Տ Ե Ր-Մ Ի Ք Ե Լ Յ Ա Ն , Հայաստանյայց
Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, էջ 106, 107:
17
Տե՛ս Ս . Գ Ր Ի Գ Ո Ր Լ Ո Ւ Ս Ա Ւ Ո Ր Ի Չ , Յաճախապատում ճառք, Վենետիկ, 1954, էջ 13:
«Մարդն է անմահ Աստուծոյ անմահ պատկերը» (հմմտ. Ծննդ. Բ. 7, Ես. ԾԷ. 16. տե՛ս Ս Ո Ւ Ր Բ
Ե Ղ Ի Շ Ե Վ Ա Ր Դ Ա Պ Ե Տ , Աստվածաբանական երկեր, Ս. Էջմիածին, 2007, էջ 222, 225), կամ՝
«...Աստուած միայն մարդասէր եւ մարդ՝ միայն աստուածասէր.... Աստուած՝ մարդոյ եւ մարդ՝
Աստուծոյ...» («Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէի վարդապետի Մատենագրութիւնք ըստ ընտրելագոյն
ընթերցուածոց գրչագրաց», էջ 293, 320):
18
Տե՛ս Ս . Գ Ր Ի Գ Ո Ր Լ Ո Ւ Ս Ա Ւ Ո Ր Ի Չ , Յաճախապատում ճառք, էջ 13:
19
Տե՛ս Ա. Տ Ե Ր-Մ Ի Ք Ե Լ Յ Ա Ն , Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, էջ 105, 109:
20
Հմմտ. «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, էջ 263—264:
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եւ ապա զտէրն» սկզբունքով, որպեսզի վերջինս, վայելելով աշխարհի
բարիքները, փառավորի Աստծուն՝ «...հայեցեալ ընդ նոսա (թէ՛ ջուր, թէ՛
հուր, թէ՛ երկիր, թէ՛ օդ....)՝ փառաւորեմք զԿարգիչն նոցա.... զի մեզ ի պէտս
են...»21:
Արարաչագործության վերջում, իբրեւ «սքանչելիքների բարձրակետ», «արարչագործության նպատակ» ու «արարչական կամքի միջնորդ», Աստված ստեղծեց մարդուն Իր պատկերով եւ նմանությամբ։
Մարդու «աստվածացումը» իրականանում է Աստծու Միածին Որդու
մարդեղությամբ՝ շնորհի միջոցով, քանզի Աստվածորդու մարդեղացմամբ «վայրէջքի» (κατάβασις) ճանապարհը հնարավոր է դարձնում
մարդու «վերելքի» (ανάβασις) ուղին։ Այս առումով կարեւորագույն տեղ
է զբաղեցնում Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը հաղորդվելը՝ Ս. Հաղորդությունը, որի միջոցով մարդը «համամարմին» է դառնում մարմնացյալ
Բանի աստվածացած մարմնին22:
Ս. Գրիգոր Նարեկացին միայն չի սգում մարդկային արատների ու
մեղանչումների համար, այլ ցույց է տալիս դրանցից ազատագրման
ուղին։ Ըստ նրա՝ բարոյական ինչպիսի անկյալ վիճակում էլ հայտնված լինի մարդը, կարող է վերափոխվել, նորոգվել՝ հագնելով Քրիստոսի տված նոր շապիկը23։ Աստվածաշունչ մատյանում՝ Ծննդոց Ա. 27-ում,
տեսնում ենք, թե ինչպես Ադամն ու Եւան, գործելով առաջին մեղքը,
կորցրին իրենց աստվածանմանությունը, սակայն նույն Ծննդոց Ե. 24ում Ենովքին եւ Դ. Թագ. Բ. 11—12-ում Եղիային շնորհվում է Աստծու մոտ
բարձրանալու հնարավորություն24։
Հրեական մտածողությամբ՝ Թորայի իմացությունը եւ գործառությունը մարդուն դարձնում էին հրեշտակային կամ աստվածային։ Օրենքը
համարվում էր Աստծու ճառագայթման (էմանացիայի) արդյունք։ Հետագայում՝ դեռ հինկտակարանյան ժամանակաշրջանում, արդեն իսկ զարգանում է մարդու կատարելագործման՝ «աստվածացման» գաղափարը25:
21
Տե՛ս «Եզնկայ Կողբացւոյ Բագրեւանդայ եպիսկոպոսի Եղծ աղանդոց» ի Վենետիկ,
1826, էջ 51 (ծանօթ.). հմմտ. էջ 14, 75, 147, 157, 239:
22
Տե՛ս Մ. Հ Ա Յ Ո Ւ Ն Ի , Նարեկեան որոնումներ, Պէյրութ, 2007, էջ 86։
23
Տե՛ս Տ . Հ Ե Թ Ո Ւ Մ Ք Հ Ն . Թ Ա Ր Վ Ե Ր Դ Յ Ա Ն , Մարդու «աստվածացման» ուղին ըստ Ս. Գրիգոր
Նարեկացու, «Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք», 2014, էջ 114—115. հմմտ.
Լ . Գ Ե Ւ Ո Ր Գ Յ Ա Ն , Նարեկյան մտորումներ, Երեւան, 1984, էջ 86:
24
Հմմտ. Մ Ե Ս Ր Ո Պ Ա Բ Ղ . Պ Ա Ր Ս Ա Մ Յ Ա Ն , նշ. աշխ., էջ 21:
25
Տե՛ս Թ . Տ Ա Ս Ն Ա Պ Ե Տ Ե Ա Ն , Գրիգոր Նարեկացիի Ողբերգութեան մատեանը, Անթիլիաս,
1993, էջ 56:
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Քրիստոնեական Եկեղեցու հայրերի երկերում, սակայն, «աստվածացման» գաղափարի զարգացման համար հիմք են ծառայում հատկապես
սաղմոսերգուի հետեւյալ խոսքերը. «Ես ասացի, թէ աստուածք իցէք, կամ
որդիք Բարձրելոյ ամենեքեան» (Սաղմ. ՁԱ. 6), որոնք մեջ է բերում նաեւ
մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս (հմմտ. Հովհ. Ժ. 34)։ Ռաբբիական պատկերացումները եւս խարսխվում են սաղմոսի հիշյալ տողերի վրա։ Օրինակ՝
Մերքաբբայի խորհրդապաշտությունը, որը հիմնվում էր Աստծու կառքգահի եզեկիելյան տեսիլքի վրա (Եզեկ. Ա. 1—28), առաջադրում էր դեպի
Աստված մտահամբարձումը Նրա պատվիրանների կատարման միջոցով։
Սաղմ. ՁԱ. 6-ում, ռաբբիական մեկնության համաձայն, «աստվածները»
նրանք են, ովքեր անմահություն են ձեռք բերել Թորայի պատվիրաններին ու հրահանգներին հետեւելու շնորհիվ։ Հինկտակարանյան նահապետները՝ Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը, ըստ հրեական մտածողության, համարվել են սուրբ, հասարակ մարդկանցից հոգեւոր առումով
վեր կանգնած անձինք, քանզի նրանք խոսել են Աստծու հետ։ Նահապետների շարքին է դասվում նաեւ Մովսեսը, որը Սինա լեռան վրա Աստծուց ստացավ տասնաբանյա պատվիրանները։ Մարգարեներից Եսային,
Դանիելը, Եզեկիելը նույնպես առանձնահատուկ տեղ են գրավել հրեական ընկալումներում, քանի որ խոսել են Աստծու հետ եւ Նրա պատգամը
փոխանցել ժողովրդին։ Նոր Կտակարանում եւս առկա են մարդու՝ Աստծու պատկերով ու նմանությամբ ստեղծված լինելու եւ մարդու «աստվածացման» գաղափարները։ Խոսելով մեր՝ Աստծու կողմից Քրիստոսով որդեգրման մասին՝ Պողոս առաքյալը զարգացնում է «աստվածացման» տեսությունը։ Նա իր թղթերում հաճախ է գործածում «Քրիստոսի
մեջ», «Քրիստոս մեր մեջ», «Աստծու որդիներ» արտահայտությունները։
Նրա թղթերում բազմաթիվ վկայություններ կան նաեւ մտքի լուսավորության վերաբերյալ, որն իրագործվում է հիմնականում աղոթքի միջոցով26:
Նոր Կտակարանում մարդ—Աստված մերձեցումը հստակ ներկայացված է
Ս. Հաղորդության խորհրդի հաստատման ժամանակ (Մատթ. ԻԶ. 17—30,
Մարկ. ԺԴ. 12—26, Ղուկ. ԻԲ. 7—23, Հովհ. ԺԳ. 21—30, Ա. Կորնթ. ԺԱ. 23—
25)։ Վերջին ընթրիքին Հիսուս Քրիստոսի հաստատած Հաղորդության
խորհուրդը մարդ—Աստված միավորման, աստվածայինին հաղորդակից
լինելու վերջնագիծն է այս աշխարհում. «Եթէ ոչ կերիջիք զմարմին Որդւոյ
26

Հմմտ. Մ Ե Ս Ր Ո Պ

ԱԲՂ.

Պ Ա Ր Ս Ա Մ Յ Ա Ն , նշ. աշխ., էջ 21—28:
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մարդոյ եւ արբջիք զարիւն Նորա, ոչ ունիք կեանս յանձինս։ Որ ուտէ զմարմին
Իմ եւ ըմպէ զարիւն Իմ, ունի զկեանս յաւիտենականս, եւ Ես յարուցից զնա
յաւուրն յետնում։ Զի մարմին Իմ ճշմարիտ կերակուր է, եւ արիւն Իմ ճշմարիտ
ըմպելի է։ Որ ուտէ զմարմին Իմ եւ ըմպէ զարիւն Իմ, յԻս բնակեսցէ, եւ Ես ի
նմա» (Յովհ. Զ. 54—58)։ Առաքելական թղթերում ընդգծվում է Ս. Հաղորդության խորհրդի փրկչական եւ Քրիստոսի հետ մերձեցման նշանակությունը՝ «...իբրեւ զարդի ծնեալ մանկունս՝ խօսուն եւ անխարդախ կաթինն
փափաքիցէք. զի նովաւ աճիցէք ի փրկութիւն, եթէ ճաշակիցէք՝ զի քաղցր է Տէր»
(Ա. Պետր. Բ. 2—3, հմմտ. Ա. Կորնթ. ԺԱ. 27—29)։ Մարդու «աստվածացման» գաղափարը, սկիզբ առնելով Պլատոնից եւ զարգացվելով նորպլատոնականների կողմից, ստանում է իր վերջնական տեսքը։ Նարեկյան
«աստվածացման» վարդապետությունը լիովին տարբեր է նորպլատոնականների տեսությունից։ Նախ՝ Աստծու վերաբերյալ քրիստոնեական
եւ նորպլատոնական պատկերացումներն ու ընկալումները բացարձակ
տարբեր են, ապա՝ նորպլատոնականները մերժում են աշխարհը, մարմինը, ինչը բնորոշ չէ նարեկյան դպրոցի ներկայացուցիչներին27:
Խոսրով Անձեւացին իր «Մեկնութիւն ժամակարգութեան» աշխատության մեջ փորձում է բացահայտել ծիսապաշտամունքային արարողությունների, աղոթքների եւ սաղմոսների ներքին՝ հոգեւոր իմաստը։ Նշենք
նաեւ, որ Անանիա ու Գրիգոր Նարեկացիներից առաջ Խոսրով Անձեւացին զարգացնում է «ներքին» եւ «արտաքին» գիտելիքների, հոգեւոր կենցաղավարության, մարդ—Աստված հաղորդության գաղափարները։ Վերջինս «Մեկնութիւն ժամակարգութեան» աշխատության մեջ նշում է՝ ծեսի
իմաստը հասու չէ շատերին, ուստի հարկ է համարում գրել ժամակարգության մեկնությունը՝ ցույց տալով, որ առանց եկեղեցական արարողության ներքին կողմը հասկանալու՝ հավատացյալը չի կարող հաղորդվել Աստծուն։ Հեղինակը եկեղեցական արարողակարգի, հասարակաց
պահքի ու պարտավորությունների հետ մատնանշում է նաեւ փրկության
անհատական ուղին, հոգեւոր խորհուրդը, ներքին ծեսը, մարդ—Աստված հաղորդությանը հասնելու անմիջնորդ, ներանձնական ճանապարհը28: Մարդու աստվածահաղորդության, աստվածատեսության եւ
Տե՛ս Ա Ս Ո Ղ Ի Կ Ե Պ Ս . Ա Ր Ի Ս Տ Ա Կ Ե Ս Յ Ա Ն , Մեղքի եւ փրկության գաղափարը Գրիգոր
Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» մեջ, Ս. Էջմիածին, 1996, էջ 41. հմմտ. Մ Ե Ս Ր Ո Պ Ա Բ Ղ .
Պ Ա Ր Ս Ա Մ Յ Ա Ն , նշ. աշխ., էջ 55—61:
28
Տե՛ս «Մեկնութիւն ժամակարգութեան արարեալ երանելւոյն Խոսրովու Անձեւացեաց
եպիսկոպոսի», Կ. Պօլիս, 1840:
27
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աստվածացման գաղափարներն ուրույն ձեւակերպում ունեն Խոսրով
Անձեւացու երկում. «Եւ եթէ շատ օգտօղն եւ շատ թողութիւն գտօղն շատ
խնդրի եւ շատ սէր պարտի, որպէս ասաց Տէրն երբեմն առ աշակերտսն, երբեմն՝ առ կինն պոռնիկ. ապա յայտ է թէ կարի առաւել պարտին ազգք մարդկան, քան զհրեշտակս երախտահատոյց լինել Աստուծոյ յոգն սիրոյն եւ յաճախ ներողութեան եւ անպատում առատ պարգեւացն...»29:
Ըստ Հր. Թամրազյանի՝ Անանիա Նարեկացին առավել խորացնում ու
զարգացնում է արեւելաքրիստոնեական խորհրդապաշտության (միստիկայի) էական գաղափարները, ընդգծում ներքին ծեսի ու պաշտամունքի
կարեւորությունը։ Բարոյական հայացքները նրա երկերում ներկայացված
են առավել համակարգված՝ խրատագրքի տեսքով։ Նա փրկագործության
առավել անհատական, ներանձնական ուղի է մատնանշում, իսկ համընդհանուր՝ «հասարակաց» ծեսի կողքին ընդգծում է «ներանձնական» ծեսի
դերն ու նշանակությունը30։ Ս. Գրիգոր Նարեկացին մեղքերը համարում է
կենդանական աշխարհից մարդկային մարմնի մեջ պահպանված հակումներ, որոնք միշտ էլ կարող են մարդու անկման պատճառ լինել։ Սուրբ
Հոգու առկայությունը մարդու ամենազորեղ միջոցն է՝ պայքարելու մեղքերի դեմ։ Հոգին իր մեջ կրելով՝ մարդը կարող է բարոյապես կատարելագործվել։ Ս. Գրիգոր Նարեկացու Մատյանի «հերոսը» անվերջ որոնման
մեջ գտնվող եւ կատարելության ձգտող մարդն է, որ պայքարում է հոգեւոր ներդաշնակության համար։ Տիեզերական վարդապետը ցանկանում
է տեսնել մեղքերից ու արատներից մաքրագործված եւ «աստվածացող»
մարդուն, որն այդ ճանապարհով պետք է միանա ու միաձուլվի «առաւելութիւն անհասանելի» աստվածային էությանը31: Ս. Գրիգոր Նարեկացին կարծում է, որ միայն հոգեւոր կատարելագործման միջոցով կարելի է
հասնել «աստվածացման»՝ նախակերպար ունենալով Քրիստոսին32:
Աստվածանալու՝ Աստծուն միանալու գաղափարն առանցքային տեղ
է զբաղեցնում Ս. Ներսես Շնորհալու աստվածաբանության մեջ: Ինչպես
իրավամբ նկատում է Մեսրոպ վրդ. Պարսամյանը, Ս. Ներսես Շնորհալին
Անդ, էջ 6 (զ)։
Տե՛ս Հ Ր . Թ Ա Մ Ր Ա Զ Յ Ա Ն , Նարեկյան դպրոցը, Երեւան, 1999, էջ 215—216։
31
Տե՛ս Հ Ո Վ Հ . Ա Յ Վ Ա Զ Յ Ա Ն , Մարդու բարոյական կատարելագործման պրոբլեմը Նարեկացու
եւ Դոստոեւսկու ստեղծագործություններում, «Էջմիածին», 2005, Բ.—Գ., էջ 161:
32
Տե՛ս անդ, էջ 117—126. հմմտ. Հ Ր . Թ Ա Մ Ր Ա Զ Յ Ա Ն , Նարեկյան դպրոցը, էջ 215—216. Յ Ա Կ Ո Բ
Պ Ա Տ Ր Ի Ա Ր Ք Ն Ա Լ Ե Ա Ն , Գիրք մեկնութեան աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ, Կ. Պօլիս, 1745,
էջ 22—29։
29
30
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«աստվածացման» խնդիրը դիտարկում է քրիստոսաբանական, հոգիաբանական (pneumatologique) եւ եկեղեցաբանական հարթություններում:
Մարդը, թեեւ արարված էր Արարչի պատկերով եւ նմանությամբ, սակայն չկարողացավ պահել Նրա հետ հարաբերությունը. նա երես թեքեց
լույս Աստծուց եւ ընկավ խավարի մեջ: Պատկերն ու նմանությունը աղավաղվեցին, եւ մարդու գերագույն նպատակը դարձավ իրեն անհասանելի: Սակայն, Աստծու Որդու կողմից մարդկային բնության աստվածացման շնորհիվ մարդուն տրվեց հնարավորություն կրկին հասնելու աստվածանմանության եւ «աստվածացման», ինչն իրականացվում է Ս. Հոգու
միջոցով՝ ապրելով եւ գործելով Եկեղեցում33: Ըստ Ս. Գրիգոր Նարեկացու՝
Աստծու հետ հարաբերվելու լավագույն միջոցն աղոթքն է՝ «...դարձումն
մտաց առ Աստուած՝ սուրբ եւ խոնարհ յօժարութեամբ»34: Մեղքի դեմ պայքարը, սակայն, առավել արդյունավետ է իրագործում Եկեղեցին, քանի որ մարմնական զգայարանները (որոնց միջոցով մեծ մասամբ նաեւ
մեղքն է մուտք գործում) ուղղորդում է դեպի աստվածապաշտական
գործողությունները՝ ծիսական արարողություններն ու աղոթքը: Աստծու
տան՝ Եկեղեցու առաքելությամբ է պայմանավորված աղոթքի բուն ընթացքը, «...զի ոչ ոք կարէ ելանել յերկինս, եթէ ոչ դրամբ այսորիկ նիւթաւորս
Եկեղեցւոյ»35։ Մայր Եկեղեցին հոգեւոր երկունքով՝ մկրտությամբ, ծնում
է հավատացյալին, կերակրում Աստծու խոսքով, լուսավորում Սուրբ Երրորդության հավատքով, մաքրագործում ապաշխարությամբ եւ աստվածատուր պատվիրաններով, եկեղեցական խորհուրդներով, վարդապետությամբ, քարոզչությամբ՝ մարդուն նախապատրաստելով երկնային
Հորը (կամ Սուրբ Երրորդությանը) ներկայացնելու համար36:
Եւ ուրեմն՝ «մարդն Աստծու պատկերն» է ձեւակերպումը, մարդաբանական հիմնական ճշմարտությունն է, որով բնորոշվում է մարդու «աստվածացումը», կատարելության ձգտումը եւ անձնուրացության խնդիրը
(հմմտ. Մատթ. Ե. 48), նաեւ քրիստոնեական բարոյական ողջ ուսմունքը:
«Անհատականություն», «արժանապատվություն», «ազատություն»
հասկացությունները ներկայումս լայնորեն շրջանառվում են։ Նշենք, որ
Տե՛ս Մ Ե Ս Ր Ո Պ Ա Բ Ղ . Պ Ա Ր Ս Ա Մ Յ Ա Ն , նշ. աշխ., էջ 91—92:
Տե՛ս Վ . Լ Ա Լ Ա Յ Ա Ն , Աղոթքի խորհրդաբանությունը Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան
ողբերգութեան» մեջ՝ ըստ պատրիարք Հակոբ Նալյանի, «Պատմաբանասիրական հանդես»,
2014, թ. 2, էջ 110:
35
Անդ, էջ 119։
36
Տե՛ս անդ, էջ 123:
33

34
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կախված ազատության բովանդակությունից եւ ընկալումից՝ մարդը կա՛մ
կարող է նմանվել Աստծուն, կա՛մ խեղել իր աստվածաշնորհ պատկերը:
Անհատի գիտակցությունից եւ բարոյական արժեհամակարգից է կախված նրա ընտրությունը: Մարդու իրավունքների ժամանակակից հայեցակարգի առանցքային հասկացությունը «մարդկային արժանապատվությունն» է, եւ այս կամ այն իրավունքն ու ազատությունը ձեւավորվում կամ հաստատվում են հենց այդ արժանապատվությունը պաշտպանելու ելակետային հիմնավորմամբ:

РЕЗЮМЕ
В статье из серии творений представлены восприятие и понимание свободы волеизъявления в христианской, в частности Армянской Церкви.
Среди других фундаментальных реальностей и потребностей рассматриваются такие термины и понятия, как «антропология», «индивидуальность»,
«достоинство», «автономия» и «человеческое достоинство», а также формулировка «Человек — образ Бога», значение сближения со Святым Причастием и
Христом, идея обожествления, присоединения к Богу.

SUMMARY
The article presents the Christian perception of free will, in particular that of the
Armenian Church.
Among other fundamental realities, the article considers such terms and concepts as «Anthropology», «Individuality», «Dignity», «Autonomy» and «Human
Dignity», as well as the expression «Man — in the image of God», the meaning of
taking the Holy Communion and reunion with Christ, the idea of deification, unity
with God.
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Հ

իսուս մանկան՝ Տաճարին ընծայաբերմանն առնչվող ամենահին վկայությունը «Էթերիայի ուխտագնացությունը» («Itinerarium Aetheriae»)
կոչվող գործում է, որը 1884 թվականին հայտնաբերել է բանասեր Գամուրինին Արեցցո քաղաքի (Իտալիա) գրադարաններից մեկում: Այդ ձեռագրի միջոցով մեզ են հասել արժեքավոր եւ ճշգրիտ բազմաթիվ վկայություններ ու նկարագրություններ ո՛չ միայն մեր հոդվածի բուն նյութը
հանդիսացող տոնի, այլեւ Դ. դարում Երուսաղեմում առկա ողջ ծիսական
տարվա վերաբերյալ1:
«Itinerarium Aetheriae» գործը հնարավորություն ընձեռեց Լ. Դյուշեսնին
ամբողջապես վերականգնելու վաղ շրջանի երուսաղեմյան ծիսակարգը2,
քանի որ Էթերիայի ուխտագնացությունը թվագրվում է 395 թվականով, եւ
ի վերջո հանգելու հետեւյալ եզրակացությանը. «Առաջին անգամ Երուսաղեմում է, որ այն (Տյառնընդառաջի տոնը.— Բ. Ն.) գտնում ենք սկզբնապես
հաստատված, եւ սա՝ արդեն չորրորդ դարի երկրորդ կեսից»3:
Գիտնականների գերակշիռ մասը համաձայնում է այն փաստի շուրջ, որ Էթերիայի
աշխատությունը պետք է թվագրվի Դ. դարի երկրորդ կեսով, որն ի դեպ համընկնում է ուշ
Հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանի հետ: Ինքը Գամուրինին իր հրատարակության
նախաբանում թվագրում է այն 381—388 թթ. (J. F. G a mur r i n i , «S. Hilarii tractatus de mysteriis
1

et hymni, et Sanctae Silviae Aquitanae Peregrinatio ad Loca Sancta», Biblioteca dell’ Accademia storicogiuridica 4 (1887), էջ XXX)։ Կառլուս Մայստերը, հիմնվելով պատմական եւ տոնաբանական

փաստերի վրա, փորձ է անում էականորեն առաջ մղել «Ուխտագնացության» թվագրման
ժամանակը՝ 534—539 թթ. (C. M e i s t e r , «De itinerario Aetheriae abbatissae perperam nomini
S. Silviae addicto», Rheinisches Museum für Philologie 64 (1909), էջ 337—392)։ Ջոզեֆ Դեկոնինկը
Մայստերի հոդվածի վերաբերյալ գրած իր ակնարկում, մեկը մյուսի հետեւից հերքելով
վերջինիս բոլոր փաստարկները, հանգում է այն եզրակացությանը, որ Էթերիայի
վկայությունը պետք է թվագրվի Դ. դարի վերջով (J. De coninck , «Karl Meister — De itinerario
Aetheriae abbatissae perperam nomini S. Silviae addict. Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge.
LXIV. 3. 1909. s. 337—392», Revue Biblique 7 (1910), էջ 445)։ Կաբրոլն առաջարկում է 378—
388 թվականները (F. Ca brol , Les Eglises de Jérusalem, la Discipline et la Liturgie au IVe siècle, Paris,
1895, էջ 173)։ Ժ. Մորինն իր հերթին սահմանափակում է «Ուխտագնացության» գրության
ժամանակահատվածը 394—396 թվականներով (G . M o r i n , «Un passage énigmatique de
S. Jérôme contre la pèlerine espagnole Eucheria?», Revue Bénédictine 30 (1913), էջ 174—186), մինչդեռ
Ա. Լամբերտը միանշանակ կանգ է առնում 395 թվականի վրա (A . L a mbe rt, «Egeria, soeur de
Galla», Revue Mabillon 27 (1937), էջ 1—42)։
2
L . Duche sne , Origines du Culte Chrétien, Paris, 1920, էջ 519:
3

Նույն տեղում, էջ 288:
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Ահավասիկ տոնի՝ Էթերիայի մեզ ավանդած նկարագրության լատիներեն բնագիրը եւ հայերեն թարգմանությունը.
Sane Quadragesimae de Epiphania
ualde cum summo honore hic celebrantur.
Nam eadem die processio est in
Anastase et omnes procedunt et ordines
suo aguntur omnia cum summa laetitia,
ac si per Pascha. Praedicant etiam omnes
presbyteri et sic episcopus semper de eo
loco tractantes Euangelii, ubi quadragesima
die tulerunt Dominum in templo Ioseph et
Maria et viderunt eum Symeon uel Anna
prophetissa, filia Fanuhel, et de uerbis
eorum, quae dixerunt uiso Domino, uel de
oblatione ipsa, quam optulerunt parentes.
Et postmodum celebratis omnibus per
ordinem quae consuetudinis sunt,
aguntur sacramenta, et sic fit missa4.

Աստվածահայտնության քառասներորդ օրն
այստեղ տոնվում է գերագույն հանդիսավորությամբ: Այդ օրը, ըստ կարգի, դեպի Հարության
տաճար թափոր է կատարվում, որին բոլորը մասնակցում են, եւ ամեն բան կատարվում է գերագույն ուրախությամբ, ինչպես Զատկի օրը: Բոլոր
քահանաները եւ ապա եպիսկոպոսը քարոզում
են՝ խոսելով Ավետարանի այն դրվագների վերաբերյալ, որտեղ Հովսեփն ու Մարիամը Տիրոջը քառասներորդ օրը Տաճար են տանում, Սիմեոնն ու
Փանուելի դուստր Աննա մարգարեուհին տեսնում
Նրան եւ Տիրոջը տեսնելիս խոսքեր են ասում, եւ
Նրա ծնողներն ընծաներ են մատուցում: Եւ բոլոր
արարողությունները կարգի համաձայն կատարելուց հետո մատուցվում է խորհուրդը, եւ տրվում
է արձակումը:

Հիմնվելով Էթերիայի վստահելի տեղեկությունների վրա՝ կարող ենք
անել հետեւյալ եզրակացությունները։
ա) Տյառնընդառաջի տոնը Երուսաղեմում կատարվում էր բացառիկ
շուքով: Եւ ճիշտ այս պատճառով է, որ ուխտավորուհին օգտագործում
է գերադրական աստիճանի եզրեր, ինչպիսիք են՝ «cum summo honore»5,
«cum summa laetitia»6՝ նկարագրելու համար Սուրբ Քաղաքում տիրող
ուրախության ու տոնակատարության իրական մթնոլորտը։
բ) Տոնի նկարագրության համատեքստում օգտագործվող «hic»7
բառն առնչված է տեղանքի, այսինքն՝ Երուսաղեմի հետ. մի հանգամանք,
որն ուխտավորուհուն պատճառել է թե՛ զարմանք եւ թե՛ վերին աստիճանի հետաքրքրություն՝ նկատի ունենալով Տյառնընդառաջ տոնի նորամուծություն լինելը։ Կասկածից վեր է, որ Էթերիան առաջին անգամ էր
հանդիպում այս տոնին։
գ) Տյառնընդառաջը Զատկի տոնակատարության հետ համեմատելու փաստը՝ «ac si per pascha»8, առաջին հերթին նշանակում է այն բարձր
4
5
6
7
8

Ét hé r ie , Journal de Voyage, Sources Chrétiennes 21 (1948), էջ 206։
«Գերագույն հանդիսավորությամբ»։
«Գերագույն ուրախությամբ»։
«Այստեղ»։
«Ինչպես Զատկի օրը»։
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կարգավիճակը, որով օժտված էր տոնի ծիսական արարողակարգը։
Պարզ է, որ նման համեմատություններ անելու համար Էթերիան պիտի
նախապես քաջածանոթ եղած լիներ զատկական տոնակատարության
ծիսակարգին9։
դ) Նոր տոնը նշվում էր ոչ թե որեւէ եկեղեցում, այլ Սուրբ Գերեզմանի վրա՝ Հարության տաճարում՝ Anastasis-ում10։ Այս իրողությունը մեկ
անգամ եւս գալիս է ապացուցելու այն կարեւորությունը, որը երուսաղեմյան հայրերը վերագրել են Տյառնընդառաջ տոնին։ Հարության տաճարում ողջ կղերական դասը եպիսկոպոսի նախագահությամբ ունկնդրում էր օրվա խորհրդի հետ կապված քարոզներն ու եպիսկոպոսի՝ Ղուկաս ավետարանչի ընթերցվածքի (Ղուկ. Բ. 22—39) վրա հիմնված եզրափակիչ պատգամը, որին հետեւում էր սուրբ եւ անմահ Պատարագը։
Այս համատեքստում կարեւոր է ուշադրություն դարձնել մեկ այլ հարցի եւս։ Մի կողմից նկատի ունենալով Հարության տաճարի մաս կազմող Anastasis եկեղեցու կառուցվածքն ու մարդատարողականությունը
եւ մյուս կողմից խնդրո առարկա տոնի արարողակարգային ծավալները՝ առավել տրամաբանական է թվում հավատացյալների մեկտեղումը
ոչ թե Anastasis-ում, այլ Հարության տաճարի արեւելյան մասում գտնվող,
ավելի ընդարձակ եւ բազիլիկ կառուցվածք ունեցող «Martyrium»11 կոչվող մեկ այլ եկեղեցում։
Հայոց ճաշոցի «Փեբրուարի ամսոյ որ աւր. ԺԴ. Քառասնորդք Ծննդեան
Տ՟Ն մերոյ Յ՟Ի Ք՟Ի ժողովին ի Սուրբ Մատրանն ի քաղաքի»12 վկայությունից
պարզ է դառնում, որ 395—439 թթ. ընկած ժամանակահատվածում տոնակատարության վայրը հիրավի փոխվում է13։ Տվյալ պարագայում կա9
Հարկ է նկատել, որ ի տարբերություն Տյառնընդառաջի, որը նշվում էր Հարության տաճարում, Երուսաղեմում Էթերիայի գտնվելու ժամանակաշրջանում զատկական հանդիսավոր
արարողությունը կատարվում էր Սիոնի եկեղեցում, որը, ավանդության համաձայն, հիմնվել
էր Քրիստոսի կողմից, եւ ուր Սուրբ Հոգին իջել էր առաքյալների վրա։ 335—347 թվականներին
փոքրիկ եկեղեցու տեղում կառուցվում է սքանչելի բազիլիկ տաճար, Ét hér ie, էջ 60։
10
L . H . Vi n ce n t — F. M . A b e l , Jérusalem, Recherches de Topographie, d’Archéologie et
d’Histoire, I, Paris, 1914, էջ 181—185։
11
Vincent — A be l , I , էջ 189—194։ Ca brol , էջ 14։ Հայերեն ձեռագրական ավանդության մեջ այն հայտնի է նաեւ «Մատուռ» անվամբ։
12
Ch. R e noux , Le Codex Arménien Jérusalem 121. II. Édition comparée du texte et de deux autres
manuscrits, Patrologia Orientalis 36 (1971), էջ 228։
13
Ըստ հայր Ռենոյի՝ տոների տեղափոխությունների պատճառ հանդիսացող խթանը
415 թվականին Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի աճյունի հայտնաբերման իրողությունն էր,
որից հետո հունվարի 7-ին ընկնող սրբի հիշատակության օրը տոնվում էր ոչ թե Գողգոթայում,
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րելի է ենթադրել, որ նման քայլի դիմելու հիմնական դրդապատճառը
ժողովրդագրական գործոնն էր՝ հաշվի առնելով Երուսաղեմի բնակչության եւ ուխտավորների օրեցօր աճող ընդհանուր թվաքանակը։
Հաստատելով հայր Դյուշեսնի կարծիքը Տյառնընդառաջ տոնի վերաբերյալ՝ տեսնում ենք Էթերիայի վկայությունը հավելյալ վերլուծության
ենթարկելու կարիք՝ տոնի հետ առնչված այլ արժեքավոր նրբությունները բացահայտելու համար։
Տոնի անունը։ Առաջին հանգամանքը, որին անհրաժեշտ է անդրադառնալ, տոնի անունն ու նրա պաշտոնական ձեւակերպումն են։ Էթերիայի
գործածած «quadragesimae de Epiphania»14-ն բացահայտում է տոնի անունը՝
իր ամբողջ վաղեմությամբ։ «Quadragesimae de Epiphania» անունն ուղղակի
եւ անմիջական կերպով հայց է ներկայացնում հաստատելու տոնի վավերականությունը՝ փարատելով հնարավոր անտեղի կասկածները եւ ի
սկզբանե ծանուցելով, որ այն Աստվածահայտնության քառասնորդքն է։
Հաշվի առնելով, որ Երուսաղեմի հայոց ճաշոցը նույնպես օգտագործում
է միեւնույն հնամենի ձեւակերպումը՝ կարող ենք եզրակացնել, որ տոնի
անունը տակավին չէր ձեւավորվել այս ժամանակաշրջանում։
Ծեսը։ Էթերիայի վկայությունը մեզ փոխանցում է տոնի ծիսակարգի
զարմանալիորեն ճոխ եւ զարգացած կառուցվածք։ Անտարակույս անհրաժեշտ էր բավականաչափ ժամանակ, որ նորահաստատ տոնի արարողակարգը հասներ նման մակարդակի։ Նույնիսկ Էթերիան աննկատ
չի թողնում այս փաստը՝ նկատելով. «Et postmodum celebratis omnibus per
ordinem»15 եւ այլուր՝ «ordine suo»16։
1. Թափոր։ Ծեսի հետ կապված՝ հարկ է հպանցիկ անդրադառնալ
նաեւ դեպի Հարության տաճար ընթացող «processio»-ի արարողությանը,
որ հիշատակվում է բնագրում։ Դժվար է կռահել, թե խոսքն այստեղ ծիսական բուն իմաստո՞վ թափորի մասին է, թե՞ պարզապես «դեպի եկեղեցի» առաջնորդվելու։ Բնագրում առկա «Nam eadem die processio est in
Anastase et omnes procedunt et ordine suo aguntur omnia cum summa laetitia»17
բառերը նյութն ուսումնասիրող գիտնական ների մոտեցումներում
այլ Սուրբ Ստեփանոսի մատուռի մեջ, R e nou x , էջ 169։
14
«Քառասնորդք Ծննդեան»։
15
«Եւ բոլոր արարողությունները կարգի համաձայն կատարելուց հետո»։
16
«Ըստ կարգի»։
17
«Այդ օրը, ըստ կարգի, դեպի Հարության տաճարը թափոր է կատարվում, որին բոլորը
մասնակցում են, եւ ամեն բան կատարվում է գերագույն ուրախությամբ»։
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առաջացրել են զգալի տարաձայնություններ։ Մինչ ոմանք18 պնդում են,
որ ուխտագնացության այս վկայությունը ոչ մի առնչություն չունի ծիսական իմաստով թափորի արարողության հետ, այլք19, ընդհակառակը,
համոզված են, որ խոսքը, բառիս բուն իմաստով, թափորի մասին է։ Ինչ
էլ որ լինի Էթերիայի վկայության բուն իմաստը, ակնհայտ է, որ թափորի
գաղափարը, մեկ անգամ երեւան գալով, արդեն իսկ իր ազդեցությունը
պիտի ունենար հետագա շրջանի զարգացումների վրա։ Պատահական
չէ, որ թափորի թեման շարունակություն եւ լայն տարածում է ստանում
ինչպես ուշ տոնաբանական ավանդույթի, այնպես էլ ծիսական արարողակարգի ձեւավորման պատմության մեջ20:
Առաջինը, ով կասկածի տակ դրեց Էթերիայի վկայության մեջ եղած «processio e
omnes procedunt» արտահայտության ծիսական նրբերանգ ունենալը, նույն ինքը Դյուշեսնն
18

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

Բոլորովին հակառակ կարծիքի էին Բաումստարկը, Առնոն, Բաստիանսենը,
Ուսպենսկին, Լոսսկին եւ այլք, ովքեր այս դրվագում տեսնում էին, բառիս բուն իմաստով,
ծիսական արարողություն։ A . Baumstark , On the Historical Development of the Liturgy, Minnesota,
2011, էջ 106. A . Ernout , «Les mots grec dans la Peregrinatio Aetheriae», Emérita 20 (1952), էջ 289—307.
A . A . R . Ba stiaensen , Observations sur le vocabulaire liturgique dans l’Itinéraire d’Égérie, Nijmegen,
1962, էջ 26—39. В. Л о сский — Л . Успенский , Смысл икон, Москва, 2014, էջ 253։ Այսպես՝
Բաստիանսենն իր մանրակրկիտ աշխատության մեջ քննում է Էթերիայի ուխտագնացության
բնագրում գործածված «procedere» բառն այն պարունակող 18 դրվագում՝ հանգելով այն
եզրակացությանը, որ բոլոր դեպքերում էլ «procedere» բառը գործածվել է սուրբ Պատարագի
կապակցությամբ եւ ունի ուրույն ծիսական արարողության բնորոշում, Ba stiaensen, էջ 30։
20
Տվյալ նյութի մեջ խորանալու խնդիր բոլորովին չդնելով մեր առջեւ՝ պարզապես ցանկանում ենք ավելացնել, որ իրոք չի բացառվում, որ Էթերիայի վկայության համատեքստում
«procedere» բառը կարող է ունենալ ուղղակի ժողովրդի «ընթանալու», «առաջանալու» իմաստը։ Խնդիրն առավել լուսաբանելու նպատակով հարկավոր է մտաբերել հին Երուսաղեմի
տեղագրական առանձնահատկությունները․ քաղաքի փողոցների, հատկապես Հարության
տաճարի շրջակայքում հին հռոմեական նախատիպով կառուցվածների, լայնությունը չէր գերազանցում 5—6 մետրը (հմմտ. N. Av i g a d , Discovering Jerusalem, London, 1984)։ Մադաբայի
քարտեզը (560 թ.) այս իմաստով ունի բացառիկ կարեւորություն, քանզի փոխանցում է մեզ
Սուրբ Քաղաքի հնագույն պատկերն իր բոլոր առանձնահատկություններով։ Հետեւաբար
տրամաբանական է թվում, որ Էթերիայի վկայությունը ճիշտ մեկնաբանելու համար նեղ փողոցները կարող են լինել հնարավոր պրիզման, ըստ որի՝ հավատացյալների բազմության
(իսկ ուխտավորուհին բազմիցս է շեշտում այս փաստը՝ «omnis multitudo» (24, 4) կամ
19

