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ՆԱԽԱՇԱՎԻՂ

«Ճշ մար տու թիւն հա ւա տոյ լոյս է աչաց 
մտացն, շարժ մանցն խորհր դոց, յի շա տա կացն 
զգա ցե ալ զլոյսն գի տու թե ան եւ զի մաս տու
թեան շնոր հաց  Հոգ ւոյն Սր բոյ»1։

«Եւ հա սա րա կաց յոյսն մի շահ է. զի առա
ջինքն ուրախ լի նին ի վերջ նոցն բա րե գոր ծու
թիւնս. եւ վեր ջինքս հաս տա տին յա ռաջ նոցն 
կա տա րե լու թիւն յու սոյն։ Եւ առա քի նու թիւնք 
առաջ նոցն ժա ռան գու թիւն առնի վերջ նոցս. 
զի մնաց վածք բա րի գոր ծոց առաջ նոցն առնու 
լրումն` ի վերջ նոց աս տի»2։

Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ

 Գի տա կան այս մե նա գրու թյան բուն խնդրա կարգն է` «իս կու թյան հեր մենև տի
կայի», որի հետևո ղա կան կա տա րե լա գործ մամբ և̀  «իմաս տու թյան հեր մենև տի
կայի» հայե ցա կար գով բաց վող իմաս տային տե սա դաշ տում ու հենց հեր մենև տի կա-
կան մե թո դա բա նու թյամբ̀  ուսում նա սի րել Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» 
աշ խա տու թյու նը և քննա կան խորհր դա ծու թյամբ̀  հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա-
ցո րո շել նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի, ինչ պես նաև ը ստ այդ հայեց(ող)
ա կար գի ու իրե նից բխող իմպ լի կա ցիա նե րի̀  «պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո
յու թյան» իս կու թյու նը հայ տող իմաս տու թյու նը։ Մե նա գրու թյան բուն շա րա դրան-
քին նա խա դրե լով, ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի է ըն թերց մանն օ ժան դա կե լու 
հա մար ըն ձե ռել որոշ կան խա հաս կա ցում։ Ո մանք ըն թեր ցե լիս որևոր պատ ճառնե-
րով հապ ճե պու թյուն են դրսևո րում, և կան նաև ոմանք, որ բուն աս վա ծը հաս կա նա-
լու դի տա վո րու թյու նից տար բեր նպա տա կով կազ մա կերպ ված ըն թերց մամբ̀  տեքստն 
իրենց կան խո րոշ սպաս ման հայե ցո ղա կա նու թյամբ են միայն կա մե նում իմաս տա վո-
րել, ուս տի նա խօ րոք որո շա կի ու կար ճա ռոտ տե ղե կու թյուն ստա նալ են սոսկ ակնկա-
լում։ Եվ ը նդ հան րա պես, մար դուն բնո րոշ է ու շա տերն են ձգ տում «հաս կա նալ մինչև 
հաս կա նա լը»3։ Ա հա թե ին չու կան խա հաս կաց ման ըն ձե ռու մը դառնում է նաև ան-

1 Գրիգոր Լուսավորիչ, Յաճախապատում, էջմիածին, 1894, էջ 22:
2 Նույն տեղում, էջ 162:
3 Հիշում եմ, թե ինչպես իր մարդկային որակներով` ազնվասիրտ ու բարի, առաքինի ու սրտա շարժ 
ներաշխարհով ու կենսակերպով, մշակութաստեղծ հաղոր դակցության զարմա նալի ու սրտա բուխ կա-
րողությամբ օժտված, իր մենագրու թյու նում (անտիպ) հին հունական իմաստա սի րու  թյան, Նիկոլայ 
Կուզանացու ու գերազանցապես` Հեգելի փիլիսոփա յությունից ուսյալ ու զար գացյալ իմաստությամբ ու 
հոգևոր փորձառությամբ (իր` անտրոպոսո ֆիական մտքի ավան դու թյան հա մակիր և իմ` հերմե նև տի-
կայի պատմության, տեսության ու կիրառության և քրիս տոնյա սուրբ հայրերի իմաստության ուսում նա-
սիրության` նախասիրությունների ու մտակողմնո  րո շում նե րի էական տարբերությամբ հան դերձ) ինձ 
սիրելի ու բարեկամ և ոչ միայն հոգով ու մտոք, այլև կյանքով իսկ հրաշալի փիլիսոփա, նաև երա ժիշտ 
ու գեղա նկարիչ Լև Վենիա մինո վիչ Սահակյանը խորհրդա ծություն ների մեջ ներսուզող և ուղե  կոչող այս 
հետաքրքիր միտքն ար տա հայտեց (մոտ` 25 տարի առաջ) իր հետ անձնա կան զրույց ներից մեկում: 
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հրա ժեշտ և՛ սկզբուն քո րեն ըն թեր ցա սե րի, և՛ հա մա ռոտ տե ղե կու թյամբ բա վա րար-
վել կա մե ցո ղի հա մար։ Այդ խնդի րը գի տակ ցել և իրենց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում 
կարևո րել են բազ մա թիվ մտա ծող ներ, այդ թվում` հեր մենևտ ներ և հենց փի լի սո փա-
յա կան հեր մենև տի կայի ներ կա յա ցու ցիչ ներ̀  Հ.-Գ. Գա դա մե րը և Պ. Ռիկյո րը։ Շատ հե-
տաքրք րա կան և ըն դօ րի նա կե լի է հատ կա պես Պ. Ռիկյո րի մո տե ցումն այս հար ցին, 
ով իր հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գում «կան խա հաս կաց ման» խնդրին ոչ միայն ան-
դրա դար ձել է տե սա կա նո րեն, ինչ պես Մ. Հայ դե գե րը և Հ.-Գ. Գա դա մե րը, այլև առա վել 
ը նդ գծ ված կեր պով, քան Գա դա մե րը, հենց գործ նա կա նո րեն, իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րի̀  հոդ ված նե րի ու գր քե րի, կա ռուց ված քում մինչ բուն շա րա դրան քին անց նե լը, 
ներ կա յաց նե լով իր անե լիքն ու հա մա ռոտ բա ցո րո շե լով իր եր կով ասե լի քի թե՛ ին չը 
(բուն իդե ան` իրեն որ պես այդ պի սին է աց նող և այդ կերպ` է ա կան ամե նայն իր բա ղա-
դրա տար րե րով) և թե՛ ինչ պե սը (աս ման եղա նակն ու կա ռուց ված քը)։

Աստ` է ա կան է ամ րա գրել, որ միջ նա դա րա գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րում 
մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի̀  պատ մու թյանն «ի պահ», որով և̀  
հաս կաց ման ձգ տող ըն թեր ցող նե րի բա նա կան հո գուն, մտքին ու կյան քին «ի ներ կա-
յու թյուն» հղված իս կու թյան որո նում նե րում հարկ է նկա տի ունե նալ «ա մե նայն գոյի̀  
աստ վա ծային և մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի» նկատ մամբ մարդ կային հա վա տա
ցյալ կե ցո ղու թյան ու գի տու թյան առանձ նա հատ կու թյու նը։ Ի սկ կյան քի ու մշա-
կույ թի իրո ղու թյուն նե րի իս կու թյու նը հայ տող իմաստ նե րի ստույգ բա ցա հայ տումն 
իրա գոր ծե լի է հեր մենև տի կա կան մե թո դա բա նու թյամբ և հենց «իս կու թյան հեր մենև-
տի կայի» հայե ցա կար գի տե սա դաշ տում` ը ստ իր բուն կոչ ման։  Ըստ իս, մի ջին դա րե-
րի քրիս տո նյա սուրբ հայ րե րի մեկ նա գի տու թյու նը և ժա մա նա կա կից փի լի սո փա յա կան 
հեր մենև տի կայի տե սա բան նե րի (Ֆր. Շլայեր մա խեր, Վ. Դիլ թայ, Գ. Շպետ, Մ. Հայ դե-
գեր, Հ.-Գ. Գա դա մեր, Պ. Ռիկյոր) հայե ցա կար գերն իրենց է ա կան գա ղա փար նե րի 
փոխլ րաց չա կա նու թյամբ հնա րա վո րում ու իրա գոր ծում են հաս կաց ման ու մեկ նա
բա նու թյան իս կու թյան բա ցո րո շում։ Ը նդ որում, հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան 
ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի մո դու սի բա ցա հայտ մամբ̀  այդ հայե ցա կար գե րը հնա-
րա վո րում են իրա գոր ծել ինչ պես աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի, այն-
պես է լ̀  այդ ոլորտ ներն ուսում նա սի րող իմաս տա սի րու թյան, աստ վա ծա բա նու թյան, 
ամե նայն հու մա նի տար կամ սո ցիա լա կան գի տու թյան և կոնկ րե տո րեն` միջ նա դա րա-
գի տու թյան ու հենց պատ մա գի տու թյան իս կու թյան բա ցո րո շում։ Ա հա վա սիկ, միջ-
նա դա րյան ու ժա մա նա կա կից հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գերն իրենց է ա կան գա-
ղա փար նե րի փոխլ րաց չա կա նու թյամբ սկզբուն քային հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում 
կյան քի կո չել «իս կու թյան հեր մենև տի կան» և արդ̀  կե նա գոր ծել նաև «իմաս տու թյան 
հեր մենև տի կայի» հայե ցա կար գը։ Հեր մենև տի կայի այս հայե ցա կար գը միջ նա դա րա-
գի տու թյան խնդրա կար գի վե րոն շյալ հիմ նո րոշ առանձ նա հատ կու թյան նկատ մամբ 
իրե նում ներ հայ տում է ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի բա ցու թյուն և հաս կաց ման ու մեկ-
նո րոշ ման բա նո րոշ (ռա ցիո նալ) մշակ ված տե սու թյան պո տեն ցիա։ Ը նդ հան րա պես` 
հեր մենև տի կան և կոնկ րե տո րեն` իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի ու իմաս տու թյան խոր-
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հուր դի հաս կա ցման ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման բուն կո չու մը, դի տա վո րու թյունն ու 
կա տա րումն ունե ցող «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» (կամ` «իմաս տու թյան հեր մենև-
տի կայի») հայե ցա կար գը նկա տի ունի հե տա զոտ վող իրո ղու թյուն նե րի ու տե սու թյուն-
նե րի և կոնկ րե տո րեն` պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյու նը «ներ սից», այլ ոչ թե` ար-
տա քո այլևայլ նպա տակ նե րի ու «շա հե կա նու թյան» խնդրա ռու թյան հե տա մուտ և «գոր-
ծի է ու թյանն» անի մա` իրա գոր ծում իս կու թյունն ու բուն իմաստն այ լա կեր պող քննու-
թյուն ու քննա դա տու թյուն։

 Միջ նա դա րա գի տու թյան խնդրա կար գին «ներ սից» հայե ցող «իս կու թյան կամ 
իմաս տու թյան հեր մենև տի կայի» պո տեն ցիան և բուն մո տե ցու մը սկզբուն քո րեն 
կարևո րե լով, է ա կան եմ դի տում ըն թեր ցող մտքի խո հըն թացն` առ մե նա գրու թյան 
բուն «ասե լիք» մեկ նար կել ու կան խա հաս կա նալ ըն ձե ռող սույն «Նա խա շա վի ղում» 
ժա մա նա կա կից լեզ վով ձևա կեր պել այժ մյան գի տու թյան պատ կե րա ցում նե րի շրջա-
նակ ներն ը նդ լայ նող ու չհա կադրվող, այլ̀  ընդ հա նուր տե սա դաշ տի հնա րա վո րու թյուն 
ապա հո վող հաս կա ցու թո րեն մշակ ված այն սկզբունք ներն ու մտքի բա նաձևե րը, 
որ և ժա մա նա կա կից մշա կու թային ան ձի ու հենց գիտ նա կա նի, ամե նայն «ըն թեր ցա-
սէր»-ի և իմաս տու թյան «ուսում նա սէր»-ի իս կու թյան հաս կաց ման սի րուն, ձգտ մանն 
ու ջան քին հա ղոր դա կից, մտա հա սու և ըն կալ կա րող են դարձ նել մի ջին դա րե րի քրիս-
տո նյա սուրբ հայ րե րի հա վա տա ցյալ գի տու թյան ը մբռ նու մը, որով և̀  ան հրա ժեշտ 
ու նախ ընտ րե լի հնա րա վո րու թյան առա վե լու թյուն ըն ձե ռել, ը ստ մարդ կային կա րո ղու-
թյան, հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան ու պատ մա գի տա-
կան հայե ցա կար գի իս կու թյու նը հայ տող իմաստն ու իմաս տու թյու նը։ Ա ստ` կարևոր 
է նաև ամ րա գրել, որ նա խա շա վի ղի ու նաև բուն նե րա ծու թյան կո չումն է` ոչ թե սոսկ 
կար ճա ռոտ ու նախ նա կա նո րեն հայտ նել թե մայի և բուն խնդրի նշա նա կա լիու թյու-
նը, հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյու նը, հե տա զոտ վա ծու թյան աս տի ճա նը…, այլև 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել, ուղ ղոր դել ու նա խա պատ րաս տել ամե նայն ըն թեր ցա սե րի 
և ուսում նա սե րի̀  դառնալ հե ղի նա կի ասե լի քի ու հենց եր կի նախ ընտ րե լի ըն թեր
ցո ղը, իմաս տու թյան ուսում նա սեր մարդ կային բա նա կան հո գուն` սր տին ու մտքին, 
դի տա հա յաց լի նել հոգևոր այն տե սա դաշ տին, որ տեղ և կե նա գործ վում է է ա կա նո րեն 
նշա նա կա լի իրո ղու թյու նը և հաս կաց մա նը մատ չե լի ու մեկ նո րո շե լի դառնում նրա կո-
չումն ու իս կու թյու նը հայ տող իմաս տու թյան խոր հուր դը։ Այս մե նա գրու թյու նում ըն-
թեր ցո ղի կան խա հաս կաց մա նը նպաս տա վո րող հե ղի նա կային առա ջա բա նը կամ 
նա խա շա վիղն ը նտր վել ու հյուս վել է յու րո վի եղա նա կով` հաս կա ցու թո րեն հղկ ված  
մտքի բա նաձևե րի և հենց ասույթ նե րի ներ քուստ հետևո ղա կան շար քով։ Ժա մա նա-
կա կից ըն թեր ցո ղի հա մար մտքի աֆո րիս տիկ հղկ ված բա նաձևե րով աստ ձևա կերպ-
վել են միջ նա դա րյան գի տու թյան և կոնկ րե տո րեն Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու-
թիւն Հայոց» աշ խա տու թյան ուսում նա սի րու թյունն ու հաս կա ցու մը նպաս տա վո րող և 
«նախ ընտ րե լի ըն թեր ցող» դառնա լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռող բա ցու թյուն, հայե-
ցա կար գային մտա հո րի զոն տե սա դրող ու այդ կերպ` իմաստ նե րի որոն ման մտա վոր 
տե սա դաշտ ըն ձե ռող հիմ նա դրույթ ներ։
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 Ք ՐԻՍ ՏՈ ՆԵ Ա ԿԱՆ ՀՈ ԳԵ ՎՈՐ ԿԵ ՑՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱ ՆԱ ԼԻՆ

«Մարդ կանց կյան քում կա ՃՇ ՄԱՐ ՏՈՒ
ԹՅՈՒՆ և աստ վա ծային իմաս տու թյան ու հա
վի տե նա կան կյան քի շնորհ` քչե րին հա սա նե լի, 
կփա փա գեինք` ամեն քին ու նաև մեզ` հե տին նե
րին ամեն քից»։

«Կա նաև ճշմար տու թյան, իմաս տու թյան և 
կյան քի եղ ծում բազ մաց կեն ցա ղում, սա կայն 
ՃՇ ՄԱՐ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ հա վետ հա րա կա է ու 
անեղծ, և Նրա նից ու Կյան քից են բա զում ներ 
եղծ վում, կփա փա գեինք` ոչ ոք մարդ կանց ազ
գե րից»։

Ռ. Ք.
 

Ո՞րն է մի ջին դա րե րի ու ամե նայն ժա մա նակ նե րի քրիս տո նյա հա վա տա ցյալ ան-
ձանց` «զա մե նե սե ան` ոյք երկր պա գեն (Աս տու ծոյ) ճշմար տու թե ամբ»4, կյան քի, հայե-
ցո ղու թյան և ը մբռ նում նե րի հոգևոր իմաս տային տե սա դաշ տը մուտք գոր ծել, հա սու և 
ըն կալ լի նել հնա րա վո րող բա նա լի-ճշմար տու թյու նը. ձգ տել ու փա փա գել Քրիս տո
սով կյանք ու փրկու թյուն, Ա ստ ծո հետ միու թյուն այս կյան քում ու հան դեր ձյա
լում և այդ նույ նո րեն կա մե նալ ամեն քի հա մար։

DC 
Քանզի Տեր Հիսուս Քրիստոս ամենքի ազատակամ ընտրությանը կամենալով 

հնարավորել ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ԱՍՏԾՈ ՀԵՏ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ, զոհաբերեց Իրեն` «ի 
փրկություն բազմաց», Իր սիրո` մինչև իսկ անձնազոհ գնով ամենևին չկամենալով 
կորցնել և ոչ մեկին:

DC 
«Եւ ամենեցուն զկեալն կամիս և զփրկութիւնն բաղձաս»5, – գրում է Սուրբ 

Գրիգոր Նարեկացին իր աղոթամատյանում:

DC 
Քրիստոնեական հոգևոր կեցողության բուն իսկությունն ու իմաստությունն 

արարող հոգևոր սիրո պատվիրանը և արդ̀  կարելի է նաև ասել, որ քրիստոնեության 
իմաստությունն իրենում բովանդակող մտքի բանաձևն է` «սիրել մերձավորին» և 
«սիրել միմյանց»̀  չկամենալով կորցնել և ոչ մեկին:

4 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 366:
5 Գրիգոր Նարեկացի, Մատեան Ողբերգութեան, աշխ. Պ. Մ. Խաչատրյանի և Ա.Ա. Ղազինյանի, 
ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1985, էջ 377, տ. 116:
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DC 
Առ Աստված հոգեկեցույց ու կենարար միակ ուղի և քրիստոնեական կյանքի 

իմաստություն է` անկեղծ քրիստոնեական խորհրդով, բանիվ և գործով 
վերընթանալով առ Աստված միության այս կյանքում ու հանդերձյալում, 
ըստ կարողության` հոգևոր սիրով ու խաչի նմանությամբ «ձեռքերը» 
մեկնել ամենքին` չկամենալով կորցնել և ոչ մեկին` բազում կորուստների 
սպառնալիքով ու նաև ավաղելի իրողությամբ լի այս կյանքի հորձանուտում: 

DC 
Եվ ը ստ սուրբ հայ րե րի քրիս տո նե ա կան ուս մուն քի, մարդ կային բնու թյա նը 

Ա ստ ծո հետ միու թյու նը հնա րա վոր է աստ վա ծային շնոր հին ըն կա լու նակ քրիս տո-
նե ա կան հա վա տով ու կյան քով` մտա վոր, հո գե կան ու մարմ նա կան ախ տե րի մա-
հաց մամբ̀  առա քի նու թյուն նե րով կար գա վո րու թյան ու հենց աստ վա ծա նմանու թյան 
կա տա րե լա գործ վող և աստ վա ծա պատ կեր է ու թյան կա տա րե լու թյա նը հա սու նա ցող 
ինք նու թյամբ ու կեն սա կեր պով։

DC 
Աստ վա ծա շունչ Մա տյա նում պատ մյալ իս կու թյամբ̀  Ա ստ ված մար դուն արա րել է 

Իր պատ կե րով և նմա նու թյամբ։ Ա ստ ված` Ա րա րիչ և Տեր ամե նայ նի, իր սի րո լիու-
թյամբ ու բա րե րա րու թյամբ արա րե լով մար դուն Իր պատ կե րով, ան բավ իր մար դա-
սի րու թյամբ նրան տվել է առա վե լա գույ նը̀  լի նել այն պի սին, ինչ պի սին հենց Ի նքն է, 
և ի տար բե րու թյուն Ա ստ վա ծու թյան է ու թյամբ բա րի կա տա րե լու թյան, մարդ կային 
ինք նիշ խան կա մոք ու միայն ը նտ րու թյամբ բա րի կա րո ղու թյամբ̀  տեր լի նել իր ան
ձին և ամե նայն երկ րին` կե նա գոր ծե լով իր տի րու թյու նը «հո գա ծու թյամբ»6։ 
Ա ստ ված Իր «պատ կե րով» լի նե լու հետ մեկ տեղ ու հենց այդ շնոր հին սկզբուն քո րեն 
առնչ վող միաս նա կա նու թյամբ̀  մար դուն արա րել է նաև Իր նմա նու թյամբ, որ պես 
այդ պի սին իմա նա լի դարձ նե լով մար դու̀  Ա ստ ծուն նման վելն ամե նայն առա քի
նու թյամբ7, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, այն է` իմաս տու թյամբ, բա րու թյամբ, 
գթու թյամբ, նե րո ղամ տու թյամբ, քա ջու թյամբ, հե զու թյամբ, խո նար հու թյամբ…։

DC 
Աստ վա ծա նմանու թյու նը կա տա րե լա գոր ծում ու հենց կա տա րե լու թյան է 

հասց նում մար դու աստ վա ծա պատ կեր է ու թյու նը։

DC 
Աստ վա ծա նմանու թյունն այս կյան քում մարդ կային բնու թյա նը` ի ծնե, մկր

տու թյամբ նո րո գող ու նաև ապաշ խա րու թյամբ վերս տին ձեռք բե րյալ շնորհ է` 

6 Տե՛ս Иоанн Златоуст, Беседы на Книгу Бытия, М., 1993, հ. 1, էջ 62, 68, 69:
7 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 69:
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վե րըն թա ցու թյուն աստ վա ծա պատ կեր իր է ու թյան կա տա րե լու թյան և Ա ստ ծո 
հետ միու թյան։ 

DC 
Ա հա վա սիկ, մի ջին դա րե րի ու ամե նայն ժա մա նակ նե րի քրիս տո նյա հա վա տա-

ցյալ մար դու կյան քում քրիս տո նե ու թյու նը աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու
թյուն նե րի իս կու թյան հայտ նա բա նու թյուն է և հենց մարդ կային ինք նու թյան 
ու կյան քի իս կու թյան, նախ ընտ րե լի գո յու թյան ու կա տա րե լու թյան իմաս տու
թյուն։

DC
Ք րիս տո նե ու թյու նը մարդ կային ինք նու թյու նը աստ վա ծա նմանու թյան կա

տա րե լա գոր ծող իմաս տու թյուն է։

DC 
Ա ռա վել համ ընդգր կուն բնո րոշ մամբ̀  քրիս տո նե ու թյու նը մարդ կային ինք նու

թյան աստ վա ծա նմանու թյան և հենց աստ վա ծա պատ կեր է ու թյան լրու մի վե
րա կա տա րե լու թյան` այս կյան քում ու հան դեր ձյա լում Ա ստ ծո հետ միու թյան 
իմաս տու թյուն է։

  ՄԱՐԴ ԿԱՅԻՆ Ի ՐՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԻՍ ԿԱ ԿԱՆ 
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒ ՆԸ8

«Ճա նա չել զի մաս տու թիւն եւ զխ րատ, իմա նալ զբանս հան ճա րոյ»9։ Իս կո րեն 
ահա ա՛յս մտա ծել միտք, խո սել խոսք, գոր ծել գործ և ապ րել կյանք̀  կո չում է Ա ստ ված 
և կո չում են Սո ղո մոն Ի մաս տունն ու բո լոր սուրբ հայ րե րը։ Առ Ա ստ ված հա վա տով, 
հույ սով ու սի րով` երկ րային կյան քում մշտա պես ինք նա կա նը զո հա բե րե լու և ը ստ 
հո գու բնու թյան` աստ վա ծայի նը խոր հե լու, խո սե լու, գոր ծե լու դի տա վո րու թյա
նը, կեր պա րա նմանն ու կա տա րու մին անձ նա ցյալ լի նե լու են կո չում սուրբ իմաս-

8 Ամենայն մարդկային իրողություններում գոյի գոյությունը և աստ նաև պատ մու թյան գոյու
թյունն իր պոտենցիայի ակտուալացման մեջ իսկական ու անիս կական գոյության դիխո տո միայով 
ներածող ու գիտականորեն խորհրդածող քննու թյան առաջնոր դող այս սկզբունքն ու մոտեցումը, 
ոչ ամենայնիվ նույնակա նորեն, արդեն առիթ եմ ունեցել համահե ղինա կային աշխա տասի րությամբ 
ներկա յաց նել մեկ այլ գիտական երկի առաջաբա նում (տե՛ս Ջիջյան Ա., Քոչարյան Ռ., Սոցիա լա-
կան աշխատանքը, բարեգործությունը և քրիստո նեական կենսա կերպի ար մա տա վորումը, Եր., 
2009), որտեղ նույնպես «իսկության հերմե նևտիկայի» ներկատարելագործմամբ հայտորոշվող 
«իմաստության հերմենևտիկայի» հայե ցա  կար գով ու մեթոդա բանությամբ բացորոշվում է 
հումանիտար և հենց սոցիալա կան գիտությունների, հիմնա կանում` սոցիա լական աշխատանքի և 
փոքր-ինչ կար ճառոտ` սոցիո լոգիայի իսկական ու անիսկական գոյու թյունը:
9 Առակք Սողոմոնի, Ա, 2 – Աստուածաշունչ Մատեան, Հայաստանի Աստուածա շնչային Ընկերու-
թիւն, Մեծ Բրիտանիա, 1997:
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տուն ներն ամեն քին։ Նրանց միա բան, Ա ստ ծո ողոր մու թյամբ ու նա խախ նա մու թյամբ, 
սի րով, հո ժա րա կա մու թյամբ ու ջան քով մե կին` երե սուն, մե կին` վաթ սուն և մյու սին` 
հա րյուր, պտ ղա բե րու թյան ու աստ վա ծային շնոր հին հա վա տար մու թյան են կո չում 
նաև ս. Սա հակ Պարթևն ու ս. Մես րոպ Մաշ տո ցը մեզ նից յու րա քան չյու րին, «իս կույն 
ի թարգ մա նու թիւն ձեռն ար կե ալ, խորհր դա բար սկ սե ալ յԱ ռա կացն»10 (ընդգծումն 
իմն է` Ռ. Ք.)` «Ճա նա չել զի մաս տու թիւն եւ զխ րատ, իմա նալ զբանս հան ճա րոյ»։

DC
 Մարդ կային իրո ղու թյուն նե րում ամե նայն գոյի որ պես այդ պի սին գո յու

թյան իմաս տը` իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լու թյունն է։

DC 
Եվ ամե նայն մարդ կային իրո ղու թյուն նե րը, որոն ցում և կոնկ րե տա բար` 

մարդ կային ինք նու թյունն ու կեն սա կեր պը, գոր ծե րը, գի տու թյուն ներն ու կա
ռույց նե րը, մի միայն իրենց կոչ մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լու թյամբ են հաս
տատ վում իրենց իս կա կան գո յու թյու նում։

DC 
Ըստ մարդ կային հո գու բնու թյան` Ա ստ ծո հետ միու թյան իր կոչ ման բա ցա

հայ տու մով, ան սա լով ու կա յաց մանն ուղղ ված կեն սա կեր պով, որում և` աստ
վա ծայի նը խոր հե լու, խո սե լու, գոր ծե լու դի տա վո րու թյա նը, կեր պա րա նմանն 
ու կա տա րու մին անձ նա ցյալ լի նե լով է մարդ կային բա նա կան է ա կի ինք նու
թյու նը` իրեն որ պես այդ պի սին է աց նող ներ քին զո րու թյամբ ու կե ցու թյամբ, 
իրե նում ունե նում իր իս կու թյու նը և կե նում իր իս կա կան գո յու թյու նում։

DC
 Մարդ կային ան ձի հո գեմարմ նա վոր միա վո րյալ կե ցո ղու թյա նը հա մա

հյուս ու մաս նակ ցա կան` նաև հենց մարդ կային գոր ծե րը, կա ռույց ներն ու 
գի տու թյուն ներն են իրենց բուն կոչ մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լու թյամբ` 
կայանում և հաստատվում իրենց իսկական գոյությունում և ճշմարիտ ու 
կենարար իմաստում:

DC
 Մարդ կային ինք նու թյու նը, կյան քը, գի տու թյուն ներն ու բո վան դակ մշա

կույ թը իրենց հո գեմարմ նա վոր, իմաս տանյու թե ղեն միա վո րյալ բնու թյան 
գո յու թյան ճշմա րիտ ու կե նա րար իմաս տի, որում և` իդեայի ու հենց իմաս տու
թյան խոր հուր դի զո րու թյամբ` հաս կաց վում են որ պես կե նա գոր ծյալ իրենց սե
փա կան գո յու թյու նում։

10 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 327:
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  ՄԱՐԴ ԿԱՅԻՆ Ի ՐՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ Ա ՆԻՍ ԿԱ ԿԱՆ 
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Բա րե կար գու թյան միտ վա ծու թյա նը ոչ միշտ հա վա տա րիմ, այլ̀  եր բեմն ստո րան-
կյալ և կար գա վո րու թյուն ու խռ նու թյուն իրե նում հա մա տե ղող, ներ քուստ ծա վալ վող 
ու միաս նա ցող̀  ամե նայն ինչ իրե նում համ ընդգր կող կյան քի գո յա ցու թյան բո վում 
մարդ կային ինք նու թյան, գոր ծի ու հենց գի տու թյան իս կա կան գո յու թյան հետ մեկ տեղ 
առնչ վում ենք նաև անիս կա կան գո յու թյա նը։

 Հաս կա նալ, թե ինչ ասել է` անիս կա կան գո յու թյուն, ապա` ևս մեկ ան գամ հնա րա վոր պա տե-
հու թյուն ունե նալ նո րո վի մտա ծել կյան քի նախ ընտ րե լի լի նե լու թյու նը, որում և` իր ինք նու թյունն 
ու գոր ծը, և բո վան դակ կյան քում ը նտ րել հո գե կե ցույց դարձն ու ապաշ խա րու թյու նը, կո չում է 
սուրբ ու իմաս տուն Մով սես Խո րե նա ցին իր «Ողբ»-ում` իմաս տու թյան հաս կաց ման ու կա տար-
ման ձգ տող յու րա քան չյուր հային։ Ա ստ վա ծա սեր ու մար դա սեր և հենց հոգևոր կյանք ապ րե-
լու, ինք նա խո կու մի ու ինք նա հաս կաց ման արթ նու թյան հա սու նաց ման ու իմաս տու թյան է կան-
չում ու վե րա փո խում «ըն թեր ցա սէր», իմաս տու թյան «ուսում նա սէր» ու կե նա գոր ծու թյան 
անձ ն վեր ամեն քին սուրբ հայ րը, գրե լով 5-րդ դա րի իր ժա մա նա կաշրջա նի ներ կայի մա սին և 
բա ցա հայ տե լով մարդ կային ինք նու թյան վա րըն կե ցյալ այ լա կերպ վա ծու թյու նը բո լոր սե րունդ նե-
րի ու ժա մա նակ նե րի ներ կա նե րում։ Ժա մա նակ նե րը փոխ վել են, և այն բո լո րը, ինչ նա ասում է 
թա գա վոր նե րի ու իշ խան նե րի մա սին, վե րա բե րում է պե տու թյուն նե րի ոչ միայն միա պե տա կան, 
այլև հան րա պե տա կան կա ռույ ցի պատ մա կան ու նաև այժ մյան օ րենս դիր ու գոր ծա դիր ավա գա-
նուն` զա նա զան իր կար գե րում։ Ի սկ այն, ինչ աս վում է հոգևո րա կան նե րի մա սին, վա ղուց ի վեր 
ու նաև այժ մյան աշ խար հիկ կյան քում նույ նա բար կա րող է վե րա բե րել ուսու ցիչ նե րին, դա սա խոս-
նե րին ու գիտ նա կան նե րին։ Ը ստ սուրբ ու իմաս տուն Մով սես Խո րե նա ցու խոս քի, 5-րդ դա րի իր 
ներ կա յում բա զում են ան ձինք, իրենց ը նտ րու թյամբ, սր տի խորհր դով, բա նիվ և գոր ծով` խմ բա-
ցյալ, իրենց գո յու թյան անիս կու թյու նում կե ցող։ Մար գա րե աշ նորհ տե սա նո ղի ու կան խա սա ցի 
«Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյան, որում և` «Ողբ»-ի, յու րա քան չյուր ըն թեր ցող իր ժա մա նա-
կաշրջա նի և հենց իր կյան քի նկատ մամբ աս վա ծի կի րա ռու թյամբ ու ազ նիվ, ան կեղծ խորհր դա-
ծու թյամբ, կա րող է ասել, որ մարդ կանց հա մայն` իր ու նաև այլ ազ գե րի կյան քում, սե րունդ նե րի 
ու պատ մու թյան բո լոր ներ կա նե րում, ոչ ամեն քը, բայց և բա զում են` քա նա կով առա վել 

թա գա վոր ներ` տի րե լու մեջ խս տա հո գի ներ և չար չա րող ներ, ծանր և դժ վա րա կիր բեռ ներ 
բար ձե լով մարդ կանց, հրա ման ներ տա լով ան տա նե լի,

 վե րա կա ցու ներ` ան հար թա րար, անո ղորմ,

 սի րե լի ներ` դա վա ճա նած և թշ նա մի ներ̀  զո րա ցած, հա վա տը վա ճա ռած սնո տի կեն ցա ղին, 

իշ խան ներ` ապս տամբ, գո ղե րին գո ղա կից, կծ ծի, կր ծող, ժլատ, ագահ, հափշ տա կող, աշ-
խար հա վեր, աղ տե ղա սեր,

 վար դա պետ ներ` ան միտ, ինք նա հաճ, իրենք իսկ իրենց պատ վա մա տույց և ոչ Ա ստ ծուց 
կանչ ված վար դա պե տու թյան, ար ծա թով ը նտր ված, այլ ոչ̀  Սուրբ Հո գով, ոս կե սեր, նա խան ձոտ, 
թո ղած հե զու թյուն, որում Ա ստ ված է բնակ վում և դար ձած գայ լեր̀  իրենց հո տը գի շա տե լով,

կ րո նա վոր ներ` կեղ ծա վոր, անձ նա ցույց, սնա փառ, պատ վա սեր, քան թե` աստ վա ծա սեր, 

ե կե ղե ցա կան ներ` հպարտ, դա տար կա կյաց, զրա խոս, ան բան, ծույ լեր, ատող ար վեստ ներ 
և վար դա պե տա կան խոսք, սի րող ներ առու ծա խի, նվա գա խա ղու թյան ու ծաղ րեր գու թյան, 
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ա շա կերտ ներ` ծույլ ուս ման մեջ և վար դա պե տել փու թա ցող, որոնք նախ քան տե սու թյու նը̀  
աստ վա ծա բա նող,

 դա տա վոր ներ` տմար դի, ստա խոս, խա բող, կա շա ռա ռու, իրա վունքն ու ար դա րու թյու նը 
չընտ րող, ան հաս տատ, հա կա ռա կող,

 զո րա կան ներ` անա րի, սնա պարծ, զի նա տյաց, ծույլ ու հեշ տա սեր, ան ժուժ կալ, կո ղոպ տիչ, 
գի նար բու, ավա զակ նե րին հա մա բա րո,

 ժո ղովր դա կան ներ (աշ խար հա կան ներ)` ամ բար տա վան, ստա հակ, մե ծա խոս, անաշ խատ, 
ար բե ցող, վնա սա րար11, 

և իրո ղու թյուն է տա ռա պա լի, «ի ներքս ըն թա ցե ալ» հա ռաչ մամբ ու ար տոսր ավա ղե լի, առ-
հա սա րակ, սի րո և ամո թի վե րա ցումն ամեն քից12։

DC
 Մարդ կանց ազ գե րի կյան քում ոչ բո լո րը, բայց և բա զում են ու առա վել̀  

ան ձինք ևկամ13 մարդ կային գոր ծեր, գի տու թյուն ներ ու կա ռույց ներ, որ գո
յու թյուն ունեն այս աշ խար հում իրենց կոչ մանն ան հա մա պա տաս խան լի նե լու
թյամբ` մատն վե լով ունայ նու թյան, այ լա կերպ ված իրենց ան ստույգ ու նաև ան
բա րի իմաս տում, և հենց դա է նրանց շնոր հա զուրկ, հո գե կո րույս ու իմաս տա
զուրկ անիս կա կան գո յու թյու նը։ 

11 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 363-365:
12 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 362 և 364:
13 Հայերենում ընդունված է «և կամ»-ը գրել առանց միասնացման «-» գծիկի, սակայն հայոց 
լեզվում սկզբունքորեն չի արգելվում այդկերպ գործածությունը, այլ` մտքի առանձնահատուկ իմաստ-
ներ արտահայտելու անհրաժեշտությամբ` իրենում ունի և ընձեռում է կապակցման ստեղծա գոր-
ծական ընդարձակ տեսադաշտ ու հնարավորություններ, որ և աստ ու հետայսու` մենա գրության 
ողջ շարադրանքում նախընտրելի է իրագործել` տվյալ մտքում միևնույն ու ընդհանրական իսկու
թյուն հայտող այնպիսի իմաստ բացորոշելու համար, որում հայտնա բանյալ իսկությունը որպես 
այդ պիսին է` ոչ միայն առաջին` «և»ով կապակցվող մեկ իմաստի, գուցե և երկրորդ ու երրորդ` 
«կամ»ով առանձնացող ուրույն երկու իմաստների, ինչպես նաև չորրորդ` «և կամ» առանց միաս -
նաց ման գծիկի կապակցման եղանակով վերոնշյալ երեք («և»-ի` մեկ ու «կամ»-ի` երկու) իմաստ-
ների նույնպես առանձնացող ու փոխհամե մատությամբ որոշարկվող հնարավոր տար  բե րակ ների 
մասնավոր պարագայում, այլև այդ ամենայն առանձնակի հնարավորություններն իրե նում միա-
վորյալ ունեցող և իմանալի դարձնող բազմաբովանդակ ու առավելաչափ համընդգրկուն հին գե րորդ 
իմաստի հստակորեն արտահայտ ված մեկ-միասնականությանն իր վերաբերությամբ ևս: Այս կերպ 
կա պակցումով մտքի բանաձևի ճշմարտությունը հաստատագրվում է արդեն հինգ դեպքով հնա
րավոր ընթերցման բոլոր պարագաներում, առաջինը` «և» կապակցման եղանակով միացյալ` 
«անձինք» և «մարդկային գործեր», երկրորդն ու երրորդը` «կամ» կապակցման եղանակով առանձ-
նացող ու երկու հնարավորությամբ` միայն «անձինք» ու միայն «մարդկային գործեր», չորրոր դը` 
առանց գծիկի «և կամ»-ով նույնպես առանձնացող նշյալ տարբերակներով և, որպես հինգերորդ, 
միաս նացման գծիկ ունեցող «և-կամ»-ով` վերոնշյալ չորս տարբերակները, որոնցում և` առանց գծի կի 
իմաստը նույնպես իրենում ներընդգրկող, միաբերող ու համայնող և որպես մեկ-միասնություն հնա-
րատրող ընթերցմամբ:
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 Ի ՄԱՍ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 

«Ի մաս տու թյու նը ճշմար տու թյան (տե սա
կա նի) և բա րու (գործ նա կա նի) հաս կա ցումն 
ու կա տա րումն է` ը ստ մարդ կային կա րո ղու
թյան»14։

Ռ. Ք.

Ըստ Ժա մա նա կա կից գի տու թյան հայե ցա կար գի, մար դը Գոյի (հա մայն գոյի) 
կամ աշ խար հի նկատ մամբ բաց է զգա յու թյուն նե րով, զգաց մունք նե րով և 
մտա ծո ղու թյամբ։

DC 
Եվ ասե լով` «Գոյ», «հա մայն գոյ», «աշ խարհ», ը ստ ժա մա նա կա կից գի տու թյան 

հայե ցա կար գի, ամե նա լայն առու մով նկա տի է առնվում բնաշ խար հի, մարդ կային 
աշ խար հի և մշա կույ թի աշ խար հի̀  ժա մա նա կըն թաց իրենց դի նա մի կայով նախ կի-
նում ու ներ կա յում կա յա ցյալ և ապա գա յում որ պես կա յա նա լի հնա րա վոր ամե նայն 
իրո ղու թյուն նե րը։ 

DC 
Ըստ քրիս տո նե ա կան ուս մուն քի, Ա ստ ծո արա րյալ աշ խար հը սոսկ նյու թե ղեն և 

մի միայն այդ չափ իր որա կով` սահ մա նա փակ ու աղ քա տիկ չէ, այլ̀  առա վել հա րուստ` 
իրե նում ը նդ գր կե լով ան տե սա նե լիհոգևոր ու տե սա նե լինյու թե ղեն աշ խարհ նե-
րը, և առա վել հա րուստ է նաև մարդ կային սե ռի բնու թյան օ ժտ վա ծու թյու նը̀  իր ինք
նու թյան և աշ խար հում յու րա հա տուկ իր կե ցո ղու թյան մեջ։ Մար դու բա ցու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րը նույն պես առա վել են։ Մար դը Գոյի (հա մայն գոյի) նկատ
մամբ բաց է հա վա տով, մտա ծո ղու թյամբ, զգաց մունք նե րով ու զգա յու թյուն
ներով։

DC 
Իսկ ասե լով` «Գոյ», «հա մայն գոյ», «հա մաշ խարհ» (ու նի վեր սում), ը ստ քրիս-

տո նե ա կան ուս մուն քի, նկա տի է առնվում, աստ վա ծային և մարդ կային իրո ղու
թյուն նե րը: «Աստվածային իրողություններ» հասկացությամբ նշվում է ողջ հոգևոր 
երկինքը̀  Աստծուց ներքո ամենայն զուտ հոգևոր գոյավորների̀  հրեշտակների, 
երկնային Երուսաղեմի… բոլորումն ու նաև հենց կատարը̀  Աստված, իսկ «մարդկային 
իրողություններ» հասկացությամբ նշվում է մարդկային բանական հոգուց և մարդու 

14 Դավիթ Անհաղթի «Սահմանք իմաստասիրութեան» աշխատության էջերում արտահայտված 
մտքերն ի մի բերելով` կարելի է վերահասու լինել և որպես ասույթ ձևակերպել մարդկային կարո ղու-
թյանը մատչելի իմաստության նաև հենց այդ բանաձևը: Ճշմարտությունը որպես տեսական և բարին 
որպես գործնական իմաստություն ըմբռնելու և միմյանցից տարբերելու մասին տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, 
Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփա յա կանք, աշխ. Ս. Արևշատյանի, Եր., 
1980, էջ 85-86:
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անձից ներքո̀  ամենայն գոյավորների և ուրեմն` ողջ բնաշխարհի բոլորումն ու նաև 
հենց կատարը̀  մարդկային բանական հոգին ու հենց մարդու կատարյալ անձը̀  իր 
հոգե-մարմնավոր գոյության ամբողջականությամբ15։

DC
 Մարդ կային բա նա կան հո գու կա րո ղու թյուն ներ, ուս տի և` մարդ կային բա

նա կա նու թյան զո րու թյուն ներ են` և՛ հա վա տը, և՛ միտ քը, որ և ներ կա յա նում են 
որ պես բա նա կան հա վատ ու միտք։

DC
 Հա մայն աշ խար հի, որում և` մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի 

եղե լա կա նա ցած որ պի սու թյան և հնա րա վոր նախ ընտ րե լի գո յու թյան իս կու թյուն 
են ստու գու թյամբ հայ տում ոչ միայն մտքի ճշմար տու թյուն նե րը` իրենց մտա կա
պակ ցային ապա ցույց նե րով, այլև հա վա տի ճշմար տու թյուն նե րը` իրենց վերմ
տային իմաս տու թյան խորհր դի մաց ու բա նա կա պակ ցային ապա ցույց նե րով։

DC
 Սոսկ կար ծիք է, թե` իմաս տու թյուն ու հենց իս կո րեն գի տա կան կա րող են լի նել 

լոկ մտքի ճշմար տու թյուն նե րը, այլ ոչ̀  հա վա տի ճշմար տու թյուն նե րը։

DC
 Կար ծիք է, թե` բուն ու իս կա կան գի տու թյու նը բաղ կա նալ կա րող է ոչ հա վա տի 

ճշմար տու թյուն նե րով, այլ̀  մի միայն մտքի ճշմար տու թյուն նե րով։

DC 
Այս կար ծի քը մի ջին դա րե րից ան դր ի վեր տար բեր իր ար տա հայ տու թյուն նե րով, 

շեշտ վա ծու թյամբ ու բազ մայլ ոլորտ նե րում ներ թա փանց վա ծու թյամբ̀  նաև այժ մյան 
ներ կայի գի տա կան մտքում ներ թա փանց ու ներ գոր ծուն կան խա դա տու թյուն է։

DC
 Կան խա դա տու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նից, ը ստ հեր մենև տի կայի տե սա բան ու փի-

լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի ռահ վի րա` Հ.-Գ. Գա դա մե րի, թեև լիո վին ազատ վել 
ան հնար է, սա կայն հաս կաց ման գոր ծըն թա ցում ոչ-ճշմա րիտ կամ ոչ-օ րի նա վոր կան-
խա դա տու թյուն նե րը հարց մամբ բա ցա հայ տել ու կա սեց նել̀  հնա րա վոր ու ան հրա ժեշ-
տո րեն պի տո յա կան է16։

15 Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփա յականք, 
աշխ. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 60:
16 Տե՛ս Гадамер Х.-Г., Истина и метод, М, 1988, էջ 353-354. տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ 
Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 134-135:
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DC 
Որևէ միտք կա րող է չկա յա նալ որ պես որևի ցե գոյի գո յու թյու նը մտա ռող և դրա 

բնու թյունն ու իս կու թյու նը բա ցա հայ տող և-կամ նկա րա գրող միտք̀  ը ստ իր կոչ-
ման, այլ̀  իր անիս կա կան գո յու թյամբ ներ կա յա նալ որ պես կար ծո ղա կան, որ-
քա նով այն տվյալ գոյի որ պես այդ պի սին գո յու թյունն է աց նող և ուրեմն` է ա կան 
ատրիբուտներից որևորը կանխադատությամբ ու միակողմանիորեն գերադրող 
(հիպոստազի ենթարկող), իսկ առավել հաճախ` էական ատրիբուտներին անիմա` 
ակցիդենցիալ հատկությունն իբրև թե էական թյուրհասկացող բանաձև է:

DC
 Կար ծի քից լիո վին այլ է մտքի կո չումն ու իս կու թյու նը։ Մտ քի որ պես այդ պի սին 

գո յու թյան կո չումն ու իս կու թյունն է` այս կյան քում քննու թյան առնե լով գոյն 
իր գո յու թյան իս կու թյան ևկամ անիս կու թյան մեջ, այ նուա մե նայ նիվ, նպա
տա կում խոր և հենց վե րըն թաց խորհր դա ծու թյամբ խո կալ գոյն իր իս կա կան 
գո յու թյան մեջ, այ սինքն` գոյն իր իս կու թյունն իրե նում ունե ցող գո յու թյամբ, 
և այս կերպ` հա սու լի նել ու բա ցա հայ տել հենց իս կու թյու նը և այդ իս կու թյու նը 
հայ տող իմաս տում` իմաս տու թյան խոր հուր դը։

DC 
Ի մաստ նա ցյալ հա վա տով ու հա վա տա ցյալ մտքով, Ճշ մար տու թյան ու բա

րու ար դա րու թյամբ հար դա րյալ ամե նայն իր բա ցու թյամբ է ներ կա յում մար դը` 
Ա ստ ծուց ան բա ժան, աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի միա ցյալ 
աշ խար հում։

DC 
Աստ վա ծային և մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի իս կու թյա նը մար դը, ը ստ իր 

կա րո ղու թյան, հա սու է հա վա տով թևա վոր ու թռու ցյալ̀  վե րի նը խոր հել ի զո
րու մտքի և մտքով ճշմար տյալ ու սնո տիա պաշ տու թյուն նե րից ձեր բա զա տյալ 
հա վա տի` այս կերպ փոխ ներ գոր ծուն հա մա գոր ծակ ցու թյամբ։

DC
Ք րիս տո նե ա կան հա վա տի ճշմար տու թյուն նե րը և մտքի ճշմար տու թյուն նե

րը, եթե պրո ֆա նա ցիայի չեն են թարկ վում և դիտ վում են իրենց կոչ ման մեջ ու 
հա մա պա տաս խան իրո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ, որ պես մարդ կային ինք նու
թյան բա ցու թյան տար բեր և փոխլ րաց նող զո րու թյունու նա կու թյուն նե րով 
(հա վա տով և մտքով) հա սու ճշմար տու թյուն ներ, մարդ կային հո գուն բա ցա
հայ տում ու ներ կա յու թյան են մատ չե լի դարձ նում փոխլ րաց նող իմաս տու թյան 
խոր հուրդ ներ։
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DC 
Ան բո վան դա կե լի Ի մաս տու թյու նը` և՛ Ի րե նում` ը ստ Ին քյան Իր գո յու թյու

նում, և՛ նույ նիսկ մարդ կային ան ձին, ը ստ նրա բա նա կան հո գու կա րո ղու թյան, 
Իր ներ կա յու թյու նում չու նի ամենևին որևէ հա կա սու թյուն հա վա տի ճշմար տու
թյուն նե րի ու մտքի ճշմար տու թյուն նե րի միջև, այլ̀  միայն խա ղա ղու թյուն։

DC
 Մարդ կային բա նա կան հո գուն հա սու հա վա տի ճշմար տու թյուն նե րի և իս

կա կան գի տու թյան միջև չկա և ոչ մի հա կա սու թյուն, այլ̀  միայն խա ղա ղու
թյուն ու ներ քին միու թյուն։

DC
 Մարդ կային բա նա կան հո գու կա րո ղու թյա նը հա սու̀  հա վա տի ու մտքի 

ամե նայն ճշմար տու թյուն ներն իրե նում բո վան դա կող իմաս տու թյու նը ան սխալ 
ու համ ընդ հա նուր գի տե լիք է և ներ կար գա վոր իր ամ բող ջա կա նու թյամբ` նաև 
գի տու թյուն` սնո տիու թյու նից զերծ ու իմաս տու թյան ներկրթյալ հա վատ և հա
վա տով ներկրթյալ միտք ունե ցող ան ձանց` առ իմաս տու թյուն բա ցու թյանն ու 
հաս կաց մա նը մատ չե լի։

DC
 Մարդ կային միտ քը բնույ թով զա նա զան` աստ վա ծային ու մարդ կային իրո

ղու թյուն ներ ուսում նա սի րե լով, կոչ ված է իս կու թյուն հայ տող իմաս տու թյան, 
ան հա տա կան իր փոր ձա ռու թյան ստու գու թյամբ ու ը նդ հան րա կա նու թյամբ 
կա յաց նե լով ամե նայն գի տու թյուն և բա նա կան ու պի տա նի ար վեստ։

DC 
Ընդ հան րա պես, գի տու թյան է ա կան ու հիմ նա րար խնդիրն է` հաս կա նալ և 

մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել մարդ կային հաս կաց ման կա րո ղու թյա նը մատ չե լի 
իմաս տու թյու նը` ճշմար տու թյու նը (տե սա կա նը) և բա րին (գործ նա կա նը)։

DC
 Եվ բուն գի տու թյու նը` իս կա կան ու կա տա րյալ, որին և հարկ է ձգ տեր ու 

ներ քուստ կա յա ցյալ ու կեր պա ցյալ̀  աճեր ոչ միայն բո լոր` նախ կին ու նաև մեր 
այժ մյան, այլև ամե նայն` եղե լա կան ու այլ ևս հնա րա վոր ժա մա նակ նե րի գի
տու թյու նը, ամե նայն ճշմար տու թյունն (տե սա կա նը) ու բա րին (գործ նա կա նը) 
իրե նում բո վան դա կող իմաս տու թյա՛ն գի տու թյունն է` ը ստ մարդ կային կա րո
ղու թյան։



20     Նախաշավիղ

DC
 Գի տու թյունն այն ժամ, այն կերպ ու այն չափ է գի տու թյուն, երբ սկզբուն քո

րեն դի տա վո րու թյուն ու կա տա րում ունի̀  հաս կա նալ ու բա ցա հայ տել իմաս
տու թյուն։

DC
 Քան զի իր իս կու թյունն իրե նում ունե ցող և ուրեմն` իս կա կան ու կա տա րե

լու թյան ձգ տող գի տու թյու նը հենց իմաս տու թյան գի տու թյուն է։

DC 
Եվ եթե գի տու թյունն ու մաս նա վո րա պես` պատ մա կան գի տու թյու նը հե տա

մուտ չէ իմաս տու թյան ու հենց իմաս տու թյան գի տու թյուն չէ, ապա` չգի տի և 
որևէ ինչ ու չգի տի իս կու թյուն և այն ամե նը, ին չը կար ծում ու հա վակ նում է, 
թե` գի տի, սխալ գի տի։

DC 
Իսկ եթե գի տու թյունն ու մաս նա վո րա պես` պատ մու թյու նը չգի տի իս կու

թյուն ու իմաս տու թյուն, չգի տի և ոչինչ, և այն, ին չը կար ծում է, թե` գի տի, չգի
տի այն պես, ինչ պես պի տո էր գի տե նալ։

DC
 Գի տու թյունն այն ժամ, այն կերպ ու այն չափ է ճշմար տու թյամբ գի տու թյուն, 

երբ ինք նա հաս կա նում ու կա յա նում է որ պես աստ վա ծային ու մարդ կային իրո
ղու թյուն նե րի ևկամ ամե նայն գոյի գո յու թյան որևէ մաս նա վոր ոլոր տի իս կու
թյու նը հայ տող իմաս տի, որում և` իմաս տու թյան գի տու թյուն։

 ՊԱՏ ՄԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒՆ

«Պատ մու թյուն ներն իմաս տու թյան աղ
բյուր են, իմաս տու թյան մարդ կային փոր ձա ռու
թյուն ու գի տու թյուն»։

Ռ. Ք.

 Պատ մու թյան գո յու թյան իմաս տի առն չու թյամբ ֆրան սիա ցի միջ նա դա րա գետ 
ու պատ մու թյան տե սա բան Մարկ Բլո կը գրում է «̀ան ցյա լի չի մա ցու թյու նը ոչ միայն 
վնա սում է ներ կայի ճա նա չո ղու թյա նը, այլև վտան գում ամե նայն փորձ` գոր ծե
լու ներ կա յում»17։

17 Блок М., Апология истории, М., 1986, с. 25.
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DC 
Ըստ այդմ` սույն նա խա շա վի ղի և ապա` բուն հե տա զո տու թյան ը նտ րու

թյունն ու դի տա վո րու թյունն է` հաս կա նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել Մով
սես Խո րե նա ցու պատ մա կան եր կում աս վա ծում ևկամ աս վա ծով` ըն թեր ցո ղի 
հաս կաց ման սի րուն ու խորհր դա ծու թյա նը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, 
մատ չե լի իմաս տու թյու նը։

DC 
Ար շակ Տեր-Մի քե լե ա նը գրում է. «Դեռևս պետք է հաս կա նալ Խո րե նա ցու 

պատ մու թիւ նը. դեռ պետք է որո ճալ այդ մեծ հս կայի հա րուստ մտքե րի ամ
փոփ, բայց բազ մա բո վան դակ ար տա յայ տու թիւ նը»18։

DC
 Պատ մա փի լի սո փա յու թյուն են` պատ մու թյան բնու թյու նը կամ` պատ մու

թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը հար ցա դրող ու բա ցա հայ տող 
ուսում նա սի րու թյուն նե րը։

DC
 Պատ մու թյան իմաս տա սի րու թյան, պատ մու թյան տե սու թյան և հենց պատ

մա գի տու թյան ան հրա ժեշ տո րեն պի տո յա կան ու նաև նախ ընտ րե լի անե լիք
կա տա րում ու կա տա րե լա գոր ծու թյուն է, որ պես պատ մու թյան ինք նա հաս կա
ցում, հար ցա դրել ու բա ցա հայ տել այն իմաս տու թյու նը, որի գի տու թյուն է հենց 
պատ մու թյու նը։

DC 
Եվ պատ մա փի լի սո փա յու թյուն են` պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն կամ 

պատ մա գի տու թյու նը որ պես այդ պի սին կա յաց նող այն ուսում նա սի րու թյուն
նե րը, որոնց սկզբուն քային դի տա վո րու թյու նը, կեր պա րա նումն ու կա տա
րումն է` հաս կա նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան 
և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու
թյու նը հայ տող իմաս տու թյու նը, որ և կն շա նա կի̀  պատ մո ղա բար աս վա ծում և 
պատ մու մի կեր պում պա հյալ իմաս տու թյու նը։

DC
 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա խորհր դա ծու թյուն նե րում պատ մա գի տու թյան և 

պատ մա փի լի սո փա յու թյան գո յու թյան հա մար է ա կան ու հիմ նա րար խնդիր է 

18 Տեր-Միքելեան Ա., Խորենացին քննադատութեան մեջ - «Լումայ», գիրք Ա, 1900, էջ 327:
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ներ կա յա նում` մարդ կային կյան քի մշա կու թային հետ քե րից, որում և`  իմաս
տու թյան ան գիր ու գրա վոր աղ բյուր նե րից որ պես պատ մե լիք հաս կա նալ և 
մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի 
նախ կին և եր բեմն ներ կա յում շա րու նա կա կան նշա նա կա լի եղե լու մի19` պատ
ճառնե րով հան դերձ, զո րու թյունն ու կար գա վո րու թյու նը և այ սու̀  բո վան դակ 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տու թյու նը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան։

DC
 Պատ մու թյան առա ջաց ման սկզբուն քային նա խա դրյալ է և մարդ կու թյան 

կյան քում այն որ պես ան հրա ժեշտ կա րիք է նկա տել տա լիս այս աշ խար հում 
մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի ժա մա նա կըն թաց ու ան ցո ղիկ գո յու թյու նը։

DC
 Պատ մու թյու նը մար դու (մարդ կանց)̀  եր կինք գնա լու ճա նա պար հին երկ րի 

վրա թողն ված հետքն է։

DC
 Կան նաև պատ մու թյուն ներ, որ մարդ կանց` մո լու թյան ու կորս տյան ճա նա

պարհ նե րին` նույն պես երկ րի վրա թողն ված հետ քեր են։

DC
 Պատ մու թյու նը բո վան դակ կյան քի եղե լումն իր բուն իս կու թյամբ է աց նող 

մա սե րից` ամ բող ջի հյուս մամբ իմաս տա վո րող միտք ու տե սու թյուն է։

DC
 Պատ մու թյու նը ժա ման կա հոս այս աշ խար հի ու կյան քի ան հե տա ցող մա

սերն իրենց է ա կան իմաս տով ներ կային կա պակ ցող ու ապա գային բա րե կար
գու թյուն հնա րա վո րող ամ բող ջը հաս կա ցող ու մեկ նո րո շող խորհր դի մաց տե
սու թյուն է։

DC
 Պատ մու թյուն ներն իմաս տու թյան աղ բյուր են` մարդ կանց, ազ գե րի ինք նու

թյան կա յաց ման, նրանց բազ մայլ և ներ քուստ բազ մա բո վան դակ կեն սա կեր
պե րի վե րա բե րյալ իմաս տու թյան սե ռի̀  մարդ կային փոր ձա ռու թյուն ու գի տու
թյուն։

19 «Եղելում» հասկացության վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս «Պատմության խնդրակարգը» ենթա-
վեր նագրի 13-րդ կետի շարադրանքում տրված մանրատառ բացատրությունում:
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DC 
Իսկ հու մա նի տար գի տու թյուն նե րում, ը նդ սմին և` պատ մու թյու նում, տեքս

տամշա կու թային իրո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ ըն թեր ցա նու թյան տե սու թյու
նում մտքի կո չումն ու իս կու թյունն է` խորհր դա ծել և հա սու լի նել տեքս տում 
ևկամ տեքս տով բուն աս վո ղում ի պահ̀  ուղ ղա կամ այ լաբա նու թյամբ հայտ
նյալ իս կու թյան իմաս տին և դրա նում` իմաս տու թյան խորհր դին։

DC
 Տա րա ծու թյունն ու ժա մա նա կը մարդ կանց բա ժա նում են մի մյան ցից, պատ

մու թյու նը` միաց նում։

DC
 Տա րա ծու թյունն ու ժա մա նա կը տա րան ջա տում ու զա տո րո շում են մարդ

կանց, իսկ պատ մու թյու նը` իս կու թյուն հայ տող իմաս տով և հենց իմաս տու
թյան խորհր դով` հաս տա տում միաս նու թյուն։ 

DC
 Պատ մու թյու նը աս ման է բե րում մարդ կանց ազ գե րի կյան քում է ա կա նը, 

որով և` հաղ թում նույն կյան քի ժա մա նա կային ան ցո ղի կու թյու նը։

DC
 Պատ մու թյու նը կյան քի և նրա նում է ա կան իմաս տի հաղ թա նակն է ժա մա

նա կի ու մահ վան նկատ մամբ։

DC
 Պատ մու թյու նը իրե նում ևկամ իրե նով աս ման բեր վող իս կու թյու նը հայ

տող իմաստ է և որ պես հենց իմաստ ու իմաս տու թյուն` հաղ թում է ժա մա նակն 
ու ժա մա նա կայի նը։

DC
«Ի մաս տի» կո չումն ու իս կու թյունն է` լի նել սկզբուն քո րեն ժա մա նա կից ու 

ժա մա նա կային գե րու թյան կա պանք նե րից դուրս ու ազատ, և այս աշ խար հում 
մար դու հո գեմարմ նա վոր գո յու թյան կո չու մը, իս կու թյունն ու նախ ընտ րե լի 
կա տա րումն է սկզբուն քո րեն այդ պի սին` այս կյան քի ժա մա նա կային ըն թաց
քի մեջ մարմ նա վոր իր գո յա կա նու թյամբ որ պես իսկ մահ կա նա ցու կե նա լով 
աշ խար հում, այ նուա մե նայ նիվ, որ պես իսկ հո գի, հաղ թա հա րել ժա մա նակն ու 
այս կյան քում ժա մա նա կային գե րու թյան կա պանք ներն ու ան ցո ղի կը իմաս տի 
ու իմաս տու թյան մեջ, և այդ պի սի իմաս տու թյու նից ամենևին էլ հե ռու չէ ճշմա
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րիտ ու իս կա կան գի տու թյու նը և որ քան էլ զար մա նա լի թվա` նույ նիսկ և հենց 
պատ մա կա՛ն գի տու թյու նը` կյան քում իրավ ար դա րա բան ու կա տա րե լու թյան 
ձգ տող իր իս կա կան գո յու թյան պա րա գա յում։

DC
Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը դեպքերի եղելության սոսկ 

հիշատակությունն ու ժամանակագրությունը չէ, այլ̀  մարդկանց ազգերի 
կյանքի իրադրություններում իմաստության ու ամենայն բարյաց առիթի ու 
հնարավորության և ի համեմատ այդ կոչման, ըստ առավել կամ նվազ մարդ
կային ձգտումի ու կարողության` կյանքի ու մշակույթի գործերում դրանց 
կատարումի և հոգեկեցույց ու կենարար անձկալի ներկայության ձեռքբերման 
կամ կորցրած հնարավորության հասկացումն ու մեկնողաբար բացորոշումը:

DC
 Ըստ նրա, պատ մու թյու նը աշ խար հի և կամ կյան քի իրա դար ձու թյուն նե րի 

ու մարդ կային գոր ծե րի̀  փոխ կա պակց ված ըն թաց քով որ պես այդ պի սին կա
յաց ման բուն եղե լու թյու նը չէ, այլ̀  այդ ամե նի իս կու թյունն ու իմաս տու թյան 
խոր հուր դը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, որո նող ու հա սու գի տե լի քը։

DC
 Պատ մու թյու նը աշ խար հի, որում և կյան քի, նշա նա կա լի եղե լու մի̀  առ մարդ 

ևկամ մարդ կային բա նա կան հո գի ու միտք հայտ նու թյունն ան հրա ժեշ տո րեն 
ու իրա պես կա յաց նող «լե զու» ու իմաս տա վո րում է։

DC
 Մարդ կային լե զուն երկ նային և երկ րային իրո ղու թյուն նե րի ու նաև մարդ

կային երևա կա յու թյամբ մտա ցա ծին իր բնու թյամբ հնա րա վո րի մեկ նու թյուն է։

DC 
Ինչ պես լե զուն է «երկ նային» ու «երկ րային» հա մաշ խար հի (ու նի վեր սու մի), 

լի նող ու անց նող կյան քի, իրա կա նի ու նաև մարդ կային երևա կա յու թյամբ ու 
մտոք հո րին վա ծի հաս կա ցու թյուն, որում և` հաս կաց վա ծու թյուն ու մեկ նու
թյուն, այն պես և պատ մու թյու նը սկզբուն քո րեն տե ղի ունե ցած ամե նայ նի̀  աշ
խար հի ևկամ կյան քի «լե զուն» է` ամ բող ջա կան տի ե զե րա կան իրա դար ձու
թյան հաս կաց(ված)ու թյուն ու մեկ նու թյուն։

DC
 Պատ մու թյունն իր իս կա կան գո յու թյամբ ներ կա յու թյան պա րա գա յում 

պատ մում է աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի և առա վե լա պես` 
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այս աշ խար հի ու մարդ կային այս կյան քի իս կը հայ տող իմաստ, ը ստ մարդ
կային կա րո ղու թյան։

DC 
Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, ը նդ հան րա պես` պատ մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` 

հայոց պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին` իրե նում պատմ վող ու որ պես նշա նա
կա լի̀  ներ կա յա վոր վող մարդ կային ու նաև հայոց կեն սաշ խար հի20, որում և` 
մարդ կային ու հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի հաս կաց(ված)ու թյուն 
ու մեկ նու թյուն է։

DC
 Պատ մու թյու նը հաս կա նա լով ու պատ մե լով մարդ կային ինք նու թյան ու 

կյան քի մշա կու թո րեն նշա նա կա լի եղե լում, նաև ինքն է կա յա նում որ պես մշա
կու թո րեն նշա նա կա լի իրո ղու թյուն։ 

DC
Մ շա կույ թը յու րա քան չյուր ան ձի ու ազ գե րի մարդ կային ինք նու թյան ու կեն

սա կեր պի̀  առա քի նո րեն կար գա վոր և առինք նող, որով և` նախ ընտ րե լի ու 
առա վել կա տա րյալ, հոգևոր լի նե լու թյան հաս տատ մանն ու փրկու թյա նը կոչ
ված` ոգենյու թե ղեն կամ հո գեմարմ նա վոր գո յու թյամբ օ ժտ ված` մտա, հո
գե ու ձե ռակերտ ավան դու թյուն է։

DC
 Քան զի փրկու թյան և Ա ստ ծո հետ միու թյան գերխնդի րը մարդ կային երա

զան քի կա տա րե լու թյուն է և կյան քի, ստեղ ծա գոր ծու թյան ու մշա կույ թի բա
րեն շա նա կու թյան հիմ նո րոշ սկզբունք։

DC
Մ շա կույ թը մարդ կային ստեղ ծա գոր ծու թյուն է` մարդ կային ինք նու թյան ու 

կեն սա կեր պի առ իմաս տու թյուն և ամե նայն առա քի նու թյուն ու բա րե կար գու
թյուն կրթու նակ։

20 «Կենսաշխարհը» Է. Հուսեռլի «Lebenswelt» հասկացությունն է, աստ` վերաի մաս տավորված որ-
պես հայդեգերյան գոյութենական ֆենոմեն: «Կենսաշ խարհ» ասելով, մտքի այս բանաձևում ու նաև 
հե տա  գա շարադրանքում նկատի է առնվում ոչ սոսկ հուսեռլյան` մարդկային բանականությունում 
ներ կա զուտ իդեական ֆենոմեն, այլ` մինչ իր այդկերպ ներկայությունը, ըստ Արիստոտելի, արդեն 
իր կան խագոյությունն ունեցող գոյավոր, որ և միայն սկզբունքորեն հնարավորում է իր զուտ իդեա-
կան ներկայությունը մարդկային բանականությանը: «Կենսաշխարհը»` մարդկային կեցողությանն 
իր համագոյակից ներկայության կերպի` աստ արդեն իդեական-նյութեղեն երկմիասնությամբ և ոչ 
այլևս սոսկ բանականությունում իր զուտ իդեականությամբ, իմանալի է որպես հայդե գերյան գոյու-
թենա կան (գոյա-գոյաբանական) ֆենոմեն: «Կենսաշխարհ» գոյութենական ֆենոմենի հասկա ցության 
մեջ արդեն իսկ հասկացված և իդեականացած (կամ ոգեղենացած) և ուրեմն` նաև զուտ իդեականի 
(կամ ոգեղենի) կերպի մեջ է ներկայացյալ նրա գոյությունը:
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DC
Մ շա կույ թին սկզբուն քո րեն ներ հա տուկ է մարդ կային ինք նու թյա նը, կեն

սա կեր պին ու հենց իրեն` մշա կույ թին իսկևիսկ կրթա կան` հո գե կե ցույց ու կե
նա րար նշա նա կա լիու թյուն, և կրթո ղա կա նու թյամբ այդ ամե նայ նը ներ կա տա
րե լա գոր ծե լու ու առա վել բա րե կարգ գո յու թյան մեջ հաս տա տե լու պո տեն ցիա 
ունե ցող մարդ կային ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն են իս կո րեն մշա կույթ։

DC 
Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է որ պես կրթա կան 

և ուրեմն` մարդ կային ինք նու թյան բա րու թյա նը, իմաս տու թյա նը և ա մե նայն 
առա քի նի ու մարդ կու թյա նը պի տա նի կյան քի գոր ծե րում քա ջու թյանն իր 
կրթու նա կու թյամբ` որ պես հենց զո րա կից ու աջա կից մշա կույթ։

DC
 Պատ մու թյունն իր կոչ մա նը հա րա զատ և ուրեմն` իր իս կա կան գո յու թյամբ` 

ներ կա յա նում է առ Ճշ մար տու թյունն ու Բա րին` կրթա կան և որ պես այդ պի սին` 
հենց իս կա կան մշա կույթ։

DC
Ղևոնդ Ա լի շա նը գրում է. «Խո րե նաց ւոյն ջանքն էր ճշմա րիտ պատ մու թիւն 

գրել, վասն զի բուն պատ մու թյան հո գին ալ ճշմար տու թիւնն է»21։

DC
Ընդ հան րա պես` պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու հայոց 

պատ մու թյան մար մի նը մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու
մի պա տումն ու գիրն է, իսկ պատ մու թյան հո գին` իմաս տու թյու նը։

DC
 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը «հո գի» 

է` խոր հուրդ ու իմաս տու թյուն, որ պա հյալ է ի պա տում ու գիր ար ձա նա ցյալ 
պատ մու թյան «մարմ նում»̀  ուսում նա սեր մարդ կային հո գուն ու կյան քին հղյալ 
ի ներ կա յու թյուն, հաս կաց մանն ու կա տա րու մին` ներկրթու թյուն, իմաս տու
թյան ու ամե նայն առա քի նու թյան կա տա րե լու թյուն։

DC 
Ըստ նրա, պատ մու թյան կո չումն ու նախ ընտ րե լի իս կու թյունն է` աշ խար հի, 

որում և` մարդ կային բո վան դակ կյան քի, նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյան պա

21 Ղևոնդ Ալիշան, Մովսես Խորենացի և իր հայոց պատմությունը – Երկեր, Եր., 1981, էջ 142:
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տու մա կերպ հյուս մամբ` ամե նայն ըն թեր ցա սե րի և ուսում նա սե րի հաս կաց ման 
սի րուն ու մտքի «ուշ»ին աս ման բե րել իմաս տու թյուն։

DC 
Ըստ այդմ` հայոց պատ մու թյու նը հայոց կեն սաշ խար հի, ինք նու թյան, կեն

սա կեր պի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի իմաս տա պա տում է` իրե նում 
հաս կա ցյալ ու մեկ նա բա նյալ և գու ցե իսկ` լոկ ակ նար կյալ իմաս տու թյան 
խորհր դով։

DC
 Եվ պատ մու թյա ն գո յու թյան ու մարդ կու թյան կյան քում մաս նակ ցու թյան 

բուն կո չու մը և ը ստ այդմ` նաև դի տա վո րու թյունն ու կա տա րումն է` կա յա նալ, 
հաս կաց վել ու մեկ նո րոշ վել որ պես իմաս տու թյան ներ կա յու թյուն` «ըն թեր ցա
սէր» և «ուսում նա սէր» ամեն քի մարդ կային ինք նու թյա նը, կեն սա կեր պին ու 
մշա կույ թին ի կա տա րե լու թյուն։

DC 
Աշ խար հի, որում և` կյան քի, մարդ կային ինք նու թյան ու մշա կույ թի բո վան

դակ եղե լու մի ճշմար տու թյանն ու բա րուն հե տա խույզ` աստ վա ծայի նի և հենց 
կե նա րա րի առա վե լու թյունն ու նվա զու թյու նը բա ցա հայ տե լով մարդ կային իրո
ղու թյուն նե րում, պատ մու թյու նը կոչ, հնա րա վո րու թյուն ու կրթու թյուն է ըն թեր
ցա սեր և ուսում նա սեր ան ձանց` իմաս տուն մտքի ու բա րեն շա նակ անե լի քի։

DC 
Եվ սա կայն, կան նաև պատ մու թյուն ներ, որ ան խոր հուրդ ու ինք նա կամ մտքի 

տե սու թյամբ քննե լով կյան քի, մարդ կային ինք նու թյան ու մշա կույ թի եղե լու մը, 
ան հա ղորդ ու անըն կալ են ճշմար տու թյանն ու բա րուն, աստ վա ծայի նի առա վե
լու թյանն ու նվա զու թյա նը և նույն պես կոչ, հնա րա վո րու թյուն ու կրթու թյուն են 
ան ձանց` զուտ ինք նա կամ, ան բա րի ու ոչնչա րար մտքի ու անե լի քի։

DC 
Իսկ առ Ա ստ ված առինք նող տե սա կան ու գործ նա կան իմաս տու թյան 

վար դա պե տա կան կա տա րու մը պատ մյալ ամե նայ նում ըն թեր ցո ղի հաս կաց
ման սի րուն ու մտքի «ուշ»ին է տե սա դրում պատ միչ ան ձի̀  պատ մու թյան իս
կու թյու նը հայ տող հայե ցա կար գի, գի տու թյան ու ար վես տա վո րու թյան, ը ստ 
մարդ կային կա րո ղու թյան, սկզբուն քային կա տա րե լու թյունն առ իմաս տու
թյուն։
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DC
 Պատ մու թյու նը հաս կա նա լով ու մեկ նորոշ մամբ պա տու մա կերպ հյու սե լով 

ու ներ կա յաց նե լով մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա
լի եղե լու մի իս կու թյուն, պատ մում է իմաս տու թյուն, որում ևկամ որով, ը ստ 
մարդ կային կա րո ղու թյան, տե սա նել տա լիս ու իմա նա լի դարձ նում Ա ստ ծո հո
գա ծու և խնա մա րար տես չու թյան խորհր դա վոր ներ կա յու թյուն։

DC 
Ըստ ս. Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյան և հենց հայոց պատ մու թյան կո

չու մը և ը ստ կոչ ման` իմաս տա լից ու նպա տա կային նրա գո յու թյու նը մար դու և 
կոնկ րե տո րեն` հայի ինք նա հաս կա ցումն է, ը ստ է ու թյան, մարդ կանց ազ գե րի 
ու կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք նու թյու նում, կյան քում ու մշա կույ թում ե ղե լա կա
նա ցած ու նաև հնա րա վոր իմաս տու թյան, ուս տի և` այդ ամե նի առա վել նախ
ընտ րե լի գո յու թյան հնա րա վո րու թյան հաս կա ցու մը։

DC
 Պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո

յու թյու նը կոչ ված է մար դու և մաս նա վո րա բար` հայի ինք նա հաս կաց մա նը` 
նրա ինք նու թյանն առնչ վող ամե նայ նի (իմա` աստ վա ծային ու մարդ կային իրո
ղու թյուն նե րի) կյան քում եղե լու մի իս կու թյան և հենց այդ առն չու թյան բուն 
նշա նա կու թյան հաս կաց մամբ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ։

DC
 Հար ցա դրել պատ մու թյան գո յու թյուն և հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել պատ մու

թյան և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյան գո յու թյան իմաստ, ը ստ ս. Մով սես 
Խո րե նա ցու, կն շա նա կի̀  հաս կա նալ մարդ կային ինք նու թյու նը, կյանքն ու մշա
կույթն առ Ա ստ ված առինք նող և իրենց ճշմա րիտ կո չու մի ու իս կու թյան մեջ 
է աց նող կե նա րար ու հո գե կե ցույց իմաս տու թյան խոր հուրդ։

DC 
Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու հայե ցա կար գի, պատ մու թյու նը մարդ կային ինք նու

թյան (կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք նու թյան), հա մա կե ցու թյան ու մշա կույ թի որ
պես այդ պի սին եղե լու մի իս կու թյան, որում նաև այդ ամե նի նկատ մամբ հո գե
կե ցույց կե նա րա րու թյան և առ Ա ստ ված առինք նու թյան զո րու թյուն ունե ցող 
իմաս տու թյան խոր հուր դի բա ցո րո շում է և այս առու մով` գի տու թյուն։
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DC 
Իր պատ մա կան եր կում Պատ մա հայ րը իմաս տա սի րում է առա քի նու թյուն

նե րը` աստ վա ծայի նը մար դու ինք նու թյու նում ու կյան քում, որոն ցով և մար դը 
նմա նյալ է Ա ստ ծուն, ը ստ արար չու թյան խոր հուր դի։ 

DC
Ն րա պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը ներ կա յա նում է` իր եր կում 

ուսում նա սիր վող մարդ կային իրո ղու թյուն նե րում` մարդ կայի նը մար դա բա նող 
և աստ վա ծայի նը աստ վա ծա բա նող պատ մա գի տու թյուն։

DC
 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա տե սու թյունն ու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար

գը հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի է ա կան եղե լու մի հոգևոր ու բա րե
կարգ վե րըն թա ցը և ան հոգևոր ու ան բա րե կարգ վա րըն թա ցը մար դա բա նող 
ու աստ վա ծա բա նող երկ միաս նու թյամբ իմաս տա սի րող պատ մա գի տու թյուն է։

Ռո միկ Քո չա րյան



ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

«Դեռևս պետք է հաս կա նալ Խո րե նա ցու 
պատ մու թիւ նը. դեռ պետք է որո ճալ այդ մեծ 
հս կայի հա րուստ մտքե րի ամ փոփ, բայց բազ
մա բո վան դակ ար տա յայ տու թիւ նը»։ 

Ար շակ Տեր-Մի քե լե ան22

Մուտք

Մուտք. 1.  Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյա նը նվիր ված 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը բազ մա քա նակ են և իրենց բնույ թով` զա նա զան։ 
Հայ ինք նու թյան ու կյան քի եղե լու մի, որում և̀  յու րա քան չյուր ան ձի և ողջ ազ գի պատ-
մա կան ու մշա կու թային ինք նու թյան գո յու թյան, այ սու և̀  հայոց պատ մու թյան հա մար 
տե սա կան ու գործ նա կան առու մով հիմ նա րար նշա նա կա լիու թյուն ունե ցող̀  ամեն-
քին հայտ նի այդ աշ խա տու թյու նը զա նա զան հար ցա դրու թյամբ ու հայե ցա կեր պե րով 
բազ միցս ուսում նա սիր վել է ինչ պես միջ նա դա րա գետ նե րի, այն պես էլ̀  մշա կու թային 
կյան քի ու իրո ղու թյուն նե րի այլ ժա մա նա կաշրջան նե րի հե տա զո տու թյան խնդրա կար-
գե րում մաս նա գի տա ցած պատ մա բան նե րի, բա նա սեր նե րի̀  գրա կա նա գետ նե րի ու 
լեզ վա բան նե րի, փի լի սո փա նե րի, սո ցիո լոգ նե րի, քա ղա քա գետ նե րի և այլ գիտ նա կան-
նե րի կող մից։ Ի մաս տուն պատ մա սա ցի ու պատ մա բա նի23 այս աշ խա տու թյա նը կր կին 
ու բազ մա կի ան դրա դարձ նե րի այլևայլ և դրան ցում նաև իս կո րեն է ա կան նշա նա կա-
լիու թյուն ներ, ը ստ իս, եղել են նախ կի նում ու կլի նեն նաև հե տա գա բո լոր սե րունդ նե րի 
«ներ կա» ժա մա նակ նե րում։

 Խո րե նա ցիա գի տու թյան մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ կա րե լի է առանձ-
նաց նել եր կու աս պեկտ ներ։ Ա ռա ջին աս պեկ տը մարդ կային բազ մա բո վան դակ 
կյան քի եղե լու թյունն է, որ և ուսում նա սիր վել է ազ գային ինք նու թյան, քա ղա քա կա-
նու թյան, պե տա կա նու թյան, ինք նու թյան ու կյան քի կար գա վոր ման և այլ խնդիր նե րի 
տե սան կյու նից բազ մա թիվ հա յա գետ նե րի աշ խա տու թյուն նե րում (Ս. Ա րև շա տյան, Ա. 
Ստե փա նյան, Գ. Խր լո պյան, Կ. Մի րու մյան և այ լոք)։ Ա ռա վել չա փով ուսում նա սիր վել 
է պատ մա գի տու թյան երկ րորդ աս պեկ տին առնչ վող բա նա սի րա կան ու պատ մա
տե սա կան խնդրա կար գը և որ պես այդ պի սին` հե ղի նա կային ինք նու թյան ու ժա-
մա նա կի ատ րի բու ցիայի, եր կի չոր րորդ դրվա գի հայտ նա բեր ման, աղ բյուր նե րի, ժա-
մա նա կա գրու թյան, տեքս տում առ կա բա նա սի րա կան, պատ մա կան նյու թի հա վաս-
տիու թյան ու նշա նա կա լիու թյան, հոգևոր ու տեքս տամշա կու թային ազ դե ցու թյուն նե-
րի և այլ խնդիր նե րը (Գ. Սարգ սյան, Ստ. Մալ խա սյանց, Մ. Մկ րյան, Լ. Մի րի ջա նյան, 
Ռ. Թոմ սոն, Ժ.-Պ. Մա հե, Ա. Մու շե ղյան, Ա. Մաթևո սյան, Ա. Թոփ չյան, Ն. Դա նի ե լյան 

22 Տեր-Միքելեան Ա., Խորենացին քննադատութեան մեջ - «Լումայ», գիրք Ա, 1900, էջ 327:
23 Մասնագիտական գրականության մեջ վաղուց ի վեր ճանաչում գտած ու հայտնի տեսակետ է այն, 
որ պատմական իր երկում Մովսես Խորենացին սոսկ պատմիչ չէ, այլև պատմաբան: «Խորենացին 
այն հեղինակներից չէ, որոնք միայն վերարտադրում են իրենց կարդացածն ու լսածը: Նա ոչ միայն 
պատմիչ է, այլև պատմաբան. և գերազանցապես պատմաբան է» (Սարգսյան Գ., Մովսես Խորենացու 
«Հայոց Պատմության» ժամանակագրական համակարգը, Եր., 1965, էջ 5. տե՛ս նաև էջ 146): 
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և այ լոք)։ Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի բազ մա թիվ լե զու նե րով 
թարգ մա նու թյան հետ զու գըն թաց և առա վե լա պես վեր ջին մե կու կես հա րյու րա մյա կի 
ըն թաց քում ստեղծ վել է խո րե նա ցիա գի տու թյան հս կա յա ծա վալ գրա դա րան և հրա-
տա րակ վել է նաև մա տե նա գի տու թյու նը (Պ. Հով հան նի սյան)24։ Ներ կա յաց վող աշ խա-
տու թյու նում Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյունն ու պատ մա փի լի սո փա յու թյու նը ուսում-
նա սիր վում է պատ մա կան խնդրա կար գի եր կու այդ աս պեկտ նե րի միա հյու սու թյան 
սկզբուն քային նպա տա կա մի տու թյամբ, առա վե լա պես հայ տո րո շե լով երկ րորդ բա ղա-
դրի չը̀  պատ մա տե սա կան հայե ցա կար գի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը։

 Հա յա գի տու թյու նում Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյան 
բա նա սի րա կան, պատ մա գի տա կան ու աղ բյու րա գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներն 
առա վե լա պես կենտ րո նա ցած են եղել եր կի տար բեր ձե ռա գրե րի հա մե մա տու
թյամբ քննա կան տեքս տի պատ րաստ ման, հե ղի նա կի ինք նու թյան, կյան քի ու 
ժա մա նա կի, գր ման ժա մա նա կաշրջա նի ատ րի բու ցիայի և օգ տա գործ ված աղ
բյուր նե րի, այլ տեքս տե րի հետ փո խառն չու թյուն նե րի ու ազ դե ցու թյուն նե րի 
բա ցա հայտ ման խնդիր նե րի վրա։ Ե թե հա յա գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն ներն 
իրենց կա րի քի, հե տաքրք րու թյան ու հո գա ցու թյան25 են թա կա տի րույթն ու անե լի-
քային հիմ նախնդիր նե րը գե րա կայո րեն այդ կերպ ինք նա հաս կա նա լով` կենտ րո նա ցել 
են պատ մատեքս տային մշա կույ թի հո գեմարմ նա վոր ևկամ ոգենյու թե ղեն 
գո յու թյու նում առա վե լա պես մարմ նա կա նին, նյու թե ղե նին ու զգա յա հա սու 
փաս տա կան բա ղա դրի չին առնչ վո ղի ատ րի բու ցիայի և բա ցա հայտ ման խնդիր նե րի 
վրա, ապա իմ նախ կին, առա ջա կա ու հե տա գա այլ ևս հրա պա րա կում նե րում ուսում-
նա սի րու թյան դի տա վո րու թյունն այլ է։

2.  Միշտ եղել են, կան ու կլի նեն իր կոչ ման ու իս կու թյան նկատ մամբ նույ նի 
և-կամ ան նույ նի ու այ լա կեր պի̀  «մտքի», «աս ման», «գրի» ու «գոր ծե րի» իրո ղու-
թյուն նե րի վե րա բե րյալ իմաս տու թյուն և-կամ անի մաս տու թյուն պա հող ու հայ տող 
նշա նա կու թյուն նե րի կամ իմաստ նե րի վե րա բե րյալ մի մյանց փոխճշմար տող և փոխ-
լրաց նող վե րա սում ներ։ Ին չո՞ւ է աս վում` «իր կոչ ման ու իս կու թյան նկատ մամբ նույ նի 
և ան նույ նի», և ին չո՞ւ է աս վում առա ջի նի դեպ քում` «ի մաս տու թյուն», իսկ երկ րոր դի 
դեպ քում` «ա նի մաս տու թյուն պա հող ու հայ տող»։ Կան կոնկ րետ էմ պի րիկ «պատ մու-
թյուն ներ» և-կամ «պատ մու թյան տե սու թյուն ներ», որոնք իրենց կոչ մա նը հա մա պա-
տաս խան լի նե լու թյամբ̀  իրեն ցում ունեն իրենց իս կու թյու նը և ուրեմն` այդ պի սի էմ-
պի րիկ պատ մու թյուն նե րի կամ պատ մու թյան տե սու թյուն նե րի դեպ քում գործ ունենք 

24 Հովհաննիսյան Պ. Հ., Մովսես Խորենացի. Մատենագիտություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013:
25 Ինչպես և իմ այլ հրապարակումներում, այս մենագրությունում ևս հավասա րապես կի րառ վում են 
և՛ «հոգածություն», և՛ «հոգացություն» տարբե րակները, յուրա քանչյուր կի րա ռության պարագայում 
նկատի ունենալով դրանցում բովանդակյալ իմաստ ների և՛ որո շա չափ ընդ հանրությունը, և՛ 
նրբերանգային տարբերություններն ու առավել նախընտրե լի պատ կանավորությունը արտահայտվող 
մտքի ամբողջի ու կոնկրետացող մասի փոխ ճշմարտվող հարա բերակցության հյուսվածքում: 
Այդ կերպ ճշգրտմամբ` աստ «հոգա ցություն» բառեզրը հիմ նականում կիրառվում է սկզբունքորեն 
ընդհանուր խնդրակարգ նշելու համար, իսկ «հոգածությունը»` այդ ընդհանուր խնդրակարգն իր 
ներանձնականում արդեն ներգիտակցյալ ու հանձ  նառյալ և կենսագործունեության բուն անելիքում` «ի 
գործ» անհրաժեշտ ու նախընտ րելի պիտո յականության ու կատարումի պարագայում:
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պատ մու թյան իս կա կան գո յու թյան մո դու սի հետ։ Եվ այդ պի սի պատ մու թյուն նե րի 
ու պատ մու թյան տե սու թյուն նե րի նկատ մամբ է աստ մեկ-ը նդ հան րա կա նու թյամբ աս-
վում` իր կոչ մանն ու իս կու թյա նը` իր գո յու թյամբ նույ նը, որ և ունի «ի մաս տու թյան 
խոր հուրդ պա հող ու հայ տող իմաստ», իսկ իմաս տու թյան ուսում նա սեր յու րա քան չյուր 
ըն թեր ցո ղի ու հե տա զո տո ղի հաս կաց ման սի րուն ան մի ջա կա նո րեն հայտ է ու նաև 
քննա կան ջան քին` իմա նա լի, ինչ պես և կբա ցո րոշ վի մե նա գրու թյան ողջ շա րա դրան-
քով, որ հենց այդ պի սին է ս. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյունն ու պատ մու թյան տե-
սու թյու նը, ին չը առաջ նա հեր թո րեն ու հենց սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ և առա վե լա
չափ նախ ընտ րե լի է դարձ նում նրա եր կում բո վան դա կյալ և որ պես «հայոց պատ մու-
թյուն» կեր պա ցյալ պատ մա գի տա կան իմաս տու թյան ուսում նա սի րու թյու նը։

 Սա կայն հարկ է նաև նկա տի ունե նալ, որ պատ մու թյան գո յու թյու նը ոչ միշտ է կա յա-
ցել ը ստ իր կոչ ման, ուս տի և̀  այն ոչ միշտ է կե նա գործ վել իր իս կու թյունն իրե նում ունե-
ցող լի նե լու թյամբ, կամ որ նույնն է` իր իս կա կան գո յու թյամբ։ Կան նաև այն պի սի պատ-
մու թյուն ներ ու պատ մու թյան տե սու թյուն ներ, որոնց գո յու թյու նը պատ մու թյան բուն 
կոչ մա նը հա մա պա տաս խան չէ, և ուրեմն` դրանց դեպ քում գործ ունենք պատ մու թյան 
անիս կա կան գո յու թյան հետ։ Եվ դրանց նկատ մամբ է աստ աս վում` իր կոչ մանն ու 
իս կու թյա նը` իր գո յու թյամբ ան նույ նը, որ և ունի «ա նի մաս տու թյուն պա հող ու հայ-
տող իմաստ»։ Ի նչ պես վկա յում է Պրո կո պիոս Կե սա րա ցին իր «Գաղտ նի պատ մու թյուն» 
աշ խա տու թյան մեջ, այդ պի սին են եղել իր նախ կին աշ խա տու թյուն նե րը26։ 

3. Այս աշ խա տու թյան մեջ հայոց պատ մա կան ու մշա կու թային ինք նու թյան գո յու-
թյան ու նաև հայ պատ մա սի րու թյան հա մար հիմ նա րար այդ եր կին վերս տին ան դրա-
դարձն ունի հիմ նա վոր ու իմաս տա սի րող մո տի վա ցիա։ Ո ՞րն է այն։ 1986թ-ից ի վեր 
հա մա պե տա կան ու այն ժամ նաև մի ջազ գային իրո ղու թյուն նե րում, իսկ եր կու տա րի 
ան ց նաև մեր մեր ձա գույն կեն սաշ խար հում` սո ցիա լա կան ու ազ գային հիմ նախնդիր-
նե րի ներ կեր պա վո րու մով սկզբնա վո րյալ և ապա` 90-ական նե րի ողջ ըն թաց քում 
ահագ նա ցած կյան քի գո յա շարժն արթ նաց րել և, որ պես ակ տուալ, տե սա դրել ու 
մտա կեր պել էր մարդ կային, որում և` ազ գային, ինք նու թյան գո յու թյան խնդրա
կար գը։ Եվ ինք նու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լիո րեն բա րե կարգ գո յու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի որո նում նե րը, որ պես է ա կան հար ցա դրու թյուն, ինք նանդ րա-
դարձ մամբ նո րո վի հայեց ման տե սա դաշտ էին որո շար կում հայոց կյան քի նախ կին 
ու նաև ներ կա եղե լումն իրե նում մեկ նո ղա բար բա ցո րո շող պատ մու թյան նկատ մամբ։ 
Մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի բազ մա բո վան դակ գո յա շար ժով պայ մա նա վոր-
ված` հայոց կյան քի նախ կին եղե լու մի պատ մու թյու նը կոչ վում էր վե րա պատմ վե լու 
և իրե նում բա ցա հայ տե լու մարդ կային ինք նու թյան գո յու թյան ան հրա ժեշտ, նախ-
ընտ րե լի ու բա րե կարգ հնա րա վո րու թյուն նե րի կե նա գոր ծյալ կեր պօ րի նակ ներ̀  իդե-
այի տե սա նու թյան և ը ստ այդմ` կեր պա րա նման ու կա տա րու մի, որոն ցում և̀  ներ կա 
ու պատմ վա ծու թյամբ̀  սե րունդ նե րի հա մար պա հյալ էին իմաս տու թյան խոր հուրդ-
ներ։ Պատ մու թյունն իրե նում պատ մյալ իմաս տու թյամբ դառնում էր ներ կա` 

26 Տե՛ս Պրոկոպիոս Կեսարացի, Գաղտնի պատմություն, Եր., 1987, էջ 31:
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սկզբուն քո րեն ժա մա նա կա կից ու հենց ան մի ջա պես այժ մե ա կան ասե լիք իրե
նում բո վան դա կող։ Եվ հարկ է ասել, որ պատ մու թյու նը սկզբուն քո րեն կոչ ված է 
ներ կա յու թյան։ 

Ան կեղծ խոս տո վա նու թյամբ̀  այդ իսկ մո տի վա ցիայով ու դի տա վո րու թյամբ էր նաև 
իմ վերս տին ան դրա դար ձը սկզբուն քո րեն պատ մու թյա նը և հենց Մով սես Խո րե նա-
ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կին։ Դպ րո ցա կան հա սա կում առա ջին ան գամ աշ խար-
հա բար թարգ մա նու թյամբ ըն թեր ցե լով Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» 
եր կը և բա զում տա րի ներ ան ց, հո գե կան ապ րում նե րի դժ վա րին ժա մա նաշրջա նում` 
1995թ-ից27 ի վեր, Ա ստ ծո կա մոք, ը ստ կա րո ղու թյան, ուշա դրու թյամբ և ար դեն հեր-
մենև տի կայի տե սա բան նե րից ուսա նյալ փոր ձա ռու թյամբ սկ սե լով վե րըն թեր ցել այն, 
ուսում նա սի րու թյան ողջ ըն թաց քում ու մինչ այժմ զար մա նում էի, թե ին չո՞ւ իր ասե-
լի քի բո վան դա կու թյամբ, պատ մա հյուս ման եղա նա կով ու նաև ըն թեր ցող ան ձանց 
մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի ամե նայն ներ կայի ու ապա գայի հա-
մար իր նշա նա կա լիու թյամբ բա ցա ռիկ այդ եր կի բո վան դա կու թյու նը հիմ նա կա նում ու 
առա վել չա փով հե տա զոտ վել է բա նա սի րա կան ու պատ մա կան` հե ղի նա կային ինք-
նու թյան ու ժա մա նա կի ատ րի բու ցիայի (ապ րե լու ու ստեղ ծա գոր ծե լու դա րի), պատ-
մա տե սա կան ժա մա նա կա գրու թյան, պատ մա կան ու բա նա հյու սա կան` գրա վոր ու 
ան գիր աղ բյուր նե րից օ գտ վե լու «տեխ նի կա կան» հնարք նե րի, ինչ պես նաև պատմ վող 
եղե լու թյուն նե րի ճշգրտ ման, նո րո վի ժա մա նա կագր ման ու այլ աղ բյուր նե րով հա վաս-
տիաց մամբ փաս տագր ման, հոգևոր ու տեքս տամշա կու թային ազ դե ցու թյուն նե րի բա-
ցա հայտ ման և նույ նաբ նույթ այլ խնդիր նե րի տե սան կյուն նե րից։ Ա ռա վել զար մա նա լի 
էր, թե ին չո՞ւ հա յա գի տու թյան բա նա սի րա կան, պատ մա գի տա կան, որոն ցում և̀  աղ-
բյու րա գի տա կան, լեզ վա բա նա կան, գրա կա նա գի տա կան… խնդրա կար գե րում հե տա-
զո տու թյուն ներ իրա կա նաց րած զա նա զան ան ձինք մտա վոր մեծ կա րո ղու թյուն նե րով 
ու ջան քե րով և, սա կայն, կան խա դա տու թյուն նե րով իրա գոր ծե լով ըն թեր ցա նու թյունն 
ու հե տա զո տա կան քննու թյու նը դա տո ղու թյուն նե րում ու եզ րա կա ցու թյուն նե րում գե րի 
էին դառնում հապ ճե պու թյանն ու հպար տու թյամբ քննա դա տա մո լու թյա նը, հե տա գա-
յում այլ ան ձանց մտա վոր հրա շա լի կա րո ղու թյուն ներն ու ջան քերն ան հրա ժեշ տա բար 
ուղ ղոր դե լով հիմ նա վոր քննու թյամբ ու պատ ճա ռի մա ցու թյամբ այդ կար ծիք նե րի հերք-
մա նը։ Հայոց տեքս տամշա կու թային ավան դու թյան և նրա նում բո վան դա կյալ ասե լի քի 
նկատ մամբ ան սեր, ոչ պատ շաճ վե րա բեր մուն քով ու մեծ ջան քե րով մաս նա գետ նե րի 
կող մից ստեղծ վում էին խո չըն դոտ ներ, որ և հաղ թա հար վում Պատ մա հոր ու իր ասե-
լի քի իմաս տու թյան նկատ մամբ ան կեղծ սի րո ու առա վել ևս մեծ ճի գի ջան քե րով։ Ի սկ 
որ ամե նա կարևորն է, այդ կերպ ու այդ չափ ըն թեր ցա«սի րու թյունն» ու ուսում նա«սի-
րու թյունն» իր այդ «զ բաղ վա ծու թյամբ» երբևէ չէր քննում ու նաև այ լոց ուշա դրու թյունն 
էր շե ղում` խան գա րե լով երկն ուսում նա սի րել այն դի տա վո րու թյամբ, թե Պատ մա հայր 

27 Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի և հենց պատմագիտական հայեցակարգի 
վերաբերյալ իմ առաջին զեկուցումը` «Պատմության ներկայությունը» խորագրով, տեղի է ունեցել 
Հումանիտար Հետազոտությունների Հայկական Կենտրոնի (ՀՀՀԿ) «Ազգային ինքնու թյան հիմնա-
հարցը և արդիականությունը» միջազգային գիտաժողովում (1995թ. ապրիլի 17-19):
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Մով սես Խո րե նա ցին իրեն առ ձեռն ու մատ չե լի աղ բյուր նե րից օ գտ վե լով ու կոնկ րե տո-
րեն հենց այդ եղե լու թյուն նե րի այդ կերպ կա պակց մամբ ի պա տում հյու սե լով, իմաս-
տու թյան ի՞նչ խոր հուրդ ներ է նախ` հաս կա նում ու այդ իսկ նկա տա ռյալ̀  մեկ նո ղա բար 
հղում ըն թեր ցո ղին և նույ նիսկ ավե լին` իր եր կում և-կամ եր կով սկզբուն քո րեն հնա-
րա վո րու թյուն ըն ձե ռում իր կոնկ րե տո րեն նկա տա ռյալ պատմ վա ծից ան դին ևս հաս-
կա նալ̀  իր մտքի իմ պուլ սը շա րու նա կե լով` ար դեն ըն թեր ցո ղի ժա մա նա կաշրջա նում 
մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի սե փա կան կա րի քի և այդ ճշմար տող 
ու նաև իս կա կից` ունի վեր սալ հոգևոր կա րի քի հար ցա դրու թյամբ։

4.  Սույն մե նա գրու թյան դի տա վո րու թյունն է` հեր մենև տի կա կան ներ քուստ ամ-
բող ջա կազմ և հետևո ղա կան հար ցա վոր մամբ հաս կա նալ և մեկ նո րո շել, թե` ասե լով 
ը նդ հան րա պես` «պատ մու թյուն» կամ կոնկ րե տո րեն` «հայոց պատ մու թյուն», 
այդ գոյի գո յու թյան ի՞նչ իդե ա և իս կու թյուն է ներ կա յա նում Մով սես Խո րե նա
ցու աշ խա տու թյու նում։ Ի ՞նչ ասել է` «պատ մու թյուն», ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու։ Հե
ղի նա կին նա խոր դող ու նաև ժա մա նա կա կից հայոց կյան քի և հենց «պատ մու
թյան գո յու թյան» իս կու թյու նը հայ տող ի՞նչ իմաստ և դրա նում «ի պահ» ան
թա քույց իմաս տու թյան խոր հուրդ է իմա նա լի դառնում նրա եր կում։ Պատ մա
գի տու թյան ինչ պի սի՞ հայե ցա կարգ և դրա նում կեր պա ցյալ ու բո վան դա կյալ 
ինչ պի սի՞ իմաս տու թյուն է ուսու ցա նում Մով սես Խո րե նա ցին իր «Պատ մու թիւն 
Հայոց» աշ խա տու թյամբ։

 Կա րե լի է նկա տել, որ մե նա գրու թյան դի տա վո րու թյան ու դրա նում բո վան դա կյալ 
խնդրա կար գի վե րո բե րյալ բա նաձևը նշա նա կա լիո րեն տար բեր վում է միջ նա դա րա գի-
տու թյան մեջ սո վո րա կան դար ձած դի տա վո րու թյան ու խնդրա կար գի այն տե սա կից, 
որում հար ցադրվում և իրա գործ վում է սոսկ միջ նա դա րյան հե ղի նա կի կյան քի, տեքս-
տի և նրա նում աս վա ծի̀  այս կամ այն մաս նա վոր գի տա կար գային հե տաքրք րու թյան 
դի տան կյամբ ու հա տույ թով և-կամ հնա րա վո րին չափ հա մա դրու թյամբ ուսում նա սի-
րու թյուն։ Պատ մա հայր Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի ուսում նա սի-
րու թյու նը ներ կա յաց վող աշ խա տու թյու նում չի իրա գործ վում զուտ որ պես կոնկ րետ 
հե ղի նա կի որո շա կի տե սու թյան հե տա զո տու թյուն` իր մաս նա վոր ու ինք նան պա տակ 
նշա նա կու թյամբ, այլ̀  նրա պատ մա տե սու թյան մի ջո ցով քննո ղա բար հաս կաց վում 
ու մեկ նո րոշ վում է պատ մու թյան բուն իս կու թյունն ու նախ ընտ րե լի գո յու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րը։ 

Ի տար բե րու թյուն և ի լրումն միջ նա դա րա գի տա կան և հենց խո րե նա ցիա գի տա-
կան հե տա զո տու թյուն նե րի, սույն մե նա գրու թյու նում Մով սես Խո րե նա ցու եր կի ուսում-
նա սի րու թյան հա մար հիմ նո րոշ է դիտ վում վե րոն շյալ դի տա վո րու թյան մեջ բո վան-
դա կյալ պատ մու թյան խնդրա կար գը և ը ստ այդմ` մեկ նու թյամբ հան դերձ, նո րո վի 
բա ցա հայտ վում նրա պատ մու թյան տե սու թյան` որ պես իս կո րեն գի տա կան հայե
ցա կարգ կա տա րու մը, ը ստ գի տու թյան` միջ նա դա րյան քրիս տո նե ա կան հայե ցո ղու-
թյան իմաս տային տե սա դաշ տում կե նա գործ ված պատ կե րա ցում նե րի։ Սույն մե նա-
գրու թյան և հնա րա վոր այլ հրա պա րա կում նե րով ևս մի մյանց փոխլ րաց նող ու ամ բող-
ջա ցող̀  ներ քուստ բա ղա դրյալ և մեկմիաս նա կան դի տա վո րու թյան առաջ նային 
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ու նաև հիմ նային բա ղա դրիչ նե րից մե կը հետևյալն է` Մով սես Խո րե նա ցու աշ խա տու-
թյունն ուսում նա սի րե լով, հաս կա նալ ու մեկ նա բա նել նրա պատ մա գի տա կան հայե
ցա կար գը։ Ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյան մեջ առա ջարկ վող նո րո վի մո տեց-
մամբ̀  «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» հեն քով ներ կա տա րե լա գործ ված «իմաս տու թյան 
հեր մենև տի կայի» հայե ցա կար գով28, Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի 
ուսում նա սի րու թյան խնդրի առն չու թյամբ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռնվում բա ցա հայ-
տել նախ կի նում հայտ նի իս կու թյուն նե րի հետ ան հա կա սա կան և հենց միաս նա կա նու-
թյուն հայ տող այլ ևս իս կու թյուն ներ, նո րո վի հիմ նա վո րել ու մեկ նո րո շել ար դեն հայտ-
նի որոշ իս կու թյուն ներ, ինչ պես նաև բա ցո րո շել դրանց տե սա կան ու գործ նա կան 
նշա նա կա լիու թյուն ներ և՛ բուն պատ մու թյան, և՛ մարդ կային կյան քի վե րա բե րու թյամբ։ 

5. Ու սում նա սի րու թյան դի տա վո րու թյու նում բո վան դա կյալ հար ցա դրու թյամբ̀  գի-
տա կան և կոնկ րե տո րեն` պատ մա գի տա կան ու պատ մա փի լի սո փա յա կան խորհր դա-
ծու թյուն նե րի ոլորտ վերս տին մուտք է գոր ծում հե տաքր քիր խնդրա կարգ` ուսում նա
սի րել գի տա կան մտքի, բուն գի տու թյան ու կոնկ րե տո րեն պատ մա գի տու թյան 
և իմաս տու թյան ներ քին կա պը և ար դյուն քում գի տա կան գի տե լի քում ու հենց 
պատ մա գի տու թյու նում բա ցո րոշ ներ կա յաց նել իմաս տու թյան խոր հուրդ ներ։

 Պատ միչ նե րի եր կե րը և պատ մա կան մտքի կա յաց ման ուսում նա սի րու թյա նը նվիր ված մաս-
նա գի տա կան` պատ մա գի տա կան ու պատ մա փի լի սո փա յա կան գրա կա նու թյու նը հնա րա վո րու-
թյուն են ըն ձե ռում նկա տել, որ ան տիկ և հատ կա պես միջ նա դա րյան պատ մա կան գի տու թյան 
շրջա նակ նե րում, ը ստ տվյալ ժա մա նա կի գի տու թյան պատ կե րա ցում նե րի, գի տե լի քի ու իմաս-
տու թյան ներ քին կա պի այս հիմ նախնդի րը յու րօ րի նակ ու զա նա զա նա կերպ ը մբռնվե լով` ունե-
ցել է իր ներ կա յու թյու նը, հե տայ նու̀  առա վել է ա կան իր կեր պա փո խու թյուն նե րով եր բեմն լիո վին 
մո ռա ցու թյան մատ նե լով և իր կա տա րու մի բո վան դակ խնդրա կար գում որ պես գի տա հե տա զո-
տա կան է ա կան խնդիր չտե սա նե լով ու չձևա կեր պե լով այն։ Պատ մու թյան բուն կո չումն է, որ 
և հա տուկ է եղել նրան ի սկզբա նե` պատ մել կյան քի եղե լու թյուն նե րում իրա գործ ված 
իմաս տու թյուն։ Պատ մու թյան ու նաև պատ մու թյան ըն թեր ցա նու թյան կո չումն է` հա
սու լի նել բուն իմաս տու թյան։ Աստ` էական է նաև նշել, որ պատմության բուն կոչման ու ըստ 
այդմ` պատմության գոյության և ճշմարիտ է ասել̀  պատմության անհրաժեշտ ու նախընտրելի 
իսկության այս խորքային ու միաժամանակ ամենապարզ ըմբռնումը̀  պատմել իմաստություն, 
որ և աստվածային իմաստությամբ նախախնամյալ̀  մարդկության կյանքում կենագործվել 
է Աստվածաշունչ Մատյանում և սուրբ հայրերի̀  Սուրբ Գրքից ուսյալ ու նմանյալ պատմական 
երկերում, սկզբունքորեն մատչելի ու ընկալելի է «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» ու հենց 
պատմություն սիրող ամենքին` ուսանողներին, մասնագետներին, ոչ-մասնագետներին29: Եվ 
իրոք, պատ մու թյուն նե րի ըն թեր ցա նու թյան բուն կո չումն է` պատմ վող և մարդ կու թյան կյան քի 

28 Տե՛ս Քոչարյան Ռ., «Իմաստության հերմենևտիկան»` ամենայն գիտության և փիլիսոփա յու թյան 
հիմնորոշ ու համընդհանուր մեթոդաբանական հայեցակարգ – Արդիա կանու թյան մարտա հրա-
վերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիր ներ, միջազգային գիտա ժողով, ԵՊՀ 
հրատ., Եր., 2014, էջ 18-21:
29 Հիշում եմ, թե ինչպես 17-18 տարի առաջ հինգ հոգի ուխտավորներով` երեք միջահասակ և 
երկու երեխա, Երևանից դեպի Խոր Վիրապ ոտքով ուխտագնացության ճանապարհին, մարդկանց` 
միմյանց նկատմամբ քրիստոնեական վերաբերմունքի ու ամբողջական կենսակերպի մասին զրույցի 
ժամանակ ուխտավորներից մեկը` Արեն Զորյանը, այն հարցին, թե` «ի՞նչ է պատմում պատմությունը», 
զարմանալիորեն դիպուկ պատասխանեց` «Պատմությունը պատմում է իմաստություն»:
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եղե լու թյուն նե րի̀  պատ ճա ռով ու հետևանք նե րով հան դերձ, իս կու թյու նը հայ տող իմաստ նե րից` 
հա սու լի նել իմաս տու թյան` ան ցյա լում և հենց ներ կա յում մարդ կանց կա րիք նե րի և դրանց ադեկ-
վատ ու նպա տա կային` նախ կի նում «ար վա ծի» ու ներ կա յում «անե լի քի» բո վան դակ խնդրա-
կար գում, որ և հնա րա վոր է դառնում պատ մու թյամբ նաև հաս կա նա լով մարդ կանց կա րի քին 
ոչ-ադեկ վատ ար վա ծի չա փա զան ցու թյունն ու ող բեր գա կա նու թյու նը մարդ կանց ու ազ գե րի միջև 
փոխ գոր ծու նե ու թյու նում` փոխ վե րա բեր մուն քում, փոխ հա րա բե րու թյու նում և փոխ գոր ծո ղու թյու-
նում։ Այ նինչ, պատ մու թյան ըն թեր ցա նու թյան կո չու մը, որն ը նդ հան րա պես աշ խար հի, որում և` 
մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի, նկատ մամբ մարդ կային հաս կաց ման ձգ տու մի 
բուն կո չումն է, ոչ միշտ է իր ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ իրա գործ վում 
նո րա գույն շրջա նի տեքս տամշա կու թային պատ մա հե տա զո տու թյուն նե րում, որոնք նույն պես 
սկզբուն քո րեն ի կոչ մա նե` ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ̀  իմաս տու թյան նպա տա կա մետ ըն թեր ցա
նու թյուն մարդ կանց ազ գե րի ու հա մայն մարդ կու թյան ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի է ա-
կան եղե լու մի նշա նա կա լի ավան դու թյան։

 Մե նա գրու թյու նում Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյու նում ներ կա 
իմաս տու թյունն ուսում նա սիր վում է` քննո ղա բար հաս կաց վում ու մեկ նո րոշ մամբ̀  
«տե սադրվում» ու ըն կա լե լի է դառնում տար բեր կող մե րից, ը ստ է ու թյան, տաս ներ կու 
զույգ կա տե գո րիա նե րում բո վան դակ վող ու հայ տո րոշ վող իր բա ղա դրիչ նե
րով ներ քին երկ բա ժա նու թյամբ ու հենց երկ միաս նու թյամբ։ Ո րո՞նք են այդ զույգ 
բա ղա դրիչ նե րը, որոն ցով իր ներ քին երկ բա ժա նու թյամբ ու երկ միաս նու թյամբ ներ կա-
յա նում ու իր այդ ներ կա յու թյու նում ուսում նա սիր վում ու մեկ նո րոշ վում է Խո րե նա ցու 
պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը։ 

Ա ռա ջին. Նրա պատ մու թյու նը և մե նա գրու թյու նում ուսում նա սիր վող նրա պատ-
մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը գո յու թյուն ունեն և քննու թյան առնվում ու իրենց իս կու-
թյամբ ներ կա յա նում են կոնկ րե տի և ընդ հա նուրի, այ սինքն` և՛ որ պես կոնկ րե տո
րեն` հայոց պատ մու թյուն գո յու թյան, և՛ դրա նում` նաև պատ մու թյան որ պես 
այդ պի սին` ընդ հա նուր բնու թյամբ գո յու թյան ներ քին երկ բա ժա նու թյամբ ու երկ-
միաս նու թյամբ։ 

Երկ րորդ. Մե նա գրու թյու նում Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան իմաս տու-
թյունն ուսում նա սիր վում է նրա պատ մու թյան հա մար հիմ նա րար «ինք նա հաս կաց-
ման» մեջ։ Ի սկ պատ մու թյան պա րա գա յում ինք նա հաս կա ցումն իրա գործ վում է իր եր-
կու մո դուս նե րի ամ բող ջու թյամբ̀  և՛ որ պես մարդ կային, որում նաև ազ գային, ինք
նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի որ պի սու թյան կա յաց ման ինք նա հաս կա ցում, 
և՛ որ պես այդ իս կու թյունն իրե նում հաս կաց մամբ ու մեկ նո րոշ մամբ ներ կա յա վո րե լու 
ըն դու նակ պատ մա տե սու թյան սկզբուն քային հնա րա վո րու թյան ինք նա հաս
կա ցում։ Ա հա վա սիկ, պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը ուսում նա սիր վում է ինք նա-
հաս կաց ման մեջ բո վան դա կյալ և նրա եր կու մո դուս նե րով պայ մա նա վոր ված` երկ բա-
ժան ու երկ միաս նա կան իր որ պի սու թյամբ։ 

Եր րորդ. Նա խորդ կե տի հետ որո շա կիո րեն կապ վա ծու թյամբ̀  Խո րե նա ցու պատ-
մա գի տու թյան իմաս տու թյունն ուսում նա սիր վում է նաև հայոց կյան քի բուն եղե լու
թյու նում բո վան դա կյալ իմաս տու թյան և այն հաս կա նա լու ու մեկ նո րո շե լու ըն դու-
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նակ պատ մա տե սու թյան իմաս տու թյան զույգ բա ղա դրիչ նե րով ներ քուստ երկ բա-
ժան ու երկ միաս նա կան որ պի սու թյամբ։

 Չոր րորդ. Մե նա գրու թյու նում Խո րե նա ցու պատ մու թյու նում ներ կա իմաս տու-
թյունն ուսում նա սիր վում է նաև մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի հո-
գե-մարմ նա վոր, ոգե-նյու թե ղեն կամ իմաս տա-նյու թե ղեն երկ միաս նա կան բնու թյան 
որ պես այդ պի սին գո յու թյան նկատ մամբ է ա կան` հո գե կե ցույց ու կե նա րար զույգ 
նշա նա կա լիու թյամբ հայ տո րոշ վող իր ներ քուստ երկ բա ժան ու հենց երկ միաս նա կան 
որ պի սու թյամբ։

 Հին գե րորդ. Ը նդ հան րա պես` պատ մու թյու նում և կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե-
նա ցու հայոց պատ մու թյու նում կեր պա ցյալ ու բո վան դա կյալ իմաս տու թյունն ուսում-
նա սիր վում է նաև մարդ կային ու հենց հայոց կյան քի բո վան դակ եղե լու թյու նում 
մարդ կային ու աստ վա ծային իմաս տու թյան ներ քուստ երկ բա ժա նու թյամբ և, սա-
կայն, ը ստ իր բուն կոչ ման` ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի իր կեր պում երկ միաս նա կան 
որ պի սու թյամբ։

 Վե ցե րորդ. Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյունն ուսում նա սիր վում է 
որ պես պատ մու թյան գո յու թյան իմաս տու թյուն, որ և ներ կա յա նում ու հար ցադրվում 
է ներ քուստ երկ բա ժան իր բա ղա դրա կազ մով ու հենց երկ միաս նա կան որ պի սու թյամբ̀  
թե ի՞նչ է պատ մու թյու նը որ պես «գոյ» և թե ինչ պի սի՞ն է նրա «գո յու թյու նը»։

Յո թե րորդ. Նրա պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը հար ցադրվում և ուսում նա-
սիր վում է նաև պատ մո ղա բար աս վա ծում ու պատ մու մի կեր պում ներ կա իմաս-
տու թյան` այդ կերպ ներ քուստ երկ բա ժան ու հենց երկ միաս նա կան որ պի սու թյամբ։ 

Ու թե րորդ. Հար ցադրվող և ուսում նա սիր վող ամե նայն պատ մա հայե ցա կար գի և 
կոնկ րե տո րեն` Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը մեր առաջ սկզբուն-
քո րեն կա րող է բաց վել նաև եր կու հիմ նո րոշ առում նե րով` իմաս տու թյան տե սա կան 
ու գործ նա կան բա ղա դրա տար րե րով և հենց երկ միաս նու թյամբ։ 

Ին նե րորդ. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը մե նա գրու-
թյունում հար ցադրվում ու մեկ նո ղա բար որո շարկ վում է վե րոն շյալ տե սա կա նի ու որ-
պես այդ պի սին` ճշմար տու թյան և գործ նա կա նի ու որ պես այդ պի սին` բա րու ոչ սոսկ 
տե սա կա նո րեն հաս կաց ման, այլև գործ նա կա նո րեն կա տա րու մի իր բա ղա դրիչ նե-
րով ներ քուստ երկ բա ժան ու հենց երկ միաս նա կան որ պի սու թյամբ։

 Տաս նե րորդ. Հայոց Պատ մա հոր պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը մեկ նո րոշ-
վում է նաև իր լրու մի կա տա րե լու թյա նը «հա սու ցա նող» մեկ այլ զույգ բա ղա դրա տար-
րե րը̀  «եղե լա կա նու թյան» ու այդ կերպ հենց «գո յու թե նա կան ճշմար տու թյու նը» և 
«նախ ընտ րե լիո րեն պի տո յա կան լի նե լիու թյան» ու այդ կերպ հենց «նպա տա կա բա
նա կան ճշմար տու թյու նը», հայ տո րո շող կա տե գո րիա նե րով ներ կա յա ցող իր ներ քին 
երկ բա ժա նու թյամբ ու երկ միաս նու թյամբ, որ և իրա գործ վում է մարդ կային ինք նու-
թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի եղե լու մի և հնա րա վոր, ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ-
րե լի «անե լի քի»̀  ը ստ «մար դա սի րու թյան» ու «ար դա րու թյան» իդե ա նե րի քննա-
խորհր դա ծող հաս կաց մամբ ու մեկ նո րոշ մամբ։ 

Տասն մե կե րորդ. Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյունը հայտորոշվում  
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է մարդ կային կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու թյան իս կու թյունը̀  իր իմաս տային շեր տե-
րի բազ մա բո վան դա կու թյամբ ու մեկ-միաս նա կա նու թյամբ հան դերձ, ադեկ վա տո րեն 
հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան ի զո րու բա ցու թյան, հաս կա ցու թային ու մե թո դա-
կան կա ռույ ցի ան հրա ժեշտ և նախ ընտ րե լի̀  նույն պես զույգ հնա րա վո րու թյան ու 
իրա գործ ման մեջ, ուս տի և այդ կերպ ևս ներ քուստ երկ բա ժան ու հենց երկ միաս նա-
կան իր ներ կա յու թյամբ։

 Տաս ներ կուե րորդ. Հա ջորդ զույ գը, ը ստ որի̀  ներ քուստ երկ բա ժա նու թյամբ ու 
հենց երկ միաս նու թյամբ մե նա գրու թյու նում ուսում նա սիր վում է Մով սես Խո րե նա ցու 
պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը, մարդ կային բա նա կան հո գու զույգ կա րո ղու-
թյուն նե րով` հա վա տով ու մտքով միայն հա սու ու իմա նա լի իս կու թյուն նե րը հայ տող 
իմաստ ներն ու իմաս տու թյան խոր հուրդ ներն են։ 

Է ա կան է նշել, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյու նում ներ կա իմաս տու-
թյան` տաս ներ կու զույգ բա ղա դրիչ նե րի երկ միաս նու թյամբ հաս կա ցումն ու մեկ նո րո-
շու մը կա մա յա ծին չէ, այլ̀  որ պես հենք ունի Պատ մա հոր հայե ցա կար գի բո վան դա կու-
թյու նը և ուսում նա սի րու թյան ըն թաց քում նրա նից ուսա նյալ մո տե ցում է, որ և բա ցո րոշ 
ձևա կերպ մամբ ներ հյուս վել է ուսում նա սի րու թյան հայե ցա կար գում ու մե թո դա բա նու-
թյու նում որ պես է ա կան բա ղա դրիչ։ Այս կերպ` մե նա գրու թյան մեջ որոն վող իս կու թյու-
նը հայ տող իմաստ նե րի, որոն ցում և̀  իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի, տե սա նու թյան ու 
հաս կաց ման հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռող իմաս տային տե սա դաշտ (հո րի զոն) սահ մա-
նող ը նտր ված հայե ցա կարգն ու մե թո դա բա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված են ուսում-
նա սիր վող առար կայով, որ և, որ պես մե թո դի̀  առար կայով պայ մա նա վոր վա ծու
թյան ան հրա ժեշ տու թյուն, նշում են Ա րիս տո տե լը և փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի-
կայի ավան դույ թում` նաև Վ. Դիլ թայն ու Գ. Շպե տը։ Եվ հարկ է նաև խոս տո վա նել, 
որ վե րոն շյալ իմաս տա խույզ դի տա վո րու թյամբ Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն 
Հայոց»-ն ու նրա նում բո վան դա կյալ «պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը» հաս կաց-
ման ու մեկ նո րոշ ման ձգտ մամբ տե սա բա նող և տաս ներ կու զույգ բա ղա դրիչ նե րով 
բա ժա նյալ ու հենց երկ միաս նու թյամբ ներ կա յաց նող սույն աշ խա տու թյու նը, ան շուշտ, 
չի հա վակ նում բա ցո րո շել ողջ իս կու թյունն իր կա տա րյալ լրի վու թյամբ, ին չը 
սկզբուն քո րեն ան հնար է մարդ կային սե ռի ու նաև ան հա տի բնու թյամբ իսկ սահ մա-
նա փակ կա րո ղու թյան հա մար։

6. Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն ված տե սա կետ է, որ Մով սես Խո-
րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նը գի տա կան հե տա զո տու թյուն է30, 
և Պատ մա հայրն իր եր կում ար տա հայ տում է պատ մա գի տա կան ու նաև պատ մա
փի լի սո փա յա կան հայե ցա կարգ31։ Այս առն չու թյամբ կարևոր է նաև ար ձա նա գրել 
է ա կան տար բե րու թյուն միջ նա դա րա գի տու թյան հա մար ադեկ վատ ու սե փա կան և 
ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյան մո տեց ումների միջև։ Ժա մա նա կա կից պատ մա-

30 Տե՛ս Սարգսյան Գ., Հելլենիստական դարաշրջանի Հայաստանը և Խորենացին, Եր., 1966, էջ 14:
31 Տե՛ս Аревшатян С. С., Формирование философской науки в древней Армении (V-VI вв.), Ер., 
1973, էջ 254, 268-269. Արևշատյան Ս. Ս., Միրումյան Կ. Ա., Հայոց փիլիսոփայության պատմություն. 
հին շրջան և վաղ միջնադար, Եր., էջ 257, 274:
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գի տու թյու նում կա կա յուն մի տում` պատ մու թյան ներ քին ու սե փա կան խնդրա
կար գի շրջա նա կում դի տար կել մի միայն «պատ մու թյան տե սու թյու նը» և իրե
նից օ տա րել ու որ պես ար տա քին որո շար կել «պատ մու թյան փի լի սո փա յու թյու
նը»։ Պատ մու թյան և պատ մա գի տու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան բուն խնդրա-
կար գից, որում և̀  տե սա կան հե տաքրք րու թյու նից ու ինք նա հաս կա ցու մից, «պատ-
մա փի լի սո փա յու թյունն» ու «պատ մու թյան աստ վա ծա բա նու թյու նը» տա րան ջա տող 
այս մո տեց մամբ̀  պատ մա գի տու թյու նը որո շարկ վում է որ պես միայն «պատ մու թյան 
տե սու թյուն», որում «տե սու թյուն» հաս կա ցու թյու նը չի ներ կա յա նում այն պես, ինչ պես 
նախ կի նում (ան տիկ շրջա նում ու միջ նա դա րում) առաջ նա հեր թո րեն` որ պես «մտքի 
տե սո ղու թյուն ու տեսն վա ծու թյուն» կամ` հենց «հայե ցո ղու թյուն-հայեց վա ծու թյուն» և 
հե տո միայն` այդ կերպ հաս կաց ված ու մեկ նո րոշ ված ուս մունք, այլ̀  ժա մա նա կա կից 
մտա ծո ղու թյամբ հաս կաց վում ու մեկ նա բան վում է որ պես խնդրո առար կայի վե րա-
բե րյալ ամ բող ջա կան հա մա կարգ ված մտա կա ռույց ուս մունք։ Իր խնդրո առարկայի 
առավել նեղ որոշարկմամբ̀  «պատմության տեսությունը» ներկայանում է որպես 
մարդկային կյանքն ու մշակույթը հետազոտելու և քննական պատմություն գրելու 
պրակտիկայի տեսություն, որում և̀  առավելապես հենց էմպիրիկ բովան դա
կությունն ու նաև «տեխնիկան» իր բացորոշ կառուցակարգվածությամբ ինքնա-
հաս կացող պատմատեսություն:

 Պատ մու թյու նը և նրա նում պատմ վո ղը մի միայն էմ պի րիկ հեն քով որ պես մաս նա-
վոր գի տու թյուն ու գի տա կան բո վան դա կու թյուն ճա նա չող և այդ կերպ` որ պես «էմ
պի րիկ պատ մու թյան» ինք նա հաս կա ցում ներ կա յա ցող ժա մա նա կա կից պատ
մա գի տու թյու նը իրեն հա կա դիր է հա մա րում «պատ մու թյան փի լի սո փա յու թյու նը»̀  
նրա նում հնա րա վոր և ժա մա նա կա կից էմ պի րիկ մե թոդ նե րին ոչ ամե նուր ու ամե ներբ 
մատ չե լի ու հա վաս տա գրե լի բնա զան ցա կան (մե տա ֆի զի կա կան) իս կու թյուն նե րով 
հան դերձ, որ և այդ պատ ճա ռով որո շարկ վում են որ պես ոչ հա վաս տի իմա ցա կա նու-
թյամբ բա նա վո րյալ̀  հա մայն աշ խար հի, որում և̀  մար դու ինք նու թյան, կյան քի ու մշա-
կույ թի, անիս կու թյուն։ Սա կայն, պատ մու թյան փի լի սո փա յու թյու նում հնա րա վոր բնա-
զան ցա կան իս կու թյուն նե րը սկզբուն քո րեն չեն դա դա րում լի նել իս կու թյուն մի միայն 
այն պատ ճա ռով, որ այդ իս կու թյուն նե րի ներ կա յու թյու նը մարդ կային ինք նու թյա նը 
ամենևին էլ ինքն իրե նում նույ նա կա նու թյամբ չի հա վաստ վում մարդ կային զգա յա-
կա նու թյան եղա նակ նե րով և դրան ցում կա տա րե լա գործ ված սար քե րի հնա րա վո-
րու թյամբ սահ ման վող փոր ձում։ Մարդ կային հոգևոր և մտա վոր փոր ձա ռու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րը̀  հա սու լի նել աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի 
իս կու թյու նը հայ տող իմաստ նե րին ու իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րին, սկզբուն քո րեն 
առա վել են, քան «իս կու թյան» հաս կա ցու թյան և նրա նում հաս կա ցյա լի խորքն ու ը նդ-
գր կու մը կորց նող ու նաև պրո ֆա նաց նող̀  Նոր Ժա մա նա կից ի վեր հաս տա տում գտած 
«փոր ձի» չա փո ղա կա նու թյամբ սահ ման վող ստու գե լիու թյունն ու հա վաս տիու թյու նը։

 Պատ մա փի լի սո փա յու թյուն են` պատ մու թյան բնու թյու նը կամ` պատ մու
թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը հար ցա դրող ու բա ցա հայ
տող ուսում նա սի րու թյուն նե րը։ Ի սկ հնա րա վո՞ր է, արդյոք, պատ մա գի տու թյու նը 
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սկզբուն քո րեն որ պես այդ պի սին` առանց իրե նում պատ մու թյան բնու թյան ինք նա-
հաս կաց ման, որում և̀  իր ուսում նա սի րու թյան բազ մա բո վան դակ առար կայի նույ-
նո րոշ ման (ի դեն տի ֆի կա ցիայի) և պատ մա հե տա զո տու թյու նում ու պատ մա շա րա-
դրան քում դրա իս կու թյու նը որո նող ու բա ցո րո շող ադեկ վատ մե թո դի մշակ ման։ 
Պատ մա գի տու թյունն ու պատ մա փի լի սո փա յու թյու նը միաս նա նում ու նույ նա նում են 
իրենց բուն կա տա րու մի, այն է` աշ խար հի ու կյան քի եղե լու թյուն նե րի և այն հաս կա-
ցող պատ մու թյան իս կու թյուն նե րը հայ տող իմաստ նե րի ու իմաս տու թյուն նե րի բա ցա-
հայտ ման, նշա նա կե տային խնդրա կար գում։ Պատ մու թյան իմաս տա սի րու թյան, 
պատ մու թյան տե սու թյան և հենց պատ մա գի տու թյան ան հրա ժեշ տո րեն պի
տո յա կան ու նաև նախ ընտ րե լի անե լիքկա տա րում ու կա տա րե լա գոր ծու թյուն 
է, որ պես պատ մու թյան ինք նա հաս կա ցում, հար ցա դրել ու բա ցա հայ տել այն 
իմաս տու թյու նը, որի գի տու թյուն է հենց պատ մու թյու նը։ Եվ պատ մա փի լի սո-
փա յու թյուն են` պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն կամ պատ մա գի տու թյու նը որ պես 
այդ պի սին կա յաց նող այն ուսում նա սի րու թյուն նե րը, որոնց սկզբուն քային դի տա վո-
րու թյու նը, կեր պա րա նումն ու կա տա րումն է` հաս կա նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել 
ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի-
սին գո յու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաս տու թյու նը, որ և կն շա նա կի̀  «պատ մո ղա բար 
աս վա ծում» և «պատ մու մի կեր պում» պա հյալ իմաս տու թյու նը։

 Ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյան մեջ առ կա և իրեն որ պես սե փա կան ճա նաչ-
ված գի տա կան հե տաքրք րու թյու նից, բուն կո չու մից ու խնդրա կար գից, կա տա րու մից 
ու իս կու թյու նից պատ մա փի լի սո փա յու թյունն օ տա րող̀  ոչ սկզբուն քո րեն ճշմա րիտ ու 
հիմ նա վոր վե րոն շյալ մո տե ցու մը, որ և հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում` պատ մու թյան ու 
պատ մա գի տու թյան` իրենց անիս կա կան գո յու թյան մեջ կա յաց ման, ը ստ է ու թյան, ան-
հա րիր է 5-րդ դա րի քրիս տո նյա սուրբ հայ րե րի մտա ծո ղու թյա նը։ Պատ մա գի տու թյան 
ու պատ մա փի լի սո փա յու թյան փոխ հա րա բե րակ ցու թյու նը նրանց հայե ցա կար գե րում 
ներ կա յա նում է հետևո ղա կա նո րեն ներ կար գա վոր ված միա հյու սու թյամբ։

 Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյան ու պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գի առն չու թյամբ պետք է ասել, որ նրա եր կը հայոց կյան քի եղե լու թյուն-
նե րը հա վաս տիաց ման որո շա կի եղա նա կով որ պես «պատ մա կան փաստ» կա ցու ցա-
նող̀  զուտ փաս տե րի տե ղե կա գիր չէ, և նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը պատ-
մա կան աղ բյուր նե րից իմա նա լի այդ տե ղե կու թյուն նե րի ճշ տո րոշ ման Պատ մա հոր 
գի տու թյան ու նաև ար վես տի և այս առու մով` պատ մա կան հե տա զո տու թյան միայն 
«տեխ նի կայի» հա մա կար գը չէ` իր բո լոր ման րա մաս նե րով հան դերձ, ինչ պես և հիմ-
նա կա նում հար ցադրվում, հե տա զոտ վում ու ներ կա յաց վում է ժամանակակից պատ-
մա գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րում։ Նրա պատ մա գի տու թյու նը սոսկ այն չէ, 
թե` պատ մե լիք-ամե նայ նը «ինչ պես» պետք է որ պես փաստ հա վաս տել ու փաս տե-
րի միջև պատ ճա ռա-հետևան քային կա պակց վա ծու թյուն բա ցա հայ տել և թվա ցյալ ու 
կար ծե ցյալ «անո րոշ ան ցյա լից»̀  պատ մու թյուն ստեղ ծել, ը ստ մարդ կային կա րո ղու-
թյան` պատ միչ ան ձի պատ մա հե տա զո տա կան ու նաև պատ մո ղու թյան ունա կու-
թյան, հա մա կարգ ված գի տեց ման ու ար վես տա վո րու թյան և… ինք նա կա մու
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թյան։ Գ. Սարգ սյա նը, մաս նա վո րա պես, Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» 
եր կի ուսում նա սի րու թյան հա մար որ պես պատ մա գի տա կան խնդրա կար գի նշա նա-
կա լի ուղ ղու թյուն ներ ու բա ղա դրա տար րեր է նշում` նրա աղ բյուր նե րի ստու գո րեն բա-
ցա հայտ ման, հե ղի նա կի ապ րե լու ժա մա նա կի թվագր ման, աշ խար հա յաց քի ը մբռն-
ման հետ մեկ տեղ̀  հե ղի նա կի աշ խա տա նո ցը ներ թա փան ցե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, 
պատ մա կան եր կը շա րա դրե լու մի ջոց նե րի, փաս տա կան նյու թի մշակ ման չա փա նիշ-
նե րի, նա խա սի րած ձևե րի ու մե թոդ նե րի, պատ մա գի տա կան մտքի ըն թաց քի, ստեղ-
ծա գոր ծա կան հո գե բա նու թյան օ րի նա չա փու թյուն նե րի բա ցա հայ տու մը և այլն32։ 

Այս ամե նով հան դերձ Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի առն չու-
թյամբ պետք է նկա տի ունե նալ, որ Պատ մա հոր կող մից այն իմաս տա վոր ված է փի
լի սո փայո րեն և աստ վա ծա բա նո րեն։ Մի ջին դա րե րի քրիս տո նյա սուրբ հայ րե րի 
պատ մա կան աշ խա տու թյուն նե րում բո վան դա կյալ ու իմա նա լի պատ մագիտական 
հայե ցա կար գե րում, ի տար բե րու թյուն գի տու թյան ժա մա նա կա կից ը մբռն ման, որ պես 
կա նոն, պետք է նկա տի ունե նալ գի տու թյան դի տա վո րու թյան և ը ստ այդմ` կեր
պա րա նու մի ու կա տա րու մի փի լի սո փայո րեն ու աստ վա ծա բա նո րեն հիմ նա
վոր ված հայե ցա կետ։ Նրանց պատ մա գի տա կան հա յացք նե րը սեր տո րեն կապ ված 
են պատ մու թյան փի լի սո փա յու թյան ու պատ մու թյան աստ վա ծա բա նու թյան ը մբռ նում-
նե րի հետ և ներ կա յա նում են սկզբուն քային միաս նու թյամբ̀  հատ կա պես այն դեպ քե-
րում, երբ աշ խա տու թյու նը ոչ թե սոսկ ժա մա նա կա գրու թյուն է ու «էմ պի րիկ պատ մու-
թյուն», այլ̀  նրա նում հս տա կամ տո րեն ար տա հայտ ված է նաև պատ մու թյան սկզբուն-
քային հայե ցա կարգ։ Միջ նա դա րա գի տու թյու նում քրիս տո նյա սուրբ հայ րե րի և կոնկ-
րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գերն ուսում նա սի րե լիս, 
այս պի սով, հարկ է նկա տի ունե նալ պատ մա գի տու թյան և պատ մու թյան փի լի սո
փա յու թյան փոխ ներ թա փանց ված ու հետևո ղա կա նո րեն կար գա վոր միաս նու
թյուն ներ կա յաց նող հայե ցա կարգ։ Նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կարգն ունի 
կուռ պատ մա փի լի սո փա յա կան և պատ մաաստ վա ծա բա նա կան հե նա դրու
թյուն ու վե րաի մաս տա վոր վա ծու թյուն։ Ա ստ` մե նա գրու թյան նե րա ծու թյու նում 
ան հրա ժեշտ է կան խան շել, որ Խո րե նա ցու̀  որ պես էմ պի րիկ պատ մու թյուն կոնկ
րե տո րեն կեր պա ցյալ պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյան ուսում նա սի րու թյան 
խնդրա կար գում` ներ կա յաց վող մարդ կային կյան քի ու նաև պատ մա հայե ցա
կար գի վե րա բե րյալ հարկ է նկա տի ունե նալ ոչ միայն մարդ կային մտա ծո ղու
թյու նից բխող և նրա այդ չափ կա րո ղու թյան մեջ հնա րա վոր իմաս տու թյան, 
այլև աստ վա ծային իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի բա ցա հայտ ման խնդիր, ը ստ 
մարդ կային կա րո ղու թյան։ Ի նչ պես և կն կատ վի մե նա գրու թյան հե տա գա շա րա-
դրան քից, այդ պի սին է հենց իր̀  հա վա տա ցյալ պատ միչ Մով սես Խո րե նա ցու նպա-
տա կը, ին չը հնա րա վոր է նկա տել եր կի բազ մա թիվ է ջե րում հայոց կյան քի գոր ծե րի 
առն չու թյամբ ար տա հայտ ված նրա հա վա տա ցյալ ը մբռ նում նե րից ու ամ բող ջա կան 

32 Սարգսյան Գ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմության» ժամանակագրական համա կարգը, 
Եր., 1965, էջ 6:
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աշ խար հա յաց քից։ Կա րե լի է ամ րա գրել, որ Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան և հատ-
կա պես` նրա նում կեր պա ցյալ իմաս տու թյան ուսում նա սի րու թյան խնդրա կար գում 
ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի է ներ կա յաց նել նաև նրա պատ մա փի լի սո փա յա կան ու 
աստ վա ծա բա նա կան ը մբռ նում նե րը̀  պատ մա գի տու թյան հայե ցա կար գի հա մար կեր
պա րար իրենց նշա նա կա լիու թյան չա փով։ 

7. Հա յա գի տու թյան միջ նա դա րա գի տա կան` բա նա սի րա կան, պատ մա գի տա կան, 
որ պես այդ պի սին` նաև աղ բյու րա գի տա կան և փի լի սո փա յա կան մաս նա գի տա կան 
գրա կա նու թյան մեջ ար դեն ար տա հայտ ված փաս տարկ նե րի հետ մեկ տեղ, ը ստ իս, 
կա րե լի է նշել Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի, որում և կեր պա ցյալ 
նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի, 5-րդ դա րում ստեղծ ման և թարգ մա նա կան 
բուռն գոր ծու նե ու թյան այդ ժա մա նա կաշրջա նում որո շա կի պա հի ար դեն իսկ գո յու-
թյան փաս տը կողմ նա կիո րեն վկայող հնա րա վոր մի փաս տարկ ևս։ Հայոց հոգևոր-
մշա կու թային վե րըն թա ցով ու առատ պտ ղա բե րու թյամբ ար գա սա վոր 5-րդ դա րում 
Խո րե նա ցու եր կի և նրա նում` պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի կան խահ ղաց
մամբ կամ ար դեն իսկ ներ կա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված կա րե լի է, ը ստ իս, են-
թա դրել «Գիրք Պի տոյից»-ում «պատ մու թյան» որ պես խոս քի տե սակ ներ կա յաց-
ման և սահ ման մամբ ու օ րի նակ նե րով նրա բնու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
բա ցո րոշ ման բա ցա կա յու թյու նը։ Հայտ նի է, որ Թե ո նի, Ափ թո նիո սի հռե տո րու թյան 
դա սագր քե րում կա հա տուկ բա ժին, որում ներ կա յաց վում է «պատ մու թյու նը»̀  իր բնու-
թյան սահ ման մամբ և է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցո րոշ մամբ33։ Սա կայն, 
«Գիրք Պի տոյից»-ում «պատ մու թյու նը» որ պես խոս քի առանձ նա տե սակ բա ցա կա յում 
է և լոկ որ պես «գե ղար վես տա կան պատ մու թյուն»̀  ավան դա պա տում նե րի կոնկ րետ 
օ րի նակ նե րում ճշմար տու թյու նից շեղ վող չա փա զան ցու թյուն նե րի պատ ճա ռով մեր ժո-
ղա կան գնա հատ մամբ հան դերձ, այն մա սամբ ներ կա է «եղծ ման» բաժ նում։ Կա րե-
լի է ու նաև հա վա նա կան է են թա դրել, որ ոչ միայն խոս քար վես տի կրթու թյան, այլև 
բեր վող օ րի նակ նե րի բո վան դա կու թյամբ հենց հո գե- ու նաև կեն սա-կրթա կան և այս-
կերպ` հայոց ազ գի ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի հո գե բա րո յա կան կրթու թյան դի տա-
վո րու թյամբ̀  թարգ մա նու թյան հետ մեկ տեղ ինք նու րույն ստեղ ծա գոր ծու թյամբ հա-
մալր ված «Գիրք Պի տոյից»-ում ամենևին էլ պա տա հա կան չէ պատ մու թյան վե րա բե-
րյալ բաժ նի և դրա նում` պատ մու թյան բա նաս տեղ ծա կան ը մբռն մամբ` նրա բնու-
թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հա տուկ ներ կա յաց ման բա ցա կա յու թյու նը։ Ին չո՞ւ։

 Հայոց ինք նու թյու նում ու կեն սաշ խար հում իմաս տու թյան նպա տա կա մետ գի տու-
թյուն նե րի ու ար վեստ նե րի̀  իրեն ցում կա տա րե լա գործ վող շար ժըն թա ցով ար մա տա-
վոր ման ազ գակրթա կան դի տա վո րու թյամբ, ար դարև, առա վել նախ ընտ րե լի էր ու 
առաջ նա հերթ` պատ մու թյան որ պես գի տու թյուն և հենց հայոց ինք նու թյան, կյան-
քի ու մշա կույ թի նախ կի նում եղե լու թյան ու նաև նախ ընտ րե լի գո յու թյան իս կու թյուն 
բա ցա հայ տող բնու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով կոնկ րետ իրա գործ վա ծու-

33 Տե՛ս Թէովն, Յաղագս ճարտասանական կրթութեանց, Եր., 1938, էջ 68-107. տե՛ս նաև Nadeau R., 
The Progymnasmata of Aphthonius in Translation – Speech Monographs, 19, 1952, էջ 265:
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թյամբ ներ կա յաց նելն ու պատ մու թյան իմա ցու թյուն ներկրթե լը։ «Գիրք Պի տոյից»-
ում պատ մու թյան որ պես խոս քի տե սակ չներ կա յաց վա ծու թյու նը, ը ստ իս, հնա րա վոր 
ու նաև հա վա նա կան է դի տել, ը նդ հան րա պես, մարդ կային ինք նու թյան ու հենց ազ-
գակրթու թյան, գի տու թյուն նե րի ու ար վեստ նե րի ար մա տա վոր ման խնդրա կար գում, 
առաջ նա հեր թո րեն, ոչ թե բա նաս տեղ ծա կան պատ մու թյան, այլ̀  պատ մու թյան` որ
պես գի տու թյան, բնու թյան բա ցա հայ տումն ու ներ կա յա ցու մը որ պես առա վե
լա չափ օգ տա կար ու պի տա նի տե սա նող քրիս տո նե ա կան դի տա վո րու թյան և 
գու ցե նաև պատ մու թյան որ պես գի տու թյուն ու կյան քի եղե լու թյան հենց իս կու
թյուն բա ցա հայ տող կոչ մամբ ու իմաստու թյամբ` Մով սես Խո րե նա ցու աշ խա
տու թյան կան խահ ղաց ման, բուն նա խա ձեռ նու թյան կամ ար դեն իսկ ըն թաց քի 
մեջ գտնվող կա տա րու մի գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված։ Ի նչ պես և «Գիրք Պի-
տոյի ց»-ի բա նաս տեղ ծա կան, որում նաև առաս պե լա բա նա կան, պատ մու թյան «եղծ-
ման» բաժ նի կի րա ռու թյան օ րի նակ նե րը եզ րա փա կող կե տում է աս վում` «հ րա ժար-
մամբ ի բաց դար ձու ցա նե լով ոք զլ սե լե ացն դէմս, յի րա ւի իբր ժան դախ տա կան եւ ի 
մա հա ցու ինչ դե ղոց դժուա րե ալ ի բաց հե ռաս ցի» («Եղծ զՆեով բայ»)34, կամ` «ոչ միայն 
հրա ժա րել ի կրթե լոյ, այլ եւ մեծ մի ջո ցաւ ի բաց ի նո րայն որո շել լսե լու թե նէ» («Եղծ 
զԿան տու ղեայ»)35, «բ նա ւին հրա ժա րե ալ, անյի շա տակ զամ բարշ տու թե անս առնի ցէ 
բերս» («Եղծ զԵ րակ լեայ»)36, կամ` հատ կա պես վեր ջին օ րի նա կում («Եղծ Մե դեայ»)` 
«փու թա լի հա մա րես ցուք հե ռա նալ յամ բարշ տե ալ սուտ բա նիցն, եւ բո լո րո
վին ի բա նաս տեղ ծա կանն հրա ժա րել պատ մու թե անց»37 (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.)։ Այս 
առու մով նաև հաս կա նա լի է դառնում «Գիրք Պի տոյից»-ում Ափ թո նիո սի գր քից զանց 
առ ված «ստեղ ծումն» տե սա կը, ինչ պես և նշում է Գ. Մու րա դյա նը, որ տեղ Ափ թո նիո սը 
եր բեմն հաս տա տում է այդ առաս պել նե րը38, որ և ներ կա յա նում են որ պես բա նաս տեղ-
ծա կան պատ մու թյան օ րի նակ ներ։

«Գիրք Պի տոյից»-ի հե ղի նա կի հար ցի վե րա բե րյալ Գ. Մու րա դյա նի տե սա կե տը, 
որում և̀  

ա) Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց»-ում հռե տո րու թյան նպա տա կային 
հնարք նե րի կի րա ռու թյան նվա զու թյան39,

բ) այդ եր կու եր կե րում հույն պատ միչ նե րի ու նաև առաս պել նե րի վե րա բե րյալ 
տար բեր տե սա կետ նե րի40 փաս տարկ նե րը հաս կա նա լով հան դերձ, այ նուա մե նայ նիվ, 
հնա րա վոր է, ինչ պես և ինքն է նշում, դրանք դի տել նաև ոչ-բա վա րար41։ Ի մաս տա
սի րա կան քննու թյամբ` լիո վին հնա րա վոր, հա վա նա կան ու առա վել հիմ նա

34 Գիրք Պիտոյից, աշխ.` Գ. Մուրադյանի, Եր., 1993, էջ 62:
35 Նույն տեղում, էջ 65:
36 Նույն տեղում, էջ 68:
37 Նույն տեղում, էջ 70:
38 Նույն տեղում, էջ 18:
39 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 19-20:
40 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 17-18:
41 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 17:
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վոր է «Գիրք Պի տոյից»-ը Մով սես Խո րե նա ցուն վե րա գրող ավան դա կան տե սա կե տը։ 
Սկզ բուն քո րեն հնա րա վոր է նաև մեկ այլ տե սա կետ, ը ստ որի̀  հան ձինս «Գիրք Պի-
տոյից»-ի թարգ ման չի ու հե ղի նա կի̀  մենք գործ ունենք Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ-
մու թիւն Հայոց» եր կի գր ման ըն թաց քին կամ ար դեն ավար տուն ձե ռա գրին տե ղյակ և 
հենց հա մա խոհ կամ հա մա կիր ան ձի հետ։ 

Այս եր կու, առա ջի նի̀  առա վել և երկ րոր դի̀  զուտ սկզբուն քային հնա րա վո րու-
թյամբ, է ա կան է ամ րա գրել մե նա գրու թյան «խնդրո բան»-ին առնչ վող այն դրույ թը, 
ը ստ որի̀  «Գիրք Պի տոյից»-ում պատ մու թյան որ պես խոս քի տե սակ ներ կա յաց ման և 
նրա բնու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի այդ կերպ ու այդ չափ որ պի սու թյամբ սահ-
մա նման մի ջո ցով ու օ րի նակ նե րի քննու թյամբ բա ցա հայտ ման բա ցա կա յու թյու նը կա-
րող է հենց պայ մա նա վոր ված լի նել̀  

ա) թարգ ման չի կան խա գի տու թյամբ ու ներ քին հա մոզ մուն քով, թե ինչ պի սին է 
պատ մու թյան իդե ան, ը ստ քրիս տո նե ա կան ուս մուն քի, այ սու և̀  ինչ պի սին է 
պատ մա գի տու թյան սկզբուն քային կո չումն ու իս կու թյունն ը ստ այդմ հայտ նա
բա նող իմաս տու թյան խոր հուր դը,

բ) Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյան կան խահ ղաց ման ու նա խա-
ձեռ նու թյան, կամ` բուն շա րա դրան քին նա խոր դող̀  հե տա զո տա կան, պատ մա կան 
նյու թի հա վաք ման, աղ բյուր նե րի հա մե մա տա կան քննու թյան և այս կերպ` դեռ նա-
խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րի, կամ` գր ման ար դեն սկս ված ըն թաց քով և որ 
ամե նա կարևորն է` այդ եր կում էմ պի րիկ պատ մու թյան հետ միա հյուս` քրիս տո
նե ա կան պատ մա գի տա կան որո շա կի հայե ցա կար գի̀  Պատ մա հոր մտքում նե
րան շա նակ (ի մպ լի ցիտ) կամ ար դեն նաև բա ցան շա նակ (է քսպ լի ցիտ, բա ցո րոշ) 
ամ րագր ված ներ կա յու թյամբ։ 

Աս վա ծին առըն թեր նշա նա կա լի է նաև ամ րա գրել, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ-
մա կան եր կի իմաս տա սի րա կան քննու թյամբ իմա նա լի պատ մա գի տա կան հայե ցա-
կար գում, ինչ պես և նկա տե լի կդառնա մե նա գրու թյան շա րա դրան քից, սկզբուն քո րեն 
հաս կաց ված ու վե րաի մաս տա վոր ված և հենց ստեղ ծա գոր ծա բար զար գաց ված ու կի-
րառ ված են` գի տա կան ու գե ղար վես տա կան պատ մու թյան պա րա գա նե րում ան հրա-
ժեշտ տար բե րակ մամբ հան դերձ, Թե ո նի «Յա ղագս ճար տա սա նա կան կրթու թեանց» 
եր կում նշ ված` պատ մու թյան բնու թյու նը բա ցա հայ տող է ա կան առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը42։

8. Հարկ է նաև հաս կա նալ և որ պես է ա կա նո րեն նշա նա կա լի սկզբունք ամ րա-
գրել, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա կան եր կում ասա ցյա լից սոսկ պատ մա գի տա-
կան հայե ցա կար գի (պատ մա տե սու թյան) իս կու թյան ու իմաս տու թյան խոր հուր դի 
հաս կա ցումն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շումը կա րող է լի նել միայն ոչ-լ րիվ ու ան կա տար 
դի տա վո րու թյուն։ Ին չո՞ւ։ Քան զի այդ ու հենց այդ չափ որ պի սու թյան հաս կա ցումն ու 
մեկ նու թյու նը, ար դարև, դեռ հա սու չէ, թե հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի 
պատ մա կան կոնկ րետ եղե լու թյուն նե րի իս կու թյու նը հա ղոր դող ի՞նչ որո շա կի իմաստ 

42 Տե՛ս Թէովն, Յաղագս ճարտասանական կրթութեանց, Եր., 1938, էջ 68-107:
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ու իմաս տու թյան խոր հուրդ ներ են բա ցա հայ տու թյան կոչ վում այդ պատ մա հայե ցա-
կար գի տե սա դաշ տում ու այդ մտքի տե սո ղու թյամբ։ Իս կու թյան այդ չափ հաս կա-
ցումն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շու մը դեռ հա սու չէ, թե այդ եղե լու թյուն նե րի բնու թյան 
և-կամ որ պես այդ պի սին լի նե լու թյան այլ ի՞նչ իս կու թյուն ներ ևս և դրան ցում` իմաս-
տու թյան խոր հուրդ ներ է հնա րա վոր բա ցա հայ տել, այն պի սիք, որոնք հա կա սու թյան 
մեջ չեն Մով սես Խո րե նա ցու հայե ցա կար գի «տե սո ղու թյամբ»̀  մարդ կային, որում և̀  
հայոց, կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իրա դար ձու թյուն նե րում ու գոր ծե րում ար դեն բա-
ցա հայտ ված իս կու թյուն նե րին ու խոր հուրդ նե րին, այլ̀  մի մյանց փոխլ րաց չա կա նու
թյամբ` լրու մի ու կա տա րու մի են բե րում ու կազ մում մեկմիաս նա կան իս կու
թյուն հայ տող իմաս տու թյուն, հար կավ, իր ասե լիու թյան ու նաև անա սե լիու
թյան, որ պես այս բեր գի տե սա նե լի ու ան տե սա նե լի մա սե րի, միաս նու թյամբ 
հան դերձ։ 

Ա հա վա սիկ, պատ մու թյան ամ բող ջա կան խնդրա կար գի վե րա բե րյալ ներ կա յաց-
վող ուսում նա սի րու թյան դի տա վո րու թյու նը լրու մի կա րող է բե րել նրա մյուս բա ղա-
դրի չը, այն է` իս կու թյան բա ցա հայտ ման ուղ ղորդ վա ծու թյունն ունե ցող հեր մենև տի-
կայի կոչ ման ու պատ մա կան կա յաց ման ողջ ավան դու թյան և հենց «իս կու թյան կամ 
իմաս տու թյան հեր մենև տի կայի» դի տան կյու նից` հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո-
րո շել Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գով իմա նա լի դար ձող̀  պատմ վող 
բո վան դա կու թյու նը։ Այդ կերպ ար դեն հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռնվում հաս նել մե-
նա գրու թյան դի տա վո րու թյան լրու մի ամ բող ջա կան կա տա րու մին, այն է` կոնկ րե տո-
րեն քննու թյան առնե լով Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նը, 
ուսում նա սի րել̀  քննո ղա բար հաս կա նալ ու նաև մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել պատ մու
թյու նը որ պես այդ պի սին, նրա երկում կերպարանյալ պատ մա գի տա կան հայե ցա-
կար գը և դրա հետ մեկ տեղ̀  պատ մու թյան իս կու թյան այդ կերպ հայեց ման կար գով 
բուն տեքս տում և-կամ տեքս տով աս ման բեր վող̀  իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, 
որում և` իմաս տու թյան խոր հուր դը։ 

Այս առն չու թյամբ հարկ է նշել, որ միջ նա դա րյան տեքս տամշա կու թային ավան-
դու թյու նում ու նաև Խո րե նա ցու պատ մա կան եր կում բազ միցս հան դի պող «ի մաստ» 
հաս կա ցու թյու նը հիմ նա կա նում ներ կա յում է իր նախ ընտ րե լի կոչ մա նը հա մա պա-
տաս խան գոր ծա ծու թյամբ և ուրեմն` իրե նում հաս կա ցյալ ու բո վան դա կյալ ունի հենց 
«ի մաս տու թյու նը»43։ Սույն մե նա գրու թյամբ ներ կա յաց վող քննա-մեկ նո ղա կան ուսում-
նա սի րու թյու նում, նկա տի ունե նա լով, որ մարդ կային մտա ծո ղու թյու նում ու լեզ վա գոր-
ծու նե ու թյու նում «իմաս տը» հիմ նա կա նում գոր ծած վում է որ պես ի՞նչ «գոյ» կամ դրա 
ինչ պե՞ս «գո յու թյան» հնա րա վոր և-կամ կա յա ցած առանձ նա հատ կու թյուն, պայ ման, 
քա նակ, տեղ, ժա մա նակ կամ այլ ստո րո գու թյուն նշե լու հա մար̀  լեզ վա գոր ծու նե ու-

43 Մ. Աբեղյանն իր աշխատությունում քննողաբար վերաշարադրելով Պատմահոր ինքնակեն սա-
գրական միտքը Ալեքսանդրիայում «զզօրութիւնս պէսպէս իմաստից» ուսանելու մասին, այդ բառա-
կա պակ ցությունում «իմաստ»-ը հունարեն «սոֆիա» բառի թարգմանություն նույնորոշելով` մեկնում է 
որպես «իմաստություն» (տե՛ս Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն – Երկեր, ՀՍՍՀ 
ԳԱ հրատ., Եր., 1968, հ. Գ, էջ 279):
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թյան ամե նայն եղա նակ նե րով` պատ մո ղա կան-հաս տա տա կան, հար ցա կան, հրա մա-
յա կան… և ոչ միշտ է գոր ծած վում որևոր իրի, մտքի, խոս քի, գոր ծի բուն կո չում և ը ստ 
այդմ` նպա տա կա բա նու թյուն ու նախ ընտ րե լի իս կա կան գո յու թյուն նշե լու հա մար, 
այլ առա վե լա պես` կոնկ րե տո րեն իրա կա նա ցած անիս կա կան գո յու թյուն, հա տուկ 
ը նդ գծում ենք այդ իմաս տի նկատ մամբ խորհր դա ծու թյամբ̀  դրա նում և-կամ դրա նով 
իմաս տու թյան խոր հուր դի հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման հնա րա վո րու թյունն ու կա-
տա րու մը։ 

 Հարկ է հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան խնդրա կարգ սահ մա նել̀  Մով սես 
Խո րե նա ցու եր կում ներ կայող պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գով աս ման բեր վող և ի 
միտ առնվող իմաս տում բա ցա հայ տել̀  ըն թեր ցո ղի հաս կաց ման սեր ու ջանք առ ինքն 
կո չող̀  այլ ան ձանց կյան քի, այն է` ը նտ րու թյան, մտքի, խոս քի, գոր ծի, որոն ցում 
և̀  բո վան դա կյալ կամ որոն ցով և̀  իմա ցա հայտ «ապր ման ար տա հայ տու թյուն նե րի»44, 
բուն իմաս տու թյուն։ Վե րոա սա ցյալ ամե նայ նով ի մի̀  սույն ուսում նա սի րու թյան 
դի տա վո րու թյան բա նաձևն է` «իս կու թյան և իմաս տու թյան հեր մենև տի կայի» դի-
տան կյու նից` խորհր դա ծել, հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել ը նդ հան րա պես` 
պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու
թյան բո վան դակ իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որում և` իմաս տու թյան խոր
հուր դը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան։ Ա նհ րա ժեշտ ու նախ ընտ րե լիո րեն պի-
տո յա կան է խորհր դա ծել, հա սու և ըն կալ դառնալ պատ մու թյան իս կու թյու նը հայ տող 
իմաս տու թյան խորհր դին և ուրեմն` ճշմար տո րեն ներկրթյալ խորհր դով, բա նիվ և գոր-
ծով` կե նա գոր ծել այն նաև ժա մա նա կա կից պատ մա գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րում։

9. Աշ խա տու թյան մեջ դի տա վո րու թյուն, որում և̀  իղձ ու փա փագ, ունե նա լով որո-
նել և, ը ստ «իմաս տու թյան հեր մենև տի կայի» հայե ցա կար գի, հաս կա նալ ու մեկ-
նո ղա բար բա ցո րո շել պատ մու թյան իմաս տու թյան խոր հուր դը, ը ստ է ու թյան` մարդ
կային ինք նու թյու նը, կյանքն ու մշա կույթն առ Ա ստ ված առինք նող և իրենց 
ճշմա րիտ կո չու մի ու իս կու թյան մեջ է աց նողն ու կե նա րա րը, որ քան հնա րա վոր 
է տեքս տում փոր ձել եմ խու սա փել ան դրա դառնալ պատ մա գի տու թյան ու աղ բյու րա-
գի տու թյան մեջ հե ղի նա կի ինք նու թյան, կյան քի ու ժա մա նա կի ատ րի բու ցիայի 
խնդրա կար գի առն չու թյամբ հա յազ գի ու նաև օ տա րազ գի գիտ նա կան նե րի աշ խա-
տու թյուն նե րում առա քի նա սեր ու իմաս տուն և հա ճախ նույ նիսկ սր բու թյան 
աստ վա ծային շնոր հին, երա նու թյանն ու երկ նային փառ քին ար ժա նա ցած այ
րե րի նկատ մամբ ան հար կի ու ան պատ շաճ բազ մա տե սակ գնա հա տա կան նե րին, 
որը սկզբուն քո րեն ան հա րիր է հոգևոր սի րուն (ա ստ վա ծա սի րու թյանն ու մար դա-
սի րու թյա նը) հիմ նա ցյալ իմաս տու թյու նը որո նող և մարդ կային ինք նու թյու նը, 
կյանքն ու մշա կույ թը այդ իմաս տու թյամբ ներկրթյալ լի նե լու թյան իղձն ու ին
տեն ցիան, կո չումն ու իս կու թյու նը ունե ցող գի տու թյանն ու գիտ նա կա նին։ 

44 Տե՛ս Дильтей В., Наброски к критике исторического разума – В. Ф., 1988, հ. 4, էջ 142, նույնը տե՛ս 
նաև Дильтей В., Собрание сочинений, «Три квадрата», М., 2004, т. 3, էջ 254-255:
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DC
 Հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյու նը.

 Հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյու նը.   1.  Սույն մե նա գրու թյամբ ներ կա յաց-
վող հե տա զո տու թյունն իր բնույ թով պատ մա տե սա կան է և որ պես այդ պի սին այն 
կա յա նում է պատ մամեկ նո ղա կան հար ցա դրու թյամբ ու որ պի սու թյամբ։ Ը նդ որում, 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի փի լի սո փայո րեն ու աստ վա-
ծա բա նո րեն հիմ նա վոր ված ու իմաս տա վոր ված առանձ նա հատ կու թյամբ պայ մա նա-
վոր ված` հե տա զո տու թյու նը ներ կա յա նում է սկզբուն քո րեն հենց փի լի սո փա յամեկ
նո ղա կան բնույ թի հար ցա դրու թյամբ ու որ պի սու թյամբ։

 Մե նա գրու թյան ողջ շա րա դրան քում իրա գործ վում է «պատ մու թյուն» գոյի որ
պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րոշ ման խնդրա կար գի հետևո ղա-
կան, բազ մա բո վան դակ ու ամ բող ջա կան հար ցա դրու թյուն։ Այս բա նաձևում ինչ պե՞ս 
հաս կա նալ «գոյի որ պես այդ պի սին գո յու թյուն»-ը։ Ա ստ` ի՞նչ ասել է` «որ պես այդ պի-
սին»։ «Պատ մու թյուն» գոյը քննու թյան է առնվում իրեն հա տուկ գո յու թյան կեր պի 
մեջ, այն գո յու թյան, որում և ին քը գո յում է որ պես «պատ մու թյուն» և ոչ այլ «ինչ», և 
ուրեմն` հե տա զո տու թյու նում հար ցադրվող խնդրա կար գը ներ կա յա նում է որ պես 
«պատ մու թյուն» գոյի̀  իրեն հա տուկ գո յու թյու նում իս կու թյան բա ցո րո շում։ 
Գի տա կան այս եր կի բա ղա դրյալ և ներ կար գա վո րու թյամբ միա հյուս ու մեկ-միաս նա-
կան դի տա վո րու թյունն ու բուն խնդրա կարգն է` հաս կա նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո
րո շել Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի և, ը ստ այդ հայեց-
ման կար գի, ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու
թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը հայ տող̀  պատ մու մի կեր պում 
ու պատ մո ղա բար աս վա ծում պա հյալ իմաս տու թյու նը։

 Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» երկն ունի բազ մա բո վան դակ իմաս-
տային հյուս վածք և մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ար դեն բազ միցս նշ վել է, 
որ այն իր յու րօ րի նա կու թյամբ առանձ նա նում է հայ մշա կույ թում ներ կա յա ցյալ պատ-
մա գրա կան այլ եր կե րից։ Եր բեմն խոս քը կոնկ րե տաց նե լով աղ բյու րա գի տա կան հար-
ցե րի վե րա բե րյալ և եր բեմն նկա տի ունե նա լով պատ մա գի տա կան հե տա զո տու թյան 
բազ մա բո վան դակ խնդրա կարգ, մաս նա գետ նե րը Մով սես Խո րե նա ցու եր կի ուսում-
նա սի րու թյան առն չու թյամբ, պատ մա գի տու թյու նում ըն դուն ված սո վո րա կան ձևե րից 
ու մե թոդ նե րից բա ցի, նշում են նրա որ պի սու թյան առանձ նա հատ կու թյա նը հա մա պա-
տաս խան մե թոդ նե րի ու եղա նակ նե րի սկզբուն քային ան հրա ժեշ տու թյան մա սին45։ Աս-

45 «…Այսչափ ինքնատիպ… գործ` հետազոտման համար պահանջում է ըն դուն ված սովո րական 
ձևերից ու մեթոդներից բացի իր առանձնահատկությունը հաշվի առնող եղանակներ: Անհրաժեշտ է 
ոչ միայն ստուգորեն բացահայտել նրա աղ բյուրները, վերջնական պատասխան գտնել նրա ապրելու 
ժամանակի թվա գրման հարցին (այս ուղղություններով է հիմնականում ընթացել մինչև այսօր 
խորե նա ցիա գիտությունը), ոչ միայն ըմբռնել նրա աշխարհայացքը, այլև ներ թափանցել Խորե նա-
ցու աշխատանոցը, ուսումնասիրել նրա` պատմական երկ շարա դրելու միջոցների զինանոցը, ճա-
նաչել փաստական նյութի մշակման նրա նախա սիրած ձևերն ու մեթոդները, տեղյակ դառնալ նրա 
չափանիշներին, նրա պատ մա գի տա կան մտքի ընթացքի, նրա ստեղծագործական հոգեբանության 
օրինաչա փու թյուն ներին և այլն» (Սարգսյան Գ. Խ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատ մության» 
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վա ծը ճշմա րիտ է, ան շուշտ, ոչ միայն աղ բյու րա գի տա կան հար ցե րի առն չու թյամբ, այլև 
պատ մա գի տա կան ու պատ մա փի լի սո փա յա կան ողջ խնդրա կար գի նկատ մամբ և վե-
րա բե րում է նրա եր կի ամ բողջ բազ մա բո վան դակ իմաս տային հյուս ված քին` պատ մու
մի կեր պով ու պատ մո ղա բար աս վա ծով հայտ նյալ իս կու թյանն ու իմաս տու թյա նը։ 

2. Մե նա գրու թյու նում աստ վա ծային ու մարդ կային ամե նայն իրո ղու թյուն նե րին և, 
մաս նա վո րա պես, մշա կու թային ու կոնկ րե տո րեն` պատ մամշա կու թային կամ տեքս-
տամշա կու թային իրո ղու թյուն նե րին ու հենց պատ մու թյա նը սե փա կան մե թոդ նե
րի̀  հաս կաց ման ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման կի րա ռու թյամբ̀  ներ կա յաց վում 
է Հայոց Պատ մա հոր յու րո վի և իր յու րա կեր պու թյան հետ մեկ տեղ բո վան դակ ու ամ-
բող ջա կան պատ մա գի տա կան և պատ մա փի լի սո փա յա կան հայե ցա կար գը։ Ներ
կա յաց վող ուսում նա սի րու թյան հայե ցա կար գային ու մե թո դա բա նա կան հիմ քը 
հեր մենև տի կան է։ Մե նա գրու թյու նում հե տա զո տա կան ուղու ը նտ րու թյունն է` «Մով-
սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի և ը ստ այդմ` պատ մու թյան իս-
կու թյան» հար ցա դրու թյունն իրա գոր ծել ը ստ «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» հենքով 
ներկատարելագործյալ «իմաստության հերմենևտիկայի» հայե ցա կար գի ու հենց հեր-
մենև տի կա կան մե թո դա բա նու թյամբ և որ պես առա ջադրվող խնդրա կար գի լու ծում-
պա տաս խան` եր կում բա ցո րոշ վում է պատ մու թյան դի տա վո րու թյան, կեր պա րա
նման ու կա տա րու մի իս կու թյու նը։ Նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը հաս կա-
նա լու և մեկ նա բա նե լու խնդիրն, ը ստ է ու թյան, աշ խա տու թյան դի տա վո րու թյան հիմ-
նային բա ղա դրիչ նե րից մեկն է, ինչն իրա գործ վում է, ան շուշտ, ոչ լիո վին և ոչ ամե նայն 
կա տա րե լու թյամբ, այլ̀  ը ստ մարդ կային ու ան հա տա կան չա փա վոր կա րո ղու թյան։

 Տեքս տամշա կու թային իրո ղու թյուն ներ ուսում նա սի րող բո լոր գի տու թյուն նե րում և 
հենց պատ մա գի տու թյու նում առա վել նշա նա կա լիու թյամբ իր սկզբուն քային ու հիմ-
նա րար ներ կա յու թյունն ունի հեր մենև տի կա կան խնդրա կար գը, ուս տի հու մա-
նի տար, սո ցիա լա կան ու պատ մա կան, փի լի սո փա յա կան ու աստ վա ծա բա նա կան 
գի տա կար գե րի հե տա զո տա կան խնդրա կար գե րի կա տա րու մի մեջ իր է ա կան ու 
հիմ նո րոշ, տե սա կան ու գործ նա կան նշա նա կա լիու թյունն ունի հեր մենև տի կայի տե-
սու թյունն ու պրակ տի կան, որ և իրե նում որո շա չափ բո վան դա կյալ ունի հեր մենև տի-
կայի պատ մու թյունն ու ներ կան։ «Իս կու թյան հեր մենև տի կայի» հայե ցա կար գը ևս` 
տե սա կան խորհր դա ծու թյամբ ինք նա հաս կա ցյալ, իրե նում հայե ցա կարգ ված ունի 
իս կու թյան բա ցա հայտ մանն ուղ ղորդ ված հեր մենև տի կայի պատ մա կան կա յաց
ման ողջ ավան դու թյան տե սա կան ու գործ նա կան փոր ձա ռու թյու նը։ Ա հա վա սիկ, 
«իս կու թյան հեր մենև տի կայի» և այդ հիմքով ներկատարելագործյալ «իմաստության 

ժամա  նակա գրական համակարգը, Եր., 1965, էջ 6): «Զուտ բանակա նու թյունն ու առողջ տրա մա-
բա նությունը, հին պատմագրության ուսում նա  սիրման ու գնա հատման սովո րական, ընդունված 
սկզբունք ների հետ մեկտեղ, չեն կարող լինել այն գլխավոր ուղե ցույցը, որով պետք է առաջնորդվեն 
մաս նա  գետ ները…Նրա «Պատմությունն» առհա  սարակ չափազանց յուրօրինակ, պատմա գրական 
ուրիշ երկերից էապես տար բերվող գրվածք է, որի բովանդա կու թյունը վերլուծելիս անհրա  ժեշտ են 
հետա զոտ ման նույնքան յուրահատուկ մեթոդներ, և սա վերաբերում է հատ կապես աղբյու րագի-
տական հարցերին» (Թոփչյան Ա., Մով սես Խորենացու հունա կան աղբյուրների խնդիրը, «Սարգիս 
Խաչենց», Եր., 2001, էջ 7):
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հերմենևտիկայի» հե տա զո տա կան ուղիով մե նա գրու թյան վե րոն շյալ դի տա վո րու-
թյունն իր լրու մի կա տա րու մին բե րե լու հա մար ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի է հեր-
մենև տի կայի բուն կոչ ման և պատ մա կան կա յաց ման ողջ ավան դու թյան, որում նաև 
քրիս տո նե ա կան մի ջին դա րե րի սուրբ հայ րե րի մեկ նար վես տի̀  «Սրբա զան Հեր
մենև տի կայի» (կամ «Սուրբ Հեր մենև տի կայի») և ժա մա նա կա կից փի լի սո փա յա
կան հեր մենև տի կայի հնա րա վո րու թյուն նե րի միա հյուս կա րո ղու թյամբ ու հայե ցա-
կար գով` հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել Մով սես Խո րե նա ցու ոչ միայն պատ
մա գի տա կան հայե ցա կար գը և դրա նում իսկ` իմաս տու թյու նը, այլև նրա այդ 
հայե ցա կար գով մտո վի հայեց վա ծի ու աս ման բեր վա ծի իս կու թյունն ու իմաս
տու թյան խոր հուր դը։ Եվ աստ ասե լով` «հեր մենև տի կայի պատ մա կան կա յաց ման 
ողջ ավան դու թյուն», ը ստ է ու թյան, նկա տի է առնվում ինչ պես ավան դա կան հեր
մենև տի կան` ան տիկ շրջա նից մինչև իր լրումն` «ունի վեր սալ հեր մենև տի կա» (Ֆր. 
Շլայեր մա խեր), այն պես էլ̀  փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կան, որ սկզբնա վոր վում 
է նույն այդ «ու նի վեր սալ հեր մենև տի կայից», վե րա ճում «ո գու մա սին գի տու թյուն նե-
րի» մե թո դա բա նու թյան (Վ. Դիլ թայ), կա յա նում որ պես «գո յու թե նա կան և բուն իսկ 
փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կա» (Հ.-Գ. Գա դա մեր) և ապա` նաև որ պես «տեքս տի 
ֆե նո մե նո լո գիա կան հեր մենև տի կա» (Պ. Ռիկյոր)։

3.  Դի տա վո րու թյան այս կերպ կա տա րու մին հաս նե լու հա մար սկզբուն քային 
նպաս տա վո րու թյուն կա րող են ցու ցա բե րել տեքս տամշա կու թային ավան դու թյու նում 
Մեր ձա վոր Արևել քի պատ մա կան ու քա ղա քակրթա կան մտքի որ պի սու թյունն ուղ-
ղա կիո րեն է աց նող և-կամ նշա նա կա լի̀  ան տիկ շրջա նից ի վեր իրենց ներ կա յու թյու-
նը հաս տա տած պատ մա փի լի սո փա յա կան կամ պատ մա տե սա կան բնույ թի գա ղա-
փար ներն ու ամ բող ջա կան հայե ցա կար գե րը։ Եվ հե տաքր քիր ու զար մա նա լի է հենց 
այն, որ է ա կան են ոչ միայն ան տիկ շրջա նի և մի ջին դա րե րի (մինչև ուշ 5-րդ դար), 
քրիս տո նե ա կան պատ մա կան մտքի ինք նա հաս կաց ման տե սա կան ու փի լի սո փա յա-
կան հղացք նե րը, այլև հե տա գա ու նաև ժա մա նա կա կից պատ մա փի լի սո փա յա կան ու 
պատ մա տե սա կան ձեռք բե րում նե րը։ Ին չո՞ւ։

 Պատ մա կան գրա վոր աղ բյուր նե րը կա րող են ուսում նա սի րու թյան խնդրո «բան» 
հայտ նել տեքս տում, նա խա դա սու թյու նում ինչ պես ուղ ղա բա նո րեն, այն պես էլ այ լա-
բա նո րեն ար տա հայտ վող մտքի իմաս տով։ Ա վե լին` գրա վոր աղ բյուր նե րը կա րող են 
իրեն ցում ուղ ղա բա նող կամ այ լա բա նող աս ման կեր պի մեջ ամենևին չհայտ նե լով, այ-
նուա մե նայ նիվ, կողմ նա կիո րեն իմա նա լի դարձ նել իրենց որ պես որևէ որո շա կի միտք 
կամ տեքս տա-մշա կու թային իրո ղու թյուն հնա րա վո րող և գու ցե նաև գի տակ ցո րեն 
նկա տի առնվող գա ղա փար ներ։ Հայտ նի է, որ պատ մամշա կու թային ոչ-գ րային «հետ-
քե րը» իրեն ցում ուղ ղա կի կամ անուղ ղա կի չհայտ նե լով, նույն պես կա րող են լի-
նել «պատ մա կան աղ բյուր» և իմա նա լի դարձ նել հե տա զո տու թյան խնդրո «բան»-ին 
առնչ վող գա ղա փար ներ և եղե լու թյուն նե րի նշա նա կու թյուն ներ ու իմաստ ներ։ 

Ինչ պե՞ս են ուսում նա սի րու թյան մեջ իմա նա լի դառնում, թեև որևէ կերպ չհայտն-
ված, այ նուա մե նայ նիվ, կողմ նա կիո րեն հայ տո րո շե լի գա ղա փար ներ և իրո ղու թյուն-
նե րի իս կու թյուն ներ̀  որ պես նշա նա կու թյուն ու իմաստ։ Հար ցա վոր ման մի ջո ցով։ 
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Եր կի ասե լի քում իմաս տու թյան ուսում նա սեր հե տա զո տո ղը խնդրո «բա նի» որո նու-
մի ու հայտ նա բեր մանն առնչ վող հար ցա վոր մտքով քննու թյան առնե լով գրա վոր աղ-
բյուր նե րում աս վածն ու մշա կու թային հետ քե րը, ի զո րու է հա սու լի նել դրանց որ պես 
այդ պի սին գո յու թյու նը նա խա դրող ու հնա րա վո րող, ը ստ է ու թյան, մարդ կային ինք-
նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի գո յու թյան պո տեն ցիայի և իրա գործ վա ծու թյան 
այս կամ այն կեր պի ու չա փի մեջ իմաս տու թյան առա վե լու թյուն և-կամ նվա զու թյուն 
իմա նա լի դարձ նող գա ղա փար նե րի ու իմաստ նե րի։ «Թեև մենք դա տա պարտ ված ենք 
ծա նո թա նալ ան ցյա լի հետ լոկ ը ստ իր հետ քե րի, այ նուա մե նայ նիվ, մեզ հա ջող վում 
է իմա նալ իր մա սին նշա նա կա լիո րեն ավե լին, քան իրեն կա մե լի էր մեզ բա ցա հայ-
տել։ Ե թե գոր ծի անց նենք խե լամ տո րեն, ապա դա հաս կաց ման մեծ հաղ թա նակն է 
ուղ ղա կիո րեն տր վա ծի նկատ մամբ։ … Քան զի տեքս տե րը կամ հնա գի տա կան գտա-
ծո նե րը, ար տա քուստ նույ նիսկ ամե նա պարզ ու մատ չե լի, խո սում են լոկ այն ժամ, երբ 
գի տակ ես իրենց հարց նել», գրում է հայտ նի միջ նա դա րա գետ Մարկ Բլո կը46։ Ա վե լի 
վաղ նույն այս առն չու թյամբ ան գլիա ցի հայտ նի պատ մա բան` Ռ. Կո լինգ վու դը գրում 
է, որ գի տա կան պատ մու թյու նը ուսում նա սի րե լով մարդ կային գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ողջ աշ խար հից ոչ թե մար դու կեն դա նա կան բնու թյամբ զուտ թե լադրված վար-
քը, այլ̀  «պատ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը» և որ պես այդ պի սին` սո ցիա լա կա նո րեն 
նշա նա կա լի գոր ծո ղու թյուն նե րը47, բա ցա հայ տե լու հա մար դրան ցում կե նա գործ ված 
մտքե րը̀  մարդ կան ցով գործ վող իրա դար ձու թյուն նե րի ներ քին կող մը48, իր քննու թյան 
գի տա կա նու թյու նը սկզբուն քո րեն կա րող է իրա գոր ծել միայն հարց ման հետևո ղա
կան, ճշմա րիտ ու կա նո նա վոր կար գա վո րու թյամբ49։ Ը ստ Ռ. Կո լինգ վու դի, հար-
ցա դրու թյան տրա մա բա նու թյան երեք մեծ վար պետ ներն են` Սոկ րա տը, Բե կո նը և Դե-
կար տը50։ Սկզ բուն քային ու բո վան դա կո րեն հիմ նո րոշ հար ցա դրու թյան հետևո ղա կան 
ու ներ կար գա վոր ըն թաց քով են ներ կա յա նում Պլա տո նի, Ա րիս տո տե լի, Օ գոս տի նոս 
Ե րա նե լու, Դա վիթ Ան հաղ թի աշ խա տու թյուն նե րը։ 

4. Հեր մենև տի կայի հայտ նի տե սա բան Հ.-Գ. Գա դա մե րը Ռ. Կո լինգ վու դի պատ-
մա տե սա կան ու նաև պատ մա փի լի սո փա յա կան` «Պատ մու թյան իդե ան» եր կում 
«հարց ու պա տաս խա նի» գա ղա փա րը սկզբուն քո րեն արժևո րե լով և է ա կա նո րեն նշա-
նա կա լի դի տե լով ոչ միայն պատ մա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րի, այլև հաս կաց ման 
ու մեկ նո րոշ ման ձգ տող մարդ կային մտքի ամե նայն որո նում նե րի, այս կերպ և̀  բուն 
հեր մենև տի կայի հա մար, ան կա տար է տես նում նրա խորհր դա ծու թյուն նե րում այդ 
գա ղա փա րի բա ցո րոշ կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը որ պես տե սու թյուն։ Իր «Իս կու-
թյուն և մե թոդ» գի տա կան եր կում ներ կա յաց նե լով փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի 
իր ծրա գիրն ու ամ բող ջա կան հայե ցա կար գը, Գա դա մերն ան հրա ժեշ տո րեն ան դրա-

46 Блок М., Апология истории, М., 1986, с. 38.
47 Տե՛ս Коллингвуд Р. Дж., Идея истории. Автобиография, М., 1980, էջ 205-206:
48 Իրադարձության արտաքին և ներքին կողմերի` Կոլինգվուդի տարրորոշումն ու մեկնաբա նու-
թյունը տե՛ս նույն տեղը, էջ 203-204:
49 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 260:
50 Տե՛ս նույն տեղը:
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դառնում է նաև այս խնդրին և հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան «հարց ու պա տաս-
խան»-ային կա ռուց ված քի ու տրա մա բա նու թյան բո վան դակ խնդրա կար գի ման-
րակր կիտ վեր լու ծու թյամբ̀  առա ջա դրում նաև տե սու թյուն51, որ և մե թո դա բա նա կան 
նշա նա կու թյուն ունի Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի և պատ-
մության իս կու թյան բա ցո րոշ ման դի տա վո րու թյուն ունե ցող այս մե նա գրու թյան հա-
մար ևս։

 Գի տա կան այս աշ խա տու թյու նում, ը ստ փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի տե-
սա բան Հ.-Գ. Գա դա մե րի հայե ցա կար գի, Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն 
Հայոց» աշ խա տու թյու նը դիտ վում է որ պես որո շա կի մի պա տաս խան այդ եր
կի հա մար հիմ նա րար ու է ա ցու ցիչ հար ցի։ Հարկ է ամ րա գրել, որ ամե նայն եր կի 
հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է եր կի հա մար հիմ նա րար և 
հենց է աց նող այդ հար ցի բա ցա հայ տու մը։ Այդ հար ցը սկզբուն քո րեն ու միշտ իր ներ-
կա յու թյունն ունի տեքս տում և-կամ տեքս տով աս ման բեր վո ղի ամե նայն ճշմա րիտ 
ու բա նո րոշ (ռա ցիո նալ) հաս կաց ման մեջ, և այն հնա րա վոր է ի միտ առնել ու բա ցա-
հայ տել հաս կաց ման մեջ իր ներ կա յու թյու նում։ Հաս կաց ման մեջ այդ հար ցի առաջ-
նային, ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի ներ կա յու թյունն ու դրան մտա հա սու լի նելն է, որ 
հաս կա ցու մը կա յաց նում է որ պես այդ պի սին52։ Եվ ար դեն յու րա քան չյուր հաս կաց ման 
շա րա դիր ներ կա յաց ման ու մեկ նա բա նու թյան մեջ հարկ է բա ցո րոշ ներ կա յաց նել այդ 
հար ցը, որը կոնկ րետ այս հե տա զո տու թյու նում ներ կա յա նում է որ պես պատ մու թյան 
խնդրա կարգ։ Գի տա կան այս եր կում բա ցո րոշ վում է պատ մու թյան խնդրա կար գը 
և այդ խնդրա կար գով բաց վող իմաս տային տե սա դաշ տում իրա գործ վում է Մով սես 
Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի̀  պատ մու թյան դի տա վո րու թյան, 
պատմ վող բո վան դա կու թյան ու պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կի, այս 
բո լո րում` իս կու թյուն հայ տող իմաս տի և այդ իմաս տում` հենց իմաս տու թյան 
հաս կա ցում ու մեկ նո րո շում։

5. «Գոյի որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րո շու մը» որ պես իր հաս-
կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան խնդրո կա տա րում սահ մա նող «իս կու թյան հեր մենև-
տի կայի», որի հեն քով և հետևո ղա կա նո րեն զար գաց վող «իմաս տու թյան հեր մենև տի-
կայի» կի րա ռու թյան տե սու թյան` այս մե նա գրու թյու նում դեռևս ոչ լիո վին բա ցո րոշ 
ներ կա յաց մամբ և, այ նուա մե նայ նիվ, այդ հայե ցա կար գից բխող հեր մենև տի կա կան 
մե թո դա բա նու թյամբ̀  հե տա զո տա կան որո շա կի ծրա գրով կներ կա յաց վի պատ մու
թյան դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նման ու կա տա րու մի յու րո վի բո վան դակ ու 
ամ բող ջա կան խնդրա կար գը և ը ստ այդ խնդրա կար գի̀  պատ մու թյան որ պես այդ
պի սին գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րո շու մը։ 

Հե տա զո տա կան ծրա գրի ինչ պի սի՞ իդե այով է կեր պա գործ վել մե նա գրու թյու-
նում բո վան դա կյալ սույն ուսում նա սի րու թյու նը։ «Պատ մու թյուն» գո յա վո րի գո յու թյու-

51 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Гадамер Х.- Г., Истина и метод,, М., 1988, էջ 434-445, տե՛ս նաև 
Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 144-149:
52 Տե՛ս նույն տեղը:
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նը սկզբուն քո րեն որ պես այդ պի սին ու նաև հենց Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն 
Հայոց» աշ խա տու թյան մեջ իր կոնկ րե տու թյամբ հաս կա նա լու և մեկ նո ղա բար բա-
ցո րո շե լու և ուրեմն` այդ հար ցա դրու թյան ար դյուն քում Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա-
գի տա կան հայե ցա կար գի իս կու թյու նը նույն պես բա ցո րո շե լու հա մար հնա րա վոր ու 
նախ ընտ րե լի նկատ վեց որո նու մի ուղին ու քննու թյան են թա կա խնդրա կար գը կազ-
մա կեր պել ը ստ Դա վիթ Ան հաղ թի չորս հար ցե րի̀  ա) «գո յու թյուն ունի՞, արդյոք, պատ-
մու թյու նը», որի հետ մեկ տեղ ու հա ջոր դա կան` «ե թե գո յու թյուն ունի, ապա` ինչ պե՞ս 
գո յու թյուն ունի պատ մու թյու նը», կամ ը ստ կան տյան հար ցադր ման` «ինչ պե՞ս է հնա-
րա վոր պատ մու թյան գո յու թյու նը որ պես այդ պի սին» և, ը ստ իս, վեր ջի նը առա վել 
ճշգր տող ու կա տա րե լա գոր ծող լրաց մամբ̀  «ինչ պե՞ս է հնա րա վոր̀  պի տո յա կան ու 
նաև նախ ընտ րե լի, պատ մու թյան գո յու թյու նը որ պես այդ պի սին», բ) «ի՞նչ է պատ մու-
թյու նը», գ) «ինչ պի սի՞ ինչ է պատ մու թյու նը», դ) «ին չի՞ հա մար է պատ մու թյու նը»։ 

Ըստ «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» տե սու թյան ու կի րա ռու թյան` հայե ցա կար-
գային ու պատ ման շա նակ բնույ թի իդե ա նե րի53, «պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո-
յու թյան իս կու թյան բա ցո րոշ ման» բո վան դակ և ունի վեր սալ խնդրա կար գի լուծ մա նը 
հե տա մուտ լի նե լով, աշ խա տու թյան մեջ կներ կա յաց վի պատ մու թյան դի տա վո րու-
թյան, պի տա նա ցուի̀  պատ մու թյան որ պես գո յա վո րի (сущее) ու պատ մու թյան գո յու-
թյան (бытие) կեր պի, պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կի ողջ խնդրա կար գը։ Հե-
տա զո տա կան խորհր դա ծու թյունն իրա գոր ծե լով ը ստ այդ խնդրա կար գի ներ քին հար-
ցա վո րու թյան ըն թաց քի, որ պես լու ծում-պա տաս խան կբա ցա հայտ վի որոն վող պատ-
մա գի տա կան հայե ցա կար գը։ Կներ կա յաց վի նաև «պատ մու թյան հեր մենև տի կա կան 
քննու թյան» և-կամ «պատ մու թյան հեր մենև տի կայի» հա մար նշա նա կա լի̀  հիմ նա րար 
ու հենց է աց նող և կոնկ րե տա բար̀  Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա-
տու թյու նում պատ մա գի տա կան և պատ մու թյան փի լի սո փա  յու թյան հայե ցա կարգ մեկ-
նո րո շող հաս կա ցու թյուն նե րի որո շա կի մի հա մա կարգ։

6. Ի սկ ին չո՞ւ է միջ նա դա րա գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րի և կոնկ րե տո-
րեն` պատ մու թյան հա մար առա վել ադեկ վատ, ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի 
ամ բող ջա կան հայե ցա կար գային, որում նաև մե թո դա բա նա կան, հիմք ներ կա յա-

53 Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006: 
Առաջիկայում` որոշ էական լրացումներով ու վերջնամշակմամբ հանդերձ, ընթերցողին կներկա յաց-
վի ժամանակակից փիլիսոփայական հերմենևտիկայի վերաբերյալ հեղինակի դեռևս անտիպ «Բաց 
հերմենևտիկայի կայացումը» մենագրությունը: Գրման ընթացքում է գտնվում ու դեռ անավարտ է 
հեղինակի նաև մյուս մենագրությունը` «Իսկության հերմենևտիկայի պատմական եղելումը, 
տեսությունը և կիրառությունը» (հրատարակելիս` հնարավոր է, որ այս երկերի վերնագրերում 
լինեն որոշ փոփոխություններ), որում առաջադրվում է «իսկության և-կամ իմաստության հեր մե-
նևտիկայի» իդեան և ապա` այն ներկայացվում անտիկ շրջանից մինչև այժմ իր կայացման պատ-
մության մեջ: Ներկայացվում է հերմենևտիկայի պատմության անտիկ, միջնադարյան ու նաև 
ժամանակակից ավանդույթում որպես գիտություն կայացման պոտենցիան ու իրագործումը, ըստ 
էության, որպ ես «իսկության հերմենևտիկա» նրա սկզբունքորեն ներկերպարանմամբ: Ներկայացվում 
է նաև «իսկության հերմենևտիկայի որպես գիտակարգ պատմական կայացման ընթացքում նրա 
պոտենցիայի տարբեր կենագործումներում արտահայտված առանձնահատկությունների ու սկզբունք-
ների կիրառական նշանակալիությունը` լինել «պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկության 
բացորոշման» խնդրակարգի լուծման հայեցակարգային հիմք: 
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նում հեր մենև տի կան և հենց «իս կու թյան կամ իմաս տու թյան հեր մենև տի կան»։ Եվ 
ինչ պե՞ս մեկ նել հայ րե րի ժա ռան գու թյու նը, որ պես զի լեզ վա կան նոր ձևա կեր պու մի 
կամ վե րաս ման մեջ իրենց ուղիղ դրված քով ի հայտ բեր վի նրանց պատ մու թյուն-
նե րում հայտն վող, իսկ ավե լի ճշգ րիտ` հայտ նող հնա րա վո րու թյան մեջ պա հյալ 
իմաստ նե րը։ Հար ցի առն չու թյամբ է ա կան է նախ բա ցո րո շել, թե ինչ բնույ թի են 
պատ մու թյուն նե րով ներ կա յու թյան կոչ ված այդ իմաստ նե րը։ 

Ըն թեր ցա սեր և իմաս տու թյան ուսում նա սեր յու րա քան չյուր ոք (պատ միչ գիտ նա-
կան այր և-կամ լոկ ըն թեր ցող) ունի հնա րա վո րու թյուն` հա ղորդ, հա սու և ըն կալ լի նել 
իրա դար ձու թյուն նե րից և-կամ տեքս տից` աստ վա ծային նա խախ նա մու թյամբ և մշա-
կու թային ժա ռան գու թյամբ իրեն առ ի հաս կա ցում և ար դեն իմաստ նա ցյալ ան ձամբ 
(խորհր դով, բա նիվ և գոր ծով)` նաև իր ներ կա յում առ ի կե նա գոր ծում կոչ ված` իս-
կու թյուն հայտ նող իմաս տու թյա նը։ Հարկ է, սա կայն, նկա տել, որ ոչ ամե նայն պատ-
մու թյուն է, որ սկզբուն քո րեն դի տա վո րու թյուն, կեր պա րա նում ու կա տա րում ունի 
հա ղոր դել իս կու թյուն հայ տող իմաս տու թյուն և այ սու̀  կա յա նալ որ պես այդ պի սին։ 
Եվ կա րե լի է ամ րա գրել, որ հաս կաց ման ձգ տող խորհր դա ծու թյամբ̀  կյան քի նշա
նա կա լի եղե լու մի իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի հե տա զո տու թյուն, ուս տի 
և գի տա կան գի տե լիք ու հենց գի տու թյուն կա յա նա լու նպա տա կա մետ պատ մու-
թյուն նե րում, ը ստ է ու թյան, բո վան դա կյալ է իս կու թյան ու իմաս տու թյան խոր հուր-
դի հայտ նու թյուն ու ներ կա յու թյուն։ Ա ռա վե լա պես հենց այս բնույ թի պատ մու թյուն-
նե րում, ար դարև, ոչ ամեն քին, այլ̀  բա ցու թյան ու ըն թեր ցա նու թյան որո շա կի կերպ 
ը նտ րող, ներկրթյալ ու մշտա պես ինք նաքննու թյամբ նա խա պատ րաստ վող ըն թեր ցո-
ղին, հայտ նող հնա րա վո րու թյան մեջ պահ ված իմաստ նե րը ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ̀  
հենց իս կու թյան ու իմաս տու թյան խոր հուր դի հայտ նու թյուն ու ներ կա յու թյուն։ 
Ա հա վա սիկ, ամե նայն գոյի, որում և̀  կյան քի ու մշա կույ թի իրո ղու թյուն նե րի, իս կու թյու-
նը հայ տող իմաստ նե րի, որոն ցում և̀  իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի, ստույգ բա ցա-
հայ տումն իրա գոր ծե լի է հեր մենև տի կա կան մե թո դա բա նու թյամբ և հենց «իս կու թյան 
հեր մենև տի կայի» (կամ «իմաս տու թյան հեր մենև տի կայի») հայե ցա կար գի տե սա դաշ-
տում` ը ստ իր բուն կոչ ման։ 

7. Ի սկ ինչ պե՞ս մեկ նել տեքս տում և-կամ տեքս տով աս վո ղը, որ պես զի ապա հով-
վի հաս կաց ման ձգտ ման ու վե րա հա սու լի նե լու մարդ կային կա րո ղու թյանն ու ը նտ-
րու թյա նը սկզբուն քո րեն հնա րա վոր և հե ղի նա կին ու ըն թեր ցո ղին նաև նախ ընտ
րե լի հոգևո րու թյամբ, այ սինքն` առ իմաս տու թյուն սի րո բա ցու թյամբ ու այդ սի րո 
ջան քով հաս կաց ման պատ րաս տու թյամբ մատ չե լի̀  իս կու թյան ու իմաս տու թյան խոր-
հուր դի հայտ նու թյուն ու ներ կա յու թյուն։ Հայ րե րի ժա ռան գու թյունն օգ նու թյուն է ցու-
ցա բե րում նաև այս հար ցում։ Մեզ ավանդ ված են նրանց մեկ նո ղա կան ուս մունք նե րին 
կամ մո տե ցում նե րին առնչ վող, թեև ոչ միշտ ամ բող ջա կա նո րեն հայե ցա կարգ ված 
ու հետևո ղա կա նո րեն շա րադրված մտքեր և ավե լի հա ճախ` աստ վա ծա բա նա կան, 
իմաս տա սի րա կան, պատ մա կան կամ այլ բնույ թի տեքս տեր, որոն ցում պրակ տի կո րեն 
իրա գործ վել են աստ վա ծա շնչյան մա տյան նե րում, իմաս տա սի րա կան կամ այլ գրա-
կա նու թյու նում մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու փրկու թյան հա մար պի տա նա վոր 
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նշա նա կա լիու թյուն ունե ցող մեկ նու թյուն ներ։ Բո լոր այդ կոնկ րետ մեկ նո ղա կան տեքս-
տե րում կա րե լի է նկա տել քննու թյան առնվող աս ման մեջ (նոե զի սում) մարդ կային 
ինք նու թյա նը, կյան քին ու փրկու թյանն ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի աս վա ծը (նոե-
ման) բա ցա հայ տող և եր բեմն նաև աս վա ծում (այ սինքն` իր հնա րա վո րու թյամբ ու 
բնույ թով միշտ մաս նա չափ և, կար ծես, այս բեր գի̀  ջրից վեր, տե սա նե լի փոքր մա սում) 
բուն ասե լի քը (այ սինքն` բնույ թով ոչ մաս նա չափ, այլ̀  բո վան դակ ու ամ բող ջա կան և, 
կար ծես, այս բեր գի̀  «ան սույզ ու ակ նա տես» և «սու զյալ ու ան տես» փոքր-ու-մեծ մա-
սե րի մեկ-միաս նա կան ամ բող ջը) տե սա նել ու խորհր դա ծել տվող մեկ նու թյուն ներ։

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան խնդրա կար գի և այ սու̀  պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գի ու այդ հայե ցո ղու թյամբ տեսն վող բուն պատ մու թյան իս կու թյան բա-
ցո րոշ ման հա մար հե տա զո տու թյան ու մեկ նա բա նու թյան ընդ հա նուր տե սա կան ու 
մե թո դա բա նա կան հիմ քի առու մով, ը ստ իս, է ա կա նո րեն նշա նա կա լի են նրա ուսա-
նու թյան կենտ րո նում աստ վա ծա բա նու թյան և-կամ քրիս տո նե ա կան իմաս տա սի րու-
թյան, պատ մա գի տու թյան, քե րա կա նու թյան, քեր թո ղու թյան, հռե տո րու թյան և հենց 
մեկ նար վես տի կամ մեկ նա գի տու թյան (հեր մենև տի կայի) իմա ցա կար գե րի կրթա կան 
բո վան դա կու թյան մեջ այդ խնդրա կար գին առնչ վող գի տե լիք նե րը, նրան ժա մա նա կա-
կից կամ ժա մա նա կով մեր ձա կից և նրա հետ ընդ հա նուր ու թերևս նույ նա կան կրթու-
թյուն ստա ցած հայ րե րի տե սա կան աշ խա տու թյուն նե րը։ Ը ստ եկե ղե ցա կան ավան դա-
կան տե սա կե տի, ս. Դա վիթ Ան հաղթն ուսում նա կից է եղել Մով սես Խո րե նա ցուն նրա 
ուս ման տա րի նե րին։ Ի սկ ը ստ հա յա գի տու թյան մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ ըն դու նե լու թյուն գտած տե սա կե տի, նրանց ուսա նու թյան ժա մա նակ նե րի մեջ կա 
տա րի նե րի հե ռա կայք։ Սա կայն Դա վիթ Ան հաղ թի իմաս տա սի րա կան եր կե րի և կոնկ-
րե տո րեն` պատ մու թյան խնդրա կար գի տե սան կյու նից մեզ հե տաքրք րող մա սե րում 
բո վան դա կյալ ասե լիքն, ը ստ է ու թյան, կա րե լի է բնո րո շել որ պես նույ նա կան Խո րե նա-
ցու կող մից ուսա նյալ փոր ձա ռու թյա նը։

 Հարկ է նշել, որ հա յա գի տու թյան մեջ հայտ նի են հե տա գա դա րե րի սուրբ հայ րե-
րի գրա կան ժա ռան գու թյան մեջ Դա վիթ Ան հաղ թի եր կե րի և դրան ցում բո վան դա կյալ 
իմաս տա սի րու թյան և՛ յու րաց վա ծու թյուն, ուս տի և մշա կու թային այդ իրո ղու թյու նից 
բխող̀  նրա մտքե րի ազ դե ցու թյուն54, և՛ նույն չափ կարևոր̀  հենց կի րա ռե լիու թյան 
հնա րա վո րու թյուն55 ուսում նա սիր վող տեքս տե րի նկատ մամբ։ Եվ կա րե լի է նկա տել, 
որ նրա մտքե րի կի րա ռե լիու թյան հնա րա վո րու թյան հարցն առա վել սկզբուն քային է 
ու հենց մե թո դա բա նա կան և ամենևին էլ են թա կարգ ված չէ ուսում նա սիր վող տեքս-
տի հե ղի նա կի կող մից նրա հա յացք նե րի ան հրա ժեշ տո րեն յու րաց վա ծու թյան խնդրի 

54 Այս առնչությամբ կարելի է, որպես կոնկրետ օրինակ, մատնանշել հայագիտության և հենց 
Նարեկյան դպրոցի ու Նարեկացիագիտության մեջ նորաբնույթ խնդիրներ ու մշակութային իրողու-
թյունների իսկություն բացահայտող` Հ. Թամրազյանի աշխատությունները (տե՛ս Թամ րա զյան Հ., 
Գրիգոր Նարեկացին և նորպլատոնականությունը, «Նաիրի», Եր., 2004, և այլն): 
55 Դավիթ Անհաղթի իմաստասիրության` մեկնության համար նշանակալի սկզբունքային գաղա-
փար ների, մտքերի կիրառություն են ներկայանում Հովհան Որոտնեցու իմաստասի րա կան-աստ վա-
ծաբանական ճառերում իրագործված մեկնությունները (տե՛ս Սուրբ Հովհան Որոտնեցի, Մեկնո-
ղական-իմաստասիրական ճառեր, աշխ. Ա. Մինասյանի, Ս. Էջմիածին, 2009):
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հետ, ին չը հնա րա վոր էր մի միայն ժա մա նա կա կից նե րի ու հե տա գա սե րունդ նե րի 
պա րա գա յում։ Հարկ է ամ րա գրել, որ Դա վիթ Ան հաղ թի իմաս տա սի րա կան եր կե րում 
նկա տե լի են ոչ միայն միջ նա դա րյան քրիս տո նյա սուրբ հայ րե րի̀  իրեն ժա մա նա կա-
կից կամ հե տա գա դա րե րի, այլև հենց նա խոր դող և, ը նդ հան րա պես, ամե նայն ժա-
մա նա կի տեքս տամշա կու թային ժա ռան գու թյան նկատ մամբ մե թո դա բա նա կան կի
րա ռե լիու թյան սկզբուն քային հնա րա վո րու թյուն իրեն ցում ներ հայ տող բազ մա թիվ 
մտքեր և նույ նիսկ համ ընդ հա նուր տե սու թյուն։ 

Է ա կան է նաև հաս տա տա գրել, որ Դա վիթ Ան հաղ թի իմաս տա սի րա կան եր կե րի 
բո վան դա կու թյու նը սկզբուն քո րեն նշա նա կա լի կի րա ռե լիու թյան պո տեն ցիա է իրե-
նում հայ տում առա ջի կա ուսում նա սի րու թյան «խնդրո բա նի» առն չու թյամբ։ Նրա աշ-
խա տու թյուն նե րում խնդիր նե րի առա ջադր ման, շա րա կարգ ման, լուծ ման, ինչ պես 
նաև լու սա բա նման իրա կա նաց ման մեջ առ կա ուրույն որակ նե րի հետ մեկ տեղ ար տա-
հայտ ված է իր ժա մա նա կի և, մաս նա վո րա պես, իր ուսա նու թյան կենտ րո նի հա մար 
ընդ հա նուր իմաս տա սի րա կան բո վան դա կու թյուն, ինչ պես նաև հե տա զո տու
թյան սպա ռիչ ամ բող ջա կա նու թյունն ապա հո վող խնդիր նե րի ձևա կերպ ման, 
քննու թյան ու շա րա դրան քի կազ մա կերպ ման կարգ։ Եվ այն, ինչ նա ներ կա յաց-
նում է որ պես մեկ նո ղա կան պրակ տի կայի խնդրա շար, ըն դուն ված ը մբռ նում և 
ուսա նյալ ընդ հա նուր բո վան դա կու թյուն է, որ և կա րող է բնո րո շե լի լի նել նաև որ պես 
Մով սես Խո րե նա ցու կող մից ուսա նյալ փոր ձա ռու թյուն։

 Խո րե նա ցու պատ մա փի լի սո փա յու թյան բա ցա հայտ ման հա մար կա ռուց ված քային 
ու նաև մե թո դա բա նա կան տե սա կե տից հատ կա պես նշա նա կա լի կա րե լի է տես նել 
Դա վիթ Ան հաղ թի աշ խա տու թյան մեջ նշ ված` որո շա կի կար գա վո րու թյամբ ամ բող-
ջա ցող մեկ նա գի տա կան հե տա զո տա կան ծրա գրի հայե ցա կար գը56։ Պատ մո ղա կան, 
որում կամ որով և̀  մեկ նո ղա կան պրակ տի կա յում, ը ստ Դա վիթ Ան հաղ թի, որ պես 
«զ սո վո րա կանն պատ մո ղաց», այ սինքն` մեկ նիչ-պատ մո ղաց (էկ զե գետ նե րի) հա-
մար որ պես սո վո րա կան` ըն դուն ված կարգ, նշ վում են մեկ նա գի տա կան խնդրա շա րի 
հետևյալ ութ գլուխ նե րը̀  «դի տա վո րու թիւն, պի տա նա ցուն, պատ ճառք մա կա գրու թե-
ան, հա րա զա տու թիւն, բա ժա նումն գլ խոցն, կարգն, վար դա պե տա կան եղա նակն, առ 
ինչ մասն վե րա բե րումն»57։ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի իս-
կու թյան բա ցո րո շու մը սույն մե նա գրու թյան հե տա զո տա կան ծրա գրում իրա գործ վել է 
ը ստ Դա վիթ Ան հաղ թի աշ խա տու թյու նում ներ կա յաց ված մե նո ղա կան պրակ տի կայի 
խնդրա շա րի որոշ կե տե րի։ Ո րոն՞ք են այդ կե տե րը։ Մեկ նար կե լով Մով սես Խո րե նա-
ցու պատ մա գի տա կան ու պատ մա փի լի սո փա յա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյան 
բուն խնդրա կար գի և ը ստ այդմ` նաև հենց մեկ նա բա նու թյան խնդրա կար գի ներ կա-
յաց մամբ58, դրա նում որ պես առա ջին կետ է դիտ վում հե տա զոտ վող պատ մա կան եր կի 

56 Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Վերլուծութիւն «Ներածութեանն» Պորփիւրի – Երկասիրութիւնք փիլիսո-
փա յականք, Եր., 1980, էջ 107-109, իսկ ավելի համառոտ` վեց կետով, տե՛ս նաև Մեկ նութիւն 
«Ստորոգութեանցն» – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր., 1980, էջ 220-225:
57 Նույն տեղում:
58 Տե՛ս Քոչարյան Ռ. Խ., Մովսես Խորենացին և պատմության խնդրակարգը, «Մանկավար ժության և 
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և հենց պատ մու թյան «դի տա վո րու թյան»59, երկ րորդ կետ` «պի տա նա ցու»-ի առա ջին 
մա սի̀  պատ մու թյան գո յու թյան60, և երկ րորդ մա սի̀  պատ մա կան գո յա վո րի կամ այլ 
կերպ ասած` պի տա նիու թյան հայե ցա կե տից ը նտր ված պատ մե լի քի61, եր րորդ կետ` 
պատ մու մի «վար դա պե տա կան եղա նա կի» առանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցո րո շումը։

8. Մե նա գրու թյան բուն ասե լի քի կան խա հաս կաց ման հնա րա վո րու թյուն ըն ձե-
ռող նե րա ծա կան խոս քում հե տա զո տա կան այս ծրա գրի առն չու թյամբ հարկ է նաև 
ամ րա գրել, որ պի տա նա ցուն այս տեղ հենց պատ մու թյունն է, ին չը պատմ վում է 
մարդ կանց ինք նու թյու նը, կեն սա կերպն ու մշա կույ թը առա քի նի ու հո գե կե ցույց բա-
րե կար գու թյան և ի փրկու թյուն ուղ ղորդ ման հիմ նա րար դի տա վո րու թյամբ։ Խնդիրն, 
այս պի սով, այն է, թե Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում ինչ պի սի՞ն է 
պատ մու թյան գո յու թյու նը, որն իր այդ որ պի սու թյամբ իբրև պի տո յա կան է նկա տել 
տա լիս պատ մել պատ մու թյուն` նրա նով հա ղորդ վող հոգևոր ուսուց մամբ մարդ կային 
ինք նու թյունն ու կե ցո ղու թյու նը նախ ընտ րե լիո րեն բա րե կար գե լու, փրկու թյանն ուղ ղե-
լու և հա ջո ղե լու հա մար։ 

Անհ րա ժեշտ է նաև պար զա բա նել, թե ին չո՞ւ է «պի տա նա ցուն» իր ամ բող ջա կա նու-
թյամբ ներ կա յաց վել եր կու մա սե րի տրոհ վող իր բա ղա դրա տար րե րի միաս նու թյամբ։ 
Ը ստ Մ. Հայ դե գե րի, «ամե նայն գոյի գո յու թյան» ուսում նա սի րու թյու նը տար րո րո շե-
լի է առա ջին` «գո յու թյան» որ պի սու թյան հար ցա դրու թյան, ին չը և իրա գործ վել ու 
ը նդ հատ վել է մինչպ լա տո նյան հին հույն մտա ծող նե րի եր կե րում և երկ րորդ̀  «գոյի» 
որ պի սու թյան հար ցա դրու թյան, ին չը և իրա գործ վում է Պլա տո նից մինչև Նից շե փի-
լի սո փա յու թյան ողջ պատ մու թյան ըն թաց քում, և հարկ է առա ջի նը սկզբուն քո րեն 
նա խա դրե լով երկ րոր դին և նո րո վի վե րամ տա ծել «գո յու թյու նը» ներ կա ու ապա գա 
խորհր դա ծու թյուն նե րում, որով միայն հնա րա վո րու թյուն կա րող է ըն ձեռնվել̀  բա ցո րո-
շել մարդ և techne (τέχνη) փոխ հա րա բե րակ ցու թյու նում տեխ նի կայի նկատ մամբ մար-
դու ազա տու թյու նը հնա րա վո րող ու ապա հո վող խոր հուր դը̀  մարդ կային մտքի, գոր ծի 
ու բո վան դակ կեն սա կեր պի, ար դյուն քում կե նա գոր ծել մարդ կու թյան և հենց քա ղա-

հոգեբանության հիմնախնդիրներ», Եր., 2013թ., հ. 1, էջ 148-160, հ. 2, էջ 110-134:
59 Այս մասին համառոտ ու նախնական տե՛ս Քոչարյան Ռ. Խ., Պատմության մեկնո ղակա նությունը 
և Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության իմաստասիրող առանձ նահատկությունը, 
գ. Օշական, 1998թ. կոնֆերանսում կար դաց ված զեկուցման հոդվա ծային տարբերակը – «Ռուբիկոն», 
Եր., 2/10/2006, էջ 4-12, իսկ առավել մանրամասն տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Պատմության դիտա վորու-
թյունը Ս. Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայե ցակարգում, «Բանբեր Մատենադարանի», հ. 
19, «Նաիրի», Եր., 2012, էջ 111-140:
60 Այս մասին համառոտ ու նախնական տե՛ս Քոչարյան Ռ., Պատմության գոյության առանձ-
նահատկությունը Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում – Քրիստոնեությունը և 
Համաշխարհային մշակույթը. միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Լինգվա, Եր., 2001, էջ 100-103:
61 Պատմվողի և-կամ պատմական գոյավորի վերաբերյալ` համառոտ ու նախնական, տե՛ս Քո-
չարյան Ռ., Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»-ը և պատմության գոյավորության առանձ-
նահատ կությունները, գ. Օշական, 1999թ. կոնֆերանսում կարդացված զեկուցման հոդ վա ծային 
տար բե րակը, «Ռուբիկոն», Եր., 2/10/2006, էջ 14-21: Տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Պատ մական գոյավորը. 
Պատմությունը որպես պատմելիք, պատմվածություն և հենց պատմվո ղություն Մովսես Խորենացու 
պատմագիտական հայեցակարգում – «Մանկավար ժության և հոգե բանության հիմնախնդիրներ», Եր., 
2014, հ. 3, էջ 144-172:
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քակրթու թյան զար գաց ման` մար դու գո յու թյան կոչ մա նը հա մա պա տաս խան առա վել 
նախ ընտ րե լի ուղի։ Այս տեղ չքննար կե լով ու չբա ցո րո շե լով Մ. Հայ դե գե րի տե սա կե տի 
առա վե լու թյուն ներն ու եր բեմն նաև թե րու թյուն նե րը և այդ իրա գոր ծե լով մե նա գրու-
թյան բուն բո վան դա կու թյու նում, կոնկ րե տո րեն` պատ մու թյա նը, որում և ներկա հեր-
մենև տի կա կան խնդրա կար գին, է ա կա նո րեն նշա նա կա լիու թյամբ առնչ վող իրենց 
հա մա պա տաս խան տե ղե րի ման րա չափ տա ռա տե սա կով շա րա գրյալ լրա ցում նե րում, 
միայն ամ րա գրենք, որ «պատ մու թյուն» գո յա վո րի գո յու թյան իս կու թյու նը հաս կա-
նա լու և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շե լու բազ մա բո վան դակ ու մեկ-միաս նա կան խնդի րը ևս 
կա րե լի ու նաև նախ ընտ րե լի է դի տար կել որ պես եր կու խնդիր նե րի երկ միաս նու թյուն։ 
Եվ այդ երկ միաս նու թյու նը տար րո րո շե լի է` «պատ մու թյան որ պես գո յա վո րի կամ 
գոյո ղի (сущее) իս կու թյան» և «պատ մու թյան գո յու թյան (бытие) իս կու թյան» հաս-
կաց ման ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման խնդիր նե րի։

9. Ի նչ պի սի՞ն է որ պես սույն մե նա գրու թյուն կեր պա րա նյալ խորհր դա ծու թյան ողջ 
ըն թաց քի ներ կար գա վոր հիմ նա կա ռուց ված քը։ Ի նչ պի սի՞ն է պատ մու թյան բո վան դակ 
խնդրա կար գում հետևո ղա կան կար գա վո րու թյամբ ներ կա խնդիր նե րի հա ջոր դա կա-
նու թյու նը, որ և ներ կա յա նում է որ պես սույն մե նա գրու թյան և նրա նում բո վան դա կյալ 
ուսում նա սի րու թյան կա ռուց վածք։ Մե նա գրու թյան առա ջին գլ խի առա ջին են թա-
վեր նա գրում բա ցա հայտ վում է պատ մու թյան ու հեր մենև տի կայի կա պը̀  հաս կաց ման 
ու մեկ նա բա նու թյան խնդիր նե րի ներ քուստ միա հյուս ներ կա յու թյու նը պատ մու թյան 
խնդրա կար գում62, ը նդ սմին` ան հրա ժեշ տա բար է ա կան չա փով կան խա հայ տե լով հե-
տա գա գլուխ նե րում ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյան որոշ ար դյունք ներ։ Ի սկ երկ-
րորդ են թա վեր նա գրում ներ կա յաց վում է «պատ մու թյուն-ըն թեր ցող» հա րա բե րակ ցու-
թյու նում հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյու նը և հե-
ղի նա կի ու իր եր կի դի տա վո րու թյամբ ակն կալ վող ըն թեր ցող մարդ կային ինք նու թյան 
իդե ան ու հենց իս կու թյունն իրե նում ունե ցող «պատ մու թյան ըն թեր ցո ղը», որին և 
ուղղ ված է պատ մո ղու թյամբ բազ մա բո վան դակ ասե լի քի մեկ-միաս նա կան իմաստն ու 
իմաս տու թյան խոր հուր դը63։ Եր րորդ են թա վեր նա գրում ներ կա յաց վում է իս կու թյան 
բազ մա բո վան դա կու թյու նը` ինչ պես բուն պատ մու թյու նում, այն պես և̀  ամե նայն 
մշա կու թային ու նաև հենց տեքս տամշա կու թային և կոնկ րե տո րեն` պատ մու թյու նում 
ևս բո վան դա կյալ «ա սե լի քի» հաս կաց մանն ու մեկ նո րոշ մա նը կոչ ված հեր մենև տի կա
յում։ Չոր րորդ են թա վեր նա գրում կար ճա ռոտ ներ կա յաց վում է «իս կու թյան հեր մենև-
տի կայի», որի հեն քով ու հետևո ղա կան կա տա րե լա գործ մամբ հե ղի նա կի կող մից զար-
գաց վող «իմաս տու թյան հեր մենև տի կայի», բուն իդե ան և նա խա կա տա րու մը միջ նա-
դա րում` «Սուրբ Հեր մենև տի կա յում» և միայն նշ վում բուն կա տա րու մը̀  ժա մա նա կա կից 

62 Այս մասին տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներ կայու թյունը պատ-
մությունում և Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցա կար գը – Հայագիտական միջազ գային 
երկրորդ համաժողով` «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտա հրա վեր ները», զեկու-
ցումների. ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» հրատ., Եր., 2014, էջ 544-547:
63 Այս մասին տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հերմենևտիկական իրադրությունը և «պատմության ըն թեր-
ցողը» Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում – Գիտական հոդվածների ժո ղովածու, 
Գիտակրթական Միջազգային Կենտրոն ՀՀ ԳԱԱ, «Զանգակ», Եր., 2014, էջ 232-243:
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«փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կա յում» (Հ.-Գ. Գա դա մեր, Պ. Ռիկյոր)` մե նա գրու թյան 
հե ղի նա կի մեկ նո րոշ մամբ, լրաց մամբ ու շա րու նա կա բար զար գաց մամբ հան դերձ64։ 

 Մե նա գրու թյան երկ րորդ գլ խի առա ջին են թա վեր նա գրում, մեկ նո րոշ մամբ հան-
դերձ, առա ջադրվում է պատ մու թյան խնդրա կար գը։ Ը ստ պատ մու թյան խնդրա-
կար գի բա ղա դրա կազ մի ներ քին հետևո ղա կան հա ջոր դա կա նու թյան` երկ րորդ են-
թա վեր նա գրում մեկ նո ղա բար ներ կա յաց վում է «պատ մու թյան դի տա վո րու թյու նը» 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում։ 

Եր րորդ գլ խում, ը ստ պատ մու թյան վե րոն շյալ բո վան դակ խնդրա կար գի, մեկ-
նո ղա բար բա ցո րոշ վում են պատ մու թյան «պի տա նա ցուն»̀  «պատ մու թյան գո յու
թյու նը», «պատ մու թյու նը որ պես գո յա վոր» և «պատ մու մի վար դա պե տա
կան եղա նա կը» Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում։ Երկրորդ 
ենթավերնագրին կից գիտամեկնության օրինակում ներկայացվում է հայոց կյանքի 
հազարամյակների ընթացքում ու նաև հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի 
տարելիցի առնչությամբ իր առավելաչափ էականությունն իմացահայտող̀  օտարի 
հետ համագոյության խնդիրը և այդ առումով նշանակալի̀  Պատմահոր «հոգևոր
քաղաքակրթական ինքնության ու կենսագոյության» պատմահայեցակարգը: 
Ի սկ այդ նույն են թա վեր նա գրին կից գի տա մեկ նու թյան երկրորդ օ րի նա կում ներ կա-
յաց վում է հեր մենև տի կայի գործ նա կան կամ կի րա ռա կան տե սու թյան ընդ հա-
նուր ակ նարկ, որում և̀  նշ վում է հեր մենև տի կայի (մեկ նա գի տու թյան) ու էկ զե գե տի-
կայի (կոնկ րետ գի տա մեկ նու թյան) միա հյու սու թյան կա րի քը կոնկ րետ մեկ նու թյան 
օ րի նա կում, և ապա` իմաս տու թյան հեր մենև տի կայի կի րա ռու թյամբ̀  մեկ նո րոշ վում է 
Խո րե նա ցու «հայոց ընդ հա նուր կեն սա կար գի, որում և` սո ցիա լա կան կա ռու ցա
կար գի» քա ղա քակրթա կան հայե ցա կար գը` մեկ նո ղա բար հայ տո րո շե լով Վա ղար-
շակ Ա Ի մաս տուն Պարթև Ար շա կու նի թա գա վո րի «հայոց հա մա կե ցու թյան կեն սա
կար գի բա րե կարգ ման» իս կու թյու նը հայ տող իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րը։ 

Եզ րա կա ցու թյու նում` չորս մա սից բաղ կա ցյալ, այն է` «Պատ մու թյան ներ կա-
յու թյու նը»65, «Պատ մու թյան իմաս տու թյան ունի վեր սալ տաս ներ կու զույգ կա տե գո-
րիա նե րը», «Պատ մու թյան սահ մա նում նե րը»66 և «Պատ մու թյան չորս ապո րիա նե րը 
և պատ մա գի տու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի գո յու թյու նը», ի մի են բեր վում 
ուսում նա սի րու թյան ար դյունք նե րը։ Հիմն վե լով հեր մենև տի կա կան մե թո դա բա նու-
թյամբ մե նա գրու թյու նում իրա կա նաց ված Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 

64 «Իսկության կամ իմաստության հերմենևտիկայի» ամբողջական պատմական կայացու մը հեր-
մե նևտիկայի ողջ ավանդության համատեքստում, ինչպես նաև տեսությունն ու պրակ տիկան` 
տեսական հայեցակարգի բացահայտությունն ու կիրառությունը` կոնկրետ մեկնու թյան օրինակների 
ցուցադրությամբ հանդերձ, լինելու են հետագա այլ մենագրու թյունների հիմնական խնդրո նյութ:
65 Այս մասին համառոտ ու նախնական տե՛ս Քոչարյան Ռ., Պատմությունը և մեկնարվեստը քրիս -
տոնեական աստվածաբանական սկզբունքների լույսի տակ – «Հայք» հաստատության «Քրիս տոնեու-
թյուն և հայ իրականություն» գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Երևան-Օշական- Գանձասար, 
1998, էջ 20-21:
66 Այս մասին տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Պատմությունը և հերմենևտիկան. պատմու թյան սահ մա-
նումները` ըստ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի – «Իմաս տու թյուն», Եր., 2013, 
հ. 1, էջ 136-144:
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հայե ցա կար գի ուսում նա սի րու թյան ար դյունք նե րի վրա, որ պես հա րա բե րա կան 
ավարտ, եզ րա կա ցու թյու նում մեկ նո րոշ մամբ հան դերձ` հիմ նա կան ար դյունք ներն 
իրե նում միա բե րող բա նաձև մամբ բա ցո րոշ վում է պատ մու թյան որ պես այդ պի սին 
գո յու թյան իս կու թյու նը, ը ստ այդ հայե ցա կար գի և իրե նից բխող է ա կան իմպ լի կա-
ցիա նե րի։ Ա ռա ջին են թա վեր նա գրի շա րա դրան քում, որ պես մե նա գրու թյու նում Խո րե-
նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի ուսում նա սի րու թյան է ա կան չա փով ամ փոփ-
մամբ վե րաի մաս տա վո րում, բա ցո րոշ վում է Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան, որում 
և̀  կեր պա ցյալ ու բո վան դա կյալ պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի, ներ կա յու թյու նը 
որ պես իր նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղին մեր ձա վոր և հենց մարդ կային ինք նու թյու նը, 
կյանքն ու մշա կույթն է աց նող ու այդ կերպ` է ա կան ասե լիք պա րու նա կող իմաստ ու 
իմաս տու թյուն։ Նրա պատ մու թյան ու դրա նում մեկ նո րո շե լի պատ մա գի տու թյան 
ներ կա յու թյու նը հայ տո րոշ վում է որ պես հենց պատ մու թյու նում` բուն պատ մե
լի քում և այն իրե նով հաս կա ցող ու մեկ նո րո շող պատ մա տե սու թյու նում, բո
վան դա կյալ իմաս տու թյան ներ կա յու թյուն և որ պես այդ պի սին` պատ մու թյան 
գո յու թյան սկզբուն քո րեն նախ ընտ րե լի հնա րա վո րու թյուն։ Ե րկ րորդ են թա վեր-
նա գրում Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան մեջ կեր պա ցյալ ու բո վան դա կյալ իմաս-
տու թյու նը հար ցա դրե լով և ի մի բե րե լով ու վե րաի մաս տա վո րե լով ուսում նա սի րու-
թյան ար դյունք նե րը, նրա պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը բա ցա հայտ վում ու 
նաև առ ինքն ուղ ղոր դող, «հա սու նաց նող ու հա սու ցա նող» մե թո դա բա նա կան հայե-
ցա կարգ է ներ կա յա նում տաս ներ կու զույգ կա տե գո րիա նե րով հայ տո րոշ վող իր ներ-
քուստ երկ բա ժա նու թյամբ ու երկ միաս նու թյամբ, որ և աստ ներ կա յա նում է ոչ միայն 
որ պես Խո րե նա ցու պատ մա հայե ցա կար գի ուսում նա սի րու թյան գի տա կան նո րույթ 
ու ձեռք բե րում, այլև սույն մե նա գրու թյու նում կի րառ ված մե թո դա բա նա կան հայե ցա-
կար գի է ա կան բա ղա դրիչ։ Ա վե լին` հիմ նա վո րու թյամբ հան դերձ ամ րագր վում է նաև, 
որ մարդ կային կա րո ղու թյա նը հա սու իմաս տու թյու նը ոչ միայն պատ մա գի տու թյու-
նում, այլև իրեն ներ հա տուկ սկզբուն քային ունի վեր սա լու թյամբ̀  մարդ կային կյան քի ու 
գոր ծու նե ու թյան ամե նայն ոլորտ նե րում ու գի տու թյուն նե րում իր լրու մի կա տա րե լու-
թյանն է հաս նում հենց այդ տաս ներ կու զույգ կա տե գո րիա նե րով ներ կա յա ցող իր ներ-
քին երկ բա ժա նու թյամբ ու երկ միաս նու թյամբ։ Ա րդ̀  Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան 
իմաս տու թյան ուսում նա սի րու թյու նից խորհր դա բա նո րեն ուսա նե լով ու ան մի ջա պես 
նաև կի րա ռե լով, իմաս տու թյան` իր լրու մի կա տա րե լու թյա նը հաս նե լու այդ կերպ կար-
գա վո րու թյամբ ներ կա յու թյու նը մարդ կային ինք նու թյանն ու կյան քին` մեկ նո րոշ վում 
է որ պես ամե նայն գոյի գո յու թյան բուն իս կու թյան, որին և ադեկ վատ` մարդ
կային կա րո ղու թյա նը հա սու գի տու թյան ու գոր ծու նե ու թյան իմաս տու թյան 
ուսում նա սի րու թյան ու հայ տո րոշ ման ունի վեր սալ մե թո դա բա նա կան հայե ցա կարգ։ 
Եր րորդ են թա վեր նա գրում Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի և 
ը ստ այդմ` սկզբուն քո րեն պատ մու թյան ու կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյան է ա-
կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը միա բե րող մտքի բա նաձև մամբ̀  ներ կա յաց վում են 
պատ մու թյան և հենց հայոց պատ մու թյան բնու թյու նը կամ որ պես այդ պի սին գո յու-
թյան իս կու թյու նը բա ցա հայ տող սահ մա նում ներ̀  մեկ նու թյամբ հան դերձ, տե սա կան 
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ու գործ նա կան, ը ստ առար կայի ու ը ստ կա տա րու մի̀  առանձ նա բար, ապա նաև̀  ը ստ 
առար կայի ու կա տա րու մի̀  միաս նա բար։ Չոր րորդ են թա վեր նա գրում առա ջադրվում 
են պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը և հենց պատ մա գի տու թյան սկզբուն-
քային հնա րա վո րու թյու նը ժխ տող չորս ապո րիա ներ և ի պա տաս խան այդ փաս-
տարկ նե րի̀  մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ վում Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան է ա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, որոնք և սկզբուն քո րեն կա յաց նում են այն որ պես պատ-
մա գի տու թյուն։ 

Անհ րա ժեշտ է նաև նշել, որ սույն մե նա գրու թյու նը գր վել է` են թա վեր նա գրե րից 
յու րա քան չյու րի բո վան դա կու թյու նը, որում և̀  Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գի է ա կան բա ղա դրա տար րե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցա հայ-
տու մը, որ չափ հնա րա վոր է չառ կա խե լով մյուս են թա վեր նա գրե րի շա րա դրան քից։ 
Մե նա գրու թյու նը մտահ ղաց ված է որ պես պատ մու թյան գո յու թյան ամ բող ջա կան 
խնդրա կար գով, որում և̀  առան ձին, ներ քուստ կա պակց ված ու հետևո ղա կան է ա կան 
հար ցա դրու թյուն նե րով, բաց վող իմաս տային տե սա դաշ տում իրա գործ վող փի լի սո-
փա յա-մեկ նո ղա կան քննա կան խորհր դա ծու թյուն և հենց ուսում նա սի րու թյուն։ Ո ղջ 
մե նա գրու թյու նը̀  հե տա զո տա կան որո նումն ու բուն պա տաս խան-ասե լի քը, հետևո-
ղա կան ու ներ քուստ փոխ կար գա վո րու թյամբ ամ բող ջա ցող այդ հար ցա դրում նե րով 
իր հյուս մամբ̀  ներ կա յա նում է նաև փո խա դարձ ներ կա պակց վա ծու թյամբ հան դերձ` 
ինք նու րույն, ինքն իրե նում ամ փոփ ու հնա րա վո րինս ամ բող ջա կան հե տա զո տու թյուն-
հոդ ված նե րի միաս նու թյուն, աշ խա տու թյան հյուս ված քում եր բեմն տե սա դրե լով ան-
հրա ժեշտ ու լոկ թվա ցյալ կրկ նու թյուն։ Սա կայն, այդ նույ նու թյուն նե րը այս պա րա գա-
յում սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ ու ոչ-թ վա ցյալ են և հիմ նա կա նում միայն թյու րի մա-
ցա բար բնո րո շե լի որ պես կրկ նու թյուն ներ̀  մյուս են թա վեր նա գրե րի շա րա դրանք նե րի 
հետ հա մե մա տու թյան պա րա գա յում։ Քան զի Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կարգն իր կուռ հյուս ված քով և միև նույն ը նդ հան րա կան հիմ քով սկզբուն քո-
րեն իսկ են թա դրում է նույ նա կան այդ հիմ քի ներ գոր ծուն ներ կա յու թյու նը հայե ցա կար-
գի̀  քննու թյան առնվող բո լոր բա ղա դրա տար րե րում` պատ մու թյան դի տա վո րու թյան և 
ը ստ այդմ` կեր պա րա նու մի ու կա տա րու մի մեջ։ 

Ինչ պես ար դեն աս վեց, պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան 
հաս կաց ման ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման հա մար է ա կան և սկզբուն քային խնդրա-
կար գի վե րոն շյալ առան ձին խնդիր նե րի առա ջա դրու թյամբ է կա ռուց ված մե նա գրու-
թյան կա ռուց ված քը։ Եվ Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րի մեկ նո րոշ մա նը նպա տա կա մետ սույն մե նա գրու թյամբ բո վան դա-
կյալ ուսում նա սի րու թյան շա րա դրան քում եր բեմն հան դի պող լու ծում-պա տաս խան նե-
րի կրկ նո րո շու մը, ը ստ է ու թյան, նկա տե լի է դարձ նում նրա պատ մա գի տա կան հայե-
ցա կար գի̀  սկզբուն քային նշա նա կու թյուն ունե ցող, հիմ նո րոշ մի իս կու թյուն ևս, այն է` 
նրա պատ մու թյան դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նման ու կա տա րու մի բա ղա դրա տար-
րե րի միջև չկա և ոչ մի հա կա սու թյուն ու ան հա մա պա տաս խա նու թյուն, այլ̀  ը նդ հա-
կա ռա կը նրա եր կում պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը հյուս ված է պատ-



 Ներածություն     61

մու թյան բուն կո չու մի կա տա րու մին ուղ ղորդ ված իս կու թյամբ, որում հայտ է պատ մու-
թյան և՛ դի տա վո րու թյու նը, և՛ հենց ը ստ այդմ` կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը։ 

Այս պի սով, յու րա քան չյուր են թա վեր նա գրի շա րա դրան քում բուն ասե լի քի ամ բող-
ջա կա նու թյա նը որոշ չա փով ինք նու րույ նու թյուն օժ տե լով` իրե նով իսկ հաս կա նա լու 
հա մար ու այդ կերպ առա վել դյու րին դարձ նե լով ըն թեր ցա նու թյունն ու հաս կա ցու մը, 
ը ստ է ու թյան, են թա վեր նա գրե րի բո վան դա կու թյուն նե րով բա ցա հայտ վող իս կու թյուն-
նե րով ու իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րով կա յա նում է փոխլ րաց նող միաս նա կա նու
թյուն` ուսում նա սի րու թյան մեջ հե տա մուտ լի նե լով պատ մու թյան բազ մա բո վան
դակ իս կու թյան և իմաս տու թյան լրի վու թյանն ու կա տա րե լու թյա նը, ը ստ մարդ-
կային կա րո ղու թյան։ 

10. Քրիս տո նե ա կան միջ նա դա րից իրենց ժա մա նա կա կից նե րին ու նաև գա լիք սե-
րունդ նե րի հա սո ղու թյանն (разумение) ու ներ կային հղված մշա կու թային տեքս տե րից 
հաս կաց ման ձգ տող յու րա քան չյուր ըն թեր ցո ղի67 ու նաև հենց մեզ դի մող ավան դու-
թյան իս կու թյա նը հա սու լի նե լու հա մար ան հրա ժեշ տա բար պետք է կա տա րել է ա կան 
որոշ ուղ ղում ներ սր բե րի, քրիս տո նյա հայ րե րի և նրանց ավան դու թյան նկատ մամբ ժա-
մա նա կա կից նե րիս մո տեց ման ու ան դրա դար ձի վե րա բե րյալ։ Այս առն չու թյամբ հարկ 
է նաև նշել, որ հնա րա վոր ու հա վա նա կան ըն թեր ցո ղին ուղղ ված և մաս նա գետ նե րի 
մո տե ցում նե րում տեղ գտած ու վա ղուց ար դեն տե սա նե լի դար ձած որոշ ոչճշմա րիտ 
կամ ոչօ րի նա վոր կան խա դա տու թյուն ներ փոքր-ինչ բա ցո րո շող ու կա սեց ման, 
ապա և ադեկ վատ, նախ ընտ րե լի ու պատ շաճ բա ցու թյան հնա րա վո րու թյուն տե սա-
նել տվող նե րա ծա կան` ի սր տե խոս քի այս ակ նար կում հո գու փա փագ է, ան ձի կա մե-
ցո ղու թյուն և առ Ա ստ ված հույս` նպաս տել ոչ թե թշ նա ման քի առա ջաց մա նը, ինչ պես 
աս վում է Ա ռա կաց Գր քում68, այլ̀  ըն թեր ցա նու թյան ու հաս կաց ման գոր ծըն թա ցում ոչ-

67 Փիլիսոփայական հերմենևտիկայի տեսաբան Հ.-Գ. Գադամերը, հնարավոր է նաև նկատի 
ունենալով 19-րդ դարի` մեկ այլ հայտնի տեսաբանի` Ֆր. Շլայերմախերի դրույթն առ այն, թե` 
մարդկային հասկացմանը մատչող ամենայնը` մտածված, ասված կամ գործված մարդկանց կողմից, 
ոչ թե սկզբունքորեն անհնար է հասկանալ, այլ` հնարավոր է միայն չցանկանալ հասկանալ, իր 
հայեցակարգում ձևակերպում է սկզբունք, ըստ որի` հերմենևտիկական իրա դրությունում` տեքստում 
ասվածի իսկության հասկացումն ու մեկնաբանությունը հնարավոր են դառնում, որպես սկզբունքորեն 
անհրաժեշտ պայման, ընթերցողի միմիայն հասկացման ձգտման պարագայում: Ահավասիկ, 
հերմենևտիկայի այս ճշմարտությունը նկատի ունենալով, մենագրության տեքստում ամենուր, երբ 
կխոսվի հերմենևտիկական իրադրության` տեքստում ասվածի կամ տեքստով ասվողի հասկացման ու 
մեկնողաբար բացորոշման մասին, ընթերցողի նկատմամբ սկզբունքորեն կգործածվի «հասկաց ման 
ձգտող» շլայերմախերյան կամ գադա մերյան հասկացությունը: Մենագրու թյունում այդ հասկացության 
հետ զուգորդմամբ` հաճախ կգործածվի նաև Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում 
էականորեն նշա նակալի` և իրեն ըղձալի, ըստ իս` ամենայն հեղինակի ու ստեղծագործողի համար 
նույնպես փա փա գելի` «նախընտրելի ընթերցողի» իդեան` Մովսես Խորենացու երկում արտա-
հայտված «ընթերցասէր» և (իմաստության ու ամենայն առաքինության) «ուսում նասէր» հասկա ցու-
թյուններով (տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 17, 73, 22):
68 Հմմտ. «Որ խրատէ զչարս` առցէ անձին իւրում անարգանս, և որ յանդիմանէ զամբարիշտս` 
ատեայ զանձն: Մի՛ յանդիմաներ զչարս, զի մի՛ ատեսցեն զքեզ. յանդիմանեա զիմաստունն, եւ սիրեսցէ 
զքեզ, զանմիտն, եւ յավելցէ ատել զքեզ: Տուր իմաստնոյն պատճառս, եւ իմաստ նա գոյն եւս լիցի. 
տեղեկացո զարդարն, եւ յավելցէ ընդունել» (Առակք Սողոմոնի, Թ, 7-9 – Աստուա ծա շունչ Մատեան, 
Հայաստանի Աստուածաշնչային Ընկերութիւն, Մեծ Բրիտանիա, 1997):
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օ րի նա վոր այդ կան խա դա տու թյուն նե րի ներ գոր ծու թյան կա սեց մա նը69։ Հեր մենև տի-
կա կան մո տե ցու մը, որի կողմ նա կից ու հետևորդ է ներ կա յաց վող աշ խա տու թյան հե-
ղի նա կը, բա ցա հայ տե լով որևէ կան խա դա տու թյուն, ոչ թե կողմ նո րոշ վում է դե պի դրա 
պար սա վում, ինչ պես գոր ծում էին սո փեստ նե րը̀  բա ցա հայ տե լով որևի ցե թե րու թյուն, 
այլ̀  սկզբուն քո րեն այն դի տում է որ պես հաս կաց ման ու մեկ նու թյան խնդրո նյութ։

 ա) Ճշ մար տու թյու նը սուրբ հայ րե րի հա մար հա վա տի ճշմար տու թյունն է, որն 
ը ստ սուրբ Գրի գոր Լու սա վոր չի̀  լույս է «ա չաց մտացն», ան ձի̀  մտքի, հո գու և մարմ նի 
շարժ ման խոր հուրդ նե րի, հի շո ղու թյանն ու հա սո ղու թյա նը ներ մուտ ու զգա ցյալ լույսն 
է գի տու թյան և իմաս տու թյան` Սուրբ Հո գու շնորհ նե րի70։ Ը ստ է ու թյան, նույն այս 
հար ցին է վե րա բե րում Ար շակ Տեր-Մի քե լյա նի հետևյալ նկա տու մը. «Մինչև ան գամ 
մի միայն մեր ամ բողջ պատ մու թիւ նը դի տե լով տես նում ենք, որ նախ նե աց փա ռա ւոր 
գոր ծու նե ու թիւ նը միշտ հաս տա տուած է եղել քրիս տո նե ա կան ճշմա րիտ հայե ցո
ղու թե ան վրա. այդ հայե ցո ղու թիւ նը նո ցա հա վատքն է եղել, որից և սփ ռուել է նո ցա 
գոր ծու նե ու թե ան ոյժն և ուղ ղու թիւ նը։ Նո ցա անձ նա կան և հա սա րա կա կան կեն ցա ղը, 
իտե ա լա կան ձգ տում նե րը և յա վեր ժա կան վաս տակ նե րը միա հա մուռ ծնունդ են եղել 
այդ հա ւատ քից։ Հա ւատ քը, որ է մար դու աշ խար հայե ցո ղու թե ան սկզբունքն ու ամ փո-
փու մը, նո ցա կե ան քի կողմ նա ցոյ ցը, յա ռա ջա վարն, կազ դու րիչն է եղել (ընդգծում ներն 
իմն են` Ռ. Ք.)»71։

բ) Նրանց բո լո րի նկատ մամբ ընդ հա նուր է այն, որ գրով ավանդ վում էր իմաս տու-
թյուն` ի ուսա նում։ Ի սկ ո՞րն է իմաս տու թյան խնդի րը։ Քրիս տո նյա մեր հայ րե րի հա-
մար սա պար զա գույն և կարևո րա գույնն էր, մարդ կային ան ձի և հո գու հա մար ամե-
նաէ ա կան ու առաջ նային կա րի քը̀  ինք նու թյան և կեն սա կեր պի քրիս տո սյան 
հո գե կե ցույց ուս մամբ ներկրթու թյունն ու կա յա ցումն այս կյան քում և փրկու
թյու նը հան դեր ձյա լում, ը ստ է ու թյան, մար դու և մարդ կանց ազ գե րի իս կո րեն քրիս
տո սյան լի նե լը, այս կյան քում ու նաև հան դեր ձյա լում մարդ կային ազ գի̀  բա նա կան 
հո գով ինք նու թյան` Տեր Հի սուս Քրիս տո սին ի մի և Քրիս տո սով` Ա ստ ծուն ի 
մի լի նե լը։ Այդ մա սին բազ միցս ուղ ղա կիո րեն ու նաև այ լա բա նո րեն աս վում է Սուրբ 
Գր քում, այդ թվում` Գիրք Սաղ մո սա ցում, Ա ռակ նե րում, Սո ղո մո նի Ի մաս տու թյու նում, 
Սի րա քի Գր քում, առա քե լա կան թղ թե րում, սուրբ հայ րե րի մեկ նու թյուն նե րում և այլն։ 
Մարդ կային հո գին ամե նից առա վել կա րոտ է, և մար դու հա մար ամե նաանհ րա ժեշտն 

69 Հ.-Գ. Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկայից հայտնի այս դրույթը թյուրհաս կաց-
ման բերող ոչ-օրինավոր կանխադատությունների կասեցման մասին, ինչպես նաև ինք նա հաս-
կացման բուն խնդրակարգն ու իսկությունը հետագայում առավել բացորոշությամբ ներկա են նաև Պ. 
Ռիկյորի` ինքնահասկացման իդեայի մշակված հայեցակարգի սկզբունքային ու հիմնորոշ կետերից 
մեկում` «յուրացման» մեջ անհրաժեշտ ու նաև նախընտրելի պիտոյա կանությամբ ներկա` «ինքնա
հրա ժարման» կառուցվածքում (տե՛ս Ricoeur P., Appropriation – Ricoeur P., Hermeneutics and the 
Human Sciences, Cambridge, 1982, p. 183, 191-193. տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Մեկնաբանության 
որպես «յուրացում» նորովի ըմբռնումը Պ. Ռիկյորի հեր մե նևտիկայում – Փիլիսոփայությունը արդի 
աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր, գ. IV, «Լիմուշ», Եր., 2014, էջ 73-77):
70 Տե՛ս «Նախաշավիղի» բնաբանը:
71 Տեր-Միքելեան Ա., Յառաջաբան – Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստո նեա կանը, Տփխիս, 
1900, էջ 12:
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է` ուսա նել Ա ստ ծո ար դա րու թյունն ու իրա վուն քը, ուսա նել այն իմաս տու թյու նը, 
որը կուղ ղի ու կա ռաջ նոր դի ի փրկու թյուն։ 

Ի մաս տու թյան այս դերն ամե նից պարզն ու մեր ձա վո րա գույ նը լի նե լով մեր հայ րե-
րի հա մար, նրանց ավան դու թյա նը ժա մա նա կա կից գի տա կան ան դրա դար ձում հիմ-
նա կա նում (ոչ միշտ և ոչ հազ վա դեպ, այլ̀  հա ճախ) ան տես վում կամ երկ րոր դա կան 
է հա մար վում և առա ջադրվում են այլ հիմ նախնդիր ներ կամ ձևա կերպ վում այլ հե
տաքրք րու թյուն ներ նրանց նկատ մամբ։ Այս կերպ մո տե ցու մը այլևս հա մա պա տաս-
խան չէ ավանդ ված տեքս տե րին, ադեկ վատ հա մա բա ցու թյամբ չէ տեքս տե րի̀  առ 
ըն թեր ցող դի մող ավան դու թյան բա ցու թյանն ու դի տա վո րու թյա նը, ժա մա նա-
կա կից է գի տու թյան նա խա պա շա րում նե րի կամ կան խա դա տու թյուն նե րի առու մով և 
գրով աս ված ու մեզ հղված ասե լի քի̀  իր դի տա վո րու թյան և պի տա նու թյան մեջ իս
կու թյամբ հաս կաց ման հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռում։ Սա կայն պատ կերն այլ է, 
երբ հաս կա ցո ղա կան որո նու մը կազ մա կերպ վում է ը ստ հայ րե րի ուսուց ման, որ պես 
ուսա նու թյուն, ի տար բե րու թյուն ժա մա նա կա կից փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կա-
յում առ կա նաև այլ տե սա կետ նե րի։ Նրանց ավան դու թյա նը հա սու լի նե լու հա մար ար-
գա սա վոր է այն պի սի հաս կա ցո ղա կան որո նու մը, որը կազ մա կերպ վում է մարդ կանց 
ազ գե րի ու յու րա քան չյու րի̀  աստ վա ծա պատ կեր ու աստ վա ծա նման, աստ վա
ծա սեր ու մար դա սեր ինք նու թյամբ կե նա լու և փրկու թյան, կա րե լի է նաև ասել 
այլ կերպ բա ցո րոշ մամբ̀  մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու բո վան դակ 
հա մա կե ցու թյան և մշա կույ թի առա քի նի ու հո գե կե ցույց բա րե կար գու թյան ու 
փրկու թյան հոգևոր սկզբուն քին հա մա պա տաս խան, այն նկա տի ունե նա լով որ պես 
քրիս տո նյա հայ րե րի տեքս տե րի նկատ մամբ «բա նա լի»։

գ) Սուր բը, որ պես այդ պի սին, չի կա րող մի տում նա վոր աղա վա ղել ու կեղ ծել։ 
Քրիս տո նե ա կան հա վա տը, աստ վա ծա սեր ու մար դա սեր, առա քի նա սեր և փրկու-
թյու նա սեր կյան քի հո ժա րա կամ ը նտ րու թյու նը, սի րո ու նվի րու մի ջան քով քրիս տո-
նե ա կան կեն սա կեր պը և աստ վա ծային շնոր հով աստ վա ծա նմանու թյան անձ նա ցյալ̀  
փրկու թյան հաս նե լու աստ վա ծա հույս փա փագն ու իս կու թյունն է նրան որ պես այդ-
պի սին կա տա րե լա գոր ծում72։ Ի սկ այդ պի սի մե ղա դրանք ներ և ան պատ շաճ վե րա-
բեր մունք բազ միցս ար տա հայտ վել են մեր սր բե րից շա տե րի և հատ կա պես ս. Մով-
սես Խո րե նա ցու նկատ մամբ XIX դա րից սկ սած մինչև այ սօր։ Այդ պի սի մո տե ցում նե-
րը սկզբուն քո րեն իսկ հե տա զո տո ղին և-կամ ըն թեր ցո ղին ան հա ղորդ են պա հում 
հայ րե րի ժա ռան գու թյա նը, և այլևս նկա տե լի չէ աս վա ծի նշա նա կա լի բաց ված քը` 
իմաս տը և իմաս տու թյու նը։ Այդ կերպ` հե տա զո տող ան ձը մնում է մշա կու թային իր 
ինք նու թյա նը բնո րոշ յու րո վի ու ան հա տա կան և դրա հետ մեկ տեղ̀  իր ժա մա նա կա-
կից գի տա կան ը մբռ նում նե րում ներ կա կան խա դա տու թյուն նե րի սահ ման նե րում։ Չկա 
այն «ջան քը», որի մա սին ասում է Խո րե նա ցին, որը և, կար ծես, ճեղ քե լով` ուսում նա-

72 Սուրբը աստվածանմանությամբ` Աստծուն նվիրյալ և հենց նմանյալ իր անանձ նա կան հոգով ու 
կյանքով է ընկալվում որպես այդպիսին, արդարը` մարդկանց (էակների) նկատմամբ հավասար 
վերաբերմունքով (տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան–Երկա սի րութիւնք փիլիսո-
փա յականք, էջ 70):
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սի րո ղին դուրս կբե րեր իր սո վո րա կան պատ կե րա ցում նե րի շրջա նա կից, որ նաև 
ժա մա նա կա կից ներ կային իր բնո րո շու թյամբ է որ պես այդ պի սին (այ սինքն` սո վո րա-
կան) սահ ման ված, և կուղ ղոր դեր պատմ վա ծի նկատ մամբ մեր հա րա բե րու թյան մեկ 
այլ կողմ նո րոշ ման։

դ) Գրա կան մշա կույ թի հետ գործ ունե նա լիս` մենք միշտ առնչ վում ենք իր բնա կա-
նո նու թյան և սո վո րա կա նու թյան մեջ ան գամ զար մա նա լի մի ֆե նո մե նի̀  հե ղի նա կային 
տեքս տում աս վա ծի կամ գու ցե դրա հե ղի նա կային մեկ նա բա նու թյան ու նկա տա ռյալ 
իմաս տի և ըն թեր ցո ղի կամ հե տա զո տո ղի մեկ նա բա նու թյան ու հաս կաց ված իմաս տի 
միջև տար բե րու թյան, որից սո վո րա բար դժ գո հում ենք և դի տե լով որ պես խո չըն դոտ 
և-կամ թեր-, եր բեմն հենց թյուր հաս կա ցում, ար ձա նա գրում այն որ պես յու րո վի հաս-
կաց ման փաստ, կամ գու ցե հաղ թա հար ման են թա կա իրո ղու թյուն։ Սա կայն հիմ նա րա-
րը և-կամ է ա կանն այս տեղ այն է, որ նախ նա կա նո րեն հաս կաց վի ու մարդ կային հաս-
կաց ման մեջ ներ կա յա նա մի իս կու թյուն ու հեր մենև տի կայի սկզբուն քային մի ճշմար-
տու թյուն  ̀հաս կա ցող անձն ին քը մաս նա կից է հաս կաց ման խնդրո նյու թի, ֆե նո
մե նի գո յու թյան` որ պես իս կու թյուն բա ցա հայտ վող իմաս տի հյուս մա նը։ 

Որ պես հետևանք այս իրո ղու թյան, հաս կա ցումն ու մեկ նա բա նու թյու նը կա րող են 
լի նել թե րի, թյուր ու խե ղա կերպ` տա րա ձայ նե լով տեքս տում ու տեքս տով աս վա ծին, 
կամ` կա րող են լի նել խո րի մաց, գու ցե սոսկ յու րո վի̀  տեքս տում և-կամ տեքս տով աս-
վա ծին հա րա զատ և նրա նից բխե լիու թյան հնա րա վո րու թյամբ, պի տո յա կա նու թյամբ 
և-կամ նույ նիսկ նախ ընտ րե լիու թյամբ, ի ցույց դնե լով հեր մենև տի կայի մեկ ճշմար-
տու թյուն ևս` «ի մաս տի աճի» ֆե նո մե նը (Հ.-Գ. Գա դա մե րի հաս կա ցու թյունն է73)։ Ի սկ 
ինչ պե՞ս է հնա րա վոր տար բեր իմաստ նե րի այդ հնա րա վո րու թյու նում ու իրա գոր ծում-
նե րում խու սա փել թյուր իմաս տից և հա սու լի նել ոչ միշտ նույ նա կան ու միակ և, այ-
նուա մե նայ նիվ, ևս մի իս կու թյուն բա ցո րո շող իմաս տի, և ուրեմն` հա սու լի նել մեկ
նու թյուն նե րի բազ մա զա նու թյու նում մի մյանց փոխլ րաց նող իմաս տու թյան։ 

Ըն թեր ցո ղին հա տուկ է հե տաքրք րու թյան յու րա կերպ ուղ ղորդ վա ծու թյուն, ար-
դյուն քում ձևա վո րե լով ըն թեր ցա նու թյան նախ ընտ րե լի բա ցու թյու նից ու կողմ նո րոշ-
վա ծու թյու նից առա վել նեղ և կան խո րոշ տար բեր կեր պեր։ Ըն թեր ցա նու թյան մեջ սոսկ 
եսա- կամ յու րա-կենտ րո նու թյամբ, ուս տի և ըն թեր ցող ես-ի նա խա սի րու թյամբ, գործ-
նա կան ու պրագ մա տիկ հե տաքրք րու թյամբ և որ պես ձեռն տու կամ շա հե կան կար ծո-
ղու թյամբ միայն իմաստ որո նող ու այդ չափ մաս նա վո րը ըն թեր ցե լու ար ժա նի հա մա-
րող մո տե ցու մը, ը ստ է ու թյան, դեռ չի մեր ձե ցել ու հա րա զա տա ցել իր ինք նու թյան փո-
փո խու թյան խնդրին` սի րով ու ջան քով նա խա պատ րաս տու թյամբ դառնա լու հա մար 
առա վել հաս կա ցող ու ըն կա լու նակ, հա սու նա նա լով աշ խար հի, մշա կույ թի ու իմաս տի 
և հենց տվյալ կոնկ րետ տեքս տով աս վո ղի բա ցու թյամբ նույն այդ տեքս տի առջևում 
բաց վող «եր կի աշ խար հի», որում և մարդ կային կեն սա կեր պի, դրանց իմաստ նե րի և 
այդ ամե նից, որ պես հնա րա վոր իս կու թյուն, նաև ուսա նե լի իմաս տու թյան նկատ մամբ 

73 «Իմաստի աճի» մասին տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական 
հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 146-147 և 137-138:
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ան հրա ժեշ տա բար ու ադեկ վա տո րեն հա մա բա ցու թյան։ Տեքս տի բա ցու թյան, գրով 
աս վո ղի դի տա վո րու թյան, ուս տի և տեքս տից դի մող և հաս կաց ման ձգ տող յու րա քան-
չյու րին հղվող ավան դու թյան հետ հաշ վի չնս տող և միայն անձ նա կան` այս կամ այն 
պրագ մա տիկ հե տաքրք րու թյանն ու հաշ վար կին տր ված ըն թեր ցո ղա կան մո տե ցու մը 
միա կող մա նի է, իրե նով, իր ինք նու թյան քա նո նով այ լը չա փող և ըն թեր ցա նու թյամբ 
հա ղորդ վող այլ կեն սա կեր պից, մշա կույ թից ու իմաս տու թյու նից նոր և գու ցե փոքր-ինչ 
կա տա րյալ ու առա վել նախ ընտ րե լի ինք նու թյուն սկզբուն քո րեն չո րո նող։

 Տեքս տի դի տա վո րու թյանն ան հա մա պա տաս խան բա ցու թյամբ իրա գործ վող ըն-
թեր ցա նու թյան նեղ ու կան խո րոշ զա նա զան կեր պերն իրեն ցում ունեն որո շա կի կան-
խա դա տու թյուն ներ։ Ա ստ` է ա կան է նշել եր կու կան խա դա տու թյուն ներ ևս, որոնց զար-
մա նա լիո րեն հնա րա վոր է առնչ վել հա յա գետ նե րի ըն կե րակ ցու թյան որոշ ան դամ նե-
րի տե սա կետ նե րում։ Գի տու թյու նում և հայոց հոգևոր-մշա կու թային կյան քում ներդ-
րում ունե ցող հա յա գետ նե րի շրջա նա կում ան գամ կա րող են հնչել մտքեր, թե իրենց 
ամենևին չի հե տաքրք րում հեր մենև տի կան և ուրեմն` իրենց մշա կու թային հե տաքրք-
րու թյանն ու գի տա կան որո նու մին ամենևին «ան պէտ» է հաս կաց ման ու մեկ նա բա-
նու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կեր պի, որով և մշա կույ թում ու հենց տեքս տե-
րում, ձե ռա գրե րում բո վան դա կյալ̀  իս կու թյուն հայ տող իմաս տի ու իմաս տու թյան խոր-
հուր դի ստույգ մեկ նո րոշ ման բուն կո չու մը, խնդրա կարգն ու կա տա րումն ունե ցող այդ 
զար մա նա լի գի տա կար գը, որն իր կա րի քի ը մբռ նու մը, անընդ հատ կա յա ցու մը, ինք-
նա գի տակ ցումն ու ներ կա տա րե լա գործ վող զար գա ցումն է ունե ցել ան տիկ շրջա նից 
ի վեր̀  մինչև մեր օ րե րը։ Այ նինչ, հեր մենև տի կան ծնունդ առնե լով հենց ան տիկ հու-
նա կան բա նա վոր ու գրա վոր տեքս տամշա կու թային ավան դու թյու նում, ը ստ է ու թյան, 
հնուց ավան դյալ և ըն թերց ման ներ կա յում` ժա մա նա կային, ուս տի նաև լեզ վա կան, 
մշա կու թային հե ռա կայ քի պայ ման նե րում հնա րա վոր չհաս կաց ման, թեր հաս կաց-
ման ու թյու րա հաս կաց ման խո չըն դոտ նե րի հաղ թա հար ման և տեքս տում «աս վա ծի» 
բուն իմաս տի բա ցա հայտ ման էկ զե գե տի կա կան (գի տա կան մեկ նու թյան կամ գի տա-
մեկ նու թյան) պրակ տի կայի առն չու թյամբ տե սա կան դի տար կում նե րի, խորհր դա ծու-
թյունն նե րի ար դյուն քում ընդ հա նուր գի տահայե ցա կար գային լու ծում նե րի ու ամ
բող ջա կան մտա կա ռույ ցի մշա կում նե րի̀  ողջ մարդ կու թյա նը փո խանց ված ու մինչ 
այժմ ներ կա տա րե լա գործ վող գի տա կարգ և հոգևոր-քա ղա քակրթա կան ձեռք բե րում 
է։ Վե րոն շյալ̀  ան ստույգ կան խա դա տու թյուն և հենց չի մա ցու թյուն ու նաև դրա նում 
իրեն հար մա րա վե տու թյուն գտա նող, պա հող-պահ պա նող մտքում ու վե րա բեր մուն-
քում, ը ստ է ու թյան, բո վան դա կյալ ու իմա ցա հայտ է խորհր դա ծու թյուն նե րի մեջ սու զող 
զար մա նա լի ևս մի «ան պէտ ան գի տաց»̀  «այն, ին չը չգի տի, իրեն պետք չէ»։ Այս առն-
չու թյամբ նկա տենք, որ գիտ նա կա նի կո չու մը, սի րով ը նտ րու թյունն ու նվի րու
մով կյան քը` բա ցու թյու նը, դի տա վո րու թյունն ու կա տա րումն է` սկզբուն քո րեն 
գտնվե լով հայ տի ու ան հայ տի սահ մա նագ ծում` հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար 
հայ տո րո շել ան հայտ հա սա նե լիի իս կու թյուն ու հենց իմաս տու թյուն։ 

Երկ րորդ̀  նույ նո րեն զար մանք հա րու ցող կան խա դա տու թյուն է, թե` «փի լի սո փա-
յու թյու նը հա յա գի տու թյուն չէ», ը ստ որի̀  իմաս տա սի րու թյու նը հա յա գի տու թյու նից ար-
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տա քո մի բան է։ Եվ այդ կերպ մտա ծող ու հա յա գի տու թյամբ «զ բաղ վող» ան ձինք, ան-
շուշտ, չեն կա րող ան տե ղյակ լի նել միջ նա դա րյան գրա կան ժա ռան գու թյու նում զուտ 
փի լի սո փա յա կան եր կե րի, կամ պատ մա կան, աստ վա ծա բա նա կան… եր կե րի, եր բեմն 
իրենց իսկ կող մից պատ րաստ ված և նե րա ծա կան գի տա կան ուսում նա սի րու թյամբ 
հան դերձ հրա տա րակ ված կամ թարգ ման ված քննա կան բնա գրե րի բո վան դա կու թյու-
նում փի լի սո փա յու թյանն առնչ վող և նույ նիսկ փի լի սո փա յա կան հայե ցա կարգ հայտ-
նա ցու ցող նշա նա կա լիու թյան ու իմպ լի կա ցիա նե րի մա սին։ Հի րա վի, այդ պի սի ան ձինք 
չեն կա րող տե ղյակ չլի նել և, ըն դա մե նը, սե փա կան կան խա դա տու թյու նը հար ցա կա նի 
են թա կա տես նե լու ու կա սեց նե լու, ինք նա հաս կաց ման ու ինք նա հաղ թա հար ման և դրա 
հետ մեկ տեղ̀  իրեն ցից տար բեր այ լոց գի տա կան որո նու մի ու նաև ներդ րու մի նկատ-
մամբ միայն ներ քին կա մե ցո ղու թյան խնդիր է իրենց գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նում 
վերս տին գի տակ ցել ու առա ջա դրել̀  ձե ռա գրե րով ավանդ ված հոգևոր ժա ռան գու թյան 
ըն թերց ման, բա ռով, դարձ ված քով, նա խա դա սու թյամբ, տեքս տով ստույգ «աս վա ծի», 
որոն ցում և բո վան դա կյալ ու փո խան ցյալ ամ բող ջա կան ու ամ փոփ իմաս տի, հայե ցա-
կար գի և բուն իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման սկզբուն-
քային խնդրա կար գը, որի լուծ մանն է կոչ ված` կոնկ րետ տեքս տամշա կու թային «նյու թի 
ու բա նի» հետ աշ խա տան քի փոր ձա ռու թյու նը ար դեն նաև տե սա բա նող խորհր դա ծու-
թյամբ ու մշակ մամբ ստեղծ ված` «հաս կաց ման ար վես տի տե սու թյուն» կամ «մեկ նար-
վեստ»74 և հենց «մեկ նա գի տու թյուն»75 ներ կա յա ցող հեր մենև տի կայի գի տա կար գը։

 Մար դը պատ մա կան է ակ է, և մարդ կային հաս կա ցու մը նույն պես պատ մա կան 
է, ասում է Հ.-Գ. Գա դա մե րը76, և կան խա դա տու թյուն նե րը սկզբուն քո րեն հա տուկ են 
հաս կաց ման ֆե նո մե նին, դրան ցով է իրա գործ վում կան խա հաս կա ցում, և լիո վին 
ազատ վել կան խա դա տու թյուն նե րից նույն պես սկզբուն քո րեն ան հնար է77։ Ը նդ որում, 
կան ճշմա րիտ (կամ` օ րի նա վոր) կան խա դա տու թյուն ներ, որոնք նպաս տում են հաս-
կաց մա նը և կան ոչ-ճշմա րիտ (կամ` ոչ-օ րի նա վոր) կան խա դա տու թյուն ներ, որոնք խե-
ղա թյու րում են հաս կա ցու մը78։ Սա կայն, շա րու նա կում է Գա դա մե րը, ոչ-ճշմա րիտ կան-

74 «Մեկնարվեստ»-ը` որպես հենց «հերմենևտիկա» բառեզրի ու գիտակարգի անվան թարգ մանու-
թյուն, ստեղծվել և ուղղակիորեն այդ նշանակությամբ ու նաև նախկինում հայտնի` «մեկնո ղական 
արվեստ» բառակապակցության փոխարեն գիտական շրջանառություն է մուտք գործել 1989թ. 
մայիսին` իմ ընկեր ու տարեկից, վաղաժամ հանգուցյալ, հրաշալի մաթե մա տի կոս, իր մասնա գի-
տա կան ստեղծագործական գործունեությանը զուգընթաց` գրաբարով ավանդյալ հոգևոր գրական 
ժառանգության ուսումնասիրությունն իր սրտի ու մտքի գործ տեսանող Ափյան Արմենի կողմից` ինձ 
հետ համատեղ փիլիսոփայական հերմենևտիկայի հայտնի տեսաբան Պ. Ռիկյորի` «Հեռակայքի 
հերմենևտիկական գործառույթը» հոդվածը հայերեն թարգմանելիս, այդ թարգմանությունից քիչ օրեր 
անց կնքելով իր մահկանացուն անհայտ, առեղծվածային հանգամանքներում:
75 «Մեկնագիտություն»-ը որպես «հերմենևտիկա» բառեզրի ու հենց գիտա կարգի անվանումի 
թարգմանության մեկ այլ տարբերակ` ծնվել ու գիտական շրջա նա ռություն է մուտք գործել ավելի 
ուշ` 1996-97թթ., երբ ստեղծեցի հեմենև տի կայի ամբող ջական` և՛ ավանդական, և՛ ժամա նա կակից 
փիլիսոփայական հայեցակարգերի պատ մության ու տեսության դասավանդման սեփական ծրագիրը:
76 Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 102-
106, 108:
77 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 106-107, 109:
78 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 111, 132-134:
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խա դա տու թյուն նե րը, որ նախ քան հաս կա ցու մը թա քու ցյալ ու ան նկատ են ինք նու թյա-
նը և ակ տուա լա նում են բուն հաս կաց ման գոր ծըն թա ցում ու իրենց իրա կան ներ գոր-
ծու թյունն ունե նում` իրա գոր ծե լով կան խա հաս կա ցում, կա րե լի է ի հայտ բե րել հաս-
կաց ման եղա նակն ու կան խա հաս կա ցու մը հար ցա վո րե լով։ Կան խա դա տու թյուն նե րի 
այդ կերպ բա ցա հայտ մամբ̀  հնա րա վոր է դառնում` եթե ոչ դրան ցից սկզբուն քո րեն ու 
լիո վին ազատ վել, ապա տվյալ կոնկ րետ «խնդրո բա նի» հաս կաց ման մեջ թյուր հաս-
կաց ման տա նող ոչ-ճշմա րիտ (կամ` ոչ-օ րի նա վոր) այդ կան խա դա տու թյուն նե րի ներ-
գոր ծու թյու նը կա սեց նել79։ 

Հաս կաց ման մեջ իմաստ նե րի տար բե րու թյուն նկա տե լի է ոչ միայն տար բեր ան-
ձանց պա րա գա յում, այլև իր հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյուն նե րի մեջ այն կա րող 
է բա ցա հայ տել նաև միև նույն ան ձը։ Նույն ան ձը կա րող է մի քա նի տա րի հե տո կար-
դա լով նույն տեքս տը, նախ կի նից տար բեր ու առա վել խո րու թյամբ հաս կա նալ տեքս-
տից իրեն դի մող ավան դու թյուն-հա ղոր դան քը, թեև տեքս տը չէր փոխ վել, և փոխ վել 
էր միայն ին քը։ Տար բեր մար դիկ կար դա լով նույն տեքս տը, կա րող են տար բեր խո-
րու թյամբ հաս կա նալ նրա նով հա ղորդ վո ղը։ Սուրբ Հով հան Ոս կե բե րա նը առա վել խո-
րու թյամբ է հաս կա նում Սուրբ Գիր քը, քան տո ղե րիս հե ղի նա կը և նրա հաս կա ցա ծը 
ճշմա րիտ է։ Նա մեկ նա բա նե լով Ծնն դոց Գիր քը, ասում է, որ հար կա վոր է շատ աղո-
թել, հաս կա նա լու հա մար աստ վա ծա շնչյան գի րը և նրա նում պա րու նակ վող խոր-
հուր դը։ Նույն այս խնդրի առն չու թյամբ Եզ նիկ Կող բա ցին գրում է. «Երբ մե կը խո սի 
աներևույ թի և նրա մշտն ջե նա վոր զո րու թյան մա սին, քա նի որ մարմ նա վոր է, պար-
տա վոր է մտքե րը մաք րել, և խոր հուրդ նե րը սր բել, հո գե կան հույ զե րը պար զել (հս-
տա կեց նել), որ պես զի ինչն առա ջա դրել է (ի րեն)` հա սա նել կա րո ղա նա։ Այս պես և 
նա, որ արե գա կի ճա ռա գայ թին հայել է կա մե նում, պար տա վոր է աչ քե րի պղ տո րու-
թյու նը պար զել̀  աղտն ու ճպու ռը մաք րել, որ պես զի մթ նեց նող այդ աղ տե ղու թյուն նե-
րը, որ բբերն են շո ղա պա րու րում, պայ ծառ լույ սին հայե լու ար գելք չլի նեն»80։ Խոսքն 
այն մա սին է, որ հաս կաց ման ձգ տո ղին հար կա վոր է մշտա պես աղո թե լով և մեղ քե-
րի թո ղու թյուն ստա նա լով, մաքր վե լով մտքի, հո գու, մարմ նի ախ տե րից, լու սա վոր վել, 
պայ ծա ռա նալ մտոք, աստ վա ծային շնոր հով հաս նե լով Սուրբ Գրե րով, ինչ պես նաև 
սուրբ հայ րե րի̀  Սուրբ Գրոց կամ այլ̀  այդ թվում նաև պատ մա կան մեկ նո ղա կան աշ-
խա տու թյուն նե րով հա ղորդ ված խոր հուրդ նե րի ըն կալ մանն ու իմաս տաց մա նը։ Այս պի-
սով, խնդրո նյու թի առա վել խո րը և ճշմա րիտ հաս կա ցումն ան հնար է առանց 
ինք նա հաս կաց ման և ինք նա մաքր մամբ` ինք նա կա տա րե լա գործ ման։

11. Ի մաս տուն գիտ նա կան ու հոգևո րա կան, Մխի թա րյան Միա բա նու թյան Աբ բա-
հայր Ար սեն Այ տը նյա նի միտ քը̀  լեզ վա բա նու թյան ու մաս նա վո րա պես` քե րա կա նու-
թյան խնդրա կար գի հե տա զո տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, աստ վե րաձևա կերպ ված 
պատ մու թյան նկատ մամբ, ը ստ իս, կի րա ռե լի ու ճշմա րիտ բա ցա հայ տու թյուն է 19-րդ 
դա րից ի վեր և առ այ սօր ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյան ներ կայի նկատ մամբ 

79 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 134-135. տե՛ս նաև Гадамер Х.-Г., Истина и метод, М., 1988, էջ 353-354:
80 Եզնիկ Կողբացի, Եղծ աղանդոց, Եր., 1994, էջ 6:
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նույն պես, և պատ մու թյան իմաս տա սի րու թյան սույն աշ խա տու թյան մեջ ևս այն ինձ 
նախ ընտ րե լի է որ պես իմաս տուն խոր հուրդ և հեր մենև տի կայի կոչ մանն ու իս կու թյա-
նը հա մա պա տաս խան դի տա վո րու թյուն. Ե թե առ հա սա րակ պատ մու թյուն գրող
նե րը և պատ մու թյան` որ պես այդ պի սին գո յու թյան իմաստ ու իմաս տու թյուն 
հաս կա նալ ձգ տող նե րը դի տա վո րու թյուն ունեն իրենց նա խորդ նե րի վրա կա
տա րե լու թյուն ավե լաց նե լու, ապա` մենք գոհ կլի նենք` մեր հա ջորդ նե րի առջև 
ճա նա պար հը հար թած լի նե լով (քե րա կա նու թյան փո խա րեն պատ մու թյան նկատ-
մամբ վե րաձևա կեր պումն ու հա վե լու մը̀  Ռ. Ք.)81, իրա գոր ծե լով այդ̀  նախ և առաջ նա-
խորդ նե րի աշ խա տու թյուն նե րում աս վա ծում մարդ կային ան ձի ու կեն սա կեր պի կա-
տա րե լու թյան իսկ ուղ ղոր դող ու հա սու նաց նող իմաս տի ու իմաս տու թյան հաս կաց ման 
ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման ձգ տող դի տա վո րու թյամբ, ներկրթու թյամբ ու կա տա-
րու մով։ Ե թե պատ մա գրու թյան, պատ մա բա նու թյան ու պատ մա փի լի սո փա յու թյան 
դի տա վո րու թյունն է` մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի եղե լու մի 
ուսում նա սի րու թյամբ ըն թա ցյալ ճշմար տու թյան ու բա րու որո նում նե րում նախ նյաց 
եր կե րում աս վա ծը լրաց նել առ ի կա տա րե լու թյուն, ապա` կի սե լով պատ մա սի րու թյան 
այդ կերպ իմա ցյալ կոչ ման ու իս կու թյան հաս կա ցու մը, սույն եր կում և-կամ եր կով այդ 
կե նա գոր ծե լու ուղին տես նում եմ պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան դի տա-
վո րու թյան, կեր պա րա նու մի ու կա տա րու մի նախ ընտ րե լի հնա րա վո րու թյուն նե րի 
բա ցա հայտ ման մեջ։

 Միա նա լով Ար սեն Այ տը նյա նի̀  հայոց նոր քե րա կա նի, իր աշ խա տու թյան ըն թեր-
ցող նե րի, որ պես մեր ձա վոր նե րի, նկատ մամբ սր տի խոր քից բխող փա փա գին, սույն 
աշ խա տու թյան հա մար նույն պես առ Ա ստ ված հա վատ, հույս, սեր ու աղոթք, հայց-
մունք և նշա նա կա լի իմաս տու թյան խո րիզ ենք տես նում նրա առա ջա բա նից մեջ բե-
րյալ հետևյալ խոս քում. «Չեմ մտա ծում ամենևին, որ իմ այս առա ջին հրա տա րա կու-
թյամբ ը ստ ամե նայն մա սե րի մի կա տա րյալ գործ լույս կըն ծայեմ, բայց հույս ունեմ 
մե ջը մո լար վար դա պե տու թյուն չի գտնվի, և եթե ըն թեր ցող նե րիս հա դի պե լիք դժ վա-
րու թյուն նե րից ամեն քի լու ծու մը չեմ տվել, գեթ վստահ կա րող եմ լի նել, որ իրենց սխալ 
ճա նա պար հով առաջ նոր դած չեմ լի նի, որից հար կադրված լի նեն հետ դառնալ»82։

12. Մինչ մե նա գրու թյան բուն շա րա դրան քին անց նե լը, նե րա ծու թյու նում հարկ է 
ան դրա դառնալ մի հար ցի ևս, որը վե րա բե րում է եր կի ողջ բո վան դա կու թյա նը։ Ին չու՞ 
այս աշ խա տու թյան մեջ քննու թյան առնե լով կոնկ րե տա բար «պատ մու թյուն» գո յա վո-
րի գո յու թյու նը, բա ցա հայ տե լու հա մար պատմության բնու թյու նը և աս ման բե րե լու իս-
կու թյու նը, որ պես այդ պի սին ի հայտ էին բեր վում այն պի սի իմաստ ներ, որոնց նշա նա-
կա լիու թյունն ը նդ գր կում էր առա վել լայն սահ ման ներ̀  հա մա րյա միշտ ի ցույց դնե լով 

81 Հմմտ. Այտընյանի մտքի հետ, որը կոնկրետորեն ասվել էր «քերականություն» գրող ների և իր 
աշխատության մասին. «Եթե առհասարակ քերականություն գրող ները դիտավորություն ունեն իրենց 
նախորդ ների վրա կատարելություն ավելացնելու, ապա` մենք գոհ կլինենք` մեր հաջորդների առջև 
ճանապարհը հարթած լինելով» (Այտընյան Ա., Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի 
հայերեն լեզվի, Եր., 1987, էջ 10):
82 Նույն տեղում:
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իրենց ունի վեր սալ բնույ թը։ Ին չու՞ այն, ինչ բա ցա հայտ վում ու աս վում է պատ մու թյան` 
պատ մու մի և պատմ վո ղի, որոն ցում և քննու թյան առնվող որևի ցե կոնկ րետ խնդրո 
նյու թի վե րա բե րյալ, իր նշա նա կա լիու թյան մեջ այդ կոնկ րե տու թյան սահ ման նե րը գե-
րա զան ցե լով, մտքին տե սա դրում է առա վել համ ընդգր կուն և ունի վեր սալ վե րա բե րո-
ղա կա նու թյուն։

 Միտքն է սկզբուն քո րեն այդ պի սին և հենց գի տա կան ու իմաս տա սի րող միտ քը, 
որը քննում ու բա ցա հայ տում է գոյե րը որ պես այդ պի սին` իմաս տա խույզ իր քննու
թյան առար կա ունե նա լով ոչ թե իր գո յու թյան որ պի սու թյամբ հա րա հոս ու ծո րուն 
մաս նա վորն ու ան ցո ղիկ ան նշա նա կա լին, այլ̀  ընդ հա նուր գոյե րը` գոյի բնու թյու
նը բա ցա հայ տող և կամ նրա գո յու թյան այլևայլ պա րա գա նե րը բա ցո րո շող 
ու հատ կո րո շող ը նդ հան րա կան գո յա կանն ու գո յա կա նաց նո ղը։ Եվ գի տա կան 
միտքն է, որ ուսում նա սի րե լով ու քննու թյան առնե լով ընդ հա նուր գոյերն, ը ստ է ու-
թյան, սկզբուն քո րեն միշտ ինքն իրե նում որա կա կան նույ նա կա նու թյամբ ներ կա ճշմա-
րիտ գոյն ու գո յու թյան ճշմար տու թյու նը որո նող միտք է։ Եվ այդ ճշմար տու թյամբ կա-
յա նալ կա մե ցող յու րա քան չյուր մար դու բա նա կան հո գին ու միտ քը̀  նաև պատ մի չի ու 
պատ մու թյունն իմաս տա սի րո ղի, քննե լով կյան քի եղե լու մը նախ կին ու ներ կա ան ցու-
դար ձում, դրանց հաս կաց ման հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյու նում նաև իրեն, իր ան-
ձի ու ինք նու թյան` մտքի, հո գու, մարմ նի, որում և̀  խոր հուր դի, խոս քի ու գոր ծի շար ժը, 
կա յա ցումն ու մո տե ցում նե րը, բա ցա հայ տում է գոյե րի որ պես այդ պի սին գո յու թյան 
իս կու թյու նը, քննո ղա բար խորհր դա ծե լով ու մտա ռե լով բո վան դակ մարդ կային իրո-
ղու թյուն նե րից ոչ թե իր գո յու թյան որ պի սու թյամբ մաս նա վոր ու ան ցո ղիկ ան նշա նա-
կա լին, այլ̀  ընդ հա նուր գոյե րը̀  գոյի բնու թյու նը բա ցա հայ տող և-կամ նրա գո յու թյան 
այլևայլ պա րա գա նե րը բա ցո րո շող ու հատ կո րո շող նշա նա կա լի ու ը նդ հան րա կան գո-
յա կանն ու գո յա կա նաց նո ղը և որ պես այդ պի սին` իս կու թյուն հայ տող իմաստն ու այդ 
իմաս տում` իմաս տու թյու նը, մար դու որ պես այդ պի սին գո յու թյան հա մար և՛ ան հրա-
ժեշտ ու նսեմ, և՛ նախ ընտ րե լի ու վսեմ պի տո յա կա նը և այս առու մով` ար դեն առա ջա-
քայլ ու կր կին ը նդ հան րա կա նը։ Կա րե լի է ու հենց հարկ է հաս կա նալ ու ամ րա գրել, 
որ «իմաս տի» կո չումն ու իս կու թյունն է` լի նել սկզբուն քո րեն ժա մա նա կից ու 
ժա մա նա կային գե րու թյան կա պանք նե րից դուրս ու ազատ, և այս աշ խար հում 
մար դու հո գեմարմ նա վոր գո յու թյան կո չու մը, իս կու թյունն ու նախ ընտ րե լի 
կա տա րումն է սկզբուն քո րեն այդ պի սին` այս կյան քի ժա մա նա կային ըն թաց
քի մեջ մարմ նա վոր իր գո յա կա նու թյամբ որ պես իսկ մահ կա նա ցու կե նա լով 
աշ խար հում, այ նուա մե նայ նիվ, որ պես իսկ հո գի, հաղ թա հա րել ժա մա նակն ու 
այս կյան քում ժա մա նա կային գե րու թյան կա պանք ներն ու ան ցո ղի կը իմաս տի 
ու իմաս տու թյան մեջ և այդ պի սի իմաս տու թյու նից ամենևին էլ հե ռու չէ ճշմա
րիտ ու իս կա կան գի տու թյու նը և որ քան էլ զար մա նա լի թվա` նույ նիսկ և հե՛նց 
պատ մա կան գի տու թյու նը` կյան քում իրավ ար դա րա բան ու կա տա րե լու թյան 
ձգ տող իր իս կա կան գո յու թյան պա րա գա յում։ 
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Շ նոր հա կա լու թյուն և բա րե մաղ թու թյուն

Շ նոր հա կա լու թյուն և բա րե մաղ թու թյուն. Ի խո րոց սր տի ան կեղծ բխու մով 
փառք տա լով Ա ստ ծուն, բա րե բա նե լով ու մե ծա րե լով Սուրբ Ա ստ վա ծած նին, կկա մե-
նայի իմ երախ տա գի տու թյու նը հայտ նել Տեր Շա հե քհն. Հայ րա պե տյա նին` իմ խոս-
տո վա նա հո րը, որ 1997թ. ի վեր̀  լու սա վո րու թյուն տե սա դրող, խա ղա ղա րար ու հու սա-
դրող, քրիս տո նե ա կան կե ցո ղու թյան իմաս տու թյան ներկրթող հոգևոր իր խոր հուրդ-
նե րով աջակ ցել̀  հոր դո րել ու կյան քի է կո չել եր բեմն բեկ վող ու սա սան վող իմ հո գու ու 
մտքի ակ տի վու թյու նը̀  ս. Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի, նրա պատ-
մա գի տա կան հայե ցա կար գի և պատ մու թյան բուն իս կու թյան ու նախ ընտ րե լի գո յու-
թյան խնդրա կար գի նկատ մամբ իմ հոգևոր հե տաքրք րու թյան, գի տա կան որո նում նե-
րի և ուսում նա սի րու թյան ողջ ըն թաց քում, միա ժա մա նակ ու մշտա պես նաև ուղե կո չել 
Ե կե ղե ցում ծա ռա յու թյան հետ մեկ տեղ որ պես ստեղ ծա գոր ծա կան հոգևոր ու մտա վոր 
կա րո ղու թյուն նե րը ներդ նե լու աշ խա տա վայր սի րել ու տե սա նել Մա տե նա դա րա նը։ 

Իմ երախ տա գի տու թյունն ու խո րին շնոր հա կա լու թյունն եմ հայտ նում իմ ըն կեր 
ու բա րե կամ` Գուր գեն Գաս պա րյա նին, ում ան մի ջա կան միջ նոր դու թյամբ իմ կյան քի 
դժ վա րին մի պա հի աշ խա տան քի անց նե լով Մա տե նա դա րա նում` հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձեռնվեց առա վե լա չափ ին տեն սի վու թյամբ շա րու նա կել Մով սես Խո րե նա ցու պատ-
մա գի տա կան ու պատ մա փի լի սո փա յա կան հայե ցա կար գի գի տա կան ուսում նա սի րու-
թյու նը և ավար տել այն։ 

Իմ երախ տա գի տու թյու նը, խո րին հար գանքն ու շնոր հա կա լու թյունն եմ հայտ նում 
Մա տե նա դա րա նի տնօ րեն` բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պ. Հրա չյա 
Թամ րա զյա նին, ում բա րյա ցա կամ վե րա բեր մուն քով մշա կույ թի մեր միջ նա բեր դում 
աշ խա տան քի ըն դուն վե լը և այդ պա հին մեր զրույ ցում իր հոգևոր ու բա ցա ռիկ խոս քի̀  
հո գուն ու մտքին մշտա կան ուղե կից աջակ ցու թյու նը միայն` նպաս տա վոր հնա րա վո-
րու թյուն ըն ձե ռե ցին պատ մու թյան և հեր մենև տի կայի (մեկ նա գի տու թյան) փո խառն-
չու թյան իմաս տային տե սա դաշ տում հայ պատ մա գի տա կան մտքի ու կոնկ րե տո րեն` 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի ուսում նա սի րու թյան շա րու նա-
կա կա նու թյան ու ավարտ ման։ 

Իմ խո րին հար գանքն ու շնոր հա կա լու թյունն եմ հայտ նում գր քի ամ բող ջա կան ձե-
ռա գրի առա ջին ըն թեր ցող ու նաև խմ բա գիր̀  փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի դոկ-
տոր, պրոֆ. Ռո բերտ Ջի ջյա նին` սի րով ու հո ժա րա կա մու թյամբ գր քի խմ բա գրու թյան 
հանձ նա ռու թյան ու օգ տա կար խոր հուրդ նե րի, ինչ պես նաև իր կնոջ հետ մեկ տեղ̀  իմ 
ըն տա նի քի նկատ մամբ ծնո ղա կան սի րո, անձ ն վի րու թյան ու աջակ ցու թյան հա մար։

Սիրով իմ խորին հարգանքն ու շնորհակալությունն եմ հայտնում ԵՊՀ-ի Հայոց 
պատմության ամբիոնի վարիչ (2013-2016), պատմական գիտությունների թեկնածու, 
պրոֆ. Պետրոս Հովհաննիսյանին` իր բարենշանակ վերաբերմունքով ու նաև որպես 
Մովսես Խորենացու նկատմամբ իր սիրո նշան` գրքի խմբագրության հանձնառության 
համար: Գիրքն արդեն հրատարակման փուլում էր, երբ 72տ. հասակում ի Տեր ննջեց 
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անվանի հայագետը: «Յաւիտենական յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ եղիցի»:
Ե րախ տա գի տու թյան և շնոր հա կա լու թյան խո րին զգա ցու մով` իմ հար գանքն 

եմ հայտ նում Վ. Բրյու սո վի ան վան Ե ՊԼՀ-ի Փի լի սո փա յու թյան ամ բիո նի վա րիչ, փի-
լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու Հա կոբ Մա դո յա նին` իմ ընկերոջն ու 
բարեկամին, իրեն ներ հա տուկ ու մշտա կա ըն կե րա կան և բա րե կա մա կան հոգևոր 
կե ցո ղու թյամբ̀  մե նա գրու թյան գրա խո սու թյու նը սի րով հանձն առնե լու, ուշա դիր ըն-
թերց մամբ այն նաև խմ բա գրե լու, եր կի ան գլե րեն կար ճա ռոտ ամ փո փու մի վերս-
տուգ ման ու ան հրա ժեշտ ուղ ղում նե րի, մտա վոր ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քին մշտա-
պես աջակ ցու թյան պատ րաստ իր բա րյա ցա կա մու թյամբ̀  գրա կա նու թյան հար ցում 
օժանդակու թյան հա մար։

Շ նոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա նի ավագ գի-
տաշ խա տող, փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր Հա կոբ Քյո սե յա նին` մե նա-
գրու թյան ըն թերց ման և բա րե լավ մանն ուղղ ված իր դի տո ղու թյուն նե րի հա մար։

Շ նոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում հի շա տա կյալ ու նաև ան վա նա պես չհի շա տա-
կյալ բո լոր ան ձանց, որոնք իրենց մաս նակ ցու թյունն ու հոգևոր նպաստն են բե րել 
մե նա գրու թյան կա յաց մա նը և մաղ թում ամեն քին` Ս. Ա ստ վա ծած նի բա րե խո սու-
թյամբ Ա ստծո օ րհ նու թյուն, շնորհ նե րի առա վե լու թյուն և դրան ցում մնա յուն հաս տա-
տու նու թյամբ ու առատ պտ ղա բե րու թյամբ ան սայ թաք վե րըն թա ցու թյուն առ Ա ստ-
ված ուղղ ված հոգևոր կյան քում, փրկություն ու Աստծո հետ հավետ միություն՝ աստ և 
հանդերձյալում:



ԳԼՈՒԽ 1 

ՀԵՐՄԵՆԵՎՏԻԿԱԿԱՆ ԽՆԴՐԱԿԱՐԳԻ  
ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ83

1. Պատմության իսկության կայացման մեջ հասկացման  
ու մեկնության խնդրակարգն ու կատարումը. 

Պատմության մեկնողականությունը

«Ինչ պես լե զուն է երկ նային ու երկ րային 
հա մաշ խար հի, լի նող ու անց նող կյան քի ու 
նաև մտա ցա ծին հնա րա վո րի, որում և` մարդ
կային երևա կա յու թյամբ ու մտոք հո րի նյալ 
«հ նա րա վոր աշ խար հի» հաս կաց(ված)ու
թյուն ու մեկ նու թյուն, այն պես և պատ մու թյու
նը սկզբուն քո րեն տե ղի ունե ցած ամե նայ նի` 
աշ խար հի ևկամ կյան քի «լե զուն» է, ամ բող
ջա կան տի ե զե րա կան իրա դար ձու թյան հաս
կաց(ված)ու թյուն ու մեկ նու թյուն»։

Ռ. Ք.

1. «Նա խա շա վի ղում» մե նա գրու թյամբ ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյան դի տա-
վո րու թյան, կեր պա րա նու մի ու կա տա րու մի հա մար հիմ նո րոշ, ան հրա ժեշտ ու նախ-
ընտ րե լի իմաս տային տե սա դաշտ ըն ձե ռե լով, որ պես նաև բուն ասե լի քի կան խա
հաս կա ցում ապա հո վող կան խա սա ցու թյուն, ամ րագր վեց է ա կան խոր հուրդ ար տա-
հայ տող մտքի հետևյալ բա նաձևը. ամե նայն գոյի որ պես այդ պի սին գո յու թյան 
իմաս տը` իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լու թյունն է։ Պատ մա գի տու թյու նը 
մարդ կային իրո ղու թյուն է, և առա ջադրված բա նաձևը սկզբուն քո րեն վե րա բե րում է 
նաև նրան։ Պատ մա գի տու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իմաս տը իր կոչ
մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լու թյունն է։

 Սա կայն, ի տար բե րու թյուն աստ վա ծային իրո ղու թյուն նե րի ու մարդ կային 
իրո ղու թյուն նե րում են թա կարգ ված բնաշ խար հի̀  ան շունչ, բու սա կան ու կեն
դա նա կան աշ խար հի, որոնց գո յու թյու նը սկզբուն քո րեն հա մա պա տաս խան է իրենց 
կոչ մա նը, զուտ մարդ կային կյան քի եղե լու թյուն նե րը, իմա` այս աշ խար հում 
մարդ կային գո յու թյու նը, որում և̀  ար դեն նաև մարդ կային ներ գոր ծու թյամբ կեր-

83 Այս գլխի շարադրանքում պատմության բնության վերաբերյալ արտահայտված պատմա տե-
սա կան, պատմաիմաստասիրական մտքի բանաձևերում ու բնորոշումներում նշանակալի չափով 
ար դեն նկատի են առնված կամ ուղղակիորեն օգտագործված մենագրության հետագա գլուխ ն երում 
Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի ուսումնասիրության մեջ բա ցահայտ վող իս-
կու թյունները: Քանզի պատմության և հերմենևտիկայի ներքին փոխհա րա բերակ ցության և պատ-
մությունում հերմենևտիկայի սկզբունքային ու հիմնորոշ ներկայության խնդրի քննու թյունում պատ-
մության վերաբերյալ դիտարկումներն ու խորհրդածությունները անհնար է ու նաև ոչ-նպատա կահար-
մար ներկայացնել բուն ասելիքի նկատմամբ սոսկ նախա պատրաստաբար և այդկերպ` անբավա րար 
մասնաչափությամբ:
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պա ցյալ բնաշ խարհն ու կեն սաշ խար հը, գի տու թյուն ներն ու կոնկ րե տո րեն` պատ մա-
գի տու թյու նը ոչ միշտ են կա յա ցել իրենց կոչ մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լու թյամբ։ 
Հարկ է հաս կա նալ և որ պես սկզբունք ամ րա գրել մտքի մի բա նաձև. իր կոչ մա նը հա
մա պա տաս խան գո յու թյան դեպ քում է, որ պատ մա գի տու թյունն իրե նում ներ
կա յա ցյալ (իր ներ սում կա յա ցյալ) ունի իր իս կու թյու նը։ Պատ մա գի տու թյան 
այդ կերպ իր իս կու թյամբ կա յա ցա ծու թյու նը պատ մա գի տու թյան իս կա կան գո
յու թյունն է, և, ը նդ հա կա ռա կը, իր իս կու թյու նից օ տար ված նրա գո յու թյու նը 
պատ մա գի տու թյան անիս կա կան գո յու թյունն է։ Եվ նրա անիս կա կան գո յու թյան 
բո լոր դեպ քե րում միշտ կա րե լի է նկա տել, որ կյան քի կազ մա կերպ ման սկզբունք նե-
րի հե տա գա նշա նա կա լի փո փոխ ման պա րա գա յում նախ կի նի հա մե մատ փոխ վում են 
նաև պատ մա գի տու թյանն առա ջադրված խնդիր նե րը, ինչ պես նաև դրանց ըն կա լում-
նե րը։

2.  Պատ մու թյունն ուսում նա սի րում է մարդ կային կյան քի եղե լու թյուն նե
րը, դրանց բուն իս կու թյան գո յու թյու նը84 և հենց իս կու թյան ներ կա յու թյունն 
է հնա րա վո րում ու հաս տա տա գրում մարդ կու թյան կյան քում։ Պատ մու թյան գո-
յու թյու նում ան հրա ժեշ տո րեն ու նաև նախ ընտ րե լիո րեն առնչ վում ենք իս կու թյան 
գո յու թյան, կամ այլ կերպ ասած` իս կու թյան ներ կա յու թյան խնդրին։ Ի նչ պի սի՞ն 
է «իս կու թյան ներ կա յու թյան» հիմ նախնդրի դրված քը պատ մու թյու նում։ Ի նչ պե՞ս է 
եղե լու թյան որ պի սու թյու նը ներ կա յա նում մարդ կային ան ձի նկատ մամբ որ պես իս կու-
թյուն։ Ի նչ պե՞ս են աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րը որ պես իս կու թյուն 
ներ կա յա նում ու հաս տատ վում մարդ կային ինք նու թյան նկատ մամբ, ուս տի և որ պես 
գոյի գո յու թյան իս կու թյուն` դառնում «պատ մե լի» և ապա` «պատմ ված» ու հենց 
«պատմ վող» ամե նայն «ըն թեր ցա սէր»-ի և «ուսում նա սէր»-ի։ Ի նչ պե՞ս է պատ մու թյու-
նը տե սա նում ու սահ մա նա դրում «իս կու թյան ներ կա յու թյան» հիմ նախնդրին իր առն-
չու թյու նը, որով և̀  ապա հո վում իր որ պես այդ պի սին` ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի գո-
յու թյու նը։ 

Այս հար ցե րի պա տաս խա նին է մեր ձեց նում ու այն բա ցո րո շում պատ մու թյան ու 
հեր մենև տի կայի հա րա բե րակ ցու թյան պար զո րո շու մը։ Պատ մու թյան և հեր մենև տի-
կայի հա րա բե րու թյու նը չի ներ կա յա նում որ պես առան ձին և ուրույն գի տա ճյու ղե րի 
հա րա բե րու թյուն։ Հեր մենև տի կայի խնդրա կար գը սկզբուն քո րեն ներ կա է պատ մու-
թյան մեջ։ Հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան խնդրա կարգն ան հրա ժեշ տո րեն 
ու հենց հիմ նա րար ներ հյուս ված է պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու

84 Հերմենևտիկական իրադրությունում այս կարևորագույն խնդրակարգը հետազոտվել է` 
Քոչարյան Ռ., «Իսկության գոյության պրոբլեմը Հ.-Գ. Գադամերի հերմենևտիկայում»` փիլիսո փայա-
կան գիտությունների թեկնածուի աստիճանի հայցման ատենախոսությունում (2000թ.), որը նաև 
հրա տա րակվել է որպես մենագրություն (Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական 
հերմենևտիկան, Եր., 2006): Այդ մենագրությունում առիթ եմ ունեցել գիտական ընկերակցությանը 
ներկայացնել տեսակետ, ըստ որի` Հանս-Գեորգ Գադամերի «Իսկություն և մեթոդ» երկում որպես 
ծրագրային, առանցքային ու կենտրոնական է բացահայտվում «իսկության գոյության» հիմնա խնդի-
րը: Ըստ այդմ` փիլիսոփայական հերմենևտիկայի նրա ուսմունքը ներքուստ հետևողական հար ցա-
դրու թյան ծավալմամբ կայանում է որպես կուռ ու ամբողջական հայեցակարգ` «իսկության գոյության 
բացո րոշում»:
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նում։ Այս իրո ղու թյու նը բազ միցս նշ վել է պատ մա բան նե րի̀  Լ. ֆոն Ռան կեի, Յ. Գ. Բ. 
Դրոյ զե նի, Ռ. Կո լինգ վու դի, Մ. Բլո կի ու այ լոց աշ խա տու թյուն նե րում, և ման րակր կիտ 
ուսում նա սիր վել է նաև հեր մենև տի կայի տե սա բան նե րի̀  Վ. Դիլ թայի, Գ. Շպե տի, Հ.-Գ. 
Գա դա մե րի, Պ. Ռիկյո րի կող մից։

3. Աս վա ծը հս տակ բա ցո րո շու թյամբ հաս կա նա լու հա մար փոր ձենք տար րո րո շել 
պատ մու թյան գո յու թյու նը։ Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նում պատ մա բան նե րի 
կող մից ըն դուն ված տե սա կետ է պատ մու թյան գո յու թյու նը ներ կա յաց նել հիմ նա կա-
նում որ պես երեք փու լե րի̀  պատ մա կան նյու թի հա վաք ման, հե տա զո տու թյան ու 
շա րա դրան քի եռա միաս նու թյուն, կամ միայն եր կու փու լե րի̀  հե տա զո տու թյան ու 
շա րա դրան քի, երկ միաս նու թյուն։ Պատ մու թյու նը սկզբուն քո րեն որ պես այդ պի սին է 
կա յա նում, երբ դառնում է ար դեն իսկ «պատմ ված», ուս տի և իրե նում «հե տա զո տու-
թյուն» հիմ նա տար րի հետ հա մալ րու թյամբ ան հրա ժեշ տա բար ունի «շա րա դրան քի» 
հիմ նա տար րը։ Հեր մենև տի կայի խնդրա կարգն ան հրա ժեշ տո րեն ու նաև նախ
ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ ներ կա է և՛ պատ միչ հե ղի նա կի հե տա զո տու
թյու նում, և՛ շա րա դրան քում, և՛ ամե նայն ան ձանց կող մից պատ մու թյան ըն
թեր ցա նու թյու նում։

 Հեր մենև տի կայի խնդրա կար գը, նախ և առաջ, ներ կա է պատ մա բան հե ղի նա կի 
հե տա զո տու թյամբ մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի իս կու թյան, ը ստ մարդ կային իր 
կա րո ղու թյան, հաս կաց ման մեջ։ Հե ղի նակն առնչ վում է եղե լու թյուն նե րի իս կու թյան 
ներ կա յու թյան խնդրին` հաս կա նա լով ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ ամ րա գրե լով 
այն։ Պատ մու թյունն իր հե տա զո տա կան փու լում կա յա նում է որ պես իս կու թյան բա
ցա հայ տու թյուն ու հենց ներ կա յու թյուն` հաս կաց ման ուղիով և հենց ճշմար տո
րեն կազ մա կերպ ված հաս կաց ման մեջ։

4. Պատ մու թյան շա րա դրան քում ևս առնչ վում ենք իս կու թյան ներ կա յու թյան 
խնդրին։ Եվ է ա կա նո րեն նշա նա կա լի է հաս կաց ման ու նաև մեկ նա բա նու թյան ան-
հրա ժեշ տո րեն ու հիմ նա կա ռուց ված քային ներ հյուս վա ծու թյան ը նդ գծ ված ամ րա գրու-
մը պատ մու թյան` ոչ միայն «հե տա զո տու թյուն», այլև «շա րա դրանք» կա տա րու մի մեջ։ 
Քան զի պատ մու թյան շա րա դրան քը ներ կա յա նում է որ պես պատ մու մի յու րա հա տուկ 
կեր պով մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ում` հղված ըն թեր ցո ղի հաս կաց ման կա րո ղու-
թյանն ու ձգտ մա նը և, ըստ էության, ար դեն իսկ հաս կա ցյալ իս կու թյուն նե րը հայ տող 
իմաստ նե րի միա հյուս մամբ̀  «պատ մու թյան տեքստ» արա րող գոր ծու նե ու թյուն։ Հե-
տա զո տու թյա նը հա ջոր դող փու լում պատ մու թյու նը մեկ նո ղա բար բա ցո րո շե լով` բա-
նա վոր հնչ ման և-կամ գրա վոր նշա նակ ման ամ րա կա յու թյամբ շա րա դրում է, ինչ պես 
ար դեն աս վեց, աշ խար հի, որում և̀  մարդկային կյան քի, կոնկրետորեն` մարդ կային 
ինք նու թյան, ընդհանուր կենսակերպի, անձնավորյալ կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի իս-
կու թյու նը հայ տող̀  որոշ կեր պով ու չա փով հաս կա ցյալ իմաստ նե րի միա հյու սու թյուն։ 
Պատ մու թյան շա րա դրան քում իրա գործ վում է, իսկ ավե լի ճշգ րիտ` ան հրա ժեշտ ու 
նաև նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ պե՛տք է իրա գործ վի եղե լու թյուն նե րի̀  ար-
դեն հե տա զո տու թյան փու լում նա խա պես հաս կա ցյալ իս կու թյանն ադեկ վատ 
պատ մում։ Ա վե լին` շա րա դրան քում պատ միչ հե ղի նակն առնչ վում է, պատմ վող իս-
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կու թյան ադեկ վա տու թյունն ան խախտ պա հե լու պայ մա նով, այդ իս կու թյու նը մարդ-
կային հաս կաց ման կա րո ղու թյանն այն կերպ ու այն չափ մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ 
մա տու ցե լու խնդրի հետ, որ տեքս տով «աս ված իս կու թյու նը» ըն թեր ցո ղի հաս կաց ման 
ձգտ մանն ու ջան քին ներ կա յա նա նույ նո րո շե լի ու կրկ նո րո շե լի իր որ պի սու թյամբ։

 Պատ մու թյու նը կա րող է կա յա նալ ը ստ իր կոչ ման և ուրեմն` նախ ընտ րե լի 
իս կու թյամբ մի միայն այն ժամ, երբ իբրև հե տա զո տու թյուն` կա յա նա որ պես 
աշ խար հի, որում և` մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի, նշա նա
կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաստ նե րի ու դրանց պատ ճա ռա կա նու
թյամբ ներ կա պակց ված միա հյու սու թյան հաս կա ցում և, իբրև շա րա դրանք, 
մեկ նո ղա բար հյուս մամբ ներ կա յաց ված բա ցո րո շու թյուն։ Պատ մու թյունն իր այս-
կերպ կա յաց մամբ̀  բա ցա հայ տում է հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան հիմ նախնդիր-
նե րի ար մա տա կան ու հիմ նա րար ներ կա յու թյունն իրե նում և ուրեմն` հեր մենև տի
կայի սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի մաս նակ ցու թյու նը «պատ-
մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րոշ ման» խնդրա կար գում։ 
Պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին` և՛ որ պես հե տա զո տու թյուն, և՛ որ պես շա րա
դրանք, կա յա նում է հաս կաց մամբ ու մեկ նու թյամբ իս կու թյան ներ կա յու թյուն 
իրա գործ վե լով։

5. Հեր մենև տի կա կան խնդրա կար գը ներ կա է նաև պատ մու թյան ըն թեր ցա
նու թյու նում` «պատ մու թյան տեքստ – ըն թեր ցող» հա րա բե րու թյու նում պատմ վող 
իս կու թյուն նե րի բա ցա հայտ մանն ուղղ ված` «ուսում նա սէր» ան ձանց հաս կաց ման ու 
մեկ նա բա նու թյան ձգտ ման ու ջան քի ան հրա ժեշտ գոր ծա դրու թյամբ։ Ա մե նայն պատ-
միչ և կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցին պատ մու թյան իր շա րա դրան քի դի տա-
վո րու թյուն, կեր պա րա նում ու կա տա րում ունի̀  հայտ նել բո վան դակ ու միա հյուս այդ 
իմաս տը, որում և̀  իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րը, «ըն թեր ցա սէր»85 և «ուսում նա սէր»86 
ժա մա նա կա կից նե րին ու սե րունդ նե րին` ի հաս կա ցում ու իմաս տա ցում։ Մով սես Խո րե-
նա ցին այս առն չու թյամբ գրում է. «Գ րեմ քեզ այժմ և որ ինչ առան ձին մե րոյ աշ խար-
հիս գործք, երկ րորդ առնե լով գիրս, … կար գաւ, որ ինչ եղե ալ աստ գործ քա ջու թե
ան և արու թե ան, իմաս տից և կար գաց միոյ միոյ ի նո ցա նէ, որք յար քայէն Պար-
սից յԱր շա կայ և ի Վա ղար շա կայ եղ բօ րէ նո րա, զոր մե րոյ ազ գիս թա գա ւո րե ցոյց…»87 
(ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.)։ Պատ մու թյու նը որ պես շա րա դրանք, որում և` հե ղի նա կի կող
մից հաս կաց ված իմաս տի ու դրա նում` իմաս տու թյան խոր հուր դի մեկ նո ղա
բար բա ցո րոշ մամբ իրա գործ ված ամ րա գրում, հղված է ըն թեր ցո ղի հաս կաց
մա նը։ Պատ մո ղա բար աս վա ծում իրա գործ վում է եղե լու թյուն նե րի իս կու թյան ներ
կա յու թյուն ըն թեր ցո ղի հաս կաց ման ձգ տող մտքին։ Ա վե լին` պատ մու թյու նը ար դեն 
հաս կաց ված և-կամ խորհր դա ծու թյամբ է ա կան նկատ ված իմաստ նե րը մեկ նո ղա բար 

85 «Իսկ դու, ո՛վ ուշիմ ընթերցասէրդ, հայե՛աց … և զարմացի՛ր» (Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն 
Հայոց, Եր., 1991, էջ 17 (գլուխ Ե, տ. 12-14)):
86 «…ո՛վ ուսումնասէր դու և յայսոսիկ զմեզ աշխատեցուցանող» (նույն տեղում, էջ 22 (գլուխ Զ, տ. 11)):
87 Նույն տեղում, էջ 101:
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բա ցո րո շու թյամբ հղում է ըն թեր ցո ղի հաս կաց մա նը, դի տա վո րու թյուն և ը ստ այդմ` 
կեր պա րա նում ու կա տա րում ունե նա լով` նաև կե նա գոր ծել հաս կաց ված իս կու թյան 
և իմաս տու թյան խոր հուր դի ներ կա յու թյան հնա րա վո րու թյուն ամե նայն «ըն-
թեր ցա սէ րի» և «ուսում նա սէ րի» ինք նու թյան ու այ լոց հետ հա մա կե ցու թյան ներ կա յում 
ու ապա գա յում։ 

Պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան մեջ քննու թյան առնե լով հաս կաց ման 
ու մեկ նա բա նու թյան խնդրա կար գը, առա վել դյու րին է այն նկա տել պատ մի չի հե տա-
զո տու թյան ու շա րադր ման պա րա գա յում, քան զի «պատ մու թյուն-ըն թեր ցող» իրա-
դրու թյու նում հա մար վում է, որ պատ մու թյու նը իր պատմ վա ծու թյան եղե լու թյան փաս-
տով ար դեն իսկ կա յա ցել է իր որ պես այդ պի սին (որ պես հենց պատ մու թյուն) գո յու
թյու նում, ուս տի ըն թերց ման հա րա բե րու թյու նում հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան 
խնդի րը ան մի ջա կա նո րեն չի վե րա բե րում պատ մու թյան բուն գո յու թյան խնդրին։ 
Սա կայն, ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու 
հայոց պատ մու թյան գո յու թյունն ինք նան պա տակ չէ, այլ̀  իրե նում բո վան դա
կյալ ասե լի քով հղված է ըն թեր ցո ղին88։ Պատ մու թյու նը հաս կա նա լով ու իր պատ-
մամբ̀  մեկ նո ղա բար բա ցո րո շե լով իս կու թյուն, ը ստ է ու թյան, պատ մում է իմաս տու-
թյուն, որով և իմաս տու թյան կո չում ըն թեր ցող ու հաս կաց ման ձգ տող̀  «ուսում նա սէր» 
ամե նայն ան ձանց ինք նու թյունն ու կեն սա կեր պը։ Պատ մու թյան (և կոնկ րե տո րեն 
հայոց պատ մու թյան) որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը կոչ ված է մար դու (և մաս
նա վո րա բար` հայի) ինք նա հաս կաց մա նը` նրա ինք նու թյանն առնչ վող ամե նայ
նի, իմա` աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի, կյան քում եղե լու մի 
իս կու թյան և հենց այդ առն չու թյան բուն նշա նա կու թյան հաս կաց մամբ ու մեկ
նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ։

Ն կա տի ունե նա լով պատ մու թյան ու հեր մենև տի կայի այս կերպ հա րա բե րակ ցու-
թյու նը, այն է` հեր մենև տի կայի խնդրա կար գի ներ հյուս վա ծու թյու նը պատ մու թյու-
նում, կա րե լի է ար ձա նա գրել, որ պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` աշ խար հի, որում 
և` կյան քի, կոնկ րե տո րեն` մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ
թի նախ կին` ը նդ հուպ մինչև ներ կան «ի՞նչ» ու «ինչ պե՞ս» եղե լու մի իս կու թյու նը 
հայ տող իմաս տի, որում և` իմաս տու թյան խոր հուր դի, հաս կաց ման ու մեկ նո
ղա բար բա ցո րոշ ման դի տա վո րու թյամբ, կեր պա րան մամբ ու կա տա րու մով։

6. Մ տո րում նե րի ըն թաց քի մեկ այլ ուղիով, մա սամբ̀  վե րոա սա ցյա լին հա րա զատ 
խոր հուր դով և մա սամբ̀  զա նա զան վող դի տա վո րու թյամբ ու կա տա րու մով, պատ մու-
թյունն իր գո յու թյու նում հենց որ պես գի տու թյուն կա յաց նող իմաս տի բա ցա հայտ ման 
հա մար հեր մենև տի կայի կենտ րո նա կան նշա նա կա լիու թյունն է մտքին տե սա դրում 
նաև Գուս տավ Շպե տը։ Նա պատ մա կան հե տա զո տու թյան մե թո դի կա նե րի հե ղի նակ-
նե րի շար քում ան վա նե լով Յ. Գ. Բ. Դրոյ զե նին, Է. Բեռն հեյ մին, Է. Մեյս տե րին, Շ. Սենյո-
բո սին, պատ մու թյան որ պես այդ պի սին կա յաց ման խնդրա կար գի վե րա բե րյալ նրանց 

88 Այս մասին տե՛ս նաև Աբրահամյան Ա. Գ., Մովսես Խորենացի, Հայպետհրատ, Եր., 1959, էջ 59-60. 
Խրլոպյան Գ. Տ., Հայ սոցիալական իմաստասիրության պատմություն, Եր., 1978, էջ 236:
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հա յացք նե րի հա մար հիմ նա կա նում որ պես ընդ հա նուր է տես նում, փոքր-ինչ տար-
բե րու թյուն նե րով հան դերձ, պատ մու թյան որ պես այդ պի սին կա յաց ման բո վան դակ 
գործ ըն թա ցի եռաս տի ճան բա ժա նու մը̀  «պատ մա կան նյու թի հա վաք ման` էվ րիս տի
կա կան փու լը, ստեղ ծա գոր ծա կան մշակ ման` քննա կան փու լը, և շա րա դրան քի̀  մեկ
նա բա նու թյան փու լը» (ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.)89։ Ի նչ պես և պար զո րոշ վեց վե րոա սա-
ցյա լից, կա րե լի է հա մա ձայն վել Շպե տի հետ և մե նա գրու թյան ու նաև կոնկ րե տո րեն 
այս են թա վեր նա գրի խնդրո «բա նին»̀  պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն կա յաց նող 
հիմ նա կան գոր ծոն հան դի սա ցող̀  պատ մու թյան ու հեր մենև տի կայի փո խառն չու թյան 
բա ցա հայտ ման խնդրին հե տա մուտ, պատ մու թյան բո վան դակ խնդրա կար գը տե-
սա նել որ պես երկ միաս նու թյուն մի մյան ցից տար բե րակ վող եր կու հիմ նախնդիր նե րի̀  
պատ մա կան հե տա զո տու թյան և պատ մու թյան շա րա դրան քի։ «Որ պես կա նոն, 
հարկ է միշտ տար բե րու թյուն նկա տել ճշմար տու թյուն նե րի հե տա զո տու թյան ու հայտ-
նա բեր ման և հայտ նի դար ձած ճշմար տու թյուն նե րի հա ղորդ ման, ապա ցույ ցի, հիմ-
նա վոր ման միջև»90։ Նրա տե սա կե տի հա մա ձայն, պատ մա կան գի տու թյու նում բուն 
հե տա զո տու թյունն ու պատ մա կան ճշմար տու թյուն նե րի հայտ նա բե րումն առնչ վում 
են պատ մա կան ճշմար տու թյան բա ցա հայտ ման էվ րիս տի կա կան ուղի նե րի խնդրա-
կար գին, որում նշա նա կա լի չա փով ներ կա են հո գե բա նա կան երևույթ ներ։ Ի սկ ար-
դեն հայտ նա բեր ված այդ ճշմար տու թյուն նե րի հա ղոր դու մը, ապա ցույցն ու հիմ նա վո-
րու մը̀  բո լոր այդ բա ղա դրա տար րե րի միաս նու թյամբ, հենց այն է, ին չը և կա յաց նում 
է պատ մու թյան գի տա կա նու թյունն ու հենց գի տա կան մե թո դա բա նու թյու նը։ 
Ը ստ նրա, հար կա վոր է չշ փո թել մարդ կային մտքի պատ մու թյու նը գի տու թյան պատ-
մու թյան հետ, հե տա զո տու թյան գոր ծըն թա ցը գի տա կան հայե ցա կար գի կա ռուց ման 
գոր ծըն թա ցի հետ91։ 

Ըստ Գ. Շպե տի, «ինչ պես որո նել ճշմար տու թյու նը` մի հարց է, ինչ պես նկա
րա գրել հայտ նա բեր ված ճշմար տու թյու նը (ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք)` մեկ այլ հարց։ 
Հե տա զո տո ղի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, նրա «հո գե բա նու թյու նը» նյութ է առա ջին հար-
ցին պա տաս խա նե լու հա մար, իսկ երկ րորդ հար ցը լուծ վում է մեկ այլ ոլոր տում։ Ճշ-
մար տու թյան էվ րիս տի կա կան ուղի նե րը ինք նըս տին քյան սկզբուն քո րեն չեն երաշ խա-
վո րում ո՛չ ճշմար տու թյունն ինք նին, ո՛չ նրա մե թո դա բա նա կան հա մա ձայ նեց վա ծու-
թյու նը գի տու թյան ընդ հա նուր բո վան դա կու թյա նը։ Ո ւս տի եթե ան գամ ճիշտ լի նի, որ 
գի տա կան հե տա զո տու թյան հնար նե րի պար զա բա նման հա մար պետք է օ գտ վել այն 
նյու թով, որն ըն ձե ռում է հե տա զո տու թյան և հե տա զո տող նե րի հո գե բա նու թյու նը, այս-
տե ղից ոչ մի կերպ չի կա րե լի անել հետևու թյուն, որ և գի տա կան մե թո դա բա նու թյու նը 
ձեռք կբե րի նյութ այդ նույն աղ բյու րից»92։

89 Шпет Г. Г., История как предмет логики – Историко-философский ежегодник 1988, М., 1988, с. 
311-312.
90 Նույն տեղում, էջ 292:
91 Նույն տեղում, էջ 291:
92 Նույն տեղում, էջ 292:
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 Սա կայն այս առն չու թյամբ, ը ստ իս, հարկ է նկա տել, որ գի տա կան մե թոդն, ը ստ 
է ու թյան, իս կու թյան որոն ման ու բա ցա հայտ ման ուղին է և որ պես այդ պի սին` 
իրա գոր ծում է իս կու թյանն ուղ ղորդ ված ու հետևո ղա կան հար ցա դրու թյան 
հա ջոր դա կա նու թյամբ կա յա ցող որո նում ու բա ցա հայ տու թյուն։ Իս կու թյան որո-
նումն ու բա ցա հայ տու թյու նը, այս պի սով, ներ կա յա նում է որ պես գի տա կան մե թո դի 
ան մի ջա կան խնդիր-անե լիք։ Ի սկ մե թո դա բա նու թյու նը իս կու թյան բա ցա հայտ մանն 
ուղ ղոր դող ու ապա հո վող հարց-ու-պա տաս խա նային այդ ուղին հաս կա ցող խորհր-
դա ծու թյունն ու տե սու թյունն է։ Ու րեմն, ինչ պե՞ս հաս կա նալ Շպե տի միտ քը, թե գի տա-
կան մե թո դա բա նու թյու նը առա վե լա պես պատ մու թյան շա րա դրան քի մեջ է գտնում իր 
խնդրո կա տա րու մը։ 

Իս կու թյան, որով և̀  իմաս տու թյան, հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան, այլ̀  ոչ շտա-
պով այ լի քննա դա տու թյան ու իրե նը հաս տա տել ձգ տող հո գին ու գի տա կան միտ-
քը, ը ստ իս, հնա րա վո րու թյուն ունի նկա տել, որ Շպե տի այս բա ցա հայ տու թյան մեջ 
սկզբուն քային ասե լիքն այն չէ, թե` ժխտվում է պատ մա կան ճշմար տու թյան որոն ման, 
հե տա զո տու թյան ու բա ցա հայտ ման ուղին պատ մու թյան գի տա կան մե թո դա բա նու-
թյան շրջա նա կում նե րառնվա ծու թյամբ հաս կա նա լը։ Ան շուշտ, պատ մա կան ճշմար տու-
թյան որոն ման ուղին կա րե լի է և հարկ է հաս կա նալ մե թո դա բա նու թյան խնդրա կար-
գում իր ը նդ գրկ վա ծու թյամբ։ Շպե տի ը նդ վզու մը և բուն ասե լիքն այլ է։ Նա սկզբուն-
քո րեն դեմ է, և նրան ըն դու նե լի չէ պատ մա կան ճշմար տու թյան որո նու մի, հե տա զո-
տու թյան ու բա ցա հայ տու թյան տե ղար կումն ու դի տար կու մը պատ մու թյան բո վան դա-
կու թյանն ու պատմ վող ճշմար տու թյա նը պատ մա բա նի հա րա բե րու թյան շրջա նա կում, 
ը ստ է ու թյան, պատ մա բա նի ստեղ ծա գոր ծա կան հո գե բա նու թյան ֆե նո մե նի ու խնդրա-
կար գի մեջ և այդ կերպ` գի տա կան մե թո դա բա նու թյան հո գե բա նա կա նա ցումը։ 

Ըստ Գ. Շպե տի, «պատ մու թյու նը գի տա կան է ոչ թե նա խա պատ րաս տող հե տա-
զո տու թյուն նե րի, այլ̀  այն բա նի շնոր հիվ, որը և իրա գոր ծում է գի տու թյան իդե ան»93 
և որ պես այդ պի սին նա տես նում է պատ մու թյան շա րա դրան քը։ Շպետն իր ան հա-
մա ձայ նու թյունն է հայտ նում Յ. Դրոյ զե նի, Է. Բեռն հեյ մի, Է. Մեյս տե րի, Շ. Սենյո բո սի 
հա մար ընդ հա նուր այն տե սա կե տի հետ, ը ստ որի̀  մտքի ընդ հա նուր կար գա վո
րու թյու նը` տրա մա բա նու թյու նը, որ և իրա գոր ծում է պատ մա կան ճա նա չո ղու թյունն 
ու կա յաց նում պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն, առաջ նային ու հիմ նա րար կեր պով 
ներ կա յա վոր վում է հենց երկ րորդ̀  քննա կան փու լում` ի գործ պատ մու թյան կե նա-
գործ վող տեխ նի կա կան հնարք նե րում և հո գե բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե-
րում։ «Պատ մու թյան գոր ծի» այդ կերպ եռաս տի ճան բա ժա նման մեջ, ը ստ նրա, պատ-
մու թյան կա յա ցումն ավար տու մի հասց նո ղը հենց եր րորդ̀  շա րա դրան քի, որում և̀  
մեկ նա բա նու թյան, փուլն է, որ և կա յաց նում է պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն։ 

Ըստ նրա, պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն է կա յաց նում պատ մու թյան շա րա-
դրան քը, որում և իրա գործ վում է հաս կաց վա ծի մեկ նա բա նու թյու նը։ Ին չո՞ւ։ Քան զի 

93 Նույն տեղում, էջ 311:
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հենց այդ շա րա դրան քում է կե նա գործ վում բա ռային ար տա հայ տու թյուն ստա ցած 
մտքի ընդ հա նուր կար գա վո րու թյու նը, որ և̀  գի տու թյան հաս կա ցու թյան ճշգ րիտ 
տեղն ու նշա նա կու թյունն է94։ Եվ ը ստ Շպե տի, տրա մա բա նու թյունն իր ուսում նա սի-
րու թյան առար կա դի տե լով պատ մու թյու նը, ճշմար տո րեն որ պես հենց այդ առար կա-
յա կան տի րույթ պետք է տես նի պատ մու թյան շա րա դրան քում կե նա գոր ծյալ և պատ-
մու թյու նը որ պես գի տու թյուն կա յաց նող̀  «մտքի ընդ հա նուր կար գա վո րու թյու նը»։ Այս 
առն չու թյամբ ևս նկա տենք, որ նպա տակ ունե նա լով տրա մա բա նու թյան հար ցեր քննել 
պատ մու թյան խնդրա կար գի առն չու թյամբ, բնա կա նա բար, Շպե տը պետք է որ պես 
ուսում նա սի րու թյան առար կայի ճշմա րիտ տեղ ու նշա նա կու թյուն տե սա ներ ու ամ րա-
գրեր ոչ թե պատ մու թյան հե տա զո տու թյու նում, այլ̀  հենց պատ մու թյան շա րա
դրան քում, այ սինքն` պատ մու թյան գո յու թյան ար դեն բա ռային ու կա պակց ված լեզ-
վա կան ար տա հայ տու թյուն ստա ցած մո դու սում։ 

Ըստ իս, Գ. Շպե տի այս կերպ մտո րում նե րում կա րե լի է նաև որ պես աս ված տե սա-
նել այն, որ պատ մու թյու նը նախ` պատ մա կան ճշմար տու թյուն նե րի հե տա զո տու թյան` 
հայտ նա բեր ման ու հենց հաս կաց ման, և ապա` պատ մո ղա բար շա րա դրան քի, որում 
իսկ հաս կաց վա ծի մեկ նա բա նու թյան երկ միաս նու թյուն է։ Պատ մու թյան որ պես այդ-
պի սին գո յու թյու նը, կամ ար տա հայտ վե լով Մարկ Բլո կի հաս կա ցու թյամբ̀  «պատ մու-
թյան գոր ծը», ներ կա յա նում է հե տա զո տու թյան ու շա րա դրան քի իր հիմ նա տար րե րով 
միա հյուս` բո վան դակ ու մեկ-միաս նա կան խնդրա կար գով։ Եվ հաս կաց ման ու մեկ նա-
բա նու թյան խնդրա կար գի սկզբուն քային ներ կա յու թյու նը «պատ մու թյան գոր ծում», 
ը ստ է ու թյան, բա ցա հայ տում է պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին կա յաց նող̀  հե տա-
զո տա կան և շա րա դրա կան մտո րում նե րի եր կու այդ փու լե րում ու հենց ուղ ղու թյուն-
նե րում հեր մենև տի կայի կենտ րո նա կան նշա նա կու թյու նը95։ Պատ մու թյու նը, գրում 
է Գ. Շպե տը, «սկ սում է այն պն դու մից, որ այն, ինչ իրեն տր ված է, միայն նշան է։ 
Այդ նշա նի բա ցա հայ տու մը նրա միակ խնդիրն է։ Փաս տաթղ թերն ու հու շար ձան ներն 
իս կը նշան են, որ պա հան ջում են հաս կա նալ որոշ գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնք հենց 
իրենք նշան ներ են, որ ծած կում են պատ մու թյամբ շարժ վող որոշ գոր ծոն ներ̀  իմա նա-
լի նույն պես հաս կաց ման մի ջո ցով։ …Պատ մու թյունն է ու թյամբ ոչ տեխ նի կա կան, այլ̀  
հեր մենև տի կա կան գի տու թյուն է»96։

7. Պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյա նը ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ
րե լի պի տո յա կա նու թյամբ ներ հա տուկ է հեր մենև տի կա կան կա ռուց վածք։ 
Պատ մու թյունն ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ իրե նում 
ներ հյուս ված ունի հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան հեր մենև տի կա կան բո
վան դա կային խնդրա կարգն ու կա տա րու մը։ Հաս կա ցումն ու մեկ նո րո շումն իր 
մեկ-միաս նա կա նու թյամբ̀  մարդ կային բա նա կան հո գու տե սա կան զո րու թյան կա-

94 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 312:
95 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 319:
96 Шпет Г. Г., История как проблема логики: Критические и методологические исследования, изд. 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», М., 2011, с. 23.
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տա րումն է` աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի իս կու թյանն ադեկ վա տու-
թյամբ կա տա րե լա գործ ված ներ քին ու ար տա քին մտա կեր պու թյուն, որ և ան հրա ժեշտ 
ու նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ ներ կա են մարդ կային ամե նայն գի տու թյուն նե-
րում ու կոնկ րե տո րեն` պատ մու թյու նում։ 

Ըստ Մ. Հայ դե գե րի, «մարդ» գո յա վո րի գո յու թյունն է ա պես զա նա զան վում է աշ-
խար հում գո յու թյուն ունե ցող և աշ խարհ-ամ բող ջու թյու նը բաղ կաց նող այլ գո յա վոր-
նե րի գո յու թյան մո դու սից։ Մար դու գո յու թյու նը, ը ստ է ու թյան, աշ խար հում յու րո վի 
ներ կայող և իր այդ յու րա հա տուկ ներ կա յու թյամբ̀  հա մայն աշ խարհն իր բո լոր գոյե-
րով հան դերձ իր նկատ մամբ ներ կա յա վո րող գոյի գո յու թյուն է։ Մար դու յու րա հա-
տուկ այդ «ներ կա յու թյու նը հաս կա նում է ինչ-որ կերպ և ինչ-որ բա ցերևու թյամբ իր 
գո յու թյու նում։ Այդ գո յա վո րին (մար դուն) բնո րոշ է, որ նրա գո յու թյամբ և նրա մի ջո-
ցով գո յու թյու նը նրան բաց ված է։ Գո յու թյան հաս կաց վա ծու թյունն ին քը հենց 
(մարդ կային) ներ կա յու թյան գո յու թե նա կան յու րո րո շու թյունն է։ Ներ կա յու-
թյան գո յա կան (օն տիկ) առանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ այն գո յում է գո յա բա նո րեն 
(ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.)»97։ Ը ստ Մ. Հայ դե գե րի բնո րոշ ման, մար դու գո յու թյունն աշ խար-
հում սկզբուն քո րեն ներ կա յա նում է որ պես «հաս կա ցող» ներ կա յու թյուն կամ կե ցո ղու-
թյուն (Dasein)98։ Այդ կն շա նա կի, որ հաս կա ցու մը և հենց մար դու ձգ տումն ու սե րը 
հաս կաց ման` է աց նում (կա յաց նում) ու կա տա րե լա գոր ծում են մարդ կային ինք
նու թյունն ու կե ցո ղու թյու նը որ պես այդ պի սին` նրա ինք նու թյան ու աշ խար
հումկե ցո ղու թյան սկզբուն քային կոչ մա նը հա մա պա տաս խան։ 

Ըստ Վ. Դիլ թայի, մարդ կային գո յու թյունն իրե նում ը նդ գր կող «կյան քին» հա տուկ 
է հեր մենև տի կա կան կա ռուց վածք և հենց «հաս կաց ման» տե սա կան ճա նա չո ղա կան 
մո դու սով է մար դը «ոգու մա սին գի տու թյուն նե րում» ուսում նա սի րում «մարդ կային 
կյան քի իրո ղու թյուն նե րը»̀  ի տար բե րու թյուն «բ նու թյան» նկատ մամբ բնա գի տու թյա-
նը ներ հա տուկ «բա ցատ րու թյան» տե սա կան ճա նա չո ղա կան մո դու սի, և հու մա նի
տար իրո ղու թյուն նե րի ողջ ը նդ գր կու մի նկատ մամբ ադեկ վատ և ունի վեր սալ 
բա ցու թյուն ու մե թոդ է հաս կա ցու մը99։ 

Իսկ ը ստ Մ. Հայ դե գե րի, սկզբուն քո րեն «հաս կա ցող» կե ցո ղու թյուն է ներ կա
յա նում «աշ խար հումմար դու գո յու թյունը», և ամե նայն իրո ղու թյուն նե րի ունի
վեր սու մի նկատ մամբ «աշ խար հումմար դու կե ցո ղու թյա նը» սկզբուն քո րեն 
ներ հա տուկ բա ցու թյուն ու ամե նայ նը մարդ կային կե ցո ղու թյա նը ներ կա յա վո

97 Хайдеггер М., Бытие и Время, Изд. “AD Marginem”, М., 1997, с. 12.
98 Մ. Հայդեգերի «Dasein» հասկացությունը ճշգրիտ կերպով որպես «ներկայություն» թարգ-
մանելուց բացի իմաստ ունի օգտագործել և իմ գիտական աշխատություններում կի րարկվում է 
նաև «կեցողություն» առավել չեզոք և մարդու գոյության մոդուսի տարբեր կերպափոխությունները 
արտահայտելու տեսակետից իր գործածելիության մեջ ընդհանրական հասկացությունը (տե՛ս 
Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմե նևտիկան, «ԳԱԹ», Եր., 2006, էջ 65):
99 Տե՛ս Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» ֆենոմենը փիլիսոփայական հեր մե նև տիկայում 
(Վ. Դիլթայ) – Փիլիսոփայությունը Հայաստանում 21-րդ դարի շեմին, «Նոյյան Տա պան», Եր., 1998, 
էջ 51-52. Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» խնդրակարգը և Վ. Դիլթայի հերմենևտիկայի 
հայեցակարգը – «Վէմ», թ. 1(49), Եր., 2015, էջ 11-16:
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րե լու ամ բող ջա կան կա րո ղու թյուն է հաս կա ցու մը` այդ կերպ ու չափ առա վե լա
գույն իր ունի վեր սա լու թյամբ։ 

Ա հա վա սիկ, ը ստ Վ. Դիլ թայի, «հու մա նի տար իրո ղու թյուն նե րը» կամ «մարդ կային 
կյան քի իրո ղու թյուն նե րը» ապր մամբ և-կամ վե րապր մամբ, իսկ ը ստ Մ. Հայ դե գե րի, 
նույ նիսկ ավե լին` ար դեն «ա մե նայն իրո ղու թյուն նե րը» մարդ կային կե ցո ղու թյա նը ներ-
հա տուկ տե սա կան բա ցու թյան ու ամ բող ջա կան կա րո ղու թյան կա տա րու մով ներ կա-
յա վո րող հաս կա ցու մը, թե կուզ և այդ ուս մունք նե րում հայ տո րոշ վե լով ոչ նույ նա չափ 
ունի վեր սա լու թյամբ, գոր ծում-հյու սում և այդ կերպ` հիմ նում ու իմա նա լի է դարձ նում 
միև նույ նը, այն է` իրո ղու թյուն նե րի փոքր-ինչ նվազ կամ առա վե լա գույն ը նդ գր կու մի 
նկատ մամբ մար դու գո յակ ցու թյան հեր մենև տի կա կան կա ռուց ված քը։ Ը ստ այդ եր-
կու հայե ցա կար գե րի, «կյան քը̀  ապր մամբ» կամ «աշ խար հում-մար դու գո յու թյունը» 
իրենց հեր մենև տի կա կան կա ռուց ված քով և հենց հաս կաց մամբ̀  իրենց իս կու թյունն 
են ներ կա յա վո րում մար դուն։

 Կյան քի հեր մենև տի կա կան կա ռուց ված քով (Վ. Դիլ թայ) կամ «աշ խար հում-մար դու 
գո յու թյան» հեր մենև տի կա կան կա ռուց ված քով (Մ. Հայ դե գեր), ահա վա սիկ, և պատ-
մու թյունն է իր տե սա-ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը կա տա րու մի բե րում նույն 
այդ հեր մենև տի կա կան կա ռուց ված քով` մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ-
թի բազ մա բո վան դակ եղե լու թյան իս կու թյու նը հաս կաց մամբ ու մեկ նու թյամբ բա ցո-
րո շե լով։ Եվ պատ մու թյան գո յու թյան իմաս տի առու մով, ը ստ իս, կա րե լի է ասել, որ 
պատ մու թյունն առա վել, քան որևէ այլ մտա վոր գոր ծու նե ու թյուն և-կամ գի տու թյուն, 
մարդ կային հո գու է ա կան ձգ տումն է հաս կաց ման, որով և պայ մա նա վոր ված է 
պատ մու թյան սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի ներ կա յու թյու
նը ամե նայն գի տու թյուն նե րում, ար վեստ նե րում, մաս նա գի տա կան ու այլ ևս 
հնա րա վոր գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րում։ Այս առն չու թյամբ հի շենք նաև հայտ-
նի միջ նա դա րա գետ ու պատ մու թյան տե սա բան` Մարկ Բլո կի բնո րո շու մը, ը ստ որի̀  
«պատ մու թյու նը ձգ տումն է առա վել լավ հաս կաց ման»100։ Ը ստ նրա, պատ մու թյու-
նը գի տու թյուն նե րի շար քում իրա վա սու իր գո յու թյունն է հաս տա տում լոկ այն ժամ ու 
այն չափ, որ չափ երևույթ նե րի ու իրա դար ձու թյուն նե րի պարզ, նաև ան կա պակց ված 
ու ան սահ ման թվար կու մի փո խա րեն ըն ձե ռում է որևէ բա նա կան դա սա կար գում և 
դրանք դարձ նում առա վել հաս կա նա լի101։ 

Իսկ ինչ պե՞ս կա րող է հնա րա վոր դառնալ պատ մու թյան հա մար̀  տալ որևէ բա նա-
կան դա սա կար գում և դարձ նել պատմ վողն առա վել հաս կա նա լի «ուսում նա սէր» ըն-
թեր ցո ղին։ Պատ մու թյան ճշմար տո րեն գի տա կան կո չու մը և հենց կա տա րու մը կա րող է 
իս կու թյուն դառնալ, ուս տի և Մ. Բլո կի միտ քը ներ կա յա նալ որ պես պատ մու թյան նախ-
ընտ րե լի գո յու թյան իս կու թյան բա ցա հայ տում, եթե պատ մու թյունն իր գո յու թյան նախ` 
հե տա զո տու թյան փու լում հենց ինքն է հաս կա նում իր առար կան ու դրա հետ իր 
անե լի քը և այդ կերպ ինք նա հաս կա ցող տե սու թյամբ` կոնկ րե տո րեն հաս կա նում 

100 Блок М., Апология истории, М., 1986, с. 11.
101 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 9-10:
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է ար դեն«խնդրո նյութն ու բա նը»̀  մարդ կային ին քու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա-
նա կա լի իրո ղու թյուն նե րի իս կու թյու նը և ապա` իր շա րա դրան քում կա պակց ված ու 
հենց պատ ճառնե րի բա ցա հայ տու թյամբ այդ իս կու թյունն է մեկ նո ղա բար ներ կա յաց-
նում ըն թեր ցո ղի հաս կաց ման ձգտ մանն ու կա րո ղու թյա նը։ Ի սկ մարդ կային բա նա
կան հո գուն սկզբուն քո րեն բնո րոշ է ձգ տում և հենց սեր` հաս կա նալ աստ վա
ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի իս կու թյու նը, ը ստ մարդ կային կա րո
ղու թյան, և այդ իս կու թյա նը հա ղորդ ու ըն կալ լի նե լու սկզբուն քային հնա րա
վո րու թյամբ, կոչ մամբ ու նախ ընտ րե լիու թյամբ` ինք նա հաս կա նալ մարդ կային 
ինք նու թյան եղե լու մը, իր անե լիքն ու նախ ընտ րե լի առինք նու թյունը։

8. Ը նդ հան րա պես` պատ մա գի տու թյա նը ներ հա տուկ է և կոնկ րե տո րեն` Մով սես 
Խո րե նա ցու պատ մու թյու նում հս տա կամ տո րեն ը նդ գծ վա ծու թյամբ ներ կա է պատ մու-
թյան ինք նա հաս կաց ման, որում և̀  իր իսկ բնու թյան հաս կաց ման կա րիք ու դի տա վո-
րու թյուն։ Ը ստ նրա, պատ մու թյու նը կա րիք ու դի տա վո րու թյուն ունի հաս կա նալ 
ու մեկ նո րո շել իր բնու թյու նը և իր բնու թյանն ադեկ վա տու թյամբ` որ պես այդ
պի սին գո յու թյու նը, որում և` իր գո յու թյան ոչ միայն ան հրա ժեշտ կեր պը, այլև 
կա տա րե լա գործ ման և հենց նախ ընտ րե լի գո յու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը։ 

Արդ̀  ինչ պի սի՞ն է պատ մու թյան բնու թյու նը։ Ի նչ պես և մե նա գրու թյան մեջ «Պատ-
մու թյան գո յու թյան» են թա վեր նա գրի շա րա դրան քում կներ կա յաց վի առա վե լա չափ 
բա ցո րո շու թյամբ, ը նդ հան րա պես` պատ մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա-
ցու հայոց պատ մու թյու նը գործ ունի նախ կի նում տե ղի ունե ցած դեպ քե րի, իրա դար-
ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի հետ և վե րա բե րում է աշ խար հի ու կյան քի եղե լու թյա նը, սա-
կայն նրա բնու թյու նը է ա պես տար բեր է իրե ղե նի ու մարմ նե ղե նի բնու թյու նից։ Պատ-
մու թյան բնու թյու նը իրե ղեն և-կամ մարմ նե ղեն չէ, նույ նա կան չէ իրա դար ձու թյուն նե րի 
ու գոր ծե րի̀  ը ստ ին քյան լի նե լու թյա նը։ Ի րա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի գո յու թյան 
կեր պը է ա պես տար բեր է պատ մու թյան գո յու թյան կեր պից։ Աշ խար հի ու կյան քի իրո-
ղու թյուն նե րը̀  ան ցքե րը, նույնն է թե` պա տա հար նե րը, դեպ քե րը կամ իրա դար ձու-
թյուն նե րը տե ղի են ունե նում ժա մա նա կի ըն թաց քում և հենց ներ կա յում։ Մարդ կային 
իրո ղու թյուն նե րի ամե նայն կոնկ րետ իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե րը տե ղի են ունե-
նում իրենց ներ կա յում, ապա նաև ան հե տա նում և որ պես կոնկ րետ հենց այդ պի սի 
դեպք̀  «մնում» իրենց ներ կա յում։ Կյան քի «իրաց և գոր ծոց» նյու թե ղեն բնու թյա նը 
հա տուկ է լի նել ու մնալ իր «տե ղի ունե նա լու» ժա մա նա կում` «նախ կի նում»։ Ներ կայի 
դեպ քե րը դառնա լով նախ կին և իրենց առնչ վա ծու թյու նը պատ մու թյա նը իմա նալ տա-
լով որ պես նախ կի նում տե ղի ունե ցած «իրք և գործք», ամենևին էլ չեն փո խանց վում 
ներ կային ու ապա գային իրենց կոնկ րետ ու որո շա կի դեպ քային կամ իրա դար ձային 
գո յու թյան իմաս տա-նյու թե ղեն բնու թյան նույ նու թյամբ։

 Ժա մա նա կի հա րա հո սու թյու նը և իրա դար ձու թյուն նե րում նյու թե ղե նի ու մարմ նե-
ղե նի բնու թյան են թա կա յու թյու նը ժա մա նա կի հոս քին, ը ստ է ու թյան, նրա բնու թյա նը 
նույ նա կարգ լի նե լու թյան, այ սինքն` հա րա հո սու թյան, փո փո խու նու թյան և ան ցո ղի-
կու թյան մեջ է տե սա նել տա լիս աշ խար հի ու կյան քի իրա դար ձու թյուն նե րի գո յու թյու-
նը։ Դեպ քե րը, իրա դար ձու թյուն նե րը, ը ստ իրենց բնու թյան գո յու թյան, լի նում են ժա-
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մա նա կի հոս քին իրենց են թա կա յու թյամբ և որ պես այդ պի սին` ան հե տա նում են։ Ի սկ 
պատ մու թյան գո յու թյու նը, ը նդ հա կա ռա կը, ժա մա նա կի հա րա հոս բնու թյանն այդ-
կերպ կա պանք ված չէ։ Պատ մու թյունն ը ստ իր բնու թյան գո յու թյան սկզբուն քային ու 
հիմ նա րար առանձ նա հատ կու թյան կե նա գործ վե լով և այդ կերպ նաև ժա մա նա կի հոս-
քին են թա կա չլի նե լով` չի ան հե տա նում։ Պատ մու թյան` ը ստ իր բնու թյան գո յու թյու նը 
ժա մա նա կի ֆե նո մե նի նկատ մամբ այլ կար գի է և իրե ղե նի ու մարմ նե ղե նի բնու թյան 
գո յու թյա նը հա տուկ են թա կա յու թյամբ չէ։ Պատ մու թյա նը հա տուկ չէ այն, ին չը հա-
տուկ է իրե ղե նին ու մարմ նե ղե նին` տե ղի ունե նալ, մնալ ու կա պանք ված լի նել իր տե-
ղի ունե նա լու ժա մա նա կի մեջ։ Պատ մու թյա նը հա տուկ չէ իր գո յու թյան ամ րագր ված 
տե ղայ նա ցու մը կամ կա յա ցա ծու թյան ար ձա նա ցա ծու թյու նը ժա մա նա կի̀  մինչ ներ կան 
ըն թաց քում, «նախ կի նում»։ Պատ մու թյան բնու թյու նը հոգևոր է, և նրա գո յու թյու նը 
չի տե ղա կայ վում ու տեղ-ա-գր վում զուտ «նախ կի նում»։

 Պատ մու թյունն իր պատ մումն ի կա տար ածե լով այն պես, որ նրա նում իրա գործ վի 
կյան քի «իրաց և գոր ծոց» որ պի սու թյան` «ինչ», «ինչ պի սի ինչ», «ինչ պատ ճա ռով, ին-
չի հա մար» և «ինչ պես» գո յու թյան բա ցա հայ տու թյուն, ը ստ է ու թյան, կա յա նում է որ-
պես ամե նայն եղե լու թյան, այ սինքն` իրենց ժա մա նա կում և տե ղում ը ստ ին քյան գո-
յու թյան իս կու թյան բա ցա հայտ ման պատ մու թյուն, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան։ 
Վե րոա սա ցյա լը կա րե լի է ամ րա գրել որ պես մտքի ստույգ բա նաձև. Պատ մու թյու նը 
կյան քի «իրաց և գոր ծոց» որ պի սու թյան բա ցա հայ տու թյուն է և որ պես այդ պի
սին` ամե նայն այդ եղե լու թյուն նե րի̀  իրենց ժա մա նա կում և տե ղում ը ստ ին
քյան գո յու թյան իս կու թյան, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, բա ցա հայտ ման 
պատ մու թյուն։ Եվ հենց այդ բնույ թի բա ցա հայ տու թյունն է ան վան վում ճշմա րիտ և 
ուղիղ իմաստ, որ և ներ կա յա նում է որ պես հենց այդ իրե րի ու գոր ծե րի հաս կա ցում 
ու մեկ նու թյուն։ Պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին իր գո յու թյամբ, այ սինքն` իր 
բնու թյա նը հա մա պա տաս խան գո յու թյամբ, մեկ նո ղա կան է։ 

9. Պատ մու թյան ու հեր մենև տի կայի փոխ հա րա բե րակ ցու թյան, ինչ պես նաև ը նդ-
հան րա պես` պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` հենց Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա-
կան հայե ցա կար գի իս կու թյան հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման հա մար մե նա գրու-
թյու նում նշա նա կա լի չա փով հի շա տակ վող Պ. Ռիկյո րի «տեքս տի ֆե նո մե նո լո գիա կան 
հեր մենև տի կայի» հայե ցա կար գից` աստ ան հրա ժեշտ ու հենց նախ ընտ րե լի է ան դրա-
դառնալ տեքս տի ու բա նա խո սու թյան (դիս կուր սի), թեև մի մյան ցից տրա մագ ծո րեն 
տար բեր վող, այ նուա մե նայ նիվ, ոչ սկզբուն քո րեն հա կա դիր, այլ̀  փոխլ րաց նող առանձ-
նա հատ կու թյուն ներ բա ցո րո շող նրա տե սու թյա նը102։ Այս եր կում իրա կա նաց վող հե-
տա զո տու թյան մտքի հե տա գա ըն թաց քի հա մար է ա կա նո րեն նշա նա կա լի է նկա տի 
ունե նալ Պ. Ռիկյո րի միտքն առ այն, թե` բա նա խո սու թյու նը երկբևեռ̀  իրա դար ձու թյան 
և նշա նա կու թյան միաս նու թյուն ներ կա յա ցող գո յա ցու թյուն է։ «Բա նա խո սու թյու նը տե-

102 Այդ տեսության մասին մանրամասն տե՛ս Քոչարյան Ռ., Բանախոսության և տեքստի առանձ նա-
հատկությունները Պ. Ռիկյորի «տեքստի ֆենոմենոլոգիական հերմենևտիկայի» հայե ցա կարգում – 
Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր, Եվրոպրինտ, Եր., 2013, էջ 193-197:
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ղի է ունե նում որ պես իրա դար ձու թյուն և հաս կաց վում որ պես նշա նա կու թյուն»103։ Ը ստ 
նրա, «տեքս տում ար ձա նագր վում է ոչ թե բա նա խո սու թյուն-իրա դար ձու թյու նը, այլ̀  
բա նա խո սու թյուն-ն շա նա կու թյու նը»104։

 Ռիկյո րի այս մտքում բա նա խո սու թյուն-իրա դար ձու թյան առն չու թյամբ աս-
վա ծը կա րե լի է կի րա ռել աշ խար հի, որում և̀  կյան քի, ամե նայն իրա դար ձու թյան 
նկատ մամբ։ Նրա այդ մտքում տարբերակվում են աշխարհի իրադարձային բնու
թյունը` նյութեղեն ու ժամանակահոս իր որպիսությամբ, և այն, ինչը ենթակա է 
հասկացման կամ արդեն ներկա է հասկացյալում և գուցե նաև ամրագրալ 
է տեքստում` նշանակության կամ իմաստի բնության աննյութական ու անանց 
որպիսությամբ: Եվ Ռիկյորի այդ մտքում, ը ստ է ու թյան, աս վում է աշ խար հից` հաս
կաց մամբ առ իմաստ ու իմաս տու թյուն վե րըն թա ցու թյան մա սին` ի կա տա րում 
հաս կա ցյալ այդ իմաստն ու իմաս տու թյունն իրե նում բո վան դա կող գրու թյան հյուս-
ման-գործ ման։ Այս կերպ վե րաի մաս տա վո րե լով Պ. Ռիկյո րի միտ քը̀  կի րա ռենք այն 
պատ մա կան բա նա խո սու թյան ու պատ մա կան տեքս տի նկատ մամբ։

 Հայտ նի է, որ պատ մու թյու նը գո յու թյուն ունի որ պես պատ մա սա ցու թյուն և 
պատ մա գրու թյուն, կամ այլ կերպ ասած` որ պես բա նա վոր և գրա վոր պատ մա սա-
ցու թյուն։ Ի սկ պատ մա սա ցու թյու նը հենց պատ մա կան բա նա խո սու թյունն է։ Պատ-
մա սա ցու թյու նը, որը բա նա խո սու թյուն է, տե ղի ունե նա լով որ պես իրա դար ձու թյուն, 
որ պես այդ պի սին իր գո յու թյու նում ժա մա նա կի հոս քին են թա կա յու թյամբ, թվում է 
թե` տե ղա կայե լի ու տե ղա գրե լի է զուտ «նախ կի նում» և իրա դար ձային իր բնու թյամբ 
իսկ` ան հե տա նա լի է։ Սա կայն, ինչ պես և նկա տե լի է Պ. Ռիկյո րի մտքից, պատ մա սա-
ցու թյու նը որ պես այդ պի սին գո յու թյուն ունի իր բնու թյան ոչ միայն «իրա դար ձային», 
այլև «նշա նա կու թյան» ան հրա ժեշտ բա ղա դրի չով, որը և մի միայն դարձ նում է այն որ-
պես որո շա կիո րեն հենց այդ պի սի պատ մա կան բա նա խո սու թյան իրա դար ձու թյուն։ 
Նույ նիսկ պատ մա կան բա նա խո սու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը հնա րա վոր չէ 
հան գեց նել սոս կա կա նո րեն իրա դար ձային բնու թյան գո յու թյան կար գին և քննու թյան 
առնել ու հաս կա նալ որ պես այդ պի սին իր նույ նու թյամբ մի միայն իրե ղե նի ու մարմ նե-
ղե նի բնու թյան գո յու թյան կար գում։

 Ռիկյո րի վե րո բե րյալ միտ քը կի րա ռե լով կոնկ րե տո րեն պատ մու թյան խնդրա կար գի 
նկատ մամբ, առա վել ման րա մաս նու թյամբ և մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ կա րող ենք 
ասել, որ հաս կաց վում, գրի առնվում ու պատմ վում են ոչ թե իրա դար ձու թյուն
ներն ու գոր ծե րը, որոնք իրենց նյու թե ղեն ևկամ մարմ նա վոր գո յու թյան կեր
պում ժա մա նա կա հոս ու ան ցա վոր են, այլ̀  դրանց նշա նա կու թյուն նե րը ևկամ 
իմաստ նե րը, որոնք իրենց հոգևոր բնու թյան գո յու թյան կեր պում սկզբուն քո
րեն ան ժա մա նակ ու մնա յուն են։ Այս պի սով, պատ մա գրու թյան մեջ ար ձա նագր վում 
է ոչ թե պատ մա սա ցու թյուն-իրա դար ձու թյու նը, պա տա հա րը, որը վե րա բե րում է «այս 

103 Տե՛ս Ricoeur P., The hermeneutical function of distanciation – Ricoeur P., Hermeneutics and the 
human Scien ces, Cambridge, 1982., p. 134. տե՛ս նաև Ricoeur P., The model of the text: meaningful action 
considered as a text – Ricoeur P., Hermeneutics and the Human Sciences, Cambridge, 1982, p. 199.
104 Տե՛ս նույն տեղը:
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աշ խար հի» բո լոր գո յա վոր նե րի ու իրա դար ձու թյուն նե րի շար քի մեջ նույ նա նմանու-
թյամբ նրա տե ղի ունե նա լու կեր պին, այլ̀  ար ձա նագր վում է պատ մա սա ցու թյուն-ն շա-
նա կու թյու նը, որում ի հայտ է պատմ վող իրա դար ձու թյան` իրի կամ գոր ծի, որ պի սու-
թյու նը և-կամ իս կու թյու նը որ պես իմաստ։ Պատ մու թյունն, ար դարև, ունի կո չում և իր 
կո չու մի խնդրա ռու թյամբ̀  ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ և ուրեմն` 
իմաս տուն ազա տու թյամբ̀  ունի դի տա վո րու թյուն, կեր պա րա նում ու կա տա րում` հաս
կա նալ ու մեկ նա բա նել կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյունն ու խոր հուր
դը հայ տող իմաս տը։ Ա րդ̀  կա րե լի է ու նաև հարկ է հաս կա նալ և ամ րա գրել, որ 
պատ մու թյու նը ոչ թե դեպ քե րի, այլ̀  իմաստ նե րի պատ մու թյուն է, և հենց այդ պի-
սին է պատ մու թյան գո յու թյան վե րա բե րյալ Մով սես Խո րե նա ցու հայե ցա կե տը105։ 

10. Պատ մու թյու նը ժա մա նա կա հոս աշ խար հի ու մարդ կային կյան քի իս կու
թյու նը հայ տող իմաստ է և որ պես հենց իմաստ ու իմաս տու թյուն` հաղ թում է 
ժա մա նակն ու ժա մա նա կայի նը։ Ար դարև, պատ մու թյու նը գործ ունի իրա դար ձու-
թյուն նե րի ու գոր ծե րի գո յու թյան ժա մա նա կա տե ղիու թյան, այ սինքն` մարմ նա տե ղիու-
թյան (կամ` նյու թա տե ղիու թյան) ու ժա մա նա կայ(ի) նու թյան հետ։ Եվ սա կայն, իր իս
կա կան գո յու թյան կոչ մանն ու կար գին հա րա զա տու թյան պա րա գա յում` պատ
մու թյունն ան դրան ցում է իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի գո յու թյան ժա մա
նա կա տե ղիու թյու նը և հենց տա րա ծա ժա մա նա կային կա պանք վա ծու թյու նը` 
առ իմաստ և իմաս տու թյուն։ Նկա տենք նաև, որ նույ նիսկ իր անիս կա կան գո յու-
թյան պա րա գա յում` պատ մու թյունն ան դրան ցում է կյան քի եղե լու մի̀  իրե րի ու գոր-
ծե րի ժա մա նա կա տե ղիու թյու նը̀  առ իմաստ (թյուր իմաստ) և, սա կայն, ամենևին ոչ̀  
առ իմաս տու թյուն։ Պատ մու թյունն իր իս կա կան գո յու թյան կար գում գոր ծառնե լու պա-
րա գա յում կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի և մշա կույ թի իս կու թյունն ու խոր հուր դը բա-
ցա հայ տե լով և, այդ պի սով, կյան քում իրենց լի նե լու թյան կոնկ րետ առա ջա գա յու թյան 
ժա մա նակ նե րի կա պանք նե րից, այ սինքն` սկզբուն քո րեն ժա մա նա կի մեջ և ուրեմն` 
ժա մա նա կային իրենց գո յու թյան գե րու թյու նից բացար ձա կե լով, ըն թեր ցա սեր ու 
իմաս տու թյան ուսում նա սեր սե րունդ նե րին է հնա րա վո րում կյան քի ու մշա կույ թի եղե-
լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի ու իմաս տու թյան ներ կա յու թյուն, հնա րա-
վո րե լով նաև մարդ կանց ազ գե րի սե րունդ նե րի̀  իմաս տու թյամբ միաս նու թյուն և 
մարդ կային սե ռի ու ազ գե րի կյան քում ան ժա մա նա կային ու անանց հոգևո րու թյամբ 
ու իմաս տու թյամբ հա վի տե նու թյուն։

 11. Պատ մել̀  չի նշա նա կում բո լոր այդ եղե լու թյուն ներն իրենց նյու թե ղեն և-կամ 
մարմ նե ղեն գո յու թյան իս կու թյամբ կր կին ան գամ գո յաց նել։ Այս աշ խար հը, որում և 
այս կյան քը, գո յու թյուն ունեն որ պես ժա մա նա կի մեջ և հենց ներ կա յում գոյող 
իրա դար ձու թյուն, սա կայն հաս կաց վում ու պատմ վում է, և այդ կերպ հե ղի նա կի, 
իսկ նո րո վի ագուց մամբ̀  նաև ըն թեր ցող սե րունդ նե րի, ժա մա նակ նե րի ներ կա նե րում 

105 Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներկայությունը պատմությունում և Մովսես 
Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը – Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով` 
«Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», զեկու ցումների. ժողովածու, 
ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» հրատ., Եր., 2014, էջ 545:
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գո յու թյուն է ստա նում ոչ թե աշ խար հի ու կյան քի նյու թե ղեն-մարմ նե ղեն` զգա յա րա-
նոք ըն կա լե լի բնու թյու նը կամ նույ նիսկ մտքին այդ կերպ բնու թյամբ միայն իմա նա լի 
եղե լու թյու նը, այլ̀  իմաս տը։ «Իսկ պատ մել կյան քի եղե լու թյան որ պի սու թյու նը բա ցա-
հայ տող իմաստ, կն շա նա կի̀  հաս կա նալ ու նաև մեկ նո ղա բար բա ցա հայ տել այդ 
իմաս տը»106։ 

Պատ մու թյունն իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան իս կա կան գո յու թյամբ իր 
ներ կա յու թյան պա րա գա յում պատ մում է բո վան դակ աշ խար հի (հոգևոր առու
մով` «երկ նային» ու «երկ րային» հա մաշ խար հի) ու առա վե լա պես «այս աշ
խար հի» ու մարդ կային «այս կյան քի» իս կը հայ տող իմաստ։ Աս վա ծին կար ծես 
հա կադրվե լով` կա րե լի է ասել, որ իր կոչ մանն ան հա մա պա տաս խան և ուրեմն` անիս-
կա կան գո յու թյամբ իր ներ կա յու թյան պա րա գա յում ևս պատ մու թյու նը պատ մում է 
իմաստ։ Հարկ է, սա կայն, այս առն չու թյամբ նկա տել, հաս կա նալ ու ամ րա գրել է ա կան 
տար բե րու թյուն։ Որևի ցե եղե լու թյան` իրա դար ձու թյան կամ գոր ծի որ պի սու թյան բա-
ցա հայտ ման առն չու թյամբ պատ մո ղա բար աս վա ծը կա րող է լի նել եռա կի հնա րա վո-
րու թյամբ̀  թե րի մաստ, թյու րի մաստ և ճշմա րիտ իմաստ, ասել է թե` բուն իս կու թյու
նը հայ տող իմաստ։ Մարդ կային կե ցո ղու թյունն աշ խար հում որ պես այդ պի սին, զուտ 
իր բնու թյան յու րա հատ կու թյամբ է աց նող է հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման ձգ տումն ու 
ջան քը, որոնց բուն կո չումն ու սկզբուն քո րեն ուղ ղորդ վա ծու թյունն է` բա ցա հայ տել իս-
կու թյու նը։ 

Ա հա վա սիկ, ը ստ Խո րե նա ցու, պատ մու թյունն իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան 
իր իս կա կան գո յու թյամբ պատ մում է (պե՛տք է պատ մի) ոչ սոսկ հնա րա վոր ու 
գու ցե այլևայլ շա հե րով, ինք նա կա մու թյամբ, քա ղա քա կան կամ այլ մաս նա վոր 
և ոչ հոգևոր պրագ մա տի կայով կողմ նո րոշ ված ու հենց շեղ կամ այ լա կերպ
ված իմաստ, այլ̀  բուն իս կու թյու նը հայ տող ուղիղ և ստույգ իմաստ ու հենց 
իմաս տու թյուն։ Այս կերպ` պատմ վող այդ իմաս տում ներ կա յա ցյալ և ըն թեր ցո ղի 
«ուշ»-ով արթ նա ցյալ հո գուն ու մտքին ի հայտ է կամ կա րո՛ղ է ի հայտ դառնալ նախ-
նյաց ու եր բեմն նաև ներ կա մարդ կային կյան քի իմաս տու թյան առա վե լու թյուն կամ 
նվա զու թյուն, որ և իրա գոր ծում է Պատ մա հայ րը։ Ը ստ նրա, պատ մու թյան կո չումն 
ու նախ ընտ րե լի իս կու թյունն է` հաս կաց մամբ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ 
հայտ նե լով նախ նյաց ու եր բեմն նաև հե ղի նա կին ժա մա նա կա կից մարդ կային 
կյան քի ճշմար տու թյունն (տե սա կա նը) ու բա րին (գործ նա կա նը), ներ կա յու
թյան հնա րա վո րել այն ըն թեր ցո ղի հոգևոր սի րով և «ուշ»ով արթ նա ցյալ հո
գուն ու մտքին։ Ի սկ իր կո չու մից ու իս կու թյու նից օ տա րա ցյալ և այդ կերպ` իր անիս-
կա կան գո յու թյան կեր պում պատ մու թյու նը պատ մում է ար դեն վե րոն շյալ ինք նա կամ 
ու այս կյան քում ներ կա, բայց և բուն մարդ կային հո գուն ու կյան քի իս կու թյանն օ տար 
ու ոչ-կե նա րար քա ղա քա կան կամ այլ մաս նա վոր շա հե րով ու պրագ մա տի կայով այ լա-
կերպ ված իմաստ և ոչ այլևս իմաս տու թյուն։

12. Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում պատ մու թյու նը ներ կա

106 Նույն տեղում, էջ 546:
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յա նում է որ պես հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իրա դար ձու թյուն նե րի ու 
գոր ծե րի̀  այդ իսկ նշա նա կա լիու թյան բա ցա հայ տում։ Այս առն չու թյամբ ստույգ ու 
դի պուկ է Ա. Ստե փա նյա նի բնո րո շու մը, ը ստ որի̀  «Հե ղի նակն ան ցյա լի հոս քից ը նտ-
րում է, որ պես կա նոն, նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րը»107։ Ի սկ մարդ կային կյան-
քի եղե լու թյուն նե րի բուն նշա նա կա լիու թյու նը պատ մու թյա նը̀  հե տա զո տու թյանն ու 
շա րա դրան քին և դրան ցում` հաս կաց մանն ու մեկ նո րոշ մա նը ներ կա յա նում է որ պես 
«իրաց և գոր ծոց» իս կու թյու նը հայ տող իմաստ։ Այս պի սով, ը ստ Մով սես Խո րե նա-
ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի, պատ մու թյու նը աշ խար հի, որում և` այս 
կյան քի, իրա դար ձու թյուն նե րի ու մարդ կային գոր ծե րի իս կու թյուն հայ տող 
նշա նա կու թյուն նե րի ևկամ իմաստ նե րի բա ցա հայ տու թյուն ու միա հյու սու
թյուն է։ 

Արդ̀  իս կու թյուն հայ տող այդ ի՞նչ նշա նա կու թյուն նե րի ու իմաստ նե րի միա հյու-
սու թյուն է պատ մու թյու նը։ Նե րա ծու թյու նում այս մա սին հա մա ռոտ ակ նար կով ար-
դեն աս վել է և հան գա մա նա լից բա ցո րո շու թյամբ կներ կա յաց վի մենագրության մյուս 
գլուխ նե րում։ Կարևոր է հար ցա դրել նաև հար ցի մյուս բա ղա դրա տար րը. իս կու թյուն 
հայ տող նշա նա կու թյուն նե րի ու իմաստ նե րի ինչ պի սի՞ միա հյու սու թյուն է պատ մու-
թյու նը։ 

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը «բա նիւ» հայտ նում և մարդ կային մտքի 
տե սա նու թյա նը «յան դի ման է կա ցու ցա նում» առնվազն «իրաց և գոր ծոց» պատ ճառն 
ու զո րու թյու նը, և այդ բնույ թի բա ցա հայ տու թյու նը պատ մու թյու նը սկզբուն քո րեն իրա-
գոր ծում է հենց հաս կաց մամբ և մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ։ Իր եր կում Ա րա մի 
գոր ծե րի իս կու թյու նը հայ տող իմաստ ներն ի պա տում հյու սե լու առի թով Խո րե նա ցին 
գրում է. «…զ պատ ճառս և զզօ րու թիւն իրացն միայն յայտ նե լով, և զեր կա րու թիւն 
գոր ծոյն հա մա ռօտ բա նիւ յան դի ման կա ցու ցա նե լով» (ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.)108։ 
Հա կիրճ բա նաձևային ամ րա գրու թյամբ կա րե լի է ասել, որ ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, 
պատ մու թյու նը հաս կա նում ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ պատ մում է իրա
դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի, մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի նշա նա կա
լի եղե լու մի որա կա կան որ պի սու թյու նը հաս տող ու հայ տող զո րու թյու նը և 
որ պես այդ պի սին լի նե լու թյան պատ ճառն ու կար գա վո րու թյու նը։ Հարկ է հաս-
կա նալ ու ամ րա գրել, որ նշա նա կա լի եղե լու մի ներ քին զո րու թյան և լի նե լու թյան կար-
գա վո րու թյան (պատ ճառնե րի ու իրա դար ձային ողջ ըն թաց քի) բա ցա հայ տու թյամբ 
կա յա նում են եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող նշա նա կու թյու նը կամ իմաս տը, որոն ցով 
և̀  հնա րա վոր վում «ի րե րի ու գոր ծե րի» որ պի սու թյան ստույգ իմա նա լիու թյու նը, նույ-
նո րո շե լիու թյունն ու կրկ նո րո շե լիու թյու նը (identification and reidentification)։ Պատ-
մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն հայոց պատ մու թյու նը իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան` իր 
իս կու թյունն իրե նում ունե ցող և ուրեմն` իս կա կան գո յու թյամբ կա րող է լի նել, եթե ան-
հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ կա յա նա որ պես մարդ կային և հենց 

107 Степанян А. А., Развитие исторической мысли в древней Армении, Ер., 1991, с. 156.
108 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 45:
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հայ ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի «ի րե րի ու գոր ծե րի» և՛ 
ներ քին զո րու թյան, և՛ լի նե լու թյան կար գա վո րու թյան (պատ ճառնե րի ու իրա դար-
ձային ողջ ըն թաց քի) բա ցա հայ տու թյուն, հղված «ըն թեր ցա սէր» և «ուսում նա սէր» սե-
րունդ նե րին` ի ներ կա յու թյուն։ Ի մի բե րե լով` կա րե լի է ասել, որ պատ մու թյունն իրա-
դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի̀  իրենց սե փա կան ժա մա նա կա տե ղային լի նե լու թյան 
վե րաս տեղ ծու թյուն ու կրկ նու թյուն չէ, այլ̀  մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ-
թի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող նշա նա կու թյուն նե րի և-կամ իմաստ նե րի միա հյու սու-
թյուն և ուրեմն` բո լոր այդ նշա նա կու թյուն նե րը և-կամ իմաստ նե րը որ պես այդ պի սին 
գո յաց նող ու կա յաց նող, որով և̀  «ի րե րի ու գոր ծե րի» որ պի սու թյունն իմա նա լի ու նաև 
նույ նո րո շե լի դառնա լը հնա րա վո րող ներ քին զո րու թյան և լի նե լու թյան կար գա վո
րու թյան (պատ ճառնե րի ու իրա դար ձային ողջ ըն թացակեր պի) բա ցա հայ տու թյուն։ 
Մով սես Խո րե նա ցու հայե ցա կար գում հայոց պատ մու թյու նը հաս կաց վում ու մեկ
նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ ներ կա յա նում է որ պես բուն հայոց ու նաև մեր ձա կա 
կեն սաշ խար հի, որում և` հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա
լի իրա դար ձու թյուն նե րի, գոր ծե րի ու նաև ի բա րին նպաս տա վոր ևկամ ան
նպաստ կար գա վո րու թյան իս կու թյուն հայ տող իմաստ նե րի̀  պատ ճա ռա կա
նու թյամբ կա պակց ված միա հյու սու թյուն։