«Pro sollemnitate autem et laetitia ipsius diei infinitae turbae se undique colligent in Ierusolima, non
solum monazontes, sed et laici uiri aut mulieres» (25, 12)) դանդաղաշարժ ընթացքը դեպի եկեղեցի

իսկապես թափորի տպավորություն կարող էր թողնել։ Ուշագրավ է, որ Երուսաղեմի հայոց
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2. Համաքարոզխոսություն։ Էթերիան այս դրվագում մեզ ավանդում է
քրիստոնեության վաղնջագույն շրջանի սովորություններից մեկը՝ համաքարոզխոսությունը21, ըստ որի՝ պաշտոնական արարողությանը ներկա
բոլոր հոգեւորականները հերթականությամբ խոսք էին ասում՝ տալով
օրվա խորհրդի իրենց մեկնաբանությունները22։ Ստեղծվում է այնպիսի
տպավորություն, թե այս սովորությունը եւս անծանոթ էր Էթերիային23։
3. Ավարտական քարոզ։ Եպիսկոպոսի ավարտական քարոզն ու օրվա
տոնի՝ Ղուկասու Ավետարանի ընթերցվածքի մեկնաբանությունը։ Եպիսկոպոսի նախագահությունն արարողությանը Երուսաղեմի ծեսի կարեւորագույն բաղադրիչներից մեկն էր, իսկ նրա ճառը, իբրեւ կանոն, միշտ
նվիրված էր օրվա խորհրդին (25, 10)։
4. Պատարագ։ «Sacramenta»-ի մատուցումը։ Տվյալ պարագայում
«sacramenta»-ով Էթերիան նկատի ունի սուրբ եւ անմահ Պատարագը24։
5. Արձակում։ Իսպանացի ուխտավորուհին նկարագրում է նաեւ արձակման արարողությունը։ Այն անփոփոխ կերպով միշտ կատարվում էր արարողության ավարտին, երբ ներկաները, համբուրելով եպիսկոպոսի աջը,
լքում էին եկեղեցին, մինչ վերջինս բաշխում էր իր օրհնությունները (24, 2)։
ճաշոցը եւս տոնի կանոնում ոչ մի անդրադարձ չունի թափորի արարողությանը։ Որն էլ
լինի իրականությունը, փաստը մնում է այն, որ հաջորդ դարաշրջաններում հանդիսավոր
թափոր (λιτάνεια) կազմակերպելու սովորույթն սկսում է մնայուն տեղ զբաղեցնել Է. դարի
երուսաղեմյան տոնակարգում՝ ըստ մեզ հասած վրացական ճաշոցի տեղեկությունների
(K . K е к е л ид з е , Iерусалимскiй Канонарь, Тифлисъ, 1912, էջ 238)։
21
Հայտնի է, որ Քառասնորդական պահքի ընթացքում եւս չորեքշաբթի եւ ուրբաթ
օրերին տեղի էր ունենում նմանօրինակ արարողություն, որն ավարտվում էր նախագահող
եպիսկոպոսի եզրափակիչ ճառով․ «Sane quia hic consuetudo sic est, ut de omnibus presbyteris,
qui sedent, quanti uolunt, praedicent, et post illos omnes episcopus praedicat» (25, 1)։
22
Քրիստոնեական վաղեմի այս սովորությունն իր արմատներով սերում էր Վերջին
ընթրիքի ավանդությունից։ Քրիստոնեական Եկեղեցու վաղ շրջանում հոգեւորականները
ոչ միայն համաքարոզում էին, այլեւ համապատարագում (Н . Ба р со в , Исторiя Первобытной
Христiанской Проповѣди (до IV вѣка), С.—Петербургъ, 1885, էջ 203)։ Համապատարագության
(«concelebrazione») ավանդությունը մինչեւ օրս պահպանվել է Հռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցու
ծիսակարգում։ Այլ հարց է, թե որքան կարող էին տեւել համաքարոզչական տարրով օժտված այս արարողությունները։ Անշուշտ, սուրբ Տեղյաց ուխտավորների համար նման հարցադրումը երբեք արդիական չէր, այնուամենայնիվ Էթերիայի խոսքերից պարզ է դառնում,
որ մասնավոր տոների արարողությունները, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, ո՛չ սկիզբ
ունեին, ո՛չ ավարտ։ Դրանք սկսվում էին աքաղաղի կանչից առաջ՝ «ante pullorum cantum» (24,
1), եւ շարունակվում ամբողջ գիշեր՝ «omnes nocte» (25, 12)։
23
Հարկ է նկատել, որ այստեղ նույնպես Էթերիան օգտագործում է «hic» բառը (25, 1)։
24
Երուսաղեմում Դ. դարում գործածվում էր Corpus Liturgiae Orientalis-ի մաս կազմող
երուսաղեմյան Պատարագը, որի առանցքը կազմում էին Վերջին ընթրիքի վրա խարսխված
գոհաբանական աղոթքը եւ հացի բեկման ու գինու բաշխման խորհուրդները։
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Ժողովրդական ընկալումը։ Այս հարցին անդրադարձը, մեր կարծիքով, գոյության իրավունք ունի այնքանով, որքանով օրվա լույսի տակ
է բերում հետեւյալ ոչ պակաս կարեւոր ենթադրական եզրահանգումը․
Տյառնընդառաջի տոնի հիմնադրումից ի վեր անհրաժեշտ էր առնվազն
որոշակի ժամանակ, որ Երուսաղեմի բնակիչները ոչ միայն ընդունեին
այս նորարարությունը, այլեւ սիրեին տոնն այն աստիճանի, որ Էթերիան
զարմանքով նկատեր. «Nam eadem die processio est in Anastase et omnes
procedunt et ordine suo aguntur omnia cum summa laetitia ac si per pascha»25։
Պաշտոնական եկեղեցաշինությունը։ Տոնի առաջացման արտաքին եւ
անուղղակի ազդակներից մեկը կարելի է եւ պետք է նկատել ժամանակի կայսեր ծավալած բուռն եկեղեցաշինական գործունեությունը։ Խոսքը Կոստանդիանոս (306—337 թթ.) կայսեր մասին է, որը նախեւառաջ
ամբողջովին մաքրում է Սուրբ Քաղաքը Ադրիանոս (117—138 թթ.) կայսեր տիրապետության օրերից մնացած հեթանոսական տաճարների
մնացորդներից եւ ապա վերականգնում այն բոլոր սրբավայրերը, որոնք
խոնարհվել էին Դիոկղետիանոս (284—305 թթ.) կայսեր հալածանքների
օրոք։ Կոստանդիանոս կայսեր դիտավորությունը չէր սահմանափակվում պարզ բարեկարգման աշխատանքներով։ Ընդհակառակը՝ Կոստանդիանոսի անթաքույց նպատակն էր Երուսաղեմին հաղորդել կայսերական քաղաքին վայել կարգավիճակ26։ Համաձայն նոր Հռոմի հիմնադիր
եւ շինարար Կոստանդիանոսի27 տեսլականի՝ Երուսաղեմում կառուցվում
են մի շարք քաղաքացիական նշանակության ենթակառույցներ, ինչպես
նաեւ պաշտամունքային վայրեր։ Ուստի ամփոփելով կարող ենք ենթադրել, որ չի բացառվում ուղղակի զուգահեռը, մի կողմից, ընդլայնված
եկեղեցաշինության եւ մյուս կողմից՝ ծիսական տարվա հարստացման
գործընթացների միջեւ: Ի վերջո, Եկեղեցու հայրերը, իրենց տրամադրության տակ ունենալով երկրպագության տարբեր վայրեր, կարող էին նախընտրել գնալ Կոստանդիանոսի ճանապարհով՝ զարկ տալով Երուսաղեմի ծիսական տարվա զարգացմանը՝ հարստացնելով այն նոր տոներով,
ինչպես նաեւ սրբոց հիշատակության օրերով:
25
«Այդ օրը, ըստ կարգի, դեպի Հարության տաճարը թափոր է կատարվում, որին բոլորը
մասնակցում են, եւ ամեն բան կատարվում է գերագույն ուրախությամբ, ինչպես Զատկի օրը»:
26
Vincent — A be l, էջ 154—180; Ca brol, էջ 6։
27
Հանուն արդարության՝ անհրաժեշտ է հիշել նաեւ Կոստանդիանոսի մոր՝ կայսրուհի
Հեղինեի անուրանալի դերն ու նշանակությունը։ Նա, հակառակ իր պատկառելի տարիքին
(79 տարեկան), ուխտագնացություն կատարեց դեպի Երուսաղեմ։
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РЕЗЮМЕ
Праздник Сретения Господня, как самостоятельное торжество, был основан
в Иерусалиме. Первое свидетельство о нем относится к перу Этерии, посетившей Святой Град в IV веке. За ним следует один из важнейших литургических
источников V в. — Армянский Лекционар Иерусалима. Анализ сохранившихся свидетельств испанской паломницы помогает нам восстановить великолепную ритуальную мозаику праздника, которая кроме прочего выделяется такими
составляющими, как процессия, проповедование, основное поучение, посвященное празднику, Литургия и отпуст. Кроме того, сопоставление Itinerarium
Aetheriae с Армянским Лекционаром, выявляет тот замечательный факт, что в
период своего основания первоначальное название праздника было «Сороковой
день от Епифании (Богоявления)», что в своем роде можно рассматривать как
условное название. Учитывая популярность праздника, однако, данное явление
было непродолжительным, и вскоре праздник получил новое название, отражающее полноту своего богословского и эортологического смысла.
SUMMARY
The Feast of the Presentation, as an independent solemnity, was founded in Jerusalem. The first evidence of it belongs to Etheria, who visited the Holy City in the 4th
century, which is followed by one of the most important liturgical monuments of the 5th
century, the Armenian Lectionary of Jerusalem. Evaluation of information provided by
the Spanish pilgrim helps us to restore the magnificent ritual mosaic of the feast, which,
among other things, stands out for such components as procession (?), co-preaching, the
main homily, Liturgy and dismissal. In addition, the comparison of Itinerarium Aetheriae with the Armenian Lectionary reveals the remarkable fact that at the time of its
foundation, the original name of the feast was “Fortieth day of Epiphany”, which can be
only considered as a conditional name. However, given the popularity of the feast, this
custom was short-term, and soon the feast received a new name reflecting the fullness
of its theological and heortological meaning.

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ

ՎԱՉԱԳԱՆ ԱՎԱԳՅԱՆ
Բանասիրական գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ

Զ.—Թ. ԴԱՐԵՐԻ ՀԱՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ԴԱՍԻ ԿԵՐՊԱՎՈՐՈՒՄԸ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԴՐԱՍԽԱՆԱԿԵՐՏՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Սկիզբը՝ նախորդիվ

Դ

րասխանակերտցու մեծագույն հարգանքն ակնհայտ է նաեւ Սահակ
(Սահակ Գ. Ձորոփորեցի) հայրապետի նկատմամբ, «որ հայրենեօք
էր ի Ձորափորոյ յարքունաշէն գեղջէ եւ մայրենեօք ի Մաղազ գաւառէ ի
գեղջէ Բերդկաց» (էջ 96): Հուզիչ ճակատագիր է վիճակվում այս կաթողիկոսին, որի հայրապետության տարիներին Հայաստանը շարունակում
էր մնալ արաբա-բյուզանդական հակամարտության ոլորտում: Ստեղծված ծանր պայմաններում Սահակ Ձորափորցին իրեն դրսեւորում է որպես հայոց հավատքի նախանձախնդիր, հարազատ ժողովրդի խաղաղության ու անվտանգության անձնուրաց պաշտպան: Հայաստան ներխուժած Աբդլահ անունով ոստիկանը, լինելով, ինչպես գրում է պատմիչը,
«այր ժանտ ժպիրհ եւ ապարասան եւ յաւէտ չարաբարոյ, որ զկեղծաւորութիւնն իբրեւ զթոյնս իժի յինքն բունեալ ունէր եւ կալանաւոր կապանօք չարչարէր զիշխանս եւ զազատս աշխարհիս Հայոց, եւ յաւարի առնոյր զկարասի եւ զստացուածս բազմաց» (էջ 96), Սահակ կաթողիկոսին
հայոց իշխան Սմբատ Բագրատունու հետ շղթայում եւ տանում է Դամասկոս: Դրանից հետո էլ խալիֆայի զորականների անլուր վայրագություններն ու ավազակային հարձակումները շարունակվում են, որոնց
մեր ժողովուրդը երբեմն հակադարձում է, ըմբոստանում եւ արդար զայրույթով վրեժխնդիր լինում: Հայերի ապստամբության պատճառով խալիֆան պատժարշավ է ձեռնարկում Հայաստանի վրա՝ սպառնալով հրդեհել, քանդել հայոց եկեղեցիները, կործանել, սրի մատնել ժողովրդին:
Սահակ Ձորափորցին, որ այդ ժամանակ, ինչպես վկայում է Հովհաննես

2021 Բ.

Զ.—Թ. ԴԱՐԵՐԻ ՀԱՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ԴԱՍԻ ԿԵՐՊԱՎՈՐՈՒՄԸ

59

Դրասխանակերտցին, դեռ Դամասկոսում էր, լսելով արաբ զորապետի
սպառնալիքների մասին, նրա մոտ գնալու իրավունք է խնդրում՝ հուսալով հաշտության եզրեր գտնել: Սակայն ճանապարհին՝ Խառանում, նա
ծանր հիվանդանում է եւ վախճանվում: Մահվանից առաջ, սակայն, նա
արաբ զորապետին «աղաչալից», «խրատական խօսքերով» մի նամակ է
գրում, որտեղ հիշեցնելով «մարմնի սովորական մահը», «դժոխքի խիստ
դառնութիւնը», «ինչպէս նաեւ օտար տեղում իր մեռնելը նրա համար որպէս մեղմացնող փաստ բերելով», համոզում-աղաչում է հետ դառնալ չար
խորհրդից եւ չկատարել այդ ապիրատ մտադրությունը (էջ 99): Եւ ապա
հրամայում է, որ իր մեռնելուց հետո այդ հրովարտակը դնեն իր աջ ձեռքում, որպեսզի զորապետը գալով վերցնի իր ձեռքից եւ թերեւս զղջա
ու չկատարի իր անօրեն մտադրությունները: Եւ իսկապես, երբ խալիֆայության ոստիկանը գալիս եւ մոտենում է «Աստծու մարդու դիապատուած մարմնին» եւ նրան ողջունում որպես կենդանի մարդու, «Հոգւոյն
ազդումնն զձեռն սրբոյն, որ անշնչութեամբն էր խափանեալ՝ շարժեաց
ընդդէմ ոստիկանին ի պատճառս աղերսանաց» (էջ 100): Աբդլահ ոստիկանը, նախ զարմանալով այս հարաշագործության վրա, որ հավանականորեն ունի բանահյուսական ակունք, կարդում է նամակը, ապա հիանալով կաթողիկոսի կամքի ուժով ու նվիրվածությամբ՝ ներում հայոց նախարարների «հանցանքները», խոստանում կատարել նրա՝ նամակում նշված
խնդրանքները՝ կասեցնելով դեպի Հայաստան ձեռնարկվող արշավանքը: Այստեղ ակնառու է թշնամու ակնածանքը հայրապետի նկատմամբ,
որ նույնպես կարելի է դիտարկել որպես կերպարակերտման սկզբունք:
«Այսպիսով,— գրում է Վ. Վարդանյանը,— ծերունազարդ Սահակ Կաթողիկոսը՝ հայրենի երկրի քաղաքական փրկության իրատես առաջնորդը, առ ոչինչ համարելով ամեն տեսակ վտանգներն ու որոգայթները,
մեկնեց Խառան, որպեսզի իր հոտին փրկի մահացու հորձանքից... Նա
վտանգավոր պահին երկիրը ձերբազերծեց ահավոր վտանգից եւ իր հոգով ու արյունով ապահովեց նրա թեկուզ կարճատեւ, բայց հույժ անհրաժեշտ խաղաղությունը: Նրա կատարածը հերոսական ինքնազոհություն
էր, իր նպատակի ծանրալուծ բեռը կրելու բացառիկ օրինակ»1: Իսկ ահա
թե ինչպես է որակում ինքը՝ Դրասխանակերտցին, Սահակ հայրապետի
1

էջ 78:

Վ . Վ Ա Ր Դ Ա Ն Յ Ա Ն , Սահակ Ձորափորցի՝ նահատակ Կաթողիկոսը, «Էջմիածին», Ը., 2001,
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համարձակ ձեռնարկումը. «Եւ այսպէս զմեռելութիւն նորա պատուական
արար Աստուած քան զմեր կենդանութիւնս, եւ ի սադրելոյ աղօթից նորա
փրկութիւն մեծ ծագեաց աշխարհիս մերում» (էջ 100):
Ընդգծված կերպար է նաեւ Հովհաննես (Հովհան Գ. Օձնեցի) հայրապետը, որի անվանը Դրասխանակերտցին անմիջապես կցում է «իմաստասէր» պատվանունը2: Պատմիչը, որը, ի դեպ, առաջինն է տեղեկություն
հայտնում մեր այս կաթողիկոսի մասին3, Հովհան Օձնեցուն նկարագրում
է թե՛ ներքին եւ թե՛ արտաքին բարեմասնություններով: Նա ազնվաբարո հոգեւորական է, բանիմաց ու խորագետ, բազմագետ ու բազմահմուտ
գիտնական. «...հմուտ եւ տեղեակ գոլով բոլոր քերթողական շարագծաց, մասանց բանի եւ մասնականաց, այլ եւ վարժից սեռից եւ որք ընդ
գոյացութեամբ են սեռական տեսակարարութիւնք մինչ ցանհատ վայր,
եւ տարբերութեանցն եւս հանգամանաց եւ պատահմանց անջատից եւ
անանջատից ոչ անտեղեակ... Սա ամենայն առաքինի քաջողջութեամբ
զանձն տուեալ աշխատասիրաբար կրթական ջանիւ զինքն զինէր յերգս
հոգեւորս պահօք եւ աղօթիւք եւ ամենագիշեր տքնութեամբ» (էջ 104):
Հովհաննես «մեծ իմաստասէրը» զուրկ չէ նաեւ արտաքին առաքինություններից, որ, ի տարբերություն նախորդների եւ նրան հաջորդողների, պատմիչը մանրամասնորեն նկարագրում է. նա բարձրահասակ է,
թիկնավետ, գեղասքանչ հասակով ու փառահեղ տեսքով, «լաւ գոյն ունեցող»: Այսօրինակ բնութագիրը, կարծում ենք, ոչ թե կերպարի անհատականացում է հետապնդում, այլ կատարյալի ընդգծում, որ, թերեւս, Դրասխանակերտցին ներբողային չափազանցությամբ է ներկայացնում:
Դրասխանակերտցու հաղորդմամբ՝ Օձնեցին զգեստի տակից ոչ թե
բրդյա, այլ այծի մազից գործված կոպիտ ու անտանելի քուրձ էր հագնում, մինչդեռ դրսից զարդարվում էր գունավոր ընտիր նյութից պատրաստված զգեստով։ Նա, ոսկին խարտոցով մանրացնելով ու նրա հետ
անուշահոտ խունկեր խառնելով, փչում էր ալեխառն մորուքին, որն իջնում էր մինչեւ նրա զգեստի գրպանները։ Օձնեցու արտաքին նկարագրության մեջ զգալի տեղ գրավող հրաշագործ ու վեհատեսիլ այս տարՀետագայում այդ անվանումն ամրագրվել ու տարածվել է հայ մատենագրության մեջ.
այդ մասին տե՛ս Մ . Պ Ա Պ Յ Ա Ն , Հովհան Իմաստասեր Օձնեցի: Կյանքը եւ գործունեությունը,
Երեւան, 1998, էջ 8—22:
3
Տե՛ս Ս . Զ Ա Ք Ա Ր Յ Ա Ն , Սուրբ Հովհան Օձնեցի. Իմաստասեր կաթողիկոսը, Երեւան, 2019,
էջ 35:
2
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րերը, որ, ամենայն հավանականությամբ, ունեն վիպական բնույթ եւ
առնված են ժողովրդական բանավոր կամ եկեղեցական գրավոր ավանդապատումներից4, Դրասխանակերտցին հիշատակում է անշուշտ դարձյալ նրան կատարյալ ներկայացնելու համար:
Վիպական է նաեւ Հովհան Օձնեցու տեսակցությունն արաբ ամիրապետի հետ, քանի որ այդ հանդիպումը եւս նկարագրվում է վիպական գծերով5։ Պատմվում է, որ Օձնեցուն՝ «Աստծու մարդուն», տեսնում է Վլիթ անունով մի ոստիկան, որն արաբ ամիրապետին պատմում
է Օձնեցու վայելչության մասին, եւ ամիրապետը ցանկանում է տեսնել
նրան։ Ըստ Դրասխանակերտցու պատումի՝ Օձնեցուն մեծ պատվով բերում են արքունական քաղաք: Ամիրապետը նրան պատգամ է հղում,
որ նա զգեստավորվի սովորական զարդարանքով, եւ ինքը նրան այդպես տեսնի։ Սակայն Օձնեցին, իր բարձրահասակ, թիկնավետ կերպարանքն առավել փայլուն զգեստներով զարդարելով եւ նոր ճերմակած մորուքը ոսկե ծաղիկների փնջի նման կազմելով ու ձեռքն առնելով ոսկենկար գավազանը, որ եբենոսյա փայտից էր, գալիս է ամիրապետի մոտ։
Վերջինս սկզբում հավանության չի արժանացնում Օձնեցու արտաքին
շքեղությունը, եւ արաբ կառավարչի հարցմանը, թե «Ընդէ՞ր՝ ասէ, այդպէս պճնապաճոյճ լինիս. վասն զի Քրիստոսն ձեր զպարկեշտ եւ զչնչին
զգեստ պատուեց եւ զնոյն արարին աշակերտք նորա» (էջ 106), Օձնեցին պատասխանում է. «Թէպէտ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ առ ի մէնջ
առեալ մարմնովն զաստուածական փառսն ծածկեալ լինէր իբրեւ վարագուրաւ. սակայն աստուածային զօրութեան սքանչելիք նշանացն ոչ
ծածկեցաւ, այլ յամենեսին հեղաւ. զնոյն շնորհ նշանաց եւ արուեստից
տալով ի ձեռս աշակերտացն իւրոց, որ բաւական բերէր զմիտս մարդկան զարթուցանել յերկիւղն Աստուծոյ՝ եւ ոչինչ պիտոյացան զգեստուց
ահարկողաց: Իսկ արդ վասն զի փակեալ է ի մէնջ բազում նշանաց նոցա
շնորհ. վասն այնորիկ ահարկու իմն զգեստուք հնարիմք զպարզամիտ
խակութիւն մարդկան ընդոստուցանել յերկիւղն Աստուծոյ: Զայս ապա
եւ ի մանրմնաւոր թագաւորսդ ի ձեզ է տեսանել. ծիրանեփառ եւ ոսկեճամուկ զգեստուք եւ գեղեցիկ զարդուք եւ զինուք առ ի յահարկութիւն
բազմաց բերիլ: Զի թէ խարազնազգեաց զձեզ ի մարդկանէ ոք տեսանի4
Տե՛ս Տ . Դ Ա Լ Ա Լ Յ Ա Ն , Հովհան Օձնեցու վիպական կերպարի համեմատական քննություն,
ԼՀԳ, Երեւան, 2020, №2, էջ 182:
5
Տե՛ս անդ, էջ 181:
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ցէ՝ եւ գծուծս եւ խոշորս, ոչ ոք պակուցեալ զարհուրեսցի ի փառաց ձերոց, որ ոչն երեւի» (էջ 106): Այս ասելով՝ Օձնեցին հանում է իր արտաքին
զգեստները եւ ցույց տալիս այն այծամազե հաստ ու կոպիտ հագուստը,
որ կրում էր տակից։ Սուրբ Հովհան Օձնեցու համեստ պահվածքն ու խոսքերն այնքան են ազդում ամիրապետի վրա, որ տիրակալը մեծարում ու
պատիվների է արժանացնում նրան։
Ինչպես տեսնում ենք, Դրասխանակերտցին ոչինչ չի խնայել սուրբ
Հովհան Օձնեցուն կատարելության լույսի տակ ներկայացնելու համար՝ նրան կենդանի ու տեսանելի երկխոսության միջոցով պատկերելով գործնական հարաբերություններում, որտեղ նա կերպարավորվում
է որպես շրջահայաց անձնավորություն, որն առաջին հերթին մտածում էր հայության անվտանգության ու հոգեւոր ինքնուրույնության
ապահովման մասին:
Գովելի կաթողիկոսների շարքը լրացնում է Տրդատ Ա. Ոթմսեցին, որի
մասին թեեւ Դրասխանակերտցու խոսքը խիստ հակիրճ է, սակայն սեղմության մեջ անգամ ուրվագծվում է նրա կերպարը՝ որպես հոգատար,
հայրենասեր հոգեւոր առաջնորդ. «...այր սուրբ եւ պարկեշտ եւ փայլեալ առաքինութեամբ,— նրա մասին գրում է պատմիչը:— Յաւուրս նորա ասպատակք չար հինից յամենայն ուստեք դադարեալ լինէին ի սադրելոյ սրբութեան աղօթից նորա» (էջ 108): Ինչպես տեսնում ենք, այս
կաթողիկոսի անհատական հատկանիշներն ակնհայտորեն չեն ցուցադրվում գործողությունների եւ մարդկային հարաբերությունների մեջ. նա
կերպավորվում է հեղինակային պատրաստի գնահատականներով, որ
Դրասխանակերտցուն հատուկ կերպավորման սկզբունքներից մեկն է:
Հրաշագործ հատկանիշներով օժտված կերպար է նաեւ Սիոն Ա. Բավոնեցին, որը մանուկ հասակից սնվել ու կրթվել էր հայրապետարանում՝
հանդես բերելով բնական առաքինություն: Մինչեւ հայրապետական
աթոռին նստելը, երբ դեռ նա Աղձնյաց նահանգի հովիվն էր, պատմվում
է, որ Սասունում՝ Սիմ լեռան ստորոտում, ցամաքում է մի հորդաբուխ
աղբյուր, որը ոռոգում էր շրջակա բազմաթիվ այգիներն ու բուրաստանները: Դրա հետեւանքով աղբյուրից օգտվող գյուղի բնակչությունը հայտնվում է ծանր կացության մեջ, քանի որ «սկսաւ ապականիլ եւ
լքանիլ պտղաբերութիւնք գեղջն եւ յեղծումն աւերակաց բերիլ» (էջ 108):
Կատարվածը խորապես հուզում է նահանգի ոստիկանին, որն իր մոտ
է կանչում եպիսկոպոսին եւ աղաչում նրան մի հնար գտնել՝ աղբյուրը
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դարձյալ բխեցնելու համար: Վերջինս խորհուրդ է տալիս դիմել Աստծու զորությանը եւ մի կիրակի՝ արեւածագին, հավատացյալների խմբով
շարժվում է դեպի ցամաքած աղբյուրը: Այստեղ աղոթք անելով ու տեղը խաչակնքելով՝ նա ձեռքում բռնած գավազանով խփում է ակունքին
եւ «յանկարծակի յական թօթափելն բղխէ աղբիւր վտակեալ յօրդաբուղխ
ականակիտ պարզուածին» (էջ 110): Այս հրաշապատումը, որ ակնառու
նմանություն ունի հրեաների Մովսեսի՝ գավազանով ապառաժը խոցելով՝ ջուր հոսեցնելուն (Ելք ԺԷ. 4—6) եւ հիշեցնում է նաեւ հայոց Ներսես Մեծ հայրապետի՝ աքսորի մեջ ամայի ու անջուր կղզում անուշ աղբյուր բխեցնելու պատմությունը6, որ, ըստ Մ. Աբեղյանի, եկեղեցական
զրույց է7, հարկավ դարձյալ առնված է ավանդական պատմվածքներից
կամ եկեղեցական ավանդապատումներից, որ պատմականացրել է Հովհաննես Դրասխանակերտցին՝ զարդարելու Սիոն հայրապետի կերպարը:
Բանահյուսական մտածողության երանգը որոշակիորեն զգալի է
նաեւ Սիոն կաթողիկոսին հաջորդած Եսայի Ա. Եղիպատրուշեցու դեպքում, որը հայրապետական աթոռին նստում է հարազատ մոր մարգարեական կանխագուշակմամբ: Այրի այս կինը, ինչպես Դրասխանակերտցու վկայությամբ պատմում են նրա մասին, աղքատության մեջ ընկնելու
պատճառով, ծծկեր որդուն առած, շրջում է որպես մուրացիկ: Գալիսմտնում է Դվինի կաթողիկոսարան եւ համառորեն մնում Տիրոջ տաճարի դռանը՝ «ցրտահար սառուցեալ ի ձմերայնի լինէր եւ տապախարշ
արեւակէզ յամարայնի» (էջ 110): Քահանաների հորդորներին՝ մտնել
որեւէ հարկի տակ եւ ապաստան գտնել, որբեւայրին մերժելով պատասխանում է. «Ո՞չ գիտէք, զի սակս կաթողիկոսութեան զորդեակս իմ աստ
սնուցանեմ» (էջ 110): Եւ իսկապես, կնոջ կանխատեսությունն իրականանում է: Երեխան, հայրապետանոցում մեծանալով եւ կրթվելով, հետագայում է նախ արժանանում է եպիսկոպոսական պատվի, ապա հայրապետության բարձր պաշտոնի կոչվում:
Իհարկե, դժվար է ասել՝ տվյալ պատմությունն իրակա՞ն է, թե՞ ոչ,
ծագում է ավանդությունի՞ց, թե՞ ոչ: Հետաքրքիրն ու կարեւորն այստեղ
այն է, որ թեեւ Դրասխանակերտցին, այս հայրապետի վերաբերմամբ
դրսեւորելով չեզոք-դրական վերաբերմունք եւ առանց որեւէ անհատա6
7

Տե՛ս Փ Ա Վ Ս Տ Ո Ս Բ Ո Ւ Զ Ա Ն Դ , Հայոց պատմություն, Երեւան, 1968, էջ 147:
Տե՛ս Մ. Ա Բ Ե Ղ Յ Ա Ն , Երկեր, հտ. Գ, Երեւան, 1968, էջ 194—195:
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կանացման ընդամենն արձանագրելով, թե նա, առաքինի կյանք վարելով, աթոռին մնաց տասներեք տարի, մոր միջոցով արդեն համակրանքի
երանգ է հաղորդում՝ կիրառելով կերպավորման մի նոր հնարանք:
Հաջորդ կաթողիկոսներից Սողոմոն Ա. Գառնեցու կապակցությամբ
Դրասխանակերտցին մանրամասնում է մի պատմություն, որ դարձյալ
հետաքրքիր է դարձնում հերոսին: Սա «ի մանկութենէ առեալ էր զլուծ
կրօնաւորութեան կարգի եւ բազում առաքինաջան երկոց զանձն տուեալ
ի մեծ ուխտին Մաքենոցաց. այլ եւ վարժեալ իսկ էր ի փիլիսոփայական արուեստս եւ առաւել եւս հմուտ լեալ փսաղտութեան կրթանաց»
(էջ 112): Երբ խիստ զառամյալ տարիքում հոժարակամ ընդունում է հայրապետական աթոռն զբաղեցնելու առաջարկը, իր մոտ՝ Շիրակ գավառի Զրեսկ գյուղ գնացած պատվիրակներից մեկի հարցին, թե ինչպես է,
ծեր հասակում եւ սաստիկ ճգնավորությունից առողջությունը կորցրած,
համաձայնում դառնալ կաթողիկոս, կատակի տալով պատասխանում է՝
գնում է, որպեսզի «գեղապաճոյճ նկարիչները» իրեն եւս մյուս հայրապետների նման սեւ ներկով պատկերեն եկեղեցու պատին, ինչը որ իսկապես կատարվում է (էջ 115):
Հայրենասեր կաթողիկոսների շարքը շարունակում է Հովսեփ Բ. Փարպեցին, «որ Արագածոտն գաւառից էր»: Դրական արտահատչաձեւերի
կողքին («մեծ մարդ», «Աստծու մարդ») այս կերպարն ընդգծվում է նաեւ
գործողությունների մեջ, որոնցում նա բացահայտվում է չարչարանքներից ու տանջանքներից չընկրկող կատարյալ նահատակ՝ պատրաստ իր
երկրի համար զոհաբերելու կյանքը:
Այս հայրապետի օրոք արաբ մի ոստիկան՝ Խուզիմա անունով, ձգտելով մեր երկիրն ամբողջությամբ ընկճել, հպատակեցնել ու կեղեքել, իբրեւ թե «արծաթի գնով» փորձում է տիրանալ կաթողիկոսական դաստակերտներին ու ագարակներին: Եւ երբ հանդիպում է կաթողիկոսի մերժմանը, եւ նրան համոզելու բոլոր հնարավոր եղանակներն սպառվում են,
նա Հովսեփին բանտարկում է, որպեսզի թերեւս զարհուրելով տա իր պահանջածը: Սակայն «նա ոչինչ վարկեալ զտանջանսն՝ եկեալս ի վերայ, եւ
ոչ գրեալ ինչ զբրածեծն առնել՝ քաջապէս համբերէր՝ Աստուծոյ զայն ընծայելով» (էջ 114): Խուզիման, կատաղած այս ամենից, երեք տոպրակ
գանձ է լցնում՝ մեջը դնելով հայրապետի ծառաների գլուխները, եւ հրապարակավ ցույց տալով՝ հրամայում մտնել նրա մոտ՝ բանտ, իբրեւ թե
վճարեց: Դրանից հետո դաժան ու ագահ ոստիկանը լուր է տարածում,
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թե իբր իրեն են վաճառվել դաստակերտները, եւ բանտի կապանքներից ազատում է Հովսեփին: Սակայն հայրապետը, առանց երկյուղ կրելու, դատարանում «բազում ջանք ու աշխատանք ցուցաբերելով», կարողանում է հայրապետանոցին վերադարձնել նրա հողերը՝ բացի Արտաշատից: Հովհաննես Դրասխանակերտցու հավաստմամբ՝ նենգամիտ
ոստիկանը, չար նախանձով վառված, վրեժխնդիր լինելու համար սպանում է Հովսեփի ավագ եղբորը: Կարծում ենք՝ առերեւույթ գուցե ոչ այնքան կարեւոր այս փաստի վկայակոչման մեջ պատմիչը դարձյալ ձգտել
է ցույց տալ ճշմարիտ հավատացյալի նվիրումն ու հերոսականությունը՝
այս անգամ նրա ապրած անձնական ողբերգությամբ համակրանքի նոր
շեշտեր հաղորդելով իր հերոսին:
Հովհաննես Դրասխանակերտցին շոշափելի համակրանք ունի նաեւ
Հովսեփին հաջորդող Հովհաննես Դ. Օվայեցի կաթողիկոսի նկատմամբ,
որի կերպարն ավելի շատ ուրվագծվում է հայոց իշխանաց իշխան Բագարատ Բագրատունու հետ ունեցած հակադրության միջոցով: Վերջինս, հավատալով հայրապետի վերաբերյալ «նենգաւոր լեզուով բամբասանքներին ու անօրէն խօսքերին», հրովարտակ է ուղղում բոլորին՝ հեռու մնալ
նրանից, եւ մտադրվում է ինքնակամ կերպով կաթողիկոս նշանակել մեկ
ուրիշի, մանավանդ որ արդեն սկզբից էլ համաձայն չէր եղել Հովհաննեսի
հաստատմանը: Լինելով դյուրազգաց մարդ՝ Հովհաննեսն ինքնակամ հեռանում է սուրբ Սահակի բնակատեղը (Այրիվանք կամ Գեղարդավանք),
թաքնվում վանքի քարայրում՝ «լռելեայն զբաղուելով մշտնջենական
աղօթքներով»: Եւ միայն նախարարների ու հոգեւորականների գումարած
եկեղեցական ժողովից հետո, երբ ցույց է տրվում նրա անմեղությունը եւ
մեղադրանքների ստահոդությունը, «Աստծու մարդը» վերստին հաստատվում է սուրբ աթոռին, որ այնքան պատկերավոր նկարագրում է Դրասխանակերտցին՝ բացահայտ դրսեւորելով իր գորովը, ուրեմն եւ դիրքորոշումը նրա նկատմամբ8. «Իսկ ապա այնուհետեւ եկեղեցի Քրիստոսի, որ
երբեմն խրթնացեալն էր ի վարատմանէ փեսային՝ դարձեալ յինքն զփեսայն առագաստաւոր նորոգապէս պայծառանայր» (էջ 118):
8
Թովմա Արծրունու գրքում Հովհաննես կաթողիկոսը դարձյալ ներկայացվում է որպես քրիստոնեական հավատով լեցուն, ճշմարիտ հավատի համար մարտնչող, իմաստուն,
սկզբունքային եկեղեցական ու բարոյական բարեկարգությունների խնդիրներին նախանձախնդիր հոգեւորական-անհատ, որ շատերի համար տհաճ էր իր խստապահանջությամբ. տե՛ս Թ Ո Վ Մ Ա Ա Ր Ծ Ր Ո Ւ Ն Ի Ե Ւ Ա Ն Ա Ն Ո Ւ Ն , Պատմութիւն տանն Արծրունեաց, Երեւան, 1985,
էջ 182, 302:
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Հովհաննես կաթողիկոսի հակառակորդներին տված խիստ բացասական որակումներից հետո Դրասխանակերտցին վիպական մանրամասներով պատմում է, թե ինչպես բանսարկուներն առհասարակ կոտորվում են «աստուածասաստ բարկութիւնից». մեկը, օրինակ, շուտով
գահավիժում է բարձրավանդակ քարանձավից, ու քարաժայռերը նրա
մարմինը կտոր-կտոր են անում, մյուսը գիշերով տանիքից է վայր ընկնում ու ջարդուխուրդ լինում, մեկ ուրիշն էլ խեղդվում է գետի արագահոս ջրերի մեջ, եւ նրան անգամ գերեզմանը չի ընդունում (էջ 120): Այս
ամենը հեղինակային հնարա՞նք է, թե՞ ոչ, դժվար է ասել, սակայն պարզ
է, որ այսօրինակ հանգամանալից պատումային նկարագրություններով
պատմիչը ցանկացել է արտահայտել իր աշխարհայացքային վերաբերմունքը հերոսի նկատմամբ՝ մեկ անգամ եւս հաստատելով այն միտքը,
թե կատարյալ աստվածապաշտը միշտ գտնվում է Տիրոջ խնամակալության ներքո, եւ կպատժվեն բոլոր նրանք, ովքեր երբեւէ կփորձեն մեղանչել ճշմարտության դեմ:
Հովհաննես կաթողիկոսի կապակցությամբ հիշարժան է նաեւ այն, որ
նա, ի հիշատակ արաբ զորապետ Բուղայի արշավանքի ժամանակ նահատակվածների, սահմանում է տարեկան տոն, որ «տարեւորական պատուով տօնէին զսոցա կատարումն ի Մեհեկի ամսեան, որ օր քսան եւ հինգ
էր ամսոյն՝ ի փառս ամենակալին Աստուծոյ» (էջ 128)։
Դրաս խա նա կերտ ցին ակ նա ծան քով է խո սում նաեւ Զա քա րիա
Ա. Ձագեցի հայրապետի մասին, որի ընտրությունը, ճիշտ է, տեղի է ունենում երկրի համար բավականին բարդ քաղաքական եւ ռազմական պայմաններում, սակայն նրա աթոռակալության ժամանակ է Բագրատունի
Սմբատի որդի Աշոտը նախ կարգվում սպարապետ, ապա ամիրապետի
հրամանով դառնում Հայոց իշխանաց իշխան՝ իր ձեռքում կենտրոնացնելով երկրի վարչական, ռազմական եւ տնտեսական իշխանությունը: Ու
եթե այդ ընթացքի համար Դրասխանակերտցին սողանցում է Զաքարիա
հովվապետի գործադրած ջանքերը, ապա թերեւս սոսկ այն պատճառով,
որ «ժամանակի պատմագիր» Շապուհ Բագրատունին արդեն բավականաչափ բացահայտ կերպով, թեպետ «ռամկական ոճով» արել էր «զրոյցս
պայազատութեան որդւոյ Աշոտոյ սպարապետին Սմբատայ զիշխանական պատմութիւնն», եւ ինքը չի ցանկանում կրկնել բոլոր մանրամասները եւ բավարարվում է «պարզագոյնով ու չափաւորով» (էջ 134, 135): Սակայն որքան էլ կաթողիկոս-պատմիչը մնում է չափավոր, հայրապետին
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տալիս պատրաստի գնահատականներ՝ նրա անվանը կցելով «սուրբ» եւ
«մեծ» վերադիրները, այնուամենայնիվ Դվինին պատուհասած երկրաշարժի կապակցությամբ ակնառու է դարձնում նրա եկեղեցական նկարագիրը. «Իսկ սուրբ հայրապետն Զաքարիա ուժգին աղօթիւք եւ պաղատանօք մշտնջենամռունչ եւ աղերսալի աղօթս առ բարեգութն Աստուած
մատուցանէր, եւ երկնային ազդեցութեամբն ի բաց բառնայր զաստուածասաստ բարկութիւնն՝ անվնաս զեկեղեցի Քրիստոսի պահեալ ի բազմաբեր ցասմանէ վտանգին» (էջ 136):
Զաքարիա հայրապետի վախճանվելուց հետո հովվապետ է օծվում
«Գեորգ անունով մի պատվական մարդ»՝ Գեւորգ Բ. Գառնեցին, որի աթոռակալության օրոք նվիրագործվեց մեր ժողովրդի մեծ երազանքը՝ ավելի քան չորսուկես դարի պետականազրկումից հետո Աշոտ Ա. Բագրատունու գահակալությամբ վերականգնվեց Հայոց թագավորությունը9:
Գեւորգ հայրապետի օրհնությամբ, ինչպես գրում է Դրասխանակերտցին, «փոխանակ օծման սրուակի իւղոյն՝ պսակեն զնա (Աշոտին.— Վ. Ա.)
թագաւոր ի վերայ Ազքանազեան ազին» (էջ 142):
Պատմիչի անմիջական գնահատման սկզբունքը գործում է նաեւ
Գեւորգ հայրապետի կապակցությամբ. իր շարադրանքում ամեն անգամ
նրա անվանը զուգակցում է «պատուական», «մեծ», «սուրբ» վերադիրները, մարդկային փոխհարաբերություններում բնութագրում «ազնիւ ու
բարեբարոյ» բնավորություն ունեցող, եւ ապա, որ առավել ակնառու է
դարձնում վերջինիս կերպարը, ծավալվող դեպքերի շղթայում նրա գործողությունների մանրամասների ցուցադրումն է:
Գեւորգ հայրապետի մեջ հոգեւորականն ու քաղաքական գործիչը լրացնում են իրար, որտեղ առանցքայինը հայրենյաց օգտակարության շեշտադրումն է: Բոլոր այն դեպքերում, երբ, մասնավորապես
Աշոտ արքայի մահվանից հետո, հայ իշխանները փորձում են իրար ձերբակալել եւ միմյանց դեմ պատերազմելով՝ ժառանգական տիրույթների ինչ-ինչ հարցեր լուծել՝ վտանգելով երկրի խաղաղությունն ու անվտանգությունը, Գեւորգ հայրապետը կանգնում է նրանց միջեւ, հանդես գալիս հաշտարարի դերում: Ուրիշ բան, որ երբեմն նրան դա չի
հաջողվում, որից, ինչպես Դրասխանակերտցին է գրում, նա տրտմում
Տե՛ս Ա. Մանուչարյան, Բագրատունիների թագավորության հաստատման թվականի
վիմագրագիտական ճշգրտում, ԲԵՀ, 1995, №1, էջ 173—178:
9
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է, սրտի դառնությամբ հուզվում, ինչպես եղավ Սմբատ արքայորդու եւ
Աբաս սպարապետի հակամարտության ժամանակ (էջ 148): Իսկ այն
բանից հետո, երբ Գեւորգ հայրապետը թագադրում է Սմբատին, Աբասը չարությամբ ու նախանձով է լցվում կաթողիկոսի դեմ, նրա մասին
բամբասանքներ հորինում եւ իր չար ու քսու համախոհների հետ ցանկանում իրագործել վերջինիս անկումը, որ չի հաջողվում: Նախանձոտ
զրպարտողների ու նեգավորների մի մասը պատժվում է՝ մեռնելով զանազան ախտերից ու մարմնական տարբեր կտտանքներից, որին ականատես է լինում նաեւ ինքը՝ Դրասխանակերտցին, իսկ մնացածները
տագնապով թողություն են խնդրում կաթողիկոսից: Եկեղեցական պատմիչն այդ պիղծ մարդկանց պատուհասումը պատճառաբանում է «ինչ-որ
աստուածասաստ բարկութեամբ»:
Իր մեղանչական մոլորության համար ներում է հայցում եւ Աբաս
սպարապետը՝ «բազմահառաչ պաղատանօք եւ արտասուօք անկեալ առ
ոտս հայրապետին» (էջ 160): Կաթողիկոսի նկատմամբ համակրանքի
շեշտերն ավելանում են նաեւ շնորհիվ նրա՝ զղջացած խառնակիչների ու
բանսարկուների ներման, որով Դրասխանակերտցին հարկավ ցանկանում է ընդգծել կաթողիկոսի բարությունն ու գթասրտությունը:
Այս ամենից հետո խիստ տպավորիչ է դառնում Դրասխանակերտցու
գաղափարական այն ընդհանրացումը, որը, որպես դաստիարակչական
ուղերձ, հասցեագրվում է գալիք սերունդներին. «Եւ այսոքիկ մեծաւ երկիւղիւ առ ի յինէն գրով դրոշմեալ ձեզ եղեւ յիշատակ առ յապա. զի հայեցեալ յելս գնացից կորստականացն պատուհասից՝ մի՛ ոք զնոյն անցս
չարչարանաց եւ զձաղանս եւ զձաղկանս խոխոտիցի կրել որպէս եւ նոքայն, որք ընդ Յուդայի անկեալք գնացին ի տեղիս իւրեանց» (էջ 160):
Բերված հատվածը՝ սպառնալիքի իր ազդեցիկ շեշտադրումներով,
հիշեցնում է Եղիշեի խոսքը՝ ասված դավաճան Վասակ Սյունու վերաբերյալ10. «Գրեցաւ յիշատակարանս այս վասն նորա, առ ի կշտամբումն
յանդիմանութեան մեղաց նորա. զի ամենայն՝ որ զայս լուեալ գիտասցէ,
նզովս ի հետ արկցէ, եւ մի՛ լիցի ցանկացող գործոց նորա»11:
10
Վաղուց է նկատվել, որ Հովհաննես Դրասխանակերտցին հաճախ է նմանել
նախորդների լեզվին, ոճին, գործածել նրանց դարձվածները, մտածողության ձեւերը,
պատկերները եւ այլն. տե՛ս, օրինակ, Յ . Օ Շ Ա Կ Ա Ն , Յովհաննէս պատմաբան, Թ. դար, «Սիոն»,
Երուսաղէմ, 1929, թիւ 6, էջ 180—181, Մ . Ա Բ Ե Ղ Յ Ա Ն , Երկեր, հտ. Գ, էջ 485, Մ . Մ Կ Ր Յ Ա Ն , Երկեր,
հտ. 1, էջ 393, Վ. Ս Ա Ֆ Ա Ր Յ Ա Ն , Հայ միջնադարյան գրականություն, Երեւան, 2016, էջ 148—149:
11
Ե Ղ Ի Շ Է , Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, Երեւան, 1989, էջ 282, 283:
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Գեւորգ հայրապետի կերպարի բանական վեհությունն ընդգծվում է
նաեւ այն ժամանակ, երբ նա փորձում է կանխել «վշտասէր, չարասէր»
Ափշին ոստիկանի հարձակումները՝ Սմբատ արքայի վրա: Երկրի քաղաքական ճակատագրով եւ իր հոտի խնամքով մտահոգ հովվապետը սեփական նախաձեռնությամբ ստանձնում է միջնորդի դեր եւ գնում ոստիկանի մոտ՝ «փափկեցնելու նրա քարեղէն սիրտը»: Սակայն շուտով իր «արդարամիտ ու ազնիւ սրտով» չհասկանալով ու չկռահելով «չարաբարոյ
հեթանոսի» նենգությունները՝ ընկնում է նրա լարած թակարդը: Մի տեսակ ասպետական վեհանձնություն կա այն դրվագում, երբ Գեւորգ հայրապետը, չանսալով թագավորի եւ իշխանների խորհրդին՝ Սմբատի մերժումից հետո չներկայանալ Ափշինին, վերադառնում է «իբր ոչ ստել զեդեալ ուխտն ընդ նմա» (էջ 172): Իսկ դաժան ոստիկանն անմիջապես
շղթայել է տալիս կաթողիկոսին եւ անգամ այն բանից հետո, երբ սաստիկ
պարտություն կրելով Սմբատից՝ հաշտություն է կնքում նրա հետ, հայրապետին չի արձակում, այլ տանում է իր հետ՝ նրան պատճառելով մարմնական բազմաթիվ նեղություններ ու անտանելի տառապանք, որ այնքան
հոգեշարժ գույներով է պատմում Դրասխանակերտցին՝ ստեղծելով հոգեբանորեն սքանչելի ու բանաստեղծական բնավորություն. «...ոչ որոշեալ
նմա սպասաւոր ձեռնասուն զոք, որ պատրաստէր նմա մահիճ, կամ ջուր
ի ձեռս արկանել, կամ անձեռոցս մատուցանել, կամ սկուտղ առաջի դնել,
կամ ջուր ըմպելոյ առ ի զծարաւ բժկել: Եւ այսպէս ընդ սրբոց կապելոց
չարչարեալ եւ արտասուօք միշտ թացեալ զանկողինս իւր՝ ի մշտնջենամռունչ սաղմոսս համակէր եւ անձանձրոյթ յաղօթս նահատակէր, միայն զի
ոչ վրիպեսցի ի նաւահանգիստն կենաց հասանել» (էջ 172):
Կաթողիկոսի՝ բանտում երկու ամիս մնալուց հետո միայն Ափշինը նրան ազատում է կապանքներից՝ ստանալով իր պահանջած փրկագինը, որը «արեւելից իշխան» Համամի հետ նրան է հասցնում Հովհաննես Դրասխանակերտցին, որն այդ ժամանակ կաթողիկոսական «դռան
եպիսկոպոս» էր: Վեհափառին դիմավորող բազմության խնդության նկարագրություններում տեսանելի է դառնում նրա մեծ ժողովրդայնությունը, որ մի լրացուցիչ երանգ է հաղորդում կերպարին:
Գեւորգ «մեծ հայրապետից» հետո, ինչպես Դրասխանակերտցին է
գրում, թագավորը (Սմբատ Բագրատունին), ավագանին եւ այլ պատվական ազնվականներ կաթողիկոս են ընտրում «Աստծու մարդուն՝ ամբողջ էութեամբ հոգեւորական ու աստուածաշնորհ Մաշտոցին» (Մաշտոց Ա. Եղիվար-

70

ՎԱՉԱԳԱՆ ԱՎԱԳՅԱՆ

2021 Բ.

դեցի, էջ 185), որի հռչակն ու համբավը՝ որպես սրբակրոն մարդու, վաղուց
արդեն փայլատակելով փառավորվում էր երկրով մեկ: Պատմիչի հավաստմամբ՝ Մաշտոցը եղել է իր ազգակիցը, որին մանկությունից ինքն աշակերտել
է: Գուցե ուսուցչի նկատմամբ երախտազգաց աշակերտի ակնածալից վերաբերմունքն է նաեւ պատճառը, որ Դրասխանակերտցին զգացմունքային այնպիսի պատկերավորությամբ է ներկայացնում Մաշտոց հայրապետին, որպիսին չի հանդիպում նախորդ հոգեւորականներից եւ ոչ մեկի առնչությամբ:
Պատմության շարադրանքում մենք Մաշտոցին հանդիպում ենք այն
ժամանակ, երբ նա դեռ Սեւանա ուխտի առաջնորդն էր եւ «զփառացն
Աստուծոյ անշիջանելի լուսոյ ճառագայթումնն յինքն նկարէր, աստուածային ծաւալմամբ եւ սրբափայլ կրօնիւք կենդանականօք եւ հոգիախաղաց զօրութեամբք ի տեսականի անդ զանտեսն տեսանէր» (էջ 150):
Բացի սոսկ հեղինակային աստվածագեղ բնութագրումներից, սակայն, Մաշտոցի կերպարը բացահայտվում է նաեւ գործնականաբար: Երբ
Աբաս սպարապետը չի կարողանում նվաճել թագավորությունը, որի համար իբրեւ պատճառ տեսնում է նաեւ Սմբատին թագադրած Գեւորգ Գառնեցի կաթողիկոսին, չարությամբ ու նենգությամբ ցանկանում է «նրան
սրի ճարակ դարձնել» եւ այդ չարամտությունն իրականացնելու համար
ձգտում է իր կողմը գրավել Մաշտոց վարդապետին՝ հրապուրելով հայրապետական գահին նստեցնելու խոստմամբ: Վերջինս, գուցե վտանգելով
իր անձը, ոչ միայն չի պաշտպանում Աբասին, այլեւ զայրանալով՝ հանդիմանական բովանդակությամբ խիստ պատասխանով թուղթ է գրում իրեն
հղած նամակին՝ հրաժարվելով մասնակցել արքայի դեմ ամբաստանությանը, նաեւ խորհուրդ է տալիս հեռու մնալ այդ մտադրությունից:
Այդ ընդարձակ թուղթը, որով Դրասխանակերտցին ուղղակիորեն
ընդմիջարկում է Պատմության շարադրանքը, կարելի է ասել, հայ ճարտասանական մտքի փայլուն նմուշներից է, որ գրված է նամակի, ճառի,
քարոզի տարրերի ներառմամբ եւ ունի նաեւ գեղարվեստական հնչեղություն: Այն կերպավորում է նաեւ իր հեղինակին ու վերջինիս բնութագրումներով բացարձակացնում Գեւորգ Գառնեցուն:
Իր նպատակին հասնելու, հասցետիրոջը համոզելու ու իր կողմը
գրավելու համար Մաշտոցը հանդես է գալիս իբրեւ վարպետ թղթագիրճարտասան, որ կիրառում է նաեւ գրողական հնարքներ:
Մաշտոցը նամակն սկսում է շատ նրբամտորեն՝ թղթառաջում Աբասին դիմելով «Հզօրիդ» ձեւով, եւ ըստ Պողոսի՝ համարելով նրան սիրելի
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եւ ոչ թե ատելի, որով կարծեք հարկադրում է հասցեատիրոջը բարեկամաբար ընդունել իր հորդորը: Հետո նախապատրաստում է բուն ասելիքը՝ վկայելով, որ «աստուածային խօսքը մեզանից պահանջում է առաւել Աստծուն հնազանդուել, քան մարդկանց» (էջ 153): Սա նշանակում է,
որ ինքը դրսեւորելու է քրիստոնեական պահվածք եւ շարժվելու է աստվածային օրենքներով՝ լինելով արդարադատ ու անկաշառ: Այնուհետեւ
ակնարկելով իրեն ուղղված նամակի պահանջը՝ խստորեն պարսավում
է նամակագրին այն բանի համար, որ «չափը չգիտենալով»՝ զրպարտել է
Գեւորգ կաթողիկոսին, իրեն էլ դեռ պատվիրել նզովել նրան: Հակադրվելով Աբասին՝ Մաշտոցը փառաբանում է «մեծ հայրապետին եւ Քրիստոսի
փոխանորդին», որ մանկությունից կատարյալ է եղել, եւ դատապարտում
է իր անձը, որ նախկինում շեղվել ու դուրս է ընկել ճշմարիտ ուղուց12:
Իր խոսքին հաղորդելով ինքնադաստանի ու տառապանքի շեշտեր՝ Մաշտոցն այնուհետեւ անկարելի է համարում, որ երբեւէ ինքը կհանդգնի
հակադրվել «ընտրելոյն Աստուծոյ. ապա թէ ոչ՝ բացցէ երկիր բերան իւր
եւ կլցէ զիս կորստեամբ... Իմն ա՛յդ է. եւ յայդմանէ զիս ոչ ոք կարէ փոխել
ոչ գեհենին երկիւղիւ եւ արքայութեանն խոստմամբ...» (էջ 154):
Եւ հի մա դի մում է Աբա սին՝ աղա չե լով հե տեւել ար դա րու թյանը, չդատել սոսկ լսածով ու կարծելով, որովհետեւ «առն երեւելոյ եւ
ի բարձրագոյն աստիճանի կացելոյ սակաւ ինչ սասանութիւնք՝ մեծամեծք են վնասք հասարակաց գայթակղութեան աղագաւ» (էջ 152): Իսկ
հետո աստվածաբանության ու ճարտասանության մեջ հմուտ թղթագիրը, կիրառելով սեփական անձի նվաստացման նամակագրական կանոնը13 («Բայց ես այր մեղաւոր եւ վատթար... Այլ իմ մեռիցի եւ կորիցէ անուն եւ յիշատակ յերեսաց երկրէ, եւ խաւարեսցին բիբք աչացս եւ
մի տեսցեն զլոյս...» (էջ 152, 154), սուրբգրային բազմաթիվ քաղվածքնե րով ու նրանց մեկ նու թյուն նե րով եւ հա մե մա տու թյուն նե րով, փոխաբերություններով եւ ճարտասանական հնարքներով Աբասին խորհուրդ է տալիս հետեւել արդարությանը, չխաբվել, «խստութեամբ ընդդէմ խթանի աքացել» (էջ 156), որպեսզի, ինչպես ինքն է գրում, «առ
հանդերձեալսն դատաստանք ձեր քաղցր եղիցին առաջի տիեզերական ատենին» (էջ 160):
12
13

էջ 134:

Այդ մասին տե՛ս Ե․ ավ․ քհն․ Սարգսյան, նշ․ աշխ, էջ 127:
Տե՛ս Ա . Ա Լ Ե Ք Ս Ա Ն Յ Ա Ն , Հայ միջնադարյան նամակը (IV—XIV դարեր), Երեւան, 2012,
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Այս նամակը, որ միտված էր Աբասին համոզելու հրաժարվել խարդավանքներից, տեսանելի է դարձնում ոչ միայն նրա հեղինակի գրական
ճաշակը, ճարտասանական հմտությունները, այլեւ ցույց է տալիս նրա
քաղաքական խորագիտությունը, սկզբունքային պահվածքը՝ ընդդեմ դավադրությունների, որը, անշուշտ, միայն անձնական դրդապատճառներից չէր ծագում, այլ եւս առավել ուներ ազգային բովանդակություն՝
կանխելու եղբայրասպան ներքին պատերազմները, օժանդակելու հայկական կենտրոնաձիգ պետականության ստեղծմանը:
Մաշտոցի ազգանվեր առաքելությունը ցուցադրվում-հաստատվում է
նաեւ Դվնո երկրաշարժի զոհերին հասցեագրած մխիթարական թղթով
(էջ 166, 168), որտեղ նա երեւում է պարզապես իբրեւ մարդ-հոգեբան.
«Այս գրությունը,— գրում է Ա. Ալեքսանյանը,— քրիստոնեական աշխարհընկալմամբ հղացված մի պարզագույն ողբ է, որով նամակագիրը տուժածներին հորդորում է աղոթել առ Աստված եւ հույսը չկորցնել»14:
Ընդամենը յոթ ամիս զբաղեցնելով հայրապետական աթոռը՝ Մաշտոց կաթողիկոսը վախճանվում է, եւ կաթողիկոս է ընտրվում Հովհաննես Դրասխանակերտցին (էջ 186), որի գործունեությունն առավել մեծ
հետաքրքրություն է ներկայացնում, եւ որի կերպարը Պատմության մեջ
առավել անհատականացված է ու կենդանի: Սակայն հաշվի առնելով
այն հանգամանքը, որ պատմիչի կերպարին առանձին անդրադառնալու առիթը արդեն ունեցել ենք15, այստեղ, խուսափելով ավելորդ կրկնությունից, միայն ընդգծենք, որ Պատմության հոգեւոր դասի շարքը եզրափակող հեղինակ կաթողիկոսը մեզ ներկայանում է որպես քրիստոնեական հավատքի նվիրյալ եւ փառաբանիչ, գեղագիտական բարձր ճաշակ
ու բարոյական վեհ ըմբռնումներ ունեցող պատմիչ-գիտնական, հայրենասեր ու ազգանվեր առաջադեմ մտածող, որի համար հայրենի երկրի ու
ժողովրդի անկախությունն ու ազատությունը վեր են ամեն ինչից. «Երկրի ու իր անձի մեջ անընդհատ նկատվող վերելքներն ու վայրէջքները,
որոնք հաստատումն են բարդ ժամանակների, պատմիչ-կաթողիկոսի մեջ
ամրակայել են մեծ մարդասիրությունը...»16,— գրում է Վ. Սաֆարյանը:
Ա. Ա Լ Ե Ք Ս Ա Ն Յ Ա Ն , Հայ միջնադարյան նամակը...., էջ 134:
Տե՛ս Վ. Ա Վ Ա Գ Յ Ա Ն , Հովհաննես կաթողիկոս Դրասխանակերտցին որպես եկեղեցականպետական գործիչ եւ պատմիչ-գրող, «Տարեգիրք. Աստվածաբանության ֆակուլտետ»,
Երեւան, 2014, էջ 282—294:
16
Վ. Ս Ա Ֆ Ա Ր Յ Ա Ն , Հայ միջնադարյան գրականություն, էջ 153—154:
14
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Այսպիսով՝ ուսումնասիրման առարկա ունենալով Հովհաննես Դրասխանակերտցու Պատմության մեջ ներկայացվող բազմաթիվ հոգեւորականներին՝ մենք մասնավորապես անդրադարձանք Զ.—Թ. դարերի հայ
քրիստոնյա կրոնական դասի այն առաջնորդներին, որոնք մեր պատմության մեջ իրենց ունեցած դերով եւ բնավորության անհատական հատկանիշներով արժանացել են կաթողիկոս պատմիչի առավել մեծ ուշադրությանը: Իսկ փոքր դրվագումներով հանդես եկող դեմքերը մեզ համար
առավել հետաքրքիր էին՝ ավելի հաճախ շնորհիվ իրենց հետ կապված
ինչ-ինչ զավեշտալի, հետաքրքրաշարժ պատմությունների ու զրույցների, որոնցում նրանք դրսեւորում են որոշակի խառնվածք եւ ուրվագծվում որպես գեղարվեստական հերոս:
Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ Հովհաննես Դրասխանակերտցու՝
հոգեւոր հերոսների կերպավորման սկզբունքներն ու հնարքները տարբեր են. հիմնական եւ ամենից կիրառելի միջոցը, անշուշտ, գործողություններն են՝ անընդմեջ ծավալվող արտաքին ու ներքին կռիվների
եւ պատերազմների մեջ նրանց՝ խաղաղություն եւ հաշտություն հաստատելու համար կատարած դերի, յուրայինների ու օտարների հետ
ունեցած փոխհարաբերությունների նկարագրությամբ, ինչպես նաեւ
նրանց մասին վիպական, հրաշապատում պատմությունների եւ եկեղեցական զրույցների կամ ավանդապատումների մատուցմամբ: Երբեմն
հերոսի դիմանկարը հարստացնելու համար պատմիչը գործածում է
նաեւ կենդանի երկխոսությունը, հազվադեպ՝ նամակը, եզակի դեպքերում՝ ինքնաբնութագիրը եւ ուրիշի տված բնորոշումը: Թերեւս պայմանավորված նրանով, որ էականը մարմնի մեջ պարփակված ոգու բացահայտումն է, բացառիկ է հերոսին արտաքին նկարագրով ներկայացնելու հեղինակային սկզբունքը: Մինչդեռ գրեթե բոլոր հերոսների
կերպավորման մեջ կարեւոր եւ մշտական տեղ է զբաղեցնում Դրասխանակերտցու հեղինակային պատրաստի անմիջական բնութագիրգնա հա տա կա նը, որով նաեւ որո շա կի վե րա բեր մունք է ստեղծ վում
հերոսի նկատմամբ:
Կերպարակերտման սկզբունք կամ հնարք պետք է դիտարկել նաեւ
այն չեզոք դիրքորոշումը, որով հաճախ հանդես է գալիս Դրասխանակերտցին այս կամ այն կաթողիկոսի կապակցությամբ՝ անգամ առանց
չափավոր գնահատման՝ բավարարվելով սոսկ նրա աթոռակալության
ժամանակահատվածի հիշատակմամբ:
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Վերջում նկատենք, որ Հովհաննես Դրասխանակերտցին՝ իբրեւ քրիստոնեական բարոյականությամբ առաջնորդվող հայրենասեր անհատ,
մեծագույն սիրով ու ակնածանքով է խոսում հատկապես այն հոգեւորականների մասին, որոնք եղել են ազգանվեր գործիչներ, մարտնչել են
կրոնական անկախության, հոգեւոր ինքնուրույնության ապահովման,
հարազատ ժողովրդի խաղաղության ու անվտանգության համար՝ պատրաստ անգամ սեփական կյանքը զոհաբերելու: Նրանց արարքների ու
գործերի թվարկումով պատմիչը ոչ միայն ձգտել է ամբողջացնել վերջիններիս դիմանկարը, այլեւ սերունդներին ցույց տալ իսկական քրիստոնյա հոգեւորականին հատուկ արժանիքները՝ աստվածապաշտությունը,
ուղղափառությունը, խոհեմությունը, բարությունը, երախտագիտությունը, իմաստությունը, հանդուրժողականությունը:

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

SUMMARY
The article studies images of almost all religious figures portrayed in the “History of Armenia” by the famous Armenian Catholicos, historian of the 10th century
Hovhannes of Draskhanakert. They lived from the 6th to the 9th centuries and became
worthy of the attention of the historian for their works. Revealing their class and personal qualities, the author of the article also indicates the principles and techniques
for creating each character, the frequency of their use, thus revealing the similarities
and diﬀerences of characters in the variety of images.

ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ԳՈՒՐԳԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ՎՊՄՀ

ԱՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԵՒ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ԲԱՌԵՐԻ ԿԱՊԱԿՑՄԱՆ
ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՂԱՊԱՐՆԵՐԸ ԿԱՄԵՆԻՑԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ (ԺԶ. ԴԱՐ)
Սկիզբը՝ նախորդիվ
Գ. Բացահայտիչ—բացահայտյալ քերականական հարաբերության
սահմաններում անձնանուններին կից կարող են հանդես գալ անձնանիշ գոյականների հետ կապակցելիության հնարավորությամբ օժտված՝
ա) հասարակ անուններ, բ) դերանուններ, գ) փոխանուններ, որոնցով
բացահայտվում է անձի ով լինելը միջանձնային հարաբերություններում
կամ ներանձնային դաշտում: Օրինակ՝ իւր եղբօրն՝ Աբարհամին, Սիմոնին
կնոջն՝ Կուլաֆին, Վասքո՝ Միշքոյին որդին յետ իւր էրկան՝ Վարդէրէսին Եօլպէյին, Տօնավանքէն մնացել էր դիսավըյ. թուրքի ձի. զոր ինքն տէր Հանսուն
ԼԶ. (36) շաբաթ պահեց եւ խարճեց զայն ձին եւ այժմ սատկեցաւ։ Կու
խոստանամ ես՝ Սարգիսն վճարել Վարդէրէսին մինչեւ այսմ աւուր տարի
մի. նախդ սպիտակով։ Ուստի այժմ եկն սօտուշն1՝ այսինքն է Սենքոն:
Չկա սահմանափակում այն հարցում՝ հատուկ անո՞ւնն է բացահայտվում հասարակով, թե՞ հասարակ անունը՝ անձնանունով: Հմմտ. Եկաւ
Գրիգորն եւ Վասիլն՝ Սարգիսին որդիքն եւ Ի յայս աւուր դատաստանին առջեւն եկին Բ. (2) համածին եղբարքն՝ Փիլիպ եւ Աբրահամն:
Ասվածի լավագույն վկայությունն է միեւնույն անձնանունների եւ
հասարակ անունների՝ մի դեպքում բացահայտչի, մյուս դեպքում՝ բացահայտյալի շարահյուսական գործառույթով հանդես գալը: Հմմտ. Որովին
փեսին՝ Գասպարին եւ զԳասպարն՝ Որովին փեսան, Ոհանն իլովցի. պարոն
Փիլիպին փեսան եւ Ոհանին՝ փեսին պարոն Փիլիպին. Վարդէ՝ Անտրիյին
կինն եւ Անտրիյին կինն՝ Վարդէ:
1