13. Պատ մու թյունն իրա դար ձու թյուն նե րի ու մարդ կային գոր ծե րի սոսկ մարմ նա-
կան և-կամ նյու թա կան բնու թյան եղե լու թյան` «ի՞նչ», «ինչ պի սի՞ ինչ», «ին չի՞ հա մար» 
և «ինչ պե՞ս» գո յու թյու նը նկա րա գրող, քա նա կա կա նո րեն բնու թա գրող ու բա ցո րո շող 
ատ րի բուտ նե րը ներ կա յաց նող և հենց այդ բնույ թի իմաստ նե րը փոխ կա պակց վա ծու-
թյամբ միա հյու սող պատ մում չէ։ Ստ. Մալ խա սյան ցը կոնկ րե տո րեն Մով սես Խո րե նա-
ցու պատ մու թյան հատ կու թյուն ներն ու նշա նա կու թյու նը բա ցա հայ տե լու դի տա վո րու-
թյամբ̀  գրում է. «Պատ մու թյու նը նրա հա մոզ մուն քով լոկ ան ցքե րի դա սա վո րու թյուն չէ, 
այլ մի գիրք, որ տեղ ան ցքե րը պետք է լու սա բան ված լի նեն, ան ձե րը գնա հատ ված, մի 
գիրք, որ ըն թեր ցո ղին պետք է ուղե ցույց լի նի կյան քի մեջ, առաջ նոր դե լով նրան դե-
պի առա քի նու թյուն, բա րե գոր ծու թյուն, ուսում նա սի րու թյուն և հայ րե նա սի րու թյուն»109։ 
Հա յա գի տու թյան մեջ ար դեն ամ րագր ված տե սա կետ է, որ Մով սես Խո րե նա ցու ու նաև 
այլ պատ մա գիր նե րի եր կե րում պատ մու թյունն ան ցյա լի եղե լու թյուն նե րի սոսկ փաս-
տա գրու թյուն չէ110։ Ռ. Թոմ սո նը նույն այս առի թով գրում է. «Հայ հե ղի նակ նե րը հա-
մա ձայն են, որ մա տե նա գրու թյու նը սոսկ իրա դար ձու թյուն նե րի պատ մա կան գրա ռու-
թյուն չէ, այլ̀  նաև առա ջար կում է առա վել խոր իմաստ` «խո րա գոյն», հա տուկ ավե լի 
շուտ հոգևոր, քան մարմ նա կան իրա կա նու թյա նը»111։

109 Մալխասյանց Ստ., Ներածություն – Մովսես Խորենացի, Պատմություն Հայոց, «Հայաս տան» 
հրատ., Եր., 1968, էջ 32:
110 Այս մասին տե՛ս Аревшатян С. С., Формирование философской науки в древней Армении (V-
VI вв.), Ер., 1973, с. 254.. տե՛ս նաև Խրլոպյան Գ. Տ., Հայ սոցիալական իմաստասիրության պատ-
մություն, Եր., 1978, էջ 236:
111 Thomson R. W., Is There an Armenian Tradition of Exegesis? – Studia Patristica, vol. XLI, Orientalia: 
Clement, Origen, Athanasius, The Cappadocians, Chrysostom, ed. by Young F., Edwards M. and Parvis P., 
Leuven-Paris-Dudley, MA, 2006, p. 113.
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 Պատ մու թյու նը կյան քի հա մայն ծա վա լու մի ու բո լո րու մի նշա նա կա լի եղե լու մի̀  
«ի՞նչ», «ինչ պի սի՞ ինչ», «ին չի՞ հա մար» և «ինչ պե՞ս» գո յու թյան որա կա կան բա ցո
րո շու թյուն ներ կա յաց նող պատ մում է։ Եվ ը ստ Խո րե նա ցու, հաս կա նալ որևէ եղե լու-
թյուն` իրա դար ձու թյուն և-կամ գործ, կն շա նա կի̀  բա ցա հայ տել եղե լու թյան բնու թյու նը̀  
որա կային որ պի սու թյու նը, եղե լու թյան իս կու թյունն իրե նում և-կամ իրե նով հայ տող 
իմաս տը։ Նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում` պատ մել, կն շա նա կի̀  պատ մել 
կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի իմաս տը, ը նդ որում` այն իմաս տը, 
որը և այդ եղե լու մի իս կու թյունն ու խոր հուրդն է իրե նում ևկամ իրե նով բա
ցա հայ տում։

14. Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը հաս կա նա լով ու պատ մե լով կյան քի 
նշա նա կա լի եղե լու մի որ պի սու թյու նը նույ նո րո շող զո րու թյու նը, պատ ճառն ու կար գը, 
ը նդ սմին` դի տա վո րու թյուն, կեր պա րա նում ու կա տա րում ունի հաս կա նալ ու պատ մել 
հե ղի նա կի տվյալ ներ կայից առա վել մշա կու թային և ուրեմն` առա վել կա տա րե լու
թյամբ բա րի ու իմաս տուն մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի հա սա նե լու և այդ կերպ` 
նոր ու նո րոգ ինք նաս տեղ ծու թյան և հոգևոր կե նա րա րու թյան պո տեն ցիա ունե ցող 
եղե լում։ Կյան քի̀  նախ կի նից մինչ այժմ եղե լու մից պատ մու թյունն այդ իսկ է տես-
նում որ պես հաս կաց ման ու պատ մու մի ար ժա նի իմաստ և իմաս տու թյուն։ Ա հա վա-
սիկ, մարդ կային գո յու թյան եր կուս տեք̀  և՛ ճա նա չո ղու թյան, և՛ գործ նա կան անե լի քի 
խնդրա կար գում սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ` գո յու թե նա կան ու նպա տա կա բա նա
կան միաս նա կան ճշմար տու թյու նը հիմ նա րար է պատ մու թյան հա մար։ Իր գո յու-
թյան ճշմար տու թյու նը պատ մու թյունն այդ կերպ է հաս կա նում և՛ իր կոչ մա նը հա մա-
պա տաս խան, այ սու և̀  իր իս կա կան գո յու թյան, և՛ նույ նիսկ իր կոչ մանն ան հա մա պա-
տաս խան, այ սու և̀  իր անիս կա կան գո յու թյան մեջ յու րո վի ու զա նա զա նա կերպ` ուղիղ 
և-կամ թյուր ու շեղ, հաս կա նա լով ու մեկ նե լով իր գո յու թյան կո չու մը, իս կու թյունն ու 
խոր հուր դը, ասել է թե` իր գո յու թյան իմաստն ու իմաս տու թյու նը։ Պատ մու թյու նը 
հաս կա նա լով ու պատ մե լով մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի առա վել մշա
կու թո րեն նշա նա կա լի եղե լում, նաև ինքն է իս կո րեն կա յա նում որ պես մշա կու
թո րեն նշա նա կա լի իրո ղու թյուն և հենց իս կա կան մշա կույթ։

 Ի հար կե, ամեն քին է հայտ նի, որ այս կամ այն մաս նա վոր ու կոնկ րետ պատ մու-
թյուն նե րը և ուրեմն` պատ մու թյունն իր եղե լա կա նու թյան մեջ կա րող է նաև այդ մաս-
նա վոր կոնկ րե տու թյամբ ներ կա յա նալ որ պես մշա կույ թի անիս կու թյուն կամ հենց 
անիս կա կան մշա կույթ` հաս կա նա լով ու պատ մե լով մարդ կային իրո ղու թյուն նե րից 
ոչ ամենևին իմաս տունն ու քա ջը, առա քի նին ու մարդ կանց պի տա նին։ Սա կայն այդ չէ 
մարդ կային սե ռի ու ազ գե րի ինք նու թյան ու կյան քի իմաս տուն ու բա րե կարգ կա յաց-
մանն օգ նու թյան կոչ ված պատ մու թյան «իս կը» և բուն «իմաս տը» որ պես այդ պի սին 
հաս տող «հո գին» ու ճշմար տու թյու նը։

15. Պատ մու թյան բնու թյունն այլ է, և պատ մու թյան իս կու թյունն ու խոր հուր դը 
մարդ կային բա նա կա նու թյունն ուղ ղոր դում ու կա տա րե լա գոր ծում է առ իմաս
տու թյուն։ Սա է պատ մու թյան գո յու թյան հոգևոր նշա նա կու թյու նը սկզբուն քո-
րեն նախ ընտ րե լիու թյամբ և այդ պի սին է այն Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 
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հայե ցա կար գում։ Պատ մու թյունն իր գո յու թյան հոգևոր այս բնույ թով ըն ձե ռում է հնա-
րա վո րու թյուն ու նպաս տա վո րու թյուն` մարդ կային հո գու և հո գե-մարմ նա վոր կյան քի̀  
ի առա քի նու թյուն կա տա րե լա գոր ծու թյան։ Նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում, 
ը ստ իս, ար տա հայտ վում է պատ մու թյան որ պես այդ պի սին` ան հրա ժեշտ ու նախ
ընտ րե լի գո յու թյան որ պի սու թյու նը, ը նդ որում` հենց այն կեր պում, խո րու թյու նում 
ու չա փում, որով և այն առա վել պի տա նի ու օգ տա կար նպաս տա վո րու թյուն է ըն ձե ռում 
մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի բա րե կար գու թյան ու առ Ա ստ
ված ան սայ թաք վե րըն թա ցու թյամբ առինք նու թյան իղ ձի կա տա րու մի հա մար։ 

Ար դարև, Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում կա պատ մու թյան 
իդե ա, այդ իդե այի մտա հայե ցում ու հենց դի տա վո րու թյուն, ը ստ որի̀  կեր պա րա-
նու մով ու կա տա րու մով` կա յա նում է պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու-
թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի գո յու թյու նը։ Նրա եր կում ներ կա է հայոց ինք նու-
թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաստն իրե-
նում բո վան դա կող որո շա կի պատ մու թյան իդե այի հաս կաց վա ծու թյուն ու մեկ
նո րո շում և հենց այդ իդե այի̀  հայոց կյան քում ներ կա յու թյանն ուղ ղորդ ված 
կրթա կա նու թյուն։

16. Մով սես Խո րե նա ցու եր կում և դրա նում կեր պա ցյալ ու բո վան դա կյալ պատ մա-
գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը աշ խար հի, մարդ կային ինք նու թյան, 
կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի իմաս տա պա տում է` իրե նում հաս
կա ցյալ ու մեկ նա բա նյալ և գու ցե իսկ` լոկ ակ նար կյալ իմաս տու թյան խորհր
դով։ Նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կարգն ուսում նա սի րե լով, իրոք, կա րե լի է նկա-
տել, որ պատ մու թյունն իր բուն կոչ մա նը հա մա պա տաս խա նու թյամբ իր գո յու թյան 
կերպն է հաս տում` կյան քի նախ կին ու նաև շա րու նա կա կան բո վան դակ եղե լու մից 
հաս կա նա լով և իրե նում ու իրե նով մեկ նո ղա բար բա ցո րո շե լով մարդ կային ինք
նու թյան ու կյան քի մշա կու թո րեն նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյուն հայ տող 
իմաստ ու իմաս տու թյան խոր հուրդ։ Նրա հայե ցա կար գի այս առանձ նա հատ կու-
թյու նից ուսա նե լով, նե րա ծու թյու նում ար դեն աս վեց, որ սույն մե նա գրու թյան հե տա զո-
տա կան ծրա գրի սկզբուն քային դի տա վո րու թյունն ու «խնդրո բանն» է` հաս կա նալ ու 
մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը հայ-
տող իմաս տը, որում և̀  իմաս տու թյան խոր հուր դը։ 

Այդ դի տա վո րու թյամբ խորհր դա ծու թյան հետևո ղա կան հար ցա դրու թյան հա մար 
ինչ պի սի՞ «ի մաս տային տե սա դաշտ» («հո րի զոն»̀  Հ.-Գ. Գա դա մե րի հաս կա ցու թյունն 
է112) է բա ցա հայ տում Խո րե նա ցու հայե ցա կար գի առն չու թյամբ ամ րագր ված վե րո բե-
րյալ̀  «պատ մու թյան գո յու թյու նը որ պես մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի մշա կու-
թո րեն նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյուն հայ տող իմաստ ու իմաս տու թյան խոր հուրդ» 

112 Հերմենևտիկական իրադրությունում տեքստում և-կամ տեքստով «ասվողի» հասկացման ու 
մեկնողաբար բացորոշման համար էականորեն նշանակալի` Հ.-Գ. Գադամերի փիլիսո փա յական 
հերմենևտիկայի հայեցակարգում «հորիզոն» հասկացության մասին մանրամասն տե՛ս Гадамер 
Х.-Г., Истина и метод, М., 1988, էջ 358-363. տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի 
փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 136-138, 145-146, 148-149:
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հաս կա ցող ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շող միտ քը։ Ի րե նում և-կամ իրե նով պատմ վող 
«ինչ»-ի և իր պատ մու մի «ինչ պես»-ի միա հյուս այդ որա կով պատ մու թյունն, ը ստ 
է ու թյան, ներ կա յա նում է մարդ կային ան ձի ու ազ գե րի հոգևոր ինք նու թյա նը` 
հո գուն և հո գեմարմ նա վոր կե ցու թյա նը, բա րի ու կե նա րար իս կու թյուն ու 
խոր հուրդ իրե նում ունե ցող որ պի սու թյամբ։ Այդ իր հեր թին կն շա նա կի, որ պատ մու-
թյու նը ներ կա յա նում է որ պես կրթա կան։ Նրա եր կում կոնկ րե տո րեն` Տիգ րա նի ինք-
նու թյան ու կյան քի գոր ծե րի ամե նայն որ պի սու թյու նը113 հայտ նող դրվա գի քննա կան 
ուսում նա սի րու թյամբ կա րե լի է հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել նրա պատ մու թյան բնու թյան 
մի սկզբուն քային առանձ նա հատ կու թյուն, որ մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի գոր-
ծե րի̀  բա րու թյա նը, իմաս տու թյանն ու քա ջու թյանը և «յա մե նայն որ ինչ մարդ կու թե-
ան` պի տա նի»114 առա քի նու թյանն ու բա րե մաս նու թյանն իր կրթու նա կու թյամբ` 
պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է որ պես հենց զո րա կից ու աջա կից մշա կույթ։

 17. Ի սկ ի՞նչ իմաս տով է պատ մու թյու նը մշա կույթ։ Աս վեց, որ սկզբուն քո րեն պատ-
մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու հայոց պատ մու թյու նը, իրե նում և-կամ 
իրե նով ըն թեր ցող ժա մա նա կա կից նե րին ու սե րունդ նե րին ներ կա յա վո րե լով աշ խար-
հի, որում և̀  մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի և կոնկ րե տո րեն` հենց հայոց կեն սաշ-
խար հի, ինք նու թյան ու կյան քի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաստն ու իմաս տու-
թյան խոր հուր դը, հենց ինքն է ներ կա յա նում որ պես մշա կույթ։ Խո րե նա ցու հայե ցա-
կար գում պատ մու թյան իս կու թյունն առա վել բա ցո րո շու թյամբ հաս կա նա լու ու մեկ նո-
րո շե լու հա մար հարկ է սկզբուն քո րեն ու նաև հենց քրիս տո նե ա կան մտքի հայե ցո ղո-
ղու թյան ու իմաս տու թյան ուս մուն քի տե սա դաշ տում հար ցա դրել, թե` ի՞նչ ասել է` մշա-
կույթ։ Ի ՞նչ է և ինչ պի սի՞ ինչ է մշա կույ թը։ Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ ու սահ մա նել այն։

 Հարց նում ենք «ի՞նչ է» և տա լիս ենք անու նը̀  «մշա կույթ»։ Ա նու նը իրի ամե նա կարճ 
սահ մա նումն է։ Ի սկ «սահ մա նու մը կար ճա ռոտ խոսք է` իրի բնու թյու նը բա ցա հայ-
տող»115։ Ա նու նը ամե նա կարճ կեր պով ան վա նում և այլ իրե րի մի ջից դեռևս ամե նան-
վազ որո շարկ մամբ բա ցա հայ տում է տվյալ իրի բնու թյու նը։ Ի սկ որ պես զի ան հրա ժեշտ 
ու բա վա րար չա փով բա ցա հայտ վի իրի բնու թյու նը, պետք է բա ցա հայ տել իրի է ա կան 
հատ կու թյուն նե րը և նշել այդ հատ կու թյուն նե րը հայ տո րո շող հաս կա ցու թյուն նե րը, որ և 
կն շա նա կի̀  պա տաս խա նել «ինչ պի սի՞ ինչ է» հար ցին։ Մշա կույ թը կա րե լի է սահ մա նել̀  
այդ հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը բա ցո րո շե լով ը նդ գր կուն ու ամե նա լայն իմաստ 
ար տա հայ տող առանձ նա հատ կու թյամբ։ Այդ պի սի սահ մա նու մը մշա կույ թի բնու թյու նը 
բա ցա հայ տում է` նկա տի ունե նա լով մշա կույ թը̀  ամե նայնն իրե նում ամ բա րող ամ բող-
ջու թյամբ։ Մշա կույթն ամե նա լայն ը մբռն մամբ ու ը նդ գրկ մամբ̀  մարդ կային մտքի, հո-
գու, ձեռ քի ստեղ ծածն է։ 

ա) Մշա կույ թը մարդ կային մտա, հո գե, ձե ռակեր տու թյուն է։

113 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 71:
114 Նույն տեղում, էջ 73:
115 «Սահման է բան կարճառոտ, յայտնիչ բնութեան ենթակայ իրի» (Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք 
իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 40):
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Մ շա կույ թը բնո րո շե լով «մարդ կային» հաս կա ցու թյամբ, այն սկզբուն քո րեն տար բե րում ենք 
բնաշ խար հից, հայ տո րո շե լով, որ եր կի րը, եր կին քը, տի ե զեր քը, անօր գա նա կան, բու սա կան, կեն-
դա նա կան աշ խար հը և հենց մար դը̀  ինչ պի սին որ արարվել կամ ծն վել է, ամենևին էլ մշա կույթ 
չէ, և մշա կույ թը միայն այն է, ին չը ստեղ ծել է մար դը։ Հա մայն գոյը տա րա բա ժա նե լի է նաև որ-
պես Ա ստ ծո կող մից ստեղծ ված` տի ե զեր քը, բնու թյունն ու ամե նայն արա րած նե րը, և մարդ
կանց կող մից ստեղծ ված` ողջ կեն ցա ղը և մշա կույ թը։ Ա ստ ծո արար չու թյու նը ամե նայն գոյն 
է` եր կինքն ու եր կի րը, տի ե զեր քը, բնու թյունն ու ամե նայն արա րածք, և այն չի ը մբռնվում ու ան-
վան վում որ պես մշա կույթ, այլ̀  մար դու կող մից ստեղծ վածն է միայն հաս կաց վում ու ան վան վում 
մշա կույթ։ Եվ է ա կան է ամ րա գրել, որ մշա կույթն իր իս կա կան գո յու թյամբ, երբ նրա խորհր դան-
շա կան երկ միաս նու թյան կա ռուց վածք ունե ցող գո յու թյու նում ներ կա ու պա հյալ է` երևա կող կամ 
հայտ նա բա նող հնա րա վո րու թյամբ հան դերձ, ամե նայն գոյի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, գործ-
վում ու կա յա նում է ոչ սոսկ մարդ կային կա րո ղու թյամբ, այլև աստ վա ծային ներ գոր ծու թյամբ և 
հենց աստ վա ծային շնոր հին հա ղորդ ու ըն կալ ան ձանց մտա-, հո գե- և ձե ռա-կեր տու թյամբ։ 

Այս սահ մա նման մեջ մշա կույ թը բնո րո շե լով որ պես «մ տա կեր տու թյուն, հո գե կեր տու թյուն ու 
ձե ռա կեր տու թյուն»̀  սպա ռիչ կեր պով նշ վում է մար դու կող մից ստեղծ ման ամե նայն հնա րա վո-
րու թյուն նե րը։ Եվ այն բնո րո շե լով «մ տա կեր տու թյուն», սկզբուն քո րեն նշ վում է, որ մշա կույթ է 
մտոք ստեղ ծյալը, այսինքն` ամե նայն գոյի` աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե
րի, իսկ վեր ջի նում եր կուս տեք` ար տա քին աշ խար հի ու մարդ կային նե րաշ խար հի մա
սին ուղ ղա բա նող ու խորհր դա բա նո րեն այ լա բա նող միտ քը կամ տե սու թյու նը։ Ի սկ ուղ-
ղա բա նող և խորհր դա բա նո րեն այ լա բա նող կա րող են լի նել գի տու թյու նը, ի տար բե րու թյուն որի̀  
առա վե լա պես խորհր դա բա նո րեն այ լա բա նող է ար վես տը։ Մաս նա վո րա պես, ողջ գե ղար վես
տա կան գրա կա նու թյու նը այ լա բա նու թյուն է իրա կա նու թյան նկատ մամբ։ Գե ղար վես
տա կան գրա կա նու թյու նը մտքի հնա րա ծո ավան դու թյուն է (предание)̀  իրա կա նու թյան 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տին ու իմաս տու թյա նը հենց խորհր դա բա նո րեն առնչ վող ու 
հայտ նա ցու ցող։ Եվ ան շուշտ, աս վա ծը վե րա բե րում է ոչ միայն բա նա վոր ու գրա վոր գե ղար-
վես տա կան գրա կա նու թյա նը, այլ նաև հա մայն ար վես տին` ներ կա յա նա լով ար դեն ոչ միայն 
մտա վոր ավան դու թյուն. ար վես տը հնա րա ծո ավան դու թյուն է` հա մայն գոյի, որում և` ար տա-
քին աշ խար հի ու մարդ կային նե րաշ խար հի, իս կու թյու նը հայ տող իմաս տին ու իմաս տու թյա նը 
խորհր դա բա նո րեն առնչ վող ու հայտ նա ցու ցող։ 

Իսկ «հո գե կեր տու թյուն» ասե լով` նշ վում է, որ մշա կույթ է ներ կա յա նում ոչ սոսկ մտոք` 
դա տո ղա կան և բա նո րոշ որա կով ու կար գով ստեղ ծյա լը, այլ նաև զգաց մուն քային աշ խար հը, 
զգա ցա կեր տը։ Դեռ հա րյու րա մյակ առաջ կային ցե ղեր, որոն ցում ար մա տա վոր ված չէր մար-
դա սի րու թյան զգաց մուն քը̀  իր ամե նա ցայ տուն դրսևոր ման օ րի նա կում` օ տա րի նկատ մամբ 
վե րա բեր մուն քում։ Հե տամ նաց ու վայ րե նա բա րո այդ ցե ղե րում օ տա րի հան դի պե լիս` առաջ-
նային զգաց մունքն այն էր, թե կա րո՞ղ են, արդյոք, ուտել նրան։ Ի սկ դրան հա կա ռակ` դեռ հա-
զա րա մյակ ներ առաջ կային ու նաև այժմ կան ազ գու թյուն ներ, ազ գեր, ժո ղո վուրդ ներ, որոն ցում 
օ տա րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը ըն կալ վում է որ պես բարձ րա գույն բա րո յա կան հոգևոր ար-
ժեք և լիո վին տար բեր է նրան ցում օ տա րի նկատ մամբ զգաց մուն քը̀  դրսևոր վե լով հար գան քով, 
հյու րա սի րու թյամբ և օգ նու թյան պատ րաս տա կա մու թյամբ։ Եվ հայտ նի է, որ մար դը կրթ վում ու 
կա տա րե լա գործ վում է ոչ սոսկ մտոք, այլ̀  իր հո գու ողջ կա րո ղու թյամբ ու նե րաշ խար հով: Կրթ-
վում ու կա տա րե լա գործ վում է ոչ միայն մարդ կային միտ քը, այլև զգաց մուն քային կա րո ղու թյունն 
ու աշ խար հը և, ան շուշտ, նաև մար դու ցան կա կան կա րո ղու թյունն ու ամե նայն դրսևո րում նե րը, 
միով բա նիվ` հո գով ստեղ ծյալ և ուրեմն` հո գե կերտ նե րաշ խար հը։ Նկա տե լի է, որ «հո գե կեր տը» 
սկզբուն քո րեն իրե նում բո վան դա կյալ ունի ողջ «մ տա կեր տը» ևս։ Ի սկ թե ին չո՞ւ մշա կույ թի վե-
րո բե րյալ սահ մա նման մեջ «հո գե կեր տու թյան» հետ մեկ տեղ̀  աս վեց նաև կոնկ րե տո րեն «մ տա-
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կեր տու թյուն» և թե ին չո՞ւ ան մի ջա պես ու մի միայն «հո գե կեր տու թյու նը» չաս վեց «մ տա կեր տու-
թյան» փո խա րեն, քան զի մտոք ստեղ ծյա լը մարդ կային ու նաև ողջ մարդ կու թյան կյան քում ունի 
առանձ նա հա տուկ, մե ծա չափ ու բազ մա բո վան դակ իր դրսևո րու մը, ուս տի և մշա կու թային հա-
տուկ դաս ներ կա յա ցող իր հայ տա նի շի օ րի նա կա նու թյու նը (լե գի տի մու թյու նը)։

Մ շա կույ թը բնո րո շե լով «ձե ռա կեր տու թյուն», նշ վում է ձե ռոք ստեղ ծյալ ամե նայ նը։ Ի սկ ձեռ-
քով ան նյու թա կա նին հպ վել ան հնար է, և ուրեմն` ձե ռոք ստեղծ վա ծը միշտ ու ան հրա ժեշ տո րեն 
առնչ վում է նյու թե ղեն սուբստ րա տի հետ։ Ա հա վա սիկ, «ձե ռա կեր տը» կամ «ձե ռա կեր տու
թյու նը» մարդ կային գի տա կան ու ար վես տա վոր կա րո ղու թյամբ ստեղծ ված` նյու թե ղեն 
սուբստ րատ ունե ցող և այն իրե նով կեր պա րա նող իմաստն ու հոգևորն է` օգ տա կար 
ու պի տա նի մարդ կային հո գուն, կամ մարմ նին, կամ հո գու ու մարմ նի միա վո րու թյամբ 
հնա րա վոր` մարդ կային ինք նու թյան այս կյան քին։ Նյու թե ղեն սուբստ րատ ունե նա լը իմաս-
տին հնա րա վո րում է ոչ միայն մար դու նե րաշ խար հում զուտ իր ան նյու թա կան ու հոգևոր բնու-
թյա նը հա մա պա տաս խան գո յու թյուն, այլև այս կյան քում գո յու թյան և այ լոց ևս ներ կա յու թյան 
հնա րա վո րու թյուն, ար դեն զգա յա րան նե րով ևս ըն կա լե լի գո յու թյան իր կեր պում (մո դու սում)։

 Մարդ կային ստեղ ծա գոր ծու թյան ամե նայնն իրե նում բո վան դա կող մշա կույ թի 
սահ մա նու մը դեռ միայն գո յու թե նա կան ճշմար տու թյուն է, այլ ոչ̀  նպա տա կա
բա նա կան ճշմար տու թյուն։ Ի հար կե, այն, ինչ գո յու թյուն ունի, ար դեն իսկ իր գո յու-
թյամբ ճշմա րիտ է, ճշմա րիտ է այն առու մով, որ եղել է և չի կա րե լի ասել, թե չի եղել, 
հնա րա վոր չէ այլևս ասել, թե այն գո յու թյուն չու նի ու ժխ տել նրա այդ կերպ փաստ վա-
ծու թյու նը։ Հնա րա վոր չէ ան տե սել նրա գո յու թյու նը և պար տա վոր ենք հաշ վի առնել 
այն ու կողմ նո րոշ վել նրա նկատ մամբ, ին չը կն շա նա կի, որ հար կա վոր է նախ և առաջ 
այն իր որ պի սու թյամբ հաս կա նալ, հա սու լի նե լով նրա նում ճշմար տու թյա նը և գու ցե 
թյու րու թյա նը։ Ի սկ դրա հա մար պետք է բա ցա հայ տել, թե որն է քնն վող մշա կույ թի 
որ պես այդ պի սին գո յու թյան ճշմար տու թյու նը, և այդ պի սի քննու թյան ու բա ցա-
հայ տու թյան հա մար բա վա կան չէ սոսկ մշա կույ թի գոր ծե րի եղե լա կան սահ մա նա փակ 
որ պի սու թյան նշումն ու քննու թյու նը։ Մշա կույ թի որ պես այդ պի սին գո յու թյան ճշմար-
տու թյու նը, որում և̀  նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ դրա կան ու կե նա րար լի նե լու-
թյու նը, բա ցո րո շե լու հա մար սոսկ եղե լա կա նը քննե լը և այդ չափ ու այդ տե սակ կեր-
պա վո րում նե րի մեջ միայն հնա րա վոր հա մա րելն ու որո նում կազ մա կեր պե լը դեռ բա-
վա րար չէ։ Մշա կույ թի իրո ղու թյուն նե րի որ պես այդ պի սին գի տա կան քննու թյան հա-
մար պետք է նկա տի ունե նալ, որ գա դա մե րյան «գո յու թե նա կան ճշմար տու թյու նից»116 
բա ցի կա «ամ բող ջա կան ճշմար տու թյան» մեկ այլ բա ղա դրիչ ևս։

Մ շա կույ թը, տեքս տե րը դի տա վո րու թյուն ունեն մեզ փո խան ցել իրեն ցում 
«ի պահ» իմաստ նե րը։ Նրան ցում ներ կա է այդ պի սի կա րո ղու թյուն։ Սա կայն գո յու-

116 «Իսկություն և մեթոդ» ծրագրային ու հիմնարար իր աշխատության մեջ փիլիսոփայական հեր-
մենևտիկայի տեսաբան` Հ.-Գ. Գադամերի համար ճշմարիտ փիլիսոփայության որոնումներում ուղե-
ցույց է փիլիսոփայությունում վաղուց ի վեր «կորած» և ժամանակակից գիտական փիլիսոփա յու-
թյու նում «հավաստիության» հասկացությամբ փոխարինված «գոյութենական ճշմարտության». 
այսինքն` իսկության իդեան: Եվ նրա այդ գրքում շարադրված փիլիսոփայական հերմենևտիկայի 
հայե ցա կարգը, ըստ իս, ներկայանում է որպես իսկության գոյության բացորոշում: Տե՛ս Քոչարյան 
Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006:
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թե նա կան այն ճշմար տու թյու նը, որն ար տա հայ տում է մարդ կային ամե նայն մտա-, հո-
գե-, ձե ռա-կեր տու թյունն իրե նում բո վան դա կող մշա կույ թը, ակն հայ տո րեն ոչ միշտ է 
այն պի սին, որով կա րե լի է և-կամ ան հրա ժեշտ, իսկ որ ամե նա կարևորն է` նախ ընտ-
րե լի, որ մարդն առաջ նորդ վի։ Ոչ ամե նայն մարդ կային ստեղ ծա գոր ծու թյունն է հո գե
կե նա րար և իմաս տային իր բո վան դա կու թյամբ̀  մարդ կային ինք նու թյունն ու կեն
սա կեր պը կա տա րե լա գոր ծող։ 

Հարկ է ամ րա գրել, որ մշա կույ թին սկզբուն քո րեն ներ հա տուկ է մարդ կային 
ինք նու թյա նը, կեն սա կեր պին ու հենց իրեն` մշա կույ թին իսկևիսկ կրթա կան` 
հո գե կե ցույց ու կե նա րար նշա նա կա լիու թյուն, և կրթո ղա կա նու թյամբ այդ 
ամե նայ նը ներ կա տա րե լա գոր ծե լու ու առա վել բա րե կարգ գո յու թյան մեջ հաս
տա տե լու պո տեն ցիա ունե ցող մարդ կային ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն են իս
կո րեն մշա կույթ։ Մշա կույ թի գո յու թյու նը եթե մարդ կային կյան քում չի իրա կա նա-
նում սոսկ որ պես առ կա ունեց վածք և այդ չափ միայն ձեռք բե րում, այլ̀  յու րաց վում է 
և մարդ կային ինք նու թյան գո յու թյան մեջ ունի ինք նու թյու նը որ պես այդ պի սին հաս-
տող ներ կա յու թյուն, կա յաց նե լով քա ղա քա կիրթ` հո գով ու բար քով կիրթ և ուսյալ հա-
սա րա կու թյուն, իր դի տա վո րու թյան ու կա տա րու մի մեջ է հենց մշա կույթ ու նշա-
նա կա լի ձեռք բե րում, հաս տատ վե լով ոչ այլևս իր իս կու թյու նից օ տար ված ու այդ կերպ` 
անի մաս տա ցած և ունայն, այլ̀  իրե նում իր իս կու թյունն ունե ցող, ուս տի և̀  իս կա կան 
գո յու թյան մեջ, կն շա նա կի̀  մարդ կային ինք նու թյան նկատ մամբ հո գե և կեն
սաներ գոր ծուն իմաս տում ու հենց իմաս տաց նող ներ կա յու թյու նում։

 Ի հար կե, կրթա կան է և սկզբուն քո րեն կա րող է նրա նում նկա տի առնվել ու ը նդ-
գրկ վել նաև կրթա կա նո րեն վնա սա րարն ու ոչնչա րա րը, այդ իմաս տով ևս իրա գոր-
ծե լով կրթա կա նու թյան իր պո տեն ցիան և բա ցա հայ տե լով իր նշա նա կա լիու թյու նը։  
Ի վեր ջո, կրթա կան կա րող է լի նել նաև չա րու թյու նը, մարդ կային ինք նու թյու նը «կրթե-
լով» դե պի չա րամ տու թյուն, չա րա խո սու թյուն ու չա րա գոր ծու թյուն, միով բա նիվ` դե-
պի չա րա կե ցու թյուն և հենց ան բա րի կյանք ու անի մաս տու թյուն։ Մարդ կանց կող մից 
ստեղծ վել են նաև մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի և ը նդ հան րա պես ամե նայն 
կյան քի նկատ մամբ ոչնչա րար, ան բա րի և ուրեմն` չա րան շա նակ մտքեր, տե սու թյուն-
ներ ու գոր ծեր։ Այն, ին չը սոսկ որ պես մարդ կային գոր ծու նե ու թյան ար դյունք ամե-
նաընդ հա նուր առ մամբ ան վա նում ենք «մշա կույթ», ունի չա փա զանց լայն ը նդ գր կում, 
և նրա նում ներ կա են ոչ միայն մարդ կային ինք նու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան 
ու այ լոց հետ գո յակ ցու թյան առու մով կե նա րա րը և այս առու մով` դրա կա նը, կոնստ-
րուկ տիվ-ս տեղ ծա րա րը, այլև ինք նու թյան նկատ մամբ ներ քին ու ար տա քին ոչնչա րա-
րը, կորս տյան մատ նո ղը և այս առու մով` բա ցա սա կա նը, դեստ րուկ տի վը, ստեղ ծա-
գոր ծա կան բա րի կեն սա կա նու թյունն ըն դար մաց նողն ու կա պան քո ղը։ Ա մե նա լայն 
ը նդ գրկ մամբ̀  մշա կույ թը հենց այն ամենն է, ին չը մար դը և հա մայն մարդ կու թյունն իր 
կա րո ղու թյամբ ստեղ ծել է, այդ թվում` ոչնչա րար հայե ցա կար գերն ու գոր ծիք-մի ջոց-
նե րը։ 

Է ա կան է, սա կայն, հաս կա նալ, որ հար կի ու պատ շաճ չէ «մշա կույթ» ան վա նել այն 
բո լո րը, ին չը ստեղ ծել է մար դը։ Մարդ կանց մտա-, հո գե- ու ձե ռա կերտ ամե նայ նը չէ, 
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որ մարդ կային սր տին, բա նա կան հո գուն ու մտքին հո ժա րե լի, նախ ընտ րե լի ու ըն դու-
նե լի է իր գո յու թյամբ և կո չե լի որ պես «մշա կույթ»։ Ե թե ան գամ մի պահ մարդ կային 
միտ քը հնա րա վոր հա մա րի այդ պի սի տե սա կետ, ապա` մարդ կային սիրտն ու սի րե-
լու կա րո ղու թյունն է սկզբուն քո րեն ը նդ վզում այդ պի սի տե սա կե տի դեմ, քան զի մար դը 
ձգ տում ու կա մե նում է, սր տին, հո գուն ու մտքին ըն դու նե լի է դի տում մշա կույթ ան վա-
նել այն, ին չը հո գե կե ցույց, հոգևոր կեն դա նու թյուն հա ղոր դող ու հենց կե նա րար է 
ամեն քին, և ին չին կա րե լի ու հենց նախ ընտ րե լի է վե րա հա սու դարձ նել ամեն քին ու 
առաջ նա հեր թո րեն հենց ման կանց ու սե րունդ նե րին։ 

Իսկ ի՞նչ ասել է` հոգևոր կեն դա նու թյուն։ Դա վիթ Ան հաղթն այս առն չու թյամբ 
գրում է, որ կեն դա նու թյունն ու մա հը եր կա կի են` բնա կան և հո ժա րա կան։ Բնա կան 
կեն դա նու թյու նը հո գու և մարմ նի միա վո րու թյունն է, որ և օժ տում է մարմ նին զգա յու-
թյան ու շարժ ման հնա րա վո րու թյուն ու կա տա րում, և այդ կերպ` հենց կեն դա նու թյուն է 
հա ղոր դում մարմ նին։ Հո ժա րա կան կեն դա նու թյուն է այն, երբ հո ռին հաղ թում է լա վա-
գույ նին, այ սինքն` հո գին հաղթ վում է մարմ նա կան ցան կու թյուն նե րից, որը և կոչ վում է 
անա ռակ կյանք։ Ի սկ բնա կան մա հը հո գու ան ջա տումն է մարմ նից, որից և բո լոր մար-
դիկ մա հա նում են։ Եվ հո ժա րա կան մա հը ը ստ առա քի նու թյան կեն ցա ղա վա րու թյունն 
է, այ սինքն` կեն դա նու թյամբ հան դերձ, ապ րել մահ վան խո կու մով` չա րան շա նակ ախ-
տե րի կամ կր քե րի մե ռե լու թյուն գոր ծե լով117։ Այս պի սով, ան ձի հո ժա րա կան մահն է, 
որ կր քե րի մե ռե լու թյան կա տա րու մով` հոգևոր կեն դա նու թյուն է հա ղոր դում նրա ինք-
նու թյանն ու կեն սա կեր պին։ Հոգևոր կեն դա նու թյու նը ան ձի ինք նու թյան ու կեն
սա կեր պի առա քի նո րեն կար գա վոր լի նե լիու թյունն է։ Այս առն չու թյամբ կա րե լի 
է նաև նկա տել, որ Ֆր. Նից շեի պատ մու թյան վե րա բե րյալ հան րա հայտ աշ խա տու թյու-
նում «կար միր թե լով» անց նող ու որ պես առանց քային գա ղա փար ներ կա յա ցող միտքն 
առ այն, թե պատ մու թյու նը ոչ է օգ տա կար, այլ̀  վնա սա բեր, երբ ըն թեր ցո ղին չի հա-
ղոր դում կեն դա նու թյուն118, իրե նում բո վան դա կում է կր քե րով առ լե ցուն մարդ կային 
ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի «կեն դա նու թյան» իդե ա և ողջ հա մաշ խար հի 
(ու նի վեր սու մի)̀  Ա ստ ծո ու աստ վա ծայի նի, մարդ կանց ու բնաշ խար հի, մարդ
կային կյան քի ու այս աշ խար հում անե լի քի նկատ մամբ կր քոտ ու զգաց մուն
քային, այդ կերպ` կր քե րից անա զատ մարդ կային ինք նու թյան ու կեն սա գոր
ծու նե ու թյան` վե րա բեր մուն քի, մտքի ու տե սա բա նու թյան, հա րա բե րու թյան 
ու գոր ծո ղու թյան կեր պօ րի նակ։ Ի րավ է նաև նկա տել, որ կր քոտ «կեն դա նու թյան» 
այս իդե ան հե տա գա իր ամե նայն դի տա վո րու թյան ու ը ստ այդմ` կեր պա րա նման ու 
կա տա րու մի բազ մա տե սակ ար տա հայ տու թյուն նե րում ոչ է կե նա գործ վել որ պես հենց 
«հոգևոր կեն դա նու թյուն»։ Քան զի Նից շեի մտքում «կեն դա նու թյուն» հաս կա ցու թյու-
նը և դրա նում ին տուի տիվ ու ոչ-լիո վին խո րազն նու թյամբ հաս կա ցյալ բո վան դա կու-
թյու նը, որ պես ճշմար տող սկզբունք ու հենց հիմ նո րոշ իդե ա, չու նի կր քե րի ար դեն իսկ 

117 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. 
Արևշատյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1980, էջ 62-63:
118 Տե՛ս Ницше Фр., О пользе и вреде истории для жизни – Сочинения в 2-х томах, “Мысль”, М., 
1990, т. 1, с. 159-230.
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մե ռե լու թյունն իրա գոր ծե լով միայն «հոգևոր կեն դա նու թյան» կե նա գործ ման` Պլա-
տո նի ու Դա վիթ Ան հաղ թի հս տակ ու ամե նայն իրենց կի րար կում նե րում բա րեն շա
նակ ճշմար տու թյու նը։ Մարդ կու թյան կյան քի ու մշա կույ թի փոխ հա րա բե րակ ցու թյան 
պատ մու թյու նը խորհր դա ծե լով` հնա րա վոր է նկա տել, որ մարդ կանց կող մից ստեղծ-
ված և «մշա կույթ» ան վա նյալ ոչ ամե նայնն է իրե նում բո վան դա կում մարդ կային ինք-
նու թյանն ու կեն սա կեր պին «հոգևոր կեն դա նու թյուն» հա ղոր դող իմաստ։ Մարդ կային 
մտքի, հո գու և ձեռ քի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի բո լոր եղե լա կա նը չէ, որ ի բա րին և ի 
ճշմար տու թյուն` կրթու նակ է։ 

Եր կում ներ կա յաց վող հե տա զո տու թյան մեջ սկզբուն քային դի տա վո րու թյամբ̀  
պատ մու թյան գո յու թյան և աստ` մշա կույ թի գո յու թյան ճշմար տու թյու նը հար ցա-
դրե լով, այն քննու թյան է առնվում ոչ միայն իրա գործ ված եղե լա կա նի` որ պես միակ 
հնա րա վո րի առու մով, այլև եղե լա կա նի հա մե մա տու թյամբ նույն քան հնա րա վոր̀  
նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյան տե սան կյու նից։ Գա դա մե րյան «գո յու թե նա կան 
ճշմար տու թյան», կամ որ նույնն է` «իս կու թյան», հետ մեկ տեղ է ա կան է նաև ռիկյո-
րյան «նպա տա կա բա նա կան ճշմար տու թյու նը», և իմաս տու թյան` ճշմար տու թյան 
ու բա րու գի տու թյան մեջ այս եր կու սի միա հյուս մամբ է հնա րա վոր «ճշմար տու թյան» 
կա տա րյալ լրու մին ու ամ բող ջու թյա նը հա սա նե լը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան։ 

Մարդն իր կյան քում առաջ նորդ վում է նպա տա կա բա նա կան ճշմար տու թյամբ։ Եվ 
մշա կույ թը հար կի ու պատ շաճ է սահ մա նել այն պես, որ նրա նում իրա գործ վի մարդ
կային ազատ կամ քի ը նտ րու թյու նը։ Մարդ կային գոր ծու նե ու թյան և հենց ստեղ-
ծա գոր ծու թյան ոչ ամե նայն ար դյունք է ար ժա նի կո չել մշա կույթ։ Ը նտ րո ղա կա նու թյու-
նը կա րող է նկատ վել մշա կույ թը որ պես այդ պի սին է աց նող բո լոր այն հատ կու թյուն-
նե րում, որոն ցով և բա ցա հայ տե լի է դառնում մշա կույ թի բնու թյու նը։ Ա նհ րա ժեշտ ու 
նախ ընտ րե լի է, որ մշա կույ թի գո յու թյան և-կամ դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նու մի ու 
կա տա րու մի «ի՞ն չը», «ինչ պի սի՞ ին չը» և «ինչ պե՞ս»-ը լի նեն մարդ կային ինք նու թյան 
հոգևոր կեն դա նու թյա նը զո րա կից ու այդ կերպ` ինք նու թյա նը, կյան քին ու մշա կույ թին 
սկզբուն քո րեն կե նա րար։ Իս կա կան մշա կույ թը մի միայն մարդ կային ինք նու թյան 
ու կյան քի կա տա րե լա գոր ծու թյամբ է հենց որ պես այդ պի սին ստեղ ծա գործ
վում։ Եվ հենց այդ կերպ է այն իր հո գե կե ցույց ու կե նա րար իմաս տում և-կամ իմաս-
տով կա յա նում ու նաև իր կրթա կան կա րո ղու թյամբ այդ իմաս տը փո խան ցում մարդ-
կային «նույն ու նաև այլ» ինք նու թյանն ու բո վան դակ կյան քին։

Մ շա կույ թի որ պի սու թյու նը կա րե լի է բա ցո րո շել սահ մա նման նաև հետևյալ բա-
նաձևով.

բ) Մշա կույ թը մարդ կային մտքի, խոս քի ու ձեռ քի ստեղ ծա գոր ծու թյունն 
է` մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի նկատ մամբ հո գու և հոգևո րի գե րա կա
յու թյամբ կե նա րա րու թյան կոչ ված շնոր հի օ ժտ վա ծու թյամբ և ուրեմն` մարդ
կային կյան քի հո գեմարմ նա վոր բնու թյան ու լի նե լու թյան մեջ հո գի ապ րեց
նող կեն դա նա րա րու թյան ու կե նա րա րու թյան (և ոչ հո գես պան ոչնչա րա րու
թյան) դի տա վո րու թյամբ, կեր պա րան մամբ ու կա տա րու մով։

Մ շա կույ թը կա րե լի է սահ մա նել նաև այլ կերպ.
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գ) Իր ամե նա լայն ը մբռն մամբ̀  մշա կույ թը որ պես այդ պի սին Գոյի̀  Ա ստ ծո, 
աշ խար հի, մար դու, գո յու թյան ան թաք չու թյա նը, ը ստ մարդ կային բա նա կան 
հո գու յու րա կերպ ու բա ղա դրյալ բա ցու թյան և հա սո ղու թյան կա րո ղու թյան, 
այն հա ղոր դու թյու նը, ըն կա լու թյունն ու փոր ձա ռու թյու նը և ուրեմն` բուն Իս կու
թյան իմա նա լի իմաս տի կամ Ի մաս տու թյան` մար դուն հա սա նե լի այն հաս կա
ցումն է, որը նաև կե նա գործ վել ու կա յա ցել կամ կայանալի  է որ պես մարդ
կային առանձ նա կան ու հա մա խումբ ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու հա մայն 
կյան քի բարենշանակ կար գա վո րու թյուն։ 

Ի մաս տային առու մով փոքր-ինչ ման րա մաս նե լով մշա կույ թի բնու թյու նը բա ցա հայ-
տող և ուրեմն` նաև այս կերպ հնա րա վոր վե րո բե րյալ սահ մա նում նե րը, կա րե լի է ձևա-
կեր պել մշա կույ թի բնու թյու նը բա ցո րո շող սահ մա նման այլ բա նաձևեր ևս.

դ) Մշա կույ թը մարդ կային մտքի, խոս քի ու գոր ծի, բո վան դակ ինք նու թյան 
ու կյան քի նյու թե ղե նա ցյալ ամե նայ նում ամե նայ նիվ (մաս նա կան ևկամ բո
վան դակ) ի բա րե կար գու թյուն մի տու մի ու ներկրթա կա նու թյան ներ գոր ծու
թյան զո րու թյուն իրե նում պա հող և հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռող հոգևո րի ու 
հենց իմաս տի, որում և` իմաս տու թյան ներ կա յու թյուն է։ 

ե) Մշա կույ թը մարդ կային ինք նու թյան, նրա կեն սա կեր պի և հա մայն կյան
քի մարմ նա կա նու թյու նում կամ նյու թե ղե նու թյու նում հոգևո րի կար գա վոր 
ներ կա յու թյուն է` ի ճշմար տու թյուն և ի բա րին։

զ) Ա նձ նա կան մեր հան դի պում նե րում ու զրույց նե րում հայտ նի լեզ վա բան ու 
իմաս տա սեր Է դուարդ Ա թա յա նը հա ճախ էր ասում «մշա կույ թի» ստույգ մի բա նաձև. 
«Մշա կույ թը որ պես այդ պի սին` ոգե ղե նի նյու թա կա նա ցու մը ևկամ նյու թի 
ոգե ղե նա ցումն է»։ 

է) Մշա կույ թը, մաս նա վո րա պես նաև տեքս տը, իր պի տո յա կա նու թյամբ 
ճշմար տու թյան ու բա րու գի տու թյան և ը ստ այդ տե սա կան ու գործ նա կան 
իմաս տու թյան յու րաց վա ծու թյան` նաև մարդ կանց կեն սա կեր պի, նրանց առա
քի նի ու առինք նող լի նե լու թյա նը կոչ ված և փրկու թյան գերխնդրի տե սան կյու
նից նշա նա կա լի̀  պի տա նի ու օգ տա կար, ավան դու թյունն է` հա ղորդ ված միտք, 
խոսք և գործ, պատ կեր և պա տում։ 

ը) Մշա կույ թը մարդ կային ստեղ ծա գոր ծու թյուն է` մարդ կային ինք նու թյան 
ու կեն սա կեր պի առ իմաս տու թյուն և ամե նայն առա քի նու թյուն ու բա րե կար
գու թյուն կրթու նակ։ 

Մարդ կային ինք նու թյանն ու կյան քին կրթա կա նու թյու նը, այս պի սով, բա ցա-
հայտ վում է որ պես մշա կույ թի է ա կան ու հենց նախ ընտ րե լիո րեն պի տո յա կան առանձ-
նա հատ կու թյուն, որ և է աց նում է մշա կույ թը որ պես այդ պի սին։

թ) Ի մի բե րե լով վե րո բե րյալ սահ մա նում նե րում հայ տո րոշ ված է ա կան առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը, կա րե լի է ամ րա գրել «մշա կույ թի» բնու թյու նը բա ցա հայ տող կամ 
«մշա կույ թի» որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը բա ցո րո շող մտքի կար ճա ռոտ 
բա նաձև։ Մշա կույ թը մարդ կային մտա, հո գե, ձե ռա կեր տու թյուն է` հո գե կե
ցույց ու կե նա րար և հենց կա տա րե լա գոր ծող մարդ կային ինք նու թյան գո յու
թյու նը, այ լի ու այ լոց հետ գո յակ ցու թյու նը։
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 Աստ` «հո գե կե ցույց», «կե նա րար» և «կա տա րե լա գոր ծող» բնո րո շե լով մշա կույ թը, նշ վում է 
նրա օգ տա կա րու թյան ու պի տա նիու թյան այն հնա րա վո րու թյուն նե րը, որոնք ան հրա ժեշտ ու 
նախ ընտ րե լի են մարդ կային հո գուն, մարմ նին, ինչ պես նաև հո գու ու մարմ նի միա վո րու թյունն 
ունե ցող և այդ կերպ ամ բող ջա կան նրա ինք նու թյան գո յու թյա նը և ոչ միայն ան հա տա կան, այլև 
հենց այ լի̀  ողջ բնաշ խար հի և այ լոց` ամե նայն մարդ կանց հետ իր գո յակ ցու թյանն ու կյան քին։ 
Ի սկ այդ առանձ նա հատ կու թյուն նե րը մշա կույ թի առն չու թյամբ նշ վում են որ պես բնո րո շիչ է ա-
կան հատ կա նիշ ներ, քան զի մար դու կող մից ստեղծ ված ամե նայ նը չէ, որ ար ժա նի է կոչ վել մշա-
կույթ։ Վե րը ակ նարկ վեց, որ մարդ կու թյան կյան քում ստեղծ վել ու իրա գործ վել են նաև մար դաս-
պան ու տան ջա րար միտք ու գոր ծու նե ու թյուն` վե րա բեր մունք, հա րա բե րու թյուն ու գոր ծո
ղու թյուն, որոն ցում և` հո գես պան, կեն սա կոր ծան, ոչնչա րար մտքեր, խոս քեր, տե սու թյուն ներ, 
կար գա վո րու թյուն, գոր ծիք ներ։ Մարդ կու թյան պատ մու թյու նից հայտ նի են արյու նար բու, նախ-
ճի րային ոգով դի տա վո րու թյան և ը ստ այդմ` ոճ րա գործ մտքե րի, տե սա կետ նե րի, գոր ծե րի̀  
իրենց զանգ վա ծային ը նդ գր կում նե րի ու սաստ կու թյան մեջ ցե ղաս պան կո տո րած նե րի օ րի նակ-
ներ, և հենց ժա մա նա կա կից պատ մու թյու նից գի տենք, որ երիտ թուր քե րի, հե տա գա յում նաև 
գեր մա նա ցի ֆա շիստ նե րի ու այ լոց կող մից ևս ստեղծ վել են մար դաս պա նու թյան մեջ շա րու-
նա կա բար ար վես տա վոր ման` կեն սա կոր ծան, ոչնչա րար ու հենց ցե ղաս պան մտքեր և նույ նիսկ 
հայե ցա կար գեր ու գոր ծիք ներ̀  գա զախ ցիկ ներ, վա ռա րան ներ, զանգ վա ծային ոչնչաց ման մի-
ջու կային, քի միա կան, կեն սա բա նա կան զեն քեր…։ Այ նինչ, մարդ կային հո գին` սիրտն ու միտ քը 
մշա կույթ է կա մե նում ան վա նել և հենց ան վա նում այն, ին չը սի րով ստեղծ վում ու ավե լա նում է 
մարդ կանց կյան քում որ պես մարդ կային ինք նու թյանն ու կյան քին ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի 
հո գե հա րա զատ իմաստ ու հոգևո րու թյուն, ին չին նա կա րող է նույն այդ սի րով վստա հել 
իր երե խայի ու հա րա զատ նե րի, մեր ձա վոր նե րի ու հե ռա վոր նե րի, ծա նոթ նե րի ու ան ծա նոթ նե րի, 
ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի, ողջ մարդ կու թյան ինք նու թյան` հո գու և հո գե մարմ նա վոր 
գո յու թյան, գո յակ ցու թյան ու փոխ գոր ծու նե ու թյան նպաս տա վո րու թյունն ու բա րե կար գու թյու-
նը, կրթու թյունն ու կա տա րե լա գոր ծու թյու նը̀  բո վան դա կու թյունն ու ըն թաց քը։ Եվ այս առն չու-
թյամբ մտո րում նե րի ու իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի բա ցա հայտ ման խորհր դա ծու թյուն նե րի 
մեջ է սու զում այն հար ցը, թե` արդյո՞ք մարդ կու թյան ողջ մշա կույ թը ներ կա յա նում է այդօրի-
նակ վստա հու թյուն առա ջաց նող իր «ա սե լի քում» բո վան դա կյալ հո գե կե ցույց ու կե նա րար և 
հենց հոգևոր կեն դա նու թյան կրթու նակ իր բուն իմաս տով ու իմաս տու թյան խորհր դով, թե՞ 
ը նդ հա կա ռա կը, նե րաշ խար հում ու ար տա քին գոր ծե լա կեր պում ամե նայն աշ խար հի ու ամեն քի 
(մարդ կանց) նկատ մամբ կր քոտ վե րա բեր մուն քի, այդ կերպ` հենց կր քոտ կեն դա նու թյան և իր 
դրսևո րում նե րում` չա րան շա նակ ու նան րան շա նակ119 մո լու թյան կրթու նակ, հո գե կոր ծան ու կեն-
սա կոր ծան, սկզբուն քո րեն ան հոգևոր և այդ կերպ` ունայն ու ան խոր հուրդ իր իմաս տով, ասել է 
թե` ան-իմաս տու թյամբ։

Մ շա կույթն իր բա րեն շա նակ բազ մա բո վան դա կու թյամբ է աց նող և ուրեմն` նրա է ա
կան հատ կու թյուն ներ են «հո գե կե ցույց» ու «կե նա րար» կրթու նա կու թյան ու կա տա
րե լա գործ ման զո րու թյուն նե րը մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի, «ներ քի նի» ու «ար-
տա քի նի» նկատ մամբ։ Ա հա վա սիկ, այս ը մբռ նումն օգ նում ու իմաս տային տե սա դաշտ 
(հո րի զոն) է բա ցում պատ մու թյան որ պես այդ պի սին` ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե-
լի պի տո յա կա նու թյամբ գո յու թյան իս կու թյան ևս մեկ առանձ նա հատ կու թյու նը հայ տող 

119 Նանրանշանակ – նանիր նշանակություն` դատարկ, փուչ, ունայն նշանակություն ունեցող, և կոնկրե-
տորեն` «նանրամոլություն»-ը նշանակում է` դատարկ, փուչ, ունայն բաների նկատմամբ մոլություն:
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իմաս տի, որում և̀  իմաս տու թյան խորհր դի բա ցո րոշ մա նը։ Եվ աստ` կր կին ան գամ ան-
հրա ժեշտ է նկատ վում ամ րա գրել, որ իմաս տու թյան այդ խորհուր դին այս հե տա զո տու-
թյու նում մենք հա սու ենք դառնում` կոնկ րե տո րեն Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն 
Հայոց» աշ խա տու թյու նից նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը և ը ստ այդ հայե ցա-
կար գի̀  պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյունն ուսում նա սի րե լով։ 

Այս պի սով, ո՞րն է Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գին բնո րոշ 
այդ առանձ նա հատ կու թյու նը հայ տող իմաս տու թյան խոր հուր դը։ Պատ մու թյունն 
իր կոչ մա նը հա րա զատ և ուրեմն` իր իս կա կան գո յու թյամբ ներ կա յա նում է 
մարդ կային ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի հա մար առ Ճշ մար տու թյունն ու Բա
րին` կրթա կան ու կա տա րե լա գոր ծող և որ պես այդ պի սին` հենց իս կա կան 
մշա կույթ։ Ի մի բե րե լով վե րոա սա ցյա լը̀  կա րե լի է ամ րա գրել, որ ը նդ հան րա պես` 
պատ մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` Խո րե նա ցու պատ մու թյու նը, ը ստ իր կոչ ման ու ը ստ 
այդմ` իս կու թյան, ժա մա նա կա հոս աշ խար հի ու մարդ կային կյան քի անցյալի ու 
նաև ներկայի մշա կու թո րեն նշա նա կա լի ներ կա յակցու թյունն է «ըն թեր ցա սէր» 
և իմաս տու թյան «ուսում նա սէր», առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան ներկրթու-
թյան ու կե նա գործ ման ձգ տող ամե նայն մարդ կանց։ «Մ շա կույ թի» բնու թյան ու այդ-
կերպ` նաև «մշա կու թո րեն նշա նա կա լիի» առն չու թյամբ վե րո շա րա դրյալ մեկ նո րո շու-
մից եզ րա կաց նե լով և նույ նիսկ կան խա հայ տե լով մե նա գրու թյան հա ջորդ գլուխ նե-
րում ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյան որոշ ար դյունք ներ, կա րե լի է առա վել բա ցո-
րո շու թյամբ հաս տա տա գրել, որ Պատ մա հոր պատ մա գի տա կան, որում և ներ հյու սյալ 
միաս նու թյամբ̀  նաև պատ մա փի լի սո փա յա կան հայե ցա կար գում պատմությունը 
ժամանակահոս աշխարհի ու մարդկային կյանքի էական եղելումի իսկության՝ 
անցյալի ու ներկայի կապակցված կարգավորությամբ մեկնահայտ իմաստի 
ու իմաստության խորհուրդի հոգեկեցույց ու կենարար ներկայությունն  է 
բարենշանակ հոգևորության հասկացման ու կենագործման ձգտող ամենայն 
ժամանակակիցներին ու սերունդներին:

18. Ի նչ պես և առա վել բա ցո րո շու թյամբ կներ կա յաց վի մե նա գրու թյան հե տա գա 
շա րա դրան քում, պատ մու թյունն իր իս կա կան գո յու թյան պա րա գա յում և կոնկ րե տո-
րեն` Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կը իրե նում և-կամ իրե նով պատմ-
վող բո վան դա կու թյամբ և պատ մու մի կեր պով կա րո՛ղ է կրթել և հենց կրթում ու աճեց-
նում է մարդ կային հա վա տը, հույսն ու սերն առ Ա ստ ված, նաև սե րը մարդ կանց նկատ-
մամբ և միտքն առ իմաս տու թյուն։ Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա կան եր կի նպա-
տա կային հղաց քի և հենց պատ մաի մաս տա սի րա կան հայե ցա կար գի, պատ մու թյունն 
իր նախ ընտ րե լի գո յու թյան պա րա գա յում կա րող է լի նել կրթա կան և հենց կրթա-
կան է մարդ կային մտքի, խոս քի, գոր ծի և բո վան դակ կեն սա կեր պի հա մար և որ պես 
այդ պի սին է «ըն թեր ցա սէր» և «ուսում նա սէր» յու րա քան չյու րի, ինչ պես նաև զա նա զա-
նա կերպ մեր ձա վո րու թյամբ, հա մա գո յակ ցու թյամբ ու հա մախմ բու թյամբ ամեն քի և՛ 
դի տա վո րու թյան, և՛ կեր պա ռու թյան, և՛ կա տա րու մի բո վան դակ խնդրա կար գում։

 Հայտ նի է, որ գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյու նը կրթում է զգաց մունք նե
րը, ապ րում նե րը և այս պես` հենց հո գին։ Գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյու նում 
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պատմ վում և-կամ աս ման է բեր վում ու ներ կա յա նում «եր կի աշ խար հի» եղե լու մը։ Ը ստ 
Ա րիս տո տե լի, «պոե տի խնդիրն է` խո սել ոչ իրա կան պա տա հու մի մա սին, այլ̀  թե ինչ 
կա րող է պա տա հել, հետևա բար̀  այն մա սին, ինչ հնա րա վոր է ը ստ հա վա նա կա նու-
թյան կամ ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան։ Պատ մի չը և պոե տը հենց տար բեր վում են մի մյան-
ցից նրա նով, որ առա ջի նը խո սում է իրա կան պա տա հու մի, իսկ երկ րոր դը̀  այն մա սին, 
ին չը կա րող է պա տա հել»120։ Ա րիս տո տելն այս տե ղից եզ րա կաց նում է. «Պոե զիան այս 
պատ ճա ռով փի լի սո փա յա կան ու լուրջ է, քան պատ մու թյու նը, քան զի պոե զիան առա-
վե լա պես խո սում է ընդ հա նուրի մա սին, պատ մու թյու նը̀  եզա կիի»121։ Եվ պար զա բա նե-
լով, նաև հիմ նա վո րում է իր եզ րա կա ցու թյու նը, ասե լով. «Ընդ հա նուրն այն է, ինչն ը ստ 
ան հրա ժեշ տու թյան կամ հա վա նա կա նու թյան այ սին չի (ան ձի և իրի բնու թյան նկա րա-
գրի)` պատ շաճ է խո սել կամ անել այս-այն, ին չին և ձգ տում է պոե զիան, տա լով անուն-
ներ, իսկ եզա կին` օ րի նակ, ինչ արեց Ալ կի վիա դը կամ ինչ պա տա հեց նրան»122։

 Պոե զիայի և պատ մու թյան կո չու մի ու իս կու թյան բա ցո րոշ մանն է ուղ ղորդ ված 
Ա րիս տո տե լի այն միտ քը, որ պոե զիան գործ ունի ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան կամ հա-
վա նա կա նու թյան հնա րա վոր եղե լու մի, իսկ պատ մու թյու նը̀  իրա կան եղե լու մի հետ։ 
Ը ստ իս, կա րե լի է հաս կա նալ Ա րիս տո տե լի եզ րա կա ցու թյունն ու պատ ճա ռա բա նու-
թյու նը և, այ նուա մե նայ նիվ, չհա մա ձայ նել̀  ը ստ ամե նայ նի ու ան վե րա պահ, պոե զիա-
յում աս վո ղի̀  առա վել ընդ հա նուր և պատ մու թյու նում աս վո ղի̀  եզա կի բնույ թի, ուս տի 
և պոե զիայի̀  առա վել և պատ մու թյան` նվազ փի լի սո փա յա կան լի նե լու վե րա բե րյալ։ 
Ոչ բո լոր պատ մու թյուն ներն են, որ աս ման բե րե լով կյան քի եղե լու մի և նրա նում` իրա-
դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի իս կու թյուն, կողմ նո րոշ ված ու սպառ ված են լոկ եզա կի 
իմաստ, վե րա բե րու թյուն և հենց նշա նա կա լիու թյուն բա ցա հայ տե լով։

 Պոե զիայի ու պատ մու թյան գո յու թյան կո չու մի և իս կու թյու նը հայ տող իմաս տու-
թյան խորհր դի խնդրա կար գում հաս կաց ման ձգ տող խորհր դա ծու թյան ու մեկ նո ղա-
բար բա ցո րոշ մանն ուղղ ված մտո րում նե րում կա րե լի է ու հարկ է ամ րա գրել, որ գե-
ղար վես տա կան տեքս տը ապր ված է ա կա նի ար տա հայ տու թյունն է և ան մի ջա կա-
նո րեն չի վե րա բե րում իրա կան և-կամ ար տա քին աշ խար հին, այլ̀  ուղ ղա կիո րեն կեր-
պա գոր ծում է «եր կի աշ խար հը» և, որ ամե նա կարևորն է, մարդ կային ինք նու թյան ու 
կյան քի է ա կա նո րեն նշա նա կա լի դիտ վող ու ներապրվող եղե լու մի̀  այդ նշա նա կա լիու-
թյամբ իսկ` խոր հուրդ հայ տող իմաս տի հյու սումն է` հնա րա ծո, խորհր դան շա նային 
իր կեր պա վոր մամբ։ Տեքս տի և-կամ տեքս տով բուն ասու մը, որ հյու սյալ է ներքին ու 
արտաքին կյան քի̀  երկուստեք իրա կան կամ հնարավոր եղե լու մից ապր ված է ա կա
նի ան կեղծ խոս տո վա նու թյամբ, ուղ ղա կիո րեն վե րա բե րե լով ու նկա րա գրե լով` պա-
տու մա կեր պե լով ու ներ-կա յաց նե լով հնա րո վի ու խորհր դան շա նային «եր կի աշ խար-
հը», ինչ պես և նշում է «տեքս տի ֆե նո մե նո լո գիա կան հեր մենև տի կայի» իր հայե ցա-

120 Аристотель, Сочинения, М., 1984, т. 4, с. 655; փոքր-ինչ ճշգրտումների առումով տե՛ս նաև` Арис-
тотель, Риторика, Поэтика, пер. и примеч. Цыбенко О. П. (Риторика) и Аппельрот В. Г. (Поэтика), М., 
2000, с. 157.
121 Նույն տեղում:
122 Նույն տեղում:
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կար գում Պ. Ռիկյո րը̀  տեքս տի չորս առանձ նա հատ կու թյուն նե րի իր բա ցո րոշ ման մեջ, 
ամենևին էլ ուղ ղա կի և-կամ մատ նան շա կան (ostensive) վե րա բե րու թյան հա րա բե րու-
թյամբ չէ ար տա քին ու իրա կան աշ խար հին, որում և̀  իրա կան կյան քի եղե լու մին123։ 
Վե րա բե րու թյան հնա րա վո րու թյուն և-կամ ճշմա րիտ եղե լու թյուն պետք է որո նել ու 
հայտ նա բե րել միայն «եր կի աշ խար հի» եղե լու մի այ լա բա նու թյամբ` ըն թեր ցա
սե րի հաս կաց ման սի րուն մա տուց վող ու նաև մատ չե լի իս կու թյան առու մով` 
որ պես հենց ներքին ու արտաքին և երկուստեք իրա կան կյան քի եղե լու մի իս կու
թյուն և-կամ իս կու թյան կա յաց ման հնա րա վո րու թյուն։ 

Այս տեղ ու հի մա հարկ է հս տակ ամ րա գրել, որ ի հա մե մատ գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյան և նրա նում` գե ղար վես տա կան պատ մո ղու թյան, վե րոն շյալ կրթու-
թյունն առա վել չա փով ու իր բո լո րա տե սակ հնա րա վո րու թյուն նե րով, այն է` առ Ա ստ-
ված հա վա տի, հույ սի, սի րո ու մար դա սի րու թյան, որին և հե նա ցյալ̀  մտքի ու բո վան-
դակ կեն սա կեր պի առ իմաս տու թյուն կրթու թյու նը, իրա գոր ծում է պատ մու թյու նը, 
քան զի այդ ամե նը գի տակ ցում է որ պես իր «ա նե լիք», որը և իրա գոր ծում է կա մային 
ու բա նա կա նո րեն կազ մա կերպ ված ուղ ղորդ վա ծու թյամբ, այն է` դի տա վո րու թյամբ, 
կեր պա րա նու մով ու կա տա րու մով։ Եվ այդ ամե նը պատ մու թյունն իրա գոր ծում է հենց 
իրա կան կյան քի̀  ի բա րին նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը 
հաս կա նա լով ու պա տու մա կերպ հյու սե լով իրե նում և այդ իմաս տում ներ կա ու այն որ-
պես այդ պի սին` պատ մար ժան իմաստ, կա յաց նող իմաս տու թյան խոր հուր դը մեկ-
նո ղա բար բա ցո րո շե լով, իրե նում և-կամ իրե նով ար տա-հայ տե լով ու «յան դի ման կա-
ցու ցա նե լով» ըն թեր ցա սեր ան ձի հաս կաց ման սի րով և «ուշ»-ով արթ նա ցյալ «ա չաց 
մտաց»։ Ի սկ գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյու նը այդ կրթա կա նու թյունն իրա գոր ծում 
է իր խորհր դան շա նային կեր պա վո րու թյան մեջ զուտ հնա րո վի կյան քի բա րեն շա
նակ եղե լու մի իմաս տը իրե նում և-կամ իրե նով ներ-կա յաց նե լով։ Եվ հարկ է ասել, 
որ գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյու նում հնա րա ծո կյան քի եղե լու մի ներկա յա ցումն 
իր խորհր դան շա նային կեր պա ռու թյամբ կա րող է լի նել գու ցե լիո վին, գու ցե մա սամբ, 
գու ցե ոչ ամենևին` իրա կան, գուցե միմիայն հնարավոր կյան քի իս կու թյուն հայ տող 
իր իմաս տով և-կամ իմաս տու թյան խորհր դով, և ուրեմն` կա րող է լի նել հենց հե ղի նակ 
ան ձի զուտ հե տաքրք րու թյուն և ոչ ամենևին և ոչ հա ճախ, բա րեն շա նակ կրթա կա
նու թյան առու մով, հա տուկ դի տա վո րու թյուն, կեր պա րա նում ու կա տա րում, 
ինչ պես որ այն իր ան հրա ժեշ տու թյամբ ու նաև նախ ընտ րե լիու թյամբ և ամե
նայն իրաց պա րա գա յում` «մար դա սի րու թյան» ու ը ստ այդմ` «ար դա րու թյան» 
հոգևոր զգաց մուն քի ու իդե այի մտա հայեց մանն ու կե նա գործ մա նը հե տա
մուտ հո ժա րա կա մու թյամբ ու ազա տու թյամբ` կա րող էր լի նել պատ մու թյու
նում, մշա կու թային, հու մա նի տար կամ սո ցիա լա կան գի տու թյուն նե րում։

123 Տե՛ս Ricoeur P., The model of the text: meaningful action considered as a text – Ricoeur P., 
Hermeneutics and the human Scien ces, Cambridge, 1982, p. 198-203: Քոչարյան Ռ., Բանա խո սության 
և տեքստի առանձնահատկությունները Պ. Ռիկյորի «տեքստի ֆենոմե նոլո գիական հեր մենևտիկայի» 
հայեցակարգում – Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, գիտա ժողովի նյութեր, «Եվրոպրինտ», Եր., 
2013, էջ 196-197:
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 Կա րե լի է ասել նաև ավե լին` պատ մու թյու նը, այն պես ինչ պես այն ներ կա յա նում է 
Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում ու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար-
գում, նույ նիսկ գե ղար վես տա կան և-կամ հնա րա ծո ու առաս պե լա կան գրա կա նու թյան 
մի ջո ցով իրա գործ վող այդ կրթու թյունն է շտ կում, ճշմար տում և նույ նո րեն կա տա րու մի 
հասց նում` ի կա տա րե լու թյուն հա վա տի, հույ սի, սի րո, ինչ պես նաև առա քի նու թյամբ 
կար գա վոր ու հենց բա րե կարգ` խո հեմ ու պար կեշտ զգաց մուն քի ու ապ րու մի, մտքի, 
խոս քի ու գոր ծի և բո վան դակ կյան քի։ Ը ստ Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա-
կար գի, պատ մու թյունն իր իս կա կան գո յու թյան պա րա գա յում ճշմար տում ու 
լրու մի է բե րում նաև գե ղար վես տա կան ու նաև առաս պե լա կան գրա կա նու
թյան կրթա կա նու թյու նը և նրա նով ներկրթյալն ան դրա դար ձում բուն մարդ
կային ինք նու թյանն ու կյան քին և ոչ այլևս` ինք նու թյան ու կյան քի պատ րան
քին։ Ի հա վե լումն ասա ցյա լի̀  հարկ է նաև ամ րա գրել, որ գե ղար վես տա կան գրա կա-
նու թյամբ ման կուց կրթ վում են ամեն քը և նրա բուն կո չու մը և ը ստ այդմ` կա տա րու-
մի իս կու թյու նը, այն է` մարդ կային կյան քի ու բո վան դակ կեն սա կեր պի է ա կա նո րեն 
նշա նա կա լիի ներքննա կան հաս կա ցումն ու բա րեն շա նակ հնա րա վո րու թյուն նե րի 
խորհր դան շա նա կո րեն բա ցա հայ տու մը, ը ստ է ու թյան, «եր կի աշ խար հի» ու նրա նում 
հնա րա ծո կյան քի հա մար չէ, այլ̀  հենց իրա կան մարդ կային ու նաև մշա կու թային 
ինք նու թյան և կյան քի ներ կա ու ապա գա լի նե լու թյան, ի սպաս որին իր պատ մո
ղու թյան վար դա պե տա կան եղա նա կի̀  ոչ սոսկ գե ղար վես տա կան, այլև հենց իս կո-
րեն գի տա կան ար վես տա վո րու թյամբ և պատմ վող բո վան դա կու թյամբ` իս կու թյան 
ու իմաս տու թյան խոր հուր դի հաս կաց մանն ու մեկ նո րոշ մանն ուղ ղորդ ված իր դի տա-
վո րու թյու նը և ը ստ այդմ` կե պա րա նումն ու բուն կա տա րումն է իմա նա լի դարձ նում 
Մով սես Խո րե նա ցին իր եր կում ու դրա նում բո վան դա կյալ իր պատ մա գի տա կան հայե-
ցա կար գում։ 

19. Ը նդ հան րա պես` ողջ մշա կույ թը և կոնկ րե տո րեն` մշա կու թային տեքս
տերն ու հենց պատ մու թյու նը ապր ված, մտած ված, է ա կա նի ար տա հայ տու
թյուն ներ են և որ պես այդ պի սին օ ժտ ված լի նե լով մարդ կանց, սե րունդ նե րին 
և հենց մեզ պի տա նի ու օգ տա կար ասե լիք հա ղոր դե լու կա րո ղու թյամբ` կո չում 
են մեզ ունկնդ րու թյան և հաս կաց ման։ Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը 
և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյու նը իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լու թյան և 
ուրեմն` իր իս կա կան գո յու թյան կար գում պատ մում է բո վան դակ կյան քի և կոնկ րե տո-
րեն` հայոց կյան քի մշա կու թո րեն նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, 
ը նդ սմին, իրե նում կազ մա կեր պե լով պատմ վող այդ իս կու թյան ի հայտ և ի ներ կա յու-
թյուն գա լը հնա րա վո րող ու ապա հո վող իր պատ մու մի կամ պատ մո ղու թյան կերպ, 
նաև ակն կա լե լով ու սի րո հոր դո րով կյան քի կո չե լով որո շա կի պայ ման ներ։ Այդ ի՞նչ 
պատ մու մի կեր պի ու պայ ման նե րի մա սին է խոս քը, որոնց դեպ քում միայն հնա րա-
վոր վում ու ապա հով վում է իս կու թյան գո յու թյունն ըն թեր ցո ղին` իս կու թյան ներ-
կա յու թյու նը մարդ կային ինք նու թյա նը։ 

Հարկ է նկա տի ունե նալ, որ պատ մու թյամբ աս ման բեր վող իս կու թյան ի հայտ ու ի 
ներ կա յու թյուն գալն ըն թեր ցո ղին հնա րա վո րող ու ապա հո վող առաջ նա հեր թո րեն ան-
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հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լիո րեն պի տո յա կան գոր ծո նը հենց տեքս տի բա ցու թյունն է 
ըն թեր ցո ղի նկատ մամբ։ Ի սկ ո՞րն է և որ պի սի՞ն է պատ մու մի այն կեր պը, որ և ներ կա-
յա նում է որ պես տեքս տի բա ցու թյուն ըն թեր ցո ղին։ Պատ մու մի կամ պատ մո ղու թյան 
այն կեր պը, որ և ներ կա յա նում է որ պես տեքս տի բա ցու թյուն, հենց մեկ նո ղու թյունն 
է։ Պատ մու թյունն իր պատ մու մը կազ մա կեր պում է (պե՛տք է կազ մա կեր պի) առաջ-
նա հեր թո րեն` իրե նում ևկամ իրե նով պատմ վող ու ներ կա յու թյան կոչ վող իս
կու թյանն ու իմաս տու թյան խոր հուր դին հա մա պա տաս խան մեկ նո ղու թյամբ, 
որով և հնա րա վո րում ու ապա հո վում է իս կու թյան գո յու թյունն ու հենց ներ
կա յու թյունն ըն թեր ցո ղին։ Պատ մու թյունն իր պատ մու մը կազ մա կեր պում է աս-
ման բեր վող իս կու թյանն ու իմաս տու թյան խոր հուր դին` այ լոց հաս կաց ման ձգտ մանն 
ու սի րուն և հենց սի րով իմաստ նա ցյալ մտքին, որով և̀  ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի 
բա ցու թյան ու հաս կաց ման կա րո ղու թյա նը, սկզբուն քո րեն մատ չե լիու թյան և-կամ հա-
ղոր դակ ցա կա նու թյան հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռող մեկ նո ղու թյամբ։ 

Իս կու թյան գո յու թյու նը և հենց ներ կա յու թյու նը ըն թեր ցո ղին հնա րա վո րող ու 
ապա հո վող սկզբուն քային ու առաջ նային գոր ծո նի̀  ըն թեր ցո ղի նկատ մամբ տեքս-
տի նախ ընտ րե լի բա ցու թյան հետ մեկ տեղ, ան հրա ժեշտ պայ ման է` տեքս տում աս-
վո ղի նկատ մամբ ըն թեր ցո ղի ադեկ վատ ու նաև նախ ընտ րե լի հա մա բա ցու
թյունն ու հա սո ղու թյու նը (разумение)։ Մար դը որ պես այդ պի սին սկզբուն քո րեն 
ունի և ուրեմն` ըն թեր ցող ան ձինք ունեն պատ մու թյամբ, տեքստամշա կույ թով և, ընդ-
հանրապես, ողջ մշա կույ թով փո խանց վող̀  մտած ված, ապր ված է ա կա նը և այս-
կերպ` պի տա նին ու օգ տա կարն ըն կա լե լու կա րո ղու թյու նը, և խնդիրն այս պի սով 
հետևյալն է. բաց վա՞ծ է, արդյոք, ըն թեր ցո ղը մշակույթով կամ կոնկրետորեն տեքս-
տով հա ղորդ վող իմաս տի ըն կալ ման հա մար, ադեկ վա՞տ է, արդյոք, նրա բա ցու թյու նը 
մշակույթի կամ տեքս տի̀  առ «ըն թեր ցող» բա ցու թյան նկատ մամբ թե` ան հա մա-
պա տաս խան և-կամ փակ։ Ա րդյոք ան հրա ժեշտ չէ՞ «ըն թեր ցո ղին» և ուրեմն` նաև մեզ 
որո շա կի ինք նա կազ մա կեր պում, երբ ինք ներս մեզ կկազ մա կեր պենք հա ղորդ վող 
իմաս տին հա մա պա տաս խան ըն կա լո ղա կան բաց ված քով, այլ ոչ թե մնա լով ան-
պատ րաստ` հա ղորդ վո ղը կձևենք ինք նա կա մու թյամբ և սոսկ կա մա յա կա նո րեն, ըն-
կալ ման ար դյուն քում ինք ներս չփոխ վե լով ու չի մաստ նա նա լով, այլ̀  մնա լով ինք ներս 
մեր սահ ման նե րում, այն պի սին, ինչ պի սին կայինք նաև մինչև հաս կա նա լը, որով հետև 
հա ղորդ վո ղի տե սա դաշ տը չպահ պա նե լով` չըն կա լե ցինք բաց վող նշա նա կու թյու նը 
«աշ խար հում մարդ կային ինք նու թյան և հենց մեր գո յու թյան» (ո րում և̀  մեր ինք-
նու թյան ու կեն սա կեր պի) ը նտ րու թյան ու կա տա րու մի առու մով հնա րա վոր առա
վել բա րի կար գա վո րու թյան ու նո րա հայ տու թյան մեջ, որ պես մեզ հա մար նոր 
ու այլ և հենց առա վել բա րե կարգ, ին չը կա րող էր վե րա փո խել մեզ դե պի առա վել 
առա քի նի և մար դու կոչ մա նը հա մա պա տաս խան, այ սու̀  մար դուն իս կո րեն առինք
նող կե ցո ղու թյուն։ Հարկ է ամ րա գրել, որ երբ աս վում է` իս կու թյան գո յու թյունն ըն
թեր ցո ղին, որ պես այդ պի սին պետք է հաս կա նալ̀  իս կու թյան` ըն թեր ցո ղին ի ներ
կա յու թյուն կա յա նա լը և այդ կերպ` կա տա րու մի գա լը հենց ըն թեր ցո ղի մաս
նակ ցու թյամբ` բա ցու թյամբ ու հաս կաց մամբ։ Ի նչ պես և կա րե լի է ուսա նել Հ.-Գ. 
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Գա դա մե րի փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գից և աստ` պատ մու թյու-
նում հաս կաց ման ու մեկ նու թյան ներ հյուս վա ծու թյան հեր մենև տի կա կան խնդրա կար-
գի առն չու թյամբ որ պես մտքի բա նաձև ամ րա գրել, իս կու թյան գո յու թյունն ըն թեր
ցո ղին հնա րա վոր վե լով ու ապա հով վե լով ըն թեր ցո ղի բա ցու թյան, հաս կաց
ման սի րո ու ջան քի մաս նակ ցու թյամբ, կա տա րու մի է բե րում իս կու թյան ներ
կա յու թյու նը ըն թեր ցո ղին` մտքին, հո գուն ու կյան քին։ 

Ի մի բե րե լով վե րոա սա ցյա լը, կա րե լի է նաև ամ րա գրել, որ ը ստ Մով սես Խո րե նա-
ցու, պատ մու թյան հաս կաց ման հա մար ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լիո րեն պի տո յա-
կան այս եր կու գոր ծոն նե րը նկա տի ունե ցող պատ մո ղու թյամբ հյուս ված` ճշմա րիտ ու 
նախ ընտ րե լի պատ մու թյու նը` իս կու թյուն հայ տող մեկ նո ղու թյամբ ուղ ղա բա
նող ու այ լա բա նող մեկմիաս նա կան իր իմաս տի ուղիղ դրված քով ու լրի վու
թյամբ հղված է իր նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղին124, ամենևին չմեր ժե լով նաև այդ 
նախ ընտ րե լի բա ցու թյանն ու հաս կաց մա նը դեռ ան պատ րաստ կամ ոչ-լիո վին պատ-
րաստ` հնա րա վոր այլ ևս ըն թեր ցո ղին։

20. Մարդ կային ան ձի ինք նու թյան կե ցո ղու թյունն ու կեն սաշ խար հը և այ լոց հետ 
հա մա կե ցու թյունն ի բա րին կար գա վո րե լու դի տա վո րու թյու նը, կեր պա րա նու մը և կա-
տա րու մը պատ մու թյան` ը ստ իր կոչ ման ու իս կու թյան և ուրեմն` իս կա կան գո յու թյան 
հա մար ունի վեր սալ է։ Պատ մու թյուն նե րը որ պես պատմ ված ևկամ պատմ վող 
բո վան դա կու թյուն` մշա կու թո րեն նշա նա կա լիի ասում ներ են։ Դրա հետ մեկ տեղ 
հարկ է նաև ամ րա գրել, որ պատ մու թյուն նե րը ոչ միայն որ պես պատ մե լիք ու պատմ-
վող բո վան դա կու թյուն, այլև որ պես նաև պատ մում` իրենց պատ մո ղա կան կեր
պում ևս նշա նա կա լի ևկամ մշա կու թո րեն նշա նա կա լի ասում ներ են։ 

Արդ̀  կա րե լի է ամ րա գրել, որ պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին` իր սկզբուն
քային կոչ մա նը հա մա պա տաս խան գո յու թյամբ և ուրեմն` իր իս կա կան գո յու
թյան կեր պում, իրե նով ևկամ իրե նում պատմ վո ղի ու պատ մու մի միաս նու
թյամբ` մշա կու թո րեն նշա նա կա լիի` ադեկ վատ ու հենց նույ նո րեն նշա նա կա լի 
կեր պով «ասում» է։ Նկա տենք նաև, որ պատ մու թյուն նե րը ոչ միայն իրենց զուտ իս-
կա կան գո յու թյան մեջ, այլև եղե լա կան կոնկ րետ դրսևո րում նե րում իրենց մա սամբ իս-
կա կան և մա սամբ անիս կա կան գո յու թյան միա խառնու թյան մեջ̀  նշա նա կա լի ասում-
ներ են, և կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի հա մայ նա պա տում և-կամ դրվա գա պա տում 
այդ պատ մու թյուն նե րում ի պահ, ըն թեր ցա սեր և իմաս տու թյան ուսում նա սեր սե-
րունդ նե րին հղվա ծու թյամբ ու ի հայտ բեր վե լու հնա րա վո րու թյամբ, ներ կա են 
իմաս տու թյան խոր հուրդ ներ։

 Մե նա գրու թյու նում կբա ցա հայտ վի, որ կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու պատ-
մու թյա նը բնո րոշ է, իսկ աստ` հնա րա վո րու թյուն ունենք հա կիրճ ը նդ հան րա պես` 
«պատ մու թյան» սե ռի վե րա բե րյալ նույն պես ասել, որ պատ մու թյու նը որ պես այդ-

124 Այս մասին տե՛ս հաջորդ ենթավերնագրում, տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հերմենևտիկական 
իրադրությունը և «պատմության ընթերցողը» Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայե ցա կարգում 
– Գիտական հոդվածների ժողովածու, Գիտակրթական Միջազգային Կենտրոն ՀՀ ԳԱԱ, «Զանգակ», 
Եր., 2014, էջ 232-243:
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պի սին` իր իս կու թյան ան հրա ժեշտ պի տո յա կա նու թյամբ ու նաև նախ ընտ րե լի գո յու-
թյամբ (և ուրեմն` այդ կերպ եղե լա կա նա ցած յու րա քան չյուր պատ մու թյուն) կա րող է 
ներ կա յա նալ և իր կոչ մամբ, իրա վամբ ու ար դա րու թյամբ հարկ է, որ սկզբուն քո րեն 
ներ կա յա նա մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի իս կու թյուն ու իմաս տու թյան 
խոր հուրդ պա հող և հայտ նե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռող իր լի նե լու թյամբ։ 
Մարդ կանց հա մար իսկ նա խա տես ված և իրե նում խոր հուրդ պա հող իր բնու թյամբ ու 
գո յու թյամբ̀  պատ մու թյու նը իս կու թյուն և նրա լրում որո նող է` ը ստ մարդ կային 
կա րո ղու թյան։ Ը ստ այդմ կազ մա կերպ ված ըն թեր ցո ղի բա ցու թյան նկատ մամբ 
պատ մու թյու նը ցու ցա բե րում է նշա նա կու թյուն։ Պատ մու թյու նը, որ պես մարդ կային 
ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լում և հենց կոնկ րետ իրա դար ձու-
թյուն ներ ու գոր ծեր կեր պա ցյալ է ու թյուն ու հենց իս կու թյուն, ան հրա ժեշ տո րեն 
դառնում է հաս կաց ման ու մեկ նու թյան են թա կա բանակեր պու թյուն և ար դեն հաս-
կաց վող ու մեկնվող «բան»-ում` խոր հուրդ ու իմաս տու թյուն։ Պատ մու թյու նը մարդ
կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու մի իս կու թյուն և խոր հուրդ 
պա հող ու հայտ նե լու կա րո ղու թյուն ունե ցող իր լի նե լու թյամբ ըն թեր ցո ղի 
նկատ մամբ ցու ցա բե րում է նշա նա կու թյուն և ան հրա ժեշ տո րեն դառնում հաս
կաց ման ու մեկ նու թյան թե մա։ 

21. Պատ մու թյունն ինքն է կա յա նում որ պես կյան քի եղե լու մի իս կու թյան և 
խոր հուր դի հաս կա ցում ու մեկ նու թյուն։ Իր գո յա կեր պու թյան իմաս տային բնու-
թյան առանձ նա հատ կու թյամբ, այդ իմաս տում հենց իս կու թյուն ու խոր հուրդ պա հող 
ու հայտ նող իր է ու թյամբ̀  պատ մու թյու նը հենց ինքն է կա յա նում այն կերպ, որ իրե նում 
ան հրա ժեշ տո րեն ու նաև նախ ընտ րե լիո րեն ներ հյուս ված ունի հաս կաց ման ու մեկ-
նա բա նու թյան խնդրա կար գը և ապա` որ պես ար դեն պատ մա կան տեքստ ներ կա յա-
նում է ըն թեր ցո ղին` նույ նա բար որ պես հաս կաց ման ու մեկ նու թյան են թա կա գո յա վոր̀  
պատմ վող բո վան դա կու թյուն ու պատ մում։

 Պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան խնդրա կար գում մեկ նա բա նու թյան 
ներ հյուս վա ծու թյան վե րա բե րյալ վկա յու թյանն ենք առնչ վում ան գլիա ցի հայտ նի 
պատ մա բան Ռ. Կո լինգ վու դի պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում։ Պատ մա գի տու-
թյան հա մար սկզբնա րար նշա նա կու թյուն ունե ցող̀  պատ մու թյան հին հույ նե րի ը մբռն-
մա նը հետևե լով, ինչ պես և բազ մա թիվ այլ պատ միչ ներ ու պատ մա բան ներ, նա իր 
«Պատ մու թյան իդե ան» աշ խա տու թյու նում պատ մու թյու նը ոչ նրանց հետ նույ նա կա-
նու թյամբ, այլ̀  սկզբուն քային ու է ու թե նա կան իր նշա նա կու թյամբ հաս կա նում է որ պես 
հե տա զո տու թյուն125` մշա կու թային պատ մա կան հետ քե րի փաս տա կան տվյալ
նե րը որ պես մեկ նա կետ ունե ցող որո նում, հե տա զո տու թյան ար դյուն քում իրա
գոր ծե լով մշա կու թային այդ հետ քե րը թո ղած մարդ կային ինք նու թյան ու կեն
սա կեր պի որ պի սու թյու նը բա ցա հայ տող իմաստ նե րի գտա նում։ «Գի տու թյու նը 
որո նում է և այդ առու մով` պատ մու թյու նը գի տու թյուն է։ … Պատ մու թյու նը գի տու թյուն 
է res gestae-ի վե րա բե րյալ, փորձ է` պա տաս խա նել ան ցյա լում կա տար ված մարդ-

125 Տե՛ս Коллингвуд Р. Дж., Идея истории. Автобиография, М., Наука, 1980, էջ 12, 19:
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կային գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ հար ցին»126։ Եվ այդ հե տա զո տու թյան կա տա-
րումն իրա գոր ծող մե թո դի առն չու թյամբ Ռ. Կո լինգ վու դը գրում է. «Պատ մու թյու նը 
փաս տա կան տվյալ նե րի (evidence) մեկ նա բա նու թյուն է»127 (ընդգծու մը իմն է` Ռ. 
Ք.)։ Ի սկ մի քա նի տող ներքև նաև ավե լաց նում է. «… պատ մա բան նե րը կհա մա ձայն-
վեն, որ պատ մա կան ըն թա ցա կար գը կամ մե թո դը, ը ստ է ու թյան, բո վան դակ վում է 
փաս տա կան տվյալ նե րի մեկ նա բա նու թյան մեջ»128։ Եվ բնա կա նա բար, որ պես զի ինչ-
որ բան մեկ նա բան վի, այն պետք է հաս կաց վի։ Ի նչ պես տես նում ենք, Կո լինգ վու դի 
պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյան գո յու թյու նում հեր մենև տի կա կան 
խնդրա կար գի ներ կա յու թյու նը ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի մե թո դի խնդիր է իս կու-
թյան բա ցա հայտ ման, որով և̀  պատ մու թյան որ պես գի տու թյուն գո յու թյան ու կա տա-
րե լա գործ ման հա րա կա յու թյան։

 Հայտ նի միջ նա դա րա գետ և պատ մու թյան տե սա բան Մարկ Բլոկն իր «Պատ մու-
թյան ջա տա գո վու թյուն» եր կի ողջ շա րա դրան քում ը նդ հան րա կա նաց ված տե սու-
թյամբ ար տա հայտ վե լով ամե նայն հնա րա վոր պատ մու թյան վե րա բե րյալ̀  թե ինչ պես 
է այն որ պես այդ պի սին գո յա նում` հե տա զո տող ու ստեղ ծա գոր ծող պատ մա բա նի 
պա րա գա յում, և թե ինչ պես է այն ներ կա յա նում` ըն թեր ցո ղի պա րա գա յում, հաս
կաց ման ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին նշում է եր բեմն 
ուղ ղա կիո րեն129 և մնա ցյալ այլ է ջե րում` նաև անուղ ղա կիո րեն, սկզբուն քո րեն պատ-
մու թյան հաս կաց ման խնդրա կար գում նշե լով պատ մու թյան մի ջո ցով` ներ կայի և 
դրա հետ մեկ տեղ̀  ներ կայի կա րի քով` պատ մու թյան հաս կաց ման մա սին։ Նա իր 
այլ աշ խա տու թյուն նե րում ևս` կոնկ րետ պատ մա կան իրո ղու թյուն նե րի, ան գիր և-կամ 
գրա վոր աղ բյուր նե րից ու վկա յու թյուն նե րից, մշա կու թային ու քա ղա քակրթա կան 
և ուրեմն` պատ մա կան հետ քե րից իմա նա լի իս կու թյուն նե րի ու իմաստ նե րի բա ցա-
հայտ ման վե րա բե րյալ խո սե լիս, նշում է հենց «հաս կաց ման» ու «մեկ նա բա նու թյան» 
ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Նրա պատ մա տե սա կան բնույ թի դի տար կում ներն ու մտո-
րում ներն, ը ստ է ու թյան, ներ կա յա նում են որ պես պատ մա գի տու թյան ան հրա ժեշտ 
ու նախ ընտ րե լիո րեն պի տո յա կան գո յու թյան կեր պի հաս կաց մանն ու մեկ նո ղա բար 
բա ցո րոշ մանն ուղղ ված խորհր դա ծու թյուն ներ։ «… Բա զում իր աշ խա տանք նե րին Բլո-
կը նա խա դրում է «դի տո ղու թյուն ներ մե թո դի վե րա բե րյալ»»130։ Պատ մա տե սա կան 
բնույ թի իր եր կում հե տա զո տե լով բուն պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին և այլ ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րում հե տա զո տե լով պատ մա կան տար բեր կոնկ րետ իրո ղու թյուն-
ներ, նա ան դրա դառնում է պատ մու թյան տե սու թյան սկզբուն քային հար ցե րին, որով 

126 Նույն տեղում, էջ 13:
127 Նույն տեղում:
128 Նույն տեղում: Կարելի է հասկանալ և, այնուամենայնիվ, չհամաձայնել հայտնի միջնա դա րագետ 
Ա. Յա. Գուրևիչի տեսակետի հետ, ըստ որի` Ռ. Կոլինգվուդի «Պատմության իդեան» երկի «պաթոսը 
պատմության որպես գիտություն հնարավորության ժխտումն է» (Гуревич А. Я., М. Блок и «Апология 
истории» – Блок М., Апология истории, М., 1986, с. 190):
129 Տե՛ս Блок М., Апология истории, М., 1986, էջ 10,11, 25-27, 29, 32, 33, 38, 80, 82:
130 Гуревич А. Я., М. Блок и «Апология истории» – Блок М., Апология истории, М., 1986, с.197.
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և̀  իրա գործ վում է պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան ինք նա հաս կա ցում և 
պատ մու թյան որ պես գի տու թյուն կա յաց ման առա վել ու հենց նախ ընտ րե լի հնա րա-
վո րու թյուն նե րի բա ցա հայ տում։ Կա րե լի է նկա տել ու եզ րա կաց նել, որ այդ ամե նով նա 
խոս տո վա նում է պատ մու թյան բո վան դակ խնդրա կար գում հաս կաց ման ու մեկ նա բա-
նու թյան, այ սու և̀  հեր մենև տի կայի խնդրա կար գի, ան հրա ժեշ տո րեն ու նաև նախ ընտ-
րե լիո րեն ներ հյուս վա ծու թյու նը։

 Կա րե լի է ամ րա գրել, որ հաս կաց ման ձգ տող և հաս կաց մամբ իսկ` իմաս տու թյուն 
ուսա նել կա մե ցող ամեն քի և, ան շուշտ, հե տա զո տո ղի, կն շա նա կի̀  նաև պատ մա
գի տու թյան ու հենց պատ մու թյան իմաս տա սի րու թյան, խնդի րը իրե նում խոր
հուրդ ունե ցող եղե լա պա տու մի և ուրեմն` խորհր դա վոր պատ մու թյան հաս կա
ցումն ու մեկ նու թյունն է և այդ հաս կաց ման ու մեկ նու թյան մեջ̀  պատ մու թյան 
իս կու թյան, նրա նում ի պահ և ի հայտ խոր հուր դի բա ցո րո շու մը։ 

22. Պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է որ պես հաս կաց ման են թա կա փոր ձա
ռու թյուն, հայտ նա ցույց է անում նշա նա կա լի խոր հուրդ և նրա ըն թերց մամբ̀  հաս-
կաց վում է իմաս տու թյուն։ Պատ մու թյու նը, որ պես «հաս կա ցող» և «մեկ նող», ուղ-
ղորդ վում է իմաս տի ըն կալ մա նը և իմաստ նաց մա նը։ Պատ մու թյու նը և նրա նում` 
պատմվող «ա սե լի քը» որ պես ըն թեր ցող ան ձին ժա մա նա կա կից, իր այդ բնույ
թով իսկ մեկ նո ղա կան է։ Ի նչ պես և սկզբում աս վեց, պատ մու թյան հա րա բե րու-
թյու նը հեր մենև տի կայի հետ չի կա րե լի դի տար կել որ պես ուրույն գի տա կար գի սոսկ 
հա ղոր դակ ցա կան հա րա բե րու թյուն մեկ այլ գի տա կար գի հետ։ Պատ մու թյու նը որ
պես սկզբուն քո րեն մեկ նո ղա կան` մեկ նում է աշ խար հի, որում և` մարդ կային 
ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի եղե լա կա նու թյուն դար ձած լի նե լու թյուն և 
զար մա նա լի է, իհար կե, նաև հիա ցա կան` մեկ նում է ... հենց պատ մու թյուն։ 

23. Պատ մու թյան մեկ նո ղա կա նու թյան վե րոն շյալ զար մա նա լի իրո ղու թյու նը որ-
պես ի՞նչ գո յա վոր և ինչ պի սի՞ գո յու թյան մո դու սում է ի հայտ բե րում «պատ մու թյուն» 
կոչ վո ղը մտքի «դի տո ղու թյան» հան դի ման։ Պատ մու թյունն իր մեկ նո ղա կան բնույ-
թով ներ կա յա նում է իր գո յու թյան հե տաքր քիր և հենց մարդ կային առանձ նա հատ կու-
թյամբ։ Ո ՞րն է այն։

 Մար դու կե ցո ղու թյու նը, ը ստ Մ. Հայ դե գե րի, իրա գործ վում և՛ որ պես գո յա կան 
(օն տիկ), և՛ որ պես գո յա բա նա կան (օն տո լո գիա կան), և այս առու մով` մար դու գո յու-
թյա նը երկ միաս նա կան բնույ թի է` գո յագո յա բա նա կան (օն տիկ-օն տո լո գիա կան)131։ 
Պատ մու թյու նը նույն պես հաս կա նա լով ու մեկ նա բա նե լով կյան քի եղե լու մի իրա դար-
ձու թյուն ներ և գոր ծեր, ապա նաև ինք նա հաս կա նա լով հենց պատ մու թյուն ու այդ-
կերպ` կա յա նա լով որ պես պատ մա գի տու թյուն, իմա նա լի է դարձ նում իր գո յու թյան 
մարդ կային վե րո բե րյալ առանձ նա հատ կու թյու նը, ը ստ որի̀  ներ կա յա նում է մեզ ոչ 
միայն որ պես սոսկ գո յա կան կամ` սոսկ գո յա բա նա կան, այլ̀  իր բնու թյան այդ երկ-

131 Մարդու գոյության` որպես իսկ «կեցողության» կամ «ներկայության» («Dasein»), օնտիկ-
օնտոլոգիական բնույթի մասին առավել մանրամասն տե՛ս Хайдеггер М., Бытие и Время, Изд. “AD 
Marginem”, М., 1997, էջ 12-14:
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միաս նու թյունն ունե ցող ու ը նդ սմին` իրե նում և-կամ իրե նով իսկ ինք նա հայտ վող գո-
յու թե նա կան իրո ղու թյուն։ Եվ աստ` հա կիրճ բա նաձև մամբ կա րե լի է ամ րա գրել, որ 
պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին իր գո յու թյու նում երկ միաս նու թյուն է և ներ
կա յա նում է որ պես գո յագո յա բա նա կան (օն տիկօն տո լո գիա կան) կամ գո յու
թե նա կան ֆե նո մեն132։

24. Հիմ նա վո րու թյամբ հան դերձ ամ րագր վեց, որ մեկ նո ղա կա նու թյու նը պատ
մու թյան սկզբուն քային հատ կու թյունն է։ Պատ մու թյունն իր որ պես «ի՞նչ» գո յա վոր 
և «ինչ պե՞ս» գո յու թյան մո դու սում իր մեկ նո ղա կան բնույ թի ինչ պի սի՞ այլ առանձ նա-
հատ կու թյամբ է ներ կա յա նում։ Միջ նա դա րյան պատ մա կան ավան դու թյան` պատ միչ-
նե րի պատ մա գրու թյան նկատ մամբ իր հա րա բե րու թյու նում ժա մա նա կա կից հայ պատ-
մա գի տու թյու նում 19-րդ դա րից ի վեր իր ը նդ գծ ված կեր պով ար տա հայտ վա ծու թյամբ 
և հիմ նո րոշ գե րա կա յու թյամբ հաս տատ ված կա րե լի է նկա տել պատմ վող եղե լու
թյուն նե րի հա վաս տիու թյան խնդի րը, հա վաս տիու թյան ժա մա նա կա կից մեկ
նա բա նու թյամբ։ Պատ մա կան տեքս տե րի քննա կան հաս կաց ման և մեկ նա բա նու թյան 
խնդրա կար գում այս հարցն ունի է ա կան նշա նա կու թյուն։ Ա նհ րա ժեշտ է, սա կայն, նկա-
տել, որ պատ մա գի տու թյան մեջ այդ հար ցի է ա կա նու թյու նը ժա մա նա կա կից մտքի նո-
րա հայ տու թյուն չէ։ Այն հա տուկ է նաև միջ նա դա րյան պատ մա գի տու թյա նը133։

 Ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյա նը բնո րոշ է, որում և̀  հիմ նո րոշ ու գե րա կա, 
մեկ այլ առանձ նա հատ կու թյուն ևս` քննո ղա բար վե րա կազ մել նախ կի նում հա մայն 
եղե լու մի հա մա լիր պատ մա գրու թյու նը134։ Ի սկ հա մայն եղե լու մի հա մա բո վան դակ 
պատ մա գրու թյու նը, թեև իր կա տա րե լու թյան մեջ մարդ կային կա րո ղու թյա նը սկզբուն-
քո րեն ան հա սա նե լի, այ նուա մե նայ նիվ, բո լոր հնա րա վոր իր կա տա րում նե րի մեջ իրա-

132 Ֆենոմենի գոյութենական այս ըմբռնումը դուրս է գալիս հուսեռլյան ֆենոմենոլոգիայի շրջա-
նակ ներից և որպես այդպիսին իր ձևակերպումը ստանում Մ. Հայդեգերի կողմից վերաի մաս-
տավորված ճշգրտմամբ: Է. Հուսեռլի ֆենոմենոլոգիայում ասելով «ֆենոմեն», նկատի է առնվում 
ճանա չողական իրադրության ու հարաբերակցության մեջ միայն որոշարկելի և ուրեմն` իդեական 
կամ ոգեղեն բնություն ու բովանդակություն ունեցող` «ինքն իրեն ցուցա նող երևույթ», այլ ոչ որպես 
այնպիսի «ֆենոմեն», որն իրենից անդին ունի նաև էություն, ինչպես ընդունված էր նախկինում: Հու-
սեռլյան այս հասկացությունը սույն ու նաև այլ իմ մենա գրու թյուններում գործածված է Մ. Հայդեգերի 
վերաիմաստավորմամբ` որպես ամենայն ճանա չողա կան իրադրությունից ու հարաբե րակցությունից 
առաջ արդեն իսկ անհրաժեշտաբար գոյու թյուն ունեցող` «գոյութենական ֆենոմեն», որը և թարգ-
մա նաբար կարելի է հայերեն փոխան ցել «բներևույթ (բուն երևույթ)» կամ «ինքներևույթ» (ինքն իրեն 
երևեցուցանող, հայտ նող, ցուցադրող երևույթ) բառեզրերի միջոցով, այդկերպ անվանմամբ նկատի 
ունենալով գոյություն ունեցող և հենց իր գոյությամբ ինքն իրեն ցուցանող երևույթ (տե՛ս 
Хайдеггер М., Иссле дова тельская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое миро-
воззрение в наши дни. Десять докладов прочитанных в Касселе (1925), В.Ф., 1995, N11, с. 128-129, 
տե՛ս նաև Хайдеггер М., Бытие и Время, Изд. “AD Marginem”, М., 1997, с. 28-31): Իսկ «phenomenon» 
բառեզրի որպես «բներեւոյթ» թարգմանությունը տե՛ս Ընդարձակ Բառարան Անգլիէրենէ – Հայերէն, 
աշխատասիրությամբ պրոֆ. Յ. Յ. Չագմագճեան, Երան Գրատուն, Պոսթըն, 1922, էջ 1044:
133 «Հավաստիության» խնդրի առնչությամբ առավել մանրամասն տե՛ս հաջորդ գլխում` «Պատ-
մության խնդրակարգը» ենթավերնագրի շարադրանքում:
134 Այդ մասին ևս տե՛ս «Պատմության խնդրակարգը» ենթավերնագրի շարադրանքում, տե՛ս նաև 
Քոչարյան Ռ. Խ., Պատմության մեկնողականությունը և Մ. Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» 
աշխատության իմաստասիրող առանձնահատկությունը (գ. Օշական) 1998թ. կոնֆե րան սում կարդաց-
ված զեկուցման հոդվածային տարբերակը – «Ռուբիկոն», Եր., 2/10/2006, էջ 5:
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դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի սոսկ քա նա կա կան կու տա կու թյուն ու շտե մա րան չէ, այլ̀  
կա նաև որա կա կա նը, թե ինչ որ պի սու թյամբ են մտո վի տեսն վել, հաս կաց վել ու մեկ նո-
րոշ վել եղե լու թյուն նե րը̀  հաս կաց ման ձգ տող ան ձի բա նա կան հո գու և մտքի գոր ծուն 
մաս նակ ցու թյամբ և թե ինչ որ պի սու թյամբ են հաս կաց մա նը ներ կա յա նում նաև այդ 
եղե լու թյուն նե րի կո չումն ու իս կու թյու նը, պո տեն ցիան-իրա գործ վա ծու թյու նը-ակ տուա-
լու թյու նը, իրենց ժա մա նա կա տե ղիում ու մի ջա վայ րում մաս նա վո րու թյան և-կամ միաս-
նա կա նու թյան կեր պա գործ ման մեջ հիմ նո րոշ հոգևոր ու քա ղա քակրթա կան սկզբունք-
նե րը։ Նկա տե լի է, որ ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյան` այս առանձ նա հատ կու-
թյամբ դրսևոր ման մեջ ևս ներ կա է հաս կա ցան ու մեկ նա բա նու թյան խնդրա կար գը։ 

Հա յա գի տու թյանն ու նաև ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյա նը բնո րոշ է նաև եր-
րորդ առանձ նա հատ կու թյու նը. պատմ ված «ան ցու դար ձից» և մշա կույ թի բե կո րային 
հետ քե րից հայոց աշ խար հում հա մայն տե ղի ունե ցա ծի հա մա լիր պատ մա գրու թյան 
վե րա կազ մու մը նրա նում իրա գործ վում է «ինք նա ցույց» լի նե լու ը նդ գծ ված ու նպա տա-
կադրված ար տա հայ տու թյամբ։ «Ինք նա ցույց» լի նե լու դի տա վո րու թյու նը, կեր պա րա-
նումն ու կա տա րու մը սկզբուն քո րեն իրա գործ վում է այն պես, որ պատմ վող նյու թը̀  
իրերն ու գոր ծե րը, այլ ժո ղո վուրդ նե րի ու օ տա րազ գի պատ միչ նե րի պատ մու թյուն նե-
րում պատմ վող նյու թի հետ հա մա դրու թյամբ ու հա մակ ցու թյամբ, ոչ միայն գի տա կան, 
այլև հե տաքրքր վող ու որո նող միտք ունե ցող և կենտ րո նա ցող «ուշ»-ով ամեն քին` 
և՛ մեզ, և՛ այ լոց, ի հայտ դարձ նի ու փաս տի, որ պես ան հեր քե լի, հա մաշ խար հային և 
հատ կա պես նշա նա կա լի ու առա ջա դեմ նկատ վող քա ղա քակրթու թյուն նե րին հայոց 
ճյու ղի, նախ և առաջ, մշա կու թային (և այս առու մով հոգևորս տեղ ծա գոր
ծա կան) մաս նակ ցային հայ տը` որ պես պո տեն ցիա, և ապա` որ պես նաև այս 
կամ այն չա փով ար դեն կե նա գոր ծյալ եղե լու թյուն` հա մաշ խար հային քա ղա
քակրթա կան բազ մայլ ոլորտ նե րում (մշա կու թային, քա ղա քա կան, տն տե սա
կան, ռազ մա կան,…) մաս նակ ցա բար գոր ծուն նե րընդգրկ վա ծու թյամբ միա
հյու սու թյու նը։ Ժա մա նա կա կից հա յա գի տու թյան ու նաև պատ մա գի տու թյան այս 
առանձ նա հատ կու թյամբ իրա գործ ման մեջ ևս` այդ իսկ դի տա վո րու թյանն ու կա տա-
րու մին հա մա պա տաս խան ներ կա է մեկ նա բա նու թյուն։ 

Ար դարև, մարդ կու թյան հա նուր ար մա տից սե րող և ապա` Նոյի զա վակ նե րից 
սկզբնա վո րյալ մարդ կանց ազ գե րի և կոնկ րե տո րեն հայոց ճյու ղի ներ կա յաց ման` հա-
մա խումբ ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի առա ջաց ման, կա յաց ման ըն թաց քի ու 
իրենց ներ կա յում որ պի սու թյան սկզբուն քային խնդիր նե րին, իրենց առ ձեռն ու մատ չե-
լի պատ մա կան աղ բյուր նե րով ըն ձեռնված հնա րա վո րու թյամբ, ան դրա դար ձել են նաև 
մեր պատ միչ նե րը և հենց Մով սես Խո րե նա ցին։ Այլ է, սա կայն, մեր պատ միչ նե րի ու 
հայ րե րի վե րա բեր մունքն իրենց աշ խա տու թյուն նե րով մեզ հղված ու հա սած պատ մա-
կան ավան դու թյա նը։ Պատ միչ նե րի տեքս տե րում, ը նդ հա կա ռա կը, չի նկատ վում «ինք-
նա ցույց» լի նե լու վե րոն շյալ ներ քին «կա րի քով» պայ մա նա վոր ված դի տա վո րու թյուն, 
ուս տի և նպա տա կային այդ պի սի գերխնդիր կամ առանց քային ուղ ղորդ վա ծու թյուն։ 
Հայոց տեքս տամշա կույ թի առա վե լա պես «պատ մա սաց» բնույ թը և հենց պատ մա սա-
ցու թյա նը նրանց ուղղ վա ծու թյու նը ըն թեր ցող ու հաս կաց ման ձգ տող սի րուն և մտքի 
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«ու շին» մատ չե լի է դառնում ոչ որ պես «ինք նա ցույց» լի նե լու ժա մա նա կա կից ֆե նո-
մեն և ոչ էլ որ պես ինք նան պա տակ, ինչն առա վել ակ ներևու թյամբ նկա տե լի է հենց 
Մով սես Խո րե նա ցու և, ը նդ հան րա պես, 5-րդ դա րի պատ մա գրու թյու նում և նշա նա կա-
լի չա փով` նաև հե տա գա դա րե րի մեր պատ միչ նե րի եր կե րում։ Ի նչ պես և հե տա գա 
շա րա դրան քում կոնկ րե տո րեն կհատ կո րոշ վի Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե-
ցա կար գի առն չու թյամբ, ասե լի քի բուն պա տու մի և պատ մո ղա կան կեր պի հյուս ման 
նրանց ը նտ րու թյու նը, հա տուկ դի տա վո րու թյունն ու կա տա րու մը ուներ նպա տա կային 
հիմ նա վո րու թյուն և առնչ վում էր մարդ կային կեն սա հոգևոր գո յու թյանն ամե նաէ-
ա կան ու գե րա գույն կեն սա- և հո գե-ն պա տա կային իդե այի̀  կյան քի եղե լու թյուն նե
րում բա ցա հայ տել տե սա կան ու գործ նա կան իմաս տու թյուն` ճշար տու թյունն 
ու բա րին, ի կրթու թյուն ըն թեր ցող ու հաս կաց ման ձգ տող ժա մա նա կա կից նե
րի ու սե րունդ նե րի հա վա տի, հույ սի ու սի րո, իղ ձե րի, մտքե րի ու գոր ծե րի և 
այս կերպ` բո վան դակ ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի։

 Կա րե լի է նկա տել, որ մի ջին դա րե րի քրիս տո նյա մեր պատ միչ նե րի վե րա բեր-
մունքն իրենց նա խորդ ժա մա նակ նե րի քրիս տո նյա այլ պատ միչ նե րին և նրանց աշ-
խա տու թյուն նե րում պատմ վող բո վան դա կու թյա նը է ա պես տար բեր վում է 19-րդ դա-
րում ու որոշ մաս նա գետ նե րի կող մից նաև 20-րդ դա րում նկատ վող վե րա բեր մուն քից 
իրենց ուսում նա սի րող մտքի որո նու մի և պատ մու թյան հյուս ման խնդրա
կար գում սկզբուն քո րեն իմաս տու թյան նպա տա կա մետ հոգևոր կե ցո ղու թյան 
առանձ նա հատ կու թյամբ։ Նրանց վե րա բեր մուն քին ու աշ խա տու թյուն նե րին հա տուկ 
է մի մյան ցից ուսա նող և մի մյանց փոխլ րաց նող բնույթ, որ պայ մա նա վոր ված է բուն 
իմաս տու թյա նը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, վե րա հա սու լի նե լու իրենց սկզբուն-
քային ուղ ղորդ վա ծու թյամբ և գի տու թյան կա տա րե լու թյու նը հենց որ պես իմաս տու-
թյան ներկրթու թյուն հաս կա ցող ու հե տա մուտ դիր քո րոշ մամբ։ Հնա րա վոր է նաև 
մտա ծել, որ մինչ եկե ղե ցի նե րի բա ժա նու մը̀  ը ստ դա վա նու թյան, պատ միչ նե րի վե րա-
բեր մունքն ու նրանց աշ խա տու թյուն նե րում պատմ վող բո վան դա կու թյուն ներն առա-
վե լա չափ ան խա թա րու թյամբ կա րող էին լի նել մի մյան ցից ուսա նող և մի մյանց փոխլ-
րաց նող։ Թեև նկա տե լի է, որ և՛ մի մյանց, և՛ աշ խա տու թյուն նե րում պատմ վող ավան-
դու թյան նկատ մամբ այս կերպ կազ մա կերպ ված բա ցու թյու նը ոչ մշտա կա, այլ̀  որոշ 
չա փով շա րու նա կա կան է եղել նաև հե տա գա դա րե րում, հիմ նա կա նում` յու րա քան չյու-
րի հա մար համ ընդ հա նուր նույ նա կա նու թյան հար ցե րում և առա վե լա բար̀  իր մի տո-
ղու թյան մեջ, երբ հո ժա րում ու նախ ընտ րե լի էին դի տում գնա հա տել մի մյան ցից` ան-
ձից կամ տեքս տից, ուսա նե լը, իսկ տե սա կետ նե րի որոշ տար բե րու թյուն նե րի դեպ քում, 
այ նուա մե նայ նիվ, նշա նա կա լիի հար ցե րում մի մյանց նկատ մամբ խա ղա ղու թյուն ու 
ճշմար տու թյան լրի վու թյուն որո նող ու հաս կա ցող տե սա կե տի հա սա նե լը։ Ի հա մե մատ 
այդ հայե ցա կեր պի, լիո վին այլ է ժա մա նա կա կից հու մա նի տար և սո ցիա լա կան գի տու-
թյուն նե րին բնո րոշ առանձ նա հատ կու թյու նը, որում կե նա գործ վում է` ամե նայն իրենց 
հա յացք նե րում հիմ նա կա նում ու առա վե լա պես այ լոց իմա ցա կեր պից տար բեր վող 
նո րի բա ցա հայ տու թյու նը որ պես գի տու թյան կա տա րե լա գոր ծու թյուն հաս կա ցող ու 
հե տա մուտ ժա մա նա կա կից դիր քո րո շու մը։
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25. Մով սես Խո րե նա ցին «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում իր ասե լիքն ամ բող ջաց-
նում է հայոց կյան քի իրեն ժա մա նա կա կից իրո ղու թյուն նե րի ու նշա նա կա լի փո փո խու-
թյուն նե րի մա սին հայտ նե լով։ Նա կյան քի այդ ժա մա նա կաշրջա նի իրա դար ձու թյուն-
նե րի ու գոր ծե րի իս կու թյու նը հայտ նե լով, իրեն ըղ ձա լի երա զանք նե րի հա մե մատ` 
իրա կա նու թյան ստո րան կյալ, շնոր հա զուրկ ու հո գե կո րույս գոր ծըն թաց նե րին ակա-
նա տես լի նե լով, խո րա պես ապր ված իր գնա հա տա կանն է ար տա հայ տում իր պատ-
մա կան եր կը եզ րա փա կող «Ողբ»-ում։ Առ հա սա րակ, նշա նա կա լի փո փո խու թյուն նե րի 
ժա մա նա կաշրջան նե րում առա վե լա չափ են ը նդ գծ վում ինք նու թյան կե ցո ղու թյան և 
ինք նու թյուն նե րի գո յակ ցու թյան ու «անե լի քի» խնդրա կար գի հաս կաց ման ու բա րե-
կարգ ման ան հրա ժեշ տու թյունն ու նախ ընտ րե լիու թյու նը։ Հայոց կյան քում` եր բեմն` 
իմաս տուն ու բա րե կարգ և առա վել հա ճախ` անի մաս տուն ու ան բա րե կարգ նախ կի-
նից որ պես ժա ռան գու թյուն մնա ցած պատ մա գի տու թյան անիս կա կան գո յու թյու նը 
թո թա փել կա մե ցող ամե նայն Ժա մա նա կում` և՛ Խո րե նա ցու, և՛ ամե նայն սե րունդ նե րի 
ու նաև մեր ներ կա յում, մարդ կային սիր տը, իղձն ու փա փա գը և ը ստ այդմ` խո կա ցող 
մտքի սլաց քը մարդ կային ու դրա նում նաև ազ գային իր ինք նու թյան, կյան քի ու մշա-
կույ թի յու րա հա տուկ կա րի քով և խնդրի դրված քով «ի խոր հուրդ, ի բան, ի գործ» է կո-
չում պատ մու թյա նը։ Այս առու մով` ինչ պի սի՞ն է հար ցա կա նի ու անո րո շու թյան առաջ 
կանգ նած յու րա քան չյուր ներ կայի հա մար մարդ կային ինք նու թյան, հա մա կե ցու թյան 
ու մշա կույ թի կա րի քային հիմ նախնդիր նե րով պայ մա նա վոր ված` պատ մա գի տու-
թյանն առա ջադրվող̀  համ ընդ հա նուր ու նաև համ ընդգր կուն և տվյալ ներ կա յում եր-
բեմն առա վե լա չափ ը նդ գծ վա ծու թյամբ̀  այժ մե ա կան ու հրա տապ խնդիր նե րի ու ամ-
բող ջա կան հար ցա դրու թյան յու րա հատ կու թյու նը, և ը ստ այդմ` ինչ պի սի՞ բնույ թով 
և առանձ նա հա տուկ գո յու թյամբ է բա ցա հայտ վում պատ մու թյու նը։ Մով սես Խո-
րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի ուսում նա սի րու թյան ար դյուն քում կա րե լի է նկա-
տել այդ խնդիր նե րի սկզբուն քո րեն ունի վեր սա լու թյունն ու ժա մա նա կին ոչ են թա կա 
լի նե լը, որով և ի հայտ է գա լիս դրանց հոգևոր բնույ թը։

26. Պատ մա հոր ժա մա նա կաշրջա նում հայոց կյան քում ներ կա ու նաև ը նդ գծ ված 
կեր պով ար տա հայտ ված էր մարդ կային ու նաև ազ գային հոգևոր ինք նու թյամբ, կեն-
սա կեր պով ու մշա կույ թով կար գա վոր և հենց բա րե կարգ լի նե լու թյան խնդրա կար-
գը135։ Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, կար գա վոր լի նե լու թյան սկզբունք նե րի որոն ման 
խնդիրն է` իր մշա կու թային դրսևոր մամբ, ձևա կերպ վում որ պես պատ մու թյան հե
տա զո տու թյան թե մա։ Ա վե լին` մարդ կու թյան կյան քի ողջ եղե լու մի ամե նայն ժա-
մա նակ նե րի հա մար ևս որ պես պատ մու թյան կո չում ու նախ ընտ րե լի իս կու թյուն 
կա րե լի է նկա տել վե րո բե րյալ բա ցա հայ տու թյու նը, այն, որ ոչ թե զուտ նախ կին կյան-
քի եղե լու թյան իս կու թյու նը, այլ̀  կար գա վոր լի նե լու թյան, որում և` բա րե կար գու
թյան նպա տա կա մետ ը նտ րու թյան, մտքի ու գոր ծի միաս նու թյամբ ապր ված 

135 Այդ կարգավորության բազմաբովանդակ արտահայտությունների ուսումնասիրություն է Ա. Ստե-
փանյանի մենագրությունում Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությանը նվիրված բա-
ժինը (Степанян А. А., Развитие исторической мысли в древней Армении, Ер., 1991, էջ 134-189):
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կյան քի նախ ընտ րե լի կեր պօ րի նակ նե րի և դրան ցում` հենց սկզբունք նե րի 
որոն ման մշտա պես ար դի խնդիրն է, իր մշա կու թային դրսևոր մամբ, ան հրա
ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ` սկզբուն քո րեն ձևա կեր պե լի 
որ պես պատ մու թյան հե տա զո տու թյան թե մա։

 Պատ մու թյան որ պես այդ պի սին կա յաց ման գոր ծոն նե րի հար ցա դրու թյունն ուշա-
դրու թյան կենտ րո նում է նաև ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյու նում, և այս առն չու-
թյամբ Բե նե դետ տո Կրո չեն գրում է. «… Միայն ներ կայի հե տաքրք րու թյու նը կա րող է 
հան դես գալ որ պես շար ժիչ ան ցյա լի փաս տե րի որոն ման։ Ան ցյա լի փաս տը, գտած ու 
միա ցած ներ կայի հե տաքրք րու թյա նը, դառնում է ներ կայի իրո ղու թյուն, այլ ոչ ան ցյա-
լի»136։ Խո րե նա ցու եր կում նկա տե լի է այդ պատ մա հե տա զո տա կան հե տաքրք րու թյան 
խո րը հիմ նա վոր վա ծու թյունն իր ժա մա նա կի հոգևոր կա րիք նե րի վրա, որոնք իրենց 
այդ հոգևո րու թյամբ ներ կա յա նում են որ պես մարդ կային ու նաև հայոց ինք նու թյան, 
կյան քի ու մշա կույ թի ունի վեր սալ կա րիք ներ։ Նրա եր կում ներ կայի հոգևոր կա րիք-
նե րով պայ մա նա վոր ված, կա րի քային այդ հիմ նախնդիր նե րի և պա տաս խան
լու ծում նե րի հաս կաց մանն ու կե նա գործ մա նը նշա նա կա լի հար ցա դրու թյամբ, 
որո նու մով և ուսում նա սի րու թյամբ` իրա գործ վում է ան ցյա լի եղե լու թյուն նե րում, 
ը ստ է ու թյան, ողջ մարդ կու թյան ու մարդ կանց ազ գե րի, հան րույթ նե րի, խմբե րի կեն-
սա փոր ձա ռու թյամբ ու նաև հոգևոր փոր ձա ռու թյամբ ըն ձեռնվող հնա րա վո րու թյուն նե-
րում, ան հրա ժեշ տու թյուն նե րում ու նախ ընտ րե լիու թյուն նե րում` բուն իս կու թյուն հայ-
տող իմաստ նե րի ու իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի բա ցո րո շում։

 Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի այս առանձ նա հատ կու թյամբ կա-
յա ցյալ̀  հայոց պատ մու թյու նը մաս նա կից է դառնում մարդ կային և կոնկ րետ` 
հայոց ինք նու թյան լի նե լիու թյա նը` մտքե րին, ուս մունք նե րին, գոր ծե րին։ Ա վե-
լին` պատ մու թյան կոչ ման և խնդրա կար գի ու կա տա րու մի այդ պի սի տե սա նու թյան 
առանձ նա հատ կու թյամբ կա յա նա լու պա րա գա յում` ամե նայն պատ մու թյուն ունակ 
և ի զո րու է մաս նա կից դառնալ մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի լի նե լիու
թյա նը։ Պատ մու թյու նը ներ կային իր մաս նակ ցու թյամբ` ժա մա նա կա կից է, 
նշա նա կա լից և է ա կան ասե լիք ունե ցող ըն թեր ցող ներ կային։ Կա րե լի է նկա տել 
և, ը ստ իս, հարկ է նաև որ պես հայե ցա կար գային նշա նա կու թյուն ունե ցող միտք ամ-
րա գրել, որ պատ մու թյան` ըն թեր ցող ու հաս կաց ման ձգ տող ներ կային ժա մա
նա կա կից դառնա լը պատ մու թյան կո չումն ու իս կու թյունն է։

 Պատ մու թյան գո յու թյան սկզբու քային այս առանձ նա հատ կու թյու նը գի տակց վում ու ը նդ-
գծ վում է նաև ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյան մեջ։ Մեկ նո րո շե լով մաս նա գի տա կան գրա-
կա նու թյու նում մտքի հայտ նի բա նաձևը̀  «Յու րա քան չյուր իս կա կան պատ մու թյուն միշտ ժա մա-
նա կա կից է»137, Բ. Կրո չեն գրում է. «… Պատ մու թյու նը, … եթե նրա նում կա իմաստ (և ուրեմն` 
կա նրա իմաս տա վոր վա ծու թյուն – հա վե լու մը̀  Ռ. Ք.), այլ ոչ միայն օ դի դա տարկ տա տա նում, 

136 Кроче Б., Теория истории – Антология сочинений по философии: история, экономика, 
право, этика, поэзия, “Пневма”, СПб, 2005, с. 175-176.
137 Նույն տեղում, էջ 176:
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միշտ ժա մա նա կա կից է։ Պատ մու թյան ժա մա նա կա կից լի նե լու պայ մա նը կլի նի նրա լս վա ծու-
թյու նը պատ մի չի հո գում, կամ եթե գոր ծած վի պատ մար հես տի տեխ նի կան` ան հրա ժեշտ է, որ 
պատ մա կան փաս տաթղ թերն ը մբռ նե լի լի նեն բա նա կա նու թյա նը»138։ Ը ստ Կրո չեի, բա զում եղե-
լու թյուն ներ̀  Պե լո պո նե սյան պա տե րազ մը, մեք սի կա կան ար վես տը կամ արա բա կան փի լի սո-
փա յու թյու նը տվյալ պա հին ան ձի հա մար կա րող են և չներ կա յա նալ ու չլի նել պատ մու թյուն, այլ 
միայն կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու թյուն նե րի անուն ներ։ «Ն րանք կդառնան պատ մու թյուն նրանց 
հա մար, ով քեր հոգ կա նեն խոր հել դրանք ը ստ իրենց հոգևոր պետ քե րի»139։ Այս առն չու թյամբ 
և հենց հոգևոր բնույթ ունե ցող պատ մա կան իրա դար ձու թյան և ուրեմն` սկզբուն քո րեն պատ-
մու թյան մա սին ար տա հայտ վե լով, ըն թեր ցող ու հաս կաց ման ձգ տող ներ կային` պատ մու թյան 
ժա մա նա կա կից դառնա լու առանձ նա հատ կու թյունն է մեկ նո ղա բար բա ցո րո շում նաև Օ. Շպան-
նը140. «Լոկ այն տեղ, որ տեղ ժա մա նա կա կից ներ կա յում ներ կա յա կից է ան ցյա լը, ը նդ հան-
րա պես տե ղի ունի այն պի սի մի բան, ինչ պի սին պատ մու թյունն է։ Սա կայն, եթե այդ ան ցյա լը 
հան կար ծա կի դա դա րեր լի նել ժա մա նա կա կից, կդա դա րեր գո յու թյու նը նաև պատ մու թյան։ …
Որ քան հզոր է մար դու, ժո ղովր դի, պե տու թյան ոգին, այն քան նշա նա կա լի է նրա կա րո ղու թյու-
նը̀  պտ ղա բեր անել յու րա քան չյուր ան ցյալ, այն քան մե ծաս տի ճան նա ունի պատ մու թյուն, 
և, ը նդ հա կա ռա կը, որ չափ տկար է ոգին, այն չափ մե ծաս տի ճան նա զուրկ է պատ մու թյու նից» 
(ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.)141։ Ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյու նում և, մաս նա վո րա պես, Ֆ. Ան-
կերս մի տի «Պա տու մային տրա մա բա նու թյու նը» եր կում նույնպես սկզբուն քո րեն ը նդ գծ վում 
է «պատ մու թյան» ու հենց «պա տու մի» վե րա ներ կա յա վո րող հիմ նային գոր ծա ռույ թը։ Ա ստ` 
պատ մու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը աշ խար հի ու կյան քի ան ցյա լի ու ներ կայի որ պի սու թյա-
նը̀  առա վե լա պես պատ մի չի ինք նա կա մու թյանն ու երևա կա յու թյա նը են թա կարգ ված թվա-
ցյալ «ազա տու թյուն» որո նող նրա հե տար դիա կան (պոստ մո դեռ նիս տա կան) տե սա կե տում, ոչ 
ամենևին ներ քուստ հետևո ղա կա նու թյամբ, պատ մու թյու նը, որում և` «պա տու մային սուբս
տանց նե րը» (հիմ նա պա տում նե րը), լեզ վա-տ րա մա բա նա կան փոխ կա պակ ցյալ իրենց բո վան-
դա կու թյամբ̀  իրա գործ վում են աշ խար հի ու կյան քի ան ցյա լի ու ներ կայի եղե լու թյուն նե րին դի-
տա հայե ցող հիմ նա պա տում(ներ)ին ներ հա տուկ մեկ նա բա նու թյան ու հենց վե րա ներ կա յա
վոր ման հիմ նային գոր ծա ռույ թով142։

 Ներ կային նշա նա կա լից ու ասե լիք ունե ցող իր մաս նակ ցու թյամբ ու այս կերպ` 
ժա մա նա կակ ցու թյամբ, պատ մու թյան գո յու թյու նը դառնում է ներ կա։ Այս դեպ քում 
պատ մու թյու նը մար դու հա մար իրոք կա՛ և հենց այն պես, ինչ պես որ պետք է լի ներ, 
ին չին և կոչ ված էր։ Այն պատմ վել էր սե րունդ նե րին հղե լու հա մար, նրանց որ պես մոտ 
և մեր ձա վո րա գույն կար գե լու հա մար խորհր դա կից ասե լիք` ըն թեր ցող յու րա քան-
չյու րի հա մար օգ տա կար և պի տա նի իմաս տա վո րու թյամբ։ Պատ մու թյու նը հե ղի նա-
կին ժա մա նա կա կից ըն թեր ցող նե րի ու նաև սե րունդ նե րի ներ կա նե րին իր այդ խորհր-
դա կից ասե լի քով է դառնում ներ կա յա կից ու ժա մա նա կա կից։ Այս կերպ ճշգրտ մամբ̀  
վե րո բե րյալ միտ քը հնա րա վոր է այժմ վե րաձևա կեր պել այլ բա նաձև մամբ. պատ մու

138 Նույն տեղում, էջ 175:
139 Նույն տեղում, էջ 176:
140 Տե՛ս Шпанн О., Философия истории, СПб., 2005, էջ 41-47:
141 Նույն տեղում, էջ 42:
142 Տե՛ս Анкерсмит Ф., Нарративная логика: семантический анализ языка историков, Идея–Пресс, 
М., 2003:
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թյունն ըն թեր ցող ներ կային նշա նա կա լից ու է ա կան իր ասե լի քով ժա մա նա կա
կից ու հենց մաս նա կից է ներ կայի կա յաց մա նը` մարդ կային ինք նու թյան, կյան
քի ու մշա կույ թի լի նել(ի)ու թյա նը։

27. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյունն 
ունի այժ մե ա կան և հենց հոգևոր առու մով նշա նա կա լին խոր հե լու և կյան քի 
նախ կին եղե լու թյան նկատ մամբ այդ հար ցա դրե լու և այս կերպ` նշա նա կա լի և 
ուղե ցույց իս կու թյուն ու խոր հուրդ բա ցա հայ տե լու հանձ նա ռու թյուն։ Այժ մե ա-
կան ու հենց հոգևոր առու մով նշա նա կա լին խոր հե լու, ասե լու և ը ստ այդմ ցու ցա նե լու 
կա մա վոր հանձ նա ռու թյու նը պատ մու թյունն ինք նա գի տակ ցում է որ պես իր իսկ վե-
րաի մաս տա վոր ման և վե րա կազ մու թյան խնդիր։ Ժա մա նա կա կից իրո ղու թյուն նե րին 
ինքն իրեն մեր ձա վոր տես նե լու պատ մու թյան մի տումն իր իսկ ներ սում ձևա կեր պում 
է «պատ մու թյան կա րի քի» ֆե նո մե նը (բ ներևույ թը – բուն երևույ թը, ինք ներևույ թը), 
կյան քի եղե լու թյան նո րո վի վե րա պատմ վե լու, նո րոգ վե լու խնդի րը̀  պատ մու մի մեջ 
ան ցյա լում եղա ծը այն պի սի դիր քով կար գե լու, որ ի հայտ բեր վի դե պի ներ կան նրա 
հղվա ծու թյու նը, հայտն վի այս կեր պով յու րա քան չյուր ըն թեր ցող ներ կայի նկատ մամբ 
«ասուն» պատ մու թյան նշա նա կա լի խոր հուր դը։ Մշա կու թային այս երևույթն ի հայտ 
է բե րում կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու թյան հաս կաց ման ու ինք նա հաս կաց ման մեկ-
միաս նա կան խնդրա կար գում նրա «ճկու նու թյու նը» իմաս տի գի տո ղու թյու նում, երբ 
իրա դար ձու թյուն նե րի անիս կու թյու նը որ պես թե իս կու թյուն «հաս կա ցող ու բա ցա հայ-
տող» պատ մա գի տու թյունն իր այդ կերպ անիս կա կան գո յու թյու նից նո րոգ վում է դե պի 
իս կա կան գո յու թյուն և ար դեն նո րո գյալ բա ցու թյամբ ու հա սո ղու թյամբ (разумение) 
եղե լու թյուն նե րի իս կու թյան, պատ ճա ռի ու նշա նա կա լիու թյան հաս կաց մամբ ու մեկ նո-
ղա բար պատ մամբ̀  փո խա կերպ վում ու վե րըն թա նում իրա դար ձու թյուն նե րի իս կու
թյանն ու խորհր դին իմաստ նա ցյալ գի տու թյան։ «Պատ մու թյան կա րիք» իրե նում 
բա ցա հայ տե լու, եր բեմն նաև նո րոգ վե լու (նո րո վի վե րա պատմ վե լու) և իր կոչ մանն ու 
իս կու թյա նը հա մա պա տաս խան գո յու թյան սկզբուն քային ու նաև նախ ընտ րե լի պի-
տո յա կա նու թյամբ իր իս կա կան գո յու թյան մեջ հաս տատ վե լու այս պի սի իրա դրու-
թյուն նե րում պատ մու թյունն ի հայտ է բե րում իր սկզբուն քային բա ցու թյուն-ըն կա լու-
նա կու թյունն ու հա րա բե րակ ցու թյու նը իմաս տու թյան նկատ մամբ և այս կերպ հաս կա-
նա լով ու պատ մե լով ճշմա րիտ իմաստ ու խոր հուրդ, այ սինքն` պատ մե լով իմաս տու-
թյուն, իր գո յու թյան անիս կու թյու նից ու անի մաս տու թյու նից փո խա կերպ վում ու 
վե րա կարգ վում է որ պես իմաս տա վոր նաև մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի, մշա-
կույ թի ու հենց պատ մա գի տու թյան այդ նույն ներ կա ժա մա նա կի նկատ մամբ։

28. Կյան քի մշա կու թային իրա դար ձու թյան իս կու թյունն ու խոր հուր դը և, այդ պի-
սով, իմաս տու թյու նը հաս կա նալ ու պատ մել ձգ տող և-կամ ար դեն այդ կերպ նո րա-
գրյալ ու նաև այդ որ պի սու թյամբ կա յա ցյալ̀  նախ կի նից ավանդ ված յու րա քան չյուր 
պատ մու թյուն սկզբուն քո րեն ու միշտ է սե րունդ նե րի յու րա քան չյուր ներ կայի հա մար 
ժա մա նա կա կից պատ մու թյուն և որ պես այդ պի սին (ի մաս տու թյամբ այժ մե ա կան 
ու ժա մա նա կա կից)` ան մի ջա կա նո րեն մաս նա կից է կյան քի ներ կային ու ապա
գային և հենց պատ մու թյան գո յու թյա նը։ Իր իսկ վե րաի մաս տա վոր մամբ̀  պատ-
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մու թյու նը մաս նա կից է մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի և հենց իր 
(պատ մու թյան)` և՛ ան ցյա լի նո րա հայտ իս կու թյան բա ցա հայտ մա նը, այդ կերպ` նաև 
վե րա կազ մա վո րե լով ան ցյա լի հաս կա ցումն ու այդ հաս կաց ման մեջ̀  ան ցյա լի ներ կա-
յու թյու նը, և՛ ներ կայի, և՛ ապա գայի կա յաց մա նը։ Պատ մու թյունն այլևս նախ կին եղե-
լու թյուն նե րի սոսկ իմա ցու թյան շտե մա րան չէ և այդ իմաս տով միայն` պատ մա կան 
ու մշա կու թային ինք նու թյան եղե լու թյան իմա ցու թյուն և այդ չափ ինք նա գի տակ ցում 
ու տե սա կան գի տու թյուն։ «Պատ մու թյու նը ներ կան ամ րապն դող, իմաս տա վո րող 
ոգևո րու թյուն ու ուժայ նու թյուն է հա ղոր դում սե րունդ նե րին։ Պատ մու թյու նը լց վում է 
ներ կայի մեջ, նրան հա ղոր դում որո շա կի իմաստ, փոր ձա ռու թյուն, իդե ալ նե րի առա-
ջա դրում ու դրանք իրա կա նաց նե լու ձգ տում»143։ Ը ստ իս, պատ մա գրա կան ու պատ-
մա գի տա կան մտքի հա մաշ խար հային պատ մու թյան մեջ ոչ միշտ պատ մու թյան բուն 
կոչ մա նը հա մա պա տաս խան իրա գործ մամբ, իսկ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյա նը 
և՛ դի տա վո րու թյամբ, և՛ կեր պա ռու թյամբ, և՛ կա տա րու մով բնո րոշ̀  պատ մու թյունն 
է աց նող̀  ան հրա ժեշ տո րեն ու նաև նախ ընտ րե լիո րեն պի տո յա կան ներ քին զո
րու թյուն ու հենց կա յա ցյալ իս կու թյուն է և ը ստ այդմ մեկ նո րո շե լի̀  է ա կան ատ
րի բուտ է այն, որ պատ մու թյու նը սկզբուն քո րեն ներ գոր ծուն է, իր բնու թյան 
այ դո րակ առանձ նա հատ կու թյամբ կա յա նա լով ար դեն ոչ միայն որ պես տե սա
կան, այլև գործ նա կան գի տա կարգ։ «Պատ մու թյու նը զուտ ճա նա չո ղա կան աս պեկ-
տի հետ շա րա կից ունի նաև կի րա ռա կան աս պեկտ», – գրում է Ա. Ստե փա նյա նը144։ 
Այդ իսկ նկա տի ունե նա լով, Պատ մա հայր Մով սես Խո րե նա ցին գո վու թյան ար ժա նի 
է գնա հա տում այն թա գա վոր նե րին, որոնք գրով և պատ մու թյամբ իրենց ժա մա նակ-
նե րը հաս տա տա կար գե ցին և իմաս տու թյան ու քա ջու թյան գոր ծերն ար ձա նա գրե ցին 
վե պե րում ու պատ մու թյուն նե րում, դրանց մի ջո ցով աշ խար հա կան ու քա ղա քա կան 
կար գե րին ուսա նյալ ու իմաստ նա ցյալ լի նե լու145 հնա րա վո րու թյուն ու նպաս տա վո րու-
թյուն ըն ձե ռե լով ժա մա նա կա կից նե րին ու սե րունդ նե րին, այդ կերպ` կյան քում ներ
կա յու թյան կո չե լով ան ցյա լի ու նաև իրենց ար դիա կա նու թյան եղե լու թյուն
նե րում բո վան դա կյալ ճշմար տու թյան ու բա րյաց իմա ցու թյուն ու գի տու թյուն` 
պատ ճառ ու կա տա րիչ մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի 
ամե նայն բա րե կար գու թյան։ 

29. Պատ մու թյունն իր բնու թյան սկզբուն քային առանձ նա հատ կու թյամբ հո
գեկրթա կան է։ Պատ մու թյու նը իրե նում պա հյալ և ի հայտ նու թյուն հնա րա վո րյալ 
իսկու թյան հաս կաց մա նը ձգ տող «ըն թեր ցա սէր»-ի և «ուսում նա սէր»-ի բա նա կան 
հո գին ու միտ քը կրթում է` մտա ծել ու հաս կա նալ ոչ միայն այն, ին չը որ պես ներ կա 

143 Սարգսյան-Կատվալյան Ս. Ա., Հայագիտության ձևավորման ժամանակի և հիմնախնդիրների 
հարցի շուրջ, Եր., 2013, էջ 25:
144 Степанян А. А., Развитие исторической мысли в древней Армении, Ер., 1991, с. 155, 156.. 
Աստ` որպես «կիրառական» է ներկայանում պատմության` առ իմաստություն «գործնական» 
նշանակությունը, իմա` պատմությամբ հայտնաբանյալ գործնական իմաստությունը, քանզի ստույգ 
առումով կիրառական կարող է լինել նաև տեսականը:
145 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 10:
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տես նում ու զգա յա րան նե րով ըն կա լում է ան մի ջա կան իր ներ կա յակ ցու թյամբ 
և այս առու մով` տե սա նե լին, այլև մտա ծել ժա մա նա կայ նո րեն ան ցյա լը, բա ցա կան 
և այս առու մով` ան տե սա նե լին, զգա յա րան նե րով ան մի ջա կան փոր ձա ռու թյանն 
ան մատ չե լի մարդ կային եղե լու թյուն նե րը, այդ կերպ նա խա պատ րաս տե լով ու 
«ա ճեց նե լով» մարդ կային հո գին ու միտ քը̀  ի զո րու լի նել մտա ծել սկզբուն քո րեն ան
տե սա նե լին և զգա յա րան նե րով փոր ձա ռու թյանն ան մատ չե լին` աստ վա ծային 
իրո ղու թյուն նե րը։ Ին չո՞ւ և ինչ պե՞ս է դա հնա րա վոր։ 

Դա վիթ Ան հաղ թը իմաս տա սի րու թյան եռա կազմ բա ղա դրու թյան` բնա բա նու թյան, 
մա թե մա տի կայի, աստ վա ծա բա նու թյան մա սին խո սե լիս, և ապա հիմ նա վո րե լիս, ի 
ցույց է դնում մտքի պո տեն ցիան և վե րըն թա ցու թյան կա տա րե լա գոր ծող կրթու թյու նը̀  
բնա բա նու թյու նում` մտա ծել այն, ին չը կա րե լի է նաև տես նել շրջա կա աշ խար հում, 
մա թե մա տի կա յում (ե րկ րա չա փու թյու նում)̀  մտա ծել այն, ին չը կա րե լի է տես նել 
և-կամ չտես նել շրջա կա աշ խար հում, այ սինքն` իրե րի թվա քա նակն ու հենց թի վը որ-
պես այդ պի սին, ինչ պես նաև իրե րի ինք նին կամ կա պակ ցող ձևը ու հենց ձևը որ պես 
այդ պի սին և ապա` աստ վա ծա բա նու թյու նում` մտա ծել այն, ին չը սկզբուն քո րեն ան-
տե սա նե լի է։ Դա վիթ Ան հաղթն իր «Սահ մանք իմաս տա սի րու թե ան» աշ խա տու թյու-
նում իմաս տա սի րու թյան` ոչ միայն արիս տո տե լյան, այլև կա րե լի է ասել̀  նաև պլա-
տո նյան բա ժան մամբ ներ կա յաց ված իր ուսուց մամբ̀  ներ կա յա նում է որ պես իմաս տու-
թյան ուսու ցիչ։ Պլա տո նի, Ա րիս տո տե լի եր կե րից ու նաև նորպ լա տո նա կա նու թյու նից` 
քրիս տո նե ա կան վե րաի մաս տա վո րու թյամբ ուսյալ̀  իմաս տա սի րու թյունն այս կերպ 
մեկ նո րոշ մամբ ներ կա յաց նե լով, նա իրեն նախ ընտ րե լի «ուսում նա սէր» ըն թեր ցո ղի 
հաս կաց ման սի րուն մատ չե լի էր դարձ նում ու թա փան ցել տա լիս մար դու բա նա կան 
հո գու ունա կու թյուն հան դի սա ցող մտքի վե րըն թա ցու թյու նը տե սա նե լիից` ան տե սա-
նե լիին, երկ րից` եր կինք, դե պի վե րինն ու հոգևո րը, ը ստ Պո ղոս Ա ռա քյա լի խոս քի̀  
«Ե թէ յա րե րուք ը նդ Քրիս տո սի, ապա զվե րինն խնդրե ցէք, ուր Քրիս տոսն նս տի ը նդ 
աջ մէ Աս տու ծոյ։ Զվե րինն խոր հե ցա րուք, մի՛ զայս որ յերկ րի աստ է»146։ Մարդ կային 
բա նա կան հո գին ու միտ քը առ Ի մաս տու թյուն կրթու թյանն ու կա տա րե լա գործ մա նը 
վե րըն թա նա լով Դա վիթ Ան հաղ թի եր կում իմաս տա սի րու թյան եռա կազմ ուսուց ման 
այս ուղ ղորդ ված ըն թաց քով և բնա բա նու թյան մեջ իրա գոր ծե լով զգա յա կա նի հետ կա-
պակց ված իր իմա ցու թյու նը, հնա րա վո րու թյուն է ունե նում իր իմա ցու թյան հե տա գա 
կա յաց ման մեջ նաև ձեր բա զատ վել զգա յա կա նով իր կա պանք վա ծու թյու նից։ Հայտ-
նի է, որ բա նա կան մտքին հա տուկ` իս կու թյան իմա ցու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը 
չեն սահ մա նա փակ վում զգա յա կան իմա ցու թյան հնա րա վո րու թյամբ։ Մտ քի կո չումն ու 
զո րու թյունն` առ իմա ցու թյուն իս կու թյան` ավե լին է, քան զգա յա կա նի կո չումն ու զո-
րու թյու նը։ Իս կու թյան իմա ցու թյան ու իմաս տու թյան հա սու դառնա լու իր որո
նում նե րում ու բա ցա հայ տում նե րում միտ քը զգա յա կա նի հետ իր կա պանք վա
ծու թյու նից ձեր բա զատ մամբ է հնա րա վո րու թյուն ունե նում կա յա նալ ը ստ իր 
կոչ ման ու զո րու թյան առա վե լու թյան։
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 Մարդ կային բա նա կան հո գու ունա կու թյուն հան դի սա ցող մտա ծո ղու թյան այս-
կերպ ըն թաց քով կա յա նում է «պայ դե յա» (կրթու թյուն), ը ստ պլա տո նա կան հղաց-
քի։ Մարդ կային հո գու ու մտքի և բո վան դակ կեն սա կեր պի կրթու թյունն իր այս կերպ 
կա տա րու մով իրա գործ վում է ը ստ իր կոչ ման ու կա յա նում իս կա կան գո յու թյամբ։ 
Կր թու թյունն իր իս կա կան գո յու թյամբ, այ սինքն` իրե նում իր իս կու թյունն ունե ցող 
գո յու թյամբ, այլ ոչ̀  պատ մա կան տար բեր ժա մա նակ նե րում ու նաև այժ մյան ներ կա-
յում հա մա տա րած ու այլևայլ ոլորտ ներ ներ թա փան ցած իր անիս կա կան գո յու թյամբ, 
մարդ կային մտքի նկատ մամբ իրա գործ վում է` նրա սկզբուն քային պո տեն ցիան` և՛ 
տե սա նե լին, և՛ ան տե սա նե լին խոր հե լու զո րու թյու նը, ը ստ սուրբ հայ րե րի վար դա պե-
տու թյան, կա յաց նե լով տե սա նե լիից` ան տե սա նե լիին, մարդ կային իրո ղու թյուն նե րից` 
աստ վա ծային իրո ղու թյուն նե րին և արար վա ծից` Ա րար չին հա սու դառնա լու ուղ ղու-
թյամբ ու կար գա վո րու թյամբ̀  մարդ կային կա րո ղու թյա նը մատ չե լիի ու իմա նա լիի չա-
փա վո րու թյան սահ ման նե րում։

 Մարդ կային բա նա կան հո գին մտա վոր իր ունա կու թյամբ ունի սկզբուն քային հնա րա վո րու-
թյուն ու հենց կա րո ղու թյուն մտա ծել ինչ պես տե սա նե լին, այն պես էլ̀  ան տե սա նե լին, որին և 
հա սու նա նում ու հենց մտա հա սու է դառնում վե րոն շյալ կրթու թյամբ։ Ա ստ` է ա կան է նաև պար-
զել, թե` «մարդ կային կա րո ղու թյուն» հաս կա ցու թյու նում «կա րո ղու թյու նը» վե րա բե րում է մարդ-
կային բա նա կան հո գու և մտա ծո ղու թյան պո տեն ցիային թե՞ զո րու թյա նը։ Ի նչ պես ար դեն 
ակ նարկ վեց, «պո տեն ցիա» տեր մի նը հայե րեն «զո րու թյուն» է թարգ ման վել դեռ հնուց, ին չը և 
ար տա հայտ վել է ձե ռա գրե րում։ Հարկ է, սա կայն, նկա տի ունե նալ, որ տեր մի նի մա սին խո սե-
լիս` առաջ նա հեր թո րեն մտած վում է այդ տեր մի նով նշ վող հաս կա ցյա լը։ Ա րդ̀  է ա կան է հար ցա-
դրել, թե` «գի տա կան լեզ վամ տա ծո ղու թյու նում նույ նա կա՞ն են, արդյոք, այս տեր մին նե րով նշ վող 
հաս կա ցու թյուն նե րը̀  բո վան դա կու թյունն ու ծա վա լը, թե՞ կա րե լի է ասել, որ գի տա կան և հենց 
հաս կա ցու թային իրենց կի րա ռու թյուն նե րում դրան ցում ար դեն կա րե լի է մտո վի նկա տել ու ամ-
րա գրել է ա կան տար բե րու թյուն ներ։ Նկա տենք, որ ան կեն դան իրե րի դեպ քում կա րե լի է ասել, 
որ դրանց պո տեն ցիան` հաս կաց ված իր իս կու թյամբ և ուրեմն` ան կեն դան իրե րի իս կա կան պո-
տեն ցիան սկզբուն քո րեն նույ նա նում է իս կա կան զո րու թյա նը (իր իս կու թյամբ հաս կաց ված զո-
րու թյա նը)։ Ի սկ մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի հա մայ նու թյան մեջ մարդ կային ան ձի վե րա բե րու-
թյուն, ապ րում, մտա ծո ղու թյուն, խո սո ղու թյուն, գոր ծո ղու թյուն ներ կա յա ցող բո լոր իրո ղու թյուն-
նե րում պո տեն ցիան չի նույ նա նում և կա րող է տար բեր լի նել զո րու թյու նից։ Մտ քին կամ մտա ծո-
ղու թյա նը հա տուկ է շարժ և մտա ծո ղու թյան շար ժը կա րող է լի նել տար բեր ուղ ղորդ վա ծու թյամբ 
ու ըն թա նալ այս կամ այն ուղ ղու թյամբ, հետևա բար այն կա րող է շարժ վել և՛ տե սա նե լիից` ան-
տե սա նե լիին և, ը նդ հա կա ռա կը, մնալ նույ նի սահ ման նե րում և շարժ վել տե սա նե լիից` տե սա-
նե լիին։ Մտ քի շար ժը նույն ին քը մտքի dinamis-ն է, իսկ զո րու թյու նը̀  նույն այդ շար ժը̀  իրե նում 
ներ բո վան դա կյալ կամ իրե նով կեր պա ցյալ նե րու ժով, այ սինքն` նույն ին քը dinamis-ը̀  իրե նում 
ներ բո վան դա կյալ energeya-յով, որը և տվյալ իրո ղու թյու նը̀  ակ տուա լա ցած միտ քը ու նաև խոս-
քի և-կամ գոր ծի մտային կերպ վա ծու թյու նը կա տա րու մի է բե րում կա մային ը նտ րու թյան իրա-
գործ մամբ։ Մտա ծո ղու թյան շար ժը և զո րու թյու նը, ինչ պես և աս վեց, կա րող է կա յա նալ տար-
բեր ուղ ղու թյուն նե րով և լի նել կա՛մ առա քի նի ու իմաս տուն, կա՛մ ոչ առա քի նի ու ոչ իմաս տուն։ 
Մտա ծո ղու թյան պո տեն ցիան, այս պի սով, ներ կա յա նում է որ պես ավե լին, քան մտա ծո ղու թյան 
որևէ շարժ կամ նույ նիսկ զո րու թյուն, և բնո րո շե լի է որ պես սկզբուն քո րեն հնա րա վոր շար
ժե րի բո լո րու թյուն, ունե նա լով սկզբուն քային մի հատ կու թյուն` լի նել բո լոր այդ շար ժե րի հնա-
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րա վո րու թյուն ներն իրե նում պա րու նա կող որ պի սու թյամբ ակ տուա լա ցած` ձևա վոր ված կամ նույ-
նիսկ ար տա հայտ ված մտքի իրո ղու թյան պո տեն ցիա։ Ի սկ թե ո՞ր շար ժի ուղ ղու թյամբ կըն թա նա 
մտա ծո ղու թյու նը̀  կախ ված է ար դեն կա մային ը նտ րու թյու նից։ Տե սա նե լիից` տե սա նե լիին, թե՞ 
տե սա նե լիից` ան տե սա նե լիին կըն թա նա մտա ծո ղու թյան շար ժի կար գա վո րու թյու նը̀  կախ ված է 
կամ քի հո ժա րու թյու նից և ը ստ այդմ ը նտ րու թյու նից։ Մարդ կային մտա ծո ղու թյան պո տեն ցիան 
այն պի սին է, որ իրե նում ունի ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն։ Հետևա բար վե րո բե րյալ միտքն 
առ այն, թե` մարդ կային մտա ծո ղու թյունն ունի տե սա նե լին մտա ծե լուց բա ցի նաև ան տե սա նե լին 
մտա ծե լու կա րո ղու թյուն, ասե լով` «կա րո ղու թյուն», առա վել ճշգր տու թյամբ նկա տի է առնվում ոչ 
թե մտա ծո ղու թյան պո տեն ցիան` որ պես մտա ծո ղու թյան շար ժի ու կա տա րու մի հնա րա վո րու-
թյուն նե րի բո լո րու թյուն, այլ̀  հենց մտա ծո ղու թյան զո րու թյու նը̀  մտքի բա զում հնա րա վո րու թյուն-
նե րի մեջ հենց այն գե րա շար ժը, որ և հնա րա վո րում ու կա տա րու մի է հասց նում կոնկ րե տո րեն 
տվյալ միտ քը, աստ` ան տե սա նե լին մտա ծող միտ քը։

Իսկ ինչ պի սի՞ մտա ծո ղու թյուն է իրա գործ վում պատ մու թյան մեջ, որ և ներ կա յա-
նում է որ պես պատ մու թյան բնու թյան սկզբուն քային առանձ նա հատ կու թյուն։ Ո ՞րն 
է պատ մու թյան բնու թյան սկզբուն քային առանձ նա հատ կու թյու նը, որ և հիմ նո րոշ է 
պատ մո ղու թյան հա մար և ունի հո գեկրթա կան զո րու թյուն։

 Պատ մու թյու նը նույն պես ըն ձե ռում է մտքին կրթու թյուն և ճշմա րիտ իր զո րու թյան 
մեջ կա յա ցում` տե սա նե լիից անց նել ան տե սա նե լիին, այ սինքն` որ պես խնդրո նյութ 
ունե նա լով տե սա նե լին, խոր հե լով` վե րըն թա նալ ու հա սու լի նել ան տե սա նե լի իմաս-
տին ու իմաս տու թյան խորհր դին։ Ի նչ պե՞ս է պատ մու թյու նը դա իրա գոր ծում։ Պատ-
մու թյունն իր զո րու թյան իս կու թյու նը և ուրեմն` իս կա կան ու հենց ճշմա րիտ իր զո-
րու թյու նը, ինչ պես նաև իր զո րու թյան անիս կու թյու նը և ուրեմն` անիս կա կան ու հենց 
ան ճշմա րիտ իր զո րու թյունն իրա գոր ծում է իր պատ մո ղա կա նու թյամբ։ Պատ մու-
թյունն իրե նում այս կամ այն չափ հաս կա ցյալ «իրաց և գոր ծոց» իս կու թյու նը հայ տող 
«բանը» իր պատ մո ղու թյան սկզբուն քային առանձ նա հատ կու թյուն հան դի սա ցող 
մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ ներ կա յաց նում է այ լոց հաս կաց մա նը։ Արդարև, պատ
մո ղա կա նու թյունն իրա գործ վում է «մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ», որ և ներ
կա յա նում է որ պես պատ մու թյան բնու թյան սկզբուն քային առանձ նա հատ կու
թյուն։

 Պատ մու թյան պատ մո ղա կա նու թյու նը սկզբուն քո րեն բնա կան կամ բնա կա նա
կերպ է և մարդ կային մտա ծո ղու թյան ամ բող ջա կան պո տեն ցիայի առու մով` նախ
նա կան կամ առաջ նային ու նաև ան զեր ծա նե լի մտա ծո ղա կան զո րու թյուն է։ 
Ի ՞նչ է սա նշա նա կում։ Նախ, ի՞նչ նկա տի ունենք ասե լով` պատ մո ղա կա նու թյու նը բնա-
կան կամ բնա կա նա կերպ է։ Պատ մու թյու նը պատ մում ու ներ կա յաց նում է նախ կի նում 
տե ղի ունե ցա ծի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը։ Բո լոր իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր-
ծե րը, որոնց գո յու թյու նը որ պես այդ պի սին կա յա ցել է տա րա ծու թյան ու ժա մա նա կի 
չա փում նե րի մեջ կա յա ցող այս րաշ խար հում ու մարդ կային կյան քում, բա նա վոր կամ 
գրա վոր հյուս մամբ ու այդ կերպ` հնչյու նային կամ գրային ամ րագր մամբ ձեռք բե րե-
լով սկզբուն քո րեն հա ղոր դե լի դար ձող̀  տե ղի ու ժա մա նա կի մեջ գո յու թյուն ունե ցա-
ծը կեր պառնող իմաստ, պա տու մա կերպ վում ու շա րա դրա բար կա պակց վում, որով և̀  
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պատմ վում ու ներ կա յա նում է որ պես պատ մու թյուն։ Եվ այն, ինչ պատմ վում է ունկն
դիր ու ըն թեր ցող ներ կա նե րին, պատմ վում է` որ պես պատմ վող աշ խար հի 
ժա մա նա կա տե ղում տե սա նե լի, ասել է թե` իրե րի ու գոր ծե րի պա տահ ման ու 
գործ ման ներ կա յում տե սա նե լի։ Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ աս վա ծը։ 

Ըն թեր ցող անձն ու իր ներ կան կա րող է տա րա ծա կան կամ ժա մա նա կային փոքր 
կամ մեծ հե ռա կայ քով բա ժան ված լինել պատմ վող իրա դար ձու թյան ներ կայից, բա ցա-
ռե լով ըն թեր ցո ղի հա մար ան մի ջա կան ակա նա տե սու թյան իմաս տով տե սա նե լիու թյան 
ու ան մի ջա կան զգա յա կան փոր ձա ռու թյամբ ըն կալ ման հնա րա վո րու թյունն ու իմաս-
տը։ Ո ւս տի կա րե լի է ավե լի ճշգ րիտ ար տա հայտ վե լով` ասել, որ պատ մու թյու նը իրե նով 
պատմ վո ղը պատ մում է ըն թեր ցող այլ ներ կա նե րին ոչ ուղ ղա կիո րեն որ պես տե սա նե լի, 
այլ̀  «իբրև թե տե սա նե լի», այ սինքն` եթե ըն թեր ցո ղը թե կուզև երևա կայո րեն, իրա-
պես ան հնար, բայց մտո վի հնա րա վոր ինչ-որ մի եղա նա կով հայտն վեր պատմ վող ներ-
կա յում, ապա` կա րող էր և տես նել պատմ վող իրա դար ձու թյու նը որ պես կա տար վող։ 
Պատ մու թյան դեպ քում գործ ունենք այն պի սի մտքի հետ, որում մտած վում ու ներ
կա յա նա լի է դառնում այն, ին չը որ պես մարդ կային ան ցու դարձ, դեպք, պա տա
հար, իրա դար ձու թյուն մարմ նա կա նա ցած կամ նյու թա կա նա ցած իր կեր պում 
սկզբուն քո րեն կա րող էր և տեսն վել ու մատ չե լի լի նել զգա յա կան ու մտա վոր 
ըն կալ ման մարդ կային կա րո ղու թյա նը տեքս տում պատմ վող ներ կա յում։ Պատ-
մու թյամբ կամ պատ մո ղա կա նու թյամբ մտած վողն ու ներ կա յա ցո ղը̀  պատմ վող ներ կա-
յում իր բնու թյան իրա դար ձա կերպ մարմ նա վո րու թյամբ կամ նյու թա վո րու թյամբ, առա-
վել ը նդ հան րա կան ու հաս կա ցու թո րեն ձևա կերպ մամբ̀  կա րե լի է ասել, որ աշ խար
հա կերպ է, կամ ինչ պես և սկզբում աս վեց` բնա կան կամ բնա կա նա կերպ է։ Ի նչ-որ 
իմաս տով պատ մու թյու նը նման է բնա գի տու թյա նը, որը նույն պես մտա ծում է այն, ին չը, 
որ պես բնու թե նա կան, մարմ նա կան կամ նյու թա կան, նաև տե սա նե լի է ու սկզբուն քո-
րեն մատ չե լի կա րող է լի նել մարդ կային զգա յա կան ըն կալ մա նը և-կամ սար քե րի առա-
վել մեծ դիա պա զոն ունե ցող զգա յու նա կու թյա նը։ Ար դարև, մարդ կային միտ քը կա րող 
է բնա բա նու թյու նից անց նել աստ վա ծա բա նու թյան` խոր հե լով աստ վա ծային իրո ղու-
թյուն ներ, մտա ծո ղու թյան խնդրո նյութ ունե նա լով և խորհր դա ծե լով բնու թյու նը։ Հարկ 
է, սա կայն, նկա տի ունե նալ, որ պատ մու թյու նը և, մաս նա վո րա պես, Մով սես Խո րե նա-
ցու եր կում կեր պա ցյալ հայոց պատ մու թյու նը ևս, ուսում նա սի րե լով մարդ կային իրո ղու-
թյուն ներ և հաս կա նա լով ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շե լով իս կու թյուն, ներ կա յա նում է որ-
պես էմ պի րիկ հենք ունե ցող գի տու թյուն։

 Ինչ պի սի՞ն է ներ կա յա նում պատ մու թյու նը էմ պի րիկ գի տու թյան իր առանձ նա հատ կու-
թյամբ̀  ի հա մե մատ բնա գի տու թյան։ Գ. Շպե տը մտո րե լով էմ պի րիկ հենք ունե ցող գի տու թյուն-
նե րի շար քում պատ մու թյան, ի հա մե մատ բնա գի տու թյան, նշա նա կա լի առանձ նա հատ կու թյան 
մա սին, հիմ նա վո րու թյամբ հան դերձ առա ջա դրում է յու րա տե սակ մի տե սա կետ։ Մարդ կու թյան 
կյան քում վա ղուց նկա տե լի է դար ձել, որ պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին` իր հայե ցո ղու թյան 
ու բո վան դա կու թյան գի տա կան կա յաց ման որ պի սու թյամբ է ա կան նշա նա կա լիու թյուն կա րող 
է բա ցա հայ տել հու մա նի տար բո լոր էմ պի րիկ գի տու թյուն նե րի որ պես գի տու թյուն գո յու թյան ու 
կա տա րե լա գործ վող կա յաց ման հա մար։ Ը ստ Շպե տի, պատ մա գի տու թյունն ունի է ա կա նո րեն 
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նշա նա կա լի առանձ նա հատ կու թյուն, որի պատ ճա ռով և` «հենց absolute պատ մու թյան մեջ (կա-
րե լի է) գտնել ամե նա տի պիկ ու պար զա հայտ ար տա հայ տու թյու նը իրա կա նու թյան կոնկ րետ ճա-
նա չո ղու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի»147։ Բո լոր էմ պի րիկ գի տու թյուն նե րի̀  իրա կա նու թյան 
էմ պի րիկ ողջ ճա նա չո ղու թյան մեջ, ը ստ նրա, պատ մա գի տու թյու նը հարկ է ճա նա չել կենտ րո նա-
կան ու որո շա կի դե րում148։ «Ե թե գի տու թյու նը գնա հատ վի ոչ թե տեխ նի կա կան կամ ը նդ հան րա-
պես պրակ տիկ իր օգ տա վե տու թյան, այլ̀  իրա կա նու թյան` որ պես և է, մա քուր ճա նա չո ղու թյան 
իդե ա լի տե սա կե տից, ապա` առա ջին տեղն ու ղե կա վար դե րը բո լոր էմ պի րիկ գի տու թյուն նե րի 
մեջ պետք է գրա վի ոչ թե վե րա ցա կան ձևա կան գի տու թյուն նե րից որևի ցե մե կը, այլ̀  այն գի-
տու թյու նը, որն իրե նից կներ կա յաց նի կոնկ րե տի̀  իր ան սահ ման հա մայ նու թյան մեջ, առա վել 
կա տա րյալ ճա նա չո ղու թյան օ րի նակ։ Այդ պի սի գի տու թյուն կա րող է լի նել միայն պատ մու թյու
նը»149։ Ին չո՞ւ։ «Պատ մու թյու նը նույ նիսկ ամե նա մաս նա վոր իր թե մա նե րում գործ ունի կոնկ րետ 
իրա կա նու թյան այն պի սի լրու մի հետ, որի հա մար ֆի զի կա կա նը, կեն դա նին և հո գե կա նը միայն 
«մա սե րը» կամ «ան դամ ներն» են»։ Գ. Շպե տը վի ճար կում է իրա կա նու թյան կոնկ րետ ճա նա-
չո ղու թյան խնդրա կար գում էմ պի րիկ գի տու թյուն նե րի առ բնա գի տու թյուն կողմ նո րո շումն ու 
կենտ րո նա կան դե րի ճա նա չու մը։ «Ակն հայտ է, որ մե թո դի առու մով պատ մու թյու նը պետք է տա 
իրա կա նու թյան կոնկ րետ ճա նա չո ղու թյան օ րի նակ, քան զի այդ պի սի ճա նա չո ղու թյան իդե ալ չի 
կա րող լի նել իրա կա նու թյան լու ծու մը աշ խար հի մե խա նի կայի վե րա ցա կան բա նաձևե րի շար քի 
մեջ։ Այլ կերպ ասած, պատ մու թյու նը պետք է գրա վի ղե կա վար տեղ էմ պի րիկ գի տու թյուն նե-
րի դա սա կար գու թյան մեջ ոչ միայն ը ստ այն հնարք նե րի, որոն ցով օ գտ վում է իրա կա նու թյունն 
ուսում նա սի րե լիս, այլև ը ստ այն մե թոդ նե րի, որոնց դի մում է իրա կա նու թյուն պատ կե րե լիս, 
մե թոդ ներ, որ նպա տակ ունեն ադեկ վա տո րեն ար տա հայ տել «այն, ինչ կա, որ պես որ կա»։ … 
Տրա մա բա նու թյու նը որ պես գի տու թյուն նե րի գի տու թյուն իր այն մա սում, որը վե րա բե րում է էմ-
պի րիկ գի տու թյուն նե րին, պետք է ար մա տա կա նո րեն վե րամշակ վի։ XIXդ. առա ջա ցած և մինչ 
այժմ դեռ գե րիշ խող հա մոզ մուն քին, իբրև թե էմ պի րիկ գի տու թյուն նե րի տրա մա բա նու թյու-
նը պետք է լի նի բնա գի տու թյան տրա մա բա նու թյու նը, մենք պետք հա կա դրենք կա տե գո րիկ 
պնդում, որ էմ պի րիկ գի տու թյուն նե րի տրա մա բա նու թյունն ամե նից առաջ պատ մու թյան 
տրա մա բա նու թյունն է»150։

Ա ստ` հարկ է ամ րա գրել, որ քննե լով մարդ կային իրո ղու թյուն ներ ու հաս կա նա-
լով իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը և խորհր դա ծե լով այդ իմաս տը, մարդ կային միտ քը 
կա րող է տե սա նե լիից` ան տե սա նե լիին ան ցում կա տա րել և վերս տին խոր հել աստ-
վա ծայի նը նաև այլ ուղիով ու հնա րա վո րու թյամբ̀  պատ մու թյամբ։ Մտա ծո ղու
թյան խնդրո նյութ ունե նա լով պատ մու թյունն ու խորհր դա ծե լով պատ մե լին 
կամ պատմ վո ղը, պատ մա բա նող միտ քը (պատ մի չի կամ ըն թեր ցո ղի) կա րող 
է վե րըն թա նալ աստ վա ծա բա նու թյան և ուրեմն` հաս նե լով մտքի զո րու թյան 
կա տա րու մին, խոր հել ան տե սա նե լի աստ վա ծային իրո ղու թյուն ներ, ը ստ 
մարդ կային կա րո ղու թյանն իմա նա լիու թյան չա փա վո րու թյան, հաս կա նա լով 
իմաստ և իմաս տու թյուն և այդ հաս կաց ման մեջ բա ցա հայ տե լով իրե նում խոր
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հուրդ պա հող ու իմա նա լի դարձ նող իս կու թյուն։ Մե նա գրու թյան ամ բող ջա կան 
խնդրա կար գի ներ քին հետևո ղա կա նու թյամբ բա ցո րոշ վող հար ցա դրու թյուն նե րի հա-
ջոր դա կան կար գա վո րու թյամբ կա ռուց ված են թա վեր նա գրե րի բուն շա րա դրան քում 
կա րե լի է նկա տել, որ Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում ներ կա յաց վե-
լով հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի «իրաց և գոր ծոց» 
իս կու թյու նը հայ տող իմաստ նե րի հաս կա ցում ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շում, եր բեմն` 
ուղ ղա կիո րեն, եր բեմն` այ լա բա նո րեն և եր բեմն` զուտ ակ նար կով բա ցա հայտ վում և 
ըն թեր ցող հո գուն ու մտքի հայե ցո ղու թյա նը, իմա ցու թյանն ու ներկրթու թյա նը մա տու-
ցյալ է դառնում աստ վա ծայի նի ներ կա յու թյու նը հենց մարդ կային իրո ղու թյուն
նե րում։ Ա հա վա սիկ, այն ճշմար տու թյու նը, որ «տե սա նե լին և-կամ իբրև թե տե սա նե-
լին» մտա ծող ու ներ կա յաց նող պատ մու թյու նից միտ քը կա րող է կրթ վել աճել ու հա-
սա նել ան տե սա նե լիի խորհր դա ծու թյան ու բա ցա հայ տու թյան, հաս կա նա լի է դարձ-
նում նաև վե րո բե րյալ միտ քը, թե` պատ մու թյունն իր պատ մո ղու թյան առանձ նա հատ-
կու թյամբ հո գեկրթա կան է և մարդ կային մտա ծո ղու թյան ամ բող ջա կան պո տեն ցիայի 
առու մով` նախ նա կան կամ առաջ նային զո րու թյուն։

30. Ի սկ ին չո՞ւ է պատ մո ղու թյու նը մարդ կային մտա ծո ղու թյան նաև ան զեր ծա նե
լի զո րու թյուն և մարդ կային միտ քը որ պես այդ պի սին է աց նող ու այդ կերպ` է ա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն։ Այս հար ցի վե րա բե րյալ մտո րե լիս, հարկ է նախ` ամ րա գրել, 
որ հեր մենև տի կա կան խորհր դա ծու թյուն նե րը սկզբուն քո րեն վե րա բե րում են նաև 
եղե լու թյուն նե րի իս կու թյան նկատ մամբ պատ մո ղու թյան հենց բա ցու թյան 
ադեկ վա տու թյան հի մա հար ցին, և սկզբուն քային, ան հրա ժեշտ ու հիմ նա րար այդ 
պայ մա նի իրա գործ մամբ միայն ըն ձեռնվող հնա րա վո րու թյամբ է պատ մու թյու նը որ-
պես այդ պի սին իր գո յու թյու նում ճշմար տու թյամբ կա յա նում և այդ հար ցա դրու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյամբ ու նախ ընտ րե լիու թյամբ̀  կա յա նում նաև պատ մու թյան որ պի սու-
թյան ճշմա րիտ քննու թյունն ու բա ցո րո շու մը։ 

Ա մե նայն գոյի, որում և̀  այս աշ խար հի ու այս կյան քի և հենց զուտ մարդ
կային կյան քի իրո ղու թյուն նե րի ու նաև մշա կույ թի նկատ մամբ ը նդ հան րա պես` 
մարդ կային ուսում նա սի րող մո տեց մա նը և կոնկ րե տո րեն` հա յա գի տու թյա նը բնո րոշ 
է թե մայի պատ մա կա նա ցում։ Զա նա զա նե լով հան դերձ` կա րե լի է ը նդ հան րաց նել, 
որ մարդ կու թյան կյան քի եղե լու թյան իս կու թյա նը նպա տա կա մետ պատ մու թյու նը կամ 
պատ մա գի տու թյու նը մարդ կանց ազ գե րի ու նաև հայոց կյան քում` ոչ միշտ նույ նա բար 
ունե ցել է է ա կան նշա նա կու թյուն։ Ին չո՞ւ։ Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նում այս 
հար ցի առն չու թյամբ տր վել են բազ մա թիվ պա տաս խան ներ։ Ի ՞նչ լրա ցու ցիչ և, ը ստ 
իս, հիմ նո րոշ պա տաս խա նի կա րե լի է հա սու լի նել այս հար ցով մտա հայեց վող իմաս-
տային տե սա դաշ տում։

 Մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի̀  առ Ա ստ ված առինք նող բուն կոչ ման ու իս-
կու թյան և ուրեմն` իրենց իս կա կան գո յու թյան պա րա գա յում` մարդ կային մտքի, 
խոս քի, գոր ծի ու երկ րե ղեն բո վան դակ կյան քի կա տա րու մը պատ մու թյու նում 
կեր պա ցյալ ու բո վան դա կյալ̀  իր իս կու թյու նը հայ տող իմաս տով ու խորհրդով 
բուն Ի մաս տու թյանն է ա ցյալ̀  վերս տին մատ չում է հա մայնն իրե նում ը նդ
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գրկող իրա կա նու թյուն և իմաս տու թյուն կե նա գոր ծում մարդ կային կյան քում։ 
Աս վա ծը սկզբուն քո րեն ու ը նդ հան րա պես վե րա բե րում է նաև ամե նայն գի տու թյան ու 
ար վես տի և հատ կա պես հենց պատ մու թյա նը։ Ա հա վա սիկ, պատ մու թյունն իր ուսում-
նա սի րու թյան ոլոր տում աշ խար հի ու հենց մարդ կային կյան քի նախ կին եղե լու թյան ու 
ներ կայի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տով ու խորհր դով իմաստ նա նա լով, մարդ կային 
բո վան դակ կյան քից առ ինքն (առ մարդ կային կյանք) բա րի կե նա րա րու թյան կար գա-
վո րու թյամբ նշա նա կա լի այդ իմաստ նե րի ու իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի̀  իրե նում 
բո վան դա կյալ գի տու թյամբ մուտք է գոր ծում ամե նայնն իրե նում ը նդ գր կող իրա կա նու-
թյուն, կե նա գոր ծում և մարդ կու թյան կյան քում` ժա մա նա կա կից ու ապա գա ներ կա նե-
րին ներ կա յա կից դարձ նում իմաս տու թյուն։ 

Ու սում նա սիր վող «խնդրո բա նը» պատ մա կա նաց նող մարդ կային մտքի 
հան րա հատ կու թյան հետ մեկ տեղ̀  նաև հենց հայոց կյան քի առանձ նա հատ
կու թյամբ պայ մա նա վոր ված` հայոց մշա կու թային կյան քում հատ կա պես հենց 
պատմ(ա գիտ)ու թյու նը առա վե լա չափ ու ավան դա բար ունե ցել է կենտ րո նա
կան հանձ նա ռու թյուն։ Հայոց կյան քում տեքս տային մշա կույ թի գո յու թյունն 
առա վե լա պես ակ տուա լա ցել է «պատ մո ղա կան» կեր պի մեջ։ Ազ գի ինք նա գոյ-
ման խնդրա ռու թյու նը ան հրա ժեշ տու թյուն էր դարձ րել տեքս տային ավան դու թյան մեջ 
«պատ մա վո րող» ուղղ վա ծու թյան կարևո րու մը։ Եվ տեքս տամշա կույ թի պատ մա վո րող 
այս առանձ նա հատ կու թյունն ար դեն ան հրա ժեշ տա բար իր վրա պետք է կենտ րո նաց-
ներ քննո ղա բար խորհր դա ծող̀  հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման ձգ տող միտ քը։ Ը ստ իս, 
պատ մա գի տու թյան և պատ մա փի լի սո փա յու թյան հա մար է ա կա նո րեն նշա նա կա լի 
խնդրա կարգ է ներ կա յա նում մշա կույ թի, որում և̀  գի տու թյան ու կոնկ րե տո րեն` հա յա-
գի տու թյան «պատ մա վո րող ուղղ վա ծու թյան» գո յու թե նա կան ու նպա տա կա բա նա
կան իմաս տի բա ցա հայ տու մը։

 Տեքս տամշա կույ թի առա վե լա պես պատ մո ղա կան կեր պի մեջ կե նա գործ ման այս 
պն դումն ամենևին էլ չի նշա նա կում, թե նրա նում ան հա մե մա տո րեն եզա կի կամ սա-
կավ են ոչմիան շա նա կո րեն գի տա կան ևկամ գե ղար վես տա կան պատ մու թյան` 
«պա տում»-ային «պատ մո ղա կա նու թյուն» իրեն ցում հայ տող այն ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րը, որոնք ևս իրենց գրա կան հյուս վա ծու թյան յու րօ րի նակ կեր պում «ի պահ»̀  
ամե նայն «ըն թեր ցա սէ րի» և «ուսում նա սէ րի» հա սու են դարձ նում նշա նա կա լի իմաստ 
ու իմաս տու թյուն։ Օ րի նակ, տեքս տային հոգևոր մշա կու թային ավան դու թյուն են 
տեսնվում նաև շա րա կան նե րը, աղոթք նե րը, իմաս տա սի րա կան ու աստ վա ծա բա նա-
կան եր կե րը, որոնք ունե նա լով իրեն ցում մեկ նո ղա կան-պատ մո ղա կան առանձ նա հատ-
կու թյուն, այ նուա մե նայ նիվ, իրենց ամ բող ջու թյան, կն շա նա կի̀  խոս քային ու գրա կան 
հյուս վա ծու թյան որա կային որ պի սու թյան մեջ ներ հայ տե լով սկզբուն քո րեն պատ մո
ղա կան բնույ թի մտա կա պակց վա ծու թյուն, այ նուա մե նայ նիվ, չեն տեսն վում որ պես 
միան շա նա կո րեն «պատ մու թյան» սե ռին պատ կա նող ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ։ 