Լեհ.՝ «անձնավորություն, որից գնված է վիճելի առարկան»:
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Չկա սահմանափակում նաեւ այն հարցում՝ միջանձնային կապերը շարահյուսական որ հարաբերությամբ կարելի է արտահայտել՝ որոշիչ—որոշյա՞լ, հատկացուցիչ—հատկացյա՞լ, թե՞ բացահայտիչ—բացահայտյալ: Հմմտ. զԳրիգորն տէր Պետրոսին (հատկացուցիչ—հատկացյալ) եւ
Գրիգորին՝ տէր Պետրոսին որդոյ (բացահայտիչ—բացահայտյալ), Սամուլեային փեսայ Փիլիպին (որոշիչ—որոշյալ) եւ Փիլիպ՝ Սամույլային փեսան
(բացահայտիչ—բացահայտյալ) եւ այլն:
Նկատվում են բաղադիչների գործածության հետեւյալ օրինաչափությունները.
1. Եթե բացահայտումը կատարվում է ներանձնային դաշտում, ապա
կարող են ձեւավորվել երկանդամ (ինքն Վարդէ, ես ինքն, ես՝ Թորոսն),
եռանդամ (ես՝ վերոյգրեալ Հարպետն, ես՝ Թորոսն Տեմեանին, ես՝ Անտրէյն
Վարդէրէսին) կամ բազմանդամ (ես՝ տէր Պապ վոյթս): Արտահայտությամբ
երկանդամ որոշ կապակցություններ բովանդակությամբ եռանդամ են
(երրորդ անդամն արտահայտված է ս եւ ն հոդերի ստացական կիրառությամբ, եւ կարելի է վերականգնել), ինչպես՝ (իմ) էրիկս՝ Տօնականն, (իւր)
հարսին Ազիզքոին, (իւր) կնոջն՝ Կաթերինային, (իմ) աղբօրս Եագուպին, (նորա) հարսն Պրոյգն, (իւր) հարսին գովն՝ Ուսդեանային եւ այլն:
Ավելին՝ Արձանագրություններում հաճախ գործածվում են բովանդակությամբ եռանդամ այդ կապացությունների՝ արտահայտությամբ եռանդամ տարբերակները, որոնցում ս, դ եւ ն ստացական հոդերը հավելադրական արժեք ունեն: Օրինակ՝ Վասն ինչի համար արգելել է Յովանէսն
զիմ ապրանքս եւ սպիտակս՝ վոյթին հրամանաւն։ Ես յանձնեմ իմ քոյրիս՝
Սարային: Զի քո կամաւդ մտել ես նարա տունն։ Դուն զքո խրերդ ասել2. որպէս գիտես. եւ ես այլ կամիմ ընդդէմ քեզի ճուաբ անել։ Բայց զի եթէ կամիցես քո տեղդ ուրիշ մարդ դնել որպէս փրօքուրադօր. զի մզտայով զքո
բանդ յառաջ տանիցէ նա այնպիսի մարդն չեմք ընդունել քո տեղդ. Եկաւ
Սիմա օլախէն զՄէտվէժէյէն եւ ճանաչեց Ասվատուրին մոտն տէր Պետրոսին որդոյ Ա. (1) կովմ զի Եագուպն ճշգրտութիւն բերէ՝ որպէս գրաւկան
է ոսկիքն նորա մոտն3։
2
Ասել բայի ասել բայաձեւը միջինհայերենյան աղբյուրներում մեզ հանդիպած միակ
վկայությունն է, որտեղ դրական խոնարհման ապառնի հրամայականի եզակի թիվն
արտահայտվել է ժխտական խոնարհման մի՛ ասել ձեւի դրական տարբերակով, այսինքն՝
առանց մի՛ ժխտական մասնիկի:
3
Առհասարակ, հոդերի կիրառության հարցում նկատվող անհետեւողականությունը
առկա է անգամ միեւնույն նախադասության մեջ: Ահավասիկ՝ իմ որդիս՝ Քօսդան, վճարել է իմ
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2. Եթե կատարվում է միջանձնային հարաբերությունների բացահայտում, ապա ձեւավորվում են եռանդամ (զԳասպարն՝ Որովին փեսան, Սարգիս՝ Քբրուշին դորն) կամ բազմանդամ (Վասքո՝ Միշքոյին որդին
ըռուզ, Պոհտանն՝ Տօնօվաքին որդին իլովցի, Եան՝ քրաքովցու Բավէլ Քիսէլին
փեսան) կապակցություններ:
Եռանդամ բացահայտիչ—բացահայտյալ շարահյուսական կապակցությունները տեսականորեն կարող են արտահայտվել՝
2.1. ա) «(արական անձնանուն + արական անձնանիշ հասարակ
անուն) — արական անձնանուն», բ) «(արական անձնանուն + իգական
անձնանիշ հասարակ անուն) — իգական անձնանուն», գ) «(իգական
անձնանուն + արական անձնանիշ հասարակ անուն) — արական անձնանուն» կամ դ) «(իգական անձնանուն + իգական անձնանիշ հասարակ անուն) — իգական անձնանուն» մասնակաղապարների բերված եւ
սրանց հակառակ շարադասական տարբերակներով: Օրինակ՝ Բանդէին
որդին՝ Զատիկն, Միխնոն՝ Տոնուշի որդին, Վասքո՝ Միշքոյին որդին, Փիլիպին՝
Սամույլային փեսին, Սիմոնին կնոջն՝ Կուլաֆին, Քրասնա՝ Մոսրոպին կինն
եւ այլն: Նկատենք, սակայն, որ Արձանագրություններում վերջին երկու
մասնակաղապարներով գործածության լեզվական փաստեր չեն հանդիպում: Տարակույս չկա, որ նշված հանգամանքն անմիջականորեն կապ
ունի հանրության սեռային պատկերացումների եւ ընկալումների հետ:
Նայած շարադասությանը՝ նշված մասնակաղապարների բացահայտիչ կամ բացահայտյալ բաղադրիչը պարտադիր արտահայտվում է
հատկացուցիչ+հատկացյալ համեմատաբար կայուն կապակցությամբ:
Վերջինիս կազմում հատկացյալի դերով կարող են հանդես գալ այր,
աներ, աներձագ, դայեկ, դուստր, եղբայր/աղբար, թոր/դոր, էրիկ, ընկեր, ծառա, հարս, մանչ, որդի, տղա, փեսա, քոյր եւ անձնանիշ այլ ուղեկցող բառեր: Օրինակ՝ զԳասպարն՝ Որովին փեսան, Միխնոյ՝ Վասքոյին թորն, Եագուպն՝ Պէնէշին դորն, Եագուպն՝ Փադիսդային որդին, կինն Փիլիպին Ախսաբեթն, Գասպարին դստերն Մարուխնային:
Հաճախադեպ են որդի եւ կին/կնիկ հասարակ անուններով բացահայտվող անձնանունները, ինչպես՝ Օհանն՝ Վարդիքին որդին, Յեօլպէին՝ Մխիթարին որդուն եւ այլն4, այսպես նաեւ՝ Մանուշակն՝ Աստվատուրին
էրկան զպարտքն՝ Լ. (30) սոմ սպիտակ. որ էր գրած իմ տանն վերայ եւ ազատեց զիմ տունս։
4
Անուն-հայրանուն ազգակցական կապի այս արտահայտությունը միջին հայերենը
ժառանգել է գրաբարից, որտեղ եւս այն զգալիորեն հաճախադեպ էր՝ արտահայտված
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կինն, Թուրաչ՝ Խայքոյին կինն, Սարգսին կինն Այիզքո, Նորսէսին կնոջն՝ Մարուխնային: Նշված հանգամանքը պայմանավորված է նրանով, որ Արձանագրություններում գերազանցապես արծարծվում են սեփականությանն
առնչվող հարցեր, որոնք որոշ դեպքերում վերաբերում էին նաեւ սեփականատիրոջ կնոջը, որդուն կամ որդիներին5:
2.2. «(արական անձնանիշ հասարակ անուն (կամ դերանուն) + արական անձնանիշ հասարակ անուն) — արական անձնանուն» , «(արական
անձնանիշ հասարակ անուն (կամ դերանուն) + իգական անձնանիշ հասարակ անուն) — իգական անձնանուն», «(իգական անձնանիշ հասարակ անուն (կամ դերանուն) + արական անձնանիշ հասարակ անուն) —
արական անձնանուն» կամ եւ «(իգական անձնանիշ հասարակ անուն
(կամ դերանուն) + իգական անձնանիշ հասարակ անուն) — իգական
անձնանուն»՝ մասնակաղապարներով, որոնցում, բացահայտյալի գործառույթով հանդես եկող հատկացուցիչ—հատկացյալ զույգի հատկացուցիչն անձնանվան փոխարեն արտահայտվում է անձնանիշ դերանունով,
իսկ հատկացյալը՝ անձնանիշ հասարակ անունով: Օրինակ՝ քրոջ դստերէն՝
Ուսդեանայէն, իւրեանց եղբօրէն՝ Եագուպէն, զիւր եղբայրն զԱնտրօնիկն, իմ
քոյրիս՝ Սարային, իմ աղբարս՝ Ագսէնդն, իւր էրկան Վարդէրէսին, իր կնկանն
Մակտային, զմեր տղան՝ զՀորբինան, իւր կնկանն՝ Կոհարքոյին, իւր այրն՝ Թորոսն, իմ այրս՝ Վարդէրէսն եւ այլն:
Արձանագրություններում հանդիպող բացահայտիչ—բացահայտյալ
կապակցությունների բաղադրիչների միջեւ կիրառվում է դեռեւս գրաբարից ավանդված կապակցման եղանակը, այն է՝ համաձայնությունը,
ինչպես՝ Եկաւ Գրիգորն եւ Վասիլն՝ Սարգիսին որդիքն եւ եդին առաջի դատաստանին զսպիտակն Գրիգորին՝ յԵօլպէյին որդոյ ի իւրեանց եղբօրէն՝
«արական անձնանուն — (որդի հասարակ անուն + արական անձնանուն)» բազմաբաղադրիչ
մասնակաղապարով, որտեղ բացահայտիչը համեմատաբար կայուն հատկացյալ—հատկացուցիչ կապակցությամբ է արտահայտված: Ահավասիկ օրինակներ Բուզանդից, Փարպեցուց, Խորենացուց եւ Նոր Կտակարանից. Յուսկանն որդւոյ Վրթանիսի, Արտաւազդ որդի
Տիգրանայ, Աբգար որդի Արշամայ, Արշակ որդի Վաղարշակայ, Յեսու որդի Նաւեայ, Պարոյր որդի
Սկայորդւոյ, առ Յակոբ որդին Իսահակայ եւ այլն: Նշված մասնակաղապարով գրաբարում եւս
արտահայտվում են միջանձնային այլ կապեր նույնպես՝ Յազկերտ եղբայր Վռամայյ ՂՓ, վասն
Հերովդիայ կնոջ Փիլիպպոսի, Վարդանդուխտ կին թագաւորին, Փառանձեմ դուստր Անդովկայ,
զՓառանձեմ կին Գնելոյ:
5
Անուն-հայրանուն ազգակցական կապը հատուկ է նաեւ լեհահայոց մեջ լայն տարածում գտած ղփչաղերենին, ինչի մասին վկայվում է հայատառ ղփչաղերենով մի գրության
մեջ՝ Միխնոյկայ Տօնուշ օղլունայ, որը նույն արձանագրության մեջ (թիվ 28) ունի իր հայերեն
համարժեքը՝ Եկաւ Միխնոն՝ Տոնուշի որդին ի դատաստանին առջեւն:
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Եագուպէն վասն իւրեանց հայրենի տանն, այլեւ՝ Խանեչքոյին վերայ իմ
կնկանն, իմ կնոջս՝ Մարենքոյին, իմ պարունէն՝ Դադուլէն եւ այլն: Սակայն
նկատելի է, որ ուղղականով արտահայտված բացահայտիչ—բացահայտյալ զույգն առկայացման քերականական կարգով ոչ միշտ է համաձայնում: Հմմտ. Կուրեղին կինն՝ Մարուխնան եւ Անտրուխին կինն՝ Բրեթասենեայ: Պատճառն այն է, որ լեհահայոց խոսվածքում ենթակայի գործառույթ կատարող անձնանունները հանդես են գալիս ոչ միայն որոշյալ,
այլեւ անորոշ առմամբ, ինչպես հետեւյալ օրինակներում՝ Ճաշխաթուն՝
տէր Հանէսին կինն սեչովցի//Ճաշխաթունն՝ տէր Հանէսին կինն սեչովցի:
Հմմտ. նաեւ Եկաւ Իւրքո, եկաւ Խաչքո՝ Շիմքոյին թորն, եկաւ Սարգիս Դաւքոյին, .... զի Պուխդանով եկաւ Խաչքոյին վերայ, եկաւ Աւաք Մադէյին եւ
Եկաւ Խաչքոն Շիմքոյին, եկաւ Գոսդան, եկաւ Ասվատուրն տէր Պետրոսին,
եկաւ նոյն Վոզնիցան՝ վիրաւորացն՝ վիրաւորեալն:
Անհամաձայնություն է առկա նաեւ բացահայտիչ—բացահայտյալ այն
զույգերի միջեւ, որոնց ոչ թե բացահայտյալ եզրն է արտահայտված հատկացուցիչ+հատկացյալ համեմատաբար կայուն կապակցությամբ, այլ
բացահայտիչ եզրը, որն այստեղ մշտապես արտահայտվում է անձնանուն
հատկացուցիչ + որդի բառի սեռական հոլով հատկացյալ քերականական
կապով: Վերջին բաղադրիչը, այսինքն՝ բացահայտիչը, բացահայտյալի
հետ կապակցվում է համաձայնության եղանակով: Օրինակ՝ Գրիգորն՝ տէր
Պետրոսին որդին եւ Հարպետն՝ Գոսդային որդին, Վասքո՝ Միշքոյին որդին,
տվել էին Գրիգորին տէր Պետրոսին որդոյ, Հօլուպին Քարուշին որդւոյ բարութեան եւ տանն վերայ, Անտրիսին տունն՝ Հաբքար իրիցոյ որդոյ եւ այլն:
Երբեմն բացահայտիչ—բացահայտյալ զույգն ընդմիջարկվում է նախադասության այլ անդամներով, ինչը չի խաթարում նրանց համաձայնական կապը: Օրինակ՝ Անտրիսին տունն՝ Հաբքար իրիցոյ որդո, .... զՄիլքոն. որ է որդի Եագուպին. զերդուած դատաւորն: Եւ այդ եկտանան իւր
հարսին գլուխն էր՝ Ազիզքոին, զի երթեալ տացեն ուվեազանեայ Ագսէնդին
բաժնին վերայ Գոսդային որդոյ եւ այլն:
Նմանատիպ կառույցներում կապական կապակցությամբ արտահայտված բացահայտյալի՝ կապով հանդես եկող բաղադրիչը բացահայտչի կազմում սովորաբար չի կրկնվում, ինչպես՝ Յովանէսին վերայ Սիմոնին որդոյ, Նորսէսին վերայ՝ Գրիգոր երեսփոխանի որդոյ: Հազվադեպ են
այն կապակցությունները, որոնցում կապական կապակցությամբ են արտահայտված թե՛ բացահայտյալը եւ թե՛ բացահայտիչը՝ Ուստի այժմ Բ.
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(2)-ուքն այլ միաբանեցան եւ տրվեցան վկայքներոյ վերայ. այսինքն է Խաչէրէսին Ահրոնին վերայ եւ Ֆիտրիխին վերայ գրաքովցոյ: Հատկանշական
է, որ հետադաս կապով ձեւավորված բացահայտիչ—բացահայտյալ զույգից կապով գերազանցապես արտահայտվում է բացահայտյալը6՝ Խանեչքոյին վերայ Գրիգորէցին կնկանն, Նազուին վերայ Չիքային կնկանն, Տօնիկին
վերա Վարդէջուրին փեսին եւ այլն: Օրինակ՝ Ի յայս աւուր դատաստանին
առջեւն եկաւ Եօլպէյն Խասխաթունին եւ գանկատ առաւ Խաչքոյին վերայ
Հանոսքային որդոյ: Սակայն հանդիպում են նաեւ զույգեր, որոնցում կապական կապակցությամբ արտահայտված է բացահայտիչը, ինչը բնորոշ
է միջին հայերենին՝ իւր որդոյ Վարդէրէսին վերայ, իւր աներձագին՝ Ոհանին
յետ, Յովաննէս Փախնոյին որդուն վրայ, Հարպետին՝ Գոսդային որդոյ համար, իւր աներձագին՝ Անտրիյին վերայ, Եագուպին՝ Չափլիչին որդոյ վերայ
եւ այլն, եւ ժառանգել է նաեւ ժամանակակից հայերենը:
Բացահայտիչ—բացահայտյալի անհամաձայնություն է նկատվում
դիմորոշության տեսանկյունից. առաջին դեմքով արտահայտված բացահայտյալի հետ կապակցված բացահայտիչը հանդես է գալիս ոչ թե ս
դիմորոշ հոդով, այլ ն հոդով, իսկ երբեմն էլ արտահայտվում է առանց
հոդի: Հմմտ. ես՝ Անտրէյս, ես՝ Գրիգորս, ես՝ Ագսէնդս եւ ես՝ Ոհանն, ես՝ Ասվատուրն, ես՝ Վիտիրմանն, ես՝ Յովհաննէս:
Նկատենք, որ իգական անուններ գերազանցապես հանդիպում են
բացահայտիչ—բացահայտյալ կապակցությունների մեջ7:
Նախադասության անդամներից բացի՝ անձնանունների բնութագրումն ու բացահայտումը կարող են տեղի ունենալ նաեւ բարդ կառույցների, համապատասխանաբար, որոշիչ եւ բացահայտիչ երկրորդական
նախադասությունների միջոցով: Օրինակ՝ .... Տիրատուրին. որ կոչի Բադրար8: .... Օբաթրօնայ Մարդայ, որ է կին Գրիգոր Խրափաչին, .... զՏիրատուրն, որ է Էտիլին այր, .... ի Իւրքոյէն, որ է որդի Գովալ Հրիհորին, ....
Կրիկէր. որ է շաֆար քրաքօվցի Եանտրիս Վուկուլպետրին, .... Դադոզն, որ
6
Նախադաս կապով բացառապես արտահայտվում է բացահայտյալը, ինչպես յետ իր
կնկանն՝ Մակտային:
7
Արական անունների եւ դրանք կրողների հայրանունների՝ հատկացուցիչ—հատկացյալ
եւ որոշիչ—որոշյալ կապակցություններն իգական անունների դեպքում հազվադեպ են՝ Նազուն տէր Հանէսին, Հաննայ ըռուզ: Իգական անձնանունների բացահայտումը կատարվում է
նաեւ բացահայտիչ երկրորդական նախադասությունների միջոցով, ինչպես՝ .... Վարդէ. որ է
կինն իլովցի Անտրէյին: .... Ուլուխաթունն ...., որ է կինն Գրիգորին։ .... Շէնքոն. որ է կին Գասպարին:
....Նազուն. որ է կինն Գրիգոր Չիքային: .... Օբաթրօնայ Մարդայ, որ է կին Գրիգոր Խրափաչին:
8
Կարծում ենք՝ պատարար, այսինքն՝ պատդիր՝ պատշար բառն է։
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է Մարուխնային փեսան, ....Սարգուլայէն, որ է Սուվինիչին դոռն, ....Մանա.
որ է քոյր տէր Պետրոսին9: Նկատենք, որ արձանագրություններում հաճախադեպ են բացահայտիչ երկրորդական նախադասությամբ կառույցները. դա պայմանավորված է նրանով, որ դատարանի քարտուղարը սովորություն ունի գլխավոր նախադասության բացահայտյալի ով լինելը
ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների դաշտում, որտեղ երկրորդական նախադասությունների ստորոգյալը գերազանցապես ունի
բաղադրյալ կազմություն:
Նայած խոսքային իրավիճակին՝ բացահայտիչ—բացահայտյալ կապակցությունը, պարտադիր բաղադրիչներից բացի, կարող է հանդես
գալ մի շարք ուղեկցող բառերով, այսինքն՝ ոչ պարտադիր բառաքերականական միավորներով համալրված՝ որոշիչ—որոշյալ, որոշիչ—հատկացուցիչ—հատկացյալ եւ այլ ծավալումներով: Հմմտ. Փիլիպ՝ Սամույլային
փեսան եւ Փիլիպ քամէնցի՝ Սամույլային փեսան, այսպես նաեւ՝ իւր քրոջ
դստերէն՝ Ուսդեանայէն, Յովհաննէս՝ Կուզ իրիցոյ որդին, Գրիգորին՝ տէր
Պետրոսին որդոյ, Անդոն ըռուզ՝ Միսքոյին որդին կօշքարին, Ոհանն՝ իլովցի
Խոճիկին որդին, Գաբուս իլովցի՝ որդի տէր Նիկօլին, Ծառուկն հայ՝ Մանուկին թորն կամինցի եւ այլն:
Եզրակացություն
Կամենիցի հայկական դատարանում 1559—1775 թթ. գրառված շուրջ
370 արձանագրություններում անձնանունների գործածությանը վերաբերող ոճական, հնչյունական, կառուցվածքային, կապակցական եւ շարադասական մոտեցումները գերազանցապես անմիօրինակ են թե՛ քերականական ձեւավորվածության, թե՛ հնչյունային կազմի եւ թե՛ շարադասության տեսանկյուններից: Այսուհանդերձ, նկատելի են որոշ
առանձնահատկություններ, որոնք բնորոշ են Առդեալի (Տրանսիլվանիայի) կամ ծայր հյուսիսարեւմտյան միջբարբառախմբի լեհահայոց խոսվածքին, մասնավորապես՝ կամենիցահայության լեզվին:
1. Ար ձա նագ րու թյուն նե րում անձ նա նուն նե րը հազ վա դեպ են
միայ նակ գոր ծած վում: Ան հա մե մատ հա ճա խա դեպ են բա ղադ րյալ
9
Կարծում ենք՝ նշված ժամանակահատվածում որ է-ն ոչ թե երկրորդական նախադասությունն է կապում գլխավորին, այլ բացահայտյալը՝ բացահայտչին՝ «այսինքն/այն է» նշանակությամբ: Հմմտ. Ուստի այժմ եկն սօտուշն՝ այսինքն է Սենքոն:
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եւ բազ մա բա ղադ րյալ կա պակ ցու թյուն նե րում գոր ծած ված անձնա նուն նե րը. լի նե լով առար կա ցույց տվող բա ռեր՝ նրանք սերտո րեն կա պակց վում են ե՛ւ այլ անձ նա նուն նե րի, ե՛ւ մարդ կային հա րա բե րու թյուն (մաս նա վո րա պես ազ գակ ցա կան կապ) ու
հատկանիշ ցույց տվող ուղեկցող բառերի հետ՝ հանդես գալով որոշիչ—
որոշյալ, հատկացուցիչ—հատկացյալ եւ բացահայտիչ—բացահայտյալ
քերականական հարաբերություններում:
2. Կարեւոր միջոց է ծառայում հատկացուցիչ—հատկացյալ քերականական զույգը, որով գերազանցապես արտահայտվում է հայր—որդի հարաբերություն՝ արձանագրություններում ամենաշատ հանդիպող
ազգակցական կապը՝ հիմնականում արական անձնանուն հատկացյալ —
հայրանուն հատկացուցիչ շարադասությամբ: Կարծում ենք՝ նյութի շարադրանքը գրաբարին բնորոշ նշված շարադասությամբ արձանագրելով՝
դատարանի քարտուղարը փորձում է այդ հնարքով դատական վավերաթղթերում կիրառել պաշտոնական ոճ, որը կարող է պայմանավորված
լինել տվյալ ժամանակաշրջանում լեհական դատական համակարգում
ձեւավորված որոշ ավանդույթների ներդրմամբ նույնպես:
3. Թե՛ միայնակ, թե՛ բաղադրյալ ու բազմաբաղադրյալ կապակցություններում ակնհայտորեն հաճախադեպ են արական սեռի անձնանունները, մասնավորապես՝ հայրանունները, ինչը, անշուշտ, հայրիշխանության արտահայտություններից մեկն է: Որեւէ անձի հիշատակելու
համար բաղադրյալ կապակցություններում գործածվում են ոչ միայն
արական անձնանուններ (արական անձնանուն-հայրանուն), այլեւ արական անձնանուններ ու «տվյալ ընտանիքի ժառանգ» նշանակող ուղեկցող բա ռեր (ան կախ սեռից)՝ դուստր, աղջիկ, թոռ, տղա (=երեխա),
որոնցից լայնորեն կիրառվում է որդի ուղեկցող բառով արտահայտված
եռանդամ կապակցությունը (արական անձնանուն — որդի — հայրանուն):
4. Վերոբերյալ դիտարկմանը հակառակ՝ սահմանափակություն է
նկատվում իգական անձնանունների եւ նրանցով կազմված երկանդամ բա ղադ րյալ կա պակ ցու թյուն նե րի առու մով: Իգա կան անձ նանունները հիմնականում գործածվում են բացահայտիչ—բացահայտյալ
կապակցություններում:
5. Շրջա նառ վում են պատ վա նուն նշա նա կող ուղեկ ցող բա ռեր,
որոնք գաղ թա վայ րում կա տար ված փո խա ռու թյուն ներ են լե հե րենից (բան, բանի) եւ եւրոպական այլ երկրներից (պարոն), ունեն ան-
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կանոն եւ սահմանափակ կիրառություն, եւ որոնցով սկսում են հիշատակվել նաեւ լեհահայեր: Սլավոնական լեզուների ազդեցության
հետեւանք են նաեւ լեհահայերի միջավայրում հազվադեպ անուն-հայրանուն փոխառյալ կապակցությունները, որոնք սկսում են գործածվել լեհահայոց խոսվածքին բնորոշ կապակցություններին զուգահեռ:
Դրանք փաստական վկայություններ են լեհահայերի առնվազն երեք
սերունդների՝ անվանակոչության հարցում հանդես բերած նոր մոտեցումների, որոնց հետեւանքով հետագայում սահմանափակվում, ապա
դադարում է հայկական անձնանունների՝ միայնակ կամ բաղադրյալ
կապակցություններում շրջանառությունը:
6. Տեղաբնակներին (դրանք գերազանցապես լեհեր են, մասամբ՝ ուկրաինացիներ) հիշատակող անձնանունների եւ ուղեկցող բառերի գործածության հետ կապված՝ նկատելի է, որ՝
6.1. Ավելի հաճախ հիշատակվում են անուն-հայրանունով՝ Եուրքո
Պրիքսքիյ, Իւրքո, Մոշինսքիյ, Անտրիյ Նէզապիթովսքիյ, Անտրուշքո Քրուչենեա,
Բանքո Մէյէշքո, Եան Միդրօրկա, Եան Մնիխովըյ, Իւսքոյ Վարդման, Հրիցքո
Քլիմովիչ եւ այլն:
6.2. Բաղադրյալ կապակցություններում տիտղոս, տեղանվան բացառական կամ տեղանվանահիմք բառ, զբաղմունք (եւ այլն) արտահայտող
ուղեկցող բառեր ավելի հաճախ են գործածվում, քան լեհահայերին հիշատակելիս, ինչպես՝ շլախեդնիյ Վալերիոմ Բօտլովսքիյ, Պլաշքո նեմիչ, Բրօքոբն Զուպրովցանէն, ծառա Բուտլովսքիյ, Վոյթքովսքիյ եւ Քամոցքիյ իլախներ,
ըռուզ Բրօցիք եւ այլն:
6.3. Միայնակ հիշատակվում են ազգանունով, քան անունով: Հմմտ.
Քարափչովսքիյ, Վոյթքովսքիյ, Քամոցքիյ, Ռաքովսքիյ, Լիվինսքիյ, Զալեսքիյ10,
Միլէվսքիյ/Միլէսքիյ, Ռածիշովսքիյին մոտ, Շարօվսքիյ, Վիդալչովցքիյ եւ Իւրքո,
Բեդր, Պասքա, Իւան եւ այլն: Մինչդեռ ընդունված չէ լահահայերին հիշատակել միայն հայրանունով՝ առանց անձնանունի:
6.4. Գործածվում են նաեւ բացահայտիչ—բացահայտյալ կապակցությամբ, ինչպես՝ ....Վէրէսքիյ, որ է ծառա բան Սրոջինսքիյին: ....Քարափչովսքիյին ծառայքն. անուամբ որք կոչին Վոյթքովսքիյ եւ Քամոցքիյ իլախներ: Եկաւ Ա. (1) իլախ մարդմ. որ է Վոզնիան: Եկաւ Իւրքո. որ է փիսար11
10
11

Հմմտ. Զյլէսքիյ:
Լեհ.՝ «գրագիր»:

84

ԳՈՒՐԳԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

2021 Բ.

Ֆիտրիխ Սմալցին.... Իւրքո. որ է շաֆար12 Ֆիտրիխ Սմալցինի քրաքովցոյ: Եկաւ Վուլխուվցայէն Անտրիյ Պուքովսքիյ. որ է մարդ Բոդոցքիյ
բան Ենտրիյին:
Համառոտագրություններ
թրք. — թուրքերեն
լեհ. — լեհերեն
հյ. — հայերեն
ղփչ. — ղփչաղերեն
պրսկ. — պարսկերեն

РЕЗЮМЕ
Стилистические, фонетические, структурные, словообразовательные и
синтаксические принципы употребления личных имен в сохранившихся 370
протоколах армянского суда города Камениц (современный: Каменец-Подольский), записанных на протяжении 1559-1775 гг., в большинстве своем отличаются отсутствием единообразия с точки зрения как грамматического оформления и фонетического состава, так и синтаксического строя. Тем не менее,
заметны определенные особенности, свойственные ардеальскому (Трансильвания) или крайнему северо-западному междиалектному говору польских армян,
в частности языку каменицких армян.
В протоколах личные имена редко употребляются изолированно. Значительно чаще личные имена применяются в составных и многосоставных сочетаниях и тесно связываются с другими личными именами и со словами, указывающими на отношения между людьми (в частности, на родство) и на те
или иные признаки, вступая при этом в следующие грамматические отношения: определение-определяемое, несогласованное определение-несогласованное определяемое, приложение-аппозитивное определяемое.
Важным средством является грамматическая пара несогласованное определение-несогласованное определяемое, с помощью которой выражается преимущественно отношение отец-сын — самая распространенная родственная
связь. При этом, в основном, используется следующая синтаксическая конԼեհ.՝ «մառանապետ», «տնտես»: Հմմտ. Ի հետ Իւրքոյ Պրիքսքիյին. որ է շաֆքար
պարուն Ֆիտրիխին:
12
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струкция: мужское личное имя несогласованное определяемое — отчество несогласованное определение; данная конструкция перешла в среднеармянский
язык из древнеармянского. Секретарь суда пытался подобным образом применить в судебных документах официальный стиль, что могло быть обусловлено
также внедрением некоторых традиций, сформированных в польской судебной
системе данной эпохи.
В судебных протоколах часто встречаются мужские личные имена, в частности отчества, что, безусловно, является одним из выражений патриархальных отношений. Для упоминания того или иного лица в составных сочетаниях употреблялись не только мужские личные имена (мужское личное имя-отчество), но и мужские личные имена и сопутствующие слова со значением
«наследник данной семьи» (независимо от пола): дочь, девочка, внук, мальчик;
широко употреблялись трехчленные сочетания, выраженные сопутствующим
словом сын (мужское личное имя-сын-отчество). Обратная картина наблюдается в применении женских имен и в образованных с их участием двучленных
составных сочетаниях. Женские личные имена, в основном, употребляются в
сочетаниях приложение — аппозитивное определяемое.
В судебных протоколах применялись также сопутствующие слова, имеющие статус вежливого обращения, которые являлись заимствованиями из польского языка (пан, пани) и из других европейских языков (парон): они имели
ограниченное употребление, причем этими словами обращались не только к
полякам, но и к представителям польско-армянской диаспоры. Под воздействием славянских языков формируется заимствованное сочетание имя-отчество, редкое для польских армян, которое начинает употребляться параллельно
с сочетаниями, характерными для польско-армянского говора. Вышесказанное
является документальным свидетельством того, что новые подходы в вопросах имянаречения и обращения к лицам у как минимум трех поколений польских армян привели к дальнейшему ограничению, а затем и к полному вытеснению армянских личных имен как в изолированной форме, так и в составных
сочетаниях.
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S U M M A RY
Stylistic, phonetic, structural, derivational and syntactic principles of the use of
personal names in the preserved 370 Armenian court records of the city of Kamenets
(modern - Kamenets-Podolsky in Ukraine), documented during the years from 1559
to 1775, are mostly characterized by a lack of uniformity in terms of their grammatical form, phonetic composition and syntactic structure. However, certain features are
noticeable, which are inherent in Ardeal (Transylvania) or far north-western inter-dialectal speech of the Polish Armenians, and particularly, in the language of the Armenians living in Kamenets.
In records, personal names are rarely used separately. Much more often personal names are used in compound and multi-component combinations, which are
closely associated with other personal names and with words indicating relations between people (in particular, kinship) and accompany attributes expressing the following grammatical relations: attribute and its head, premodifier and its head, apposition and appositive.
The grammatical pair of premodifier and its head is considered as essential
means, helping to express mainly the father- son relationship, i.e. the most common
kinship. In this case, the following syntactic construction is mainly used: male personal name as a head and patronymic as a premodifier. This phenomenon was transferred to the Middle Armenian language from the Ancient Armenian one. The clerk
tried to apply the oﬃcial style in court documents in a similar way, which could also
be due to the introduction of some traditions formed in the Polish judicial system of
this era.
In court records, male personal names, in particular, patronymics are often found which, undoubtedly, express patriarchal relations. To mention a particular person in compound combinations, not only male personal names (male personal name-patronymic) were used, but also male personal names and accompanying
words meaning “heir to this family” (regardless of gender): daughter, girl, grandson, boy. Three-component combinations, expressed by the accompanying word son
(male personal name-son-patronymic) were widely used. The opposite picture is observed in the use of female names and in the two-component word combinations.
Women’s personal names are mainly used in the apposition- appositive relation.
In court records, accompanying words were also used that had the status of polite treatment, which were borrowings from the Polish language (pan, pani) and from
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other European languages (paron). They had a limited use, and these words were addressed not only to Poles, but also to representatives of the Polish-Armenian Diaspora. Under the influence of the Slavic languages, a borrowed name-patronymic combination, rarely used by Polish Armenians, started being practiced in parallel with
the phrases typical of the Polish-Armenian dialect. The above-mentioned phenomena are considered as documentary evidence for new approaches to naming and addressing people of at least three Polish Armenian generations, which led to a further
restriction and later to a complete absence in using Armenian personal names both in
single-component form and in compound combinations.

ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ԱՎԱԳ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Պատմական գիտ. թեկնածու

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

Խ

որհրդային կարգերի հաստատմամբ հասարակական-քաղաքական ու
ընկերային-տնտեսական կյանքը, մշակույթը, կենցաղը բացարձակապես
կուսակցականացվեցին: Ամեն ինչ՝ այդ թվում եւ բնակչության հոգեւոր բաղադրիչը, ստորադասվեց ու ծառայեցվեց կոմունիստական կուսակցության
եւ խորհրդային իշխանության մենաշնորհ համակարգի հաստատմանը: Դրան
հակառակվող կամ առնվազն չաղերսվող ցանկացած կրոնական-աշխարհիկ
գաղափարախոսություն պարզապես նույնականացվեց ու հավասարեցվեց
հակահեղափոխական-հակախորհրդայինի: Այս պարագան լիովին վերաբերում էր նաեւ Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցուն՝ գահակալով, կառույցներով, ծիսակարգով:
Ըստ այդմ՝ հենց 1920—1930-ական թվականներին ծայրահեղ բացասական էր ՀԱԵ հանդեպ կոմկուսի որդեգրած քաղաքականությունը: Խորհրդային
իշխանության եւ նրա ղեկավար կոմկուսի ամբողջատիրական համակարգ
հաստատելու ճանապարհին կրոնը եւ Եկեղեցին դիտարկվում էին որպես գաղափարախոսության ասպարեզում կոմկուսի մենատիրության խոչընդոտներից մեկը:
Շեփորահարելով պետությունից Եկեղեցու անջատման կեղծ դրույթը՝
կոմկուսը միանգամայն հակառակ ուղեգիծ վարեց. հնարավորինս չեզոքացնել, քայքայել, անգամ լուծարել ՀԱԵ-ն՝ այդ նպատակով կուսակցականխորհրդային ու վարչական տարաբնույթ վերահսկիչ ու պատժիչ մարմիններ
ստեղծելով: Արդյունքում արդեն 1938 թ. Մայր Աթոռում մնացել էր ընդամենը... 7 հոգեւորական, այն էլ՝ բռնի մեկուսացված, ծայրահեղ վատառողջ,
առանց Վեհափառի:
Թեեւ կոմկուսի գաղափարախոսական պայքարում հակակրոնական
բաղկացուցիչն ուներ առաջնահերթ դերակատարություն, այդուհանդերձ
հետագա տարիներին, նաեւ առարկայական դրդապատճառներից ելնելով,
խորհրդային իշխանություններն ստիպված եղան մեղմացնել ՀԱԵ նկատ-
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մամբ իրենց դիրքորոշումը: Կյանքն ապացուցեց կոմկուսի կրոնաեկեղեցական քաղաքականության սնանկությունը. ՀԱԵ-ն չվերացավ, Խորհրդային Հայաստանի բնակիչները համատարած աթեիստներ չդարձան: Ավելին. անգամ
ԽՍՀՄ խիստ միակարծության պայմաններում ՀԱԵ-ն շարունակեց մնալ այն
միակ ըստ օրինի գործող կառույցը, որի գաղափարախոսությունն էապես
տարբերվում էր կոմկուսի պաշտոնական գաղափարախոսությունից:
Փաստաթղթերը հրատարակվում են առաջին անգամ՝ ռուսերենից թարգմանությամբ, դրանք խորհրդային շրջանում կրել են «Գաղտնի», «Հույժ գաղտնի», «Հատկապես գաղտնի» նշագրումներ: Պահպանվել են առկա բազմաթիվ
սխալները, անձանց եւ տեղանունների տարընթերցումները ու գրելաձեւերը,
եւ հրատարակվում են բնագրային նույնությամբ, ժամանակագրական դասավորությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում կատարվել են ուղղում-լրացումներ:
Հայաստանի կոմկուսի կենտկոմի ղեկավար մարմինների՝ նախագահության (բյուրոյի) եւ քարտուղարության արձանագրությունները, պարունակելով բավականին ուշագրավ եւ հետաքրքիր տեղեկատվություն ՀԱԵ ու կրոնական հարցերի նկատմամբ կոմկուսի վարած քաղաքականության վերաբերյալ,
կարեւորագույն սկզբնաղբյուր են հիմնահարցի առարկայական պատկերացման ու ընկալման տեսանկյունից:
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ԹԻՎ 1
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №1
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ1 նիստի, 12 մայիս 1921 թվական
ԼՍԵՑԻՆ՝
1. Մակինցյանը2 զեկուցում է Էջմիածնի պատվիրակության ներկայացրած զեկուցագրի մասին՝ Հայ եկեղեցու, մասնավորապես՝ Էջմիածնի
վանքի իրավունքների եւ ազատության մասին:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Ըստ էության չքննարկել, հանձնարարել Մակինցյանին եւ Ազատյա3
նին ԿԿ առաջիկա նիստին Կաթողիկոսի ներկայացուցիչների առաջ քաշած հարցերին հստակ պատասխաններ ներկայացնել:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 1, գ. 40, թ. 4: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 2
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №8
ՀԿ(բ)Կ Կենտրոնական Կոմիտեի նիստի, 6 հունիս ս.թ. [1921 թ.]
ԼՍԵՑԻՆ՝
3. Էջմիածնի մասին:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Թողնել այն քանակի հող, որը մշակվում է վանականների կողմից:
Մշակութային հիմնարկությունների ազգայնացման մասին դեկրետը4 թողնել ուժի մեջ: Պահեստները խլել, եթե պարզվի, որ դրանցում
կան որոշակի քանակից ավելի սննդամթերք:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 1, գ. 40, թ. 16: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
Հայաստանի կոմունիստական (բանվորական) կուսակցություն, Կենտրոնական կոմիտե:
Մակինցյան Պողոս (1884—1938): 1921 թ. եղել է ՀԽՍՀ ներքին գործերի, ապա՝ լուսավորության ժողկոմ: Հետագայում ունեցել է դիվանագիտական ու գիտական աշխատանք:
Բռնադատվել է, գնդակահարվել:
3
Ազատյան Հայկ (1881—1964): ՀԽՍՀ արհմիությունների 1-ին ղեկավար, 1924—1928 թթ.՝
ՀԽՍՀ ԿԳԿ փոխնախագահ, ապա անցել է գիտադասախոսական աշխատանքների:
4
1920 թ. դեկտեմբերի 17-ին Հեղկոմի նախագահ Ս. Կասյանը եւ լուսժողկոմ Ա. Հովհաննիսյանը ընդունեցին «Հոգեւոր հաստատություններին պատկանող կուլտուր-կրթական
հիմնարկությունների պետականացման մասին» դեկրետը, որով «ՀԽՍՀ գտնված բոլոր հոգեւոր հաստատություններին պատկանող կուլտուր-կրթական հիմնարկությունները (դպրոց,
թանգարան, մատենադարան ու տպարան) շարժական եւ անշարժ գույքով համարվում են
պետական սեփականություն եւ փոխանցվում են Լուսավորության Ժողկոմատի տնօրինության»: Տե՛ս ՀԽՍՀ դեկրետների եւ հրամանների ժողովածու, պր. 1, Էջմիածին, 1921, էջ 16:
1
2
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ԹԻՎ 3
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №9
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության5 նիստի, 8 ապրիլ 1922 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
7. Անդրերկրկոմի6 շրջաբերական նամակը եկեղեցական գանձերի
բռնագրավման մասին:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Եկեղեցական գանձերի բռնագրավման որոշումը չկիրառել Հայաստանում, դրանց չլինելու պատճառով:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 2, գ. 5, թ. 11: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 4
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №12
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 18 ապրիլ [19]22 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
2. Հայաստանում եկեղեցական քաղաքականության ղեկավար նշանակելու մասին:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Եկեղեցական քաղաքականության ղեկավար նշանակել Լուկաշինին7,
հաղորդել ՌԿԿ8 ԿԿ-ին:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 2, գ. 5, թ. 14: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 5
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №18
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Քարտուղարության9 նիստի, 10 մայիս [19]22 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
3. Էջմիածնի մատենադարանի (վանքի) գույքի մասին:
Նախագահություն — Կենտկոմի կազմից ընտրված բարձրագույն մարմին, հետագայում
վերանվանվեց Բյուրոյի:
6
Կոմկուսի Անդրկովկասյան երկրամասային կոմիտե — Անդրկովկասի վերադաս կուսակցական մարմին:
7
Լուկաշին (Սրապիոնյան) Սարգիս (1883—1937): 1921—1922 թթ.՝ ՀԿԿ ԿԿ քարտուղար,
1922—1925 թթ.՝ ՀԽՍՀ ԺԿԽ նախագահ: Բռնադատվել է, գնդակահարվել:
8
Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցություն:
9
Քարտուղարությունը, ԿԿ Նախագահությանը զուգահեռ, ավելի նեղ կազմով մարմին էր:
5
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ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Գույքը թողնել Երեւանում մինչեւ հարցի վերջնական լուծումը ՀԿ(բ)
Կ ԿԿ պլենումի կողմից:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 2, գ. 7, թ. 21: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 6
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №23
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 25 մայիս 1922 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
1. Էջմիածնի գրադարանի՝ այժմ գիտական ինստիտուտի10, ձեռագրերի եւ այլ գանձերի պահպանման վայրի ընտրության եւ Հայաստանի
Ժողկոմխորհի ներկայացուցչի՝ Էջմիածնի վանքին առընթեր եւ Էջմիածնի
գավգործկոմի11 նախագահի միջամտության մասին ԼուսԺԿ12 կարգադրության վերաբերյալ:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Նշյալ ձեռագրերի պահպանման վայր ընտրել ք. Երեւանը եւ առաջարկել Էջմիածնի պատասխանատու ընկերներին չխառնվել Լուսժողկոմատի գործերին:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 2, գ. 5, թ. 28: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 7
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №57
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 23/I-[19]23 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
21. Լուկաշինի հաղորդումը հոգեւորականության մասին:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Համարել անհետաձգելի եւ անհրաժեշտ հետեւյալ միջոցառումների իրականացումը.
Ա. Եկեղեցական եւ վանքապատկան հողերի բռնագրավում,
Բ. Էջմիածնի ազգային13 թանգարանի ազգայնացում,
10
1921 թ. Էջմիածնում հիմնվեց Պատմամշակութային ինստիտուտ, որը վերափոխվեց
Գիտության եւ արվեստի ինստիտուտի (հետագայում՝ «ԱրմՖան», ապա՝ ՀԽՍՀ ԳԱ):
11
Գավառային գործադիր կոմիտե — գավառային տեղական կառավարման խորհրդային
մարմին:
12
Լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատ:
13
Բնագրում ռուսերեն այսպես է:
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Գ. Գրիգոր Վարդանյանին14 հետկանչում:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 8, թ. 2: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 8
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №58
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 30/I-[19]23 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
14. Հակակրոնական քարոզչության դրվածքի մասին:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Անհրաժեշտ համարել գավառներում անկուսակցական զանգվածների շրջանում հակակրոնական քարոզչության ուժեղացումը: ԿԿ Ագիտբաժնին՝15 հաջորդ նիստին ներկայացնել աշխատանքի նախագիծ հակակրոնական քարոզչության դրվածքի մասին:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 8, թ. 4: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 9
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №60
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 6/II-[19]23 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
13. Էջմիածնում հակակրոնական քարոզչության իրականացման մասին:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Ընդունել ի գիտություն:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 8, թ. 7: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 10
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №1
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 4/IV-[19]23 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
8. Լուկաշինի առաջարկը հակակրոնական ագիտացիայի ակնառու
ձեւերի առաջադրման անհրաժեշտության մասին:
Վարդանյան Գրիգոր (1868—1938): Եկեղեցական գործերով ՀԽՍՀ ԺԿԽ ներկայացուցիչ,
1924-ից Հայաստանի օգնության կոմիտեի քարտուղար, վարչության նախագահ: Բռնադատվել է, գնդակահարվել:
15
Ագիտացիոն բաժին — քաղաքական քարոզչության աշխատանքները համակարգող ստորաբաժանում:
14
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ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Առաջարկել Իոանիսյանին16 առաջիկա նիստին հայկական եկեղեցու առանձնահատկություններին համապատասխան կոնկրետ առաջարկ ներկայացնել:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 8, թ. 14: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 11
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №11
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 22/VI-[19]23 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
3. Հոգեւորականների նկատմամբ վերաբերմունքի մասին (Իոանիսյան):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Ա. Անհրաժեշտ համարել կուսակցության աշխույժ աշխատանքն եկեղեցու բարենորգչական17 շարժման վրա ազդելու ուղղությամբ, որի համար անհրաժեշտ ճանաչել բարենորոգման կողմնակիցներից մի քանի
խմբերի առանձնացումը՝ նրանց փոփոխուն օգտագործման համար:
Բ. Թույլատրել նշյալ խմբերին թերթերի հրատարակություն18,
Գ. Եկեղեցու բարենորոգիչների հետ բանակցությունների վարումը
հանձնարարել Ա. Երզնկյանին19, գործընթացի ընդհանուր ղեկավարումը
դնելով Ա. Իոանիսյանի վրա:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 8, թ. 25: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:

Հովհաննիսյան Աշոտ (1887—1972): 1914—1917 թթ. դասավանդել է Գեւորգյան հոգեւոր
ճեմարանում, 1920—1921 թթ. եղել է ՀԽՍՀ լուսավորության ժողկոմ, 1922—1927 թթ.՝ ՀԿ(բ)Կ ԿԿ
գլխավոր քարտուղար: 1937—1943 թթ. բռնադատվել է: Հայագիտական արժեքավոր գործերից
զատ՝ ՀԱԵ դեմ ուղղված բազմաթիվ հրապարակումների հեղինակ է: Փաստաթղթերում միշտ
նշվել է «Իոանիսյան» ձեւով:
17
Նկատի ունի այսպես կոչված «ազատ եկեղեցական» շարժումը:
18
Թերթերից հայտնի է հետեւյալը. «Ազատ եկեղեցի» — կրոնաբարոյական եւ պատմագրական շաբաթաթերթ, Երեւանի «Ազատ-եկեղեցական եղբայրության» պաշտոնաթերթ,
Երեւան, 1924—1928, 24 էջ: Խմբագիր-հրատարակիչ, պատասխանատու խմբագիր Մեսրոպ
ավագ քահանա Մելյան: Այլ թերթեր չեն հրատարակվել:
19
Երզնկյան Արամայիս (1879—1937): Եղել է ՀԽՍՀ Հողժողկոմ, ԺԿԽ նախագահի տեղակալ,
Երեւանի քաղխորհրդի գործկոմի նախագահ։ Բռնադատվել է, գնդակահարվել:
16
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ԹԻՎ 12
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №16
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 7/VIII-[19]23 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
3. Պետական թանգարանի ձեռագրերի Էջմիածին տեղափոխման մասին (Մռավյան20):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Թույլատրել:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 8, թ. 31: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 13
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №14
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Քարտուղարության նիստի, 25/VIII-[19]23 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
1. Կեղծված փաստաթղթերով եկեղեցական սեփականության վաճառքի գործը21:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Հանցագործության մեջ խառնված անձանց դատել եւ Աշոտ եպիսկոպոսին22 ներգրավել որպես վկա:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 9, թ. 35: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 14
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №20
Հայաստանի Կ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 10/IX-[19]23 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
11. Եկեղեցու բարենորոգիչների հետ բանակցությունների վարման
մասին (Իոանիսյան)

20
Մռավյան Ասքանազ (1885—1929): 1921—1923 թթ.՝ ՀԽՍՀ արտաքին գործերի, 1923—
1929 թթ.՝ լուսավորության ժողկոմ, «Խորհրդային Հայաստան» թերթի խմբագիր:
21
Հավանաբար տեղի է ունեցել Շիրակի թեմում, պարզել չհաջողվեց:
22
Աշոտ եպիսկոպոս Շախյան: 1922—1924 թթ. եղել է Շիրակի թեմի առաջնորդ: «Ազատ
եկեղեցական» շարժման համախոհ, Մայր Աթոռի դեմ գրքույկների հեղինակ: Կարգալույծ է
արվել: Մահացել է 1926 թ.:
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ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Եկեղեցու բարենորոգիչների հետ բանակցություններ վարելը, որ
դրված էր Ա. Երզնկյանի վրա, հանձնարարել Գ. Վարդանյանին եւ առաջարկել վերջինիս անմիջապես մեկնել Մոսկվայից:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 8, թ. 36ա: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 15
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №21
Հայաստանի Կ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 17/IX-[19]23 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
9. Էջմիածնի գավառում հոգեւորականությունից բռնագրավված հողերի մասին:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Քննարկումից հանել եւ ուղարկել [Էջմիածնի] հողբաժվարի տեղակալ Սողոմոնյանի դիմումը Էջմգավկոմ23, եւ հայտարարել նկատողություն
առանց գավկոմում նախնական քննարկման այդ կարեւոր հարցով անմիջապես ԿԿ-ին դիմելու համար:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 8, թ. 40: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 16
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №16
Հայաստանի Կ(բ)Կ ԿԿ Քարտուղարության նիստի, 22/IX-[19]23 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
3. Կոմերիտական ակումբին հատկացված Քեշիշքենդի24 եկեղեցու վերականգնման մասին:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Առաջարկել ՀԿ(բ)Կ Դարգավկոմին25 եկեղեցու վերանորոգման նախահաշիվը ներկայացնել Գլխքաղլուսին26:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 9, թ. 39: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
Էջմիածնի գավառային կոմիտե — կոմկուսի տարածքային մարմին:
Այժմ՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր քաղաքը: Հավանաբար խոսքը Ս. Սարգիս
եկեղեցու մասին է:
25
Դարալագյազի (այժմ՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզ) գավառային կոմիտե:
26
Գլխավոր քաղաքական լուսավորություն — քաղաքական քարոզչության միտված
խորհրդային մարմին:
23

24
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ԹԻՎ 17
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №35
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 10/I-[19]24 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
5. Թավրիզի եպիսկոպոս ՄԵԼԻՔ—ԹԱՆԳՅԱՆԻ մասին (Իոանիսյան):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
ՄԵԼԻՔ—ԹԱՆԳՅԱՆԻՆ Պարսկաստանից հետկանչի մասին ԿԿ Նախագահության որոշումը թողնել ուժի մեջ:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 4, գ. 10, թ. 4: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 18
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №40
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 22/II-[19]24 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
4. Հոգեւորականության քայքայման մասին (Վարդանյան):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Առաջարկել Հայաստանի ԱՀ-ին27 արտասահմանից ՄՊՔՎ28 միջոցով
նախկին վարդապետ Աբել Նազարյանին29 կանչել՝ Հայաստանում հոգեւորականության քայքայման գծով աշխատելու համար:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 4, գ. 10, թ. 12: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 19
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №36
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Քարտուղարության նիստի, 22/IV-[19]24 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
14. Ակումբ դարձված Ալավերդու խլված եկեղեցու սարքավորման
ծախսերի մասին:
27
Արտակարգ հանձնաժողով — անվտանգության մարմին՝ հայտնի ռուսերեն
Չեկա հապավմամբ:
28
Միացյալ պետական քաղաքական վարչություն — ԽՍՀՄ պետանվտանգության նախարարությունը:
29
Աբել Նազարյան: Նախկին ծ. վարդապետ: 1919—1923 թթ. Լոնդոնի հոգեւոր հովիվ:
Հրաժարվել է հոգեւոր կոչումից, ապա՝ ապաշխարել: Մայր Աթոռի դեմ ուղղված գրքույկներ
է հրատարակել:
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ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Առաջարկել ՀԿ(բ)Կ Լոռի-Փամբակի գավկոմին ստանձնել խլման աշխատանքի ղեկավարումը եւ գավգործկոմի, ինչպես նաեւ՝ տեղական համապատասխան մարմինների միջոցով, անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել անհրաժեշտ գումարը հայթայթելու համար:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 4, գ. 12, թ. 26ա: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 20
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №49
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 30/IV-[19]24 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
3. Հայ-Գրիգորյան30 հոգեւորականության համագումարի հրավիրման
մասին (Ամիրխանյան31):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Հանձնարարել Գ. Վարդանյանին պարզել, թե արդյոք հոգեւորականությունը համագումարի նախապատրաստական աշխատանքներ տանում է եւ ինչու խորհրդային աշխատակարգով թույլտվություն չի հարցվել: Մնացյալում առաջարկել նրան ղեկավարվել հարցի առթիվ ԿԿ նախկին որոշումներով:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 4, գ. 10, թ. 31: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 21
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №32
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 22/XII-[19]24 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
6. Հաղպատ եւ Սանահին գյուղերի եկեղեցիների պահպանության
հաստատման անհրաժեշտության մասին՝ նկատի ունենալով դրանց
պատմական արժեքը (ՀԿ(բ)Կ Փամբակ-Լոռու գավկոմի որոշում, 9/XII[19]24):
Այս տարիներին Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցին գրեթե միշտ այսպես է
անվանվել, հավանաբար՝ ցարական ժամանակների ձեւակերպման ազդեցությամբ:
31
Ամիրխանյան Շավարշ (1894—1959): 1921—1926 թթ.՝ ՀԽՍՀ արտակարգ հանձնաժողովի
նախագահ, 1926—1929 թթ.՝ Կենտրոնական վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ,
Բանվորագյուղացիական տեսչության ժողկոմ:
30
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ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Հանձնարարել Լուսժողկոմատին պարզաբանել հարցը եւ պահպանության հաստատման անհրաժեշտության դեպքում ընդունել համապատասխան միջոցներ:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 4, գ. 10, թ. 77: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 22
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №36
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 3/II-[19]25 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
10. Ակումբ դարձված Քեշիշքենդի եկեղեցին հավատացյալներին վերադարձնելու մասին (Մելիք-Օսիպով32):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Ղեկավարվել այդ հարցի մասին գոյություն ունեցող դրույթով:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 5, գ. 9, թ. 7: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 23
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №43
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 6/IV-[19]25 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
13. Հանգստի տոնական օրերի մասին (ՌԿԿ ԱնդրԿԿ նախագահություն, №30/7բ):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Բացի եղած հեղափոխական տոների՝ հայտարարել հանգստի տոնական օրեր հետեւյալ օրերը. 1. Ծնունդ — 6/I, 2. Զատկի 2-րդ օրը — 13
ապրիլի, 3. Համբարձում — 21/V, 4. Վարդավառի33 2-րդ օրը — 20/VII, 5.
Պայծառակերպության 2-րդ օրը — 17/VI, 6. Խաչվերացի (Սուրբ խաչ)34
2-րդ օրը — 14/IX:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 5, գ. 9, թ. 17ա: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
Մելիք-Օսիպով Սերգեյ (1882—1938): 1924—1928 թթ.՝ ՀԽՍՀ ԱՀ նախագահ: Բռնադատվել
է, գնդակահարվել:
33
Բնագրում ռուսերեն գրված՝ Вартавар:
34
Բնագրում ռուսերեն գրված՝ Хачверац (Сурб Хач):
32
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ԹԻՎ 24
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №54
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 15/IX-[19]25 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
2. Կաթողիկոսարանին կից ԺԿԽ35 ներկայացուցչի մասին (Համբարձումյան36):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Առաջադրել Ա. Երզնկյանին Հայաստանի ԺԿԽ ներկայացուցիչ ՀայԳրիգորյան եկեղեցու բարձրաստիճան հոգեւորականության հետ հարաբերվելու գծով:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 5, գ. 9, թ. 32: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 25
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №2
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 21/XII-[19]25 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
1. Հավատացյալների համայնքների եւ նրանց գրանցման կարգի մասին կանոնակարգը (Մռավյան եւ Վարդապետյան37):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Ընդունել:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 5, գ. 9, թ. 47: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 26
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №4
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 5 հունվար 1926 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
1. Նախկինում Հայ-Գրիգորյան եկեղեցուն պատկանող արտասահմանյան սեփականության մասին (ԽՍՀՄ ԿԳԿ38 գրություն) (Կարինյան39):
35
Ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդ՝ ԺԿԽ — 1920—1940-ական թվականների կառավարությունը:
36
Համբարձումյան Սարգիս (1870—1944): 1921—1928 թթ.՝ ՀԽՍՀ առողջապահության
ժողկոմ:
37
Լ. Վարդապետյանը ՀԽՍՀ արդարադատության ժողկոմն էր:
38
Կենտրոնական գործադիր կոմիտե — 1920—1930-ական թվականներին օրենսդիր
մարմին:
39
Կարինյան Արտաշես (1886—1982): 1921 թ.՝ ՀԽՍՀ արդարադատության ժողկոմ,
1924—1928 թթ.՝ ՀԽՍՀ ԿԳԿ նախագահ, ակադեմիկոս: ՀԱԵ դեմ ուղղված բազմաթիվ
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ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Հանձնարարել ընկ[եր] Երզնկյանին բացահայտել այն սեփականությունները, որոնց մասին հոգում է կաթողիկոսը եւ որոնք արտասահմանում տնօրինում էր Հայ-Գրիգորյան եկեղեցին, ինչպես նաեւ այն ժառանգական կտակումները, որոնք պետք է ստացվեն հայ ժողովրդի օգտին
կաթողիկոսի միջոցով, եւ զեկուցել ԿԿ-ին:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ.6, թ. 1: Բնագիր: մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 27
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №8
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Քարտուղարության նիստի, 22/II-[19]26 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
5. Մելիքգյուղ գյուղի40 եկեղեցին հասարակական օգտագործման
(գյուղխորհրդի գրասենյակի) հանձնելու մասին (ՀԿ(բ)Կ Իջեւանի շրջկոմի որոշում):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Ուղարկել Դիլիջանի գավկոմին հարցի առթիվ ծանրակշիռ նկատառումներ ներկայացնելու համար:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ.12, թ. 11: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 28
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №10
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 3/III-1926 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
4. Աղոթատների եւ եկեղեցիների ապահովագրության մասին (Համբարձումյան):
Նկատի ունենալով հավատացյալների համայնքների իրավաբանական ձեւակերպման բացակայությունը եւ Հայաստանում ապահովագրության երկու տեսակի (կարկտահարություն, ժանտախտ) առկայությունը, ինչպես նաեւ՝ հրդեհներից (քաղաքներում), առանց հարկադրույքի
աղոթատների եւ եկեղեցիների պարտադիր ապահովագրությունը ճանաչել վաղաժամ:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ.6, թ. 14ա: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
հրապարակումների հեղինակ է:
40
Գյուղ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի շրջանում:
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ԹԻՎ 29
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №16
Հայաստանի Կ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 28/IV-[19]26 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
1. Էջմիածնի Հոգեւոր ճեմարանի մասին (Մռավյան):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Ա. Բացատրել կաթողիկոսարանին, որ Էջմիածնի հոգեւոր ակադեմիան՝ հավասարապես ինչպես եւ բոլոր հոգեւոր սեմինարիաները, համարվում են լուծարված եւ ինչ նոր ձեւով ուզում է լինի՝ վերականգնման
ենթակա չեն:
Բ. Հոգեւոր անձանց պատրաստման համար թույլատրել Էջմիածնին
ունենալ հոգեւոր դպրոց մեծահասակների համար, պետությունից եկեղեցու անջատման մասին խորհրդ[ային] կառավարության դեկրետի եւ
դրանից բխող հետեւանքների պահպանման պայմանով:
Գ. Կաթողիկոսարանի ներկայացրած ծրագրից բոլոր աշխարհիկ եւ
հանրակրթական առարկաները հանել:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ. 6, թ. 6: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 30
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №20
Հայաստանի Կ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 2/VI-1926 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
3. Արտասահմանյան եկեղեցական կտակների մասին (Համբարձումյան):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Առաջարկել հանձնաժողովին՝ Ար. Երզնկյան, Հ. Դուրգերյան41 եւ
Ժ. Միրզախանյան կազմով, արտասահմանյան եկեղեցական սեփականությունների եւ կտակների հարցի վերաբերյալ Մոսկվայում Անդրներկայացուցիչ Տեր-Գաբրիելյանին42 զեկուցագիր ներկայացնել:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ. 6, թ. 30: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
Դուրգարյան Հովհաննես (1885—1937): Քահանայի որդի: 1925—1927 թթ. ՀԽՍՀ ՆԳԺԿ
ժողկոմ, ապա՝ խորհրդային պաշտոնների: Բռնադատվել է, գնդակահարվել:
42
Տեր-Գաբրիելյան Սահակ (1886—1937): 1920 թ. վերջից՝ լիազոր ներկայացուցիչ
Մոսկվայում, 1928—1935 թթ.՝ ՀԽՍՀ ԺԿԽ նախագահ: Սպանվել է Անդրկովկասի ղեկավար
Լ. Բերիայի կողմից:
41
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ԹԻՎ 31
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №26
Հայաստանի Կ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 14/VII-1926 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
8. Էջմիածնի վանքի գանձերի մասին:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
1. Ընդունել, որ Էջմ[իածնի] Վանքի բոլոր գանձերը, որ պահպանվել
են պատերազմի ժամանակ Մոսկվայում ժամանակին հրապարակված
դեկրետի ուժով43, պետության սեփականություն են:
2. Ընտրել հանձնաժողով՝ Ա. Իոանիսյան, Ա. Մռավյան եւ Ա. Կարինյան կազմով, ազգայնացված գանձերի կազմից Էջմ[իածնի] Վանքին
ժամանակավոր օգտագործման համար տրվող կրոնական պաշտամունքի, ինչպես նաեւ՝ սպասք, զգեստներ եւ այլ եկեղեցական առարկաների
առանձնացման համար, որ պատմահնագիտական եւ գրական-արտադրական տեսակետից հետաքրքրություն չեն ներկայացնում:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ. 6, թ. 60ա: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 32
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №32
Հայաստանի Կ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 31/VIII-[19]26 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
2. Էջմիածնի գործերը (Ա. Երզնկյան):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Ա. Բավարարել մինչեւ 1927 թ. հունվարի 1-ը եկեղեցական համայնքների գրանցման ժամկետների երկարացման մասին կաթողիկոսարանի խնդրանքը,
Բ. Համաեկեղեցական համագումարի հրավիրումը հետաձգել մինչեւ
համայնքների իրավաբանական ձեւակերպումը,
Գ. Հանձնարարել Ար. Երզնկյանին բանակցել կաթողիկոսարանի հետ
համաշխարհային պատերազմի զոհերի օրվա (ապրիլի 24) տոնման լուծարման անհրաժեշտության մասին44:
1914 թ. տեղափոխված, ապա՝ Ալ. Մյասնիկյանի ջանքերով վերադարձված գանձերը
եւ ձեռագրերը:
44
Բնագրում այդպես էլ գրված է. «о необходимости упразднения празднования дня жертв
мировой войны (24 апреля)»: Բանակցություններն անարդյունք են եղել:
43
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Դ. Ա. Երզնկյանի խնդրանքն իրեն կաթողիկոսարանին կից ԺԿԽ ներկայացուցչի պարտականություններից ազատելու մասին ժամանակավոր հետաձգել:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ. 6, թ. 72: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 33
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №50
Հայաստանի Կ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 1/II-[19]27 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
2. Եկեղեցական համայնքների գրանցման հետ կապված հարցեր
(Դուրգերյան):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Ա. ԺԿԽ ներկայացուցչի եւ ՆԳԺԿ45 միջոցով առաջարկել Էջմիածնի
միաբանությանը գրանցվել այլ եկեղեցական համայնքների հետ ընդհանուր հիմունքներով:
Բ. Երկարացնել գրանցման ժամկետը մինչեւ ս. թ. ապրիլի 1-ը, համարելով այդ ժամկետը վերջնական:
Գ. Մահմեդական համայնքների գրանցումն իրականացնել ՀայԳրիգորյանների գրանցումից հետո, հանձնարարելով ՆԳԺԿ-ին նախապես Ադրբեջանի ՆԳԺԿ ստանալ այդ մասին տեղեկատվություն:
Դ. ԿԿ-ին կից կազմակերպել մշտական հանձնաժողով եկեղեցական
եւ հակակրոնական հարցերով՝ Աշ. Իոանիսյան (գումարումը)46, Ա. Շահսուվարյան, Հ. Դուրգերյան, Ա. Երզնկյան եւ Ս. Մելիք-Օսիպով, կազմով:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 7, գ. 28, թ. 8: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 34
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №34
Հայաստանի Կ(բ)Կ ԿԿ Քարտուղարության նիստի, 24/II-[19]27 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
2. Հակակրոնական եւ հոգեւորականության հարցերով ԿԿ հանձնաժողովի որոշման հաստատումը (Մ[ելիք]-Օսիպով):
Ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատ — ուներ ավելի լայն լիազորություն, քան
զուտ միլիցիան:
46
Գումարումն այսուհետ հասկանալ որպես նախագահ, որ իրավասու էր հանձնաժողովի
նիստ գումարել:
45
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ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Ընդունել հանձնաժողովի հետեւյալ առաջարկները.
Ա) Փաստել, որ եկեղեցու նկատմամբ մեր քաղաքականության եւ
եկեղեցական համայնքների գրանցման մասին մեր հրատարակած կանոնադրության պարզաբանման ուղղությամբ բավարար աշխատանք
(գրավոր եւ բանավոր) չի իրականացվել, ինչի արդյունքում եկեղեցական
համայնքների գրանցման գործընթացն երբեմն որոշ վայրերում հակախորհրդային տարրերի՝ հոգեւորականության, կուլակության եւ դաշնակների, կողմից օգտագործվել է սադրիչ նպատակներով:
Բ) Մատնանշել տեղական կուս[ակցական] եւ խորհրդ[ային]
մարմիններին, որ ե[կեղեցական]/համայնքների գրանցումը պետք է
տեղի ունենա կամավոր եւ բացառապես հավատացյալների նախաձեռնությամբ:
Նրանց ուշադրությունը հրավիրել ե[կեղեցական]/համայնքների
գրանցման իրականացման անթույլատրելիության վրա՝ արտահայտված
այս կամ այլ ձեւով կուս[ակցական] եւ խորհրդ[ային] մարմինների, ինչպես նաեւ կոմկուսի եւ կոմերիտմիության առանձին անդամների նախաձեռնությամբ: Վերջիններիս դերը պետք է սահմանափակվի բացառապես միայն եկեղեցու եւ եկեղեցական համայնքների գրանցման մասին
կանոնակարգի նկատմամբ մեր քաղաքականության սկզբունքային պարզաբանման իրականացմամբ, հավասարապես՝ եւ կոնկրետ տեղեկանքների եւ ցուցումների տրմամբ այն դեպքերում, երբ հավատացյալները կամ
եկեղեցական համայնքների ներկայացուցիչները դիմում են պարզաբանման համար, կամ երբ գրանցման առթիվ հակա-խորհրդային տարրերի
կողմից նշմարվում են սադրիչ ելույթներ:
Գ) Հանձնարարել ԼուսԺԿ-ին եւ ԿԿ ԱՔԲ-ին47 հարցի շուրջ համապատասխան պարզաբանումներ ներկայացնել, ինչպես նաեւ հետեւել, որպեսզի մամուլի էջերում տեղադրվեն համապատասխան հոդվածներ եւ
անհրաժեշտության դեպքում նշել խորհրդ[ային] եւ կուս[ակցական]
մարմինների ներկայացուցիչների, հավասարապես՝ կոմկուսի եւ կոմերիտմիության առանձին անդամների ոչ-ճիշտ գործողությունները:
Դ) Մամուլի էջերում մերկացնել դաշնակների կապը հոգեւորականության ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաեւ նշել ե[կեղեցական]/հա47

Քարոզչության բաժին:
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մայնքների գրանցման հողի վրա հակա-խորհրդային տարրերի ելույթների առանձին դեպքերը:
Ե) Առաջարկել ՀողԺԿ-ին48 ուսումնասիրել հոգեւոր անձանց հողակտորներից զրկելու հնարավորության հարցը՝ դրանց անհող փախստականների փոխանցելու առարկայի շուրջ:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 7, գ. 33, թ. 17: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 35
Հավելված ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության №54 նիստի արձ. 19 կետի
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №249
ԿԿ Հակակրոնական հանձնաժողովի նիստի50, 4/VI-[19]27 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
1. Չգրանցված եկեղեցիների եւ հասարակական նպատակների համար
նրանց գույքերի օգտագործման մասին (ՀԿ(բ)Կ Դիլգավկոմի51 որոշում):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Ա. Համարել ոչ-նպատակահարմար այն եկեղեցիների խլումը, որոնք
դեռեւս գրանցված չեն, բայց որոնք փաստացի օգտագործվում են հավատացյալների կողմից:
Բ. Առաջարկել բոլոր գավկոմներին ԿԿ-ին ներկայացնել մինչ այժմ
չգրանցված եւ փաստացի չօգտագործվող եկեղեցիների եւ աղոթատների ցուցակը:
2. Մեր եկեղեցական քաղաքականության շուրջ արտասահմանյան
մամուլի սադրանքների մասին (Իոանիսյան):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Ա. ԺԿԽ ներկայացուցչի միջոցով առաջարկել Էջմիածնի կաթողիկոսարանին հրապարակել հերքում «Հառաջ»52 թերթի կողմից տարածվող
հրահանգի առթիվ՝ Հայաստանի խորհրդ[ային] իշխանության եկեղեցական քաղաքականության շուրջ:
Հողագործության ժողովրդական կոմիսար:
Այս արձանագրությունը ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Նախագահությունը հաստատեց 1928 թ. հունիսի
21-ին: Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 7, գ. 28, թ. 57: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուսերենից:
50
Այս հանձնաժողովի այլ նիստերի արձանագրություններ չհայտնաբերվեցին:
51
Դիլիջանի գավառային կոմիտե:
52
«Յառաջ» օրաթերթ: Փարիզ, խմբագիր՝ Շավարշ Միսաքյան, հրատարակվում է 1925-ից:
48

49
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Բ. Հանձնարարել Դուրգերյանին տպագրել տա «Խորհրդային Հայաստան»-ում սադրիչ լուրերը հերքող հոդվածներ:
3. ՀԿ(բ)Կ Էջմիածնի գավկոմի որոշումը վանքապատկան հողերի
բռնագրավման մասին:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Հարցադրումը համարել վաղաժամկետ, թողնել ուժի մեջ նշյալ հարցի
մասին հին որոշումը:
Նախագահ՝ Իոանիսյան [անստորագիր]
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 7, գ. 28, թ. 59: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
ԹԻՎ 36
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №7
Հայաստանի Կ(բ)Կ ԿԿ Նախագահության նիստի, 13/I-1928 թ.
ԼՍԵՑԻՆ՝
7. Հոգեւորական Տեր Հարություն Տեր-Հարությունյանի սպանության
գործը53 (Մ[ելիք]-Օսիպով):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝
Ա) Համաձայնվել ՊՔՎ-ի54 եւ ԱրդարադատԺԿ-ի55 առաջարկությունների հետ տվյալ գործով դատական գործընթացի վարման աննպատակահարմարության մասին:
Բ) ՊՔՎ-ին առաջարկել սպանության մասնակիցների նկատմամբ
խափանման միջոցի հարցը նախապես քննարկել կոլեգիայում եւ ներկայացնել նախագահության հաստատմանը56:
ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 8, գ. 31, թ. 2: Բնագիր: Մեքենագիր: Թարգմ. ռուս.:
Շարունակությունը՝ հաջորդիվ

Սպանության հանգամանքներ պարզել չհաջողվեց:
Պետական քաղաքական վարչություն — պետական անվտանգության մարմին (կոմիսարիատ):
55
Արդարադատության ժողովրդական կոմիսարիատ:
56
Այս կետն առանձին, ըստ կոմկուսի գործավարական կարգի, որակավորվել է որպես
«Հույժ գաղտնի — Հատուկ թղթապանակ» («Особая папка»): Քաղվածքն ուղարկվել է ՊՔՎ եւ
«Հատուկ թղթապանակ»:
53
54

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

ՏԻԳՐԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ

«ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ» ԵՒ «ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ».
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ ԵՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ*
Ներածություն։ Պատմական Հայաստանի տարբեր շրջաններում գոյություն ունի չորս տասնյակից ավելի հուշարձան (սկսած պաշտվող
ծառից մինչեւ վանքային համալիր), որ ավանդաբար կապվում է Վարդանանց պայքարի տարբեր դրվագների հետ: Դրանց մի մասը ազատամարտի հերոսների շիրմատեղիներն են, որոնց վերաբերյալ պահպանվել են ժողովրդական ավանդություններ, իսկ որոշների դեպքում՝
նաեւ գրավոր տեղեկություններ: Սրբավայրերի գերակշիռ մասը պատմաճարտարապետական հուշարձաններ են՝ անվանակոչված Ս. Վարդան, Վար դան Զո րա վար (կամ Զո րա վոր), Վար դա նանք եւ այլ անվանաձեւերով1: Սույն հոդվածում փորձ է արվում սահմանել «Վարդա նանց սրբա վայ րեր» հաս կա ցու թյու նը եւ ներ կա յաց նել դրանց
ուսումնասիրության խնդիրները:
ա) «Վարդանանց նահատակներ» հասկացությունը։ Հայ Առաքելական
Եկեղեցին «Վարդանանց նահատակներ» կոչում է այն անձանց, որոնք
իրենց կյանքը զոհաբերեցին 451 թ. Ավարայրի ճակատամարտում: Նա
սրբացրել է ռազմի դաշտում զոհված բոլոր՝ 1036 նահատակներին. «Եկեղեցին, այն օրէն սկսելով, հաւատոյ մարտիրոսներուն շարքը դասեց
Աւարայրի 1036 նահատակները»2: Մատենագրական տվյալների քննու* Ուսումնասիրությունը կատարվել է Հայագիտական հետազոտությունների ազգային
ասոցիացիայի (ԱՄՆ) «Վարդանանց ասպետներ» հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ
իրականացվող «Վարդանանց սրբավայրերը Հայաստանում» թեմայի շրջանակներում:
Մ . Հ Ա Ս Ր Ա Թ Յ Ա Ն , Ս. Վարդանին եւ Վարդանանց նվիրված վանքերը եւ եկեղեցիները,
«Ավարայրի խորհուրդը» գիտաժողովի նյութեր, Երեւան, 2003, էջ 146—149. առավել ամբողջական ցանկը տե՛ս Ս Տ . Մ Ե Լ Ի Ք - Բ Ա Խ Շ Յ Ա Ն , Հայոց պաշտամունքային վայրեր, Երեւան, 2009,
էջ 389—392:
2
Մ. Օ Ր Մ Ա Ն Ե Ա Ն , Ազգապատում, հտ. Ա., Պէյրութ, 1959, էջ 194:
1
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թյամբ հավանական է դառնում, որ Վարդանանց հիշատակն սկսել են
տոնել արդեն 452 թվականից՝ հայազգի առաջին քրիստոնյա զորավար
Վաչե Մամիկոնյանի եւ Վաչեյանների հետ միասին3:
Հայ Եկեղեցու կանոններով՝ սրբադասվում են հանուն կրոնի նահատակված աստվածաբանական երկերով, քարոզներով, իրագործած
հրաշքներով, ճգնակեցությամբ աչքի ընկնող անձինք, որոնց՝ սրբերի շարքը դասելը կատարվում է երկու նախապայմանների հիման վրա՝
ա) ժողովրդական ճանաչում, որն արտահայտվում է ժողովրդի ինքնաբուխ մեծարանքով, բ) եկեղեցական ճանաչում: Վարդանանց նահատակների պարագայում առկա են երկու իրողությունները միաժամանակ, քանզի նրանց սրբադասման հիմքում ընկած է «վասն հաւատոյ եւ
վասն հայրենեայց» մոտեցումը4: Վարդանանց վկաների հիշատակը մեր
Եկեղեցին տոնում է փետրվար ամսին՝ Բուն բարեկենդանին նախորդող
հինգշաբթի օրը5:
Ավարայրի ճակատամարտը Վարդանանց ապստամբության առանցքային հանգրվանն էր, սակայն պայքարը դրանով չավարտվեց: Ավարայրից հետո՝ 23 տարի շարունակ, պարսիկները չդադարեցրին հայերի կոտորածը, որը խստացրեց «զանողորմ կոտորումն եւ գերումն, այրումն
եւ քանդումն աշխարհիս Հայոց»6: Նահանջող հայոց զորաջոկատները
բնակչության հետ միասին ամրանում են Հայաստանի անառիկ վայրերում եւ շարունակում զինված պայքարը պարսիկների դեմ7: Հետեւաբար «Վարդանանց նահատակներ» արտահայտությունն ունի ավելի լայն
ընդգրկում՝ ներառելով նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր կռվեցին, գերի տարվեցին եւ իրենց մահով միաբանվեցին Վարդանանց սուրբ ուխտին: Այն,
որ Ավարայրից հետո պարսիկների դեմ կռվում զոհվածները եւս համարվել են սուրբ նահատակներ, վկայում է Ստեփանոս Օրբելյանը: Վայոց
ձորում տեղի ունեցած հայ-պարսկական ճակատամարտերից մեկի մասին խոսելիս՝ զոհված հայ զինյալների կապակցությամբ պատմիչը նշում
3
Ռ . Վ Ա Ր Դ Ա Ն Յ Ա Ն , Հ . Բ Ա Դ Ա Լ Յ Ա Ն , Վարդանանց տոնի կանոնականացումը, «Ավարայրի
խորհուրդը» գիտաժողովի նյութեր, էջ 91—95. տե՛ս նաեւ Լ . Ս Ր Կ . Պ Ա Ն Ֆ Յ Ո Ւ Ր Ո Վ , Ա . Ս Ր Կ . Կ Ա Ր Ա Պ Ե Տ Յ Ա Ն , Հայոց զորավար սրբերը, էջ 96—99. Մ . Ա Ր Ք . Ա Շ Ճ Ե Ա Ն , Հայոց Եկեղեցու սուրբերն ու
սրբոց տօները, «Հայոց սրբերը եւ սրբավայրերը» գիտաժողովի նյութեր, Երեւան, 2001, էջ 14:
4
Հ. Հ Ա Կ Ո Բ Յ Ա Ն , Սրբադասման կարգը հայոց մեջ, «Էջմիածին», 2011, Ե., էջ 53—59:
5
«Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, Երեւան, 2002, էջ 971:
6
«Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Պատմութիւն տանն Սիսական», Մոսկուա, 1861,
էջ 48:
7
«Եղիշէի Պատմութիւն Վարդանանց», Թիֆլիս, 1913, էջ 159—164:
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է, որ կաթողիկոս Գյուտ Ա. Արահեզցին կարգադրում է սրբերի վրա մեծ
վկայարան կառուցել եւ նրանց ոսկրերը հավաքել այնտեղ8:
բ) «Վարդանանց սրբավայրեր» հասկացությունը։ Հավաքական իմաստով այդ անունով են կոչվում բոլոր այն սրբավայրերը՝ բնական եւ ձեռակերտ հուշարձանները, որոնք կապված են Վարդանանց ապստամբության տարբեր դրվագների հետ՝ զորաշարժեր, բախումներ, լայնածավալ
ճակատամարտեր, նահատակության եւ հուղարկավորության վայրեր:
Վերը նշեցինք, որ Սյունյաց տան պատմիչը տեղեկություններ է հաղորդում Վարդանանց ապստամբության ընթացքում ընկածների հիշատակին հուշարձաններ կառուցելու վերաբերյալ, ինչի մասին ուղիղ
նշում է նաեւ Եղիշեն. «Բազում արձանք կանգնեալ էին յանուն նոցա, եւ
անուանք իւրաքանչիւր նշանակեալ ի նոսա»9:
Ընդհանրապես Վարդանանքին վերաբերող մատենագրական տվյալները, որոնց հիմքը Եղիշեի եւ Ղազար Փարպեցու աշխատություններն են,
բովանդակային առումով կարելի է բաժանել երեք մեծ հատվածի՝ ճակատամարտին նախորդող գործողություններ, Ավարայրի ճակատամարտ
եւ հետավարայրյան իրադարձություններ: Պատմիչները բավականին
հանգամանալից ներկայացնում են Վարդանանց ապստամբության ողջ
ընթացքը: Սակայն մանրամասն նկարագրությունների շարքում, հատկապես Ավարայրին հաջորդող իրադարձությունների մասին խոսելիս,
պատմագիրները ոչ մի խոսք չունեն ազատամարտի ղեկավար Վ. Մամիկոնյանի եւ նրա զինակիցների աճյունների հետագա ճակատագրի, հուղարկավորության մանրամասների, դրանց անցկացման վայրի վերաբերյալ: Նման պայմաններում հատկապես արժեքավոր են Ստեփանոս Օրբելյանի հաղորդումները, որոնցում պատմիչը մանրամասն նկարագրում
է Վայոց ձորում տեղի ունեցած ճակատամարտերի վայրերը, զոհերի թիվը, մարտիրոսներին թաղելուն առնչվող տեղեկություններ եւ այլն:
գ) Վարդանանց սրբավայրերի ուսումնասիրության խնդիրները։ Հարկ
է ընդգծել, որ Վարդանանց ապստամբությունը բավականին մանրամասն քննության է ենթարկվել հատկապես պատմագիտության տեսանկյունից: Տարբեր ուսումնասիրողներ դիտարկել են տվյալ ժամանակաշրջանի պատմական իրադարձությունները, ապստամբության նա8
9

«Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Պատմութիւն տանն Սիսական», էջ 51:
«Եղիշէի Պատմութիւն Վարդանանց», էջ 263:
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խադրյալները, ընթացքը, հետեւանքները: Դրանց համեմատ աննշան
են Վարդանանց առնչվող սրբատեղիների հետազոտությունները, որոնք
հիմնականում տեղ են գտել հայկական ճարտարապետությանը կամ
սրբավայրերին նվիրված ընդհանրական աշխատություններում, որոնցում ընդամենը թվարկված են Վարդանանց հերոսներին նվիրված սրբավայրերը, կամ համառոտ շարադրված են դրանց նկարագրությունը,
ճարտարապետական հորինվածքը:
Մյուս կարեւոր խնդիրը քննարկվող հուշարձանների մասին պատմական տեղեկությունների սակավությունն է: Ինչպես վերը նշեցինք,
շոշափվող թեմային վերաբերող աղբյուրագիտական նյութերի շարքում միայն Ստեփանոս Օրբելյանի մանրակրկիտ հաղորդումներն են,
որ հստակ ցուցում են Վայոց ձորում նահատակված Վարդանանց ապստամբների սրբավայրերը: Մյուս հուշարձանների պարագայում հետազոտողների ձեռքի տակ են սոսկ ավանդապատումները, որոնցում շատ հաճախ ակնհայտ է շփոթությունը Ավարայրի առաջնորդ Վարդան Մամիկոնյանի եւ Կարմիր Վարդանի հետ10: Հիշյալ ապստամբությունները տեղի
են ունեցել 120 տարվա տարբերությամբ, սակայն երկու դեպքում էլ
նույնն են պատմական իրադրությունները եւ անձինք. պայքարը, որն ընթացել է հայերի եւ պարսիկների միջեւ, ղեկավարում են Վարդան անունով իշխանները՝ Մամիկոնյան տնից:
Հայ ազգագրությունն ու բանահյուսությունը հարուստ են Վարդանանց նվիրված ժողովրդական ավանդություններով, որոնք առատ, երբեմն նաեւ աղբյուրներում չվկայված նյութեր են պարունակում: Դարերի ընթացքում բանավոր փոխանցվելով սերնդեսերունդ՝ զրույցների
մեծ մասը գրի են առել եւ ուսումնասիրել մի շարք բանահավաքներ, ազգագրագետներ, գրողներ, որոնցից են Գ. Սրվանձտյանցը, Ղ. Ինճիճյանը, Ե. Լալայանը, Մ. Միրախորյանը, Մ. արք. Սմբատյանցը, Ն. Տեր-Ավետիքյանը, Րաֆֆին, Մ. Աբեղյանը, Ս. Խանզադյանը, Ա. Ղանալանյանը եւ
այլք11: Ավարայրի եւ Վարդանանց մասին պահպանված բազմաթիվ պատումներից քննարկվող խնդրի համար առանձնանում են հերոսամարտի
նահատակների հիշատակը հավերժացնող պատմաճարտարապետական
հուշարձանների եւ այլ սրբատեղիների մասին պատմող նյութերը: ԴրանԼ Ե Ո , Վարդանանք, Երկերի ժողովածու, հտ. 2, Երեւան, 1967, էջ 50:
Գ . Վ Ա Ր Դ Ո Ւ Մ Յ Ա Ն , Վարդանանք հայոց ժողովրդական ավանդություններում, «Ավարայրի խորհուրդը» գիտաժողովի նյութեր, էջ 240—244:
10
11
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ցում ներկայացվում են նաեւ այս կամ այն վայրը Վարդանանց հիշատակի հետ կապելու դրդապատճառները, պատմական դրվագի մանրամասները՝ բացահայտելով սրբավայրի անվանակոչության ժողովրդական
ստուգաբանությունը: Սակայն միայն հուշարձանների անվանումների եւ
դրանց հետ կապվող ավանդազրույցների միջոցով դժվար է հստակեցնել տվյալ սրբավայրերը Վարդանանց ապստամբությանը վերագրելու
գիտական հիմքը, հնարավոր առնչությունն ազատամարտի դրվագներին
եւ նահատակներին:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հուշարձանները կառուցվել են պատմական տարբեր ժամանակներում, եւ ենթադրելի է, որ
տարբեր ժամանակահատվածների համար արդիական համարվող ազատամարտի գաղափարը քարոզվել է հենց Վարդանանց օրինակով, որոնց
հիշատակին կառուցվել են նորանոր աղոթատներ: Վաղ միջնադարից
սկսած՝ սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանին եւ Վարդանանց նվիրված
եկեղեցիներ ու վանքեր են կառուցվել Հայաստանի բազմաթիվ նահանգներում, հայկական գաղթավայրերում, հետագայում նաեւ՝ Սփյուռքում:
Ս. Վարդան անունով եկեղեցիներ կառուցվում են նաեւ մեր օրերում:
Խնդրի վերաբերյալ եղած հետազոտությունների ներկայիս մակարդակը եւ առկա նյութերը հուշում են, որ հուշարձանների մի զգալի մասը
պարզապես կառուցվել է սրբացված Վարդանի եւ Վարդանանց անունով
կամ առնչվում է ազատամարտի առաջնորդ Վարդանի՝ Ավարայրին նախորդող իրադարձություններին: Եւ շոշափվող թեմայի վերաբերյալ ավելի խոր դատողություններ անելու համար անհրաժեշտ են հուշարձանների պեղումներ, հնագիտական լրացուցիչ սկզբնաղբյուրներ:

РЕЗЮМЕ
Как правило, «Мученики Вардананца» и «Святилища Вардананца» называются все святыни — памятники природы и ручной работы, связанные с различными эпизодами восстания Вардананц — движения войск, столкновения,
крупномасштабные сражения, мученичество и места захоронений. Многочисленные святилища (начиная от дерева, которому поклоняются до монастырского комплекса) были сохранены в различных частях исторической Армении до
наших дней, большинство из которых являются историко-архитектурными па-
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мятниками под названием Св. Вардан, Вардананц. Количество таких памятников на территории Республики Армения и Арцаха составляет около десятка.
Данная статья является попыткой прояснить понятия «Мученики Вардананца» и «Святилища Вардананца» и изучить проблемы исследования.