Ա սե լով, թե հայոց մշա կույ թի գո յու թյունն առա վել չա փով իր իրա գոր ծումն է գտել 
«պատ մո ղա կան» կեր պի մեջ, նկա տի ունենք և՛ ներ քին, և՛ ար տա քին աս պեկտ նե րը։ 
Ներ քին աս պեկտ ասե լով, հաս կա նում ենք գրա կան ամե նայն ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
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նե րի, որոն ցում գե ղար վես տա կան եր կե րի հետ մեկ տեղ̀  նաև գի տա կան աշ խա տու-
թյուն նե րի բո վան դա կու թյան մեջ մտա ծո ղա կան որո նու մի, այս առու մով` նաև որո-
նումն իրա գոր ծող մո տե ցու մի, ապա և̀  մտքե րի բխ ման, ամ րա գրյալ հյուս վա ծու թյան 
(տեքս տի) մեջ դրանց կա պակ ցո ղա կան շա րա դրան քի այս կամ այն չափ հետևո ղա-
կա նու թյամբ ու իս կու թյամբ «պատ մո ղա կան» առանձ նա հատ կու թյամբ ու կար գով 
դրսևոր վե լը։ Ներ քին աս պեկտ աս վա ծը «պատ մո ղա կա նու թյու նը» իմա նա լի է դարձ-
նում իբրև մի վե րա գրու թյուն, որը սկզբուն քո րեն հա տուկ է մար դու մտա ծե լու ներ քին 
ու ար տա քին ձևե րին, որ պես ներ քին տե սո ղու թյամբ իրե րի վե րա բե րյալ բա ցա
հայ տում ներն իրենց աս ման կեր պի մեջ նույն այդ իրե րին վե րա գրող ու կա
պակ ցո ղա կան կար գում կա յաց նող ու կար գա վո րու թյուն հաս տա տող ունա
կային առանձ նա հատ կու թյուն։ Ի սկ ար տա քին աս պեկտ ասե լով, հաս կա նում ենք 
տպա գրու թյուն նե րի մեջ առա վել ին տեն սիվ հա ճա խա կա նու թյամբ ու ստ վար տպա-
քա նա կով «պատ մո ղա կան»̀  գե ղար վես տա-պատ մո ղա կան կամ գի տա պատ մո ղա-
կան, բնույ թի եր կե րի̀  ամեն քին մատ չե լի դարձ նող հրա պա րա կում նե րի իրո ղու թյու նը։ 
Ար տա քին աս պեկ տը նկա տել ու հաս կա նալ է տա լիս պատ մո ղա կան բնույ թի մտքի, 
եր կե րի և դրան ցում` իմաս տային հյուս վա ծու թյուն նե րի առա վել մատ չե լիու թյու նը 
մարդ կային մտքի ըն կա լու նա կու թյա նը։

Մ շա կույ թի գո յու թյան առա վել չա փով «պատ մո ղա կան» կեր պի մեջ իրա գոր ծու-
մը իր այդ պես կա յա ցու մը պայ մա նա վո րող հիմք ունի մարդ կային գո յու թյան «ինչն» 
ու «ինչ պե սը» որ պես այդ պի սին է աց նող, մարդ կային սե ռի բնու թյունն ու ներ կա գո-
յու թյան որ պի սու թյու նը բաղ կաց նող չորս` բա նա կան և մահ կա նա ցու լի նե լու թյան, 
մտա ծե լու և գի տե նա լու առանձ նա հատ կու թյուն նե րը151։

1.  Մարդ կային բա նա կան հո գու և մտքի կա րո ղու թյունն է` մտա ծել ու իմաստ 
բա ցա հայ տել հենց կա պակ ցո ղա կան եղա նա կով։ Եվ մարդ կային բա նա կա նու-
թյան այս կա րո ղու թյունն առա վե լա պես դրսևոր վում է «պատ մո ղա կան» առանձ նա-
հատ կու թյամբ։ Աս վա ծը կոնկ րե տաց նե լով` կա րե լի է ասել, որ հենց ին քը̀  պատ մու
թյու նը մա սե րից ամ բող ջի հյուս մա նը կոչ ված միտք է։ Թեև աստ` «պատ մո ղա-
կա նու թյուն» (narrative) հաս կա ցու թյու նը հարկ է հաս կա նալ առա վել հա մա ռոտ իր 
բո վան դա կու թյամբ ու ըն դար ձակ ծա վա լով, քան բուն պատ մու թյան պա րա գա յում։ 
Պատ մո ղա կա նու թյամբ է կա յա նում ամե նայն բա նա վոր ու գրա վոր լեզ վա կան ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն։ Պատ մո ղա կա նու թյու նը բա նա կանլեզ վա կան կա պակց վա ծու
թյան որո շա կիո րեն հետևո ղա կա նու թյամբ շա րա դիր բա ցո րո շու թյունն է։

2. Մար դու̀  այս կյան քում մահ կա նա ցու բնու թյամբ պայ մա նա վոր ված` ան հրա-
ժեշ տո րեն ու նաև նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ ծնունդ է առնում պատ մու թյու-
նը և նրա եռա տե սակ` գի տա կան, գե ղար վես տա կան ու առօ րե ա կան պատ մու թյա-
նը ներ հա տուկ «պատ մո ղա կա նու թյու նը»։ Կյան քի կոչ վե լով` պատ մու թյունն ու 

151 Հիշենք, որ մարդը սահմանվում է որպես կենդանի էակ` բանական, մահկանացու, մտածելու 
և գիտենալու (կամ հանճարի) ընդունակ (տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – 
Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 40, 44, 75):
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գրա կա նու թյու նը ներ կա յա նում են որ պես մարդ կային սե ռի կա րո ղու թյա նը մատ չե լի 
իս կու թյան փոր ձա ռու թյուն, ը նդ որում, պատ մու թյան պա րա գա յում այդ փոր ձա-
ռու թյու նը ներ կա յա նում է նաև որ պես հենց իս կու թյան գի տու թյուն։ Եվ կա րե լի է 
ամ րա գրել, որ պատ մու թյու նը բո վան դակ կյան քի եղե լումն իր բուն իս կու թյամբ 
է աց նող մա սե րից` ամ բող ջի հյուս մամբ իմաս տա վո րող միտք ու տե սու թյուն է։ 
Ե ՛վ պատ մու թյու նը, և՛ գրա կա նու թյու նը իրենց պատ մո ղա կա նու թյամբ կյան քի են կոչ-
վում աշ խար հի ու հենց կյան քի եղե լու թյուն նե րում բո վան դա կյալ իմաս տայինն ու հենց 
հոգևոր խոր հուր դը այս կյան քի ժա մա նա կա հոս ու ան ցո ղիկ բնու թյամբ պայ մա նա-
վոր ված ան հե տա ցու մից ու կո րուս տից փրկե լու, մի մյանց ավան դե լու և այդ կերպ փո-
խանց մամբ̀  անընդ հա տա կա նու թյուն ու նաև հա մայն մարդ կու թյան` նախ նյաց, ժա-
մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի իմաս տու թյամբ հոգևոր միաս նու թյուն ապա-
հո վե լու հա մար։ Պատ մու թյու նը ժա մա նա կա հոս այս աշ խար հի ու կյան քի ան հե
տա ցող մա սերն իրենց է ա կան իմաս տով ներ կային կա պակ ցող ու ապա գային 
բա րե կար գու թյուն հնա րա վո րող ամ բող ջը հաս կա ցող ու մեկ նո րո շող խորհր
դի մաց տե սու թյուն է։

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նում առ կա է մարդ կայի նը աստ վա ծայի նից 
տա րան ջա տող և մարդ կային ինք նա կա մու թյու նը նաև պատ մու թյան գո յաց ման 
և՛ պրակ տի կա յում, և՛ տե սու թյու նում հաս տա տա գրող տե սա կետ, ը ստ որի̀  «անո-
րոշ անցյալ»-ից լոկ պատ մի չի մտա գոր ծու նե ու թյամբ կազ մա կերպ վե լով է գո յա նում` 
ստեղծ վում ու կազ մա հյուս վում «պատ մա կան ան ցյալ» և հենց «պատ մու թյու նը» որ-
պես այդ պի սին152։ Ի տար բե րու թյուն այս տե սա կե տի և դրա նից բխող ու պատ մու
թյան գո յաց ման կա մա յա ծին բնույ թը հաս տա տա գրող իմպ լի կա ցիայի, ը ստ իս, 
ուսա նե լով Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան իմաս տուն փոր ձա ռու թյու նից, 
հարկ է ամ րա գրել, որ պատ մու թյան պատ մո ղա կա նու թյան դեպ քում «բա նա կան-լեզ-
վա կան կա պակցվա ծու թյու նը» կապ ված է իրա կան աշ խար հի, որում և̀  մարդ կային 
կյան քի, իրո ղու թյուն նե րը որ պես այդ պի սին կա յաց նող բուն «զո րու թյուն նե րի» ու 
լի նե լու թյան «կար գա վո րու թյուն նե րի» փոխ կապ վա ծու թյուն նե րի հետ, ներ-
կա յա նա լով որ պես հենց դրանք հայ տող «բա նա կան-իմաս տային կա պակցվա ծու-
թյուն»153։ Պատ մու թյան «պատ մո ղա կա նու թյու նը» իրա կան կյան քի եղե լու
թյուն նե րի կապ վա ծու թյան իս կու թյու նը հայ տող «բա նա կանիմաս տային կա
պակցվա ծու թյան» որո շա կի հետևո ղա կա նու թյամբ բա նա վոր կամ գրա վոր 
շա րա դիր բա ցո րո շումն է։ Ի սկ գե ղար վես տա կան եր կում բա նա կան-լեզ վա կան կա-
պակց վա ծու թյու նը հենացյալ է «եր կի աշ խար հի» իրո ղու թյուն նե րի փոխ կապ վա ծու-
թյանը, դրանց իս կու թյան նկա րա գրու թյամբ ու բա ցա հայտ մամբ̀  ունկն դիր կամ ըն-
թեր ցող մտքին տե սա դրե լով ու ներ կա յա վո րե լով ներկապակցյալ «երկաշխարհ»:

152 Այդ տեսակետի ու նաև անգլալեզու գրականությունում կիրարկվող` “ambiguous past” և “historical 
past” հասկացությունների` որպես «տարտամ անցյալ» և «պատմական անցյալ» թարգմանության 
մասին տե՛ս Ստեփանյան Ա., Պատմու թյունն իբրև տեքստ – «Պատմություն և Կրթություն», Եր., 
2005, հ. 1-2, էջ 9-22:
153 Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս մենագրության «Պատմության գոյությունը…» ենթա վեր-
նագրի 4-րդ կետում:



 Գլուխ 1. Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներկայությունը պատմությունում     125

 Պատ մու թյունն իր որ պես այդ պի սին (ըստ ին քյան) գո յու թյան ու ամ բող ջա կա-
նու թյան մեջ, որա կա կան իր որո շու թյամբ և հենց որ պես իմաստ` կա յա նում է իրեն 
է աց նող բա ղա դրիչ քայ լե րի հա ջոր դա կա նու թյամբ ու կա պակց վա ծու թյամբ։ Եվ 
ը նդ հան րա պես, որևէ բան սկզբուն քո րեն իմաստ ունե ցող կամ իմաս տա լից է ու որ-
պես այդ պի սին` մատ չե լի հաս կաց ման ու ըն կա լե լի, եթե այն կա պակց ված է, և այդ 
կա պակց վա ծու թյու նը որ պես այդ պի սին կա յա ցյալ է բա նա կան կցե լիու թյան ու ներ-
հյու սու թյան` ան հրա ժեշ տու թյան, պատ ճա ռա-հետևան քային, մաս-ամ բողջ և-կամ այլ 
կա պաե ղա նակ նե րով։ Միտ քը, խոս քը կամ գոր ծը իմաս տա լից են, եթե իրեն ցում 
ներ կա, իրենց որ պես այդ պի սին է աց նող և մարդ կային իմա ցա կան կա րո ղու
թյա նը ներ հայտ ու մատ չե լի ունեն բա նա կան որևէ կերպ կա պակց վա ծու թյուն։ 
Հա կա ռակ դեպ քում, նույ նիսկ որ պես հայտ նի ժո ղովր դա կան խոս քի ձև, աս վում է, թե 
միտ քը, խոս քը կամ գոր ծո ղու թյուն նե րը «ան կապ» են, ուս տի և անի մաստ։ Աս վա ծում 
է ա կան է նաև «բա նա կան որևէ կերպ կա պակց վա ծու թյան»̀  «մարդ կային իմա ցա-
կան կա րո ղու թյա նը ներ հայտ ու մատ չե լի լի նե լու» բա ցո րո շումն ու սահ մա նագ ծու մը, 
քան զի բո լո րին է հայտ նի և քիչ չեն դեպ քե րը, երբ այն, ին չը մի ոք, ը ստ մարդ կային 
իր կա րո ղու թյան, կա պակց ված ու իմաս տա լից է տես նում ու հաս կա նում, մյու սը, ը ստ 
յու րո վի իր կա րո ղու թյան, կա րող է և չտես նել որ պես այդ պի սին, այլ, ը նդ հա կա ռա կը, 
տես նել ու հաս կա նալ որ պես ան կապ ու անի մաստ։ Կա րե լի է ամ րա գրել, որ պատ
մու թյունն իր բա ղա դրիչ քայ լե րում իրա գործ վում է որ պես եղե լու թյուն նե րի 
իս կու թյուն և խոր հուրդ բա ցա հայ տող մտա վոր տե սա նու թյուն և հենց միտք, 
խոսք ևկամ գիր։ Հարկ է նկա տել, որ և՛ միտ քը, և՛ խոս քը, և՛ գիր-տեքս տը որ պես 
այդ պի սին են ու հենց իրենց իս կա կան գո յու թյան մեջ են` մի միայն իրեն ցում իմաս տի 
ներ կա յու թյան դեպ քում, այ լա պես դրան ցից յու րա քան չյուրն իր հեր թին որա կե լի է որ-
պես անիս կու թյուն և ան խոր հուրդ, ան կապ ու անի մաստ միտք, խոսք կամ գիր։ Ի մի 
բե րե լով աս վա ծը, կա րող ենք ասել, որ պատ մու թյան իս կու թյու նը բա ցա հայտ վում 
է որ պես կյան քի եղե լու մը բաղ կաց նող իրա դար ձու թյուն ներն ու մարդ կային 
գոր ծու նե ու թյու նը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, ներ քուստ կա պակ ցող ու 
իմաս տա վո րող և այդ կերպ որո շա կի ու ամ բող ջա կան գո յա կա նու թյան որա կը 
բա նա վոր ու գրա վոր հյուս մամբ ներ քուստ կա յաց նող (ներկա յաց նող) իմաս
տու թյուն։ Ի սկ պատ մու թյան գի տա կան հե տա զո տու թյան խնդիրն է` բա ցա հայ տել 
պատ մու թյան, որում և̀  դի տա վո րու թյան, պատմ վո ղի ու նրա մի ջո ցով նաև նախ ընտ-
րե լի պատ մե լի քի, պատ մու մի հայե ցա կար գի, պատմ վող եղե լու թյուն նե րի իս կու թյու-
նը հայ տող իմաստ նե րը և ավե լին` նաև բա ցա հայ տել բո լոր դրան ցում և-կամ դրան-
ցով կեն սա կա նո րեն ու մշա կու թո րեն նշա նա կա լի̀  հո գե կե ցույց ու կե նա րար, մարդ-
կային ինք նու թյան հոգևոր կե ցո ղու թյունն ու հա մա կե ցու թյու նը կա տա րե լա գործ վող 
առինք նու թյան ու բա րե կար գու թյան ուղ ղոր դող ու նպաս տա վո րող խոր հուրդ նե
րի ներ կա պակց վա ծու թյուն, ամ բող ջա կա նու թյուն ու մեկ-միաս նա կա նու թյուն հաս-
տող̀  պատ մու թյան իմաս տու թյու նը։

3. «Պատ մո ղա կան» առանձ նա հատ կու թյու նը (պատ մո ղա կա նու թյու նը) սկզբուն-
քո րեն բնո րոշ է մարդ կային մտա ծո ղու թյա նը որ պես այն է աց նող, գո յաց նող հատ-
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կու թյուն։ Հի րա վի, ինչ պես և վե րը ակ նարկ վեց, կա րե լի է առանձ նաց նել̀  փոխ զա-
տո րո շե լով մի մյան ցից, «պատ մու թյան պատ մո ղա կա նու թյուն», «գե ղար վես տա կան 
պատ մո ղա կա նու թյուն» և «մտքի պատ մո ղա կա նու թյուն»։ Եվ աստ հարկ է ամ րա գրել, 
որ «պատ մո ղա կա նու թյու նը, սկզբուն քային իր ը նդ հան րա կա նու թյամբ ան
պայ մա նո րեն կապ ված չէ սյու ժեի ու պա տու մի հետ»։ Այն իրա գործ վում է ամե-
նայն մտքի բա նաձևե րում` աստ վա ծա բա նա կան, փի լի սո փա յա կան, բնա գի տա կան, 
… ու նույ նիսկ մա թե մա տի կա կան հե նա սույթ նե րում (աք սիո մա նե րում) ու մա կա սույթ-
նե րում (թե ո րե մա նե րում)154, ինչ պես նաև մարդ կային մտքի̀  կա պակց ված ու որո շա կի 
հետևո ղա կա նու թյամբ շա րա դիր հենց առօ րե ա կան բո վան դա կու թյամբ ար տա հայ-
տու թյուն նե րում։

4. Մարդ կային մտքի կո չու մը գոյի որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը մտա ծելն 
ու իս կու թյան` որ պես իմաստ ու իմաս տու թյուն բա ցո րո շումն է։ Ի սկ «պատ մո-
ղա կա նու թյու նը» ներ կա յա նում է որ պես մարդ կային իմա ցու թյան ըն թաց քի ու հենց 
գի տեց ման կա րո ղու թյանն ու կեր պին մատ չե լի սկզբուն քային հնա րա վո րու թյուն։ 
Ի նչ պի սի՞ն է մարդ կային իմա ցու թյան ու հենց գի տեց ման կա րո ղու թյունն ու կեր պը։ 
Ի մա ցու թյուն իրե նում ներ քուստ բո վան դա կյալ և ար տա հայ տե լու ունակ ու հենց ար-
տա հայ տող միտ քը, ինչ պես նաև դրա բա նա վոր ու գրա վոր ամե նայն` բա ցա հայտ 
և-կամ ան բա ցա հայտ հա մա հյուս վա ծու թյուն նե րը սկզբուն քո րեն իսկ որ պես այդ պի-
սին կա յա նում են պատ մո ղու թյան` մա սե րից որևէ ամ բողջ կա պակ ցող կար գով։ 
Վե րոա սա ցյալն ամ բող ջա կա նաց նե լով` կա րե լի է ամ րա գրել, որ իմա ցա կա նու թյուն 
իրե նում ունե ցող միտ քը, այ սու̀  նաև բա նա վոր ու գրա վոր տեքս տե րը պատ մային են 
և իրենց ներ քուստ որ պես այդ պի սին իրա գոր ծող հնա րա վո րու թյուն ու կեր պա գոր ծող 
սկզբունք ունեն մա սե րից որևէ ամ բողջ կա պակ ցող և, այդ պի սով, մարդ կային 
բա նա կան հո գու իմա ցա կան կա րո ղու թյա նը մատ չե լի ամ բող ջա կան իմաս տի 
ու իմաս տու թյան հայ տու մը հնա րա գոր ծող «պատ մո ղա կա նու թյու նը»։ Մա սից 
ամ բող ջի իմա ցա կա նու թյան ի զո րու ու հե տա մուտ «ուսում նա սէր» մարդ կային մտքին 
և բա նա վոր կամ գրա կան հյուս մա նը պատ մո ղա կա նու թյամբ հնա րա վոր վում և որ-
պես իս կու թյուն բա ցա հայ տե լի է դառնում իրե րի գո յաց ման ու լի նե լու թյան կար
գը (կար գա վո րու թյու նը)։ Նախ կի նում ակ նարկ վեց և աստ հարկ է նաև ը նդ գծել, որ 
իրե րի (ի րո ղու թյուն նե րի) ու գոր ծե րի բնու թյան, կամ այլ կերպ ասած` իրե րի որ պես 
այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան որ պես իմաստ և իմաս տու թյուն բա ցա հայ տու մը, ին-
չին ի զո րու է, ասինքն` ունի պո տեն ցիա և կոչ ված է պատ մո ղա կան միտ քը, դեռ սոսկ 
իրե րի գո յու թյան կար գի բա ցա հայտ ման իրա գործ մամբ̀  կլի նի ան կա տար։ Պատ
մո ղա կա նու թյամբ իրե րի ու գոր ծե րի որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան 
բա ցա հայտ ման և այ սու̀  իմաս տու թյան ուղ ղորդ ված մարդ կային միտ քը (որ և 
կն շա նա կի̀  պատ մո ղա կան միտ քը) կոչ ված է և ը ստ այդմ` ի զո րու ու հենց հե

154 Հայերենում մաթեմատիկական այս տերմինների ճշգրիտ թարգմանությունը մաթեմատիկոս 
ու հրաշալի տրամաբան` գիտնական և դասախոս, Սահակ-Մեսրոպյան սուրբ գործին, երազանքին 
ու հայոց սերունդներին հղված ավանդին նվիրյալ` իմ ավագ ընկեր, վաղաժամ հանգուցյալ Աշոտ 
Մաշուրյանինն է:
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տա մուտ` բա ցա հայ տել իրե րի ու գոր ծե րի զո րու թյու նը, որ և ներ կա յա նում ու 
իմա նա լի է դառնում` այդ իրե րի ու գոր ծե րի որա կային որո շու թյու նը որ պես 
այդ պի սին կա յաց նող զո րու թյուն։ Մով սես Խո րե նա ցին իր «Պատ մու թիւն Հայոց» 
եր կում հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իրա դար ձու թյուն նե րի, գոր ծե րի ու կեն ցա-
ղա վա րու թյան կար գա վո րու թյան իս կու թյան հաս կաց մանն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ-
մա նը հե տա մուտ, «ըն թեր ցա սէր» և «ուսում նա սէր» ժա մա նա կա կից նե րին ու հե տա գա 
սե րունդ նե րի «մտաց աչաց» է «յան դի ման կա ցու ցա նում», ասել է թե` իմաս տա գետ և 
դրա նում նաև խորհր դա գետ խոս քով («բա նիւ») ու գրով կեր պա րա նա վո րում կամ 
պատ կե րա վո րում «իրաց և գոր ծոց» եղե լու թյան «կար գը» և «զօ րու թիւ նը»̀  «զ պատ-
ճառս և զզօ րու թիւն իրացն միայն յայտ նե լով, և զեր կա րու թիւն գոր ծոյն հա մա ռոտ բա-
նիւ յան դի ման կա ցու ցա նե լով»155։

 Ի մի բե րե լով վե րոա սա ցյա լը, կա րե լի է կարճառոտ սահմանել, որ պատ մու
թյունը մտածողության առ իսկություն ու իմաստություն ներկապակցու թյունն 
է: Մանրամասնորեն բացորոշելով` կարելի է հաս տա տա գրել, որ պատ մու թյու նը 
ներ կա յա նում է որ պես գոյի գո յու թյա նը և հենց հա մաշ խար հի ու մարդ կային 
կյան քի եղե լու թյանն առնչ վող մարդ կային մտա ծո ղու թյան` առ իս կու թյուն ու 
իմաս տու թյուն ըն թաց քի ներ կա պակ ցու թյուն։ Եվ պատ մու թյու նը որ պես պատ-
մո ղա կա նու թյուն և ուրեմն` որ պես մտքի̀  առ իս կու թյուն հայ տող իմաստ ու իմաս տու-
թյուն ըն թաց քի ներ կա պակ ցու թյուն` իրե նում և-կամ իրե նով բո վան դա կում է պատ մու-
թյու նը որ պես հենց պատ մո ղու թյամբ «ասե լիք»։ 

31. Հարկ է նաև ամ րա գրել, որ ընդհանրապես` պատ մու թյունը և կոնկրետորեն` 
Խորենացու հայոց պատմությունը իրե նում հասկացյալ ու մեկնորոշյալ «ա սե լի քի» 
բազ մա բո վան դակ նշա նա կու թյամբ և՛ հո գեկրթա կան, և՛ կեն սակրթա կան է։ Եվ 
պատ մու թյունն, ի տար բե րու թյուն այլ գի տու թյուն նե րի, այս առու մով ունի մի յու րա-
հատ կու թյուն ևս։ Աշ խար հի, որում և̀  մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի, իրա պես տե-
ղի ունե ցած եղե լու թյու նը որ պես այդ պի սին կա յաց նող զո րու թյունն ու կար գը, ը ստ 
մարդ կային կա րո ղու թյան, հաս կա նա լով ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ պատ մե լով 
այն կերպ, որ պատմ վո ղի դի տա վո րու թյան բա ցու թյա նը հա մա բա ցո րեն հաս կաց-
ման ձգ տող ամեն քին իմա նա լի դառնա այդ եղե լու թյան իս կու թյու նը, պատ մու թյու նը 
«ըն թեր ցա սէր» և «ուսում նա սէր» յու րա քան չյու րին ուսու ցա նում և ներկրթու
թյամբ` ուսյալ ու կիրթ հո գի, միտք ու կեն սա կեր պի է կո չում, կեր պա րա նման ու 
կա տա րու մի ուղ ղոր դում ու կա տա րե լա գոր ծում օ րի նա կով։ Խորենացու երկում 
պատմությունը ձեռքբերովի առաքինություններով156 պատճառյալ̀  մարդկային և 
կոնկ րե տորեն հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի առավելություն ու բարեկարգ 
կեն սահա ջողություն իմացահայտելով` ուսուցանում ու հոգևոր-քաղաքակիրթ գոյու-

155 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 45:
156 Առաքինությունների տիպաբանության և մարդկային ինքնության ու կենսակերպի` ձեռքբերովի 
առաքինություններով իսկ` պատճառագետ ու իմաստուն ներկրթության մասին տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, 
Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. Արևշատյանի, ՀՍՍՀ 
ԳԱ Հրատ., Եր., 1980, էջ 71-72:  
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թյան է կոչում հայոց նախնյաց «խորհրդոց և գործոց» առաքինուսույց օրինակներով:
Հնուց ավանդ ված ու նաև ժա մա նա կա կից ամե նայն պատ մու թյուն նե րի առն չու-

թյամբ մտո րում նե րում հնա րա վոր է, գու ցե, մտա ծել, թե նախ նյաց կյան քից որևէ բան 
և-կամ ողջ ան ցու դար ձը պատ մու թյան մեջ հի շա տակ ման ար ժա նի է դիտ վում ար դեն 
իսկ այն քա նով, որ այն եղել է և այդ եղե լու թյան փաստն ան հնար է ան տե սել, ժխ տել 
ու չե ղյալ հա մա րել̀  աչք փա կե լով և-կամ հա յացք թե քե լով։ Սա կայն, արդյո՞ք պատ մե-
լու ար ժա նի կա րե լի է տե սա նել ողջ եղե լու թյու նը սոսկ այն հիմ նա վո րու թյամբ, որ այդ 
բո լո րը եղել է, թե՞ հարկ է պատ մել է ա կա նը, նշա նա կա լին, մարդ կային ինք նու թյան 
ու կյան քի իմաս տուն ու բա րի գո յու թյան հա մար կե նա րար նշա նա կա լիու թյամբ նախ-
ընտ րե լին։ Մով սես Խո րե նա ցին իր եր կում` և՛ բուն պատ մու թյան շա րա դրան քում, և՛ 
տեղ առ տեղ Սա հակ Բա գրա տու նուն ուղղ ված իր խոս քում բազ միցս նշում է, որ ան-
ցյա լում կա տար ված ոչ ամե նայն ինչ է նշա նա կա լի ու ար ժա նի տես նում իր պատ մու-
թյան մեջ հի շա տակ ման։ «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի ուսում նա սի րու թյու նը նկա տել 
է տա լիս, որ նրա նում պատմ վո ղի և՛ որ պես «ինչ» կա ցու ցա նման, և՛ պատ մո ղու թյան 
«ինչ պես» կար գա վո րու թյամբ շա րակց ման ու նաև ար տաք նա հար դար ման մեջ կա յա-
ցյալ է և կա մա թե ակա մա գրին «ի պահ» հանձն ված` մարդ կային, որում և` հայոց 
կյան քի ան թաք չու թյու նը յու րո վի նշա նա կա լիու թյուն է աց նող իս կու թյուն, և 
աստ` հարկ է հետագա ուսումնասիրության արդյունքների կանխասացությամբ̀  նաև 
մեկնահայտել Խորենացու մեկ-միասնական պատմագիտությունում ու պատմա փիլի-
սոփայությունում հասկացյալ ու մեկնորոշյալ այդ նշանակալիությունը: Ընդ որում, 
այս պի սի եզ րա հան գու մը հնա րա վոր է նաև ը նդ հան րաց նել միջ նա դա րյան հայ պատ-
միչ նե րի եր կե րի նկատ մամբ։ Եվ այդ ամե նը նրանց եր կե րում իրա գործ ված է հաս-
կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան` վեր ջի նիս ուղ ղա կի ու բա ցո րոշ և-կամ անուղ ղա կի 
պատ մո ղա կան ակ նար կով, այդ կերպ մեկ նո րոշ մամբ̀  ըն թեր ցա սեր ու իմաս տու թյան 
ուսում նա սեր ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի հաս կաց ման սի րո քննու թյանն ըն-
ձե ռե լով սկզբուն քո րեն իմա նա լիու թյան հնա րա վո րու թյուն ու եր բեմն նաև հաս կաց-
մա նը նպաս տա վո րող աջակ ցու թյուն, հենց այդ պի սի առինք նող կեր պօ րի նակ նկա-
տե լով Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա կան եր կը։ Մաս նա վո րա պես, նրա պատ մու թյան 
մեջ պատ մե լին, ըն թեր ցո ղի կող մից իր հաս կաց ման հա մար ամե նաէ ա կան կարևո-
րու թյամբ̀  քննո ղա բար հաս կաց ված ու մեկ նո րոշ ված է պատ մա գի տա կան որո շա կի ու 
ամբողջական հայե ցա կար գով, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան ու առ ձեռն հնա րա վո-
րու թյան։

 Միջ նա դա րյան հայ պատ միչ նե րի և կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի-
տու թյու նը, ինչպես և ասվեց, չի ներ կա յա նում որ պես զուտ «դեպ քե րի պատ մու թյուն», 
այլ̀  իրեն ինք նա հաս կա նում ու իմաս տա վո րում է որ պես «բուն իմաստ նե րի պատ մու-
թյուն»։ Հայ միջ նա դա րյան պատ մա գի տու թյու նը բա զում աշ խա տու թյուն նե րով և հատ-
կա պես` Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կով, որոն ցում և, ը ստ մարդ կային կա րո-
ղու թյան` այս կամ այն չափ ը նդ գրկ մամբ ու գի տու թյամբ, միշտ պատ մել է նշա նա կա լի 
իրա դար ձու թյուն ներ, որոնք որ պես այդ պի սին էին իրեն ցում կա յա ցյալ իմաս տային 
բո վան դա կու թյամբ և այս պի սով` պատ մել է է ա կա նո րեն նշա նա կա լի իմաս տային 
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բա ցա հայ տու թյուն ներ։ Միջ նա դա րյան հայ պատ մա գի տու թյան որ պես այդ պի սին 
գո յու թյան պո տեն ցիայի և իրա գործ վա ծու թյան հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման խորհր-
դա ծու թյուն նե րում Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյու նը որ պես նրան հա րա ցույց 
նկա տե լու հնա րա վո րու թյան տե սա դաշ տում միտ քը բա նաձևե լով, կա րե լի է ասել, որ 
հայ պատ մա գի տու թյան սկզբուն քային դի տա վո րու թյունն է` այդ բա ցա հայ տում նե րի 
իմաս տա վո րու թյամբ ըն թեր ցո ղի մտքին ու խորհր դա ծու թյա նը մա տու ցել կյան քի մեջ 
տե ղի ունե ցած` կեն սա գործ ված և-կամ մարմ նա ցյալ ոգե ղե նու թյուն և այս առու մով` 
կորց րած կամ իրա գործ ված հնա րա վո րու թյուն, կյան քում իմաս տու թյան հո ժա
րա կա մու թյան, ը նտ րու թյան ու կա տա րու մի նվա զու թյուն կամ առա վե լու թյուն։ 
Նրանց պատ մա գի տու թյու նը կոնկ րետ պատ մու թյուն նե րում այդ ամե նի հյուս ման և ըն-
թեր ցող հետ նորդ նե րին` ի իմաս տա ցում հղ ման մեջ է հաս կա ցել իր գո յու թյան իմաս-
տա վո րու թյու նը հիմ նող ու կա տա րու մի բե րող, մարդ կային կա րո ղու թյան հա մար հնա-
րա վոր ու իրե նում իսկ ար դեն ինք նա բավ` պատ մու թյան նշա նա կու թյու նը, նախ ընտ րե-
լի դի տա վո րու թյունն ու նաև մեր ձա վոր հա մայն դի տա վո րու թյան բո լո րու մը։

32. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գին բնո րոշ առանձ նա-
հատ կու թյուն է նաև այն, որ այս կյան քի̀  ամե նայն ու կոնկ րե տո րեն Պատ մա հոր 
ներ կայի բնույ թով ու հոգևոր` ժա մա նա կի մեջ ունի վեր սալ կա րի քով և հենց 
այդ կա րի քի հո գա ցու թյան խնդրա կար գի ու պատ մա կան հե տաքրք րու թյան, գի տա-
կան որո նու մի ու հաս կաց ման իմաս տային տե սա դաշ տում` ան հա տի, ազ գի, մարդ-
կային հան րու թյան ու ողջ մարդ կու թյան ան ցյալն ու ներ կան` կյան քի նախ կին ու նաև 
ներ կա յում շա րու նա կա կան եղե լու մը, մտա հայեց վում, հաս կաց վում ու մեկ նո րոշ վում 
է որ պես նշա նա կա լի ան ցյալ ու ներ կա։ Աշ խարհն ու կյան քը պատ մու թյու նում վե-
րա կերպ վում են իմաս տի, և կյան քը պատ մու թյամբ, որում և, ը ստ Վ. Դիլ թայի, «վե
րապ րու մով» ոգե ղե նա նում է` ձեր բա զատ վե լով նյու թե ղեն իր սուբստ րա տից։ 
Եվ ան մի ջա կա նո րեն ապր ված կյան քի ան ցյա լը մարդ կային ինք նու թյա նը որո շա չափ 
ներ կա յա նա լով հի շո ղու թյամբ̀  իր առա վե լա չափ ը նդ գրկ մամբ ու նաև չապր ված ան-
ցյալն իր նշա նա կա լի եղե լու թյամբ ներ կա յա նում է պատ մու թյամբ։ Ա հա վա սիկ, մարդ
կային, որում և` ազ գային, ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի ներ կա տա րե
լա գործ վող և բա րեն շա նա կո րեն կար գա վոր գո յու թյան խնդրի տե սա կե տից` 
ան ցյա լը իրե նում կեր պա րա նյալ ու բո վան դա կյալ խոր հուր դով հենց պատ մու
թյամբ ավան դյալ և ուրեմն` ին քը` պատ մու թյու նը մեր նկատ մամբ ի հայտ է բե
րում նշա նա կու թյուն և դառնում մեկ նա բա նու թյան թե մա։

 Միջ նա դա րյան հայ րե րից մեզ ավանդ ված տեքս տամշա կու թային ժա ռան գու թյան 
պատ մա կան եր կե րում ու ը նդ հան րա պես` պատ մու թյու նում և կոնկ րե տո րեն` հենց 
Մով սես Խո րե նա ցու եր կում ներ կա է կա րի քի, ժա մա նակ նե րի, տե ղի ունե ցա ծի, աշ-
խար հի, աստ վա ծային և մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի մեկ նու թյուն։ Մարդ կային լե
զուն իսկ` ողջ հա մաշ խար հի (ու նի վեր սու մի) հաս կա ցու թյուն, որում և` հաս
կաց վա ծու թյուն է։ Եվ չի աս վում, թե այն հա մաշ խար հի հենց ճշմա րիտ հաս կա ցու-
թյունն է, որում հաս կա ցյալն իրե նում և-կամ իրե նով հայ տում ու մարդ կային բա նա-
կան հո գուն ու մտքին «յան դի ման կա ցու ցա նում» և ներ կա է դարձ նում հա մաշ խար հի 
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իս կու թյու նը։ Մարդ կային լեզ վում ամ բա րյալ են և՛ թեր հաս կա ցու մը, և՛ թյուր հաս կա-
ցու մը, և՛ ստույգ գի տե լի քը, դրա հետ մեկ տեղ̀  և՛ գռե հի կը, և՛ անեծ քը, և՛ օ րհ նու թյու-
նը։ Մարդ կային լե զուն իրե նում ևկամ իրե նով` երկ նային ու երկ րային իրո ղու
թյուն նե րի մեկ նու թյուն է։ Ա վե լի ճշգ րիտ` մարդ կային լե զուն երկ նային և երկ
րային հա մաշ խար հի, լի նող ու անց նող կյան քի ու նաև մտա ցա ծին հնա րա վո
րի, որում և` մարդ կային երևա կա յու թյամբ ու մտոք հո րի նյալ «հ նա րա վոր աշ
խար հի» հաս կաց(ված)ու թյուն ու մեկ նու թյուն է, ան շուշտ, ամե նայն իր տար րե
րում կամ ար տա հայ տու թյուն նե րում` մա սամբ կամ լիո վին, ոչ զուտ ճշմա րիտ։ 

Իսկ պատ մու թյու նը հենց լեզ վով` պատ մում է նաև այդ մեկ նու թյու նը̀  իր յու րա հա-
տուկ շա րա կար գու թյամբ։ Պատ մու թյու նը սկզբուն քո րեն տե ղի ունե ցա ծի «լե
զուն» է, ամ բող ջա կան տի ե զե րա կան իրա դար ձու թյան մեկ նու թյուն։ Կա րե լի է 
նաև ամ րա գրել պատ մու թյան է ու թյուն և իմաս տու թյան խոր հուրդ բա ցա հայ տե լու հնա-
րա վո րու թյուն ըն ձե ռող մտքի այլ բա նաձև ևս. պատ մու թյունն իրե նում պատմ վող 
աշ խար հի, որում և` մարդ կու թյան ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի է ա կան 
եղե լու մի հաս կա ցու թյուն ու մեկ նու թյուն է, բուն իմաստ և հենց հոգևո րու թյուն` 
հղված ի ներ կա յու թյուն հաս կաց ման ձգ տող, իմաս տու թյան, քա ջու թյան և ամե նայն 
առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան ուսում նա սեր̀  հե ղի նա կին ժա մա նա կա կից ու 
նաև ապա գա ըն թեր ցո ղին։ Ա մեն մի մաս նա վոր պատ մու թյուն, այ սինքն` «բա նի» յու-
րա հա տուկ շա րա կար գու թյուն, տվյալ եղե լու մի լե զուն է, որում հայտն վում է տե ղի 
ունե ցա ծի իմաս տը, եղե լու թյան հոգևո րու թյու նը։ Հոգևո րու թյամբ կամ իմաս տով 
է պատ մու թյու նը նման «տե ղի ունե ցա ծին», այլ ոչ վեր ջի նիս հա տուկ նյու թե ղեն կամ 
մարմ նա վոր թանձ րա ցա կա նու թյամբ։ Աշ խար հում ու կյան քում ամե նայն «տե ղի ունե-
ցա ծում» մարմ նա վո րյալ ու այդ կերպ` կեր պա րա նյալ, որով և̀  մար դուն ու հենց պատ-
միչ ան ձին ի հայտ իդե ան, հոգևո րը կամ իմաս տը պատմ վե լով` փո խում է այս կյան
քում իր գո յա վո րու թյան կար գը և ձեռք բե րում պա տու մի մեջ ներ կա յու թյուն` 
մեկ նա հայ տե լով աշ խար հի, որում և` մարդ կային կյան քի իս կու թյուն ևկամ 
անիս կու թյուն։ Ա րդ̀  պատ մու թյան մեկ նո ղա կա նու թյունն են մեզ ի հայտ բե րում և 
ուսու ցա նում հայ րե րը և հենց Մով սես Խո րե նա ցին։ Ի նչ պես և աս վեց, պատ մու թյունն 
ը նդ հան րա պես իր բնույ թով մեկ նո ղա կան է, իսկ պատ մու թյան մեկ նու թյու նը, կողմ նո-
րոշ վե լով Ս. Հով հան Ո րոտ նե ցու բա նաձևով, որ նա տա լիս է Ա րիս տո տե լի «Յա ղագս 
մեկ նու թեան» աշ խա տու թյան վե րա բե րյալ, մեկ նու թյան մեկ նու թյուն է157։ 

33. Մշա կույ թի տեքս տի և մար դու փոխ հա րա բե րակ ցու թյան իրա դրու
թյունն իրե նում ունի սկզբուն քո րեն կո չում ու հնա րա վո րու թյուն և յու րա քան
չյուր կոնկ րետ դեպ քում նաև առիթ է` մարդ կային ինք նու թյունն ու կյանքն 
առա վել կա տա րե լու թյամբ իմաս տուն ու բա րի, միով բա նիվ` առա քի նի ու հենց 
բա րե կար գու թյանն առինք նող կա յաց ման։ Մշա կու թային տեքս տի և մար դու 

157 Հովհան Որոտնեցու այս բնորոշման մասին մանրամասն տե՛ս Մինասյան Ա., Արիստոտելի 
«Կատեգորիաներ» և «Մեկնության մասին» երկերի Հովհան Որոտնեցու մեկնությունները – Աշխա տու-
թյուններ Փիլիսոփայության և Իրավունքի Ինստիտուտի, Եր., 1988, պր.1, էջ 73:
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փոխ հա րա բե րակ ցու թյան իրա դրու թյու նը, ը ստ իր կո չու մից բխող ան հրա ժեշտ ու նաև 
նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյան ուղիով կա տա րե լա գործ վող ազա տու թյան, նշա նա-
կում է, որ մար դը կա րիք ունի ինքն իր նկատ մամբ որո շա կի ջան քի գոր ծա դրու թյան` 
իրե նը, կա մա յա կա նը զս պե լու և իր կամ քը, իրեն հա ճե լին, հար մարն ու ըն տե լա կա-
նը չպար տա դրե լու հա ղորդ վո ղին։ Պատ մու թյամբ «աս վո ղի» հաս կաց ման հեր մենև-
տի կա կան իրա դրու թյու նում հարկ է ոչ թե ինք նա կա մու թյամբ բռ նա նալ ու տեքս տով 
«աս մամբ» իրեն հայտն վո ղը փո խել, այ լա կեր պել (ի մա` ինք նա կեր պել), այլ̀  հայտն վո-
ղի ու իր միաս նա ցող, ուս տի և յու րա քան չյու րի հա մար ավե լի ըն դար ձակ տե սա դաշ-
տում (հո րի զո նում)158 տեքս տով իրեն հղված աս ման ևկամ աս ման մեջ հայտն
վո ղի դի մաց ար դեն իսկ իրե նում տե սան վող, բա ցա հայտ վող նշա նա կու թյունն ըն կա-
լել և հենց այդ կերպ հաս կա նալ̀  ի միտ և ի կյանս առնել, փոխ վել ու իմաստ նա նալ։ 

Ինչ պես տես նում ենք տեքս տում, մշա կույ թում պահ ված իմաստ նե րի ըն կա լումն 
ամենևին էլ պար զու նակ և ինք նին ակն հայտ բան չէ։ Այդ իմաստ նե րը բա ցա հայ տե լու, 
ըն կա լե լու հա մար, ան հրա ժեշտ է հաս կա ցում ու մեկ նու թյուն։ Եվ այդ հաս կաց
ման ու մեկ նու թյան տե սա կա նա ցումն ու տե սու թյու նը հեր մենև տի կան է` ան
տիկ շրջա նից ի վեր մինչև ժա մա նա կա կից «փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կա» 
իր հայե ցա կար գային կա յաց ման փոր ձա ռու թյամբ։ Եվ պատ մու թյունն իր դի տա-
վո րու թյան խնդրա կարգն ի կա տար է ածում սկզբուն քո րեն հիմն վե լով հեր մենև տի-
կայի խնդրա կար գի ու կա տա րու մի վրա` հաս կա նա լով և ապա` մեկ նու թյամբ բա ցո-
րո շե լով ու այս կերպ նաև այ լոց հա ղոր դե լի ու մատ չե լի դարձ նե լով մարդ կային ինք-
նու թյան ու կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաստն ու խոր հուր դը։

 Պատ մու թյան հա մար հե րենև տի կայի այս հիմ նա րար դե րը նկա տի ունե նա-
լով, պատ մու թյան վե րա բե րու թյամբ վե րոա սա ցյա լը հարկ է ասել նաև պատ մու թյան 
խնդրա կար գին ու կա տա րու մին ներ հյուս ված հեր մենև տի կայի և գործ նա կան գի տա-
մեկ նու թյան (էկ զե գե տի կայի) բուն կո չու մի ու իս կու թյան, իմաս տի ու իմաս տու թյան 
խոր հուր դի վե րա բե րու թյամբ։ Հեր մենև տի կայի խնդրա կարգն ու կա տա րու մը, որում 
և̀  ճշ տո րո շյալ հաս կաց ման ու մեկ նու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի մո դու սը հենց 
գործ նա կան գի տա մեկ նու թյան կոնկ րետ խնդրա կար գով ու կա տա րու մով կի րա ռյալ̀  
արա րե լով պատ մու թյուն, ըն թեր ցա սեր ու իմաս տու թյան ուսում նա սեր ամեն քին 
հնա րա վո րում է ան ձանց, ազ գե րի ու մարդ կու թյան ինք նու թյան ու կյան քի̀  ի բա
րի կար գա վո րու թյուն նշա նա կա լի ու մշա կու թային իս կու թյու նը հայ տող իմաս
տի ու իմաս տու թյան ներ կա յու թյուն, հնա րա վո րե լով նաև մարդ կանց ազ գե րի սե-
րունդ նե րի̀  իմաս տու թյամբ միաս նու թյուն և այդ կերպ` մարդ կային սե ռի ու ազ գե րի 
կյան քում ան ժա մա նա կային ու անանց հոգևո րու թյամբ ու իմաս տու թյամբ հա վի
տե նու թյուն։ 

Արդ̀  կա րե լի է ամ րա գրել, որ հեր մենև տի կա կան հար ցա դրումն ու բո վան դակ 
խնդրա կար գը, ը ստ է ու թյան, հիմ նա դրում, ադեկ վա տո րեն կա յաց ման ու կա տա րու մի 

158 «Հորիզոնների» միահյուսման գադամերյան դրույթի մասին մանրամասն տե՛ս Քոչարյան Ռ., 
Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 145-149:
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է ուղ ղոր դում մարդ կային միտ քը̀  ամե նայն գի տու թյուն ու բա նա կան ար վեստ և հենց 
պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն։ Ի մի բե րե լով վե րոա սա ցյա լը̀  կա րե լի է առա վել 
բա ցո րո շու թյամբ սկզբուն քո րեն ամ րա գրել, որ պատ մու թյան հետ իր ներ քին փոխ
հա րա բե րակ ցու թյու նում հեր մենև տի կան հիմ նա դրում, ադեկ վա տո րեն կա յաց
նում, կա տա րե լա գոր ծում և հենց ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կա տա րու մի 
պսա կին է հասց նում պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյունն 
ու այն հայ տո րո շող իմաս տն ու իմաստությունը։

2. Հասկացման իրադրությունը և պատմության ընթերցողը  
Մովսես Խորենացու պատմությունում

«Ս տեղ ծա գոր ծող յու րա քան չյուր ոք ու նաև 
Պատ մա հայր Մով սես Խո րե նա ցին ունի իր 
տեքս տի հա մար նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղի մի 
փա փագ ու երա զանք, ը մբռ նում ու սպա սում, 
որ մի գու ցե իրեն ժա մա նա կա կից ներ կա յում 
կա րող էր լի նել միայն հնա րա վոր ու քիչ հա վա
նա կան, այ նուա մե նայ նիվ, հենց նրա հաս կաց
ման սի րուն է հղված հո գու խոր քից սի րով, տք
նու թյամբ ու փա փա գով աս ման բեր ված իմաս
տի ուղիղ դրվածքն ու լրի վու թյու նը»։

Ռ. Ք.

 1. Պատ մու թյան ստեղ ծա բա նու թյան` «կյան քի եղե լում– պատ միչ» և ապա` նաև 
պատ մա հա ղոր դակ ցու թյան` «պատ մա կան տեքստ –ըն թեր ցող» եր կուս տեք հա րա-
բե րակ ցային գոր ծըն թաց նե րում առ կա է հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյուն։ Մով-
սես Խո րե նա ցու պատ մու թյու նում հայոց ինք նու թյան ու կյան քի եղե լու մի ան
թա քույց գո յու թյու նը կամ ան թաք չու թյու նը (aleteya), որ պես իս կու թյուն159` 
ը մբռնված իմաստ ու իմաս տու թյան խոր հուրդ, ուղղ ված, պատ մու մով իսկ 

159 «Անթաքույց գոյություն» կամ «անթաքչություն» կամ «իսկություն» (հին հույների aleteya) հաս-
կացության մասին մանրամասն տե՛ս Хайдеггер М., Бытие и Время, Изд. “AD Marginem”, М., 
1997, էջ 212-230 և դրա հետ մեկտեղ` էջ 35-38, տե՛ս նաև Հայդեգերի բազմաթիվ այլ աշխա տու-
թյուններում: «Իսկության»` հասկացմանն ու մեկնաբանությանը, այսու և` բուն հերմենևտիկային, 
առնչվող ներկայության խնդրա կարգը քննության է առնվում նաև իմ մեկ այլ մենագրության ողջ 
բովանդակությունում, որի նախնական վերնագիրն էր` «Իսկության պրոբլեմը Հ.-Գ. Գադամերի փի-
լիսոփայական հերմենևտիկայում» (տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփա յա-
կան հերմենևտիկան, «ԳԱԹ», Եր., 2006, էջ 28-29, 62-71, 82-83, 88, 90-91, 92-96, 98-99 և այլն): Եվ 
հարկ է նշել, որ նույն այդ մենագրության վերջում և ապա` սոցիալական ոլորտում հեր մե նև տիկայի 
կիրառության` համահե ղի նակությամբ գրված իմ մեկ այլ գրքում ու հոդվածներում, ինչպես նաև 
պատ մության բովանդակ խնդրակարգի նկատմամբ հերմենևտիկայի կիրառության սույն ու այլ 
աշխատություններում «իսկություն» հասկացությունը գործածվում է ոչ ամենևին մինչ-սոկրատյան հին 
հույների կամ Մ. Հայդեգերի ու Հ.-Գ. Գադամերի «գոյութենական ճշմարտության» հաս կա ցությանը 
սոսկ նույնական իմաստով, այլ` «գոյութենական ճշմարտության» ու նաև Պ. Ռիկյորի «նպատա-
կաբանական ճշմարտության» հետ երկմիասնությամբ` մարդկային կեցողությանը ներկա յա վորվող 
«իսկության» լրումի արդեն ամբողջական հասկացությունը նկատի ունենալով: Այս մասին տե՛ս նաև 
սույն մենագրության առաջին գլխի երրորդ` «Իսկության» խնդրակարգն ու բազմաբո վան  դակությունը 
պատմությունում և հերմենևտիկայում» ենթավերնագրի 4-րդ կետի մանրատառ շարադրանքում:
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առաք ված է սե րունդ նե րին և նրանց ներ կա ժա մա նա կին։ Եվ Մով սես Խո րե նա-
ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի և ը ստ այդմ` պատ մու թյան իս կու թյան բա ցո-
րոշ մա նը նպա տա կա մետ խորհր դա ծու թյան ըն թացքն ուղ ղոր դող հետևո ղա կան հար-
ցա դրու թյանն է ա կա նո րեն նշա նա կա լի է ներ կա յա նում նաև հետևյալ են թա հար ցը. 
ինչ պի սի՞ն է Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյան 
իս կու թյան հաս կաց ման ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման հեր մենև տի կա կան 
իրա դրու թյու նում «պատ մու թյան ըն թեր ցո ղը»։

2. Փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի և կոնկ րե տո րեն Պ. Ռիկյո րի «տեքս տի ֆե-
նո մե նո լո գիա կան հեր մենև տի կայի տե սու թյու նից» հայտ նի է, որ պատ մա կան բա նա-
խո սու թյու նը (դիս կուր սը, բա նա վոր պատ մա սա ցու թյու նը) լի նե լով դե մու դեմ ֆե նո մեն 
(բ ներևույթ, ինք ներևույթ)` ունի կոնկ րետ հաս ցե ա տեր, որին և ուղղ ված է տվյալ խոս-
քը, և ի տար բե րու թյուն բա նա խո սու թյան` տեքս տը չու նի կոնկ րետ հաս ցե ա տեր, այլ̀  
տեքս տի ըն թեր ցող կա րող է լի նել հնա րա վոր ամեն ոք160։ Ը ստ իս, հարկ է, սա կայն, 
խոս տո վա նել, որ ստեղ ծա գոր ծող յու րա քան չյուր հե ղի նակ, այդ թվում` նաև 
Պատ մա հայր Մով սես Խո րե նա ցին, ունի իր տեքս տի հա մար նախ ընտ րե լի ըն
թեր ցո ղի մի փա փագ ու երա զանք, ը մբռ նում ու սպա սում, որ մի գու ցե իրեն 
ժա մա նա կա կից ներ կա յում կա րող էր լի նել միայն հնա րա վոր ու քիչ հա վա նա
կան, այ նուա մե նայ նիվ, հենց նրա հաս կաց ման սի րուն է հղված հո գու խոր քից 
սի րով, տք նու թյամբ ու փա փա գով աս ման բեր ված իմաս տի ուղիղ դրվածքն 
ու լրի վու թյու նը։ Իր «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում Խո րե նա ցին դի մե լով ըն թեր ցո ղին 
և ի սր տե ան կեղծ խոսք ուղ ղե լով նրան` որ պես մեր ձա վո րի, ար տա հայ տում է մտքեր, 
որոն ցում ակ ներևու թյամբ ու հս տա կամ տո րեն ներ կա է «նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղի» 
գա ղա փա րը։ Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ «պատ մու թյան ըն թեր ցո ղի» վե րա բե րյալ Մով սես 
Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում «նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղի» իդե ան։ 

3. Նրա «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյունն իր մա սե րում և մեկ-միաս նա կան 
ամ բող ջու թյու նում սկզբուն քո րեն հնա րա վոր է, իրավ ու նաև նախ ընտ րե լի̀  հաս կա-
նալ ու բա ցո րո շել որ պես աշ խար հի բո լո րապ տույտ ան ցու դար ձում հայ ազ գի 
սկզբնա վոր ման ու կա յաց ման հա մայ նա պա տում իրա դար ձու թյան, այ սու և` 
ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի եղե լու մի, իս կու թյու նը առա քի նո րեն 
նշա նա կա լի ու կե նա րար իր բուն կա պակց վա ծու թյան ու հա մա հյու սու թյան 
մեջ հաս կա ցող ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շող հոգևոր ու հենց հո գե կե ցույց 
պատ մու թյուն։ Նրա նում, ինչ պես և կբա ցո րոշ վի մե նա գրու թյան հե տա գա գլուխ նե-
րում, պատմ վում է իմաս տու թյան ու քա ջու թյան և ամե նայն առա քի նու թյան գոր ծե րի 
խորհր դա բան պատ մու թյուն161։ Պատ մա կան այս եր կում դի տա վո րու թյա նը հա մա-
պա տաս խան պատ մու մի մի ջո ցով պատ մե լի քը կարգ վում է ըն թեր ցող ու հաս կաց ման 
ձգ տող սե րունդ նե րին մեր ձա վոր ու ներ կա գո յա վո րու թյամբ։ 

160 Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Բանախոսության և տեքստի առանձնահատկությունները – Փիլիսոփա յու-
թյունը արդի աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր,«տեքստի ֆենոմե նո լո գիա կան հերմենևտիկայի» 
հայեցակարգում, Եվրոպրինտ, Եր., 2013, էջ 197:
161 Հմմտ. Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 10, տ. 4-5, տ. 17-18:
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4. Իր աշ խա տու թյան մեջ Մով սես Խո րե նա ցին մարդ կային ու ազ գային ինք նու-
թյան և կյան քի, որում և̀  կեն սա կեր պի կար գա վո րու թյան և-կամ ան կար գա վո րու թյան, 
եղե լու մի ու պատ մա հայե ցո ղու թյան իս կու թյան հետ մեկ տեղ մեզ ուսու ցա նում է նաև 
հայ րե րի ավան դու թյան ըն թեր ցա նու թյան պի տո յա կան ու նախ ընտ րե լի կողմ նո րո շում 
ու տե սու թյուն։ Նա ասում է. «Իսկ դու, ո՜վ ուշիմ ըն թեր ցա սերդ, հայե աց... և զար
մա ցի՛ր» (ընդգծու մը իմն է` Ռ. Ք.)162։ Հար կա վոր է ուշիմ կեր պով ըն թեր ցա սի րել, ըն-
կա լե լու հա մար «ան սուտ»163 իմաս տը։ Սա, ը ստ է ու թյան, հոգևոր նա խա պատ րաս
տու թյուն է, և այս պի սի կազ մա կերպ վա ծու թյամբ ըն թեր ցո ղը կանչ վում է հայե ցո
ղու թյան, պատմ վա ծով ի հայտ եկո ղը ոչ զգա յա կան աչ քով, այլ̀  առանձ նա հա տուկ 
ձևով` հայե ցող կե ցո ղու թյամբ դի տե լուն, նկա տե լուն, որի դեպ քում և նա կզար մա նա։ 
Ըն թեր ցո ղի բա ցու թյան և հաս կաց ման սի րո առ իմաս տու թյուն ուղ ղորդ ված կազ մա-
կերպ վա ծու թյու նը, որը և բա նա սաց կամ պատ մա սաց տեքս տե րի նկատ մամբ իրա-
գործ վում է որ պես ուղ ղորդ ված կազ մա կերպ վա ծու թյուն ու այդ կերպ նա խա պատ րաս-
տու թյուն դե պի իմաս տըն կա լում` կբե րի զար մաց ման, որ և սկիզբն է իմաս տա սի րու-
թյան (Պ լա տոն, Ա րիս տո տել)։ 

5. Ի մաս տի ըն կալ մանն ըն թեր ցո ղի նա խա պատ րաս տու թյու նը ան հրա ժեշ տո րեն 
նկա տի ունի ան ձի մարդ կային ինք նու թյունն այ լա կեր պող ու ոչնչող և բա նա կան է ա կի 
իմաս տուն կե ցո ղու թյու նը խա փա նող ու ան բա նա կա նու թյան ստո րա բե րող, աստ վա-
ծայի նից (պատ վի րան նե րից, շնոր հից ու առա քի նու թյուն նե րից) ունայ նա ցյալ վայրըն-
կե ցյալ գայթ մամբ̀  չա րա կե ցու թյան և, այդ պի սով, հենց չա րու թյան մատ նող զա նա-
զան բնույ թի (մտքի, հո գու և մարմ նի) մո լու թյուն նե րից զերծ մնա լը և-կամ ձեր բա զատ-
վե լը, կն շա նա կի̀  այդ մո լու թյուն նե րից «հո գով աղ քատ» լի նելն ու խո նար հու
թյան հա սա նե լը։ Քան զի հենց խո նարհն է գնա հա տում իմաս տու թյու նը և հի շա տա-
կե լու ձգ տում այն, ին չը իմաս տու թյան է կո չում և հենց ներ կա է եղե լու թյու նում, այն 
է` մարդ կանց մտքում, խոս քում, գոր ծում, կյան քի բա րեն շա նակ կար գա վո րու թյու նում 
(noesis-ում)` որ պես մտած ված, աս ված, ար ված բա նա կան կամ հենց ոգե ղեն բո վան-
դա կու թյուն (noema)։ Եվ պատ մու թյան մեջ մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ հյու սյալ այդ 
բնույ թի կեր պօ րի նակ նե րի իմաստ ներն ու խոր հուրդ ներն են, որ իրեն ցում հայ տում են 
զո րու թյուն` կրթող առ իմաս տու թյուն ու քա ջու թյուն և ամե նայն առա քի նու թյուն ու բա-
րե կար գու թյուն։ Ա հա վա սիկ, ըն թեր ցող լի նե լու և իր եր կում պատ մո ղա կան հյուս մամբ̀  
ուշիմ մտքին և հա սո ղու թյա նը մա տուց վող ուղիղ իմաս տին ու իմաս տու թյան խոր հուր-
դին հա ղորդ ու ըն կալ դառնա լու հա մար ան հրա ժեշտ այս խո նար հու թյանն է կո չում 
ամեն քին իմաս տուն հայր Մով սես Խո րե նա ցին։

6.  Պատ մա հայ րը հայոց կյան քում մարդ կային ու ազ գային ինք նու թյան և կեն սա-
կեր պի նշա նա կա լի եղե լու մի պատմ վող ուղիղ իմաս տին ու իմաս տու թյա նը ըն թեր ցո-
ղի հա սու դառնա լու հա մար ան հրա ժեշտ և մի միայն հնա րա վո րող խո նար հու թյան ու 
իմաս տու թյան ուսում նա սեր ըն թեր ցա սի րու թյան, ապա և̀  ստեղ ծա գործ ու բա րե րար 

162 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 17 (գլուխ Ե, տ. 12-14)):
163 Նույն տեղում:
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կեն սա կեր պի իմաս տու թյան է կան չում, և, այդ պի սով, մարդ կային ու ազ գային կյան քի 
հա մար հիմ նա րար և իս կը կե նա րար հո գեկրթու թյուն է իրա գոր ծում նաև հռե տո րա-
կան բազ մա թիվ հնար նե րով, որ պես օ րի նա կե լի ու պատ վե լի տե սա նել տա լով բո լոր 
նրանց ջանքն ու իմաս տու թյու նը, որ այ լոց և այդ թվում նաև հենց պատ մա գիր նե րի 
մեջ հայտ նա բե րել էր նա։ Հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյան ու ըն թեր ցո ղի հաս կաց-
ման սեր կյան քի կո չող և այդ սի րով ը նդ հան րա պես ամեն հե ղի նա կի ու նաև Պատ-
մա հայր Մով սես Խո րե նա ցու հա մար փա փա գե լի̀  նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղի և հենց 
նրա նախ ընտ րե լի հաս կաց ման բա ցու թյան կազ մա կերպ մա նը սա տա րող հռե-
տո րա կան այս հնարք նե րի մա սին աստ լոկ կար ճա ռոտ ամ րա գրե լով և ապա` եր րորդ 
գլ խում սկզբուն քային ան հրա ժեշ տու թյամբ այն որո շա կի մի չա փով նաև երկ րոր դե-
լով` կբա ցո րոշ վի կոնկ րե տո րեն պատ մու թյան հյուս ման վար դա պե տա կան եղա նա կի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ներ կա յաց ման առի թով։

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա կան այս տեքս տում հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյան 
և հաս կաց ման սի րո ու բա ցու թյան, ապա և̀  աս վող ու իս կու թյուն բա ցա հայ տող իմաս-
տին ու իմաս տու թյա նը հա սու և ըն կալ լի նե լուն սա տա րող պատ մու մը նաև հռե տո-
րու թյամբ հյու սե լու առն չու թյամբ հնա րա վոր է նկա տել ուշա գրավ և հենց է ա կա նո րեն 
նշա նա կա լի մի իրո ղու թյուն։ Հռե տո րու թյան ար վես տի ու կի րա ռու թյան քրիս տո նե-
ա կան հայե ցա կար գը, որ ունի և իրա գոր ծում է իր եր կում Պատ մա հայ րը, ուշա գրավ 
ու լիո վին այլ է, քան նախ կին` ան տիկ հռե տո րու թյան ար վես տը և որ պես դի տա վո-
րու թյուն ունի ոչ թե աս ված «բան»-ի նկատ մամբ, նրա նում բո վան դա կյալ ճշմար տու-
թյու նից շեղ վող «ա ռա վե լու թյամբ»̀  այ լոց հա վա նու թյանն ու հա մո զե լուն հա սա-
նե լը, այլ̀  հենց Ճշ մար տու թյունն ու Ի մաս տու թյու նը բա ցա հայ տե լը։ Ը ստ Խո րե-
նա ցու, հռե տո րու թյու նը ճշմա րիտ ու իմաս տուն խոս քի ար վեստ է` մարդ կային 
ինք նու թյանն ու կյան քին օգ տա կար ամե նայն պի տոյից բա ցա հայ տու թյանն 
իր բուն կոչ մամբ ու ը ստ այդմ` իս կու թյամբ։ Պատ մա հայրն այն օգ տա գոր ծում է 
պատմ վող եղե լու թյուն նե րի իս կու թյու նը գրա վոր հյուս մամբ բա ցա հայ տե լու և մարդ-
կային ու նաև ազ գային ինք նու թյան և կյան քի ճշմար տու թյունն ու բա րին մեկ նո ղա-
բար մա տու ցե լու հա մար ըն թեր ցո ղի հա սո ղու թյա նը̀  ի նպաստ նրա ինք նու թյան առ 
Ի մաս տու թյուն ներկրթու թյան ու կեն սա կեր պի բա րե կար գու թյան։

7. Ի նչ պես և երկ րորդ գլ խում` «պատ մու թյան դի տա վո րու թյան» խնդրի առն չու-
թյամբ առա վել բա ցո րո շու թյամբ կաս վի, Մով սես Խո րե նա ցու հա մար առաջ նա հերթ 
նշա նա կու թյուն ունի «պատ մու թյան կա րի քի» ֆե նո մե նը (բ ներևույ թը, ինք ներևույ-
թը), որ մար դը ցու ցա բե րում է ան ցյա լի նկատ մամբ իր հա րա բե րու թյու նում։ Կա րե լի 
է նկա տել, որ ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու տե սա նու մի և դրվա տող բարձ րա գույն գնա-
հատ ման, Սա հակ Բա գրա տու նու մտահ ղա ցու մը̀  գրել հայոց պատ մու թյուն և պատ-
մել եղե լու թյու նը հայոց մե ծաց ծնն դոց, իմաս տու թյան ու քա ջու թյան գոր ծե րի, ը ստ 
է ու թյան, ցու ցա նում է մեզ մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի գո յու թյան հոգևոր 
կեն դա նու թյան ու բա րի կե նա րա րու թյան առու մով է ա կա նո րեն նշա նա կա լի մի 
կա րիք և ստույգ պատ մու թյան հյուս մամբ̀  սե փա կան հո գա ծու թյունն այդ կա րի քին։ 
«Բայց ը նդ քո յոյժ զար մա ցե ալ եմ ը նդ մտացդ ծնն դա կա նու թիւն, որ ի սկզբանցն մե-
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րոց ազ գաց մինչև ցայժ մուս միայն գտար զայս պիս ւոյ մե ծէ իրէ բուռն հար կա նել, և 
մեզ խոյզ խնդրոյ առա ջի ար կա նել – եր կար և շա հա ւոր գոր ծով զազ գիս մե րոյ կար
գել զպատ մու թիւնն ճշ դիւ̀  զթա գա ւո րացն և զնա խա րա րա կա նաց ազ գաց և 
տոհ մից, թե ո՛վ յում մէ, և զինչ իւ րա քան չիւր ոք ի նո ցա նէ գոր ծե աց, և ո՛վ ոք 
ի ցե ղիցս որո շե լոց ըն տա նի և մե րազ նե այ, և ո՛յք ոմանք եկք ըն տա նե ցե ալք և 
մե րազ նա ցե ալք. և զգործս և զժա մա նակս իւ րա քան չիւր գրով դրոշ մել, ի ժա
մա նա կէ ան կարգ ամ բար տա կին շի նուա ծոյ մինչև ցայժմ.- գե ղե ցի՛կ զայս քեզ 
հա մա րե ալ ի փառս և ան ջան հեշ տու թիւն (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.)»164։ 

Ո՞րն է այդ «կա րի քը» և ը ստ այդմ` «պատ մու թյամբ հո գա ծու թյու նը»։ Պատ մու
թյան հյուս մամբ, որ պես և պատ մու թյան իս կու թյունն ու բուն իմաս տը հայ տող 
խոր հուրդ, հայոց ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի նախ ընտ րե լիո րեն 
բա րե կարգ գո յու թյան կա րի քի հո գա ցու թյանն է ուղղ ված` մեկ նո ղա բար բա ցա
հայտ մամբ ու գրով ամ րագր մամբ` ժա մա նա կա կից նե րին ու սե րունդ նե րին հա
ղոր դե լը իմաս տու թյունն ամե նայն պի տոյից` և՛ այն, որ ներ կա էր հայոց նախ նյաց 
կյան քի եղե լու թյուն նե րում, և՛ այն, որ կա այ լուստ ար տա քին` այլ ազ գե րի կյան քի եղե-
լու թյուն նե րում, մե զա նում ի օ ժան դա կու թյուն նե րա ծե լու օգ տա կար ու պի տա նի իմաս-
տու թյու նը165։ Քրիս տո նյա սուրբ հայ րե րի տե սա կան ու գործ նա կան իմաս տու թյան 
ուսու ցա նու թյան պրակ տի կա յում, որ պես ավե տա րա նա կան ճշմար տու թյուն, կա րե լի 
է նկա տել մարդ կային ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի կրթու թյանն ու կա տա րե լա գործ-
մա նը նպա տա կա մետ ամե նայն պի տոյից ուս ման ան հրա ժեշ տու թյուն ու նախ ընտ րե-
լիու թյան հոր դո րում։ Խո րե նա ցու պատ մու թյան մեջ հայոց կյան քի ոչ միայն քրիս տո-
նե ա կան, այլև հե թա նո սա կան շրջա նի վե րա բե րյալ պա տումն է հյուս ված` ը նտ րե լով 
մարդ կային ինք նու թյանն ու կյան քին կրթա կան ու առինք նող հոգևոր նշա նա
կու թյուն իրեն ցում հայ տող հո գե կե ցույց ու կե նա րար ամե նայն պի տա նին։

Այս առն չու թյամբ է ա կան է հի շա տա կել, որ ս. Բար սեղ Կե սա րա ցին ևս նշում է հե թա նո սա-
կան գր քե րից հոգևոր օգ տա կա րու թյուն քա ղե լու հնա րա վո րու թյու նը̀  զտե լով ու առանձ նաց նե-
լով դրանց բո վան դա կու թյու նում ուսա նե լին, առա քի նին ու բա րին ու նաև դեն գցե լով ամե նայն 
խո տե լին։ «Ես հենց կա մե նում եմ ձեզ ցույց տալ, որ ան հար կի է մե կընդ միշտ նրանց հանձ նել 
ձեր բա նա կա նու թյան սնու ցա րա նը և հետևել նրանց, ուր էլ նրանք տա նեն, այլ̀  ըն կա լե լով նրան-
ցից օգ տա կա րը, պետք է կա րո ղա նալ ինչ-որ բան նաև դեն գցել»166։ Կե սա րիայի սուրբ և իմաս-
տուն հայ րա պե տին ակն հայտ է, որ այդ գրա կա նու թյան ու իմաս տա սի րու թյան մեջ անօգ տա կա-
րի ու ան պի տա նի հետ մեկ տեղ կա նաև օգ տա կարն ու պի տա նին։ Այս կյան քը տես նե լով որ պես 
մյուս կյան քին, այն է` երկն քի ար քա յու թյու նում Ա ստ ծուց ան բա ժան հա վի տե նա կան ու երա նե-
լի կյան քին, նա խա պատ րաս տու թյան եզա կի հնա րա վո րու թյուն, ս. Բար սեղ Մե ծը գրում է. «Այդ 
մյուս կյան քի ներսն են տա նում Սուրբ Գր քի մա տյան նե րը, ազ դե լով մեզ վրա նրան ցում պա րու-
նա կյալ ծա ծուկ իմաս տով։ Բայց քա նի դեռ երի տա սարդ տա րի քի պատ ճա ռով մենք չենք կա րող 

164 Նույն տեղում, էջ 11-12:
165 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 6:
166 Василий Кесарийский, О том, как молодым людям извлечь пользу из языческих книг – 
Памятники византийской литературы IV-IX веков, М., 1968, с. 54.
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հա սու լի նել նրա մտքի խո րու թյա նը, վար ժում ենք մեր հոգևոր աչ քը այլ, նրա նից ոչ հա տուկ հե-
ռու իրե րի նկատ մամբ, որոնք նման են նրա մի տե սակ ստ վեր նե րի և-կամ հայե լի նե րի։ … Ա հա-
վա սիկ և մեզ ան հրա ժեշտ է մտոք հա ղոր դակց վել պոետ նե րի, գրող նե րի, հռե տոր նե րի, և բո լոր 
մարդ կանց հետ, որոն ցից կա րե լի է ստա նալ գեթ ինչ-որ բան` օգ տա կար հո գու խնամ քի հա-
մար։ … Ու սում նա սի րենք նախ` ար տա քին աշ խար հի հետ կապ ված այդ աշ խար հիկ գրող նե րին, 
իսկ հե տո ար դեն «ուշ» կդ նենք սր բա զան և գաղտ նի դա սե րին, կար ծես, սո վո րույթ ստեղ ծե լով` 
ջրում նայել արևին, մենք հե տո տե սո ղու թյամբ ըն կա լու կլի նենք նաև նրա իս կա կան լույ սին»167։ 
Մի քա նի տող ներքև ս. Բար սեղ Մե ծը նաև ավե լաց նում է. «Ա սում են, որ հան րա հայտ Մով սե սը, 
ում անունն իր իմաս տու թյան հա մար փա ռա վոր վեց բո լոր մարդ կանց մեջ, խե լա մուտ ու վարժ էր 
սկզբում եգիպ տա կան գի տու թյուն նե րում և հե տո էր միայն ան ցել Գոյի հայե ցո ղու թյա նը։ Նրա 
նման նաև իմաս տուն Դա նի ե լը Բա բե լո նում, ինչ պես հա ղոր դում են, ուսում նա սի րել է քաղ դե ա-
կան իմաս տու թյու նը և միայն դրա նից հե տո շփ վել աստ վա ծային գի տու թյուն նե րին»168։

8. Մար դու կե ցո ղու թյան ինչ պի սի՞ կար գում է «տե սա նե լի» դառնում ու «ի հայտ 
գա լիս» պատ մու թյու նը, կամ այլ կերպ ասած` ո՞ր «դռ նով» է մար դուն բաց վում պատ-
մու թյու նը։ Խոս քը մար դու ան հրա ժեշտ և դրա հետ մեկ տեղ նաև նախ ընտ րե լի այն 
լի նե լու թյան կեր պի մա սին է, որը և միայն նրան կուղ ղի նկա տել ան ցյա լի գոր ծե րից 
ինք նու թյան և կյան քի իմաս տուն ու բա րի կար գա վո րու թյա նը կե նա րար և հո գե կե
ցույց նշա նա կա լիու թյուն։ Ի նչ պես ար դեն վե րը աս վեց, Մով սես Խո րե նա ցին որ պես 
այդ պի սի կե ցո ղու թյուն նկա տի ունի խո նար հու թյու նը։ Նե րանձ նա կա նի խո նարհ 
կար գա վո րու թյուն ունե ցող մարդ կային ինք նու թյունն է, որ իրե նում տես նում 
է հոգևոր կա րիք իմաս տու թյան ու բա րու։ Հո գու̀  առ Ա ստ ված խո նար հու թյան 
կար գում է մարդ կային ինք նու թյու նը հա սու և գի տա կից իր հո գում ու նաև այ լոց հետ 
փոխ գոր ծու նե ու թյամբ կա յա ցող կյան քում և հենց սր տի խորհր դում, մտքում, խոս քում 
ու գոր ծում` Ա ստ ծո և աստ վա ծայի նի, նույնն է թե ասել̀  առա քի նու թյուն նե րի, կա րի-
քին։ Եվ ապա` հո գու̀  առ Ա ստ ված խո նար հու թյան այդ կար գա վո րու թյամբ է, որ Ա ստ-
ծո ու աստ վա ծայի նի̀  առա քի նու թյուն նե րի նույն այդ կա րի քի առու մով` մարդ կային 
ինք նու թյու նը նշա նա կա լի իմաստ և խոր հուրդ է տե սա նում կոնկ րե տո րեն` իր ազ գի 
և ը նդ հան րա պես` ողջ մարդ կու թյան` նախ նյաց ու նաև ժա մա նա կա կից նե րի կյան քի 
պատ մյալ կամ դեռևս ան պա տում գոր ծե րում, այս պի սով իսկ` բա ցա հայ տե լով «պատ-
մու թյան կա րիք» և այդ կա րի քի հո գա ցու թյան ու այդ կերպ` «բա ցը» «լց նե լու» դի տա-
վո րու թյուն, կեր պա րա նում ու կա տա րում։ Սա հակ Բա գրա տու նու վե րոն շյալ խնդրան-
քը մեկ նե լով, հենց այդ է հայտ նա ցույց անում Մով սես Խո րե նա ցին, գրե լով նրա մա սին 
հետևյալ տո ղե րը. «… զքեզ այժմ այս պի սի եղե ալ ծա նե աք, – ապա ուրեմն յայտ է, թե 
ամե նե ցուն քան զքեզ նա խա գու նիցն ճա նա չիս վե հա գոյն, և բարձ րա գու նից ար ժա-
նա ւոր գո վու թե անց, և այս պի սիս պատ կա նա ւոր դնիլ յար ձա նա գրու թիւնս բա նից»169։

 Կա րե լի է ամ րա գրել, որ խո նար հու թյամբ տե սա նե լի և որ պես ար ժա նի գնա հա տե-
լին դառնում է պատ մու թյան նյութ։ Առ իմաս տու թյուն խո նար հու թյամբ է մարդ

167 Նույն տեղում, էջ 55:
168 Նույն տեղում, էջ 56:
169 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 5-6:
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կային հո գուն ու մտքին հա սու և տե սա նե լի պատ մու թյու նը։ Հե ռա վոր ու մեր-
ձա վոր ան ցյա լի և եր բեմն նաև հե ղի նա կին ներ կա յա կից եղե լու թյուն նե րում նախ նյաց 
ու ժա մա նա կա կից նե րի̀  առ Ա ստ ված ճշմա րիտ հա վա տի, հույ սի, սի րո գոր ծե րը և 
ուրեմն` աստ վա ծա սի րու թյան ու մար դա սի րու թյան հոգևոր սի րո վրա հիմ նա ցյալ և 
նրա նից բխյալ բա րու թյան ու բա րե գոր ծու թյան, իմաս տու թյան ու քա ջու թյան և ամե-
նայն առա քի նու թյան գոր ծե րը խո նար հին տե սա նե լի են որ պես պատ մե լի։ Խո նար-
հու թյամբ է հնա րա վոր դառնում ան ցյա լի իրե րի ու գոր ծե րի̀  աստ վա ծային նա խա-
կոչ վա ծու թյամբ խոր հուրդ պա հող և այս կերպ` խորհր դա վոր իմաստ նե րը բա ցո րո-
շել մարդ կային ինք նու թյանն ու կեն սա կեր պին հղված իրենց իմա ցյալ կոչ ման մեջ և 
ապա` հյու սել պատ մու թյու նում։ Եվ հենց խո նար հու թյամբ է միայն հնա րա վոր̀  խռ նի 
թվա ցյալ ան ցյա լը ինք նա մաք րա գործ վող հո գու ակամբ տե սա նել ու իմա նա լի դարձ-
նել որ պես կազ մա կերպ ված և-կամ կար գա վոր ված ճշմա րիտ պատ մու թյուն, իրե նում 
Ա ստ ծո հայտ նու թյու նը̀  աստ վա ծայինն ու իմաս տու թյու նը, որով և̀  իր իս կու թյունն 
ունե ցող պատ մու թյուն, այդ պի սով, հյու սե լով այն իր իս կա կան և ոչ թե անիս կա կան 
գո յու թյու նում։ 

8. Ա ռա քի նու թյան` իմաս տու թյան ու քա ջու թյան, գոր ծե րի եղե լու թյու նը պատ մող 
և իս կու թյու նը բա ցա հայ տող «պատ մու թյան կա րի քի» նկատ մամբ բա ցու թյան և հա-
սո ղու թյան ուղ ղորդ ված կար գա վո րու թյու նը կամ կազ մա կերպ վա ծու թյու նը, իր հիմ-
նային ը մբռն մամբ̀  որ պես իսկ խո նար հու թյուն, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ առա քի նու թյուն նե-
րի կա տա րե լու թյա նը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, ներկրթու թյան հիմ նա րար հնա-
րա վո րու թյուն` ուս ման ուղ ղոր դող և հենց ուսա նել ուսու ցա նող կարևո րա գույն առա-
քի նու թյուն։ Այս առա քի նու թյուն նե րի մա սին Խո րե նա ցին նշում է նաև մեկ այլ տեղ. 
«Այլ այս պէս զսա կար գե ալ գտաք ի ուշ մա գու նէ և յըն թեր ցա սի րէ ումեմ նէ Ա սոր ւոյ 
և հա վա տա րիմ թուե ցաւ մեզ ասա ցե ալն»170։ Ու շի մու թյամբ հայող խո հեմ միտ քը 
տես նում է պատ մու մով հան դի ման կա ցու ցյա լը և հա սու լի նում իմաս տին ու 
նրա նում պա հյալ իմաս տու թյան խորհր դին։ Այս կերպ` պատ մու թյու նից տե սա կան 
ու գործ նա կան իմաս տու թյան հաս կաց ման ձգ տող ամե նայն ան ձինք, ուշի մու թյամբ 
հայող և իրենց հո գու բա նա կան մա սը զար դա րող խո հե մու թյամբ ըն թեր ցա սի րե լով 
պատ մու թյուն ներ և կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա կան եր կը, ունեն հնա-
րա վո րու թյուն` մարդ կային և կոնկ րե տո րեն` հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու թյան 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տից հաս կա ցյալ իմաս տու թյան խորհր դով նո րո վի հայել 
իրենց նե րաշ խարհն ու կեն սաշ խար հը, մարդ կու թյան պատ մյալ բո վան դակ կյան քը և 
վե րա հաս կա նալ իրենց ինք նու թյան ու «ներ կա յու թյան» կամ «աշ խար հում-գո յու թյան» 
(Մ. Հայ դե գեր), «կեն սաշ խար հի» (Է. Հու սեռլ) կամ «սե փա կան աշ խար հի» (Հ.-Գ. Գա-
դա մեր) իս կու թյու նը, որով և ներկրթյալ̀  նախ ընտ րե լի ու առինք նող նոր ինք նու թյան 
«ձեռք բեր մամբ» (Պ. Ռիկյոր), ասել է թե` նոր ինք նու թյանն անձ նա ցյալ̀  իմաստ նա նալ։

9. Ու շի մու թյան և ըն թեր ցա սի րու թյան առա քի նու թյուն նե րի առա վե լա գույն աս տի-
ճա նով զար դար ված հո գով ճա նաչ ված ան ձի (Մար Ա բաս Կա տի նայի) ասա ծը Խո րե-

170 Նույն տեղում, էջ 20:
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նա ցին բնո րո շում է որ պես ճշմար տու թյա նը հա վա տա րիմ։ Նա նկա տել է տա լիս նաև 
այլ առա քի նու թյուն ներ̀  ճա նա չե լով «վե հա գոյն և բարձ րա գու նից ար ժա նա ւոր գո վու-
թե անց» Սա հակ Բա գրա տու նուն, որը խոր հում է «օ ժան դա կու թիւնս իմաս տից»171 և 
բնու թա գրե լով նաև նրանց, որոնք դե պի իմաս տու թյունն ան հո գու թյուն կամ «ան սի րե-
լու թիւն» ցու ցա բե րե ցին172, որ պես «առ ի իմաստն տխմա րու թիւն, և ան կա տա րու թիւն 
ոգ ւոյն բա նա կա նի»173։ Սուրբ հոր հա մար գո վե լի են ամեն քը, ովքեր այս պի սի բաղ-
ձան քով առաջ նորդ վե լով` կարգ վե ցին որ պես «վարժ ամե նայն իմաս տու թեամբ» (Բե-
րո սոս)174 և ապա` «ի մաս տու թե ան ջանք̀  փոյթ ան ձին կա լան աւան դել»175 և ով «պետ 
յան ձին կա լավ մա տե նա գրել»176։ Ա ռա քի նու թյուն նե րով կա տա րե լա գործ վող ու 
կա տա րե լու թյան հա սա նող մարդ կային հո գու զար դա րյալ կար գա վո րու թյամբ 
է բնո րո շում սուրբ հայ րը իմաս տու թյուն պատ մող և ուսա նող ան ձանց, նրանց 
վե րա բե րյալ նշե լով հետևյալ առա քի նու թյուն նե րը, որոն ցով պետք է կեր պա րան վել̀  
ուշիմ, ըն թեր ցա սեր, ջա նա սեր, ուսում նա սեր, դառնա լու հա մար վարժ և ապա` գի տակ-
ցա բար հանձն առնել իմաս տու թյուն պատ մե լու և «զկ նե ացն» ուսու ցա նե լու մարդ
կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի̀  ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի, կե նա
րար ու հո գե կե ցույց «պի տոյ»ակա նու թյուն։ Խո րե նա ցին իր հե տա զո տա կան որո-
նու մի ու հաս կաց ման և ապա` իր «պատ մու մի» ու դրա նով հայոց կյան քի եղե լու մից 
հայտ նա բա նյալ իս կու թյան ու իմաս տու թյան խոր հուր դի̀  իր բուն պատ մե լի քի, առն չու-
թյամբ գրե լով, թե` այդ իրա գոր ծել է` «որ քան ջանք և հա սո ղու թյուն բա վե ցին», ը ստ 
այդմ` նշա նա կա լի է դի տում հաս կաց ման սի րո ջան քի դե րը նաև իր պատ մու թյան 
ըն թեր ցո ղի ու հաս կաց ման ձգ տո ղի հա մար։ Կյան քի եղե լու թյուն նե րում բո վան դա կյալ 
և ապա` պատ մա կան եր կում «բա նիւ» հայտ նա բա նյալ̀  հայոց ինք նու թյանն ու կեն սա-
կեր պին սկզբուն քո րեն նշա նա կա լի իս կու թյան ու իմաս տու թյան խոր հուր դի հաս կաց-
մանն ուղղ ված այդ «ջան քը», այս պի սով, հարկ է մեկ նո րո շել որ պես հենց հաս կաց
ման ձգ տու մի ու հենց սի րո ջանք` մար դուն ուղ ղոր դող ու հաս տա տող ըն թեր ցա սի-
րու թյան այն պի սի մո դու սով, որը կա րե լի է բնո րո շել̀  պատ մու թյամբ հայտն վա ծի 
նկատ մամբ ըն կա լող մարդ կային բա նա կան հո գու ու մտքի ին տեն ցիա։ Ըն թեր-
ցա սեր լի նե լով` մո տե նում ենք, ուսում նա սեր լի նե լով` ակն կա լում, «ջա նիւ»̀  ըն դար-
ձա կում նախ կին մեր սո վո րա կա նը, ուշի մու թյամբ̀  դառնում ըն կա լու նակ հա ղորդ վող 
իմաստն «ի միտ առնե լուն» և այս բո լո րով` պատմ վա ծով ուսու ցումն ուսա նում։

11. «Պատ մա կան տեքս տի» և «պատ մու թյան ըն թեր ցո ղի» փոխ հա րա բե րա կա ցու-
թյան հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյան և Պատ մա հոր պատ մա գի տա կան հայե ցա-
կար գի հաս կաց ման հա մար նշա նա կա լի միտք ու հենց քրիս տո նե ա կան հայե ցա կե-
տի է ա կան բո վան դա կու թյուն է ար տա հայտ վում նրա եր կի հետևյալ տո ղե րում. «Բայց 

171 Նույն տեղում, էջ 6:
172 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 6 և 11:
173 Նույն տեղում, էջ 10:
174 Նույն տեղում, էջ 9:
175 Նույն տեղում, էջ 8:
176 Նույն տեղում, էջ 10:



140     Գլուխ 1. Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներկայությունը պատմությունում

սա կայն սկ սայց, թէ պէտ և ջա նիւ. միայն թէ շնոր հա կալ ոք մե րոցս գտա նի ցի 
աշ խա տու թե անցս»177։ Սուրբ հայ րը նույն այդ «շ նոր հա կա լու թյան» մա սին գրում է 
նաև այլ է ջում. «Այլ եթե շնոր հա կալ և մե րոցս տք նու թե անց և ջա նից լի նի ցիս, 
ո՛վ ուսում նա սէր դու և յայ սո սիկ զմեզ աշ խա տե ցու ցա նող»178 (ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.)։ 
Նկատ վում է, որ ինչ պես ամե նայն ստեղ ծա գործ ան ձ, այն պես էլ հենց ին քը̀  Խո րե նա-
ցին ուներ «նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղի» խնդիր179։ Իր ան ձի և իր կրթու թյան ու ամե նայն 
հնա րա վոր իր ասե լի քի նկատ մամբ այլ հոգևո րա կան նե րի վե րա բեր մուն քով պայ մա-
նա վոր ված` գու ցե իր ժա մա նա կում առա վել ան հնար տես նե լով, այ նուա մե նայ նիվ, 
ամեն քի որ պես «ըն թեր ցա սէր» և իմաս տու թյան, քա ջու թյան ու ամե նայն առա քի նու-
թյան «ուսում նա սէր» կա յաց ման հա մար Մով սես Խո րե նա ցին հոգևոր սի րո ճի գով ու 
իմաս տու թյամբ իր «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կով ու նաև այլ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե-
րով ու թարգ մա նու թյուն նե րով անում էր ան հրա ժեշտն ու նախ ընտ րե լին։

 Սե րունդ նե րին հղված` կյան քի եղե լու մը հաս կա ցող ու մեկ նող նրա «ա սե լի քը», 
ը ստ մարդ կային բնու թյան սկզբուն քո րեն համ ընդ հա նուր ու նաև ան ձի ան հա տա կան 
կա րո ղու թյան, գր վել է որ պես կյան քի եղե լու մի ան ցո ղի կու թյու նից տք նու թյ ամբ ու 
ջան քով «բռնված» է ա կան իմաստ և «նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղի» բա նա կան հո գու տե-
սա նու թյանն ու հաս կաց մանն ի ներ կա յու թյան է կոչ ված ու կա ցուց ված որ պես գրին 
«ի պահ» հանձն ված և այդ կերպ` «աս ված» խոր հուրդ։ Խո րե նա ցին վե րո բե րյալ տո ղե-
րում ըն թեր ցո ղի հո գուն և սր տին «դիպ չող» մի խոսք է ասում, որում և-կամ որով իսկ 
է ա կա նո րեն նշա նա կա լի իս կու թյուն ու խոր հուրդ հայ տող իմաս տի նկատ մամբ բա ցու-
թյան, ուշա դրու թյան, ըն կա լու և հենց հաս կաց ման ձգ տող վե րա բեր մուն քի է կան չում 
ու կազ մա կեր պում ըն թեր ցո ղին։ Պատ մա հայ րը իմաս տի ու իմաս տու թյան որո նու մի 
սեր, ուղ ղորդ ված մի տում ու շարժ է սեր մա նում ըն թեր ցա սի րու թյան և ուսում նա սի րու-
թյան ձգ տող և հոգևոր կան չին ան սա ցող̀  իրեն նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղի հո գում` առ 
ի հաս կա ցում, որ և կն շա նա կի̀  հա սու դառնա լու աճի կո չում նրան։ Կա րե լի է նկա տել, 
որ այդ տո ղում Պատ մա հայ րը հո գու և հենց սր տի խոր քից բխած, իմաստ ու իմաս տու-
թյուն որո նող մարդ կային ան ձը «ջեր մաց նող», պատ մու թյամբ «աս վա ծի» իս կու թյա նը 
ըն թեր ցո ղի հո գու̀  սր տի և մտքի հա վա նո ղա կան հա կում ու հո ժա րում, մեր ձի մա ցու-
թյան և իս կու թյա նը հա սու լի նե լու մղում ու շարժ առա ջաց նող մի խոսք է ասում։ Նկա-
տե լի է նաև, որ սուրբ հայ րը նվի րա կան իր հույ սի և նրա նում` ըղ ձու թյան բար բա ռով 
«աս ված» և գրից իմա նա լի իմաս տի, որում և̀  իմաս տու թյան խոր հուր դի, նկատ մամբ 
է ա կան դիր քո րոշ ման և վե րա բեր մուն քի է կան չում ըն թեր ցո ղին, այն է` շնոր հա
կա լու թյան։

 Մով սես Խո րե նա ցին շատ կարևոր է դի տում հո գե կան այն կար գա վո րու թյու նը, 
որը և պատ մու թյամբ աս վա ծում ներ կա շնոր հին և ուրեմն` պատմ վող կյան

177 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, Էջ 12:
178 Նույն տեղում, էջ 22:
179 Պատմահոր երկից մեջբերվող առաջին մտքի` էական մասով զանազանվող մեկնա բանությունը` 
որպես միայն գնահատող, երախտագետ ու շնորհակալ ընթերցողի խնդիր, տե՛ս Աբրահամյան Ա. Գ., 
Մովսես Խորենացի, Հայպետհրատ, Եր., 1959, էջ 77:
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քի եղե լու մի իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի զո րու թյան ճշմա րիտ, ան շեղ 
և ուղիղ բա ցա հայ տու թյա նը` իս կու թյու նը բա ցա հայ տող իմաս տին, հա սու լի
նե լը հնա րա վո րե լով ու կա տա րու մը հա ջո ղե լով, բե րում է աս վա ծի նկատ մամբ 
շնոր հա կալ վե րա բեր մուն քին։ Սուրբ և իմաս տուն մեր Պատ մա հայ րը̀  հենց ինքն 
ար դեն ուներ ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի ինք նու թյան հա մար «նախ ընտ րե լի 
ըն թեր ցո ղի» իր փա փա գը, ըն թեր ցա սեր և ուսում նա սեր ըն թեր ցո ղի̀  առ իմաս
տու թյուն սի րո բա ցու թյան և հա սու լի նե լու տեն չու մի̀  այն ի բա րի կար գա վո
րու թյու նը, որին և հղված է ու միայն մատ չե լի կա րող է լի նել պատ մու թյան հյուս-
մամբ̀  հո գու խոր քից սի րով ու աստ վա ծային շնոր հով, այլև տք նու թյամբ ու ջան քով 
և ըղ ձու թյամբ ու փա փա գով աս ման բեր ված և իրե նում իմաս տու թյան խոր հուրդ 
պա հող ու հայ տումն հնա րա վո րող իս կու թյան ու իմաս տի ուղիղ դրվածքն ու 
լրի վու թյու նը։

 Կա րե լի է նկա տել, որ վե րո բե րյալ տո ղե րում` «Բայց սա կայն սկ սայց, թէ պէտ և 
ջա նիւ. միայն թէ շնոր հա կալ ոք մե րոցս գտա նի ցի աշ խա տու թե անցս» և «Այլ եթե 
շնոր հա կալ և մե րոցս տք նու թե անց և ջա նից լի նի ցիս, ո՛վ ուսում նա սէր դու և յայ-
սո սիկ զմեզ աշ խա տե ցու ցա նող», խոս քի իմաս տը լոկ երախ տա գետ լի նե լու մա սին 
չէ, այլ̀  «շ նոր հը կա լող լի նե լու» և հենց «շ նոր հըն կա լու թյան»։ Սի րով և ուրեմն` սի րո 
ձգտ մամբ ու փա փա գով շնոր հին հա ղորդ և ըն կալ դար ձող ներկրթու թյամբ է հնա րա-
վոր վում պատմ վա ծի «լու սա վո րու թյամբ» լու սա վոր վելն ու լույ սի մեջ ապ րե լը, շնոր հի 
այդ «մ նա սը» սփ ռելն ու բազ մա պատ կե լը̀  ը ստ ավե տա րա նա կան առա կի, որով և առ 
Ա ստ ված պտ ղա ցյալ̀  առա քի նու թյան գոր ծե րի բա րի պտուղ ներ տա լը կյան քում։ Սա 
իսկ է շնոր հա կա լու թյուն ու երախ տա գի տու թյուն` ուսա նել շնոր հը և չկորց նել 
այն, պահ պա նել ու դրա նում կա տա րե լա գործ վել, լի նել ուսյալ և ուսուց մամբ 
փո խան ցե լով` բազ մա պատ կել։

12. Է ա կան է նաև այդ մտքի ար տա հայտ ման ձևը։ Ի մաս տուն հայրն ըն թեր ցո ղին 
կո չում է առա քի նու թյան, նրան ուղ ղե լով խոս քը որո շա կիո րեն, ասե լով ու շեշ տե լով` 
«…ո՛վ ուսում նա սէր դու և յայ սո սիկ զմեզ աշ խա տե ցու ցա նող» (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.)180։ 
Հի րա վի, սա նույն պես յու րո վի հռե տո րա կան որո շա կի ձև է` եր կում ասա ցյա լի նկատ-
մամբ ըն թեր ցո ղին կենտ րո նաց նե լու և ը մբռ նել տա լու, որ ան ձամբ հենց իրեն է ուղղ-
ված խոս քում աս վա ծը̀  յու րա քան չյու րին, որ ըն թեր ցում է այդ տո ղը։ Կազ մա կերպ
վում է հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյուն, ը նդ որում, ոչ մի միայն հեր մենև տի կայի 
ժա մա նա կա կից ը մբռն մամբ։ Վե րո բե րյալ մտե րիմ հոր դո րու մով պատ մու թյան ըն թեր-
ցո ղը կանչ վում է հաս կաց ման, և նրա այդ ուղղ վա ծու թյու նում ներ կա են նաև իմաս-
տուն ուսուց չի վար դա պե տու թյունն ուսա նել սկ սող̀  թեև հա սուն ան ձի և, այ նուա մե-
նայ նիվ, իրե նում` նե րանձ նա կա նում ու հենց «ներ քին մարդ»-ում` «մա նուկ» հո գու 
պար զու թյուն, սեր և իմաս տու թյան տենչ, բաղ ձանք և մա տուց վող ճշմար տու
թյան նկատ մամբ հա վա տով ակն կա լու թյուն ու վստա հող ան սա ցում։ Սուրբ 

180 Նույն տեղում, էջ 22 (գլուխ Զ, տ. 11):
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Գրի ըն թեր ցա նու թյան հենց այս եղա նակն է, որ Ա ռա կաց Գր քում ուսու ցան վում է 
որ պես հաս կաց ման ձգ տում ու սեր իմաս տու թյան, և այդ իսկ է` ըն թեր ցա նու
թյան իմաս տու թյուն։ 

Է ա կան է նկա տել ու ամ րա գրել, որ ըն թեր ցո ղա կան այդ կերպ բա ցու թյունն ու եղա-
նա կը և հաս կաց ման նպա տա կա մի տու թյու նը, իհար կե, տար բեր են հաս կա ցո ղա կան 
մեկ այլ ուղ ղորդ վա ծու թյու նից ու կազ մա կերպ վա ծու թյու նից, ը ստ Հ.-Գ. Գա դա մե րի 
բնո րոշ ման, աս վա ծին սոսկ որ պես հնա րա վոր ճշմար տու թյան վե րա բե րող հաս
կա ցո ղա կան կե ցո ղու թյու նից181, նույն պես դրա կան, բայց որը նկա տի ունե նա լով, 
թերևս, կյան քում առ կա, ինչ պես նաև մշա կույ թից փո խանց վող մո լո րեց նող մտքե րի, 
վարք ու բար քի հնա րա վո րու թյու նը, առա վել զգու շա վոր և աս վա ծի նկատ մամբ հե
ռա կա ցու թյուն (դիս տան ցիա) պա հող կեց վածք է։

13. Պատ մա հոր հայե ցա կար գում հաս կա ցու մը զուտ տե սա կան չէ, այլև գործ
նա կան։ Այն հաս կա ցու մը, որին և կան չում է Խո րե նա ցին իր պատ մու թյան ըն թեր ցո-
ղին, կա յա նում է տե սա կա նի ու գործ նա կա նի ան կեղծ ու ան խտ րոց միաս նու թյամբ։ 
Պատ մա հայ րը նկա տի չու նի զուտ մտա կա ռուց ված քային ու սոսկ այդ կերպ` «տե սա-
կան» հաս կա ցում։ Հայոց կյան քի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի ու իմաս-
տու թյան խոր հուր դի հաս կա ցու մը, որին և կո չում է նա իր ըն թեր ցո ղին, ը ստ է ու թյան, 
կյան քում իր գործ նա կան կա տա րու մին ուղղ ված հաս կա ցում է, որում ներ կա է 
ըն թեր ցո ղի ներ քին ձգտ մամբ ու ար դեն նաև սիր մամբ` նմա նումն ու կեր պա
րա նու մը հաս կա ցյալ իմաս տու թյան խոր հուր դի̀  կյան քում իր կա տա րու մին։ 
Այս պի սի հաս կաց ման դի տա վո րու թյան և ը ստ այդմ` կեր պա րա նու մի ու կա տա րու մի 
հա մար «տեքստ-ըն թեր ցող» հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյան կող մե րը զուտ եր կում 
բո վան դա կյալ «մ տային բո վան դա կու թյու նը» և ըն թեր ցո ղի սոս կա կա նո րեն «միտ քը» 
չեն։ Խո րե նա ցու եր կում բո վան դա կյալ իս կու թյունն ու իմաս տու թյան խոր հուր
դը հղված է ըն թեր ցո ղի «սր տի խոր քում բնա կյալ» հո գու և՛ տե սա կան, և՛ կե
նա գոր ծա կան զո րու թյա նը, այդ կերպ` և՛ մտային իմա ցու թյա նը, և՛ գործ նա կան 
անե լի քին։ «Հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյունն» այս տեղ յու րա հա տուկ է նաև նրա-
նով, որ Խո րե նա ցին ստեղ ծում է հո գե հա րա զատ, ան մի ջա կան իրա դրու թյուն, հա լեց-
նե լով տեքս տում աս վա ծի նկատ մամբ հե ռա կա ցու թյուն պա հող (Մ. Վե բեր)182 և ըն թեր-
ցու մը դե պի քննա դա տող մո տե ցում կողմ նո րո շող «սր տի սա ռույ ցը»։ Պատ մա հայրն 
իր եր կում բո վան դա կյալ պատ մու թյան ըն թեր ցո ղին ու հաս կաց ման ձգ տո ղին 
կան չում է հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մից` պատ մու թյամբ հայտ նա բա
նյալ ճշմար տու թյանն ու բա րուն ներկրթյալ ինք նու թյանն ու կեն սա կեր պին։

14. «Շ նոր հա կալ» կե ցո ղու թյունն է` իր բա ցու թյամբ հան դերձ, որ ուղ ղում և հիմ-
նում է խո նար հու թյուն «հայ րա կան ջան քի» ու «աս վա ծի» նկատ մամբ, և դրա նով իսկ 
ըն թեր ցո ղը պատ վում է ասա ցյա լը` իս կու թյուն ու խոր հուրդ հայ տող իմաս տը, 

181 Տե՛ս Гадамер Х.- Г., Истина и метод, М., 1988, էջ 440:
182 Джиджян А. Р., Кочарян Р. Х., “Понимающая” методология социалъных наук М. Вебера – 
Փիլիսոփայությունը Հայաստանում 21-րդ դարի շեմին, Եր., 1998, էջ 63-64:
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որ և բե րում է իմաս տու թյան։ Խո րե նա ցին այս կերպ կազ մա կեր պում է ունկն դիր, 
և հենց այդ պի սի «որ դի», լսա րան նկա տի ունի իր պատ մու թյան հա մար սուրբ հայ-
րը. հաս տատ վում է ըն թեր ցո ղի որո շա կի, ճշմա րիտ ուղղ վա ծու թյուն և վե րա բեր մունք 
իմաս տու թյան նկատ մամբ։ Նա է «աշ խա տե ցու ցա նո ղը» և նրա հա մար է նա խա տես-
ված պատ մու թյամբ աս վա ծը, իսկ ըն թեր ցա նու թյան այլ կեր պով առաջ նորդ վե լիս` 
ան հա ղորդ ենք մնում պատմ ված իմաս տին ու հայտ նյալ խոր հուր դին։ Պատմ ված 
իմաստն այդ կերպ կազ մա կերպ ված «ըն թեր ցող» ին տեն ցիո նա լու թյա նը նկա տե լի է 
դառնում որ պես ներ կայի կա րիք նե րի հա մար սկզբուն քո րեն ուսա նե լի, ին չը բխում է 
հոգևոր կա րիք նե րի և խնդիր նե րի̀  իրենց հիմ նային դրված քում ան ժա մա նա կային, 
ունի վեր սալ բնույ թից։ Այս պի սով, առա քի նու թյուն նե րով կար գա վոր հոգևո րու
թյամբ բաց ված ըն թեր ցո ղու թյու նը դե պի պատմ վածն է ուղ ղորդ ված ուսա նե
լիի սպա սու մով, տե սա նու մով ու ըն կա լու մով, և այդ դեպ քում է «աս վա ծը» յու
րա քան չյուր ժա մա նա կի, ինչ պես նաև մեզ հա մար` վար դա պե տու թյունու սու
ցո ղու թյուն և մենք` ուսում նա սեր։ 

Իր «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի ըն թեր ցա նու թյան առա ջին իսկ պա հից և ողջ ըն-
թաց քում Խո րե նա ցին նա խա պատ րաս տում, կրթում ու կա տա րե լա գոր ծում է «ըն-
թեր ցա սէր» ու իմաս տու թյանն «ուսում նա սէր», «չա փա ւոր և-կամ ող ջա խոհ մո լու-
թեամբ»183 ու պատ շա ճո րեն քննու թյամբ հաս կաց ման ձգ տող մարդ կային ինք նու-
թյուն։ Նրա եր կում բո վան դա կյալ «աս վա ծում», որով և̀  նկա տա ռյալ «ա սե լի քում», 
ներ կա է իրեն հոգևո րու թյամբ մեր ձա կից «նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղի» իդե այի դի տա-
վո րու թյանն ու ըղ ձա լի կա տա րու մին հա սու նաց նող հո գե հա րա զատ, բազ մա հո լով ու 
ան ձան ձիր կանչ։ Պատ մա հայրն իր եր կի բուն «ասե լիք» հաս կա նա լով ու մեկ նո րո-
շե լով հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի է ա կան ու բազ մա բո վան դակ եղե լու-
մի իմաստն ու իմաս տու թյու նը, հղում է այն իր նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղին` երկն ըն-
թեր ցա սի րող ու իմաս տու թյան «ուսում նա սէր» յու րա քան չյուր հաս կաց ման ձգ տո ղին։ 
Հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մին հա սու իր ասե լի քի բազ մա բո վան դա կու
թյու նը մա տու ցե լով «նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղի» իր կան չին և բուն կոչ մանն 
ան սա ցող ան ձանց, Պատ մա հայ րը մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա
կույ թի գո յու թյան ան ցյա լի, ներ կայի ու նախ ընտ րե լի հե ռան կա րի̀  հոգևոր 
իմաս տով պսա կյալ ու կա տա րյալ մեկմիաս նա կան իմաստն ու իմաս տու թյան 
խոր հուրդն է մեկ նո ղա բար բա ցո րո շում ու նվի րա գրում աստ վա ծային շնոր
հով զար դա րյալ հո գով և ճշմար տու թյամբ, ը ստ իր իմա ցու թյան, հոգևոր փա
փա գի ու սի րո ջան քի մարդ կային կա րո ղու թյան։

183 Խորենացու` «չափաւոր մոլութեամբ» (տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, 
էջ 6) և Դավիթ Անհաղթի` «ողջախոհ մոլութեամբ» (տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստա-
սիրու թեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 29) արտա-
հայտություններն այդ տեղիներում իրենց գործնական կիրառություններում նույնիմաստ են:



144     Գլուխ 1. Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներկայությունը պատմությունում

3. «Իսկության» խնդրակարգն ու բազմաբովանդակությունը 
պատմությունում և հերմենևտիկայում

«Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն 
Հայոց»ը հոգևոր գի տու թյուն է` մարդ կային, 
որում և` հայոց, ինք նու թյան, կյան քի ու մշա
կույ թի իս կու թյան բազ մա բո վան դակու
թյունն ուղ ղա կիո րեն ևկամ այ լա բա նո րեն 
հայտ նել հնա րա վո րող ան սուտ իմաստ ու 
իմաս տու թյուն»։

Ռ. Ք.

1.  Պատ մու թյունն աստ վա ծային նա խախ նա մու թյամբ̀  որ պես իր աստ վա ծային 
նա խա կոչ վա ծու թյուն և, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, ար դեն նաև որ պես իր 
իմա ցյալ կո չում, ը ստ այդմ` դի տա վո րու թյուն, կեր պա րա նում ու կա տա րում 
ունի, պե՛տք է ունե նա` հաս կա նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ ներ կա յաց նել ուսում-
նա սեր ըն թեր ցո ղին աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի, որում և առա-
վե լա պես` մարդ կային ժա մա նա կըն թաց կյան քում աստ վա ծայի նի ներ կա յու թյուն ու 
հենց իմաս տու թյան խոր հուրդ իրեն ցում պա հյալ ու հայտ նե լու հնա րա վո րու թյուն ըն-
ձե ռող և այդ կերպ` է ա կա նո րեն նշա նա կա լի եղե լու թյուն նե րի իս կու թյուն։ Այդ պի սի՞ն 
է, արդյոք, մարդ կային մտքի ստեղ ծա գոր ծու թյան բա նա վոր և-կամ գրա վոր տեքս-
տամշա կու թային բո վան դակ ավան դու թյու նում պատ մու թյան իդե այի դի տա վո
րու թյան ամե նայն իրա գոր ծում` կեր պա րա նում ու կա տա րում։ Ա րդյո՞ք, պատ մու-
թյունն ամե նայն իր ար տա հայ տու թյուն նե րում ներ կա յա նում է իր այն որ պի սու թյամբ̀  
կոչ մամբ ու իս կու թյամբ, որն ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու հայե ցա կար գի, մարդ կային 
ինք նու թյան (կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք նու թյան), հա մա կե ցու թյան ու մշա կույ
թի որ պես այդ պի սին եղե լու մի իս կու թյան, որում նաև այդ ամե նի նկատ մամբ 
հո գե կե ցույց կե նա րա րու թյան զո րու թյուն ունե ցող իմաս տու թյան խոր հուր դի 
բա ցո րո շում է և այս առու մով` գի տու թյուն։

 Մարդ կու թյան կյան քում պատ մու թյունն իր բա նա վոր կամ գրա վոր բո լո րա քա նակ 
ար տա հայ տու թյուն նե րում կա յա ցել է ոչ միայն իր իս կու թյունն իրե նում ունե ցող 
և ուրեմն` իր իս կա կան գո յու թյամբ։ Պատ մու թյու նը նաև միշտ չէ, որ իրա գործ վել 
է լիո վին իր անիս կա կան գո յու թյամբ, որում և̀  պատ մի չի կա մա թե ակա մա կեղծ 
հո րին ված քով։ Մարդ կու թյան կյան քում ստեղծ ված բո լո րա քա նակ կոնկ րետ պատ մու-
թյուն նե րում բա զում են այն պի սի նե րը, որոն ցում պատ մու թյունն իրա գործ վել է իր իս-
կա կան ու անիս կա կան գո յու թյան միա խառնու թյամբ։ 

Ի րա դար ձու թյուն նե րի հա մա հյու սու թյուն ու շա րու նա կա կան եղե լում ներ կա յա-
ցող այս աշ խար հի, որում և̀  այս կյան քի, եղե լու մը և նրա նում` աստ վա ծային բա րին 
ու իմաս տու թյու նը, ը ստ է ու թյան, նա խա տե սու թյուն և իս կո րեն կե նա րար կո չում 
է մար դուն, մարդ կանց ազ գե րին, սե րունդ նե րին և յու րա քան չյու րին` իրենց ինք նու-
թյան ու կեն սա կեր պի իմաս տաց ման ու բա րե կարգ ման, ը ստ մարդ կային կա րո ղու-
թյան։ «Պատ մու թյուն» գի տու թյունն ուղ ղորդ ված որո նում իրա կա նաց նե լով, ը նտ րում 
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ու քննու թյան է առնում գոյի հա մայն տի րույթն ու այս աշ խար հի, որում և̀  այս կյան-
քի, է ա կա նո րեն նշա նա կա լի եղե լու մը, այն ամե նը, ինչն իրա պես եղե լու թյուն է` ունե-
ցել է և գու ցե հե ղի նա կի ներ կա յում ևս ունի գո յու թյուն և, որ պես ուսում նա սի րու թյան 
են թա կա առար կա յա կան տի րույթ ունե նա լով վե րոն շյա լը, քննում ու բա ցա հայ տում է 
բո լոր այդ գո յա վոր նե րի̀  իրենց գո յու թյան ժա մա նա կում որ պես այդ պի սին եղե
լու թյան ան թաք չու թյու նը (aleteya) և բուն իս կու թյու նը, կա րե լի է նաև ասել̀  գո
յու թե նա կան ճշմար տու թյու նը` նպա տա կա բա նա կան ճշմար տու թյան առն չու
թյամբ իր նշա նա կա լիու թյամբ հան դերձ։

2. Ը ստ միջ նա դա րյան և հե տայ նու̀  ամե նայն ժա մա նակ նե րի հա մար սկզբուն քո-
րեն ունի վեր սալ քրիս տո նե ա կան հայե ցա կե տի, բա ցո րո շել պատ մու թյան իս կու
թյու նը` կն շա նա կի խորհր դա ծե լով պատ մու թյան աստ վա ծային նա խա կոչ վա
ծու թյու նը, բա ցո րո շել նրա իմա նա լի կո չումն ու ը ստ այդմ` նրա կա տա րու մը, 
ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան։ Ը նդ հան րա պես` գոյի գո յու թյան կամ կոնկ րե տո-
րեն` պատ մու թյան գո յու թյան նա խա կո չվածությունը մարդ կային իմա ցա կան կա րո-
ղու թյա նը մատ չե լի իր չա փում ներ կա է որ պես գոյի կամ պատ մու թյան իմա ցյալ կո-
չում։ Ը ստ քրիս տո նե ա կան հայե ցո ղու թյան, Գոյի̀  գո յու թյան մատ չե լու աստ վա
ծային նա խա կոչ վա ծու թյամբ սկզբուն քո րեն նա խա սահ մա նյալ է նրա` «ի՞նչ 
է» ու «ինչ պի սի՞ ինչ է» որ պի սու թյան ու նաև այդ «ինչ» որ պի սու թյանն ադեկ
վատ` «ինչ պե՞ս» գո յու թյան սկզբուն քային պո տեն ցիան։ Եվ այդ կն շա նա կի, որ 
բա ցո րո շել գոյի գո յու թյան, աստ` պատ մու թյան գո յու թյան իմա նա լի կո չու մը, 
կն շա նա կի̀  բա ցա հայ տել նրա առա վե լա գույն պո տեն ցիան, որում պա հյալ է 
նրա ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի գո յու թյու նը։ Ի սկ բա ցո րո շել, ը ստ պատ-
մու թյան կոչ ման, պատ մու թյան բուն կա տա րու մը̀  կն շա նա կի բա ցո րո շել ար դեն նրա 
իրա գոր ծու մը։ Այս պի սով, բա ցո րո շել պատ մու թյան իս կու թյու նը` կն շա նա կի բա
ցա հայ տել պատ մու թյան գո յու թյան պո տեն ցիան և իրա գոր ծու մը, այ սինքն` բա-
ցա հայ տել պատ մու թյան ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի գո յու թյունն իրե նում զուտ 
հնա րա վո րու թյան կար գի կամ կեր պի մեջ պա հող ու հայ տող պո տեն ցիան և դրա հետ 
մեկ տեղ̀  բա ցա հայ տել պատ մու թյան իրա գոր ծու մը, որը յու րա քան չյուր պատ մու թյան 
կոնկ րետ պա րա գա յում կա րող է լի նել պատ մու թյան սկզբուն քո րեն առա վե լա գույն ու 
ճշմարտորեն սե փա կան պո տեն ցիային գու ցե ադեկ վատ, գու ցե թե րի̀  մաս նա վոր կամ 
թե րա կա տար, գու ցե թյուր ու այ լա խեղ̀  թյու րա կա տար ու այ լա կերպ։

Ն կա տե լի է, որ իս կու թյան ուսում նա սի րու թյան` հաս կաց ման ու մեկ նո ղա բար բա-
ցո րոշ ման, խնդրա կար գի հետևո ղա կան հար ցա դրու թյու նում որո նող ու խորհր դա ծող 
միտ քը դե պի իս կու թյուն հայ տող է ա կան իմաս տին ուղ ղոր դող սկզբուն քային հարց է 
այն, թե` հա մա պա տաս խա՞ն է, արդյոք, քննու թյան առնվող գոյի կոնկ րետ գո
յու թյունն իր սկզբուն քային պո տեն ցիային։ Այդ կերպ` հնա րա վո րու թյուն է ըն-
ձեռնվում ամե նայն ուսում նա սի րու թյան նպա տա կում` խորհր դա ծու թյան «խնդրո բա-
նի» և կոնկ րե տո րեն` պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան խնդրում 
ար դեն նաև ինք նա հաս կա նալ ու ինք նա կողմ նո րոշ վել դե պի պատ մու թյան` իր կոչ
մանն ու ճշմա րիտ պո տեն ցիային հա մա պա տաս խան իս կա կան գո յու թյան` 
նախ ընտ րե լիո րեն պի տո յա կան հայե ցա կեր պի։ 
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3. «Պատ մու թյան իս կու թյան բա ցո րո շում» բա նաձևն առա ջա դրե լով, կա րե լի է այն 
հաս կա նալ և՛ որևի ցե մի կոնկ րետ պատ մու թյան, և՛ սկզբուն քո րեն ամե նայն պատ-
մու թյուն նե րի զա նա զա նու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյուն ներն իրե նում ը նդ գր կող պատ-
մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան ը նդ հան րա կան բնու թյան նկատ մամբ։ Հարկ 
է հս տակ ամ րա գրել, որ «պատ մու թյան» երկ րորդ իմաս տը քննո ղա բար խորհր դա ծող 
պատ մա տե սու թյունն իրե նում նե րա ռում է նաև առա ջի նի առանձ նա հատ կու թյուն նե-
րի բա ցո րո շու մը։ Ի նչ պես և ման րա մաս նո րեն կբա ցո րոշ վի հա ջորդ գլ խում, իր «Պատ-
մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նում Մով սես Խո րե նա ցին քննա կան խորհր դա ծու թյամբ 
իրա գոր ծում է նշյալ բա նաձևի և՛ առա ջին, և՛ դրան միա հյուս` նաև երկ րորդ իմաստ նե-
րը։ Մե նա գրու թյու նում «պատ մու թյան իս կու թյուն բա ցո րո շում» ասե լով, ինչ պես և ակ-
նարկ վեց նե րա ծու թյու նում ու նաև բա ցան շա նակ կամ բա ցո րոշ (է քսպ լի ցիտ) կամ րագր-
վի հա ջորդ գլ խում, ը ստ «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» հայե ցա կար գի, հաս կաց վում և 
առա ջադրվում է պատ մու թյան բնու թյան, այլ կերպ ասած` «պատ մու թյան որ պես 
այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րոշ ման» սկզբուն քային խնդրա կար գը։ Ը նդ 
որում, մե նա գրու թյու նում հենց որ պես այդ պի սին է մեկ նո րոշ վում պատ մու թյան բուն 
խնդրա կար գը Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում և խնդրա կար-
գի բա նաձևի բազ մա բո վան դա կու թյան մեկ նու թյամբ հան դերձ, որ պես խնդրա կար գի 
լու ծում-պա տաս խան, բա ցա հայտ վում է պատ մու թյան գո յու թյան ան հրա ժեշտ ու 
նախ ընտ րե լի հնա րա վո րու թյու նը հայ տող իմաստ ու իմաս տու թյուն։

 Մե նա գրու թյու նում հեր մենև տի կա կան մե թո դա բա նու թյամբ հե տա զո տա կան 
քննու թյան ու խորհր դա ծու թյան և մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման են թա կա է դիտ վում 
երկ միաս նա կան խնդրա կարգ։ Ո րո՞նք են այդ երկ միաս նու թյան բա ղա դրա տար րե րը։ 
Ա ռաջ նային և բուն նպա տա կային բա ղա դրա տարրն է` ուսում նա սի րել պատ մու թյան 
գո յու թյան բո վան դակ ու ամ բող ջա կան վե րո բե րյալ խնդրա կար գը և հետևո ղա կան 
հար ցա դրու թյամբ բա ցա հայ տել իս կու թյուն հայ տող իմաստ-պա տաս խան նե րը։ Սա-
կայն, ինչ պես և նշ վեց նա խորդ են թա վեր նա գրում, հար կա վոր է հաս կաց ման ձգ տող 
քննու թյան ու խորհր դա ծու թյան, ապա և̀  մեկ նո ղա կան բա ցո րոշ ման են թա կա նկա տել 
ոչ միայն գոյի գո յու թյան իս կու թյու նը, այլև հենց այդ իս կու թյան գո յու թյու նը ևս։ 
Ի սկ դա կն շա նա կի, որ առա ջին խնդրա կար գի ստու գու թյամբ կա յաց ման հա մար հարկ 
է նաև ան դրա դառնալ նրան ան հրա ժեշ տո րեն ներ հյուս ված` իս կու թյան գո յու թյան» 
խնդրա կար գին և այդ կերպ իրա գոր ծել «իս կու թյան գո յու թյան բացորոշում»։

4. Իս կու թյան գո յու թյան խնդրա կար գը, հետևե լով Հ.-Գ. Գա դա մե րին, հարկ է հաս-
կա նալ և հս տա կո րեն ամ րա գրել որ պես հեր մենև տի կայի բուն և հենց սկզբուն քային 
խնդրա կարգ։ Ի նչ պե՞ս գո յու թյուն ունի իս կու թյու նը մար դու հա մար, ինչ պի սի՞ն է իս
կու թյան ներ կա յու թյու նը մար դու նկատ մամբ։ Աս վեց, որ իս կու թյան գո յու թյու նը և 
հենց որ պես այդ պի սին ներ կա յու թյու նը մար դուն իրա գործ վում է հաս կաց ման ու մեկ-
նու թյան մաս նակ ցու թյամբ։ Ը ստ Մ. Հայ դե գե րի և Հ.-Գ. Գա դա մե րի, մարդ կային կե-
ցո ղու թյան հաս կա ցո ղա կան կազ մա կերպ ված քով է իրա գործ վում և որ պես ներ կա 
հաս տատ վում մարդ կային բա նա կան հո գուն ու մտքին մատ չե լի իս կու թյան գո յու
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թյու նը184։ Հաս կաց ման մեջ ներ կա է և հաս կաց մամբ կա յա նում ու իր ներ կա յու
թյան մեջ է հաս տատ վում մարդ կային կա րո ղու թյա նը մատ չե լի իս կու թյու նը։ 
Հաս կա ցումն է այն ուղին, որով իս կու թյու նը և-կամ իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը բա-
ցա հայտ վում է մար դուն և կա յա նում մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի աշ խար հում իր ներ-
կա յա վո րու թյան հնա րա վո րու թյամբ։ Ա մե նայն գոյի իս կու թյու նը մարդ կային ան ձի 
ինք նու թյա նը, բա նա կան հո գուն ու մտքին ներ մուտ ու հենց ներ կա է նրա հաս
կա ցո ղա կան կե ցո ղու թյամբ` ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան։ Ը ստ Մ. Հայ դե գե-
րի «հիմ նա րար գո յա բա նու թյան» և Հ.-Գ. Գա դա մե րի «փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի-
կայի» հայե ցա կար գե րի, մարդ կային հաս կաց մա նը մատ չե լի գոյի գո յու թյան իս կու թյու-
նը հենց գոյի գո յու թյան ան թաք չու թյունն է` գոյի ան թա քույց, բա ցա հայտ գո յու թյու նը, 
մարդ կային հաս կաց ման մեջ ներ կա յու թյու նը։ Ը ստ իս, սա կայն, ոչ այն քան ճշգ րիտ է 
իս կու թյան նույ նա ցումն ան թաք չու թյա նը։ Ար դարև, ինչ պե՞ս է գոյի որ պես այդ պի սին 
գո յու թյան որ պի սու թյու նը ներ կա յա վոր վում մարդ կային «հասկացող» կե ցո ղու թյա նը և 
այդ կերպ` նրա հաս կաց մա նը ներ կա յա նում որ պես իսկու թյուն։

«Իս կու թյան գո յու թյան» և-կամ «իս կու թյան ներ կա յու թյան» այս հար ցի առնչու թյամբ հարկ 
է ան դրա դառնալ որոշ կնճ ռոտ խնդիր նե րի։ Մ. Հայ դե գե րը հար ցա դրե լով գոյի, ֆե նո մե նի 
(բ ներևույ թի – բուն երևույ թի կամ ինք ներևույ թի) գո յու թյան իմաս տը, բա ցա հայ տել է կա մե նում 
գո յու թյան ան թաք չու թյու նը (aleteya-ն)` կո չե լով այն «ճշմար տու թյուն» կամ «իս կու թյուն»։ Այս 
սկզբուն քային տե սա կե տի ու դի տա վո րու թյան վե րա բե րյալ հարկ է կա տա րել է ա կան մի ճշգր-
տում ևս։ Ի սկ չկա՞ն ֆե նո մեն ներ, որոնց գո յու թյան ան թաք չու թյու նը թեև մարդ կային հաս կաց-
մա նը բա ցա հայտ վում են որ պես ճշմար տու թյուն, այ նուա մե նայ նիվ, մարդ կային առ Ա ստ ված 
առինք նող ու առա քի նու թյուն նե րով աստ վա ծա նմա նու թյան կա տա րե լա գործ վող ինք նու թյան 
կե ցո ղու թյանն ու իմաս տաց մա նը այդ ֆե նո մեն նե րի ներ կա յու թյու նը նկատ վում է ոչ ամենևին 
նախ ընտ րե լի ու կե նա րար, այլ̀  խո տե լի ու հենց ոչնչա րար։ Այն, ին չը կա, դեռ չի նշա նա կում, որ 
կա իր բուն կոչ մա նը հա մա պա տաս խան և ուրեմն` իր իս կու թյունն իրե նում ունե ցող գո յու թյամբ։ 
Աշ խար հում տե ղի ունե ցող ոչ ամե նայ նի գո յու թյան ան թաք չու թյունն է, որ բա ցա հայտ վե լով որ-
պես «գո յու թե նա կան ճշմար տու թյուն», նույնն է թե ասել̀  իս կու թյուն, այդ ֆե նո մեն նե րի որ պես 
այդ պի սին, այ սինքն` ը ստ աստ վա ծային նա խա կոչ վա ծու թյան և ապա` ը ստ մարդ կային հաս-
կաց ման չա փա վոր կա րո ղու թյան ար դեն նաև իր իմա նա լի կոչ ման, իր ան հրա ժետ ու նախ
ընտ րե լի գո յու թյունն է բա ցա հայ տում։ Ը ստ իս, հարկ է տար բե րել գո յու թյան ան թաք չու
թյու նը և բուն իս կու թյու նը, և նույ նո րեն հարկ է տար բե րել գոյի ան թա քույց գո յու թյու նը և 
գոյի` իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան և ուրեմն` իր բուն իս կու թյամբ գո յու թյունը։ Քան-
զի հնա րա վոր է նաև, որ գոյի կամ բներևույ թի գո յու թյան ան թաք չու թյու նը հաս կա ցող բա ցա-
հայ տու մը քննու թյան առնի ոչ թե գոյի, բներևույ թի սկզբուն քային ու նախ ընտ րե լիո րեն 
պի տո յա կան գո յու թյան, այլ̀  մի միայն կոնկ րե տա բար եղե լա կա նա ցած գո յու թյան ան
թաք չու թյու նը, օ րի նակ` կոնկ րետ որևոր եղե լու թյուն նե րի պատ մու թյուն նե րը, և այս կերպ թե-
րի իր քննու թյան ար դյուն քում թյուր եզ րա հանգ մամբ̀  որ պես ճշմար տու թյուն իմա նա լի դարձ նի 
բներևույ թի կոնկ րե տո րեն առ կա գո յու թյու նը, որը, սա կայն, կա րող է լի նել այդ բներևույ թի 
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156, 158:
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անիս կա կան գո յու թյու նը, երբ նրա եղե լա կա նա ցած գո յու թյունն օ տար ված է իր նախ ընտ րե լի 
ու իս կա կան իմաս տից ու իդե այից` նախ նա կան կե նա րար, հո գե կե ցույց կո չու մից և իմաս տու-
թյանն առնչ վա ծու թյու նից։ Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի, մարդ
կային իրո ղու թյուն նե րի ամե նայն պատ մու թյու նում և կոնկ րե տո րեն` հենց իր պատ
մու թյու նում այն ամե նը, ինչն իրա պես իրա գործ վել է որ պես աշ խար հի, որում և` հայոց 
ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի, եղե լում և հաս կա ցող քննու թյամբ բա ցա հայտ վում է 
որ պես իր որ պի սու թյան նշա նա կու թյուն կամ իմաստ, դեռ չի նշա նա կում, որ հենց այդ
պի սին էլ պետք է լի ներ դրանց ճշմա րիտ, մարդ կանց հո գեմարմ նա վոր ինք նու թյա նը, 
կյան քին ու մշա կույ թին կե նա րար ու նախ ընտ րե լի, պի տա նի ու օգ տա կար պո տեն ցիան 
և լի նե լու թյան ըն թաց քի կար գը։ Այդ նկա տե լի է նրա եր կի բո լոր այն է ջե րում ու նաև հենց 
«Ողբ»-ում, որ տեղ նա պատ մում է` նշա վակ մամբ հան դերձ, մարդ կային ինք նու թյան ու կեն սա-
կեր պի̀  իրենց բուն կո չու մից ու իս կու թյու նից օ տա րա ցյալ, այ սու և` այ լա կերպ ու հենց անիս կա-
կան գո յու թյան մա սին։

 Կոնկ րետ եղե լա կա նի ուսում նա սի րու թյան նշա նա կե տին միայն ուղ ղորդ ված ու սահ մա-
նա փակ ված միտ քը և նրա տե սու թյու նը, եղե լու թյան տե սա նե լիի քննու թյու նից առաջ չանց նե-
լով և, այդ պի սով, նա խա պես իսկ սկզբուն քո րեն չմի տե լով` կա րող է և չհաս նել ու հենց չի՛ հաս-
նի այդ տե սա նե լիի մեջ ան տե սա նե լիի և որ պես գո յու նակ` նույն պես հնա րա վո րի, այ սինքն` 
բներևույ թի որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան և հենց խոր հուր դի բա ցա հայտ մա
նը, ին չը և կն շա նա կի, որ սկզբուն քո րեն ու նա խա պես սահ մա նյալ դի տա վո րու թյուն չու նե նա լով, 
չի անց նի մարդ կային, որում և ազ գային, ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նախ ընտ րե լիո
րեն պի տո յա կան գո յու թյան խոր հուրդ նե րի բա ցա հայտ մա նը։ Ի սկ մարդ կային գո յու թյան 
հա մար ճշմար տու թյունն իր լրի վու թյան մեջ բա ցա հայտ վում է որ պես գո յու թե նա կան ու նպա-
տա կա բա նա կան իր բա ղա դրա տար րե րի միա հյուս ամ բող ջա կա նու թյուն ու միաս նու թյուն։ Այս-
պի սով, ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում բո վան դա կյալ և ինձ ևս 
ըն դու նե լի̀  ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի պատ մու թյան իդե այի, պատ մու թյան գո յու թյան 
ան թաք չու թյան որևի ցե կոնկ րետ բա ցա հայ տու մը կա րող է և ան պայ մա նո րեն չբա ցա հայ տել 
պատ մու թյան գո յու թյու նը որ պես այդ պի սին, այ սինքն` մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա-
կույ թի բա րե կարգ գո յու թյան կա րի քի լրու մին իր աստ վա ծային նա խա կոչ վա ծու թյա նը, ապա 
և` մարդ կային կա րո ղու թյամբ իմա ցյալ կո չու մին հա մա պա տաս խան նրա գո յու թյու նը։ Այ նինչ, 
հարկ է նկա տի ունե նալ ու որ պես խնդիր ձևա կեր պել իրի, հու մա նի տար կամ սո ցիա լա կան ու 
մշա կու թային տվյալ բներևույ թի, մեր կոնկ րետ դեպ քում` պատ մու թյան որ պես այդ պի սին 
գո յու թյան բա ցա հայ տու մը։ Եվ մարդ կային իրողու թյուն նե րում և հենց պատ մու թյան կոնկ րետ 
արտահայտու թյուն նե րում ոչ թե իրենց կո չու մից եր բեմն ու առա վել հա ճախ օ տա րա ցյալ̀  անիս-
կա կան ու անինք նա կան գո յու թյան անթաքչությունը, այլ̀  ը ստ իրենց կոչ ման, ուս տի և` ը ստ 
ին քյան գո յու թյան ան թաք չու թյու նը բա ցա հայ տելն է, որ կն շա նա կի̀  դրանց կոչ մա նը հա մա-
պա տաս խան գո յու թյան իս կու թյու նը բա ցո րո շել և, ինչպես ար դեն աս վեց, այդ կն շա նա կի̀  բա-
ցա հայ տել դրանց «իս կա կան գո յու թյու նը»։

 Աստ վա ծային և մարդ կային իրո ղու թյուն նե րը և ուրեմն` ամե նայն գոյն իր գո յու-
թյու նում կա րող է իր իս կու թյունն ունե նալ և նույ նիսկ մարդ կային ինք նու թյան հա սու և 
ըն կալ լի նե լու սկզբուն քային կա րո ղու թյան նկատ մամբ ներ կա յու թյան մեջ հաս տատ-
վել, եթե ան գամ մար դը դեռ ան պատ րաստ, ան հա ղորդ ու անըն կալ է այդ իս կու թյա-
նը։ Թեև հարկ է այս առն չու թյամբ նաև նշել, որ սկզբուն քո րեն տար բեր են բնու թյամբ 
զա նա զան գոյե րի (օ րի նակ` աստ վա ծային և մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի)` իրենց գո-
յու թյու նում մարդ կային ինք նու թյան կե ցո ղու թյան նկատ մամբ իս կու թյան ներ կա յու
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թյան մո դուս նե րը, ին չին փոքր-ինչ ան դրա դարձ կլի նի եր րորդ գլ խում։ Ա ստ` մե նա-
գրու թյան խնդրո նյու թի̀  «պատ մու թյան իս կու թյան» և հենց «պատ մու թյան իմաս տու-
թյան» վե րա բե րյալ խորհր դա ծու թյուն նե րի առու մով է ա կան է մտո րել գոյի գո յու թյան 
իս կու թյան` մարդ կային կե ցո ղու թյա նը ներ կա յու թյան կոնկ րե տո րեն հենց այն մո դու-
սի մա սին, որ և սկզբուն քո րեն մատ չե լի է մարդ կային բա նա կան հո գուն ու մտքին։ 
Ը ստ Մ. Հայ դե գե րի, գոյի գո յու թյան իս կու թյու նը ներ կա յա վոր վում է ահա՛-գո յու թյան 
կեր պա ռու թյամբ̀  հենց մար դու հաս կա ցող կե ցո ղու թյան նկատ մամբ։ Եվ պետք է 
ասել, որ աշ խար հում մարդ կային ներ կա յու թյան առա վե լա գույն ու հենց նախ ընտ-
րե լի նշա նա կա լիու թյու նը կա տա րու մի է գա լիս մար դու̀  ճշմա րիտ կեր պով հաս կաց
ման ձգտ մամբ ու իրա գործ մամբ։

 Ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյան տե սա դաշ տում ոչ միայն ը նդ հան րա պես` 
«ա մե նայն գոյի» և կոնկ րե տո րեն` «պատ մու թյան» որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս-
կու թյան խնդրա կար գի առն չու թյամբ, այլև հենց «իս կու թյան գո յու թյան» հիմ նախնդրի 
առի թով ևս հարկ է վե րոա սա ցյալ միտ քը վե րաձևա կեր պել է ա կան լրաց մամբ ու նաև 
աս վա ծում նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյան շեշ տա դրու թյամբ։ Հաս կա ցու մը հա՛րկ 
է լի նի այն պի սին, որ դրա նում ներ կա լի նի և հենց հաս կաց մամբ կա յա նա ու իր 
ներ կա յու թյան մեջ հաս տատ վի մարդ կային կա րո ղու թյա նը հա սա նե լի իս կու
թյու նը` հնա րա վոր իր բազ մա բո վան դա կու թյամբ ու մեկմիաս նա կա նու թյամբ 
հան դերձ։ Խո սե լով «իս կու թյան գո յու թյան» կամ «իս կու թյան ներ կա յու թյան» մա սին, 
այս պի սով, նկա տի է առնվում իս կու թյան այն կերպ ներ կա յու թյու նը, որ մատ չե լի է 
մարդ կային կե ցո ղու թյա նը և նախ ընտ րե լի կեր պով ու չա փով իրա գործ վում է ճշմար-
տո րեն կազ մա կերպ ված հաս կաց ման մաս նակ ցու թյամբ, քան զի հենց այդ կերպ է 
իրա գործ վում պատ մու թյան իս կու թյան որ պես այդ պի սին ներ կա յու թյու նը մար դուն և 
իր ներ կա յու թյան հենց այդ կեր պի ու չա փի մեջ է այն խորհր դա ծե լի ու իմա նա լի։ Ը ստ 
այդմ` նաև պատ մու թյան իս կու թյու նը մարդ կային ինք նու թյա նը, նրա բա նա կան հո-
գուն ու մտքին մատ չե լի ու ներ կա է գոյի գո յու թյան իս կու թյան նկատ մամբ ադեկ
վատ կազ մա կերպ ված հաս կա ցո ղա կան բաց ված քով և հու նով։

5. Աշ խար հի ողջ եղե լու մից, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, նշա նա կա լի 
տեսն վող կեն սաշ խար հի բազ մա բո վան դակ իս կու թյու նը (ա ստ վա ծային նա
խախ նա մու թյամբ) կոչ ված է դառնա լու իմա ցյալ պատ մու թյուն, որ և գո յաց
նում` հնա րա վո րում ու կե նա գոր ծում է ամե նայն կոնկ րետ պատ մու թյուն։ Ի նք-
նու թյան գո յու թյան և այ լոց հետ գո յակ ցու թյան ու հա մա տեղ կյան քի բա րի ու իմաս-
տուն կար գա վո րու թյան կա րիք նե րի առն չու թյամբ նշա նա կա լի եղե լու թյուն նե րի իս-
կու թյու նը̀  իմաստն ու խոր հուր դը, ըն թեր ցող ժա մա նա կակ ցի և սե րունդ նե րի կող մից 
ի միտ առնե լու և խորհր դա ծե լու, իրե նում խոր հուրդ պա հող տվյալ իմաս տի ու իմաս-
տու թյան հաս կաց ման ու նաև դրան առ դեմ ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի ինք նա հաս-
կաց ման հա մար ար ժա նի ու նպաս տա վոր ուս ման խնդիր նե րը̀  իրենց այս կամ այն 
ծա վա լի, տար բեր մո տե ցում նե րի ու ձևե րի բազ մա բո վան դա կու թյամբ, դառնում են 
որո շիչ այն բա նի նկատ մամբ, թե` պատ մու թյուն նե րում ի՞նչն է ը նտր վում որ պես 
պատմ վող բո վան դա կու թյուն` դիտ վե լով որ պես հենց իս կու թյուն։ 
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Արդյոք, կա րե լի՞ է և սպա ռի՞չ է, արդյոք, ասել, որ պատ մու թյան իս կու թյու
նը մարդ կային ինք նու թյան, անձնավորյալ կեն սա կեր պի ու նաև մարդկային 
գոյությանն առնչվող այլ իրո ղու թյուն նե րի կա յա ցումն իրե նում բո վան դա կող 
ամ բող ջա կան կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի ևկամ դրա որևէ 
հատ վա ծի իս կու թյան հաս կա ցումն ու մեկ նո ղա բար պատ մամբ ներ կա յա
ցումն է ամե նայն «ըն թեր ցա սէր»ի ու իմաս տու թյան «ուսում նա սէր»ի։ Պատ-
մու թյու նը որ պես այդ պի սին, իրոք, կա րող է գո յու թյուն ունե նալ կամ կա յա նալ կյան-
քի ու մշա կու թային եղե լու մի և-կամ նրա որևէ բա ղա դրա տար րի իս կու թյան հաս կաց-
մամբ ու մեկ նո ղա բար պատ մու մով և իր իսկությունը հաստատել որպես տեսական 
գիտություն իր էմպիրիկ հենքով: Ա ստ` հարկ է բա ցո րոշ ամ րա գրել պատ մու թյան 
գո յու թյան խնդրա կար գում է ա կան մի բա ղա դրա տարր ևս, որ թեև ներ կա է վե րո բե-
րյալ բա նաձևում, սա կայն ոչ որ պես այդ հար ցադրու թյա նը ուղ ղա կիո րեն ու բա նո րոշ 
ձևա կերպ ված պա տաս խան։

6. Ի տար բե րու թյուն բա զում այլ գո յա վոր նե րի, պատ մու թյունն իրեն ներ հա
տուկ գո յու թյու նում կա յա նա լով մար դու մաս նակ ցու թյամբ` հենց մար դու 
հա մար է` նրա բա նա կան հո գու ու մտքի հա սո ղու թյանն իր կոչ ման պատ կա
նա վո րու թյամբ։ Ը նդս մին, հարկ է նաև ամ րա գրել, որ պատ մու թյան գո յու թյունն 
իրե նում նշա նա կու թյուն է պա հում և ուսում նա սեր ըն թեր ցա սե րին բա ցա հայ տում ոչ 
միայն որ պես գի տե նա լի իմաստ` սոսկ ան ցյա լի եղե լու թյան իմա ցու թյան, այլև հենց 
հա րա զատ ու կե նա րար իմաստ` նրա ներ կա ու ապա գա կեն սա կեր պի̀  ի բա րի 
կար գա վո րու թյան դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նման ու կա տա րու մի։

 Պատ մու թյունն իր գո յու թյամբ կոչ ված է մար դուն։ Եվ նրա նում պատմ վող մարդ
կային կյան քի մշա կու թո րեն նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյունն ու իրե նում 
իմաս տու թյան խոր հուրդ պա հող ու հայտ նող իմաս տը նա խա տես ված ու 
հղված է մար դուն` ի իմաս տա ցում և ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի բա րե կար գու
թյուն։ Այդ նշա նա կում է, որ պատ մու թյան գո յու թյան իս կու թյու նը բա ցո րո շե լիս, ճշմա-
րիտ ու նախ ընտ րե լի չէր կա րող լի նել̀  սահ մա նա փակ վել ու լիո վին սպա ռիչ հա մա րել 
պատ մու թյան գո յա ցու մը բա ցո րո շել մի միայն ը ստ «ի՞նչ է պատ մու թյու նը» և«ինչ
պի սի՞ ինչ է այն» հար ցե րի, ան տե սե լով «ին չի՞ հա մար է պատ մու թյան գո յու թյու
նը» հար ցը։ Պատ մու թյան գո յու թյան իս կու թյան այդ կերպ բա ցո րո շու մը կա րող է լի նել 
թե րի, քան զի նրա գո յու թյան բուն կո չումն ան տես ված ու ան բա ցա հայտ մնա լով, թե րի 
կլի նի նրա դի տա վո րու թյու նը և ուրեմն` թե րի կլի նի նաև ը ստ այդ դիտա վո րու թյան կա-
յա ցյալ պատ մու թյան կեր պա րա նման ու կա տա րու մի բա ցա հայ տումը։

«Պատ մու թյան գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րոշ ման» բո վան դակ խնդրա կար-
գում, այն է` ա) «գո յու թյուն ունի՞, արդյոք, պատ մու թյու նը», և եթե այո, ապա` «ինչ պե՞ս 
է հնա րա վոր ու նաև նախ ընտ րե լի պատ մու թյան գո յու թյու նը», «ինչ պի սի՞ն է նրա պո-
տեն ցիալ և իրա գործ ված գո յու թյու նը», բ) «ի՞նչ է պատ մու թյու նը», գ) «ինչ պի սի՞ ինչ է 
այն» և դ) «ին չի՞ հա մար է այն», ահա վա սիկ, այս վեր ջին հար ցը ևս իս կու թյուն որո-
նող ու խորհր դա ծող մտքի տե սա դաշ տում (հո րի զո նում) նկա տել է տա լիս է ա կան 
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առանձ նա հատ կու թյուն ար տա հայ տող իմաստ185։ Հարկ է նկա տել, որ «ին չի՞ հա մար 
է պատ մու թյան գո յու թյու նը» հար ցը կա յաց նում ու լրու մի է բե րում պատ մու թյան դի-
տա վո րու թյու նը։ Նկա տենք ու ամ րա գրենք նաև, որ պատ մու թյան բնու թյու նը և-կամ 
նրա որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը իրե նում ամ բող ջու թյամբ ունի դի տա վո րու թյան, 
ը ստ այդմ` կեր պա րա նու մի ու կա տա րու մի խնդրա կար գը։ Պատ մու թյան իդե ան ու 
նրա դի տա վո րու թյունն է այն ատաղ ձը, հիմքն ու առանց քը, որը ներ կեր պում է 
պատ մու թյան բնու թյու նը, կոնկ րետ ու ադեկ վատ կա տա րու մը։ Ո ւս տի և պատ-
մու թյան գո յու թյան իս կու թյու նը բա ցո րո շե լիս, հարկ է քննու թյան առնել նաև «ին չի՞ 
հա մար է պատ մու թյան գո յու թյու նը» հար ցը, որով հե տա զո տու թյու նը մուտք է գոր ծում 
«պատ մա կան տեքստ և ըն թեր ցող» հա րա բե րու թյան քննու թյան դաշտ, հաս կա ցո ղա-
կան ու մեկ նո ղա կան խորհր դա ծու թյան թե մա դի տար կե լով «տեքս տով աս վո ղի և ըն-
թեր ցո ղի բա ցու թյան ու հաս կաց ման», որով և̀  «տեքս տով աս վո ղի և ըն թեր ցո ղի ինք-
նու թյան կա յաց ման» խնդիր նե րը։

7. «Ինչի՞ համար է պատմության գոյությունը» հարցը և ըստ այդմ` պատմու թյու-
նում կամ պատմական հետազոտությունում որոնվող ու բացահայտվող իսկությունը 
կարող է որոշարկվել տարբերաբար: Պատ մա գի տա կան նպա տա կային հե տա զո տու-
թյան ու բա ցա հայտ ման են թա կա իս կու թյուն կա րող է ներ կա յա նալ տվյալ տեքս տի 
հե ղի նա կի ու ժա մա նա կի ատ րի բու ցիան, հե ղի նա կի կյանքն ու ստեղ ծա գոր ծու թյան 
բո վան դա կու թյանն առնչ վող աղ բյուր նե րը, բուն տեքս տը̀  աս ման վար դա պե տա կան 
եղա նա կը և հենց աս վա ծը̀  այս կամ այն մաս նա վոր գի տա կար գային հե տաքրք րու-
թյան դի տան կյամբ ու հա տույ թով և-կամ հնա րա վո րին չափ հա մա դրու թյամբ։ Նե րա-
ծու թյու նում որ պես կան խա սա ցու թյուն նշ վեց և հե տա գա յում «Պատ մու թյան խնդրա-
կար գի» շա րա դրան քում բա ցո րոշ կամ րագր վի, որ գի տա կան որոն ման հաս կաց ման 
ու մեկ նո րոշ ման սկզբուն քային խնդրա կարգ կա րող է նաև ներ կա յա նալ այս մե նա-
գրու թյու նում ուսում նա սիր վող̀  «ընդ հան րա պես պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` 
հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաս
տի, որում և` իմաս տու թյան բա ցա հայտ ման» հիմ նախնդի րը։ 

Երկ րորդ գլ խում մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ, իսկ աստ` միայն ակ նար կով նշենք, 
որ Մով սես Խո րե նա ցին պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը̀  և՛ պատ մու թյան 
հայե ցա կար գը, և՛ դրա նով հայեց վող ու պատմ վող բո վան դա կու թյու նը, այն, ին չը և 
սո վո րա բար ան վա նում են պատ մու թյուն (ա ստ կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյուն), 
չի դի տում սոսկ իր եղե լա կա նու թյան մեջ։ Պատ մա հայրն այն դի տում, հաս կա նում 
ու մեկ նո րո շում է նաև իր նախ ընտ րե լի ու բա րե կարգ հնա րա վո րու թյան մեջ, 
թե` ինչ պի սին նախ ընտ րե լիո րեն պե՛տք է լի նի պատ մու թյան սկզբուն քային հայե-
ցա կար գը և ը ստ այդմ` պատ մար ժա նու թյան չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան 
ը նտր վող «պատ մե լիք» «նյութն ու բա նը», հաս կաց վող ու մեկ նո ղա բար ներ կա յաց վող 

185 Այդ հարցի կարևորության մասին պատմության տեսության վերաբերյալ իրենց խորհրդա ծու-
թյուններում ուղղակիորեն նշում են նաև Մարկ Բլոկը (տե՛ս Блок М., Апология истории, М., 1986, էջ 
6-14) և Ռ. Կոլինգվուդը (տե՛ Коллингвуд Р. Дж., Идея истории. Автобиография, М., 1980, էջ 13-14):
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բուն «պատմ վո ղը» և հենց «պատ մու մի եղա նա կը»։ Բո լոր այս հիմ նախնդիր նե րի̀  և՛ 
պատ մու թյան հայե ցա կար գի, և՛ դրա նով պատմ վո ղի, և՛ պատ մու մի վար դա պե տա կան 
եղա նա կի նկատ մամբ նա ունի դի տա վո րու թյուն, ը ստ այդմ` իր եր կի կեր պա րա նում ու 
կա տա րում` հայոց պատ մու թյու նում ու հենց պատ մա գի տու թյու նում բա ցա հայ տել և՛ 
գո յու թե նա կան, և՛ նպա տա կա բա նա կան ճշմար տու թյուն ներն իրենց միա հյուս ներ կա-
յու թյամբ ու բազ մա բո վան դա կու թյամբ։ Եվ հարկ է հաս կա նալ ու հս տա կամ տո րեն 
ամ րա գրել, որ պատ մու թյան իս կու թյունն ու իմաս տու թյան խոր հուր դը բազ մա
բո վան դակ են։

8. Նախ նա կան ակ նար կով նշենք, որ պատ մու թյու նը և ը նդ հան րա պես` պատ մա-
կան գի տու թյուն ներն ու հե տա զո տու թյուն ներն իրեն ցում իրենց իս կու թյունն ունե ցող 
գո յու թյամբ կա րող են ներ կայել̀  իս կու թյան իրենց որո նու մը, հաս կա ցումն ու մեկ նա-
բա նու թյունն այլևս սկզբուն քո րեն չշրջա նա կե լով ու չսահ մա նա փա կե լով սոսկ փաս-
տա կա նի̀  պատ մու թյան «մարմ նի» հե տա զո տու թյամբ։ Պատ մու թյան որ պես այդ-
պի սին գո յու թյան իս կու թյան ու իմաս տու թյան խոր հուր դի բա ցա հայտ ման խնդրա-
կար գը նկա տի ունի ոչ միայն պատ մու թյան «մարմ նի», այլև պատ մու թյան «հո գու» 
ուսում նա սի րու թյու նը։ Պատ մու թյու նը և ամե նայն պատ մա կան գի տու թյուն ներն ու 
հե տա զո տու թյուն նե րը իս կու թյան ու իմաս տու թյան ուսում նա սի րու թյան ուղ ղորդ վա-
ծու թյուն ունե ցող իրենց դի տա վո րու թյամբ և ը ստ այդմ` կեր պա րա նմամբ ու կա տա-
րու մով կա րող են մատ չել մարդ կային իմա ցա կան կա րո ղու թյա նը հա սա նե լի լրի վու-
թյանն ու կա տա րե լու թյա նը, պատ մու թյան իս կու թյու նը ճա նա չե լով որ պես բազ
մա բո վան դակ ու մեկմիաս նա կան և իրենց պատ մու թյան «մարմ նի» մեր ձա վոր 
խնդիրն ու կա տա րու մը` դեռ միայն նա խա պատ րաս տա կան, իսկ գի տա կան մտքի 
ուսում նա սի րու թյան, իմաս տա խույզ քննու թյան, խորհր դա ծու թյան ու հաս կաց ման 
որ պես հե ռա վոր խնդիր ու կա տա րում ճա նա չել պատ մու թյան «հո գու», այն է` 
ուսում նա սիր վող եր կի բո վան դակ (ուղ ղա բա նող ևկամ այ լա բա նող) նշա
նա կու թյամբ, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, բա ցա հայ տե լի հոգևոր իս կու
թյունն ու իմաս տու թյան խոր հուր դը։

9. Ան տիկ շրջա նից ի վեր «պատ մու թյուն» ան վա նա կոչ ված, ինչ պես նաև իրեն 
հենց որ պես «պատ մա կան գի տու թյուն» կա յաց նող ամե նայն ստեղ ծա գոր ծու թյուն` 
բա նա վոր և-կամ գրա վոր հե տա զո տու թյուն, հար ցա դրե լով ու քննու թյան առնե լով 
կյան քի եղե լու թյուն նե րի որ պի սու թյու նը, թե` «ի՞նչ է», «ինչ պի սի՞ ինչ է» և «ին չի՞ հա-
մար է», ապա և̀  իրե նում կա յա ցյալ հայե ցա կար գով տե սա նե լով ու հաս կաց մամբ̀  
բա ցա հայ տե լով, «ի բան» և «ի գիր» հյուս մամբ մեկ նո ղա բար ներ կա յաց նե լով իս կու
թյուն ներ` ունկնդ րու թյամբ կամ ըն թեր ցա նու թյամբ իրենց հաս կաց ման ձգ տո ղին, 
հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյան են մատ չում բա զում զա նա զան վող նշա նա
կու թյուն նե րով։ Ա. Տա խո-Գո դին իր եր կու աշ խա տու թյուն նե րում186 «պատ մու թյուն» 

186 Тахо-Годи А. А., Ионийское и аттическое понимание термина “история” и родственных с ним – 
Тахо-Годи А. А., Лосев А. Ф., Греческая культура в мифах, символах и терминах, СПб., 1999, с. 443-
458; Тахо-Годи А. А., Эллинистическое понимание термина “история” и родственных с ним – там же, 
с. 459-483..



 Գլուխ 1. Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներկայությունը պատմությունում     153

տեր մի նի առն չու թյամբ, ը ստ է ու թյան, իրա գոր ծե լով սոսկ բա նա սի րա կան և ուրեմն` ոչ 
դեռևս վերջ նա կան քննու թյուն187, գրում է. «Հու նա կան «պատ մու թյուն» (historia) տեր-
մի նը… հին Հու նաս տա նում վե րա բե րում էր ոչ միայն պատ մա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րին, այլև առաս պել նե րին, բա նաս տեղ ծա կան սյու ժե նե րին և ը նդ հան րա պես մարդ-
կային մտա ծո ղու թյան ու ճա նա չո ղու թյան տա րա տե սակ ակ տե րին»188։ Մարդ կու թյան 
տեքս տամշա կու թային ժա ռան գու թյան մեջ հայտ նի են եր կեր, որոնց դի տա վո րու թյու-
նը, ը ստ այդմ` կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը̀  բնույ թով զա նա զան, ներ կա յա նում են 
որ պես մարդ կային է ա կի ու նաև կոնկ րե տո րեն` մարդ կանց ազ գե րի ծա գում նա բա-
նու թյուն ներ, ավան դա պա տում ներ, երկր նե րի աշ խա րա հա գրու թյան ու ժո ղո վուրդ-
նե րի կեն սա կեր պի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի, նախ նյաց` թա գա վոր նե րի, իշ խա-
նա զուն նե րի, հոգևո րա կա նու թյան ու ժո ղո վուրդ նե րի նախ կին և-կամ ներ կա կյան քի, 
մշա կույ թի ու քա ղա քակրթու թյան կա յաց ման մեջ է ա կան մաս նակ ցու թյուն ունե ցած 
ստեղ ծա գործ ան ձանց կեն սա գոր ծու նե ու թյան, սուրբ ան ձանց վար քե րի, նա հա տա-
կու թյուն նե րի և այլ բա զում նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի, որոն ցում 
և̀  այդ նշա նա կա լիու թյան բա ցա հայ տու թյան, պատ մու թյուն ներ։ Ա մե նայն այդ պատ-
մու թյուն նե րում ներ կա յաց վող̀  որոն վող, արժևոր վող, եր բեմն ու ոչ միշտ հաս կաց վող 
իս կու թյուն նե րը կա րող են «ուսում նա սէր» մտքի «ուշ»-ին «յան դի ման կա ցու ցե ալ»189 
լի նել իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի ակա նա տե սու թյամբ և-կամ ական ջա լուր իմա-
ցու թյամբ̀  դեպ քե րի ու իրենց ըն թաց քի զուտ նկա րա գրու թյամբ, եր բեմն դրանց զու-
գակ ցյալ խորհր դա ծու թյուն նե րի մի ջո ցով իմաս տա կա պակ ցում նե րով, մարդ կանց 
ազ գե րի կե նաց և մշա կույ թի «հետ քե րի»̀  կա մա ու ակա մա, գրա վոր ու ան գիր վկա-
յու թյուն նե րի ու աղ բյուր նե րի քննու թյամբ, միով բա նիվ` կյան քի եղե լու թյուն նե րի որ-
պի սու թյան ու կար գա վո րու թյան` պատ ճա ռով հան դերձ նկա րա գրու թյամբ, քննա կան 
հաս կաց մամբ ու մեկ նո ղա բար ի պա տում հյուս ված` իս կու թյուն հայ տող իմաստ նե րի 
ու իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի բա ցո րոշ մամբ։ 

Այն, ինչն ան վա նում և ընդ հա նուր հաս կա ցու թյամբ նշում ենք որ պես «պատ-
մու թյուն», իրե նում ը նդ գր կում է մարդ կու թյան կյան քի ըն թաց քում կա յա ցյալ ամե-
նայն իր կոնկ րետ դրսևո րում նե րը։ Նկա տի ունե նա լով «պատ մու թյուն» հաս կա ցու-
թյան բո վան դա կու թյու նում` պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին գո յաց նող է ա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և ծա վա լում` հա մա հա վա քա կան ու համ ընդգր կուն բո-
լո րա քա նակ ար տա հայ տու թյուն նե րը, կա րե լի է ասել, որ ը նդ հան րա պես` պատ մու
թյու նը ու նաև կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյու նը ներկայանալով իրենց 
զանազանակերպ հատկորոշող երկագրություններով` որո նում ու պատ մում 
են կյան քի եղե լու մի իս կու թյուն հայ տող բա զում տար բեր նշա նա կու թյուն ներ։ 

10. Ակ նարկ վեց, որ պատ մու թյամբ «աս վա ծով» ևկամ «աս վա ծում» իմա
նա լի իս կու թյու նը և խոր հուր դը հայ տող իմաս տը կա րող է լի նել բազ մա շերտ 

187 Տե՛ս Тахо-Годи А. А., Ионийское и аттическое понимание термина “история” и родственных с ним 
– նշվ. աշխ., էջ 444.
188 Նույն տեղում, էջ 443-444:
189 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 7, 45:
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և, ը ստ է ու թյան, բա ղա դրյալ ու մեկմիաս նա կան։ Ե ՛վ կեն ցա ղա վա րու թյու նում, 
և՛ մարդ կային բո վան դակ կյան քում, և՛ ար վես տում, և՛ պատ մու թյու նում, և՛ մշա կու-
թային գոր ծու նե ու թյան այլ ոլորտ նե րում, և՛ իմաս տա սի րու թյու նում, և՛ այդ ամենն 
իրե նում ներ կա յա վո րող լեզ վում իս կու թյան բազ մա բո վան դա կու թյու նը հաս կաց
ման ուղիով մար դուն ներ կա յա նում է նույնորեն բազ մա բո վան դակ ու մեկ
միաս նա կան իմաս տի ևկամ իմաս տու թյան մի ջո ցով։ Սուրբ Գրոց աստ վա ծա-
շունչ պա տում նե րում ևս պատմ վող իս կու թյու նը և ուրեմն` այդ իս կու թյու նը հայ տող 
իմաս տը բա ղա դրյալ ու բազ մա բո վան դակ և հենց մեկ-միաս նա կան է։ Ե կե ղե ցա կան 
Ա վան դու թյան` քրիս տո նյա սուրբ հայ րե րի գրա կան ժա ռան գու թյու նը կազ մող եր կե-
րում աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի և վեր ջին նե րում ևս աստ վա ծայի-
նի ներ կա յու թյան իս կու թյու նը, իմաստն ու իմաս տու թյան խոր հուր դը քննո ղա բար 
ուսում նա սի րող և գի տա մեկ նո ղա կան (էկ զե գե տի կա կան) խորհր դա ծու թյամբ բա ցո-
րո շող աստ վա ծա բա նա կան, վար քա բա նա կան, եկե ղե ցա պատ մա կան բո վան դա կու-
թյու նը հայ տո րոշվում է բազ մա շերտ բա ղա դրա կազ մով` ու հենց մեկ-միաս նա կա նու-
թյամբ։ Ժա մա նա կա կից էկ զե գե տի կա յում ևս Սուրբ Գրոց ու սուրբ հայ րե րի եր կե րի և 
հենց միջ նա դա րյան էկ զե գե տի կայի պատ մու թյան վե րա բե րյալ աշ խա տու թյուն նե րում 
ուսում նա սիր վում ու հաս տա տագր վում է այդ տեքս տե րում ներ կայող ու մեկ նո րոշ վող 
իմաս տի բազ մա բո վան դա կու թյունն ու միաս նա կա նու թյու նը190։ Իս կու թյան և ուրեմն` 
այն հայ տող իմաս տի ու իմաս տու թյան խոր հուր դի բազ մա բո վան դակ բա ղա դրա կազմ 
ու մեկ-միաս նա կա նու թյուն է հայ տո րոշ վում միջ նա դա րում` հայ րե րի ոչ միայն աստ-
վա ծա բա նա կան, վար քա բա նա կան, եկե ղե ցա պատ մա կան, աղո թա գրային, բա նաս-
տեղ ծա կան, այլև իմաս տա սի րա կան ու նաև պատ մա գրա կան աշ խա տու թյուն նե րում, 
որոն ցում և ներ կա բազ մաբ նույթ «ա սե լիքն» ու «աս ման կեր պը» իրեն ցում ներ հայ-
տում են սկզբուն քո րեն գի տա մեկ նո ղա կան հան րա հատ կու թյուն, այդ կերպ` ուսում-
նա սիր վող իրո ղու թյուն նե րի որ պի սու թյու նը ստույգ իմաս տով քննո ղա բար բա ցա հայ-
տե լու ու ներ կա յաց նե լու իրենց դի տա վո րու թյամբ ու կա տա րու մով։ Մտ քով կամ եր կով 
բուն «ա սե լի քի» ամ բող ջա կան ու մեկ-միաս նա կան իմաս տում ներ կա ու ներ կար գա-
վոր կա պակց վա ծու թյամբ բո վան դա կյալ են ուղ ղա բա նող ու այ լա բա նող իմաստ ներ, 
և, ան շուշտ, այ լա բա նող իմաստ նե րը տեքս տում ներ կա են ուղ ղա բա նող իմաս տին, որ-
պես իրենց ան հրա ժեշտ հենք, ներ կա պակց վա ծու թյամբ։ 

Իս կու թյան ու այն հայ տող իմաս տի, որում և̀  հայ տո րո շե լի իմաս տու թյան խոր-
հուր դի, բազ մա բո վան դակ բա ղա դրա կազմ ու մեկ-միաս նա կա նու թյուն ներ կա ու մեկ-
նո րո շե լի է նաև կոնկ րե տո րեն Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյու նում։ Հայոց կյան քի 
նշանա կա լի եղե լու մի իմաստ բա ցա հայ տող ու իմա նա լի դարձ նող նրա պատ մու-
թյան մեջ որևէ մի պա տում ըն թեր ցո ղին ի ներ կա յու թյուն մա տու ցե լով այդ եղե լու մի 

190 Տե՛ս Henri de Lubac, Medieval Exegesis: The four senses of scripture, by Wm. B. Eerdmans 
Publishing Co. (Grand Rapids. Michigan) and by T&T Clark Ltd (Edinburg, Scotland), USA, 1998, հ. 
1-3. Bertrand de Margerie, An introduction to the History of Exegesis, հ. 1: The Greek Fathers, Saint 
Bede’s Publ., Petersham, Massachusetts, 1993 (տե՛ս նաև վերջինիս բազմահատոր աշխատությունը 
ֆրանսերեն բնագրով). և այլն:
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մի դրվագ, կա րող է իրե նում իմա նա լի դարձ նել մարդ կային ան հատ ևկամ հա մա
խումբ ինք նու թյան որ պես այդ պի սին կա յաց ման հա մար է ա կան որևոր նշա նա-
կա լիու թյուն և-կամ իմաս տա վո րու թյուն։ Եվ այդ պա տու մը կա րող է իրե նում բա ցա-
հայ տել ու իմա նա լի դարձ նել ոչ միայն կոնկ րետ որևէ ան ձի կամ հենց հայոց ազ
գի ինք նու թյան զուտ ներ քին ան հա տա կան ու առանձ նա կան կա յաց ման, այլև 
սկզբուն քո րեն այ լոց ու ամեն քին ևս կե նա րար կեն սա կեր պի կա յաց ման հա մար 
է ա կա նո րեն նշա նա կա լի զո րու թյուն, ասել է թե` գոր ծուն պո տեն ցիա, և հենց այդ պի-
սի՛ իս կու թյուն հայ տող̀  մարդ կային մտքին «տե սա նե լի» ու բա նո րոշ (ռա ցիո նալ) հաս-
կա նա լի իմաստ։ Այն կա րող է իրե նում նկա տե լի դարձ նել ոչ միայն ան ձի ինք նու թյան 
ու ան հա տա կան կեն սա կեր պի, թե կուզ և սկզբուն քային կար գա վո րու թյան առու մով 
նշա նա կա լի, ատ րի բուտ ու հենց դա բա ցա հայ տող իմաստ, այլև հա մախմ բու թյան` 
բա րե կար գու թյան մի տու մի ու շար ժի կար գա վո րու թյամբ կա յա նա լի կյան քի հա մար 
նշա նա կա լի ատ րի բուտ ու իմաստ։ Եվ իհար կե, ամ բող ջա կան հա մայ նա պա տու
մը կամ մաս նա վոր դրվա գա պա տու մը կա րող են բա ցա հայ տել նաև այլևայլ 
բնույթի, այդ թվում` ուղ ղա կի ու բա ռա ցի̀  բա նա սի րա կան ու պատ մա կան, 
է թիո լոգիա կան, այլա բա նա կան և հենց զուտ հոգևոր կամ վե րա բա նա կան191 
(ա նա գոգիա կան) իմաստ ներ192։

11. Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նում ներ կա են 
իս կո րեն է ա կան նշա նա կա լիու թյուն ներ, որ և որ պես այդ պի սին են բա ցա հայտ-
վում ըն թեր ցող սե րունդ նե րի «ներ կա» ժա մա նակ նե րի ու նաև տվյալ ուսում նա սեր 
ան ձի բա ցու թյան և ըն կա լու նա կու թյան, իմաս տի և դրա նում իմաս տու թյան խոր հուր-

191 «Անագոգիա»-ն որպես «վերաբանություն» է թարգմանված հենց Մովսես Խորենացու «Պատ մու  թիւն 
Հայոց» երկում. «…զմեզ առաքեցին յԱղէքսանդրիա, ի լեզու պանծալի, ի ստոյգ յօդա նալ ճեմարանին 
վերաբանութեան» (Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 343): Այն, որ Խորենացու 
երկում «վերաբանութիւն» հասկացությունը «անա գոգիա» հասկա ցու  թյան թարգ մա նու թյունն է, նշում 
է Արշակ Տեր-Միքելյանը: «… Խորե նացու «ճեմարան վե րա բա  նու թեան» խոսքը նշա նակում է բարձր 
աստուածաբանութեան ճեմարան, որպիսին փայլում էր Աղէք սանդրիա յում: «Վերա  բանութիւն» 
«անագօգի» բառի թարգմանութիւնն է և ոչ թէ փիլիսո փայու թիւն է նշա նակում: Այդ մենք յիշել ենք մեր 
գրուած ներից մէկում մի քանի տա րի առաջ: Այդպէս էր կոչւում Խորե նացու ժամա նակներում Աղէքսան-
դրիայի դպրոցը» (Տեր-Միքե լեան Ա., Խորենացին քննա դա տու թեան մեջ – «Լումայ», գիրք Ա, 1900, 
էջ 327): Իսկ նախ կինում հրատարակված իր աշխա տու թյու նում նա գրել էր. «…Եկեղեցեաց ս. հարց 
գրուած ների ստույգ օրինակներ, որոնց թարգմա նու թեան հա մար առավել նա խա պատ րաս տութիւն էր 
պէտք, վասն որոյ ուղարկեցին Խորե նացուն և ընկեր ներին յԱղէքսանդրիա «վերա բա նութեան» կամ 
բարձր աստուա ծաբանութեան (Anagogie) ճեմա րանը»: Նկատի ունե նա լով Խորենացու «վերա բա-
նու թյուն» հասկացության իմաստի բացորոշ ման և հենց Anagogie-ի թարգ մա նություն լինելու վերա-
բերյալ Արշակ Տեր-Միքելյանի առաջին այդ նշումը, Մ. Է. Շիրինյանը հիմ նա վորմամբ հանդերձ վերա-
հաս տատում է «վերաբանության»` άναγωγή-ի թարգ մա նություն լինելու իրո ղու թյունը (Շիրինյան Մ. է., 
Քրիստոնեական վարդապետության անտիկ և հելլենիստական տարրերը, Եր., 2005, էջ 60):
192 Անտիկ շրջանից միջին դարեր փոխանցված և քրիստոնեական վարդապետու թյան մեջ, վե-
րաիմաստավորմամբ հանդերձ, առավելաչափ ընդհանրակա նությամբ ճանաչում ու կիրա ռու թյուն 
գտած` տեքստի քառիմաստ մեկնաբանության հայեցակարգի մասին տե՛ս Гуревич А. Я., Категории 
сред не вековой культуры, М., 1972, с. 75-77; Шпет Г. Г., Герме нев ти ка и ее проблемы – Контекст 
1989, литературно-теоретические исследования, Наука, М., с. 233-234, 236-237: Henri de Lubac, 
Medieval Exegesis: The four senses of scripture, by Wm. B. Eerdmans Publishing Co. (Grand Rapids. Michigan) 
and by T&T Clark Ltd (Edinburg, Scotland), USA, v. 1-3. Bertrand de Margerie, Introduction à l’histoire de 
l’exégèse, t. 1-4, Les Éditions du Cerf, Paris, 2009 և այլն:
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դի հաս կաց ման կա րո ղու թյան նկատ մամբ։ Հայոց ինք նու թյան ու կյան քի նշա նա կա լի 
եղե լու մի բազ մա բո վան դակ իս կու թյու նը բա ցա հայ տե լու հա մար նա ոչ-լեզ վա կան 
մշա կու թային հետ քե րից և հատ կա պես տեքս տային մշա կույ թի̀  բա նա վոր ու գրա վոր 
ավան դու թյան իրեն մատ չե լի ու առ ձեռն աղ բյուր նե րից, մեկ նու թյամբ հան դերձ, քննո-
ղա բար հաս կա նում ու իր պատ մու թյան մեջ է հյու սում` ըն թեր ցո ղի ուսում նա սեր հո գու 
հաս կաց ման ձգտ մա նը մատ չե լիու թյան հնա րա վո րե լով ուղ ղա բա նող և այ լա բա նող 
նշա նա կու թյուն ներ։ Հու նա կան առաս պել նե րի առն չու թյամբ գրե լով, թե` «հու նա կան 
պերճ և ողորկ առաս պելքն իցեն հան դերձ պատ ճա ռաւ, որք զճշմար տու թիւն իրաց այ-
լա բա նա բար յին քե անս ունին թա քու ցյալ»193, նույ նո րեն «ճշմար տու թիւն իրաց» կամ 
իս կու թյուն հայ տող իմաստ ներ որո նող մտքի քննա կան տե սու թյամբ է նա հա յում նաև 
հնուց ավան դյալ հայ կա կան առաս պել նե րին` քննա կան խորհր դա ծու թյամբ պատ մար-
ժան ասե լիք կոր զե լով «ի լրոյ կամ գրոյ» իմա նա լի մշա կույ թից194։ Ի նչ պես և գրում է 
Գ. Սարգ սյա նը, «նա առաս պե լա կան տար րե րը որ պես այ լա բա նու թյուն է ըն կա լել և ձգ-
տել է վեր լու ծու թյան մի ջո ցով բա ցա հայ տել դրանց բա նա կան հիմ քե րը»195։ 

Այ լա բա նու թյա նը նա առնչ վում է ոչ միայն այս բնույ թի աղ բյուր նե րում` ուղ ղա-
կիո րեն աս վա ծին «ի պահ» տր վա ծում ու այ լա բա նո րեն թա քու ցյա լում նկա տա ռյալ 
ճշմար տու թյու նը քննա կան մեկ նու թյամբ հայ տե լով և իր եր կում գրե լով` «զայ լա բա-
նու թիւնն ճշմար տես ցուք»196։ Ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ հայոց կյան
քի է ա կա նո րեն նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող պատ մու մի վար
դա պե տա կան եղա նա կով հա ղորդ ված իր բո լո րա պա տում ասե լի քում ևս` ոչ 
ամե նայն, այլ̀  իրենց պատ կան տե ղի նե րում, ներ կա ու իմա նա լի է բազ ման շա
նա կու թյուն, որում և` ներ քին փոխ կար գա վո րու թյամբ ամ բող ջա ցող իմաս տի 
մեկմիաս նա կա նու թյուն։ 

Մասնագիտական գրականությունում նշվում է, որ հայ հեղինակներն իրենց 
մեկնողական երկերում չունեն բազմանշանակության հայտորոշմանն ուղղորդված 
մեկնության մեթոդի այնպիսի կանոնակարգված հայեցակարգ, ինչպիսին ներկա 
է արևմտյան միջնադարյան հեղինակների աշխատություններում, որ և ամենայն 
իրենց կոնկրետ արտահայտությունների ընդհանրական հիմնակառույցով բացորոշ 
ներկայանում է որպես բառացի, էթիոլոգիական, այլաբանական ու անագո գիա-
կան` քառիմաստ մեկնության հայեցակարգ197: Այս առնչությամբ հարկ է նշել, որ 
խնդիրն ամենևին էլ այն չէ, թե` Մովսես Խորենացին իր աշխատության մեջ սփռված 
պատմատեսական խորհրդածություններում ուղղակիորեն բացորոշ կեր պով արտա-

193 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 89-91:
194 Այս առնչությամբ տե՛ս նաև Անթապյան Փ., Հայ մեկնաբանական գրականության տեսական 
նախահիմքերի շուրջ, Բանբեր Մատենադարանի, հ. 15, Եր., 1986, էջ 64:
195 Սարգսյան Գ. Խ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմությունը» (Երևան, 1991) – Պատմա-
գիտական Հետազոտություններ, Եր., 2006, էջ 15:
196 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 176:
197 Տե՛ս Thomson R. W., Is There an Armenian Tradition of Exegesis? – Studia Patristica, vol. XLI, 
Orientalia: Clement, Origen, Athanasius, The Cappadocians, Chrysostom, ed. by F. Young, M. Edwards 
and P. Parvis, Leuven-Paris-Dudley, MA, 2006, էջ 113:
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հայ տե՞լ է, արդյոք, ընդհանրապես` ամենայն պատմագիտության և կոնկրե տորեն` իր 
պատմահայեցողության ու հենց պատմագիտության սկզբունքորեն անհրա ժեշտ ու 
նաև նախընտրելիորեն պիտոյական առանձնահատկություն հայտող այն միտքը, թե` 
իր երկում ինքը մտադիր է հաղորդել բազմաբովանդակ իմաստ:  Նրա պատ մա կան 
եր կում չկա բա ցո րոշ դրույթ` առ այն, թե ին քը դի տա վո րու թյուն ունի, մաս նա վո րա-
պես, ը ստ ան տիկ շրջա նի գի տա մեկ նու թյան (էկ զե գե տի կայի) ու մեկ նա հայե ցա
կար գի (հեր մենև տի կայի) քա ռա կի իմաս տի տե սու թյան` հաս կա նալ ու պատ մո ղա-
բար մեկ նո րոշ մամբ բա ցո րո շել իր աշ խա տու թյու նում հայոց կյան քի նախ կին ու նաև 
իրեն ժա մա նա կա կից կյան քի իրո ղու թյուն նե րի բա ռա ցի, է թիո լո գիա կան, այ լա բա նա-
կան ու անա գո գիա կան իմաս տային շեր տե րի մեկ-միաս նա կան ամ բող ջա կա նու թյու-
նը։ Խո րե նա ցու եր կը զուտ պատ մա տե սա կան աշ խա տու թյուն չէ և նրա հայե ցա կարգն 
ամե նայն իր ման րա մաս նու թյամբ չէ, որ առան ձին դրույթ նե րի տես քով ներ կա յաց ված 
է տեքս տում։ Նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը ներ հյուս ված է էմ պի րիկ 
պատ մու թյա նը, ուս տի և` այն հարկ է հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել 
կոնկ րե տո րեն պատմ վող տեքս տի իմաս տային առանձ նա հատ կու թյուն ներն ի 
միտ առնող քննու թյամբ ու խորհր դա ծու թյամբ։ 

Իր պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի բա ցո րոշ տե սա կան դրույթ նե րի ամ բող-
ջա կան հա մա կարգն ուղ ղա կիո րեն չամ րա գրե լով հան դերձ, նա իր պատ մու թյան մեջ 
ը նդ հան րա պես` մարդ կային և կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք նու թյան ու կյան քի եղե լու-
թյուն նե րի մա սին պատ մե լով, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան ու նաև նախ ընտ րե լի պի տո յա-
կա նու թյան, հս տա կամ տա բար բա ցո րո շու թյամբ ներ կա յաց նում է դրանց ինչ պես ուղ
ղա կի ու հենց բա ռա ցի, այն պես էլ̀  մշա կու թային ու քա ղա քակրթա կան և հենց 
հոգևոր իմաստ նե րի̀  այս կամ այն կերպ ներ կար գա վո րու թյամբ ու հա մա կա
պու թյամբ ի լրումն կա յա ցող մեկմիաս նա կա նու թյու նը։ Եվ այդ կն շա նա կի, որ 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան վեր լու ծա բար քննա-հաս կաց մամբ̀  ձգ տե լով մեկ նո-
ղա բար բա ցո րո շել նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը, ան հրա ժեշ տո րեն պետք է 
պատմ վող իս կու թյան ու իմաս տի բազ մա բո վան դա կու թյան խնդրի առն չու թյամբ 
նրա պատ մա տե սու թյան առանձ նա հատ կու թյու նը հաս կա նալ ու բնո րո շել իր պատ-
մու թյան մեջ գործ նա կա նո րեն պատմ վող իս կու թյան ու հենց այդ իս կու թյու նը հայ տող 
իմաս տի բազ մա շեր տու թյան կոնկ րետ իրո ղու թյու նից, թե` ի՞նչ իմաստ նե րի զա նա
զա նու թյուն է` իրենց ներ կար գա վոր կա պակց վա ծու թյամբ հան դերձ, ներ կա
յում նրա պատ մա կան տեքս տում կամ տեքս տով «աս վա ծում»։

Ն րա դի տա վո րու թյունն է` պատ մել ոչ բո վան դակ եղե լու մը և ոչ էլ սոսկ նշա նա կա-
լի եղե լու մը̀  որ պես զուտ փաս տա գրու թյուն, նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր-
ծե րի ժա մա նա կա գրու թյուն, այլ̀  բա ցա հայ տել ու պատ մո ղա բար շա րադր մամբ ներ-
կա յաց նել, որ պես պի տո ու ար ժա նի պատ մու մի, հայոց կյան քի եղե լու մի ամե նայն 
նշա նա կա լիու թյու նը` մարդ կային ու հենց հայոց ինք նու թյունն ու կեն սա կերպն 
առ իմաս տու թյուն ու բա րե կար գու թյուն ուղ ղե լուն ի զո րու։ Նրա դի տա վո րու-
թյունն է նաև̀  իմաս տու թյամբ հյու սել պատ մու մը և ար դյուն քում` ստու գու թյամբ 
պատ մել ան սու տը` այդ եղե լու մի բազ մա բո վան դակ նշա նա կա լիու թյու նը կամ 
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իմաս տը։ Պատ մա հայրն իր եր կի գր մա նը նա խա պատ րաստ վե լով և հենց գր ման ողջ 
ըն թաց քում խորհր դա ծում և ամե նայն «ըն թեր ցա սէր»-ի ու իմաս տու թյան «ուսում նա-
սէր»-ի մտքի «ուշ»-ն ի խորհր դա ծու թյան է կո չում, թե ինչ պի սին պե՛տք է լի նի պատ
մու թյու նը։ Նա պատ մա գրում է, թե որ պի սին է պատ մար ժան եղե լու թյու նը ու նաև 
հայտ նում այդ եղե լու թյու նը որ պես այդ պի սին դարձ նող իս կու թյան բազ մա բո
վան դա կու թյունն ուղ ղա կիո րեն ևկամ այ լա բա նո րեն հայտ նել հնա րա վո րող և 
հենց հայտ նող ան սուտ իմաս տը, որ և հարկ է, որ պես պի տո յու թյուն և սր տի խոր-
քից ելա նող հո գու նախ ընտ րու թյուն, մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ գրի առնել ու հա ղոր-
դել «ըն թեր ցա սէր» և «ուսում նա սէր» իր ժա մա նա կակ ցին ու սե րունդ նե րին։

12. Մինչ այժմ կան խանշ վող և մե նա գրու թյան երկ րորդ գլ խում բա ցո րոշ ներ կա-
յաց վող պատ մու թյան խնդրա կար գի̀  «պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան 
իս կու թյան բա ցո րո շում» բա նաձևում ասե լով «իս կու թյուն»̀  նկա տի է առնվում իս
կու թյան բազ մա բո վան դա կու թյուն։ Մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի 
նշա նա կա լի եղե լու մի̀  պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գով հայեց վող, հաս կաց վող ու 
մեկ նո րոշ վող որ պի սու թյու նը, որ և ներ կա յա նում է պա տու մին «ի պահ» և ըն թեր ցող 
ու հաս կաց ման ձգ տող մարդ կային կա րո ղու թյա նը նույն պա տու մով նաև հայտ նյալ 
իս կու թյուն, ը ստ է ու թյան, բազ մա բո վան դակ իս կու թյուն է։ Պատ մե լու ար ժա նի 
կյան քի իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը իրե նում իսկ 
«պա հյալ» և, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, իմա նա լի ունի բազ մա բո վան դակ նշա-
նա կա լիու թյուն` 

ա) նախ` ուղ ղա կի դրանց «ինչ» և «ինչ պես» եղե լու թյան փաս տա կան ինք նան շա-
նա կու թյամբ, և ապա`

բ) մարդ կային ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի հա մար̀  բա րո յախ րա տա կան,
գ) այ լա բա նա կան,
դ) վե րա բա նու թյան (ա նա գո գիայի), այ սինքն` երկ նային փառ քի իրե րի բա ցա-

հայտ ման նշա նա կու թյուն ներ։
 Մով սես Խո րե նա ցու եր կում մարդ կային, որում և` հայոց, կյան քի եղե լու մի̀  

պատ մու թյան ար ժա նի հայեց վող «իրաց և գոր ծոց» ներ պա րու նա կյալ նշա նա
կա լիու թյան բազ մա բո վան դա կու թյունն իրե նով պայ մա նա վո րում է նաև դրանց 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի և այդ իմաս տում` հենց իմաս տու թյան խոր հուր
դի բազ մա բո վան դա կու թյունն ու մեկմիաս նա կա նու թյու նը։ Այս պի սով, նրա 
պատ մա կան եր կի ուսում նա սի րու թյամբ և դրա նում կա յա ցյալ պատ մա բա նու թյան ու 
հենց պատ մա գի տու թյան հայե ցա կար գի հաս կաց մամբ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ̀  
ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան և հատ կա պես` հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին 
գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րո շու մը որ պես իր դի տա վո րու թյուն ու կա տա րում առա ջա-
դրող այս աշ խա տու թյու նը սկզբուն քո րեն առնչ վում է բնույ թով բազ մա բո վան դակ ու 
մեկ-միաս նա կան իս կու թյու նը բա ցա հայ տող նույ նաբ նույթ իմաս տի, որում և̀  իմաս տու-
թյան, խնդրին։ Ա հա վա սիկ, մե նա գրու թյան մեկ-միաս նա կան դի տա վո րու թյունն իր ան-
հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կա տա րու մին հաս նե լու հնա րա վո րու թյուն ունի տեքս տում 
ևկամ տեքս տով աս վո ղի մեկմիաս նա կան իմաս տի, որում և` ուղ ղա կի (կամ 
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բա ռա ցի), է թիո լո գիա կան, այ լա բա նա կան, վե րա բա նա կան (ա նա գո գիա կան) 
իմաս տային շեր տե րի բա ցա հայտ մանն ուղ ղորդ վե լու ու վե րա հա սու լի նե լու կամ 
վեր ջի նը` վե րա բա նու թյան խոր հուր դը, գեթ ակ նար կե լու պա րա գա յում։

13. Մե նա գրու թյան ողջ շա րա դրան քում ներ կա յաց վում է, որ ը ստ Մով սես Խո
րե նա ցու պատ մա գի տա կան, որում և ներ բո վան դա կյալ պատ մա փի լի սո փա
յա կան հայե ցա կար գի, պատ մու թյու նը մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու 
մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյան հաս կա ցումն ու մեկ նո ղա բար բա
ցո րոշ մամբ պատ մումն է։ Եվ աս վեց, որ հաս կաց ման գոր ծոնն ար դեն իսկ ներ կա 
է և՛ պատ մու թյան գո յաց ման (կա յաց ման) մեջ, և՛ պատ մա կան տեքս տով աս վո ղի և 
ըն թեր ցո ղի միջև հա րա բե րակ ցու թյու նում։ Ո րո շա կի առու մով կա րե լի է ասել, որ մշա-
կու թային, որում և̀  հու մա նի տար բնույ թի գի տա կան տեքս տե րով «աս վո ղի» քննու-
թյան դեպ քում մենք գործ ունենք կրկ նա կի հեր մենև տի կայի հետ, քան զի այս բնույ-
թի մշա կու թային տեքս տե րի դեպ քում և ը նդ հան րա պես բա նա սի րու թյու նում, ինչ պես 
հեր մենև տի կայի տե սա բան` Ավ գուստ Բյոկն է ասում, «ճա նաչ վում է ճա նաչ վա ծը», 
իսկ «ճա նա չել ար դեն իսկ ճա նաչ վա ծը, կն շա նա կի̀  հաս կա նալ»198։ Պատ մու թյունն, 
ի վեր ջո, ճա նաչ վա ծի ճա նա չո ղու թյուն է ճշգր տա պես199։ Պատ մու թյունն ը նդ հան րա-
պես իր բնույ թով հաս կա ցո ղա կան ու մեկ նո ղա կան է, իսկ ար դեն պատ մու թյան հաս-
կա ցումն ու մեկ նու թյու նը ներ կա յա նում է որ պես հենց հաս կաց վա ծի հաս կա ցում, 
և ուրեմն` աստ ևս կի րա ռե լի է նա խորդ են թա վեր նա գրում ար դեն նշ ված` ս. Հով հան 
Ո րոտ նե ցու բա նաձևը, որ նա տա լիս է Ա րիս տո տե լի «Յա ղագս մեկ նու թեան» աշ խա-
տու թյան վե րա բե րյալ, որ պես մեկ նու թյան մեկ նու թյուն200։

14. Մարդ կային (ո րում և̀  հայոց) ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի բազ մա բո վան-
դակ իս կու թյու նը հայ տող նույ նո րեն բազ մա բո վան դակ ու մեկ-միաս նա կան իմաս տի, 
որում և̀  իմաս տու թյան խոր հուր դի հաս կա ցումն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շու մը որ պես 
իր սե փա կան` ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի, խնդրա կարգ ինք նա հաս կա ցող հեր-
մենև տի կայի հայե ցա կար գը ներ կա յա նում է որ պես «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» 
հեն քով ներ կա տա րե լա գործ վող «ի մաս տու թյան հեր մենև տի կա»։ «Պատ մու թյան 
որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան» խնդրա կար գը, որում նաև «իս կու թյան գո-
յու թյան ու հենց ներ կա յու թյան մեջ հաս տատ ման» խնդի րը, որ պես իր ուսում նա սի-
րու թյան սե փա կան խնդրա կարգ ինք նա հաս կա ցող «իս կու թյան հեր մենև տի կան», որի 
կա տա րե լա գործ մամբ̀  նաև «ի մաս տու թյան հեր մենև տի կան», ը ստ է ու թյան, սույն գի-
տա կան մե նա գրու թյամբ ներ կա յաց վող հե տա զո տու թյան մեջ իր ան վա նու մով և լոկ 
մաս նա չափ իր բա ցո րոշ մամբ ներ կայե լով, մինչ այժմ մնում էր վա րա գույ րի ետևում։

198 Տե՛ս Boeckh A., Enzyklopedie und Methodologie der philologischen Wissenschaften. Ed. Bratuschek, 
2 Aufl., 1886, S. 10 և 52, հմմտ. նաև S. 15, 75. մեջբերվում է Գ. Շպետի (տե՛ս Шпет Г. Г., Герменевтика 
и ее проблемы–Контекст 1991, литературно-теоретические исследования, Наука, М., с. 215-216) և 
Հ.-Գ. Գադամերի աշխատություններից (տե՛ս Гадамер Х.- Г., Истина и метод, М., 1988, с. 235):
199 Տե՛ս Boeckh A., Enzyklopedie …, S. 11. մեջբերումը` Шпет Г. Г., Герменевтика и ее проблемы–
Контекст 1991, литературно-теоретические исследования, Наука, М., с. 216:
200 Հովհան Որոտնեցու այս բնորոշման մասին տե՛ս Մինասյան Ա., Արիստոտելի «Կատե գորիա-
ներ» և «Մեկնության մասին» երկերի Հովհան Որոտնեցու մեկնություն ները – Աշխա տություններ 
Փիլիսոփայության և Իրավունքի Ինստիտուտի, Եր., 1988, պր. 1, էջ 73:
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Ար դարև, պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի, որում 
և` իմաս տու թյան խոր հուր դի, խորհր դա ծու թյան հետևո ղա կան այս ըն թաց քով, և՛ կոնկ րե տո-
րեն միջ նա դա րա գի տու թյան ու հենց պատ մա գի տու թյան, և՛ ամե նայն գի տա կան, այդ թվում` 
նաև հու մա նի տար կամ սո ցիա լա կան ուսում նա սի րու թյուն ներն ուղ ղոր դող ու ճշմար տող իր ան-
հրա ժեշ տու թյամբ ու նախ ընտ րե լիու թյամբ, որ պես է ա կա նո րեն նշա նա կա լի է բա ցա հայտ վում 
հետևյալ հար ցա կար գը. «ինչ պե՞ս է տե ղի ունե նում այն հաս կա ցու մը, որում իր ներ կա յու թյունն 
է հաս տա տում մարդ կային կա րո ղու թյա նը մատ չե լի իս կու թյու նը։ Սկզ բուն քո րեն է ա կան է բա-
ցո րո շել, թե` ինչ պի սի՞ն է «իս կու թյան հեր մենև տի կան» իր գո յու թյան նախ ընտ րե լի պի տո յա կա-
նու թյամբ է աց նող և ուրեմն` այդ կերպ գո յու թյան հա մար է ա կան ու նշա նա կա լի̀  «իս կու թյուն – 
հաս կա ցում ու մեկ նու թյուն» փոխ գոր ծուն հա րա բե րակ ցու թյու նը, որով իսկ պայ մա նա վոր ված` 
իր ներ կա յու թյան մեջ կա րող է հաս տատ վել իս կու թյու նը մարդ կային ինք նու թյու նում ու բո վան-
դակ կեն սա կեր պում` բա նա կան հո գով ան ձի սր տի խորհր դում, մտքում, խոս քում, գոր ծում, այ-
լոց ու այ լի հետ հա մա կե ցու թյու նում, ը ստ մարդ կային սե ռի ընդ հա նուր ու նաև ան հա տա կան 
շնոր հի չա փա վոր կա րո ղու թյան։ Եվ հեր մենև տի կայի եր կուս ու կես հա զա րա մյա եղե լու մի̀  մաս-
նա գի տա կան գրա կա նու թյու նում եր կատ մամբ որ պես հեր մենև տի կայի նա խա պատ մու թյուն ու 
բուն պատ մու թյուն բնո րոշ վող ողջ (պատ մա կան) ավան դու թյու նում ինչ պի սի՞ն է այժմ ար դեն 
որ պես գի տու թյուն ու իս կը փի լի սո փա յու թյուն ըն կա լե լի «իս կու թյան (կամ իմաս տու թյան) հեր-
մենև տի կայի» գո յու թյու նը։ Բո լոր այս հար ցե րը, ինչ պես և նե րա ծու թյու նում նշ վեց, քննու թյան 
են առնվում և ուսում նա սիր վում հե ղի նա կի «իս կու թյան (կամ իմաս տու թյան) հեր մենև տի կայի» 
հայե ցա կար գի իդե այի ներ կա յաց մա նը, պատ մա կան կա յաց մա նը, տե սու թյանն ու կի րա ռու թյա-
նը նվիր ված` տպագր ված ու նաև ան տիպ, դեռևս անա վարտ մե նա գրու թյուն նե րում201։

 Ներ կա յաց վող մե նա գրու թյան հե տա գա շա րա դրան քում ևս «պատ մու թյան խնդրա-
կար գով» բաց վող տե սա դաշ տում «իս կու թյան» յու րա քան չյուր բա ցո րոշ ման մեջ նե-
րան շա նա կո րեն (ի մպ լի ցի տո րեն) ի կա տար է ած վե լու «իս կու թյան հեր մենև տի կայի», 
որի հիմ քով և ներկատարելագործյալ̀  «իմաս տու թյան հեր մենև տի կայի», տե սա նու թյան 
կերպն ու քննա կան խորհր դա ծու թյու նը։ Ը նդ որում, ներ կա յաց նե լով «իս կու թյան հեր-
մենև տի կայի» և «իմաս տու թյան հեր մենև տի կայի» իդե ա նե րը և հա մա ռոտ բա ցո րո շե լով 
կամ միայն հի շա տա կե լով այդ տե սա կան հայե ցա կար գե րի առա վե լա չափ նշա նա կա լի 
նա խա դրյալ նե րը, մե նա գրու թյու նում հիմ նա կա նում իրա գործ վե լու է դրանց կի րա ռու
թյու նը։ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան ու պատ մաի մաս տա սի րա կան հայե ցա-
կար գի սկզբուն քային բա ղա դրիչ նե րի բա ցո րոշ մա նը նպա տա կա մետ` մե նա գրու թյան 
հա ջորդ գլուխ նե րում «իս կու թյան հեր մենև տի կան» և-կամ «ի մաս տու թյան հերմենև տի-
կան»̀  իրենց հայե ցո ղու թյան ու տե սա կան դրույթ նե րի նե րան շա նա կու թյամբ, առա վե լա-
պես ներ կա կլի նեն զուտ իրենց կի րա ռա կան դրսևոր ման բա ցո րո շությամբ։

201 Այս առնչությամբ նշենք, որ հեղինակի արդեն հրատարակված «Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլի-
սո փա յական հերմենևտիկան» մենագրությունում որպես «իսկության հերմենևտիկա» է բնորոշվել 
Հ.-Գ. Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկայի հայեցակարգը, որում և մեկնո ղաբար բացո-
րոշ մամբ ներկայացվել է, որ նրա «Իսկություն և մեթոդ» ծրագրային երկում ու հերմենևտիկայի 
վերաբերյալ նաև այլ ուսումնասիրություններում իրագործվում է «իս կության հերմենևտիկայի» իդեայի 
ժամանակակից ըմբռնում և առաջադրվում, թեև ոչ լիովին և, այնուամենայնիվ, նշանակալի չափով 
ամբողջական մի տեսություն, որ և իր ամբող ջականության լրումի ուղղությամբ էական առաջընթաց 
է ունենում Պ. Ռիկյորի հերմե նևտի կայի հայեցակարգում (այդ մասին մանրամասն տե՛ս հեղինակի մեկ 
այլ մենագրությունում` Քոչարյան Ռ., «Բաց հերմենևտիկայի» կայացումը (անտիպ)):
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4. «Իսկության հերմենևտիկայից» դեպի «իմաստության 
հերմենևտիկա»̀  իդեան ու կատարումը (ընդհանուր ակնարկ)

«Իս կու թյան կամ իմաս տու թյան հեր մենև
տի կան» գի տա կարգ է` հաս կաց ման ու մեկ նա
բա նու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի մո
դու սը տե սա բա նող և ը ստ այդմ` մշա կույ թում 
ու առա վել նախ ընտ րե լիու թյամբ` տեքս տամշա
կու թային ավան դու թյու նում «ի պահ»` աստ
վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի իս
կու թյու նը ուղ ղա բա նու թյամբ կամ այ լա բա նու
թյամբ հայ տող իմաս տը, որում և` իմաս տու թյու
նը, հաս կա ցող ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շող»։

Ռ. Ք.