S U M M A RY
Generally, all the shrines — natural and handmade monuments that are associated with various episodes of the uprising of Vardan and his companions (troop
movements, clashes, large-scale battles, martyrdom and burial sites) are called “Vardanants’ martyrs” and “Vardanants’ sanctuaries”. Numerous sanctuaries (ranging
from the worshiped tree to the monastic complex) have been preserved in various
parts of historical Armenia to this day, most of which are historical and architectural monuments called St. Vardan, Vardanants. The number of such monuments in the
territory of the Republic of Armenia and Artsakh is about a dozen.
The present article is an attempt to clarify the concepts of “Vardanants Martyrs”
and “Vardanants Sanctuaries” and to examine the problems of research.

ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ՎԱՀԵ ՍԱՅԱԴՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր, իրավագիտության թեկնածու

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՈՒ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՒԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ

Պ

ատմական հանգամանքների բերումով՝ հայ ժողովրդի կյանքում Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, հոգեւոր-կրոնական
առաքելությունից բացի, կրթության, գիտության եւ մշակույթի ոլորտներում իրականացրել է ազգապահպան գործառույթ: Դրանցից կարելի է համարել ազգային սովորույթների, ավանդույթների պահպանումը
եւ փոխանցումը սերունդներին, կրթության ապահովումը հայ ժողովրդի
կյանքում պետականության բացակայության ժամանակ, ինչպես նաեւ
մշտապես մղվող ազգային-ազատագրական պայքարները՝ հանուն ազատության եւ հայ ժողովրդի անկախության:
Երկար դարեր իրավունքի աղբյուր է եղել միայն եկեղեցական կանոնական իրավունքը: Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու իրավասության տակ էր ամուսնաընտանեկան, գույքային, քրեաիրավական
հարաբերությունների կարգավորումը1: Հայաստանյայց Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցին ոչ միայն զգալի դեր է խաղացել հայ ժողովրդի կրոնական կյանքում, այլեւ ծանրակշիռ մասնակցություն է ունեցել նրա քաղաքական կյանքին վերաբերող հարցերի լուծման գործում2:
Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին պե տա կա նության բացակայության ժամանակ իր վրա է վերցրել պետական կառա վարման բոլոր երեք ճյու ղե րի՝ օրենսդիր, գործա դիր եւ դա տական մար մին նե րի գոր ծա ռույթ նե րի իրա կա նաց ման դժվա րին եւ
պատասխանատու պարտականությունը:
1
Տե՛ս Հ. Ժ Ա Մ Կ Ո Չ Յ Ա Ն , Ա. Ա Բ Ր Ա Հ Ա Մ Յ Ա Ն , Ս Տ . Մ Ե Լ Ի Ք - Բ Ա Խ Շ Յ Ա Ն , Ս . Պ Ո Ղ Ո Ս Յ Ա Ն , Հայ ժողովրդի
պատմություն, Երեւան, 1975, էջ 599:
2
Տե՛ս անդ:
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Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պատմության մեջ
ամենածանր ժամանակաշրջաններից է Ի. դարը՝ հատկապես Ցարական
Ռուսաստանի եւ Խորհրդային Միության տարիները:
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու իրավական կարգավիճակը բարելավվեց միայն 1918—1920-ական թվականներին, որից հետո Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու իրավական դիրքը
խախտվեց (Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո՝ մինչեւ փլուզումը, 1921—1991 թթ.):
Միայն Հայաստանի երրորդ Հանրապետության ձեւավորմանը զուգահեռ կարգավորվեցին Եկեղեցի—պետություն իրավահարաբերությունները:
1991-ին, երբ Հայաստանի Հանրապետությունն անկախացավ, Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ամեն կերպ սատարում
եւ աջակցում էր պետությանն ինչպես ներքին, այնպես եւ արտաքին
ոլորտներում: Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ջանք չէր
խնայում Եկեղեցի—պետություն իրավահարաբերություններ ստեղծելու
համար: Օրինակ՝ 1990 թ. հուլիսի 20-ին նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի անդրանիկ նիստում հայրապետական մաղթանք-կոչով հանդես եկավ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն
Ա. Պալճյանը3, ապա՝ երկար տարիների դադարից հետո՝ 1991 թ. սեպտեմբերի 29-ին, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն օրհնեց նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության առաջին մյուռոնը՝ անվանելով «Անկախության
մյուռոն»4:
Ինչպես վերեւում նշել ենք, Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու համար ծանր էին Խորհրդային Միության անաստվածության տարիները: Հայաստանում գրեթե բոլոր վանքերն ու եկեղեցիները վերածվել էին ակումբների, պահեստների, սակայն Հայաստանի երրորդ Հանրապետության անկախացումից հետո բոլոր վանքերն ու եկեղեցիները
դարձան գործող, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող
եկեղեցիները, վանքերը ու պատմամշակութային ժառանգություն համարվող կառույցներն անցան պետության հոգածության ներքո:
1991 թ. հունիսի 17-ին Գերագույն խորհուրդն ընդունեց «Խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը, որը
3
4

Տե՛ս http://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/1990/10—12.pdf:
Տե՛ս https://www.qahana.am/am/christian/show/924741049/30:
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գործում է մինչ օրս: Լինելով իր ընդունման ժամանակաշրջանի համար
առաջադեմ եւ ժողովրդավարական փաստաթուղթ՝ այս օրենքը հավատարիմ է միջազգային տարբեր դաշնագրերի որդեգրած սկզբունքներին:
Հանրահայտ ճշմարտություն է, որ յուրաքանչյուր պետության կայունության հիմքերից է Սահմանադրությունը: Մինչդեռ նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունը առանց Սահմանադրության գոյատեւեց
մինչեւ 1995 թ. հուլիսի 5-ի հանրաքվեն, որում Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կարգավիճակի վերաբերյալ որեւէ հոդված չկար,
եթե հաշվի չառնենք 23-րդը5, ուր ասվում է. «Յուրաքանչյուր մարդ ունի
մտքի, խղճի եւ դավանանքի ազատության իրավունք: Կրոնի եւ համոզմունքների արտահայտման ազատությունը կարող է սահմանափակվել
միայն օրենքով»: Նշենք, որ այն ոչնչով չէր տարբերվում Խորհրդային
Միության Սահմանադրության համանուն հոդվածից6:
1991 թ. հունիսի 17-ին ընդունված «Խղճի ազատության եւ կրոնական
կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը, որը փոփոխվել եւ լրացվել է
1997 թ. սեպտեմբերի 19-ին եւ 2001 թ. ապրիլի 25-ին, ամփոփում է Ի. դարավերջի եւ ԻԱ. հարյուրամյակի սկզբի Հայաստանյայց Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցու իրավական կարգավիճակը: Այնուհետեւ՝ 2007 թ. փետրվարի 22-ին, ընդունվեց «Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին» ՀՀ օրենքը7: Այսպիսով՝ Հայաստանը նախկին ԽՍՀՄ Հանրապետություններից երկրորդն
է (Վրաստանից հետո), որ օրենսդրական ճանապարհով ազգային Եկեղեցին տարանջատում է երկրում գտնվող մյուս կրոնական կազմակերպություններից՝ ընդգծելով ազգային Եկեղեցու դերը եւ բացառիկ նշանակությունը ժողովրդի կյանքում: Սա եւս մեկ անգամ օրինական դաշտ
է բերում Եկեղեցու եւ պետության միջեւ արդեն առկա օրենսդրական
Հմմտ. Պ . Ս Ե Ր Ո Բ Յ Ա Ն , Հայ Առաքելական Եկեղեցու իրավական կարգավիճակը. «Քրիստոնեություն եւ իրավունք», էջ 134:
6
Պատճառը Խորհրդային Միության փլուզումից անմիջապես հետո անցումն էր նոր
ձեւավորվող պետության, որը 4 տարի մնաց առանց Սահմանադրության: Իսկ 2005 թ.
նո յեմբերի 27-ին փոփոխության եւ լրացման ենթարկված Սահմանադրության մեջ
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դերը գնահատվեց ըստ արժանվույն: Վերջինիս մեջ եւս առկա է 1995 թ. ընդունված Սահմանադրության 23-րդ հոդվածը, որից բացի՝
ավելացվել են նաեւ 8.1. եւ 26-րդ հոդվածները, որոնք առնչվում են Հայ Առաքելական Եկեղեցուն արդեն ուղղակիորեն:
7
Տե՛ս «ՀՀ եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների
մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունվել է՝ ՀՕ-80-Ն, 22.02.2007):
5
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փոխհարաբերությունները կրթական, մշակութային եւ այլ ոլորտներում՝
ավելի ընդարձակելով դրանց շրջանակը եւ առավել խորացնելով Եկեղեցի—պետություն իրավական հարաբերությունները:
1991 թ. ընդունված «Խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը պետության կողմից Հայաստանյայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հանդեպ արժանի վերաբերմունքի արտահայտություններից է: Սակայն այդ օրենքը, իր բոլոր առավելություններով հանդերձ, ուներ մեկ հիմնական թերություն, Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին համահավասարեցվում էր կրոնական կազմակերպություններին8: «Կրոնական կազմակերպություն» հասկացության
ներքո ընկալվում են բոլոր այն միավորները, կառույցները, որոնք իրականացնում են կրոնական գործունեություն՝ միեւնույն ժամանակ չընդունելով քրիստոնեական վարդապետությունը:
Կարծում ենք՝ անհրաժեշտ է, որ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցին՝ որպես հայ ժողովրդի հոգեւոր կյանքի, ազգային մշակույթի,
ազգային ինքնության պահպանման գործում կարեւոր առաքելություն
ունեցող կառույց, օգտվի իր հատուկ սահմանադրական կարգավիճակից
եւ ճանաչվի ազգային Եկեղեցի:
Մի շարք պետությունների սահմանադրություններով (օրինակ՝ Դանիա, Իսլանդիա, Լիխտենշտեյն, Հունաստան, Հունգարիա, Մալթա, Մեծ
Բրիտանիա, Մոնակո, Նորվեգիա, Վրաստան) նախատեսված է ազգային Եկեղեցու հատուկ կարգավիճակ. Վենետիկի հանձնաժողովը 2017 թ.
«Խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի առնչությամբ ներկայացված կարծիքի 23-րդ
կետում նշել է, որ Եկեղեցու առանձնահատուկ կարգավիճակն ինքնին
անթույլատրելի չէ, պարզապես պետք չէ նպաստել, որ այն հանգեցնի
կրոնական կամ համոզմունքի այլ համայնքների նկատմամբ խտրականության: Ավելին. նույն կարծիքի 24-րդ կետում նշվում է, որ կրոնական
կազմակերպություններից մեկի համար տարբերվող իրավական կարգավիճակ սահմանելն ինքնին մարդու իրավունքների միջազգային պահանջների խախտում չէ9:
8
Տե՛ս Լ. Ավագյան, Եկեղեցի—պետություն իրավական փոխհարաբերությունների շուրջ.
«Նորավանք» հիմնադրամ, հոդվածներ եւ վերլուծություններ, 13.09.2007, http://www.noravank.am:
9
Տե՛ս https://www.osce.org/hy/odihr/352161։
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Եւրոպական դատարանը 1989 թ. «Darby v. Sweden» գործով որոշման մեջ անդրադարձել է ազգային Եկեղեցի ունենալու հանգամանքին:
«Պետական եկեղեցի ունենալու իրողությունը» «Մարդու իրավունքների
եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի» 9-րդ հոդվածի խախտում չէ: Պետական Եկեղեցի ունենալու իրողությունը, որպեսզի համապատասխանի նշյալ կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի
պահանջներին, պետք է ներառի հատուկ երաշխիքներ անհատի կրոնական ազատությունների վերաբերյալ: Մասնավորապես, ոչ ոք չի կարող
ստիպված անդամակցել կամ լքել պետական եկեղեցին»:
Միջազգային փորձը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ սահմանադրությամբ եւ օրենքներով պատմական նշանակություն ունեցող ազգային
Եկեղեցուն հատուկ կարգավիճակ շնորհելու որեւէ արգելք առկա չէ, իսկ
այդ կարգավիճակից բխող որոշ առանձնահատկություններ սահմանելը չի դիտարկվում իբրեւ անհատի մտքի, խղճի եւ կրոնի ազատության
իրավունքի խախտում:
Մարդու իրավունքների եւրոպական դատարանի նախադեպերը չեն
պարունակում որեւէ արգելք Եկեղեցի—պետություն հարաբերությունների վերաբերյալ: Եկեղեցու եւ պետության հարաբերությունների կարգավորումը հանձնված է տվյալ պետության հայեցողությանը:
Հավելենք, որ «Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի, ինչպես նաեւ «Մարդու
իրավունքների եւրոպական դատարանի» որեւէ նախադեպ չի պարունակում բացառիկ պատմական նշանակություն ունեցող ազգային Եկեղեցու
համար հատուկ կարգավիճակ սահմանելու արգելք10:
Հարկ ենք համարում նշել, որ ավանդական Եկեղեցիներին արտոնություններ շնորհելը լայն տարածում ունի նաեւ արեւմտաեւրոպական
երկրներում: Միջազգային այս փորձը վկայում է, որ ավանդական Եկեղեցիներին վերապահվում են անհամեմատ ավելի արտոնություններ, քան
ընդունված է հայրենական իրավական ոլորտում:
Այսպես՝ ՀՀ կրոնի գործերի պետական խորհրդի առաջարկությամբ
1997 թ. հուլիսի 14-ի՝ ՀՀ կառավարության №274 որոշմամբ վճռվեց Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն եկեղեցիներ եւ վանքեր
Տե՛ս Ա. Ղ Ա Մ Բ Ա Ր Յ Ա Ն , Թ . Շ Ա Ք Ա Ր Յ Ա Ն , Դոկտրինալ հայեցակարգ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու. https://www.academia.edu/43591263/։
10
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հանձնել: Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքի Հացառատ թաղամասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եւ Սուրբ Աստվածածին, Նորատուս գյուղի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ (Դոփունց վանք), Ձորագյուղի Մասրունց
Անապատ Սուրբ Կարապետ, Վարդենիկ գյուղի Իշխանավանք եկեղեցիները, Արծվանիստ գյուղի Վանեվանք, Մաքենիս գյուղի Մաքենյաց
վանքերն անհատույց հանձնվեցին Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցուն՝ սեփականության իրավունքով11: 2000 թ. մարտի 17-ին ՀՀ կառավարության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու միջեւ
ստորագրվեց «Մտադրությունների հուշագիր», որը հիմք պիտի հանդիսանար Եկեղեցի—պետություն փոխհարաբերությունները կարգավորելու
համար: Սա պատմական կարեւոր փաստաթուղթ էր, որն առաջին անգամ ստորագրվում էր Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու եւ
Հայաստանի երրորդ Հանրապետության միջեւ:
Ըստ «Մտադրությունների հուշագրի»՝ ՀՀ կառավարությունը բարձր
է գնահատում Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դերը հայ
ազգի ինքնության պահպանման եւ Հայաստանի Հանրապետության
կայացման ու զարգացման գործում ունեցած մեծ ավանդի համար.
«Առանձնակի կարեւորելով պետականության հետագա զարգացման
եւ ամրապնդման գործում Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու անուրանալի դերակատարումն ու նշանակությունը, ինչպես նաեւ
առաջնորդվելով մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատություններին վերաբերող միջազգային իրավունքի սկզբունքներով եւ նորմերով՝
նպատակ ունենք առավել պարզորոշել Հայաստանի Հանրապետության
եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու փոխհարաբերությունների բնույթը եւ բովանդակությունը»12:
Կնքվելիք համաձայնագրի շրջանակներում կողմերի առջեւ ծառացած հիմնախնդիրներն էին՝
Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայ Առաքելական Եկեղեցու
փոխհարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության հետագա կատարելագործումը եւ զարգացումը,
Տե՛ս ՀՀ կառավարության №274 որոշումը՝ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն եկեղեցիներ եւ վանքեր հանձնելու մասին (սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 11.08.97, ընդունման
ամսաթիվը՝ 14.07.1997):
12
Տե՛ս «Մտադրությունների հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու միջեւ», 17.03.2000:
11
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Հայ Առաքելական Եկեղեցու՝ իբրեւ իրավաբանական անձի սեփականության (հող, անշարժ գույք, շարժական գույք, պատմամշակութային
հուշարձաններ եւ այլն) հետ կապված հիմնահարցերի հստակեցումը,
Հայ Առաքելական Եկեղեցու եւ նրա ավանդական կազմակերպությունների համար որոշակի հարկային արտոնությունների սահմանումը,
ՀՀ զինված ուժերում, զինծառայողների հոգեւոր կյանքում եւ ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում, ինչպես նաեւ քննչական մեկուսարաններում, ազատազրկման վայրերում, կալանավորների
եւ դատապարտյալների շրջանում Հայ Առաքելական Եկեղեցու գործունեության հետագա ընդարձակումը եւ այլն13:
Հայաստանի երրորդ Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու փոխհարաբերությունների մասին ամբողջական
պատկերացում կազմելու համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է քննել
նրանց հարաբերությունները կարգավորող մի շարք օրենքներ:
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պետություն—Եկեղեցի փոխհարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերն են՝
ՀՀ Սահմանադրությունը, «Խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը, «Հայաստանի Հանրապետության եւ
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների
մասին» ՀՀ օրենքը, «Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու միջեւ մտադրությունների հուշագիրը»:
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան եւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունները կարող են կարգավորվել
օրենքով14:
Պե տությու նը, նկա տի ունենա լով Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան
Սուրբ Եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգեւոր
կյանքում, ազգային մշակույթի զարգացման եւ ազգային ինքնության
պահպանման գործում, նրա դերն ու նշանակությունը հայապահպանության, աշխարհասփյուռ հայերի միավորման, հայրենիք-սփյուռք
կա պե րի ամ րապնդ ման գոր ծում, նա խա պատ վու թյու նը տա լով Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն, նրա հետ հաստատեց
առանձնահատուկ հարաբերություններ:
13
14

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

2021 Բ.

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ

121

Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին՝ որպես ազգային Եկեղեցի՝ Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածին կենտրոնով եւ նվիրապետական Աթոռներով, եւ նրա բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգեւոր կյանքում, նրա դերը մշակույթի զարգացման եւ ինքնության պահպանման գործում15:
Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցու փոխհարաբերությունները կարգավորող օրենքի հիմք
կարելի է համարել 2005-ի նոյեմբերի 27-ին փոփոխված ՀՀ Սահմանադրության առանձին դրույթները:
ՀՀ փոփոխված Սահմանադրությամբ, ամրագրելով կրոնի նկատմամբ
ժողովրդավարական պետությանը հատուկ իրավական այնպիսի նորմեր, ինչպիսիք են պետության աշխարհիկությունը16, անկախ կրոնական
պատկանելիությունից, քաղաքացիների իրավահավասարությունը, նոր
մոտեցում ցուցաբերվեց կրոնական կազմակերպությունների հետ հարաբերությունների իրավական կարգավորման, դրանց ոչ դավանաբանական գործունեության վերահսկողության, ինչպես նաեւ երկրում տիրող
կրոնական հանդուրժողականության նկատմամբ17:
Բա ցի ՀՀ Սահմանադրությամբ եւ գործող օրենսդրությամբ ամրագրված որոշակի իրավակարգավորումներից՝ Հայաստանի Հանրապետությունում մտքի, խղճի եւ կրոնի ազատության սահմանադրական
իրավունքի իրական երաշխավորվածության մասին է վկայում նաեւ
հասարակությունում առկա հանդուրժողականությունը տարբեր կրոնական կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ: Կրոնական հանդուրժողականության դասական օրինակ է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնապես գրանցված18 64 կրոնական
կազմակերպությունների առկայությունը:
Եկեղեցի—պետություն փոխհարաբերությունները դարերի ընթացքում ձեռք են բերել կրոնական, քաղաքական եւ քաղաքացիական կարեւորագույն նշանակություն: Հետեւաբար կարող ենք եզրակացնել, որ
15
Տե՛ս ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին», հոդված 2 (ընդունվել է 14.03.2007,
սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 28.03.07/17(541) հոդ. 359):
16
Տե՛ս «ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ», հոդված 26, էջ 302:
17
Տե՛ս Վ. Ե Ն Գ Ի Բ Ա Ր Յ Ա Ն , Ա. Չ Ա Խ Ո Յ Ա Ն , Եկեղեցի, պետություն եւ հասարակություն, Երեւան,
2009, էջ 22:
18
Տե՛ս https://www.gov.am/u_files/file/kron/gov_am2019%20Cank.pdf։
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«Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցու հարաբերությունների մասին» ՀՀ օրենքը բխում է պետության՝
ազգային մշակույթի եւ ազգային ինքնության պահպանման մտահոգություններից եւ ոչ թե Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն մենաշնորհ տրամադրելու ցանկությունից:
ՀՀ Սահմանադրությամբ «Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայ
Առաքելական Եկեղեցու հարաբերությունների մասին» ՀՀ օրենքով Հայ
Առաքելական Եկեղեցուն իրավական ակտերի19 մեջ տրված «ազգային» որակումը բացարձակապես խտրականության դրսեւորման որեւէ
երանգ չունի:
ՀՀ Սահմանադրության եւ օրենսդրության համաձայն՝ բոլոր կրոնա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը հա վա սար են օրեն քի առաջ: Պետության հետ նրանց հարաբերությունները կարող են գործել ըստ
հետեւյալ սկզբունքների.
1. Կրոնական կազմակերպություն-պետություն, որը վերաբերում է
պետության եւ կրոնական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների օրենսդրական կարգավորմանը,
2. Եկեղեցի—պետություն, որը վերաբերում է տվյալ երկրի ներսում
առավել մեծ թվով հետեւորդներ եւ ազգային, հոգեւոր ու մշակութային
առավել մեծ նշանակություն ունեցող Եկեղեցու եւ պետության առանձնահատուկ փոխհարաբերության օրենսդրական կարգավորմանը: Ընդ
որում՝ այդ Եկեղեցու տեղն ու դերը պետության կրոնական կազմակերպությունների մեջ կարելի է բնորոշել իբրեւ «առաջինը հավասարների
մեջ»20:
Ինչպես արդեն ասվել է, Եկեղեցի—պետություն իրավական հարաբերությունները կարգավորվում են փոխըմբռնման եւ վստահության հիման
վրա, որը պատմականորեն փոխվել եւ դրսեւորվել է տարբեր եղանակներով: Հատկանշական է, որ Եկեղեցի—պետություն իրավական հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերում արտացոլվել են ինչպես աշխարհիկ եւ հոգեւոր ոլորտների ներդաշնակեցման սկզբունքնե19
Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, «Խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք, «Մտադրությունների հուշագիր ՀՀ կառավարության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու»:
20
Տե՛ս Տ. Շ Ա Հ Ե Վ Ր Դ . Ա Ն Ա Ն Յ Ա Ն , Եկեղեցի—պետություն փոխհարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանյայց Առաքելական Ս. Եկեղեցին եւ ՀՀ օրենսդրությունը, Սբ. Էջմիածին, 2013, էջ 17:
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րը, այնպես եւ հասարակության կյանքում Հայաստանյայց Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցու դերի բարձրացումը21:
Գործնական տեսանկյունից մեծ կարեւորություն ունի հատկապես
այն փաստը, որ Եկեղեցի—պետություն իրավական հարաբերությունների
օրենսդրական կարգավորումն իրականացվում է տարբեր հարթություններով, օրինակ՝ վերոհիշյալ հիմնահարցի նկատմամբ նմանատիպ մոտեցումների հանդիպում ենք նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեջ եւ օրենսդրական այլ ակտերում:
Եկեղեցի—պետություն իրավական հարաբերությունն օրենսդրության տեսանկյունից մեծ կարեւորություն ունի պետականության պահպանման եւ ամրապնդման համար: Ուստի օրինաչափ է, որ Հայաստանի
Հանրապետությունը Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ճանաչում է որպես ազգային Եկեղեցի, որպես հայ ժողովրդի հոգեւոր կյանքի շինության եւ ազգապահպանության կարեւոր պատվար22:
Թեպետ Հայաստանի Հանրապետությունն օրենսդրորեն «արգելում
է Եկեղեցու մասնակցությունը պետական կառավարմանը, Եկեղեցու
եւ կրոնական կազմակերպությունների վրա չի դնում որեւէ պետական
ֆունկցիա»23, այնուհանդերձ Եկեղեցի—պետություն համագործակցության համապատկերում մեծ կարեւորություն է ներկայացնում Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դերի անվերապահ ընդունումը,
ինչն ամրագրված է օրենսդրական հետեւյալ ակտով. «Պետությունը չի
խոչընդոտում ազգային Եկեղեցու մենաշնորհ հանդիսացող հետեւյալ
առաքելության իրագործմանը՝ ազատ քարոզել ու տարածել իր դավանանքը Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում»24:
Պետք է արձանագրել այն փաստը, որ Եկեղեցի—պետություն իրավական հարաբերությունների շրջանակներում երկկողմանի ուշադրության
կենտրոնում են նաեւ ազգային կրթության եւ դաստիարակության հիմնահարցերը: Այդ ոլորտում պետաիրավական քաղաքականության ռազՀմմտ. Ա . Ք Ա Լ Ա Շ Յ Ա Ն , Եկեղեցի—պետություն փոխհարաբերությունները. Գարեգին
Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ըմբռնումները. «Էջմիածին», Զ., 2012, Ս. Էջմիածին, էջ 63—64:
22
Տե՛ս «Խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ
օրենքի նախաբանը:
23
Անդ:
24
ՀՀ օրենք՝ «Խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին». Փոփոխված եւ վերամշակված», հոդ. 17, «ՀՀ եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու
հարաբերությունների մասին» 2007 թ. փետրվարի 22-ի օրենք, հոդ. 10:
21
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մավարական դիրքորոշումն արտացոլված է ՀՀ օրենսդրական մի շարք
իրավական ակտերում: Ինչպես «Խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների», այնպես եւ «ՀՀ եւ Հայաստանյայց Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին» ՀՀ օրենքներում ամրագրվում է Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դերակատարությունը կրթության ասպարեզում25:
Մասնավորապես «Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին»
օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ Հայաստանյայց Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցին իրավունք ունի.
ա) հիմնելու կամ հովանավորելու նախադպրոցական հաստատություններ, տարրական, միջնակարգ եւ ավագ դպրոցներ, միջնակարգ
մասնագիտական եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ՝
ՀՀ օրենսդրության շրջանակներում,
բ) մաս նակ ցե լու պե տա կան կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում
«Հայ Եկեղեցու պատմություն» առարկայի ուսումնական ծրագրի եւ
դասագրքի մշակմանը, այն դասավանդող ուսուցիչների որակավորման պահանջների սահմանմանը եւ դպրոցներին ներկայացնելու այդ
ուսուցիչների թեկնածությունները,
գ) պե տա կան կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կազ մա կեր պելու կա մա վոր ուսում նա կան դա սըն թաց ներ՝ օգ տա գոր ծե լով դրանց
շեն քերն ու ռե սուրս նե րը, այդ հաս տա տու թյուն նե րի հետ հա մաձայ նեց նե լով դա սըն թաց ներ կազ մա կեր պե լու եւ իրա կա նաց մանն
առնչվող խնդիրները,
դ) նպաստելու հասարակության հոգեւոր զարգացմանը կրթական
հաստատություններում՝ օրենքով սահմանված կարգով26,
ե) Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ստեղծած ուսումնական հաստատությունները պետք է ստանան այն աջակցությունը, որը
պետությունը ցուցաբերում է մասնավոր հաստատություններին,
զ) պետությունը երաշխավորում է կրոնական կրթության իրավունքի
իրացումը՝ կամավորության հիման վրա,
Տե՛ս ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին», հոդված 8 (ընդունվել է 02.22.2007, սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 28.03.07/17(541) հոդ. 359):
26
Տե՛ս անդ: Տե՛ս նաեւ Ա. Ք Ա Լ Ա Շ Յ Ա Ն , նշ. աշխ., էջ 67—68:
25
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է) Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պաշտոնական հաղորդագրությունները զանգվածային լրատվության միջոցները հրապարակում են անփոփոխ27:
«Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին իրավունք ունի կառուցելու վանքեր, եկեղեցիներ եւ պաշտամունքային այլ շինություններ,
գործող դարձնելու պատմական հուշարձանի կարգավիճակ ունեցող
վանքերն ու եկեղեցիները: Պատմական հուշարձանի կարգավիճակ ունեցող եկեղեցիների եւ պաշտամունքային այլ շինությունների պահպանությունը Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին եւ Հայաստանի
Հանրապետությունն իրականացնում են համատեղ»28:
Հա մաձայն «Հա յաս տա նի Հանրապե տության եւ Հա յաս տա նյայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին» ՀՀ օրենքի
5-րդ հոդվածի՝
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պատմական, հոգեւոր, մշակութային ժառանգությունը ազգային ինքնության հենքի կարեւոր եւ անբաժան մասն է:
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու սեփականություն
հանդիսացող հատվածը կարող է օտարվել կամ պահպանման վայրից
փոխադրվել՝ այդ մասին նախապես տեղեկացնելով Հայաստանյայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն: Հայաստանի Հանրապետության արժեքների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավա րու թյու նը՝ խորհրդակ ցե լով Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ
Եկեղեցու հետ29:
Պետություն—եկեղեցի իրավական հարաբերությունների զարգացման համար հիմք հանդիսացավ նաեւ այն, որ պետությունն ըստ արժանվույն գնահատեց հասարակության մեջ կրոնական դաստիարակության
նշանակությունն ու կարեւորությունը, որում մեծ դերակատարություն
ունի Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին30:
Ելնելով պետություն—Եկեղեցի իրավական հարաբերությունների դերից եւ նշանակությունից՝ հարկ է քննել նաեւ Հայաստանի Հանրապետու27
ՀՀ օրենք «Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցու հարաբերությունների մասին», հոդված 8 (ընդունվել է 02.22.2007, սկզբնաղբյուրը՝
ՀՀՊՏ 28.03.07/17(541) հոդ. 359):
28
Անդ:
29
Տե՛ս անդ, հոդված 5:
30
Հմմտ. Վ. Ե Ն Գ Ի Բ Ա Ր Յ Ա Ն , Ա. Չ Ա Խ Ո Յ Ա Ն , նշ. աշխ., էջ 57:
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թյան եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու փոխհարաբերությունների մասին որոշ հոդվածներ:
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան եւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ճա նա չում
է ՀՀ կա ռա վա րու թյան եւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկեղե ցու մի ջեւ ստո րագր ված հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված կար գի
հա մա պա տաս խան Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու՝
կա նո նա կան ծե սով իրա գոր ծած ամուս նու թյուն ներն ու հռչա կած
ամուսնալուծությունները31:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ փաստենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա պետություն—Եկեղեցի իրավական հարաբերությունները պատկանում են հետեւյալ ձեւաչափերին. Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու իրավական
հարաբերություններին հատուկ են ինչպես անջատական կերպը (երբ
օրենսդրորեն ամրագրվում են պետության եւ Եկեղեցու տարանջատման
դրույթներ, օրենքի առջեւ բոլոր կրոնական կազմակերպությունների հավասարության, մտքի, խղճի եւ կրոնի իրավունքի ազատության, կրթության աշխարհիկ բնույթի եւ այլ ժողովրդավարական նորմեր), այնպես
եւ սերտաճման (ինտեգրատիվ) եղանակը (երբ պետության առաջնորդները Եկեղեցին դիտարկում են որպես իրենց դաշնակից, ակնկալում են
նրա աջակցությունը)32:
Հայաստանի Հանրապետությունում առկա են նաեւ համագործակցության ինչ-ինչ հատկանիշներ, երբ պետությունը տարբեր կրոնական
կազմակերպությունների հետ տարբեր ծավալներով իրականացնում
է ընկերային-իրավական քաղաքականություն, որում առանձնանում է
«տիրապետող Եկեղեցու» դերը, երբ պետական Եկեղեցին մասամբ իրավական հարթությունում, բայց առավելապես իշխանությունների հետ
փոխհարաբերության մակարդակում գտնվում է պետության հովանավորչության ներքո՝ ունենալով հասարակական-քաղաքական մեծ նշանա31
ՀՀ օրենք «Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցու հարաբերությունների մասին», հոդված 9 (ընդունվել է՝ 14.03.2007, սկզբնաղբյուրը՝
ՀՀՊՏ 28.03.07/17(541), հոդ. 359):
32
Տե՛ս А . Гр игоренко , Церковно-государственные отношения в современной России и про-

блема религиозной свободы и нетерпимости. «Вступая в третье тысячелетие: религиозная свобода в
плюратическом обществе», Москва, 2000, էջ 107:
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կություն, դերակատարություն եւ զբաղեցնելով տիրապետող դիրք կրոնական դաշտում33:
Ամփոփելով Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու սահմանադրաիրավական կարգավիճակի բարեփոխումները Հայաստանի երրորդ Հանրապետության ձեւավորման փուլում նյութը՝ ասենք, որ գալիս
ենք այն եզրահանգման, որ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին իր դարավոր հեղինակությունն ու դիրքը վերականգնեց միայն Հայաստանի երրորդ Հանրապետության անկախացումից հետո: Այժմ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին վերստին շարունակում է իր
ազգապահպան, ազգանվեր եւ անգնահատելի առաքելությունը՝ գալիք
սերունդներին փոխանցելով ազգային, հոգեւոր արժեքներ:

РЕЗЮМЕ
Армянская Апостольская Церковь, помимо духовно-религиозной миссии,
всегда осуществляла функции образования, развития науки и культуры, а также
в период отсутствия государственности брала на себя «функцию государства».
Самым трудным периодом для Армянской Апостольской Церкви стал XX
век, который был полон лишений, ограничений и нарушений прав. В начале
XX века Армянская Апостольская Церковь находилась под гнетом царской
России, и только после, в 1918—1920 гг., с образованием Республики Армения,
Армянская Апостольская Церковь пережила период расцвета. За этим последовали 70 трудных и горьких лет лишения права и атеизма. И наконец в конце
XX века, в годы Третьей Республики Армения, Армянская Апостольская Церковь получила достойную оценку своей деятельности.
SUMMARY
The Armenian Apostolic Church, in addition to her spiritual and religious mission, has always implemented educational, scientific and cultural functions, as well
as the “function of the state” during the absence of the statehood.
Հմմտ. Ա . Լ Ո Ւ Ս Յ Ա Ն , Պետաեկեղեցական հարաբերություններ. Հայաստանյան իրողություններ. «Կրոն եւ հասարակություն», հ. 12, սեպտեմբեր, Երեւան, 2010, էջ 24:
33
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The 20th century was the most difficult period for the Armenian Apostolic
Church, full of hardships, restrictions and violations of rights. At the beginning of
the 20th century, the Armenian Apostolic Church was under the yoke of Tsarist Russia, and only later, from 1918 to 1920, with the formation of the Republic of Armenia, the Armenian Apostolic Church experienced a flourishing period. This was
followed by 70 diﬃcult and bitter years of marginalization and atheism. And finally,
at the end of the 20th century, during the years of the third Republic of Armenia, the
activity of the Armenian Apostolic Church was duly evaluated.

ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ,
ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՅՈՑ ԵՒ ԱՂՎԱՆԻՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՒՍ ՄԵԿ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Հ

այոց վաղ շրջանի պատմության անբաժան մասն է մատենագրության
մեջ տարբեր անուններով հայտնի Աղվանից աշխարհի կամ Աղվանքի
պատմությունը: Հայկական լեռնաշխարհին հյուսիս-արեւելքից սահմանակից այս երկրամասը դեռ մատենագրական վաղ շրջանից արդեն իր շուրջ
ձեւավորել է յուրատեսակ հետաքրքիր միջավայր, որը պայմանավորված է
մի շարք գործոններով եւ կարեւոր հանգամանքներով: Նախ Աղվանք երկրի աշխարհագրական սահմաններն են անընդհատ ենթարկվել փոփոխությունների, որի պատճառով մինչ օրս ընթանում են բուռն բանավեճեր այս
երկրամասի հստակ եւ իրական սահմանների վերաբերյալ: Այնուհետեւ,
քանի որ միատարր չի եղել Աղվանքի ժողովրդագրական (էթնիկ) բնակչությունը, միշտ խնդիրներ են առաջացել, եւ գիտական շրջանակներում էլ
բազմաբնույթ քննարկումների առարկա է դարձել Աղվանքի բնակչության
կազմը: Սակայն, եթե պատմական հիշատակությունների եւ Աղվանքի հետագա պատմության մասին վավերագրերի համակողմանի եւ ամբողջական վերլուծությունը փոքրիշատե լույս է սփռում նշված կնճռոտ հարցերի
վրա, ապա նույնը չենք կարող ասել խորհրդային տարիներին օրակարգ
մտած եւ այսօր էլ գիտական լայն շրջանակները փոթորկող ադրբեջանական գործոնի մասին: Միայն անցյալ դարի սկզբին հայտնի պայմաններում
պետականություն ձեռք բերած եւ խորհրդային իշխանությունների շնորհիվ ազգ հորջորջված կովկասյան թաթարների ինքնության փնտրտուքների հիմնական թիրախը հենց Աղվանքն է դարձել, որի պատմությունը
սեփական ինքնահաստատման համար գործածած ադրբեջանական կեղծ
գիտական շրջանակներն ամեն ինչ արել եւ այսօր էլ անում են այն աղավաղելու, աղճատելու եւ իրենց մտացածին պատմությունն ստեղծելու համար: Ադրբեջանական բարբաջանքների արդյունքում ոչ միայն Աղվանքն է
«սեփականացվել», այլեւ Կուր գետի աջափնյա հատվածը համարվող Մեծ
Հայքի Արցախ եւ Ուտիք նահանգներն են հռչակվել աղվանական՝ այս տա-
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րածքների բազմադարյա մշակութային ժառանգության սեփականացման
մոլուցքով: Արդյունքում ադրբեջանական կեղծ գիտությունն Աղվանքը եւ
աղվանականը ներկայացնում է որպես ադրբեջանական՝ յուրացնելով այս
տարածաշրջանի ժողովուրդների՝ հատկապես հայերի հոգեւոր-մշակութային հարուստ ժառանգությունը: Զեղծարարները հասել են նույնիսկ նրան,
որ Ուտիքի, Արցախի եւ Սյունիքի հարուստ մշակույթը եւ կրոնական ժառանգությունը ներկայացնում են որպես աղվանական, իսկ պատմական
այնպիսի հզոր դեմքերի, ինչպիսիք են Մովսես Կաղանկատվացին, Մխիթար Գոշը կամ Կիրակոս Գանձակեցին, ներկայացնում են, ոչ ավել, ոչ պակաս, իբրեւ աղվանական հեղինակների1: Ցավոք, սա դարձել է մեր արեւելյան հարեւանների պետական քաղաքականության անբաժան մասը, եւ
այսօր լայնորեն կիրառում է ադրբեջանաթուրքական քարոզչամեքենան:
Ի տարբերություն ադրբեջանական կեղծարարության՝ հայ իրականության մեջ Աղվանքի պատմությունն ուսումնասիրվել եւ ուսումնասիրվում
է անաչառության դիրքերից, որի վկայությունն է տարբեր հեղինակների՝
տարբեր ժամանակահատվածներում հրատարակած գիտական հարուստ
գրականությունը: Փաստացի այնպես է ստացվել, որ Հայոց պատմության
կարեւոր հատվածներից մեկի ուսումնասիրությունը ոչ միայն գիտական
ահռելի հետաքրքրություն է առաջացնում, այլ դարձել է ժամանակակից
տարածաշրջանային քաղաքականության մաս՝ դրանից բխող լուրջ հետեւանքներով:
Այսպիսով՝ Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնի հրատարակչությունն ընթերցողի դատին է հանձնում պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հենրիկ Սվազյանի «Հայ-աղվանական եկեղեցական հարաբերությունները սկզբնավորումից մինչեւ 8-րդ դարը ներառյալ» մենագրությունը, որը
վերաբերում է դարեր շարունակ (մինչեւ ԺԹ. դարի սկիզբ) Հայաստանյայց Առաքելական Սբ. Եկեղեցու մասը կազմած Աղվանից կամ Գանձասարի կաթողիկոսության պատմության վաղ շրջանին2: Անշուշտ, այս աշՄի քանի տարի առաջ Մինսկում՝ բավականին ներկայացուցչական գիտաժողովի
շրջանակներում, անձամբ եմ հանդիպել մի քանի ադրբեջանցի վայ-հեղինակների, որոնք
ամենայն լրջությամբ զեկույց էին ներկայացնում «Ադրբեջանի նախաիսլամական հավատալիքների» կամ այսօր Ադրբեջանում գործող «Աղվանական առաքելական ուղղափառ եկեղեցու» մասին:
2
Տե՛ս Հ . Ս Վ Ա Զ Յ Ա Ն , Հայ-աղվանական եկեղեցական հարաբերությունները սկզբնավորումից մինչև 8-րդ դարը ներառյալ, խմբագիր՝ Վ. Վարդանյան, Սբ. Էջմիածին, 2019, 342 էջ
(սույն հրատարակությունից մեջբերումների էջերը կտրվեն շարադրանքում՝ փակագծի մեջ):
1
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խատության գիտագործնական նշանակությունը մեծ է, սակայն հաշվի
առնելով նաեւ թեմայի յուրահատուկ լինելը՝ պետք է առանձնահատուկ
շեշտենք նրա քաղաքական նշանակությունը: Ստվարածավալ այս աշխատությունը գալիս է համալրելու ադրբեջանական կեղծարարության
դեմ պայքարի գիտական աշխատությունների ցանկը եւ մեկ անգամ եւս
փաստելու այն հանրահայտ ճշմարտությունը, որ Բուն Աղվանքը եւ Կուր
գետից աջ ընկած հայկական նահանգները (Հայոց Աղվանքը) տարբեր
տարածաշրջաններ են, որոնք Ե. դարում իրանական տերության վարչաքաղաքական բաժանումների արդյունքում դարձել են Աղվանից մարզպանության միասնական տարածք, որում ժողովրդագրական գլխավոր
եւ ամենակարեւոր տարր են եղել հայերը, իսկ ստեղծված հոգեւոր-մշակութային ժառանգությունը հայոց պատմական ժառանգության անբաժան մասն է: Իհարկե հեղինակը հիմնական շեշտը դրել է Աղվանից
Եկեղեցու կազմավորման, Աղվանքում քրիստոնեության տարածման եւ
հայ-աղվանական եկեղեցական բազմաբնույթ հարաբերությունների լուսաբանման վրա, սակայն ակնհայտ է, որ Աղվանական Եկեղեցի հասկացությունը հիմնականում տարածաշրջանային նշանակություն ունի, իսկ
նրա հետեւորդներն ու անդամները հիմնականում հայերն էին եւ նաեւ
Աղվանից աշխարհի այն ժողովուրդները, որոնք ընդհանուր քրիստոնեական մշակույթի ձեւավորման եւ զարգացման արդյունքում ոչ միայն դարձել են Հայոց Եկեղեցու հետեւորդը, այլ նաեւ տարրալուծվել են հայ ժողովրդի մեջ՝ դառնալով նրա մի մասնիկը:
Մենագրության սկզբում հեղինակը նշում է. «Այն գրված է հայկական
սկզբնաղբյուրների, եկեղեցական ավանդական պատմությունների, վիմական արձանագրությունների, բարձրաստիճան կրոնական գործիչների
գրոց թղթերի եւ ասորական ու վրացական աղբյուրների հիման վրա՝ թեմային առնչվող պատմագիտական գրականության լայն օգտագործմամբ»
(էջ 10): Եւ իրավամբ, աշխատության բովանդակությունը եւ թեմատիկ
ընդգրկվածությունը հուշում են բազմազան եւ բազմաբնույթ աղբյուրների տեղին եւ նպատակային օգտագործումը, որը մենագրությունը դարձրել է արժեքավոր եւ ամբողջական: Հեղինակը նպատակ է ունեցել հայաղվանական եկեղեցական հարաբերությունները ներկայացնել Աղվանքի
տարբեր ժամանակահատվածների վարչաքաղաքական կազմավորումների շրջանակներում, որով էլ պայմանավորված է մենագրության տարբեր
մասերի, հատվածների եւ ենթագլուխների բովանդակությունը: Մենագ-
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րության աչքի զարնող առանձնահատկություններից է կառուցվածքային
բաժանման բազմազանությունը՝ բաժին, մաս, գլուխ, ենթագլուխ, ինչն
անշուշտ պայմանավորված է հեղինակի հետեւողականությամբ՝ հետազոտական նյութն ուսումնասիրել իր ամբողջության մեջ՝ ներառելով հիմնահարցերի եւ խնդիրների ողջ շրջանակը եւ դրան առնչվող բազմազան
տեսակետներն ու մոտեցումները: Ինչպես հեղինակն է նշում, «...հետազոտվող նյութը տրված է իր խնդիրներով հանդերձ, առանձին հարցերին
առնչվող տեսակետների քննությամբ, դրանցում իրականն ու անիրականը բացահայտելու մղումով: Ճշգրտվել, հաստատվել կամ հերքվել են մի
շարք դրույթներ, պարզաբանվել են մշուշապատ եւ մութ մնացած հարցեր, ու որոշվել է խնդրո առարկա եկեղեցիներից յուրաքանչյուրի տեղն
ու դերը ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում» (էջ 14): Այս մեթոդաբանությամբ էլ մենագրությունը հիմնականում բաժանվում է հետեւյալ բաժինների՝ «Մեծ Հայքի եւ Բուն Աղվանքի հոգեւոր կապերը» մ. թ. Բ. դարից մինչեւ Ե. դարի կեսերը, այնուհետեւ՝ նույն կապերը Ե. դարի կեսերից
մինչեւ Զ. դարի վերջ, եւ վերջում՝ նշված ժամանակաշրջանից մինչեւ Ը.
դարը ներառյալ: Այս բաժանումը բնականաբար հիմնավորված է եւ մենագրության արժանիքների շարքում կարեւոր տեղ է զբաղեցնում:
Մինչ մենագրության հիմնական բաժիններին անցնելը՝ վաստակաշատ գիտնականը նախ մանրամասնորեն անդրադառնում է խնդրո
առար կա յի վե րա բե րյալ սկզբնաղ բյուր նե րին եւ պատ մա գի տա կան
ուսումնասիրություններին: Սա մի յուրահատուկ գրականության տեսություն է, որում հեղինակը մանրակրկտորեն ներկայացնում է հայկական
սկզբնաղբյուրները եւ դրանցում խնդրո առարկայի վերաբերյալ նույնիսկ չնչին, բայց կարեւոր տեղեկությունները: Ագաթանգեղոսի, Փավստոս Բուզանդի, Մովսես Խորենացու, Կորյունի, Եղիշեի, Ղարար Փարպեցու, Հովհաննես Դրասխանակերտցու եւ այլոց երկերի հիշատակությամբ
հեղինակը ներկայացնում է բազմաբղետ տեղեկություններ Աղվանից
աշխարհում քրիստոնեության տարածման վերաբերյալ՝ իհարկե իրավացիորեն հատուկ շեշտելով, որ առանձնահատուկ կարեւորություն է ներկայացնում Մովսես Կաղանկատվացու «Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի» երկը (որի երրորդ գրքի հեղինակությունը վերագրվում է Հովհաննես
Դասխուրանցուն): Այնուհետեւ, արժանահիշատակ հեղինակներից անդրադարձ է կատարվում Ուխտանեսին, Մխիթար Գոշին, Ստեփանոս Օրբելյանին, Կիրակոս Գանձակեցուն, Մխիթար Այրիվանեցուն: Հեղինակն
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ուսումնասիրության համար բավականին հարուստ նյութ է վերցրել նաեւ
«Գիրք թղթոց»-ից եւ «Կանոնագիրք Հայոց»-ից, իսկ օտարալեզու սակավաթիվ աղբյուրներից հիշատակում է անանուն հայ քաղկեդոնական
հեղինակի «Narratio de rebus Armeniae» աշխատությունը եւ ասորական
ու վրացական մի քանի հեղինակների երկեր (էջ 15—29): Անշուշտ, այս
ամենը Հ. Սվազյանն անում է բաց եւ թափանցիկ աշխատանք ներկայացնելու նպատակով, որովհետեւ պատմագիտական արժեքավոր ուսումնասիրություն կատարելու լավագույն տարբերակը փաստերով հիմնավորված եւ ապացուցելի գիտելիքների շարադրանքն է, որը լույս է սփռում
հիմնախնդիրների լուսաբանման վրա եւ կեղծարարության թիվ մեկ հակառակորդն է:
Նույն ոգով էլ անդրադարձ է կատարվում թեմայի ուսումնասիրվածությանը պատմագիտական գրականության մեջ3: Հեղինակը հիշատակության արժանի աշխատանքներից է համարում Սիմեոն Երեւանցու
«Ջամբռը», Մաղաքիա արք. Օրմանյանի «Հայոց Եկեղեցին» եւ «Ազգապատումը»4, ինչպես նաեւ Մակար եպս. Բարխուդարյանցի, Ներսես Հ.
Ակինյանի, Ս. Երեմյանի, Բ. Ուլուբաբյանի, Ա. Հակոբյանի, Մ. Բալայանի եւ այլոց արժեքավոր եւ մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող աշխատությունները (էջ 30—42): Այս հեղինակների աշխատությունների քննությամբ Հ. Սվազյանը վեր է հանում նաեւ իր համար անընդունելի մի քանի
կարեւոր փաստարկ, որոնք քննադատության ենթարկելով՝ առաջարկում
է նաեւ համարժեք լուծումներ: Օրինակ՝ անհամաձայնություն է հայտնում Մակար եպս. Բարխուդարյանցին այն հարցում, որ նա չի տարբերակել Բուն Աղվանքը եւ Հայոց Արեւելից կողմերը (էջ 33): Միաժամանակ,
Հ. Սվազյանը բավականին դրականորեն է արտահայտվում Մ. Բալայանի
«Հայ Աղվանից Եկեղեցին սկզբնավորումից մինչեւ մեր օրերը» աշխատության եւ դրանում արտահայտված եզրահանգումների եւ տեսակետների վերաբերյալ: Սակայն, մեր կարծիքով, բավականին խնդրահարույց
է Մ. Բալայանի աշխատության վերնագիրը, որովհետեւ խոսել Հայ Աղվանից Եկեղեցու մասին մինչեւ «մեր օրերը»՝ առնվազն անհասկանալի է,
3
Այստեղ պետք է մեր անհամաձայնությունը հայտնենք «պատմագիտական» եզրի
կիրառությանը, որովհետեւ քննարկվող գրականության մի մասը նաեւ կրոնագիտական,
եկեղեցագիտական եւ աստվածաբանական բնույթ ունի:
4
Ի դեպ, հարկ է նշել, որ հավանաբար թյուրիմացորեն Մաղաքիա արք. Օրմանյանի
«Ազգապատում» կոթողային աշխատությունը ներկայացված է «քառահատոր», չնայած որ
այն իրականում եռահատոր է (էջ 32):
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երբ Աղվանից կաթողիկոսությունը վերացել է ԺԹ. դարի սկզբին, եւ Հայ
Աղվանից Եկեղեցի այսօր գոյություն չունի:
Հատկապես հատուկ ուշադրության է արժանի ռուս եւ ադրբեջանցի
հեղինակների (Տրեւեր, Գեյուշեւ, Մամեդովա եւ այլք) երկերի եւ դրանցում տեղ գտած ընդունելի եւ մերժելի տեսակետների քննական վերլուծությունը (էջ 44—46), որն առավել ամբողջական է դարձնում մենագրության համար ելակետ հանդիսացող անաչառ եւ անկողմնակալ մոտեցումների հրամայականը: Արդյունքում՝ մենագրության այս հատվածում
եւ հետագա մյուս բաժիններում հեղինակը ոչ միայն արժեւորում, գնահատում ու շարադրում է Աղվանից աշխարհի եւ հատկապես հայ-աղվանական եկեղեցական առնչությունների իրական եւ արժանահավատ
պատմությունը, այլեւ անընդհատ քննադատում եւ մերժողական դիրքորոշում է ցուցաբերում ադրբեջանական պատմագրության շարադրած
կեղծիքներին: Հատկապես ուշագրավ է Ֆ. Մամեդովայի անհեթեթության
հասնող, բայց ադրբեջանական պատմագրության մեջ հետեւողականորեն կիրառվող մոտեցումների եւ եզրակացությունների քննադատությունը (էջ 47—49), տեսակետներ, որոնք՝ «...ունայն են, կանխակալ, միտված
են ծառայելու «Ադրբեջան» անունով հանրապետության ծավալապաշտական քաղաքականությանը եւ եթե կարող են հագուրդ տալ իր եւ իր
նմանների ազգայնամոլական ձգտումներին, բայց երբեք տեղ չգտնել իսկական գիտության մեջ եւ այն իրապես գնահատողների մոտ» (էջ 49):
Մենագրության առաջին բաժինն ընդգրկում է բավականին երկարատեւ ու իրադարձություններով հարուստ մի ժամանակաշրջան, Մեծ
Հայքի եւ Բուն Աղվանքի եկեղեցական հարաբերություններն Աղվանքում՝
քրիստոնեության տարածումից մինչեւ Ե. դար: Սկզբնաղբյուրների համեմատական վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս հեղինակին
ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացնելու Աղվանքի առաքյալը համարվող Սբ. Եղիշայի քարոզչական գործունեությունը փաստարկված
ձեւով տեղորոշելու եւ ճշգրտելու այն տարածքներն ու բնակավայրերը,
որոնցում քարոզել, համայնք հիմնել եւ նահատակվել է Սբ. Եղիշան: Այդպիսով՝ Հ. Սվազյանը ճշգրտորեն գծագրում է առաքյալի անցած ուղին,
հստակեցնում Սահառն, Գիս, Չող եւ այլ վայրերի տեղադրության հարցը եւ որոշակիացնում այն աշխարհագրական միջավայրի սահմանները, որոնցում քարոզել է Սբ. Եղիշան: Այնուհետեւ, փաստական հարուստ
նյութի եւ տարբեր հեղինակների տարամետ կարծիքների համադրու-
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թյամբ ու վերլուծությամբ հեղինակն «առանց երկմտելու» արձանագրում
է. «Ս. Եղիշան 2-րդ դարի սկզբների եկեղեցական գործիչ էր եւ իր առաքելական գործունեությունը Չողում, Բուն Աղվանքում եւ Հայոց Արեւելից
կողմերում ծավալել է ոչ շուտ, քան հիշյալ դարի սկզբներին եւ դարձել
այդ երկրների առաջին լուսավորիչը» (էջ 72): Այսպիսի եզրահանգման
հիմնական ելակետը հեղինակի համար Հայոց Սանատրուկ արքայի գահակալության տարիներն են եւ Սբ. Թադեոս առաքյալի նահատակությունը, որից հեղինակը բխեցնում է, որ Սբ. Եղիշան կարող էր Սբ. Թադեոս
առաքյալի հետ գալ եւ այնուհետեւ Երուսաղեմ վերադառնալ, այնտեղ
Սբ. Հակոբոս Տյառնեղբոր կողմից եպիսկոպոս ձեռնադրվել եւ նորից գալ
Արեւելք ոչ թե Ա. դարի կեսերին, ինչը հիմնականում ընդունում է հետազոտողների մեծ մասը, այլ առնվազն Բ. դարի սկզբին: Սակայն այստեղ
հեղինակը, թերեւս, հաշվի չի առել մեկ կարեւոր հանգամանք՝ Սբ. Հակոբոս Տյառնեղբոր նահատակության ժամանակահատվածը (մոտ 62 թ.),
ինչը, անշուշտ, հուշում է, որ Սբ. Եղիշան պետք է ավելի վաղ ձեռնադրված լիներ եպիսկոպոս, որին արդեն նախորդել էր Սբ. Թադեոսի նահատակությունը: Ուստի չենք կարող համաձայնել հեղինակի այն պնդման
հետ, որ Սբ. Եղիշան Բ. դարի սկզբին է գործել: Միաժամանակ պետք է
նշենք նաեւ այն կարեւոր հանգամանքը, որ Հ. Սվազյանը, այնուամենայնիվ, կարողացել է ամբողջացնել եւ ի մի բերել Սբ. Եղիշայի եւ այլ քարոզիչների (Խաս, Դադիում) վերաբերյալ առկա ողջ տեղեկատվությունը եւ
մերժել ադրբեջանական պատմագրության մեջ նրանց գործունեությանը
վերաբերող հակագիտական որոշ թեզեր:
Մենագրության առաջին բաժնի հաջորդ կարեւոր հատվածը Հայոց
Եկեղեցու պատմության եւս մեկ կարեւոր շրջափուլի՝ Սբ. Գրիգորիսի
քարոզչական գործունեության քննական վերլուծությունն է: Այս շրջանը հեղինակը լուսավորչական շրջան կամ քրիստոնեության՝ Աղվանք
ներթափանցման նոր շրջան է անվանում, ինչը պահպանում է դեպքերի
հաջորդական շղթան: Սբ. Գրիգորիսը Հայոց Եկեղեցու վաղ շրջանի ամենահայտնի սրբերից է, Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի թոռը, Հայոց Արեւելից
կողմերում եւ Աղվանքում քարոզչական կարեւորագույն առաքելություն
իրականացրած եւ նահատակված հայտնի պատմական դեմքերից մեկը,
որի կյանքը, գործունեությունը եւ մարտիրոսական մահը Հ. Սվազյանը
ներկայացնում է առանձնահատուկ ակնածանքով եւ հետեւողականությամբ: Անշուշտ սա պատահական չէ, քանի որ Սբ. Գրիգորիսի քարոզ-
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չական գործունեությունը Հայոց Արեւելից կողմերում եւ Բուն Աղվանքում
կարեւոր այն կռվաններից մեկն է, որն ապացուցում է Մեծ Հայքի եւ ընդհանրապես հայ իրականության տնտեսաքաղաքական հսկա ազդեցությունն Աղվանքի վրա եւ հոգեւոր-մշակութային ընդհանրությունն այս
երկրամասի հետ: Հատկապես դա պետք է արձանագրենք մեր արեւելյան հարեւանների «հակափաստարկների» դեմ, քանի որ Աղվանքի
պատմության խեղաթյուրումների շարքում ադրբեջանական կեղծ պատմագրությունը հնարավորինս փորձում է նվազեցնել հայկական գործոնը
եւ հայկական կրոնամշակութային ազդեցությունը՝ անհարկի մեծացնելով աղվանական ինքնուրույնությունը եւ անկախությունը: Հ. Սվազյանն
իրավացի է, երբ մեծ ուշադրություն է դարձնում Մովսես Կաղանկատվացու այն հիշատակությանը, որ «Խնդրեցաւ յԱղուանից Մանուկն Գրիգորիս ի կաթողիկոսութիւն իւրեանց» եւ փաստում, որ «Մանուկ Գրիգորիսին իրենց «կաթողիկոս» խնդրելով՝ աղվանները միաժամանակ հայերի
հետ նաեւ ուխտ ու պայման են կապում հետագայում եւս իրենց հոգեւոր
առաջնորդներին Հայաստանում՝ հայ կաթողիկոսների ձեռքով ձեռնադրելու մասին» (էջ 84): Այսինքն՝ հենց Սբ. Գրիգորիսի լուսավորչական
առաքելությամբ եւ նահատակությամբ են ամրագրվել հայ-աղվանական
եկեղեցական սերտ հարաբերությունները, որոնք հարյուրամյակների
ընթացքում, եթե նույնիսկ երբեմն երերացել են, ապա շարունակել են
մնալ սերտ եւ կայուն, քանի որ հիմքում, մեր կարծիքով, ոչ միայն կրոնական ընդհանրությունն էր եւ հոգեւոր-մշակութային սերտ կապը, այլեւ
ժողովրդագրական-կրոնական ընդհանրությունը: Այսպիսով՝ Աղվանքում
քրիստոնեության տարածումը Հ. Սվազյանը ներկայացնում է երկու փուլով եւ երկու ուղղությամբ: Առաջին փուլը, ըստ հեղինակի, սկսում է Բ.
դարի սկզբից՝ Սբ. Եղիշայի գործունեությամբ եւ շարունակվում մինչեւ Դ.
դարի սկիզբ, իսկ երկրորդ փուլը Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի եւ Սբ. Գրիգորիսի գործունեության շրջանն է, որն ավարտվում է «առաքելական հավատի հիմնադրմամբ» Աղվանքում (էջ 90):
Մենագրության առաջին բաժնի երրորդ գլուխը նվիրված է Սբ. Եղիշայի հաջորդների շրջանում քրիստոնեության տարածման հիմնահարցերի եւ ի վերջո Աղվանքում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու խնդրի լուսաբանմանը: Այս դեպքում եւս, բազմազան սկզբնաղբյուրների, անվանացանկերի եւ ուսումնասիրությունների համադրմամբ
եւ վերլուծությամբ, Հ. Սվազյանը հստակեցնում եւ վերջնական տեսքի
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է բերում Սբ. Եղիշային հաջորդած առաջնորդների ցանկը՝ ցույց տալով,
որ տարբեր մատենագիրների երկերում պահպանված անվանացանկերն
իրականում մեկ ընդհանուր աղբյուր ունեն՝ մայր օրինակ, «...որը կազմվել է Մովսես Դասխուրանցու կողմից 10-րդ դարում» (էջ 96): Հատկապես արժեքավոր են Աղվանից Եկեղեցու վաղ շրջանի առաջնորդների
գործունեության ժամանակագրական անդրադարձները եւ տարեթվերի
հստակեցումը, որոնք հեղինակը կատարել է հիմնավորապես եւ համոզիչ՝
առաջարկելով. «Աղվանքի վաղքրիստոնեական շրջանի հոգեւոր առաջնորդների իրական շարքը» (էջ 102):
Նույն հետեւողականությամբ էլ հեղինակը շարունակում է քրիստոնեությունն Աղվանքում պետական կրոն հռչակելու տարեթվի ճշգրտման
խնդիրը: Քննական վերլուծության են ենթարկվում Աղվանքի հասարակական-քաղաքական կարգը, Աղվանից Արշակունի արքայատոհմի հիմնումը, այս տարածաշրջանում քրիստոնեության տարածման եւ զարգացման առանձնահատկությունները, Ուռնայր արքայի՝ Աղվանքում
քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելը: Մանրամասնորեն ներկայացնելով Ուռնայրի գահակալության եւ քրիստոնեությունը պետական
կրոն հռչակելու վերաբերյալ ուսումնասիրողների տարամետ կարծիքներն ու պատմիչների տեղեկությունները՝ Հ. Սվազյանն առաջարկում է
վերջնական տարբերակ. «...Աղվանից աշխարհի դարձն ի քրիստոնեություն տեղի է ունեցել Ուռնայր արքայի նախաձեռնությամբ՝ 4-րդ դարի
70-ական թվականների սկզբին, սակայն ոչ ուշ, քան 373 թ., երբ դեռ ողջ
էր նրան օծող Ներսես Ա. Մեծը եւ Պապ թագավորը» (էջ 114):
Մի ամբողջ գլուխ Հ. Սվազյանը նվիրել է քրիստոնեության պաշտոնականացումից հետո Աղվանից աշխարհի հոգեւոր-մշակութային զարթոնքին: Քրիստոնեության ամրապնդումը, արդեն Ուռնայր արքայից
սկսած, ուղեկցվում էր հեթանոսության հալածանքներով, եկեղեցաշինության զարգացմամբ եւ դպրոցների բացմամբ: Առավել մեծ ուշադրություն է դարձվում աղվանական գրերի գյուտին: Հեղինակն ամենայն
մանրամասնությամբ անդրադարձ է կատարում հայ մատենագիրների
հիշատակությանը՝ իրավացիորեն արձանագրելով, որ Հայոց աշխարհում
«5-րդ դարի արշալույսին սկիզբ առած լուսավորչական շարժումն ընդգրկել էր նաեւ Աղվանքը» (էջ 120): Աղվանից գրերի ստեղծման պատմությունը եւս, ինչպես ամեն աղվանականը, բուռն վեճերի տեղիք է տվել
եւ բազմաթիվ ուսումնասիրողներ կա՛մ մերժել են Մեսրոպ Մաշտոցի՝
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դրանց ստեղծելու հանրահայտ փաստը, կա՛մ էլ անհարկի նսեմացրել
նրա դերակատարությունն այդ հարցում: Այսպիսի հակագիտական եւ
երբեմն ադրբեջանահաճո տեսակետների քննական վերլուծությունը եւ
հիմանավոր մերժումը վստահաբար կարող ենք կոչել մենագրության այս
հատվածի գլխավոր արժանիքը: Հ. Սվազյանը բազմազան հիշատակությունների եւ փաստերի համադրությամբ, ինչպես նաեւ տարբեր ուսումնասիրությունների վերլուծությամբ մեկ անգամ եւս փաստում է. «Աղվանից գրերը ստեղծվել են Արեւմտյան Հայաստանում՝ Մեսրոպ Մաշտոցի
հանճարով ու Բենիամին երեցի աշխատությամբ եւ նախատեսված էին
աղվանացիների համար» (էջ 132), եւ որ՝ «Աղվանից գրերի ստեղծման
գործընթացում պետք է տարբերակել երկու փուլ. 1-ին՝ արարման, որ
տեղի ունեցավ Բյուզանդական Հայաստանում, եւ 2-րդ՝ մշակման ու կատարելագործման, որն իրականացվեց Բուն Աղվանքում» (էջ 133—134):
Այս վերջին տեսակետը լույս է սփռում նաեւ աղվանական գրերի ստեղծման ժամանակաշրջանի վրա, եւ ինչպես հեղինակն է նշում, «...միանգամայն արդարացի կլինի խնդրո առարկա նշանագրերի գյուտի տարեթիվ
համարել 421—422 թթ.» (էջ 135): Ուշագրավ են նաեւ Երուսաղեմում աղվանական եկեղեցիների կառուցման վերաբերյալ հիշատակությունները
եւ դրանցում ակնհայտ հայկական հետքերի վերհանումը, որը գալիս է
ամբողջացնելու հայ-աղվանական հոգեւոր մշակութային կապերը դեռ
վաղ շրջանից, ինչի հետեւանքներից էր հայ ազգի երեւելիների անմիջական մասնակցությունը աղվանական գրերի ստեղծմանը, որոնց «...ջանադրության շնորհիվ Աղվանից աշխարհն արժանի կերպով իր տեղն է
գտնում Մերձավոր Արեւելքի քրիստոնյա երկրների շարքում» (էջ 140):
Մենագրության մեջ կարեւոր անդրադարձ է կատարվում Աղվանից
Եկեղեցու ձեւավորման, կայացման պատմությանը եւ նվիրապետական
կարգին: Աղվանքի քրիստոնյա արքաների նվիրատվությամբ Աղվանից
Եկեղեցին հզորանում եւ դառնում է տնտեսապես ապահովված կրոնական կառույց՝ սեփական եկամուտներով եւ վարչական համակարգով:
Վերջնական տեսքի է գալիս նվիրապետական կարգը, որին Հ. Սվազյանն
անդրադառնում է մանրամասնորեն՝ հիմնվելով Մովսես Կաղանկատվացու, Ուխտանեսի եւ Ստեփանոս Օրբելյանի արժեքավոր հիշատակությունների վրա: Այդ համատեքստում մեծ ուշադրություն է դարձվում
նաեւ հայ-աղվանական եկեղեցական հարաբերությունների հիմնաքարը համարվող սկզբունքային շատ կարեւոր հարցի՝ Աղվանից Եկեղեցու
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առաջնորդների՝ Հայոց կաթողիկոսի կողմից ձեռնադրությանը: Փաստվում է այն կարեւոր հանգամանքը, որ Սբ. Գրիգոր Լուսավորչից սկսած՝
Աղվանքի հոգեւոր առաջնորդների ձեռնադրությունը Հայոց կաթողիկոսի կարեւոր գործառույթներից էր, իսկ հայ-աղվանական դավանաբանական անխախտ միությունն անընդհատ թարմանում էր յուրաքանչյուր
նոր առաջնորդի ձեռնադրությամբ: Ինչպես հեղինակն է նշում, «Աղվանից Եկեղեցին, ի դեմս Գրիգոր Լուսավորչի, անդստին ունեցել է իր պատրիարքը եւ ենթարկվել միայն նրան» (էջ 145), ինչը, որպես ավանդություն, շարունակվել է նաեւ հաջորդների շրջանում, որի վկայությունն է
հետագա դարերում Հայոց կաթողիկոսների՝ Աղվանից Եկեղեցու առաջնորդի ձեռնադրությունը: Աղվանից Եկեղեցին ունեցել է նվիրապետական հստակ աստիճանակարգություն, որի մանրամասն քննությունը եւս
կարեւոր տեղ է զբաղեցնում մենագրությունում: Եւ պատահական չէ, որ
հետազոտության բավականին հագեցած եւ հարուստ այս հատվածի վերջում հեղինակն իր աշխատանքի արդյունքներն ամփոփում է հետեւյալ
կարեւոր եզրահանգման մեջ. «Այսպիսով, Աղվանից Եկեղեցին իր ծագմամբ ու բնույթով, կառուցվածքով ու ծիսակարգով հար եւ նման էր Հայ
Առաքելական Եկեղեցուն եւ միանգամայն լիարժեք հոգեւոր մարմին էր:
Լինելով ինքնագլուխ, սեփական հոգեւոր իշխանությամբ օժտված հաստատություն՝ Աղվանից Եկեղեցին, սակայն, կրում էր Հայոց Եկեղեցու
ազդեցությունը եւ ըստ էության հանդիսանում նրա նվիրապետական
կառույցներից մեկը» (էջ 161):
Մենագրության երկրորդ բաժինը վերաբերում է հայ-աղվանական
եկեղեցական փոխհարաբերություններին Ե. դարի կեսից մինչեւ Ը. դար:
Այս բաժինն իր գիտագործնականն նշանակությամբ բնավ չի զիջում նախորդին եւ մի շարք կարեւոր հիմնահարցերի ամբողջական եւ լիարժեք
վերլուծություն է պարունակում: Այս առումով կարելի է առանձնացնել
մի քանի կարեւոր հարց, որ լավագույնս են լուսաբանված եւ մեծ կարեւորություն են ձեռք բերում Աղվանից աշխարհի այս ժամանակահատվածի իրական պատմության շարադրման համատեքստում: Առաջին
կարեւոր խնդիրը, որը լուսաբանված է հետաքրքիր դիտարկումներով
եւ եզրահանգումներով, Հայոց պատմության կարեւորագույն ժամանակահատվածում՝ Ե. դարի կեսերին, Վաչե Բ. արքայի գահակալության
շրջանն է: Աղվանքի ամենահայտնի արքաներից մեկը՝ «...իր նախորդների նման, հանդես էր գալիս իբրեւ ջերմեռանդ քրիստոնյա եւ ամեն կերպ
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նպաստում էր նոր հավատի խորացմանն ու շատերին դավանափոխ
անելով, ստվարացնում հավատացյալների շարքերը» (էջ 162): Աղվանքում եւս քրիստոնեությունն այն աստիճանի խոր արմատներ էր ձգել,
որ Հազկերտ Բ.-ի քրիստոնեահալած քաղաքականությունն ընդգրկում է
ոչ միայն Հայոց մարզպանությունը, այլեւ Վիրքն ու Աղվանքը: Պարսից
արքունիքի համար հավասարապես թիրախ էին երեք երկրները միասին,
ինչը լավագույն ապացույցն է այս երկրների կրոնական միասնության:
Հ. Սվազյանը փաստում է, որ նույնիսկ հստակ ու ուղղակի հիշատակությունների բացակայության պայմաններում պետք է արձանագրենք, որ
Տիզբոն կանչված եւ առերես զրադաշտականություն ընդունած հայոց եւ
վրաց մեծամեծների կողքին անպայման եղել է նաեւ Աղվանից աշխարհի պատվիրակությունը՝ արքայի գլխավորությամբ: Աղվանքում էլ առերես ուրացությանը հաջորդում են պարսից մոգերի բռնություններն ու
ճնշումները, նոր ատրուշանների կառուցումը կամ եկեղեցիների վերածումը ատրուշանների5, արտաքսումները եւ գաղթը: Օրհասական այս
օրերին աղվանից մեծամեծներն օգնության խնդրանքով դիմում են հայերին եւ հազարապետի ու եպիսկոպոսապետի գլխավորությամբ պատվիրակություն ուղարկում Հայաստան: Հ. Սվազյանն այստեղ եւս մեկ կարեւոր դիտարկում է անում. քանի որ այս կարեւոր առաքելությունը չի
իրականացնում Վաչե արքան, ապա «Նրա բացակայությունը գալիս է
հաստատելու.... այն ենթադրությունը, որ նա եւս իբրեւ պատանդ պահվել է պարսից արքունիքում եւ նկարագրվող դեպքերի ժամանակ շարունակում էր մնալ այնտեղ» (էջ 169): Այս եւ նմանատիպ համարձակ
ենթադրություններն ու եզրահանգումները, ինչ խոսք, նորովի են ներկայացնում Աղվանից պատմության որոշ դրվագներ եւ գալիս են լրացնելու
Հայոց պատմության այս ժամանակահատվածի հակասական եւ իրարամերժ կարծիքների մերժողական մոտեցումները: Հեղինակն այնուհետեւ ներկայացնում է Վարդանանց պատերազմին հաջորդած դեպքերն
ու իրադարձությունները՝ փաստելով, որ Աղվանքում զրադաշտականության դեմ պայքարը Վաչե Բ.-ն շարունակեց նաեւ Հազկերտին հաջորդած
Պերոզի օրոք, որն ի վերջո ավարտվեց քրիստոնեության հաղթանակով
եւ պարսից արքունիքի վարած քաղաքականության մեղմացմամբ:
5
Մենագրությունը, ցավոք, զերծ չէ որոշ թերություններից, որից մեկն էլ այս հատվածում
ատրուշանի փոխարեն բնագիր սպրդած «մզկիթ» եզրն է, որն ուղղակի անհամատեղելի է
զրադաշտականության հետ (էջ 168):
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Հաջորդ կարեւոր հարցը, որը քննվում է մենագրության երկրորդ բաժնում, Աղվանքի վերածումն է մարզպանության: Կարեւորությամբ եւ բազմակի նշանակությամբ սա ամենախնդրահարույց հարցն է, որովհետեւ
Մեծ Հայքի վարչական բաժանումն էապես տուժեց հենց այս շրջանում, երբ
իրանական վարչաքաղաքական նոր բաժանման շնորհիվ Փայտակարան
նահանգը միացվեց Ատրպատականին, իսկ Արցախն ու Ուտիքը միացան
Աղվանից մարզպանությանը՝ հետագայում դառնալով նրա պատմության
անբաժան մասը: Այս իրադարձությունների հետեւանքն են նաեւ Մեծ Հայքի արեւելյան նահանգներն Աղվանք կոչելը եւ այսօրվա ադրբեջանական
քարոզչամեքենայի՝ ամեն հայկականը յուրացնելու եւ աղվանական ներկայացնելու քաղաքականությունը: Ինչպես հեղինակն է իրավացիորեն նշում.
«Վարչաքաղաքական այս բարեփոխումները կամ փոփոխություններն
իրենց ազդեցությունն են թողնում նաեւ հոգեւոր կյանքի վրա: Մարզպանության տարածքային ընդլայնմամբ ընդարձակվում են նաեւ Աղվանից Եկեղեցու իրավասության սահմանները» (էջ 177): Նոր վարչական սահմաններում
գտնվող բոլոր թեմերը միավորվում են եւ հանդես գալիս մեկ ընդհանուր՝
«Աղվանից Եկեղեցի» անվամբ, եւ իրավացի է հեղինակը, երբ գործածում է
նոր հասկացություն՝ «Աղվանից ընդհանրական Եկեղեցի» (էջ 178):
Ե. դարավերջի Աղվանքի պատմությունը մեկ անգամ եւս փաստում
է հայ-աղվանական հասարակական-քաղաքական եւ հոգեւոր-մշակութային սերտ կապերը: Հայոց մարզպանությունում տեղի ունեցող քաղաքական իրադարձություններն անմիջապես արձագանք են գտնում
Աղվանից մարզպանությունում, եւ Վահան Մամիկոնյանի գլխավորած
ազատագրական շարժմանը զուգահեռ՝ Աղվանքում հեռացվում է պարսիկ մարզպանը, եւ մարզի կառավարումը հանձնվում է Վաչագան Գ. Բարեպաշտին: Աղվանից նոր տիրակալին նվիրված՝ մենագրության այս ծավալուն հատվածը ներառում է տարբեր հեղինակների հետազոտությունների քննական վերլուծություն եւ որոշ տեսակետների ու մոտեցումների
վերանայում: Մանրամասնորեն ներկայացվում են Վաչագան Բարեպաշտի եւ Աղվանից Եկեղեցու եպիսկոպոսապետ Շուփհաղիշոյի հայրենանվեր եւ եկեղեցաշեն գործունեությունը, Ուտիքի Աղվեն գավառում հրավիրված ժողովը եւ դրանում ընդունված ու «Կանոնագիրք Հայոց»-ում ներառված Վաչագան արքայի կանոնները եւ այլն:
Հաջորդ կարեւոր խնդիրը, որն առանձին քննության առարկա է
դարձել, Հայոց եւ Աղվանից Եկեղեցիների միասնական դիրքորոշումն
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է քաղկեդոնականության հանդեպ եւ Քաղկեդոնի ժողովի որոշումների
մերժումը Դվինի Զ. դարի երկու ժողովներում: Հեղինակին այս դեպքում
եւս հաջողվել է սկզբնաղբյուրների եւ տարբեր հեղինակների բազմազան
հետազոտությունների քննական վերլուծությամբ փաստել հայ-աղվանական եկեղեցական միասնությունը դավանական խնդիրներում եւ Բյուզանդական Եկեղեցու դեմ միասնական պայքարը: Եւ եթե Դվինի 506 թ.
առաջին եւ 554 թ. երկրորդ ժողովների մասին, կարող ենք ասել, գրվել
եւ ասվել է գրեթե ամեն ինչ, ապա Աղվանից Եկեղեցու մասնակցությունն
այդ ժողովներին ոչ միշտ է ամբողջությամբ լուսաբանվել կամ քննարկվել: Մենագրության հեղինակը հենց այս խնդրի լուծումն է իր առջեւ
դրել եւ կարողացել է բազմազան սկզբնաղբյուրների համադրությամբ եւ
վերլուծությամբ լույս սփռել հայ-աղվանական եկեղեցական հարաբերությունների այս ժամանակահատվածի վրա: Մասնավորապես հեղինակը
հիմնավոր ենթադրություն է անում, որ Դվինի Ա. ժողովին պետք է մասնակցություն ունենային Վաչագան Բարեպաշտը եւ Շուփհաղիշոն, ինչպես նաեւ Ուտիքի եւ Արցախի թեմերի ներկայացուցիչները, եւ հավանական համարում նրանց կողմից հայտնի «Թուղթ Հայոց ի Պարսս առ ուղղափառս» հավատո նամակի ստորագրությունը՝ ի թիվս հայոց մարզպանի եւ ժողովի այլ մասնակիցների: Ըստ Հ. Սվազյանի՝ հայ-աղվանական
եկեղեցական միասնականությունը քաղկեդոնականության դեմ պայքարում շարունակվում է նաեւ Դվինի Բ. ժողովից հետո, որը դրսեւորվում է
նաեւ նեստորականության դեմ հետեւողական պայքարի տեսքով, չնայած որ Աղվանից Եկեղեցու՝ Դվինի Բ. ժողովին մասնակցության մասին
ուղղակի վկայություններ չեն պահպանվել (էջ 191—203):
Մենագրության երկրորդ բաժնում առանձին գլուխ նվիրված է Աղվանից Եկեղեցու կաթողիկոսական շրջանին՝ բաժանված չորս շրջանի՝
Զ. դարի երկրորդ կես, Է. դարի առաջին եւ երկրորդ կեսեր եւ Ը. դարի
առաջին կես:
Զ. դարի երկրորդ կեսին Աղվանից Եկեղեցու առաջնորդներն սկսում
են կրել «կաթողիկոս» տիտղոսը, որին առաջինն արժանանում է Աբաս
եպիսկոպոսը: Վկայակոչելով տարբեր սկզբնաղբյուրների՝ Հ. Սվազյանը վերջնականապես ճշգրտում է Աբասի գահակալության տարեթվերը
(552—596 թթ.) եւ համամիտ չէ Եզնիկ արք. Պետրոսյանի այն պնդմանը,
որ Աբասը կաթողիկոս է դարձել 571/572 թթ. (էջ 209—215): Խնդրահարույց են նաեւ Աբասի տիտղոսների կիրառության հարցերը, որովհետեւ
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որոշ հեղինակների հիշատակություններում նա հիշվում է որպես «Աղվանից, Լփնաց եւ Չորա կաթողիկոս», իսկ որոշ դեպքերում էլ ուղղակի
հիշատակվում է՝ «Պարտավի եպիսկոպոս»: Այս տարբեր մոտեցումներից
հեղինակն արժանահիշատակ է համարում Մաղաքիա արք. Օրմանյանի
կարծիքը, ըստ որի՝ «Աղուանից կաթողիկոսները երկու անուններն ալ
անխտիր կամ միասին կը գործածէին» (էջ 210): Աբասի կաթողիկոսության շրջանում քաղկեդոնականության եւ աղանդավորության դեմ պայքարի համատեքստում կարեւոր խնդիրներից մեկն էլ քաղկեդոնականությունն Աղվանից Եկեղեցու կողմից չմերժելն է, որի վերաբերյալ մանրամասների ամբողջական քննությամբ փաստվում է, որ խնդիրը լուծվում
է Հովհաննես Բ. Գաբեղենացու ջանքերով, եւ Հայոց կաթողիկոսի զգաստացնող նամակները եւ պատվիրակների քարոզչական աշխույժ գործունեությունը մեծ ազդեցություն են թողնում Աբաս կաթողիկոսի վրա եւ
ի վերջո ավարտվում Աղվանից Եկեղեցու հակաքաղկեդոնական դավանանքի ամրապնդումով:
Հայ-աղվանական եկեղեցական հարաբերությունների եւ դավանական փորձությունների նոր հանգրվան է դառնում պարսից արքունիքի
կրոնական քաղաքականության փոփոխությունը եւ հայ-բյուզանդական
եկեղեցական հարաբերությունների նոր փուլը Զ. դարի երկրորդ կեսին,
որի մանրամասն քննությունը եւ ժամանակի կարեւոր իրադարձությունների շարադրանքը դարձել են առանձին՝ բավականին հաջողված ենթագլուխ: Ինչպես եւ նախորդ գլուխներում, այս դեպքում եւս հեղինակի համար առաջնայինը պատմական փաստերի ճշգրիտ համադրումն
ու շարադրանքն են: Հայոց պատմության այս շրջափուլի հանրահայտ
դեպքերի շարադրանքով հեղինակը քննարկում է նաեւ հայ-աղվանական եկեղեցական հարաբերություններին առնչվող հարցեր: Մասնավորապես գտնում է, որ Զ. դարի վերջին՝ հայ-բյուզանդական եկեղեցական հարաբերությունների սրման ժամանակահատվածում, Մովսես Բ.
Եղիվարդեցին անսասան էր հակաքաղկեդոնական դիրքորոշման մեջ,
Կ. Պոլիս մեկնած Հայոց Եկեղեցու պատվիրակության կազմում Աղվանից
Եկեղեցու ներկայացուցիչների բացակայությունը հետեւանք է բյուզանդական կողմի այն մոտեցման, որ՝ «...կայսրը հաշվի առնելով Հայոց Եկեղեցու ազդեցությունը նրանց վրա, բավական է համարել հարցը լուծել
հայերի հետ համաձայնության գալով եւ ավելորդ գտել Աղվանքից եւս
ներկայացուցիչներ կանչել» (էջ 225): Ինչպես հայտնի է, բյուզանդական
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կողմը, չկարողանալով քաղկեդոնական դավանանք պարտադրել հայերին, գնում է Եկեղեցին երկփեղկելու ճանապարհով, որի հետեւանքն է
դառնում Ավանի հակաթոռ կաթողիկոսության հիմնումը: Նոր իրողության պայմաններում, հեղինակի կարծիքով, ավելի է բարձրանում Աղվանից Եկեղեցու հեղինակությունը: Դրանով է թերեւս բացատրվում այն,
որ Սյունիքի հոգեւորականությունը, հաշվի առնելով Հայոց Եկեղեցու երկու կաթողիկոսների գոյության անհասկանալի իրավիճակը, որոշում է
ձեռնադրությունն ու մյուռոնը Աղվանից կաթողիկոսությունից ստանալ:
Սակայն նույնիսկ ակնհայտ փաստերի արձանագրմամբ, երբ Սյունիքի
որոշ եպիսկոպոսներ ձեռնադրվում են Աղվանից հովվապետի ձեռամբ,
Հ. Սվազյանն իրավացիորեն փաստում է, որ այնուամենայնիվ, ինչպես
հուշում են մատենագիրները, Աղվանից կաթողիկոսներն իրենց այդ իրավունքն իրացնելիս անպայման հաշվի էին նստում Հայոց կաթողիկոսի
հետ եւ ստանում նրա համաձայնությունը: Այնպես որ, նույնիսկ հարաբերական անկախության եւ ինքնուրույնության աճի պայմաններում, Աղվանից Եկեղեցին շարունակել է մնալ Հայոց Եկեղեցու ենթակա կառույց:
Այդ ամենը հաստատելու են գալիս նաեւ Է. դարասկզբի իրադարձությունները, որոնց քննական վերլուծությունը դարձել է մենագրության
եւս մեկ առանձին գլուխ: Հայոց Եկեղեցու պատմության բավականին
բարդ մի ժամանակահատված է սա, երբ Մովսես Բ. Եղիվարդեցի կաթողիկոսի մահվանից հետո մոտ երեք տարի կաթողիկոսական գահը թափուր էր, այնուհետեւ դժվարին ընտրությամբ Աբրահամ Ա. Աղբաթանեցին է ընտրվում կաթողիկոս եւ նույն ժամանակահատվածում Հայոց
Եկեղեցուց անջատվում է Վրաց Եկեղեցին, իսկ Աղվանից Եկեղեցու հետ
էլ հարաբերությունները հարթ չեն ընթանում: Հ. Սվազյանն ամենայն
մանրամասնությամբ ներկայացնում է Է. դարի սկզբին տեղի ունեցած
իրադարձությունները եւ հանրահայտ իրողությունների շարքում փորձում նաեւ հստակեցնել, ճշգրտել եւ ամբողջացնել Աղվանից Եկեղեցու
մասնակցությունը եւ դերակատարությունը այդ իրադարձություններին:
Անդրադառնալով Ուխտանեսի այն հիշատակությանը, որ Դվինի 607 թ.
ժողովին Աղվանից կաթողիկոսը չէր մասնակցում՝ մեծավաստակ գիտնականը նախ հստակեցնում է, որ Ուխտանեսի հիշատակած կաթողիկոսը պետք է լիներ Վիրոն, իսկ այնուհետեւ տալիս է նաեւ նրա բացակայության բուն պատճառը. «...ի պատասխան Սասանյան Իրանի կրոնահալած քաղաքականության, Աղվանքում բռնկվում է հակասասանյան մի
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շարժում, որի գլուխ, իբրեւ գաղափարական առաջնորդ, կանգնած էր
Վիրոն: Ճնշելով ապստամբությունը՝ Խոսրով Բ. Փարվեզը դաժան հաշվեհարդար է տեսնում շարժման մասնակիցների հետ, իսկ նրանց ղեկավարներին, այդ թվում նաեւ Վիրոյին, դատապարտում է մահվան: Բայց,
շնորհիվ քրիստոնյա տիկնանց տիկին Շիրինի, մահապատիժը փոխարինվում է գերությամբ, եւ Վիրոն շուրջ քսանհինգ տարի՝ 604—628 թթ.,
որպես գերի մնում է Պարսկաստանում» (էջ 234—235): Միաժամանակ հեղինակը գտնում է, որ մատենագրական որոշ տվյալների վերլուծությունը թույլ է տալիս փաստել, որ Աղվանից Եկեղեցու պատվիրակություն
Դվինի ժողովին, այնուամենայնիվ, մասնակցել է, որն «...իր ներդրումն
է ունեցել ժողովի որոշումների ընդունման գործում» (էջ 235): Հիշյալ
Դվինի ժողովը հայ-աղվանական եկեղեցական հարաբերությունների
համապատկերում կարեւոր նշանակություն ունի, քանի որ նորընտիր
կաթողիկոսի ջանքերով վերականգնվեց նաեւ Հայոց Եկեղեցու միասնությունը՝ Աղվանից եւ Սյունյաց աթոռներով հանդերձ: Եւ եթե Վրաց Եկեղեցու դեպքում տեղի ունեցավ պառակտում, ապա Աղվանից կաթողիկոսությունը շարունակեց մնալ Հայոց Եկեղեցու անբաժան մասը: Է. դարի
առաջին կեսի մանրամասն քննությամբ Հ. Սվազյանը ոչ միայն լուսաբանում եւ խնդրահարույց հարցերի պատասխաններն է տալիս, այլ նաեւ
նորովի մոտեցումներ է ցուցաբերում որոշակի հարցերի վերաբերյալ:
Մասնավորապես գտնում է, որ Սեբեոսի հիշատակությունը Տիզբոնի ժողովին Վիրոյի մասնակցության վերաբերյալ խնդրահարույց է, որովհետեւ «...պարսից արքունիքում արգելափակված Վիրոյին հազիվ թե ժողովին մասնակցելու հնարավորություն տրվեր» (էջ 242), կամ համարում
է, որ պատմիչների վկայությունն այդ ժողովին Աղվանից կաթողիկոսի
մասնակցության մասին արժանահավատ չէ, եւ «... պետք է կարծել,
որ նրանց հիշատակած «կաթողիկոսը» ոչ թե երկրի գլխավոր հոգեւոր
առաջնորդն էր, այլ Աղվանքի բարձրաստիճան հոգեւորականներից մեկը, ավելի շուտ, կաթողիկոսական տեղապահը...» (էջ 244):
Մենագրության վերջին հատվածում ներկայացված են Աղվանից Եկեղեցու Է. դարի եւ Ը. դարի առաջին կեսի պատմության հիմնախնդիրները եւ դրանց քննական, համակարգային վերլուծությունը: Հ. Սվազյանն
առաջնորդվում է Աղվանից կաթողիկոսական գավազանագրքով, ամենայն
մանրամասնությամբ ներկայացնում տվյալ ժամանակահատվածի պատմությունը, քննության առարկա դարձնում թե՛ քաղաքական, թե՛ դավանա-
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բանական խնդիրներ: Մենագրության այս հատվածը բավականին ընդգրկուն է, իրադարձություններով հարուստ, Աղվանից մեծաքանակ կաթողիկոսների հիշատակությամբ (Վիրո, Զաքարիա, Հովհան, Ուխտանես,
Եղիազար, Ներսես Բակուր, Սիմեոն, Միքայել, Անաստաս եւ այլք), հեղինակը չի սահմանափակվում հայ-աղվանական եկեղեցական հարաբերությունների լուսաբանմամբ, այստեղ տեղ են գտել նաեւ Աղվանից Եկեղեցու
հարաբերությունները պարսից, այնուհետեւ արաբական տերությունների
հետ, հարաբերությունները Բյուզանդական Եկեղեցու հետ (քաղկեդոնականության պարտադրանքով, օրինակ՝ քաղկեդոնական Ներսես Բակուր
կաթողիկոսի շրջանում), քարոզչական բուռն գործունեությունը հոների
շրջանում եւ այլն: Վստահաբար կարող ենք ասել, որ տվյալ ժամանակահատվածի պատմությամբ հետաքրքրվողների համար իրավամբ արժեքավոր աշխատանքի հետ գործ ունենք, եւ շատերն իրենց հուզող բազմաբնույթ հարցերի պատասխանները կգտնեն այս ծավալուն մենագրությունում: Հատկապես կարեւոր է ադրբեջանական կեղծարարության եւս մեկ
հիմնադրույթի մերժում՝ կապված հայոց Եղիա Ա. Արճիշեցի կաթողիկոսի
ձեռնարկումների եւ Պարտավի ժողովի ընդունած որոշումների հետ: Հերթական անգամ հիմնավորապես մերժվում եւ ի ցույց են դրվում ադրբեջանական վայ-պատմագրության ակնհայտ կեղծ եւ սուտ պնդումները:
Այսպիսով՝ կարող ենք փաստել, որ ընթերցողի դատին է հանձնված
մեծ կարեւորություն ներկայացնող մի աշխատություն, որը ոչ միայն հայագիտական հերթական կարեւոր ձեռքբերում է, այլեւ իր պատմագիտական նշանակությամբ հերթական մարտահրավերն է ադրբեջանական
կեղծարարության: Այդ ամենի համատեքստում էլ կարեւորում ենք նաեւ
նմանատիպ աշխատությունների օտարալեզու թարգմանություններն
ու հրատարակությունները, որոնց նշանակությունը չի սահմանափակվում միայն գիտության շահերով եւ ավելի հեռուն գնացող նպատակներ
պետք է հետապնդի:
ՊԱՐԳԵՒ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Փիլիսոփայական գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ

ՅՈԲԵԼԵԱՆԱԿԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
(60-ամյակ)

Փ

ետրվարի 16-ին լրանում է մեր ժամանակների անվանի ու բազմավաստակ պատմաբան, գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ
ակադեմիկոս Աշոտ Աղասու Մելքոնյանի ծննդյան 60-ամյակը:
Աշոտ Մելքոնյանը ծնվել է 1961 թ. փետրվարի 16-ին Ախալքալաքում՝
ՎԽՍՀ վաստակավոր ժուռնալիստ Աղասի Հարությունի Մելքոնյանի ընտանիքում: 1977 թ. նա ոսկե մեդալով ավարտել է Ախալքալաքի Դերենիկ
Դեմիրճյանի անվան 4-րդ հայկական միջնակարգ դպրոցը: Նույն թվականին ընդունվել եւ 1982 թ. գերազանցությամբ ավարտել է Երեւանի
պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը: 1982—1985 թթ.
եղել է նույն համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտ:
1989 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Արեւմտյան Հայաստանի Էրզրումի նահանգի հայ ազգաբնակչությունը 19-րդ
դարի առաջին երեսնամյակին» թեմայով, իսկ 2002 թ. պաշտպանել է
դոկտորական ատենախոսություն՝ «Ջավախքը 19-րդ դարում եւ 20-րդ
դարի առաջին քառորդին» թեմայով՝ ստանալով պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան: 1986 թ. հոկտեմբերին Աշոտ
Մելքոնյանն աշխատանքի է անցել ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում՝ նախ որպես լաբորանտ, ապա՝ գիտաշխատող, գիտնական քարտուղար եւ գիտական հարցերի գծով փոխտնօրեն: 2002 թ. հուլիսից Ա.
Մելքոնյանն այդ ինստիտուտի տնօրենն է: 2004 թ. ստացել է պրոֆեսորի
կոչում: 2006 թ. ընտրվել է ԳԱԱ թղթակից անդամ, 2014 թ.՝ ԳԱԱ ակադեմիկոս: 2009 թ. օգոստոսին հայրենակիցների կամոք դարձել է Ախալքալաքի պատվավոր քաղաքացի:
Աշոտ Մելքոնյանի գիտական աշխատանքները, ուսումնասիրությունները վերաբերում են Հայաստանի պատմական ժողովրդագրությանը, Ջավախքի պատմությանը, հայ-վրացական եւ հայ-թուրքական
հարաբերություններին, Հայկական հարցին եւ Հայոց ցեղասպանության
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հիմնահարցերին: Նրա գիտական աշխատանքները լույս են տեսել Հայաստանում, ՌԴ-ում, Անգլիայում, Հունգարիայում, Ֆրանսիայում, Եգիպտոսում, ԱՄՆ-ում, Լիբանանում, Իրանում, Արգենտինայում, Վրաստանում՝ հայերեն, անգլերեն, հունգարերեն, ֆրանսերեն, վրացերեն, իսպաներեն, պարսկերեն, թուրքերեն, արաբերեն:
Ծնունդով լինելով ջավախեցի՝ Ա. Մելքոնյանը միշտ ուշադրության
կենտրոնում է պահել Ջավախքի պատմության ուսումնասիրությունը:
Նրա հեղինակությամբ լույս է տեսել «Ջավախք. պատմության ուրվագծեր»-ը (1999)՝ գիտական շրջանառության դնելով արխիվային հարուստ
նյութ: Աշխատությունը խիստ օգտակար է ինչպես Ջավախքի, այնպես եւ
հարեւան Ախալցխայի, Ասպինձայի, Ծալկայի եւ առհասարակ հայ-վրացական հարաբերությունների ու ամբողջ տարածաշրջանի պատմության
ուսումնասիրության համար: Իսկ «Նյութեր Ախալցխայի ու Ախալքալակի դպրոցների պատմությունից (19-րդ դար — 20-րդ դարի սկիզբ)» (Ե.,
2005 թ.) աշխատությունում Եկեղեցու թեմական կառույցների ընդհանուր հենքի վրա նկարագրված են հիշյալ երկու գավառների հոգեւորկրթական կյանքը, 1829 թ. երկրամասը Ռուսաստանին միանալուց հետո
Սամցխե-Ջավախքում հայ քաղաքական ու հոգեւոր-կրթական կյանքի
աշխուժացման միտումները, երբ տարածաշրջանում բացվել են ծխական, մասնավոր ու պետական հարյուրավոր դպրոցներ:
Ա. Մելքոնյանը գիտական աշխատանքին զուգընթած վարել է նաեւ
մանկավարժական աշխույժ ու եռանդուն գործունեություն. «Հայոց
պատմություն» առարկան դասավանդում է ԵՊՀ-ում, ԳԱԱ մագիստրատուրայում, ժամանակին դասավանդել է նաեւ Հայաստանի մի շարք
այլ բուհերում: 2004 թ. հունիսից մինչեւ 2006 թ. դեկտեմբերը համատեղության կարգով զբաղեցրել է Երեւանի Մ. Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի հասարակական գիտությունների ամբիոնի
վարիչի պաշտոնը: Բազմիցս եղել է տարբեր բուհերի, այդ թվում՝ Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարանի, Երեւանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական, Արցախի պետական համալսարանների, Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտի
պատմության ֆակուլտետների պետական քննական հանձնաժողովների նախագահ: Ներկայումս պրոֆեսոր Ա. Մելքոնյանը գլխավորում է
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի գիտական եւ նույն ինստիտուտում
գործող «004 Հայոց պատմություն» մասնագիտական խորհուրդները,
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միաժամանակ ԵՊՀ խորհրդի, ՀՀ ԳԱԱ արեւելագիտության ինստիտուտի, Երեւանի պատմության թանգարանի գիտական խորհուրդների եւ մի
շարք գիտական հանդեսների («Լրաբեր հասարակական գիտությունների», «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», «Վէմ», «Կանթեղ», «Տարեգիրք»
եւ այլն) խմբագրական խորհուրդների անդամ է:
Նրա «Էրզրում (Էրզրում նահանգի հայ ազգաբնակչությունը 19-րդ
դարի առաջին երեսնամյակին)» (Ե., 1994 թ.) պատմաժողովրդագրական
ուսումնասիրությունը եւ Արեւմտյան Հայաստանի գավառներին ու բնակավայրերին նվիրված 30 հոդվածները արժանացել են «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի գլխավոր մրցանակին, իսկ «Ջավախքը 19րդ դարում եւ 20-րդ դարի առաջին քառորդին» (Ե., 2003 թ.) աշխատությունը՝ վաստակաշատ արեւելագետ եւ ազգային-հասարակական գործիչ
Գուրգեն Մելիքյանի հիմնադրած «Քաշաթաղի բազմազավակ ընտանիքներ» հիմնադրամի դրամաշնորհին, նաեւ «Թեքեյան» մշակութային միության «Հայկաշեն Ուզունյան» մրցանակին:
Ա. Մելքոնյանը պարգեւատրվել է նաեւ Երեւանի բժշկական համալսարանի «Ոսկե» (2005 թ.), «Ֆրիտյոֆ Նանսեն» (2010 թ.), ԵՊՀ-ի ոսկե
(2011 թ.), «Մանկավարժական Համալսարան» ոսկե (2011 թ.), ՀՀ ՊՆ «Գարեգին Նժդեհ» (2011 թ.) մեդալներով: Պատմագիտության բնագավառում
ձեռք բերած ակնառու հաջողությունների համար Ա. Մելքոնյանը 2003 թ.
պարգեւատրվել է «Մովսես Խորենացի», իսկ 2005 թ., Հայոց ցեղասպանության 90-ամյա տարելիցի միջոցառումներին գործուն կերպով մասնակցելու
համար, ՀՀ վարչապետի հուշամեդալով, «ԼՂՀ ազգային-ազատագրական
պայքարի 25-ամյակի առթիվ» հուշամեդալով (2013 թ.), «Անդրանիկ Օզանյան» մեդալով (2013 թ.), «Արգիշտի Առաջին» հուշամեդալով (2014 թ.):
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչության, «Ջավախք» հանրագիտարանի եւ Ջավախքի համացանցային հանգույցի անունից ի
սրտե շնորհավորում ենք մանկավարժ պատմաբանին՝ ծննդյան 60-ամյակի առթիվ եւ հղում մեր բարեմաղթանքները՝ քաջառողջություն, անսահման երջանկություն, երկար տարիների կյանք, նորանոր հաջողություններ գիտական աշխատանքում եւ կյանքում։
ՍԵՐԳԵՅ ԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆ
«Ջավախք» հանրագիտարանի գլխավոր խմբագիր

ՄԱՀԱԳՐԱԿԱՆ

ԱՐՇԱԿ ԳԷՈՐԳԻ ՄԱԴՈՅԵԱՆ
(1.07.1938—22.02.2021)
Կեանքի 82-րդ տարում ի Տէր ննջեց ականաւոր հայագէտ եւ «Էջմիածին» ամսագրի բազմավաստակ խմբագիր Արշակ Գէորգի Մադոյեանը։
Յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ եղիցի։

Կենսագրութիւն

Ծ

նուել է 1938 թ. յուլիսի 1-ին Ախալքալաքում: 1945—1953 թթ. ուսանել
է ծննդավայրի՝ Յովհ․ Թումանեանի անուան հայկական միջնակարգ
դպրոցում, տեղափոխուելով Երեւան՝ 1956 թ. աւարտել է Ղազարոս Աղայեանի անուան միջնակարգ դպրոցը, 1961-ին՝ ԵՊՀ բանասիրութեան ֆակուլտէտը:
1972 թ. պաշտպանել է ատենախօսութիւն՝ «Առաքել Սիւնեցի․ Բանաստեղծը» վերտառութեամբ, ստացել բանասիրական գիտութիւնների թեկնածուի աստիճան, 1985-ին դոկտորի՝ «Միջնադարեան հայկական պօէմը» ուսումնասիրութեան հրապարակային պաշտպանութեան
համար։ 1996-ին նրան շնորհուել է պրոֆէսորի կոչում: Նոյն թուականից
անդամակցել է Հայաստանի գրողների միութեանը։
1962—1966 թթ. աշխատել է ԵՊՀ հրատարակչութիւնում, 1966 թուականից՝ «Բանբեր Երեւանի համալսարանի» հանդէսի խմբագրական խորհրդում, 1972-ից նաեւ՝ ԵՊՀ հայագիտական հետազօտութիւնների գիտական
կենտրոնում, որի վարիչն է եղել 1986—2006 թթ.: 2006—2009 թթ. աշխա-
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տել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղեանի անուան գրականութեան ինստիտուտում:
Հայ մատենագրութիւն է դասաւանդել Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանում եւ Երուսաղէմի Ժառանգաւորաց վարժարանում ու Ընծայարանում: 2009—2015 թթ. «Էջմիածին» ամսագրի գլխաւոր
խմբագիրն էր, համատեղութեամբ (1992—2009 թթ.) եղել է նաեւ «Բանբեր
Երեւանի համալսարանի» հանդէսի գլխաւոր խմբագրի տեղակալ:
Հեղինակ է հայ հին եւ միջնադարեան գրականութեան ու մշակոյթի
պատմութեանը նուիրուած հինգ հարիւրից աւելի յօդուածների ու հրապարակումների, գրքերի ու մենագրութիւնների
2008 թուականին ձեռամբ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կա թո ղի կո սի պար գեւատ րուել է Հայ Առա քե լա կան Եկե ղե ցու
«Ս. Սահակ—Ս. Մեսրոպ» շքանշանով։
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆԴԱԿՆԵՐ. ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԳՐԵՐ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ուղերձը
Մեծ պահքի առիթով . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ուղերձը
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ԱԲՀ - Առձեռն բառարան հայկազնեան
լեզուի (Մ. Աւգերեան, Գր. Ճէլալեան),
Վենետիկ, 1846 եւ 1865
ԱԺ - Արեւելագիտական ժողովածու,
Երեւան
ԱԻ - Արեւելագիտության ինստիտուտ, ՀՀ
ԳԱԱ, Երեւան
ԱՀ - Ազգագրական հանդէս (խմբ.` Ե.
Լալայեան), հ. 1–26, Շուշի/Թիֆլիս,
1896–1916
ԱՖՏ - Աստվածաբանության ֆակուլտետի
տարեգիրք, Երեւան
ԲԵՀ - Բանբեր Երեւանի համալսարանի,
Երեւան
ԲՀ - Բանբեր հայագիտության, Երեւան
ԲՀԱ - Բանբեր Հայաստանի արխիվների,
Երեւան
ԲՄ - Բանբեր Մատենադարանի, Երեւան
ԳԱԹ - Գրականության եւ արվեստի
թանգարան, Երեւան
ԳԻ - Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ, Երեւան
ԳՀՃ - Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան
(աստուածաբանական
համալսարան), Ս. Էջմիածին
ԴԱՆ - Դաշտային ազգագրական նյութեր
ԴՀՊ - Դիւան հայոց պատմութեան (խմբ.`
Գ. Աղանեանց), հ. 1–13, Թիֆլիս,
1893–1917
ԴՀՎ - Դիվան հայ վիմագրության, Երեւան
Ե(Լ)Ժ - Երկերի (լիակատար) ժողովածու
ԵՊԿ - Երեւանի պետական
կոնսերվատորիա
ԵՊՀ - Երեւանի պետական համալսարան
ԷԱԺ - Էմինյան ազգագրական ժողովածու
(խմբ.` Գ. Խալաթյանց, Կ. Կոստանյան),
հ. 1–9, Մոսկվա, 1901–1913
ԷՊԱԹ - Էջﬕածնի պատմաազգագրական
թանգարան
ԼԻ - Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի
ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ, Երեւան
ԼՀԳ - Լրաբեր hասարակական
գիտությունների, Երեւան
ՀԱ - Հանդէս Ամսօրեայ, Վիեննա
ՀԱԱ - Հայաստանի ազգային արխիվ,
Երեւան
ՀԱԲ - Հայերեն արմատական բառարան (Հ.
Աճառյան), հ. 1–4, Երեւան, 1971–1979
ՀԱԲՆ - Հայ ազգագրություն եւ
բանահյուսություն, Երեւան
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ՀԱԲՌ - Հայոց անձնանունների բառարան
(Հ. Աճառյան), հ. 1–5, Երեւան, 1942–1962
ՀԱԹ - Հայոց ազգագրության եւ
ազատագրական պայքարի
պատմության ազգային թանգարան,
Սարդարապատ
ՀԱԻ - Հնագիտության եւ ազգագրության
ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ, Երեւան
ՀԱՊ - Հայաստանի ազգային
պատկերասրահ, Երեւան
ՀԲԲ - Հայերեն բացատրական բառարան
(Ստ. Մալխասյանց), հ. 1–4, Երեւան,
1944–1945
ՀԺՀ - Հայ ժողովրդական հեքիաթներ,
Երեւան
ՀՀ - Հայագիտական հանդես, Երեւան
ՀՀ ԳԱԱ - Հայաստանի Հանրապետության
գիտությունների ազգային
ակադեմիա, Երեւան
ՀՀՀ - «Հասկ» հայագիտական հանդէս,
Անթիլիաս
ՀՀՀՇ - Հայաստանի հնագիտական
հուշարձանները, Երեւան
ՀՀՀՍ - Հայկազեան հայագիտական
հանդէս, Բեյրութ
ՀՀՄ - Հայաստանի հնագույն մշակույթը,
Երեւան
ՀՀՄՇ - Հին Հայաստանի մշակույթը, Երեւան
ՀՀՑ - Հայագիտության հարցեր, Երեւան
ՀՀՇՏԲ - Հայաստանի եւ հարակից շրջանների
տեղանունների բառարան
(Թ. Խ. Հակոբյան, Ստ. Տ. ՄելիքԲախշյան, Հ. Խ. Բարսեղյան), հ. 1–5,
Երեւան, 1986–2001
ՀՊԹ - Հայաստանի Պատմության
թանգարան, Երեւան
ՀՊՀ - Հնագիտական պեղումները
Հայաստանում, Երեւան
ՀՊՀՑ - Հայոց պատմության հարցեր, Երեւան
ՀՊՄՀ - Հայաստանի պետական
մանկավարժական համալսարան,
Երեւան
ՀՍՀ - Հայկական սովետական
հանրագիտարան, հ. 1–13, Երեւան,
1974–1987
ՀՏ - «Հուշարձան» տարեգիրք, Երեւան
ՄԱ - Մերձավոր Արեւելք, Երեւան
ՄԱԵԺ - Մերձավոր եւ Միջին Արեւելքի երկրներ եւ ժողովուրդներ, Երեւան
ՄՀ - Մատենագիրք Հայոց, Անթիլիաս
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ՄՄ - Մաշտոցի անվան Մատենադարան,
Երեւան
ՄՊՎ - Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը, Երեւան
ՄՑՀՁ - Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց
Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, Երեւան
ՆՀԲ - Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի
(Գ. Աւետիքեան, Խ. Սիւրմէլեան, Մ. Աւգերեան), հ. 1–2, Վենետիկ, 1836–1837
ՆՀԺՊ - Նյութեր հայ ժողովրդի պատմության,
Երեւան
ՇՀՀԿ - Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. գիտական
աշխատանքներ, Գյումրի
ՊԲՀ - Պատմաբանասիրական հանդես,
Երեւան
ՊԻ - Պատմության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ,
Երեւան
ՊՄ - «Պատմություն եւ մշակույթ» հայագիտական հանդես, Երեւան
ՎՀԵՊ - Վավերագրեր Հայ Եկեղեցու պատմության, Երեւան
ՎՀՀ - «Վէմ» համահայկական հանդես,
Երեւան
ՏՀԳ - Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, Երեւան
ՑՁՄՄ - Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի
անուան Մատենադարանի, Երեւան
ՔՀ - Քրիստոնյա Հայաստան, Ս. Էջմիածին
ՔՀՀ - «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, Երեւան, 2002
ՕԱՀՀՄ - Օտար աղբյուրները հայերի եւ Հայաստանի մասին, Երեւան
АГВ - Армянский гуманитарный вестник,
Ереван
АО - Археологические открытия, Москва
АПА - Археологические памятники Армении,
Ереван
АРА - Археологические раскопки в Армении,
Ереван
ВВ - Византийский временник, ЛенинградМосква
ВДИ - Вестник древней истории, Москва
ВЕУ - Вестник Ереванского университета,
Ереван
ВОН - Вестник общественных наук, Ереван
ДВ - Древний Восток, Ереван
ДКА - Древнейшая культура Армении, Ереван

159

ИАЭ - Институт археологии и этнографии,
НАН РА, Ереван
ИАН - Известия Академии наук Армянской
ССР, Общественные науки, Ереван
ИФЖ - Историко-филологический журнал,
Ереван
КБС - Кавказско-ближневосточный сборник,
Тбилиси
КВ - Кавказ и Византия, Ереван
КДА - Культура древней Армении, Ереван
КСИА - Краткие сообщения института археологии, Москва
КСИИМК - Краткие сообщения института истории материальной культуры, Москва
МАК - Материалы по археологии Кавказа,
Москва
МИАН - Материалы по истории армянского народа, Ереван
МНМ - Мифы народов мира, Москва
(ред. С. А. Токарев), 1991–1992
НАА - Национальный архив Армении, Ереван
СА - Советская археология, Москва
СМОМПК - Сборник материалов для описания
местностей и племён Кавказа,
т. 1–46, Тифлис, 1881–1915
СЭ - Советская этнография, Москва
ХВ - Христианский Восток, Санкт-Петербург
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Հրատարակւում է
Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի
(աստուածաբանական համալսարան)
գիտխորհրդի երաշխաւորութեամբ եւ որոշմամբ
ՅԱՅՏԱՐ ԱՐ ՈՒ Թ ԻՒՆ

ՀՀ ազգային եւ ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գրադարանները ձեռնամուխ են եղել «Հայկական
գիտատեղեկատուական հանգոյցի» ձեւաւորման աշխատանքներին։
Այս հանգոյցում ի մի են բերւում հայագէտների եւ գիտութեան տարբեր բնագաւառների ներկայացուցիչների հրատարակած յօդուածների, գրքերի ընտրանիները։
Այս աշխատանքներին իրենց աջակցութիւնն են բերում հայաստանեան եւ Սփիւռքի
հայագիտական կենտրոնները, հրատարակչութիւնները, գրադարանները։
Հանգոյցը հասանելի է համացանցային հասցէով։
Բոլոր նիւթերը հասանելի են ազատ դիտման ու ներբեռնման համար։
Ունեցէ՛ք Ձեր ներդրումը համահայկական այս եզակի նախագծում՝ օգտուելով հանգոյցից, տարածելով տեղեկատւութիւն դրա մասին, տրամադրելով թուայնացուած նիւթեր։
ՀՀ Ազգային գրադարան
ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գրադարան
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