1. Ան տիկ շրջա նից ի վեր մինչև այ սօր հեր մենև տի կայի կա յաց ման ամ բող ջա կան 
ըն թաց քը նրա պատմ ված ավան դու թյան կամ պատ մու թյան մեջ ներ կա յաց վում ու 
բնո րոշ վում է երկ բա ժա նու թյամբ, որ և նշ վում է նրա կոնկ րետ գո յու թյան մո դուս նե րի 
բո լո րա քա նակ բազ մա զա նու թյու նը երկ տե սակ մեծ հա վա քա կա նու թյամբ միա բե րող 
եր կու հաս կա ցու թյուն նե րով` որ պես «ա վան դա կան հեր մենև տի կայի» և ժա մա նա կա-
կից «փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի» իրա կան կա յաց ման ժա մա նա կաշրջան
ներ և դրան հա մա պա տաս խան` ներ կա յաց վում են նաև «ա վան դա կան հեր մենև
տի կայի» և «փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի» պատ մու թյուն ներ։ 

Մեկ նա բա նու թյան խնդի րը և ար դեն էկ զե գե տի կայի (գի տա մեկ նու թյան) ու հենց 
հեր մենև տի կայի (մեկ նար վես տի և-կամ մեկ նա գի տու թյան) ան հրա ժեշ տո րեն նշա-
նա կա լի կա րի քը նկատ վել և նրա պատ մա կան եղե լումն իր նախ նա կան կա յաց ման 
այս կամ այն կերպ ու չափ կազ մա կերպ ված ար տա հայ տու թյուն նե րով սկզբնա վոր վել 
է դեռ ան տիկ շրջա նում202։ Հեր մենև տի կան իր իրա կան կա յաց ման ողջ եղե լու մի 
նշա նա կա լի ու է ա կան դիտ ված մաս նա չա փու թյամբ պատմ վա ծու թյան մեջ, այ սու և̀  
պատ մա կան բազ մա տե սակ կեր պա վո րու թյու նում, դեռ նույ նիսկ ան տիկ շրջա-
նում ներ կա յա ցել է որ պես «բա նա վոր խոս քի թարգ մա նու թյուն», (բա նա վոր խոս քի 
և ապա` նաև գրա վոր աս վա ծի) «մեկ նու թյուն», «ան հաս կա նա լին մեկ նե լու ար վեստ» 

202 Մասնագիտական գրականության մեջ ամրագրված է տեսակետ, ըստ որի` թեև անտիկ շրջանի 
հին հունական տեքստերում ερμηνεία և ερμηνύειν տերմիններն առկա էին իրենց նույնահիմն, 
բայց և զանազանակերպ գործածությամբ, այնուամենայնիվ, հերմենևտիկան ան տիկ շրջանում և 
քրիստոնեական միջնադարում գոյություն ուներ դեռևս ոչ որպես ուղղա կիորեն «հերմենևտիկա» 
անվանմամբ: Եվ առաջին անգամ այն հենց «հերմենևտիկա» (hermeneutica) անվանումով հանդիպում 
է գերմանացի բողոքական աստվածաբան Դանհաուե րի հռետորու թյանը վերաբերող դասախոսու-
թյուն ներում (1629), որից հետո նաև «Սրբազան հերմե նևտի կա» (Hermeneutica sacra, 1654) 
աշխատության մեջ: Հերմենևտիկայի բուն պատմությունը, ըստ որոշ հերմենևտների (Վ. Դիլթայ, Հ.-Գ. 
Գադամեր), սկիզբ է առնում Ռեֆորմացիայի շրջա նում, և այս առումով, նրա կազմավորման անտիկ 
և միջնադարյան փուլերը ընդհուպ մինչև Դանհաուեր (1603-1666)` որոշ մասնագետներ բնորոշում են 
որպես հերմենևտիկայի նախա պատ  մություն: Հերմենևտիկան իր կազմավորման միջնադարյան 
ու հետագայում նաև Ռեֆոր մա ցիա յի փուլերում գոյություն է ունեցել իբրև աստվածաշնչյան 
հերմենևտիկա և իրակա նա ցել որպես Սուրբ Գրերի գիտական մեկնություն (էկզեգետիկա):
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կամ «ան հաս կա նա լի իմաստ նե րը ուղ ղա բա նո րեն կամ այ լա բա նո րեն մեկ նե լու պրակ-
տիկ մեկ նար վեստ»̀  իրա գործ վե լով որ պես «քա ռա կի իմաս տի մեկ նար վեստ», այն է` 
«բա ռա ցի, է թիո լո գիա կան, այ լա բա նա կան և անա գո գիա կան իմաստ նե րի մեկ նար-
վեստ»։ Ան տիկ շրջա նի իր նա խա պատ մու թյու նում հեր մենև տի կան սկզբնա
վոր վե լով իր կի րա ռա կան դրսևոր մամբ` գո յու թյուն է ունե ցել տե սա կան ու 
գործ նա կան իր բա ղա դրա տար րե րի երկ միաս նու թյամբ, հիմ նա կա նում կե նա
գործ վե լով որ պես հու նալա տի նա կան դա սա կան գրա կա նու թյան պրակ տիկ 
մեկ նար վեստ203։

 Մեկ նա բա նու թյան խնդի րը, ուս տի և հեր մենև տի կայի կա րի քը նկատ վել ու առանձ-
նա հա տուկ կարևոր վել է ոչ միայն ան տիկ շրջա նում, այլև քրիս տո նե ու թյան տա
րած ման սկզբնա կան շրջա նում և ողջ միջ նա դա րում` սուրբ հայ րե րի վար դա պե-
տու թյան ու սքո լաս տի կայի կա յաց ման ժա մա նա կաշրջա նում` և՛ Մեր ձա վոր Արևել-
քում, և՛ Եվ րո պա յում։ Միջ նա դա րում և ապա` նաև Ռե ֆոր մա ցիայի շրջա նում այն 
կոնկ րե տո րեն կա յա ցել է որ պես Սուրբ Գրե րի մեկ նար վեստ կամ մեկ նա գի տու թյուն, 
իր այդ բնույ թով հենց ան վա նա կոչ վե լով «Սր բա զան Հեր մենև տի կա»։ Միջ նա դա րյան 
հեր մենև տի կան պատ մու թյան մեջ ներ կա յա ցել է «բա ռա ցի մեկ նու թյան» և «այ լա բա-
նա կան մեկ նու թյան» երկ բա ժան ուղ ղու թյուն ներ ներ կա յաց նող Ան տիո քյան և Ա լեք-
սանդ րյան դպ րոց նե րի իր տա րո րոշ մամբ։ Միջին դարերում սուրբ հայրերի հեր մենև-
տի կան կոնկ րե տո րեն Ա լեք սանդ րյան դպ րո ցում իր առա վե լա չափ կա տա րե լա գործ-
ված որ պի սու թյան որո շա չափ ը նդ հան րա կան բնու թա գրով, ը ստ է ու թյան, ան տիկ 
շրջա նի իր ավան դու թյան քննո ղա բար ը նտ րա կան ժա ռանգ մամբ̀  նույն պես կա յա ցել 
է որ պես «քա ռա կի իմաս տի մեկ նար վեստ»204։

Աստ` հարկ է հա տուկ ը նդ գծել, որ միջ նա դա րա գի տու թյու նում տեքս տե րի քննու թյան, դրան-
ցում և-կամ դրան ցով ասա ցյալ, մարդ կային կա րո ղու թյա նը մատ չե լի, ամե նայն իս կու թյան բա-
ցա հայտ ման հա մար նշա նա կա լի է ոչ միայն միջ նա դա րյան մեկ նա գի տու թյան, այլև հեր
մենև տի կայի ետ միջ նա դա րյան ավան դու թյու նում իս կու թյան փոր ձա ռու թյան քննա կան 
ուսում նա սի րու թյու նը̀  հաս կա ցումն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շու մը։ Ետ միջ նա դա րյան հեր մենև-
տի կայի երկ միաս նա կան` տե սա կան ու գործ նա կան կա յաց ման մեջ բա ցա հայտ վել են այլ ևս 
հնա րա վո րու թյուն ներ, որոնք կա րող են նե րընդգրկ վել միջ նա դա րյան տեքս տե րի քննու թյան ու 
խորհր դա ծու թյան ոլոր տում` ի առա վե լումն դրան ցում ասա ցյա լում նոր ևս իս կու թյուն նե րի հաս-
կաց ման ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման կա րո ղու թյուն նե րին` գի տու թյանն ու ար վես տին։

203 Հերմենևտիկայի անտիկ շրջանի մասին տե՛ս Бласс Фр., Герменевтика и критика, Одесса, 
1891, с. 1-16. Шпет Г., Герменевтика и ее проблемы, Контекст; 1989, М., с. 232-233. Саврей В. Я., 
Александрийская школа в истории философско-богословской мысли, М., 2010. Тисельтон Э., 
Герменевтика, Коллоквиум, Черкассы, 2011, с. 69-84 և այլն:
204 Միջնադարյան հերմենևտիկայի մասին տե՛ս Августин Блаженный, Христiанская наука, или 
Основанiя св. Герменевтики и церковнaго красноречiя, Кiев, 1835. Ориген, О началах, Новосибирск, 
1993, էջ 265-328. Шпет Г., Герменевтика и ее проблемы, Контекст; 1989, М., էջ 234-240. Саврей В. 
Я., Александрийская школа в истории философско-богословской мысли, М., 2010. Тисельтон Э., 
Герменевтика, Коллоквиум, Черкассы, 2011, էջ 111-136 և այլն:
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 Իր կա յաց ման հե տա գա շրջա նում մեկ նու թյան սկզբունք նե րը տա րան ջա տե լով 
աստ վա ծա շնչյան բո վան դա կու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ սերտ կապ-
վա ծու թյու նից, հեր մենև տի կան կա յա ցել է նաև որ պես բա զում հեր մենև տի կա ներ։ 
Ա վան դա կան հեր մենև տի կան ներ կա յա նում է որ պես պրակ տիկ ու նաև տե սա կան 
մեկ նար վեստ (մեկ նու թյան ար վեստ), որին հա տուկ էր իր ուսում նա սի րու թյան տար-
բեր ոլորտ նե րի, բնա գա վառնե րի առար կա յա կան յու րա հատ կու թյուն նե րով պայ-
մա նա վոր ված` մեկ նու թյան են թա կա գրա վոր տեքս տի իմաս տա-բո վան դա կային 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ̀  աստ վա ծա բա նա կան, բա նա սի րա կան, պատ մա կան, 
իրա վա բա նա կան։ Ը ստ այդմ` իր կա յաց ման այս ժա մա նա կաշրջա նում ավան դա կան 
հեր մենև տի կան իր գո յու թյունն էր հաս տա տել որ պես «հա տուկ հեր մենև տի կա
ներ»̀  «լո կալ» կամ «ռե գիո նալ», այն է` «աստ վա ծա շնչյան», «պատ մա կան», «բա-
նա սի րա կան», «ի րա վա բա նա կան» հեր մենև տի կա ներ։ 

Ժա մա նա կա կից շրջա նում հեր մենև տի կան կա յա ցել է որ պես «ունի վեր սալ հեր-
մենև տի կա»̀  հաս կաց ման ար վես տի ունի վեր սալ տե սու թյուն (Ֆր. Շլայեր մա խեր), 
«ո գու մա սին գի տու թյուն նե րի» համ ընդ հա նուր մե թո դա բա նու թյուն ներ կա յա ցող փի-
լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի հայե ցա կարգ (Վ. Դիլ թայ), «գո յու թե նա կան կամ փի-
լի սո փա յա կան հեր մենև տի կա» (Հ.-Գ. Գա դա մեր), «տեքս տի ֆե նո մե նո լո գիա կան հեր-
մենև տի կա» (Պ. Ռիկյոր)։

 Հեր մենև տի կան` մեկ նար վես տը և-կամ մեկ նա գի տու թյու նը, պատ մա կան իր կա-
յաց ման դա սա կան և ապա` ժա մա նա կա կից փի լի սո փա յա կան ավան դու թյան մեջ 
զա նա զա նա կերպ է ինք նա հաս կա ցել իր կո չու մը և ը ստ այդմ կեր պա րա նմամբ ու կա-
տա րու մով` իր բուն իս կու թյու նը։ Եվ հարկ է ամ րա գրել, որ վե րոն շյալ բո լո րա տե սակ 
իր կեր պա վո րում նե րում հեր մենև տի կան ոչ միշտ է իրա վամբ կա յա ցել որ պես հենց 
«իս կու թյան հեր մենև տի կա» կամ «ի մաս տու թյան հեր մենև տի կա»։ Ի սկ թե ին չո՞ւ է աս-
վում` «իս կու թյան կամ իմաս տու թյան հեր մենև տի կա», ան հրա ժեշտ է ասել հետևյա-
լը. երբ ան ձը (ան ձինք) իր(ե նց) մարդ կային բա նա կան հո գով ու մտքով ձգ տում է (են) 
հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը և այ նու հետ` այդ իմաս տի 
առն չու թյամբ խորհր դա ծու թյամբ̀  նաև հա սու լի նել նրա նում ներ կա իմաս տու թյան 
խոր հուր դին, ահա վա սիկ, հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման առ իս կու թյուն ըն թաց
քի այդ ուղիով որ պես հենց առ իմաս տու թյուն իր իրա գործ մամբ̀  հեր մենև տի կան 
որ պես իս կու թյան նպա տա կա մետ հաս կաց ման ու մեկ նու թյան գի տա կան հայե ցա-
կարգ` «իս կու թյան հեր մենև տի կա», այդ կերպ իր կա տա րու մի բուն նշա նա կե տում 
ար դեն նաև իրա գործ վում կամ պսա կա գործ վում է որ պես «ի մաս տու թյան հեր մենև
տի կա»։

 Հաս կաց ման ձգ տող քննա կան խորհր դա ծու թյամբ կա րե լի է նաև նկա տել «իս կու-
թյան հեր մենև տի կայի» որ պես գի տա կարգ պատ մա կան կա յաց ման ըն թաց քում` նրա 
պո տեն ցիայի տար բեր կե նա գոր ծում նե րում, ար տա հայտ ված առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րի ու սկզբունք նե րի կի րա ռա կան նշա նա կա լիու թյու նը̀  լի նել պատ մու թյան բուն 
խնդրա կար գի լուծ ման հայե ցա կար գային հիմք։ Հեր մենև տի կայի պատ մու թյան 
միջ նա դա րյան ու նաև ժա մա նա կա կից ավան դույ թում կա րե լի է առա վե լա չափ 
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նկա տել հեր մենև տի կայի որ պես գի տու թյուն կա յաց ման պո տեն ցիան ու իրա գոր ծու-
մը, ը ստ է ու թյան` որ պես «իս կու թյան հեր մենև տի կա» իր սկզբուն քո րեն ներ կեր-
պա րան մամբ։ Այդ առու մով` աստ հատ կա պես նախ ընտ րե լի եմ գտնում կար ճա ռոտ 
ակ նար կով կամ միայն նշմամբ ան դրա դառնալ «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» պո տեն-
ցիայի ու այս կամ այն չափ կա տա րու մի պատ մա կան ողջ ավան դու թյու նից է ա կա նո-
րեն ու առա վե լա չափ նշա նա կա լի տե սա նե լի̀  իս կու թյան բա ցո րոշ մանն ուղ ղորդ
ված սկզբուն քային առանձ նա հատ կու թյամբ օ ժտ ված` նրա գո յու թյան միջ նա դա րյան 
և ապա` ժա մա նա կա կից շրջա նին։ 

2. Ը նդ հա նուր ակ նար կով և ոչ ամե նայն ման րա մաս նու թյամբ ներ կա յաց մամբ̀  ինչ-
պի սի՞ն է միջ նա դա րյան հեր մենև տի կայի ընդ հա նուր բնու թա գի րը։ Միջ նա դա րյան 
քրիս տո նե ա կան հեր մենև տի կայի վե րա բեր մուն քը ան տիկ հու նա կան հեր մենև տի-
կային քննա կան ու ը նտ րո ղա կան էր։ Ան տիկ հու նա կան հեր մենև տի կայի ոչ բո լո-
րա տե սակ դրսևո րում ներն էին է ա կա նո րեն նշա նա կա լի և այս առու մով` հենց է աց նող 
ու կե նա րար միջ նա դա րյան քրիս տո նե ա կան հեր մենև տի կայի ավան դու թյան` իր որ-
պի սու թյամբ կա յաց ման մեջ։ Այն որո շա կի բա ցու թյամբ ու որո նու մով էր քննու թյան 
առնում ան տիկ հեր մենև տի կան։ Առ ի՞նչ բա ցու թյուն ու որո նում է ներ հա տուկ քրիս-
տո նե ա կան խորհր դա ծու թյա նը։ Քրիս տո նե ա կան իմաս տա սի րող հո գու ու մտքի բա-
ցու թյունն ու որո նումն ուղ ղորդ ված է ամե նայն գո յա վո րում ևկամ բա նա վոր ու 
գրա վոր աս վա ծում աստ վա ծայի նի և ուրեմն` իս կու թյան բա ցա հայտ մանն ու 
հա ղորդ մա նը, և իս կու թյուն բա ցա հայ տող այդ պի սի միտքն է հենց իմաս տու
թյուն։

 Մի ջին դա րե րի ողջ ըն թաց քում որ պես ան հրա ժեշ տու թյուն էր նկատ վում ու նաև 
որ պես հենց ներ քին կա րիք ար տա հայտ վում` թարգ մա նել և մեկ նա բա նել Հին ու Նոր 
Կտա կա րան նե րը։ Մեր ձա վոր Արևել քում ու Եվ րո պա յում քրիս տո նե ա կան կյան քի ու 
մշա կու թային ավան դու թյան սկզբնա վոր ման ու կա յաց ման ողջ շրջա նում մարդ կային 
ինք նու թյան և կեն սա կեր պի քրիս տո նյա հոգևո րու թյամբ ներկրթու թյան ու կա յաց-
ման խնդի րը հիմ նա դրում է նաև հեր մենև տի կայի սկզբուն քային կո չու մը և ը ստ այդ 
կոչ ման` նրա «ի՞նչ», «ինչ պի սի՞ ինչ», «ինչ պե՞ս» և «ին չի՞ հա մար» գո յու թյու նը։ Մարդ-
կային սե ռի ու ազ գե րի դե պի քրիս տո նե ա կան ինք նու թյուն ու կեն սա կերպ ներկրթու-
թյան նպա տա կային խնդի րը որոշարկում է հեր մենև տի կայի կո չումն ու այդ կոչ մա նը 
հա մա պա տաս խան իր լի նե լու թյան իս կու թյու նը, այն է` հնա րա վո րել ու իրա գոր ծել 

ա) կրո նա կան տեքս տե րի նկատ մամբ մարդ կային ինք նու թյան ադեկ վատ բա ցու-
թյան ներկրթու թյուն,

բ) հաս կաց ման ու մեկ նու թյան կե նա գործ ման ու կա տա րե լա գործ ման, որով և̀  
տեքս տով աս ման բեր վող ճշմար տու թյան (տե սա կան իմաս տու թյան) և ամե նայն բա-
րյաց ու առա քի նու թյան (գործ նա կան իմաս տու թյան) իմաս տըն կա լու թյան, ան հրա-
ժեշտ ու նախ ընտ րե լի պայ ման նե րի բա ցո րո շում ու կա յա ցում։

3. Նախ նյաց աշ խա տու թյուն նե րից և եր բեմն դրանց ֆրագ մենտ նե րից մեզ հա սած 
տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն, հեր մենև տի կան ան տիկ շրջա նում և այ նու հետև քրիս-
տո նե ա կան միջ նա դա րում գո յու թյուն է ունե ցել ոչ միայն զուտ գործ նա կանկիրա
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ռա կան իր ար տա հայ տու թյուն նե րով, պրակ տիկ կոնկ րետ մեկ նու թյուն նե րի տես քով` 
որ պես էկ զե գե տի կա, այլև իրա գործ վել են տե սա կան մշա կում ներ, գր վել նաև տե սա-
կան աշ խա տու թյուն ներ205։ Ա հա վա սիկ, նկա տի ունե նա լով, որ միջ նա դա րում առան ձին 
հե ղի նակ նե րի եր կե րում կան հեր մենև տի կայի տե սու թյան մշա կում ներ, կա րե լի է ամ-
րա գրել, որ սկզբուն քային հնա րա վո րու թյամբ և ոչ միշտ ու հա մա տա րած իրա
գործ մամբ` մի ջին դա րե րում քրիս տո նյա սուրբ հայ րե րի վար դա պե տու թյան 
մեջ հեր մենև տի կան իր գո յու թյան պո տեն ցիա յում և բո լո րա տե սակ իր կե նա
գոր ծում նե րում` եր բեմն և այ սու̀  սկզբուն քային հնա րա վո րու թյամբ` ունե ցել է 
տե սա կա նի ու գործ նա կա նի երկ միաս նու թյուն։ Ան շուշտ, ան հրա ժեշտ է նաև ամ-
րա գրել, որ հեր մենև տի կան տե սա կա նի ու գործ նա կա նի երկ միաս նու թյամբ է կա յա ցել 
իր ոչ բո լոր կոնկ րետ դրսևո րում նե րում։ Հարկ է նաև նշել, որ այս ժա մա նա կաշրջա-
նում հեր մենև տի կան հիմ նա կա նում չի գոր ծառնել իբրև ուրույն, առան ձին ուս մունք և 
ուսու ցա կարգ։ Մի ջին դա րե րում քրիս տո նե ա կան վար դա պե տու թյան շրջա նակ նե րում 
հեր մենև տի կան հիմն վում ու կա յա նում, ինք նա հաս կա նում ու գոր ծառնում է որ պես 
աստ վա ծա բա նու թյանն ու հռե տո րու թյա նը ներ հյուս ու օ ժան դակ գի տա կարգ, հռե տո-
րու թյունն այս տեղ հաս կա նա լով որ պես եկե ղե ցա կան խոս քար վեստ։

4. Քրիս տո նե ու թյան տա րած ման ժա մա նա կաշրջա նում սկզբնա վոր վել ու կա յա ցել 
են մեկ նա բա նու թյան հայե ցա կար գի տե սա կե տից մի մյան ցից հա րա ցույ ցային բնույ թի 
տար բե րու թյուն ներ ունե ցող եր կու աստ վա ծա բա նա կան կենտ րոն ներ։ Այդ կենտ րոն-
նե րից մե կը Ան տիո քյան դպ րոցն էր (սկ. III դ. վերջ), որին առա վել բնո րոշ էր ուղ ղա
կի ևկամ «բա ռա ցի», այ սինքն` քե րա կա նա կան և պատ մա կան մեկ նա բա նու թյու նը։

 Բա ռա ցի մեկ նա բա նու թյան է ու թյունն այն է, որ բա ռը կամ միտ քը մեկ նա
բան վում է տեքս տում գոր ծած ված ուղ ղա կի իմաս տով` քե րա կա նո րեն ու 
պատ մա կա նո րեն։ 

Մեկ նար վես տի հայե ցա կար գի առու մով տար բեր աստ վա ծա բա նա կան կենտ րոն-
նե րից մյու սը Ա լեք սանդ րյան դպ րոցն էր (սկ. II–III դդ.), որ տեղ առա վե լա պես գե րա-
կա յում էր կողմ նո րոշ վա ծու թյու նը դե պի Սուրբ Գրե րի այ լա բա նա կան մեկ նա բա նու
թյու նը206։ 

Այ լա բա նա կան մեկ նա բա նու թյան է ու թյունն այն է, որ մեկ նա բան վող բա ռե
րի ուղ ղա կի, բա ռա ցի իմաս տի հետ մեկ տեղ ըն դուն վում է նաև մեկ այլ, առա
վել խոր իմաս տի գո յու թյու նը` հիմ նա կա նում ծա ծուկ և ոչ բո լո րին ու ոչ միշտ 
ըն կա լե լի ու մատ չե լի։ 

205 Տե՛ս Августин Блаженный, Христіанская наука, или Основанія св. Герменевтики и церковнaго 
красноречія, Кіев, 1835; Ориген, О началах, Новосибирск, 1993, էջ 265-328:
206 Ալեքսանդրյան և Անտիոքյան դպրոցների մեկնագիտական առանձնահատ կություն ների մասին 
տե՛ս Аверинцев С. С., Поэтика ранневизантийской лите ратуры, “Наука”, М., 1977, с. 96-97; Саврей 
В. Я., Александрийская школа в истории фило софско-богословской мысли, М., 2010. Քրիստո-
նեական աստվա ծաբա նության ու մեկնագիտության երկու այս դպրոցների և հայ մեկնիչների ու մեկ-
նա բանական գրականության վրա դրանց ազդեցության մասին տե՛ս Անթապյան Փ., Հայ մեկնաբա-
նական գրականության տեսական նախահիմքերի շուրջ – Բանբեր Մատենադարանի, հ. 15, Եր., 1986, 
էջ 60-94:
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Այ լա բա նա կան մեկ նա բա նու թյան ուղ ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը աստ վա-
ծաշնչյան գրե րի հաս կաց ման ու մեկ նու թյան պրակ տի կա յում ը ստ հար կի պատ կա-
նա վո րու թյուն, որում և̀  ան հրա ժեշ տու թյուն ու ադեկ վա տու թյուն, ար դա րու թյուն ու 
իրա վա սու թյուն էին ճա նա չում ոչ միայն «բա ռա ցի մեկ նու թյան», այլև «այ լա բա նա կան 
մեկ նու թյան» նկատ մամբ, վեր ջինս ոչ սոսկ ան ձանց ինք նա կա մու թյան դրսևո րում տե-
սա նե լով։

5. Քրիս տո նե ու թյան սկզբնա վո րու մից ի վեր Հին Կտա կա րա նը դիտ վել է որ պես 
հենց կան խա սա ցու թյուն Քրիս տո սի փրկ չա կան տնօ րի նու թյան և գի տե լի քի ու ապա-
ցույ ցի աղ բյուր քրիս տո նե ու թյան հա մար։ Եվ երբ քրիս տո նե ու թյունն իր տա րած ման 
ըն թաց քում Ա լեք սանդ րիա յում հաս տատ վեց որ պես նաև կա տե խե տիկ դպ րոց207, 
կա րիք զգաց վեց քրիս տո նե ու թյան և Հին Կտա կա րա նի մե ծաս տի ճան հար մա րեց-
ման տվյալ ժա մա նա կի մշա կույ թի, հատ կա պես պլա տո նա կան փի լի սո փա յու թյան 
հետ208։ Ի հար կե, ասել սոսկ հար մա րե ցում` կլի նի ոչ այն քան ճշգ րիտ։ Այն, ինչ տե ղի 
էր ունե նում, ամենևին էլ սոսկ հար մա րե ցում չէր, և խնդիրն ամենևին էլ չի հան գում 
հար մա րեց մա նը։ Ը ստ քրիս տո նե ա կան հայե ցա կե տի, աստ վա ծային բա րե րար 
նա խախ նա մու թյամբ ու մար դա սի րու թյամբ` այն, ինչն օգ տա կար ու պի տա նի 
էր մարդ կանց, շնորհ վում էր նրանց որ պես ազատ ը նտ րու թյամբ ձեռք բե րե լու 
հնա րա վո րու թյուն։ Աս վա ծը սկզբուն քային ճշմար տու թյուն է` բնո րոշ ամե նայն ժա-
մա նակ նե րին` ան գամ հե թա նո սա կան ժա մա նա կաշրջա նին, քան զի Ա ստ ված բա րի 
է` ողոր մում ու հո գա ծու թյուն է ցու ցա բե րում ամեն քի̀  և՛ Ի րեն հա վա տա ցյալ ու ը նտ-
րյալ ժո ղովր դի, և՛ մո լո րյալ ու կռա պաշ տյալ ազ գե րի նկատ մամբ։ Քրիս տո նե ա կան 
վար դա պե տու թյան հա մա ձայն, իս կու թյա նը հա սու ոչ ամենևին ամ բող ջա կան հայե-
ցա կարգ, բայց և ան սխալ գի տե լի քի որևոր հա տիկ ներ ու մաս նա վոր մի չափ` ամ բող-
ջի մեջ միա հյուս ված թյուր «գի տե լի քի» որո մի հետ, առ կա էր, ան շուշտ, նաև հե թա-
նո սա կան շրջա նի գի տու թյու նում։ Սուրբ հայ րե րը փաս տա ցիո րեն գործ ունե նա լով 
ոչ-ք րիս տո նյա ան ձանց այդ պի սի տե սու թյուն նե րի հետ և դի տա վո րու թյուն ունե նա-
լով ուսա նել գի տու թյուն ներ, լսում էին նրանց, ըն թեր ցում նրանց եր կե րը և, սա կայն, 
ուսա նում միակ վար դա պե տից` Քրիս տո սից209, և ը ստ այդմ` ներկրթյալ դառնում այդ 
ուս մունք նե րում պա րու նա կյալ «ո րայից բա րուց»̀  աստ վա ծային իմաս տու թյան, այլ ոչ̀  
«ո րո մանց չա րե աց», ասել է թե` ան բա րի (մ տա ցա ծին և-կամ չա րահ նար) կար ծիք նե-
րի։ Քրիս տո նու թյունն, այս պի սով, ոչ թե հար մա րեց վում, այլ̀  ներ կա յա նում էր մտա-
ծո ղու թյան ու աս ման նաև այդ կեր պա վո րու թյամբ̀  լի նե լով ու մնա լով ինքն իրեն 
հա րա զատ, այ սինքն` բուն իր է ու թյու նում սկզբուն քո րեն ու միշտ նույ նա կան, 
այլ ոչ̀  իրե նից օ տա րա ցյալ։ Ար տա քին առու մով, կար ծես, տե ղի էր ունե նում պլա տո-
նա կա նու թյան հետ հար մա րում։ Սա կայն, քրիս տո նե ու թյու նը որ պես իսկ աստ վա

207 Քրիստոնեուսույց դպրոց, այսինքն` քրիստոնեից ուսմունքը կամ քրիստոնեական վարդապե տու-
թյունը (իմա` «քրիստոնեականը») ուսուցանող դպրոց:
208 Տե՛ս Immer A., Hermeneutics of the New Testament, Andover: Printed by Warren P. Draper, 1877, p. 31:
209 Ըստ տերունական խոսքի` «Բայց դուք մի՛ զոք կոչէք Վարդապետ, զի մի է ձեր Ուսուցիչ» (Մատթ., 
ԻԳ, 8). «Եվ մի՛ կոչիցիք ուսուցիչք, զի Ուսուցիչ ձեր Քրիստոս է» (Մատթ., ԻԳ, 10-11):
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ծային իմաս տու թյուն, իրե նում նե րա ռե լով որևոր չափ պլա տո նա կա նու թյուն, 
ճշմար տու թյամբ այդ իրա գոր ծե լու դեպ քե րում, ը ստ է ու թյան, պլա տո նա կա
նու թյուն չէ, որ իրե նում ունե նում էր, այլ̀  նրա նում ևս պա րու նա կյալ աստ վա
ծային իմաս տու թյան խոր հուրդ ներ։

6. Սուրբ հայ րերն, ը ստ իս, այն տե սա կե տին էին, որ Սուրբ Գր քի տեքս տե րում 
պատմ վող եղե լու թյուն նե րի իմաս տի դեպ քում մենք գործ ունենք բազ մա բո վան դակ 
իմաս տի հետ։ Ե ղե լու թյան իմաստն իր բազմաբովանդակու թյամբ հան դերձ` կա րող 
է ներ կա յա նա լի լի նել նաև որ պես ամբողջական։ Աստ` հարկ է նկատի ունենալ, որ 
իմաս տի բազ մա բո վան դա կու թյու նը բաղ կա նում է ոչ ամենևին ուրույն և մի մյան ցից 
լիո վին առան ձին բազ մա թիվ իմաստ նե րով։ Բնույ թով բազ մա բո վան դակ յու րա քան-
չյուր իմաս տի դեպ քում մենք գործ ունենք մեկմիաս նա կան իմաս տի հետ, իմաս-
տային շեր տե րի միաս նա կա նու թյուն, որին հա տուկ է ներ քուստ որո շա կիո րեն կար
գա վոր վա ծու թյուն։ Ի մաս տի բազ մա բո վան դա կու թյան մեջ նկա տե լի է իմաս տային 
շեր տե րի առ վե րին իմաստն ու հենց վե րա բա նու թյանն (ա նա գո գիային) ուղ ղորդ ված 
ներ քին կար գա վո րու թյուն։ Սուրբ Գր քի բո վան դա կու թյա նը, նրա որևէ միա վո րին կամ 
հատ վա ծին բնո րոշ է իմաս տի միաս նու թյուն, որին մեկ նա բա նու թյու նը վե րա հա սու 
է լի նում բա նա սի րա կան (ի մաս նա վո րի̀  քե րա կա նա կան), պատ մա կան210, է թիո լո-
գիա կան` բա րո յա-խ րա տա կան, այ լա բա նա կան և անա գո գիա կան մեկ նա բա նու թյուն-
նե րի իրա կա նաց ման վերջ նա կան ար դյուն քում։ Ը ստ Ե կե ղե ցու տե սա կե տի, Ա ստ-
վա ծա շուն չը ճշմար տու թյամբ հնա րա վոր է հաս կա նալ միայն այն դեպ քում, երբ այն 
հաս կաց վում է Սուրբ Հո գու շնոր հով, և ուրեմն, ը ստ այդ սկզբուն քի, Ա ստ վա ծա շուն չը 
կա րե լի է հաս կա նալ հենց Ա ստ վա ծա շնչով և Ե կե ղե ցա կան Սրբա զան Ա վան դու թյան 
օգ նա կա նու թյամբ, որ և կն շա նա կի̀  Սուրբ Հո գուց մեկ նու թյան շնորհ ստա ցած սուրբ 
հայ րե րի մեկ նա բա նու թյուն ներ ըն թեր ցե լով։

7. Հայ միջ նա դա րա գի տու թյու նում մեր սուրբ հայ րե րի մեկ նո ղա կան աշ խա տու-
թյուն նե րը հե տա զո տե լիս, երբ փոր ձում են բա ցո րո շել նրանց մեկ նար վես տի տե սու-
թյան կամ տե սու թյուն նե րի առանձ նա հատ կու թյու նը, հիմ նա կա նում առաջ նորդ վում 
են «ա ռանձ նա հատ կու թյուն» աս վա ծի կան խա հաս կաց ման որո շա կի բա նաձևով և 
այդ կան խա հաս կա ցումն իր հիմ քում ունի կան խա դա տու թյուն։ Ո ՞րն է այդ կան խա-
հաս կա ցու մը, և ո՞րն է այդ պի սի կան խա հաս կա ցու մը հաս տող̀  հիմ նող ու կեր պող, 
կան խա դա տու թյու նը։

Ռ. Թոմ սո նը խո սե լով Գրի գոր Ար շա րու նու̀  Սուրբ Գրոց, Ճա շոց ըն թերց վածք նե րի 
մեկ նու թյան, Խոս րով Ա նձևա ցու̀  Պա տա րա գի մեկ նու թյան, ս. Գրի գոր Նա րե կա ցու̀  
Ա ղո թա մա տյա նի Կ և ԿԱ աղոթք նե րում ամ բողջ Սաղ մո սա րա նով անց նող մեկ նու-
թյուն նե րի մա սին, գրում է. «Սա կայն, այս հե ղի նակ նե րից և ոչ ոք է առա ջար կում մեկ-
նու թյուն` ան զու գա կա նո րեն հայ կա կան, այն իմաս տով, որ այն չէր կա րող կի րառ վել 

210 Նկատի ունենալով, որ բանասիրական քննության որպիսության կայացման առանձնահատ-
կու թյունն այնպիսին է, որ իրենում ներառում է նաև պատմականը, բնականոն է նաև ասել` բանա-
սիրական-պատմական:
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այ լա լե զու քրիս տո նե ա կան գրա կա նու թյան մեջ»211։ Այ նու հետև խո սե լով կա նոն նե րում, 
մաս նա վո րա պես` Շա հա պի վա նի կա նոն նե րում, և օ րենք նե րում սաղ մոս նե րի կի րա-
ռու թյան մա սին, նա գրում է. «Սա կայն նույն պես և այս տեղ չկա և ոչինչ ար տա հայտ-
ված հա տուկ հայ կա կան իդե ա նե րի վե րա բե րյալ»212։ Նույն հոդ վա ծում մի քա նի տող 
ներքև Հով հան նես Օձ նե ցու̀  Պավ լի կյան նե րի դեմ ուղղ ված խոս քում մեջ բեր վող սաղ-
մոս նե րի, ինչ պես նաև տար բեր հե ղի նակ նե րի կող մից նույն սաղ մո սում աս վա ծը Եր-
րոր դու թյան տար բեր ան ձե րի վե րա բե րյալ մեկ նե լու մա սին խո սե լիս, վերս տին գրում 
է. «Բայց և նո րից ոչ հա տուկ հայ կա կան իրա վի ճակ է նե րառ ված»213, թերևս որի պա-
րա գա յում միայն, ը ստ Ռ. Թոմ սո նի, կա րե լի կլի ներ խո սել հա տուկ հայ կա կան մեկ նու-
թյան մա սին։ 

Այս առն չու թյամբ հարկ է նկա տել, հաս կա նալ ու ամ րա գրել, որ միջ նա դա րյան մեկ-
նիչ նե րի մեկ նար վես տի հայե ցա կար գե րին նվիր ված գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րում 
կամ հեր մենև տի կայի պատ մու թյան վե րա բե րյալ եր կե րի առան ձին են թա վեր նա գրե-
րում ու հատ ված նե րում հե տա զո տու թյան դի տա վո րու թյուն ունե նա լով հաս կա նալ, 
քննո ղա բար վեր լու ծել ու բա ցո րո շել Ո րո գի նե սի, Կա պա դով կյան սուրբ հայ րե րի̀  ս. 
Բար սեղ Կե սա րա ցու, ս. Գրի գոր Նյու սա ցու և ս. Գրի գոր Նա զիան զա ցու, ինչպես նաև 
ս. Եփ րեմ Խու րի Ա սո րու, ս. Հով հան Ոս կե բե րա նի, ս. Օ գոս տի նոս Ե րա նե լու, քրիս-
տոնյա այլ սուրբ հայ րե րի և նույ նիսկ ժա մա նա կային առու մով նրանց բո լո րին նա խոր-
դող և քրիս տո նե ու թյան սկզբնա վոր ման ու հենց առա քյալ նե րի քա րո զու թյամբ քրիս-
տո նե ու թյան տա րած ման շրջա նի հե ղի նակ հան դի սա ցող Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցու մեկ-
նար վես տի կամ մեկ նա գի տու թյան տե սու թյուն նե րը, ը նդ հա կա ռա կը, դրանց առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը սկզբուն քո րեն չեն հան գեց վում նրանց ազ գային ինք նու թյան 
յու րա հատ կու թյա նը։ Ար դարև, սուրբ հայ րե րի մեկ նո ղա կան հայե ցա կար գե րի հե տա-
զո տու թյու նը նկա տել է տա լիս, որ մեկ նո ղա կան տե սու թյան ու պրակ տի կայի վե րա-
բե րյալ նրանց վար դա պե տու թյուն նե րում եր բեմն` ան թա քույց և-կամ ան սքող, իսկ 
եր բեմն` ակա մա քո ղա ծածկ և-կամ թա քու ցյալ, այս կամ այն չա փով միա հյուս ներ կա 
են և՛ ընդ հա նուրը, և՛ առանձ նա հա տու կը։ Հարկ է, սա կայն, ամ րա գրել, որ մեկ նա
գի տա կան հայե ցա կար գի իս կու թյու նը բա ցո րո շե լիս, ան հար կի է ան հրա ժեշ
տո րեն կան խա դի տել ու հաս կա նալ ազ գային ինք նու թյան յու րա հատ կու թյա
նը հե նա ցյալ, կամ դրա նից ածան ցյալ, դրա նով սկզբուն քո րեն ու բո վան դակ 
պայ մա նա վոր ված որ պի սու թյամբ և ուրեմն` մեկ նար վես տի հայե ցա կար գե րի 
առանձ նա հատ կու թյունն այդ կերպ միայն բնո րո շե լու կան խա դա տու թյամբ։

8. Ը նդ հան րա կան Ե կե ղե ցու վար դա պետ նե րի ու մեկ նիչ նե րի և նրանց հետ մեկ-
տեղ նաև հայ մեկ նիչ նե րի ու պատ մա գիր նե րի̀  որևոր ու եր բեմն իրոք նշա նա կա լի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով հան դերձ, բայց և սկզբուն քո րեն ը նդ հան րա կան մեկ

211 Thomson R. W., Aspects of Medieval Armenian Exegesis – New Approaches to Medieval Armenian 
Language and Literature, ed. by Weitenberg J. J. S., Amsterdam-Atlanta, GA 1995, p. 50.
212 Նույն տեղում:
213 Նույն տեղում:
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նար վես տի հայե ցա կար գի, կամ առանձ նա կիու թյուն ու հոգ նա կիու թյուն նշե լով` կա-
րե լի է ասել̀  մեկ նար վես տի նրանց հայե ցա կար գե րի հա մար ընդ հա նուր ու սկզբուն-
քային վե րա գրու թյուն է այն, որ մեկ նիչ սուրբ հայ րե րի պատ մու թյուն նե րում բուն 
պատմ վո ղը «ըն թեր ցա սէր» և «ուսում նա սէր» (ըստ Մով սես Խո րե նա ցու), այս կերպ և̀  
«հաս կաց ման ձգ տող» (ըստ Հ.-Գ. Գա դա մե րի) մարդ կային բա նա կան հո գուն և մտքի 
«ուշ»-ին և ուրեմն` մտքի տե սա նու թյանն ու հաս կաց մա նը ամենևին էլ չի ներ կա յա-
նում եղե լու թյուն նե րը սոսկ թվար կող ու նկա րա գրող շա րա գրու թյուն։ Միջ-
նա դա րա գի տու թյան հա յա գի տա կան մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ար դեն 
իսկ նկատ վել ու ար ձա նագր վել է, որ «Այն պա հից, երբ հայե րը սկ սե ցին թարգ մա նել̀  
օգ տա գոր ծե լով իրենց նո րաս տեղծ (ա ստ վա ծային հայտ նու թյամբ նո րա գյուտ` Ռ. Ք.) 
գի րը, նրանք դեմ առան մեկ նու թյան խնդիր նե րի»214։ Մեկ նու թյան խնդրա կար գը և 
ուրեմն` մեկ նու թյան դի տա վո րու թյու նը, կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը նե րընդգրկ-
ված էր նրանց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում։ Ը նդ հան րա կան Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րի 
և նրանց հետ հա մա տեղ նաև հա յազ գի մեկ նիչ ու պատ մա գիր հայ րե րի̀  այլ կամ հենց 
իրենց ժա մա նակ նե րի եղե լու թյուն նե րի վե րա բե րյալ գրու թյուն նե րում և-կամ պատ մու-
թյուն նե րում եղե լու թյուն նե րի ար դեն իսկ տե սա նումն ու բնու թյան բա ցա հայ տու մը և 
որ պես այդ պի սին նկա րա գրու թյունն ու ներ կա յա ցումն այլ է. դրան ցում մո ռաց ված չէ 
Ա ստ ծո ներ կա յու թյու նը։ Ե ղե լու թյուն նե րը չեն պատմ վում ու ներ կա յա նում որ պես Ա ստ-
ծուց ան ջատ կամ լք ված իրա դար ձու թյուն նե րի սոսկ պա տա հում։ Պատ մու թյուն նե րում 
աս ման բեր ված` մարդ կանց ազ գե րի ու նաև հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու
մի իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի̀  պատ ճառնե րով հան դերձ իս կու թյու նը 
հայ տող իմաստ նե րը ամենևին էլ չեն պատմ վում որ պես հան կար ծա կի մի բան կամ 
սոսկ մարդ կային որևէ գոր ծի դի տա վո րու թյանն ու դի պու մին իբրև նաև պա տաս-
խան` նույն պես զուտ մարդ կային դի տա վո րու թյուն ներ ու դիպ ման կոչ ված գոր ծեր։ 
Պատ մու թյուն ներն ու պատմ վող կյան քի եղե լու մը չի ներ կա յա նում ամենևին որ պես 
պա տա հում նե րի շղ թա, Ա ստ ծուց մե կու սի մար դու կամ մարդ կանց կամ քով ու դի տա-
վո րու թյամբ, սր տի, հո գու, մտքի, մարմ նի և նրա ան դամ նե րի շար ժով ու գործ մամբ 
կա պակց վող և-կամ եր բեմն ան կա պա կից դեպ քե րի պա տա հում, բազ մախ ռիվ պա-
տա հում նե րի բով և ժա մա նա կային հեր թա փո խու թյուն։ Պատ մու թյու նը չի ներ կա յա-
նում այ դո րակ ու այդ չափ կա պա կից ու ան կա պա կից դեպ քե րի ժա մա նա կա հոս` կյան-
քում հա վել վող ու նաև կյան քից չքա ցող և հիշ մամբ ժո ղո վյալ ու գրով ար ձա նա գրյալ 
բազ մու թյուն։ Այն չի ներ կա յա նում ոչ որ պես խռ նի և ոչ էլ ժա մա նա կի հետ ունե ցած 
կա պով տվյալ ժա մա նա կին որ պես սե փա կա նու թյուն հանձն ված, կա րե լի է նաև ասել̀  
ժա մա նա կի հա րա հո սու թյանն ի գե րու թյուն մատն ված և հենց ժա մա նա կի մեջ ու ժա-
մա նա կով կեր պա ցյալ (կեր պա գործ ված) ու կար գա բեր ված եղե լու թյուն նե րի կու տա-
կու թյուն և ուրեմն` սոսկ ժա մա նա կի հոս քի փո փո խու թյունն առանձ նա հատ կող̀  նկա-
րա գրող ու բնու թա գրող, կյան քի եղե լու թյուն ներ։

214 Thomson R. W., Is There an Armenian Tradition of Exegesis? – Studia Patristica, vol. XLI, Orientalia: 
Clement, Origen, Athanasius, The Cappadocians, Chrysostom, ed. by Young F., Edwards M. and Parvis P., 
Leuven-Paris-Dudley, MA, 2006, p. 98.
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 Հայ րե րի պատ մու թյուն նե րում հայտ նա ցուց վող իմաստ նե րը կյան քի դեպ քե րի այդ-
պի սի եղե լում ու պա տում չեն ներ կա յաց նում և սոսկ մարդ կայի նով (Ա ստ ծուց մե կու սի 
մար դու ըն կալ մամբ) չա փա դրյալ հատ վա ծա կա նու թյամբ̀  պատ մու թյան «մար մին» ի 
ցույց դնում։ Նույ նիսկ բա նա սի րա-պատ մա կան քննու թյունում ու մեկ նու թյունում, որն, 
ը ստ է ու թյան, լրիվ ու ամ բող ջա կան մեկ նու թյան մեջ դեռ միայն նա խա պատ րաս տա-
կան կամ առաջ նային փուլ և ուղ ղա կի կամ բա ռա ցի մեկ նու թյուն է, պատ մու թյու նը չի 
ներ կա յա նում որ պես այդ կերպ ու այդ չափ (սոսկ մարդ կո րեն) եղե լու թյան պա տում։ 
Ե րբ իմաս տուն մեկ նիչ-պատ մի չի մեկ նու թյուն-պատ մու մին կենտ րո նա ցած ու մտա-
սույզ հետև մամբ է ըն թեր ցումն իրա գործ վում, մեկնվող-պատմ վո ղը, այն է` աստ վա-
ծա շնչյան և-կամ այլ մա տյան նե րի պա տում նե րում կեր պա ցյալ̀  ան ձանց ու ազ գե րի 
մարդ կային ինք նու թյան առ Ա ստ ված և Նրա ներ կա յու թյամբ ու շնոր հով զո րա ցյալ 
կյան քի̀  իմաս տու թյան խոր հուր դով նշա նա կա լի եղե լու մը և-կամ Ա ստ ծուց ու աստ վա-
ծայի նից օ տա րա ցյալ, Նրա ներ կա յու թյու նից ունայն ու շնոր հա զուրկ կյան քի̀  նույն-
պես առ իմաս տու թյուն խորհր դան շա նակ եղե լու մը, մտքի «ուշ»-ին վեր հառնում է որ-
պես հոգևոր արթ նու թյամբ կա յա ցող կյան քի եղե լում ու պատ մու թյուն, որում և̀  
այդ կերպ նկա տե լի են դառնում մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի և՛ առա քի նու թյուն-
նե րը, և՛ արատ նե րը։

9. Քրիս տո նե ա կան միջ նա դա րում հեր մենև տի կայի գո յու թյան հաս կաց ման ու մեկ-
նո ղա կան բա ցո րոշ ման դի տա վո րու թյանն ու կա տա րու մին կոչ ված խորհր դա ծու թյան 
կար ճա ռոտ այս ակ նար կում է ա կան է ամ րա գրել որոշ ընդ հա նուր բնու թա գրա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ։ 

ա) Հեր մենև տի կան քրիս տո նե ու թյան տա րած ման շրջա նում և ապա` քրիս տո նե-
ա կան միջ նա դա րում գո յու թյուն ուներ իր կի րա ռա կան դրսևոր մամբ̀  հիմ նա կա նում 
որ պես աստ վա ծա շունչ ամե նայն գրոց, սուրբ հայ րե րի գրա կան ավան դու թյան ու նաև 
դա սա կան գրա կա նու թյան ու իմաս տա սի րու թյան պրակ տիկ մեկ նար վեստ։ Եվ աս-
վում է` «հիմ նա կա նում», այլ̀  ոչ սկզբուն քո րեն ու մի միայն, քան զի նաև աս վեց, քրիս
տո նե ա կան միջ նա դա րում հեր մենև տի կայի ոչ լոկ գե րակշ ռող, այլ̀  բո վան դակ 
գո յու թյունն իրե նում նե րա ռում էր և՛ տե սա կա նը, և՛ գործ նա կա նը։ Մի ջին դա-
րե րի քրիս տո նե ա կան մշա կույ թի ավան դույ թում, ար դարև, իրա գործ վել են նաև հեր-
մենև տի կայի տե սու թյան` ար դեն նույ նիսկ որ պես հայե ցա կարգ կա յա ցած մշա կում-
ներ215։ Թեև մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ միջ նա դա րյան հեր մենև տի կայի 
կի րա ռու թյան ոլոր տը հիմ նա կա նում ու առա վե լա պես շրջա նակ ված է դիտ վում Սուրբ 
Գրոց մա տյան նե րով, քննա խույզ ուսում նա սի րու թյու նը, սա կայն, կա րող է նկա տել 
տալ, որ միջ նա դա րյան քրիս տո նե ա կան մշա կույ թի ավան դու թյան մեջ հեր մենև տի-
կան, պայմանավորված իր առար կա յա կան տի րույ թը կազ մող բա նա վոր ու գրա վոր 
մշա կույ թի բո վան դա կու թյան առանձ նա հատ կու թյամբ, գո յու թյուն է ունե ցել որ պես 
առա վել լայն շրջա նա կի տեքս տե րի մեկ նար վեստ ևկամ մեկ նա գի տու թյուն` 
տե սու թյուն ու պրակ տի կա։

215 Տե՛ս Ориген, О началах, Новосибирск, 1993. Августин Блаженный, Христiанская наука, или 
Основанiя св. Герменевтики и церковнaго красноречiя, Кiев, 1835:
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բ) Միջ նա դա րյան հեր մենև տի կայի մեկ այլ առանձ նա հատ կու թյուն է այն, որ նրա 
գո յու թյու նը ոչ միշտ ու ամե նուր և մեկ նիչ նե րից ոչ ամեն քի կող մից է իրա գործ
վել պրակ տի կայի հետ մեկ տեղ ու ան բա ժան` տե սու թյան զու գակ ցու թյամբ։

գ) Նրա գո յու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րից է նաև այն, որ հեր մենև տի կան 
գո յու թյուն է ունե ցել նաև որ պես աստ վա ծա բա նու թյանն ու Ե կե ղե ցա կան բա
նար վես տին` հռե տո րու թյա նը ևկամ քա րոզ խո սու թյա նը ներ հյուս ու օ ժան
դակ ուսու ցա կարգ ու իմա ցա կարգ իր ներ կա յու թյան հյուս մամբ ու հաս տատ
մամբ։

դ) Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նում միջ նա դա րյան քրիս տո նե ա կան գրա-
կան ավան դույ թում հեր մենև տի կայի որ պես այդ պի սին գո յու թյան հաս կաց ման մեկ 
այլ առանձ նա հատ կու թյուն է ներ կա յա նում նաև այն, որ այս գի տա կար գը կամ ար
վես տը ոչ միշտ ու ամե նուր և ոչ ամեն քի կող մից է ինք նա հաս կաց վել ու նույ նո
րոշ վել «հեր մենև տի կա» ան վամբ, այլ̀  ինչ պես և ան տիկ շրջա նում, տեսական 
մեկնահայեցակարգը հիմ նա կա նում ներհյուսյալ էր «էկ զե գե տի կային», 
այդկերպ` գործնականին միահյուս իր գոյությունում բնո րոշ վե լով որ պես գի
տա մեկ նու թյուն (գի տա կան մեկ նու թյուն) ու իր գոյությունն իմացահայտելով 
առավելապես մեկնության գործ նա կանկի րա ռա կան ար տա հայ տու թյամբ։ 

ե) Հեր մենև տի կայի միջ նա դա րյան գո յու թյան ու մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ այդ գո յու թյան ինք նա հաս կաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի շար քում է ա կան 
է նաև նշել, որ մեկ նու թյան այս գործն ու գոր ծա բա նու թյուն-տե սու թյու նը իր թարգ մա-
նու թյու նում (ռու սե րեն) ան վա նա կոչ վել է Սր բա զան կամ Սուրբ Հեր մենև տի կա216։ 
Եվ կա րե լի է ասել, որ միջ նա դա րյան քրիս տո նյա սուրբ հայ րե րի վար դա պե տու թյու-
նում էկ զե գե տի կայի ու նաև նրա տե սա բա նու թյուն ներ կա յա ցող հեր մենև տի կայի 
փաս տա ցիո րեն բազ մա բո վան դակ կի րա ռու թյանն ան գամ լիո վին հա մա պա տաս խան 
կլի ներ այդ կերպ ան վա նու մը, ին չը և ար դեն հենց այդ ան վա նու մով հաս տա տա գրյալ 
շա րու նա կա կա նու թյունն է ունե ցել հեր մենև տի կայի հե տա գա գո յու թյան բո ղո քա կան 
շրջա նում217։

10. Մարդ կային կա րո ղու թյա նը հա սա նե լի մտքի տե սու թյան ու ստույգ գի տա կա-
նու թյան կա տա րու մը հնա րա վո րող սկզբունք ու հարկավորություն է` որևէ խնդրո 
նյու թի և կոնկ րետ` «հեր մենև տի կայի» վե րա բե րյալ խորհր դա ծու թյան իմաս տային 
տե սա դաշտ (հո րի զոն) և նրա առանձ նա հատ կու թյուն նե րը միա բե րող որ պի սու թյուն 
բա ցո րո շե լու հա մար այն սահ մա նելը։ Մտո րու մի ան վրեպ ուղ ղոր դու թյան ու ը ստ իր 
կոչ ման` կա տա րու մի հա մար ան հրա ժեշտ ու առաջ նային է նախ և առաջ սահ մա նել, 
թե ինչ ասել է` «հեր մենև տի կա»։ Ին չու՞ է ան հրա ժեշտ ու առաջ նային։ Այս առն չու-
թյամբ դի պուկ է ար տա հայտ վել Պլա տո նը իր «Ֆեդ րոս» տրա մա խո սու թյան մեջ. «Ով 
դու մա նուկ, գե ղեց կա բար խոր հե լու սկիզ բը մեկն է (միա կը), այ սինքն` գի տե նալ ին չի 

216 Տե՛ս Августин Блаженный, Христіанская наука, или Основанія св. Герменевтики и церковнaго 
красноречія, Кіев, 1835:
217 Տե՛ս Dannhauer J. C., Hermeneutica sacra sive methodus exponendarum sacrarum litterarum, 
Strassbourg, 1654:
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մա սին է մտա ծու թյու նը, ապա թե ոչ̀  հարկ կլի նի ամեն ին չում վրի պել»։ Դա վիթ Ան-
հաղթն իր «Սահ մանք իմաս տա սի րու թիւն»-ում մեջ բե րե լով և մեկ նե լով Պլա տո նի այս 
միտ քը̀  շա րու նա կում է. «այ սինքն` եթե կա մե նում է մի ոք որևէ իրի (ի րո ղու թյան) մա-
սին ճշմար տա բար խոր հել և մտա ծել, պար տա վոր է նախ գի տե նալ այդ իրի բնու թյու-
նը, այ սինքն` սահ մա նու մը»218։ Հետևե լով Դա վիթ Ան հաղ թի բա ցատ րու թյա նը և այն 
վե րաձևա կեր պե լով «հեր մենև տի կայի» վե րա բե րյալ, ար դարև, կա րե լի է ասել, որ եթե 
մե կը կա մե նում է գի տե նալ, թե ինչ է «հեր մենև տի կան» և չգի տի նրա բնու թյու նը, որ 
խոս քով ու գրով և բո վան դակ մշա կույ թով կեր պա ցյալ ու «ա սա ցյալ» իմաս տու թյան 
հաս կաց ման ու մեկ նու թյան մա սին է, այլ̀  կար ծում է, թե այն ամե նայն խոս քի ու գրի 
և ուրեմն` դրան ցում նաև կա մա յա ծին և-կամ ունայն` ան կա պա կից ու ան բո վան դակ, 
մտքի իմաս տի հաս կաց ման ու մեկ նու թյան ար վես տի տե սու թյուն է, ապա ինչ էլ, որ 
ասի հեր մենև տի կայի մա սին` թյուր և-կամ թե րի, գու ցե և̀  ըն դու նայն կա սի։ Հետևե լով 
նո րից Դա վիթ Ան հաղ թի̀  սահ մա նման վե րա բե րյալ ուսուց մա նը, «հեր մենև տի կան» 
և այս տեղ կոնկ րետ մի ջին դա րե րի քրիս տո նյա սուրբ հայ րե րի հեր մենև տի կան, 
նույնն է թե ասել̀  «Սր բա զան Հեր մենև տի կան», կա րե լի է սահ մա նել առան ձին-
առան ձին և՛ ը ստ առար կայի, և՛ ը ստ կա տա րու մի, և՛ միաս նո րեն` ը ստ առար կայի ու 
կա տա րու մի։

 Սահ մա նում ը ստ առար կայի.

«Սր բա զան հեր մենև տի կան» աստ վա ծա շնչյան, եկե ղե ցա կան և մշա կու
թային գրա վոր ու բա նա վոր ավան դու թյան հաս կաց ման ու մեկ նու թյան տե
սու թյուն ու պրակ տի կա է։ 

Է ա կան է նաև հեր մենև տի կան սահ մա նել ոչ միայն ը ստ առար կայի, այլև թե որն է 
իր առար կայի նկատ մամբ նրա անե լի քը, որ և̀  ուսում նա սի րե լով իր առար կան` իրա-
գոր ծում է նա։ Մի ջին դա րե րի սուրբ հայ րե րի քրիս տո նե ա կան հեր մենև տի կան կա-
րե լի է սկզբուն քո րեն սահ մա նել ը ստ մեր ձա վոր ու հե ռա վոր կա տա րու մի։ Կա տա րում 
ասե լով` նկա տի է առնվում ոչ սոսկ դի տա վո րու թյու նը̀  իդե այի տե սա նու թյու նը, և-կամ 
լեզ վա կա նո րեն բա նո րոշ ար տա հայտ ված դի տա վո րու թյու նը, այ սինքն` նպա տա կը, 
այլև ը ստ հեր մենև տի կայի կոչ ման և ը ստ դի տա վո րու թյան` իրա գոր ծու մը, որով և̀  կա-
յա ցյալ կամ հենց կա տա րյալ է դառնում կո չումն ու դի տա վո րու թյու նը։

 Սահ մա նում ը ստ մեր ձա վոր կա տա րու մի.

«Սր բա զան հեր մենև տի կան» մեկ նար վես տի տե սու թյուն կամ մեկ նա գի տու
թյուն է` աստ վա ծա շնչյան, եկե ղե ցա կան և մշա կու թային գրա վոր ու բա նա վոր 
ավան դու թյու նում ամե նայն գոյի̀  աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե
րի, որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյուն հայ տող իմաստ, որում և` իմաս
տու թյան խոր հուրդ, բա ցա հայ տող̀  ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան։

218 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր., 
1980, էջ 38:
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 Սահ մա նում ը ստ հե ռա վոր կա տա րու մի.

«Սր բա զան հեր մենև տի կան» մեկ նար վես տի տե սու թյուն կամ մեկ նա գի տու
թյուն է` աստ վա ծա շնչյան, Ե կե ղե ցա կան և մշա կու թային գրա վոր ու բա նա վոր 
ավան դու թյու նում մարդ կային ինք նու թյունն ու կյան քը աստ վա ծա նմանու
թյան կո չող ու կա տա րե լա գոր ծող իմաստ, որում և` իմաս տու թյան խոր հուրդ, 
բա ցա հայ տող̀  ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան։ 

Կա րող է թվալ, թե յու րա քան չյուր այս կերպ սահ ման մամբ̀  «աստ վա ծա շնչյան ու 
եկե ղե ցա կան ավան դու թյան» հետ մեկ տեղ նշե լով ու հեր մենև տի կայի ուսում նա սի րու-
թյան առար կա յա կան տի րույ թը լրաց նե լով մեկ այլ բա ղա դրա տար րով ևս` «մշա կու-
թային ավան դու թյամբ», հեր մենև տի կայի որ պի սու թյու նը բա ցո րոշ վում է առա վել ըն-
դար ձակ հնա րա վո րու թյամբ, քան այն իրա պես ունե ցել է միջ նա դա րում։ Ի րոք, միջ նա-
դա րում որ պես հեր մենև տի կայի ուսում նա սի րու թյան առար կա և-կամ առար կա յա կան 
տի րույթ գի տակց վել ու բա ցո րոշ ամ րագր վել է աստ վա ծա շնչյան տեքս տը։ Սա կայն, 
մի ջին դա րե րի քրիս տո նե ա կան գրա կան մշա կույ թում և հենց Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րի 
աշ խա տու թյուն նե րում բա զում են նաև ոչ-աստ վա ծա շնչյան բո վան դա կու թյան սե փա-
կան կամ ոչ-սե փա կան կոնկ րետ մեկ նու թյուն ներ, որ իրա գործ վում և-կամ մեջ բեր վում 
էին եր բեմն` է ա կա նո րեն ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի հենց իրենց իմաս տի բա-
ցա հայտ ման և եր բեմն` խորհր դա ծու թյան կոնկ րետ թե մայի վե րա բե րյալ մտքե րի լու-
սա բա նումն օ ժան դա կե լու հա մար։ Այս առու մով հեր մենև տի կան ոչ միայն իր պո տեն-
ցիայով, այլև կոնկ րետ իրա գործ վա ծու թյամբ էր ներ կա յա նում` աստ վա ծա շնչյան, եկե-
ղե ցա կան ու նաև մշա կու թային գրա վոր ու բա նա վոր ավան դու թյու նը որ պես իր ուսում-
նա սի րու թյան առար կա յա կան տի րույթ ունե ցող ար վեստ և-կամ գի տա կարգ։

11. Միջ նա դա րյան հեր մենև տի կայի և, ը նդ հան րա պես, հեր մենև տի կայի ողջ 
ավան դույ թի կա յաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հա մար է ա կան է նաև հար ցա-
դրել, թե` գի տե լի քի ինչ պի սի՞ մո դու սով կամ կեր պա վո րու մով է ներ կա յա ցել հեր մենև-
տի կան իր գործ նա կան կա յաց ման ու ինք նա հաս կաց ման տվյալ ժա մա նա կաշրջա-
նի և պատ մա կան ողջ եղե լու մի ըն թաց քում։ Հեր մենև տի կան իր գործ նա կան և այն 
ինք նա հաս կա ցող տե սա կան կա յաց ման բո լոր փու լե րում ներ կա յա նում է գի տե լի քի 
հն գաս տի ճան կեր պա վո րու թյան և-կամ կար գա վո րու թյան բո լո րա տե սակ որակ նե-
րով` որ պես հմ տու թյուն, ներհմ տու թյուն, կար ծիք, ար վեստ և գի տու թյուն։ Գի-
տե լի քի բո լո րա տե սակ այդ որակ նե րը բնո րոշ են հեր մենև տի կային ինչ պես իր կա-
յաց ման ավան դա կան շրջա նում` ավան դա կան հեր մենև տի կային, այն պես էլ̀  ժա-
մա նա կա կից ու առ այ սօր փի լի սո փա յա կան իր կար գա վի ճա կով կա յաց ման փու լում` 
փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կային։ Գի տե լի քի բո լո րա տե սակ այս կար գա վո րու-
թյու նը հեր մենև տի կան ունի նաև քրիս տո նե ա կան մի ջին դա րե րում իր կա յաց ման` 
պատ մու թյամբ հայտ նյալ ողջ ավան դու թյու նում։ Մի ջին դա րե րի քրիս տո նյա սուրբ 
հայ րե րի «Սր բա զան Հեր մենև տի կան» ունե ցել է պո տեն ցիա և պատմ վող իր նշա-
նա կա լի եղե լու մի ավան դու թյան մեջ այս կամ այն չա փով` մաս նա կի և եր բեմն` ամ-
բող ջա կան բո վան դա կու թյամբ նաև կա յա ցել է ստույգ գի տե լի քի այն կար գում, որ և 
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կոչ վում է գի տա կան գի տե լիք` իրի ստույգ ու ան սխալ, պատ ճա ռա գետ իմա ցու թյուն 
(գ րա բա րում` «մա կա ցու թիւն»)։ Ը ստ իս, հարկ է ամ րա գրել, որ գի տա կան գի տե լի
քի կար գում «Սր բա զան Հեր մենև տի կան», ը ստ իր սկզբուն քային պո տեն ցիայի 
ու եր բեմն` նաև իր հայե ցա կար գային իրա գործ ման, հաս կաց ման է մատ չում 
ու մեկ նո րոշ վում որ պես «իս կու թյան հեր մենև տի կա» ու հենց գի տու թյուն, ը ստ 
գի տու թյան քրիս տո նե ա կան հայե ցա կե տի։

12. Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ հաս տատ վել է այն տե սա կե տը̀  իր հիմ-
նա վո րու թյամբ հան դերձ, որ հեր մենև տի կան որ պես գի տու թյուն կա յա ցել և ուրույն 
գի տա կար գի կար գա վի ճակ է ձեռք բե րել բո ղո քա կան աստ վա ծա բան և հեր մենև-
տի կայի տե սա բան, «ու նի վեր սալ հեր մենև տի կայի» հիմ նա դիր Ֆր. Շլայեր մա խե րի 
հայե ցա կար գում219։ Ը ստ նրա, հեր մենև տի կան հաս կաց ման ար վես տի ու նաև 
մեկ նար վես տի ունի վեր սալ տե սու թյուն է, և նրա խնդի րը բուն հաս կաց ման 
հաս կա ցումն ու մեկ նո րո շումն է։ Հեր մենև տի կան գի տու թյուն է` հաս կաց ման 
բնու թյու նը բա ցա հայ տող։ Հեր մենև տի կա կան հե տա զո տու թյան նշա նա կե տը ինք
նին հաս կա ցումն է, այլ ոչ թե տեքս տում աս ման բեր ված այն առար կա յա կան 
բո վան դա կու թյու նը, որին և ուղղ ված է հաս կա ցու մը։ Այս կերպ հայեց վող, հաս-
կաց վող ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ վող հեր մենև տի կայի նրա հայե ցա կար գում հեր-
մենև տի կայի կո չում ու ը ստ այդ կոչ ման` առար կայի ու կա տա րու մի իս կու թյուն է ներ-
կա յա նում բա նա խո սու թյան և-կամ գրա վոր եր կի հե ղի նա կի ան հա տա կա նու թյան 
հաս կա ցումն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շու մը, որը հիմ նա կա նում իրա գոր ծե լի է 
եր կում «աս ման կեր պի», որում և̀  առա վե լա չափ ար տա հայտ ված հո գե բա նա կան ու 
տեխ նի կա կան` ոճա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ուսում նա սի րու թյամբ։

 Հեր մենև տի կան այդ կերպ սահ մա նե լով` նա այն հս տակ տար բե րում է դիա
լեկ տի կայից։ Ը ստ Ֆր. Շլայեր մա խե րի, «հեր մենև տի կայի ար վես տը եր բեք չի եղել 
առար կա յա կան հե տա զո տու թյուն նե րի օր գա նոն»̀  այդ դե րը վե րա պա հե լով դիա լեկ-
տի կային220։ Հենց այդ առու մով, դեռ հնուց` հեր մենև տի կայի ար վես տը որ պես այդ-
պի սին տար բեր վել է դիա լեկ տի կայից, քան զի դիա լեկ տի կան գործ ունի խոս քում կամ 
գրա վոր տեքս տում աս ված, պատմ ված առար կա յա կան բո վան դա կու թյուն նե րի հետ, 
դի տա վո րու թյուն ունե նա լով բա ցա հայ տել գոյի գո յու թյու նը, ին չը կն շա նա կի̀  բա ցա-
հայ տել այն առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, որ և բնո րո շում են ու հենց վե րա գրե լի են 

219 Ֆր. Շլայերմախերի «ունիվերսալ հերմենևտիկայի» հայեցակարգի մասին մանրամասն տե՛ս Шпет 
Г., Герменевтика и ее проблемы, Контекст; 1990, М., с. 239-252; Габитова Р. М., “Универсальная” 
герменевтика Фридриха Шлейермахера – Герменевтика: история и совре мен ность, “Мысль”, М., 
1985, с. 61-96; Кузнецов В. Г., Герменевтика и гуманитарное позна ние, изд. МГУ, М., 1991, с. 41-54; 
Вольский А. Л., Фридрих Шлейермахер и его герменевтическая теория – Фридрих Шлейермахер, 
Герменевтика, изд. “Европейский Дом”, С.-Пб., 2004, с. 5-40; Тисельтон Э., Герменевтика, 
“Коллоквиум“, Черкассы, 2011, с. 163-176; Ricoeur P., The task of hermeneutics – Ricoeur P., 
Hermeneutics and the Human Sciences, Cambridge University Press, Cambridge. London. New York, 
1982, p. 45-48; Palmer R. E., Hermeneutics, Interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger 
and Gadamer, Evanston, 1969, p. 75-97. Ոսկանյան Ա., Հասկացման անխուսափելիությունը, ԵՊՀ 
հրատ., Եր., 2015, էջ 11-80. և այլն:
220 Гадамер Х.- Г., Истина и метод, М., 1988, с. 233.
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իրե րին։ Ը ստ հեր մենև տի կայի շլայեր մա խե րյան հայե ցա կար գի, եր կում «աս վա ծում» 
հայտ նա բան վող և գոյի գո յու թյա նը վե րա բե րող բուն իս կու թյան բա ցա հայ տու մը ու, 
այդ պի սով, առար կա յա կան բո վան դա կու թյուն իրե նով հայ տող իմաս տի բա ցո րո շու-
մը հեր մենև տի կայի խնդի րը չէ, այլ̀  դիա լեկ տի կայի կո չումն է և ը ստ այդ կոչ ման` 
իր ուսում նա սի րու թյան առար կայի̀  աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի, 
նկատ մամբ նրա կա տա րու մի բո վան դակ խնդրա կար գը։

 Սա կայն, ը ստ իս, հեր մենև տի կան կա րող է որ պես ուրույն գի տու թյուն կա յա նալ, 
նախ և առաջ, այն պա րա գա յում, եթե իր գո յու թյան սկզբուն քային իդե ա, այդ իդե-
ային կոչ վա ծու թյուն ու խնդրա կարգ, իդե ային հայե ցող դի տա վո րու թյուն և ը ստ այդմ` 
կեր պա րա նում ու կա տա րում ինք նա հաս կա նա ու իրա գոր ծի իր «խնդրո առար կայի» 
առն չու թյամբ իս կու թյան բա ցո րոշ ման տե սու թյուն և հենց հայե ցա կարգ կա յա նա լը, 
քան զի գի տու թյան բուն կո չու մը, խնդրա կարգն ու կա տա րու մը հենց իս կու թյան բա
ցա հայ տումն է։ Ա մե նայն ինչ, որ հաս կա նում ու մեկ նո րո շում է մարդ կային բա նա կան 
հո գին ու միտ քը, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մի միայն իմաստ։ Հաս կա նալ որևի ցե իրո ղու-
թյուն, կն շա նա կի հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել այդ իրո ղու թյան իս կու թյու-
նը հայ տող իմաս տը և ապա` խորհր դա ծե լով կա րե լի է հա սու լի նել դրա նում ներ կա 
կամ «պա հյալ» իմաս տու թյան խոր հուր դին։ Եվ մի միայն հաս կա նա լով ու մեկ նո րո շե-
լով բուն հաս կաց ման ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կեր պը` հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձեռնվում ճշմար տո րեն հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել ամե նայն իրո ղու թյուն նե րի իս-
կու թյու նը հայ տող իմաստն ու իմաս տու թյան խոր հուր դը։ Հեր մենև տի կան այս կերպ 
ներ կա յա նում է որ պես հենց հաս կաց ման ու մեկ նո ղու թյան իմաս տու թյուն, ը նդ 
որում` հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան բուն իս կու թյու նը հայ տող այն իմաս տի ու 
իմաս տու թյան բա ցո րո շող հայե ցա կարգ, որում հաս կաց ման դի տա վո րու թյու նը և ը ստ 
այդմ` նրա կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը կա րող է մար դուն, ը ստ իր կա րո ղու թյան, 
հնա րա վոր դարձ նել աստ վա ծային ու մարդ կային ամե նայն իրո ղու թյուն նե րի իս կու-
թյան բա ցո րո շու մը։

13. Հեր մենև տի կայի նա խա պատ մու թյան ան տիկ ու նաև ետ-միջ նա դա րյան 
շրջան նե րում և «հա տուկ» կամ «լո կալ» հեր մենև տի կա նե րում ու նաև Շլայեր մա խե-
րի հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գում ներ կա էր ոչ թե հս տա կո րեն միայն բուն իս կու-
թյանն ուղ ղորդ վա ծու թյուն, այլ̀  դրա հետ մեկ տեղ ու միա խառնու թյամբ և նույ նիսկ 
առա վել հս տակ կողմ նո րոշ վա ծու թյամբ̀  այլ մի տում ներ ևս, այն է` կա՛մ բա նա վոր և 
գրա վոր տեքս տի վե րա բե րյալ հե ղի նա կի կող մից նկա տառ վող իմաս տի, կա՛մ 
բա նա վոր և գրա վոր տեքս տում և-կամ տեքս տով հենց բուն աս վա ծի̀  «ի՞նչ» և «ինչ-
պե՞ս» իր աս վա ծու թյան մեջ հաս կա ցում ու մեկ նո րո շում։ 

Ըստ իս, հեր մենև տի կայի ողջ պատ մու թյան ըն թաց քում նկա տե լի է եր կու հիմ նա-
կան հա րա ցույց` հաս կա նալ հե ղի նա կի կող մից նկա տա ռյալ իմաս տը կամ բուն 
տեքս տը։ Հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան բուն կա տա րու մի առա ջին հա րա ցույ-
ցը ժա մա նա կա կից փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կա յում հս տակ ար տա հայտ վում 
է Ֆր. Շլայեր մա խե րի և Վ. Դիլ թայի, իսկ երկ րոր դը̀  Հ.-Գ. Գա դա մե րի և Պ. Ռիկյո րի 
հայե ցա կար գե րում։ Մաս նա վո րա պես, ը ստ Վ. Դիլ թայի, ով հեր մենև տի կայի իր հայե-
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ցա կար գում հիմ նա կա նում Ֆր. Շլայեր մա խե րի հետևորդն էր, հեր մենև տի կան հիմ-
նադրվում է որ պես «ո գու մա սին գի տու թյուն նե րի» (հու մա նի տար գի տու թյուն
նե րի) մե թո դա բա նու թյուն, հաս կաց ման ու մեկ նու թյան ար վես տի տե սու թյուն221, 
որի կո չումն ու ը ստ այդ կոչ ման` առար կայի ու կա տա րու մի իս կու թյու նը հե ղի-
նա կի ինք նու թյան ան զու գա կա նու թյան և-կամ տեքս տամշա կու թային ավան դու թյան, 
եր կի բո վան դակ իմաս տի ան զու գա կա նու թյան հաս կա ցումն ու մեկ նա բա նու թյունն է 
և հենց այդ պի սի հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան տե սու թյուն ներկա յա նա լը (իր 
ներ սում կա յա նա լը)։ Հեր մենև տի կայի իր հայե ցա կար գում նա պատ մա կան աշ խար հի 
հաս կաց ման խնդի րը փո խար կում է այլ անձ նա վո րու թյուն նե րի և նրանց կեն սա կան 
դր սև ո րում նե րի հաս կաց ման խնդրի։ Ը ստ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ըն-
դուն ված ու, կար ծես, համ ընդ հա նուր տե սա կե տի, Վ. Դիլ թա յի հեր մե նև տի կայի̀  հե ղի-
նա կին հաս կա նա լու դի տա վո րու թյամբ կեր պա վո րումն ու կա տա րու մը, նրա ուս մունքն 
ամե նայն իր բա ղա դրա տար րե րում բն ո րո շե լի է դարձ նում որ պես հեր մենև տի կայի 
հո գե բա նա կա նա ցում։ «Հաս կաց ման խնդրո առար կա յի այս պի սի ձև ա կերպ ման 
դեպ քում փն տր վում է ոչ թե այն, ին չը ներ կա է տե քս տում, այլ̀  այն, ին չը են թա դրա-
բար գտնվում է տե քս տի ետև ում, մեզ հա մար սոսկ են թա դրե լի̀  հե ղի նա կի անձ նա-
կան նկա տա ռու մը, որը, դար ձյալ մեր են թա դրու թյամբ, ը ստ ամե նայ նի պայ մա նա վո-
րում է գրա վոր տե քս տը, գոր ծո ղու թյու նը, փաս տը̀  ար ձա նա գր ված իրո ղու թյու նը»222։ 
Այս կա պա կցու թյամբ Պ. Ռիկ յո րը գրում է. «Դիլ թա յի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, նույ նիսկ 
ավե լի, քան Շլա յեր մա խե րի նը, լու սա վո րում է հեր մե նև տի կա յի կեն տրո նա կան ապո
րիան, որը տե քս տե րի հաս կա ցու մը հան գեց նում է դրան ցում իրեն ար տա հայ տող այլ 
ան ձի հաս կաց ման օ րեն քին։ Ե թե նա խա ձեռ նու թյու նը մնում է հիմ նո րո շա բար հո գե-
բա նա կան, ապա հենց այն պատ ճա ռով, որ կան խա պայ մա նում է մեկ նա բա նու թյան 
բար ձրա գույն նպա տա կը. ոչ թե այն, ինչ տե քս տն է ասում, այլ այն, թե ով է ասում» 2։ 
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Ի տար բե րու թյուն այս տե սա կե տի, Հ.-Գ. Գա դա մե րի փի լի սո փա յա կան և-կամ գո-
յու թե նա կան հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գում, ը ստ է ու թյան, իս կու թյան բա ցա հայտ-
ման կո չում, դի տա վո րու թյուն ու կա տա րում ունե ցող հաս կաց ման փի լի սո փա յա կան 
տե սու թյու նում, հաս կաց ման ու մեկ նու թյան խնդիրն այն չէ, թե ով է ասում, այլ̀  թե 
ինչ է աս վա ծը։ Ը ստ նրա, հեր մենև տի կայի կո չումն ու իս կու թյու նը, տեքս տում և-կամ 
տեքս տով աս վա ծի̀  հաս կաց ման մեջ ներ կա յա վոր վող իս կու թյան բա ցո րո շումն է, 
որ և կն շա նա կի, թե` հեր մենև տի կան հենց «բուն աս վա ծի» իս կու թյա նը նե րըն կա լու 
և բա ցա հայտ ման կա րո ղու նակ լի նե լու հե տա մուտ` հաս կաց ման ու մեկ նու թյան տե-
սու թյուն է և բա ցա հայ տում է այդ պի սի հաս կաց ման ու մեկ նու թյան որ պի սու թյունն ու 
պայ ման նե րը։

 Նույն այս տե սա կե տի հա մա խոհ է հեր մենև տի կայի մեկ այլ տե սա բան և «տեքս տի 
ֆե նո մե նո լո գիա կան հեր մենև տի կայի» հիմ նա դիր Պ. Ռիկյո րը։ Ը ստ նրա, հեր մենև-
տի կայի կո չումն ու իս կու թյու նը տեքս տում ևկամ տեքս տով «բուն աս վա ծի» հաս-
կաց ման ու մեկ նու թյան տե սու թյունն է` այդ հաս կաց մանն առն չա կից ինք նա հաս կաց-
ման ու ինք նա կա տա րե լա գոր ծու թյան դի տա վո րու թյան ու կա տա րու մի տե սու թյամբ 
հան դերձ, որում ինք նա հաս կա ցումն ու ինք նա կա տա րե լա գոր ծու մը հնա րա վոր են 
դառնում` հաս կաց ման մեջ ներ կա յա վոր վող ու բա ցա հայտ վող իս կու թյան հան դի ման` 
հաս կա ցող ան ձի կող մից իրե նում «թյուր Ես»-ից հրա ժար մամբ և տեքս տամշա կու-
թային ավան դու թյու նից նոր, առա վել կա տա րյալ ու առինք նող ինք նու թյան ձեռք բեր-
մամբ և ար դեն որ պես այդ պի սին ինք նա կա յաց մամբ223։

14. Ի սկ ին չո՞ւ է աս վում, թե ավան դա կան հեր մենև տի կայի ու նաև փի լի սո փա յա-
կան հեր մենև տի կայի կա յաց ման ողջ ըն թաց քում կոնկ րետ հայե ցա կար գե րում իրա-
կա նա ցած` հեր մենև տի կայի եր կու այդ կողմ նո րո շում նե րը սկզբուն քո րեն այլ են իս-
կու թյանն ու հենց իմաս տու թյանն ուղ ղորդ վա ծու թյու նից։ «Հե ղի նա կի կող մից նկա-
տա ռյալ իմաս տի» կամ հենց «բուն աս վա ծի» իմաս տի բա ցա հայ տու մը, արդյոք, իս-
կու թյան բա ցա հայ տում չէ՞։ Ան շուշտ, դա նույն պես իս կու թյուն է, քան զի «տեքս տում 
բուն աս վա ծի» կամ դրա վե րա բե րյալ «հե ղի նա կի կող մից նկա տառ վող մտքի» ստույգ 
իմաստ նե րի̀  իրենց հնա րա վոր սխալ նե րով հան դերձ, բա ցա հայ տու մը ևս իս կու թյան 
բա ցա հայ տում է նշա նա կում, քան զի մեր իմա ցու թյան մեջ ստույգ ներ կա է դառնում 
«բուն աս վա ծը» և-կամ «հե ղի նա կային նկա տա ռյալ իմաս տը» և ուսում նա սի րո ղի կող-
մից գի տե ցյալ այդ իմաս տը ստույգ հա մա պա տաս խան է դրանց, որով և̀  հա վաս տի։ 
Այդ դեպ քում ի՞նչ նկա տի ունենք, երբ ասում ենք, թե` հեր մենև տի կայի պատմական 
ավանդությունում որ պես ուրույն գի տա կարգ կա յա ցող «իս կու թյան հեր մենև տի կան» 
սկզբուն քո րեն դի տա վո րու թյուն և ը ստ այդմ` կեր պա րա նում ու կա տա րում ունի հաս-

223 Տե՛ս Ricoeur P., Appropriation – Ricoeur P., Hermeneutics and the Human Sciences, Cambridge 
University Press, Cambridge. London. New York, 1982, p. 183, 191, 192-193. Քոչարյան Ռ., Մեկնաբա-
նու թյան որպես «յուրացում» նորովի ըմբռնումը Պ. Ռիկյորի հերմենևտիկայում – Փիլիսոփա յությունը 
ար դի աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր, գ. IV, «Լիմուշ», Եր., 2014, էջ 73-77. Քոչարյան Ռ., Պ. 
Ռիկյորի հերմենևտիկայի հայեցակարգը` տեքստի հասկացումից դեպի ինքնահասկացում – Արդիա-
կա նության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբա նական հիմնախնդիրներ, միջազգային 
գիտա ժողով, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 23:
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կա նալ ու մեկ նո րո շել բուն իս կու թյու նը և իր խնդրա կար գի այդ կերպ ինք նա հաս կաց-
մամբ̀  է ա պես տար բեր վում է այլ եր կու տե սա կետ նե րից։ 

Ա մե նայն մարդ սխա լա կան է և իր ինք նու թյու նում, կյան քում ու ստեղ ծա գոր ծու թյու-
նում լիո վին կա տա րյալ չէ։ Եվ երբ հաս կաց ման ու մեկ նու թյան նպա տակ է սահ ման-
վում ու իրա գործ վում «հե ղի նակ-ան ձի նկա տառ ման» կամ հենց «բուն աս վա ծի» հաս-
կա ցու մը, ապա` հաս կաց ման ար դյուն քում կրկ նե լի են նույն այդ սխալ ներն ու թյուր-
հաս կա ցում նե րը։ Այդ կերպ` մարդ կու թյան կյան քում ու մշա կույ թում հույժ առա վե լա-
նում են այս կամ այն թյուր հաս կա ցում նե րի ը նդ գծ ված ազ դե ցու թյուն նե րի հետևորդ 
ու նաև հենց թյուր հաս կա ցում նե րի հե տա գիծ ցու ցա նող ան ձանց նե րաշ խարհ, կեն-
սա կերպ ու նաև ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, քան զի նպա տա կի այդ կերպ սահ ման մամբ̀  
չի բա ցո րոշ վում որո նու մի այն նշա նա կետն ու խո հըն թա ցային ուղին, որոն ցով 
և որո շարկ վող իրենց ըն թաց քով` հաս կա ցումն ու մեկ նո րո շու մը սկզբուն քո
րեն հնա րա վո րու թյուն կու նե նային խու սա փել թյուր հաս կա ցու մից։ Ի րոք, իս-
կությո՞ւն է, արդյոք, հայ տում «բուն տեքս տում աս վա ծը» և-կամ դրա վե րա բե րյալ «հե-
ղի նա կային նկա տա ռյալ իմաս տը»։ Կա րե լի է նաև ասել̀  իս կու թյուն հայ տող իմա՞ստ և 
դրա նում` իմաս տությո՞ւն է, արդյոք, իրե նում կամ իրե նով նշում «բուն տեքս տում աս-
վա ծը» և-կամ «հե ղի նա կային նկա տա ռյալ իմաս տը», թե՞ թյուր իմաստ և թյու րի մաս-
տու թյուն` մարդ կային ինք նու թյա նը, կյան քին ու մշա կույ թին ոչ-հո գե կե ցույց ու ոչ-կե-
նա րար։ Եվ այն ամե նը, որ «բուն տեքս տում աս վա ծում» կամ «հե ղի նա կային նկա տա-
ռյալ իմաս տում բա ցա հայտ վում են որ պես իս կու թյուն կամ` ներ կա յա նում են որ պես 
թե իս կու թյուն հայ տող իմաստ ներ, ունե՞ն, արդյոք, իրեն ցում նշա նա կա լիու թյուն` 
մարդ կային ինք նու թյու նը, կյանքն ու մշա կույ թը` առ ճշմար տու թյուն ու բա րին 
ուղ ղոր դե լու և կա տա րե լա գոր ծե լու առու մով։ Նկա տի ունե նա լով այն, որ «բուն 
տեքս տում աս վա ծը» կամ «հե ղի նա կային նկա տա ռյալ իմաս տը» կա րող են և չներ կա-
յա նալ որ պես իրեն ցում և-կամ իրեն ցով բա ցա հայտ վող աստ վա ծային ու մարդ կային 
իրո ղու թյուն նե րի իս կու թյուն, գի տու թյուն ու հենց ուրույն գի տա կարգ ներ կա յա ցող 
հեր մենև տի կայի և որ պես այդ պի սին` «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» հա մար սկզբուն-
քո րեն է ա կան է նրա բուն կոչ ման ու ը ստ այդմ` որ պի սու թյան, որում և̀  նրա ուսում նա-
սի րու թյան առար կայի ու կա տա րու մի, հիմ նո րոշ ևս մի առանձ նա հատ կու թյան բա ցո-
րո շու թյամբ ամ րա գրու մը։

15. Ի տար բե րու թյուն վե րոն շյալ եր կու խնդիր նե րին նպա տա կաուղղ ված հեր մենև-
տի կայի տե սու թյուն նե րի, ինչ պի սի՞ն է հեր մենև տի կայի, որ պես հենց գի տու թյուն, բուն 
իս կու թյա նը նպա տա կա մետ հայե ցա կար գը։ Ը ստ իս, հաս կաց ման դի տա վո րու թյան, 
կեր պա րա նման ու կա տա րու մի բուն խնդիրն, ար դարև, սկզբուն քո րեն ու նաև ուղ-
ղա կիո րեն այն չէ, թե ով է ասում, սա կայն դրա հետ մեկ տեղ̀  նաև այն չէ, թե ինչ է 
աս վա ծը, քան զի հե ղի նա կը և ուրեմն` նաև գրա վոր կամ բա նա վոր աս վա ծը կա րող 
են լի նել սխա լա կան։ Ի տար բե րու թյուն հեր մենև տի կայի նպա տա կային խնդրի հաս-
կաց ման հար ցում վե րո բե րյալ եր կու հա րա ցույ ցային կողմ նո րո շում նե րի հետևորդ 
կոնկ րետ մեկ նու թյուն նե րի կամ տե սու թյուն նե րի, «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» կամ 
«իմաս տու թյան հեր մենև տի կայի» սկզբուն քային նպա տա կը «բուն տեքս տում աս վա-
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ծը» կամ «հե ղի նա կային նկա տա ռյալ իմաս տը» հաս կա նալն ու մեկ նո րո շե լը չէ։ Եր կու 
դեպ քում էլ նրա հա մար հիմ նո րոշ ու սկզբուն քային խնդրա կար գը̀  դրան ցում և-կամ 
դրան ցով ներ կա իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որում և` իմաս տու թյան խոր
հուր դը բա ցա հայ տելն է։ Կա րե լի է ասել, որ հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան 
ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի խնդիրն է` ամե նայն աս վա ծում ու նաև աս ման 
կեր պում բա ցա հայ տել իմաս տու թյուն։ Մտ քի այս բա նաձևը կա րե լի է ամ րա գրել 
նաև առա վե լա գույն իր ը նդ հան րաց մամբ. հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան բուն 
խնդիրն է` կյան քի ու մշա կույ թի ամե նայն իրո ղու թյուն նե րում և կոնկ րե տո
րեն` նաև տեքս տամշա կույ թում աս վա ծում ու աս ման կեր պում բա ցա հայ տել 
իմաս տու թյուն։ Նախ ընտ րե լի է ու նաև պե՛տք է, որ այդ պի սին լի նի, ը նդ հան րա-
պես, հեր մենև տի կայի սկզբուն քային դի տա վո րու թյու նը̀  ինք նա հաս կա նալ, կա տա
րե լա գործ վել ու առա վե լա նալ հաս կա ցո ղա կան ձգտ ման, բա ցու թյան և հենց 
ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կա տա րու մի մեջ, որով և` այ սու հետ հաս կա նալ 
ոչ թե սոսկ այլ ը նտ րու թյուն ու տե սա կետ և հնա րա վոր իմաստ, այլ̀  այդ ամե
նում հաս կա նալ հենց իմաս տու թյուն։ Ը նդ մի ջե լով բուն հեր մենև տի կայի ինք նա-
հաս կաց ման, կո չու մի և ը ստ այդմ` դի տա վո րու թյան, ներ կեր պա րա նման ու կա տա-
րու մի և այդ կերպ` ան հրա ժեշտ ու նա խըտ րե լի գո յու թյան ու իս կու թյան վե րա բե րյալ 
խորհրդա ծու թյուն նե րը, հաս կաց ման նշա նա կե տային խնդրի բա նաձևի առն չու թյամբ 
նկա տենք, որ հենց այդ պի սին էր Մով սես Խո րե նա ցու̀  հայոց կյան քի ողջ եղե լու մից 
հաս կաց ման ար ժա նի և գրա վոր հյուս ման են թա կա պատ մու թյան ը նտ րու թյու նը և 
ը ստ այդմ` պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի հիմ նո րոշ սկզբուն քը̀  և՛ պատ մու թյան 
որոն ման, և՛ նախ նյաց կյան քի, մշա կույ թի հետ քե րի հե տա զո տու թյան ու գրա վոր կամ 
ան գիր աղ բյուր նե րի քննու թյան, և՛ բուն շա րա դրան քի։ 

Կա րե լի է ամ րա գրել, որ հեր մենև տի կան իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան 
և իր իս կու թյունն իրե նում ունե ցող, այ սու և` իր իս կա կան ու նաև նախ ընտ
րե լի գո յու թյան մեջ կա րող է հաս տատ վել, երբ իր որ պես այդ պի սին գո յու
թյան դի տա վո րու թյու նը, կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը ինք նա հաս կա նա 
որպես հասկացման ու մեկնաբանության անհրաժեշտ ու նախընտրելի կերպի 
բացահայտում և ապա` ը ստ այդմ իր կիրառությունում կա յա նա որ պես ոչ 
սոսկ այլ ը նտ րու թյան, տե սա կե տի և հնա րա վոր իմաս տի հաս կաց ման ու մեկ
նու թյան ար վես տի տե սու թյուն, այլ̀  այդ ամե նում ևկամ ամե նով իմա նա լի̀  
իմաս տու թյան հաս կաց ման ու մեկ նու թյան տե սու թյուն։ Այդ կերպ հնա րա վոր է 
դառնում նո րո վի հաս կա նալ ու իմաս տա վո րել հեր մենև տի կայի կո չումն ու բուն իս-
կու թյու նը և այդ կերպ` նախ ընտ րե լի ու իս կա կան գո յու թյու նը, որը ավան դա կան ու 
առա վե լան շա նակ` հենց միջ նա դա րյան հեր մենև տի կայի և ժա մա նա կա կից փի
լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի պո տեն ցիան, որում և` գի տա կան տե սու թյան 
իմ պուլ սը, իրենց կա յաց ման լրու մին բե րող փի լի սո փա յա կան հայե ցա կարգ ու 
նաև մե թո դա բա նու թյուն է։

 Պարզ է, որ հաս կա նա լով իս կու թյու նը հայ տող ճշմա րիտ իմաս տը և նրա նում` 
իմաս տու թյան խոր հուր դը, «իս կու թյան հեր մենև տի կան» կհաս կա նա նաև այդ եր կու-
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սում առ կա թե րու թյուն ներն ու թյու րու թյուն նե րը, ուս տի և̀  կհաս կա նա իս կու թյունն 
ու անիս կու թյու նը հայ տող իմաստ ներ։ Ը ստ ուղ ղա կի դի տա վո րու թյան` հաս կա նա-
լով աս վա ծում ու աս ման եղա նա կում մարդ կային կա րո ղու թյա նը մատ չե լի իմաս տու-
թյուն, դրա հետ մեկ տեղ ու առըն թեր, անուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ̀  առ ի հաս կա-
ցում է մատ չում նաև աս վա ծում ու աս ման եղա նա կում ներ կա անի մաս տու թյու նը ևս։ 
Հի րա վի, սկզբուն քային և ուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ իմաս տու թյան հաս կաց մամբ, 
կողմ նա կիո րեն կամ անուղ ղա կիո րեն հաս կաց վում է նաև թե րին ու թյու րը հե ղի նա կի 
նկա տառ ման` «տեքս տի հե ղի նա կային իմաս տա վոր ման», ինչ պես նաև հենց «տեքս-
տում բուն աս վա ծի»։ Եվ պետք է ասել, որ իս կու թյունն ու անիս կու թյու նը հայ տող այդ 
իմաստ նե րում հաս կաց վում է իմաս տու թյան ու անի մաս տու թյան միա խառն, միա հյուս 
ամ բող ջու թյուն ներ կա յաց նող այդ եր կու սի̀  «բուն տեքս տում աս վա ծի» ու «հե ղի նա-
կային նկա տա ռյալ իմաս տի» որ պի սու թյու նը ևս, սա կայն ար դեն սխա լի ազ դե ցու թյան 
մեջ չընկ նե լու, չկրկ նե լու ու հա վե լու մով հան դերձ չշա րու նա կե լու հնա րա վո րու թյունն 
իրե նում ունե նա լով ու ինք նա հաս կա նա լով։ Այս պի սով, ուղ ղա կիո րեն ու անուղ ղա-
կիո րեն հաս կաց վում է և՛ ամ բող ջա կան աս վա ծը` մա սամբ իրե նում պա րու նա կյալ 
իմաս տու թյամբ ու այլ ևս մա սամբ իրե նում պա րու նա կյալ անի մաս տու թյամբ հան-
դերձ, և՛ ով է ասո ղը` հե ղի նա կի ան ձի ան հա տա կա նու թյան առանձ նա հատ կու թյու-
նը, որ և է ա կա նո րեն նշա նա կա լի չա փով բնո րո շե լի է աս վա ծով ու աս ման կեր պով։ 

Ինչ պես և աս վեց, ան շուշտ, ար դեն իս կու թյուն է ներ կա յա նում նաև հենց «բուն աս-
վա ծի» կամ «հե ղի նա կային իմաս տա վոր ման» բա ցա հայ տու մը, սա կայն, «իս կու թյան 
հեր մենև տի կան» իր խնդրի կա տա րու մը սպառ ված չի դի տում` ճշ տո րո շե լով, թե բուն 
աս վա ծին կամ հե ղի նա կային նկա տա ռյալ իմաս տին որ չափ է հա մա պա տաս խան իր 
կող մից հաս կաց վող ու մեկ նո րոշ վող իմաս տը, այլ̀  իր խնդրա կար գում նկա տի ունի 
նաև սկզբուն քային այն հար ցա դրու մը, թե` քննու թյան առնվող «ի րո ղու թյան», 
«գոր ծի է ու թյան», «խնդրո բա նի» իս կու թյու նը որ չափ ստույգ և որ չափ ան
ստույգ գի տի̀  հաս կա նում ու մեկ նո րո շում է հենց ին քը` «բուն աս վա ծը» կամ 
«հե ղի նա կային նկա տա ռյալ իմաս տը»։ «Իս կու թյան հեր մենև տի կան» կոնկ րե-
տո րեն ուսում նա սի րե լով «աս վա ծը» կամ «հե ղի նա կի կող մից նկա տա ռյալ իմաս տը» 
և հա սու լի նե լով այդ իմաս տով ի հայտ եկող «գոր ծի է ու թյան» կամ «խնդրո բա նի» 
իս կու թյա նը, կանգ չի առնում, այլ̀  սկզբուն քային իր դի տա վո րու թյամբ հե տա մուտ 
է նույն այդ «գոր ծի բուն է ու թյան» կամ «խնդրո բա նի» պո տեն ցիայի ու նաև 
իրա գործ վա ծու թյան, ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի, մշտա պես ու առա
վե լա քայլ ի լրումն կա տա րե լու թյան տա նող հենց խոր քային իս կու թյան բա
ցա հայտ մա նը, որի հա մար և ձգ տում էր հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել «բուն հաս կաց-
ման ու մեկ նա բա նու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կեր պը», որի կի րա ռու թյամբ 
իսկ` աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ մարդ կու թյան կող մից 
նախ կի նում ար դեն որևէ չափ ու կերպ իմա ցյա լը̀  «տեքս տով բուն աս վա ծը» կամ դրա 
«հե ղի նա կային նկա տա ռյալ իմաս տը»։ «Իս կու թյան հեր մենև տի կան» իր հիմ նո րոշ ու 
սկզբուն քային այս կոչ մամբ ու դի տա վո րու թյամբ առաջ նորդ վե լով, հի րա վի, իր այդ 
նպա տա կայ նու թյամբ ուղ ղոր դյալ̀  իրա գոր ծում է «բուն հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու-
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թյան իս կու թյան բա ցո րո շում» (տե սա կա նը), որի կի րա ռու թյամբ և̀  տեքս տով «բուն 
աս վա ծի» կամ «հե ղի նա կային նկա տա ռյալ իմաս տի» քննա կան հաս կա ցում ու մեկ
նո րո շում (գործ նա կա նը) և, ան շուշտ, ուսում նա սի րում է նաև ամե նայն հնա րա վոր 
իս կու թյուն, որ և ի հայտ է գա լիս տվյալ «գոր ծի է ու թյան» կամ «խնդրո բա նի» 
վե րա բե րյալ տեքս տով բուն աս ված մտքից կամ հե ղի նա կային նկա տա ռյալ 
իմաս տից։ Եվ այդ հնա րա վոր է դառնում, քան զի հաս կա նա լով, թե` «ով է ասում» և 
թե` «ինչ է տեքս տում աս վա ծը», հաս կաց ման բուն կո չումն ու է ու թյու նը, այ սու և` 
դի տա վո րու թյու նը, ը ստ այդմ` կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը, բուն աս վա ծում 
աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի 
և այդ իմաս տում` հենց իմաս տու թյան հաս կա ցումն է։ 

16. Ֆր. Շլայեր մա խե րի̀  «ու նի վեր սալ հեր մենև տի կայի» և Վ. Դիլ թայի̀  հեր մենև-
տի կան որ պես «ո գու մա սին գի տու թյուն նե րի» մե թո դա բա նու թյուն առա ջա դրող ու 
հիմ նա վո րող հայե ցա կար գե րով իր նա խա պատ րաս տա կան փուլն է ունե ցել, ապա` Մ. 
Հայ դե գե րի «հիմ նա րար գո յա բա նու թյամբ»̀  հեր մենև տի կայի նոր հայե ցա կարգ է աց-
նող իր նշա նա կա լիու թյան չա փով կեր պա ցյալ որ պես «հեր մենև տի կա կան ֆե նո մե նո-
լո գիա (բ ներևու թա բա նու թյուն)», Հ.-Գ. Գա դա մե րի ու Պ. Ռիկյո րի̀  փի լի սո փա յա կան 
հեր մենև տի կայի ամ բող ջա կան հայե ցա կարգ ներ կա յաց նող եր կե րով ու հոդ ված նե-
րով ար դեն նույ նիսկ սկզբուն քային մշակ վա ծու թյամբ̀  իր կա յաց ման փուլն է մուտք 
գոր ծել «իս կու թյան հեր մենև տի կան»։ Ը ստ իս, «իս կու թյան հեր մենև տի կան» այժմ 
հնա րա վո րու թյուն ունի նաև ինք նա գի տակ ցել ու նույ նո րոշ վել որ պես այդ պի
սին, այ սինքն` իս կու թյան բա ցո րոշ ման դի տա վո րու թյու նը, կեր պա րա նումն ու 
կա տա րումն ունե ցող հեր մենև տի կայի հայե ցա կարգ, ուս տի և` ոչ սոսկ որ պես 
հաս կաց ման ար վեստ կամ մեկ նար վես տի տե սու թյուն, այլ̀  որ պես գի տու թյուն 
կամ գի տա կարգ։ Հեր մենև տի կայի̀  «իս կու թյան բա ցո րոշ մա նը կոչ վա ծու թյան ու կա-
տա րու մի հայե ցա կար գային կար գա վի ճա կով կա յա ցած այս գի տե լի քը Դա վիթ Ան-
հաղ թը կար տա հայ տեր «մա կա ցու թիւն» հաս կա ցու թյամբ և ուրեմն` հետևե լով նրան ու 
նաև Մ. Հայ դե գե րին, Հ.-Գ. Գա դա մե րին ու Պ. Ռիկյո րին, հնա րա վո րու թյուն ունենք հեր-
մենև տի կայի այս կար գա վի ճա կում կա յա ցու մը հաս կա նալ որ պես հենց փի լի սո փա
յու թյուն։ «Իս կու թյան հեր մենև տի կան» աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի 
բո վան դակ տի րույ թը և մարդ կային իրո ղու թյուն նե րում` ողջ մշա կույ թը, որում նախ-
ընտ րե լիո րեն հենց տեքս տային մշա կույ թը, և այդ ամե նում` «իս կու թյան և հաս կաց-
ման, ապա նաև մեկ նա բա նու թյան փոխ հա րա բե րակ ցու թյու նը» ինք նա հաս կա նում է 
որ պես իր ուսում նա սի րու թյան առար կա յա կան տի րույթ։ Ի սկ այդ փոխ հա րա բե րակ-
ցու թյու նում հաս կաց ման ու մեկ նու թյան մեջ իս կու թյան գո յու թյան ու հենց ներ կա յու-
թյան, որ և կն շա նա կի̀  իս կու թյան կա յաց ման ու ներ կա յու թյան մեջ հաս տատ ման, բա-
ցո րո շու մը «իս կու թյան «հեր մենև տի կան» ինք նա հաս կա նում է որ պես իր կա տա րում։ 

Կա րե լի է հս տակ ամ րա գրել, որ «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» բուն կո չումն 
ու իս կու թյու նը հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե
լի կեր պի և ը ստ այդմ` բա նա վոր կամ գրա վոր աս վա ծի իս կու թյու նը հայ տող 
իմաս տի, որում և` հենց իմաս տու թյան տե սու թյուն լի նելն է։
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 Ի սկ կոնկ րե տո րեն` «ի մաս տու թյան հեր մենև տի կան» հաս կաց ման ու մեկ նա
բա նու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կեր պի իմաս տու թյան, որով և` բա
նա վոր կամ գրա վոր աս վա ծում պա հյալ և հենց աս վա ծով` ուղ ղա բա նու թյամբ 
կամ այ լա բա նու թյամբ հայտ նյալ իմաս տու թյան հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու
թյան տե սու թյուն կամ հայե ցա կարգ է։ 

Ի մի բե րե լով վե րոա սա ցյա լը, ը ստ իս, կա րե լի է ամ րա գրել, որ ը նդ հան րա պես` 
հեր մենև տի կայի և հատ կա պես` «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» ու այդ հենքով 
ներկատարելագործյալ «իմաս տու թյան հեր մենև տի կայի» իդե այի ու հայե ցա
կար գի բուն կո չու մը, դի տա վո րու թյունն ու կա տա րումն է` բա ցո րո շել հաս կաց
ման ու մեկ նա բա նու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կեր պի և ը ստ այդմ` 
ամե նայն գոյի ու հենց մշա կույ թի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որում և` 
իմաս տու թյան խոր հուր դը։ 

Այս կերպ բա ցո րո շե լով, ը նդ հան րա պես, հեր մենև տի կայի̀  հաս կաց ման ու մեկ նա-
բա նու թյան հայե ցա կար գի բուն կո չումն ու իս կու թյու նը, հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռնվում 
նկա տել, որ ավանդական ու նաև փիլիսոփայական հեր մենև տի կայի կա յաց ման ողջ 
իրա կան ըն թաց քը և պատ մա կան եղե լու մը, ը ստ է ու թյան, նրա որ պես «իս կու թյան հեր-
մենև տի կա» և «իմաս տու թյան հեր մենև տի կա» ինք նա հաս կաց մանն ու ինք նա կա յաց-
մա նը նա խա պատ րաս տու թյուն էր։ 

Աս վեց, որ ը ստ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նում ըն դուն ված տե սա կե տի, հեր-
մենև տի կան որ պես ուրույն գի տա կարգ է ներ կա յա նում Ֆր. Շլայեր մա խե րի «ու նի վեր-
սալ հեր մենև տի կա յում», քան զի նրա հայե ցա կարգն իրե նում ունի, որ պես գի տու թյուն 
կա յաց ման հա մար ան հրա ժեշտ, իր ուսում նա սի րու թյան ու կի րա ռու թյան զա նա զան 
ոլորտ նե րի̀  աստ վա ծա բա նա կան, փի լի սո փա յա կան, բա նա սի րա կան, պատ մա կան, 
իրա վա բա նա կան, ... նկատ մամբ համ ընդ հա նուր առար կա յա կան տի րույթ` հաս
կաց ման ողջ խնդրա կար գը, սկզբունք նե րը, օ րի նա չա փու թյուն նե րը, որոնք 
սկզբուն քո րեն բնո րոշ են մարդ կային մտքին և ուրեմն` համ ընդ հա նուր են նրա մտքին 
առնչ վող բո լոր բնա գա վառնե րում։ Զար մա նա լի է, սա կայն, ը ստ իս, առա վել հս տա-
կու թյամբ հեր մենև տի կան կա յա ցել է որ պես «իս կու թյան հեր մենև տի կա» և ուրեմն` 
ճշմար տո րեն որ պես գի տու թյուն` ոչ թե Ֆր. Շլայեր մա խե րի հայե ցա կար գում, այլ̀  միջ-
նա դա րում և փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի ժա մա նա կա կից ավան դույ թում` Հ.-Գ. 
Գա դա մե րի ու Պ. Ռիկյո րի հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գե րում։ Ի նչ պես և նա խորդ 
են թա վեր նա գրում տո ղա տա կային հղու մի մեջ աս վեց, «իս կու թյան հեր մենև տի կա» 
բա ռեզ րը ստեղ ծել և առա ջին ան գամ գոր ծա ծել եմ իմ ատե նա խո սու թյու նում` «Իս-
կու թյան գո յու թյան պրոբ լե մը Հ.-Գ. Գա դա մե րի փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայում» 
(2000թ.), որը և որ պես մե նա գրու թյուն հրա տա րակ վել է «Հանս-Գե որգ Գա դա մե րի 
փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կան» խո րա գրով, և այն տեղ ուսում նա սի րու թյան ար-
դյուն քում այդ հաս կա ցու թյամբ բնո րոշ վել է Գա դա մե րի հեր մենև տի կայի հայե ցա կար-
գը224։ Հե տա գա յում իմ մեկ այլ̀  դեռևս ան տիպ «Բաց հեր մենև տի կայի կա յա ցու մը» մե-

224 Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, «ԳԱԹ», Եր., 
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նա գրու թյու նում այդ հաս կա ցու թյու նը գոր ծած վել է նաև Պ. Ռիկյո րի հեր մենև տի կայի 
հայե ցա կար գի նկատ մամբ, որը փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի հաս կա ցու թային 
կա ռույ ցի է ա կա նո րեն նշա նա կա լի ներ քին փո փո խու թյուն նե րով հան դերձ` իրա գործ-
վել է որ պես Հ.-Գ. Գա դա մե րի «գո յու թե նա կան» ու Վ. Դիլ թայի «էպիս տե մո լո գիա-
կան» հայե ցա կար գե րի միա հյու սու թյուն225, այս կերպ, ի տար բե րու թյուն փի լի սո փա-
յա կան հեր մենև տի կայի նա խորդ ուս մունք նե րի, ար դեն իր ամ բող ջա կան տե սու թյամբ 
կա յա նա լով որ պես «բաց հեր մենև տի կա» և հենց «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» առա-
վել կա տա րե լա գործ ված ու նախ ընտ րե լի հայե ցա կարգ։ Հի րա վի, նրա «տեքս տի ֆե-
նո մե նո լո գիա կան հեր մենև տի կայի» հայե ցա կար գում իրա գործ վում է «բա ցու թյուն», 
որը և հա ղո դակ ցա կա նու թյուն ու ըն կա լու նա կու թյուն է հա ղոր դում նրան աստ վա ծա-
շնչյան էկ զե գե տի կայի և, ը նդ հան րա պես, գի տա մեկ նու թյու նը (էկ զե գե տի կան) որ պես 
մե թոդ ունե ցող ու նաև հենց փի լի սո փա յա կան նշա նա կա լիու թյուն ունե ցող գի տա կար-
գե րի̀  սե միո լո գիայի, կա ռուց ված քա բա նու թյան, հո գե վեր լու ծու թյան և դրա հետ մեկ-
տեղ̀  նաև փի լի սո փա յա կան ուղ ղու թյուն նե րի̀  «ֆե նո մե նո լո գիայի» (Է. Հու սեռլ), «գա-
ղա փա րա խո սու թյան քննա դա տու թյան» (Յու. Հա բեր մաս), «վեր լու ծա կան փի լի սո փա-
յու թյան» (Լ. Վիտ գենշ տայն) նկատ մամբ226։

 Սա կայն, հարկ է նաև նշել, որ «իս կու թյան հեր մենև տի կան» Հ.-Գ. Գա դա մե րի ու 
Պ. Ռիկյո րի հայե ցա կար գե րում իր սկզբուն քային հիմ նա դրու թյամբ հան դերձ` ներ կա 
է ոչ հենց այդ կերպ իր ան վան մամբ։ Կա րե լի է նաև ասել, որ նրանց ուս մունք նե րում 
«իս կու թյան հեր մենև տի կան» ներ կա է իր բո վան դա կու թյան և հենց իմպ լի կա ցիա-
նե րի ոչ լիո վին բա վա րար ու հետևո ղա կա նո րեն մշակ ված բա ցո րո շու թյամբ, առա վել 
ևս` ոչ ամենևին և ոչ էլ հս տա կամ տո րեն որ պես նաև «իմաս տու թյան հեր մենև տի կա» 
իր ներկատարելագործյալ վե րա կա տա րու մով։ Եվ երբ «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» 
իդե այի դի տա վո րու թյամբ ար դեն նաև հե տըն թաց խորհր դա ծող վե րաքննու թյան է 
առնվում հեր մենև տի կայի նա խա պատ մու թյունն ու Դան հաուե րից սկզբնա վոր վող 
պատ մու թյու նը, ապա` ան հրա ժեշ տու թյուն է նկատ վում նախ վե րա նայել նրա պատ-
մա կան կա յաց ման փու լե րի այդ կերպ բա ժա նու մը և այդ իդե այի տե սան կյու նից նո րո-
վի վե րա հաս կա նալ ու վե րա մեկ նո րո շել հեր մենև տի կայի ձեռք բե րում նե րի ողջ պատ-
մու թյու նը, քան զի «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» որո շա կիո րեն կա յաց ման հիմ քեր, 
պո տեն ցիա և իրա գործ վա ծու թյան որևոր կեր պեր ու չա փեր են նկատ վում և՛ ան տիկ 
շրջա նում, և՛ միջ նա դա րում, և՛ հե տա գա յում։ 

2006, էջ 211, 217, 220:
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արդի աշխարհում, գիտա ժողովի նյութեր, «Եվրոպրինտ», Եր., 2013, էջ 193. Քոչարյան Ռ., Պ. Ռիկյորի 
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մար տա հրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ, միջազգային գիտաժողով, 
ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 23:
226 Տե՛ս Ricoeur P., The hermeneutical function of distanciation – Ricoeur P., Hermeneutics and the 
Human Sciences, Cambridge University Press, Cambridge. London. New York, էջ 131:
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Այս ամե նի հետ մեկ տեղ հարկ է նաև ամ րա գրել, որ ավան դա կան և ապա` փի լի-
սո փա յա կան հեր մենև տի կայի բո լոր այդ հայե ցա կար գե րում և կոնկ րե տո րեն` սույն 
մե նա գրու թյան մեջ սկզբուն քո րեն կի րառ վող̀  միջ նա դա րյան քրիս տո նյա սուրբ հայ-
րե րի և Հ-Գ. Գա դա մե րի ու Պ. Ռիկյո րի հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գե րում կա պո-
տեն ցիա, մտքի ին տեն ցիա, ապա գային հղված մտքի իմ պուլս և է ա կան չա փով նաև 
իրա գործ վա ծու թյուն` հեր մենև տի կայի պատ մա կան գո յու թյան մեջ ամ րա գրե լու և շա-
րու նա կա բար կա տա րե լա գործ վող ըն թաց քի հնա րա վո րու թյան, ան հրա ժեշ տու թյան 
ու նախ ընտ րե լու թյան մեջ ևս տես նե լու ու բա ցո րո շե լու «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» 
ներ կա յու թյունն ու հե ռան կա րը։ «Իս կու թյան հեր մենև տի կայի»̀  դա սա կան և ապա` 
նաև փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի ավան դույթ նե րում սկզբուն քային կա յաց ման 
նա խա դրյալ նե րը և հիմ նա դրու թյու նը, ը ստ է ու թյան, շատ լավ նա խա պատ րաս
տու թյուն են` հեր մենև տի կայի բո վան դակ խնդրա կար գի ու գո յու թյան` ան հրա ժեշտ 
ու նաև առա վե լա չափ նախ ընտ րե լի դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նման ու կա տա րու մի, 
կա տա րե լա գործ վող ներ կա յու թյուն ու հե ռան կար բա ցո րո շե լու հա մար։ Այդ նա խա-
դրյալ նե րը և Գա դա մե րի ու Ռիկյո րի կող մից ար դեն նաև հիմ նա դրու թյու նը սկզբուն-
քային ու է ա կան նա խա պատ րաս տու թյուն են` այժմ ար դեն ուղ ղա կիո րեն իր այդ
կերպ ան վան մամբ, բուն կոչ մամբ և ը ստ այդմ` բո վան դա կու թյամբ որ պես 
«իս կու թյան հեր մենև տի կայի» ուրույն գի տա կարգ ու հենց «իմաս տու թյան 
հեր մենև տի կա» նրա կա տա րե լա գործ ված ինք նա հաս կաց ման ու գոր ծառնու
թյան և, այդ պի սով, տե սա կան ու գործ նա կան երկ միաս նու թյամբ կա յաց ման 
հա մար։

17. «Ի մաս տու թյան հեր մենև տի կան» հիմ նա րար և ունի վեր սալ մե թո դա բա նա
կան հայե ցա կարգ է մշա կու թա բա նա կան և հենց տեքս տամշա կու թային ամե նայն 
ուսում նա սի րու թյուն նե րի, պատ մա գի տու թյան ու ամե նայն գի տու թյուն նե րի, փի լի-
սո փա յու թյան ու փի լի սո փա յու թյան պատ մու թյան հա մար։ Ի նչ պես և կան խանշ վեց 
նե րա ծու թյու նում, նրա նում առա ջադրվող հար ցա դրու թյամբ̀  գի տա կան խորհր դա-
ծու թյուն նե րի ոլորտ վերս տին մուտք է գոր ծում հե տաքր քիր խնդրա կարգ` ուսում նա-
սի րել բուն գի տու թյան և հենց իմաս տու թյան ներ քին կա պը և գի տա կան գի տե լի քում 
բա ցո րոշ ներ կա յաց նել իմաս տու թյան խոր հուրդ ներ։ Եվ հարկ է ամ րա գրել, որ մարդ
կային մտքի կո չումն է` ուսում նա սի րե լով բնույ թով զա նա զան իրո ղու թյուն
ներ` հա սու լի նել իս կու թյուն հայ տող իմաս տու թյան, իր այդ փոր ձա ռու թյան, 
որում և` հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման, ստու գու թյամբ ու ը նդ հան րա կա նու
թյամբ կա յաց նե լով ամե նայն բա նա կան ու պի տա նի ար վեստ և գի տու թյուն։ 
Ա մե նայն գի տու թյուն ունի և պե՛տք է ունե նա, որ պես իր գո յու թյան հա մար հիմ նո րոշ 
և ունի վեր սալ մե թո դա բա նա կան սկզբունք, իս կու թյան ու իմաս տու թյան հաս կաց ման 
ու մեկ նո րոշ ման խնդի րը։

 Ը նդ հան րա պես, գի տու թյան է ա կան ու հիմ նա րար խնդիրն է` հաս կա նալ և մեկ-
նո ղա բար բա ցո րո շել մարդ կային հաս կաց ման կա րո ղու թյա նը մատ չե լի իմաս տու թյու-
նը̀  ճշմար տու թյու նը (տե սա կա նը) և բա րին (գործ նա կա նը)։ Եվ բուն գի տու թյու նը` 
իս կա կան ու կա տա րյալ, որին և հարկ է ձգ տեր ու ներ քուստ կա յա ցյալ ու կեր
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պա ցյալ̀  աճեր ոչ միայն բո լոր` նախ կին ու նաև մեր այժ մյան, այլև ամե նայն` 
եղե լա կան ու այլ ևս հնա րա վոր ժա մա նակ նե րի գի տու թյու նը, ամե նայն ճշմար
տու թյունն (տե սա կա նը) ու բա րին (գործ նա կա նը) իրե նում բո վան դա կող իմաս
տու թյա՛ն գի տու թյունն է` ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան։ Քան զի իր իս կու թյունն 
իրե նում ունե ցող և ուրեմն` իս կա կան ու կա տա րե լու թյան ձգ տող գի տու թյու նը հենց 
իմաս տու թյան գի տու թյուն է։ Ի սկ եթե գի տու թյունն ու մաս նա վո րա պես` պատ
մա կան գի տու թյու նը հե տա մուտ չէ իմաս տու թյան ու հենց իմաս տու թյան գի
տու թյուն չէ, ապա` չգի տի և որևէ ինչ ու չգի տի իս կու թյուն և այն ամե նը, ին չը 
կար ծում ու հա վակ նում է, թե` գի տի, սխալ գի տի̀  չգի տի այն պես, ինչ պես պի
տո էր գի տե նալ։ Գի տու թյունն այն ժամ, այն կերպ ու այն չափ է ճշմար տու թյամբ գի-
տու թյուն, երբ ինք նա հաս կա նում ու կա յա նում է որ պես աստ վա ծային ու մարդ կային 
իրո ղու թյուն նե րի և-կամ ամե նայն գոյի գո յու թյան որևէ մաս նա վոր ոլոր տի իս կու թյու-
նը հայ տող իմաս տի, որում և̀  իմաս տու թյան գի տու թյուն։ 

18. Հարկ է սկզբուն քո րեն ամ րա գրել, որ իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի, որում 
և` «պա հյալ» իմաս տու թյան խոր հուր դի հեր մենև տի կա կան հար ցա դրումն ու 
բո վան դակ խնդրա կար գը հիմ նա դրում, ադեկ վա տո րեն կա յաց ման ու կա տա
րու մի է ուղ ղոր դում մարդ կային միտ քը` ամե նայն գի տու թյուն ու բա նա կան 
ար վեստ և հենց պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն։ Ար դարև, ամե նայն գի տու-
թյուն սկս վում է գոյի գո յու թյան հաս կաց ման խնդրից և կա տա րու մի է գա լիս այդ հաս-
կաց ման ձեռք բեր մամբ։

 
Ա մե նայն բո վան դա կային` ոչ զուտ ձևա կան գի տու թյուն և այդ թվում նաև պատ մու թյու նը 

սկս վում է ամե նայն գոյի̀  աշ խար հի, որում և` մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի, 
ժա մա նա կի մեջ եղե լու թյան հաս կաց ման խնդրից և կա տա րու մի գա լիս այդ հաս կաց ման ձեռք-
բեր մամբ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ։ Բա նա սի րու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` լեզ վա բա նու թյու-
նը սկիզբ է առնում հետևյալ խնդրից` հաս կա նալ բա նա վոր և գրա վոր լեզ վով աս վա ծը և 
ունե նա լով այդ խնդի րը որ պես իր գո յու թյան սկզբնա վո րում, նախ` սկ սում է ուսում նա սի րել լե-
զուն` մի ջո ցը, հաս կա նա լու հա մար դրա մի ջո ցով աս վա ծը, որով և հա սա նե լու իր կա տա րու մին։ 
Սո ցիո լո գիան սկզբնա վոր վում է այն հար ցա դրու թյամբ, թե` ինչ պես հաս կա նալ մշա կու թո
րեն կամ սո ցիա լա կա նո րեն նշա նա կա լի իրո ղու թյուն նե րը, և ապա` այդ հար ցա դրու թյամբ 
որոն վող իս կու թյու նը հաս կա նա լու հա մար ադեկ վա տո րեն կեր պա րան վե լով որ պես գի տա հե-
տա զո տու թյուն կամ հենց գի տա կարգ և այդ կերպ` իս կու թյան հաս կաց ման հար ցա դրու թյանն 
ու որո նու մին ադեկ վատ մի ջոց, և ապա` իր բուն կա տա րու մին է հա սա նում այդ հար ցին որ պես 
պա տաս խան` իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որում և` իմաս տու թյան խոր հուր դը հաս կա նա լով ու 
մեկ նո ղա բար բա ցա հայ տե լով և իրե նում այդ իմաս տու թյունն ունե նա լով։ Ի սկ ձևա կան գի տու-
թյուն նե րի ու հենց մա թե մա տի կայի առն չու թյամբ կա րե լի է նշել, որ նրանք ևս, ուսում նա սի րե լով 
ժա մա նա կային ու տե սա նե լի և-կամ ան ժա մա նա կային ու ան տե սա նե լի գոյի գո յու թյան առանձ-
նա հատ կու թյուն ներ, սկս վում են ամե նայն գոյի գո յու թյան` ինչ պես ժա մա նա կայի նի և հենց 
եղե լա կա նի ու այս կերպ` քա նա կա վոր ու ձևա վոր բո լո րու թյան, այն պես էլ̀  ան ժա մա նա
կայի նի և հենց գոյո ղու թյան հնա րա վո րի ու այս կերպ` ան քա նակ ամե նայ նի, առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րի հաս կաց ման խնդրից և կա տա րու մի գա լիս այդ հաս կաց ման ձեռք բեր մամբ ու 
մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ։
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 Իս կու թյուն հայ տող իմաս տու թյան նա խա կոչ վա ծու թյուն, ը ստ աստ վա ծային 
նա խախ նա մու թյան, և իմա ցյալ կո չում, ը ստ մարդ կային հաս կա ցո ղա կան կա րո ղու-
թյան, ամե նայն գի տու թյուն նե րի հետ հա մա տեղ ունի նաև պատ մու թյու նը։ Պատ մու-
թյու նը խնդիր ունի հաս կա նա լու նշա նա կա լի եղե լու թյան իս կու թյու նը, ուս տի և̀  
սկզբնա վոր վե լով այդ հար ցադր մամբ, դրան ադեկ վա տու թյամբ ինք նա կազ մա կերպ-
վում է որ պես պատ մա հե տա զո տու թյուն ու պատ մա գի տու թյուն` դառնա լու հա մար 
եղե լու թյան իս կու թյու նը հաս կա նա լու հար ցա դրու թյա նը հա մա պա տաս խան մի ջոց 
ու տեխ նի կա, ապա գա իր ար դյուն քում որ պես իր կա տա րում ունե նա լով այդ հար ցի 
պա տաս խա նին հա սա նե լը։ Ի մի բե րե լով վե րոա սա ցյալն ու եզ րա կաց նե լով` կա րե լի 
է ասել, որ հեր մենև տի կան և հենց «իս կու թյան կամ իմաս տու թյան հեր մենև
տի կան» պատ մու թյան և ը նդ հան րա պես` ամե նայն գի տու թյան, փի լի սո փա յու
թան ու փի լի սո փա յու թյան պատ մու թյան հետ իր ներ քին փոխ հա րա բե րակ ցու
թյու նում հիմ նա դրում, կա յաց նում ու կա տա րու մի պսա կին է հասց նում դրանց 
որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը և ուրեմն` ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի գո յու
թյան բուն իմաս տն ու իմաստությունը։



ԳԼՈՒԽ 2 

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻԴԵԱՆ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ 
ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳՈՒՄ

1. Մովսես Խորենացին և պատմության խնդրակարգը

«Խո րե նաց ւոյն ջանքն էր ճշմա րիտ պատ
մու թիւն գրել,  վասն զի բուն պատ մու թյան հո
գին ալ ճշմար տու թիւնն է»:

Ղևոնդ Ա լի շան227

«Պատ մու թյան մար մի նը մարդ կային ինք
նու թյան,  կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու մի պա
տումն ու գիրն է,  իսկ պատ մու թյան հո գին` 
իմաս տու թյու նը»:

«Գի տու թյունն այն ժամ, այն կերպ ու այն
չափ է ճշմար տու թյամբ գի տու թյուն, երբ ինք
նա հաս կա նում ու կա յա նում է որ պես աստ վա
ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի ևկամ 
ամե նայն գոյի գո յու թյան որևէ մաս նա վոր 
ոլոր տի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի, որում և` 
իմաս տու թյան գի տու թյուն»:

Ռ. Ք.

1.  Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կը հե տա զոտ վել է զա նա զան 
առում նե րով և բա նա սի րա կան, պատ մա գի տա կան, աղ բյու րա գի տա կան բնույ թի հե-
տա զո տու թյուն նե րում առա վե լա չափ քննու թյան են առնվել պատմ վող փաս տա կան 
նյու թին առնչ վող խնդիր նե րը: Հետազոտվել են պատ մա կան աղ բյուր ներն ու հնա-
րա վոր ազ դե ցու թյուն նե րը, միջ լեզ վային` բա ռա- և-կամ լեզ վա-կա ռուց ված քային 
փոխառն չու թյուն նե րը, այդ կերպ ու այդ չափ նաև իմաս տային փոխ ներ թա փան ցում նե-
րը, պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի ժա մա նա կա գրա կան հա մա կար գը, պատ մու-
թյան բո վան դա կու թյու նը հայտ նա բե րե լու «տեխ նի կան» և, այ նուա մե նայ նիվ, ոչ բո-
վան դակ «իս կը» այն է ա կա նի, որ կա րող է վե րա բե րել «պատ մու թյան էվ րիս տի կային», 
այ սինքն` ը ստ Գ. Շպե տի̀  «պատ մա կան ճշմար տու թյա նը տա նող ուղի նե րին»228: Ի սկ 
քննության առնել եր կում պատմ վող զուտ փաս տա կան նյու թը, կն շա նա կի̀  ուսում նա սի-
րել սոսկ «պատ մու թյան մար մի նը»: Կա րե լի է նույ նիսկ ամ րա գրել, որ մաս նա գի տա-
կան գրա կա նու թյու նում առա վե լա չափ հե տա զոտ վել են «պատ մու թյան մարմ նի» բա-
ղա դրա տար րե րը: 

227 Ղևոնդ Ալիշան, Մովսես Խորենացի և իր հայոց պատմությունը – Երկեր, Եր., 1981, էջ 142:
228 Шпет Г. Г., История как предмет логики – Историко-философский ежегодник, М., 1988, с. 292.
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Աշ խար հի, որում և̀  կյան քի, իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի̀  «նյու թե ղեն-իմաս-
տային» կամ «մարմ նե ղեն –ո գե ղեն» միա ցյալ-ամ բող ջա կան բնու թյան գո յու թյու նը 
որ պես այդ պի սին նույ նո րոշ վել (ի դեն տի ֆի կաց վել) է նրա առա վե լա պես նյու թե ղեն 
և-կամ մարմ նե ղեն բա ղա դրա տար րի հետ, և իրա դար ձու թյան իս կու թյու նը պատ մե լը 
հան գեց վել է նրա երկ միաս նա կան կազ մու թյան սոսկ նյու թե ղեն ևկամ մարմ նե
ղեն բա ղա դրա տար րը մտա ռող ու հենց դրան «նույ նա ցող» իմաս տի պատ մու-
մին: Թերևս ոչ միշտ, բայց և առա վե լա պես, «ե ղե լու թյուն նե րի իս կու թյուն» ասե լով, 
որ պես այդ պի սին գի տակ ցո րեն հաս կաց վում էր հիմ նա կա նում ուղ ղա կի ու բա ռա ցի 
և-կամ այ լա բա նա կան այն իմաստ նե րը, որոն ցում մտառ ված է եղե լու թյան ար տա քին 
փաս տա կան կեր պը: Եվ այդ կն շա նա կի, որ եղե լու թյան ար տա քին փաս տա կան կեր-
պի հետ ուղ ղա կի իմաս տի նույ նա կան լի նե լու բնույ թից գայ թակղ վե լով և հաս կաց ման 
ձգ տող մտքի որո նու մի մեջ, կար ծես, այլևս մտո վի «կու րա նա լով», մո ռաց վում էր, որ 
սկզբուն քո րեն հաս կաց վում և որ պես տեքստ ու կոնկ րե տո րեն` հենց պատ մա
կան տեքստ` ար ձա նագր վում են ոչ թե իրա դար ձու թյուն նե րը` ան ցո ղիկ իրենց 
բնու թյամբ, այլ̀  դեպ քե րի նշա նա կու թյուն նե րը ևկամ իմաստ նե րը229: Քան զի 
այն, ինչ ձգ տում ենք հաս կա նալ, ոչ թե իր բնույ թով ան ցո ղիկ իրա դար ձու թյու նը կամ 
պա տա հարն է որ պես այդ պի սին, այլ̀  նշա նա կու թյու նը, որը մնա յուն է230:

 Կա րե լի է ասել, որ իր բնույ թով «նուրբ» այս ճշմար տու թյանն ան հա ղորդ մտքի տե-
սո ղու թյամբ և հե տա զո տա կան որո նու մի իրա գործ մամբ̀  պատ մա գի տու թյունն ու բա-
նա սի րու թյու նը իրենց կո չու մից ու իս կու թյու նից այ լա կերպ վե լով, առա վել հա ճախ ներ-
կա յում են իրենց անիս կա կան գո յու թյամբ, որի պատ ճա ռով և̀  պատ մու թյունն ը նդ-
հուպ մինչև այժմ առա վե լա պես հաս կաց վում է որ պես «դեպ քե րի պատ մու թյուն», 
այլ ոչ̀  «ի մաստ նե րի պատ մու թյուն» (Մով սես Խո րե նա ցի, Պ. Ռիկյոր և այլն), իսկ 
բա նա սի րու թյու նը հաս կաց վում է որ պես «լեզ վա գոր ծու նե ու թյան իրո ղու թյուն նե
րի կամ փաս տե րի բա նա սի րու թյուն», այլ ոչ̀  «լեզ վա գոր ծու նե ու թյան իմաստ
նե րի բա նա սի րու թյուն»: Պատ մու թյու նը, բա նա սի րու թյու նը ու նաև այլ գի տու թյուն-
ներ, ան շուշտ, ոչ իրենց պո տեն ցիայով, այլ̀  իրենց այդ կերպ իրա գործ ման պա րա գա-
յում, այ սինքն` իրենց իս կու թյու նից ունայ նա ցյալ և ուրեմն` անիս կա կան գո յու թյու նում, 
չեն ներ կա յա նում ու հաս կաց վում որ պես այդ ամե նի (պատ մու թյան դեպ քում` ինք-
նին իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի, բա նա սի րու թյան դեպ քում` ինք նին լեզ վա կան 
իրո ղու թյուն նե րի, սո ցիո լո գիայի դեպ քում` ինք նին սո ցիա լա կան և-կամ սո ցիա լա կա-
նո րեն նշա նա կա լի իրո ղու թյուն նե րի, մշա կու թա բա նու թյան դեպ քում ինք նին մշա կու-
թային և-կամ մշա կու թո րեն նշա նա կա լի իրո ղու թյուն նե րի,…) բուն նշա նա կու թյան 
կամ իմաս տի բա ցա հայտ մա նը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, ձգ տող, որո

229 Տե՛ս Ricoeur P., The model of the text: meaningful action considered as a text – Hermeneutics and 
the Human Sciences, Cambridge, 1982, էջ 199. տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Բանախոսության և տեքստի 
առանձ նահատկությունները Պ. Ռիկյորի «տեքստի ֆենոմենոլոգիական հերմե նև տիկայի» հայեցա կար-
գում – Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր, Եվրոպրինտ, Եր., 2013, էջ 196:
230 Տե՛ս Ricoeur P., The hermeneutical function of distanciation – Hermeneutics and the human Scien ces, 
Cambridge, 1982, p. 134:
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նող ու հա սու գի տու թյուն ներ: Ա ռա վել ճշգր տե լով ու բա ցո րո շե լով` կա րե լի է ասել, 
որ պատ մու թյու նը, բա նա սի րու թյու նը, սո ցիո լո գիան, մշա կու թա բա նու թյու նը… իրենց 
անիս կա կան գո յու թյան պա րա գա յում չեն ներ կա յա նում որ պես այդ ամե նում ևկամ 
ամե նով պա հյալ ու հա ղոր դյալ, բազ մա բո վան դակ ու մեկմիաս նա կան իս կու
թյուն հայ տող իմաստ նե րի, իսկ այդ իմաստ նե րում` հենց իմաս տու թյան, ը ստ 
մարդ կային կա րո ղու թյան, ձգ տող, որո նող ու հա սու գի տու թյուն ներ:

2. Կա րե լի է և հենց հարկ է նկա տել, որ բա նա սի րա կան, պատ մա կան և աղ բյու-
րա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը, որոն ցում քննու թյան են առնվել ու առա վե լա չափ 
հե տա զոտ վել Մով սես Խո րե նա ցու եր կում պատմ վող փաս տա կան նյու թի, «պատ մու-
թյան մարմ նի» բա ղա դրա տար րե րը, զուտ մի ջոց և սոսկ նա խա պատ րաս տու թյուն
ներ են տեքս տում և-կամ տեքս տով աս ման բեր ված բուն իմաս տի ու հենց իմաս
տու թյան հաս կաց ման ու մեկ նու թյան հիմ նային ու առանց քային դի տա վո րու թյու նը 
կա տա րու մի բե րե լու հա մար: Ի նչ պես և ակ նարկ վեց նա խորդ գլ խում, պատ մու թյունն 
ուսում նա սի րե լով մարդ կային ինք նու թյու նը, կյանքն ու մշա կույ թը, ը ստ է ու թյան, հաս-
կա նում ու մեկ նո րո շում է այդ ամե նի հո գե-մարմ նա վոր կամ իմաս տա-նյու թե ղեն 
երկ միաս նա կան գո յու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաստն ու խոր հուր դը: Ար դարև, 
մարդ կային ինք նու թյունն ու կյան քը իրեն ցում ներ հայ տում են հո գեմարմ
նա վոր երկ միաս նա կան գո յու թյուն, իսկ բո վան դակ մշա կույ թը, որում և` գրա
մշա կույ թը, նյու թե ղե նում կեր պա ցյալ իմաստ է` հոգևո րու թյան ներ կա յու թյուն 
աշ խար հում, այդ կերպ` իր գո յու թյու նում հատ կո րոշ վե լով իմաս տանյու թե ղեն 
երկ միաս նու թյամբ: Եվ աստ զուտ նյու թե ղե նին, մարմ նա կա նին ու փաս տա կան 
բա ղա դրի չին առնչ վո ղի որոն ման, ատ րի բու ցիայի ու հաս տա տագր ման նկատ մամբ 
հնա գի տա կան, ար վես տա բա նա կան, լեզ վա մշա կու թային կամ բա նա սի րա կան (լեզ-
վա բա նա կան, լեկ սի կա կան, ոճա կան…), աղ բյու րա գի տա կան և պատ մա գի տա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րը, ը ստ է ու թյան, նա խա պատ րաս տու թյուն ներ են մշա կույ թում 
կեր պա ցյալ իմաս տի հաս կաց ման ու մեկ նու թյան, որով և̀  մարդ կային ինք նու թյունն 
ու կյան քը հնա րա վո րու թյուն է ունե նում իմաս տու թյամբ ներկրթու թյան և հո գե կե ցույց 
ու կե նա րար իր գո յու թյան: Բո լոր այդ բնույ թի հե տա զո տու թյուն նե րը չեն կա րող լի նել 
ինք նան պա տակ, և իրենց գո յու թյան իմաստն ու ար ժեքն ունե նալ հենց միայն իրեն-
ցում: Արդ̀  չլի նե լով ամենևին ինք նան պա տակ ու իրենց որ պես թե ուրույն գո յու թյամբ̀  
ար դեն իսկ ինք նին ար ժեք, դրանք մշա կույ թում կեր պա ցյալ իմաս տի և իմաս տու թյան 
հաս կաց մանն ու մեկ նա բա նու թյա նը նա խոր դող ու նա խա պատ րաս տող կար գըն
թաց ներ (պ րո ցե դու րա ներ) են և հենց այդ նա խա պատ րաս տու թյան հա մար 
իսկ առա ջա ցել ու իրենց կա տա րումն ունեն: 

3. Ա մե նայն պատ մու թյուն լեզ վա մշա կու թային իրո ղու թյուն է, կա րե լի է 
նաև ասել̀  բա նա վոր ու գրա վոր տեքս տա մշա կու թային ավան դու թյուն: Ի սկ 
լեզ վա մշա կու թային ամե նայն ար տա հայ տու թյա նը, բա նա վոր կամ գրա վոր տեքս տա-
մշա կու թային ավան դու թյա նն ուղղ ված սկզբուն քային` առաջ նային ու վերջ նային 
հար ցա դրու մը, որով հիմ նա ցյալ ու պայ մա նա վոր ված` առա ջա նում են այլ ևս հար-
ցեր, հետևյալն է` ի՞նչ է բուն աս վա ծը: Սկզ բուն քային այդ հար ցադր ման մեկ այլ̀  
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առա վել խոր ու ճշգ րիտ բա նաձև է հետևյա լը̀  ի՞նչ իս կու թյուն(ներ) է(են) մարդ կային 
ինք նու թյան հաս կաց ման սի րուն, ջան քին ու խոր քին մատ չե լի դառնում տեքս տա-
մշա կու թային ավան դու թյամբ աս վա ծում և-կամ աս վա ծով: Տվյալ տեքս տում և-կամ 
տեքս տով բուն աս վա ծում, ինչ պես նաև աս ման կեր պում և-կամ աս ման հենց 
այդ կեր պով իս կու թյուն հայ տող ի՞նչ հնա րա վոր իմաստ, որում հենց իմաս տու թյուն 
է ներ կա յա նում ու բա ցա հայ տե լի դառնում մարդ կային հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու-
թյան կա րո ղու թյա նը: Կոնկ րե տո րեն Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի 
նկատ մամբ իր կի րա ռու թյամբ̀  վե րոա սա ցյա լը կն շա նա կի, որ պատ մա կան այս եր կի 
առն չու թյամբ սկզբուն քային, հարկ է նաև ասել̀  առաջ նային ու վերջ նային խնդի րը 
հետևյալն է. իր յու րո վի պատ մա կան աղ բյուր նե րով ու հնա րա վոր ազ դե ցու թյուն նե-
րով, բա ռա- և-կամ լեզ վա-կա ռուց ված քային բնույ թի միջ լեզ վային փո խառն չու թյուն-
նե րով, իմաս տային փոխ ներ թա փան ցում նե րով, ժա մա նա կա գրա կան հա մա կար գով, 
պատ մու թյան բո վան դա կու թյու նը հայտ նա բե րե լու «տեխ նի կայով» և ամ բող ջա կան 
պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գով հան դերձ, եր կում և-կամ եր կով բուն աս վա ծում 
իս կու թյուն հայ տող ի՞նչ հնա րա վոր իմաստ, որում` հենց իմաս տու թյուն է ներ
կա յա նում մարդ կային հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան կա րո ղու թյա նը: 

4. Արդարև, բա նա վոր կամ գրա վոր լեզ վա և հենց տեքս տա մշա կու թային 
իրո ղու թյուն նե րի առն չու թյամբ սկզբուն քային` առաջ նա ու վերջ նան պա տա
կային, խնդի րը բուն աս վա ծի, իսկ աս վա ծում` հենց իմաս տու թյան հաս կա
ցումն է: Աս վածն ուղ ղա կիո րեն վե րա բե րում է ամե նայն գրա կան` գի տա կան կամ 
գե ղար վես տա կան, ստեղ ծա գոր ծու թյան: Մարդ կային ինք նու թյանն ու կյան քին հո-
գե կե ցույց ու կե նա րար բո վան դակ մշա կույ թի և հենց տեքս տա մշա կույ թի գոր ծե րը 
ստեղծ վել են` սկզբուն քո րեն իսկ կոչ ված ու հղված լի նե լով ժա մա նա կա կից նե րի ու 
սե րունդ նե րի հաս կաց ման ու իմաս տաց ման սի րուն ու ջան քին: Միջ նա դա րյան հայ 
գրա կան ավան դու թյան և այդ թվում` պատ մա կան եր կե րի ու կոնկ րետ հենց Մով սես 
Խո րե նա ցու պատ մա կան եր կի նկատ մամբ ևս վե րոա սա ցյա լը նույ նո րեն կն շա նա կի, 
որ սկզբուն քային խնդի րը տեքս տում բուն աս վա ծի, իսկ աս վա ծում` հենց իմաս
տու թյան հաս կա ցումն է:

 Բա նա վոր և-կամ գրա վոր աս վա ծում իս կու թյուն հայ տող իմաս տի և այդ իմաս տում` 
հենց իմաս տու թյան խորհր դի բա ցա հայտ ման նպա տա կային հիմ նախնդրի լուծ մա նը 
հա սա նե լու հա մար, որ պես մի ջոց, են թա կարգ վա ծու թյուն ու նա խա պատ րաս տու թյուն, 
որ պես իսկ մաս նա վոր ու մի ջան կյալ խնդիր ներ ու հար ցա դրում ներ, հար կավ, առա ջա-
նում են բա նա սի րա կան, պատ մա գի տա կան, աղ բյու րա գի տա կան և այլ հե տա զո տու-
թյուն նե րի թե մա տիկ խնդրա կար գե րը, որոնց նախ կին ու նաև այժ մյան իրա գոր ծում-
նե րին ենք առնչ վում այդ գի տու թյուն նե րի ներ կա յում: Եվ այդ բնույ թի բո լոր հե տա-
զո տու թյուն ներն իրենց կոչ մա նը հա մա պա տաս խան են դառնում ու իրենց ճշմա րիտ 
իմաստն են ձեռք բե րում, այ սինքն` իրեն ցում ներ կա ունե նա լով իրենց իս կու թյու նը̀  
ունայ նու թյան չեն մատն վում, եթե բո լոր իրենց ձեռք բե րում նե րով ու հենց նա խա պատ-
րաս տու թյուն նե րով շարժ, իսկ ար դեն անինք նա կան շեղ վա ծու թյան ու այ լա կերպ վա-
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ծու թյան պա րա գա յում` դարձ է կա տար վում առաջ նային ու հիմ նա րար խնդրին` տեքս-
տում և-կամ տեքս տով աս վա ծի հաս կաց ման, մեկ նա բա նու թյան ու իմաս տաց ման 
դի տա վո րու թյանն ու կա տա րու մին: Այդ կերպ ամե նայն այդ նա խա պատ րաս տու թյուն-
նե րը որ պես իրենց նպա տա կային վերջնակա տա րու մի բե րող «պ սակ» և իրենց գո յու-
թյունն իմաս տա վո րող են ունե նում հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան կա տա րու մը: 
Է ա կան է նաև նկա տել, որ տեքս տի իմաս տային ու հենց իմաս տա սի րա կան քննու թյու-
նը, տեքս տում աս ման բեր վող իս կու թյան ամ բող ջա կան ու մեկ-միաս նա կան իմաս տի̀  
հաս կաց մամբ ու մեկ նա բա նու թյամբ բա ցա հայ տու մը, ի ճշգր տում և ի լրումն զուտ 
աղ բյու րա գի տա կան, բա նա սի րա կան, լեզ վա բա նա կան, պատ մա կան ուսում նա սի րու-
թյուն նե րի և ը ստ այդմ` եզ րա կա ցու թյուն նե րի, իր ներդ րու մը կա րող է ունե նալ և նոր 
հնա րա վո րու թյուն ներ ու տե սա դաշտ կա րող է ապա հո վել, մաս նա վո րա պես, եկե ղե ցա-
կան ավան դու թյամբ Մով սես Խո րե նա ցուն վե րագր ված տեքս տե րի միջև փո խառն չու-
թյուն նե րի բա ցա հայտ ման, ինչ պես նաև «պատ մային ինք նու թյան», գր ման ժա մա նա-
կաշրջա նի ատ րի բու ցիայի խնդիր նե րում կողմ նո րոշ վե լու հա մար:

 Կա րե լի է և նույ նիսկ ավե լին` ան հրա ժեշ տու թյուն ու նաև նախ ընտ րե լի պի տո յա-
կա նու թյուն է հաս կա նալ, որ բա նա սի րու թյու նը, պատ մա գի տա կան և պատ մա փի լի-
սո փա յա կան հե տա զո տու թյուն նե րը կո չում ու իս կու թյուն ունեն և իրենց իս կու
թյունն իրեն ցում ունե ցող գո յու թյամբ, որ և կն շա նա կի̀  իրենց իս կա կան գո
յու թյամբ, կա րող են ներ կայել մի միայն այն պա րա գա յում, եթե իրենց ուսում նա սի-
րու թյանն ու հաս կաց մա նը են թա կա «բան»-ի ը նտ րու թյու նում իրենց հա մար հիմ նա
րար ու հե ռան պա տա կային խնդիր ճա նա չեն և իրենց ինք նա հաս կա ցումն ու ուղ-
ղորդ վա ծու թյու նը կա յաց նեն դե պի պատ մա տեքս տային մշա կույ թի երկ միաս նա կան 
բնու թյան` իմաս տային-նյու թե ղեն, («ո գե ղեն-նյու թե ղեն» կամ «հո գե-մարմ նա վոր») 
գո յու թյան բուն դի տա վո րու թյան, ը ստ այդմ` կեր պա րա նու մի ու կա տա րու
մի իս կու թյան ու իմաս տու թյան խոր հուր դի բա ցա հայ տու մը: Բա նա սի րա կան 
և պատ մա կան գի տու թյուն ներն ու հե տա զո տու թյուն ներն իրենց այդ կերպ ինք նա
հաս կաց ման պա րա գա յում հնա րա վո րու թյուն են ունե նում ներ կա յա նալ իրենց իս
կա կան գո յու թյամբ և ոչ այլևս իրենց գո յու թյան անիս կու թյամբ` մի միայն այն-
ժամ ու այն չափ, որ ժամ ու որ չափ իրենց խնդրա կար գե րը կհաս կա նան ու կո րո շար-
կեն` են թա կարգ ված «ի մաս տու թյան հաս կաց ման» սկզբուն քային հար ցա դրու թյա նը, 
այլ կերպ ասած` «բուն աս վա ծի և այդ աս վա ծում` հենց իս կու թյուն հայ տող 
իմաս տի, իսկ այդ իմաս տում` իմաս տու թյան խորհր դի հաս կաց ման» խնդրին: 
Ամփոփելով վերոասացյալը̀  կարելի է ամրագրել, որ այդ գի տու թյուն ներն ու հե տա-
զո տու թյուն ներն իրենց կոչ մա նը հա մա պա տաս խան գո յու թյամբ կա րող են լի նել, եթե 
որ պես մեր ձա վոր խնդիր ու կա տա րում ճա նա չե լով ու իրա գոր ծե լով առա վե
լա պես «պատ մու թյան մարմ նի» իս կու թյան բա ցա հայ տու մը, պատ մու թյան իս-
կու թյան` մարդ կային իմա ցա կան կա րո ղու թյա նը հա սա նե լի լրի վու թյունն ու կա տա րե-
լու թյունն այլևս սկզբուն քո րեն չեն շրջա նա կի ու սահ մա նա փա կի միայն այդ կերպ ու 
այդ չափ բա ցո րո շե լիու թյամբ:



192      Գլուխ 2. Պատմության իդեան Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում

5.  Գի տու թյուն նե րի հա մար է ա կան հատ կու թյուն է և դրանք որ պես իսկ իմաս
տու թյան գի տու թյուն է աց նող է` լի նել ոչ միայն հե տա զո տա կան, այլև սկզբուն քո-
րեն ուսում նա սի րող ուղ ղորդ վա ծու թյամբ: Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ աս վա ծը: Իս կու թյան 
իրենց որո նում նե րում գի տու թյուն նե րին ու հե տա զո տու թյուն նե րին հարկ է որ պես «իս-
կու թյուն» հաս կա նալ ու բա ցա հայտ ման են թա կա դի տար կել ոչ սոսկ որ պես «փաստ» 
նույ նո րո շե լի իրո ղու թյու նը, աստ կոնկ րետ` պատ մա կան «հետ քը», որ և իրա գոր ծում 
է «հե տա զո տու թյու նը» որ պես այդ պի սին: Հարկ է ուղ ղորդ ված լի նել, դի տա վո րու-
թյուն ու կա տա րում ունե նալ̀  որ պես «իս կու թյուն» բա ցա հայ տել ոչ թե սոսկ փաս տը, 
այլև խորհր դա ծու թյան են թա կա դի տար կե լով այն, հաս կա նալ̀  առ ի ուսումն ու 
ներկրթու թյուն հենց իմաս տը և դրա նում` հնա րա վոր իմաս տու թյան խոր հուր դը, որ 
և «պա հյալ է» աս վա ծում ու «ի հայտ դառնա լու» հնա րա վո րու թյան է մատ չում հաս-
կաց ման ձգ տող մարդ կային հո գու և մտքի բա նա կա նու թյա նը: Ու սում նա սեր հո գին, 
միտքն ու գի տու թյունն են, որ իս կու թյուն ու հենց իմաս տու թյուն որո նող իրենց դի տա-
վո րու թյամբ̀  ունակ և ուղ ղորդ ված են ոչ միայն սոսկ հե տա զո տու թյան, այլև խորհր
դա ծու թյան` իմաս տու թյան խոր հուր դի հաս կաց ման ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման, 
որով և, որ պես իրենց կեր պա րա նում ու կա տա րում, դառնում են ուսում նա ռու հենց 
իմաս տու թյան, կա յա նա լով ու կա տա րե լա գործ վե լով որ պես իմաս տա սեր հո գի ու 
միտք և հենց իմաս տու թյան գի տու թյուն կամ ուսում նա սի րու թյուն:

 Հար ցի քննա կան խորհր դա ծու թյան այս կերպ հետևո ղա կան ըն թաց քով է հնա րա-
վո րու թյուն ըն ձեռնվում ասել, որ բա նա սի րա կան, պատ մա կան և այլ գի տու թյուն ներն 
անհրաժեշտորեն ու նաև նախընտրելիորեն ուսումնառու, ներկատարելագործվող ու 
այդկերպ` «իմաստացող» գոյությամբ կա րող են ներ կայել և «ի մաս տու թյան գի տու-
թյան» իրենց կոչ մա նը հա սա նել̀  իս կու թյան իրենց որո նու մը, հաս կա ցումն ու մեկ-
նա բա նու թյունն այլևս սկզբուն քո րեն չշրջա նա կե լով ու չսահ մա նա փա կե լով սոսկ 
պատ մու թյան «մարմ նի» ու փաս տա կա նի հե տա զո տու թյամբ, այլև պատ մու
թյան «հո գու» ուսում նա սի րու թյամբ: Բո լոր այդ գի տու թյուն նե րը իս կու թյան ու 
իմաս տու թյան ուսում նա սի րու թյան ուղ ղորդ վա ծու թյուն ունե ցող իրենց դի տա վո րու-
թյամբ և ը ստ այդմ` կեր պա րան մամբ ու կա տա րու մով` կա րող են մատ չել մարդ կային 
իմա ցա կան կա րո ղու թյա նը հա սա նե լի լրի վու թյանն ու կա տա րե լու թյա նը, պատ մու
թյան իս կու թյու նը ճա նա չե լով որ պես բազ մա բո վան դակ ու մեկմիաս նա կան և 
ուրեմն` պատ մու թյան «մարմ նի» իրենց մեր ձա վոր խնդիրն ու կա տա րու մը` դեռ 
միայն նա խա պատ րաս տա կան, իսկ գի տա կան մտքի ուսում նա սի րու թյան, իմաս տա-
խույզ քննու թյան, խորհր դա ծու թյան ու հաս կաց ման հե ռա վոր խնդիր ու կա տա րում 
ճա նա չե լով պատ մու թյան «հո գու», այն է` ուսում նա սիր վող եր կի բո վան դակ` 
ուղ ղա բա նող ևկամ այ լա բա նող նշա նա կու թյամբ, ը ստ մարդ կային կա րո ղու
թյան, բա ցա հայ տե լի հոգևոր իս կու թյունն ու իմաս տու թյան խոր հուր դը:

 Վե րոա սա ցյա լին որ պես է ա կան հա վե լում, կա րե լի է նաև նկա տել ու ամ րա գրել, որ 
բո լոր այդ բնույ թի հե տա զո տու թյուն նե րը պատ մա կան տեքս տը հիմ նա կա նում դի տում 
են որ պես ան վա նում կյան քի եղե լու թյան փաս տե րի և տեքս տն ըն թեր ցում ու վեր լու-
ծում ան վա նումփաստ կա ռուց ված քով: Պատմական տեքստը չի կայանում որպես 
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փաստերի անվանումներով բաղադրյալ և որպես այդպիսին ինքն իրեն որոշարկող 
նկարագրություն: Գուստավ Շպետն այս առնչությամբ գրում է. «Նկարագրությունը, 
սակայն, չի սահմանափակվում պարզ անվանմամբ, այն նաև պահանջում է 
հասկացում, այսինքն` նկարագրության մեջ մտնող անվանումների նշանակության` 
իմաստների ու նպատակների ցուցանում. նկարագրությունն անհրաժեշտորեն 
կապված է մեկնաբանության հետ»231: Հիրավի, կյան քի նախ կին ու եր բեմն նաև հե-
ղի նա կի ներ կա յում շա րու նա կա կան նշա նա կա լի եղե լու մի վե րա բե րյալ պատ մո ղա-
բար աս վա ծը և հենց նկարագրությունը հարկ է դի տար կել ոչ սոսկ որ պես այդ եղե-
լու մի անուն, ուս տի և այդ աս վա ծով` որ պես իս կու թյուն բա ցա հայ տե լի տես նել միայն 
եղե լու մի փաս տա կա նու թյու նը, այդ կերպ` «պատ մու թյուն» գի տու թյու նը կողմ նո րո շե-
լով զուտ իր մեր ձա վոր խնդրի, այն է` պատ մու թյան «մարմ նի» հե տա զո տու թյա նը: 
Սկզ բուն քո րեն ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լիո րեն պի տո յա կան է` աս վա ծում որո նել, 
հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել նաև տվյալ եղե լու մի իմաս տը, որում և̀  որ պես 
հիմ նո րոշ ու նպա տա կային հե ռա վոր խնդիր` հենց հնա րա վոր իմաս տու թյան խոր-
հուր դը: Գրա վոր ևկամ բա նա վոր լեզ վով աս ված իմաս տի և դրա նում` հենց 
իմաս տու թյան հաս կաց ման խնդի րը հիմ նա րար է բա նա սի րա կան, պատ մա
կան ու աղ բյու րա գի տա կան բնույ թի բո լոր հե տա զո տու թյուն նե րի ու գի տու
թյուն նե րի առա ջաց ման հա մար: Ի սկ իմաս տու թյան հաս կաց ման կա տա րու
մը նպա տա կա կետ է և ուրեմն` բո լոր այդ բնույ թի գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
ջանքն ու ար դյուն քը, որ պես «առ հաս կա ցում» նա խա պատ րաս տու թյուն ու մի ջոց, 
նպա տա կային ամ բող ջի տե սա դաշ տում իր մաս նա տե ղի ու մաս նա չա փի և ուրեմն` 
մաս նա վոր նշա նա կու թյան մեջ տե սա նել ու որո շար կել ըն ձե ռե լով, դրանք իմաս տա վո-
րող ու պսա կող նպա տա կային լրումն է: Քան զի ը ստ Գրի գոր Տղայի և փոքր-ինչ լրաց-
մամբ̀  նաև ը ստ Սոկ րա տի, եթե որևէ ոք իր ան ձին ու իր գի տեց մա նը վստա հա
նա լով ասի, թե` այ սինչ մա սը գի տի (և ուրեմն` այդ ին չի մասնագետ է), ապա` 
գի տի՞ նա, արդյոք, թե` ինչ պես պի տո է այդ մա սը գի տե նալ̀  ամ բող ջին ան գի
տա նա լով և ամ բող ջի տե սա դաշ տում այդ մասն իր չա փի ու նշա նա կու թյան 
մեջ չտե սա նե լով ու հա սու չդառնա լով:

6.  Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի նկատ մամբ XIX դա րի երկ րորդ 
կե սից ի վեր սկզբնա վոր վել և ապա` նաև շա րու նա կու թյուն է ունե ցել «գերքննա դատ», 
որ և̀  քննա դա տա մոլ, մո տե ցու մը: Մի միայն քննա դա տա կա նու թյան տր ված լի նե լու 
պա րա գա յում և այդ կերպ` սոսկ հա կա ռա կու թյան ոգով ու մո լու թյամբ̀  ըն թեր ցողն ու 
հե տա զո տո ղը, որ պես հետևանք, մնում է ան հա ղորդ տեքս տից` հաս կաց ման ձգ տող 
ամեն քին հղված ու նաև մեզ դի մող ավան դու թյա նը: Այս կերպ քննա դա տա կա նու-
թյան դեպ քում ոչ-ճշմա րիտ կան խա դա տու թյամբ ու այլևս ոչ ադեկ վատ բա ցու թյամբ̀  
սկզբուն քո րեն իսկ իրա գործ վում է իմաս տու թյուն չո րո նող մո տե ցում, և տեքս տում 
և-կամ տեքս տով աս ման բեր վող իս կու թյու նը հնա րա վո րող իմաս տին ու իմաս տու-

231 Шпет Г., История как проблема логики: критические и методологические исследования. 
Материалы. В 2-х частях. «Памятники исторической мысли», М., 2002, с 847-848.
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թյան խորհր դին ան հա ղորդ թեր ու նաև թյուր հաս կա ցում, որի մա սին` գի տա կան 
քննու թյամբ ու պատ ճառնե րի բա ցա հայտ մամբ, բնո րո շող գնա հա տա կան նե րով ու 
ճշգրտում նե րով հան դերձ, մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ խոս վել է բազ միցս232:

 Ժա մա նա կա կից հայ պատ մա գի տու թյու նը XIX դա րում իր սկզբնա վո րու մից 
ի վեր «պատ մու թյան մարմ նի» իմա ցու թյա նը հե տա մուտ իր մո տե ցումն ու հե տա
զո տա կան խնդի րը մեզ ավանդ ված տեքս տե րի նկատ մամբ, ը նդ հուպ մինչև այժմ, 
ձևա կեր պել է որ պես նախ կի նում պատմ ված բո վան դա կու թյան ճշգր տում: Այս 
խնդի րը սահ ման վում և իմաս տա վոր է ձևա կերպ վում ը ստ այն նպա տա կի, որին և հե-
տա մուտ է ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյու նը̀  վե րա կազ մել նախ կի նում տե ղի 
ունե ցա ծի հան րա գու մար պատ մա գրա կան լի նե լու թյու նը233 և այդ կերպ բա
ցա հայ տել աշ խար հի ու կյան քի հա վաս տի̀  իր իսկ ժա մա նա կում եղե լու թյու
նը: Արդի պատ մա գի տու թյան մա սին խո սե լիս` ոչ ճշմա րիտ կան խա դա տու թյամբ 
մտած վում է, թե իր մո տեց ման և սկզբուն քային ու բո վան դակ հե տա զո տա կան խնդրի 
այս կերպ սահ մա նու մը հայոց պատ մու թյան նոր ու նաև ժա մա նա կա կից գի տու թյա-
նը բնո րոշ ինք նա հաս կա ցում ու առա վե լու թյուն է, որ և ձևա կեր պում է հայոց պատ-
մու թյու նը որ պես գի տու թյուն իր ժա մա նա կա կից կար գա վի ճա կով: Նաև մտած վում 
է, թե` հայոց պատ մու թյունն իր հե տա զո տա կան նպա տա կային խնդրի, նրա ը նդ գրկ-
ման ծա վա լի ու մո տեց ման իմաստ նե րի այդ կերպ հաս կաց մամբ ու բա ցո րոշ սահ ման-
մամբ̀  առա վել է ներ կա յա նա լի դառնում որ պես քննա կան պատ մու թյուն: Ա վե լին, 
ոչ-ճշմա րիտ կան խա դա տու թյամբ̀  քննա կա նու թյու նը, որ պես էմ պի րիկ և տե սա կան 
պատ մա գի տու թյան որա կա կան առանձ նա հատ կու թյուն, առա վե լա չափ բնո րոշ ու վե-
րա գրե լի է դիտ վում ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյա նը և նրա հնա րա վո րու թյուն-
նե րին: Հայե ցա կե տային հա վակ նու թյամբ կա րող է մտած վել և հենց մտած վում է, թե 
հայ պատ մա կան միտքն ու իր ար դյունք̀  հայոց պատ մու թյունն իր այս կերպ ինք նա-

232 Տե՛ս Саркисян Г. Х., Введение – Мовсес Хоренаци, История Армении, Ер., 1990, էջ XXIII-
XXXV. նույնը հայերեն տե՛ս Սարգսյան Գ. Խ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմությունը» (Երևան, 
1991) – Պատմագիտական Հետազոտություններ, Եր., 2006, էջ 23-35. Մուշեղյան Ա., V դարի հայ 
մատենագրության ժամանակագրական խնդիրներ, ատենախոսություն` բանասիր. գիտ. դոկտորի գիտ. 
աստիճանի հայցման համար, Եր., 1996, էջ 5, 43-48, «գերքննադատների» փաստարկների քննարկումն 
ու սնանկության բացահայտումը տե՛ս նաև հետագա էջերում. նույնը առավել ընդարձակ տե՛ս Մուշեղյան 
Ա., Մովսես Խորենացու դարը, Եր., 2007, էջ 9-18, և աստ նույնպես «գերքննադատների» փաստարկների 
բովանդակային քննարկումը, սնան կու թյան բացահայտումն ու տեքստում ասվածի առավել ադեկվատ 
ընթերցանությունը, ինչպես նաև հաղորդվող պատմական տեղեկությունների ուղիղ հասկացման ու 
մեկնա բանու թյան տեսա կետի նորովի հիմնավորումը տե՛ս գրքի ողջ շարադրանքում: Այս առնչությամբ` 
նույնպես երկի ողջ բովանդակությունում տե՛ս նաև Այվազյան Ա., Հայաստանի պատմության 
լուսաբանումը ամերիկյան պատմագիտության մեջ (քննական տեսություն), Եր., 1998. Թոփչյան Ա., 
Մովսես Խորե նացու հունական աղբյուրների խնդիրը, Եր., 2001. տե՛ս նաև Դանիելյան Ն., Մովսես Խորե-
նացու «Պատմութիւն Հայոց»-ի պատմահոգևոր համակարգը և Աստվածաշունչը, Եր., 2011, էջ 6-7 ու այլ 
ևս էջերում` մեջբերվող և-կամ քննարկվող համապատասխան տեղիների վերաբերությամբ: 
233 Տե՛ս Քոչարյան Ռ. Խ., Պատմության մեկնողականությունը և Մ. Խորենացու «Պատմութիւն 
Հայոց» աշխատության իմաստասիրող առանձնահատկությունը (գ. Օշական) 1998թ. կոնֆերանսում 
կարդացված զեկուցման հոդվածային տարբերակը – «Ռուբիկոն», Եր., 2/10/2006, էջ 5. տե՛ս նաև 
Խուդինյան Գ., Տարեգիրների ժամանակը [խմբագրական] – «Վեմ»  համահայկական հանդես, 2011 
թիվ 1 [33] հունվար-մարտ, էջ 5:
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հաս կաց մամբ̀  մուտք է գոր ծել մի նոր փուլ և ար դեն իրա վա սու ենք խո սել հայ պատ
մա գի տու թյան մա սին` գի տու թյան ժա մա նա կա կից իմաս տով: Սա կայն, ժա մա նա-
կա կից պատ մա գի տու թյան և կոնկ րե տո րեն` հայ պատ մա գի տու թյան այդ կերպ ինք-
նա հաս կա ցումն իրե նում ունի թյուր հաս կա ցում, քանզի պատ մա գի տու թյան ժա մա-
նա կա կից կեր պա փո խու թյու նը դեռևս չի ներ կա յա նում որ պես նրա ավան դու թյան ու 
որա կի սկզբուն քային ինք նա կա տա րե լա գոր ծու թյուն: Ին չո՞ւ: 

Այս առն չու թյամբ նախ` հարկ է ամ րա գրել, որ մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու 
մշա կույ թի և, ը նդ հան րա պես, մարդ կային իրո ղու թյուն նե րում ամե նայն գոյի ուսում-
նա սի րու թյան խնդրա կար գում մարդ կային մո տեց մա նը սկզբուն քո րեն ներ հա տուկ և, 
մաս նա վո րա պես, նաև հա յա գի տու թյա նը բնո րոշ ամե նայն թե մա նե րի պատ մա կա
նա ցու մը կա րող է ունե նալ և իրա պես ունե ցել է ոչ միայն դրա կան (նա խորդ գլ խում 
ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց վեց), այլև բա ցա սա կան նշա նա կու թյուն: Ո ՞րն է բա ցա-
սա կա նը: Պատ մու թյու նը և պատ մա կա նա ցու մը` որ պես մարդ կային մտքի ան
զեր ծա նե լի զո րու թյուն, կյան քի կոչ վե լով որ պես մարդ կային իրո ղու թյուն նե
րի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի, որում և` իմաս տու թյան բա ցա հայտ ման ան
հրա ժեշտ ու նաև ան խու սա փե լի ճա նա պարհ ու հենց մի ջոց, դար ձել է մի միայն 
(ի նք նա)ն պա տակ և, կար ծես` որ պես կա նոն, իրե նում սպա ռել ու ամ փո փել ժա
մա նա կա կից պատ մա գի տու թյու նը:

 Հի րա վի, էմ պի րիկ պատ մու թյան կոնկ րետ հե տա զո տա կան պրակ տի կա յում 
պատ մա խույզ որոն ման ու «պատ մե լի քի» ժո ղով ման խնդրում մարդ կային ինք նու-
թյան, կյան քի ու մշա կույ թի իրո ղու թյուն նե րի էմ պի րիկ տր վա ծու թյան հնա րա վո րու-
թյուն ներն այլ էին միջ նա դա րում և սկզբուն քո րեն ոչ նույ նա կան այժ մյան պատ մա գի-
տու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րին: Եվ այ նուա մե նայ նիվ, ճշմա րիտ չի լի նի ասել, թե 
ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյունն ը ստ ամե նայ նի ու է ա կան գե րա զան ցու թյուն 
հա վաս տող այն պի սի մի առա ջըն թաց ունի պատ մու թյան դի տա վո րու թյան, «պատ մե-
լի քի» ը նտ րու թյան և «պատ մե լի քի» իս կու թյանն ադեկ վատ «պատ մու մի» ու ըն թեր ցո-
ղին ներ կա յաց ման բո վան դակ խնդրա կար գում, որով և̀  պատ մու թյունն առա վե լա պես 
է հնա րա վո րու թյուն ու կա տա րում ունե նում «ըն թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» ժա մա-
նա կա կից նե րին ու սե րունդ նե րին բա ցա հայ տել հենց այն իմաս տը, որ և կոնկ րե տո րեն 
Մով սես Խո րե նա ցու եր կում մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի 
նախ կին և եր բեմն նաև հե ղի նա կին ժա մա նա կա կից ներ կա յում շա րու նա կա
կան կամ գու ցե միայն նշա նա կա լի ու հենց այդ կերպ` ներ կա յա կից եղե լու մի 
իս կու թյուն հայ տող իմաս տու թյունն է:

7.  Ժա մա նա կա կից հայ պատ մա գի տու թյունն այս նույն շրջա նից ի վեր̀  իր նպա-
տա կի, հե տա զո տա կան խնդրի ու մո տեց ման մեջ սկզբուն քո րեն շեշ տադրված ունի 
«ե ղե լու թյուն նե րի հա վաս տիու թյան» խնդի րը, ոչ-բա ցո րոշ կեր պով պատ մա կան 
եղե լու թյուն նե րի հա վաս տիո րեն բա ցա հայ տումն ան հրա ժեշ տա բար պայ մա նա վոր ված 
ու հա սա նե լի դի տե լով ան ցյա լի իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի հա մայն բո լո
րու մի վե րա կազ մու թյան հա մա տեքս տում: Այդ առու մով` ժա մա նա կա կից հայ պատ-
մա գի տու թյան վե րա բեր մունքն ու ան դրա դար ձը քրիս տո նե ա կան մի ջին դա րե րի մեր 
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պատ միչ նե րին կա րե լի է բնո րո շել որ պես միջ նոր դա վոր ված. նրանց եր կե րում պատմ-
վա ծի նկատ մամբ հաս տատ վում է հա վաս տիու թյան խնդրով միջ նոր դա վոր ված հա-
րա բե րու թյուն: Ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյու նում մի ջին դա րե րի մեր պատ միչ նե-
րի եր կե րում պատմ վա ծի նկատ մամբ հաս տատ վում է «հա վաս տիու թյան» հաս կա ցու-
թյան բո վան դա կու թյան (ի մա` «հա վաս տիու թյան» իդե այի)` ան տիկ հու նա կան ու նաև 
մի ջին դա րե րի քրիս տո նե ա կան ը մբռ նում նե րից զա նա զան վող յու րո վի ու նոր մեկ նա-
բա նու թյուն իրե նում հայ տող տե սու թյամբ միջ նոր դա վոր ված հա րա բե րու թյուն: 

8. Այ նինչ, մարդ կային ինք նու թյանն ու կյան քին նշա նա կա լի եղե լու թյուն նե
րի որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը, ը ստ մարդ կային յու րո վի տե սա
նու թյան ու ըն կա լու մի, հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման կա րո ղու թյան, պատ մե
լու դի տա վո րու թյունխնդի րը պատ մա գի տու թյա նը հա տուկ է եղել ի սկզբա նե: 
Սա կայն, «ե ղե լու թյուն նե րի իս կու թյա նը» հա սու լի նելն ու պատ մե լը որ պես պատ մու-
թյան հիմ նախնդիր ճա նաչ վե լով հան դերձ, 19-րդ դա րից ի վեր «իս կու թյուն» հաս կա-
ցու թյամբ նշ վող բո վան դա կու թյու նը բա ցո րոշ վել է առա վել աղ քա տիկ, միա կող մա նի 
ու ստո րին իմաս տով` որ պես «հա վաս տիու թյուն», ը նդ որում, այդ հաս կա ցու թյան 
յու րո վի ու առա վել ժա մա նա կա կից իմաս տով: Հարկ է նկատի ունենալ, որ «ե ղե լու-
թյուն նե րի իս կու թյուն» ասե լով և պատ մու թյան մեջ որ պես հաս կաց ման, մեկ նո ղա բար 
բա ցա հայտ ման ու այս կերպ պատ մե լու խնդիր տե սա նե լով կյան քի բո վան դակ եղե-
լու մի նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի որ պես այդ պի սին` իրենց բնու-
թյանն ադեկ վատ գո յու թյան իս կու թյու նը, պատ մու թյու նը գործ ունի առա վել հա րուստ 
իմաս տային բո վան դա կու թյան հետ, քան սոսկ «հա վաս տիու թյու նը»: Պատ մու թյան 
քննա կան իմաս տա սի րու թյու նը մե նա գրու թյու նում իրա գործ վե լով ը ստ «իս կու թյան 
հեր մենև տի կայի», որի ներկատարելագործմամբ և̀  «ի մաս տու թյան հեր մենև տի կայի» 
հայե ցա կար գի, հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում նկա տել, որ և՛ «իս կու թյան», և՛ նրա 
նեղ նշա նա կու թյուն ու նույ նիսկ կեր պա փո խու թյուն հան դի սա ցող «հա վաս տիու թյան 
ը մբռ նում նե րը զա նա զան հայե ցա կար գե րով ու տե սա դաշ տով իրենց իմաս տա վոր-
վա ծու թյան որ պի սու թյան կեր պով ու չա փով, ը նդ սմին` ոչ միշտ հս տակ ու բա ցո րոշ 
ամ րա գրու թյամբ, կա մա թե ակա մա հա տուկ են եղել պատ մու թյա նը դեռ հնուց ի վեր, 
«իս կու թյուն» հասկացության ամենախորքային ու համընդգրկուն պո տեն ցիան առա-
վելաչափ նվա զու թյամբ ար տա հայ տե լով ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյու նում: 

Ար դարև, պատմ վող բո վան դա կու թյան, ուս տի և օգ տա գործ վող աղ բյուր
նե րի նկատ մամբ հենց հա վաս տիու թյան հար ցա դրու թյու նը ևս պատ մու թյա
նը ներ հա տուկ է եղել ի սկզբա նե: Պատ մու թյուն նե րում բուն պատ մե լին, յու րո վիո-
րեն հաս կաց ված ու ը նտր ված որ պես «հա վաս տի», պատմ ված է որո շա կի կար գով  
ներ-կա ցու ցյալ, շա րակ ցյալ ու նաև ար տաք նա հար դա րյալ միա հյու սու թյամբ: Նախ կին 
կյան քի եղե լու թյուն նե րի և եր բեմն նաև եր կի գր ման ժա մա նա կի ներ կա յում դեռ շա-
րու նա կա կան իրա դար ձու թյուն նե րի, գոր ծե րի ու կար գա վո րու թյան «ի՞նչ», «ինչ պի սի՞ 
ինչ» ու «ինչ պե՞ս» գո յու թյու նը̀  պատ ճա ռով հան դերձ, քննող և բա ցա հայ տող պատ-
մա գի տու թյա նը̀  պատ մագրու թյանն ու պատ մա բա նու թյա նը, «հա վաս տիու թյան» 
խնդի րը̀  ստույ գն ու հա վաս տին պատ շաճ կար գով, «ո ճով պատ մե լու» սկզբուն քային 



 Գլուխ 2. Պատմության իդեան Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում     197

դի տա վո րու թյու նը հա տուկ է եղել իր սկզբնա վո րու մից ի վեր: Իր եր կում բազ միցս այդ-
պի սի հար ցա դրու թյուն է կա տա րում և իրեն մատ չե լի աղ բյուր նե րով, առ ձեռն հնա րա-
վո րու թյուն նե րով ու պայ ման նե րով ստույգն ու հա վաս տին պատ մե լու իր դի տա վո րու-
թյունն է նշում ին քը̀  Մով սես Խո րե նա ցին: «Նա միայն «հա վաս տին», «ճշմա րիտն» և 
«ան սուտն» է ուզում գրել»234: Վե րոա սա ցյալն, ան շուշտ, չի նշա նա կում, որ մարդ կու-
թյան կյան քում պատ մո ղա կան բա նա վոր ավան դույ թում և գրա վոր տեքս տե րում, 
կա մա և գու ցե նաև ակա մա, հա վաս տիի հետ մեկ տեղ չի պատմ վել զուտ առաս պե-
լա կանն ու թյու րը ևս, ին չի մա սին իր «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում բազ միցս նշում է 
հենց ին քը̀  Մով սես Խո րե նա ցին: 

Իրոք, ա ռաջ նորդ վե լով եղե լու թյուն նե րի իս կու թյան բա ցա հայ տու թյան ու պատ-
մու մի սկզբուն քային դի տա վո րու թյամբ, պատ մու թյուն նե րում, որ պես պատ մե լի, ի մի 
էր ժո ղով վում «ս տույ գը», «հա վաս տին»: «Եւ սկ սայց` յո րոց և այլքն, որք յե կե ղեց ւոջ և 
ոյք ը ստ Քրիս տո սի, աւե լորդ հա մա րե լով զար տաք նոցն երկ րոր դել յա ղագս սկզբանն 
առաս պելս, բայց եթե զկ նիսն` ժա մա նակս ինչ ար դե օք և զարս յայտ նիս, որում և աս-
տուա ծայինքն ի ճահ գայ ցեն պատ մու թիւնք բա նից. մինչև ի հար կէ եր թե ալ հաս նի-
ցեմք ի հե թա նո սա կանսն զրու ցատ րու թիւնս. սա կայն և նո ցա նէ` զոր ինչ հա ւաս տին 
կար ծեմք, առնուլ» (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.)235: Մեկ այլ տե ղում նշե լով, թե որ քան դժ վա-
րա հա վաք ու տա ժա նե լի է իր կող մից ձեռ նար կած պատ մու թյան ստույգ շա րա դրան-
քը, որում և̀  ի սկզբա նե մինչև իր ներ կան` եղե լու թյուն նե րի ժա մա նակ նե րի գյու տը, 
Պատ մա հայ րը գրում է. «Զո րոց մեք սկ սե ալ ճա ռես ցուք̀  որ քան է կա րո ղու թիւն, որ-
պէս գտաք զհա ւաս տին ի հնոց պատ մու թե անց, մե րով մա սամբ ամենևին ան սուտ» 
(ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.)236: Ա սում է նաև̀  «Զ հա ւաս տին որ չափ կա րա ցե ալ ի բազ մացն 
ը նտ րե ալ բա նից` կար գե ցաք…» (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.)237:

 Հարկ է, սա կայն, նկա տել, որ տար բեր դա րաշրջան նե րում և հե ղի նակ նե րի պատ-
մա գի տա կան հայե ցա կար գե րի զա նա զա նու թյամբ նաև պայ մա նա վոր ված` պատ մու-
թյան բո վան դակ խնդրա կար գում տար բե րա բար են որո շարկ վել, թե ին չը հաս կա նալ 
որ պես իրա դար ձու թյուն նե րի̀  իրենց ժա մա նա կային ներ կա յում «ինչ» և «ինչ կերպ» 
լի նե լու թյան, պատ ճառնե րի, նշա նա կա լիու թյան «իս կու թյուն» և թե ին չը հաս կա նալ 
որ պես «հա վաս տիու թյան» բուն գա ղա փար ու չա փա նիշ: Ար դարև, իրա դար-
ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի̀  «ինչ» ու «ինչ պես» եղե լու թյան ճշմա րիտ ու իրեն ըն դու նե-
լի հայե ցո ղու թյունն ու հաս կա ցումն ունի և դրան «հա ւա տար մա ցե ալ»̀  իր պատ մու-
թյունն է հյու սում նաև Պատ մա հայր Մով սես Խո րե նա ցին: «Յա ղագս Ար մա տոյն հա-
նուր մարդ կու թե անս, կամ թէ հա ճոյ ումեք թուի ցի ասել ծայ րին, պարտ էր մեզ սա-
կաւ ինչ ան ցա նել բա նիւ, թէ ըն դէ՛ր հա կա ռակ Հոգ ւոյն խոր հե ալ̀  ան միա բա նե ցան 
այլքն ի պատ մա գրաց, զԲե րո սե այ ասեմ, զԲազ մա վի պէն և զԱ բիւ դե նայ. կամ զնոյն 

234 Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն – Երկեր, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1968, հ. Գ, 
էջ 295:
235 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 12: 
236 Նույն տեղում, էջ 17:
237 Նույն տեղում, էջ 22:
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ինքն զՆա ւա կա ռու ցէն և զայ լոց նա հա պե տացն ոչ միայն անուանց և ժա մա նա կաց, 
այլ և վասն ոչ սկիզբն զառ ի մէնջ հա ւա տար մա ցե ալս կար գե լոյ ազ գի մարդ կան» 
(ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.)238: Հա մա ռոտ նշե լով, թե ինչ պես են այդ պատ մա գիր նե րը տա րա-
պատ մում ժա մա նակ նե րի սկզբի մա սին` անուն նե րի ու նաև ժա մա նակ նե րի տար բե-
րու թյամբ, Պատ մա հայրն իր բուն պատ մու թյու նը շա րա դրե լուց առաջ գրում է. «Արդ 
օ րէն էր մեզ աս տա նօր զկար ծիս նո ցա յայտ նել ը ստ կա րո ղու թե ան, թե զի՛նչ իւ րա-
քան չիւր ոք ի նո ցա նէ խոր հե ցան այս պես զայ սո սիկ գրել. այլ վասն եր կա րու թե ան 
առա ջի կայ գոր ծոյս` այ լում տեղ ւոյ և ժա մա նա կի զայ սո սիկ թո ղե ալ, հատ ցուք աս-
տա նօր զբանս, սկ սա նե լով յա ղագս այ սո րիկ` որ պես և հա ւա տա ցե ալ եմք» 
(ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.)239:

9.  Կա րե լի է նկա տել, որ այլ է քրիս տո նե ա կան մի ջին դա րե րի մեր հա վա տա ցյալ 
պատ միչ նե րի ու կոնկ րե տո րեն Մով սես Խո րե նա ցու հա մար «հա վաս տին», որն առնչ-
ված է մտքի ճշմար տու թյան հետ մեկ տեղ նաև հա վա տի ճշմար տու թյա նը̀  հիմ նա վոր-
ված ու սահ մա նադրված նրա նով, և այլ է ժա մա նա կա կից գի տու թյան «հա վաս տիու-
թյան» տե սու թյու նը, որն իր ակուն քում ունի դե կար տյան240 ու նաև բե կո նյան ը մբռ-
նու մը, իսկ հե տա գա յում կրել է այլ ևս փո փո խու թյուն ներ: Եվ պատ մա գի տու թյունն իր 
գո յու թյան ըն թաց քի տար բեր ժա մա նա կաշրջան նե րում յու րո վի ու զա նա զա նո րեն է 
հաս կա ցել ու սահ մա նել «հա վաս տին»: 

Հնա րա վոր է, իհար կե, ինչ պես սո վո րու թյունն է ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու-
թյան, քննու թյամբ ու կար գով պատ մել իրե րի ու գոր ծե րի ար տա քին փաս տա կան 
եղե լու թյունն իրենց տե ղում ու ժա մա նա կում և այս կերպ` կար ծես, պատ մել հա վաս-
տիո րեն: Հի րա վի, «հա վաս տիու թյան» այս կերպ ու այս չափ բա ցո րոշ սահ ման մամբ 
նույն պես կա րե լի է հաս կա նալ պատ մա գի տու թյան կամ պատ մու թյան որ պես գի տու-
թյան անե լիք-կա տա րումն ու կա յա ցու մը: Աս վա ծը կա րե լի է հաս կա նալ նաև որ պես 
հնա րա վոր մի պա տաս խան «ինչ պե՞ս է հնա րա վոր պատ մու թյու նը որ պես գի տու-
թյուն» հարց մա նը, եթե հետևե լով մշա կույ թի պատ մա բան և հեր մենև տի կայի տե սա-
բան` Վ. Դիլ թային, գի տու թյան ու մե տա ֆի զի կայի վե րա բե րյալ կան տյան հար ցա դրու-
թյու նը ձևա կեր պենք ար դեն նաև պատ մու թյան նկատ մամբ241: Ա վե լին` այն ոչ միայն 
հնա րա վոր մի պա տաս խան է, այլև հայ ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյան ոչ լիո-
վին և, սակայն, առա վե լա պես` դեռ միայն այդ կերպ ու այդ չափ կա յա ցա ծու թյունն է: 

Ե թե միայն խնդի րը սահ մա նա փակ վեր հա վաս տին պատ մե լու դի տա վո րու թյամբ, 
պատ մա գի տու թյունն ար դեն վա ղուց` իր սկզբնա վո րու մից ի վեր, որ պես իր գո յու թյան 

238 Նույն տեղում, էջ 13:
239 Նույն տեղում, էջ 14:
240 Նոր ժամանակից ի վեր` եվրոպական գիտության համար հիմնադիր այս ըմբռնման` Մ. Հայդե-
գերի և Հ.-Գ. Գադամերի մեկնաբանության մասին տե՛ս Քոչարյան Ռ. Խ., Փիլիսոփայությունը և իսկու-
թյան խնդիրը, Բանբեր Երևանի Համալսարանի /հաս. գիտ./ 1998, հ. 1 /94/, էջ 198-209. նույնը տե՛ս 
նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 64-76:
241 Տե՛ս Քոչարյան Ռ., «Բաց հերմենևտիկայի» խնդրակարգը և Վ. Դիլթայի հերմենևտիկայի 
հայեցակարգը – «Վէմ», թ. 1(49), Եր., էջ 14-15:
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իմաս տա վո րու թյու նը հիմ նող ու կա տա րու մի բե րող և հենց նախ ընտ րե լի դի տա վո-
րու թյուն, ը նդ սմին նաև̀  հա մայն դի տա վո րու թյան բո լո րում ու նշա նա կետ, կն կա տեր 
այն, ին չը որ պես հատ կու թյուն ամ րագր վեց ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյան վե-
րա բե րյալ, որն իր հա մար որ պես այդ պի սին է տես նում, հաս կա նում ու նաև ակա մա 
սահ մա նում` իրե ղե նը, մարմ նա կանն ու փաս տա կա նը պատ մա գրող ուղ ղա կի իմաս
տի աղ քա տիկ ու միա կող մա նի բո վան դա կու թյամբ, ուս տի և̀  թե րու թյամբ ու թյու րու-
թյամբ, նախ կի նում տե ղի ունե ցա ծի հան րա գու մար պատ մա գրա կան լի նե լու թյան և 
այդ կերպ` պատ մու թյան «մարմ նի» վե րա կազ մե լը: Դի տա վո րու թյան այդ նշա նա կե-
տով` «իս կու թյան» հաս կա ցու թյունն աղ քա տաց նե լով և նրա բնու թյու նը լոկ որ պես 
«հա վաս տիու թյուն» սահ մա նե լով ու մեկ նո րո շե լով, այ նուա մե նայ նիվ, դեռ միայն մո-
տա վոր և շատ հա ճախ թյուր «հա վաս տիու թյամբ», ինչ պես և աս վեց, կա րե լի է պատ-
մել սոսկ պատ մու թյան «մար մի նը»: Այ նինչ, հնուց մեզ ավանդ ված պատ մու թյուն-
նե րում և հենց քրիս տո նե ա կան տեքս տա մշա կու թային ավան դու թյու նում ուղ ղու թյամբ 
և ոչ «թեք» հաս կա նա լով «հա վաս տիու թյու նը»̀  պատմ վում է և՛ պատ մու թյան «մար
մի նը», և՛ պատ մու թյան «հո գին»: Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ աս վա ծը: Այդ պատ մու թյուն-
նե րում իրա գործ ված` աստ վա ծային ու մարդ կային հա մայն իրո ղու թյուն նե րի իս կու-
թյան ու խոր հուր դի իմաս տա խույզ որո նում նե րում «հա վաս տիու թյու նը» հաս կաց վում 
է ուղ ղու թյամբ և ոչ-այ լա կերպ վա ծու թյամբ, որ պես իրե նում լրի վու թյուն ու կա տա
րե լու թյուն ունե ցող Ճշ մար տու թյա նը ևկամ աշ խար հի ու կյան քի որևի ցե իրո
ղու թյան բազ մա բո վան դակ իս կու թյա նը հա սա նե լու̀  մարդ կային սկզբունքորեն 
մտակերտ և երբեմն նույնիսկ եռամիասնությամբ̀  մտա-, հոգե-, ձե ռա-կերտ մի ջոց և 
ոչ̀  իս կու թյու նը միայն իրե նում ու իրե նով շրջա նա կող կամ նույ նիսկ փո խա րի նող մի 
բան:

10. Ակնարկվեց, որ վե րո բե րյալ բա նաձև մամբ հե տա զո տա կան խնդիր, այն է` 
«նախ կի նում պատմ ված բո վան դա կու թյան ճշգր տում», որը և ներ կա յա նում է որ պես 
պատ մու թյուն նե րի «հա վաս տիու թյան» քննու թյան բուն նպա տակ, պատ մա գի տու-
թյունն իրե նում այս կամ այն կեր պով ու չա փով գի տակ ցել, ձևա կեր պել և իրա գոր ծել 
է հնուց ի վեր: Այս խնդի րը պատ մա գի տու թյան մեջ որ պես սե փա կան է հաս կաց-
վել̀  ըն կալ վե լով որ պես ան հրա ժեշտ ու բնա կա նոն մի բան: Սա սկզբուն քո րեն ան-
հրա ժեշտ ու նվա զա գույն այն հենքն է, որի վրա հիմն վա ծու թյամբ միայն կա րող է 
գո յու թյուն ունե նալ պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն, պատ մա գի տու թյու նը որ պես 
այդ պի սին: Սա կայն, հնա րա վոր է նաև գի տակ ցել, որ սկզբուն քո րեն անըն դու նե լի է 
սոսկ միայն դրա նով շրջա նա կելն ու սահ մա նա փա կե լը մարդ կային բա նա կան հո գուն 
նախ ընտ րե լի և այդ նախ ընտ րե լիու թյամբ հենց պի տո յա կան այն դի տա վո րու թյու նը, 
որին հարկ է նաև ձգ տի իմաս տաց ման ձգ տող և իր բա ցու թյան հենց այդ պի սի̀  
«ի մաս տա ցող» ուղ ղորդ վա ծու թյուն (ին տեն ցիո նա լու թյուն) իրե նում ար մա
տա վո րել կա մե ցող պատ մա գի տու թյու նը: Չէ՞ որ կոնկ րետ պատ մու թյուն ներն 
ամենևին էլ խռ նի խուռն մեկ տեղ ամ բար ված սոսկ «հա վաս տի» տե ղե կու թյուն նե րի 
պա րու նա կու թյուն ներ չեն և նույ նիսկ ավե լին` այդ պի սին չէ պատ մու թյուն նե րի բուն 
կո չու մը և ը ստ այդմ` իս կու թյունն ու նախ ընտ րե լի գո յու թյու նը:
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 Հարկ է նկա տել, որ քրիս տո նե ա կան միջ նա դա րի սուրբ հայ րե րի տեքս տա մշա-
կու թային ավան դու թյան նշա նա կա լի մաս կազ մող «պատ մու թյուն նե րի» և այդ թվում` 
նաև Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա կան եր կի նկատ մամբ իր հե տա զո տա կան խնդի րը, 
անե լիքն ու հենց կա տա րու մը որ պես «նախ կի նում պատմ ված բո վան դա կու թյան ճշգր-
տում» ինք նա հաս կա ցող̀  19-րդ դա րի վեր ջից ի վեր հաս տա տում գտած վերս տու գող 
և-կամ վե րաքննիչ («ռևի զիոն») մո տե ցու մը ոչ միայն բա վա րար չէ, այլև սկզբուն քո րեն 
ադեկ վատ չէ` ամե նայն «ըն թեր ցա սէ րի» և «ու սում նա սէ րի» ու նաև մեզ հղված այդ 
պատ մու թյուն նե րին` այդ ամե նում և-կամ այդ ամե նով «աս վա ծի» հաս կաց ման հա-
մար: Այդ մո տե ցու մը կա րիք ունի ոչ սոսկ ճշգր տում նե րի, այլև է ա կան վե րա փոխ ման:

11. «Պատ մու թյուն նե րի» հաս կաց մա նը հե տա մուտ ինչ պի սի՞ մո տե ցու մը կա րող 
է լի նել «պատ մու թյուն նե րի» համ ընդ հա նուր բնու թյանն ադեկ վատ ու նախ ընտ րե-
լի, որ և հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի հաս կա նալ դրանք ճշմար տու թյամբ: Այս հար ցի 
պա տաս խա նը բա ցա հայ տե լու հա մար հարկ է նա խա պատ րաստ վել: Ի նչ պե՞ս: Հարկ է 
նախ բա ցա հայ տել պատ մու թյան բնու թյու նը: Ի ՞նչ ասել է` «պատ մու թյուն»: Ո րո՞նք 
են պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին է աց նող առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Նկա-
տենք, որ Մով սես Խո րե նա ցու աշ խա տու թյունն, ը ստ է ու թյան, պա տաս խան է հենց 
այն խնդրա կար գին, թե` ի՞նչ ասել է` պատ մու թյուն ու հենց` հայոց պատ մու թյուն: 
Նրա «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում «պատ մու թյան բնու թյան» և-կամ «պատ մու թյան 
որ պես այդ պի սին գո յու թյան» սկզբուն քային հար ցա դրու մը ուղ ղա կիո րեն կոնկ րե տա-
ցած է որ պես հար ցա կարգ, թե` «ի՞նչ է» և «ինչ պի սի՞ ինչ է» հայոց պատ մու թյու նը որ-
պես այդ պի սին, և «ինչ պե՞ս» ու նաև «ին չի՞ հա մար» գո յու թյուն ունի (պե՛տք է գո յու-
թյուն ունե նա) այն, որ կն շա նա կի, թե` «ինչ պի սի՞ն է» հայոց պատ մու թյան հենց որ պես 
այդ պի սին կամ` ը ստ ին քյան գո յու թյու նը:

12. Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը աշ խար հի, որում և` կյան քի, 
նախ կի նում, իսկ եր բեմն նաև ներ կա յում շա րու նա կա կան, եղե լու մի է ա կա նո
րեն նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի կա յաց ման հետ քե րով` իս
կու թյուն ու իմաս տու թյան խոր հուրդ որո նող մտքի ըն թացք է և որ պես այդ պի
սին` ուսում նա սեր հե տա զո տու թյուն և հենց սկզբուն քո րեն գի տե լիք: Այս տե-
սա կետն իս կու թյուն հայ տող իր իրա վա սու թյունն է հաս տա տել, թեև դեռ ոչ սկզբուն
քային կա տա րե լու թյամբ, այն է` պատ մյալ ամե նայ նում առ Ա ստ ված առինք նող 
տե սա կան ու գործ նա կան իմաս տու թյան վար դա պե տա կան կա տա րու մով, այլ̀  
նշա նա կա լի կեր պով ու չա փով, դեռևս ան տիկ հույն պատ մա բան նե րի ու իմաս տա-
սեր նե րի աշ խա տու թյուն նե րում242: Պատ մու թյու նը ոչ թե աշ խար հի ևկամ կյան քի 
իրա դար ձու թյուն նե րի ու մարդ կային գոր ծե րի̀  փոխ կա պակց ված ըն թաց քով 
որ պես այդ պի սին կա յաց ման բուն եղե լու թյունն է, այլ̀  այդ ամե նի իս կու թյունն 
ու իմաս տու թյան խոր հուր դը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, որո նող ու հա

242 Այս մասին մանրամասն տե՛ս Тахо-Годи А. А., Ионийское и аттическое понимание термина 
«история» и родственных с ним – Тахо-Годи А. А., Лосев А. Ф., Греческая культура в мифах, сим-
волах и терминах, СПб., 1999, էջ 443-458. տե՛ս նաև Тахо-Годи А. А., Эллинистическое пони мание 
термина «история» и родственных с ним – նույն տեղում, էջ 459-483:
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սու գի տե լի քը: Եվ այն ան սխալ և-կամ ստույգ գի տե լիք է, ուս տի և̀  գի տա կան գի-
տե լիք ու հենց գի տու թյուն, այն ժամ, այն կերպ ու այն չափ, որ ժամ, որ կերպ ու որ չափ 
նրա նում հաս կաց ված ու բա ցա հայտ ված է աշ խար հի, որում և բո վան դակ կյան քի, 
իրա դար ձու թյուն նե րի, մարդ կային գոր ծե րի որպիսության` զորության ու կար գա վո-
րու թյան իս կու թյու նը: Պատ մու թյու նը ներ կա յում է որ պես (կյան քի եղե լու մի) իս
կու թյան հաս կաց ման ու բա ցա հայտ ման դի տա վո րու թյուն ունե ցող գի տե լիք 
և որ պես այդ պի սին` ձգ տում լի նել ստույգ, ան սխալ գի տե լիք: Պատ մու թյուն-
գի տե լի քը որ պես այդ պի սին գո յու թյան իր կոչ ման հայ տով, պո տեն ցիայով ու նաև 
իրա գոր ծու մով` ուղիով (հու նով), կեր պով ու չա փով է կա յա նում որ պես գի տա կան 
գի տե լիք և հենց գի տու թյուն: Բա ցա հայ տել պատ մու թյան բնու թյու նը և ուրեմն` պատ-
մու թյու նը որ պես այդ պի սին և հենց որ պես գի տու թյուն գո յաց նող առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը, կն շա նա կի̀  բա ցա հայ տել նրա ուսում նա սի րու թյան են թա կա առար կա յա
կան տի րույ թը (ա ռար կան) և կա տա րու մը, որ և իրա գոր ծե լի է սահ մա նման մի-
ջոցով:

13. Ո ՞րն է պատ մու թյան առար կան, ո՞րն է պատ մա գի տու թյան ուսում նա սի րու-
թյան առար կա յա կան տի րույ թը: Այս հար ցին ման րա մաս նո րեն կանդ րա դառնանք 
մե նա գրու թյան հե տա գա շա րա դրան քում ու նաև եզ րա կա ցու թյան «Պատ մու թյան 
սահ մա նում նե րը» են թա վեր նա գրում, իսկ աստ` ան հրա ժեշ տա բար նա խա դրե լով` 
հար կա վոր է մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան առար կայի որոշ առանձ նա-
հատ կու թյուն ներ: Ա ռա ջին գլ խում` պատ մու թյան կա տա րու մի խնդրա կար գի մի բա-
ղա դրա տար րի, այն է` պատ մու թյան կրթա կան առանձ նա հատ կու թյան և աստ` պատ-
մու թյան առար կայի առն չու թյամբ ևս ան հրա ժեշտ է մեջ բե րել Ա րիս տո տե լի միտքն առ 
այն, որ «Պատ մի չը և պոե տը հենց տար բեր վում են մի մյան ցից նրա նով, որ առա ջի-
նը խո սում է իրա կան պա տա հու մի, իսկ երկ րոր դը̀  այն մա սին, ին չը կա րող է պա տա-
հել»243: Ը ստ նրա, «պոե զիան առա վե լա պես խո սում է ը նդ հա նու րի մա սին, պատ մու-
թյու նը̀  եզա կիի»244: «Ընդ հա նուրն այն է, որ ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան կամ հա վա նա-
կա նու թյան այս կամ այն ին չի (բ նու թյան)` պատ շաճ է խո սել կամ անել այս կամ այն, 
ին չին և ձգ տում է պոե զիան, տա լով անուն ներ, իսկ եզա կին այն է, օ րի նակ, թե ինչ 
արեց Ալ կի վիա դը կամ ինչ պա տա հեց նրան (ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.)»245: Այս պի սով, 
ը ստ Ա րիս տո տե լի, ի տար բե րու թյուն պոե զիայի, որի առար կան հնա րա վոր պա տա
հումն ու կա տա րումն է` հնա րա վոր իրա դար ձու թյուն ներն ու մարդ կային գոր ծե րը, 
պատ մու թյան առար կան` իրա պես պա տա հածն ու կա տար վածն է, այ սինքն` 
իրա կան ու եղե լու թյուն դար ձած իրա դար ձու թյուն ներն ու մարդ կային գոր ծե րը: Ա րիս-
տո տե լյան այս կերպ բնո րոշ մամբ̀  պատ մու թյան առար կայի մեջ սկզբուն քո րեն ը նդ-

243 Аристотель, Сочинения, М., 1984, т. 4, с. 655; այլ թարգմանությամբ` Аристотель, Риторика, 
Поэтика, пер. и примеч. Цыбенко О. П. (Риторика) и Аппельрот В. Г. (Поэтика), М., 2000, էջ 157. 
244 Նույն տեղում:
245 Նույն տեղում:
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գրկ վում է ամե նայն եղե լու թյուն, այն սկզբուն քային չա փա նի շով, որ իրա պես տե ղի 
է ունե ցել և ան հար կի է այն բա ցար կել, այլ̀  հարկ է հաս կա նալ ու պատ մո ղա բար մեկ-
նու թյամբ բա ցա հայ տել ամե նայն եղե լու թյան իս կու թյու նը: 

Այդ պի սի՞ն է, արդյոք, պատ մու թյու նը սկզբուն քո րեն, և կամ այդ պի սի՞ն է, արդյոք, 
ամե նայն պատ մու թյուն: Նախորդ գլխում արդեն ասվեց, որ պատ մու թյան ուսում նա-
սի րու թյան են թա կա առար կա յա կան տի րույ թի̀  Մով սես Խո րե նա ցու հաս կա ցումն ու 
բա ցա հայ տու մը է ա կա նո րեն տար բեր է: Ը ստ նրա, պատ մու թյունն առ ի քննու թյուն ու 
խորհր դա ծու թյուն, որ պես ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի, ը նտ րում և առար կա յա-
կան տի րույ թում ը նդ գրկ մանն ար ժա նի է դի տում ան ցյա լի ու նաև տվյալ ներ կայի ոչ 
ամե նայն իրա դար ձու թյուն ու մարդ կային գոր ծեր, այլ̀  միայն նշա նա կա լի: «… Հան-
դէս է մեր̀  ոչ զպատ մու թե անն ող ջա բա նու թիւն գրել, այլ ջա նալ ցու ցա նել զա ռա ջինսն 
մեր և զբուն հին նախ նիս»246: Մեկ այլ տե ղում` Նոյի երեք որ դի նե րի հետ նորդ սե-
րունդ նե րի ան ձանց, բնա կու թյան, գոր ծե րի ու ժա մա նա կի վե րա բե րյալ այլ պատ միչ-
նե րի տա րա պատ մու թյուն նե րում փոխ զա նա զան վող ու նաև փոք րա չափ միայն նման 
ու ը նդ հան րա կան «աս վա ծը» քննու թյամբ վե րա պատ մե լը դա դա րեց նե լով` նա գրում 
է. «Եւ այ սո քիկ բա ւա կան լի ցին ասել այս չափ: Զի եթէ զա մե նայն եղե ալսն յաշ տա րա-
կա գոր ծու թե նէն մինչև առ մեզ ի հա սո ղու թիւն քեզ ի մե րումս ածել ջա նաս ցուք պատ-
մու թե ան, ե՞րբ ապա յըղ ձա լին քո հա սա նի ցեմք զրու ցաց պատ մու թիւնն. մա նա ւանդ 
զի և առա ջի կայս մեր եր կար է գործ, և ժա մա նակ մահ կա նա ցուաց սուղ և անյայտ: Այլ 
սկ սե ալ ցու ցից քեզ զմերն, թէ ուս տի՛ և ո՛ր պէս»247: Ի սկ մեկ այլ է ջում գրում է. «Բա զում 
ինչ զկ նի այ սո րիկ պատ մի ի մա տե նին, այլ մեք̀  որ ինչ պի տոյն մե րոյ հա ւաք մանս է, 
շա րես ցուք»248: Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան և հատ
կա պես` հայոց պատ մու թյան առար կան, ինչ պես և առա վել ման րա մասն կբա ցո-
րոշ վի մե նա գրու թյան ամ բողջ շա րա դրան քում, մարդ կային, որում նաև հայոց ազ
գի, ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լումն է:

 
Ի՞նչ է նշա նա կում «ե ղե լում»249, և ին չո՞ւ է ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի դիտ վում ասել̀  «ե ղե-

լում», այլ ոչ̀  «ե ղե լու թյուն»: «Ե ղե լու թյուն» հաս կա ցու թյամբ առա վե լա պես նշ վում են տե ղի ունե-
ցած այն իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե րը, որոնք ունե ցել են սկիզբ, կա յաց ման ըն թացք ու 
ավարտ և ան ցյալ են այն չափ, որ չափ սկզբուն քո րեն ան ցո ղիկ ու ներ կայի նկատ մամբ ան ցյալ 
կա րող են լի նել աշ խար հի ու կյան քի̀  ժա մա նա կի հա րա հո սու թյա նը հա մըն թաց իրո ղու թյուն-
նե րը, որոնք ը ստ այդմ և կո չե լի են որ պես «անց քեր»: Առ հա սա րակ, «անց քեր» կոչ վում են բո-
լոր այն դեպ քե րը, որոնք առտ նին իրո ղու թյուն նե րում սկզբուն քո րեն առանձ նա նում են որ պես 
իրենց կարևո րու թյամբ նշա նա կա լի: Կարևո րող այդ նշա նա կա լիու թյու նից զատ, «անց քե րը», 
նախ և առաջ` ը ստ իրենց ան վա նող բա ռի իմաս տի, այն պի սի դեպ քերն են, որոնց երկ միաս նա-
կան` նյու թե ղեն ու իմաս տային, բնու թյանն ու գո յու թյան կեր պին հա տուկ է ժա մա նա կի հոս քին 

246 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 32, տ. 6-8:
247 Նույն տեղում, էջ 28:
248 Նույն տեղում, էջ 37:
249 «Եղելում» հասկացության մասին տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփա-
յական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 146, 149, 156-157, 187:
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հանձն ված իրենց գո յու թյան նյու թե ղեն բա ղա դրա տար րի ան ցո ղի կու թյուն ու կյան քի ներ-
կա յում` ոչն չում և երկ րոր դի̀  իմաս տային բա ղա դրա տար րի, գրով չար ձա նագր վա ծու թյան 
պա րա գա յում` մո ռա ցու թյուն: Միով բա նիվ` «անց քերն» իրենց ներ հա տուկ գո յու թյան 
կեր պում հենց այն պի սի դեպ քերն են, որոնց գո յու թյա նը հա տուկ է «ժա մա նա կի ըն թաց քին կա-
պանք ված գե րու թյուն»: «Անց քե րի» գո յու թյու նը «տե ղի» է ունե նում որ պես ժա մա նա կըն թաց 
մի դի պում, և որ պես այդ պի սին` մարդ կանց ներ կա յում կամ կյան քի ներ կա յու թյու նում իրենց 
պա տա հու մից կամ դի պու մից այ նու հետ` դրանց գո յու թյա նը հա տուկ է հետզ հե տե ոչն չա ցող ու 
ան գո յա ցող ըն թացք կամ` հենց ան մի ջա պես չգո յու թյուն:

 «Աշ խար հի» ու «կյան քի»̀  նախ կի նում տե ղի ունե ցած ու ներ կա յում մշտա պես կա յա ցող ու 
շա րու նա կա կան գո յու թյու նը, ի տար բե րու թյուն «ե ղե լու թյուն» հաս կա ցու թյան, առա վել ադեկ-
վատ ու ճշգ րիտ բնո րո շե լի է «ե ղե լում» հաս կա ցու թյամբ: Ար դարև, աշ խար հում ու կյան քում 
իրենց ներ կա յու թյու նը կա րող են ունե նալ նաև աստ վա ծային իրո ղու թյուն նե րը, որոնց բնու թյու-
նը նույ նա կան չէ այս աշ խար հի ու այս կյան քի ժա մա նա կա հոս բնու թյա նը, և, թվում է, այդ պի-
սի իրո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի չէ «ե ղե լում» հաս կա ցու թյու նը: Հարկ է նկա տել, որ 
այս աշ խար հում ու կյան քում և հենց մարդ կային ինք նու թյա նը մատ չե լի նրանց գո յու թյան կեր-
պի նկատ մամբ, որ կա րող է իրա գործ վել որ պես միառ ժա մա նակ ներ կա յու թյուն և ապա` ան
հե տա ցում, ևս կի րա ռե լի է «ե ղե լում» հաս կա ցու թյու նը, քան զի իրենց ներ կա յու թյունն իրա գոր-
ծե լով և-կամ ժա մա նա կի ու տա րա ծու թյան մեջ «տե ղի» ունե նա լով որ պես լի նող ու անց նող 
իրա դար ձու թյուն, մարդ կանց կյան քում «տե ղի» են ունե նում նաև որ պես հա վերժ մնա յուն 
ու հենց գոր ծուն նշա նա կու թյուն: Աշ խար հի, որում և` կյան քի, ինչ պես նաև դրան ցում տե ղի 
ունե ցած ու դրանց բնու թյա նը հա մա պա տաս խան իրո ղու թյուն նե րի, գո յու թյու նը նշե լով «ե ղե-
լում» հաս կա ցու թյամբ, այդ բա ռի̀  ներ կա յում շա րու նա կա կա նու թյուն ար տա հայ տող «-ում» վեր-
ջա վո րու թյամբ նկա տի է առնվում «մարդ կանց նկատ մամբ նշա նա կա լիու թյուն ունե ցող» ամե-
նայն «իրք» և «գործք»̀  ը ստ իրենց հա մա պա տաս խան գո յու թյան կեր պի, որոնք տե ղի ունե նա-
լով նախ կի նում, նաև ունեն բա ցու թյուն ու գոր ծուն նշա նա կա լիու թյուն և ուրեմն` իրենց որ պես 
այդ պի սին գոյող ներ կա յակ ցու թյան հնա րա վո րու թյուն կամ իրա գոր ծու թյուն մարդ կային 
բա նա կան հո գու, մտքի ու կյան քի հա մար̀  կա՛մ սկզբուն քո րեն, կա՛մ կոնկ րետ տվյալ ներ կայի 
նկատ մամբ: Ի սկ այդ կն շա նա կի, որ այդ իրո ղու թյուն ներն այլևս սոսկ ան ցյա լի եղե լու թյուն ներ 
չեն` տե ղի ունե ցած, ավարտ ված ու զուտ ան ցյա լում մնա ցած իրենց գո յու թյան կեր պով, 
այլ̀  ունեն հաս կաց ման ձգ տող յու րա քան չյուր ներ կա յում իրենց գո յու թյան շա րու նա կա կա
նու թյուն` որ պես իսկ ներ կա յում գոյող, իրենց գոյո ղու թյան (կամ գո յա վո րու թյան) այդ կեր պը 
կե նա գոր ծե լով սե րունդ նե րի հաս կաց ման կա րո ղու թյանն իրենց իս կու թյու նը հայ տող իմաս տով: 
Եվ նկա տենք, որ հենց այդ պի սի իրո ղու թյուն ներն են, որոնք իրենց որ պես այդ պի սին գո յու թյան 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տով հղված են մարդ կանց հաս կաց մանն ու ներ կա յա նում են որ պես 
ար ժա նի պատ մու թյան մեջ ը նդ գրկ ման ու հի շա տա կու թյան և ուրեմն` ըն թեր ցող ու հաս կաց-
ման ձգ տող մարդ կանց սե րունդ նե րի յու րա քան չյուր ներ կային` ներ կա յակ ցու թյան: «Ե ղե լում» 
հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ մինչ այժմ եր բեմն նե րան շա նակ (ի մպ լի ցիտ) և աստ նաև այս չափ 
բա ցո րո շու թյամբ ծա նու ցու մը բավ է, առա վել խո րին ու բո վան դակ ման րա մաս նե րով մնա ցյա լը 
մեկնահայտման են թա կա ու հնա րա վոր տե սա նե լով մե նա գրու թյան հե տա գա շա րա դրան քում` 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը, որում ու նաև որով` պատ մու թյան որ-
պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը, բա ցո րո շե լու խնդրա կար գի ներ կա յաց մանն ու լուծ մա նը 
հե տա մուտ մեր այս հե տա զո տու թյան ողջ ըն թաց քում: 

Իսկ ին չո՞ւ է պատ մու թյան առար կայի այս բա նաձևում աս վում` «մարդ կային, 
որում նաև հայոց ազ գի, ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի»: Չէ՞ որ «մարդ կային 
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բնու թյու նը համ ընդ հա նուր է, և այն, ինչ աս վում է որևէ ազ գի ը նդ հա նուր ինք նու թյան 
և-կամ որևէ կոնկ րետ ան ձի առանձ նա ցող ինք նու թյան ամ բող ջա կան ան կրկ նե լիու-
թյան վե րա բե րյալ, աս վում է` ի հա վե լումն այդ համ ընդ հա նու րի»250: Եվ աստ` համ ընդ-
հա նու րը «ա մե նայն մարդ կանց, ը ստ նրանց բնու թյան նույ նու թյան ու նաև ինք նու-
թյու նը որ պես այդ պի սին կա յաց նող առանձ նա հատ կու թյուն նե րի փոխն մա նու թյան, 
նվա զա գույն ը նդ հան րու թյունն է մարդ կային հո գեմարմ նա վոր բնու թյան 
ու ինք նու թյան, որ և հա տուկ է յու րա քան չյու րին»251: Ա րդյոք այդ կերպ նվա զա գույն 
համ ընդ հան րությո՞ւ նը պետք է նկա տի ունե նալ ու հաս կա նալ, երբ աս վում է` «մարդ-
կային ինք նու թյուն», թե՞ հնա րա վո րու թյուն ունենք և ավե լին` ան հրա ժեշ տու թյուն ու 
նաև նախ ընտ րե լիու թյուն է «համ ընդ հան րու թյու նը» և այս հիմ քով ար դեն` «մարդ-
կային ինք նու թյու նը», «մարդ կու թյու նը», «ազ գը», «հա սա րա կու թյու նը», «սո ցիա լա կա-
նը» հաս կա նալ մեկ այլ կերպ և հենց նո րո վի: 

Ար դարև, «մարդ կային բնու թյու նը համ ընդ հա նուր է մարդ կան ցից յու րա քան
չյու րի ու ամե նայն հնա րա վոր և-կամ ար դեն իրա կա նա ցած հա մախմ բու թյան 
հա մար: Սա կայն «մարդ կային ինք նու թյունն» ու «մ շա կույ թը», «մարդ կու թյու նը», «ազ-
գը», «հա սա րա կու թյու նը», որոն ցում և̀  «մարդ կայի նը», «ազ գայի նը», «հա սա րա կա-
կա նը» կամ «սո ցիա լա կա նը» հարկ է ան հրա ժեշ տո րեն ու հենց նախ ընտ րե լի պի տո-
յա կա նու թյամբ հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել ոչ սոսկ մարդ կային բնու թյան 
նույ նու թյամբ, կամ` հո գե-մարմ նա վոր հատ կու թյուն նե րի նմա նու թյամբ̀  մարդ կանց 
միջև նվա զա գույն ը նդ հան րու թյուն, այլ̀  որ պես համ ընդգր կու նու թյուն, որ և 
բաղ կա ցյալ ու նախ ընտ րե լի բա րե կար գու թյամբ ի մի կա յա ցյալ է այդ հաս կա ցու թյուն-
նե րի ծա վա լով ը նդ գրկ վող ամե նայն ան ձանց ինք նու թյուն նե րի, կե նաց ու մշա
կույթ նե րի̀  շնորհ նե րով զա նա զա նու թյուն նե րի հարս տու թյամբ»252: Եվ այն, ինչ 
ասե լի է «մարդ կային ինք նու թյան», «մարդ կային կյան քի» ու «մ շա կույ թի» վե րա բե-
րյալ, հարկ է ասել ամե նայն ան ձանց, կե նաց ու մշա կույթ նե րի ինք նու թյուն նե րի 
հո գե կե ցույց ու կե նա րար շնորհ նե րի զա նա զա նու թյուն նե րի հարս տու թյան իսկևիսկ 
մար դա սի րող ժո ղո վու մի, առ իմաս տու թյուն և ամե նայն բա րին ու առա քի նու թյուն 
ներկրթու թյան», կա տա րե լա գոր ծու թյան ու պահ պա նու թյան դի տա վո րու թյուն, կեր-
պա րա նում ու կա տա րում իրա գոր ծող խորհր դով, բա նիվ և գոր ծով253:

14. Է ա կան է նաև հաս կա նալ, որ պատ մու թյու նը գի տու թյուն է ոչ միայն իր այն 
առանձ նա հատ կու թյամբ, որ որ պես ուսում նա սի րու թյան առար կա ունի աշ խար հի, 
որում և̀  մարդ կանց ազ գե րի այս կյան քի ու դրա նում` մշա կու թաս տեղծ գոր ծու
նե ու թյան նշա նա կա լի իրո ղու թյուն նե րը: Պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան են
թա կա առար կա յա կան տի րույ թում է նե րընդգրկ վում նաև իր իսկ բնու թյու նը: 

250 Քոչարյան Ռ., Ջիջյան Ա., Սոցիալականը հոգևոր նվազագույն ընդհանրություն թե՞ համընդգրկու-
նություն – Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնա-
խնդիրներ, միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 85:
251 Նույն տեղում:
252 Նույն տեղում, էջ 86:
253 Տե՛ս նույն տեղը:



 Գլուխ 2. Պատմության իդեան Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում     205

Այս առն չու թյամբ Ա. Գուրևի չը գրում է. «Պատ մա կան ճա նա չո ղու թյան բնու թյան 
(ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.) վե րա բե րյալ մտո րում նե րը նույն քան հին են, որ քան և ին քը̀  պատ-
մու թյու նը. մար դիկ միշտ հե տաքրքր վել են իրենց ան ցյա լով և հարց առա ջա դրել այդ 
գի տե լիք նե րի կարևո րու թյան մա սին: Պատ մու թյան սահ մա նու մը որ պես «կյան քի 
խրա տա նի»̀  գա լիս է դեռ ան տիկ շրջա նից»254: Պատ մու թյու նը ներ քուստ կա յա
նում, հարկ է նաև ասել̀  առա վել ևս կա յա նում ու կա տա րե լա գործ վում է որ պես 
գի տու թյուն, երբ ուսում նա սի րում և հենց իմաս տա սի րում է իր բնու թյու նը, 
հաս կա նում ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շում է իր որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս
կու թյու նը հայ տող իմաստն ու իմաս տու թյու նը: Պատ մու թյու նը աստ վա ծային ու 
մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի հա մաշ խար հում մարդ կային ինք նու թյու նը և նրան հա-
մա գո յա կից` այլը (ան շունչ իրե ղեն, բու սա կան ու ոչ-բա նա կան կեն դա նա կան աշ խար-
հը) ու այ լոց (բա նա կան է ակ նե րին և կոնկ րե տո րեն` հենց մարդ կանց), կյանքն ու մշա-
կույ թը, միով բա նիվ` նշա նա կա լի հա մայն եղե լա կա նու թյունն ուսում նա սի րե լով, դրան 
առըն թեր իրա գոր ծում է ներ քին ռեֆ լեք սիա` ինք նանդ րա դար ձող խորհր դա ծու
թյուն, և իրա գոր ծե լով ուսում նա սի րու թյուն իր բնու թյան կամ` իր որ պես այդ պի սին 
գո յու թյան, բա ցա հայ տում է այն` հաս կա նա լով ու սահ ման մամբ բա ցա հայ տե լով իր 
առար կան ու կա տա րու մը: Թեև Գուրևի չը նույն աշ խա տու թյան մեջ գրում է նաև, որ 
«պատ մա կան միտ քը հազ վա դեպ է ինքն իրեն ան դրա դար ձել»255, այ նուա մե նայ նիվ, 
հազ վա դե պու թյամբ հան դերձ` նա այդ իրա գոր ծել է ան տիկ շրջա նից ի վեր, և հենց 
այդ է նրան կա յաց րել ու կա տա րե լա գոր ծել որ պես պատ մա գի տու թյուն` տարբեր 
ժամանակներում «գիտության» ըմբռնման փոխակերպությամբ: 

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու ևս, պատ մա գի տու թյան ուսում նա սի րու թյան առար
կա է նաև հենց ին քը պատ մու թյու նը, և նրա աշ խա տու թյան բազ մա թիվ է ջե-
րում կան պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան խնդրի վե րա բե րյալ մի մյանց 
փոխլրաց նող ու պատ մա գի տա կան ամ բող ջա կան հայե ցա կարգ կյան քի կո չող և հենց 
կե նա գոր ծող մտո րում ներ: Այս պի սով, ը ստ նրա, պատ մա գի տու թյան ամ բող ջա կան 
ու մեկմիաս նա կան առար կան, ը նդ հան րա պես, հենց ին քը պատ մու թյունն է 
որ պես այդ պի սին և պատ մու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի հաս կաց(ված)
ու թյամբ ու տե սու թյամբ` աշ խար հի, որում և` մարդ կային կյան քի, նշա նա կա լի 
եղե լու մը: Եվ նույ նո րեն ու կոնկ րե տա բար կա րե լի է ասել նաև հայոց պատ մա գի տու-
թյան վե րա բե րյալ: Ը ստ Խո րե նա ցու, հայոց պատ մա գի տու թյան մեկմիաս նա կան 
առար կան հենց ին քը պատ մու թյունն է որ պես այդ պի սին և պատ մու թյան ան
հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի հաս կաց(ված)ու թյամբ ու տե սու թյամբ` հայոց սե փա
կան ու շրջա կա աշ խար հի, որում և` հայոց բազ մա բո վան դակ կյան քի կար գա
վո րու թյան և իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի նշա նա կա լի եղե լու մը:

15. Ի սկ ո՞րն է պատ մու թյան կա տա րու մը: Ի ՞ն չը պետք է հաս կա նալ որ պես 
պատ մու թյան բուն անե լիք ու հենց կա տա րում: Ո ՞րն է այն անե լիք-կա տա րու մը, որ 

254 Гуревич А. Я., М. Блок и «Апология истории» – М. Блок, Апология истории, М., 1986, с. 188.
255 Նույն տեղում, էջ 189:
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ը նդ հան րա պես` պատ մու թյու նը ու հատ կա պես` նաև հայոց պատ մու թյու նը կա րող է և 
հարկ է սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ ինք նա-
հաս կա նա ու իրա գոր ծի իր առար կայի նկատ մամբ: Պատ մու թյան, որ պես գի տու
թյուն, կա տա րու մը իր առար կայի իս կու թյան հաս կա ցումն ու մեկ նո ղա բար` 
բա նա վոր ևկամ գրա վոր հյուս մամբ բա ցո րո շումն ու ներ կա յա ցումն է:

 Պատ մու թյան, որ պես գի տու թյան, կա տա րու մը լիո վին բա ցո րո շե լու հա մար, ի 
լրումն աս վա ծի, հարկ է վերս տին ամ րա գրել, որ պատ մու թյու նը գի տու թյուն է ոչ 
միայն այն առանձ նա հատ կու թյամբ, որ կոչ ված ու հե տա մուտ է աշ խար հի, որում և̀  
կյան քի, իրո ղու թյուն նե րի իս կու թյան բա ցա հայտ մա նը, այլև իր իսկ ինք նա հաս
կաց մա նը: Այլ կերպ ասած` պատ մա գի տու թյու նը որ պես այդ պի սին է, ինք նանդ րա-
դար ձող հաս կաց մամբ ու խորհր դա ծու թյամբ սկզբուն քո րեն իսկ բա ցա հայ տե լով իր 
բնու թյան, նույնն է թե ասել̀  որ պես այդ պի սին գո յու թյան, իս կու թյու նը: Եվ իհար կե, 
պատ մա գի տու թյու նը հա սու լի նե լով իր որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյա նը և 
մեկ նո ղա բար բա ցա հայ տե լով այն, որ պես այդ խնդրա կար գի բաղ կա ցու ցիչ ու լրու մի 
բե րող նպա տա կային խնդիր, բա ցա հայ տում է աշ խար հի, որում և̀  կյան քի, նշա նա կա-
լի եղե լու մի իս կու թյու նը: 

16. Ար դարև, պատ մու թյան խնդրա կար գում, այ սու և̀  պատ մու թյան առար կա յում ու 
կա տա րու մի մեջ իր սկզբուն քային ու է ա կան նշա նա կու թյամբ նե րընդգրկ ված է պատ-
մու թյան` իր իսկ բնու թյան կամ որ պես այդ պի սին գո յու թյան ինք նա հաս կա ցու մը ևս: 
Գուրևի չի մտքում միայն ակ նարկ վեց, այ նինչ, հարկ է հս տա կամ տո րեն հաս կա նալ ու 
ամ րա գրել, որ պատ մու թյունն իր սկզբնա վո րու մից ի վեր ոչ միայն որևէ կերպ ու չափ 
հաս կա նա լով ու բա ցա հայ տե լով կյան քի եղե լու մի իս կու թյուն, ի պա տում հյուս մամբ̀  
բա նա վոր և-կամ գրա վոր շա րա դրել ու ներ կա յաց րել է ամե նայն «ըն թեր ցա սէր»-ի 
և «ու սում նա սէր»-ի, այլև ի սկզբա նե իրե նում իրա գոր ծել է նույ նո րեն որևէ կերպ ու 
չափ ինք նա հաս կա ցում: Պատ մու թյունն իրե նից այ լի (աշ խար հի, որում և` կյան
քի, նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի) իս կու թյան հաս կաց մանն 
առըն թեր` սկզբուն քային ան հրա ժեշ տու թյամբ ու նախ ընտ րե լիու թյամբ իրա
գոր ծում է նաև ինք նա հաս կա ցում: Ըն թեր ցա սեր և ուսում նա սեր ամե նայն ան-
ձանց ավանդ ված և՛ ան տիկ շրջա նի, և՛ մի ջին դա րե րի պատ մա կան եր կե րում եր բեմն 
պատմ վում ու բա ցա հայտ վում է ոչ միայն իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի որ պի-
սու թյու նը, այլև այս կամ այն չափ բա ցո րոշ վում է պատ մու թյան բնու թյու նը, այ
սինքն` թե ինչ պի սին պետք է լի նի պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին, որ պես
զի ստույգ բա ցա հայ տի աշ խար հի, որում և` այս կյան քի, նշա նա կա լի եղե լու մի 
իրա դար ձու թյուն նե րի, գոր ծե րի ու կար գա վո րու թյան` պատ ճառնե րով հան
դերձ, իս կու թյու նը:

 Պատ մու թյան, ինք նա հաս կաց մամբ հան դերձ, որ պես հայե ցա կարգ կա յաց ման ըն-
թաց քում ու ար դյուն քում մշակ վում է նաև մե թո դա բա նու թյու նը̀  սե փա կան մե թո դի բա-
ցո րոշ ձևա կերպ մամբ ու իրա գործ մամբ: Եվ այդ կն շա նա կի, որ պատ մա գի տու թյու նը 
որ պես այդ պի սին է` պատ մե լիք իս կու թյանն առ դեմ իր ինք նա հաս կաց ման ար դյուն-
քում ամե նայն «հետ քե րի» ու «պատ մու թյուն նե րի» (բո լոր եղե լա կան ու նաև 
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հնա րա վոր իդե ա կան «պատ մու թյուն նե րի») նկատ մամբ ադեկ վատ ու նախ ընտ րե-
լի մո տեց ման հաս կաց մամբ, մշակ մամբ ու իրա կա նաց մամբ: Պատ մա գի տու թյու նը 
որ պես այդ պի սին է` ոչ միայն ուսում նա սի րե լով աշ խար հի, որում և` այս կյան քի, 
նշա նա կա լի եղե լու մը, այլև ասե լի քի իս կու թյան հան դեպ նաև իր իս կու թյան` 
հայե ցո ղու թյան, հաս կաց ման ու մեկ նո ղա բար աս ման կեր պի, ուսում նա սի րու
թյամբ ու ինք նա հաս կաց մամբ և ապա` ը ստ այդմ իր կա յաց մամբ:

17. Պատ մու թյան ինք նա հաս կաց ման ու տե սու թյան, որ պես իսկ գի տու թյուն կա-
յաց մանն ենք հա ղորդ ու ըն կալ դառնում նաև հայոց պատ մա տեքս տային ավան-
դու թյանն առնչ վե լիս: Ար դարև, Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց»-ը ևս քննա կան 
պատ մու թյուն է և դի տա վո րու թյուն, կեր պա րա նում ու կա տա րում ունի «հայոց 
ինք նու թյան, բազ մա բո վան դակ կյան քի ու մշա կույ թի որ պես այդ պի սին եղե
լու մի է ա կան իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի, կար գա վո րու թյան առա վե լու
թյան ու նվա զու թյան` պատ ճառնե րով հան դերձ, իս կու թյան քննա կան հաս կա
ցու մը, մեկ նո ղա բար բա ցա հայ տու մը և ի գիր հյուս մամբ ներ կա յա ցու մը: 

Աստ է ա կան է նկա տել, որ թեև ոչ ամե նայն պատ մու թյուն և, այ նուա մե նայ նիվ, 
ը նդ հան րա պես` պատ մա գի տու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու հայոց 
պատ մու թյու նը, դի տա վո րու թյուն ունե նա լով հաս կա նալ իրե նից ար տա քո և 
ուրեմն` իրե նից այ լա զան իրո ղու թյան իս կու թյուն, որ պես հե տա զո տու թյուն, 
գի տա կան գի տե լիք ևկամ գի տու թյուն, այ լի հաս կաց մանն առըն թեր` ան հրա
ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի պի տո յու թյամբ ինք նա հաս կա նում է իր իս կու թյու
նը ևս: Այս առն չու թյամբ վեր հի շենք, որ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ վա-
ղուց ի վեր ճա նա չում գտած ու հայտ նի տե սա կետ է այն, որ Մով սես Խո րե նա ցին սոսկ 
պատ միչ չէ, այլև պատ մա բան256: Հայոց տեքս տա մշա կու թային ավան դու թյան մեջ 
պատ մա կան եր կե րի շար քում հատ կա պես Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» 
աշ խա տու թյունն ըն թեր ցե լիս` հա սու, հա ղորդ ու ըն կալ կա րող ենք դառնալ ոչ միայն 
պատմ վող բո վան դա կու թյան, այլև նշա նա կա լի չա փով` պատ մու թյան ինք նա հաս-
կաց ման և որ պես գի տու թյուն ը մբռն ման ու կա յաց ման, որ և ունակ է, հնա րա վո րում 
ու իրա գոր ծում է հայոց կյան քի նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի̀  
պատ ճառնե րով հան դերձ, իս կու թյուն բա ցա հայ տող քննա կան ու հենց ինք
նաքննա կան պատ մու թյուն:

 Քան զի առար կա յա կան իր տի րույ թը կազ մող եղե լու թյուն նե րի նկատ մամբ իր մո-
տեց ման մեջ ճշմար տու թյամբ քննա կան լի նե լու հա մար պատ մու թյու նը հարկ է, որ 
նախ և առաջ լի նի ինք նաքննա կան: Ի նք նանդ րա դար ձող ու ինք նա հաս կա ցող 
քննու թյամբ է, որ պատ մու թյու նը պո տեն ցիա ու իրա գոր ծում (ակ տուա լա ցում) է ունե-
նում սահ մա նել իր որ պես այդ պի սին ու հենց գի տու թյուն է աց նող հնա րա վո րու թյու նը, 
պայ ման ներն ու չա փո րո շիչ նե րը և, այդ պի սով, կա յա նալ կյան քի եղե լու մի իս կու
թյան նկատ մամբ ադեկ վատ ու նախ ընտ րե լի բա ցու թյան, ստույգ հաս կաց ման 
ու մեկ նո ղա բար պատ մու մով ներ կա յաց նե լու կա րո ղու նակ որ պի սու թյամբ:

256 Տե՛ս Սարգսյան Գ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմության» ժամանակագրական համա-
կարգը, Եր., 1965, էջ 5. տե՛ս նաև էջ 146:
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18. Կա րե լի է նկա տել, որ Մով սես Խո րե նա ցու տե սա կետն է հենց այն պի սին, ը ստ 
որի̀  պատ մու թյու նը, որ պես գի տու թյուն, կոչ ված է, ունի հիմ նախնդիր և կա տա րում` 

ա) հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու-
թյուն նե րի հա մաշ խար հի, որում և̀  կոնկ րե տո րեն իր եր կում պատ մյալ̀  մարդ կային ու 
հենց հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը,

բ) դրան առըն թեր քննու թյան առնե լով ու խորհր դա ծե լով նույն այդ իս կու թյու նը̀  
հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցա հայ տել, բա նա վոր և-կամ գրա վոր հյուս մամբ̀  ներ-
կա յաց նել նաև այդ իս կու թյու նից իմա նա լի իմաս տու թյան խոր հուր դը,

գ) ինք նա հաս կա նալ իր որ պես այդ պի սին գո յու թյան, այ սինքն` իս կու թյուն բա-
ցա հայ տող գի տա կան գի տե լի քի ու գի տու թյան գո յու թյան հնա րա վոր, ան հրա ժեշտ 
ու հենց նախ ընտ րե լի որ պի սու թյու նը:

Ն կա տենք, որ պատ մա գի տու թյունն իր իսկ կո չումն ու իրա գոր ծու մը և ուրեմն` 
պատ մու թյան որ պես այդ պի սին` ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի, կա յա ցումն ուսում նա-
սի րե լով ու հաս կա նա լով, այ սու և̀  իր այդ կերպ կա յաց ման իմաս տու թյան խորհր դին 
հա սու լի նե լով է ինք նա հաս կա նում, որ իր ուսում նա սի րու թյան առար կայի որո շար կող 
առանձ նաց ման մեջ սկզբուն քո րեն ունի ը նտ րու թյուն և ուսում նա սի րում է աշ խար հի 
ու կյան քի ոչ հա մայն, այլ̀  նշա նա կա լի եղե լու մը: Եվ գու ցե ոչ ամե նայն հե տա զո տող, 
այդ թվում` զա նա զան կան խա դա տու թյուն նե րով լցյալ ու «հա րուստ» հո գով ու մտքով, 
ներ քին ինք նաքննու թյուն չի րա գոր ծող և ուրեմն` ոչ-ճշմա րիտ կան խա դա տու թյուն նե-
րի ներ գոր ծու թյու նը կա սեց նե լու ոչ հե տա մուտ հե տա զո տող ան ձինք, այլ̀  Մով սես Խո-
րե նա ցու եր կում և-կամ եր կով հայտ նյալ իմաս տու թյան «ու սում նա սէր» հա յազ գի կամ 
օ տա րազ գի հե տա զո տող ներ հնա րա վո րու թյուն ունեն հաս կա նալ, որ նրա աշ խա տու-
թյու նում իրա գործ վել է պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան ան հրա ժեշտ 
ու նախ ընտ րե լի կեր պի վե րա բե րյալ խորհր դա ծու թյուն և ը ստ այդմ` նաև ը նդ հան-
րա պես` պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` հենց հայոց պատ մու թյան առար կայի ու կա
տա րու մի որո շար կում: 

19. Ընդհանրապես` «պատմություն» և կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու «հայոց 
պատմություն» հասկացություններով մտառվող բովանդակությունը կանխահայտող 
խորհրդածություններն ի մի բերելով, արդ̀  կարելի է հարցադրել, թե` ո ՞րն է այն 
«խնդրո բա նը», որն ի հայտ բե րե լու դի տա վո րու թյամբ̀  նրան հա մա պա տաս խա նեց-
ված կար գով կազ մա կերպ ված է Պատ մա հոր պատ մու թյան ու պատ մա բա նու թյան բո-
վան դակ հաս կա ցումն ու այդ հաս կաց ման յու րա հատ կու թյու նը: Ո ՞րն է պատ մու թյան 
բուն հե տա զո տա կան խնդի րը, և-կամ ո՞րն է պատ մա գի տու թյան ուսում նա սի րու թյան 
են թա կա բուն խնդրա կար գը: Հետևե լով հեր մենև տի կայի տե սա բան ու «փի լի սո փա-
յա կան հեր մենև տի կայի» ռահ վի րա Հ.-Գ. Գա դա մե րի հայե ցա կար գում բա ցա հայտ-
ված` հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան ֆե նո մե նի «հարց ու պա տաս խա նային» կա-
ռուց ված քի մա սին սկզբուն քային դրույ թին, հե տա զո տող-մեկ նա բա նի հա մար է ա կան 
խնդի րը պետք է ձևա կեր պել հետևյալ կերպ. ո՞րն է տեքս տի և հաս կաց ման ձգ
տո ղի ու մեկ նա բա նի հա մա տեղ գոր ծո ղու թյամբ հյուս վող այն առանց քային 
հար ցա դրու մը ևկամ խնդրա կար գը, որի պա տաս խանն է տեքս տով աս վո ղը` 
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տեքս տով ուղ ղորդ վող հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան ար դյուն քում ի հայտ 
եկող իմաս տային հյուս ված քը257:

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը, որով և̀  հայեց վող հայոց 
ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաստ և այդ իմաս-
տում` իմաս տու թյու նը, մեկ նե լու և ներ կա յաց նե լու տե սա կե տից, նրա հա յացք նե րի 
ամ բող ջու թյան նկատ մամբ, ը ստ է ու թյան, որ պես առաջ նային ու ծրա գրային 
հար ցա դրում է առանձ նա նում «ընդ հան րա պես` պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` 
հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րոշ ման» խնդրա-
կար գը: Արդարև, պատ մու թյան, որ պես գի տու թյուն, բուն և բո վան դակ խնդրա
կար գը պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րո շումն է: 
Այս բա նաձևը կա րե լի է նաև վե րաձևա կեր պել̀  նրա նում և-կամ նրա նով աս վա ծը ներ-
քուստ առա վել բա ցո րո շե լով: Պատ մու թյան, որ պես գի տու թյուն, բուն և բո վան
դակ խնդրա կար գը պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը 
հայ տող իմաս տի, որում և` իմաս տու թյան, և ուրեմն` պատ մո ղա բար աս վա ծում 
ու նաև պատ մու մի կեր պում պա հյալ իմաս տու թյան բա ցո րո շումն է: 

Աս վա ծը հիմ նա կա նում նույ նո րեն կա րե լի է կոնկ րե տաց նել նաև հայոց պատ մա-
գի տու թյան նկատ մամբ: Այն հար ցին, թե ո՞րն է հայոց պատ մա գի տու թյան կամ պատ-
մու թյան, որ պես, գի տու թյան, բուն խնդրա կար գը̀  ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, պա տաս-
խա նը հետևյալն է` հաս կա նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել սկզբուն քո րեն պատ
մու թյան և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որում և` իմաս տու թյու նը, և պատ մո ղա բար աս
վա ծում ու աս ման կեր պում պա հյալ ու նույն այդ աս վա ծով ու աս ման կեր պով 
նաև հայտ նյալ իմաս տու թյու նը: Ը ստ նրա պատ մա գի տա կան ու պատ մա փի լի սո-
փա յա կան հայե ցա կար գի, ը նդ հան րա պես` պատ մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` հայոց 
պատ մու թյու նը կա յա նում է որ պես այդ պի սին, երբ դի տա վո րու թյուն ու ը ստ այդմ` 
կեր պա րա նում ու կա տա րում ունի̀  հյուս վել ու ներ կա յա նալ որ պես մարդ կային, որում 
և̀  հայոց, ինք նու թյան, ը նդ հա նուր կեն սա կար գի ու նաև անձ նա վո րյալ կեն սա
կեր պի, մշա կույ թի է ա կան եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի ու իմաս
տու թյան հաս կա ցում ու մեկ նո րո շում: 

20. Պատ մու թյան խնդրա կար գի բա նաձևում միա ձույլ ներ կա ներ քին հիմ-
նախնդիր նե րից յու րա քան չյու րի տե սան կյու նից «պատ մու թյան» ֆե նո մե նը (բ ներևույ-
թը) հայե ցող ու քննող խորհր դա ծու թյու նը, այն է` իմաս տա խույզ հաս կաց մամբ մեկ-
նո ղա բար բա ցո րո շել և՛ սկզբուն քո րեն պատ մու թյան որ պես այդ պի սին, որում նաև 
որ պես գի տու թյուն, գո յու թյան իս կու թյու նը, և՛ պատ մու մի եղա նա կում ու նաև հենց 
պատ մո ղա բար աս վա ծում պա հյալ իմաս տու թյու նը, պատ մու թյան այլ տե սա նու թյուն 

257 Հասկացմանն ու մեկնաբանությանը նպատակամետ խորհրդածությունում ներբովան դակյալ 
ու նաև դրանց ընթացքն իրենով գործունացնող, առաջնորդող ու կատարումի հասու ցանող «հարց 
ու պատասխան»-ային սկզբունքային կառուցվածքի մասին մանրամասն տե՛ս Гадамер Х.- Г., 
Истина и метод, М., 1988, էջ 434-445, Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական 
հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 144-149:
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և ուրեմն` պատ մու թյան տե սու թյուն ու մեր ձի մա ցու թյուն են հնա րա վոր դարձ նում 
ու մա տու ցում մարդ կային հաս կաց ման սի րուն: Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն 
Հայոց» եր կում պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է մարդ կային բա նա կան հո գուն և նրա 
մտային զո րու թյանն ու կա րո ղու թյա նը̀  պատ մա գի տու թյան ոչ վաղ ան ցյա լից` ժա մա-
նա կա կից մեր ներ կային փո խանց ված ու քա րա ցած կա ղա պար դար ձած սո վո րա կա
նի հա մե մատ այլ ու ան սո վոր կեր պա վո րու թյամբ: Նրա եր կը պատ մու թյան որ պես 
այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյունն ու իմաս տու թյան խոր հուր դը հաս կա նալ ձգ տող 
ան ձին ու նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում, հա սու և ըն կալ 
դարձ նում զար մա նա լի ու առինք նող տե սա նու թյան: 

Պատ մու թյան խնդրա կար գի այս բա նաձևին որ պես պա տաս խան է ի հայտ բեր-
վում նրա հա յացք նե րի ամ բող ջու թյու նը, և մե նա գրու թյան մեջ ներ կա յաց վող հե տա-
զո տու թյամբ հնա րա վո րու թյուն ունենք հաս կա նալ, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ-
մա տե սու թյունն, ը ստ է ու թյան, ներ քուստ հետևո ղա կա նո րեն կազ մա կերպ ված 
ու ծա վալ վող ամ բող ջու թյուն է: Եվ երբ նրա տե սու թյան վեր լու ծու թյան և մեկ նա-
բա նու թյան ժա մա նակ նկա տի ունենք սկզբուն քային այս խնդրա կար գը, ապա` նրա 
պատ մա կան եր կում շա րադրված պատ մու թյան ու նաև պատ մա գի տա կան ը մբռ-
նում նե րի ամ բող ջու թյու նը ներ կա յա նում է սույն են թա վեր նա գրի շա րա դրան քում իր 
բա նո րոշ ձևա կեր պու մը ստա ցած` պատ մու թյան խնդրա կար գով սահ ման վող 
իմաս տային տե սա դաշ տում (հո րի զո նում)̀  որ պես պատ մու թյան սկզբուն քային 
դի տա վո րու թյան հետևո ղա կան կա տա րում: Նկատ վում է, որ պատ մու թյան բուն 
խնդրա կար գի բա նաձևում ներ կա է և՛ պատ մու թյան առար կայի, և՛ պատ մու թյան կա-
տա րու մի որո շար կու մը: Ին չո՞ւ: Բա նաձևում ներ կա է պատ մու թյան առար կայի ու կա-
տա րու մի հա մար սկզբուն քո րեն հիմ նայի նը̀  պատ մու թյան, որ պես գի տու թյան, 
ուղ ղա կի կո չումն ու ը ստ կոչ ման` գո յու թյու նը, այն է` հաս կա նալ, մեկ նո ղա բար 
բա ցա հայ տել և ի գիր հյուս մամբ ներ կա յաց նել աշ խար հի, որում և` կյան քի, 
նախ կին ու նաև ներ կա նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը:

21. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում և հենց պատ մու թյան 
խնդրա կար գի բա նաձևում ներ կա է առա վել հա րուստ բո վան դա կու թյուն, քան կա րե-
լի էր առա ջին հա յաց քից նկա տել: Նրա պատ մու թյան խնդրա կար գում և բուն եր կում 
նկա տե լի է ոչ զուտ և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան 
հե տա զո տու թյա նը վե րա բե րող գի տա կան բո վան դա կու թյուն: Նա իր բա ցո րոշ հար-
ցա դրու թյան կոնկ րե տու թյամբ հան դերձ և, սա կայն, դի տա վո րու թյան առա վել ամ բող-
ջա կան ու մեկ-միաս նա կան ը նդ գր կու մով մեկ նո րո շում է և՛ ը նդ հան րա պես` պատ մու-
թյա նը, և՛ կոնկ րե տա բար̀  հայոց պատ մու թյա նը բնո րոշ հատ կու թյուն ներ:

 Պատ մու թյան գո յու թյու նը տար բեր քա ղա քակրթու թյուն նե րում և ամե նուր̀  ազ գե-
րի կյան քում ու մշա կույ թում, ինչ պես նաև հենց Հա յաս տա նում և կոնկ րե տո րեն` 5-րդ 
դա րում ունե ցել է և այժմ ևս ունի տա րաբ նույթ բազ մա զա նու թյամբ ծա վալ վող մի տում: 
Հա յաս տա նում ու նաև այլ ազ գե րի կյան քում ու մշա կույ թում, պատ մու թյան գո յու-
թյան տա րաբ նույթ բազ մա զա նու թյունն իրա գործ վել է մարդ կային, որում և̀  ազ գային, 
բազ մա բո վան դակ ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի ոչ միայն կոնկ րետ «պատ մու
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թյան կա րի քա վո րու թյանն» ադեկ վատ իր պատ մե լի քի «ին չի» ու «ինչ պե սի» նպա-
տա կային կոչ վա ծու թյան ու կա տա րու մի պրակ տի կո րեն բազ մա տե սակ և նույ նո րեն 
կոնկ րետ դրսևո րում նե րով: Հոգևոր ու մշա կու թային ինք նու թյան և դրա հա մար ան-
հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի̀  հո գե կե ցույց նշա նա կա լիու թյուն ունե ցող կեն սա կեր պի ու 
բո վան դակ կեն ցա ղա վա րու թյան և ուրեմն` երկբ նույթ (հոգևոր ու կեն ցա ղային) կա-
րի քա վո րու թյան` իր զա նա զա նու թյամբ հան դերձ, հա մա տա րած ու տի պա կան լի նե-
լը, յու րա քան չյուր իր տե սա կում` թեթևի հետ նաև ծանր ու խո րա ցած դրսևո րում նե րը 
ան հրա ժեշտ են դարձ րել որ պես սո ցիա լա կա նո րեն ու մշա կու թո րեն և այդ կերպ` քա-
ղա քակրթո րեն ու հոգևոր առու մով նշա նա կա լի դի տել ոչ միայն մաս նա վոր ու կոնկ
րետ պատ մու թյան կա րի քը, ինչ պես օ րի նակ Մով սես Խո րե նա ցու եր կում` հայոց մե-
ծաց ծնն դա բա նու թյու նը, այլև սկզբուն քո րեն պատ մու թյան կա րի քը որ պես այդ պի
սին, այ սինքն` ը նդ հա նուր կա րի քը կամ ը նդ հա նուր կա րի քա վո րու թյու նը` նույն 
այդ եր կում հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու
նը հայ տող բո վան դակ իմաստն ու իմաս տու թյան խոր հուր դը:

Մ շա կու թային, սո ցիա լա կան ու քա ղա քա կան և այս կերպ` քա ղա քակրթա կան ու 
հենց հոգևոր կա րի քա վո րու թյան ներ կա յա ցա ծու թյան մաս նա վոր կոնկ րե տու թյան 
մեջ «ընդ հա նուր կա րի քա վո րու թյան» իդե ան, որ և կն շա նա կի̀  ը նդ հա նուր գոյը, 
որ պես ուշա դրու թյան, ապա նաև հաս կա ցող հո գա ծու թյան և պա տաս խան-ար ձա-
գան քի ան հրա ժեշտ ու պի տո յա կան ճա նա չե լը պատ մու թյան գո յու թե նա կա նու թյա-
նը տա րաբ նույթ բազ մա զա նու թյուն է հա ղոր դում ոչ միայն որ պես այն պի սի ֆե նո մեն, 
որն ար տա հայ տում է սոսկ պատ մա գրե լու կոնկ րետ գոր ծե լա կերպ ու իմա ցու
թյուն կոնկ րետ կա րի քի առն չու թյամբ և ը ստ այդմ` պատ մա բո վան դա կու թյուն, 
այլև որ պես մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի բուն իս կու թյու նը հայ տող 
բազ մա բո վան դակ իմաս տի, որում և̀  իմաս տու թյան բա ցո րոշ մա նը կոչ ված ու նպա-
տա կա մետ գի տու թյուն:

22. Մով սես Խո րե նա ցու եր կի, որում և̀  բո վան դա կյալ պատ մա գի տա կան ու պատ-
մա փի լի սո փա յա կան հայե ցա կար գի, հա մար հիմ նո րոշ̀  պատ մու թյան խնդրա կար գի 
վե րո բե րյալ բա նաձևին նույ նա կան է հիմ նա կա նում բա ցո րոշ վում նաև սույն գի տա-
կան մե նա գրու թյան ամ բող ջա կան ու մեկ-միաս նա կան դի տա վո րու թյու նը̀  հաս կա-
նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել սկզբուն քո րեն պատ մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` հայոց 
պատ մու թյու նը, ը ստ իր ներ քին ու սե փա կան, հիմ նա րար ու որ պես այդ պի սին է աց նող 
բուն խնդրա կար գի և ուրեմն` դրա լուծ ման դի տա վո րու թյու նը, կեր պա րա նումն ու 
կա տա րումն ունե ցող պատ մու մի եղա նա կի և պատմ վող բո վան դա կու թյան: 

Եվ հարկ է ամ րա գրել, որ գի տա կան այս մե նա գրու թյան դի տա վո րու թյունն է` բա-
ցա հայ տել պատ մու թյան ոչ միայն կոնկ րետ գո յու թյան իս կու թյու նը, այ սինքն` Մով սես 
Խո րե նա ցու հայոց պատ մու թյան դի տա վո րու թյու նը, պատ մու թյան` որ պես իմաստ գո-
յու թյան, պատ մե լի քի ու պատ մու մի կոնկ րետ առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև նրա պատ մու թյան այդ կերպ գո յու թյան հա մար որ պես հիմ նա րար ճշմար տու-
թյուն ու իմաս տու թյուն` քրիս տո նե ա կան ուս մուն քը, որով և Հա յաս տա նում պատ մու-
թյան գոյության հենց այդ մոդուսի կոնկ րետ ներ կա յու թյան հիմ նա վոր ված բնույթն 
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ու օբյեկ տի վու թյու նը: Պատ մու թյան կոնկ րետ գո յու թյան ուսում նա սի րու թյու նը հնա-
րա վոր կլի ներ, ը ստ է ու թյան, հայոց կյանքում պատ մու թյան իրա գործ ված որևէ ձևի 
և-կամ բազ մա զան որևոր ձևե րի սոսկ նկա րա գրա կան ու պատ մո ղա կան և, իհար կե, 
իրե նում ան հրա ժեշ տո րեն մեկ նո ղա կա նու թյուն հայ տող շա րա դրան քով: Դի տա վո րու-
թյան վե րոնշյալ տար րը, այն է` եղե լա կան ու կոնկ րետ պատ մու թյան գո յու թյան 
իս կու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ինչ պես նաև նրա այդ կերպ գո յու
թյու նը հիմ նող ճշմար տու թյան և իմաս տու թյան` հեր մենև տի կա կան քննու
թյամբ ներ կա յա ցու մը գի տա կան այս աշ խա տու թյու նում, ան շուշտ, առ կա է, ին չը և 
իրա գործ վում է մե նա գրու թյան ողջ շա րա դրան քում: 

Աշ խա տու թյան դի տա վո րու թյունն առա վել սկզբուն քային է ու ամ բող ջա կան` հեր-
մենև տի կա կան մե թո դա բա նու թյամբ մեկ նո րո շե լով հայ պատ մա գի տու թյան հա-
մար հիմ նա դիր նշա նա կու թյուն ունե ցող կոնկ րետ այդ պատ մա կան եր կի և դրա նում 
կերպարանյալ ու բովանդակյալ նույնպես կոնկ րետ պատ մա գի տա կան հայե ցա կար-
գի, այն է` Մով սես Խո րե նա ցու քրիս տո նե ա կան պատ մա գի տու թյան առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը, ը ստ մարդ կային ը նդ հան րա կան ու նաև ան հա տա կան տկար ու 
սահ մա նա փակ մեր կա րո ղու թյան, բա ցա հայ տել սկզբուն քո րեն պատ մու թյան որ
պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյունն ու իմաս տու թյան խոր հուր դը, որը, ը ստ 
իս, իր կա տա րե լու թյամբ̀  նաև իս կո րեն Պատ մա հոր դի տա վո րու թյունն է` ինձ հա մար 
ուսա նե լի ու ըն դօ րի նա կե լի: 

Աստ` ան հրա ժեշտ է նաև նշել, որ մե նա գրու թյու նում պատ մա տե սա կան առու մով` 
պատ մու թյան դի տա վո րու թյան, պատ մե լի քի և պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա-
նա կի վե րա բե րյալ քննա-մեկ նո ղա կան խորհր դա ծու թյամբ ներ կա յաց վող ամ բող-
ջա կան այս ուսում նա սի րու թյան բուն դի տա վո րու թյունն ու կա տա րու մը նույ նա կան է 
Պատ մա հոր դի տա վո րու թյա նը փոքր-ինչ հա վել մամբ, և այդ հա վե լու մը վե րա բե րում 
է «պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կի իս կու թյան բա ցա հայտ մա նը»: Վեր ջի նիս 
առն չու թյամբ է ա կան է ամ րա գրել հետևյալ դի տար կու մը: Առ հա սա րակ, պատ մու
թյունն ինք նին չու նի դի տա վո րու թյուն` ուղ ղա կիո րեն հա ղոր դել նաև պատ
մու մի եղա նա կի իս կու թյուն: Ին չո՞ւ: Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ աս վա ծը: Ը ստ փի լի սո փա-
յա կան հեր մենև տի կայի տե սա բան` Հ.-Գ. Գա դա մե րի, լեզ վի կո չումն է` լուծ վել ու ան-
հե տա նալ աս վո ղում258: Եվ ինչ պես լեզ վա գոր ծու նե ու թյու նում լեզ վի կո չումն է` ինք նա-
մո ռաց նվի րու մը, «ինք նա զո հա բե րու թյու նը», այ սինքն` խո սե լով, «ա սե լով»̀  լուծ վել ու 
ան հե տա նալ աս ման բեր վող «բա նում», այն պես էլ̀  բուն պատ մու մի եղա նա կի կո չումն 
է` լուծ վել ու ան հե տա նալ աս ման բեր վող իս կու թյու նը հայ տող իմաս տում: Պատ մու-
մի վար դա պե տա կան եղա նա կը պատ մե լիք իս կու թյան բա նա վոր և-կամ գրու թյամբ 
շա րա դրյալ աս մանն իր կոչ ման մեջ սկզբուն քո րեն կա րող է և ճշմար տու թյամբ կա յա-
նում է` ինք նա մո ռաց նվի րու մով ու «ինք նա զո հա բե րու թյամբ» լուծ վե լով ու ան հե տա-

258 Տե՛ս Гадамер Г.-Г., История понятий как философия – Актуальность прекрасного, «Искусство», 
М., 1991, էջ 36. Гадамер Г.-Г., Человек и язык – От Я к Другому, Сб. пер. по проблемам интер-
субъективности, коммуникации, диалога, науч. ред. А. А. Михайлов, составл. Т. В. Щитцова, 
«Менск», Минск, 1997, էջ 138. Гадамер Х.-Г., Истина и метод, М., 1988, էջ 463: 
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նա լով աս ված իմաս տում: Նաև սույն գի տա կան եր կում իրա կա նաց վող պատ մու թյան 
մեկ նու թյան կո չումն է` ինք նա մո ռաց նվի րումն ու ինք նա զո հա բե րու թյու նը, լուծ վելն 
ու ան հե տա նա լը աս ման բեր վող իմաս տում259: Սա կայն «ըն թեր ցա սէր» և (ի մաս տու-
թյան) «ու սում նա սէր» ամե նայն հե տա զո տո ղի ու նաև հենց միջ նա դա րա գե տի հա-
մար̀  «իս կու թյուն հայ տող իմաս տու թյան խոր հուրդ» իրե նում պա հող աղ բյուր է նաև 
պատ մու մի կեր պը կամ եղա նա կը, ուս տի և̀  առանձ նա հա տուկ դի տա վո րու թյուն է 
պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կի իս կու թյան և իմաս տու թյան խոր հուր դի բա-
ցա հայ տու մը: Դրա նով է պայ մա նա վոր ված մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
պատ մու մի եղա նա կի խնդրին առնչ վող հե տա զո տու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը: Այս 
հիմ նա վոր մամբ̀  մե նա գրու թյան դի տա վո րու թյունն ու կա տա րումն է` հաս կա
նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել սկզբուն քո րեն պատ մու թյան և, մաս նա վո րա
պես, հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը, որում և` 
պատ մու մի կեր պում ու պատ մո ղա բար աս վա ծում` պա հյալ և, միա ժա մա նակ, 
նույն այդ պատ մու մի կեր պով ու պատ մո ղա բար աս վա ծով` նաև հայտ նյալ 
իմաս տու թյու նը:

 Հաս կաց ման ձգ տող յու րա քան չյուր ըն թեր ցո ղին և գի տա կան ըն կե րակ ցու թյա-
նը ներ կա յաց վող սույն մե նա գրու թյու նում խորհր դա ծու թյուն նե րի ուղ ղորդ վա ծու թյան 
և ուսում նա սի րու թյան են թա կա «բան»-ի այդ պի սի ը նտ րու թյունն ու դի տա վո րու թյու-
նը ամենևին էլ պա տա հա կան ու կա մա յա ծին չէ մի քա նի պատ ճա ռով: Սկզ բուն քային 
պատ ճառ է այն, որ իր աշ խա տու թյան է ջե րում մտո րե լով, թե ինչ պի սին պետք է լի նի 
պատ մու թյու նը և դրա նախ ընտ րե լիո րեն պի տո յա կան կեր պը որո շար կող սկզբուն-
քային ու հենց հայե ցա կար գային նշա նա կու թյուն ունե ցող մտքեր ար տա հայ տե լով, 
Մով սես Խո րե նա ցին ինքն է մեզ հայտ նա ցույց անում, որ իր պատ մու թյու նը հյու սե լիս` 
խորհր դա ծել է պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան վե րա բե-
րյալ: Ար դարև, Խո րե նա ցու հա մար չէր կա րող խորհր դա ծու թյան առար կա չլի նել, թե` 
ի՞նչ է պատ մու թյու նը սկզբուն քո րեն` որ պես այդ պի սին: Ը ստ իր «Ողբ»-ի, հայոց ազ-
գի ինք նու թյան և կյան քի հա մար դժ վա րին ու նաև հոգևոր ան կու մային ժա մա նա-
կաշրջա նում, երբ նա մշտա պես խորհր դա ծում էր իր ազ գի պատ մու թյան ու ներ կայի 
վի ճա կի և ապա` Սա հակ Բա գրա տու նու խնդրան քով պատ րաստ վում էր ու ար դեն 
ձեռ նար կել էր գրել «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նը, ան շուշտ, նրա մտո րում-
նե րի նյութ պետք է լի ներ հենց այն հար ցը, թե` ինչ պի սի՞ն պետք է լի նի այն պատ-
մու թյու նը, որն իր բուն ասե լի քով և՛ իրեն ժա մա նա կա կից ըն թեր ցո ղին, և՛ «զկ նե ացս» 
կներ կա յա նա` ը նդ հան րա պես` մարդ կային և կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք նու թյա
նը, կյան քին ու մշա կույ թին առա քի նու սույց ու հո գե կե ցույց և առ բա րե կար
գու թյուն` կե նա րար իր որ պի սու թյամբ: Այս կերպ իր հար ցա դրու թյամբ և բուն 
դի տա վո րու թյամբ̀  նրա պատ մու թյան հա մար որ պես հաս կաց ման ու մեկ նո ղա բար 
բա ցո րոշ վող ասե լիք է ներ կա յա նում` հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի ամե-

259 Լեզվի ու մեկնության այս կոչումի մասին տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի 
փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 173-174:
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նայն եղե լու մից, իրեն առ ձեռն ու մատ չե լի հնա րա վո րու թյամբ ու նաև ը նտ րո ղա կա-
նու թյամբ, ներ կայի ու ապա գայի ըն թեր ցո ղին` առ ճշմար տու թյունն ու բա րին նշա նա-
կա լի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որում և̀  իմաս տու թյան խոր հուր դը: Ա հա վա սիկ, 
Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում ու պատ մա գի տա կան հայե ցա-
կար գում` իր բաղ կա ցու ցիչ խնդիր նե րի ներ քին փոխ կար գա վո րու թյամբ և մեկ-միաս-
նա կան ամ բող ջա կա նու թյամբ որ պես պատ մու թյան սկզբուն քային ու հիմ նային 
խնդրա կարգ է ներ կա յա նում, այ սու և̀  մե նա գրու թյան ողջ շա րա դրան քում նույ նո րոշ-
վում ու կրկ նո րոշ վում` «ընդ հան րա պես` պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ-
մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան հաս կա ցումն ու մեկ նո ղա բար բա ցո-
րո շու մը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան»:

Նրա աշ խա տու թյու նում այն ամե նը, ին չը կա րող է բա ցա հայտ վել որ պես սկզբուն-
քո րեն պատ մու թյան և, մաս նա վո րա պես, հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին 
գո յու թյան առանձ նա հատ կու թյուն, ներ կա յա նում է ու հարկ է հաս կա նալ նաև հենց 
որ պես նրա պատ մա գի տա կան ու պատ մա փի լի սո փա յա կան հայե ցա կար
գի առանձ նա հատ կու թյուն:  Եվ ուրեմն` մեկ այլ պատ ճառ է այն, որ ը ստ իս, այս 
խնդրա կար գը ներ կա յա նում է` պատ մա գի տու թյունն ու պատ մա փի լի սո փա
յու թյունն իրենց իս կու թյունն իրեն ցում ունե ցող գո յու թյամբ, կամ որ նույնն է` 
դրանց գո յու թյունն իրենց բուն իս կու թյան մեջ և այդ կերպ` իս կա կան գո յու
թյամբ հաս տա տող խնդրա կարգ:  Իր այդ բնույ թով խնդրա կար գը ներ կա յա նում 
է` գի տա կան պատ մու թյու նը և հենց պատ մա գի տու թյունն ու պատ մա փի լի սո
փա յու թյու նը որ պես այդ պի սին է աց նող, իրենց ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի, 
կն շա նա կի նաև կա տա րե լա գոր ծու թյան ուղ ղորդ ված գո յու թյու նը կա յաց նող 
խնդրա կարգ: Բո վան դակ այս առանձ նա հատ կու թյամբ, ար դարև, այն ներ կա յա նում 
ու հաս կա նա լի է որ պես պատ մա գի տու թյան ու պատ մա փի լի սո փա յու թյան իս կո
րեն սե փա կան խնդրա կարգ: 

Այս աշ խա տու թյան մեջ իմ վե րոն շյալ ը նտ րու թյունն ու դի տա վո րու թյու նը̀  «հաս-
կա նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել սկզբուն քո րեն պատ մու թյան և, մաս նա վո րա պես, 
հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը, որում և̀  պատ մու մի 
կեր պում ու պատ մո ղա բար աս վա ծում` պա հյալ և, միա ժա մա նակ, նույն այդ պատ-
մու մի կեր պով ու պատ մո ղա բար աս վա ծով` արդեն նաև հայտ նյալ իմաս տու թյու նը», 
ունի այլ հիմ նա վոր պատ ճառ ևս: Այն պա տա հա կան ու կա մա յա ծին չէ ոչ միայն այն 
պատ ճա ռով, որ այդ պի սին է նաև Մով սես Խո րե նա ցու դի տա վո րու թյունն ու ավան դը 
ըն թեր ցող սե րունդ նե րին` հաս կա նալ, խորհր դա ծել ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել 
պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան եր կուս տեք` և՛ ամե նայն ազ գե րի 
ու հենց հայոց կյան քում պատ մա գի տու թյան ինք նին, և՛ կոնկ րե տո րեն հայոց 
ինք նու թյան ու կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի ու նաև այդ իսկ նշա նա կա լիու
թյան` պատ ճա ռով հան դերձ, իս կու թյունն ու իմաս տու թյու նը: Այ դօ րի նակ 
ը նտ րու թյան ու դի տա վո րու թյան հիմ նա պատ ճառ է նաև այն, որ սկզբուն քո րեն այդ-
պի սին է հաս կաց ման ու ինք նա հաս կաց ման ներ քուստ կա պակց ված` ան հրա
ժեշ տո րեն մի մյանց փոխ պա հան ջող ու փոխ ներ գոր ծող և հենց փոխճշմար
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տող հա րա բե րակ ցու թյու նը, և, ը ստ բնա կան կար գի, այդ պի սին է իմաս տու թյա նը 
ներկրթու թյան պի տո յա կան ըն թացքն ու նախ ընտ րե լի իս կու թյու նը:

23. Ի նչ պես ար դեն նե րա ծու թյու նում ակնարկվեց և ապա` առաջին գլխում նաև 
նշվեց, պատ մու թյան գո յու թյու նը ոչ միշտ է կա յա ցել ը ստ իր կոչ ման, ուս տի և` 
այն ոչ միշտ է կե նա գործ վել իր իս կու թյունն իրե նում ունե ցող լի նե լու թյամբ, 
կամ որ նույնն է` իր իս կա կան գո յու թյամբ: Մարդ կանց ազ գե րի պատ մու թյան ողջ 
ըն թաց քից, այլ ոչ որ պես բա ցա ռու թյուն ներ տեսն վող առան ձին պատ մա կան ժա մա-
նա կաշրջան նե րից, ինչ պես նաև հենց մեր ոչ այն քան վա ղե մի ան ցյա լից կա րե լի է հի-
շել քա ղա քա կան ինք նա կամ պրագ մա տի կայի շա հե րով, մտայ նու թյուն նե րով և գա ղա-
փա րա խո սու թյուն նե րով պատ մու թյան այ լա կերպ վա ծու թյան, այդ բո լո րի նկատ-
մամբ սպա սար կու կար գա վի ճա կով պատ մու թյան գոր ծառնու թյան ոչ սա կա վա թիվ 
դեպ քեր: Պատ մու թյան գո յու թյան այս կերպ իրա գոր ծում նե րը մարդ կային բա նա կան 
հո գու մտային և գի տե լի քային կազ մա կերպ վա ծու թյան մեջ մշտա պես հար ցա դրել և 
մշտար թուն են պա հել պատ մու թյան գո յու թյան խնդի րը:

 Պատ մու թյան գո յու թյան պո տեն ցիայի և եղե լա կան դրսևո րում նե րի միջև մշտա-
պես տե սա նե լի ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը և այս առու մով` պատ մու թյան` իր գո-
յու թյան մեջ երկ փե ռեկ վա ծու թյու նը, պո տեն ցիայի և այ լայլ ված ու թյու րա խեղ ված ակ-
տուա լա ցում նե րի կեր պե րի, որ նաև կն շա նա կի̀  իմաստ նե րի ոչ նույ նու թյու նը կամ ոչ 
միա բա նու թյունն ի միտ առնե լով, հար ցա կա նի կար գում է տեսն վում պատ մու թյան 
գո յու թյան որ պի սու թյու նը: Օբյեկ տի՞վ է, արդյոք, թե՞ սուբյեկ տիվ պատ մու թյան գո
յու թյու նը: Ու նի՞, արդյոք, պատ մու թյու նը օբյեկ տայ նու թյուն, այ սինքն` օբյեկ տային 
հե նա- կամ հիմ նա դրու թյուն, որի դեպ քում իր այդ օբյեկ տի ու իր օբյեկ տայ նու թյան 
հաս կաց վա ծու թյունն է «պատ մու թյուն» ամ բող ջա կան հաս կա ցու թյու նը̀  իր հայե ցա-
կար գային ու բո վան դա կային ամ բող ջա կա նու թյամբ ու մեկ-միաս նա կա նու թյամբ, 
թե՞ այն առա վե լա պես սուբյեկ տայ նու թյուն է` սուբյեկ տով ու նրա ինք նա կա մու թյամբ 
պայ մա նա վոր ված ու կազ մա կերպ ված, պատ միչ ան ձի այս կամ այն շա հե րով կա մա-
յա ծին, կար ծի քին հե նա ցյալ մտքի շար ժով հյուս վող իր պա տու մային ու իմաս տային 
կեր պա վո րու թյամբ: Ի նչ պե՞ս է հնա րա վոր ու նաև հենց նախ ընտ րե լի̀  պատ մու թյան 
գո յու թյու նը որ պես այդ պի սին: Ի նչ պի սի՞ն է պատ մու թյան գո յու թյու նը̀  ը ստ իր կոչ-
ման: Ի նչ պե՞ս է բա ցա հայ տե լի պատ մու թյան` ը ստ իր կոչ ման, և ուրեմն` ը ստ ին քյան, 
գո յու թյան իս կու թյու նը:

24. Պատ մու թյան խնդրա կար գի վե րո բե րյալ սկզբուն քային բա նաձևն ունի
վեր սալ է: Ա մե նայն ժա մա նակ նե րում` ան տիկ շրջա նում, մի ջին դա րե րում, … ու նաև 
այժ մյան ներ կա յում այն ունի իր հիմ նա րար, է աց նող և հենց այդ կերպ` է ա կան 
նշա նա կա լիու թյու նը աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի իս կու թյու նը հայ-
տող բո լոր հնա րա վոր աստ վա ծա բա նա կան ու մար դա բա նա կան իմաստ նե րը մարդ-
կային կա րո ղու թյա նը հա սա նե լի ստու գու թյամբ իմաս տա սի րող և իմաս տու թյան 
գի տեց մանն ուղ ղորդ ված պատ մա գի տու թյան ու պատ մա փի լի սո փա յու թյան գի
տա կան խորհր դա ծու թյուն նե րի հա մար: Պատ մու թյան խնդրա կար գի վերոբերյալ 
ունի վեր սալ բա նաձևն իր սկզբուն քային ու հիմ նա րար նշա նա կա լիու թյունն է բա ցա-
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հայ տում նաև ամե նայն իրո ղու թյուն նե րի իս կու թյան, ը ստ քրիս տո նե ա կան վար
դա պե տու թյան հայե ցո ղու թյան, հաս կաց ման մեջ: Ի սկ այդ կն շա նա կի, որ վե րո բե-
րյալ խնդրա կարգն ունի իր սկզբուն քային ու հիմ նա րար նշա նա կու թյան պո տեն ցիա և 
իրա գործ վա ծու թյուն նաև հենց միջ նա դա րյան սուրբ հայ րե րի քրիս տո նե ա կան վար-
դա պե տու թյան մեջ̀  մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու հենց պատ մու թյան կոչ ման 
ու իս կու թյան վե րա բե րյալ խորհր դա ծու թյուն նե րում ու կե նա գոր ծում նե րում, ինչն այդ 
խնդրա կար գի սկզբուն քային ու հիմ նա րար նշա նա կու թյան պո տեն ցիան ու ակ տուա-
լա ցումն ի ներ կա յու թյան է կո չում հենց միջ նա դա րա գի տու թյու նում:

25. Ը ստ քրիս տո նե ա կան վար դա պե տու թյան տե սան կյան, մշա կույ թի և կոնկ րե
տո րեն` հենց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյունն (ի մա` իր իս կու թյունն 
իրե նում ունե ցող̀  պա հող ու հայ տող, և ուրեմն` իս կա կան գո յու թյու նը) ու նշա նա կու
թյու նը մար դու կամ ազ գի հա մար կա րե լի է սահ մա նել որ պես յու րա քան չյուր ան ձի 
ու մարդ կանց ազ գե րի առինք նող և առա քի նո րեն կար գա վոր, որով և` նախ
ընտ րե լի ու առա վել կա տա րյալ, հոգևոր լի նե լու թյան հաս տատ մանն ու փրկու
թյա նը կոչ ված` ոգենյու թե ղեն կամ հո գեմարմ նա վոր գո յու թյամբ օ ժտ ված` 
մտա, հո գե ու ձե ռակերտ ավան դու թյուն: Մշա կույ թը և պատ մու թյու նը իմաս-
տա վոր վում են որ պես այդ պի սին ու նաև սկզբուն քո րեն արժևոր վում` յու րա քան
չյուր ան ձի ու մարդ կանց ազ գե րի առինք նող և առա քի նո րեն կար գա վոր, որով 
և` նախ ընտ րե լի ու առա վել կա տա րյալ, հոգևոր լի նե լու թյան հաս տատ ման ու 
փրկու թյան դի տա վո րու թյամբ կազ մա կերպ ված մարդ կային հոգևոր կե ցո ղու
թյան նկատ մամբ ներ կա յա վոր վող իրենց պի տա նիու թյան և օգ տա կա րու թյան 
տե սա կե տից:

 Կա րե լի է նկա տել, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում 
պատ մու թյան կոչ ման, դի տա վո րու թյան, ը ստ այդմ` կեր պա րա նման ու կա տա
րու մի և ուրեմն` պատ մու թյան գո յու թյան ունի վեր սալ խնդրա կար գի հա մար 
հիմ նո րոշ է և հենց պատ մու թյան իս կու թյունն է ներ կա յու թյան կո չում մարդ
կային ու կոնկ րե տո րեն հայոց ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի եղե
լա կան ու նաև նախ ընտ րե լի գո յու թյան կա րի քային խնդրա կար գը: Մարդ կանց 
ազ գե րի ու նաև հայոց կյան քում ոչ միայն միջ նա դա րի, այլև բո լոր ժա մա նակ նե րի, 
ինչ պես նաև մեզ հա մար ունի վեր սալ այս եր կու խնդրա կար գե րի̀  փրկու թյան և 
մարդ կային ու հենց հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի առա քի նո րեն կար գա-
վո րու թյամբ նախ ընտ րե լի ու առա վել կա տա րյալ գո յու թյան նկատ մամբ կողմ նո րոշ վե-
լու առու մով ևս սկզբուն քո րեն է ա կան է` ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի, բա ցա հայ տել 
սուրբ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը: 

Է ա կան խնդիրն, այս պի սով, այն է, թե` ինչ պի սի՞ն է պատ մու թյան որ պես այդ
պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա հայե ցո ղու թյան իմաս-
տային տե սա դաշ տում, և այդ հար ցում իր նե րան շա նակ ներ կա յու թյամբ հաս կաց ման 
ու մեկ նո րոշ ման է մատ չում նաև հարցն առ այն, թե` ինչ պի սի՞ն է նրա պատ մա
գի տա կան հայե ցա կար գը: Բո լոր ժա մա նակ նե րի ու նաև այժ մյան ներ կայի կա րի-
քով պատ մու թյանն առա ջադրված այս խնդրի ունի վեր սա լու թյունն ի հայտ է բե րում 
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հայ րե րով մեզ ավանդ ված ժա ռան գու թյան ժա մա նա կա կից, ինչ պես նաև մշտա կան` 
«մինչև ի կա տա րած աշ խար հի» (Մատթ. Ի Ը, 20), նշա նա կա լիու թյու նը: Եվ այս առու-
մով առինք նող ու նշա նա կա լի է, բո լոր «ներ կա» ժա մա նակ նե րին նաև ժա մա նա կա-
կից` ս. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան քրիս տո նե ա կան ուս մուն քը, որը հյուս
ված է ը ստ աստ վա ծա բա նա կան սկզբունք նե րի: Այս հիմ նա դրու թյամբ̀  նրա նում 
պատմ վողն ի մի է բեր ված ու հաս տատ ված որո շա կի կար գա վո րու թյամբ: Խո րե նա ցու 
աշ խա տու թյու նը կար գա վոր պատ մու թյուն է` պատ մու թյան դի տա վո րու թյան, նյու-
թի ը նտ րու թյան ու շա րադր ման հիմ քե րի, ան հա տի ու ազ գի ինք նու թյան, կեն սա կեր-
պի ու մշա կույ թի կար գա վոր ման խնդիր նե րի նկատ մամբ իր նշա նա կու թյան տե սա կե-
տից կազ մա կերպ ված կա յա ցու մով:

26. Ա մենևին էլ պա տա հա կան չէ, որ «պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան 
իս կու թյան բա ցա հայտ ման» խնդրա կար գը վե րըն թա նում է իմաս տու թյան հաս կաց-
մանն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մա նը: Գի տու թյունն այն ժամ, այն կերպ ու այն
չափ է գի տու թյուն, երբ սկզբուն քո րեն դի տա վո րու թյուն ու կա տա րում ունի 
հաս կա նալ ու բա ցա հայ տել իմաս տու թյուն: Ը ստ իս, ը նդ հան րա պես գի տու թյան 
հա մար է ա կան ու հիմ նա րար խնդիր է` հաս կա նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել մարդ-
կային հաս կաց ման կա րո ղու թյա նը մատ չե լի իմաս տու թյու նը: Նույ նա բար նաև հենց 
պատ մա գի տու թյան և պատ մա փի լի սո փա յու թյան հա մար է ա կան ու հիմ նա
րար խնդիր է` հաս կա նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել պատ մու թյան տեքս տե
րում ևկամ տեքս տե րով մարդ կային հաս կաց ման կա րո ղու թյա նը մատ չե լի 
իմաս տու թյու նը: Ը ստ այդմ` սույն հե տա զո տու թյան ը նտ րու թյունն ու դի տա վո րու-
թյունն է` հաս կա նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա կան 
եր կի տեքս տում և-կամ տեքս տով ըն թեր ցո ղի հաս կաց ման սի րուն ու խորհր դա ծու-
թյա նը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, մատ չե լի իմաս տու թյու նը: Քան զի, ինչ-
պես և կան խանշ վեց մե նա գրու թյան «Նա խա շա վի ղում», իր իս կու թյունն իրե նում 
ունե ցող և ուրեմն` իս կա կան ու կա տա րե լու թյան ձգ տող գի տու թյու նը հենց 
իմաս տու թյա՛ն գի տու թյուն է: Եվ եթե գի տու թյունն ու մաս նա վո րա պես` պատ մա-
կան գի տու թյու նը հե տա մուտ չէ իմաս տու թյան ու հենց իմաս տու թյան գի տու թյուն չէ, 
ապա` չգի տի և որևէ ինչ ու չգի տի իս կու թյուն և այն ամե նը, ին չը կար ծում ու հա վակ-
նում է թե գի տի̀  սխալ գի տի: Եվ պետք է ասել, որ պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն 
կամ պատ մա գի տու թյու նը որ պես այդ պի սին և ոչ սոսկ քանակականորեն, այլ̀  հենց 
որակապես առ ի կատարելություն են կա յաց նում այն պատ մա կան ուսում նա սի րու-
թյուն նե րը, որոնց սկզբուն քային դի տա վո րու թյու նը, կեր պա րա նումն ու կա տա րումն 
ար տա հայ տե լի է վե րո բե րյալ բա նաձևով` հաս կա նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել 
սկզբուն քո րեն պատ մու թյան և, մաս նա վո րա պես, հայոց պատ մու թյան որ պես 
այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը և պատ մո ղա բար աս վա ծում պա հյալ իմաս
տու թյու նը:

27. Ե րբ աս վում է պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյուն, նկա տի է առնվում 
եր կուս տեք և՛ բնույ թով պարզ պատ մու թյուն նե րը, որոն ցում զուտ պատմ վում է աշ-
խար հի ու կյան քի այլ իրո ղու թյուն նե րի իս կու թյու նը, և՛ ինք նա հաս կա ցող ու պատ մա-
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բա նող բնույ թի խորհր դա ծու թյուն ներ ու հենց պատ մա գի տա կան հայե ցա կարգ իրեն-
ցում ևս պա րու նա կող պատ մու թյուն նե րը: Եվ է ա կան է նկա տել, որ ամե նայն պատ
մու թյուն, որոն ցում պատմ վում է աշ խար հի, որում և` մարդ կային ինք նու թյան 
ու կյան քի, իրա դար ձու թյուն նե րի և աստ վա ծային ու մարդ կային գոր ծե րի որ
պես այդ պի սին կա յաց ման իս կու թյուն, ը ստ է ու թյան, գո յա բա նու թյուն է:

 Պարզ պատ մո ղա կան բնույ թի պատ մու թյուն նե րը գո յա բա նա կան են, քան զի 
պատ մու թյուն նե րի բնու թյան սկզբուն քային առանձ նա հատ կու թյունն է` բա նո րոշ հաս-
կա նալ ու բա ցա հայ տել և մեկ նո ղա բար̀  բա նա վոր և-կամ գրա վոր հյուս մամբ շա րա-
դրել ու ներ կա յաց նել եղե լու թյուն նե րի իս կու թյուն: Եվ այն պատ մու թյուն նե րը, որոն-
ցում գի տակ ցո րեն ու բա նո րոշ չի բա ցա հայտ վել պատ մու թյան բնու թյու նը, այլ կերպ 
ասած` պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը, գո յա բա նա կան են միայն պատ-
մու թյան սկզբուն քային բնու թյամբ պայ մա նա վոր ված և ուրեմն` այդ չափ սպոն տան 
իրենց կա տա րու մով:  Ընդ որում, այդ պատմությունները բացահայտելով իրենցում 
պատմվող աշխարհի ու մարդկային կյանքի իսկությունն ու հանգամանքները հայտող 
իմաստները̀  ներկայանում են որպես սոսկ այլի վերաբերյալ իմաստապատում ու 
հենց գոյաբանություն և, դրա հետ մեկտեղ̀  այդ պարզ ու էմպիրիկ պատմու թյուն-
ները ինքնին ներկայանում են որպես պատմություն սեռի կոնկրետ ու մասնավոր 
գոյավորներ, օնտիկ միավորներ:

Իսկ այն պատ մու թյուն նե րը և այդ թվում` Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն 
Հայոց» եր կը, որոն ցում սկզբուն քո րեն ու առա վել է կա յա ցել եղե լու թյուն նե րի իս կու-
թյան բա ցա հայտ ման հե տա մուտ ինք նա կազ մա կերպ վա ծու թյուն, իրենց որա կով 
առա վել են գո յա բա նա կան և որ պես այդ պի սին են ոչ թե սպոն տան իրենց կա տա-
րու մով, այլ̀  ար դեն նույ նիսկ սկզբուն քային դի տա վո րու թյամբ և ը ստ այդմ` իրենց 
կեր պա րա նու մով և կա տա րու մով: Պարզ պատ մո ղա կան բնույ թի պատ մու թյուն նե-
րից առա վել են որ պես գո յա բա նա կան ներ կա յա նում այն պատ մու թյուն նե րը և այդ 
թվում` Խո րե նա ցու պատ մա կան եր կը, որոն ցում եղե լու թյուն նե րի իս կու թյան 
բա ցա հայտ ման խնդի րը գի տակց վել է պատ մու թյան հա մար հիմ նա րար ու 
առանց քային, ուս տի և սկզբուն քային դի տա վո րու թյամբ ու կա տա րու մով 
իրա գործ վել է իս կու թյան բա ցա հայտ մա նը հե տա մուտ պատ մու թյան ինք նա
հաս կա ցում ու պատ մու թյան բնու թյան բա ցա հայ տում: Դրանք առա վել են գո-
յա բա նա կան, քան զի դրան ցում իրա գործ վել են պատ մու թյան հայե ցա կար գի, իմաս-
տա- ու պատմա-հայեց ման ուղ ղորդ վա ծու թյան, ինչ պես նաև իրո ղու թյուն նե րի, որ պես 
պատ մար ժան, ը նտ րու թյան, պատ ճառնե րով հան դերձ հաս կաց ման ու մեկ նո ղա բար 
պատ մո ղա կա նու թյան յու րո վի և, սա կայն, ոչ կա մա յա ծին ու ինք նա կամ` «ոչ ինչ կա-
մաց մտա ծա կան և ոչ ինչ ան պատ շաճ ի սմա յօ րի նե լով բան…»260, այլ̀  իս կու թյա նը 
նե րըն կա լու կա րո ղու թյամբ այդ ամե նի ներ քին կազ մա կեր պումկա տա րե լա գոր
ծում: Այս բնույթի պատմությունները և այդ թվում` Խորենացու պատմությունը իրենց 
իսկ ինքնահասկացող ու իրենց իսկությունն իմաստաբանող էական հատկությամբ̀  

260 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 57:
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սկզբունքորեն են ներկայանում որպես գոյաբանություն և ոչ սոսկ պատմություն 
սեռի պարզ գոյավոր:

 Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի, ինչ պես նաև մյուս ազ գե րի տեքս-
տա մշա կու թային ավան դու թյու նում` և՛ նախ նյաց, և՛ ժա մա նա կա կից որոշ այլ ևս պատ-
մա կան աշ խա տու թյուն նե րի ուսում նա սի րու թյու նը, սա կայն, հնա րա վոր է դարձ նում ի 
լրումն պատ մու թյան բնու թյան վե րա բե րյալ և կոնկ րե տո րեն հայոց Պատ մա հոր պատ-
մա գի տա կան հայե ցա կար գի առանձ նա հատ կու թյուն բա ցա հայ տող վե րոա սա ցյալ այն 
մտքի բա նաձևի, թե` ամե նայն պատ մու թյուն գո յա բա նու թյուն է, բա ցո րո շել ևս մի 
առանձ նա հատ կու թյուն և ամ րա գրել պատ մու թյան որ պես այդ պի սին` ան հրա ժեշտ ու 
նաև նախ ընտ րե լի գո յու թյան իս կու թյունն իր լրու մի կա տա րե լու թյանն ուղ ղոր դող մյուս 
մտքի բա նաձևը, որ ամե նայն պատ մու թյուն, որում հաս կաց վում ու մեկ նո ղա բար 
պատմ վում է աշ խար հի, որում և` մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ
թի, նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաստ նե րը և դրան ցում` հենց 
իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րը, նաև նպա տա կա բա նու թյուն է:

28. Ի նչ պես և աս վեց, պատ մու թյան բուն խնդրա կար գի վե րո բե րյալ բա նաձևից իր 
հիմ նո րոշ բխ մամբ̀  պատ մա կան յու րա քան չյուր եր կի ուսում նա սի րու թյա նը նվիր ված 
աշ խա տու թյուն նե րի դի տա վո րու թյուն կա րող է ներ կա յա նալ նաև տվյալ պատ մու թյու-
նում կեր պա ցյալ կամ բո վան դա կյալ պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի հաս կա-
ցումն ու մեկ նա բա նու թյու նը: Եվ մաս նա վո րա պես, Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն 
Հայոց» աշ խա տու թյան ուսում նա սի րու թյա նը կոչ ված սույն մե նա գրու թյան ներ քուստ 
բա ղա դրյալ և մեկ-միաս նա կան դի տա վո րու թյան առաջ նային ու հիմ նային բա ղա դրիչ 
է ներ կա յա նում իմաս տուն պատ մա բա նի պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի հաս-
կա ցումն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շու մը:

 Սա կայն, ինչ պես և նե րա ծու թյու նում մե նա գրու թյան «խնդրո բա նի» կան խա ծա-
նուց մամբ ար դեն աս վեց, նրա աշ խա տու թյամբ ասա ցյա լից միայն պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գի և սոսկ այդ չափ բո վան դա կու թյան բա ցո րո շու թյու նը կա րող է լի նել 
ոչ լրիվ ու հենց ան կա տար դի տա վո րու թյուն, հա սու չլի նե լով, թե հայոց ինք նու թյան, 
կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու թյուն նե րի իս կու թյու նը հա ղոր դող ի՞նչ իմաստ 
ու իմաս տու թյուն է այդ հայե ցա կար գի և-կամ մտքի տե սո ղու թյամբ բա ցա հայ տու-
թյան կոչ վում: Դի տա վո րու թյու նը լրու մի բե րող կա րող է նկատ վել̀  հեր մենև տի կայի 
պատ մա կան կա յաց ման ողջ ավան դու թյան, որում նաև «սուրբ հեր մենև տի կայի»̀  
միջ նա դա րյան մեկ նար վես տի, ու ժա մա նա կա կից փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի 
հնա րա վո րու թյուն նե րի միա հյուս կա րո ղու թյամբ ու հայե ցա կար գով հաս կա նալ ու 
մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել Մով սես Խո րե նա ցու ոչ միայն պատ մա գի տա կան հայե
ցա կար գը և դրա նում իսկ` իմաս տու թյու նը, այլև դրա հետ մեկ տեղ հաս կա նալ 
ու մեկ նա բա նել նրա այդ հայե ցա կար գով մտո վի հայեց վա ծի ու աս ման բեր վա ծի 
իմաս տը և նույ նիսկ այդ իմաս տում` հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան խնդրա
կարգ սահ մա նել̀  ըն թեր ցո ղի հաս կաց ման սեր ու ջանք առ ինքն կո չող̀  այլ ան
ձանց ինքնության, կյան քի ու մշակույթի, ասել է թե` ը նտ րու թյան, մտքի, խոս
քի ու գոր ծի, իմաս տու թյան բա ցա հայ տու թյու նը, և այս բո լո րով ի մի̀  խորհր դա-
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ծել, հաս կա նալ ու կե նա գոր ծել պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան, որում 
և` բուն պատմյալի իս կու թյու նը: 

Ըստ պատ մու թյան խնդրա կար գի տեքս տի իմաս տա սի րա կան քննու թյուն ու խորհր-
դա ծու թյուն իրա գոր ծե լով, հաս կաց ման ձգ տող մարդ կային բա նա կան հո գուն ու մտքին 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մաի մաս տա սի րու թյան ուս մուն քը ներ կա յա նա լի կա րող է 
դառնալ որ պես պատ մու թյան իս կու թյան հնա րա վոր և նույ նիսկ ավե լին` ան հրա
ժեշ տու թյուն ու հենց նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյուն տեսն վող մի բա ցո րո-
շու թյուն: Ե՛վ ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան, և՛ մաս նա վո րա պես` հայոց պատ մու թյան 
որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րո շումն իրե նում նկա տի ունի թե՛ պատ
մա գի տա կան հայե ցա կար գի իս կու թյան բա ցա հայ տու մը, թե՛ ը ստ այդ հայե ցա
կար գի բա ցու թյան, տե սա նու թյան ու հաս կաց ման, ապա և` մեկ նո ղա բար հայտ
նո ղա կան զո րու թյան ու ար վես տա վո րու թյան, արդյունքում` մարդ կային, որում 
և` հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու մի բազ մա բո վան դակ իս կու
թյան բա ցա հայ տու մը, որ և` իր մեկմիաս նա կա նու թյամբ ներ կա յա նում է որ պես 
նույն ին քը` պատ մու թյունիմաստ ու հենց պատ մու թյուն –ի մաս տու թյուն:

29. Նե րա ծու թյու նում կան խա հաս կաց ման հնա րա վո րու թյուն ապա հո վե լով` ար-
դեն աս վեց, որ պատ մու թյան խնդրա կար գի, այն է` «պատ մու թյան որ պես այդ պի սին 
գո յու թյան», բա նաձևը կա րող է կան խա հաս կաց վել եր կու հնա րա վոր և մտքի պատ-
մու թյան մեջ նաև իրա գործ ված մեկ նա բա նու թյուն նե րով, այն է` պատ մու թյու նը որ
պես «պատ մում» և պատ մու թյու նը որ պես «պատմ վող» բո վան դա կու թյուն: 
Ե րկբնույթ այս մեկ նա բա նու թյուն ներն առան ձին-առան ձին, ը ստ է ու թյան, մաս նա-
վոր մեկ նա բա նու թյուն ներ են: Այ նինչ, պատ մու թյան խնդրա կար գի վե րո բե րյալ բա-
նաձևում, երբ աս վում է «պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյուն, ը ստ իս, հարկ 
է նկա տի ունե նալ պատ մու թյան ոչ որ պես սոսկ «պատ մում» և-կամ որ պես սոսկ 
«պատմ վող բո վան դա կու թյուն»̀  եր կա կի ու հենց երկ փե ռեկ ված, առան ձին-առան ձին 
մաս նա վոր մեկ նա բա նու թյուն ներ: Պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու-
թյան ամ բող ջա կան լրի վու թյան ու կա տա րե լու թյան, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, 
բա ցա հայտ ման ճա նա պար հին պատ մու մը և պատմ վո ղը հաս կաց վում են որ պես 
պատ մու թյան բա ղա դրա տար րեր և ուրեմն` պատ մու թյան այդ պի սի մեկ նա բա նու-
թյուն նե րը, ը ստ իս, հարկ է ճա նա չել որ պես ան հրա ժեշտ ու դեռ միայն մաս նա վոր 
իս կու թյուն նե րի բա ցա հայ տում: Բա նաձևում պատ մու թյու նը ներ կա յա նում ու հաս-
կաց վում է որ պես պատ մու մի կերպի և պատմ վո ղի մեկմիաս նա կա նու թյուն, և 
բա ցա հայ տել պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյուն, կն շա նա կի̀  բա-
ցա հայ տել այդ եր կու սի փոխ հա մա պա տաս խա նու թյամբ ու մեկ-միաս նա կա նու թյամբ̀  
հաս կաց ման ձգ տող մարդ կային հո գուն ու մտքին, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան չա-
փի, ներ կա յա ցող և հաս կաց վող իս կու թյունն իր լրի վու թյամբ: Ի նչ պե՞ս: 

Ա մե նայն գոյի գո յու թյու նը, աստ վա ծային նա խախ նա մու թյամբ, ան թա
քույց, ներ մուտ ու մատ չե լի և որ պես իս կու թյուն` ներ կա յա նա լի ու հաս կա նա լի 
է մարդ կային ինք նու թյա նը, բա նա կան հո գուն ու մտքին` ը ստ մարդ կային կա
րո ղու թյան: Եվ որևէ իրո ղու թյան իս կու թյան լրի վու թյան, ը ստ մարդ կային կա րո ղու-
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թյան, հաս կաց ման հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյու նում որ պես ան հրա ժեշ տու թյուն 
ու նախ ընտ րե լիու թյուն է նշե լի այն, որ հաս կա ցու մը պետք լի նի պատ շաճ` հա մա
կերպ ու հա մա չափ, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան ներ կա յա ցող իս կու թյա նը: 
Թեև հարկ է նաև խոս տո վա նել, որ հա ճախ հաս կա ցու մն ու մեկնորոշումը չի լի նում 
պատ շաճ և ստույգ հա մա չափ իս կու թյան այդ կերպ ու այդ չափ ան թաք չու թյա նը, որի 
դեպ քում էլ պատ մու թյու նը որ պես «պատ մում» կամ «պատմ վող», կամ դրանց մեկ-
միաս նա կա նու թյուն` հա ճախ կա յա ցել է իր թե րի կամ թյուր և հենց անիս կա կան գո-
յու թյամբ:

30. Ի նչ պես և աս վեց, պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին է աց նող և հենց ը ստ կոչ-
ման կա յաց նող կարևո րա գույն առանձ նա հատ կու թյու նը աշ խար հի, որում և̀  կյան քի, 
նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյուն բա ցա հայ տելն է: Պատ մու թյու նը որ պես պատ-
մում` կա րող է ներ կա յա նալ որ պես գի տա կան և-կամ գե ղար վես տա կան, ը նդ սմին, յու-
րա քան չյու րը կա րող է ներ քուստ կա յա նալ նաև մյու սի առանձ նա հատ կու թյունն իրե-
նում ունե նա լով, և աստ հարկ է ամ րա գրել, որ հենց այդ պի սին է Մով սես Խո րե նա ցու 
«Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նը261: Պատ մա հոր եր կի կեր պօ րի նա կով ար դեն 
իսկ կա րե լի է ամ րա գրել, որ իր սկզբուն քային դի տա վո րու թյամբ ու կա տա րու
մով հենց որ պես գի տա կան պատ մու թյուն կա յա ցած եր կը կա րող է ներ քուստ 
կա յա նալ նաև իր պատ մու մի գե ղար վես տա կա նու թյամբ: Ի սկ իր սկզբուն
քային դի տա վո րու թյամբ ու կա տա րու մով հենց որ պես գե ղար վես տա կան 
պատ մու թյուն կա յա ցած եր կը կա րող է նաև ներկա յա նալ իրե նում պատմ վո ղի 
գի տա կա նու թյամբ: Ար դարև, հե ղի նա կի նախ ընտ րու թյան ու հենց ազատ ը նտ րու-
թյան հարց է, և գե ղար վես տա կան պատ մու թյու նը կա րող է որ պես այդ պի սին ներ-կա-
յա նալ̀  իրե նով պատմ վո ղը գի տա կա նու թյան առանձ նա հատ կու թյու նից չզր կե լով:

 Հաս կաց ման ձգ տող ամեն ոք հնա րա վո րու թյուն ունի և հենց նախ ընտ րե լի է հաս-
կա նալ, որ և՛ որ պես գի տա կան, և՛ որ պես գե ղար վես տա կան` պատ մու թյու նը բա ցա-
հայ տում է իս կու թյուն: Գի տա կան պատ մու թյու նը բա ցա հայ տում է աշ խար հի, որում և̀  
կյան քի, նախ կին և-կամ այժ մյան ներ կային մեր ձա կա ու եր բեմն ներ կա յում դեռ շա-
րու նա կա կան եղե լու մի իս կու թյուն, իսկ գե ղար վես տա կան պատ մու մը̀  «եր կի աշ խար-
հի» կամ կա րե լի է ասել̀  «հ նա րա վոր աշ խար հի» իս կու թյու նը: Հո գու զգաց մուն քով` 
սի րո առա վե լու թյու նից բխյալ, ոճով կեր պա ցյալ ու ան կեղծ բար բա ռով ասա ցյա լը, որ 
և է աց նում է մե ծա գույն ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը որ պես այդ պի սին, զուտ «եր կի աշ-
խարհ» ու հենց «հ նա րա վոր աշ խարհ» է ներ կա յա նում մարդ կային երևա կա յու թյանն 
ու մտքին, և, այ նու հան դերձ, հնա րա ծո կեր պյալ այդ աշ խար հի մտային իրա դար ձու-
թյու նում պա հյալ ու ներ-կա յա ցյալ իմաս տու թյան խորհր դով` «եր կի հնա րա վոր աշ-

261 Այս տեսակետի ակներև վկայություն են ներկայանում Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» 
երկի վերաբերյալ Մ. Աբեղյանի (տե՛ս Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն – 
Աբեղյան Մ., Երկեր, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1968, հ. Գ), Մ. Մկրյանի (տե՛ս Мкрян М. М., Мовсес 
Хоренаци, изд. «Ереванского Госуниверситета», Ер., 1969), Լ. Միրիջանյանի (տե՛ս Միրիջանյան 
Լ., Հայ բանաստեղծության ակունքները, «Սովետական Գրող» հրատ., Եր., 1977) և այլ բանասեր 
ուսումնասիրողների աշխատությունները: 
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խարհն» իր հեր թին ևս առնչ վում է բուն աշ խար հի ու մարդ կային ներ քին ու ար տա քին 
կյան քի պո տեն ցիայի ու ակ տուա լա ցու մի իս կու թյա նը:

 Պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը կա րող է ի խորհր դա ծու թյուն մուտք 
գոր ծել նաև զուտ որ պես խոս քի տե սակ և որ պես այդ պի սին` գի տա կան կամ գե-
ղար վես տա կան խոս քի տե սակ: Թեև ոչ ան հրա ժեշ տո րեն ու ան պայ մա նո րեն, այ-
նուա մե նայ նիվ, լիո վին այլ կեր պով կա րող է ներ կա յա նալ և, ար դարև, մշա կույ թի 
պատ մու թյու նում իր այդ կերպ ներ կա յու թյան հս տակ ար տա հայ տու թյուն ներն է ունե-
ցել պատ մու թյան, որ պես խոս քի տե սակ, դի տար կումն ու գոր ծա ծու մը հռե տո րու-
թյու նում262, որում պատ մու թյան դի տա վո րու թյու նը, կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը, 
վե րա պա հու թյամբ միջ նա դա րյան ու այլ ևս ժա մա նակ նե րի քրիս տո նե ա կան հռե տո-
րու թյան, չի կա յա ցել որ պես իս կու թյան հե տա մուտ բա ցա հայ տու թյուն, այլ̀  աս
վո ղի նկատ մամբ սկզբուն քո րեն ու միան պա տակ` ունկն դիր նե րի հա վա նու
թյան արա րում ու հա մո զում, ը նդ որում, ան խտ րա բար̀  իս կու թյուն է, արդյոք, տվյալ 
«պատ մու թյուն» խոս քի տե սա կը մա սամբ և-կամ ամ բող ջու թյամբ, թե` անիս կու թյուն:

 Կոնկ րետ Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում պատ մու թյան որ-
պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան խորհր դա ծու թյու նը, հաս կա ցումն ու մեկ նո ղա-
բար բա ցո րո շումն իրա գործ վել է` պատ մու թյու նը ճա նա չե լով և իմաս տու թյան ամե-
նայն «ըն թեր ցա սէր…, ուսում նա սէր»-ին ևս այն ճա նա չել տա լով որ պես իս կու թյան 
բա ցա հայտ ման ուղ ղորդ ված գի տու թյուն: Նա պատ մու թյու նը քննու թյան է առնում, 
խորհր դա ծա բար հաս կա նում, մեկ նո ղա բար բա ցո րո շում, ի գիր հյուս մամբ ներ կա յաց-
նում, միով բա նիվ` եր կի բո վան դա կու թյու նը կազ մա կեր պում եր կու հիմ նախնդիր նե րի 
միա հյուս ուղ ղու թյամբ̀  բա ցա հայ տել պատ մու թյան, որ պես գի տու թյան, իս կու թյու նը 
և գի տա կա նո րեն կազ մա կերպ ված հայե ցո ղու թյամբ̀  հայոց ինք նու թյան ու նախ կին 
կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը, ը նդ սմին, այդ ամե նը կա տա րու մի բե րե լով 
իր պատ մու մի ոչ միայն գի տա կա նու թյամբ, այլև ար վես տա վո րու թյամբ: Նրա 
պատ մու թյան դի տա վո րու թյունն ու կա տա րումն է` իմաս տա խույզ հաս կաց մամբ մեկ-
նո ղա բար բա ցո րո շել պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը, այ սու և̀  
այ լոց պատ մո ղա բար աս ման կեր պում ու բուն աս վա ծում պա հյալ իմաս տու թյու նը և 
հենց հայոց ինք նու թյան ու կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս-
տը և այդ իմաս տում` հենց հո գե կե ցույց ու կե նա րար իմաս տու թյու նը:

31. Ա մե նայն գոյի և հատ կա պես մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի մա սին 
խորհր դա ծե լիս, հարկ է նկա տի ունե նալ, որ իրա կան է և՛ այդ գոյի̀  տվյալ պա
հին որ պես այդ պի սին կա յա ցա ծու թյու նը` մարդ կային հաս կաց ման կա րո ղու
թյանն իմա նա լի որ պես նյու թե ղենիմաս տային ֆե նո մեն, և՛ այդ գոյի պո տեն
ցիան` իմա նա լի դեռ որ պես զուտ իմաս տային ֆե նո մեն: Պատ մու թյան խնդրա-
կար գի̀  «պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րո շում» բա-
նաձևում, ասե լով «պատ մու թյուն»̀  ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ և՛ պատ մու թյան պո
տեն ցիան, և՛ պատ մու թյան իրա գործ վա ծու թյու նը: Մարդ կային կյան քի իրա դար-

262 Տե՛ս Թէովն, Յաղագս ճարտասանական կրթութեանց, Եր., 1938, էջ 68-107:
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ձու թյուն նե րում ու գոր ծե րում, որոն ցում ներ կա է նաև «ընտ րու թյան» գոր ծո նը, հարկ է 
նաև քննու թյան առնել, թե իր պո տեն ցիային և հենց նախ ընտ րե լի հնա րա վո րու թյա նը 
որ չափ ադեկ վատ է կա յա ցել տվյալ գոր ծը, սո ցիա լա կա նո րեն և-կամ մշա կու թո րեն 
նշա նա կա լի իրո ղու թյու նը:

 Մով սես Խո րե նա ցին խորհր դա ծե լով հայոց պատ մու թյան վե րա բե րյալ, 
նկա տի ունի ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան և կոնկ րե տա բար` հենց հայոց 
պատ մու թյան ոչ միայն իրա գործ ված փաս տա կա նու թյու նը, այլև պատ մու
թյան իմաս տային պո տեն ցիան: Այդ պես է միայն հնա րա վոր դառնում մարդ կային 
և հենց հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի, բա րե կար գու թյան ին տեն ցիայի (մի-
տու մի) առու մով, իմաս տու թյան ու կե նա րա րու թյան և-կամ անի մաս տու թյան ու ոչն-
չա րա րու թյան խոր հուրդ նե րի բա ցա հայ տումն ու արժևո րու մը, հայոց կյան քի հա մար 
նշա նա կա լի որևի ցե խորհր դում, բա նում և գոր ծում մարդ կային ը նտ րու թյան, դի տա-
վո րու թյան ու կա տա րու մի դրվա տու մը և-կամ նշա վա կու մը, որ բազ միցս իրա գործ վում 
է նրա եր կի ողջ բո վան դա կու թյու նում` ոչ որ պես բազ մա դեպ ակ ցի դեն ցիա, այլ̀  որ-
պես սկզբուն քային հայե ցա կետ: 

Ա մենևին էլ պա տա հա կան չէ, որ Խո րե նա ցու խորհր դա ծու թյուն նե րում պատ մու-
թյան խնդրա կար գի բա նաձևը մեկ նո րոշ վում է` «պատ մու թյան որ պես այդ պի սին 
գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րո շում» և ոչ այլ կերպ: Ին չո՞ւ չի աս վում, թե նա խորհր-
դա ծել է «պատ մու թյան իս կու թյան» վե րա բե րյալ, այլ̀  որ պես խնդրա կար գի բա նաձև, 
աս վում է` «պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան»: Պատ մու թյան իր 
տե սու թյու նում նա հետևում է ոչ սոսկ և ոչ այն քան արիս տո տե լյան, որ քան ու հենց 
սկզբուն քային դի տա վո րու թյամբ̀  պլա տո նյան հե տա զո տա կան ուղուն և ծրա գրին: 
Պատ մու թյան նրա տե սու թյու նը զուտ եղե լա կան, մինչ այդ գր ված ու առ ձեռն բո լոր 
պատ մու թյուն նե րի տե սու թյուն նե րի քննա կան ուսում նա սի րու թյամբ և է ա կան հատ-
կու թյուն նե րի իմա ցու թյամբ̀  ը նդ հան րա ցող և այս կերպ` ը նդ հա նուր տե սու թյան 
բա ցո րո շու թյուն և դրանց իս կու թյան վե րա հաս տա տում չէ, ինչ պես որ իր աշ խա տու-
թյուն նե րում հե տա զո տու թյան խնդրո առար կա նե րի նկատ մամբ իր հե տա զո տա կան 
ուղին է իրա գոր ծում Ա րիս տո տե լը263:

 Պատ մու թյան նրա հայե ցա կար գը չի հիմն վում մի միայն «պատ մու թյան» որ պես 
այդ պի սին եղե լա կան գո յու թյան իս կու թյան բա ցա հայտ ման վրա: Պատ մու թյան իր 
տե սու թյան մեջ Խո րե նա ցին ուղ ղա կիո րեն բա ցո րոշ և-կամ նե րան շա նակ պա տաս-
խա նում է ոչ սոսկ այն հար ցին, թե` «ինչ պի սի՞ն է պատ մու թյու նը» և ուրեմն` Ա րիս-
տո տե լին հան գու նա կե լով` սոսկ նկա տի ունե նում, թե է ա կան հատ կու թյուն նե րի 

263 Ասվածի հստակ արտահայտություն և օրինակ կարելի է նկատել քաղաքականության վերաբերյալ 
Պլատոնի և Արիստոտելի աշխատությունների մակագրության, դիտավորության ու կատարումի 
սկզբունքային զանազանությունում, որ և բացորոշում է Դավիթ Անհաղթը. «Պլատոնը եզակի է 
մակագրում` Քաղաքականություն (Պետություն), իսկ Արիստոտելը հոգնակի` Քաղաքականություններ 
(Պետություններ), այսու և` դիտավորությունները զանազան են: Քանզի Արիստոտելն ասում է, թե 
ինչպես էին քաղաքականություն վարում նախնիները, այսինքն` արգիացիները, բիովտացիները և այլ 
ամենայն հույները, իսկ Պլատոնն ասում է, թե ինչպես պետք է քաղաքականություն վարել» (Դաւիթ 
Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր., 1980, էջ 100):
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իրենց ը նդ հան րու թյան մեջ ինչ պի սին են պատ մու թյան ար դեն եղե լա կան դար ձած 
բո լո րա քա նակ կոնկ րետ տե սու թյուն նե րը և-կամ ինչ պի սին է հայոց ինք նու թյան, բո-
վան դակ կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու մի իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի բո լո րա քա-
նակ ու փաս տա գրյալ, և այդ կերպ` բո լո րա պա տում և նույ նիսկ է ա կան պատ մու թյու նը: 
Ի հար կե, Մով սես Խո րե նա ցին պատ մում է ոչ հայոց կե նաց ամե նայնն իրե նում համ-
ընդգր կող ու բո լո րա պա տում «ող ջա բա նու թիւն», այլ̀  է ա կան պատ մու թյուն, սա կայն 
է ա կա նը̀  և՛ պատ մու թյան իր հայե ցա կար գի, և՛ այդ հայե ցա կար գով իր պատ մե լի քի 
(պատմ վող բո վան դա կու թյան) հա մար որո նում է ոչ միայն, ը ստ Ա րիս տո տե լի, եղե
լա կան և հենց իրեն առ ձեռն բո լոր պատ մու թյուն նե րի̀  իրա գործ ված առանձ
նա հատ կու թյուն նե րի մեջ, այլև, ը ստ Պլա տո նի, կյան քում գու ցե և փաս տա ցի չի րա-
գործ ված` պատ մու թյան իդե ա կան կեր պա վո րու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե
րի, թեև ոչ նույ նո րեն, սա կայն` ևս իրա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի տե սա դաշ
տում: Քան զի սկզբուն քո րեն իրա կան է ոչ միայն եղե լա կա նը, ակ տուա լա ցա ծը, այլև 
պո տեն ցիան, հնա րա վո րը: Մով սես Խո րե նա ցու մո տե ցու մը պատ մու թյան` իրե նում 
է ա կան հիմ նախնդիր ներ պա րու նա կող խնդրա կար գին, որում և̀  պատ մու թյան 
տե սու թյա նը, հաս կաց(ված)ու թյանն ու հայե ցա կար գին և պատ մու թյան հայե ցա կար-
գով տե սան վող կյան քի եղե լու մի իս կու թյա նը, ը ստ է ու թյան, ստեղ ծա գոր ծա կան է, 
ը նդ որում, ոչ կա մա յա ծին և-կամ մտա ցա ծին, այլ̀  իս կու թյան բա ցո րոշ մանն ուղ ղորդ-
վա ծու թյուն, դի տա վո րու թյուն ու կա տա րում ունե ցող ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյամբ:

 Հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի ոչ բո վան դակ, այլ̀  նշա նա կա լի եղե լու
մի իս կու թյու նը բա ցա հայ տե լով և ը նդ սմին` այդ նշա նա կա լիու թյու նը ևս բա ցա հայ-
տե լով, և ուրեմն` այդ նշա նա կա լի եղե լու մի ու իր նշա նա կա լիու թյան բա ցա հայ
տու թյու նը որ պես է ա կան պատ մու թյուն հյու սե լով, իս կու թյան նրա որո նու մը և 
պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը, պլա տո նյան մո տեց մա նը հան գույն, գործ նա կան 
ու տե սա կան ուսում նա սի րու թյուն, բա ցա հայ տու թյուն ու պա տաս խան է նաև պատ
մու թյան բա րե նո րո գու թյան մի տող այն հար ցին` թե ինչ պի սի՞ն` առա վել նախ
ընտ րե լի ու պի տո, կա րող է լի նել պատ մու թյու նը: Եվ նրա «Պատ մու թիւն Հայոց» 
աշ խա տու թյան ողջ բո վան դա կու թյան մեջ, թեև ոչ բա ցո րոշ ձևա կերպ մամբ, և, այ-
նուա մե նայ նիվ, կար միր թե լով անց նում, ծա վալ վում և իր լուծ ման մեջ̀  իմաս տու թյան 
ուսում նա սեր հաս կաց ման ու խորհր դա ծու թյան սի րուն ու հե տա զո տու թյա նը մատ չե-
լի ու պար զո րոշ է դառնում հետևյալ խնդրա կար գը̀  բա ցա հայ տել հայոց պատ մու
թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը` մարդ կային ու հենց հայոց 
ինք նու թյանն ու մշա կու թային կեն սա կեր պին իր նախ ընտ րե լի ու պի տո յա կան 
նշա նա կա լիու թյան ներ կա յաց մամբ: 

Մեկ նո ղա բար բա ցա հայ տե լի նրա հայե ցա կարգն ու բա ղա դրա տարր լու ծում նե րը և 
ը ստ այդ հայե ցա կար գի̀  պատմ վող բո վան դա կու թյու նը, ը ստ է ու թյան, պա տաս խան են 
ոչ սոսկ այն մեկ պարզ հար ցին, թե` «ինչ պի սի՞ն է հայոց պատ մու թյու նը», այլև այն հար-
ցին, թե` «ինչ պի սի՞ն կա րող է ու նախ ընտ րե լի, որ լի նի պատ մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` 
հենց հայոց պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին»: Նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը 
և ողջ եր կը պա տաս խան է այն հար ցին, թե` «ինչ պի սի՞ն է պատ մու թյան և կոնկ րե տո-
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րեն` հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը, որը հա մա պա տաս-
խան է պատ մու թյան աստ վա ծային նա խա կոչ վա ծու թյու նից, ը ստ մարդ կային կա-
րո ղու թյան, իմա նա լի̀  պատ մու թյան բուն կոչ մա նը»: Նրա պատ մա կան եր կը̀  ամե-
նայն իր բո վան դա կու թյամբ, պա տաս խան-բա ցա հայ տու թյուն է վե րո բե րյալ խնդրա-
կարգ-հար ցի, թե` «ինչ պի սի՞ն է հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը̀  
մարդ կային ու հենց հայոց ինք նու թյան հոգևոր կե ցո ղու թյանն ու մշա կու թային կեն սա-
կեր պին իր նախ ընտ րե լի ու պի տո յա կան նշա նա կա լիու թյան բա ցա հայ տու թյամբ»:

32. Նրա պատ մա տե սու թյու նը ոչ իր ամ բող ջու թյան մեջ և ոչ էլ նույ նիսկ իր բա ղա-
դրա տար րե րում սոսկ չի նույ նա նում նախ կին հայե ցա կար գե րին: Պատ մա տե սու թյան 
կամ պատ մա գի տու թյան նախ կին հայե ցա կար գե րից պատ մու թյան իդե ան ու դի տա-
վո րու թյու նը, մո տե ցու մը, սկզբունք ներն ու չա փո րո շիչ նե րը նա չի վերց նում միշտ նույ-
նու թյամբ: Մով սես Խո րե նա ցին պատ մու թյան առ կա տե սու թյուն նե րին իր քննա կան 
մո տեց ման մեջ իրագործում է այդ ամենի վերաիմաստավորում, այդու և̀  պատմ վող 
նյու թի ոչ սոսկ քննա կան պատ մա քա ղու թյուն ու ի մի հա վա քում: Պատ մա հայ րը պատ-
մու թյան իդե այի իր տե սա նու թյան կամ դի տա վո րու թյան և ը ստ այդ դի տա վո րու թյան` 
նաև կեր պա րա նման ու կա տա րու մի բո վան դակ խնդրա կար գում և ուրեմն` կյան քի ամ-
բող ջա կան ու նրա նում նշա նա կա լի եղե լու մի նկատ մամբ, ը ստ մարդ կային կա րո ղու-
թյան, բա ցու թյան ու իմա ցու թյան, որում նաև որ պես գի տու թյուն տե սա կա նո րեն կազ-
մա կերպ վա ծու թյան, խնդրա կար գում և լու ծում-պա տաս խա նում նկա տի ունի և այ լոց 
ևս տե սա նել է տա լիս առ ճշմար տու թյուն ու բա րին, միով բա նիվ` առ իմաս տու
թյուն սկզբուն քո րեն ու առա վել բա րե կար գու թյան հնա րա վո րու թյուն: 

Պատ մու թյան իմաս տա սի րու թյու նում և-կամ պատ մու թյան տե սու թյու նում պատ-
մու թյան գո յու թյան` եղե լա կան դրսևո րում նե րից առա վել հնա րա վո րու թյուն նե րի 
և հենց նախ ընտ րե լի կեր պի վե րա բե րյալ խորհր դա ծու թյուն նե րի, դի տա վո րու թյան, 
ը ստ այդմ` կեր պա րա նման ու կա տա րու մի̀  իրենց ամ բող ջու թյու նում կամ մաս նա կի 
լու ծում նե րում, բա զում նշա նա կա լի և եր բեմն առինք նող օ րի նակ ներ են կե նա գործ վել 
պատ մա գի տու թյան կա յաց ման ողջ ըն թաց քում` և՛ պատ միչ նե րի կամ պատ մա բան-
նե րի264, որոն ցում նաև քրիս տո նյա սուրբ հայ րե րի265, և՛ փի լի սո փա նե րի ու հենց հեր-
մենևտ նե րի266 և՛ այլ մաս նա գետ նե րի կող մից: Այս առն չու թյամբ հայտ նի միջ նա դա րա-
գետ Մարկ Բլո կը գրում է. «Պատ մու թյու նը ավե լի լավ հաս կաց ման ձգ տում է, հետևա-
բար̀  մի բան, որ շարժ ման մեջ է: Սահ մա նա փակ վել գի տու թյան ներ կա վի ճա կի նկա-
րա գրու թյամբ̀  կն շա նա կի որո շա կի չա փով նրան թե րա գոր ծու թյան մատ նել: Ա ռա վել 
կարևոր է պատ մել այն մա սին, թե նա ինչ պի սին դառնա լու հույս ունի հե տա գա իր 
զար գաց ման մեջ»267: Մեկ այլ տո ղում նա գրում է. «Պատ մու թյու նը դեռևս այն պի սին 
չէ, ինչ պի սին պետք է լի նի»268: 

264 Հերոդոտոս, Թուկիդիդես, Պլուտարքոս, Յ. Գ. Հերդեր, Յ. Դրոյզեն, Լ. ֆոն Ռանկե, Մ. Բլոկ, Լ. Ֆևր, 
Ֆ. Բրոդել, Ռ. Կոլինգվուդ և այլոք:
265 Եվսեբիոս Կեսարացի, ս. Օգոստինոս, ս. Մովսես Խորենացի և այլոք:
266 Գ. Վ. Ֆր. Հեգել, Բ. Կրոչե, Վ. Դիլթայ, Գ. Շպետ, Մ. Հայդեգեր, Հ.-Գ. Գադամեր, Պ. Ռիկյոր և այլոք:
267 Блок М., Апология истории, М., 1986, с. 11.
268 Նույն տեղում, էջ 40:
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Ա հա վա սիկ, Մով սես Խո րե նա ցին իր եր կը գրե լուց առաջ և ըն թաց քում մտա ծել ու 
մտա ծում է, այդ կերպ նաև մեզ ուսու ցա նում, թե ինչ պի սին պե՛տք է լի նի պատ մու թյու-
նը և նրա նում աս վա ծը̀  աս ման բեր ված իրո ղու թյան իմաս տային բա ցա հայ տու թյու-
նը, թե ինչն է, իր ստույգ իմաս տով բա ցա հայտ ված, ար ժա նի ու հար կա վոր̀  այդ կերպ 
կար գա վո րու թյամբ հյուս ված իր պատ մու թյան մեջ ը նդ գր կել և հղել ամե նայն «ըն թեր-
ցա սէր» և «ու սում նա սէր» ան ձանց` առ ի ուսումն իմաս տու թյան, քա ջու թյան ու ամե-
նայն առա քի նու թյան269 և օ րի նա կյալ կա տա րե լու թյամբ իրենց կյան քում կե նա գոր ծու-
թյան` ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: 

33. Ի սկ ին չո՞ւ է սկզբուն քային բա նաձև մամբ աս վում, թե նա իր պատ մու թյու նը հյու-
սե լիս` խորհր դա ծել է պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան վե-
րա բե րյալ: Նկա տենք, որ հենց Մով սես Խո րե նա ցու դի տա վո րու թյունն է` իմաս տու թյամբ 
տե սա նել, հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցա հայտ մամբ̀  «ի պատ մու թիւնս հիւ սել»270 
մարդ կային ու հենց հայ ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու-
թյու նը: Եվ այդ կն շա նա կի, որ նրա դի տա վո րու թյունն է` ը նդ հան րա պես` մարդ կային 
ինք նու թյան և կոնկ րե տո րեն` հենց հայ ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի է ա կան եղե-
լու մի իս կու թյան, նշա նա կա լիու թյան և ուրեմն` պատ մու թյան ու նաև պատ մո ղու թյան 
իմաս տուն գի տեց մամբ ու ար վես տա վո րու թյամբ` պատ մել և ուսու ցա նել աշա կեր-
տել ու հաս կա նալ ձգ տող̀  «ըն թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» ամե նայն ժա մա նա կա կից նե-
րին ու սե րունդ նե րին այդ իս կու թյու նը, նշա նա կա լիու թյունն ու խոր հուր դը̀  ըն թեր ցա սեր 
ուս մամբ առ իմաս տու թյուն կո չե լով ու կրթե լով: Ի նչ պես և իր աշ խա տու թյան մեջ իրա-
գոր ծում ու նաև ուղ ղա կիո րեն հայտ նում է մեր սուրբ ու իմաս տուն Պատ մա հայ րը և այս-
կերպ` նույ նի կո չում յու րա քան չյուր ազ նիվ պատ միչ ան ձի, իր եր կում սի րով ու ջան քով 
ճշմար տա բար պատ մե լով ան սուտ պատ մու թյուն` իրե րի ու գոր ծե րի իս կու թյուն հայ
տող իմաստ և այդ իմաս տում` իմաս տու թյուն, ը ստ է ու թյան, իր պատ մու մի կեր պի 
ու պատ մու թյամբ ասա ցյա լի ուղ ղա կի ու նաև այ լա բա նող նշա նա կու թյամբ հյու սում է 
հայոց ազ գի գո յու թյան և իմաս տուն հոգևոր կե ցո ղու թյան հա մար ան հրա ժեշտ ու 
նաև նախ ընտ րե լի տեսն վող պի տոյից պատ մու թյուն` սե րունդ նե րին «ի իմաս տա ցում»:

 Մարդ կային ու ազ գային կյան քում նա տես նում էր բա րե կար գու թյան կա րիք: 
Եվ այս կա րի քը «լց նե լուն» է նպա տա կա մետ նրա հայոց պատ մու թյու նը: Դի-
տա վո րու թյուն, կեր պա րա նում ու կա տա րում ունե նա լով պատ մել եղե լու թյու նը հայոց 
մե ծաց ծնն դոց, իմաս տու թյան ու քա ջու թյան գոր ծե րի, ը ստ է ու թյան, նա իրա գոր ծում 
է մարդ կային ինք նու թյան և կյան քի գո յու թյան հա մար կե նա րար ու է ա կա նո րեն նշա-
նա կա լի իմաս տու թյան աջակ ցու թյուն կամ «օ ժան դա կու թիւն»̀  պատ մու թյամբ բա ցա-
հայտ մամբ և գրով ամ րագր մամբ ժա մա նա կա կից նե րին ու սե րունդ նե րին հա ղոր դե լով 
իմաս տու թյունն ամե նայն պի տոյից271` և՛ այն, որ ներ կա էր մեր նախ նյաց կյան քի 

269 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 10, տ. 4-5, 17-18:
270 Նույն տեղում, էջ 54, տ. 6:
271 Հռետորության մեջ «պիտոյ»-ի սահմանման և բանական, գործնական ու խառը (բանական 
ու գործնական) սեռերի զանազանության մասին` օրինակներով հանդերձ, տե՛ս Թէովն, Յաղագս 
ճարտասանական կրթութեանց, Եր., 1938, էջ 34-40, տե՛ս նաև Գիրք Պիտոյից, աշխ. Գ. Մուրադյանի, 
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եղե լու թյուն նե րում, և՛ այն, որ կա այ լուստ ար տա քին` մե զա նում «օ ժան դա կու թիւնս 
իմաս տից» նե րա ծե լու օգ տա կար ու պի տա նի272:

 Կա րե լի է նաև ասել, որ հայոց իմաս տուն Պատ մա հայ րը պատ մու թյան իր տե սու-
թյան և-կամ պատ մա գի տու թյան իր հայե ցա կար գի, պատ մու մի կեր պի ու պատ մու-
թյամբ ասա ցյա լի կոնկ րետ օ րի նա կով անուղ ղա կիո րեն հյու սում է նաև մարդ կանց այլ 
ևս ազ գե րի գո յու թյան և իմաս տուն հոգևոր կե ցո ղու թյան հա մար ան հրա ժեշտ ու նաև 
նախ ընտ րե լի տեսն վող պի տոյից պատ մու թյան կեր պօ րի նակ` հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձե ռե լով նաև այ լոց «ըն թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» սե րունդ նե րին` իրենց սե փա-
կան կեն սա կեր պի ու ինք նա հաս կա ցող պատ մու թյան խորհր դում ու գոր ծում իմաս-
տաց ման: 

Իսկ ին չո՞ւ է աս վում «կեր պօ րի նակ»: Ո՞րն է պիտոյից պատմության այն բնօրի-
նակը, որին և ուսանությմբ հանգունակյալ̀  որպես պիտոյից պատմության կերպօրի-
նակ է ներկայանում Խորենացու պատմությունը: Ա ստ վա ծա շուն չը Ա ստ ծո Սուրբ Հո-
գով կե նա գոր ծյալ̀  իս կու թյունն ու բնօ րի նակ պատ մու թյունն է արար չա գոր ծու թյան, 
աստ վա ծային նա խախ նա մու թյան ու մարդ կանց կյան քի, և որ պես միակ ճշմա րիտ 
այդ պի սին` այն ամե նայն սքան չե լյաց ու պի տոյից պատ մու թյուն է: Ա ստ վա ծա-
շունչ Մա տյա նը և՛ ամե նայն սքան չե լյաց պատ մու թյուն է` աստ վա ծային իրո ղու-
թյուն նե րի և մարդ կային իրո ղու թյուն նե րում` աստ վա ծային ներ կա յու թյան, նա խախ-
նա մու թյան ու փրկա գոր ծու թյան իս կու թյուն հայտ նող, և՛ պի տոյից պատ մու թյուն` 
Ա ստ ծով սքան չու թյան հա սա նե լու հա մար մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ան հրա-
ժեշտ, օգ տա կար ու նախ ընտ րե լի պի տոյից: Սուրբ Գիր քը ներ կա յա նա լով որ պես ամե-
նայն սքան չե լյաց ու պի տոյից պատ մու թյուն, որ պես այդ պի սին` իր կոչ մամբ ու իս կու-
թյամբ մարդ կանց ազ գե րի հո գե կե ցույց կեն սա կեր պի իմաս տու թյան ուսու ցա նու թյուն 
է: Ա ստ վա ծա շուն չը աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի իս կու թյան 
պատ մու թյուն է, բնօ րի նակն այդ պատ մու թյան` շնոր հյալ մարդ կային բա նա
կան հո գու հա վա տի և մտքի հա սո ղու թյան կա րո ղու թյա նը: 

Իսկ Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց»-ը պի տոյից պատ մու թյան մի կեր-
պօ րի նակ է, աստ վա ծային նա խախ նա մու թյամբ ուղ ղա կիո րեն հղված հայոց ազ գին 
և անուղ ղա կիո րեն` այլ ևս մարդ կանց ազ գե րին` իրենց կյան քի ու պատ մու թյան դի-
տա վո րու թյան ու կա տա րու մի, սե փա կան կեն սա կեր պի և պատ մու մի ու պատմ վո ղի 
հայե ցա կեր պի իմաս տաց ման հնա րա վո րու թյամբ: Ի սկ կա րո՞ղ է լի նել, արդյոք, իմաս-
տա ցում, եթե ըն թեր ցե լով «Պատ մու թիւն Հայոց»-ը, ճշմար տու թյամբ «ու սում նա սէր» 
և «ըն թեր ցա սէր» ըն թեր ցողն ի միտ չի առնում և հա սու չի լի նում պատ մի չի ոչ-կա-
մա յա ծին հաս կաց ման ու պատ մու մի այն կեր պին, որով և ըն թեր ցող մտքի «ու շ»-ին 

Եր., 1993, էջ 30-43: Իր «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության մեջ, սակայն, Մովսես Խորենացին 
«պիտոյ»-ի հասկացությունն ըմբռնում ու գործածում է այդ հասկացության վերաբերության պոտեն-
ցիայի ընդարձակ և հենց առավելագույն բովանդակությամբ ու ծավալով, այն է` մարդկային ողջ կյան-
քին` ինքնության գոյությանն ու կենսակերպին առնչվող և հենց այդ առնչությամբ իմանալի ու սահ-
մանելի նշանակությամբ:
272 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6:
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«յան դի ման է կա ցու ցան ւում»273 «ի րե րի ու գոր ծե րի» իս կու թյու նը̀  «զօ րու թիւնն»274, 
«զուստն և զզիարդն»275, ինչն էլ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ըն թեր ցո ղին` հա ղորդ 
և ըն կալ դառնալ իրե րի որ պի սու թյան ու պատ ճա ռի իս կու թյու նը գի տե ցող նույ
նո րո շե լի ու կրկ նո րո շե լի իմա ցու թյան, այ սինքն` իրե րի ու գոր ծե րի իս կու թյու նը գի-
տա կա նո րեն գի տե ցող պատ մու թյան: Նկա տենք, որ հենց Մով սես Խո րե նա ցու դի տա-
վո րու թյունն ու ակն կա լիքն է` ըն թեր ցա սեր և ուսում նա սեր յու րա քան չյուր ան ձ ձգ տի 
հաս կա նալ ու խորհր դա ծել պատ մու թյան կոնկ րետ բո վան դա կու թյու նում կամ 
պատ մու թյամբ կոնկ րե տա բար աս վա ծում պա հյալ իմաս տու թյան հետ մեկ-
տեղ̀  դրան նախ ըն թա ցու թյամբ ու նաև զու գըն թա ցու թյամբ, պատ մու թյան սկզբուն
քային կոչ ման ու որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը, այդ կերպ` ը ստ 
մարդ կային կա րո ղու թյան, միշտ նախ կի նի հա մե մատ փոքր ի շա տե առ ի մի և առ 
ի լրումն կա յաց նե լով պատ մու թյամբ ի հայտ իմաս տու թյան կո չու մը, կա տա րումն ու 
կա տա րե լու թյու նը:

2. Պատմության դիտավորությունը

«… Սուրբ վար դա պետք նոր Սիո նի,
Յո րոց ծած կե ալն իմաստ յայտ նի:
 Մի է և այն սուրբ հայ կազ նի
 Մով սես Քեր թող Խո րե նա ցի,
 Սուրբ և ը նտ րե ալ և հրա շա լի,
Ճշ մար տա խոս յի մաստ բա նի:
 Զոր և տե սե ալ աչօք լի նի,
Գ րով ցուց ցէ ամե նայ նի,
 Հա մա նման մար գա րեի,
 Ծած կե ալ ան տեսն առնէ յայտ նի»276:

Գ րի գոր Տղա

1. Պատ մո ղա կան, որում կամ որով և̀  մեկ նո ղա կան պրակ տի կա յում, ը ստ ս. Դա-
վիթ Ան հաղ թի, որ պես «զ սո վո րա կանն պատ մո ղաց», այ սինքն` որ պես էկ զե գետ նե րի 
կամ հեր մենևտ նե րի ուսում նա սի րու թյան ըն դուն ված ըն թա ցա կարգ, հե տա զո տու-
թյամբ բա ցա հայտ ման են թա կա` նշ վում են հետևյալ ութ գլուխ նե րը̀  «դի տա վո րու թիւն, 
պի տա նա ցուն, պատ ճառք մա կա գրու թե ան, հա րա զա տու թիւն, բա ժա նումն գլ խոցն, 
կարգն, վար դա պե տա կան եղա նակն, առ ինչ մասն վե րա բե րումն»277: Ի նչ պես և ար-

273 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 7(Բ, 14), էջ 45 (ԺԴ, 7-8):
274 Նույն տեղում, էջ 45: 
275 Նույն տեղում, էջ 7:
276 Գրիգոր Տղա, Տեառն Գրիգորիսի կաթողիկոսի հայոց, որդւոյ եղբաւր տեառն Գրիգորիսի եւ 
Ներսիսի` ասացեալ բան պիտանի ի խնդրոյ Հեթմոյ Սեւաստոսի–Բանաստեղծություններ և պոեմներ, 
Եր., 1972, էջ 207:
277 Դաւիթ Անյաղթ, Վերլուծութիւն «Ներածութեանն» Պորփիւրի – Երկասիրութիւնք փիլիսոփա-
յա կանք, աշխ. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 107-109, այս մասին նաև տե՛ս Մեկնութիւն «Ստորո գու-
թեանցն», էջ 220-225:
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դեն աս վեց, այս մե նա գրու թյամբ ներ կա յաց վող հե տա զո տու թյան սկզբուն քային ու 
բո վան դակ խնդրա կարգն է` ուսում նա սի րե լով ս. Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն 
Հայոց» աշ խա տու թյու նը, հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել ը նդ հան րա պես` 
պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու
թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը և այդ իմաս տում` հենց իմաս տու թյու նը: 
Մեկ-միաս նա կան ու ամ բող ջա կան այս խնդրա կար գում որ պես բա ղա դրիչ ու առաջ-
նային խնդիր է ներ կա յա նում` հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել Մով սես Խո րե-
նա ցու պատ մա գի տա կան և պատ մա փի լի սո փա յա կան հայե ցա կար գը:

 Պատ մու թյու նը մարդ կային բա նա կան հո գու ու մտքի գործ է` ստեղ ծա գոր
ծու թյուն և հենց մշա կու թային իրո ղու թյուն: Ը ստ Դա վիթ Ան հաղ թի, ամե նայն 
բա նա կան գոր ծի և այդ թվում` գի տու թյան ու ար վես տի որ պի սու թյան հաս կաց ման ու 
մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման առն չու թյամբ հարկ է հար ցա դրել նրա բո վան դակ կա տա-
րու մը, այն է` դի տա վո րու թյու նը, ը ստ այդմ` կեր պա րա նու մը և բուն կա տա րու
մը (ի րա գոր ծու մը): Դա վիթ Ան հաղթն այդ հաս կա նա լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում, 
երբ խո սե լով ար վեստ նե րի ու գի տու թյուն նե րի ոչ միայն ը ստ «են թա կայի», այլև ը ստ 
«կա տա րու մի» սահ մա նե լու և-կամ որո շար կե լու մա սին, մեկ նո րո շում է «կա տա րում» 
հաս կա ցու թյու նը, որը նախ նա կա նո րեն «ի դե ան» նկա տի ունե նա լը և ը ստ այդմ` 
կեր պա րան վելն ու իրա գործ վելն է յու րա քան չյուր գի տու թյան, ար վես տի ու ար հես-
տի կամ որևէ մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան. «… կա տա րում է, ը ստ որում նկա-
տէ և կեր պա րա նի և ը ստ որում զա մե նայն ինչ առնէ»278: Եվ իհար կե, գի տու թյուն նե րը, 
ար վեստ նե րը և մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյուն ներն ու գոր ծե րը տա րաբ նույթ են և 
նրանց բնու թյու նը, ը ստ կա տա րու մի, սահ մա նման մի ջո ցով բա ցա հայ տե լիս, «կա տա-
րում» հաս կա ցու թյան մեջ հարկ է նկա տի ունե նալ ու բա ցո րոշ նշել ոչ թե ան պայ մա-
նո րեն երեք, այլ̀  եր բեմն միայն եր կու բա ղա դրիչ նե րը̀  առանց կեր պա րա նու մի, այն է` 
դի տա վո րու թյունն ու բուն կա տա րու մը̀  իրա գոր ծու մը279: Դա վիթ Ան հաղ թի այս տո ղե-
րից կա րե լի է հաս կա նալ, որ դի տա վո րու թյու նը իդե այի (ա ստ կոնկ րետ` պատ մու
թյան իդե այի) մտո վի տե սա նու թյունն է: 

Ի դե այի տե սա նու թյունն իրա գործ վում հո գու կամ մտքի «աչ քով», այ սինքն`  «ուշ»-ով 
արթ նա ցյալ մտքով և-կամ հո գով հայեց մամբ, ին չը հա մա պա տաս խան է ոչ միայն միջ-
նա դա րյան, այլև հե տայ նու̀  քրիս տո նյա սուրբ հայ րե րի աշ խա տու թյուն նե րում և-կամ 
աղոթք նե րում «հոգևոր կե ցո ղու թյամբ ինք նա կա տա րե լա գոր ծու թյան» մա սին բազ-
միցս ար տա հայտ վող այն մտքին, ը ստ որի, աստ վա ծային շնոր հով կա րող է բաց վել հո-
գու տե սո ղու թյու նը, որով և հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռնվել հոգևոր հայե ցո ղու թյան կամ 
տե սու թյան: Աս վա ծի հա մար, այս ուսում նա սի րու թյան «խնդրո բան»-ին ան մի ջա կան 
առն չու թյամբ, որ պես լրա ցու ցիչ հիմք կա րե լի է բե րել, մաս նա վո րա պես, Մով սես Խո րե-
նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի զա նա զան մա սե րում ար տա հայտ ված մտքերն ամ-

278 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. 
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 46:
279 Տե՛ս նույն տեղը, հաջորդ տողերում: 
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փո փող մի միտք, որի ման րա մաս նե րին ան հրա ժեշտ ան դրա դարձ ներ կլի նեն նաև մե-
նա գրու թյան հե տա գա շա րա դրան քում: Մով սես Խո րե նա ցին իր դի տա վո րու թյան մա սին 
խո սե լիս հայտ նում է, որ կա մե նում է ամե նայն «ըն թեր ցա սէ րի»280 և «ու սում նա սէ րի»281 
հո գու կամ մտքի «աչ քին» և ուրեմն` հոգևոր տե սո ղու թյա նը «յան դի ման կա
ցու ցա նել»282 հայոց կյան քում իմաս տու թյան, քա ջու թյան ու ամե նայն առա քի նու թյան, 
մարդ կու թյանն ամե նայ նո րեն պի տա նի «ի րաց և գոր ծոց»283` իրենց տե ղում և ժա մա-
նա կում գո յու թյան «զ զո րու թիւնն»284 ու «զ զիարդն»285, «ի՞նչն» ու «ինչ պե՞ սը» և ուրեմն` 
այդ կերպ նշա նա կա լի հա մայն եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որում և̀  իմաս-
տու թյան խոր հուր դը: Այս առն չու թյամբ կա րե լի է նաև հի շա տա կել նրա եր կով ասա
ցյալ իմաստն ու իմաս տու թյան խոր հուր դը լրու մի բե րող «Ողբ»ի հետևյալ տո ղը. 
«Ա շա կերտք հեղգք առ ուսումն և փոյթք առ ի վար դա պե տել, որք նախ քան զտե սու
թիւնն աս տուա ծա բանք» (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.)286:

 Ժա մա նա կա կից հայե րե նում հա վա սա րա պես օգ տա գործ վում են և՛ դի տա վո րու թյուն, և՛ 
նպա տակ հաս կա ցու թյուն նե րը, ը նդ որում, առա վե լա պես միև նույն բո վան դա կու թյամբ, ը ստ իս` 
հոգևոր որո շա կի ան կման և ար դյուն քում հոգևոր տե սա նու թյան կորս տյան կամ դեռ բա ցա կա-
յու թյան պատ ճա ռով: Գրա բա րում և սուրբ հայ րե րի տեքս տե րում կա րե լի է եր բեմն հան դի պել 
թվա ցյալ նույ նա կան կի րա ռու թյուն ներ, սա կայն հարկ է նկա տի ունե նալ, որ այս եր կու հաս կա-
ցու թյուն նե րի բո վան դա կու թյուն նե րին հա տուկ են նաև է ա կան տար բե րու թյուն ներ, և սուրբ հայ-
րե րի հայե ցա կար գային առանձ նա հատ կու թյուն ներն ուսում նա սի րե լիս, ը ստ հեր մենև տի կայի 
տե սա բան նե րի, տեքս տից մեզ դի մող ավան դու թյան բա ցու թյանն ու իս կու թյա նը ըն թեր
ցո ղի ադեկ վատ հա մա բա ցու թյան ու հաս կաց ման պի տո յու թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ` 
հարկ է հաս կաց ման գոր ծըն թա ցում ներ քին հարց մամբ բա ցա հայ տել ու կա սեց նել 
թյուր հաս կաց ման բե րող ժա մա նա կա կից ոչճշմա րիտ կան խա դա տու թյուն նե րի ներ
գոր ծու թյու նը287 և այս կերպ` զգու շա նալ ու զերծ մնալ հաս կա ցու թային այն խառնաշ փո թու թյու-
նից ու նույ նա ցում նե րից, որ հա տուկ է ժա մա նա կա կից լեզ վամ տա ծո ղու թյանն ու լեզ վա գոր ծու-
նե ու թյա նը: 

Իսկ ինչ պե՞ս բա ցո րո շել «ն պա տակ» հաս կա ցու թյու նը և այն տար բե րել «դի տա վո րու թյու-
նից»: Դի տա վո րու թյու նը որ պես այդ պի սին` կա րող է և չլի նել բա նո րոշ-լեզ վա կան (ռա ցիո նալ-լեզ-
վա կան) բա նաձև մամբ: Ի սկ նպա տա կին ներ հա տուկ է բա նո րոշ-լեզ վա կան ձևա կերպ վա ծու թյուն 
և դի տա վո րու թյու նը միայն այդ կերպ (բա նո րոշ-լեզ վա կան) բա նաձև մամբ կա րող է ներ կա յա նալ 
որ պես նպա տակ: Այս առն չու թյամբ, սա կայն, ան հրա ժեշտ է նաև նշել, որ մարդ կային ոչ ամե-
նայն նպա տակ` բա նո րոշ-լեզ վա կան ձևա կերպ վա ծու թյան իր բնույ թով հան դերձ, իրոք, հոգևոր 
տե սա նու թյունն ու դի տա վո րու թյունն է իդե այի̀  աստ վա ծային իմաս տու թյան խոր հուր դի: Քան-

280 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 17,
281 Նույն տեղում, էջ 22:
282 Նույն տեղում, էջ 7, 45:
283 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 10, տ. 4-5, 17-18, էջ 73, տ. 5:
284 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 45:
285 Նույն տեղում, էջ 7:
286 Նույն տեղում, էջ 364:
287 Տե՛ս Гадамер Х.-Г., Истина и метод, М., 1988, էջ 353-354, տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ 
Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 130-135:
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զի մարդ կու թյան կյան քում հա ճախ որ պես մարդ կային գոր ծի նպա տակ ներ են ձևա կերպ վել նաև 
կեն ցա ղա սեր, իշ խա նա տենչ, փա ռա սեր և մարդ կային հա մա կե ցու թյան մեջ եսա կենտ րոն պրագ-
մա տի կայի հակ ված` հո գու այլևայլ մո լու թյուն նե րը որ պես իրենց ակունք ու պայ մա նա վո րում 
ունե ցող մտքե րը̀  իրենց բա նո րոշ-լեզ վա կան ձևա կերպ մամբ, չլի նե լով առնչ ված աստ վա ծային 
իմաս տու թյան որևի ցե խորհր դի և ուրեմն` չլի նե լով պատ շաճ` մարդ կային մտքի ու կյան քի̀  առ 
Ա ստ ված իմաս տուն ու բա րի, ան սայ թաք ու ան կա սե լի վե րըն թա ցու թյան` աստ վա ծային նա խա-
կոչ վա ծու թյու նից, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, իմա ցյալ կոչ մանն ու իս կու թյա նը:

 Պատ մու թյան պա րա գա յում դի տա վո րու թյու նը մինչ որևէ գոր ծու նե ու թյուն, 
այսինքն` մինչ պատ մե լի քի ը նտ րո ղա բար ժո ղո վում ու պատ մու մի իրա կա նա-
ցում, պատ մու թյու նը գո յու թյան կամ կյան քի կո չող իդե այի դիտ վա ծու թյունն է, 
մտահայեցումը, տե սա նու թյու նը կամ «ի նկատ» ունե նա լը, կեր պա րա նու մը` ը ստ 
այդ իդե այի դի տա վո րու թյան կամ նկա տու մի ար դեն նաև կեր պա րա նա վո րու մը, իսկ 
կա տա րու մը` բուն իրա գործումն է և գոր ծու նե ու թյան նպա տա կային ար դյուն քին հա-
սա նու մը̀  ողջ գոր ծընթա ցը և ոչ սոսկ վերջ նա կան ար դյուն քին հաս նե լը: Եվ Մով սես 
Խո րե նա ցու պատմա փի լի սո փա յա կան ու հենց պատ մա գի տա կան հայե ցա կարգն իր 
ամ բող ջու թյամբ կա րող է ներ կա յա նալ, եթե բա ցա հայտ վի պատ մու թյան դի տա վո
րու թյու նը, ը ստ այդմ` պատ մու թյան կեր պա րա նու մը և վեր ջա պես` պատ մու թյան 
բուն կա տա րու մը:

 Հարկ է նաև հի շա տա կել, որ հեր մենև տի կան իր երկ միաս նա կան` տե սա կան ու 
գործ նա կան գո յու թյան և ան տիկ շրջա նից ի վեր̀  պատ մա կա նո րեն կա յաց ման ամե-
նայն ար տա հայ տու թյուն նե րում որ պես իր պրակ տի կայի սկզբուն քային կետ է ամ րա-
գրել «դի տա վո րու թյան» բա ցա հայ տու մը: Ա հա վա սիկ, Մով սես Խո րե նա ցու պատ-
մա տե սա կան ու պատմափիլիսոփայական մեկ-միասնական ու բազմաբո վան դակ 
հայե ցա կար գի հաս կաց ման ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման հա մար հեր մենև տի կա կան 
ուսում նա սի րու թյան այս ուղին որ պես ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի տես նե լով, 
առաջ նային են նկատ վում պատ մու թյան դի տա վո րու թյան հար ցա դրումն ու բա ցա-
հայ տու մը:

Իսկ ին չո՞ւ է աս վում` «պատ մու թյան դի տա վո րու թյուն»: Ա րդյո՞ք, սկզբուն քո րեն իս կու թյուն 
հայ տող նույն իմաստն է` ճշմա րիտ ու ար դա րա բան, ասե լով` «պատ մու թյան դի տա վո րու թյուն», 
նույ նո րեն նկա տի ունե նալ ու նաև ասել̀  «հե ղի նա կի դի տա վո րու թյուն» կամ հենց «Մով սես Խո-
րե նա ցու դի տա վո րու թյուն»:

 Հարկ է նախ ասել, որ հե ղի նա կը կա րող է ունե նալ պատ մու թյան բուն կա տա րու մից տար-
բեր բազ մայլ խնդիր նե րի առն չու թյամբ ևս դի տա վո րու թյուն ներ, ուս տի և աստ` կոնկ րե տաց վում 
է, որ խոս քը հենց պատ մու թյան իդե այի դի տա վո րու թյան, այլ կերպ ասած` պատ մու թյան 
իդե այի մտա հայե ցու թյան կամ դի տա հա յա ցու թյան մա սին է, որ և ներ կա է ու իրե նով կեր-
պա վո րում ու կա տա րու մի է բե րում եր կում բո վան դա կյալ պատ մա հայե ցո ղու թյու նը, պատ մա-
գի տու թյունն ու պատ մա փի լի սո փա յու թյու նը: Եվ այ նուա մե նայ նիվ, Մով սես Խո րե նա ցու պա րա-
գա յում որ չափ կա րող ենք ասել̀  «պատ մու թյան կամ բուն եր կի դի տա վո րու թյուն», նույն չափ և 
կա րող ենք ար դա րա բա նու թյամբ ասել̀  «հե ղի նա կի դի տա վո րու թյուն»: Ին չո՞ւ է այս հաս տա տա-
գրու մը սկզբուն քո րեն կարևոր ու իմաս տա լից: 
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Ինչ պես և ար դեն աս վեց, Ժա մա նա կա կից փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի սաղմ նա վո-
րում ներ կա յա ցող̀  Ֆր. Շլայեր մա խե րի տե սու թյու նում հեր մենև տի կան իր հիմնախնդիրն ինք-
նա հաս կա նում ու սահ մա նում է ստեղ ծա գոր ծու թյան հե ղի նա կային իմաս տա վոր ման, որում 
և` հե ղի նա կի դի տա վո րու թյան հաս կա ցու մը, բուն նշանակետ ունենալով` հաս կա նալ, թե` 
«ով է ասում», և տվյալ ժան րի ու գրա կան հո սան քի, կոնկ րետ եր կի ու ստեղ ծա գոր ծա կան ժա-
ռան գու թյան հաս կաց ման խնդիր նե րը ներ կա յա նում են որ պես «հե ղի նա կի ան հա տա կա նու-
թյան» հաս կաց ման այդ նպա տա կին նա խա պատ րաս տող ու հա սու նաց նող խնդիր ներ:

Վ. Դիլ թայի տե սու թյու նում հե ղի նա կի հաս կաց ման խնդի րը նույն պես ներ կա յա նում է որ-
պես կարևո րա գույն ու հենց նպա տա կային խնդիր, քան զի հաս կա նալ եր կը, ը ստ նրա, նույն-
պես նշա նա կում է` դրա հաս կաց ման խնդրի նշա նա կետ ու լրում հաս կա նալ հե ղի նա կի դի
տա վո րու թյան ու հենց հե ղի նա կային իմաս տա վոր ման հաս կա ցու մը: Դիլ թայի հա մար, 
սա կայն, այդ խնդի րը հեր մենև տի կայի սկզբուն քային ու վերջ նան պա տա կային խնդիր չէ: Նրա 
հա մար վերջ նան պա տակ է ներ կա յա նում` այդ ամե նով հան դերձ` հաս կա նալ ամե նայնն իրե
նում նե րա ռող ու դի նա մի կո րեն հա րատև ծա վալ վող կյան քը288: Կա րե լի է ամ րա գրել, որ 
Ֆր. Շլայեր մա խե րի ու Վ. Դիլ թայի հայե ցա կար գե րում «եր կի դի տա վորւ թյունն» ու «հե ղի նա կի 
դի տա վորւ թյու նը» ներ կա յա նում են որ պես նույ նա կան: Նրանց ը մբռ նում նե րի իմաս տային տե-
սա դաշ տե րի որոշ չա փով հա մընկն մամբ̀  ձևա վոր վում է ը նդ հա նուր տե սա դաշտ, որում Մով սես 
Խո րե նա ցու պատ մու թյան առն չու թյամբ̀  «ն րա եր կի դի տա վո րու թյուն» և հենց «պատ մու թյան 
դի տա վո րու թյուն» ասե լով, նույ նո րեն կա րե լի է նաև ասել̀  «հե ղի նա կի դի տա վո րու թյուն»: Այդ 
դեպ քում ո՞րն է այս տեղ դժ վա րու թյուն հա րու ցա նող խնդի րը:

 Փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի կա յաց ման մեջ հիմ նո րոշ ներդ րում ունե ցող այլ տե-
սա բան նե րի̀  Հ.-Գ. Գա դա մե րի ու Պ. Ռիկյո րի հայե ցա կար գե րում հեր մենև տի կայի բուն խնդիր 
ու նշա նա կետ է առա ջադրվում, ինչ պես և նա խորդ գլ խում աս վեց, հաս կա նալ ոչ թե «ով է 
ասում», այլ̀  հաս կա նալ «ինչ է ասում», «ինչ է բուն աս վա ծը»: Ը ստ նրանց հեր մենև տի կայի 
հայե ցա կար գե րի, հեր մենև տի կա յում հաս կաց ման բուն խնդիր պետք է ինք նա հաս կա նալ 
ու սահ մա նել ոչ թե հե ղի նա կի, այլ հենց բուն աս վա ծի, այ սինքն` եր կի հաս կա ցու մը: Հեր-
մենև տի կայի հիմ նախնդրի այս կեր պա փոխ մամբ̀  հեր մենև տի կա յում քննա հաս կաց ման ու գի-
տա մեկ նու թյան բուն խնդիր է ներ կա յա նում ոչ թե հե ղի նա կին հաս կա նա լը, ուս տի և հաս կաց ման 
իրո ղու թյան հան գե ցու մը հո գե բա նա կան փոխ ներ թա փանց ման երևույ թին (Վ. Դիլ թայ), ար դյուն-
քում` հո գե բա նա կա նաց նե լով հաս կաց ման գի տա կան տե սու թյուն ներ կա յա ցող հեր մենև տի կան, 
այլ̀  հաս կաց ման ենթակա «տեքստում ևկամ տեքստով ասացյալի» բուն իս կու թյան բա
նո րոշ բա ցա հայ տու մը: Ա հա վա սիկ, նրանց ուս մունք նե րում ձևա կերպ վում է հեր մենև տի կայի 
սկզբուն քային մի բա նաձև. տեքս տի բուն նշա նա կու թյու նը հարկ է տար բե րել հե ղի նա
կային նկա տա ռու մից` նախ նա կան իմաս տա վո րու մից, որն իր հեր թին կն շա նա կի նաև, թե` 
«տեքս տի դի տա վո րու թյու նը» հարկ է տար բե րել «հե ղի նա կի դի տա վո րու թյու նից»: Ը ստ 
նրանց` այս խնդրի առն չու թյամբ համ ընդ հա նուր տե սա կե տի, ստեղ ծա գոր ծու թյան ար դյուն քում 
երկն ան ջատ վե լով հե ղի նա կից, ձեռք է բե րում ինք նու րույ նու թյուն, ըն ձե ռում է հնա րա վո րու թյուն` 
իր նշա նա կու թյու նը հաս կա նալ ոչ ան պայ մա նո րեն հե ղի նա կի նախ նա կան իմաս տա վո րու թյամբ 
միայն կա պանք վա ծու թյամբ, այլ̀  ար դեն հե ղի նա կից ազատ` իրե նում և-կամ իրե նով բուն աս-
ման ողջ պո տեն ցիայով ըն ձեռնվող հնա րա վո րու թյուն նե րով մեկ նո րոշ մամբ և ունե նում ուրույն 
«կյանք», այն է` ժա մա նա կի ըն թաց քում կե նա գոր ծյալ̀  եր կի նշա նա կու թե նա կան պո տեն ցիայի 
տի րույ թի վրա հիմ նա ցյալ ու ան շեղ բազ մայլ մեկ նու թյուն ներն ու ը ստ այդմ` իմաս տա վո րում-
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նե րը: Ի նչ պես և առա ջին գլ խում նշ վեց և աստ է ա կան է երկ րոր դել, նույն այս կա պա կցու թյամբ 
Պ. Ռիկ յո րը գրում է. «Դիլ թա յի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, նույ նիսկ ավե լի, քան Շլա յեր մա խե րի նը, 
լու սա վո րում է հեր մե նև տի կա յի կեն տրո նա կան ապո րիան, որը տեքս տի հաս կա ցու մը բե րում է 
այլ ան ձի հաս կաց ման օ րեն քին, որն էլ իրեն ար տա հայ տում է առա ջի նի մեջ: Ե թե (հաս կաց ման 
–Ռ. Ք.) ակ տը հիմ քում մնում է հո գե բա նա կան, ապա` այն պատ ճա ռով, որ պայ մա նա վո րում է 
մեկ նա բա նու թյան բար ձրա գույն նպա տա կը. ոչ թե այն, ինչ տե քս տն է ասում, այլ̀  այն, թե ով է 
ասում»289: Ը ստ հեր մենև տի կայի այս տե սա բան նե րի, կոնկ րե տո րեն` պատ մու թյան դի տա վո րու-
թյուն» ասե լով` հարկ է այն տար բե րել «հե ղի նա կի դի տա վո րու թյու նից»: 

Այս առն չու թյամբ նկա տենք, սա կայն, որ տեքս տի բուն նշա նա կու թյան ու հե ղի նա կային 
իմաս տա վոր ման, ինչ պես նաև «եր կի դի տա վո րու թյան» ու «հե ղի նա կի դի տա վո րու թյան» տար-
բե րակ ման այս սկզբուն քին միջ նա դա րա գի տու թյու նում հարկ է մո տե նալ վե րա պա հու մով, 
երբ ուղ ղա կիո րեն գործ ունենք սուրբ հայ րե րի քրիս տո նե ա կան ը նմռ նում նե րի ու հենց իմաս տու-
թյան որ պի սու թյան բա ցա հայտ ման խնդիր նե րի հետ: Քրիս տո նե ա կան իմաս տու թյան հիմ նո րոշ 
սկզբունք է. աստ վա ծային ու մարդ կային ամե նայն իրո ղու թյուն նե րի ուսում նա սի րու
թյան և դրան ցում` նաև իր ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի մաս նակ ցու թյան առն չու թյամբ, 
ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան իմա ցյալ կոչ ման, ապա և` ձգտ ման ու հա սո ղու թյան, ի 
խոր հուրդ սր տի, ի միտ, ի բան ու ի գործ ունե նալ̀  հաս կա նալ, մեկ նո րո շել ու կա տա րել
կե նա գոր ծել ոչ ամենևին և ոչ սոսկ աշ խար հի իմաս տու թյուն, այլ հենց աստ վա ծային 
իմաս տու թյուն: Եվ երբևէ ինք նա կամ ու հենց կա մա յա ծին չա սել, չպատ մել ու չբա ցո րո
շել և ոչինչ̀  որ պես թե իս կու թյուն հայ տող իմաստ ու խոր հուրդ, այլ̀  ամե նայ նը մտո րել 
ու քննո ղա բար խորհր դա ծել և հենց հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել միայն ը ստ աստ վա ծային 
շնոր հի: Մով սես Խո րե նա ցին գրում է. «Յար մա րե ալ զա մե նայն կար գե ցից քեզ ի գիրսս յայ սո-
սիկ… ոչ ինչ կա մաց մտա ծա կան և ոչ ինչ ան պատ շաճ ի սմա յօ րի նե լով բան, այլ որ ինչ ի գրոց 
իսկ. ը ստ նմա նե ացն ապա և որ ինչ ի բա նից արանց իմաստ նոց և յայ սո սիկ քա ջա խո հաց. յո-
րոց մեք ար դա րա պէս ջա նա ցաք հա ւա քել զհ նա գրու թիւնս290»: Պատ մա հայրն իր պատ մու թյու-
նում խու սա փում է բուն պատմ վո ղի` յու րո վի հո րի նյալ ու մտա ցա ծին և պատ մու մի կեր
պի` սոսկ կա մա յա ծին ը նտ րու թյու նից ու իրա գոր ծու մից, այլ̀  ձգ տում Սուրբ Գրե րից, իմաս տուն 
այ րե րից ու նրանց օ րի նա կյալ քա ջա խոհ նե րի եր կե րից` պատ մե լի քի ու նաև պատ մո ղու թյան 
շնորհ նե րով ներկրթյալ ու իմաստ նա ցյալ̀  ճշմա րիտ ու բա րի և այդ կերպ` ստու գա պա տում 
պատ մա գրու թյան: Մով սես Խո րե նա ցու̀  հա վա տա ցյալ և քրիս տո նյա սուրբ ան ձի պա րա գա-
յում, կա րե լի է նկա տել միա խոր հուրդ միա բա նու թյուն նրա հո գու ձգտ ման, սր տի խոր հուր դի, 
մտքի, խոս քի ու գոր ծի միջև, որին և հա ղորդ ու ըն կալ կա րող է լի նել ամեն ոք նրա եր կում ներ-
կա ինք նա խոս տո վա նու թյան տո ղե րի բուն ասե լի քի ու հենց կա տա րու մի ազ նիվ ու ան կեղծ նույ-
նա կա նու թյա նը և մեկ-միաս նա կա նու թյա նը հա սու դառնա լով: Այսու̀  նրա երկի առնչությամբ 
ասելով «պատմության դիտավորություն»̀  հարկ է այն ոչ թե տարբերել, այլ̀  հստակամտորեն 
հասկանալ որպես նույնական «հեղինակի դիտավորությանը»: Նրա սկզբուն քային դի տա վո
րու թյունն է` իր եր կից հաս կա նալ ամե նայն հնա րա վո րը, որը, ը ստ աստ վա ծային կամ
քի, մարդ կային բա նա կան ան ձի գի տա կանտե սա կան ու կեն դա նա կանգործ նա կան 
զո րու թյուն նե րով` բո վան դակ ու ամ բող ջա կան կա րո ղու թյա նը և որ պես այդ պի սին` 
իմա ցո ղու թյանն ու անե լի քին ներ կա յա նում է որ պես մարդ կային ու հենց հայոց ինք
նու թյան, կեն սաշ խար հի, կյան քի ու մշա կույ թի էական եղե լու մի` ամե նայն առա քի նու

289 Ricoeur P., The task of hermeneutics – Ricoeur P., Hermeneutics and the Human Sciences, 
Cambridge University Press, Cambridge. London. New York, 1982, p. 52.
290 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 57: 
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թյան ու բա րե կար գու թյան առու մով բա րեն շա նակ ու նախ ընտ րե լի իս կու թյուն հայ տող 
իմաստ և որ պես այդ պի սին` հենց իմաս տու թյուն:

2. Մինչ պատ մու թյան դի տա վո րու թյան բուն հար ցի քննու թյու նը, հարկ է ամե նայն 
իրո ղու թյան և կոնկ րե տո րեն` պատ մու թյան քննու թյան հա մար ևս հիմ նային նա խա-
դրյալ ճա նա չել տվյալ իրո ղու թյան և ուրեմն` պատ մու թյան բուն գո յու թյան հար ցա-
դրու մը, ինչ պես և նշում է Դա վիթ Ան հաղթն իր աշ խա տու թյան սկզբում: Ին չո՞ւ է սա 
սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի: Ի թիվս ամե նայն գո յա վոր նե րի̀  
պատ մու թյու նը ևս մի գո յա վոր է, և պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան բո լոր 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի մեջ «գո յու թյուն ունե նա լու» հատ կու թյու նը հիմ նային է, 
քան զի մի միայն իրե նով են սկզբուն քո րեն հնա րա վոր դառնում պատ մու թյան մյուս բո-
լոր առանձ նա հատ կու թյուն նե րի լի նե լու թյու նը որ պես ոչ-կա մա յա ծին ու մտա ցա ծին, 
պատ րան քային ու կար ծե ցյալ, այլ̀  ար դարև, որ պես ճշմա րիտ գոյե րի շար քին պատ-
կա նող ևս մի մարդ կային իրո ղու թյան առանձ նա հատ կու թյուն ներ: Եվ աստ` դեռ միայն 
կար ճա ռոտ քննե լով ու գո նե նախ նա կա նո րեն պար զո րո շե լով, թե ինչ պի սին է, ը ստ 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան գո յու թյան ան հրա ժեշտ ու հենց նախ ընտ րե լի կեր-
պը (մո դու սը), հարկ է պատ մու թյան գո յու թյան այդ կեր պի մեջ հայտ նա ցույց անել, թե` 
ին չո՞ւ է, ար դարև, պատ մու թյան դի տա վո րու թյան հար ցը հիմ նա րար ու առաջ
նային: Քան զի ինչ պես և պատ մու թյան գո յու թյան նախ նա կան ու կար ճա ռոտ քննու-
թյան ար դյուն քում կպար զո րոշ վի Խո րե նա ցու պատ մա հայե ցա կար գի ու պատ մա փի-
լի սո փա յու թյան պա րա գա յում, հենց պատ մու թյան իդե այի դի տա վո րու թյունն է, 
որ սկզբնա դրում` գո յու թյան է կո չում ու կե նա գոր ծում պատ մու թյու նը: Ա րդ̀  
ան հրա ժեշտ է նախ` սկզբուն քային նշա նա կու թյուն ունե ցող որո շա կի մի չա փով պար-
զո րո շել Պատ մա հոր հայե ցա կե տը պատ մու թյան գո յու թյան վե րա բե րյալ և ապա` բա-
ցա հայ տե լով նաև դի տա վո րու թյան հիմ նա րար ներ կա յու թյու նը պատ մու թյան 
գո յու թյու նում, ար դեն այս պա րա գա յում` հար ցա դրել և ուսում նա սի րել պատ մու թյան 
դի տա վո րու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը նրա պատ մա գի տա կան ու պատ մա փի-
լի սո փա յա կան հայե ցա կար գում: Այս կերպ հնա րա վոր է բա ցա հայ տել, որ դի տա վո րու-
թյան հար ցա դրումն ու բա ցա հայ տու մը բուն հե տա զո տա կան քննու թյու նից ար տա քո̀  
a priori մի սկզբունք չէ, որն ան հաս կա նա լի թե ին չու ու հենց որ պես առաջ նային` կի-
րառ վում է որևէ գոր ծի, գի տու թյան կամ ար վես տի և աստ` կոնկ րե տո րեն պատ մու թյան 
նկատ մամբ, այլ̀  ան հրա ժեշ տո րեն բխում է պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու
թյան իս կու թյան հար ցա դրու թյանն ու բա ցա հայտ մա նը հե տա մուտ մտքի հետևո ղա-
կան ըն թաց քից և ներ կա յա նում` իս կու թյու նը հայ տող իմաստ ու իմաս տու թյուն: 
Հնա րա վոր է դառնում նաև բա ցա հայ տել, որ էկ զե գե տի կայի ու հեր մենև տի կայի ողջ 
պատ մու թյան մեջ հաս կաց ման ձգ տո ղի ու մեկ նա բա նի ոչ ինք նա կամ` կա մա յա ծին ու 
հենց մտա ցա ծին, և ոչ էլ պա տա հա կան մտա ծու մով, այլ̀  է ա կա նո րեն ան հրա ժեշտ ու 
նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ է «դի տա վո րու թյու նը» դար ձել բա ցա հայտ ման են-
թա կա սկզբուն քային ու հենց առաջ նային հարց գի տա մեկ նո ղա կան պրակ տի կա յում 
(էկ զե գե տի կա յում), ուս տի և̀  մեկ նու թյան գի տա կար գում (հեր մենև տի կա յում) որո շարկ-
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վել որ պես այդ պի սին` հիմ նո րոշ սկզբնա հարց ու պա տաս խան-իմաստ, որ և ներ կա յա-
նում է որ պես տվյալ մարդ կային գոր ծի և-կամ պատ մու թյան գո յու թյան իս կու թյու նը 
հայ տող իմաստ ու իմաս տու թյուն: Հե տա զո տու թյան ուղին այս կերպ սկզբնա դրե լով 
ու իրա գոր ծե լով, հնա րա վոր է դառնում հաս կա նալ, որ «դի տա վո րու թյու նը» ուսում նա-
սիր վող «ա ռար կային» կամ «գոյի գո յու թյան» կեր պին (մո դու սին) և աստ` «մարդ կային 
մտքի, խոս քի, կամ գոր ծի» գո յու թյանն ադեկ վատ «մե թո դի» ան հրա ժեշտ ու նաև նախ-
ընտ րե լի հար ցա դրում ու պա տաս խան-իմաստ է, որ և իրե նով հաս կա նա լի է դարձ նում 
ու մեկ նո րո շում մարդ կային ամե նայն գոր ծի, կա ռույ ցի, կար գա վո րու թյան, գի տու թյան 
կամ ար վես տի և կոնկ րե տո րեն` պատ մու թյան ու հենց պատ մա գի տու թյան հե տա գա 
ամե նայն կեր պա րա նման ու կա տա րու մի իս կու թյունն ու անիս կու թյու նը:

 Պատ մու թյան գո յու թյա նը Մով սես Խո րե նա ցին տա լիս է տար բեր բնո րո շում ներ: 
Ը ստ նրա, գրել պատ մու թյուն` կն շա նա կի «կար գել զյի շա տակս բա նից»291 կամ «յար-
ձա նա գրու թիւնս բա նից»292, «մա տե նա գրել»293: Պատ մու թյան գո յու թյու նը բա ցո րոշ-
վում է նաև որ պես «ի րաց յի շա տակք»294: Այս բնո րո շում նե րում կեր պա ցյալ և հաս-
կաց ման ձգ տող մտքին իմա նա լի է միտքն առ այն, որ պատ մու թյան ան հրա ժեշտ ու 
նաև նախ ընտ րե լի գո յու թյան առաջ նային հատ կու թյուն ներն են լեզ վա կա նու թյունն 
ու հենց տեքս տային բնույ թը` բա նա վոր և-կամ գրա վոր միա կա պակց վա ծու թյու նը 
և որ պես այդ պի սին` պատմ վա ծու թյու նը, որ և կն շա նա կի̀  պատ մա սա ցու թյուն 
ևկամ պատ մա գրու թյուն լի նե լու առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 Մով սես Խո րե նա ցու հայե ցա կար գում պատ մու թյան գո յու թյան այս բնո րո շում նե-
րում և-կամ դրանք իրեն ցում նա խա պատ րաս տող ու ձևա կեր պող ամ բող ջա կան մտքե-
րում ար տա հայտ ված է պատ մու թյու նը գո յաց նող կամ է աց նող և ուրեմն` է ա կան ևս մի 
առանձ նա հատ կու թյուն, որ և նշա նա կա լի է պատ մու թյան դի տա վո րու թյան հե տա զո-
տու թյան հա մար և իրե նում կամ իրե նով իմա նա լի է դարձ նում դի տա վո րու թյան ներ-
կա յու թյու նը նրա պատ մու թյու նում: Այդ բնո րո շում նե րում սկզբուն քո րեն նկատ ված` 
նե րընդգրկ ված ու կազ մո րո շե լի են հայոց կյան քի նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րում 
ու գոր ծե րում ներ կա և դրանց որ պի սու թյու նը հիմ նող իմաս տի ու բնու թյամբ բա նա-
կա նի հղվա ծու թյու նը295 մար դուն` հաս կաց ման ձգ տող նրա բա նա կա նու թյան կա րո-
ղու թյա նը, ինչ պես նաև այդ հղվա ծու թյամբ ու ըն թեր ցո ղի հաս կաց ման սի րով, ջան քով 
ու խոր քով կե նա գործ վող նշա նա կա լիու թյան բա զում հնա րա վոր առն չու թյուն նե րը 
հաս կաց ման ձգ տող «ըն թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» ան ձանց նե րաշ խար հում ու բո-
վան դակ կյան քում: Իր «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում Խո րե նա ցին ան կեղծ խոս տո վա-

291 Նույն տեղում, էջ 6, տ. 11:
292 Նույն տեղում, տ. 15:
293 Նույն տեղում, էջ 10, տ. 19:
294 Նույն տեղում, էջ 7, տ. 12:
295 Հղման և յուրաքանչյուր ընթերցողի համար «ասելիք» պարունակող էական առանձնահատ-
կությամբ է պայմանավորված այն, որ Ա. Ալեքսանյանը Խորենացու պատմության համար կառուց-
ված քային տեսակետից որպես հիմնարար է դիտում նամակային իրադրությունը և պատմությունն 
ամբողջովին մեկնաբանում որպես ուղերձ (տե՛ս Ալեքսանյան Ա., Հայ միջնադարյան նամակը, Եր., 
1997, էջ 41-57):
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նու թյամբ բազ միցս ար տա հայտ վում է պատ մու թյան գո յու թյա նը նպա տա կա մետ` 
պատ մա խույզ իր որոն ման ջան քե րի և գրով ամ րա գրե լու ան հրա ժեշ տու թյան, ինչ պես 
նաև պատ մա կան իր եր կի̀  «ըն թեր ցա սէր» ու իմաս տու թյան «ու սում նա սէր» ամեն քի̀  
և՛ ժա մա նա կա կից նե րի, և՛ սե րունդ նե րի, հաս կաց ման սի րուն հղվա ծու թյան մա սին:

 Մեկ այլ մե նա գրու թյու նում ար դեն առիթ եմ ունե ցել ասե լու, որ պատ մա կան ավան դու
թյան և պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան հա մար հիմ նա րար̀  «հղվա ծու թյան» 
այս գոր ծո նը կենտ րո նա կան իր նշա նա կու թյունն է բա ցա հայ տում նաև ժա մա նա կա կից հեր-
մենև տի կայի տե սա բան նե րի խորհր դա ծու թյուն նե րում և հենց փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի-
կայի ռահ վի րա` Հ.-Գ. Գա դա մե րի հայե ցա կար գում296: «Հղ վա ծու թյան» գոր ծո նի վե րա բե րյալ 
Գա դա մե րի խորհր դա ծու թյուն նե րը է ա կա նո րեն նշա նա կա լի են պատ մու թյան որ պես այդ պի սին 
գո յու թյան և Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի իս կու թյան հաս կաց մանն ու մեկ նո-
ղա բար բա ցո րոշ մանն ուղղ ված հեր մենև տի կա կան այս մտո րում նե րի հա մար̀  ըն ձե ռե լով մտքի 
տե սա դաշտ (հո րի զոն) ու մե թո դա բա նա կան հիմք, ուս տի և ան հրա ժեշ տու թյուն է նկատ վում 
փոքր-ինչ ան դրա դարձ կա տա րել նրա «փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի» հայե ցա կար գում 
«պատ մու թյան գո յու թյանն» առնչ վող խորհր դա ծու թյուն նե րին:

Հ.-Գ. Գա դա մե րի հետ հա մա ձայն վե լով` հարկ է նկա տել, որ այդ «հղվա ծու թյունն» է, որ 
գո յաց նում է պատ մու թյունն ու պատ մա կան ավան դու թյու նը (предание): Ին չո՞ւ: «Հղ վա ծու-
թյան» հիմ նո րոշ գոր ծոնն է մշա կույ թը, որում և` գրու թյունն ու պատ մու թյու նը, հաս տում որ պես 
ավանդ ված ժա մա նա կա կից նե րին ու սե րունդ նե րին, իս կու թյան ու իմաս տու թյան խոր հուր դի 
ուսում նա սեր ամեն քին և այդ կերպ` դարձ նում ավան դու թյուն: Մշա կու թային, որում և` գրային, 
պատ մա կան, ավան դու թյու նը որ պես այդ պի սին կա յաց նող հիմ նա րար գոր ծո նը հենց «հղվա ծու-
թյամբ» լի նելն է ամե նայն «ըն թեր ցա սէ ր»-ի և «ու սում նա սէ ր»-ի, և այդ կերպ ուղղ վա ծու թյունն է, 
որ ըն ձե ռում է ներ կա յում ան ցյա լի ըն կա լու մը որ պես ոչ ան ցած, վեր ջա ցած և ներ կայի հա մար ոչ 
նշա նա կա լի: Ը նդ հա կա ռա կը, պատ մա կան ավան դու թյունն իր այդ բնույ թով սոսկ ան ցյա լի նը չէ, 
այ սինքն` ան ցած մի բան չէ, այլ̀  յու րա քան չյուր «այժ մյան» ժա մա նա կին իր սկզբուն քային հղվա-
ծու թյամբ̀  այն միշտ սե րունդ նե րի հա մար ներ կա է, լի նե լով նրանց հա մար է ա կան: 

Իսկ «հղվա ծու թյան» հիմ նա րար այս գոր ծո նը մշա կու թային ու պատ մա կան ամե նայն 
ավան դու թյան և հենց պատ մու թյան գո յու թյու նը ինչ պի սի՞ ներ կա յու թյան ու հաս կաց ման է հնա-
րա վո րում «ըն թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» ամե նայն ան ձանց: Ը ստ Գա դա մե րի, մշա կու թային 
ու հենց պատ մա կան ավան դու թյու նը մեզ հղված ասե լիք է, որում ի հայտ է դար ձել իրո
ղու թյան ան թա քույց լի նե լու թյու նը` ան թաք չու թյու նը (aleteya): Մշա կու թային, որում նաև 
պատ մա կան, գրա կան…, ավան դու թյու նը որ պես այդ պի սին է աց նող ու հենց է ա կան յու րա հատ-
կու թյու նը, ը ստ նրա, մեզ «հղվա ծու թյունն ու դի մելն» է, և հու մա նի տար ու հենց պատ մա կան գի-
տու թյուն նե րի «բան ու գոր ծի» հա մար, արդյոք, չի՞ կա րե լի ասել նույ նը, ին չը և` ավան դու թյան 
բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ, այն, որ նրանց նշա նա կու թյու նը կա րող է հաս կաց ման մատ չել 
հենց դի մե լու հիմ նային գոր ծո նով պայ մա նա վոր ված297: Աս վա ծը կի րա ռե լով «պատ մու թյան» 
նկատ մամբ, կա րե լի է ամ րա գրել, որ պատ մու թյու նը նախ կին իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի 
ան թա քույց գո յու թյու նը կամ ան թաք չու թյու նը և հենց իս կու թյունն է բա ցա հայ տում կամ գու ցե 
միայն ակ նար կում ըն թեր ցող ներ կային` հնա րա վո րե լով հաս կա ցում: Պատմ վա ծի մեջ ան ցյա լում 

296 Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 116-
123:
297 Տե՛ս Гадамер Х.-Г., Истина и метод, М., 1988, էջ 335:
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տե ղի ունե ցած եղե լու թյան ան թա քույց լի նե լու թյու նը, որ պես իս կու թյուն ու հաս կաց ված իմաստ, 
ուղղ ված է, պատ մու մով իսկ առաք ված է սե րունդ նե րին և նրանց ներ կա ժա մա նա կին` հաս կաց-
ման ու նրանց կյան քում ներ կա յու թյան: Պատ մու թյու նը հաս կաց ման ձգ տող մարդ կային 
կա րո ղու թյա նը հայտ նում ու իրո՛ք ներ կա է դարձ նում, այ սու և` ըն թերց ման յու րա քան
չյուր ներ կա յում կա յաց նում եղե լու թյան ան թաք չու թյու նը և բուն իս կու թյու նը հայ տող 
իմաստն ու իմաս տու թյու նը:

 Հաս կաց ման մի ջո ցով նախ նյաց ու սե րունդ նե րի, նրանց մտքե րի, խոս քե րի ու գոր ծե րի միջև 
հաս տատ վում է որո շա կի կա պակց վա ծու թյուն, հաղ թա հար վում է ան ցյա լի ու ներ կայի տա րան-
ջա տու թյու նը և դրանց միջև հնա րա վոր վում ու հենց հաս տատ վում որո շա կի միաս նա կա նու թյուն: 
Այդ կա պակց վա ծու թյունն ու միաս նա կա նու թյու նը կա յա նում է իմաս տային հեն քի վրա, և հաս-
կաց մամբ, ը ստ է ու թյան, «հյուս վում» է պատ մա կա նու թյուն: Հաս կա ցու մը ներ հյուս ված է պատ-
մու թյա նը̀  որ պես այն բաղ կաց նող ան հրա ժեշտ բա ղա դրիչ: Ա հա վա սիկ, պատ մու թյունն իր այդ 
հղվա ծու թյան բնույ թով ոչ թե սկզբուն քո րեն ան ցյալ և այդ բա ռի բուն իմաս տով` ան ցած, ներ կա-
յում բա ցա կա ու ներ կայից կտր ված մի բան է, այլ̀  այն, ին չը միաց նում է ան ցյալն ու ներկան: 

 Պատ մու թյան իդե այի (տես լա կա նի) իր դի տա վո րու թյամբ̀  գրով և պատ մու թյամբ 
ժա մա նակն ու ժա մա նա կա հոս հայոց կյան քը կար գե լու298 և իմաս տու թյան, քա ջու-
թյան ու ամե նայն առա քի նու թյան գոր ծե րի իս կու թյունն ու իմաս տու թյան խոր հուր դը 
պատ մամբ, որով և̀  էմ պի րիկ պատ մու թյան հյուս մամբ̀  գրա վոր ար ձա նա գրե լու299 
և «ըն թեր ցա սէր» ու իմաս տու թյան «ու սում նա սէր» ամե նայն ան ձանց` ժա մա նա կա-
կից նե րին ու սե րունդ նե րին հղե լու առանձ նա հատ կու թյուն ներն իմա նա լի դարձ նող 
Պատ մա հոր մտքե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում բա ցո րո շել, ը ստ իր պատ մա գի-
տա կան հայե ցա կար գի, պատ մու թյան գո յու թյան իր տե սա նու թյունն ու հաս կա ցու մը 
ներ հայ տող պատ մու թյան սահ մա նման դեռևս նախ նա կան մի բա նաձև: 

Ըստ Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը ամե նայն աշ խար հի, որում և` մարդ կային 
ու նաև հայոց կյան քի, եղե լու մի իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի իս կու թյու
նը հայ տող իմաստ նե րի և այդ իմաստ նե րում` իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի 
կա պակց ված միա հյու սու թյունն է, հաս կաց մամբ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ
մամբ` բա նա վոր ևկամ գրա վոր, հղված հաս կաց ման ձգ տող ժա մա նա կա կից
նե րին ու սե րունդ նե րին:

3. Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նը նպա տա
կա բա նա կան (թե լե ո լո գիա կան) պատ մու թյուն է: Նրա պատ մու թյան նպա տա-
կայ նու թյու նը̀  նպա տա կայ նո րեն կազ մա կերպ ված լի նե լու բնույ թը, երկ կող մա նի է` 
կա պատմ վո ղի նշա նա կա լիու թյուն, կա նաև պատ մու մի վար դա պե տա կան 
եղա նա կի նպա տակ, և աշ խա տու թյան մեջ այս եր կու սը ներ կա են միաս նա կա նո-
րեն: «Պատ մու թիւն Հայոց»-ում, այս պի սով, նպա տա կային բնույթն իր երկ կող մա նիու-
թյամբ, որ պես պատ մու մի եղա նա կի և պատմ վա ծի բա նո րոշ դի տա վո րու թյուն, 
ներ կա է միաս նա կա նո րեն: Ի սկ պատմ վա ծի և պատ մու մի միու թյու նը̀  եր կու սի ներ-

298 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 12, տ. 4-5:
299 Հմմտ. նույն տեղը, էջ 10, տ. 4-5, 17-18:
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քին փոխ կար գա վո րող կա պակց վա ծու թյամբ ի մի կա յա ցու մը, հենց պատ մու թյունն է: 
Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, և՛ պատ մա բա նը, և՛ հենց պատ մու թյունն ինք նին ունեն 

և նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ̀  պե՛տք է ունե նան դի տա վո րու թյուն, քան զի 
պատ մու թյու նը և այն որ պես այդ պի սին է աց նող և՛ պատ մու մը, և՛ պատմ վո ղը ան նպա-
տակ և-կամ ինք նան պա տակ չեն300: Ար դարև, պատմ վող նյու թը̀  մարդ կային կյան քի 
ու մշա կույ թի եղե լու մը բաղ կաց նող «իրք և գործք», ամենևին էլ ան նպա տակ և-կամ 
ինք նան պա տակ չեն հենց իրեն ցում, այ սինքն` իրենց որ պես այդ պի սին գո յու թյու նում, 
կյան քի ու գո յու թյան կո չող ամե նա նախ նա կան ու փոք րիկ իրենց ներ քին շար ժում 
և ապա` իրենց որ պի սու թյան ըն թա ցային կա յաց ման մեջ և, ի վեր ջո, ար դեն նաև 
իրենց որ պի սու թյան կա տա րու մին հա սած ար դյուն քում: Ը նդ հա կա ռա կը, աշ խար հի 
ու կյան քի եղե լու մը բաղ կաց նող և պա տու մի մեջ կեր պա ռյալ ամե նայն նշա նա կա լի 
«իրք և գործք» ունեն առ իմաստ ու իմաս տու թյուն հո գեխ րա տա կան նա խա կոչ վա
ծու թյուն` ը ստ աստ վա ծային նա խախ նա մա կան տես չու թյան, իմա ցյալ կո չում` ը ստ 
մարդ կային կա րո ղու թյան, և ուրեմն` ուղ ղորդ վա ծու թյուն ու նշա նա կու թյուն, կա-
րե լի է նաև ասել̀  ուղ ղորդ ված նշա նա կա լիու թյուն և այդ պի սով` իս կու թյուն:

 Պատ ման շա նակ եղե լու թյուն նե րի առն չու թյամբ ժա մա նա կա կից նե րի ու սե-
րունդ նե րի «ըն թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» մարդ կային ինք նու թյա նը, կեն սա կեր պին 
ու մշա կույ թին հղված և ըն թերց ման ներ կա յում պատմ վող իդե ան և ուրեմն` պա տու-
մի մեջ կեր պա րա նյալ սկզբուն քային դի տա վո րու թյունն այդ իդե այի, այ սինքն` 
մարդ կային կա րո ղու թյան չա փով մտա հայե ցյալ ու նկա տա ռյալ «բա նը», պատ ման-
շա նակ ամե նայն «ի րաց և գոր ծոց» իս կու թյու նը հայ տող իմաստն ու իմաս տու թյունն 
է: Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը գո յու թյուն ունի մարդ կային ինք նու
թյանն առ իմաս տու թյուն ու ազա տու թյուն հո գե ու կեն սա խրա տա կան, որով 
և` կրթա կան, կոչ մամբ ու իս կու թյամբ: Բա ցա հայտ վե լով որ պես ը նդ հան րա պես` 
պատ մու թյան գո յու թյան սկզբուն քային առանձ նա հատ կու թյուն, աս վա ծը ներ կա յա-
նում է նաև որ պես կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու Հայոց Պատ մու թյու նում կեր-
պա ցյալ պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի առանձ նա հատ կու թյուն: 

Աս վա ծը հաս կաց վե լով որ պես պատ մու թյան սկզբուն քային առանձ նա հատ կու-
թյուն, ան շուշտ, չի նշա նա կում, որ մարդ կու թյան կյան քում պատ մու թյու նը երբևէ և 
նույ նիսկ առա վե լա բար չի կա յա ցել իր կոչ մանն ան հա մա պա տաս խա նու թյամբ և 
ուրեմն` իր գո յու թյան անիս կու թյամբ, կն շա նա կի նաև̀  իր անիս կա կան գո յու թյամբ: 
Հարկ է նաև նշել, որ վե րոա սա ցյալն իր նշա նա կու թյան մեջ ներ կա յա նում է ոչ որ-
պես սոսկ գո յու թե նա կան ճշմար տու թյուն, այլև նախ ընտ րե լի ու հենց նպա տա
կա բա նա կան ճշմար տու թյուն: Իս կու թյան ոչ մաս նա վո րու թյա նը, այլ̀  լրի վու թյա-

300 Մասնագիտական գրականությունում, այլակերպ իր ձևակերպմամբ ու նաև տարբերվող 
բովանդա կու թյամբ, մասնակիորեն արդեն հայտնի է Խորենացու հայեցակարգի այս առանձնահատ-
կությունը. «Մովսես Խորենացին համոզված է, որ յուրաքանչյուր պատմաբան ու գիտնական պետք է 
ունենա որոշակի դիտավորություն, քանի որ պատմության շարադրանքը ինքնանպատակ չէ, քանի 
որ սոցիալական փաստերն ու կապակցությունները ունեն որոշակի իմաստ ու նշանակություն, քանի 
որ պատմությանը բնորոշ է որոշակի դաստիարակչական դեր» (Խրլոպյան Գ. Տ., Հայ սոցիալական 
իմաստասիրության պատմություն, Եր., 1978, էջ 236):
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նը ուղ ղորդ ված վե րո բե րյալ մտքի բա նաձևի նշա նա կու թյան հաս կա նա լիու թյունն ու 
մատ չե լիու թյու նը հնա րա վո րե լու հա մար կա րե լի է նույն այդ միտ քը վե րաձևա կեր պել 
առա վել բա ցո րոշ, ը նդ գծե լով այդ բա նաձևում ներ կա և պատ մու թյունն իր իս կա կան 
գո յու թյան մեջ կա յաց նող նպա տա կա բա նա կան ճշմար տու թյու նը: Ը ստ Մով սես Խո րե-
նա ցու, պատ մու թյու նը ան հրա ժեշտ ու հենց նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ 
գո յու թյուն ունի և պե՛տք է գո յու թյուն ունե նա մարդ կային ինք նու թյանն առ 
իմաս տու թյուն ու ազա տու թյուն հո գե, կեն սա խրա տա կան ու կրթա կան կոչ
մամբ և ուրեմն` իր այդ կոչ մա նը հա մա պա տաս խան դի տա վո րու թյան, կեր պա
րա նման ու կա տա րու մի իս կու թյամբ: 

4. Խո րե նա ցու պատ մու թյան նպա տա կա բա նա կան բնույ թը հայտ նա ցույց է անում, 
որ նրա պատ մու թյու նը հյուս ված է հոգևոր և հենց իդե ա կան, այ սու և` իմաս
տային հիմ քի վրա: Հոգևոր այդ հիմ քով է, որ պես է ա կա նո րեն նշա նա կա լի, արժևոր-
վում պատմ վող «ի րաց և գոր ծոց»̀  հայոց կյան քում եղե լու թյու նը: Եվ հենց հոգևոր 
հիմ քով է ար դեն նաև սկզբուն քո րեն պատ մու թյան հաս կաց ման հա մար արժևոր-
վում նրա պատ մու թյու նում «ի րաց և գոր ծոց» իս կու թյու նը հայ տող ու լու սա բա նող 
իմաստ նե րի ու հենց իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի գո յու թյու նը: Կա րե լի է նաև ամ րա-
գրել, որ առանց այդ հոգևոր ու հենց իդե ա կան հիմ քի ու իս կու թյու նը հայ տել հնա րա-
վո րող իմաս տային լու սա վո րու թյան չէր կա րող լի նել սկզբուն քո րեն և ոչ մի ճշմա րիտ 
պատ մու թյուն` ը ստ իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան, որով և` կա տա րյալ լի նե
լու թյան, չէր լի նի իր իս կու թյունն իրե նում ունե ցող և՛ պատ մե լի քը, և՛ պատ մու մը, 
և ուրեմն` չէր լի նի այդ եր կու սի փոխ միա բա նու թյան կար գա վո րու թյամբ է ա ցող պատ
մու թյան իս կա կան գո յու թյու նը:

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան դի տա վո րու թյան իս կու թյան` հետևո ղա կան 
հար ցա դրու թյամբ հաս կաց մանն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մա նը հե տա մուտ սույն 
ուսում նա սի րու թյու նում, այս պի սով, որ պես հա ջոր դա կան կա րող է ներ կա յա նալ այն 
հար ցը, թե` ի՞նչ հոգևոր ու իդե ա կան, իմաս տային հիմ քով ու հենց իմաս տու թյամբ է 
հյուս ված նրա պատ մու թյու նը, որում և̀  

ա) հայեց ված հայոց ինք նու թյան ու կյան քի եղե լու մը,
բ) հայոց ինք նու թյան ու կյան քի բո վան դակ եղե լու մի̀  սկզբուն քո րեն մաս նա չափ 

իմա նա լի իմաս տա պա տու մից, որ պես պատ մե լիք իմաստ, առանձ նաց ված ու հաս
կաց ված է ա կա նը,

գ) իրա գործ ված պատ մու մի եղա նա կը,
դ) իր ըղ ձա ցյալ ու նախ ընտ րե լի «ըն թեր ցա սէր» ու իմաս տու թյան «ու սում նա սէր» 

ամե նայն ան ձանց հաս կաց ման կա րո ղու թյանն ու մտքին «յան դի ման կա ցու ցե ալ» 
տե սա դրու թյամբ` ար դեն նաև նրանց կյան քում ի ներ կա յու թյուն հնա րա վո րու թյանն 
ու նպաս տա վո րու թյա նը հղված` հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը 
հայ տող իմաստ ներն ու իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րը: 

5. Մշա կույ թի պատ մու թյան մեջ ոչ եզա կի կամ հազ վա դեպ, այլ̀  բազ միցս կա րե լի 
է նկա տել զա նա զան ուս մունք նե րի նշա նա կա լի ազ դե ցու թյուն և-կամ հետևո ղա կան 
ար դյու նա գոր ծու թյուն պատ մա կան աշ խա տու թյուն նե րում: Այդ պի սի ուս մունք նե րը 
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եղել են բազ մա զան և հիմ նա կա նում մի մյան ցից տա րա բա ժա նե լի են իրենց երկ տե-
սակ բնույ թով` մե տա ֆի զի կա կան հայե ցա կար գեր և հա կա մե տա ֆի զի կա կան ու 
հենց էմ պի րիկ հիմ քի վրա կա ռուց ված պատ մու թյան տե սու թյուն ներ:

 Պատ մա գի տու թյան կա յաց ման ու նաև բո վան դակ մշա կույ թի պատ մու թյու նից 
ար դեն իսկ հայտ նի են այն պի սի ուս մունք ներ, որոնք պատ մու թյան` որ պես էմ պի րիկ 
գի տու թյուն բնո րոշ ման տե սա կե տից դիտ վել են իբրև ար տա քո հիմք ունե ցող ու համ-
ընդ հան րու թյան պո տեն ցիա ներ հայ տող մե տա ֆի զի կա կան հայե ցա կար գեր: Հայտ նի 
են նաև այն պի սիք, որոնք դիտ վել են բուն պատ մու թյան ֆե նո մե նի վրա հիմ նա ցյալ 
ու այն բա ցո րո շող, թեև ավե լաց նենք̀  պատ մու թյան սոսկ բա ղա դրա կազ մու թյու նը և 
այլևս ոչ իս կու թյու նը բա ցա հայ տող, հա կա մե տա ֆի զի կա կան ու էմ պի րիկ հենք ունե-
ցող պատ մու թյան տե սու թյուն ներ̀  պատ մու թյան ամ բող ջա կան ֆե նո մե նի որևոր բա-
ղա դրի չը այս կամ այն չա փով հի պոս տա զի են թար կող (գե րա դրող) իրենց ինչ պես 
կոնկ րետ գոր ծառնու թյամբ, այն պես էլ̀  ողջ տե սու թյան բնույթն առանձ նա հատ կող 
ամ բող ջա կան կա տա րու մով: Այ լա զան մե տա ֆի զի կա կան ուս մունք նե րի̀  ներ գոր-
ծուն, իսկ պատ մու թյան տե սու թյուն նե րի̀  ներ հյուս, ներ կա յու թյու նը պատ մա կան 
տեքս տե րի բո վան դա կու թյու նում` տե սա նե լի է և՛ պատ մու թյան դի տա վո րու թյան, 
և՛ կեր պա րա նման, և՛ կա տա րու մի բո վան դակ ու ամ բող ջա կան խնդրա կար
գում, որ և̀  ի հայտ ու իմա նա լի է պատ մու թյան հյուս ման բո լոր բա ղա դրա տարր 
խնդիր նե րի̀  և՛ նկա տա ռյալ պատ մե լի քի ը նտ րու թյան սկզբուն քում, և՛ բուն ու ամ բող-
ջա կան պատ մե լի քում (նաև նկա տա ռյալ պատ մե լի քին ոչ լիա կա տար նույ նա կան ու 
այս առու մով` հա մա րյա միշտ ոչ-ամ բող ջա կան` հե ղի նա կի կող մից պատմ վա ծում և 
նույ նիսկ պատմ վա ծին ոչ ը ստ ամե նայ նի նույ նա կան` ըն թեր ցո ղին տվյալ ներ կա ժա-
մա նա կում տեքս տով իսկ պատմ վո ղում) բա ցո րո շե լիք իմաս տի, և՛ ը ստ այդմ` պատ
մու մի կազ մա կերպ ման եղա նա կի, կոնկ րետ լու ծում նե րում301: 

6. Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տութ յու նում պատ մու թյան 
իդե այի հիմ նա կա նում հս տա կամ տո րեն բա ցո րոշ ռա ցիո նալ-լեզ վա կան ամ րագրմամբ 
ու նույ նիսկ բա նաձևային մշակ մամբ, իսկ եր բեմն նաև զուտ նե րան շա նակ (ի մպ լի-
ցիտ) ներ կա է ամ բող ջա կան պատ մա փի լի սո փա յու թյուն և պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կարգ302: Ման րա մաս նե լով` կա րե լի է ասել, որ նրա պատ մու թյան իդե ա յում 

301 Վերոասացյալին է մասնաչափորեն առնչվում ու կոնկրետ օրինակներով պարզորոշում Հ. Գևոր-
գյանի միտքը. «Բոլոր հայտնի դասական պատմափիլիսոփայական ուսմունքները կա ռուց ված են ըստ 
այսմ. դրանք վերցնում են մարդկության պատմությունը ամբողջությամբ` մի որոշակի գաղափարի 
տեսանկյունից և որպես ինչ-ինչ ելակետային սկզբունքների ծավալում, և դրան համապատասխան 
կառուցում են մի կաղապար, որի մեջ տեղավորում են մարդկության ամբողջ պատմությունը: Այդ 
կերպ են ստացվում «պատմության ժամանա կաշրջանները» (Վիկո), «պատմական աշխարհները» 
(Հեգել), «պատմական ընթացա շրջան ները (ստադիա ները)» (Կոնտ), «պատմության դարաշրջանները 
(էպոխաները)» (Ռանկե), «hասարա կական-տնտե սական ֆորմացիաները» (Մարքս), «մշակույթների 
տիպերը» (Շպենգլեր), «քաղա քակրթու թյուն-հասարակությունները» (Թոյնբի) և այլն, որոնց մեջ 
համակարգվում, դասա կարգ վում, տեղավորվում է էմպիրիկ պատմական նյութի իրական բազմազա-
նությունը» (Գևորգյան Հ. Ա., Փիլիսոփայություն. Պատմություն. Մշակույթ, Եր., 2005, էջ 267-268):
302 Այս մասին տե՛ս Аревшатян С. С., Формирование философской науки в древней Армении (V-
VI вв.), Ер., 1973, с. 254, 268-269, Արևշատյան Ս. Ս., Միրումյան Կ. Ա., Հայոց փիլիսոփա յության 
պատմություն. հին շրջան եւ վաղ միջնադար, Եր., էջ 257, 274: Այն, որ պատմական իր երկում 
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և բո վան դա կու թյու նը կեր պա գոր ծող բա ղա դրա տար րե րում ու բո լո րող ամ բող ջու թյու-
նում, և՛ պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում, և՛ բուն պատմ վող բո վան դա կու թյու նում` 
իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի շա րա գրյալ բո լո րա պա տու մի մեջ սկզբուն քո րեն 
հա մա թա փանց ներ գո յու թյամբ̀  եր բեմն ուղ ղա կիո րեն ու բա ցա հայտ և եր բեմն անուղ-
ղա կիո րեն` նե րան շա նակ ու սոսկ ակ նարկ վա ծու թյուն, որ պես հե ղի նա կի անձ նա կան 
նվի րում, հա մոզ մունք ու հայե ցո ղու թյուն, տե սա նե լի է քրիս տո նե ա կան վար դա պե
տու թյան` իմաս տա սի րու թյան ևկամ աստ վա ծա բա նու թյան ուս մուն քի ներ գոր
ծու թյուն ու ը ստ ամե նայ նի ներ կա յու թյուն: Քրիս տո նե ա կան իմաս տա սի րու թյան 
ուս մուն քի ը ստ ամե նայ նի ներ կա յու թյու նը̀  հետևո ղա կան ու ազ դե ցիկ ներ գոր ծու թյան 
և ար դյու նա գոր ծու թյան բա ղա դրիչ նե րով հան դերձ, իմա նա լի է նրա պատ մա գի տա
կան հայե ցա կար գում` և՛ պատ մու թյան դի տա վո րու թյու նում, և՛ պատ մե լի քի ը նտ րու-
թյու նում ու բուն պատմ վա ծում, և՛ պատ մու մի կազ մա կերպ ման վար դա պե տա կան եղա-
նա կի իր ը նտ րու թյան ու տե սու թյան կոնկ րետ իրա գործ ման մեջ: Նրա պատ մու թյան 
տե սա նու թյա նը հա տուկ է քրիս տո նե ա կան ուղ ղորդ վա ծու թյուն ունե ցող բա ցու
թյուն և իս կու թյու նը բա ցա հայ տող իմաս տի ու հենց իմաս տու թյան խոր հուր դի 
որո նում: Նրա աշ խա տու թյու նում քրիս տո նե ա կան իմաս տու թյան ներ գոր ծու թյունն 
ու բո վան դակ ներ կա յու թյունն իմա նա լի է դառնում այդ կերպ կազ մա կերպ ված բա ցու-
թյան ու որո նու մի տե սա դաշ տով (հո րի զո նով) կա յա ցող նրա հաս կաց ման ու պատ մո-
ղա բար մեկ նու թյան կեր պում և բուն պատմ վո ղի ողջ բո վան դա կու թյու նում: 

Ըստ քրիս տո նե ա կան իմաս տա սի րու թյան վար դա պե տու թյան, սկզբուն
քո րեն կազ մա կերպ ված է նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը և հյուս ված 
է մարդ կային ու հենց հայ ինք նու թյան, կյան քի և մշա կույ թի եղե լու մի իս կու
թյու նը հայտ նող պատ մու թյան բո վան դա կու թյու նը: Վե րոա սա ցյալն ի մի բե րե-
լով` կա րե լի է ասել, որ ը ստ քրիս տո նե ա կան իմաս տա սի րու թյան է կազ մա կերպ ված 
բա նա կան հո գու իմա ցա կա նու թյան բա ցու թյուն, հոգևոր տե սա նու թյուն ու իմաս
տային տե սա դաշտ` մարդ կային ինք նու թյան և ազ գի բո վան դակ կյան քի̀  պատ մե-
լու ար ժա նի եղե լու թյուն նե րի իս կու թյան որո նու մի, ը նտ րու թյան, հաս կաց ման ու մեկ-
նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ̀  պատ մու թյան հյուս ման խնդրա կար գում և ուղ ղա կի ու 
բա ցա հայտ կամ անուղ ղա կի ու ակ նար կով, եր բեմն նաև այ լա բա նու թյամբ` 
ոչ միշտ բա ցա հայտ լու ծում-պա տաս խան նե րում, և այդ ամե նով ի հայտ է, որ Մով-
սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տութ յու նում առ կա է քրիս տո նե ա կան 
պատ մա փի լի սո փա յու թյան կուռ հայե ցա կարգ:

7. «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյա նը հա տուկ է մի մյանց հետ ներ
քուստ որո շա կի կար գա վո րու թյամբ ի մի բեր ված և հա մա կար գային միաս նու
թյամբ ներ կայող դի տա վո րու թյուն նե րի միա հյու սու թյուն: Դի տա վո րու թյուն նե րի 
մի մա սը տեքս տում ներ կա է բա ցան շա նակ (է քսպ լի ցիտ) ար տա հայտ վա ծու թյամբ, 

Խորենացին ներկայացնում է նաև պատմափիլիսոփայության բացորոշ շարադրանք, նշում է նաև Ռ. 
Թոմսոնը (տե՛ս Thomson R. W., Introduction – in Moses Khorenats’i, History of the Armenians, Caravan 
Books, Delmar, New York, 1981, p. xi):
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ուղ ղա կիո րեն ռա ցիո նալ-լեզ վա կան բա նաձև մամբ̀  որ պես նպա տակ: Դի տա վո րու-
թյուն նե րի մեկ այլ մա սի ներ կա յու թյու նը նե րան շա նակ է` ոչ բա ցա հայտ ու բա նո րոշ 
տեքս տային ձևա կերպ մամբ: Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա կան այս աշ խա տու թյու-
նը դի տա վոր է, ը ստ այդմ` եր բեմն նաև ուղ ղա կիո րեն ռա ցիո նալ-լեզ վա կան իր բա-
նաձև մամբ̀  նպա տա կային է բա զում իմաստ նե րով: Եվ դի տա վո րու թյուն նե րի բո լոր 
այդ բա ցա հայտ ու ան բա ցա հայտ ար տա հայտ ված իմաստ նե րը կա ցուց ված են մի 
առանց քի վրա և նրան միա հյուս բազ մա բո վան դակ ամ բող ջա կա նու թյուն ու 
հենց մեկմիաս նա կան դի տա վո րու թյուն են կազ մում: Նրա դի տա վո րու թյան այս-
կերպ բա ղա դրյալ և միա հյուս ամ բող ջու թյու նում կա նաև նե րան շա նակ և ոչ ը ստ ամե-
նայ նի բա ցո րոշ ար տա հայտ ված հիմ նա րարն ու լրու մի բե րո ղը` պատ մել իմաս
տու թյուն, որը նշա նա կա լի է մար դու, ան հա տի, ազ գի և հա մա խումբ հան րու
թյան հա մար` բա րե կար գե լու նրա գո յու թյու նը, այն ի փրկու թյուն ուղ ղոր դե լու 
և հաս տա տե լու հնա րա վո րող ու նաև նպաս տա վո րող հոգևոր գոր ծակ ցու
թյամբ: Նրա պատ մու թյան դի տա վո րու թյունն ու կա տա րումն է` հայոց կյան քի եղե լու-
մի իմաս տա պա տու մով ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի հաս կաց ման ձգտ մա նը 
մատ չե լի դարձ նել իմաս տու թյուն` ի նպաստ նրանց ինք նու թյան ներ քին ու ար
տա քին կյան քի բա րե կար գու թյան ու փրկու թյան: 

8. Ի սկ ո՞րն է այն առանց քային դի տա վո րու թյու նը, որի վրա հե նա ցյալ̀  իր 
«նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղի»` ամե նայն «ըն թեր ցա սէ րի» ու իմաս տու թյան «ու սում-
նա սէ րի» մտքի տե սո ղու թյանն ու հաս կաց մանն ի հայտ են դի տա վո րու թյան ամ բող-
ջա կա նու թյուն ու մեկ-միաս նա կա նու թյուն կազ մող մյուս իմաստ նե րը: Ա ռանց քը առա
ջա դրանքդի տա վո րու թյունն է: Ի նչ պես և առա ջին գլ խում` «Հաս կաց ման իրա-
դրու թյունը և պատ մու թյան ըն թեր ցո ղը...» են թա վեր նա գրի շա րա դրան քում ար դեն 
մեջ բեր վեց, Մով սես Խո րե նա ցին, ար տա հայտ վե լով Սա հակ Բա գրա տու նու մտա ծու-
թյան և իրեն ուղղ ված հայց ման մա սին, գրում է. 

«Բայց ը նդ քո յոյժ զար մա ցե ալ եմ ը նդ մտացդ ծնն դա կա նու թիւն, որ ի սկզբանցն մե րոց ազ-
գաց մինչև ցայժ մուսս միայն գտար զայս պիս ւոյ մե ծէ իրէ բուռն հար կա նել, և մեզ խոյզ խնդրոյ 
առա ջի ար կա նել  – եր կար և շա հա ւոր գոր ծով զազ գիս մե րոյ կար գել զպատ մու թիւնն ճշ դիւ` 
զթա գա ւո րացն և զնա խա րա րա կա նաց ազ գաց և տոհ մից, թէ ո՛վ յում մէ, և զի՛նչ իւ րա քան չիւր 
ոք ի նո ցա նէ գոր ծե աց, և ո՛վ ոք ի ցե ղիցս որո շե լոց ըն տա նի և մե րազ նե այ, և ո՛յք ոմանք եկք 
ըն տա նե ցե ալք և մե րազ նե ալք. և զգործս և զժա մա նակս իւ րա քան չիւր գրով դրոշ մել, ի 
ժա մա նակ` ան կարգ ամ բար տա կին շին ւա ծոյ մինչև ցայժմ. – գե ղե ցի՛կ զայս քեզ հա մա րե ալ ի 
փառս և ան ջան հեշ տու թիւն»303: Մեկ այլ է ջում նա ասում է` «զոր դի ի հո րէ ծնն դա բա նե լով ազ
գա բա նի ցեմք զբո վան դակն, իսկ զՀա յաս տա նե այցս նա խա րա րու թիւն զա մե նե ցուն զուստն 
և զզիարդն յայտ նե լով հա մա ռոտ և հա ւաս տի (ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.)»304:

 Ազ գա բա նու թյան ի հայտ բե րե լը̀  ծնուն դը և ինչ պի սին լի նե լը բա ցա հայ տելն 
ու գրով հյուս մամբ̀  ըն թեր ցա սեր ու իմաս տու թյան ուսում նա սեր ամեն քին` ժա մա նա-

303 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 11-12:
304 Նույն տեղում, էջ 7:
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կա կից նե րին ու սե րունդ նե րին, ցու ցա նելն է առա ջա դրան քը, այն, ին չը և նրա կող մից 
խոս տաց ված անե լիքն է` «զյայ տա րա րու թիւն մե րոյ ազ գա բա նու թե անս խոս տա-
ցաք յան դի ման կա ցու ցա նել»305: Խորենացու պատ մու թյան «ազ գա բա նու թիւն» լի նե-
լը և, այս առու մով «ի հայս» ազ գային պատ մու թյուն հիմ նելն ունի կոնկ րե տաց ման` 
մարդ կանց ազ գե րից հենց հային վե րա բե րե լու և նրա լի նե լիու թյունն ի կարգ հաս տա-
տե լու առանձ նա հա տուկ դի տա վո րու թյուն: Նրա եր կի ամ բող ջա կան ու մեկ-միաս նա-
կան դի տա վո րու թյու նը կազ մող մնա ցյալ իմաստ ներն ի հայտ են գա լիս, երբ հարց է 
տր վում, թե ինչ պի սին է առա ջա դրանք-դի տա վո րու թյունն ար վա ծում և այս պի սի 
հար ցով դրանք ի հայտ են բեր վում անե լի քի և ար վա ծի (օ րի նակ` սր տում սի րո լիու-
թյու նից ըղ ձա լի̀  ասե լի քի և, սա կայն, ըն ձեռնված պայ ման նե րի ու առ ձեռն հնա րա վո-
րու թյուն նե րի սահ մա նա փա կու թյամբ չա փյալ կա րո ղու թյամբ̀  աս վա ծի, կամ մեկ այլ 
զույ գի̀  աս վա ծի և ասու մի̀  ար տա հայտ վո ղի ու ար տա հայ տու թյան, իմա` նոե մայի և 
նոե զի սի) փոխ հա րա բե րակ ցու թյու նում:

9. Նրա պատ մու թյան դի տա վո րու թյան մեկմիաս նա կան իմաստն ի հայտ 
է կա ցու ցան վում (ի մա` ըն թեր ցող մտքի տե սա նու թյա նը «յան դի ման կա ցու ցե ալ»̀  
հասկաց ման կա րո ղու թյա նը մա տու ցյալ է դառնում) աշ խա տու թյան ողջ հյուս ված քում: 
Պատ մու թյու նը Մով սես Խո րե նա ցու հա մար պատմ վող իմաս տից զատ, այ լահիմն 
ու այ լիմաստ մեկ այլ բան չէ: Այն սոսկ մի ջոց չէ, որ պես թե ինք նին ան նշա նակ, որ 
և նշա նա կա լիու թյան է հնա րա վոր միայն պատ մու թյան հյուս ված քից ար տա քո մեկ 
այլ բա նի շնոր հիվ306: Այն կա մա յա կան ը նտ րու թյամբ̀  որևոր մի ջոց և զուտ գործիք չէ, 

305 Նույն տեղում, էջ 7, 45:
306 Մասնավորաբար, պատմագիտության մեջ բազմիցս արծարծված մի թյուր կարծիքի համա-
ձայն, նրա երկի նկատմամբ իրագործվում է «պատմության կողմնակալ միտումնա վորու թյան» վերա-
գրություն, ըստ որի` Բագրատունի և Մամիկոնյան նախարարական տների ներքին «շահե րից» բխող 
մրցակցությամբ պայմանավորված, Պատմահայրն իր տեքստում իբրև թե թույլ է տալիս կամա-
յականություն` ճշմարտությանը ոչ ադեկվատ, այլ` նվազու թյամբ ներկայացնելով Մամի կոնյան ների 
գործերն ու դրանց նշանակությունը հայոց կյանքում: Սակայն, բանն այն է, որ արդեն կար Փավստոս 
Բուզանդի պատմությունը, որում պատ  մության տեսանության, պատմելիքի ընտրու թյան ու պատմումի 
վարդապետական եղանակի այլ առանձնահատկություններով այդ գործերն արդեն ներ կայացված 
էին առավել մանրամաս նությամբ: Միջնադարյան քրիստոնեական գրականությանը, որպես կանոն, 
հա  տուկ է ընդ հան րական դավանության շրջանակներում ասվող ճշմարտությունների փոխլրացչա 
կա նու թյուն և ոչ ամենևին հակասություն: Խորենացին հայոց ամբողջական պատ մու թյան շա րա-
դրման դիտավորությամբ և իր երկն ամփոփ ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ սահ մա նա-
փակումների ու նաև այլ պայմանների սղության ստիպողականությամբ` առա վելա պես պատմում է 
այն, ինչն ամբողջականություն է հաղորդում հայոց պատմությանը, ուստի և ընթերցողն իր երկում 
բո վանդակյալ ասելիքի ու այլ պատմիչների պատմությունների փոխ լրացչա կա նությամբ հնա րա-
վորություն կարող է ունենալ հասու լինել հայոց պատմության միաս նական հայեցման ու գի տության: 
Պատ մահոր երկին «կողմնակալություն» վերագրող այդ միտքն իր բնույթով զուտ կար ծո ղական է, և 
նույնիսկ ավելին` նկատելի է, որ Մովսես Խորենացին իր պատմությունում, ընդ հա կա ռակը, արդա-
րաբան է իշխանական տոհմերի նկատմամբ իր հավասար վերաբերմունքով, երբ ոչ միայն Բագրա-
տունյաց, այլև ամենայն իշխա նական տոհմի սկզբնավորման հանգամանքներից զատ, որ պես 
կանոն, նրանց գործերի մասին պատմում է հիմնականում այնքանով, որքանով դրանք ընդե լուզված 
են թագա վորական տոհմի ու հայոց կյանքի կենտրոնական ու առանցքային, ընդհանուր ու էական 
նշա նակություն ունեցող իրադարձությունների հետ, ինչպես նաև կարևոր են հավաս տիու թյան ևս մի 
վկա յություն լինելու տեսանկյունից և չի պատմում իր առաջադրանքային դիտավո րու թյունից դուրս և 
միմիայն մասնավոր իշխանական կյանքի և տոհմի պատմության շրջանակ ներում նշա նակալի եղելու-
թյուններ, ինչպես հետագա դարերում հայ այլ պատմիչներ: Նույնորեն նաև Գրիգոր Լուսա վորչի չար-
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ի թիվս այլ հնա րա վոր ու բա զում ինք նին ան նշա նակ մի ջոց նե րի կամ գոր ծիք ների, 
պա տու մա կերպ աս ման բեր վող բազ մա բո վան դակ իս կու թյու նից ու իմաս տու թյան 
խոր հուր դից տա րա սեռ, առան ձին ու ծա ծուկ, ուրույն այլ ևս իմաստ ներ հա ղոր դե-
լու ու կողմնորոշում ներ ար մա տա վո րե լու հա մար: Նրա պատ մու թյու նը և ասե լի քը 
կամայա ծին չէ, ինչ պես և ինքն է ասում307:

 Պատ մու թյունն ինք նին նշա նա կա լի է և նրա նում ներ քին կար գա վոր կա պակց-
վա ծու թյամբ̀  ուղ ղա կի ու բա ռա ցի իմաստ նե րի հետ մեկ տեղ և դրան ցում իսկ պա հյալ̀  
ներ կա են նաև եր բեմն այս կամ այն չափ թա քու ցյալ և այ լա բա նու թյամբ բա ցա հայ-
տե լի հոգևոր իմաստ ներ̀  հա մա տեղ կյան քում մար դուն որ պես «հո գի» կե ցու ցա նող 
ու բա րո յա կան կեն սա կեր պի կա տա րե լա գոր ծող իմաս տու թյան խոր հուրդ ներ: Ո ւս տի 
հարկ է նաև ամ րա գրել, որ հոգևոր այդ իմաստ ներն ու դրանք որ պես այդ պի սին հիմ-
նող հո գե կե ցույց ու կե նա րար իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րը Պատ մա հոր նախ ընտ
րե լի ըն թեր ցո ղի̀  խո նար հու թյան առա քի նու թյամբ միայն կա յա ցող «ըն թեր ցա սէր» 
և իմաս տու թյան «ու սում նա սէր» բա ցու թյանն ու հենց հաս կաց ման սի րուն ու ձգ տու-
մին ներ մուտ ու մատ չե լի են դառնում «սո վո րա կան» սպա սու մի նկատ մամբ անուղ ղա-
կի և այս առու մով` նաև «ան սո վոր» նշա նա կա լիու թյուն ու իս կու թյուն բա ցա հայ տող 
իրենց «աս ման» բազ մա բո վան դա կու թյամբ: Մով սես Խո րե նա ցին պատ մու թյամբ` 
ուղ ղա կիո րեն ու նաև այ լա բա նո րեն, որ պես «ա սե լիք» և, ը ստ կա րո ղու թյան, 
«աս ված» կամ «աս վող» և այդ ամե նում որ պես մեկմիաս նա կան իմաստ ու 
իմաս տու թյուն, հա ղոր դում է հենց այն, ին չը կա րե լի է հաս կա նալ ու բա ցո րո
շել որ պես իսկ պատ մու թյան սկզբուն քային դի տա վո րու թյուն:

10. Ը ստ է ու թյան, ինչ պի սի՞ մտայ նու թյամբ է հա մակ ված Խո րե նա ցին: Կա րե լի՞ է, 
արդյոք, ասել, թե նա դի տա վո րու թյուն ուներ պատ մել կյան քի զուտ փո փո խա կա

չարանքների և հայոց դարձի ու քրիստոնեության ընդունման մասին Պատմահայրն անդրա դառնում 
ու վերապատմում է զուտ ընտրովի և ոչ ամենայն մանրամասնությամբ, քանզի կար արդեն Ագաթան-
գեղոսի պատմությունը, որին և հղում է Խորենացին այդ իրադարձությունների ամե նայն հանգա-
մանքներին հասու լինել ձգտող «ընթերցասէր»-ին» և «ուսումնասեր»-ին: Իսկ թե ինչու չի հղում 
Փավստոս Բուզանդի պատմությանը, ըստ Գ. Սարգսյանի, պատճառաբանվում է այդ սկզբնաղբյուրի 
ժա մա նա կա գրական առումով խիստ մերձակայությամբ (տե՛ս Սարգսյան Գ. Խ., Մով սես Խորենացու 
«Հայոց Պատմությունը» (Երևան, 1991) – Պատմագիտական Հետազոտու թյուններ, Եր., 2006, էջ 29): 
Նրան բացեիբաց չհղելը վարկածաբար հնարավոր է հասկանալ նաև այլ պատ ճա ռա բանու թյամբ: 
Պատմահայրն առավել դրվատանքով և հենց ուղղակիորեն նշում է ճշմար տության «հաւատարմացեալ» 
պատմիչներին, ուստի իր համար սկզբունքային նշանակություն ունե ցող` ճշմար տությանը գիտացյալ 
և այսկերպ` գիտական ու ոճով պատմումի խնդրում նա, ինչպես և Ղազար Փարպեցին, Փավստոս 
Բուզանդի մատյանում առկա ոչ բնագրային ու հարազատ, այլ` խորթ շարագրությամբ դրոշմյալ որոշ 
եղելությունների առնչությամբ (տե՛ս Ղազարայ Փարպեցւոյ Պատ մութիւն Հայոց, Եր., 1982, էջ 12) 
գուցե և հասկացել ու իմանալ է հնարավորել, ի համեմատ ճշմար տության, թյուրության ու թերության 
որևոր չափով առավելություն: Եվ պետք է ասել, որ այդ ժամանա կա շրջանում նման տեսակետի 
գոյության, ինչպես նաև Փավստոս Բուզանդի մատյանում որոշ «իրաց և գործոց» վերաբերյալ 
խորթ շարագրության առկայության հնարավորության մասին մենք ունենք վկայություն Փարպեցու 
պատմության սկզբնամասում «Որում երկրորդ գրոցն անուանեն զոմն պատմագիր, կոչեցեալ Փաւստոս 
Բուզանդացի. և վասն զի կարգելոցն առ ի նմանէ ի տեղիս ուրեք կարծեցին ոմանք բանք ինչ ոչ 
յարմարք և դիպողք, որպէս առաջնոյն ճշմարտաբանութիւն, Ագա թան գեղոսն կոչեցելոյ` երկուացեալ 
հարկաւորին չասել զայնպիսի անպատշաճ կարգումն բիւզանդացւոյ (տե՛ս Ղազարայ Փար
պեցւոյ Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1982, էջ 10 (ընդգծումները – Ռ. Ք.)):
307 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 57:
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նու թյու նը և ուս տի̀  պատ մել, որ պես փո փո խա կան, իրա կան փաս տե րի և դրան ցում` 
իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի հեր թա փոխն ու պատ ճա ռա-հետևան քային կա-
պակց վա ծու թյու նը: Ա րդյո՞ք, ը ստ նրա, պատ մու թյան կո չում և այդ կոչ ման իդե ան տե-
սա նող դի տա վո րու թյուն է` պատ մե լով փո փո խու թյուն ներ և դրանց ըն թացք, պատ-
մել հենց փո փո խու թյուն նե րի դի նա մի կան, որի կա յաց մամբ և̀  իր որ պի սու թյան 
մեջ է հաս տատ վել ժա մա նա կա կից ներ կան:

Այս հար ցե րի ոչ ամ բող ջա կան, այլ̀  մաս նա կի բո վան դա կու թյան առն չու թյամբ Ա. Գուրևի չի 
պա տաս խա նը հետևյալն է. «Ի րա կա նում մենք ուսում նա սի րում ենք ան ցյա լի պատ մու թյու նը ոչ 
միայն հաս կա նա լու հա մար, թե ինչ պես է նրա նից առա ջա ցել ներ կան, այ սինքն` ոչ միայն այս-
պես ասած` նպա տա կա բա նո րեն»308: Կա րե լի է, սա կայն, խոս քի շա րու նա կու թյու նից նկա տել, 
որ նրա հայե ցա կար գում ամենևին չի ժխտվում ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան և մաս նա վո րա-
պես` Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան նպա տա կա բա նա կան լի նե լու վե րոն շյալ սկզբուն քային 
առանձ նա հատ կու թյու նը, այլ̀  միայն նպա տա կա բա նու թյան սոսկ ուղ ղա գիծ ու պար զու նակ մեկ-
նա բա նու թյու նը: «Պատ մու թյան տար բեր դա րաշրջան նե րի ճա նա չո ղու թյու նը, այդ թվում և` հե-
ռա վոր նե րի և գու ցե` մեր ժա մա նա կի հետ ուղիղ ու բա ցա հայտ չկապ ված նե րի, հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս տես նել մարդ կու թյուն մեջ ինչ պես միու թյուն, այն պես էլ̀  բազ մա զա նու թյուն: 
Հայտ նա բե րե լով կրկ նո ղու թյուն պատ մու թյան մեջ, բախ վե լով բո լոր նույն մարդ կային պա հանջ-
մունք նե րի ու դրսևո րում նե րի հետ, մենք առա վել խորն ենք հաս կա նում հա սա րա կու թյան կա-
ռուց վածքն ու գոր ծառնու թյու նը, նրա շարժ ման օ րենք նե րը: Ի սկ բախ վե լով պատ մու թյան այլ 
ժա մա նա կաշրջան նե րում, կամ` այլ քա ղա քակրթու թյուն նե րում, մշա կու թային տա րա ծաշրջան-
նե րում` մար դու կեն սա կեր պի տար բե րու թյուն նե րի ու բազ մա զա նու թյուն նե րի հետ, մենք առա-
վել ճիշտ ենք հաս կա նում մեր սե փա կան ինք նա կե ցու թյու նը, մեր տե ղը հա մաշ խար հային-
պատ մա կան գոր ծըն թա ցում: Այս պի սով, հա վա սա րա պես ան հրա ժեշտ է ը նդ հա նու րի և ան
հա տա կա նի, միու թյան և բազ մա զա նու թյան գի տե ցում (ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.)»309:

 
Ըստ Խո րե նա ցու, ըն թեր ցող ու հաս կաց ման ձգ տող յու րա քան չյուր ներ կայի̀  ան-

ցյա լին ան դրա դառնա լու գոր ծոն և ուրեմն` պատմ վող բո վան դա կու թյու նում նշա-
նա կա լի կա րող է դիտ վել ոչ միայն նույ նա կանն ու այդ կերպ միայն ը նդ հա նու րը 
և նրա որ պես այդ պի սին եղե լու մի «ինչ»-ն ու «ինչ պես»-ը̀  զո րու թյունն ու կար գը և 
ապա գա հնա րա վո րու թյու նը նույն կամ նման պայ ման նե րում, այլև զա նա զա նու թյու
նը` որ պես մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի բո վան դակ 
պո տեն ցիայի կա յաց ման մեջ սե փա կա նից ու նույ նա կա նից տար բեր վող այլ 
հնա րա վո րու թյուն ևս: Պատմ վող կյան քի եղե լու մը բաղ կաց նող ան զու գա կան իրա-
դար ձու թյան և-կամ գոր ծի իս կու թյու նը310 կա րող է իմաս տու թյան հաս կաց ման ու կա-

308 Гуревич А. Я., Категории средневековой культуры, М., 1972, с. 6.
309 Նույն տեղում:.
310 «Գոյի գոյության» իսկության (aleteya – անթաքչության)` Մ. Հայդեգերի հասկացության ու նաև 
հենց այդ «իսկության գոյության»` հասկացման միջոցով և ուղիով Հ.-Գ. Գադամերի փիլիսո փայական 
կամ հիմնարար հերմենևտիկայի որպես «իսկության գոյության բացորոշում» կատարումի վերա-
բերյալ մանրամասն տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, 
Եր., 2006: 



246      Գլուխ 2. Պատմության իդեան Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում

տար ման, ը ստ իր կա րո ղու թյան, ձգ տող յու րա քան չյուր ան ձին և որ պես այդ պի սին` 
Պատ մա հոր «ըն թեր ցա սէր» ու նաև «ու սում նա սէր» նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղին ներ-
կա յա նալ որ պես մարդ կային ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի լի նե լիու թյան հնա րա վո
րու թյուն: Ի սկ այն, ին չը մարդ կային ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի հա մար դիտ վում 
է որ պես հնա րա վոր, կա րող է նաև ըն դօ րի նակ վել ու կրկնվել և ուրեմն` ը նդ հան րա
նալ, կն շա նա կի̀  հենց հաս կաց վել ու դառնալ որ պես ը նդ հան րա կան: Ա վե լին, այն 
կա րող է իմաս տու թյան հաս կաց ման ու իր ներ կա յում կե նա գործ ման ձգ տող մտքին 
ու կա րո ղու թյա նը ներ կա յա նալ ոչ միայն որ պես հնա րա վո րու թյուն, որ պես թե ևս մե կը 
բո լո րա տե սակ հնա րա վո րու թյուն նե րի շար քում, այլև կա րող է ներ կա յա նալ իր որևոր 
ատ րի բուտ նե րի մեջ ոչ ան պայ ման, բայց և հնա րա վոր նախ ընտ րե լիու թյուն` որ պես 
առա քի նի միտք, խոսք կամ գործ: 

Մարդ կային իրո ղու թյուն նե րում որևէ կերպ ու չափ նույ նու թյան պա րա գա յում հնա-
րա վոր է պար զո րեն ը նդ հան րա կա նը: Սա կայն, նկա տե լի է, որ ան զու գա կա նի ու 
հենց զա նա զա նի̀  առ ըն թեր ցող ներ կան նշա նա կա լիու թյամբ նույն պես հնա-
րա վոր է դառնում այն, ին չը մարդ կային սե ռի ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի հա մար 
հնա րա վոր է որ պես ը նդ հան րա նա լի և կո չե լի̀  որ պես ը նդ հան րա կան: Ի նչ պե՞ս է 
այդ դառնում սկզբուն քո րեն հնա րա վոր պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան առար կայի 
ու կա տա րու մի մեջ, և ուրեմն` ինչ պե՞ս հաս կա նալ պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին: 
Գի տու թյան մեջ, արդյո՞ք, կա րե լու թյուն ունենք ասե լու, ը ստ մշա կույ թի պատ մա բան 
և հեր մենև տի կայի տե սա բան Վ. Դիլ թայի, թե` պատ մու թյու նը գի տու թյուն է, որն 
ուսում նա սի րում է ինքն իրե նում դի նա միկ կյան քը և ուրեմն` իրենց որ պի սու
թյան մեջ ան զու գա կան մարդ կային իրո ղու թյուն ներ, փո փո խու թյուն ներ և 
բա ցա հայ տում ան զու գա կան եղե լու մի որ պես այդ պի սին և ոչ այլ կերպ կա յա
ցու մը` պատ ճա ռով հան դերձ և այլ ոչինչ, թե՞ այլ կերպ պետք է հաս կա նալ պատ-
մու թյան, որ պես գի տու թյան, ուսում նա սի րու թյան առար կա յա կան տի րույ թը և այդ 
առար կայի հետ իր անե լի քը̀  կա տա րու մը: 

Ան շուշտ, պատ մու թյունն ուսում նա սի րում է մարդ կային ինք նու թյան, մշա կույ թի 
ու կեն սա կեր պի նշա նա կա լի եղե լումն ու նրա ինք նին նշա նա կա լիու թյու նը` փո փո-
խու թյան, կամ գու ցե` կա յու նու թյան, կամ գու ցե` եր կու սի փոխ ներ թա փան ցու թյան, 
կամ գու ցե և այլ առու մով, բա ցա հայ տե լով այդ ամե նի իս կու թյունն ու իմաս տու թյան 
խոր հուր դը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան ու պայ ման նե րի հնա րա վո րու թյան: Ը ստ 
իս, հարկ է, սա կայն, դրա հետ մեկ տեղ նկա տել, որ եթե ան կրկ նե լի ու ան զու գա կան 
կա րե լի է տե սա նել ու հաս կա նալ մարդ կային որևի ցե եղե լու մի որ պես այդ պի սին կա-
յա ցած գո յու թյու նը, ապա` դրան ցից յու րա քան չյու րը մարդ կային ինք նու թյան` մտքի, 
խոս քի, գոր ծի, ապ րու մի, այ լոց ու այ լի հետ գո յակ ցու թյան զուտ կերպ ու հենց հնա
րա վո րու թյուն դի տար կող և հաս կաց ման ձգ տող խորհր դա ծու թյան պա րա գա յում` 
որ պես այդ ամե նի կեր պի ու հնա րա վո րու թյան իս կու թյուն ու իմաս տու թյան խոր-
հուրդ, ար դարև, կա րող են ներ կա յա նալ որ պես ը նդ հան րա նա լի և հենց նույ նա խոր
հուրդ այլ ժա մա նակ նե րում ու այլ մի ջա վայ րում ևս` բո լոր դրան ցում դի տա վո րու
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թյան առա վե լա բար նույ նու թյամբ և կեր պա րա նու մի ու կա տա րու մի հնա րա
վոր ու հա վա նա կան այ լա զա նու թյամբ: Այդ չի՞ վկա յում, արդյոք, արիս տո տե լյան 
մե տա ֆի զի կան ոչ թե Պլա տո նի հայե ցա կար գի հետ հա կա դրու թյան մեջ, այլ̀  որ պես 
նե րա ծու թյուն դի տող և ամե նայն ճշմար տու թյուն ամ բող ջի մեջ մի մյանց նկատ մամբ 
փոխլ րաց չա կա նու թյամբ տե սա նող և, այդ պի սով, մե տա ֆի զի կայի հայե ցա կար գը 
սկզբուն քո րեն մեկ-միաս նա կա նու թյան մեջ հաս կա ցող ու հյու սող նորպ լա տո նա կա-
նու թյան ավան դու թյան հայե ցո ղա կար գում ամե նայն կոնկ րետ գոյո ղում իդե ա կան ու 
հենց հնա րա վոր ձևի կամ կեր պի, որ պես ը նդ հան րա կա նի, որո նումն ու բա ցա հայ-
տու մը, որ և̀  հենք ու նա խա դրյալ է նաև XX դ. սկիզբ առնող «կյան քի ֆե նո մե նո լո-
գիայի» և-կամ որ պես «պատ մու թյան ֆե նո մե նո լո գիա» բնո րո շե լի պատ մու թյան տե-
սու թյուն նե րի հա մար: Այդ չի՞ վկա յում, արդյոք, պատ մու թյան ու նաև մեր իսկ կյան քի 
պատ մու թյան հաս կաց ման գործ նա կան փոր ձա ռու թյու նը, երբ կյան քի նախ կին 
եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տու թյան խոր հուր դը, մշա կու թային ու պատ մա-
կան տեքս տով` ի գիր պա հյալ ու հա ղոր դյալ դառնա լով, ան գամ աշ խար հա կար գի և 
ուրեմն` նաև մշա կու թային ու քա ղա քակրթա կան` նախ կի նի հա մե մատ մեծ փո փո խու-
թյուն նե րի պայ ման նե րում կե ցող և իս կու թյան ու իմաս տու թյան խորհուր դի հաս կաց-
ման ձգ տող ամեն քի և գու ցե հենց պատ մա բա նի ու նաև պատ մու թյուն իմաս տա սի րող 
յու րա քան չյուր ան ձի ինք նու թյան ու կյան քի նկատ մամբ բա ցա հայտ վում է իր է ա կան 
նշա նա կա լիու թյամբ: 

Այդ է վկա յում նաև այն, որ Պատ մա հայրն ին քը, ինչ պես և մաս նա գի տա կան գրա-
կա նու թյան մեջ է բազ միցս նշ վում, պատ մում է «փա ռա վոր ան ցյալ»̀  ներ կայի հաս-
կաց ման ու նաև ներ կայի ու ապա գայի բա րե կար գու թյան հնա րա վո րու թյան բա-
ցա հայտ ման ու կե նա գոր ծու թյան հա մար, այլ ոչ սոսկ շա րա դրում ներ կան նա խա
պատ րաս տող և իր որ պի սու թյա նը «հան գեց նող» նախ կի նի պատ մու թյուն: 
Ան շուշտ, Խո րե նա ցին իր պատ մու թյամբ̀  հի շա տա կի ու հենց ուսու ցա նու թյան ար-
ժա նի հաս կա նա լով ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շե լով, սի րե լի ու իմա նա լի դարձ նե լով 
իմաս տու թյան, քա ջու թյան և ամե նայն առա քի նու թյան ու բա րյաց գոր ծեր ու հա ջո-
ղու թյուն ներ («փա ռա վոր ան ցյալ») և միև նույն այդ դի տա վո րու թյամբ հոգևոր ուսու-
ցա նու թյու նը լրաց նող̀  ան բա րի ը նտ րու թյան, անի մաս տու թյան, անա րիու թյան և 
արա տա վո րու թյան գոր ծե րի ու ան հա ջո ղու թյան` ան փա ռու նակ ան կու մի ու կո րուստ-
նե րի̀  իմաս տու թյամբ չա փա վո րյալ պատ մո ղու թյուն ևս, այդ ամե նին կից ու ար դա-
րա բան ճշմար տա պա տումն, ար դարև, լրու մի բե րող «Ողբ»-ով հան դերձ, պատ մում է 
ներ կայի̀  որ պես այդ պի սին կա յա նա լու պատ ճառներ, և, սա կայն, առա վել քան այդ̀  
իր դի տա վո րու թյու նը (պատ մու թյան իդե այի իր տե սա նու մը) ու փա փագն է` պատ մել 
ու հայտ նա ցույց անել ուսա նե լի և օ րի նա կե լի նախ ընտ րե լին և ուրեմն` ը նդ հան
րանալին:

 Կա րե լի է նկա տել, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի ոչ 
միայն դի տա վո րու թյան, այլև կեր պա րա նու մի ու բուն կա տա րու մի կոնկ րետ հենց այս 
առանձ նա հատ կու թյու նը ան մի ջա կա նո րեն վե րա բե րում է միջ նա դա րա գի տու թյան 
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մեջ հայտ նի̀  «ու նի վե սա լիա նե րի» հիմ նախնդրին: Եվ նո մի նա լիստ նե րի ու ռե ա
լիստ նե րի հայտ նի բա նա վե ճի հա մա տեքս տում Խո րե նա ցու պատ մա տե սու թյու նը 
ներ կա յա նում է ոչ որ պես կողմ նո րոշ ված եր կընտ րան քի որևէ մեկ կող մին: Այն բա-
ցա հայտ վում է որ պես նորպ լա տո նա կա նու թյան մեջ զա նա զան իր դրսևո րում նե րով 
ուսա նե լի̀  հա մա դրա կան ու մեկմիաս նա կան հայե ցա կետ: Ո ՞րն է այն: Նրա հայե-
ցա կետն է` պատ մել կոնկ րետ ու մաս նա վոր եղե լու թյու նը և, սա կայն, պատ մե լու ը նտ-
րե լով նշա նա կա լին, որ պես այդ պի սին հաս կա նա լով ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շե լով 
հայոց ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի կա յաց ման խնդրա կար գում ուսա նու թյան 
ու կե նա գոր ծու թյան հա մար ար ժա նի աստ վա ծայի նը` սկզբուն քո րեն ունի
վեր սալ իդե ան, որ և̀  մար դուն իր կա րո ղու թյան ու կյան քի պայ ման նե րում չա փա-
վոր հնա րա վո րու թյամբ կոնկ րե տա ցյալ̀  ներ կա յա նում է որ պես հենց նախ ընտ րե լին 
և այս կերպ` ար դեն նաև մարդ կային կյան քում ը նդ հան րա նա լին: Պատ մա հայրն իր 
պատ մու մի մեջ կա պակ ցա բար հյուս մամբ ներ կա յաց նե լով կյան քի նշա նա կա լի եղե-
լու մը̀  ան զու գա կան ու ան կրկ նե լի իրա դար ձու թյուն ներ ու գոր ծեր` այդ ամե նը 
որ պես հենց այդ պի սին կա յաց նող պատ ճառնե րով հան դերձ, դի տա վո րու թյուն ունի 
բա ցա հայ տել կոնկ րետ այդ օ րի նակ նե րում ու իրենց պատ ճառնե րում կա յա ցյալ ու 
«պա հյալ» ը նդ հան րա նա լին ու հենց ը նդ հա նուր գոյը: Ի սկ ո՞րն է այդ «ընդ հան-
րա նա լին» և ուրեմն` «ընդ հան րա կա նը» ու հենց «ընդ հա նուր գոյը»: Մով սես Խո րե-
նա ցին մարդ կանց և հենց հայոց ազ գի կյան քի նախ կին ու նաև իր ներ կա յում շա րու-
նա կա կան բո վան դակ եղե լու մից ուսում նա սի րում և իր պատ մու թյան մեջ բա ցո րո շում 
է ամեն քին, ը ստ յու րա քան չյու րի կա րո ղու թյան ու ան հա տա կան շնոր հի, ուսա նե լի 
հոգևոր ու ը նդ հան րա կան իմաս տու թյու նը` մարդ կային ինք նու թյու նը որ պես 
իմաս տուն հո գի ապ րեց նո ղը: Պատ մա հոր եր կում ուսում նա սիր վող ու մեկ նո րոշ վող 
հոգևոր ը նդ հան րա կան իմաս տու թյուն է ներ կա յա նում մարդ կային ու կոնկ րե տո րեն` 
հայոց ինք նու թյա նը, քա ղա քա կիրթ (այլ̀  ոչ վայ րե նի, վայ րագ ու բար բա րոս) կեն սա-
կեր պին և հենց մշա կույ թին կե նա րարն ու կա տա րե լա գոր ծող նշա նա կա լին, այն, ինչն 
ուսա նե լի, կրթա կան ու կեր պա րա նե լի է «ըն թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» ամեն քի 
ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի հա մար: Ի նք նու թյան ու կյան քի բա րի, իմաս տուն ու առա-
քի նի կար գա վո րու թյու նը «ըն թեր ցա սէր» ու ամե նայն բա րյաց «ու սում նա սէր» իր ժա-
մա նա կա կից նե րին ու սե րունդ նե րին սի րե լի դարձ նե լու և նրանց կյան քում` ի խոր-
հուրդ, ի բան և ի գործ նախ ընտ րու թյա նը նպաս տա վոր ու աջա կից հոգևոր պտ ղա-
բե րու թյանն է ուղղ ված նրա սի րո ջանքն ու գոր ծը̀  պատ մու թյան դի տա վո րու թյու նը, 
կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը:

11. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան դի տա վո րու թյունն, ը ստ իս, ամենևին էլ այն 
չէ, որ պատմ վի կյան քի̀  զուտ ար տա քուստ տե սա նե լի և զգա յա րան նե րով ու 
մտքով ըն կա լե լի հա րա հոս իրա դար ձու թյուն նե րի մաս նա կի ևկամ ամ բող ջա կան 
եղե լու մը: Սկզ բուն քո րեն ան հնար ու նաև անի մաստ հա մա րե լով կյան քի հան րա-
գու մար բո վան դա կու թյու նը պատ մե լու խնդի րը, նրա պատ մու թյան դի տա վո րու թյու-
նը նաև այն չէ, որ իր ձեռ քի տակ եղած աղ բյուր նե րով այս կամ այն չափ մատ չե լի և 
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իմա նա լի եղե լա կա նու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը պատ մե լով, սոսկ պատմվի 
եղե լու թյուն նե րի հենց այդ պես և ոչ այլ կերպ պատ մա կա նո րեն կա յաց ման պատ-
ճառները311:

 Դի տա վո րու թյուն ունե նա լով պատ մել հայ ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նախ-
կին ու նաև իրեն ժա մա նա կա կից եղե լա կա նի իս կու թյու նը հայ տող ստույգ իմաս տը, 
նա դի տա վո րու թյուն ունի եր բեմն ուղ ղա կիո րեն և եր բեմն անուղ ղա կիո րեն հայտ նա-
ցույց անել նաև առինք նող̀  իս կու թյան նախ ընտ րե լի լրու մի հնա րա վո րու թյու նը: 
Պատ մե լով այս աշ խար հի ու այս կյան քի նշա նա կա լի կար գա վո րու թյան, իրա դար ձու-
թյուն նե րի ու մարդ կային գոր ծե րի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող ստույգ իմաստ ներ, 
Պատ մա հայրն ի սր տե և մտոք հե տա մուտ լի նե լով իմաս տու թյան, քա ջու թյան ու ամե-
նայն առա քի նու թյան, որ և̀  բո վան դակ պի տա նի է մարդ կու թյան312, հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռում ըն թեր ցո ղին` հո գու և մտքի սի րո ջան քով և այդ ջան քը ծնող, առաջ նոր-
դող ու պսա կող աստ վա ծային շնոր հով հաս կա նալ պատմ վող բո լոր այդ ան ցու դար ձում 
նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նը, ին չը նկա տե լի է իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի իս-
կու թյան իր լու սա բա նու թյուն նե րում ու դրանց վե րա բե րյալ ար տա հայ տած իր արժևո-
րող գնա հա տա կան նե րում: Այս պի սով, նրա պատ մու թյան դի տա վո րու թյունն ու կա տա-
րումն է` պատ մե լով եղե լա կա նի բուն իմաս տը, դրա նում և-կամ դրա նով բա ցա հայ տել 
ըն թեր ցա սեր և ուսում նա սեր հո գուն ու մտքին իս կու թյան լրումն իր հնա րա վո րու թյան 
մեջ և ուրեմն` բա ցա հայ տել ոչ միայն գո յու թե նա կան իս կու թյու նը, այլև նպա տա
կա բա նա կան իս կու թյու նը, պատմ վող իրա դար ձու թյուն նե րում ու գոր ծե րում հայտ-
նա ցույց անել նշա նա կա լի այն իս կու թյու նը, որով կա րե լի է առաջ նորդ վել մարդ կային 
ու ազ գային ինք նու թյան` առ իմաս տու թյուն ներկրթու թյան ու կա տա րե լա
գործ ման և կեն սա կեր պի իմաս տուն բա րե կար գու թյան խնդրա կար գում:

12. Մով սես Խո րե նա ցու և իր «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյան դի տա վո րու-
թյունն է` պատ մել ոչ բո լոր ու բո վան դակ ան ցյա լը, որն ան հնար է ու ոչ իմաս տա-
լի, այլ̀  ը ստ կա րո ղու թյան, պատ մել մարդ կային ու հենց «հայ» ինք նու թյան, կյան
քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մը, որում և̀  իրեն հա սու ողջ ճշմար տու թյու նը 
և այդ ամե նը պատ մել ճշմար տու թյամբ ու հենց այն պես, որ ըն թեր ցող ժա մա նա
կակ ցի ու սե րունդ նե րի նկատ մամբ լի նի սերմ նա ցա նու թյուն, ար մա տա վո րում 
ու նպաս տա վոր սա տա րում առա քի նի ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի ձգտ ման, 
ներկրթու թյան ու հա սա նման: Նրա աշ խա տու թյան դի տա վո րու թյունն է` պատ մել 
հենց այն ու պատ մել հենց այն պես, որ ըն թեր ցող ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ-

311 Մաքս Վեբերը սոցիալական գիտության մասին, և ուրեմն` նախկին ու երբեմն նաև ներկայում 
շարունակական մարդկային եղելությունները որպես իր հետազոտության առարկայական 
տիրույթ ունեցող պատմական գիտությանը ևս ուղղակիորեն առնչվող նշանակալիությամբ, գրում 
է. «Սոցիալական գիտությունը գիտություն է իրականության մասին և ձգտում է հասկանալ մեզ 
շրջապատող իրական կյանքն իր յուրակերպության մեջ` նրա առանձին երևույթների, իրենց այժմյան 
կերպում, փոխկապակցությունն ու մշակութային նշանակալիությունը, ինչպես նաև դրանց հենց 
այդպես և ոչ այլկերպ պատմականորեն կայացման պատճառները» (Вебер М., Объективностъ 
социалъного познания–Избранные произведения, М., 1990, с. 369):
312 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 10, տ. 4-5, 17-18, էջ 73, տ. 5:
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նե րի ներ սում սեր և այդ սի րով` հո գու (և ուրեմն` հոգևոր) արթ նու թյուն առա ջաց նե-
լով, նրանց ամեն քին ուղ ղոր դի իմաս տուն ու քաջ, ամե նայ նիվ առա քի նի ինք
նու թյան, հո գե կե ցույց մշա կույ թի ու կեն սա կեր պի նպա տա կա մետ կյան քի: 
Ի մաս տուն մեր պատ մի չի դի տա վո րու թյունն ու ը ստ այդմ` նաև կա տա րումն է` կյան-
քի հա մայն եղե լու մից պատ մել իմաս տու թյան ու քա ջու թյան և ամե նայն առա քի
նու թյան գոր ծե րը` «յա մե նայն որ ինչ մարդ կու թե ան` պի տա նի»313, ինչ պես և ինքն 
է խոս տո վա նում, մաս նա վո րա պես խոս քը կոնկ րե տաց նե լով Տիգ րա նի վե րա բե րյալ, 
թե` այս բնույ թի ասե լիքն է իրեն «ի գիրսս այ սո սիկ… բան սի րե լի… պատ մու թիւնք 
յեր կա րել»314: Նրա պատ մա կան եր կի դի տա վո րու թյունն ու ը ստ այդմ` կա տա րումն է, 
ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան ու ան հա տա կան իր շնոր հի ու հատ կա պես նաև պայ-
ման նե րով առ ձեռն հնա րա վո րու թյան, պատ մել նշա նա կա լի ան ցյա լը, որի իս կու
թյունն օգ տա կար ու պի տա նի է մարդ կային ու ազ գային ինք նու թյունն ու կեն
սա կերպն առ իմաս տու թյուն ուղ ղե լու և բա րե կար գե լու հա մար: Ի սկ կյան քի 
ժա մա նա կա հոս ըն թաց քի մեջ մարդ կանց կյան քում դի պող ու անց նող, ծո րուն ու հա-
րա հոս աշ խար հի իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե րը նշա նա կա լի են ոչ թե հենց իրենց 
հա րա հո սու թյան ու ան ցո ղի կու թյան շնոր հիվ, այլ̀  իրեն ցում ներ կա` նաև այ լոց հա մար 
է ող ու է ա կան հոգևոր մնա յու նի, կե նա րար (այլ ոչ̀  կեն սաս պան ու ոչն չող) իմաս տի 
և-կամ իմաս տու թյան շնոր հիվ, որ և եղե լու թյուն նե րում ը նդ հան րա կան գոյ ու այդ 
եղե լու թյուն նե րում նաև որոն վող իս կու թյուն է ներ կա յա նում «պատ մու թյան կամ 
պատ մա գի տու թյան» կող մից իրա գործ վող քննու թյան ու բա ցա հայտ ման հա մար:

13. «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյան մեջ Մով սես Խո րե նա ցու մտա հո գու-
թյուն-խնդիրն ու դի տա վո րու թյունն է` հաս կա նալ և մեկ նո ղա բար ի գործ պատ
մու թյան հյու սել հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը` որ պես 
իմաստ և հենց իմաս տու թյան խոր հուրդ: Նրա դի տա վո րու թյունն է` ըն թեր ցա սեր 
և ուսում նա սեր ամեն քի մտքի «ուշ»-ին «յան դի ման կա ցու ցա նել» և հաս կաց ման սի-
րուն մա տու ցել հայոց կյան քում ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի̀  նախ կի նում ու նաև իր 
ներ կա յում կա՛մ որ պես կա յա ցած, կա՛մ որ պես չկա յա ցած ու կորց րած հնա րա վո րու-
թյուն բա ցա հայ տե լի հենց այդ նշա նա կա լիու թյու նը` մարդ կային կա րո ղու թյա նը 
հա սու, մարդ կային ինք նու թյանն ու կյան քին հո գե կե ցույց ու կե նա րար իմաս տու թյու-
նը, և այս կե՛րպ իմաս տա վոր պատ մա գրու թյամբ իրա գոր ծե լով հայոց կյան քին 
մաս նակ ցու թյուն, մաս նակ ցա բար օ ժան դա կել̀  կարգ հաս տա տել այն ամե նում 
և հենց բա րե կար գել բո լո րը, ինչն ունի դրա կա րի քը315: Հայոց կյան քում պատ մա-
գրու թյա նը հա տուկ է եղել այդ պի սի և՛ սկզբուն քային դի տա վո րու թյուն, և՛ կեր պա-
րա նում, և՛ կա տա րում: Հայոց մտա կեց ված քում պատ մա գրու թյունն «ընդգր կել է այլ 
ոլորտ նե րի ձեռք բե րում նե րը և վե րա ռա ջա դրել նոր ազ գային ինք նու թյուն առա վել 

313 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 10, տ. 4-5, 17-18, էջ 73, տ. 5:
314 Նույն տեղում:
315 Հայոց կյանքի եղելումի բաղադրատարրերի կարգավորության մասին մանրամասն տե՛ս նաև 
Степанян А. А., Развитие исторической мысли в древней Армении, Ер., 1991, с. 134-189.
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որո շա կի ուղիով»316: Պատ մու թյամբ ասա ցյալ բազ մա բո վան դակ իմաս տով և հենց 
իմաս տու թյամբ իրա գործ վում է հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի բա րե կար-
գու թյան դի տա վո րու թյան խնդրա կար գին գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն, և այդ առու մով 
ամենևին էլ պա տա հա կան չի կա րող նկատ վել, այլ̀  ը նդ հա կա ռա կը, նպա տա կա-
մետ` նրա կող մից «կարգ» հաս կա ցու թյան հա ճա խա կի գոր ծա ծու մը: Մարդկային և 
կոնկրետորեն` հայոց ինքնության կյանքի ու մշակույթի առ կատարելություն ընթացքի 
բարեկարգությանը նրա բո վան դակ մաս նակ ցու թյան կերպն են ցու ցա նում և հոգևոր 
ժա ռան գու թյունն են կազ մում բազ մա թիվ շա րա կան-աղոթք ներ, թարգ մա նու թյուն ներ, 
իմաս տա սի րա կան և քե րա կա նա կան աշ խա տու թյուն ներ, պատ մու թյուն ներ, մար գա-
րե ու թյուն ներ:

 Մարդ կային ինք նու թյան կե ցո ղու թյան և հա մա կե ցու թյան նո րո գու թյան ու բա-
րե կար գու թյան կա րի քը հո գա լուն և այն «լց նող» իմաս տու թյան խոր հուրդ ներ հայտ-
նա բե րե լուն, ի մի բե րե լուն և պատ մո ղա կան շա րա կար գու թյամբ հա ղոր դե լուն է 
ուղղ ված Պատ մա հոր̀  ան ցյա լի գոր ծե րից պատ մու թյուն կազ մա կեր պե լու ջանքն 
ու գոր ծու նե ու թյու նը: «Դժ վա րա հա ւաք և տա ժա նե լի որ պէս գիւտ Ժա մա նա կացն ի 
սկզբա նէ», «ա ռա վել ևս գիւտ նա խա րա րա կա նաց ազ գաց ծնն դոց»317, և այն բո լո րը, 
ին չը և կա տա րել է, իրա կա նաց ված է ը ստ իր մարդ կային կա րո ղու թյան` «ճա ռես ցուք 
որ քան է կա րո ղու թիւն»318, և «որ չափ ջան և յի շո ղու թիւնք բա ւե ցին` պատ մե ցաք ստու-
գա պէս»319, խո նար հու թյամբ խոս տո վա նում է սուրբ հայ րը: Նա կո չում է ամեն քին` ըն-
թեր ցող լի նե լու հա մար ան հրա ժեշտ խո նար հու թյան, պատ վե լով նաև բո լոր նրանց 
բո վան դակ ջանքն ու իմաս տու թյու նը, որոնց և հայտ նա բե րել էր ին քը այ լոց մեջ: Այդ 
կո չը Խո րե նա ցին իրա գոր ծում է ան կեղծ ջեր մու թյամբ ու նաև հռե տո րա կան հնար-
քով, գո վե լով ըն թեր ցող նե րից յու րա քան չյու րին, «որք ըն կա լան և պա տուե ցին զայս-
պի սի գիւտս իմաս տից» (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.) 320:

 Կա րե լի է ամ րա գրել, որ մարդ կային ու ազ գային կյան քում ներ կա` բա րե կար
գու թյան կա րի քի տե սա նու թյամբ և այդ կա րի քը «լց նե լու» կոչ ված «պի տոյից»̀  և՛ 
բա նա կան, և՛ գործ նա կան, և՛ խա ռը (ե րկն շա նակ` բա նա կան ու գործ նա կան), պատ
մու թյան հյուս ման դի տա վո րու թյամբ է կյան քի կոչ ված նրա «Պատ մու թիւն Հայոց» 
աշ խա տու թյու նը: Եվ այս առու մով` Մով սես Խո րե նա ցու աշ խա տու թյու նը դի տա վո րու-
թյուն ունի և կա րող է ներ կա յա նալ որ պես իսկ «պատ մու թյուն պի տոյից», պատ մու-
թյուն հա նուր այն «պետ քե րի»̀  զուտ բա նա կան, զուտ գործ նա կան ու նաև խա ռը̀  
դրանց երկ միաս նու թյամբ, որոնք և բո լոր իրեն ցում իմաս տու թյան ներ կա յու թյամբ ու 

316 Stepanyan A., On the Basic Idea of The History of The Armenians by Moses Khorenats’i–L’ oeuvre 
de David l’ Invincible et la transmission de la pensռe grecque dans la tradition armenienne et syriaque: 
Commentaria in aristotelem Armeniaca – Davidis Opera, vol. 1 (Philosophia Antiqua: A Series of Studies 
on Ancient Philosophy, vol. 116), Leiden . Boston, 2009, p. 181-182, 195-196.
317 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 17:
318 Նույն տեղում:
319 Նույն տեղում, էջ 257:
320 Նույն տեղում, էջ 9:
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այս կամ այն առա քի նու թյան կրթու նա կու թյամբ̀  «լց նում» են հայ ազ գի և նրա նում` 
հայոց մե ծաց ու հենց հայ ինք նու թյան ծնն դյան, աստ վա ծա սեր ու մար դա սեր հո-
գով կե ցո ղու թյան, այ լի (ան շունչ, բու սա կան ու կեն դա նա կան աշ խար հի) ու այ լոց (այլ 
ազ գե րի) հետ գո յակ ցու թյու նում` հո գա ծու հա մա կե ցու թյան, հո գե կե ցույց ու կե նա-
րար մշա կույ թի ստեղծ ման ու նրա նով ուսյալ ու կիրթ` իր (հայ ինք նու թյան) ու այ լոց 
հոգևոր կեն դա նու թյան և այդ կերպ` բա րեն շա նակ կեն սա կեր պի ճշմար տու թյամբ 
կա յաց ման հա մար ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի ամե նայն առա քի նու թյան ուսա նու
թյան կա րիք նե րը: Վե րոա սա ցյալն ի մի բե րե լով` կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ Մով-
սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան դի տա վո րու թյունն է` իմաս տու թյան նպա տա կա մետ 
պատ մա գրու թյամբ` հայոց կյան քում մաս նա կից օ ժան դա կու թյուն իրա գոր ծե
լով, պատ մել ու մեկնորոշել հայոց ինք նու թյու նում ու կեն սա կեր պում, մշա կույ
թում ու հայ րե նի կեն սաշ խար հում կար գա վո րու թյուն ու հենց բա րե կար գու
թյուն կե նա գործե լու առու մով նշա նա կա լի իմաստ ներ, որում և` իմաս տու թյան 
խոր հուրդներ:

 14. Կա րե լի՞ է, արդյոք, ասել, թե Պատ մա հոր աշ խա տու թյան դի տա վո րու թյուն նե-
րից մե կը ինք նու թյան պահ պա նումն էր: Ան շուշտ, կա րե լի է ասել, սա կայն մարդ-
կային ու կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք նու թյու նը ռե ալ կյան քում պահ պա նե լու խնդիր 
առա ջա դրե լուց առաջ ու նաև մեկ տեղ, հիմ նայի նը, առանց քայինն ու նպա տա կայի նը 
այդ ինք նու թյա նը հա սու դառնալն է և ուրեմն` հաս կա նա լը: Ա հա վա սիկ, Մով-
սես Խո րե նա ցու եր կի դի տա վո րու թյան հիմ նա րար առանձ նա հատ կու թյուն է նաև 
հայոց ինք նու թյան հաս կա ցումն ու հաս տա տա գրու մը հենց պատ մու թյամբ: 
Ի սկ Հայոց Պատ մա հոր հա մար հաս կա նալ մարդ կային ու կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք-
նու թյուն, կն շա նա կի̀  հաս կա նալ ինք նու թյան հոգևոր ը նդ հան րու թյուն ու հենց 
ամե նայն ան զու գա կա նու թյուն նե րի բա րեն շա նակ հոգևո րու թյամբ միաս նա ցյալ 
իմաստ ու իմաս տու թյուն` ան ցյալ ու ներ կա ժա մա նակ նե րի մեջ կոնկ րե տա ցած 
իր գո յու թյան` առա վե լու թյուն նե րի կամ նվա զու թյուն նե րի բո լո րու մի ոչ միայն եղե
լա կա նու թյամբ` որ պես պատ մա կան ազգ ևկամ պատ մա կան մարդ կու թյուն, 
այլև այդ ամե նից ուսա նե լի̀  նախ ընտ րե լի հնա րա վո րու թյամբ և ուրեմն` հայոց 
ազ գի ու ողջ մարդ կու թյան գո յու թյան նաև ապա գայի հե ռան կա րային ը նտ
րու թյամբ: Եվ Մով սես Խո րե նա ցու աշ խա տու թյան դի տա վո րու թյուն նե րից մե կը, որը 
հայոց կյան քում ու մշա կույ թում իրա գործ ված և արդ ևս շա րու նա կա կան իր զո րու-
թյունն ունե ցող պատ մա կան ու կե նա րար նշա նա կու թյուն նե րից է, հայոց ինք նու թյան 
կա յաց ման ու նաև հաս կաց ման իս կու թյուն հայ տող̀  հոգևոր, ժա մա նակ նե րի մեջ 
թա փան ցանց և ունի վեր սալ իմաս տու թյուն իրե նում բո վան դա կող հաս տա տա-
գրումն է, որ և լա վա գույն կեր պով իրա գոր ծե լի է պատ մու թյան մի ջո ցով: Սա կայն որ-
պես զի ինչ-որ բան հաս տա տագր վի, ինչ պես և ար դեն աս վեց, այն նախ պետք է հաս-
կաց վի:

15. Պատ մու թյան կո չու մը և կոչ մա նը հա մա պա տաս խան իմաս տա լից ու նպա տա-
կային նրա գո յու թյու նը մար դու ինք նա հաս կա ցումն է և ավե լին` նրա ինք նու թյու-
նում, կյան քում ու մշա կույ թում կա յա ցած ու նաև հնա րա վոր իմաս տու թյան և այդ 
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ամե նի առա վել նախ ընտ րե լի գո յու թյան հնա րա վո րու թյան հաս կա ցումը: Ը նդ 
որում, հաս կա նալ մարդ կային ու հենց հայոց ինք նու թյուն, չի նշա նա կում հաս կա նալ 
ինք նու թյան միայն ան ցյալ կամ միայն ներ կա և ոչ էլ նույ նիսկ ան ցյալ ու ներ կա321: 
Պատ մու թյան իդե ան, այ սինքն` պատ մու թյու նը գո յու թյան, կյան քի կո չող իդե ան և 
ուրեմն` պատ մու թյան կո չու մը, ը ստ այդմ` պատ մու թյան դի տա վո րու թյունն ու 
նաև կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը այն չէ, որ հաս կաց վի մար դու ինք նու թյան, կյան-
քի ու մշա կույ թի սոսկ եղե լա կա նու թյու նը` ան ցյալն ու ներ կան, ինչ պես որ այն 
եղել է իր բա րե մաս նու թյուն նե րի ու բա րե կար գու թյուն նե րի հետ մեկ տեղ̀  իր թե րու-
թյուն նե րի, թյու րու թյուն նե րի ու այ լա կերպ վա ծու թյուն նե րի խառնու թյամբ և այդ ամ-
բող ջի անո րո շու թյամբ հան դերձ: Քան զի հաս կա նալ մար դու ինք նու թյան, կյան քի ու 
մշա կույ թի սոսկ եղե լա կա նու թյու նը, կն շա նա կի̀  հաս կա նալ մար դու, իր կյան քի ու 
մշա կույ թի, թեև ամենևին էլ ոչ բնա կա նոն, այ նուա մե նայ նիվ, բո լոր ժա մա նակ նե րում 
մե ծա մաս նու թյան հա մար սո վո րա կան դար ձած` իս կու թյան ու անիս կու թյան չտա րո-
րոշ ված ու այդ կերպ` խառնաշ փո թու թյամբ հա մա տեղ գո յու թյու նը: Մով սես Խո րե նա-
ցու եր կում պատ մու թյան իդե ան ու կո չու մը և ը ստ այդմ` դի տա վո րու թյու նը, կեր պա-
րա նումն ու կա տա րու մը հայոց կյան քի եղե լու մի, կար ծես, խառնաշ փոթ ան ցու դար-
ձում իմաս տու թյան և ամե նայն բա րյաց ու առա քի նու թյան, ուս տի նաև հա կա դար ձի̀  
այդ ամե նը վտան գող ու ոչն չող անի մաս տու թյան և ամե նայն ան բա րյաց ու արա տա-
վո րու թյան (չա փա վո րու թյամբ հան դերձ) որ պես հենց այդ պի սին փոխ տա րո րո շող ու 
նաև հա մա պա տաս խա նա բար դրվատ մամբ ու նշա վակ մամբ արժևո րող հաս կա ցումն 
ու մեկ նո րո շումն է: 

Այս առն չու թյամբ նաև նկա տենք, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա կան աշ խա տու-
թյու նում պատ մու թյան իդե ան պատ մու թյան իմա ցյալ կո չու մի, դի տա վո րու թյան, կեր-
պա րա նու մի ու կա տա րու մի մեջ ներ կա յա նում է ան խա թար կա տա րե լու թյամբ: Նրա 
պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյան իդե այի, կո չու մի, դի տա վո րու թյան, 
կեր պա րա նու մի ու կա տա րու մի միջև չկա և ոչ մի հա կա սու թյուն, շե ղում ու ան ջր պետ, 
այլ̀  պատ մու թյան իդե այով` միաս նու թյուն: Նրա եր կում դրանց բա ցան շա նակ կամ 
նե րան շա նակ ներ կա յու թյա նը բնո րոշ է իդե ային հա մա պա տաս խա նու թյուն ու այդ-
կերպ` ներ քուստ փոխ հա րա զատ ներ կար գա վո րու թյամբ միաս նու թյուն:

 Կա րե լի է ամ րա գրել, որ պատ մու թյան ոչ մաս նա վոր ու թե րի, այլ̀  բո վան դակ կո-
չու մը, ը ստ է ու թյան, մարդ կային ու ազ գային ինք նու թյու նը, մշա կույթն ու կեն սա կեր-
պը̀  առ բա րին ու ճշմար տու թյուն, առ հոգևո րու թյուն ու իս կո րեն սր բու թյուն կա տա-
րե լա գոր ծող և ը ստ ամե նայ նի առ Ա ստ ված առինք նող իմաս տու թյան հաս կա ցումն 
է և հենց ը ստ այդ իմաս տու թյան` վե րոն շյալ ամե նայ նի եղե լա կան գո յու թյան հաս-

321 «Անցյալի նկարագրությունն անելը Պատմահոր համար ինքնանպատակ չի եղել. նա անցյալը 
նկարագրել է ներկան հասկանալու համար»,– գրում է Ա. Գ. Աբրահամյանը, իսկ հաջորդ մտքում 
պատմական փաս տերի վերլուծությամբ ու դրանց էության բացահայտմամբ նաև նշում` ոչ թե 
ուղղակիորեն մարդկային ու հենց հայոց ինքնության հասկացման, այլ` ամենայն գործիչների «ճիշտ 
կամ հոռի ընթացքը» ցույց տալու մասին, որոնք և կարող էին կողմնորոշել ապագա սերունդներին 
(Աբրա համյան Ա. Գ., Մովսես Խորենացի, Հայպետհրատ, Եր., 1959, էջ 59-60):
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կա ցու մը: Եվ ուրեմն կոնկ րետ` հայոց պատ մու թյան կո չումն ու ը ստ այդմ` գո
յու թյու նը, որն այդ պի սով կա րող է ներ կա յա նալ որ պես նրա իմաս տա լից ու 
նպա տա կային գո յու թյուն, հայոց հոգևոր, մշա կու թային ու կեն ցա ղա վա րող 
ինք նու թյան պո տեն ցիայի ու իրա գործ վա ծու թյան և բա րեն շա նակ կա տա րե
լա գործ ման դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նու մի ու կա տա րու մի հնա րա վո րու
թյուն նե րի, նախ ընտ րե լիու թյան ու պի տո յա կա նու թյան ինք նա հաս կա ցումն է: 
«…Իւ րին գի տաստ լի նե լով` Հայը պի տի զինքն ճա նա չէ եւ այդ գի տաս տու թե ամբ է` որ 
Հայը պի տի կա րե նայ հայի նմա նիլ̀  որ պէս ամեն քի ինք նա ճա նա չու թե ան հետևանք 
բաղ ձանքն է: Այդ գի տաս տու թե ան աղ բյուրն է Հայոց պատ մու թիւնն, որ ոչ թե պա տա-
հար նե րի, այլ Հայ ազ գի պատ մու թիւնն է »322: Իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան գո
յու թյան մեջ իր իս կու թյունն ունե ցող և ուրեմն` իս կա կան ու կա տա րե լու թյան 
ձգ տող իր գո յու թյու նում պատ մու թյու նը դի տա վո րու թյուն, կեր պա րա նում ու 
կա տա րում ունի ինք նա հաս կա նալ մարդ կային ան ձի ու ազ գե րի ինք նու թյան 
ու կեն սա կեր պի̀  իմաս տուն ու բա րի կար գա վո րու թյան առու մով նշա նա կա լի 
եղե լու մը: 

16. Հայոց ինք նու թյան ու կյան քի պատ մու թյու նը Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու-
թիւն Հայոց» եր կում հաս կաց վում է ոչ զուտ հայ ազ գի կյան քի զգա յա կա նո րեն ըն կա-
լե լի փաս տե րի̀  ի մի տեղ հա վաք մամբ և ի գիր ամ րա կայ մամբ: Իր եր կում պատ մու-
թյու նը հաս կաց վում ու ներ կա յաց վում է ոչ միայն կյան քի էմ պի րիկ փաս տե րի որ պես 
այդ պի սին լի նե լու թյան ան վան ու ժա մա նա կա տե ղի (ժա մա նա կի ու տե ղի) որո-
շարկ մամբ ու ժա մա նա կային հեր թա փո խու թյան հա ջոր դա կա նու թյան առանց քին 
հանձն ված ժո ղո վա գրու թյամբ, որը «պատ մու թյան մար մինն» է: Ի նչ պես և աս վեց, 
նրա եր կը կյան քի էմ պի րիկ իրո ղու թյուն նե րի ու գոր ծե րի սոսկ պատ մո ղա կան շա-
րա դրանք և ուրեմն` սոսկ էմ պի րիկ պատ մու թյուն չէ: Էմ պի րիկ պատ մու թյու նը, 
ը ստ է ու թյան, կյան քի իրո ղու թյուն նե րի դեռ միայն զգա յա կա նի բնու թյա նը հա սու 
ըն կա լու թյա նը հա մա չափ մտքի քննու թյամբ ու կա պակց մամբ̀  ժա մա նա կային 
առանց քի վրա մեկնված պատ մու թյան «մար մինն» է: Կյան քի իրա դար ձու թյուն-
նե րի ու գոր ծե րի̀  որ պես «ի՞նչ» և «ինչ պե՞ս» գո յու թյու նը ճա նաչ վե լով ոչ մտքի բուն 
կոչ մանն ու կա րո ղու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյամբ, այլ̀  սոսկ զգա յա կան ըն կա-
լու թյան հնա րա վո րու թյան կար գին ու սահ ման նե րին հա մա չափ մտքի մի ջո ցով, ար-
դարև, պատ մու թյան գո յու թյան իս կու թյու նը հաս կա նալ ձգ տող մտքին կա րող է ներ-
կա յա նալ սոսկ որ պես պատ մու թյան «մար մին»: Եվ հարկ է հաս կա նալ ու ամ րա գրել, 
որ այդ կերպ` ոչ ամ բող ջա կան, այլ̀  սոսկ զգա յա կա նին հա մա չափ մտքի քննու
թյամբ հաս կաց վող ու ներ կա յաց վող պատ մու թյու նը ու նաև հայոց պատ մու
թյու նը դեռ միայն ժա մա նա կային առանց քի ու տե ղի «վ րա» և ան վան «ներ քո» 
մեկնված, վա վե րա կա նա ցած և ուրեմն` կոնկ րե տա ցած պատ մու թյան մար
մինն ու … դին է: 

322 Տեր-Միքելեան Ա., Յառաջաբան – Հայստանեայց Եկեղեցին եւ Բիւզանդական ժողովոց պարա-
գայք, Մ., 1892, էջ Ա:
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Ե թե ան գամ միտ քը քննու թյան է առնում «պատ մու թյան մար մի նը», ապա` մտքի 
զգա յա կա նա չափ ը նդ գր կումն իր քննու թյան առար կայի, ը ստ է ու թյան, մաս
նա չափ է բուն մտքի կոչ ման ու կա րո ղու թյան ու հենց իս կու թյան հա մե մատ, 
թե` ինչ պի սի ը նդ գրկ մամբ ու նույ նո րոշ մամբ կա րող է սկզբուն քո րեն տե սա նել ու հաս-
կա նալ միտ քը «պատ մու թյան մար մի նը»: Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց»-
ում հայ ինք նու թյունն ու հայոց կյան քը հաս կաց վում է մտքի բա նա կան բնու թյան բուն 
կոչ մա նը, իս կու թյանն ու կար գին մատ չե լի և հա սու ամե նայն հնա րա վո րու թյամբ, ուս-
տի և̀  մտքի տե սո ղու թյու նից (մտքի կո չու մի ու պո տեն ցիայի հա մե մատ զգա յա կա նի 
մաս նա չա փու թյան պատ ճա ռով) դուրս մնա ցյալ և, այ նուա մե նայ նիվ, պատ մու թյան 
«մար մի նը» բաղ կաց նող̀  իրա դար ձու թյուն նե րի ոչ-հա մա ժա մա նա կյա կա պակ ցու-
թյուն նե րով ևս հաս կաց մա նը մատ չե լի ու խորհր դա ծե լի դար ձող «պատ մու թյան հո
գու» իս կու թյամբ ու իմաս տու թյան խորհր դով:

17. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան դի տա վո րու թյու նը, ը ստ որի̀  պատ մե լի են 
դիտ վում և որ պես պատմ ված հյուս վում հայոց մե ծաց ինք նու թյու նից ու կյան քից, ը ստ 
նրանց կա րո ղու թյան ու ջան քի, ճշմար տու թյան ու բա րու ար դա րու թյա նը պատ կա նա-
վոր̀  «ա մե նայն առա քի նու թյան և ուղ ղու թյան գոր ծե րը»323, ամենևին էլ կա մա յա ծին 
ևկամ ինք նա կամ չէ324: 

Ի մաս տու թյան և բա րյաց ուսում նա սեր ամե նայն ըն թեր ցող և-կամ հե տա զո տող̀  
միա խոր հուրդ ու հա մա միտ, կա րող է հաս կա նալ, որ Սա հակ Բա գրա տու նու մա-
սին Մով սես Խո րե նա ցու̀  դրվա տան քով ասա ցյալ ամե նայն առա քի նու թյուն նե րը, թե` 
պատ մու թյան խնդրի հայց մա նը չա փա վոր մո լու թյամբ հե տա մուտ` ան հատ նում ցան-
կու թյամբ ու գե ղե ցիկ մտա ծու թյամբ խո հա կա նու թյան կայ ծա կը վառ և բոր բոք պա-
հե լով, առ կա տա րե լու թյուն ձգ տող առա քի նու թյամբ է նա զար դա րում իր բա նա կա-
նու թյու նը325, որ չափ վե րա բե րում է պատ մու թյան հայ ցոր դին, այն չափ ու առա վել վե-
րա բե րում է` հայ ցե լի ու փա փա գե լի այդ խնդիրն, ը ստ աստ վա ծային շնոր հի ու նաև 
մարդ կային սի րո ու ջան քի ամե նայն կա րո ղու թյան` նույ նիսկ ծե րու նա կան հա սա կում, 
իմաս տու թյամբ կա տա րու մի բե րող սուրբ ճգ նա վոր հոգևո րա կան այր̀  Պատ մա հոր 
ան ձին: Խո րե նա ցու հա մար հայոց ինք նու թյան ու կյան քի բա րե կար գու թյան խնդրին 
ուղղ վա ծու թյունն ավե լին է, քան սոսկ մտա հո գու թյուն: Հոգևոր բա րե նո րո գու
մի սերմ նա ցա նու թյան ու իրա գործ ման նպա տա կային խնդրի նկատ մամբ, սոսկ 
մտա հո գու թյու նից առա վել, «գե ղե ցիկ և չա փա ւոր» այս տեն չու մը326 «չա փա ւոր մո-

323 Հմմտ. Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 186, տ 11:
324 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 57:
325 Հմմտ. նույն տեղը, էջ 6:
326 Մովսես Խորենացին այսկերպ է արտահայտվում Հայոց Պատմությունը, որում և` Հայոց Մեծաց 
ծննդաբանությունն ու բովանդակ ազգաբանությունը գրելու խնդրո հայցման առնչու թյամբ Սահակ 
Բագրատունու տենչումի ու մտածության մասին` «…գեղեցիկ և չափաւոր մոլութեամբ յայսոսիկ 
մոլեալ և զակատեալ» (Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6): Նմանակերպ է 
արտա հայտվում նաև Դավիթ Անհաղթն իր «Սահմանք իմաստա սիրու թեան» աշխատության առաջին 
ասույթում` «…ողջախոհ իմն մոլութեամբ…», լրումի բերելով ասվածը նաև հաջորդող տողերով, 
այդկերպ ներածելով իր ուսուցանությունը մարդ կային բանական հոգու բնության եռամասնյա 
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լու թե ամբ»327, հոգևոր ախոր ժու թյամբ328, բա նա կանն առա քի նաց նող և, ը ստ մարդ-
կային կա րո ղու թյան, կա տա րե լու թյունն աստ վա ծա նմանու թյան առինք նող խո հե մու-
թյամբ329 հա մա կել է նրա ինք նու թյունն ու ողջ կե ցո ղու թյու նը̀  խոր հուր դը, բա նը և գոր-
ծը, որով և հնա րա վոր է դառնում Պատ մա հոր եր կուս տեք̀  անինք նա կամ ու հոգևոր 
և՛ կե ցո ղու թյու նը, և՛ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը` պատ մու թյան հոգևոր հայե ցա կար գը 
և, ար տա հայտ վե լով Մարկ Բլո կի հաս կա ցու թյամբ̀  «պատ մու թյան գոր ծը»: 

Կա րե լի է ամ րա գրել, որ աստ վա ծային իմաս տու թյանն ուսյալ ու խո հե մու թյամբ̀  ի 
բա րին կար գա վո րու թյամբ ներկրթյալ է ներ կա յա նում նրա եր կում նաև պատ մու թյան 
խոր հուր դը, բա նը և գոր ծը: Մարդ կային ու ազ գային կյան քում ներ կա` հոգևոր առա քի-
նու թյուն ներ իրեն ցում բո վան դա կող գոր ծե րի իմաս տու թյուն նե րի «բա զու մը ժո ղո վյալ 
ի մի»̀  գրա վոր հյուս ման դի տա վո րու թյամբ (պատ մու թյան իդե այի մտո վի տե սա նու-
թյամբ) է կյան քի կոչ ված և այդ կոչ մա նը հա մա պա տաս խա նու թյամբ է (այ սինքն` 
ը ստ դի տա վո րու թյան` կեր պա րա նու մով ու կա տա րու մով է) իմաս տա վոր ված նրա 
պատ մու թյան գո յու թյու նը, որը սոսկ դեպ քե րի պատ մու թյուն չէ և ոչ էլ կողմ նա
կի ու կա մա յա կան հե տաքրք րու թյամբ ու որո նու մով ժո ղո վյալ̀  եղե լու թյուն նե րի ու 
գոր ծե րի սոսկ նկա րա գրա կան հա ղոր դում:

18. Հայոց կյան քի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաստ ներն ու իմաս տու թյան 
խոր հուրդ ներն ի մի հյու սող իր պատ մա կան եր կում նրա դի տա վո րու թյու նը և ըստ 
այդմ` կեր պա րա նումն ու կա տա րումն է` ամե նայն բա րյաց ու առա քի նու թյան գոր ծե-
րը հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ ներ կա յաց նել որ պես հենց այդ պի սին` 
դրվա տող գնա հատ մամբ հան դերձ, և, ը նդ հա կա ռա կը, իմաս տու թյան, ամե նայն 
առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան առու մով` թե րու թյան, թյու րու թյան և իրենց կոչ-
ման իս կու թյու նից այ լա կերպ վա ծու թյան գոր ծերն իրենց հեր թին հաս կա նալ ու մեկ-
նա բա նել որ պես հենց այդ պի սին` նշա վակ մամբ հան դերձ:

Ն րա աշ խա տու թյան մեջ մարդ կային, որում և` կոնկ րե տա բար հենց հայոց, ինք նու թյան 
կյան քի բո վում ամե նայն առա քի նու թյան և ուղ ղու թյան գոր ծե րի հետ մեկ տեղ պատմ վում է նաև 
ոչ աստ վա ծա սեր ու մար դա սեր և այ սու̀  ոչ առա քի նի, այլ̀  բաս րե լի կա յաց ման, անինք նու թյան 
և-կամ ինք նօ տա րու թյան` հա վա տու րա ցու թյան ու դա վա ճա նու թյան, այ լի ու այ լոց հետ ան հո-
գա ծու հա մա կե ցու թյան, իր և այ լոց ինք նու թյանն ու կյան քին հո գես պան` մեղ քու սույց ու ոչն-
չա րար մշա կույ թի, հո գե կե ցույց մշա կույ թով անուս ու ան կիրթ ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի 
իրա դար ձու թյուն ներ ու գոր ծեր: Իր եր կով աս ման բեր վող իմաս տում պա րու նա կյալ իմաս տու-
թյան խորհր դում և այն լրու մի ու բո վան դակ կա տա րու մի հա սու նաց նող ու եզե րող Ող բում նա 
հայ ազ գի կյան քի բո վան դակ եղե լու մից, ար դարև, պատ մում է նաև անիս կա կան ու անինք

զորությունն առաքինություններով` ի բարին կար գա վորությամբ, և կատարյալ լրումով` տեսական 
ու գործնական իմաստասիրությամբ զար դարելու խնդրակարգի ու տեսության վերաբերյալ (տե՛ս 
Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստա սիրու թեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. 
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 29): 
327 Հմմտ. Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6:
328 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 5:
329 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 6:
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նա կան գո յու թյան իրա դար ձու թյուն ներ ու գոր ծեր, երբ մեծն ու իշ խա նա վո րը և-կամ հոգևո-
րա կա նը, քա ղա քա ցին ու ռա մի կը, վար դա պետն ու աշա կեր տը… որ պես այդ պի սին էին իրենց 
նա խա կոչ վա ծու թյամբ, սա կայն ոչ իրենց ինք նու թյան, հո գե-, մտա- ու ձե ռա կերտ «մ շա կույ թի» և 
բո վան դակ կեն սա կեր պի իս կու թյամբ:

Ն րա պատ մա կան ու գի տա կան աշ խա տու թյու նում պատ մա գի տա կան հայե ցա-
կարգն այն պի սին է, որ պատմ վում է նաև այդ բո լո րը, սա կայն, գի տա կա նու թյու նը 
հաս կա նա լով ոչ սոսկ Ա ստ ծուց ու բա րուց օ տա րա ցած, հոգևոր ու բա րո յա կան ար
ժե կողմ նո րո շու մից չե զոք «գի տա կան» դա տո ղու թյուն նե րով, երբ այդ կերպ 
ը մբռնված գի տա կա նու թյամբ, ար դեն իսկ գի տա կա նու թյան այդ սկզբուն քի տե սան-
կյու նից` բաս րե լին, խո տե լին ու մեր ժե լին որ պես այդ պի սին հաս կա նալն ու մեկ նո ղա-
բար բնո րո շե լը դառնում է ան հնար:

 Հարկ է նկա տել ու ամ րա գրել, որ և՛ միջ նա դա րի, և՛ հե տայ նու սուրբ հայ րե րի գի-
տա կան ժա ռան գու թյա նը բնո րոշ ու ը նդ հան րա կան է այն, որ բո լոր այդ ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րում իր ար տա հայ տու թյու նը գտած միտ քը և նրա նում գի տա կա նու թյու նը 
տա րան ջատ չէ բա րո յա կան ար ժե կողմ նո րո շու մից: Ոչ միայն կոչ մամբ, այլև բո վան-
դակ իս կու թյամբ̀  քրիս տո նե ա կան տեքս տային մշա կույ թում իր կեր պա ռու թյու-
նը գտած միտ քը̀  առ Ա ստ ված ճշմար տու թյամբ հա վա տա ցյալ, հու սա ցյալ և 
սի րով խո նար հյալ, բաց ու հա ղոր դա կից, այ սու և` իրի է ու թյա նը մեր ձե ցյալ̀  
հա սու ու ըն կալ իր կա տա րու մով` հենց է ա կից, իր բո վան դակ դի տա վո րու թյան, 
կեր պա րա նու մի ու կա տա րու մի մեջ աստ վա ծա սի րու թյան ու մար դա սի րու թյան վրա 
հիմ նա ցյալ միտք է: Ա մե նայն կամ որևի ցե գոյի գո յու թյան իս կու թյու նը բա ցա հայ տող 
իմաստը (իմա` իմաս տու թյունը) ուսում նա սի րող ու մեկ նող սուրբ հայ րե րի աշ խա-
տու թյուն նե րում միտ քը̀  իս կու թյուն բա ցա հայ տող իր գի տա կա նու թյամբ, նաև բա րու 
և բա րո յա կա նի հայե ցա կե տից գնա հա տող միտք է: Ա. Գուրևի չը գրում է. «Ան շուշտ, 
պատ մու թյու նը հա րում է բա րո յա կան գի տու թյուն նե րին, և իրենց հե տա զո տու թյուն նե-
րի առար կայի սե փա կան գնա հա տա կա նը լիո վին պատ մու թյու նից բա ցար կել պատ-
մա բան նե րին չի տր ված»330:

 Լու սա վոր չու թյու նից ի վեր ու նաև ժա մա նա կա կից հե տա զո տո ղին կա րող է թվալ, 
թե ճշմա րիտ գի տա կա նու թյան սկզբուն քին հա մա պա տաս խան չէ և առնվազն վի ճա-
հա րույց է գի տա կան բնո րո շել ար ժե քային դա տո ղու թյուն նե րը, պատ մա կան աշ խա-
տու թյու նում բա րո յա կան գնա հա տա կան իրեն ցում ար տա հայ տող մտքե րը, որոն ցում 
բա րո յա կա նու թյան առու մով դրվա տե լի ու առինք նող և-կամ նշա վա կե լի ու խո տե-
լի են հաս կաց վում ու մեկնվում մարդ կային ինչ-ինչ ը նտ րու թյուն ներ, տե սա կետ ներ, 
խոս քեր ու արարք ներ: Հարկ է, սա կայն, տար բե րել գի տա կա նու թյան` ըն թեր ցո ղի 
և-կամ հե տա զո տո ղի ժա մա նա կա կից ը մբռ նու մը հե տա զոտ վող ժա մա նա կաշրջա նի 
և հենց տվյալ հե ղի նա կի ը մբռ նու մից: «Պատ մա բա նի բա րո յա կան պա տաս խա նատ-
վու թյու նը, – գրում է Ա. Յա. Գուրևի չը, – նաև այն է, որ պես զի պատ մու թյան նա խորդ 

330 Гуревич А. Я., Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства, М., 1990, с. 7.
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ժա մա նա կաշրջան նե րը չտես նի որ պես զար գաց ման առա վել ստո րին որևէ աս տի-
ճան: Պատ մա բա նը չի կա րող ան ցյա լին հայել բարձ րից, նա ձգ տում է հա վա սա րու-
թյան կար գով երկ խո սու թյուն սկ սել հե տա զոտ վող տեքս տե րը ստեղ ծող մարդ կանց և 
նրանց ժա մա նա կա կից նե րի հետ»331: Այս տեղ կա րե լի է ավե լաց նել, որ դա պատ մա-
բա նի ոչ միայն բա րո յա կան պա տաս խա նատ վու թյան, այլև նրա մո տեց ման հենց գի
տա կա նու թյան ցու ցա նիշ է: Հա կա ռակ դեպ քում` պատ մա բա նի մո տե ցումն իրեն 
ժա մա նա կա կից կյան քի իրո ղու թյուն նե րից ու նաև պատ մա կան տեքս տից իրեն «դի-
մող» իս կու թյա նը կա րող է լի նել ոչ ադեկ վատ բա ցու թյամբ և, ը ստ է ու թյան, գի տա
կան ու ար ժե քային դա տո ղու թյուն նե րի փոխ հա րա բե րակ ցու թյան վե րա բե րյալ 
մեր ժա մա նա կա կից ը մբռ նում նե րի ոչ միան շա նակ, այլ̀  եր կա կի հնա րա վո րու թյու-
նից` մի մյանց հա կա դրո ղի ու հենց փոխ բա ցա ռո ղի ը նտ րու թյան իր կան խա դա-
տու թյամբ միայն թույլ կտա իրե նում «լ սե լի» լի նել հաս կաց ման ար ժա նի իս կու թյու նը 
հայ տող իմաստն ու իմաս տու թյու նը, ար դյուն քում` իր հո գու «ուն կին»̀  «անլ սե լիու-
թյան» ու մտքին` «ան տե սու թյան» և հենց թյուր հաս կաց ման մատ նե լով կյան քի իրո-
ղու թյուն նե րում ու նաև պատ մա կան տեքս տում և-կամ տեքս տով աս վա ծում ներ-
կա իս կու թյու նը: Նկա տենք, որ կա րե լի է և պատ մա բան-հե տա զո տող նե րը, ինչ պես 
նաև ամե նայն ըն թեր ցա սեր ու ուսում նա սեր ան ձինք կա րո՛ղ են այդ նույ նը ուսա նել 
հենց Մով սես Խո րե նա ցու տեքս տից, որում Պատ մա հայ րը, պատ մե լով նաև հայոց 
ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի հե ռա վոր ժա մա նակ նե րի եղե լու մը մինչ Քրիս տո-
սի ծնունդը և ապա` մինչ իր սե փա կան ժա մա նա կաշրջա նը, հայոց ինք նա կե ցու թյան` 
ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի, մեջ տեղ գտած արատ նե րով լե ցուն` իրեն ժա մա նա կա-
կից որա կը չի ներ կա յաց նում որ պես քա ղա քակրթա կան` բա րո յա կան, տն տե սա կան, 
քա ղա քա կան, մշա կու թային ու գի տա կան առու մով «բարձր» և հենց պատ վան դան, 
այլ̀  նույ նիսկ ող բեր գա կան: Հայոց ինք նա կե ցու թյան որ պի սու թյու նում նախ կի նի և 
արդ (V դ.)` գու ցե նաև ան ցյա լի ու կո րու սյա լի նկատ մամբ նրա վե րա բեր մուն քը, մո-
տե ցու մը բարձ րա հո նու թյան կեց ված քով չէ, այլ̀  իմաս տու թյան և ամե նայն բա րյաց 
ու առա քի նու թյան հաս կաց ման ու մեկ նո ղա կան հյուս ման ձգտ մամբ: «Պատ-
մու թյու նը չպետք է դաս տիա րա կի սե փա կան գե րա զան ցու թյան զգա ցում, այն պետք 
է կրթի փոխ հաս կաց ման: Ոչ թե դա տել, այլ̀  հաս կա նալ, այդ պի սին է պատ մա բա նի 
նշա նա բանն ը նդ հան րա պես (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.) և հատ կա պես XX դ. վեր ջի պատ մա-
բա նի»,– գրում է հայտ նի միջ նա դա րա գե տը332` վե րաս ման բե րե լով մեկ այլ հայտ նի 
միջ նա դա րա գե տի̀  Մարկ Բլո կի միտ քը333, կես դար ան ց ևս նշա նա կա լի տես նե լով այդ 
բա նաձևը ը նդ հան րա պես` պատ մա գի տու թյան և կոնկ րե տա բար̀  հենց միջ նա դա րա-
գի տու թյան հա մար:

 Կա րե լի է ամ րա գրել, որ Մով սես Խո րե նա ցու ար ժե քային դա տո ղու թյուն նե րը 
հայտ նա ցույց են անում նաև այն, որ նրա եր կում պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է 

331 Նույն տեղում, էջ 9:
332 Նույն տեղում:
333 Տե՛ս М. Блок, Апология истории, М., 1986, с. 79-82:
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որ պես ապր ված գի տե լիք, որը հու մա նի տար ու սո ցիա լա կան և հենց պատ մա կան 
գի տե լի քի ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի սկզբունք է ձևա կերպ վում Վ. Դիլ թայի̀  հեր-
մենև տի կան որ պես «ո գու մա սին գի տու թյուն նե րի» համ ընդ հա նուր մե թո դա բա նու-
թյուն առա ջա դրող հայե ցա կար գում: Ի նչ պես և գրում է Մ. Ա բե ղյա նը, Խո րե նա ցին 
«ապ րում է իր գրա ծը, և այդ է հենց ազ դում ու գրա վում և նույ նիսկ հմա յում. ըն թեր ցո-
ղը հա մակ վում է նրա զգա ցու մով»334: 

Մարդկային կյանքի եղելությունների, որում և̀  իրադարձությունների ու գործերի, 
ընդհանուր կենսակարգի ու անձնավորյալ կենսակերպի, մշակույթի ու ստեղծարար 
գործունեության իսկությունը հայտող իմաստի ու իմաս տու թյան խորհուր դի իր բա-
ցա հայ տու թյուն նե րում ու նաև արժևո րող գնա հա տա կան նե րում Մով սես Խո րե նա ցու 
պատ մա գի տա կան միտ քը և բա րո յա կան գնա հա տա կան նե րը կա մա յա ծին ու սուբյեկ-
տիվ չեն, ինչ պես և ինքն է նշում335, և ոչ էլ այդ առու մով ու այդ կերպ` ը ստ թվա ցյա լի 
ու կար ծե ցյա լի դա տող, այլ̀  ը ստ աստ վա ծային քրիս տո նե ա կան իմաս տու թյան և հենց 
ար դա րու թյան, ավե տա րա նա կան և հենց տե րու նա կան այն խոս քի հա մա ձայն, թե` 
«Մի՛ ը ստ աչս դա տիք, այլ̀  ուղիղ դա տաս տան արա րէք»336: Հայոց ինք նու թյան, մշա-
կույ թի ու կեն սա կեր պի եղե լու մի իս կու թյունն ու խոր հուր դը հայ տող նրա պատ մու թյան 
մեջ մտքի գի տա կա նու թյունն ու արժևո րող գնա հա տա կան նե րը միա հյուս ու հենց մեկ-
միաս նա կան են` ը ստ իր ժա մա նա կի քրիս տո նե ա կան գի տու թյան սկզբունք նե րի: Նրա 
մտքե րը, ը ստ քրիս տո նե ա կան իմաս տու թյան, պատմ վող մարդ կային իրո ղու թյուն նե-
րի (պատմ վող ը նտ րու թյան, մտքի, խոս քի ու գոր ծի) որ պես այդ պի սին իրենց եղե լու-
թյան իս կու թյան, ար ժե քի ու խորհր դի նախ ընտ րե լիու թյունն ու խո տե լիու թյու
նը հաս կա ցող ու մեկ նող և այս կերպ` հենց ցու ցա նող են: Եվ նրա պատ մո ղա կան 
միտքն ու բո վան դակ պատ մու թյու նը ը նդ հան րա պես` մարդ կային և կոնկ րե տո րեն` 
հայոց ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի հա մար կե նա րար, հո գե կե ցույց բա րյաց, իմաս տու-
թյան, ամե նայն առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան հնա րա վո րու թյան ու ար մա տա-
վոր ման, ձեռք բե րու մի ու կորս տյան, ինչ պես նաև ոչն չա րար, հո գես պան չա փա զանց 
մո լու թյուն նե րի ու չա րյաց, անի մաս տու թյան ու արա տա վո րու թյան չա փա վոր ու բա
րեն պա տակ ցու ցա նու թյուն և հենց «յան դի ման կա ցու ցա նու թիւն» է «ա չաց մտաց» 
ամե նայն «ըն թեր ցա սէ ր»-ի ու իմաս տու թյան «ու սում նա սէ ր»-ի:

 Գի տա կա նու թյու նը և նրա նում ան հրա ժեշտ, հիմ նա րար ու որ պես այդ պի
սին կա յաց նող իմաս տու թյու նը, այս պի սով, նա հաս կա նում է ոչ թե գի տա կան ու 
ար ժե քային դա տո ղու թյուն նե րը փոխ բա ցա ռող ու տա րան ջա տող սկզբուն քով, 
այլ̀  ը նդ հա կա ռա կը, հաս կա նում ու սահ մա նում է, դրանք նույն պես և առա ջին հեր-
թին հենց դրանք առն չե լով Ա ստ ծուն` Ճշ մա րիտ Գոյին, Բա ցար ձակ Ճշ մար տու թյանն 
ու Բա րուն, և այդ պի սով, գի տա կա նու թյունն ու նրա նում իմաս տու թյու նը հաս

334 Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն – Երկեր, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1968, հ. Գ, 
էջ 319:
335 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 57:
336 Յովհ, Է, 24 – Աստուածաշունչ Մատեան, Հայաստանի Աստուածաշնչային Ընկերութիւն, Մեծ 
Բրիտանիա, 1997:
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կա նում է առա վել և հենց ան սահ ման ըն դար ձա կու թյամբ ու խո րու թյամբ, այ
սինքն` հա վա տի ու մտքի ճշմար տու թյուն նե րի ոչ թե հա կա դրու թյամբ, այլ̀  
խա ղա ղու թյամբ ու ներ քին միաս նու թյամբ: Այս կերպ ար դեն ու այլևս ոչ աշ
խար հի իմաս տու թյամբ, այլ̀  ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, ուսյալ աստ վա ծային 
իմաս տու թյան, ս. Մով սես Խո րե նա ցին հայ ազ գի ու մե ծաց ինք նու թյան, կյան քի ու 
մշա կույ թի և բո վան դակ կեն սա կեր պի եղե լու մի մեջ, որ պես նշա նա կա լի, պատ մում է 
ոչ միայն առինք նող ամե նայն բա րին ու առա քի նին, այլև վե րոն շյալ խո տե լին ու մեր-
ժե լին և պատ մում է դրանք իմաս տու թյան, բա րու, քա ջու թյան ու ամե նայն առա քի նու-
թյան «պի տոյ»ի առու մով սահ մա նյալ չա փով և պատ ճառնե րի բա ցա հայ տու
թյամբ:

Ն րա դի տա վո րու թյունն է` «պի տոյ»-ի տե սան կյու նից սահ մա նյալ չա փով պատ մել 
հայոց կյան քում նշա նա կա լի եղե լա կա նու թյուն դար ձած ոչ միայն բա րի, այլև ան բա-
րի ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի իրա դար ձու թյուն ներ ու գոր ծեր, այդ պի սով, ան-
բա րու, չա րի ու անի մաս տու նի հա մե մա տու թյամբ և պատ ճառնե րի ու հետևանք նե րի 
հայտ նա ցուց մամբ̀  ըն թեր ցա սեր և ուսում նա սեր ամեն քին վերս տին կո չե լով իմաս տու-
թյան ու ամե նայն բա րյաց` իրենց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի կա յաց ման բո վան-
դակ խնդրա կար գում: Ի մաս տուն հաս կաց մամբ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ̀  նրա 
եր կում նաև պատմ վում է հայոց կյան քում նշա նա կա լի ան բա րին, պատմ վում այն կերպ 
ու այն չափ, որ դրանց պատ մու մը չլի նի ունակ իրե նով մեղ սա գոր ծու թյան ու չա րու թյան 
ներկրթել ըն թեր ցող ներ կա ու հե տա գա սե րունդ նե րին, այլ̀  բա ցա հայ տի այդ կերպ 
ինք նու թյան, կյան քի ու ան մշա կույ թի, այ սինքն` չա րա մշակ հո գե-, մտա-, ձե ռա-կեր տի, 
ը նդ հա կա ռա կը, մարդ կային ու ազ գային բո վան դակ կյան քում ամե նայն բա րին, որում 
և̀  հենց ամե նա մարդ կայի նը` բա նա կան հո գին, ոչն չող բնույ թը337:

 Խո րե նա ցու դի տա վո րու թյունն է` հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի̀  իրեն 
հայտ նի բո վան դակ եղե լու մից, վե րի նը խոր հող ու վե րա բա նող (ա նա գո գիա) 
հաս կաց մամբ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ` արժևո րող ու նաև այ լոց ար ժե
կողմ նո րո շող իմաս տու թյամբ և իր կոչ մամբ ու իս կու թյամբ, ար դարև, գի տա

337 Նկատելի է, որ սուրբ հայրերի աշխատություններում, երբ պատմվում է որևէ արատի, մեղքի, 
աղանդների ուսմունքների մասին, դրանք ներկայացվում են ոչ ամենայն իրենց մանրամաս նությամբ: 
Նրանց երկերում այդ ամենը ներկայացվում է մասնակիորեն և սոսկ այնչափ, որչափ անհրաժեշտ է 
դրանց կործանարար բնույթն ու մերժելիությունը հասկանալ ընձեռելու և քննարկվող խնդիրների 
առնչությամբ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու քրիստո նեական ուղղադավան ուսմունքի ճշմարիտ, 
հոգեկեցույց ու կենարար դավանությունն ու բովանդակ վարդապետությունը` մեկնողաբար բացորոշ 
լուսաբանությամբ հանդերձ հավա տացյալ անձանց մատուցելու, որով և` նրանց ինքնությունն ու 
կենսակերպն, ըստ կարողու թյան, ավետարանական իմաստության կատարելագործելու համար: Եվ 
պատմվում է մասնակի ու ըստ անհրաժեշտության` նվազագույն չափով, քանզի խոստովանության 
ու զղջումի դիտավորությունից անդին` մեղքերի պատմումը կարող է նաև գայթակղության հնարա-
վորու թյուն ընձեռել անպատրաստ ընթերցողի հոգուն և լինել կորստյան առիթ ու պատճառ: Այդ իսկ 
պատճառով` մեղքերի պատմումը և հատկապես` հաճույքով ներկայացումն այլոց, որպես մեղքուսույց 
հնարավորություն ու առավել ևս` նպաստավորություն, սուրբ հայրերի կողմից բնորոշվում ու նույնպես 
դասվում է սոդոմական մեղքերի շարքում, որից, նկատենք, զերծ չէ ժամանակակից հասարակությունն 
իր ավաղելի հոգևոր «արթնությամբ», այլ` ընդհակառակը, և՛ կամա, և՛ ակամա, մասսայական հաղոր-
դակցության բոլոր միջոցներով ու նաև գրականությամբ այդ իրագործվում է ժամանակակից կյանքում:
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կա՛ն դա տո ղու թյուն նե րով պատ մել իմաս տու թյան ու ամե նայն առա քի նու թյան օգ-
տա կարն ու պի տա նին: Այդ կերպ` իմաս տուն Պատ մա հոր, որ պես ոչ սոսկ պատ մի չի, 
այլ̀  աստ վա ծա սեր ու մար դա սեր ան ձի, հոգևո րա կա նի, իմաս տա սի րող ու աստ վա ծա-
բա նող պատ մա բա նի և իր աշ խա տու թյան դի տա վո րու թյու նը, կեր պա րա նումն ու կա-
տա րումն է, ը ստ իր ու նաև ըն թեր ցո ղի սի րո ջան քի ու կա րո ղու թյան, իմաս տու թյան, 
բա րու և ամե նայն առա քի նու թյան «պի տոյ»-ի բո լո րա պա տում սերմ նա ցա նու թյամբ ու 
սեր մըն կա լու թյամբ̀  կո չել ու ուղ ղոր դել առ այն և ուրեմն` նպա տա կում ուսու ցա նել 
նույն այն, ին չը կա րող է, աստ վա ծային կա մոք, ուսու ցա նել հենց ին քը` ճշմար
տու թյունն ու բա րին` մարդ կային կյան քում հնա րա վոր իր ներ կա յու թյան և 
հենց հայոց կյան քում կե նա գործ վա ծու թյան, նաև մարդ կային կա րո ղու թյա նը 
հա սու ու ըն կա լե լի լի նե լու իր խո րու թյան, կեր պի ու չա փի մեջ:

19. Դի տա վո րու թյու նը հայտ նա ցույց է անում «պատ մու թյան կա րի քի» և «պատ
մու թյան հո գա ծու թյան» ֆե նո մեն նե րը, որոն ցով և կյան քի է կոչ վում պատ մա տե սա-
կան այդ պի սի աշ խա տու թյու նը: Պատ մա գրու թյան հոգևոր ախոր ժու թյու նը338, սի րո 
ջանքն ու աշ խա տու թյու նը339, որոնց մա սին իր եր կի ըն թեր ցո ղի հետ, որ պես մեր ձա-
վո րի, ան կեղ ծո րեն կիս վե լով` ոչ մեկ ան գամ խոս տո վա նում է Մով սես Խո րե նա ցին, և 
հենց եր կի ստեղ ծու մը, ը ստ է ու թյան, ար տա հայ տու թյունն է նաև «պատ մու թյան կա-
րի քի», ար տա հայ տու թյունն է ոչ թե որևոր սուտ առաս պել նե րի340, այլ̀  հենց ճշմար-
տա պատ մու թյան (այ սու և̀  գի տա կան պատ մու թյան) «պէտք»-ի ու «կա րօ տու թե ան»̀  
և՛ բուն կեն սա կեր պի, և՛ հայոց հոգևոր կյան քի ու մշա կույ թի իմաս տու թյամբ կազ-
մա կերպ ման հա մար: Ա հա վա սիկ, հայոց պատ մու թյան ստեղ ծու մը, որ և «փոյթ ան-
ձին կա լաւ» սուրբ հայ րը, նույն հենց «պատ մու թյան հո գա ծու թյունն» է, որի է ա կան 
ան հրա ժեշ տու թյան, ինչ պես նաև ազ գի իշ խան նե րի անի մաս տա սեր մտաց, վար քի 
ու բար քի պատ ճա ռով` բա ցա կա յու թյան մա սին նույն պես գրում է նա իր եր կում341: 
«Պատ մու թյան կա րի քում» սկզբուն քո րեն ար տա հայտ վում է ներ կայի կա րի քը` ան-
բա րե կարգ, ոչ նախ ընտ րե լիո րեն կար գա վոր ու ստո րան կյալ տվյալ ժա մա նա կա կից 
վի ճա կը, և մարդ կանց ինք նու թյան ու ազ գային կյան քի այ լա կերպ վա ծու թյան հենց 
այդ հա մայ նա պա տում ող բեր գու թյունն է Մով սես Խո րե նա ցին հո գու խո րին ապ րու-
մով, նե րըն թաց հա ռաչ մամբ ու ավաղ մամբ, Ե րե միա մար գա րեին նմա նա ցյալ ող բակ-
ցու թյամբ պատ մում իր աշ խա տու թյան վեր ջում զե տե ղյալ «Ողբ»-ում342:

338 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 5:
339 Հմմտ. նույն տեղը, էջ 12:
340 Հմմտ. «Զի՞նչ քեզ այսոքիկ կարօտութիւնք առասպելք սուտք, կամ զի՞նչ պէտք անմիտ և անհան-
ճար բանից յարմարանք: … Զի՞նչ այսոքիկ կարօտութիւնք. ո՞րպիսի իղձք` անբաղձալւոյ իրիք բաղձալ 
և մեզ յաւելուլ աշխատութիւն» (նույն տեղում, էջ 89):
341 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 6, 9-11:
342 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 358-366: Նախասկզբնական քաոսի գաղափարին ենթակարգված ու նմա նա-
կերպ` սոցիալական քաոսների ծայրահեղ դրսևորումների, այն է` հսկաների ու հետագայում նաև 
աշ տարակաշինության և Խորենացուն ժամանակակից աղետալի ներկայի միջև հայոց կյանքի սոցիա
լական կարգավորության` երբեմն վերընթացի և երբեմն վարըն թացի տեսանկյունից «Պատ մութիւն 
Հայոց» երկի սխեմատիկ ու համառոտ ներկա յացման մասին տե՛ս Mahé A. et J.-P., Introduction – 
Moïse de Khorène, Histoire de l’ Arménie, Gallimard, 1993, էջ 57-59: Ըստ հին հունական ավան դության 



262      Գլուխ 2. Պատմության իդեան Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում

 Մարդ կային սիր տը հո գա ծու թյամբ ու խնամ քով ժո ղո վում, պա հում ու 
պահ պա նում է ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի ան ցյա լի ու ներ կայի բա
րեն շա նակ եղե լու մի հի շո ղու թյու նը343: Պատ մա հայ րը «պատ մու թյան կա րի քին» 
հա սու և այն «լ ցու ցա նող» «պատ մու թյան հո գա ծու թյան» վե րա բե րյալ իր սկզբուն-
քային դիր քո րո շու մը բազ միցս ար տա հայ տում է` իր սերն ու դրվա տան քը հայտ նե-
լով բո լոր նրանց նկատ մամբ, որոնք «փոյթ ան ձին կա լան» պատ մա գրել ու «կար գել 
զյի շա տակս բա նից», որով և «ի ներքս ածել խոր հե ցան օ ժան դա կու թիւնս իմաս-
տից», այս պի սով, գո վե լով «պատ մե լու հանձ նա ռու թյու նը» իմաս տուն նե րի344: Մեկ այլ 
է ջում նա գրում է. «…ար դարև ար ժա նի գո վու թե ան այնք ի թա գա ւո րաց իցեն, որք 
գրով և պատ մու թե ամբ զիւ րե անցն հաս տա տե ալ կար գե ցին զժա մա նակս, և զգործս 
իմաս տու թե ան և զքա ջու թիւն իւ րա քան չիւր ար ձա նա ցու ցին ի վէպս և ի պատ մու-
թիւնս...»345: Եվ ը նդ հա կա ռա կը, իմաս տուն հայ րը պար սա վե լի և կշ տամ բու թյան ար-
ժա նի է գտնում նաև բո լոր նրանց` Հայոց աշ խար հի հա րուստ նե րին ու իշ խան նե րին, 
որ հոգ չտա րան այդ մա սին և ան հրա ժեշտ պի տույք նե րի հայ թայթ մա նը սա տա րող 
հո գա ծու թյամբ հան դերձ, չպատ վի րե ցին իմաս տուն այ րե րին` պատ մել բո լոր ար ժա-
նին. «որք յա ռաջ քան զմեզ և կամ առ մե օք եղեն հա րուստք և իշ խանք աշ խար հիս 
Հայոց, ոչ ը նդ ձե ռամբ ան կե լոց իւ րե անց ար դե օք գտե լոց իմաստ նոց զայս պի սե ացս 
հրա մայե ցին…»346: Նույն այս խնդրի վե րա բե րյալ մեկ այլ է ջում նա գրում է. «… ապա 
ուրեմն ամե նե ցուն մեզ յայտ նի է թա գա ւո րացն մե րոց և այ լոց առաջ նոցն առ ի յի-
մաստն տխմա րու թիւն, և ան կա տա րու թիւն ոգ ւոյն բա նա կա նի»347: Հայոց ինք նու թյան, 
կյան քի ու մշա կույ թի̀  հոգևոր կա տա րե լա գործ մանն ու բա րե կար գու թյա նը նպա տա-
կա մետ գո յու թյան հո գա ցու թյան խնդրա կար գում իմաս տու թյան կա րի քի նկատ մամբ 

եռասկզբունք` մարմնական, հոգեկան, բա նա կան մոտեցման և քաոսայնության-կար գա վորության 
դիխոտոմիայի, «Ողբ»-ի բովան դա կու թյան և մեկ-միասնական իմաստի հիմնային որոշ շերտերի 
բացահայտումների մասին տե՛ս Stepanyan A., On the Basic Idea of The History of The Armenians by 
Moses Khorenats’i – L’ oeuvre de David l’ Invincible et la transmission de la pensée grecque dans la tradition 
armenienne et syriaque: Commentaria in aristotelem Armeniaca – Davidis Opera, vol. 1 (Philosophia 
Antiqua: A Series of Studies on Ancient Philosophy, vol. 116), Leiden . Boston, 2009, p. 183-196.
343 Հարկ է որպես տեսական սկզբունք ամրագրել, որ «իսկության հերմենևտիկայի» և աստ` նաև 
պատմության տեսության ու մեթոդաբանության և պատմափիլիսոփայության բովանդակ խնդրա   կարգի 
տեսանկյունից, կոնկրետորեն` միջնադարագիտական հետազոտությունների ոլոր  տում ևս, խնդրո 
«բանի» որոնումի և ուսումնասիրության իմաստային տեսադաշտի և առ իմաս տություն խորհրդա-
ծության առումով և հենց կյանքի բարենշանակ իրադարձության ու պատմության հարա  բերակցության 
առնչությամբ` կարող են ուշագրավ և մտքին ազդակ (իմ պուլս) հաղորդող նշա նակություն ունենալ ոչ 
միայն գիտական մենագրություններն ու հոդ ված ները, այլև մշակութային բազմաբնույթ տեքստեր` 
բանաստեղծություններ, առակ ներ, երգեր և այլն, քանզի այդ ամենում ևս մարդկային բանական հոգու 
և մտքի զորությամբ յուրո վի հետազոտվում ու անկեղծության հասնելու անհրաժեշտ պարագայում` 
նշանակալի «բան» աս ման է կոչվում կյանքի` մարդկային ապրմանն ու վերապրմանը և հենց մտա-
ռությանը մատչող իսկություն: Մասնավորապես, «պատմության դիտա վորության» սույն հետազո-
տությունում վերո բերյալ բանաձևում արտահայտվող իմաստի առումով` հիշարժան է ռուսական 
երգերից մեկի ուշագրավ հետևյալ տողը` «… Сердце бережно память о прошлом хранит»: 
344 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6:
345 Նույն տեղում, էջ 10:
346 Նույն տեղում, էջ 6, տե՛ս նաև էջ 9-10:
347 Նույն տեղում, էջ 10:
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մեր առաջ նորդ նե րի, թա գա վոր նե րի, իշ խան նե րի ու հա րուստ նե րի ան զգա ու ան սեր և 
ոչ հա սու հո գու ու բա նա կա նու թյան մա սին գրե լով այդ տո ղե րը, Պատ մա հայրն առա-
վե լա չափ է տես նում նե րըն թաց հա ռա չան քի, ավաղ ման ու ներ քին ցա վի այս կա ցու-
թյու նը, աստ վա ծային շնոր հով ու ար թուն հս կո ղու թյամբ տե սա նե լով և՛ իմաս տու թյան 
ու ամե նայն առա քի նու թյան հոգևոր կա րի քը ազ գի կյան քում, և՛ Ա ստ ծո բա րե րար 
ու ողոր մած նա խախ նա մու թյամբ հի շա տա կու թյան և ուսա նու թյան ար ժա նի այդ պի-
սի գոր ծե րի ներ կա յու թյու նը հայոց կյան քի նախ կին ու նաև այժ մյան եղե լու մի ողջ 
ըն թաց քում, թեև̀  առա վել պո տեն ցիա յում և ի հա մե մատ վեր ջի նիս` նվազ իրա գործ-
ման մեջ: «Զի թէ պէտ և եմք ածու փոքր, և թուով յոյժ ը նդ փո քու սահ մա նե ալ, և 
զո րու թե ամբ տկար, և ը նդ այ լով յո լով ան գամ նուա ճե ալ թա գա ւո րու թե ամբ` 
սա կայն բա զում գործք արու թե ան գտա նին գոր ծե ալ և ի մե րում աշ խար հիս, և 
ար ժա նի գրոյ յի շա տա կի, զոր և ոչ մի ոք ի նո ցա նէ պէտ յան ձին կա լաւ մա տե
նա գրել»348:

20. Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նում` հայ րե նա կան ու նաև ար տերկ րյա, բա-
նաձև ման բազ մա տե սակ իր հո լո վում նե րով շրջա նառ վող այն միտ քը, թե` Մով սես Խո-
րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կարգն ու պատմ վող բո վան դա կու թյու նը զերծ են 
աստ վա ծա բա նա կան ուղ ղորդ վա ծու թյու նից, ը ստ իս, տեքս տին տա րա ձայ նող հաս-
կա ցում և, ը ստ է ու թյան, զուտ կար ծո ղա կան միտք է349: Ա ռա վել խո րու թյամբ հաս կա-
նա լու հա մար, թե ինչ է նշա նա կում հե տա զո տա կան գրա կա նու թյան մեջ ար տա հայտ-
ված այդ բնո րո շու մը, հար կա վոր է ման րա մաս նել, թե ին չին այն կա րող է վե րա բե րել: 
Այն, ը ստ է ու թյան, վե րա բե րում է պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան առար կայի ու 
պատ մու թյան կա տա րու մի բո վան դակ խնդրա կար գի̀  Մով սես Խո րե նա ցու հաս կաց-
մա նը: Ի սկ ի՞նչ է մտնում այդ հաս կաց ման մեջ, այ սինքն` պատ մու թյան առար կայի ու 
կա տա րու մի նրա հաս կա ցումն ի՞նչ կա րող է իրե նում բո վան դա կել, և ուրեմն` ին չի՞ն 
կա րող է վե րա բե րել աստ վա ծա բա նա կան ուղղ վա ծու թյու նից զերծ լի նե լու բնո րո շու մը: 
Այն կա րող է վե րա բե րել̀

•	 ն	րա	պատ	մա	գի	տա	կան	բո	վան	դակ	հայե	ցա	կար	գին	և-կամ	որևոր	բա	ղա	դրա-
տար րե րին,

•		 այլ	պատ	մա	կան	տեքս	տե	րին	և	դրան	ցով	հա	ղորդ	վող	մարդ	կային	ու	ազ	գային	

348 Նույն տեղում:
349 Այստեղ, անշուշտ, պետք է նաև նկատի ունենալ, որ հայրենական մասնագիտական գրակա-
նությունը` առավել ժամանակակից ու նաև ծավալուն ու բազմաբովանդակ խնդրակարգի հարցա-
դրումների այլազանությամբ` քանակով առավել, կայացել է խորհրդային պետությունում տիրող 
գաղա փարախոսության ու գրաքննադատության թույլատրությամբ` գիտական թեմա ների հաստատ-
ման ու աշխատությունների հրատարակման միայն սահմանափակ հնա րա վորու  թյուններ ընձեռող 
պայմանների միջավայրում: Ի տարբերություն հայրենական մաս նա  գետ  ներից ոմանց այդկերպ 
բնորոշումների, արտերկրյա մասնագետների նույնա տիպ բնո րո շումները (տե՛ս Thomson R. W., 
Introduction – Moses Khorenats’i, History of the Armenians, Caravan Books, Delmar, New York, 1981, 
p. xii) ամենևին էլ չեն եղել տիրող գաղա փա  րա խոսության բռնի թելադրանքի ստիպողականությամբ 
ու հալածանքներով, նաև պայմա նա վոր ված` աթեիստական կրթության բովանդակությամբ, այլ` 
միմիայն ազատ ընտրու թյամբ, քանզի ունեցել են ընտրության և եզրակացությունների ու գնահա-
տականների արդարա բանության առավել հնարավորություն ու հենց ազատություն:
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ինք նու թյան, կեն սա կեր պի, մշա կույ թի հա մայն եղե լու մի իս կու թյան ու իմաս-
տու թյան խոր հուր դի նկատ մամբ Պատ մա հոր ան ձի ու պատ մա բա նի բա ցու-
թյա նը և հենց հաս կաց մա նը,

•		 իր	աշ	խա	տու	թյամբ	աս	ման	բեր	վող	իմաս	տի	ստույգ	հնա	րա	վոր	ու	հենց	ներ	կա	
բազ մա բո վան դա կու թյա նը:

 Բո վան դակ այդ ամե նի նկատ մամբ հնա րա վոր վե րա բե րու թյամբ աս ված` աստ-
վա ծա բա նա կան ուղղ վա ծու թյու նից զերծ լի նե լու բնո րո շու մը, ը ստ է ու թյան, տեքս տին 
ոչ ադեկ վատ բնո րո շում է և հենց թյուր հաս կա ցում: Տեքս տում աս վա ծի (noema-ի) 
այդ կերպ տե սա նու թյունն ու հաս կա ցու մը, որ պես միտք, կար ծո ղա կան է ու չի հա սա-
նում բուն մտքի կոչ մա նը, իս կու թյանն ու կար գա վի ճա կին, քան զի այն միա կող մա նի 
է և նրա նում ան տես ված են հա վա տի ու նաև հենց Խո րե նա ցու̀  հա վա տա ցյալ լի նե լու 
վե րա բե րյալ իր իսկ վկա յու թյուն նե րը տեքս տում և այդ տե սան կյու նից` նրա դա տո ղու-
թյուն նե րի ու գնա հա տա կան նե րի բազ մա թիվ ար տա հայ տու թյուն նե րը:

Ն ման դեպ քե րում որևէ միտք կա րող է սկզբուն քո րեն չկա յա նալ որ պես որևի-
ցե գոյի գո յու թյու նը մտա ռող և դրա բնու թյունն ու իս կու թյու նը բա ցա հայ տող և-կամ 
նկա րա գրող միտք̀  ը ստ իր կոչ ման, այլ̀  իր անիս կա կան գո յու թյամբ ներ կա յա-
նալ որ պես կար ծո ղա կան, որքանով այն տվյալ գոյի, իրադարձության կամ գործի 
որպես այդպիսին գոյությունը է աց նող և ուրեմն` է ա կան ատրիբուտներից որևորը 
կանխադատությամբ ու միակողմանիորեն գերադրող (հիպոստազի ենթարկող), իսկ 
առավել հաճախ` էական ատրիբուտներին անիմա` ակցիդենցիալ հատկությունն իբրև 
թե էական թյուրհասկացող բանաձև է: Հարկ է աստ ամ րա գրել, սա կայն, որ կար ծի-
քից լիո վին այլ է մտքի կո չումն ու իս կու թյու նը հու մա նի տար գի տու թյուն նե րում, 
ը նդ սմին և` պատ մու թյու նում, տեքս տա մշա կու թային իրո ղու թյուն նե րի նկատ
մամբ ըն թեր ցա նու թյան տե սու թյու նում, այն է` խորհր դա ծել և հա սու լի նել 
տեքս տում ևկամ տեքս տով բուն աս վո ղում ի պահ̀  ուղ ղա կամ այ լաբա նու
թյամբ հայտ նյալ իս կու թյան իմաս տին և դրա նում` իմաս տու թյան խորհր դին, 
ը ստ այնմ, թե` մտքի որ պես այդ պի սին գո յու թյան կո չումն ու իս կու թյունն է` այս կյան
քում քննու թյան առնե լով գոյն իր գո յու թյան իս կու թյան ևկամ անիս կու թյան 
մեջ, այ նուա մե նայ նիվ, նպա տա կում խոր և հենց վե րըն թաց խորհր դա ծու
թյամբ խո կալ գոյն իր իս կա կան գո յու թյան մեջ, այ սինքն` գոյն իր իս կու թյունն 
իրե նում ունե ցող գո յու թյամբ, և այս կերպ` հա սու լի նել ու բա ցա հայ տել հենց 
այդ իս կու թյու նը և այդ իս կու թյու նը հայ տող իմաս տում` իմաս տու թյան խոր
հուր դը: 

Այդ կար ծիք ներն ար տա հայտ վում են` եր բեմն ի մտի ունե նա լով ժա մա նա կա կից 
իմաս տով գի տա կան, այ սու և̀  ոչ կրո նա կան ը մբռն ման հա մա ձայն ներ կա յաց նել կա-
մե նա լով այն գի տա կա նու թյու նը, որին «հա ւա տար մա ցե ալ» է սուրբ այր, ճգ նա վոր ու 
հոգևո րա կան Մով սես Խո րե նա ցին, այս պի սով, տեքստն ըն թեր ցե լով ը ստ այն կան-
խա դա տու թյան, թե` իս կո րեն գի տա կան կա րող են լի նել լոկ մտքի ճշմար տու թյուն
նե րը, այլ ոչ̀  հա վա տի ճշմար տու թյուն նե րը, թե` բուն ու իս կա կան գի տու թյու նը 
բաղ կա նալ կա րող է ոչ հա վա տի ճշմար տու թյուն նե րով, այլ̀  մի միայն մտքի ճշմար-
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տու թյուն նե րով: Այս կան խա դա տու թյու նը մի ջին դա րե րից ան դր ի վեր տար բեր իր 
ար տա հայ տու թյուն նե րով, շեշտ վա ծու թյամբ ու բազ մայլ ոլորտ նե րում ներ թա փանց-
վա ծու թյամբ̀  նաև այժ մյան գի տա կան մտքում ներ թա փանց ու ներ գոր ծուն կան խա-
դա տու թյուն է: Ի սկ կան խա դա տու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նից, ը ստ հեր մենև տի կայի 
տե սա բան ու փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի ռահ վի րա` Հ.-Գ. Գա դա մե րի, թեև 
լիո վին ազատ վել ան հնար է, սա կայն հաս կաց ման գոր ծըն թա ցում հարց մամբ բա
ցա հայ տել և ուրեմն` կա րե լու թյուն ունե նալ նաև կա սեց նել̀  ոչ միայն հնա րա վոր 
է, այլև ան հրա ժեշ տո րեն պի տո յա կան է350:

 Հի րա վի, առ Ա ստ ված հա վա տի ունա կու թյունն ու խնդի րը վե րա բե րում է 
միմիայն բա նա կան արա րած նե րին: Հարկ է նաև ամ րա գրել, որ Ի մաս տու թյունն 
Ի նքն Ի րե նում հա վա տի որևէ խնդիր չու նի, քան զի հա վա տի ունա կու թյունն ու 
խնդի րը վե րա բե րե լով բա նա կան է ակ նե րին, ան մահ և մահ կա նա ցու արա րած նե
րին` հրեշ տակ նե րին ու մար դուն և հատ կա պես` հենց մար դուն, չի կա րող վե րա բե րել  
անեղ Էին` Ա ստ ծո Որ դուն, որ և̀  «Բանն Աս տու ծոյ», Ում դի մե լով ու հայց մամբ խոսքն 
առա քե լով` Ներ սես Շնոր հա լու «Հա ւա տով խոս տո վա նիմ…» աղոթ քում աս վում է` 
«Ի մաս տու թիւն Հօր Յի սուս»: Հա վա տը հույ սի ու սի րո հետ մեկ տեղ Ա ստ ծո շնորհն է 
մար դուն` մարդ կային բա նա կան հո գու առ Ա ստ ված բա ցու թյան և աստ վա ծային իրո-
ղու թյուն նե րին հա սու լի նե լու, «Աստ ված իր մեջ և ինքն Ա ստ ծո մեջ» միու թյան հա սա-
նե լու հա մար: 

Ըստ քրիս տո նե ա կան իմաս տու թյան, Ա ստ ված խա ղա ղու թյան Ա ստ ված է351 և 
Ի նքն Ի րե նում չու նի և ոչ մի հա կա սու թյուն ու հա կա ռա կու թյուն, որոնք ներ կա յու թյան 
են հնա րա վոր վում հենց մարդ կային բա նա կան հո գում ու մտքում, ը ստ է ու թյան, նրա 
հա վա տի, հույ սի, սի րո ան կա տա րու թյամբ̀  ամե նայն գոյի իս կու թյա նը հա սու լի նե լու 
խնդրում նաև հենց մտքի ան կա տա րու թյան ու անիս կու թյան պատ ճա ռով: Ան բո վան-
դա կե լի Ի մաս տու թյու նը̀  և՛ Ի րե նում` ը ստ Ին քյան Իր գո յու թյու նում, և՛ նույ նիսկ մարդ-
կային ան ձին, ը ստ նրա բա նա կան հո գու կա րո ղու թյան, Իր ներ կա յու թյու նում, չու նի 
որևէ հա կա սու թյուն հա վա տի ճշմար տու թյուն նե րի և մտքի ճշմար տու թյուն նե րի միջև, 
այլ̀  միայն խա ղա ղու թյուն ու ներ քին միու թյուն: Եվ բուն գի տու թյու նը` իս կա կան և 
ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան` կա տա րյալ գո յու թյամբ, որում և ներ քուստ կա
յա ցյալ ու կեր պա ցյալ̀  հարկ է իրե նում ձգ տեր ու աճեր ոչ միայն բո լոր` նախ
կին ու նաև մեր այժ մյան, այլև ամե նայն` եղե լա կան ու այլ ևս հնա րա վոր ժա
մա նակ նե րի գի տու թյու նը, ամե նայն ճշմար տու թյունն (տե սա կա նը) ու բա րին 
(գործ նա կա նը) իրե նում բո վան դա կող իմաս տու թյա՛ն գի տու թյունն է` ը ստ 
մարդ կային կա րո ղու թյան:

21. Մով սես Խո րե նա ցու եր կում Հայոց կեն սաշ խարհն ի բա րին կար գա վո րե լու 
կամ ի բա րե կար գու թյուն հաս տա տե լու դի տա վո րու թյունն ու նպա տա կային 

350 Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 134-
135. տե՛ս նաև Гадамер Х.-Г., Истина и метод, M., 1988, էջ 353-354:
351 Տե՛ս Կորնթ. Ա (ԺԴ, 33):
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խնդրա կարգն ունի վեր սալ է: Այն վե րա բե րում ու ը նդ գր կում է բո լոր ոլորտ նե րը̀  
կար գի բե րել ժա մա նա կը352, մար դուն, հայի կեն ցա ղա վա րու թյու նը, ողջ Հայոց աշ-
խար հը353` որ պես մի օր րան քա ղա քա կար գու թյան, տն տե սա կար գու թյան, մշա կույ թի̀  
ար վեստ նե րի ու գի տու թյան ներկրթու թյան ու իմաս տուն կյան քի և այս բո լո րը̀  «ըն-
թեր ցա սէր» ու իմաս տու թյան «ու սում նա սէր» ամեն քին մատ չե լի ճշմար տա բան ու 
առինք նող պատ մու թյան` պատմ վա ծի ու պատ մու մի մի ջո ցով, «հա սա րա կաց խո-
սիւք ան ցա նե լով ը նդ պատ մու թիւնս, որ պէս զի մի՛ ոք երևես ցի ի պեր ճա բա նու թիւնս 
գրա վե ալ առ փա փագն, այլ ճշմար տու թե ան բա նից մե րոց կա րօ տե ալ̀  ստէպ ստէպ 
և անյագ առնի ցեն զըն թեր ցումն պատ մու թե անց մե րոց հայ րե նե աց»354: Նրա եր կում 
պատ մու թյու նը աշ խար հի ու բազ մա բո վան դակ կյան քի նախ կին կամ ներ կա
յում դեռևս շա րու նա կա կան իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի և բա րեն պաստ 
կար գա վո րու թյան առա վե լու թյան ու նվա զու թյան այս կամ այն կերպ ու չափ 
ան թաք չու թյու նը և բուն իս կու թյունն է բա ցա հայ տում կամ գու ցե միայն ակ
նար կում ընթեր ցող ներ կային` հնա րա վո րե լով հաս կա ցում: 

Այս առու մով, նրա պատ մու թյու նը նշա նա կա լի պատ մու թյուն է և պա րու նա
կում է խոր հուրդ: «Պատ մու թիւն Հայոց»-ը սե րունդ նե րի, յու րա քան չյուր ժա մա նա կի 
ու ըն թեր ցո ղի նկատ մամբ ցու ցա բե րում է նշա նա կու թյուն և մեզ հա մար «խոր հուրդ 
պա հող» իր գո յու թյամբ̀  ան հրա ժեշ տո րեն դառնում մեկ նու թյան թե մա: Այս պի սով, 
հաս կաց ման ձգ տող յու րա քան չյու րի և հաս կաց մամբ իսկ` իմաս տու թյուն ուսա նել կա-
մե ցող ամեն քի ու հենց հե տա զո տո ղի, այ սու և̀  պատ մա գի տու թյան խնդի րը, որ 
նաև պատ մու թյան իմաս տա սի րու թյան խնդիր է, նրա խորհր դա վոր պատ մու
թյան մեկ նու թյունն է:

22. Պատ մու թյու նը ոչ միայն պատ մող է, այլև մեկ նող ու գի տա կա նո րեն գի
տե ցող, որ և կն շա նա կի̀  իս կու թյու նը ստույգ հաս կա նա լու ու մեկ նո ղա բար բա
ցա հայ տե լու դի տա վո րու թյուն ունե ցող իմա ցու թյուն ու հենց գի տու թյուն է: Ոչ 
միայն էկ զե գե տի կայի, այլև պատ մու թյան բնու թյան այս առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
բա ցա հայ տու թյուն կա րե լի է հաս կա նալ Դա վիթ Ան հաղ թի միտ քը̀  ար տա հայտ ված 
էկ զե գե տի̀  մեկ նի չի և-կամ պատ մո ղի վե րա բե րյալ: «Իսկ մեկ նիչ եւ պատ մող եղի ցի 
միան գա մայն եւ պատ մող եւ մա կա ցող»355: 

Ա ռա ջին գլ խում ար դեն աս վեց և աստ` է ա կան է փոքր-ինչ հա վել մամբ̀  կրկ նել, որ 
մեկ նո ղու թյու նը ներ հա տուկ է պատ մո ղու թյա նը և հենց պատ մու թյա նը: Ը ստ 
Դա վիթ Ան հաղ թի, «մա կա ցող» դի տա վո րու թյունն ու «մա կա ցու թե ան» կա տա րու մը̀  
ստույգ ու ան սխալ գի տա կան գի տե լի քի հա սա նու մը, նույն պես բնո րո շում է պատ մու-
թյու նը: Իս կու թյան ստույգ ու ան սխալ գի տե ցո ղու թյան, իմա` գի տա կա նո րեն 

352 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 10, 12:
353 Այս մասին տե՛ս Степанян А. А., Развитие исторической мысли в древней Армении, Е., 1991, էջ 
137-158:
354 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 258:
355 Դաւիթ Անյաղթ, Մեկնութիւն «Ստորոգութեանցն» Արիստոտէլի–Երկասիրութիւնք փիլիսո-
փայականք, աշխ. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 215:
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գի տե ցո ղու թյան, դի տա վո րու թյունն ու կա տա րու մը նույն պես հա տուկ է պատ
մու թյա նը: Ը նդս մին, ասե լով` պատ մու թյուն, այս տեղ հարկ է նկա տի ունե նալ իրա-
կան աշ խար հի ու կյան քի նշա նա կա լի բազ մա բո վան դակ եղե լու մը բաղ կաց նող իրա-
դար ձու թյուն նե րը, գոր ծերն ու կեն սա կար գե րը որ պես իր ուսում նա սի րու թյան առար
կա և դրանց իս կու թյունն ու իմաս տու թյան խոր հուր դը որո նել, հե տա զո տել, հաս կա-
նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շե լը որ պես իր կա տա րում ինք նա հաս կա ցող ու սահ-
մա նող և այդ կերպ` հենց գի տա կան պատ մու թյու նը356: Քան զի եթե պատ մու թյու նը 
չգի տի իս կու թյուն ու իմաս տու թյուն, չգի տի և ոչինչ, իսկ այն, ին չը կար ծում է, 
թե` գի տի, չգի տի այն պես, ինչ պես պի տո էր գի տե նալ: Եվ պատ մու թյան իմաս-
տա սի րու թյան, պատ մու թյան տե սու թյան և հենց պատ մա գի տու թյան ան հրա ժեշ տո-
րեն պի տո յա կան ու նաև նախ ընտ րե լի անե լիք-կա տա րում ու կա տա րե լա գոր ծու թյուն 
է, որ պես պատ մու թյան ինք նա հաս կա ցում, հար ցա դրել ու բա ցա հայ տել այն իմաս տու-
թյու նը, որի գի տու թյուն է հենց պատ մու թյու նը:

23. Պատ մու թյուն ներն իմաս տու թյան աղ բյուր են` մարդ կանց, ազ գե րի ինք
նու թյան կա յաց ման, նրանց բազ մայլ և ներ քուստ բազ մա բո վան դակ կեն սա
կեր պե րի վե րա բե րյալ իմաս տու թյան սե ռի̀  մարդ կային փոր ձա ռու թյուն: Պատ-
մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան այս կերպ հաս կաց ման տե սա դաշ տում նկա տե լի 
է դառնում, որ պատ մու թյան սկզբուն քային դի տա վո րու թյու նը մարդ կային կյան քի 
բո վան դակ եղե լու մի նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րում, գոր ծե րում ու կեն սա կար գե-
րում որևէ կերպ ու չափ ներ կա իմաս տու թյան հա ղոր դումն է` ճշմար տու թյան ու 
բա րու ցու ցա նումն ի ուսա նու թյուն ըն թեր ցող ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի: 
Եվ կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թյուն Հայոց»-ում պատմ վում է մարդ-
կանց` հայոց ու նաև շրջա կա ազ գե րի, կյան քի եղե լու մից քրիս տո նե ա կան իմաս տու-
թյամբ իմա նա լի ճշմար տու թյու նը (տե սա կա նը) ու բա րին (գործ նա կա նը), որ և 
պատ մար ժան կամ պատ ման շա նակ են տեսն վում մարդ կային ինք նու թյան կե ցո ղու-
թյու նում ու ազ գային հա մա կե ցու թյու նում ար մա տա ցյալ ներ կա յու թյամբ̀  պի տա նա
վոր իմաս տու թյուն և ամե նայն առա քի նու թյուն ու բա րե կար գու թյուն հաս տե լու 
իղ ձի ու դի տա վո րու թյան տե սա դաշ տում: Պատ մա հայրն իր աշ խա տու թյան պատ
մա կան բնույ թի ու հնա րա վո րու թյան չա փով, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, 
պատ մում է իմաս տու թյան տե սա կանն ու գործ նա կա նը` նշա նա կա լի մարդ
կային ու ազ գային քրիս տո նե ա կան ինք նու թյան, առա քի նա սեր ու փրկաբեր 
քրիս տո նե ա կան կեն սա կեր պի ու հո գե կե ցույց մշա կույ թի հա մար:

 Տե սա կան և գործ նա կան այս առում նե րով` Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն 
Հայոց»ը իմաս տա սի րող պատ մու թյուն է: Նրա պատ մու թյան սկզբուն քային դի-
տա վո րու թյան, կա յա ցած նպա տա կաուղղ վա ծու թյան և ը ստ այդմ` պատ մու թյան որ-
պես այդ պի սին գո յու թյան, ի թիվս բա ցո րո շյալ առանձ նա հատ կու թյուն նե րի, նաև այս-

356 Նկատենք, որ այդպիսի պատմությունից հարկ է տարբերել գեղարվեստական իրակա նություն 
ու հենց «երկի աշխարհ»` հնարավոր աշխարհ ու կյանք, պատմող և պատմամբ` տեքստի առջև և 
հենց ընթերցասեր ու հասկացման ձգտող բանական հոգու ու մտքի առաջ «յանդիման կացուցանող» 
գեղարվեստական պատմությունը:
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պի սի բնո րո շու մը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ պատ մու թյու նը սկզբուն քո րեն ունի 
կո չում և Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյու նը հի րա վի ար դա րա բա նու թյամբ նույն պես 
ունի այդ կո չումն ու նաև կեր պա րա նումն ու կա տա րումը̀  պատ մամբ բա ցա հայ տել ու 
այ լոց հա ղոր դե լի դարձ նել իրո ղու թյուն նե րի ու գոր ծե րի իս կու թյու նը հայ տող, 
այ սինքն` ուղ ղա կիո րեն հայտ նող կամ ի հայտ գա լը հնա րա վո րող, իմաստ ներ 
և դրան ցում ներ կա ևկամ պա հյալ խոր հուրդ ներ: Նրա պատ մու թյու նը իմաս-
տու թյան այդ խոր հուրդ նե րով ուսու ցա նում է ազ գե րի կյան քում ու մշա կույ թում կեն
սա գործ ված իմաս տու թյան տե սա կանն ու գործ նա կա նը` ճշմար տու թյունն ու 
բա րին, պատմ վո ղում ի ցույց դնե լով այս առու մով մարդ կային ինք նու թյան կե ցո
ղու թյան և այ լոց հետ հա մա կե ցու թյան հա մար` նախ կի նից ու իր «այժ մե ա կա-
նից» իմա նա լի̀  եղե լա կան բո լոր պի տա նին, որում առա վել ևս` ամեն քի՛ն և հենց 
սկզբուն քո րեն ու առ հա վետ նշա նա կա լի հա նուր պի տա նին:

24. Քրիս տո նե ա կան մի ջին դա րե րի սուրբ հայ րե րի պատ մու թյուն նե րը և հայ 
պատ մա գրա կան մտքի մեջ առա ջին հեր թին ու հատ կա պես Մով սես Խո րե նա ցու 
«Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նը որ պես հա րա ցույց ունեն Ա ստ վա ծա շուն չը և 
իրենց դի տա վո րու թյան հար ցում նույն պես նկա տել են տա լիս նրան նմա նա կար գու-
թյուն` աստ վա ծա շնչյան դի տա վո րու թյունն ըն դօ րի նա կե լով: Եվ կա րե լի է նկա տել, 
որ աստ վա ծա շնչյան դի տա վո րու թյու նը նույն պես բա ղա դրա տար րե րի ներ քուստ 
կար գա վոր հա րա բե րակ ցու թյամբ մեկմիաս նա կան ու ամ բող ջա կան դի տա
վո րու թյուն է: 

Աստ վա ծա շունչ Գրե րի և Սուրբ Հո գու շնոր հով դրան ցից ուսյալ մեկ նու թյուն նե րի 
դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նման ու կա տա րու մի խնդրա կար գի առն չու թյամբ է ա-
կան բա ցա հայ տու թյուն կա րե լի է նկա տել Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցու որոշ մտքե րում: 
Եբ րայե ցի մեկ նի չը̀  ուսյալ ու ներկրթե ալ Սուրբ Գրե րի իմաս տու թյամբ և հույն մտա-
ծող նե րի եր կե րով` նաև հու նա կան իմաս տա սի րու թյան, սկզբուն քո րեն նպա տա կա-
մետ էր ամե նայ նում հա սու լի նել «սկզբանց»: Նա առա ջին նե րի (նա խա հայ րե րի) 
ու ը նտ րյալ նե րի̀  մարդ կային սե ռի և ազ գե րի հա մար սկզբնա րար ու նաև առա քի նու-
սույց նշա նա կա լիու թյուն ունե ցող կե նաց եղե լու մի աստ վա ծա շնչյան պատ մու թյուն-
նե րի իր մեկ նո ղա կան աշ խա տու թյան մեջ, որ պես կոնկ րետ օ րի նակ, քննե լով ու մեկ-
նե լով Սամ սո նին վե րա բե րող հատ վա ծը, ար տա հայ տում է նաև է ա կա նո րեն նշա նա-
կա լի որոշ մտքեր, որոնք դուրս են գա լիս տվյալ դրվա գա պա տու մի մեջ նկա րագր վող 
մաս նա վոր իրա դար ձու թյա նը միայն վե րա բե րե լու կոնկ րետ սահ ման նե րից, ի հայտ 
են բե րում առա վել ը նդ հան րա կան վե րա բե րո ղա կա նու թյուն և, ը ստ է ու թյան, Ա ստ-
վա ծա շնչում պատմ վող մարդ կային կյան քի հոգևոր ու մարմ նա վոր բո վան դակ եղե-
լու մի իս կու թյան հա մայ նա պա տու մին վե րա գրե լի բա ցո րո շու թյուն ներ են: Այդ մտքե-
րում նկա տե լի են աստ վա ծա շնչյան պատ մու թյուն նե րի, ինչ պես նաև Սուրբ Հո գու 
շնոր հով այդ ամե նից ուսյալ մեկ նո ղա կան պատ մու թյուն նե րի դի տա վո րու թյան, 
կեր պա րա նման ու կա տա րու մի, որում և̀  պատ մու մի ու բո վան դակ պատ մե լի քի կամ 
պատմ վո ղի վե րա բե րյալ սկզբուն քային ու ը նդ հան րա կան բա ցո րո շու թյուն ներ: Ո րո՞նք 
են այդ մտքե րը:
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 «Արդ առ մե ծացն գոր ծոցն վճա րումն` զո րու թե ան պէտք են. իսկ մեզ (մեք) առ 
գոր ծե ցե լոցն սքան չե լե ացն պատ մու թիւն իմաս տու թե ամբ (թե ան) կա րո տե ալ 
եմք»357 (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.): Այս միտքն իր իս կու թյամբ ան մի ջա կա նո րեն և ուղ ղա կիո-
րեն վե րա բե րում է Ա ստ վա ծա շնչյան պա տու մին ու մեկ նու թյուն նե րին, և նկա տենք, որ 
իր իս կու թյամբ այն նույ նա բար կա րող է վե րա բեր վել նաև Մով սես Խո րե նա ցու հայոց 
պատ մու թյա նը: Քան զի նրա եր կում, կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք նու թյան ու կյան քի վե-
րա բե րյալ ևս պատմ վում է մե ծաց գոր ծե րի և դրան ցում ներ կա իմաս տու թյան ու 
քա ջու թյան և ամե նայն առա քի նու թյան նկատ մամբ սի րով բա ցու թյան ան հրա
ժեշ տու թյան ու նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյան մա սին, այդ գոր ծե րի զո րու
թյու նը, պատ ճառներն ու բո վան դակ իմաս տու թյու նը հայտ նող պատ մու թյան, 
կն շա նա կի նաև̀  «պատ մու թյան իմաս տու թյան», նկատ մամբ ճշմա րիտ իմաս տու
թյամբ կա րո տի ու իր ներ կայի կա րի քի հաս կա ցու մի մա սին: Եվ քան զի Պատ-
մա հայ րը հո գու խոր քից նվի րա կան փա փագ ման ըղ ձու թյամբ խո սում է սե րունդ նե րի 
(«զկ նե ացն») մա սին, ապա ըն թեր ցող ու իմաս տու թյան ձգ տող յու րա քան չյու րի հա-
մար հաս կա նա լի է նաև, որ աս վա ծը յու րա քան չյու՛ր ներ կայի, այ սինքն` ըն թեր ցող և 
ուսում նա սեր յու րա քանչյո՛ւր սե րուն դի ներ կայի կա րի քի հաս կա ցու մի մա սին է: 

Շա րու նա կե լով միտ քը, Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցին իր մեկ նո ղա կան պատ մու մի ոչ 
անի մա, այլ̀  աստ վա ծային շնոր հի հայց մամբ ու ստույգ, ը ստ մարդ կային կա րո ղու-
թյան ու շնոր հի̀  ճշ տի մաց լի նե լու մա սին ասում է հետևյա լը. «Արդ առե ալ Սամփ սո նի 
զօ րու թիւն, զի մե ծա մեծ գոր ծոցն ցուց ցէ, յայն մա նէ, որ ետ նմա զզօ րու թիւնն` խնդրեմք 
և մեք իմաս տու թիւն, զի զոր զօ րու թե ամբ Սամփ սովնն (և-կամ աստվածաշնչյան 
պատմության որևէ մեկ այլ մեծի – Ռ. Ք.) գոր ծե աց` իմաս տու թե ամբ լսո ղաց առա ջի 
դի ցուք. քան զի եթէ ան տե ղե կա գոյնք և վայ րա պարք առ գործսն մտեր մու թե ան ցու ցե-
ալ գտ ցուք բա նիւս, ոչ զՍամփ սով նի զօ րու թիւնն զր կես ցուք, այլ շնորհսն Աս տու ծոյ զր-
պար տես ցուք»358: Փի լո նի այս միտ քը, կոնկ րե տո րեն` Սամ սո նի առն չու թյամբ աս ված, 
նույ նա կան իր բո վան դա կու թյամբ կա րող էր ար տա հայտ վել աստ վա ծա շնչյան պատ-
մու թյան նաև այլ մե ծե րի նկատ մամբ, ին չը կն շա նա կի, որ այդ միտ քը կա րե լի է հաս-
կա նալ որ պես սկզբուն քային դրույթ` պատ մու թյան դի տա վո րու թյա նը, պատ մե լի քին 
ու պատ մու մի եղա նա կին վե րա բե րող: Այս մտքի առն չու թյամբ ևս` կա րե լի է նկա տել, 
որ այն իր իս կու թյամբ վե րա բե րում է նաև Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյա նը: Այդ 
ակն հայտ է դառնում, երբ այս միտ քը հա մե մա տում ենք Պատ մա հոր̀  իր պատ մե լի քի 
(պատմ վող իմաս տի ու իմաս տու թյան) և պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կի, 
որոնց միու թյամբ և̀  իր պատ մու թյան, ոչ կա մա յա ծին ու ինք նա կամ, այլ̀  ը ստ աստ-
վա ծային շնոր հի, ուս տի և̀  ստույգ ու ճշմար տա պա տում լի նե լու մա սին ար տա հայ տած 
մտքե րի հետ: Ա վե լին` նկա տե լի է դառնում նաև այն, որ Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցու այդ 
միտ քը շատ լավ ծա նոթ է եղել նրան, և նա ուսյալ է այդ մտքից իմա նա լի̀  պատ մե լի քի 
ը նտ րու թյան և պատ մու մի կազ մա կերպ ման իմաս տու թյա նը:

357 Փիլոնի Եբրայեցւոյ, Մնացորդք ’ ի Հայս որ են մեկնութիւն Ծննդոց. եւ Ելից. Ճառք ’ ի Սամփսոն.’ ի 
Յովնան. ՅԵրիս Մանկունս. կամ ’ ի Հրեշտակս, աշխ. Մ. վրդ. Ավգերյանի, Վենե տիկ, 1826, էջ 550:
358 Նույն տեղում:
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 Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցին շա րու նա կե լով և հա ջորդ մտքում ուղ ղա կիո րեն ար տա-
հայտ վե լով աստ վա ծա շնչյան պատ մու թյուն նե րում բուն աս վա ծի մա սին, ը ստ է ու-
թյան, ար տա հայտ վում է այդ պատ մու թյուն նե րի դի տա վո րու թյան և դրան ցով կամ 
դրան ցում պատ մե լի քի կամ պատմ վո ղի մա սին. «Արդ յայլ սքան չե լիսն Աս տուած մի 
իմն յայ լոց սքան չե լե ացն գոր ծէ. կա՛մ զզօ րու թիւնն ցու ցա նէ, կա՛մ զմար դա սի րու
թիւնն քա րո զէ, կա՛մ զիշ խա նու թիւնն յայտ նէ, կա՛մ որ կան պա հին բա րիքն ար
դա րոցն ’ ի վայել չու թիւն` պատ մէ. և կա՛մ որ պա հին մե ղա ւո րաց դա տաս տան 
յա ռա ջա գոյն ասէ» (ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.)359: Այս կերպ` աստ վա ծա շնչյան պատ մու-
թյուն նե րը, և նկա տենք ու հա վե լենք̀  դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նման ու կա տա րու մի 
խնդրա կար գում նրա նից ուսյալ ու նմա նա կար գու թյուն ը նտ րող սուրբ հայ րե րի պատ-
մու թյուն նե րը, իրոք, պատ մում են մարդ կային իրո ղու թյուն ներ̀  մարդ կանց նշա նա-
կա լի մտքեր, խոս քեր ու գոր ծեր, իր նշա նա կա լիու թյան մեջ որ պես է ա կան իմաստ ու 
իմաս տու թյուն հայ տող մարդ կային բո վան դակ կյանք, որը իմաս տու թյամբ հայե ցյալ 
ու հաս կա ցյալ, բա րի ու կե նա րար կար գա վո րու թյան, ամե նայն առա քի նու թյան ու բա-
րե մաս նու թյան, այ սինքն` մարդ կային ինք նու թյու նում ու կյան քում աստ վա ծայի նի ներ-
կա յու թյան, հայտ նու թյուն կա րող է լի նել ըն թեր ցող և ուսում նա սեր յու րա քան չյու րի 
ինք նու թյան ու կյան քի հա մար:

 Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյան քննու թյու նը նկա տել է 
տա լիս, որ Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցուց մեջ բեր ված վե րո բե րյալ միտ քը աստ վա ծա շնչյան 
պատ մու թյուն նե րին վե րա բե րե լով հան դերձ, որ պես պատ մու թյան իս կու թյուն հայ տող 
իմաս տու թյան խոր հուրդ, ամե նայն իր ման րա մաս նու թյամբ և զար մա նա լի նույ
նու թյամբ կա րող է վե րա բե րել նաև Խո րե նա ցու պատ մու թյա նը: Ա վե լին` նկա տե լի է 
նաև, որ Պատ մա հայ րը ոչ միայն քա ջա ծա նոթ է եղել նաև այս մտքին, այլև հո գով` 
ներկրթյալ և մտոք` ուսյալ այդ բա նաձևում հայտ նյալ իմաս տու թյամբ ևս:

 Բա ցա հայ տե լով Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցու եր կում ար տա հայտ ված այս մտքե րի հետ Մով սես 
Խո րե նա ցու պատ մա տե սու թյան առն չու թյու նը, այ նուա մե նայ նիվ, ան հրա ժեշտ եմ նկա տում ամ-
րա գրել, որ ոչ աղ բյու րա գի տա կան, այլ̀  խո հա-փի լի սո փա յա կան և քննա-մեկ նո ղա կան բնույ թի 
այս ուսում նա սի րու թյան շրջա նակ նե րում «տեքս տում ևկամ տեքս տով աս վո ղի ու աս ման 
կեր պի դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նու մի ու կա տա րու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս
տու թյան հաս կաց ման ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման» բո վան դակ խնդրա կար գի տե սան-
կյու նից` առա վել է ա կան և հենց սկզբուն քային է Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան և պատ մա փի լի-
սո փա յա կան հայե ցա կար գի և բուն պատ մու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաստ նե րի, որոն ցում և` 
իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի բա ցա հայ տու մը, ուս տի և` մաս նա վոր հե տաքրք րու թյան 
խնդիր ու մեկ նու թյա նը նա խոր դող ու նա խա պատ րաս տող կար գըն թաց (պ րո ցե դու րա) 
է դիտ վում նրա պատ մու թյան ու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի` այս կամ այն մտա
ծո ղի աշ խա տու թյան ազ դե ցու թյան կամ մաս նա վոր պայ մա նա վոր վա ծու թյան փաս տո
րոշ մամբ ներ կա յաց նե լը: Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նում ար դեն ար տա հայտ վել ու 
հաստատագրվել են ստույգ տեսակետներ, որ Պատմահայրը ծա նոթ էր և գու ցե նույ նիսկ մաս-
նա կից Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցու աշ խա տու թյուն նե րի հայե րեն թարգ մա նու թյուն նե րին: Այդ դեպ-
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քում ին չո՞ւ է առա վել ճշգր տու թյուն պա հե լով` եզ րա կա ցա կան բնույ թի մեր մտքում աս վում` «հո-
գով` ներկրթյալ ու մտոք̀  ուսյալ» ոչ թե ուղ ղա կիո րեն Փի լո նի բա նաձևից, այլ̀  դրա նում հայտ նյալ 
իմաս տու թյու նից: Քան զի հնա րա վոր է նաև ըն թեր ցյալ ու ծա նոթ լի նե լով մտքին` ամենևին էլ 
ուսյալ չլի նել այդ մտքում բո վան դա կյալ ու հայտ նյալ իմաս տու թյու նից, ին չին ամեն քը կա րող են 
ակն դետ լի նել մարդ կու թյան և կոնկ րե տո րեն` հայոց կյան քի պատ մյալ ան ցյա լից ու ապր վող 
ներ կայից: Ա ստ` ան հրա ժեշտ է նաև նշել, որ քրիս տո նե ա կան վար դա պե տու թյանն ան շեղ 
հետևե լով, այ սու և` մտքի ճշմար տու թյան հետ մեկ տեղ հա վա տի ճշմար տու թյուն ևս նե րա-
ռե լով վե րո բե րյալ մտքում և այդ կերպ ուղ ղոր դե լով խորհր դա ծու թյան ըն թաց քը, առա վել նախ-
ընտ րե լի է նկատ վում եզ րա հան գու մը բա նաձևել ոչ ուղ ղա կիո րեն ու ան պայ ման փի լո նյան 
մտքից Խո րե նա ցու պատ մաս տեղծ ման հիմ նո րոշ սկզբունք նե րի ուսա նու թյու նը հաս տա տա գրե-
լով, այլ̀  թե կուզ և մեկ այլ հնա րա վո րու թյուն թո ղատ րե լով, այ նուա մե նայ նիվ, մեր քննու թյան հա-
մար է ա կանն ու հիմ նա կա նը սկզբուն քո րեն իրե նում պա հող ճշգրտու թյանը հետևելով: Ի նչ պե՞ս: 
Ը ստ քրիս տո նե ա կան վար դա պե տու թյան, վե րոն շյալ իմաս տու թյան խորհր դով Խո րե նա ցու հո-
գու և մտքի բա նա կա նու թյունն ուսյալ ու կիրթ կա րող էր լի նել (այլ կերպ ասած` «ի գործ պատ-
մու թե ան նոյն իմաս տու թիւն ոգ ւոյն բա նա կա նի» կա րող էր նա ունե նալ) գու ցե ուղ ղա կիո րեն 
Սուրբ Հո գու շնոր հով կամ հենց ալեք սանդ րա ցի հայտ նի մեկ նի չի (Փի լո նի) աշ խա տու թյու նից 
ուս մամբ և այդ ևս` աստ վա ծային շնոր հով: Ի րոք, հնա րա վոր է նա խա պես հա սու լի նե լով որևի ցե 
իմաս տու թյան խոր հուր դի, ըն թեր ցե լով մեկ նո ղա կան, իմաս տա սի րա կան կամ այլ բնույ թի գրա-
կա նու թյուն` ան դ ևս նե րան շա նա կո րեն կամ բա ցան շա նա կո րեն ասա ցյալ գտա նել նույն այդ 
իմաս տու թյան խոր հուր դը: Գի տու թյան պատ մու թյու նից ևս հայտ նի են դեպ քեր, երբ տար բեր 
ան ձինք որևէ խնդրի նկատ մամբ ունե ցել են իս կու թյու նը բա ցա հայ տող նման կամ հա մա րյա 
նույ նա կան մտահ ղա ցում ներ: Սուրբ հայ րե րի աշ խա տու թյուն ներ ըն թեր ցե լիս` Սուրբ Գրե րի մեկ-
նու թյան, աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի, քրիս տո նե ա կան կյան քի որ պի սու թյան 
բազ մա բո վան դակ խնդիր նե րում միև նույն դա վա նու թյան խոս տո վա նու թյա նը հետևորդ 
տար բեր ան ձանց հայե ցա կար գե րում նույն հար ցի առն չու թյամբ հա ճախ են նկատ վում սկզբուն-
քո րեն ան հա կա սա կան ու փոխլ րաց չա կան, հա մա նման կամ նույ նի մաստ ը մբռ նում ներ: Եվ նույ-
նիսկ դա վա նու թյան մի մյան ցից տար բեր վող խոս տո վա նու թյան պա րա գա յում հա ճախ է 
նկատ վում ոչ ամե նայն, այլ̀  միայն որևոր հար ցե րում ան հա կա սա կան ու նույն պես փոխլ րաց չա-
կան և եր բեմն` հենց հա մա նման ու նաև նույ նի մաստ ը մբռ նում ներ: Ին չո՞վ է դա պայ մա նա վոր-
ված: Բո լոր այդ ուսում նա սի րու թյուն նե րում` Սուրբ Գրե րի մեկ նու թյուն նե րում, ամե նայն գոյի և 
քրիս տո նե ա կան կեն սա կեր պի որ պի սու թյան բազ մա բո վան դակ խնդրա կար գե րում հար ցա դրու-
թյան կենտ րո նա կե տը, հիմ նային, առանց քային ու նշա նա կե տային խնդի րը բուն իս կու թյան 
բա ցա հայ տումն է, ուս տի և աստ վա ծային շնոր հով իմա նա լի ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շե լի դար-
ձող̀  իս կու թյու նը հայ տող իմաստն ու խոր հուր դը, ան գամ տար բեր ան ձանց ու նրանց հայե ցա-
կար գե րի պա րա գա յում, կա րող են ներ կա յա նալ որ պես նմա նի մաստ կամ նույ նի մաստ: Ա հա վա-
սիկ, սույն ուսում նա սի րու թյան մեջ ևս հե տա մուտ լի նե լով իս կու թյան բա ցա հայտ մա նը, աս վում է 
ոչ թե աղ բյու րա գի տա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող ու Խո րե նա ցու հայե ցա կե տի կամ որևի ցե 
մտքի առն չու թյամբ այս կամ այն ազ դե ցու թյու նը բա ցա հայ տող, այլ̀  բուն իս կու թյուն բա ցո րո շող 
մտքի բա նաձև մամբ, որ Պատ մա հայ րը «հո գով` ներկրթյալ և մտոք` ուսյալ էր Փի լո նի բա-
նաձևում հայտ նյալ իմաս տու թյամբ ևս»: Ա ստ` հարկ է որպես սկզբունքային դրույթ նշել այն, որ 
որևի ցե եր կում և կոնկ րե տո րեն` պատ մու թյու նում ու դրա նում ներ կա պատ մա գի տա
կան ու պատ մա փի լի սո փա յա կան հայե ցա կար գում կեր պա րա նյալ ու բո վան դա կյալ 
իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի բա ցա հայտ մա նը հե տա մուտ ուսում նա սի րու թյու նը աղ
բյու րա գի տա կան բնույ թի հե տա զո տու թյուն նե րի նկատ մամբ ունի ոչ ան պայ մա նո րեն 
կախ վա ծու թյուն ու կա պանք վա ծու թյուն, այլ̀  սկզբուն քային ու է ա կա նո րեն նշա նա կա լի 
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ազա տու թյան աս տի ճան, ինչ պես օ րի նակ, իս կու թյան, բուն իմաս տի ու իմաս տու թյան խոր-
հուր դի բա ցա հայտ ման հար ցում, ը ստ իր կոչ ման ու իս կու թյան, միտքն է ոչ լիո վին կա խյալ ու 
պայ մա նա վոր ված, այլ̀  սկզբուն քո րեն կա րո ղու նակ ու ազատ` զգա յա րան նե րի և մտոք իմա նա-
լին` զգայե լիի հա մե մատ: Այս բնույ թի ուսում նա սի րու թյուն նե րում սկզբուն քային հար ցը 
հետևյալն է` եր կում կեր պա րա նյա՞լ ու բո վան դա կյա՞լ և հենց հայտ նյա՞լ է, արդյոք, իս կու թյու նը 
հայ տող տվյալ իմաս տը, որում և` իմաս տու թյան խոր հուր դը թե՞ ոչ, և ուրեմն` եր կում ներ կայող 
բուն իմաս տու թյան խոր հուր դի հաս կաց մանն ու մեկ նո րոշ մա նը հե տա մուտ ուսում նա
սի րու թյան կոնկ րետ տե սան կյու նից, ը ստ է ու թյան, երկ րոր դա կան, լրա ցու ցիչ ու օ ժան
դակ` ուս ման, ըն թերց ման, ազ դե ցու թյան, պայ մա նա վոր վա ծու թյան… որևոր հան գա մանք ներ 
բա ցա հայ տող գի տե լիք է ներ կա յա նում աղ բյու րա գի տա կան բնույ թի որևի ցե տե ղե կու թյան 
հայտ նա բե րու մը: Պատ մա հայ րը կրե՞լ է, արդյոք, Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցու ազ դե ցու թյու նը, դա չէ 
աստ մեր քննու թյան ու նաև եզ րա կա ցու թյան բուն խնդի րը: Թեև ինչ պես ար դեն նկատ վեց, 
իմաստ նե րի ավե լի խո րը և հենց մեկ նա փի լի սո փա յա կան քննա խորհր դա ծու թյամբ կա րե լի է 
բա ցա հայ տել նաև աղ բյու րա գի տա կան խնդիր նե րի ստույգ ու ար դյու նա վետ լու ծում ներ: Այդ հա-
մոզ մուն քով հան դերձ, է ա կան եմ գտնում ը նդ գծել, որ աստ խնդիրն ամենևին էլ այն չէ` Խո րե նա-
ցու պատ մա գի տա կան միտքն ուսյալ է հենց Փի լո նի մտքի այդ բա նաձևով, թե` ուղ ղա կիո րեն 
Սուրբ Հո գու շնոր հով, ին չը սկզբուն քո րեն հնա րա վոր է հա վա տա ցյալ ան ձի կյան քում: Չվի ճար-
կե լով և միջ նա դա րա գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րում հա ճախ հան դի պող ու սկզբուն քո րեն 
հնա րա վոր այդ բնույ թի տար բե րակ նե րի քննա կան ուսում նա սի րու թյան ու ը նտ րու թյան հար ցը 
թող նե լով աղ բյու րա գետ պատ մա գե տի կամ բա նա սե րի մտքին ու հա վա տին և հենց աղ բյու րա-
գի տա կան խնդրա կար գին, այս ուսում նա սի րու թյան «խնդրո բա նի»̀  իս կու թյուն հայ տող իմաս-
տի ու իմաս տու թյան խոր հուր դի բա ցո րոշ ման հա մար է ա կանն այն է, որ եր կու դեպ քում էլ ներ-
կա է աստ վա ծային շնոր հի ներ գոր ծու թյուն և «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում` պատ մու
թյունն իր իս կու թյան ու նախ ընտ րե լի գո յու թյան մո դու սով կե նա գոր ծող դի տա վո րու
թյան, ը ստ այդմ` կեր պա րա նման ու կա տա րու մի իմաս տու թյուն: Եվ աս վում է, որ եր կու 
դեպ քում էլ ներ կա է աստ վա ծային շնոր հի ներ գոր ծու թյուն, քան զի փի լո նյան վե րո բե րյալ բա-
նաձևով հայտ նյալ բազ մա բո վան դակ իմաս տու թյան, ինչ պես նաև վե րա բա նա կան (ա նա գո գիա-
կան) իմաս տի բա ցա հայտ մա նը նպա տա կա միտ ված նրա մեկ նու թյուն նե րի360 նախ ընտ րե լի ու 
կա տա րյալ հաս կա ցու մը ևս սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ է դարձ նում աստ վա ծա սեր ու մար դա
սեր կյան քով և հենց աստ վա ծային շնոր հով բաց վող հոգևոր տե սո ղու թյու նը, որի մա սին 
այն քան հա ճախ իրենց աշ խա տու թյուն նե րում ու նաև հայց մամբ̀  առ Ա ստ ված իրենց աղոթք նե-
րում նշում են սուրբ հայ րե րը, և որի մա սին Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի ու 
հենց «դի տա վո րու թյուն» հաս կա ցու թյան բո վան դա կային առանձ նա հատ կու թյան բա ցո րոշ ման 
առն չու թյամբ ար դեն աս վեց այս են թա վեր նա գրի սկզբում:

 Ա հա վա սիկ, այդ նույն իմաս տու թյան վրա է հիմ նա ցյալ նաև պատ մու թյան նրա 
տե սա նու թյունն ու գի տա կան հայե ցա կար գը: Մտ քի այդ բա նաձևում հայտ նյալ իմաս-
տու թյան խորհր դում բա ցա հայտ վում ու բնո րոշ վում են` Սուրբ Գր քում պատմ վող բո-
վան դա կու թյան հինգ առանձ նա հատ կու թյուն ներ: Եվ Խո րե նա ցին գի տի ու իր պատ-
մու թյան մեջ ամե նայն ման րա մաս նու թյամբ իրա գոր ծում է Փի լո նի մտքում բա ցո րոշ-

360 Փիլոն Ալեքսանդրացու երկերին հատուկ մեկնագիտական (հերմենևտիկական) առանձնա-
հատ կությունների և նրա սուրբգրային էկզեգետիկայի` վերաբանական (անագոգիական) իմաս-
տին կողմնորոշվածության մասին մանրամասն տե՛ս Вардазарян О. С., Филон Александрийский в 
восприятии армянского средневековья, Ер., 2006, էջ 29-115:
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ված այդ առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և՛ այն մա սով, որում աս վում է, թե` «զ զօ րու-
թիւնն ցու ցա նէ», և՛ մյուս մա սով, որում աս վում է, թե` «զ մար դա սի րու թիւնն քա րո զէ», 
և՛ այլ մա սով, որում աս վում է, թե` «զիշ խա նու թիւնն յայտ նէ», և՛ այլ մյուս մա սով, որում 
աս վում է, թե` Սուրբ Գիր քը տվյալ տե ղում ու պա հին պա տա հյալ «բա րիքն ար դա-
րոցն ’ ի վայել չու թիւն` պատ մէ», և՛ այլ մա սով ևս, որում աս վում է, թե` տվյալ տե ղում ու 
պա հին` կյան քի իրա դար ձու թյուն նե րում ու գոր ծե րում, եր բեմն նույ նիսկ ան ձե րի կեն-
դա նու թյան օ րոք և այ լոց ի խրատ, ի վե րուստ հա սած պատ ժի մա սին է պատ մում` 
հան դեր ձյա լում գա լիք դա տաս տա նի կան խա սա ցու թյամբ̀  «մե ղա ւո րաց դա տաս տան 
յա ռա ջա գոյն ասէ»: Ա ռա ջի նի մա սին Մով սես Խո րե նա ցին ար տա հայտ վում է, ասե լով` 
«զ պատ ճառս և զզօ րու թիւն իրացն միայն յայտ նե լով, և զեր կա րու թիւն գոր ծոյն հա-
մա ռօտ բա նիւ յան դի ման կա ցու ցա նե լով» (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.)361: Ի րե րի ու գոր ծե րի զո-
րու թյան բա ցա հայ տու թյան հետ մեկ տեղ իր պատ մու թյան է ջե րում, այդ թվում` նաև 
Ձի րա վի ճա կա տա մար տի մա սին պատ մող դրվա գում, նա ըն թեր ցա սե րի և ուսում-
նա սե րի հո գու «աչ քին» հան դի ման է կա ցու ցա նում նաև հենց աստ վա ծային զո րու
թյունն ու զո րակ ցու թյու նը և այդ կերպ` ցու ցա նում աստ վա ծային իշ խա նու թյունն 
ու մար դա սի րու թյու նը` ըն թեր ցո ղի հաս կաց ման սի րուն ու հա վա տա ցյալ մտքին 
հա ղորդ ու ըն կալ դարձ նե լով և հո գին` վե րըն թա ցու թյամբ «առ ի սքան չու թյուն» հա-
սու նաց նե լով: Չոր րոր դը̀  «բա րիքն ար դա րոցն ’ ի վայել չու թիւն», նա նույն պես պատ-
մում է, երբ հյու սում է իր պա տու մը սր բե րի ու ար դար նե րի կյան քի գոր ծե րի ու նա հա-
տա կու թյան մա սին: Պատ մա հայրն իր պատ մա կան աշ խա տու թյան մեջ ոչ եզա կի և 
ոչ էլ հազ վա դեպ ուղ ղա կիո րեն ար տա հայտ վում է վեր ջի նի մա սին ևս` կան խա սա ցու-
թյամբ հայտ նե լով մե ղա վոր նե րին վե րա հա սու դա տաս տա նի մա սին. «Բայց Վա ղե սի 
կայ սեր ը ստ ար ժա նի իւ րոց խորհր դոցն զյա ւի տե նա կան գե հե նին աս տէն բե րե լով զօ-
րի նակ, հրա կեզ եղե ալ յԱդ րիա նա պո լիս` սա տա կե ցաւ. և առնու զթագն Թե ո դոս»362:

25. Մով սես Խո րե նա ցին իրե րի ու գոր ծե րի իս կու թյունն ու խոր հուրդ պա րու նա-
կող իմաստ ներն իրենց խո րին ճշմար տու թյամբ, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, բա-
ցա հայ տե լի է տես նում Ա ստ ծուն և Նրա նա խախ նա մող իմաս տու թյանն առնչ վա ծու-
թյան կար գա վո րու թյամբ: Այդ նկա տե լի է այն մտքե րում, որոն ցում նա դեպ առ դեպ, 
ըն թեր ցո ղին ազատ ը նտ րու թյան ըն ձեռն մամբ և առ Ի մաս տու թյուն ու Ճշ մար տու թյուն 
նրա սի րո բա ցու թյա նը, հա վա նու թյա նը, հո ժա րա կա մու թյա նը, ը նտ րու թյանն ու մտքի 
կա րո ղու թյա նը և ը ստ այդմ` իս կու թյա նը հա սու լի նե լուն աջակ ցե լով, ար տա հայ տում 
է իր քրիս տո նե ա կան հա վա տը, հույսն ու սե րը Ա ստ ծո նկատ մամբ և հայտ նում նաև 
իր իմա ցու թյու նը «ի րաց և գոր ծոց», ը ստ աստ վա ծային շնոր հի և խնա մա ծու տես չու-
թյան, զո րու թյան ու կա յաց ման մա սին:

 Խո րե նա ցին «ի րաց և գոր ծոց» իս կու թյու նը հայ տող իմաստ նե րում ըն թեր ցող նե րի հա վա-
տա ցյալ մտքին ցու ցա նում է նաև աստ վա ծային նա խախ նա մու թյու նը: Այդ կերպ հյու սյալ իր 
պատ մու թյու նում նա մարդ կանց երկ րային կյան քում աստ վա ծայի նի ներ կա յու թյունն է հայտ նում 

361 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 45:
362 Նույն տեղում, էջ 297:
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զա նա զան դեպ քե րի առն չու թյամբ, այդ դեպ քե րի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տում և՛ աստվա-
ծային հո գա ծու թյունն ու աջակ ցու թյու նը, և՛ բար կու թյունն ու պա տի ժը խորհր դա բա նե լով: Մաս-
նա վո րա պես, նկա րա գրե լով Աբ գա րի որ դու մա հը և նկա տի ունե նա լով նրա մե ղա պարտ լի նե լը 
ս. Թա դե ոս առա քյա լի աշա կերտ` ս. Ադ դեին մահ վան դա տա պար տե լու հա մար, Պատ մա հայ րը 
գրում է. «… աս տուա ծային իմն ակ նար կու թե ամբ խնդրե ցաւ վրէժ մա հուանն Ադ դէի յորդ ւոյն 
Աբ գա րու: Քան զի սիւն կճե այ կանգ նել տայր յԵ դե սիայ. ի վեր նա տունս ապա րա նից իւ րոց, և 
ինքն ի ներ քոյ կա լով հրա մայէր զոր պէսն առնել. որ զեր ծե ալ յու նո ղացն` ան կաւ ի վե րայ նո րա 
և խոր տա կե աց զոտսն և սա տա կե աց»363: Գրում է նաև մեկ այլ է ջում` երա նե լի Նու նեի քա րոզ-
չու թյու նը և Վրաս տա նում քրիս տո նե ու թյան հաս տա տումն ի պա տում հյու սե լով` «Իսկ բա րե րա-
րին Աս տու ծոյ նայե ցե ալ ի գայ թակ ղու թիւն նո ցա` առա քե աց յերկ նից սիւն ամ պոյ, և լցաւ լե առնն 
բուր մամբ անու շու թե ան. և ձայն բազ մու թե ան սաղ մո սեր գուաց լսե լի եղև քաղցր յոյժ, և ծա գե-
աց լոյս տպա ւո րու թե ամբ խա չի, ը ստ ձևոյ և չա փոյ փայ տե ղի նին, և կա լով ի վե րայ նո րա հան-
դերձ եր կո տա սան աս տե ղօք. յոր ամե նե ցուն հա ւա տա ցե ալ̀  երկր պա գե ցին նմա: Եւ յայնմ հե տէ 
զօ րու թիւնք բժշ կու թե ան կա տա րէին ի նմա նէ»364: Պատ մա հայ րը աստ վա ծային նա խախ նա մու-
թյունն է հայտ նում նաև պատ մե լով պար սից Շա պուհ ար քայի̀  խա բե ու թյամբ Տի րան հայոց ար-
քային իր մոտ կան չե լու և կու րաց ման մա սին` հի շա տա կե լով վեր ջի նիս հրա մա նով ս. Հու սի կի ու 
Դա նի ե լի մահ վան դա տա պարտ մամբ` հայոց ազ գը հոգևոր առու մով խա վա րեց նե լու մա սին. «… 
թէ և ար դե օք վրէժս ը նդ սր բոյ առնն այ նո րիկ պա հան ջե ցաւ, որով լու սա ւո րէր աշ խարհս, ը ստ 
Ա ւե տա րա նին ձայ նի̀  գո լով լոյս աշ խար հի, յոր մէ խա ւա րե ցոյց Տիրան զՀայս»365: Խո րե նա ցին 
ա ստ վա ծային ներ կա յու թյունն է պատմում մարդ կանց և հենց ը նտ րյալ նե րի կյան քում նաև գրե-
լով Ներ սես Մե ծի̀  ան բնակ կղ զում աք սո րում Ա ստ ծո տես չու թյամբ իր ուղե կից նե րի հետ ձկ նե-
րով կե րակր վե լու և վե րապ րե լու մա սին366: Գրում է նաև Արտագեր սի պա շար ման մա սին պատ-
մող տո ղե րում. «Եւ թե պէտ ոչ ինչ կա րէին առնել նմա վասն անմատչելի ամ րու թե անն, բայց զի 
բար կու թիւնն Աս տու ծոյ էր ի վե րայ Ար շա կայ̀  մար դիկ ամ րոցին ոչ ան սա ցին մնալ համ բաւուն 
Պապայ, այլ անձ նա տուրք եղեն ի կա մաց, և ոչ ի բռնութե նէ»367:

 Պատ մու թյան նրա հայե ցա կարգն այս կերպ ար դեն մարդ կային ու ազ գային կյան-
քի եղե լու մի̀  իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի, իմաս տի ու խորհուրդի իր որո նում նե-
րում ոչ հատ վա ծա կան, ոչ զուտ մարդ կային եղե լու թյուն նե րի ինք նա կա նու թյան ու 
առանձ նա կա նու թյան մեջ է հաս կա նում դրանք, այլ̀  ի մտի ունե նա լով գոյի գո յու
թյան հա մայն ամ բող ջու թյու նը` աստ վա ծային և մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի 
հա մա գո յու թյու նը, որո նում, տես նում ու հաս կա նում է իմաս տային շեր տե րի մեկ
միաս նա կա նու թյան մեջ: Այս կերպ` Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան հայե ցա կար-
գը գի տա կան է` գի տա կա նու թյան առա վել լայն ու խո րը ը մբռն մամբ, քան զի 
նկա տի ունե նա լով աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի համ ընդգր
կուն ամ բող ջու թյու նը, գործ ունի իս կու թյան լրու մի, այլ ոչ̀  հատ վա ծա կա
նու թյան հետ: Ոչ սոսկ պատ միչ, այլ̀  իս կու թյամբ պատ մա բան Խո րե նա ցին պատ-

363 Նույն տեղում, էջ 159:
364 Նույն տեղում, էջ 233:
365 Նույն տեղում, էջ 276:
366 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 294:
367 Նույն տեղում, էջ 300:
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մա գի տա կան իր հայե ցա կար գով մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի իս կու թյունն ու 
խոր հուր դը զուտ մարդ կայի նի ոլոր տում դի տող, քննող ու բա ցա հայ տել հնա րա վոր 
հա մա րող հայե ցա կար գե րի մաս նա վո րու թյու նից ու հատ վա ծա կա նու թյու նից առա վել 
ու ան դին` բա ցա հայ տում է որ պես Ա ստ ծուց և աստ վա ծայի նից անան ջատ իմաստ ներ 
ու իմաս տու թյուն: Նա «հա սա րա կաց» կամ ը նդ հա նուր, այս կերպ և̀  բազ մաց հաս-
կաց մա նը մատ չե լի չա փով Ա ստ ծուն ու աստ վա ծայի նին` երկ նային կամ աստ վա ծային 
իրո ղու թյուն նե րին առնչ վա ծու թյամբ է իրա գոր ծում կյան քի եղե լու մի̀  իրա դար ձու-
թյուն նե րի ու գոր ծե րի, իմաստ նե րի բա ցա հայ տու թյան իր որո նումն ու գտա նու մը: Այս 
առու մով` հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մը հե տա զո տող ու գի տե ցող պատ մու-
թյան նրա հայե ցա կար գը գի տա կան է` իս կու թյան լրի վու թյու նը հայե ցող ու հե
տա զո տող իր ը նտ րու թյամբ ու բա նո րոշ հայե ցա կար գային մշակ մամբ, իսկ դա 
կն շա նա կի, որ ար դեն իս կու թյան նկատ մամբ այդ կերպ ու այդ չափ բա ցու թյամբ̀  այն 
նաև կոչ ված է լի նել աստ վա ծա բա նող: Ա հա վա սիկ, իր այդ կո չումն իս կու թյամբ 
իրա գոր ծե լով և այդ կերպ` իր իս կա կան գո յու թյան մեջ հաս տատ վե լով, նրա պատ-
մա գի տա կան հայե ցա կար գը և ը ստ այդմ` նաև բուն պատ մու թյու նը իր դի տա վո րու-
թյամբ, կեր պա րան մամբ ու կա տա րու մով` և՛ իր հե տա զո տող որո նու մի, և՛ գի տե ցող 
բա ցո րոշ ման, և՛ պատ մու մի մեջ կա յա ցել է աստ վա ծա բա նող առանձ նա հատ կու
թյամբ: 

 26. Ի մաս տու թյու նը մար դուն իր գո յու թյան կար գա վոր ման խնդրում ուղ
ղում է դե պի իր գո յու թյան ճշմար տու թյու նը, ինչն ար տա հայտ վում է Խո րե նա ցու 
«առ ի լի նել պատ կեր (Աս տու ծոյ)» հաս կա ցու թյամբ368 և դե պի աստ վա ծա նմանու-
թյուն կազ մա կերպ ված ուղ ղորդ վա ծու թյամբ: Այս պի սին է ս. Դա վիթ Ան հաղ թի իմաս-
տա սի րու թյան չոր րորդ սահ մա նու մը. «Ի մաս տա սի րու թիւն է նմա նու թիւն Աս տու ծոյ 
ը ստ կա րո ղու թե ան մարդ կան»369: Պատ մու թյան դի տա վո րու թյունն է` պատ մե լով 
ան ձանց, խմ բե րի, հան րույթ նե րի, ազ գե րի կյան քի եղե լու թյուն նե րում ու նաև 
ոգե ղե նի կամ ոգե ղե նու թյան մարմ նա վո րում, կամ` իրե ղե նի ու մարմ նե ղե նի 
ոգե ղի նա ցում հան դի սա ցող մշա կույ թում կե նա գոր ծյալ ճշմար տու թյու նը (տե
սա կան իմաս տու թյուն) և բա րին (գործ նա կան իմաս տու թյուն)370, կո չել մար
դուն` ուղ ղել իր ըն թացքն ի կարգ աստ վա ծա նմանու թյան: 

27. Ի սկ ինչ պե՞ս է հնա րա վոր դառնում պա տու մա կերպ հյուս մամբ̀  ուղ ղա բա նո րեն 
կամ այ լա բա նո րեն աս ման բե րել և ուսում նա սեր ըն թեր ցո ղի հաս կաց ման կա րո ղու-
թյանն ու ձգտ մա նը հնա րա վո րել ճշմար տու թյունն ու բա րին` տե սա կան ու գործ նա-
կան իմաս տու թյու նը, պատ մու թյան մեջ ը նդ գր կե լով և պատ մե լով զուտ մարդ կային 

368 Նույն տեղում, էջ 6:
369 Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, 
աշխ. Ս. Արևշատյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1980, էջ 55, 66-71:
370 Նշվում է ճշմարտությունն ու բարին, նկատի ունենալով այն բաժանումը, որ ուսուցանում է մեզ 
Դավիթ Անհաղթը, իմաստասիրությունը բաժանելով տեսականի ու գործնականի, յուրաքանչյուրի 
մասին ասելով` «կատարումն տեսականին ճշմարտութիւն է, իսկ կատարումն գործնականին` բարին» 
(նույն տեղում, էջ 85):
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գոր ծե րը: Ի րոք, է ա կան հարց է, թե ինչ պի սի գոր ծերն է պատ մում և ինչ ոլորտ է 
ը նդ գր կում պատ մու թյու նը և մաս նա վո րա պես` Մով սես Խո րե նա ցու աշ խա տու թյու-
նը, և է ա կան հարց է, այդ պի սով, թե առար կա յա կան ինչ պի սի տի րույ թում է գոր ծում 
պատ մու թյու նը: Նրա նում ներ կա յաց վում են ոչ միայն մարդ կային գոր ծե րը, և հենց 
նրանք էլ պատմ վում են ոչ որ պես սոսկ մարդ կային: Պատ մու թյու նը հե տա մուտ է 
այն պի սի պատ մու մին, որի դեպ քում պատմ վող եղե լու թյուն նե րում և գոր ծե
րում ներ կա է իմաս տու թյու նը, որ և կն շա նա կի̀  իս կո րեն աստ վա ծայի նը, ը ստ 
մարդ կային հաս կա ցող ու մեկ նո ղա բար հայտ նա բա նող կա րո ղու թյան: Պատ-
մու թյու նը պատ մե լով տե ղի ունե ցա ծը, պատ մում է` նկա տել տա լով Ա ստ ծո բա րու թյու-
նը, գի տու թյու նը, կա րո ղու թյու նը, այ սինքն` այն, ին չով և կեր պա րա նում է Ա ստ ված. 
բա րու թյու նը, զի բա րու թյամբ է խնա մում, գի տու թյու նը, զի ամեն ինչ հա ման գա մայն 
գի տե, կա րո ղու թյու նը կամ ան սահ ման զո րու թյու նը, զի այն ինչ կա մե նում է` կա րող է 
և այն ինչ կա րող է` կա մե նում է371: Խո րե նա ցու պատ մու թյան և ը նդ հան րա պես քրիս-
տո նե ա կան միջ նա դա րում պատ մու թյան դի տա վոր կազ մա կերպ վա ծու թյան ուրույն և 
առանց քային բա ղա դրիչ նե րից մե կը հենց այն է, որ պատ մու թյամբ նաև հայտնացույց 
է դառնում Ա ստ ծո բա րեխ նամ կամ քը, որ ոչ միայն արա րել է, այլև բա րե րա րու-
թյամբ յու րով մշտա պես խնա մում է372: Ը ստ Խո րե նա ցու, պատ մու թյամբ մեզ ի հայտ է 
դառնում աստ վա ծային տես չու թյու նը, ը նդ սմին, մի առանձ նա հատ կու թյամբ̀  մար
դու իմա ցա կա նու թյան հա մար հա սա նե լիի սահ ման նե րում: 

Աշ խար հում այն բո լո րը, ին չը կա տար վում է և հենց պատ մու թյու նը մար
դո՛ւ հա մար է` նա խա տե սու մով: Կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի, ասել է թե` ան ցյա լի 
ու նաև կա տար վող, շա րու նա կա կան ըն թաց քի մեջ գտնվող, պատմ վե լու հնա րա վոր̀  
ներ կայի նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րի կամ գոր ծե րի մեջ հայտ նա ցույց աստ վա-
ծային նա խախ նա մու թյան խոր հուր դի յու րո վի ու մաս նա չափ հաս կա ցու մը և աստ վա-
ծայի նին հա ղորդ ու ըն կալ լի նե լը, այ սու և̀  իմա նա լի իմաս տու թյա նը, ամե նայն առա-
քի նու թյանն ու կա տա րե լու թյա նը մարդ կային ան ձի ինք նու թյան կեր պա րա նումն իրա-
գործ վում է ը ստ մարդ կային բնու թյան կա րո ղու թյան, նույնն է թե ասել̀  ը ստ նրա 
բնու թյան սահ ման նե րի ու զո րու թյան: Մար դը կեր պա րան վում է այն բո լո րով, ին չով և 
Ա ստ ված` բա րու թյամբ, գի տու թյամբ, զո րու թյամբ̀  ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան373:

28. Պատ մու թյու նը դի տա վո րու թյուն ունի իմաս տը հա ղոր դել ուղիղ դրված քով: 
Ի ՞նչ է սա նշա նա կում: Պատ մու թյու նը նշա նա կա լի այն ամե նը, ին չը որ պես այդ պի սին 
ար դեն ան ցյալ է` ան հե տաց ման են թա կա կամ այլևս չկա, դարձ նում է իրենց իս կու-
թյու նը հայ տող իմաս տով և դրա նում հայտ նա բա նյալ իմաս տու թյան խորհր դով ներ
կա` հաս կաց ման սեր ու ձգ տում ունե ցող̀  «ըն թեր ցա սէր» և իմաս տու թյան «ու սում-
նա սէր» ժա մա նա կակ ցին ու հե տա գա սե րունդ նե րին: Պատ մու թյու նը նշա նա կա լի 

371 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 47-48, 67-69:
372 Հմմտ. Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք հարցմանց, Կոստանդնուպօլիս, 1729, էջ 157:
373 Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփա յա կանք, 
աշխ. Ս. Արևշատյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1980, էջ 47-48, 67-69:
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եղե լու թյուն նե րի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի ու իմաս տու թյան խոր հուր դի ներ կա յու-
թյունն է ըն թեր ցո ղին` հի շո ղու թյան ու իմաս տաց ման: Ի սկ նշա նա կա լի են այն իրո
ղու թյուն նե րը, որոն ցում ի հայտ է իմաս տու թյու նը, Ա ստ ծո տես չու թյու նը` ը ստ 
մարդ կային հա սո ղու թյան (разумению): Պատ մի չը̀  կա տա րյալ իմաս տու թյամբ, և 
այ սու̀  պատ մու թյունն իր իս կու թյունն իրե նում ունե ցող և-կամ իս կա կան գո յու թյամբ, 
իր դի տա վո րու թյան լրու մով ու կա տա րե լու թյամբ և այս կերպ` ան հրա ժեշ տու թյամբ ու 
նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ պատ մում է եղե լու թյուն նե րի իս կու թյու նը հայ տող, 
մարդ կանց կյան քի բա րի կար գա վո րու թյա նը կե նա րար̀  ստույգ ու բա րի իմաստ ներ և 
ճշմար տու թյան խոր հուրդ ներ, միով բա նիվ` պատ մում ուղ ղա կի և-կամ խորհր դա բար 
մարդ կանց կյան քի եղե լու թյուն նե րում` իրե րում ու գոր ծե րում, Ա ստ ծո հայտ նու թյու
նը. սա է նրա սկզբուն քային և մշտա կան դի տա վո րու թյու նը Ա ստ վա ծա շնչում և նրան 
նմա նող, նրա ուղ ղու թյամբ ուղ ղորդ վող մեր սուրբ հայ րե րի գր վածք նե րում: 

29. Ի սկ ին չի՞ մեջ է տե սա նե լի Ա ստ ծո հայտ նու թյու նը: Ի նչ պես և աս վեց, այն, ինչ 
Ա ստ ված արա րել է` բա րե րար իր հո գա ծու թյամբ նաև խնա մում է374: Աշ խար հի ժա-
մա նա կային ու պատ մա կան եղե լու մը, որում և̀  մարդ կային կյան քի եղե լումն ու պատ-
մա կան ներ կա յու թյու նը, Ա ստ ված նա խախ նա մում է իմաս տու թյամբ: Ա ստ ծո նա-
խախ նա մու թյան ը ստ ին քյան իմաս տու թյու նը̀  իր լրու մի ու կա տա րե լու թյան մեջ, 
մարդ կային բա նա կա նու թյանն ան մատ չե լի ու ան քննե լի է: Եվ սա կայն, աստ վա ծային 
կամքն է` իր նա խախ նա մու թյան և ամե նայն ժա մա նակ հո գա ծու տես չու թյան իմաս-
տու թյան խոր հուրդ նե րին, մարդ կային կա րո ղու թյա նը հա սա նե լիի չա փով ու կար-
գով, հա սու լի նել և իմա նա լի այդ չա փով տե սա կան ու գործ նա կան իմաս տու թյա նը 
ներկրթյալ̀  ապ րել կյանքն իմաս տու թյամբ: Ի սկ աստ վա ծային նա խախ նա մու թյան 
իմա նա լի խոր հուրդ ներն ու Ա ստ ծո հայտ նու թյու նը մարդ կային բա նա կան հո
գու հա սո ղու թյա նը մատ չե լի և հա վա տա ցյալ ու հոգևոր արթ նու թյուն ունե ցող 
մտքին «ի տես» է պատմ վող խորհր դի, խոս քի և գոր ծի իմաստ նե րում, որոնք 
պի տա նա վոր նշա նա կա լիու թյուն են ցու ցա բե րում և ուղ ղում մար դու ինք նու
թյան ու կյան քի լի նե լիու թյու նը առա քի նի կար գա վո րու թյան: Մարդ կային ինք-
նու թյան գո յու թյան առա քի նի կար գա վո րու թյու նը եռա մաս նյա հո գու զար դա րումն 
է չորս առա քի նու թյուն նե րով375 և կյան քում լի նե լու թյու նը̀  առա քի նա ցյալ խորհր դով, 
բա նիվ և գոր ծով: Այս առն չու թյամբ է ա կան է նաև հի շել, որ Դա վիթ Ան հաղ թը մարդ-
կային հո գու զար դա րու մը չորս առա քի նու թյուն նե րով նույն պես դի տում է որ պես 
իմաս տա սի րու թյան դի տա վո րու թյուն. «Ի մաս տա սի րու թիւն դի տա ւո րու թիւն ունի զհո-
գիս մարդ կան զար դա րել»376: 

30. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյու նում, որ պես պատ մու մի ու պատմ վո ղի դի-
տա վո րու թյուն, կեր պա րա նում ու կա տա րում, պատմ վում է մարդ կային կյան քի 

374 Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք հարցմանց, Կոստանդնուպօլիս, 1729, էջ 157: 
375 Այս տեսակետի մասին, որը նախապես արտահայտվել էր Պլատոնի «Պետություն»-ում և որում 
միաբան են բոլոր քրիստոնյա հայրերը, տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաս տա սի րութեան – 
Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. Արևշատյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1980, էջ 70-71:
376 Նույն տեղում, էջ 85:
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հոգևոր` առա քի նի և մշա կու թային բա րե կար գու թյան հա մար նշա նա կա լի 
եղե լու թյուն նե րի իս կու թյու նը, այ սու և` այդ իս կու թյու նը հայտ նա ցույց անող 
իմաս տը և նրա նում պա հյալ իմաս տու թյան խոր հուր դը: Նրա պատ մու թյան դի-
տա վո րու թյունն այն պի սին է, որ պատմ վողն իր եղե լու թյան հա վաս տիու թյամբ և հենց 
«իրաց ու գոր ծոց»̀  իրա դար ձային լի նե լու թյան ըն թաց քի մեջ գու ցե ան սքող կամ գու-
ցե թա քու ցյալ իր իս կու թյան ու իմաս տի խորհր դով ի հայտ բեր վի ճշմա րիտ կա պակց-
վա ծու թյան կար գում` իր ուղ ղա կի և եր բեմն նաև այ լա բա նո րեն իմաս տու թյան խոր-
հուրդ պա հող ու այդ կերպ` խորհր դա վոր իմաս տի հաս կաց մամբ ու մեկ նո ղա բար 
բա ցա հայտ մամբ: Նրա դի տա վո րու թյունն է` իր պատ մու թյու նը հյու սել պատմ վո ղի 
այն պի սի կար գա վոր ված կերպ մամբ, որում մարդ կայ նո րեն, այ սինքն` ը ստ մարդ-
կային կա րո ղու թյան, տե սա նե լի, ըն կա լե լի է Ա ստ ծո հայտ նու թյու նը որ պես պատմ
վո ղի̀  «ի պի տոյն ու պի տա նա ւո րու թիւն» ցու ցա բեր վող խոր հուրդ և իմաստ: 
Սկզ բուն քո րեն, յու րա քան չյուր̀  ը ստ քրիս տո նե ա կան հայե ցա կար գի պատ մե լիին ներ-
հա տուկ է դի տա վո րու թյուն, որը և հաս կաց մամբ̀  ար դեն նաև քրիս տո նե ա կան պատ-
մա գի տու թյան և կոնկ րե տո րեն հենց Մով սես Խո րե նա ցու աշ խա տու թյան մեջ, եթե ոչ 
ուղ ղա կիո րեն ձևա կերպ մամբ, ապա` նշա նա կա լի ուղ ղորդ վա ծու թյամբ (նոե մա տիկ 
ին տեն ցիո նա լու թյամբ, այ սինքն` ասե լիք-խորհր դի նշա նա կա լիու թյամբ ուղ ղոր դյալ 
ողջ շա րա գրու թյան բո վան դա կու թյու նում) ներ կա ու տե սա նե լի է որ պես այդ պի սին` 
պատ մել և «ըն թեր ցա սէր», «ու սում նա սէր», հաս կաց ման ձգ տող ամեն քի̀  «ու
շիւ» արթ նա ցյալ մտքին «ի տես», հաս կաց մանն ար ժա նի ու նաև կյան քի գոր
ծե րում ներ կա դարձ նել մարդ կու թյան` առ Ա ստ ված հայեց մամբ իմաս տուն ու բա րի 
կեն ցա ղա վա րու թյան հա մար բո լոր «պի տո յա կանն ի կարգ քրիս տո նեից վա րուց»: Ըն-
թեր ցո ղի ուշիմ խո հա կա նու թյու նը այն հա սո ղու թյամբ, որով հաս տատ վում է նրա 
հա մար պատմ վող գոր ծի խորհր դա վոր իմաս տի ներ կա յու թյուն, հա սու է լի նում 
այդ հայտ նու թյա նը, Ա ստ ծո կամ քին ու խնա մա ծու թյանն ի փրկու թյուն, որն և̀  է բա
րին: «Զի ամե նայն տուրք բա րիք եւ ամե նայն պար գեւք կա տա րե ալք ի վե րուստ են 
իջե ալ առ ի Հօ րէն լու սոյ», – ասում է առա քյա լը (Հակ., Ա., 17):

31. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյու նը, հե տա զո տե լով մարդ կային իրո ղու թյուն-
ներ և քննու թյան առնե լով, խորհր դա ծե լով ու հաս կա նա լով դրանք ոչ աշ խար հի 
իմաս տու թյամբ, այլ̀  ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, քրիս տո նե ա կան ու հենց 
աստ վա ծային իմաս տու թյամբ, այդ ամե նը տես նում է ոչ աստ վա ծային նա խա-
խնա մու թյու նից զուրկ ան խոր հուրդ իրենց գո յու թյան մեջ, այլ̀  որ պես երկ րային ու 
երկ նային` «հա մա գոյ» աշ խարհ նե րի (հա մաշ խար հի) բա ղա դրյալ միաս նու թյան մեջ 
ու այդ հա մա գո յու թյու նում` աստ վա ծային հո գա ծու տես չու թյան ներ քո: Եվ այդկերպ 
մտահայեցմամբ ու ինքնահասկացմամբ̀  Պատմահայրը մարդ կային իրո ղու թյուն նե-
րի զո րու թյունն ու պատ ճառնե րը, իս կու թյուն հայ տող իմաստ ներն ու իմաս տու թյու նը 
բա ցա հայ տում է հա վա տա ցյալ բա նա կան հո գուն մա սամբ ու չա փով` հա սու ու իմա
նա լի, իսկ ան բո վան դա կե լիու թյամբ̀  սքան չե լի, աստ վա ծային բա րե րար նա խախ-
նա մու թյան խորհր դով: Նրա պատ մու թյունն այս կերպ իր հյուս մամբ` աստ վա ծա
բա նող է և, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան իմա նա լի չա փի, ակ նար կում, հաս կա նալ 
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ու տե սա նել է հնա րա վո րում պատմ վող ողջ բո վան դա կու թյու նում աստ վա ծային նա-
խախ նա մու թյու նը, որը, ինչ պես և աս վեց, թեև որ պես այդ պի սին, ը ստ քրիս տո նե ա-
կան վար դա պե տու թյան, սկզբուն քո րեն ան քննե լի ու ան ճա ռե լի է, սա կայն կյան քի 
եղե լու մի քննու թյամբ̀  իմա նա լի ու պատ մու թյամբ հա ղոր դե լի մի չա փով` մատ չե լի է 
մարդ կային բնու թյա նը̀  ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի հա մար բա ցա հայ տե լով նշա նա-
կա լիու թյուն` առ իմաս տու թյուն ու բա րե կար գու թյուն: 

Այս առն չու թյամբ նկա տենք, որ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ար տա-
հայտ ված այն տե սա կե տը, ը ստ որի̀  Մով սես Խո րե նա ցին իր պատ մա կան եր կում 
հիմ նային դի տա վո րու թյուն ունե նա լով պատ մել հայոց մե ծաց գոր ծե րի և դրան ցում 
ներ կա իմաս տու թյան ու քա ջու թյան և ամե նայն առա քի նու թյան մա սին, պատ մու-
թյու նը չի հաս կա նում, և նույ նիսկ ավե լին` պատ մու թյու նը սկզբուն քո րեն իսկ պետք 
չէ հաս կա նալ, որ պես Ա ստ ծո նա խախ նա մու թյան մեկ նա բա նու թյուն377, ը ստ է ու թյան, 
տա րա ձայ նում է Խո րե նա ցու տեքս տում բա ցո րոշ և եր բեմն` նե րան շա նակ աս վա ծին: 
Այն, ին չը ժա մա նա կա կից հե տա զո տող ան ձը տես նում է հա կա դրու թյան մեջ, Պատ-
մա հայ րը տես նում է ը ստ Ճշ մար տու թյան ար դա րու թյան` խա ղա ղու թյան և միաս նու-
թյան մեջ, որ պես մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու հա վի տե նա կան հանգր վա նի 
մի և նույն ուղին տա նող, առա ջին դեպ քում` մտքով և երկ րոր դում` հա վա տի ու մտքի 
միաս նու թյամբ հա սու ճշմար տու թյուն ներ: Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան դի
տա վո րու թյունն է` մարդ կային ու հենց հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի 
բազ մա բո վան դակ իս կու թյան, որում և` հայոց մե ծաց գոր ծե րի և դրան ցում 
ներ կա իմաս տու թյան ու քա ջու թյան և ամե նայն առա քի նու թյան բո լո րա պա
տու մի ներ կա յաց մամբ, հա սու լի նել ու մեկ նա բա նել աստ վա ծային նա խախ նա
մու թյան իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րը` ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: Կա րե-
լի է և ը ստ իս` նաև ըղ ձա լի, փա փա գե լի կլի ներ̀  նկա տել, որ պատ մու թյան այս պի-
սի դի տա վո րու թյու նը և ը ստ այդմ` կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը, ոչ միայն հայոց, 
այլև սկզբուն քո րեն ամե նայն ազ գե րի ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի 
եղե լու մի նկատ մամբ կոնկ րե տաց մամբ, հնա րա վո րու թյուն ու զո րու թյուն ունի ներ կա-
յա նալ որ պես պատ մու թյան նախ ընտ րե լի, իր իս կու թյունն իրե նում ունե ցող և ուրեմն` 
իս կա կան գո յու թյուն:

32. Հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռնվում նկա տել, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյա-
նը հա տուկ է «պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան» հա մար հիմ նա րար եր կու 
դի տա վո րու թյուն նե րի երկ միաս նու թյուն: Ա ռա ջի նը կա րե լի է ան վա նել նախ ընտ րե լի 
ու փա փա գե լի մեր ձա կա դի տա վո րու թյուն: Ո ՞րն է այն: Նրա պատ մու թյու նը նախ 
և առաջ որ պես մեր ձա կա դի տա վո րու թյուն ունի մարդ կային ու ազ գային բո վան դակ 
ինք նու թյան, մշա կույ թի ու կեն սա կեր պի եղե լու մից, որ պես մարդ կային ու ազ գային 
հո գե-մարմ նա վոր գո յու թյան հա մար հո գե կե ցույց ու բա րե կարգ և հենց այդ կերպ կե-
նա րա րու թյամբ̀  նշա նա կա լի, ը նտ րել ու ի պատ մում ժո ղո վել, հաս կա նալ ու մեկ նո-

377 Տե՛ս Thomson R. W., Introduction – in Moses Khorenats’i, History of the Armenians, Caravan Books, 
Delmar, New York, 1981, էջ xi:
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ղա բար բա ցո րո շող պատ մո ղու թյամբ ի գիր հյու սել իմաս տու թյան, քա ջու թյան և 
ամե նայն բա րյաց ու առա քի նու թյան իս կու թյուն հայ տող իմաստ ներ` ի ուսա-
նու թյուն ու կի րա ռու թյուն ըն թեր ցող ու հաս կաց ման ձգ տող ամեն քի կյան քում: Նրա 
պատ մու թյու նը որ պես իր հե տա զո տու թյան առար կա յա կան տի րույթ ունի մարդ կային 
իրո ղու թյուն նե րը, և իր մեր ձա վոր դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նման ու կա տա
րու մի մեջ ներ կա յա նում է որ պես կյան քի հոգևո րու թյամբ նշա նա կա լի եղե
լու մի բո լոր բա ղա դրա տար րե րում ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի «մ տաց, խո
սից ու վա րուց» առա քի նու թյան ևկամ արա տա վո րու թյան, կա տա րե լու թյան 
ևկամ ան կա տա րու թյան, դրանց իս կու թյան, պատ ճառնե րի ու հետևանք նե
րի բացահայ տու թյուն և այդ կերպ պատ մու մով` մարդ կային ու ազ գային ինք
նության ու կեն սա կեր պի բա րե կար գու թյան հա մար ամե նայն այդ պի տոյից, 
այն է` իմաստու թյան ու քա ջու թյան և ամե նայն առա քի նու թյան, ուսու ցա նու
թյուն: 

Երկ րոր դը, ի հա մե մատ առա ջի նի, կա րե լի է ան վա նել նույ նո րեն ու առա վել ևս` 
նախ ընտ րե լի ու փա փա գե լի, սա կայն ար դեն հե ռա կա դի տա վո րու թյուն: Ո ՞րն է 
այն: Մեր ձա կա դի տա վո րու թյան կա տա րու մով, այն է` հոգևոր սերմ նա ցա նու թյամբ, 
հոր դո րու մով, ուսու ցա նու թյամբ հա սա նե լի առա քի նի կե ցո ղու թյամբ` հնա րա վոր 
և Տեր Հի սուս Քրիս տո սի շնոր հով ու մար դա սի րու թյամբ` իս կո րեն հա սա նե
լի դար ձող̀  նախ ընտ րե լի ու փա փա գե լի հե ռա կա դի տա վո րու թյու նը` մար դու 
փրկու թյու նը և մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի նո րոգ, կա տա րյալ ու սքան
չե լի̀  Ա ստ ծուն ի մի լի նե լու թյունն է:

33. Մարդ կային կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մից և նրա իմաս տային բազ մա
բո վան դա կու թյու նից որ պես խոր հուրդ պա հող ու հայտ նող իմաստ ու իմաս տու-
թյուն, Պատ մա հայ րը քա ղում ու իր պատ մու թյու նում, ոչ առանձ նա բար ու բա ցո րոշ 
բա նաձև մամբ, այլ̀  նաև նե րան շա նակ, որ պես դի տա վո րու թյուն է հաս կա նում ու իմա-
նա լի դարձ նում հնա րա վո րինս առա վե լը̀  նախ ընտ րե լի ու փափագելի և՛ մեր ձա կա դի-
տա վո րը, և՛ հե ռա կա դի տա վո րը, ինչ պես նաև այս եր կու սի առու մով` և՛ ուղ ղա կի ու 
բա ռա ցի պատմ վո ղի ու մտքին ակ նա ռու իմա նա լի, և՛ այ լա բա նա կան ու մտքին 
այ լա կերպ իրո ղու թյամբ իմա նա լի̀  իս կու թյուն ու խոր հուրդ հայ տող իմաստ նե
րը: Եվ այս առու մով` պատ մու թյան գո յու թյան իս կու թյան նրա որո նումն ու հայե ցա-
կարգն իր հիմ քում ու նաև բուն կա տա րու մի մեջ̀  մտքի սկզբուն քային ուղ ղորդ վա ծու-
թյու նում (ին տեն ցիա յում) ու կա յաց ման մի տող շար ժի, պո տեն ցիայի ու իրա գործ ման 
մեջ և՛ աստ վա ծա սեր է, և՛ մար դա սեր, որ պես այդ պի սին` հու մա նիս տա կան, ուս տի և̀  
ար դյուն քում նրա պատ մա հայե ցա կար գը և՛ աստ վա ծա բա նող է, և՛ մար դա բա
նող: Նրա պատ մու թյունն իմաս տա սի րում ու մար դա բա նում է մարդ կայի նը` 
ինք նու թյու նը, մշա կույթն ու կյան քը, և այդ ամե նում` իմաս տա սի րում ու հենց 
աստ վա ծա բա նում աստ վա ծայի նը:

 Պատ մու թյու նը հղված է մար դուն` կո չե լով նրան մարդ կային բա նա կան հո գուն 
շնոր հյալ հա վա տի ու մտքի կա րո ղու թյուն նե րով իս կու թյան ու իմաս տու թյան բա-
ցա հայտ ման հնա րա վո րու թյուն նե րում և հենց պատմ վող ճշմար տու թյանն ու բա րուն 
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ադեկ վատ պատ մու մի կեր պով և ուղիով հայտ նա բա նյալ իս կու թյան իմաս տով` հա-
սու լի նել Ա ստ ծո ճա նա չո ղու թյա նը, տե սա կան և գործ նա կան իմաս տա սի րու թյամբ 
ուղղ վել խորհր դով, բա նիվ և գոր ծով, եռա մաս նյա հո գին զար դա րել չորս առա քի նու-
թյուն նե րով: Ի սկ լի նել առա քի նի, ը ստ Խո րե նա ցու, կն շա նա կի լի նել̀  մշտա պես ուղ-
ղորդ վե լով աստ վա ծա նմանու թյան: Հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա-
նա կա լի եղե լու մից, հաս կաց մամբ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ որ պես պատ մու-
թյուն` պատ մե լիք ու պատ մում, հյուս ված իր աշ խա տու թյան մեջ սուրբ և իմաս տուն 
հայր Մով սես Խո րե նա ցին ներ կա յաց րել է իմաս տու թյան, ամե նայն առա քի նու թյան ու 
բա րյաց պի տոյից նշա նա կա լին, որ և հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ու կա րող է մարդ-
կային ու նաև մեր ազ գային ինք նու թյու նը, կյանքն ու կեն սա կեր պի մշա կու թային 
կողմ նո րո շու մը հոգևոր սի րո կրթու նա կու թյամբ, ներ կա տա րե լա գործ վող ինք նա հաղ-
թու թյամբ ու հո գե կե ցույց կե նա րա րու թյամբ̀  աստ վա ծա նմանու թյան կա տա րե լա գոր-
ծող նպա տա կա մի տու թյամբ ու կար գա վո րու թյամբ կա յաց նել: Այս տե սա կե տից ևս` 
իր հե ռա վոր դի տա վո րու թյան մեջ նրա «Պատ մու թիւն Հայոց»ը աստ վա ծա
բա նող պատ մու թյուն է: «Առ ի լի նել պատ կեր Աս տու ծոյ» և աստ վա ծա նմանու թյան 
սկզբունք նե րով կար գա վոր ված լի նե լու թյունն է մար դու հա մար նախ ընտ րե լի և 
է ու թե նա կան կե ցո ղու թյուն, հաս նե լու աշ խար հում իր ան ցա վոր կյան քում մար դու 
հա մար գե րա գույն նպա տա կին` փրկու թյա նը, այ դու հան դերձ, ինչ պես նշում են և՛ 
մինչ-, և՛ ետ-հին գե րորդ դա րե րում մեր բո լոր սուրբ հայ րե րը̀  ս. Հով հան Ոս կե բե րա-
նը, Գրի գոր Նա րե կա ցին, Գրի գոր Տաթևա ցին և այ լոք, հու սա լով այդ երա նու թյանն 
ար ժա նա նալ ոչ թե մարդ կային իրենց գոր ծե րով, այլ̀  «շ նոր հօք և մար դա սի րու թե-
ամբ Տե առն մե րոյ եւ Փրկ չի, Յի սու սի Քրիս տո սի, որին ը նդ Հաւր և ը նդ Հոգ ւոյն Սր բոյ 
փառք յա ւի տե անս յա ւի տե նից. Ա մէն»:



ԳԼՈՒԽ 3 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻԴԵԱՅԻ ԿԵՐՊԱՐԱՆՈՒՄՆ ՈՒ 

ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳՈՒՄ

1. Պատմության գոյությունը. պատմության որպես իմաստ 
գոյությունն ու կերպավորումը

« Մարդ կային իրո ղու թյուն նե րում ամե նայն 
գոյի ու նաև պատ մու թյան որ պես այդ պի սին 
գո յու թյան իմաս տը` իր կոչ մա նը հա մա պա
տաս խան լի նե լու թյունն է»:

Ռ. Ք.

1. Պատ մո ղա կան և մեկ նո ղա կան պրակ տի կա յում է ա կան սկզբունք և որ պես 
երկ րորդ կետ է դիտ վում տեքս տում աս վա ծի կամ տեքս տով «աս վո ղի» մեջ «պի-
տա նա ցու»-ի պար զու մը378: Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու-
թյան մեջ ո՞րն է պի տա նա ցուն: «Պի տա նա ցուն» Խո րե նա ցու աշ խա տու թյան մեջ 
հենց պատ մու թյունն է` իր գո յու թյան յու րա հա տուկ կեր պա վո րու թյամբ, որում 
պատմ վում է հայոց կյան քի եղե լու մի հոգևո րու թյու նը ու նաև բա ցա հայտ վում 
հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նախ ընտ րե լի գո յու թյան հոգևո
րու թյու նը, որ և` կա րող է այդ ամենն օժ տել իրենց իս կու թյամբ ու կա յաց նել 
իրենց կո չու մի ու իս կա կան գո յու թյան մեջ: Նրա պատ մա կան եր կում, որ պես պի-
տա նա ցու, պատմ վում է հայոց ինք նու թյան ու կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի որ պի սու-
թյու նը բա ցա հայ տող իմաստ ու նաև է ա կան իմաս տու թյան խոր հուրդ, ողջ ազ-
գի ինք նու թյունն ու կեն սա կերպն առ իմաս տու թյուն և ամե նայն առա քի նու թյուն ու 
բա րե կար գու թյուն կա տա րե լա գործ վող կե նա գոր ծու թյան ուղ ղու թյուն ու ըն թացք̀  
«ըն թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» յու րա քան չյուր ոքու ինքնությունում, կյանքում ու 
ստեղծարար գործունեությունում հոգևոր սեր, դի տա վո րու թյուն (ի դե այի տե սա նու-
թյուն), հո ժար ու պատ րաս տա կամ նա խա ձեռ նու թյուն, կեր պա րա նում ու կա տա րում 
ար մա տա վո րե լու հա մար: Մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի գո յու թյան այն մո դու սը, 
որի հա մար իս կո րեն որ պես պի տա նա վոր է որո շարկ վում պատ մու թյու նը, Խո րե նա-
ցու պատ մա փի լի սո փա յա կան հայե ցա կար գը նկա տի ունե նա լով` կա րե լի է բնո րո շել 
մտքի հաս կա ցու թային հետևյալ բա նաձևով` մար դու փրկու թյու նա սեր և առա քի
նա սեր հոգևոր կե ցո ղու թյուն` «առ ի լի նել պատ կեր Աս տու ծոյ»379: Այս կյան քում 

378 Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Վերլուծութիւն «Ներածութեանն» Պորփիւրի – Երկասիրութիւնք փիլիսոփա-
յականք, աշխ. Ս. Արևշատյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1980, էջ 107. տե՛ս նաև Դաւիթ Անյաղթ, 
Մեկնութիւն «Ստորոգութեանցն» – նշվ. աշխ., էջ 221:
379 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6:
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առա քի նո րեն կա տա րե լա գործ վող նախ ընտ րե լի ինք նու թյամբ ու կեն սա կեր պով լի-
նե լիու թյան և հան դեր ձյա լում փրկու թյան հիմ նո րոշ ու հե ռա կա դի տա վո րու թյան 
տե սա կե տից, որ պես պի տա նա ցու, պատմ վում է հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի 
հոգևո րու թյուն, առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան առա վե լու թյուն ու նվա զու թյուն` 
պատ ճա ռով ու հետևան քով հանդերձ: 

2. Միջ նա դա րա գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րի առն չու թյամբ հարկ է ամ-
րա գրել, որ մի ջին դա րե րի քրիս տո նյա սուրբ հայ րե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ողջ 
ժա ռան գու թյու նը` հո գե և կեն սակրթա կան իր բո վան դա կու թյամբ փրկա բա
նա կան է և սկզբուն քո րեն կյան քի է կոչ վել ու հենց կե նա գործ վել այս կյան
քում` քրիս տո նե ա կան կյան քի տե սա կան ու գործ նա կան իմաս տու թյան և հան
դեր ձյա լում` փրկու թյան հոգևոր կա րի քով ու դի տա վո րու թյամբ: Եվ նկա տենք, 
որ փրկու թյան խնդի րը հիմ նո րոշ կա րող է լի նել ոչ միայն որևէ ժա մա նա կաշրջա նի ու 
կոնկ րե տո րեն` մի ջին դա րե րի մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի, մշա կույ թի ու հենց 
պատ մու թյան, այլև սկզբուն քո րեն ամե նայն ժա մա նա կի մարդ կային ինք նու թյան, բո-
վան դակ կյան քի ու մշա կույ թի հա մար: Այն կա րող է լի նել երա զանք, իղձ ու փա փագ 
մարդ կային բո վան դակ ապ րու մի, մտքի, խոս քի ու գոր ծի հա մար և այս կերպ` լի նել 
հենց իդե այի դի տա վո րու թյուն և ը ստ այդմ` կեր պա րա նում ու կա տա րում մարդ կային 
ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի: Փր կու թյան և Ա ստ ծո հետ միու թյան գերխնդի
րը մարդ կային երա զան քի կա տա րե լու թյուն է և կյան քի, ստեղ ծա գոր ծու թյան 
ու մշա կույ թի բա րեն շա նա կու թյան հիմ նո րոշ սկզբունք ամե նայն ան կեղծ հա վա-
տա ցյա լի և միջ նա դա րի սուրբ հայ րե րի ու հենց Մով սես Խո րե նա ցու հա մար: Պատ-
մա հայրն իր «Պատ մու թիւն Հաոց» եր կում գրում է, որ իրեն սի րե լի ու հոգևոր խնդու-
թյուն է գրել Հայոց Մե ծաց իմաս տուն ու քաջ այ րե րի առա քի նու թյուն նե րի ու հայ-
րե նա շեն բա րե կար գու թյուն նե րի մա սին: Եվ իրեն փա փա գե լի է` Փրկ չի գա լուստն 
ու փրկ չա կան արյան հեղ մամբ̀  իրեն գնե լը, իր աշ խարհ գալն ու խնդա կյաց կե նա լը 
լի ներ հա յազ գի առաջ նորդ նե րի ու թա գա վոր նե րի օ րոք ու հենց նրանց տե րու թյամբ, 
որով և̀  բա րեհ նար̀  «յար դե ացս ապ րել վտան գիցս»380: Այդ ամենն այդ կերպ պատ մե-
լով ու պատ մու թյունն ի գործ` առ Ա ստ ված առինք նող կե նաց կո չե լով, Խո րե նա ցու 
հայե ցա կար գի բուն է ու թյուն և ամե նայն մարդ կանց, որում և̀  կոնկ րե տո րեն հայոց 
ազ գի ու նաև իր վե րա բե րու թյամբ̀  տե սա կան ու գործ նա կան, մեր ձա վոր ու հե ռա-
վոր իր կա տա րու մով «ա սե լիք» կա րե լի է նկա տել հետևյալ մտքի բա նաձևը̀  կե նա լով 
առա քի նու թյամբ ու բա րե կար գու թյամբ, որ պես կա տա րում ամե նայ նի̀  հաս
նել փրկու թյան «շ նոր հոք և մար դա սի րու թյամբ Տե առն մե րոյ և Փրկ չի, Յի սուս 
Քրիստոսի»:

Մ շա կույ թի գո յու թյան` աստ վա ծային նա խա կոչ վա ծու թյուն ու ը ստ մարդ կային 
կա րո ղու թյան` իմա ցյալ կո չումն է, և մտքի հետևո ղա կան ըն թաց քով կա րե լի նաև 
ասել, որ ը ստ կոչ ման` հենց իս կու թյունն է` իրե նում բո վան դա կյալ իմաս տով լի
նել ի նպաստ մարդ կանց ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի աստ` առա քի նո րեն 

380 Նույն տեղում, էջ 66-67:
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կար գա վո րու թյան և հան դեր ձյա լում` փրկու թյան: Մով սես Խո րե նա ցու̀  Հայոց 
Պատ մա հոր և մեր սուրբ ու իմաս տուն թարգ ման չաց իղ ձե րի բուն դի տա վո րու թյուն 
ու կա տա րում է ներ կա յա նում` աստ` հայոց, որով և` ողջ մարդ կու թյան, ինք նու
թյան, կեն սա կեր պի, մշա կույ թի իմաս տու թյան ու քրիս տո նյա հոգևոր քա ղա
քակրթու թյան կա յա ցու մը և հան դեր ձյա լում` փրկու թյու նը, ամեն քի̀  Ա ստ ծո 
հետ հա վետ միու թյու նը: Մշա կույ թը որ պես այդ պի սին, այ սինքն` որ պես մարդ կանց 
կող մից ստեղծ ված, ստեղ ծե լու ար ժա նի և մարդ կային ան ձի ինք նու թյան հո գե-մարմ-
նա վոր կե ցո ղու թյանն է ա կան ու կե նա րար մտա կերտ, հո գե կերտ ու ձե ռա կերտ ավան-
դու թյուն, արժևոր վում է փրկու թյան դի տա վո րու թյամբ կազ մա կերպ ված մարդ
կային հոգևոր կե ցո ղու թյան նկատ մամբ ներ կա յա վոր վող իր պի տա նիու թյան 
և օգ տա կա րու թյան տե սա կե տից: Այս կերպ սահ մա նյալ մշա կույթն է հա վա տա ցյալ 
մարդ կային ինք նու թյանն ու կյան քին, փրկու թյանն ուղ ղորդ ված դի տա վո րու թյա նը, 
կեր պա րա նու մին ու կա տա րու մին ներ կա յա նում որ պես կրթա կան և հենց զո րաց
նող առանձ նա հատ կու թյամբ և հաս կաց վում իր իս կա կան գո յու թյան մեջ և հենց 
սկզբուն քո րեն արժևո րե լի ու նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյան տե սա կե տից:

3. Ա րիս տո տե լի ու այլ իմաս տա սեր նե րի եր կե րում և այդ թվում` նաև Դա վիթ Ան-
հաղ թի «Սահ մանք իմաս տա սի րու թե ան» աշ խա տու թյու նում գոյի գո յու թյան հար-
ցա դրու մը գրե թե ամե նայն իրո ղու թյան ու նաև «ի մաս տա սի րու թյան» առն չու-
թյամբ381 մեզ իս կու թյան որոն ման ուղի է բա ցում ու հար թում նաև «պատ մու թյուն» 
գո յա վո րի գո յու թյան որ պի սու թյան բա ցա հայտ ման խնդրա կար գում: Դա վիթ Ան-
հաղ թը գրում է` «բար ւոք թուի ինձ … արուես տիցն հա ւա նել որոշ մանց, որք ասեն` 
թէ պարտ է գրե թէ յա մե նայն իրո ղու թիւնս զչորսս զայ սո սիկ խնդրել զգ լուխս. եթէ է՞, 
և զի՞նչ է, և որ պի սի՞ ինչ է, և վասն է ՞ր է »382: Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գի և ը ստ այդ հայե ցո ղա կար գի̀  պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու-
թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի, որում և̀  իմաս տու թյան խոր հուր դի հաս կաց ման 
ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման հեր մենև տի կա կան խնդրա կար գում, այս պի սով, է ա կան 
է սկզբուն քային ու հետևո ղա կան այդ հար ցա դրում նե րով նրա «Պատ մու թիւն 
Հայոց» եր կի և նրա նում ներ կա պատ մա տե սու թյան քննու թյու նը:

 Դա վիթ Ան հաղ թի աշ խա տու թյու նում շա րադրված և գի տա կան մեկ նու թյան 
պրակ տի կայի (էկ զե գե տի կայի) ըն դուն ված կար գում ութ կե տից բաղ կա ցած խնդրա-
շա րում383, որպես երկ րորդ կե տ, «պի տա նա ցու»-ի հար ցա դրու թյունն ամե նաընդ հա-
նուր առ մամբ ուղղ ված է «գոյի գո յու թյա նը», իսկ կոնկ րե տո րեն մեր դեպ քում` պատ
մու թյան գո յու թյա նը: Ը նդ որում, պատ մու թյան բազ մա բո վան դակ ու մեկ-միաս նա-
կան խնդրա կար գում` պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իսկության 

381 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. 
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 31-37:
382 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 29:
383 Դաւիթ Անյաղթ, Վերլուծութիւն «Ներածութեանն» Պորփիւրի – Երկասիրութիւնք փիլիսո փայա-
կանք, Եր., 1980, էջ 107-109: Ավելի համառոտ` վեց կետով, տե՛ս նաև Մեկնութիւն «Ստորոգու թեանցն», 
էջ 220-225:
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բացորոշման մեջ հարցադրելով «պի տա նա ցուն», բա ցա հայ տե լի է դառնում այդ 
ամ բող ջա կան հար ցա դրու թյան եր կու մաս: «Պի տա նա ցու»-ի հար ցա դրու թյան առա-
վել ակն հայտ մա սը, որը ստույգ կլի նի ան վա նել̀  երկ րորդ մաս, «պատ մու թյան գո-
յու թյան», այ սինքն` «ի՞նչ է պատ մու թյու նը» հարցն է, երբ հար ցադրվում է «պատ
մա կան գո յա վո րը», նույնն է թե` «պատ մու թյու նը որ պես գո յա վոր» (история как 
сущее) և որ պես այդ պի սին` հարկ է սկզբուն քո րեն հաս կա նալ բուն «պատ մե լի քը», 
ան ցյա լում ու հենց պատ միչ հե ղի նա կի ներ կա յում «պատմ վա ծը» և ըն թեր ցո ղի ներ-
կա յում, այ սինքն` «տեքստ – ըն թեր ցող» իրա դրու թյու նում և հենց ըն թեր ցա նու թյան 
ներ կա հա րա բե րու թյու նում` «պատմ վո ղը»: Պատ մու թյան որ պես գո յա վոր̀  եռա տե-
սակ այս մո դուս նե րում և հար ցա դրում նե րում հաս կաց ման և խորհր դա ծող մտո րու մի 
«խնդրո նյու թը»̀  պատ մու թյան` որ պես «ի՞նչ» գո յու թյունն է: Նշենք նաև, որ «պի-
տա նիու թյան» հայե ցա կե տից ը նտր ված և պատ մու թյու նը որ պես «գո յա վոր» կա յաց-
նող ամե նայն այս մո դուս նե րի̀  «պատ մե լի քի», «պատմ վա ծի» ու «պատմ վո ղի», միով 
բա նիվ` պատ մու թյան բուն «noema»-ի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցո րո շու մը կի-
րա գործ վի հա ջորդ են թա վեր նա գրում:

«Պատ մու թյուն» գո յա վո րի գո յու թյունն իր ամ բող ջա կա նու թյան ու լրու մի մեջ 
հար ցա վո րե լով ու հաս կաց ման հե տա մուտ լի նե լով, բուն պատ մե լի քի առանձ նա-
հատ կու թյան բա ցա հայտ մա նը զու գա դիր ու առաջ նային, հարկ է նախ` առա ջա դրել 
«պի տա նա ցու»-ի հար ցա դրու թյան ոչ այն քան ակն հայտ, այլ նույ նիսկ ան սպա սե լի̀  
առա ջին մա սը: Ո ՞րն է այն: «Պի տա նա ցու»-ի հար ցա դրու թյան առա ջին մա սում հար-
ցադրվում, հաս կաց վում ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ վում է «պատ մու թյան գո յու թյու
նը» (бытие истории), որում և̀  կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մից պատ մու թյան գո յա
ցումն ու լի նե լու թյու նը` որ պես իմաստ իր կեր պա վոր մամբ: Այս տեղ ար դեն հաս-
կաց ման և խորհր դա ծող մտո րու մի «խնդրո նյու թը»̀  պատ մու թյան «ինչ պես» գո
յու թյունն է: Ար դարև, «պատ մու թյուն» գո յա վո րի որ պես այդ պի սին գո յու թյան 
բո վան դակ իս կու թյու նը հնա րա վոր չէ հաս կա նալ առանց պատ մու թյան` առանձ նա-
կիո րեն նաև հենց գո յու թյան սկզբուն քային ու առաջ նային հար ցադր ման: Խնդիրն, 
այս պի սով, այն է, թե Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում ինչ պի
սի՞ն է պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը, որն իր այդ որ պի սու թյամբ 
իբրև պի տո յա կան է նկա տել տա լիս պատ մել պատ մու թյուն` նրա նով հա ղորդ վող 
հոգևոր ուսուց մամբ մարդ կային ինք նու թյունն ու կեն սա կեր պը այս կյան քում բա րե-
կար գե լու և մարդ կային կե ցո ղու թյու նը փրկու թյան ուղ ղե լու ու հա ջո ղե լու հա մար: 

4. Աշ խա տու թյան դի տա վո րու թյան ամ բող ջա կան խնդրա կար գում հետևե լով Դա-
վիթ Ան հաղ թի ուսու ցա նու թյա նը, պատ մու թյան որ պես այդ պի սին և հենց որ պես 
գի տու թյուն գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րոշ ման հա մար քննու թյան են թա կա 
նախ նա կան ու առանց քային հար ցա դրում է ձևա կերպ վում հետևյա լը. «գո յու թյուն 
ունի՞, արդյոք, պատ մու թյու նը»: Պատ մու թյու նը որ պես բա նա վոր պատ մա սա ցու-
թյուն` գո յու թյուն ունի մարդ կային սե ռի (կամ մարդ կու թյան) և հենց սերն դի սկզբնա-
վո րու մից ի վեր: Ի սկ գրի առա ջա ցու մից հե տո̀  պատ մու թյան գո յու թյան մո դուսն իրա-
գործ վել է նաև որ պես պատ մա գրու թյուն: Այս առու մով առա վել քան տա րօ րի նակ կա-
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րող է թվալ այն հար ցը, թե` գո յու թյուն ունի՞, արդյոք, պատ մու թյու նը: Ի պա տաս խան 
այս հար ցի, կա րե լի է նշել, որ, ը ստ Դա վիթ Ան հաղ թի, միտ քը սկզբուն քո րեն որ պես 
այդ պի սին` քննում է գոյի գո յու թյու նը: Մտ քի բուն կո չումն է` մտա ծել գոյի գո յու
թյու նը և բա ցա հայ տել իս կու թյու նը, որ և այն իրա գոր ծում է` կա յա նա լով որ
պես բա նա կան ար վեստ ու գի տու թյուն և կոնկ րե տո րեն` նաև հենց պատ մա գի
տու թյուն: Տե սա կան խորհր դա ծու թյուն նե րում ամե նայն գի տու թյան ու նաև «պատ-
մու թյան» բնու թյան հաս կաց ման և այդ կերպ` ինք նա հաս կաց ման ու իր իս կու թյան 
բա ցա հայտ ման, ուս տի դրանց ու նաև «պատ մու թյան» որ պես գի տա կարգ հիմ նա-
դրու թյան ու կա յաց ման հա մար սկզբուն քային նշա նա կու թյուն ունի նրա որ պես այդ-
պի սին գո յու թյան հնա րա վո րու թյան և, ան շուշտ, հենց ը ստ ին քյան կամ սե փա կան 
գո յու թյան հար ցա դրու թյու նը: 

Ն կա տենք նաև, որ պատ մու թյան «ինչ պես» գո յու թյան վե րո բե րյալ հարց ման 
կենտ րո նա կետ և-կամ կի զա կետ ու իս կու թյան դուռ բա ցող հնա րա վոր մի այլ բա նա լի 
և սե փա կան գո յու թյան իմաստ բա ցա հայ տող քննու թյան սկիզբ կա րե լի է ճա նա-
չել նաև հետևյալ կերպ հարց մամբ նույն այդ հարց վո ղի որո շա կիա ցումն ու որո նու մի 
ուղեն շու մը. ինչ պի սի՞ն է պատ մու թյան այն գո յու թյու նը, որում կա յա ցյալ է նրա 
իս կու թյու նը և ապա հով ված նրա օբյեկ տի վու թյու նը: Քան զի պատ մու թյան որ-
պես այդ պի սին և հենց որ պես գի տու թյուն գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րոշ ման 
խնդրա կար գի ուղ ղու թյամբ հեր մենև տի կա կան հետևո ղա կան հարց ման մեջ, իրոք, 
սկզբուն քային նշա նա կու թյուն ունի հետևյալ կե տը. «ինչ պե՞ս է հնա րա վոր և հենց 
կա յա նում պատ մու թյան օբյեկ տի վու թյու նը: «Պատ մու թյան» գո յու թյան կամ 
«պատ մու թյան» օբյեկ տի վու թյան հար ցի պար զա բա նու մը է ա կան նշա նա կա լիու թյուն 
ունի պատ մու թյան գի տա կան հե տա զո տու թյան և իս կու թյան բա ցո րոշ ման հա մար, 
որի պատ ճա ռով և̀  «գո յու թյան» հարցն առաջ նային է Դա վիթ Ան հաղ թի եր կում: 

Հարկ է ամ րա գրել, որ երբ խոս վում է որևէ բներևույ թի (ֆե նո մե նի) օբյեկ տի վու-
թյան մա սին, պետք է ցույց տր վի, թե ինչ պես է հնա րա վոր այդ օբյեկ տի վու թյու նը որ-
պես այդ պի սին, ինչ պես այն կա րող է կա յա նալ: Ա սել, թե որևի ցե մի բան և այդ թվում 
նաև պատ մու թյու նը օբյեկ տիվ է, կն շա նա կի թե` այն զուտ կա մա յա կան, մտա ցա ծին և, 
այդ պի սով, պատ րան քային չէ, այլ̀  ունի օբյեկ տային հե նա դրու թյուն: Որևէ ճա նա չո-
ղու թյան, մտքի, հայե ցա կար գի և-կամ գի տա կար գի օբյեկ տի վու թյու նը նախ և առաջ 
նկա տի ունի դրա օբյեկ տայ նու թյու նը, օբյեկ տային հե նա դրու թյու նը, այլ ոչ սոսկ կա-
մա յա ծին մա կամ տա ծու թյուն (Դա վիթ Ան հաղթ), այ սինքն` մտքից մա կած ված ու սոսկ 
հո րին ված լի նե լը: 

Ա ռօ րյա ու հատ կա պես` քա ղա քա կան և նույ նիսկ գի տա կան պրակ տի կա յում մար-
դիկ ու մաս նա գետ ան ձինք շատ հա ճախ են կա մա թե ակա մա ձգտ մամբ հնչեց նում 
հետևյալ հար ցը և-կամ ունկն դիր լի նում դրան. «Պատ մու թյան ո՞ր վեր սիան նկա տի 
ունեք»: Ա րդյո՞ք, պատ մու թյու նը մարդ կային ինք նու թյան, հա մա կե ցու թյան ու մշա կույ-
թի որ պես այդ պի սին եղե լու մի իս կու թյան, որում նաև այդ ամե նի նկատ մամբ հո գե-
կե ցույց կե նա րա րու թյան զո րու թյուն ունե ցող իմաս տու թյան խոր հուր դի բա ցո րո շո՞ւմ 
է և այս առու մով` գի տու թյուն: Կամ դրան հա կա ռակ` մեկ այլ վեր սիա. արդյո՞ք պատ-
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մու թյու նը հո րին վածք է` առաջ նա հեր թո րեն գե ղար վես տա կան կամ` նույ նիսկ գի տա-
կա նա կերպ (ի բր գի տա կան) և այս առու մով` պատ մի չի ան կեղծ խոս տո վա նու թյամբ 
կամ գու ցե` կեղ ծու թյամբ և դրան ցում եր բեմն կա մա թե ակա մա ինք նա կա մու թյամբ̀  
եղե լու թյուն նե րի այս կամ այն կերպ կա պակ ցում, որում և̀  «իբր իս կու թյուն» և «իբր 
հաս կաց ման ար ժա նի իմաստ ու իմաս տու թյուն»̀  ըն կալ ված ու ներ կա յաց ված են գու-
ցե և հնա րա վոր բա րին ու նախ ընտ րե լին, կամ` անո րո շը, կամ` ան բա րին ու մեր ժե-
լին և եր բեմն ու նույ նիսկ հա ճախ` ամե նայն դրան ցում եսա կենտ րոն կամ խմ բա կենտ-
րոն քա ղա քա կա նո րեն, տն տե սա կա նո րեն, մշա կու թո րեն և-կամ այ լա կերպ կար ծե ցյալ 
«շահ »ե կան մտա ցա ծինն ու պատ րան քայի նը:

 Պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան հա մար առար կա յա կան տի րույ թի հիմ
նա րար լի նե լը և ուրեմն` ուրույն հեն քի առ կա յու թյու նը որ պես ան հրա ժեշտ գո յա պայ-
ման հաս կա նա լը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում պատ մա գի տա կան ամ բող ջա կան 
խնդրա կար գում, տե սա կան ու գործ նա կան պրակ տի կա նե րի ամե նայն բա ղա դրա-
տար րե րում խու սա փել կամ ձեր բա զատ վել ինք նա կա մու թյան այլևայլ դրսևո րում նե-
րից` զա նա զան ու բազ մա թիվ թե րի և թյուր, թվա ցյալ ու կար ծե ցյալ ը մբռ նում նե րից, 
կան խա դա տու թյուն նե րից, սուբյեկ տիվ կա մա յա կա նու թյուն նե րից: Բա ցա հայ տել 
պատ մու թյան օբյեկ տի վու թյու նը̀  կն շա նա կի բա ցո րո շել նրա գո յու թյան (ինչ պես 
նաև այդ գո յու թյան վե րա բե րյալ գի տե լի քի օբյեկ տի վու թյան) կա յաց ման հնա րա-
վո րու թյունն ու կա տա րու մը: Նկա տենք, որ պատ մու թյան օբյեկ տի վու թյան հիմ-
նախնդրի լուծ ման խորհր դա ծու թյունն իրե նում նկա տի ունի նաև իրա դար ձու թյուն նե-
րի նկատ մամբ ադեկ վատ բա ցու թյամբ կա յա ցող «պատ մու թյան հայե ցա կար գի» ու 
«մե թո դա բա նու թյան» որ պի սու թյան բա ցո րո շում:

 Պատ մու թյան առա ջաց ման սկզբուն քային նա խա դրյալ է և մարդ կու թյան 
կյան քում այն որ պես ան հրա ժեշտ կա րիք է նկա տել տա լիս այս աշ խար հում 
մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի ժա մա նա կըն թաց ու ան ցո ղիկ գո յու թյու
նը: Եվ կա րե լի է ասել, որ ը ստ միջ նա դա րյան ը նդ հան րա կան քրիս տո նե ա կան իմաս-
տու թյան, իրա դար ձու թյուն նե րի հա մա հյու սու թյուն ու շա րու նա կա կան եղե լում 
ներ կա յա ցող աշ խար հը, ասել է թե` աշ խար հի եղե լու մը և դրա նում` աստ վա ծայինն 
ու բա րին` նա խա տե սու թյուն և իս կո րեն կե նա րար մի կո չում է յու րա քան չյուր մար դուն, 
մարդ կանց ազ գե րին ու սե րունդ նե րին` ի իմաս տա ցում: «Պատ մու թյուն» գի տու-
թյունն ուղ ղորդ ված որո նում իրա կա նաց նե լով` գոյի հա մայն տի րույ թից ու աշ խար հի 
եղե լու մից ը նտ րում ու քննու թյան է առնում այն ամե նը, ինչն իրա պես եղե լու թյուն է` 
ունե ցել է և գու ցե գր ման ներ կա յում ևս ունի գո յու թյուն և, որ պես ուսում նա սի րու թյան 
են թա կա առար կա յա կան տի րույթ ունե նա լով վե րոն շյա լը, քննում ու բա ցա հայ տում է 
բո լոր այդ եղե լա կան գո յա վոր նե րի գո յու թյան ճշմար տու թյու նը, նույնն է թե ասել̀  իս-
կու թյու նը:

 Մե նա գրու թյու նում ար դեն առիթ է եղել ամ րա գրե լու, որ Մով սես Խո րե նա ցին, ինչ-
պես և ինքն է բազ միցս նշում իր եր կում, աշ խար հում ու մարդ կանց ազ գե րի, որում և̀  
հայոց, կյան քի եղե լու մի ոչ ամե նայն ինչ է դի տում պատ մե լու ար ժա նի և գրով դրոշ-
մամբ̀  ար ձա նա գրու թյան ու հենց մա տե նա գրու թյան են թա կա: Ը ստ նրա պատ մա-



288      Գլուխ 3. Պատմության իդեայի կերպարանումն ու կատարումը ...

գի տա կան հայե ցա կար գի, որո շա կիո րեն նշա նա կա լի և այդ կերպ` «ա սուն» իրա
դար ձու թյուն ներն են, որ որ պես այդ պի սին, կա րող են դառնալ և իրա պես 
դառնում են պատ մու թյան են թա կա խնդրո նյութ և ուրեմն` պատ մու թյան 
օբյեկտ: Նկա տենք, որ եղե լու թյուն նե րը̀  իրերն ու գոր ծե րը, հենց այդ նշա նա կու թային 
կամ իմաս տային բո վան դա կու թյան պո տեն ցիայով են միայն, որ իրենց իս կու թյան ու 
իմաս տի նկատ մամբ պատ միչ ան ձի ու նաև այ լոց ադեկ վատ բա ցու թյան ու հաս կաց-
ման պա րա գա յում, նրանց մտա վոր տե սա նու թյանն առ դեմ կա յա նում, հաս կաց վում 
ու բնո րոշ վում են որ պես այդ պի սին` իր և-կամ գործ: Պատ մայինն ու պատ մար ժա-
նը իրեն ցում «ա սուն» իմաս տային բո վան դա կու թյան պո տեն ցիա ար դեն իսկ ներ կա 
ունե նա լով են պատ միչ ան ձի կող մից ըն կալ վում որ պես այդ պի սին: Եվ որ պես նշա
նա կա լի իմա ցյալ իրերն ու գոր ծերն են հենց կոչ ված պատ մի չի հաս կաց ման, պատ-
մու մի ու հա ղորդ ման` բա րեն շա նակ սի րով ձգտ մանն ու ջան քին: Կա րե լի է նաև ասել, 
որ ը ստ Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի, ճշմա րիտ, բա րի ու ար դար 
է, երբ ոչ թե ան նշա նակ, այլ̀  հենց նշա նա կա լի և, այդ պի սով, «ա սուն» իրա դար
ձու թյուն ներն ու գոր ծերն են, որ հենց որ պես այդ պի սին` ան հրա ժեշ տու թյամբ 
ու նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ դառնում են պատ մու թյան ուսում նա սի
րու թյան օբյեկտ և իրեն ցով իսկ` իրեն ցում ներ կա նշա նա կու թյամբ գո յաց նում 
պատ մու թյու նը: Ը ստ նրա պատ մա տե սու թյան, պատ մու թյունն իրա պես գո յու թյուն 
ունի և գո յու թյուն ունի հենց «ա սուն» իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի բազ
մա բո վան դակ իս կու թյունն ար տա հայ տող իմաստ նե րի վրա հիմ նադրվա ծու
թյամբ:

 Կա րե լի է ամ րա գրել նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի առանձ նա հատ կու-
թյուն ու իս կու թյուն հայ տող մտքի հետևյալ բա նաձևը. հայոց կյան քի նշա նա կա լի 
եղե լու մի իրա դար ձու թյուն նե րում, գոր ծե րում ու կեն սա կար գե րում ար դեն իսկ 
ներ կա, որով և` դրանք որ պես այդ պի սին դարձ նող հենց այդ նշա նա կա լիու
թյունն է` պատ ճա ռահետևան քային իր փոխ կա պակց վա ծու թյամբ հան դերձ, 
որ հաս կաց մամբ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ` հյուս վում ու ներ կա յա նում 
է որ պես պատ մու թյուն: Պատ մու թյան գո յու թյունն այս կերպ է միայն իմաս տա-
լից ու իմաս տուն և ոչ ունայն, քան զի մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի ճշմար տու-
թյունն ու բա րին իրե նում ներ կա ունե ցող «ա սուն» գոր ծե րի իս կու թյան ու խորհուրդի 
պատ մամբ է միայն պատ մու թյան գո յու թյու նը, ը ստ իր կոչ ման, կա տա րու մի հաս նում 
և ըն թեր ցո ղի նախ ընտ րե լի բա ցու թյամբ ու հա սո ղու թյամբ իս կու թյուն հայ տե լով` իր 
իս կա կան գո յու թյան ներ կա յու թյուն հաս տա տում: Սա է պատ մու թյան օբյեկ տայ նու
թյու նը, այլ կերպ ասած` պատ մու թյան ֆե նո մե նի գո յաց ման օբյեկ տային հիմ
նա վոր վա ծու թյունը: 

Ինչ պես և վե րը նշ վեց, պատ մու թյան օբյեկ տի վու թյու նը նախ և առաջ նրա 
օբյեկ տայ նու թյունն է: Պատ մու թյու նը, որը մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի ոլոր տին 
պատ կա նող մի գո յա վոր է, ար դարև, գո յու թյու նից ծն ված ու մտած վող մի գո յա ցու-
թյուն է և, այդ պի սով, սոսկ կա մա յա ծին մտքի ար գա սիք և գո յու թյա նը չառնչ վող ֆե-
նո մեն չէ: Դա պատ մու թյան գո յու թյան առար կա յա կան (օբյեկ տային) հիմ նա վոր
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վա ծու թյունն է, և դրա բա ցա հայտ մամբ` տե սա կան հիմ նա վո րու մը: Խո րե նա ցու 
«Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում պատ մու թյունն ունի իր ուրույն սե փա կան օբյեկ տը, որի 
առանձ նա հատ կու թյամբ կեր պա րան վում է նրա պատ մու թյու նը: Ը նդ որում, պատ մու-
թյան այդ կեր պա րա նու թյու նում ներ կա ու այն իսկ գո յաց նող-հյու սող նպա տա կային 
գոր ծոն է` մարդ կային ու կոնկ րե տո րեն հայոց ինք նու թյա նը, կյան քին ու մշա կույ թին 
առնչ վող ու այդ կերպ իր որո շարկ մամբ իրե նում ներ քուստ բազ մա բո վան դակ իդե-
ան, որ և հաս կաց վում ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ վում է որ պես նրա պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գի իդե ա և բուն է ու թյուն: Է ա կան է նաև ը նդ գծել, որ այս կերպ իմա նա լի 
պատ մու թյան իդե ան կամ պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի իդե ան սկզբուն-
քո րեն հարկ է տար բե րել ան տիկ շրջա նի ու միջ նա դա րի պատ մի չի կամ ժա մա նա կա-
կից պատ մա գե տի «կա մա յա ծին» մարդ կային հղաց քից, որն իբրև թե դեռ «ա նո րոշ» 
կամ «տար տամ ան ցյա լից» ինք նա կամ ու յու րո վի հյու սում ու ստեղ ծում է «պատ մա-
կան ան ցյալ» և հենց պատ մու թյուն384, ը ստ իս, իր այդ կերպ պատ մա հյուս մամբ և-կամ 
պատ մա կերտ մամբ̀  գո յաց նե լով պատ մու թյու նը ոչ իր իս կու թյամբ, այլ̀  հենց անիս կու-
թյամբ, իրա գոր ծե լով պատ մու թյան անիս կա կան գո յու թյու նը: 

Պատ մու թյան օբյեկ տի վու թյու նը հարկ է հաս կա նալ նախ որ պես օբյեկ տային 
հենք և ապա` գի տե լի քը, գի տա կան հայե ցա կար գը և ողջ պատ մա գի տու թյու
նը որ պես այդ օբյեկ տային հեն քի և-կամ առար կա յա կան մար զի ը նդ հա նուր ու նաև 
այս կամ այն չա փով ամ բող ջա կա նու թյան հա վակ նող իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի 
ու իմաս տու թյան «հաս կաց վա ծու թյուն-հաս կա ցու թյուն»: Եվ ամե նայն այդ հաս կա ցու-
թյուն ներն առան ձին ու նաև ողջ հաս կա ցու թային հա մա կար գը հարկ է բա ցա հայ տել 
նույ նո րոշ վե լու ու կրկ նո րոշ վե լու իրենց ներ քին պո տեն ցիայով ու իրա գործ ման 
հնա րա վո րու թյամբ: 

է ա կան է նաև հար ցա դրել, թե ինչ պե՞ս են «ն շա նա կա լի եղե լու թյուն նե րը» ներ-
կա յա նում որ պես առար կա յա կան (օբյեկ տային) հիմ նա վո րում պատ մու թյան հա մար: 
Նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րի, գոր ծե րի հետ հա րա բե րակց վե լով այդ ինչ պի սի՞ 
գոր ծով է առնչ ված դրանց պատ մու թյու նը, և ինչ պի սի՞ն է նրա հա րա բե րակ ցու թյան 
ուղղ վա ծու թյու նը, դի տա վո րու թյունն ու կա տա րու մը դրանց հետ, որ վեր ջին ներս նրա 
օբյեկ տային հիմ նա դրու թյունն են ապա հո վում:

 Կյան քի նախ կին և եր բեմն ներ կա յում դեռ շա րու նա կա կան եղե լու մի իս կու թյու-
նը հայ տող իմաստ նե րում ու իմաս տու թյու նում բովանդակյալ և, ըստ էության, մարդ-
կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի հա մար նշա նա կա լի խոր հուրդ նե րին` ըն թեր-
ցող ու հաս կաց ման ձգ տող ժա մա նա կակ ցին և սե րունդ նե րին հա ղորդ դարձ նե լու հո-
գա ծու թյան նպա տա կային կազ մա կերպ ված ձևն իրա կա նաց վում է պատ մո ղա բար: 

384 Անգլալեզու գրականությունում կիրարկվող` «ambiguous past» և «historical past» հասկացու-
թյուն ների` որպես «տարտամ անցյալ» և «պատմական անցյալ» թարգմանության, ինչպես նաև 
ժամանակակից պատմագիտության խնդիրների ու կոնկրետորեն` «պատմագետ – անցյալ եղելություն 
– պատմվող անցյալ – պատմության գիտական տեքստ» փոխհարաբերակցության կարգավորության` 
ժամանակակից գիտական ըմբռնումների իմաստային տեսադաշտում մեկնորոշման մասին տե՛ս 
Ստեփանյան Ա., Պատմությունն իբրև տեքստ – «Պատմություն և Կրթություն», Եր., 2005, հ. 1-2, էջ 
9-22:
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Պատ մա գի տու թյան բուն ասե լի քը, նախ և առաջ, իրա գործ վում է հենց պատ մո ղու
թյան մի ջո ցով, որում և̀  իր բուն կա տա րու մին է հաս նում աշ խար հի, մարդ կային 
ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը 
հայ տող ստույգ իմաս տի ու իմաս տու թյան խոր հուր դի բա ցա հայտ մամբ: Եվ սա 
պատ մու թյան կա տա րո ղա կանն է, որ և այդ գի տա կար գի իմաս տաց ման ու կա տա րե-
լու թյան հա սա նել մի տող բո վան դա կու թյան հա մար ունի հիմ նա րար դեր: Ի հա մե-
մատ դրան` գե ղար վես տա կան պատ մու թյան բուն ասե լիքն իրա գործ վում ու ըն թեր-
ցո ղին ներ կա յա նում է սկզբուն քո րեն խորհր դան շա նային կա ռուց վածք ունե ցող 
պատ մո ղու թյան կեր պով: Գրա կա նու թյան և դրա նում` գե ղար վես տա կան հո րին ված-
քի պատ մո ղու թյու նը ներ կա յա նում է` աշ խար հի, մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր-
պի ու մշա կույ թի̀  որ պես թե հնա րա վոր իմաս տա վո րու թյան ու այդ կերպ` գե ղար
վես տո րեն ներ կա յա ցյալ «եր կի աշ խար հի» խորհր դա բա նու թյուն: 

Ինք նու թյան գո յու թյան և այ լոց հետ գո յակ ցու թյան ու հա մա տեղ կյան քի իմաս-
տուն ու բա րի կար գա վո րու թյան կա րիք նե րի առն չու թյամբ նշա նա կա լի եղե լու թյուն-
նե րի իս կու թյու նը հայ տող իմաստն ու խոր հուր դը, ըն թեր ցող ժա մա նա կակ ցի և սե-
րունդ նե րի կող մից ի միտ առնե լու և խորհր դա ծե լու, իրե նում իմաս տու թյան խոր հուրդ 
պա հող տվյալ խո րունկ իմաս տի հաս կաց ման ու նաև դրան առ դեմ ան հրա ժեշտ ու 
նախ ընտ րե լի ինք նա հաս կաց ման հա մար ար ժա նի ու նպաս տա վոր ուս ման խնդիր-
ներն իրենց այս կամ այն ծա վա լի, մո տե ցում նե րի ու ձևե րի բազ մա բո վան դա կու թյամբ 
դառնում են հիմ նա դիր ու սահ մա նա դիր պատ մու թյան, նրա առար կայի ու կա
տա րու մի հա մար: Դրանք այդ պի սին են դառնում, նախ և առաջ, իմաս տու թյան ու 
մարդ կանց նկատ մամբ «հոգևոր սի րուց» բխող ու հե նա ցյալ̀  մարդ կային ինք նու-
թյանն ու կյան քին «հո գե կե ցույց ու կե նա րար» և այդ կերպ` «ի մաս տուն բա րե կար գու-
թյան ներ գի տակ ցյալ ու հանձ նա ռյալ հո գա ծու թյու նից» բաց վող ու կազ մա կերպ վող 
«պատ մա տե սա կան ու պատ մա գործ նա կան հե տաքրք րու թյամբ» և ապա` պատ մու-
թյան դի տա վո րու թյամբ, կեր պա րան մամբ ու կա տա րու մով, ը ստ է ու թյան, մարդ կային 
կյան քի եղե լու թյան իմաս տը պատ մո ղու թյամբ «յան դի ման կա ցու ցա նե լով» ըն թեր-
ցո ղի ու հաս կաց ման ձգ տո ղի մտքի «ուշ»-ին ու կա յա նա լով որ պես իմաս տու թյան 
ուսու ցա նու թյուն: 

Աշ խար հի ողջ եղե լու մից, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան` առ Ա ստ ված և 
առ իմաս տու թյուն բա ցու թյան` սի րո, հա վա տի, զգաց մուն քի ու մտքի զո րու
թյան, նշա նա կա լի տեսն վող և այդ կերպ` մարդ կային ինք նու թյա նը որ պես 
պատ մային ու պատ մար ժան ներ կա յա ցող կեն սաշ խար հի ու հենց կյան քի եղե
լու մը` իր կա յաց ման ժա մա նա կա հոս դի նա մի կայով հան դերձ, կոչ ված է իմա
ցյալ պատ մու թյան, կոչ ված է դառնա լու պատ մու թյուն:

 Պատ մու թյու նը կյան քի նախ կին ու նաև պատ միչ ան ձի ներ կայի ան ցու դար ձի նշա-
նա կա լի եղե լու թյուն նե րին հե նա ցյալ օբյեկ տայ նու թյամբ, այ սինքն` այդ ամե նին իր 
առնչ վա ծու թյան այն մո դու սով, որ դրանք իր նկատ մամբ և հենց իրե նում ունի որ պես 
իր գո յա կա նաց ման հե նա դրու թյուն, է ա կա նո րեն նշա նա կա լի ամե նայ նի պատ մո
ղու թյան իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լու թյամբ̀  դի տա վո րու թյամբ, կեր պա-
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րան մամբ և կա տա րու մով, ամե նուր ու նաև Հա յաս տա նում ար մա տա վոր վել է և գո յու
թյուն ունի օբյեկ տիվ հիմ նա դրու թյամբ: Պատ մու թյունն այդ կերպ իսկ և հնա րա-
վո րու թյուն ունենք նաև ասել̀  նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ̀  գո յու թյուն ունե նա-
լով օբյեկ տիվ հե նա դրու թյամբ և ուրեմն` ունե նա լով իր օբյեկ տի վու թյան պո տեն ցիան, 
ունե ցել է նաև իր օբյեկ տի վու թյան իրա գոր ծու մը, այ սինքն` իր օբյեկ տի վու թյան կա-
տա րումն է ունե ցել գի տե լի քում` ինք նու թյան և կյան քի եղե լու թյան իս կու թյան 
հաս կաց վա ծու թյան և դրա բա ցա հայտ մա նը կոչ ված պատ մու մի մեջ, միով 
բա նիվ` պատ մու թյու նը գի տող ու այդ կերպ հայտ նող իմաս տու թյու նում, ին չը 
տե սա նե լի է Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյան բո վան դա կու-
թյու նում և մե նա գրու թյու նում մեկ նո րոշ վող նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում:

5. Ամենայն գոյի կամ իրողության առնչությամբ վերոնշյալ չորս հարցերից աստ 
քննողաբար խորհրդածության ենթակա առաջնահերթ` «գոյություն ունի՞, արդյոք» 
հարցադրումը կիրառելով «իմաստասիրության» նկատմամբ, Դավիթ Անհաղթն իր 
երկում «իմաստասիրության» գո յու թյու նը հաս տա տող իս կու թյան բա ցո րո շու մը ներ-
կա յաց նում է Պիհ ռոն իմաս տա կի չորս փաս տարկ նե րին իր պա տաս խան նե րում385: 
Ա հա վա սիկ, այդ կերպ հար ցա դրումն ուղեն շում է նաև հենց «պատ մու թյան ինչ պե՞ս 
գո յու թյան» իս կու թյան որո նու մը: Սա կայն, աստ հարկ է նաև ամ րա գրել, որ պատ-
մու թյան գո յու թյան իս կու թյու նը հնա րա վոր է հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել 
միայն հաս կաց ման մեջ նախ ընտ րե լի լրու մի ու կա տա րե լու թյան ձգտ մամբ և 
հա սա նու մով` ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ աս վա ծը: 
«Պատ մու թյան ինչ պե՞ս գո յու թյան» հար ցա դրումն իրե նում նկա տի ունի ավե լին, 
քան սոսկ «գո յու թյուն ունի՞, արդյոք պատ մու թյու նը» հար ցա դրու մը: «Պատ մու թյան 
ինչ պե՞ս գո յու թյան» հար ցա դրումն իրե նում պո տեն ցիա ունի պատ մու թյան գո յու
թյան իս կու թյան հաս կաց ման մեջ ուղ ղորդ վել դե պի այդ իս կու թյան լրու մի կա տա րե-
լու թյուն, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: Ի նչ պե՞ս:

 Պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի որոն ման 
խնդրա կար գը, ը ստ իս, ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի է դարձ նում այս մե նա գրու թյու-
նում ան դրա դառնալ ոչ միայն «գո յու թյուն ունի՞, արդյոք, պատ մու թյու նը» առաջ նային 
հար ցին, այլև նրա հետ մեկ տեղ ու հա ջոր դա կան մյուս հար ցին, որ «ե թե այո, գո յու-
թյուն ունի, ապա` ինչ պե՞ս գո յու թյուն ունի պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին» և, 
ը ստ իս, կա րե լի է նույ նիսկ հար ցա դրել, թե` «ինչ պի սի՞ն է պատ մու թյան գո յու թյան 
յու րա հա տուկ, սե փա կան մո դու սը»: Այս կերպ հարց մա նը նույ նա կան ու հա մա-
հունչ է և դրա նով առա ջադրված խնդրա կար գին է հե տա մուտ նաև հար ցի ձևա կեր-
պու մը ը ստ կան տյան այն հար ցադր ման, ը ստ որի̀  եթե գո յու թյուն ունի, ապա` «ինչ
պե՞ս է հնա րա վոր պատ մու թյու նը (պատ մու թյան գո յու թյու նը) որ պես գի տու
թյուն»: Ը ստ իս, հար ցա դրու թյան այդ բա նաձևը, գո յու թե նա կան ու նպա տա կա
բա նա կան իս կու թյան` մարդ կային կա րո ղու թյա նը հա սա նե լի առա վել լրի վու թյա նը 

385 Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփա յականք, 
աշխ. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 31-37:
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հե տա մուտ բա ցո րո շու թյամբ, կա րե լի է ճշգր տե լով լրաց նել և առա ջա դրել հետևյալ 
կերպ` «ինչ պե՞ս է սկզբուն քո րեն հնա րա վոր, ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե
լիո րեն պի տո յա կան պատ մու թյան գո յու թյու նը որ պես այդ պի սին»: Նկա տենք նաև, 
որ պատմու թյան «ինչ պես» գո յու թյան քննու թյունն իրե նում նե րա ռում է «ին չի՞ 
համար, ի՞նչ նպա տա կով ու իմաս տա վոր վա ծու թյամբ գո յու թյուն ունի պատ մու թյու նը» 
խնդրաշարը:

6. Պատ մու թյան բնու թյու նը տար բեր է աշ խար հի ու կյան քի բնու թյու նից: Պատ մու-
թյան գո յու թյան մո դու սը սկզբուն քո րեն տար բեր է աշ խար հի ու կյան քի գո յու թյան մո-
դու սից: Ո ՞րն է պատ մու թյան գո յու թյան առանձ նա հատ կու թյու նը̀  ի տար բե րու թյուն իր 
ուսում նա սի րու թյան առար կա հան դի սա ցող̀  աշ խար հի ու կյան քի իրա դար ձու թյուն նե-
րի ու գոր ծե րի:

 Պատ մու մի և պատ մու թյան կամ պատ մա գի տու թյան ուսում նա սի րու թյան «առար-
կան», ին չը մի ջին դա րե րի սուրբ հայ րե րի քրիս տո նե ա կան իմաս տա սի րու թյան աշ-
խա տու թյուն նե րում աս վում է` (պատ մու թյան) «են թա կա»386` որ պես այդ պի սին նկա տի 
ունե նա լով պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան և-կամ գոր ծառնու թյան են թա կա տի-
րույ թը, այս աշ խար հի և դրա նում` մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ
թի գո յու թյունն է` ը նդ հուպ մինչև պատ միչ ան ձի ներ կա ժա մա նա կը, ը նդ սմին, 
ոչ թե հա մայնն իրե նում բո վան դա կող ամ բող ջը, այլ̀  այդ ամե նայ նում նշա նա
կա լի եղե լու մը: 

Ի՞նչ բնույ թի է պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան առար կա հան դի սա ցող մարդ-
կային իրո ղու թյուն նե րի գո յու թյու նը: Այլ կերպ ասած` ինչ պի սի՞ն է գո յու թյան այն կեր-
պը (մո դու սը), որ և հա տուկ է պատ մու թյան առար կա` մարդ կային իրո ղու թյուն նե րին: 
Այն, ին չը նկա տի ունենք և-կամ հաս կա նում ենք «գո յու թյուն» (бытие) կա տե գո րիայով 
ու «գո յու թյու նը որ պես այդ պի սին» բա նաձևով նշե լով, իրե նում բո վան դա կում է ամե-
նայն գոյ(ո ղն)ե րի (сущее) գո յու թյան` իրենց կոնկ րե տու թյան մեջ բազ մայլ կեր պե րի 
ամե նաընդ հա նուր̀  զուտ ու մի միայն «գո յու թյուն ունե նա լու» հատ կու թյու նը, առանց 
գոյե րի գո յու թյան առանձ նա հա տուկ ու տար բե րակ վող կեր պե րի այլևայլ զա նա զա նու-
թյուն նե րի զա տո րոշ ման: Եվ հարկ է ամ րա գրել, որ ի տար բե րու թյուն Ա ստ ծո և աստ
վա ծային իրո ղու թյուն նե րի գո յու թյան կեր պե րի, այլ է մարդ կային իրո ղու թյուն
նե րի̀  բնաշ խար հի, մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի, գո յու թյան կեր պը:

Ինչ պես և մե նա գրու թյան առա ջին գլ խում ար դեն աս վեց, ը ստ Մ. Հայ դե գե րի բնո րոշ ման, 
մար դու գո յու թյունն աշ խար հում «հաս կա ցող» ներ կա յու թյուն է (Dasein), որ և ամե նայն աշ-
խարհն իր նկատ մամբ «ներ կա յա վո րում է» իրեն ներ հա տուկ «հաս կա ցող» գո յու թյան մո դու-
սով387: Սա կայն, ի տար բե րու թյուն Մ. Հայ դե գե րի տե սա կե տի, ը ստ իս, է ա կա նո րեն նշա նա կա լի 
է ամ րա գրել, որ մարդ կային հաս կա ցող կե ցո ղու թյա նը գոյի ներ կա յու թյու նը կա րող է լի նել ոչ 
մի միայն ֆի զի կա կան բնու թյան առանձ նա հատ կու թյամբ, այ սինքն` ոչ սոսկ ֆի զի կա կան կեր-

386 Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Վերլուծութիւն «Ներածութեանն» Պորփիւրի – Երկասիրութիւնք փիլիսոփա-
յականք, Եր., 1980, էջ 46:
387 Տե՛ս Хайдеггер М., Бытие и Время, Изд. «AD Marginem», М., 1997, էջ 12-14: 
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պա վոր մամբ, մարմ նա կա նո րեն թանձ րա ցա կան եղե լա կա նու թյան եղա նա կով, այլ̀  կա րող է լի-
նել հոգևոր կամ ոգե ղեն բնու թյան գո յու թյան առանձ նա հատ կու թյամբ: Մարդ կային հաս կա ցող 
գո յա կեր պին որևէ գոյի ներ կա յու թյու նը կա րող է լի նել է ու թյամբ ան նյու թա կան, ան մարմ նա վոր, 
իմաս տային կամ նշա նա կու թե նա կան կեր պի մեջ, և դա կա րող է լի նել զուտ իմաս տային որևի-
ցե միա վոր և-կամ հենց ոգե ղեն բնու թյուն ունե ցող գոյ̀  միտք, իդե ա, տե սու թյուն, գի տու թյուն… 
և-կամ հո գի, հրեշ տակ, Ա ստ ված: Ը ստ իս, հենց սա է է ա կան ու սկզբուն քային այն ճշգր տու մը, 
որն ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի իր պի տո յա կա նու թյամբ և ամե նայն իր հետևո ղա կա նու թյամբ 
հարկ է բա ցո րո շել գոյի գո յու թյան ան թաք չու թյունն ու բուն իս կու թյու նը մարդ կային 
հաս կա ցող կե ցո ղու թյանն իր ներ կա յու թյան մեջ հայ տող իմաս տի որոն ման, հար ցա դրու-
թյան ու բա ցա հայտ ման բո վան դակ խնդրա կար գում, ին չը Մ. Հայ դե գե րի կող մից սկզբուն քո րեն 
առա ջադրվե լով հան դերձ, այ նուա մե նայ նիվ, այդ կերպ ճշգրտ վա ծու թյամբ չի իրա գործ վում նրա 
հե տա զո տու թյուն նե րում: Հայ դե գերն իր աշ խա տու թյուն նե րում հե տա զո տում և բա ցա հայ տել է 
կա մե նում հետևյալ հար ցը, թե` ինչ պե՞ս է հնա րա վոր վում գոյի (сущее – գոյո ղի, կամ գո յա վո-
րի) գո յու թյու նը որ պես մարդ կային հաս կա ցող գո յու թյա նը ներ կա յու թյուն, և-կամ մեկ այլ ձևա-
կերպ մամբ̀  ինչ պի սի՞ն է մարդ կային հաս կա ցող կե ցո ղու թյա նը (Dasein) որևէ գոյի գո յու թյան 
որ պես ներ կա յու թյուն կեր պա գործ վե լու սկզբուն քային կա ռուց ված քը: Բազ մա թիվ իմաս տա սեր-
նե րի, այդ թվում` Ա րիս տո տե լի, Դա վիթ Ան հաղ թի, Կան տի,… և ժա մա նա կա կից մտա ծող նե րից 
նաև Մ. Հայ դե գե րի̀  զա նա զա նա կերպ ար տա հայտ ված տե սա կե տից ուսյալ և հա մա խոհ, հեր-
մենև տի կայի պատ մու թյան, տե սու թյան և կի րա ռու թյան վե րա բե րյալ իմ մյուս աշ խա տու թյուն-
նե րում ար դեն աս վել է և սույն մե նա գրու թյամբ ներ կա յաց վող հե տա զո տա կան հայե ցա կար գում 
ևս ան հրա ժեշտ է ամ րա գրել, որ գոյի գո յու թյու նը քննե լիս` հարկ է ի մտի ունե նալ, որ գոյի 
որ պի սու թյան բո լո րա տե սակ հատ կու թյուն նե րին և որ պես այդ պի սին բա ցա հայ տում
նե րին սկզբուն քո րեն կան խա դրյալ է գո յու թյուն ունե նա լու հատ կու թյու նը և գո յու թյան 
իմաս տի հաս կա ցու մը: Սա կայն դրա հետ մեկ տեղ նաև հա մա ձայն չենք Հայ դե գե րի այն տե-
սա կե տին և-կամ տե սա կե տի մեկ նա բա նու թյա նը, թե գո յու թյան իմաս տը հարկ է քննու թյան 
առնել և հաս կաց մամբ բա ցա հայ տել մինչ գո յա վո րի վե րա բե րյալ որևի ցե հար ցա դրում անե լը 
և քննու թյուն ան ցկաց նե լը: «Գո յու թյան» իմաս տը լիար ժեք հար ցա դրել, որո նումն իրա գոր ծել 
ու պա տաս խա նը բա ցա հայ տել̀  հնա րա վոր է միայն «գոյի» հետ միաս նա կան հար ցա դրու թյան 
պա րա գա յում և ուրեմն` հար ցադրելով «գոյի գո յու թյու նը»: Մեր տե սա կետն այն է, որ սկզբուն
քո րեն ան հար կի է և նույ նիսկ ան հնար գոյի գո յու թյան որևի ցե բա ցա հայ տում` գոյի 
ուրույն սե ռի բնու թյան առանձ նա հատ կու թյու նից տա րան ջատ ու ան կախ և ուրեմն` սե
ռի ուրույն որ պի սու թյունն ան տե սող ու այդ բնույ թի բա ցա հայ տում նե րի նկատ մամբ 
նախ նա կան: 

Օ րի նակ, մար դու, որ պես ուրույն սեռ, բնու թյան, այ սինքն` որ պես այդ պի սին (մարդ) գո յու-
թյան կերպն ու պո տեն ցիան տար բեր է և՛ անօր գա նա կան ու ան շունչ իրե րի, և՛ բու սա կա նի, և՛ 
շն չա ռու թյամբ ու նաև հա տուկ զգա յա րան նե րի մի ջո ցով զգայե լու, այ լը ամ բող ջա կա նո րեն ըն-
կա լե լու ըն դու նա կու թյամբ օ ժտ ված ոչ-բա նա կան կեն դա նա կա նի գո յու թյան կեր պից ու պո-
տեն ցիայից: Ի հար կե, մար դու գո յու թյան մո դու սին նույն պես հա տուկ է բու սա կա նի գո յու թյան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը̀  սն վել ու աճել: Դրա հետ մեկ տեղ մարդ կային բնու թյան գո յու թյա-
նը հա տուկ է կեն դա նի նե րի գո յու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը̀  շն չա ռու թյու նը և առան ձին 
զգա յա րան նե րով օ ժտ ված զգա յու նա կու թյամբ̀  իրե րի վե րա բե րյալ մաս նա վոր զգա յու թյուն նե րի 
ու նաև ամ բող ջա կան ըն կա լում ունե նա լը: Սա կայն, այդ բո լո րը դեռ միայն իրենց հա մա նմանու
թյան մեջ են որ պես թե կարգ ված տե սա նել տա լիս մարդ կային բնու թյան գո յու թյու նը և որ պես 
այդ պի սին ու այլ գոյե րի (ա նօր գա նա կան, բու սա կան ու կեն դա նա կան) հետ իբրև թե նույ նա
հա վա սար` աշ խար հում նրա գո յու թյու նը բա ցա հայ տում են լոկ մաս նակ ցա բար պատ կա նե
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լու թյուն (Մ. Հայ դե գեր, Հ.-Գ. Գա դա մեր): Դրանք աշ խար հի անօր գա նա կան, բու սա կան և ոչ-
բա նա կան կեն դա նա կան կյան քի համ ընդգր կու մի մեջ նույ նա- և նմա նա-կեր պում են, այլ ոչ թե 
առանձ նա հատ կում են մարդ կային բա նա կան բնու թյան գո յու թյու նը:

 Մար դու գո յու թյու նը բա նա կան է` Ա ստ ծո պատ կե րով ու նմա նու թյամբ և կեն դա նա կան 
սե ռի ոչ-բա նա կան տե սա կի հա մե մա տու թյամբ̀  ավե լի պատ վա վոր: Մար դու բնու թյու նը կամ թե` 
մարդ կային սե ռի գո յու թյու նը առանձ նա հա տուկ է և այլ գոյերն իր նկատ մամբ ներ կա յա վոր վող 
գո յու թյան, այ սինքն` ահա՛-կե ցու թյան և իր յու րո վի կեն սաշ խար հի բա ցա հայտ ման առու մով` 
կեն դա նա կա նի ան բան տե սա կից տար բեր: Այլ կերպ ու յու րո վի է կեն դա նին իր շփ ման ոլորտն 
ը նդ գրկ ված որևի ցե իրն ու աշ խար հը, որ պես ահա՛-, այժմ- ու աստ-, նաև հայտ նի- ու հի շե լի-
կե ցու թյուն և հենց ներ կա յու թյուն, առանձ նաց նում ան հայտ շրջա կա այ լաշ խար հից, որն իր 
շփ ման, իր կեն սա գոր ծու թյան շրջա նա կի մեջ ը նդ գրկ վա ծու թյու նից` «ա հա՛ ու ներ կա»-ից, դուրս 
ու ար տա քո, շրջա պա տող ու օ տար է: Մար դու գո յու թյու նը, բու սա կա նի ու կեն դա նա կա նի զո րու-
թյուն ներն իրե նում յու րո վի ու առա վել նվազ ունե նա լով, որ պես ուրույն սեռ, իր բնու թյան ինք-
նու թյա նը հա մա պա տաս խան` բա նա կան է և ինչ պես նշում են և՛ Վ. Դիլ թայը, և՛ Մ. Հայ դե գե րը, 
և՛ Հ.-Գ. Գա դա մե րը, և՛ Պ. Ռիկյո րը̀  հաս կա ցող: Ի տար բե րու թյուն գո յու թյան բո լոր այդ կեր պե-
րի, մարդ կային գո յու թյու նը, որ պես իսկ բա նա կան ու «հաս կա ցող», զգա յունակ, զգացմունքային 
ու մտա վոր, իր հոգևոր, մտա վոր և մարմ նա վոր կե ցո ղու թյանն առ դեմ շփ ման ոլոր տում նե-
րընդգրկ վող իրե րը կամ աշ խար հը յու րո վի «ա հա՛-կե ցու թյուն» կամ «ներ կա յու թյուն» (Մ. Հայ-
դե գեր), «կեն սաշ խարհ» (Է. Հու սեռլ), «սե փա կան աշ խարհ» (Հ.-Գ. Գա դա մեր) առանձ նաց նե լով, 
դրանց գո յու թյու նը իս կու թյան մեջ կա յաց նող է, որ և կն շա նա կի̀  իրե րի գո յու թյու նը այդ որ-
պի սու թյամբ գո յա վո րու թյան, ասել է թե` ը ստ ին քյան գո յա վո րու թյան մեջ բա ցա հայ տող է: Ի նչ-
պես տես նում ենք, գո յու թյան իմաս տի բա ցա հայ տու մը̀  գոյո ղի (գո յա վո րի) սե ռային բնու թյան 
որ պի սու թյու նից տա րան ջատ, ան կախ ու նախ նա կան, կա րող է տա նել շեղ ման և, օ րի նակ, այս-
րաշ խար հում մար դու, ը ստ բա նա կան հո գու բնու թյան, հոգևոր կե ցո ղու թյան հնա րա վո րու թյու նը 
ստո րա բե րել ու հան գեց նել մարմ նա կա նին և մարդ կային հո գե-մարմ նա վոր գո յու թյու նը նմա նա-
կեր պել և նույ նիսկ նույ նա կեր պել աշ խար հի մեջ մահ կա նա ցու-ժա մա նա կա վոր-ան ցա վոր մարմ-
նա կան գո յու թյա նը, ին չը որ պես թե րու թյուն կա րե լի է նկա տել Մ. Հայ դե գե րի հայե ցա կար գում: 

Այս պի սով, պատ մու թյան հար ցա դրու մը եր կու իր բա ղա դրա տար րե րի նկատ մամբ բա նաձև-
մամբ̀  որ պես հար ցում «պատ մու թյուն» գո յա վո րի որ պի սու թյան վե րա բե րյալ̀  «ի՞նչ է» ու «ինչ-
պի սի՞ ինչ է պատ մու թյու նը» և որ պես հար ցում «պատ մու թյան» գո յու թյան վե րա բե րյալ̀  «ինչ-
պե՞ս գո յու թյուն ունի պատ մու թյու նը», որում և նկա տի է առնվում ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ-
րե լիո րեն պի տո յա կան հար ցում նրա գո յու թյան այն սկզբուն քային մո դու սի բա ցա հայտ ման վե-
րա բե րյալ, որում ը ստ ին քյան (կամ` որ պես այդ պի սին) կա յա ցել ու կա յա նա լի է դառնում պատ-
մու թյու նը, ահա վա սիկ այդ եր կու հար ցա տար րե րը̀  իրա րից ոչ տա րան ջատ ու ոչ ան կախ և մե կը 
մյու սի նկատ մամբ որ պես նախ նա կան` ճշմար տու թյամբ ոչ էլ հնա րա վոր, այլ̀  ը նդ հա կա ռա կը, 
մե կը մյու սին ներ քուստ ան հրա ժեշ տա բար պա հան ջող իրենց բնույ թով` ներ քուստ կար գա վոր 
ու ամ բող ջա ցող միու թյուն են կազ մում:

 Հայ դե գե րյան մո տեց մամբ̀  պատ մու թյու նը հար ցա դրե լի է մարդ կային հաս կա ցող գո յու-
թյանն իր ներ կա յու թյան մեջ, և հաս կա ցու մը հե տա մուտ է «պատ մու թյան գո յու թյան իմաս տի» 
բա ցա հայտ մա նը: Պատ մա գի տու թյան և պատ մու թյան իմաս տա սի րու թյան հա մար հայ դե գե-
րյան մո տե ցումն ու հայե ցա կար գը, դրան ցում ըն ձեռնվող ու դրան ցով բաց վող տե սա դաշ տը, 
ը ստ իս, կա րե լի է նկա տել որ պես դրա կա նո րեն նշա նա կա լի ու է ա կան: Դրա կա նո րեն է ա կան է 
այն, որ ը ստ այդմ հայե ցող մտքի տե սա նու թյան, գոյի և կոնկ րե տո րեն` հենց պատ մու թյան գո
յու թյան իմաս տի հար ցա դրու մը իրա գործ վե լով որ պես պատ մու թյան գո յու թյան ան թաք չու
թյան բա ցա հայ տում, թյուր հաս կաց ման տա նող հնա րա վոր թյուր կամ շեղ մտային ուղի նե րը 
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կա սեց նող ճշգրտ ման պա րա գա յում, որ պես որո նու մի ու հաս կա ցող բա ցա հայ տու թյան ան հրա-
ժեշտ ու նաև ար ժա նի խնդիր կա րող է տե սա նել տալ պատ մու թյան իս կու թյու նը: Սա կայն, 
երբ Հայ դե գե րի հայե ցա կար գում որ պես բա ցո րոշ հարց ման են թա կա դիտ վում ու որ պես խնդիր 
է սահ ման վում «գո յա վո րի գո յու թյան»̀  մարդ կային հաս կա ցող կե ցո ղու թյա նը ներ կա յու թյուն 
դառնալն իր սկզբուն քային հնա րա վո րու թյան մեջ, այդ հնա րա վո րու թյու նը չի հե տա զոտ վում ու 
բա ցա հայտ վում գոյի̀  իր բնու թյա նը հա մա պա տաս խան գո յու թյան կեր պի, մար դուն ներ կա յա-
վոր վե լու ադեկ վատ եղա նա կի և գոյի որա կա կան որ պի սու թյան, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան 
չա փի, բա ցա հայտ ման պո տեն ցիայով ու իս կու թյամբ: Ամենայն գոյի գո յու թյան և մարդ կային 
հաս կաց մա նը ներ կա յա նա լու կեր պը քննու թյան չի առնվում գոյի բնու թյա նը հա մա պա տաս խան 
մարմ նա կան-նյու թա կան և ոգե ղեն-ան նյու թա կան` մի մյան ցից զա նա զան վող առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան և, մաս նա վո րա պես, ոգե ղե նի գո յու թյու նը բա ցո րոշ վում է 
մարմ նա կա նի ներ կա յու թյան կեր պի մեջ:

 Կա րե լի է նկա տել, որ մարդ կային հաս կա ցող գո յու թյա նը ներ կա յա վոր վե լու եղա նա կի հար-
ցում ևս Հայ դե գե րի հայե ցա կար գում նկա տե լի են կնճ ռոտ ու չհաղ թա հար ված խնդի ներ: Նա 
Հու սեռ լից ժա ռան գում է ֆե նո մե նո լո գիա կան հե տա զո տու թյուն նե րին բնո րոշ խս տու թյունն ու 
ճշգր տու թյան մի տու մը: Ճա նա չո ղու թյու նից առաջ ու կան խա դրյալ̀  ամե նայն իրե րի գո յու թյան 
վե րա բե րյալ Ա րիս տո տե լի միտ քը շա րու նա կե լով, ապա և` ֆե նո մե նի̀  իր բնու թով իդե ա կան, հու-
սեռ լյան ը մբռ նու մը վե րաի մաս տա վո րե լով գո յու թե նա կան ֆե նո մե նի (բ ներևույ թի, ինք ներևույ-
թի), Հայ դե գե րը մարդ կային հաս կա ցող իմա ցա կա նու թյան մեջ իրե րի կամ ֆե նո մեն նե րի ներ-
կա յու թյա նը, որ պես առաջ նային, կան խա դրում է դրանց գո յու թյուն ունե նա լը: Այդ պի սով, գո յու-
թե նա կան հե նա դրու թյամբ քննե լով ֆե նո մեն նե րը, դրանց հաս կա ցու մը, ը ստ ֆե նո մե նո լո գիա-
կան հե տա զո տու թյուն նե րի ճշգր տու թյան, չբ խեց նե լով ու չհան գեց նե լով զգա յա կան-նա տու րա-
լիս տա կան ու զգա ցա կան-հո գե բա նա կան աղ բյուր նե րի ու կեր պե րի, բա ցա հայ տում է որ պես 
իմաս տի, այ սինքն` իս կու թյամբ ոգե ղե նի կամ իդե ա կա նի, զուտ բա նա կան (ոչ-զ գա յա կան և 
ոչ-զ գա ցա կան) ըն կա լում: Մինչ այս պա հը նրա դա տո ղու թյուն նե րը ճշմա րիտ են և ուսա նե լի, սա-
կայն, զուտ ոգե ղեն բնու թյուն ունե ցող գո յա վոր նե րը նրա հե տա զո տու թյուն նե րում ոչ միշտ են 
ստու գու թյամբ քննու թյան առնվում իրենց բնու թյանն ադեկ վա տու թյան և մարդ կային կա
րո ղու թյա նը հա սա նե լիու թյան չա փի հետ կոր րեկ ցիայով մարդ կային կե ցո ղու թյանն ու 
հաս կաց մա նը ներ կա յա վոր վե լու եղա նա կին հա րա զատ: Եվ այ նուա մե նայ նիվ, Մ. Հայ դե-
գե րի հար ցա դրու թյու նը է ա կա նո րեն նշա նա կա լի է փի լի սո փա յա կան մտքի բուն խնդրա կար գը 
և որո նում նե րի ու հար ցա դրու թյուն նե րի հետևո ղա կա նու թյու նը ճշգր տե լու առու մով: Ը ստ իս, 
սա կայն, է ա կան է աստ ամ րա գրել, որ փի լի սո փա յու թյան բուն խնդրա կարգն է` ոչ թե մի միայն 
առանձ նա բար հար ցա դրել «գո յու թյու նը» կամ «գոյը» որ պես այդ պի սին, այլ̀  մեկ-միաս-
նու թյուն նկա տի ունե նա լով` սկզբուն քո րեն հար ցա դրել «գոյի գո յու թյու նը որ պես այդ պի
սին»:

 Հայ դե գե րի հե տա զո տու թյուն ներն ու եզ րա կա ցու թյուն նե րը մտո րե լու հա մար նշա նա կա լի 
հո րի զոն ներ ըն ձե ռե լով, այս պի սով, եր բեմն նաև ոչ-ս տու գու թյուն են բա ցա հայ տում այն հար ցի 
տե սան կյու նից, թե որ պես ու որ չափ է հնա րա վոր ու որ պես իս կու թյուն բա ցա հայ տե լի մար դու 
«հաս կա ցող» կե ցո ղու թյա նը («հաս կա ցող» կա րո ղու թյամբ «աշ խար հում-ներ կայող ու այ լը իր 
նկատ մամբ ներ կա յա վո րող» մարդ կային կե ցո ղու թյա նը) որևի ցե գոյի ներ կա յու թյուն դառնա լը: 
Գոյի, սո ցիա լա կան որևէ իրո ղու թյան կամ ֆե նո մե նի (ի նք ներևույ թի, բներևույ թի) և մեր դեպ-
քում` հենց պատ մու թյան ներ կա յու թյան հնա րա վո րու թյու նը և կա ռուց ված քը հարկ է նկա տի 
ունե նալ ու բա ցա հայ տե լի տես նել մարդ կային կե ցո ղու թյանն ի ներ կա յու թյուն` այդ ամե
նի ներ մուտ լի նե լու և ուրեմն` մարդ կային հաս կա ցող իմա ցա կա նու թյա նը հա սա նե լի ու 
հաս կա նա լի դառնա լու հնա րա վոր ու ադեկ վատ կեր պի, եղա նա կի ու չա փի մեջ:
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 Հոգևո րի և նյու թե ղե նի (կամ մարմ նե ղե նի) բնու թյուն նե րի գո յու թյան մո դուս նե րը 
զա նա զան են: Նյու թե ղե նի և մարմ նե ղե նի բնու թյան գո յու թյան կար գը սահ մա նյալ է որ-
պես ժա մա նա կի մեջ գո յու թյուն: Այս աշ խար հը, որում և` այս կյան քը, սկզբուն
քո րեն գո յու թյուն ունեն և դրանց բաղ կա ցու ցիչ իրա դար ձու թյուն ներն ու մարդ
կային գոր ծե րը հենց գո յու թյուն են ունե ցել ժա մա նա կի մեջ և հենց տվյալ ներ
կա յում: Գո յա վո րու թյան կամ գոյո ղու թյան (суще-ствование) այս սե ռի̀  հաս կաց ման 
ար ժա նի է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն է այն, որ այս աշ խար հը և նրա նում մարդ-
կային կյան քը տե ղի է ունե նում որ պես լի նող ու անց նող իրա դար ձություն:

7. Պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան առար կա ներ կա յա ցող աշ խար հի, որում և̀  
կյան քի, իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի պա րա գա յում ի՞նչ ասել է` «տե ղի է ունե
նում»: «Տե ղի ունե նա լը» այս աշ խար հի և նրա նում մարդ կային կյան քի գո յու թյան 
կերպն է: Այս աշ խար հը և նրա նում մարդ կային այս կյան քը գո յու թյուն է «ձեռք բե-
րում»̀  տե ղի ունե նա լով: Եվ ասել, թե` ինչ-որ մի «իր և-կամ գործ» տե ղի է ունե նում, 
կն շա նա կի̀  ասել, որ այդ «ի րը և-կամ գոր ծը» այս տեղ ու հի մա ներ կա յու թյուն է ստա-
նում և ամե նայնն իրե նում համ ընդգր կող ու որ պես այդ պի սին հաս տող գո յու թյան մեջ 
իր սե փա կան ուրույն տեղն է «ձեռք բե րում»: Գոյի գո յու թյու նը կա յա նում է նրա` «ինչ» 
գոյ և «ինչ պես» գո յու թյան հիմ նային միաս նու թյամբ: Եվ նկա տենք, որ որևէ գոյի գո-
յու թյան անիս կու թյա նը կամ այլ կերպ ասած` գոյի անիս կա կան գո յու թյանն ենք առնչ-
վում, երբ կա յա ցած ենք տես նում որևէ գոյի որ պի սու թյան («ի՞նչ է կոնկ րե տո րեն այն 
գոյը, որ գո յու թյուն ունի») և գո յու թյան կեր պի («ինչ պես է գո յու թյու նը այդ կոնկ րետ 
գոյի») միջև ան հա մա պա տաս խա նու թյուն, որից թեև սկզբուն քո րեն զերծ է շրջա կա 
ան շունչ, բու սա կան ու կեն դա նա կան աշ խար հը̀  ինք նին իր գո յու թյու նում, այ նուա մե-
նայ նիվ ու ցա վոք, շատ հա ճախ է այն պա տա հում ու անընդ մեջ իրա գործ վում մարդ-
կանց կյան քի գոր ծե րում ու նաև մարդ կային գոր ծու նե ու թյան մաս նակ ցա կա նու թյունն 
իրե նում ունե ցող կամ ներ գոր ծու թյունն իրե նում կրող ան շունչ, բու սա կան ու նաև կեն-
դա նա կան բնու թյուն նե րի աշ խար հի իրա դար ձու թյուն նե րում: 

Ա մե նայն իրո ղու թյուն իրեն որ պես այդ պի սին հաս տում է իր̀  «ինչ գոյ» որ-
պի սու թյան զո րու թյան (պո տեն ցիայի) ու դրան հա մա պա տաս խան կամ ան հա-
մապատասխան իրա գործ վա ծու թյան (actualité) և հենց դրանց «ինչ պես գո յու-
թյան» կերպի միաս նու թյամբ: Եվ երբ աս վում է, թե որևէ «ինչ» «տե ղի է ունե նում», 
նկա տի է առնվում տվյալ գոյի գո յու թյու նում` գոյի և իր գո յու թյան հենց այդ միաս-
նու թյան որևէ կերպ ու որևէ չափ ներ-կա յա ցու մը, որ և կն շա նա կի̀  իրեն ադեկ վատ 
«տեղ»-ա-գտնությու նը ամե նայնն իրե նում ը նդ գր կող ու ը ստ յու րյանց առանձ նա հա-
տուկ որ պի սու թյան կա յաց նող գո յու թյու նում: Ա մե նայն գոյ որ պես այդ պի սին կա յա-
նում է` իրեն իր իսկ «տե ղով» և-կամ «տե ղում» հաս տե լով և այ սու̀  իրեն իր ուրույն 
«տե ղով» որ պես ար դեն եղե լա կան փաս տե լով: Ա հա վա սիկ, «տե ղի ունե նա լու» այդ-
կերպ իմա նա լի բա ցո րո շու թյամբ̀  այս աշ խար հը, որում և̀  մարդ կային այս կյան քը, 
ինչ պես և ար դեն աս վեց, գո յու թյուն է ունե ցել և ունի որ պես լի նող ու անց նող հա
մա հյուս իրա դար ձություն:
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8. Գո յա վոր է ու իրեն հա տուկ մո դու սով գո յու թյուն ունի ոչ միայն պատ մու թյան 
ուսում նա սի րու թյան առար կա հան դի սա ցող մարդ կային իրո ղու թյուն ներն իրե նում բո-
վան դա կող աշ խար հը և-կամ կյան քը, այլև հենց ին քը̀  պատ մու թյու նը և, առ հա սա րակ, 
ամե նայն գի տու թյուն: Ո ւս տի է ա կան է նաև հար ցա դրել, թե ինչ պի սի՞ն է պատ մու
թյան գո յու թյան մո դու սը:

Յու րա քան չյուր մարդ հարց է տա լիս ամե նայն գոյի̀  աստ վա ծային ու մարդ կային 
իրո ղու թյուն նե րի, վե րա բե րյալ և ամե նայն հնա րա վոր հար ցա վոր մամբ̀  բա ցա հայ-
տում ու կյան քի է կո չում իմաստ: Մար դը բո վան դակ աշ խար հի, իր ինք նու թյան, իրե-
նով և-կամ իրե նում ապր վող կյան քի ու նաև այ լոց` նախ նյաց ու ժա մա նա կա կից նե րի 
ինք նու թյան ու կյան քի, հա մայն մշա կույ թի եղե լու թյուն ներ հար ցա վո րե լով` «ի՞նչ է», 
«ինչ պի սի՞ ինչ է», «ինչ պե՞ս գո յու թյուն ունի», «ին չո՞ւ հենց այդ է և հենց այդ պի սին է», 
«ին չի՞ հա մար է», ը ստ է ու թյան, ի հայտ է բե րում ու կյան քի կո չում և այդ կերպ իսկ` 
կե նա գոր ծում իմաստ ու հենց մշա կույթ, որում և` ամե նայն գի տե լիք ու գի տու
թյուն և, ան շուշտ, նաև պատ մու թյուն: Ը ստ սուրբ հայ րե րի քրիս տո նե ա կան իմաս-
տա սի րու թյան, մար դը աշ խար հում հար ցա նում, որո նում ու գտա նում է իմաս տը և 
իմաս տու թյու նը, ին չը ը ստ իր ան նյու թա կան բնու թյան ու նաև ի բնե աշ խար հի նը չէ, 
թեև ներդրված ու ներ կա է նրա նում և աշ խարհն իսկ` իմաս տու թյան ու իմաս տի կեր-
պա ռու թյամբ է եղե լա կա նա ցել:

 Կա րե լի է նկա տել ու ամ րա գրել, որ ի տար բե րու թյուն այլ կեն դա նի նե րի, մար դուն 
չի բա վա րա րում կյան քը̀  սոս կա կան իր լի նե լու թյան մեջ: Մար դուն չի բա վա րա րում, 
ամե նայն իր մա սամբ, «աշ խարհ» հա մայ նա պա տում իրա դար ձու թյու նը̀  նյու թե ղեն իր 
բնու թյամբ և ժա մա նա կայ նո րեն հա րա հոս ու ան ցո ղիկ իր գո յու թյամբ: Մար դուն չի 
բա վա րա րում «աշ խար հի» սե փա կան, զուտ աշ խար հային բնու թյանն ու «անցք»-ային, 
որ կն շա նա կի նաև̀  ան ցո ղիկ, գո յու թյանն իր մաս նա կա ցա բար այն պատ կա նե լու թյու-
նը, որով կի րա գործ վեր աշ խար հի դեռ միայն ը ստ ին քյան գո յու թյու նը: Ին չո՞ւ: Մարդ-
կային ան ձին, մարմ նում բնա կյալ նրա ան նյու թա կան ու ան մահ բա նա կան հո գուն չի 
բա վա րա րում և սկզբուն քո րեն իսկ չի կա րող բա վա րա րել նյու թե ղեն, լի նող ու անց
նող բնու թյուն ունե ցող այս աշ խարհն ու կյան քը: Մարդ կային ինք նու թյու նը, ը ստ իր 
բա նա կան հո գու բնու թյան, կա րիք ունի հոգևոր կե ցո ղու թյան, և աշ խարհն ու կյան-
քը չի կա րող նրան բա վա րա րել սոսկ իր ան ցո ղիկ լի նե լու թյան մեջ: Մարդ կային բա
նա կան ու ան նյու թա կան հո գին «այս աշ խարհ», որում և` «այս կյանք», նյու թե
ղեն իրա դար ձու թյու նը փո խա կեր պում կամ ավե լի ճշգ րիտ` վե րա կեր պում է իր 
ան նյու թա կան բնու թյա նը հա մա պա տաս խան, վե րա ծում է զուտ ան նյու թե ղեն 
իմաս տի և այդ կերպ միայն ըն կա լում այն: Իր բա նա կա նու թյան ու հենց մտա ծե լու 
կա րո ղու թյամբ կամ զո րու թյամբ մարդ կային հո գին աշ խար հի ու կյան քի եղե լու թյու-
նը վե րա կեր պում է իմաս տի և մի միայն իմաս տային-ան նյու թա կան գո յու թյան կար-
գում ու իմաս տային կեր պա վո րու թյամբ դրանք իրե նում ըն կա լում: Այս կերպ` մար
դը ստեղ ծում է «ի մաս տի աշ խարհ» և հենց մշա կույթ` նյու թի ոգե ղե նու թյուն 
ևկամ ոգե ղե նի նյու թե ղեն կեր պա վո րու թյուն:
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 Մար դը ստեղ ծում է իմաս տային աշ խարհ̀  հենց իմաս տով միջ նոր դա վո
րե լով իր հա րա բե րու թյունն աշ խար հին: Քան զի, ինչ պես և կա րե լի է հաս կա նալ 
սուրբ հայ րե րի քրիս տո նե ա կան իմաս տա սի րու թյու նից, այս աշ խար հում ու այս կյան-
քում մարդ կային բա նա կան հո գու կա մո վի ը նտ րու թյամբ̀  նյու թե ղեն ու մարմ նե ղեն 
բնու թյան հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ վե լու դեպ քում` հի վան դա նում է հո գին և 
ձեռք բե րում մո լու թյուն ներ388: Ան նյու թա կան ու ան մահ հո գին այս աշ խարհն ու այս 
կյան քը վե րա կեր պում է իր բնու թյա նը հա մա պա տաս խան գո յա վո րու թյան` իմաս տի, 
այ սինքն` նույն պես ան նյու թա կան ու ժա մա նա կի «գե րու թյու նից» ազատ գո յա կեր-
պության:

 Մարդ կային բա նա կան հո գու գո յու թյու նը որ պես այդ պի սին է, այ սինքն` կա րող է 
կա յա նալ, մնալ ու կա տա րե լա գործ վել որ պես այդ պի սին, ամե նու րեք ու ամե ներբ իր 
կե ցո ղու թյան ներ կա յում իր գո յու թյան իս կու թյու նը հաս տե լով մի միայն իր բնու թյան 
կոչ մա նը հա մա պա տաս խան: Մարդ կային հո գին իր բնու թյա նը հա րա զատ գո յու
թյան կար գում, այլ ոչ̀  ստո րան կյալ ու մո լու թյուն նե րով ախ տա ցյալ ու հի վան
դա ցյալ կե ցո ղու թյամբ, աշ խարհն ու կյանքն ըն կա լում է միայն որ պես իմաստ 
և դրա նում` խորհր դա ծում իմաս տու թյուն: 

Ա հա վա սիկ, ամե նայն գի տու թյուն նե րը, որոն ցում և̀  պատ մու թյու նը, գո յա նում ու 
կա տա րե լա գործ վում են հենց այդ սկզբուն քային կա ռուց ված քով: Եվ ը ստ Մով սես Խո-
րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի, պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին գո յու-
թյուն ունի ոչ աշ խար հի ու կյան քի իմաս տա-նյու թե ղեն, այլ̀  զուտ իմաս տային կեր պա-
վո րու թյամբ, գո յու թյուն ունի որ պես իմաստ, որ և պատ մա կան ավան դու թյու նում կամ 
պատ մա կան բա նա խո սու թյու նում (discourse) իր ներ կա յու թյան մո դու սում սկզբուն-
քո րեն են թա կա լի նե լով ան հե տաց ման` ան հրա ժեշ տո րեն կա րիք ունի պատ մա գրու-
թյան, ինչի նշա վա կե լի պա կա սը հայոց կյան քում և դրվա տե լի առա վե լու թյու նը հու նա-
կան մշա կույ թում Պատ մա հայ րը բազ միցս նշում է իր եր կի սկզբում389: Նրա պատ մա-
հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը աշ խար հի, որում և` մարդ կային ինք նու թյան, 
կյան քի ու մշա կույ թի, նշա նա կա լի եղե լու մի̀  պատ ճա ռով հան դերձ, իս կու
թյու նը հայ տող նշա նա կու թյուն նե րի ևկամ իմաստ նե րի բա ցա հայ տու թյուն ու 
միա հյու սու թյուն է:

9. Ար դեն աս վեց, որ ինչ պես հին հույ նե րը (Հե րո դո տոս և Թու կի դի դես), այն պես 
էլ̀  Մով սես Խո րե նա ցին պատ մու թյան իր աշ խա տու թյունն ը մբռ նում է որ պես հե տա
զո տու թյուն: Նրա պատ մու թյու նը, որ պես իսկ հե տա զո տու թյուն, քննո ղա
բար հաս կա նում ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շում է նախ կին ու որոշ չա փով նաև 
իրեն ժա մա նա կա կից կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը, նշա նա կա լի̀  
մարդ կային ու ազ գային ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի առա քի նի կար գա վո րու

388 Այս մասին` մանրամասն մեկնորոշմամբ հանդերձ, տե՛ս Ջիջյան Ա., Քոչարյան Ռ., Սոցիալական 
աշխատանքը, բարեգործությունը և քրիստոնեական կենսակերպի արմատա վորումը, Եր., ԴԱԼԼ 
հրատարակչություն, 2009, էջ 111-114, 115-118. տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Ինքնու թյուն և սեփա կա-
նություն – Ինքնություն, հ. 1, Եր., 1995, էջ 40-45:
389 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 5-12:
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թյան ու այս կերպ` հենց բա րե կար գու թյան առու մով: Իս կու թյուն որո նող ու բա-
ցա հայ տող այդ խնդրա կար գի նկատ մամբ նրա պատ մու թյու նը կա յա նում է որ պես գի-
տու թյուն, ը ստ է ու թյան, իրա գործ վե լով «իս կու թյուն բա ցա հայ տող» իր կոչ մա նը հա-
մա պա տաս խան մե թո դա բա նու թյամբ: 

Ան ցյա լից սե րունդ նե րին են ավանդ վել պատ մո ղա կա նու թյան պո տեն ցիա ունե ցող 
մշա կու թային հետ քեր և-կամ իրա գոր ծում ունե ցող գրու թյուն ներ, որ և հե տա զո տո ղին 
ներ կա յա նում են որ պես պատ մա կան աղ բյուր ներ: Պատմ վող ավան դու թյան առն չու-
թյամբ կա րե լի է ամ րա գրել, որ պատ մու թյուն ներն իրենց դրվա գա պա տում նե րում և 
նույ նիսկ ողջ բո վան դա կու թյու նում կոնկ րե տո րեն գործ են ունե նում իրա կան կյանք-
ամ բող ջի հա մե մատ միշտ լո կալ ու մաս նա վոր ան ցու դար ձի հետ և նույ նիսկ այս պա-
րա գա յում` պատ մում այդ չափ մաս նա վոր ան ցու դար ձի իրա կան բո վում հենց միայն 
է ա կա նո րեն նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը: Այս պի սով, կա րե լի 
է ար ձա նա գրել, որ յու րա քան չյուր պատ մու թյան ու նաև Մով սես Խո րե նա ցու հայոց 
պատ մու թյան` առ գի տու թյուն կոչ ված գո յու թյու նը կա յա նում է պատ մո ղա կա նու-
թյան պո տեն ցիա և-կամ ուղ ղա կիո րեն իրա գոր ծում ունե ցող զա նա զան աղ բյուր նե րով 
սե րունդ նե րին փո խանց վող բա նա վոր կամ գրա վոր պատ մա կան ավան դու թյամբ` 
ան ցյա լի համ ընդգր կուն կյան քի բո վից ար դեն իսկ չա փա վո րու թյամբ հա ղորդ վող 
ան ցու դար ձի շրջա նա կից` պատ միչ ու պատ մա բան ան ձի և հենց Պատ մա հոր կող մից 
նո րո վի մի չա փա վո րու թյուն ևս ներ մու ծող ը նտ րու թյամբ որ պես է ա կա նո րեն նշա
նա կա լի առանձ նաց ված եղե լու մի իս կու թյան քննո ղա բար հաս կաց մամբ ու մեկ
նո րոշ մամբ: Հաս կա ցյալ այդ բո վան դա կու թյու նը ար դեն նաև նո րո վի իմա նա լիու-
թյան հնա րա վո րու թյամբ է ժա մա նա կա կից նե րին ու սե րունդ նե րին փո խան ցում իս կու-
թյու նը: Մով սես Խո րե նա ցին գրում է պատ մու թյուն` հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու-
մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որում և̀  իմաս տու թյան խոր հուր դը, գրով հաս տա-
տյալ̀  ըն թեր ցա սեր ժա մա նա կա կից նե րին ու սե րունդ նե րին` ի ներ կա յու թյուն հնա րա-
վո րե լով: Ը ստ նրա, պատ մու թյու նը և, մաս նա վո րա բար, հայոց պատ մու թյու նը 
սկզբուն քո րեն որ պես այդ պի սին` աշ խար հի, որում և մաս նա կից` մարդ կային 
ու հենց հայոց ինք նու թյան ու կյան քի, եղե լու մի հե տա զո տու թյուն և իս կու թյու
նը հայ տող իմաստ նե րի̀  ի խոս ևկամ ի գիր միա հյու սու թյունն է` քննո ղա բար 
հաս կաց ված ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ված իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րը ըն
թեր ցա սեր և իմաս տու թյան ուսում նա սեր սե րունդ նե րի հաս կաց ման սի րուն ու 
կյան քին` առ ի ներ կա յու թյուն հնա րա վո րող իր հիմ նա րար դի տա վո րու թյամբ, 
կեր պա րան մամբ ու կա տա րու մով:

 Պատ մա կան ավան դու թյան նկատ մամբ, ար դարև, հարկ է որ պես «իս կու թյուն 
որո նող» բնո րո շել ու հենց իրա գոր ծել ոչ սոսկ հաս կա ցու մը, այլ̀  քննո ղա կան հաս
կա ցու մը, քան զի որ քան էլ որ պատ մա կան ավան դու թյունն ինք նին սկզբուն քո րեն 
հար կի է մեկ նո րո շել իս կու թյա նը նպա տա կա մետ կոչ մամբ, այ նուա մե նայ նիվ, մե ծա-
քա նակ իր ար տա հայ տու թյուն նե րում իս կու թյան հնա րա վոր ներ կա յու թյու նը նրա-
նում խռ նա հյուս մեկ տեղ ված է` նույն պես հնա րա վոր մարդ կային ինք նա կամ ու կա-
մա յա ծին, չա փա զանց ված ու առաս պե լա կան և հենց պատ րան քային անիս կու թյա-
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նը: «Զ հա ւաս տին որ չափ կա րա ցե ալ ի բազ մացն ը նտ րե ալ բա նից` կար գե ցաք»390, – 
գրում է նա: Եվ նույն այս առն չու թյամբ Պատ մա հայ րը մեկ այլ է ջում բա ցո րոշ հայտ-
նում է. «Յար մա րե ալ զա մե նայն կար գե ցից քեզ ի գիրսս յայ սո սիկ… ոչ ինչ կա մաց 
մտա ծա կան և ոչ ինչ ան պատ շաճ ի սմա յօ րի նե լով բան, այլ որ ինչ ի գրոց իսկ. 
ը ստ նմա նե ացն ապա և որ ինչ ի բա նից արանց իմաստ նոց և յայ սո սիկ քա ջա խո հաց. 
յո րոց մեք ար դա րա պէս ջա նա ցաք հա ւա քել զհ նա գրու թիւնս391»: Պատ մա հայրն իրեն 
առ ձեռն ու նաև որո նում նե րով մատ չե լի դար ձած աղ բյուր նե րից` Մար Ա բաս Կա տի-
նայի, Կե փա ղիո նի, Ա բյու դե նո սի, Բե րո սո սի, Հով սե պոս Փլա վիո սի, իհար կե նաև հին 
հույ նե րի ու այ լոց մա տյան նե րից, այլևայլ վկա յու թյուն նե րից, փաս տաթղ թե րից կամ 
թղ թա գրու թյուն նե րից, բա զում պրպ տում նե րով ու ջան քով է, որ է ա կա նո րեն նշա նա-
կա լի եղե լու մի իս կու թյան քննո ղա բար հաս կաց մամբ և մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ̀  
ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի կյան քում ներ գոր ծուն ներ կա յու թյան է կո չում 
իր պատ մու թյու նը:

10. Հ.-Գ. Գա դա մե րի փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գում պատ-
մու թյան առն չու թյամբ ձևա կերպ ված սկզբուն քային դրույ թի հա մա ձայն, յու րա քան-
չյուր իս կա կան «պատ մա կան հե տա զո տու թյուն ոչ միայն հե տա զո տու թյուն է, այլև այդ 
ավան դու թյան միջ նոր դա վո րում»392: Ը ստ այդմ` Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյու նը 
ոչ միայն հե տա զո տու թյուն ու գի տու թյուն է, այլև պատ մա կան գի տու թյան գո յու թյան 
յու րա կեր պու թյամբ, այն է` ավան դու թյամբ մեզ հղված «աս վո ղի», որում նաև «ա սե-
լի քի», իս կու թյուն պա հող ու հայ տող իմաս տի ու իմաս տու թյան խոր հուր դի քննո ղա-
կան հաս կաց մամբ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ̀  կյան քի եղե լու մի միջ նոր դա
վո րում: Պատ մու թյան գո յու թյան իս կու թյունն է այդ պի սին, քան զի պատ մու թյամբ է 
կա յա նում ավան դու թյան` մեզ հղված ասե լի քի «ներ կա յու թյու նը» և ուրեմն` ավան դու-
թյամբ աս վո ղի մի ջո ցով հաս կաց ման ձգ տող ամե նայն ըն թեր ցո ղի նկատ մամբ որ պես 
իմաստ ու իմաս տու թյուն վե րա բա ցա հայ տու մը: Եվ պատ մու թյամբ ըն թեր ցող ժա մա-
նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի կյան քում որ պես հենց ներ կա է հաս տատ վում ավան-
դու թյամբ յու րա քան չյուր հաս կաց ման ձգ տո ղի հղված` կյան քի եղե լու մի ևկամ 
կյան քում ուղ ղա կիո րեն կամ այ լա բա նո րեն հնա րա վո րի իս կու թյու նը: Աս քե րից 
ու մա տյան նե րից պատ մա կան ավան դու թյամբ փո խանց ված, ը ստ մարդ կային կա-
րո ղու թյան, «ա սե լին» (այն, որ կա րող էր ոչ միայն ան հրա ժեշ տու թյամբ, այլև նախ-
ընտ րե լիո րեն լի նել̀  «ա սե լի») և հենց հե ղի նա կի կող մից «աս վածն» ու նաև ըն թեր ցող 
սե րուն դի ներ կա յում տեքս տով «աս վո ղը»̀  հայոց ինք նու թյան կյան քի ու մշա կույ
թի նախ նին, պատ մո ղա բար փո խանց ման իր դի տա վո րու թյամբ ու կա տա րու մով` 
դառնում է ըն թեր ցո ղին ներ կա յա կից ու հենց ժա մա նա կա կից իմաստ ու իմաս
տու թյուն:

390 Նույն տեղում, էջ 22:
391 Նույն տեղում, էջ 57:
392 Гадамер Х.- Г., Истина и метод, М., 1988, с. 338:
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11. Հին հույ նե րի ը մբռ նում նե րի հա մար բնո րո շե լի է, որ մարդն իրե նում կյան քի 
լրի վու թյան ներ կա յու թյունն ապ րում և հա սու է լի նում ոչ միշտ, այլ̀  կյան քի որո-
շա կի պա հե րին և հենց է ա կա նո րեն նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րում: Այս պես 
են առանձ նա նում առտ նին ու սո վո րա կան կյան քից առանձ նա ցող̀  որ պես եզա կի ու 
մարդ կային կյան քի հա մար է ա կա նո րեն նշա նա կա լի ներ կա յա ցող իրա դար ձու թյուն-
ներն ու գոր ծե րը: Հին հույ նե րի ըն կալ ման մեջ առա վել արժևոր վում էին կյան քի լրի
վու թյան ապ րու մի եզա կիու թյուն նե րը, ը նդ սմին, ապ րու մի եր կու բա ղա դրիչ նե րում` 
և՛ մարդ կային պրակ տիկ կյան քում, և՛ հոգևոր նե րաշ խար հում:

 Մարդ կային կյան քում ինք նու թյան գո յու թյունն ու կյանքն ար ժե քա վոր դարձ նող 
այս պի սի եզա կիու թյուն նե րը բազ մա զան են, և կյան քի լրի վու թյունն իրե նում ներ կա 
ունե նա լու պո տեն ցիայով և ակ տուա լա ցա ծու թյամբ̀  նշա նա վոր եզա կիու թյուն ներ 
կա րող են լի նել մարդ կային ինք նու թյուն նե րը, խոս քե րը, գոր ծե րը, ապ րում ներն ու 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Ե զա կի այս գո յա վոր նե րին հա տուկ է ներ քուստ ըն թա ցիկ, 
դի նա միկ գո յու թյուն ու որ պես այդ պի սի՛ն կա յա ցում: Ե զա կիու թյուն նե րի բազ մա զա-
նու թյու նը̀  իրենց ներ քուստ ըն թա ցիկ, դի նա միկ գո յու թյամբ, պայ մա նա վո րում են նաև 
կյան քում փո փո խու թյուն ներ: Պետք է ասել նաև, որ աշ խար հի ու կյան քի բնու թյա նը 
հա տուկ եզա կիու թյուն նե րի բազ մա զա նու թյու նը և փո փո խա կա նու թյու նը փոխ պայ մա-
նա վո րում են մի մյանց:

 Հին հույ նե րի պատ մա հայե ցո ղու թյու նը, որ կա րե լի է բա ցա հայ տել նրանց պատ մա-
կան աշ խա տու թյուն նե րից, ամենևին էլ չի ներ կա յա նում որ պես նույ նա տե սակ և-կամ 
նույ նի մաստ: Տար բեր հե ղի նակ նե րի պատ մու թյուն նե րում կա րե լի է նկա տել պատ մա-
հայե ցո ղու թյան զա նա զա նու թյուն, և ամեն քի զա նա զա նա կեր պու թյու նը հայտ նա ցույց է 
անում ու վկա յում հին հույ նե րի պատ մա հայե ցո ղու թյան պո տեն ցիայի ու իրա գործ ման 
հարս տու թյու նը: Պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան խնդրա կար գը քննու թյան 
առնե լով հին հույ նե րի պատ մա կան մտքի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, կա րե լի է հաս-
կա նալ այն, որ նրանց` կյան քի իրա դար ձու թյուն ներ արժևո րող և պատ մա կա նու թյուն 
կազ մա կեր պող ը նտ րո ղու թյանն ու ըն կալ մա նը, կոնկ րե տու թյամբ որ պես իսկ Հե րո դո-
տո սի պատ մա հայե ցո ղու թյան առանձ նա հատ կու թյուն ներ, հա տուկ են եղել նաև եզա-
կիու թյան ու փո փո խա կա նու թյան սկզբունք նե րը: Նրա պատ մու թյու նում կյան քը ներ-
կա յաց վում է իր եզա կիու թյան և փո փո խա կա նու թյան մեջ: Պատ մու թյանն ար ժա նի 
է, նրա նում պատ կեր վում և պատ մու թյուն է դառնում մարդկային իրո ղու թյուն նե րում` 
իրա դար ձու թյուն նե րում ու գոր ծե րում, կյան քի լրի վու թյան ներ կա յու թյան ոչ առտ նին, 
այլ̀  հենց ար տա սո վոր եզա կիու թյունն ու փո փո խա կա նությու նը:

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան հայե ցա կարգն է ա կա նո րեն տար բեր է պատ-
մու թյան «ինչ պե՞ս գո յու թյան ան տիկ հու նա կան հե րո դո տո սյան այս հայե ցա կար գից: 
Կա րող է ստեղծ վել այն պի սի պատ կե րա ցում ու թվա ցյալ կար ծիք, որ պատ մու թյան 
որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան վե րա բե րյալ նրա հայե ցա կար գը կորց նում է 
պատ մու թյան այն զգա ցու մը, որն, ը ստ Ռ. Կո լինգ վու դի, հա տուկ էր հին հույ նե րի և, 
մաս նա վո րա պես, Հե րո դո տո սի ըն կալ մա նը: 
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Ան շուշտ, Խո րե նա ցու պատ մու թյու նում կյան քը ներ կա յաց վում է իր եզա կիու թյան 
և փո փո խա կա նու թյան մեջ: Սա կայն նրա նում միշտ շեշ տադրվում, հաս կաց ման ու 
հի շա տա կու թյան ար ժա նի է դիտ վում և ուրեմն` հաս կաց վում ու մեկ նո ղա բար 
բա ցո րոշ վում է մարդ կային կյան քում ունի վեր սալ ու հաս տա տուն նշա նա
կա լիու թյունն ունե ցող բա րին ու ան բա րին` ասե լիու թյան չա փի մեջ մարդ
կու թյանն ամե նայն պի տա նին («յա մե նայն որ ինչ մարդ կու թե ան` պի տա նի»393) ու 
հենց իմաստ նե րը, և որ պես այդ պի սին` իմաս տու թյան, քա ջու թյան, ամե նայն առա քի-
նու թյան խոր հուրդ ներն ու որ պես հետևանք̀  ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի բա
րե կար գու թյու նը, ինչ պես նաև առա քի նու թյուն նե րի հա կոտ նյա նե րը̀  արատ նե րն 
ու որ պես հետևանք̀  ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի ան բա րե կար գու թյունն ու 
ող բեր գա կա նու թյու նը: Ը ստ Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի, պատ
մու թյանն ար ժա նի է և նրա նում պա տու մա կերպ պատ կեր վում է կյան քը ոչ սոսկ իր 
եզա կիու թյան ու փո փո խա կա նու թյան մեջ, ինչ պի սի սկզբուն քային հիմ նա դրույթ հայ-
տո րոշ վում է Ա րիս տո տե լի կար ճա ռոտ բնո րոշ ման մեջ394 և ապա` նաև Վ. Դիլ թայի 
ման րա մաս նո րեն մշակ ված` «ո գու մա սին գի տու թյուն նե րի» համ ընդ հա նուր մե թո-
դա բա նու թյուն ներ կա յա ցող հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գում395: Նրա պատ մա հայե-
ցա կար գում սկզբուն քային դի տա վո րու թյամբ հաս կաց վում ու մեկ նո ղա բար բա ցա-
հայտ վում և պատ մու թյուն է դառնում մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ-
թի, մարդ կային բո վան դակ կեն սա կեր պի հա մար հո գե կե ցույց ու կե նա րար իմաս
տու թյու նը: Հայոց Պատ մա հայրն իր եր կի հո գե կե ցույց ու կե նա րար իմաս տու թյան 
պատ մո ղու թյամբ «ըն թեր ցա սէր» ու իմաս տու թյան «ու սում նա սէր», հաս կաց ման ձգ-
տող յու րա քան չյու րին մա տու ցում, ուղ ղոր դում ու նպաս տա վո րում է` հա սու, ուսյալ ու 
ներկրթյալ դառնա լու պատմ վող հայոց կյան քի իրա դար ձու թյուն նե րում ու գոր ծե րում 
ներ կա` առ Ա ստ ված ճշմա րիտ հա վա տի, հույ սի, սի րո և ճշմա րիտ աստ վա ծա սի րու-
թյան ու մար դա սի րու թյան վրա հիմ նա ցյալ մտքի ու տե սա կե տի, խոս քի, գոր ծի ու բա-
րե կարգ կեն սա կեր պի իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի: 

12. Ի նչ պի սի՞ն է պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը այլ ևս առանձ նա-
հատ կու թյամբ, ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու: Պատ մու թյունն, ը ստ նրա, գո յու թյան 
կոչ վե լով ու կե նա գործ վե լով նախ կի նում ու նաև բուն ներ կա յում տե ղի ունե
ցա ծի նշա նա կա լիու թյամբ, չի նույ նա նում սոսկ այդ եղե լու թյա նը, աշ խար հի և 
դրա նում նաև մարդ կային կյան քի ժա մա նա կա հոս դի նա մի կային:

 Պատ մու թյան փի լի սո փա յու թյու նից և-կամ պատ մա գի տա կան եվ րո պա կան մտքի 
պատ մու թյու նից հայտ նի են տե սա կետ ներ, որոն ցում պատ մու թյան գո յու թյու նը հաս-
կաց վում ու ներ կա յա նում է պատ մու թյան տե սու թյան հա մար հա րա ցույ ցային նշա նա-

393 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Ե., 1991, էջ 73: 
394 Տե՛ս Аристотель, Поэтика, пер. Гаспарова М. Л. – Сочинения, «Мысль», М., 1984, т. 4, էջ 655. 
տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ. Խ., Մովսես Խորենացին և պատմության խնդրակարգը – «Մանկավարժության 
և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», «Զանգակ» հրատ., Եր., 2013, հ. 2, էջ 111:
395 Տե՛ս Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» խնդրակարգը և Վ. Դիլթայի հերմե նևտի կայի 
հայեցակարգը – «Վէմ», թ. 1(49), Եր., 2015, էջ 9-35:
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կու թյուն բա ցա հայ տող տա րա սեռ գո յա կա նու թյամբ̀  որ պես բնու թյուն, կամ` ոգի396, 
կամ` կյանք, յու րա քան չյու րի̀  ինքն իրե նում կա յաց ման դի նա մի կայի մեջ: Այս առն չու-
թյամբ նաև նշենք, որ դեռ ան տիկ հույ նե րի ը մբռ նում նե րում է ա կան տար բե րու թյուն-
ներ են նկատ վել նաև «պատ մու թյուն» տեր մի նի և հաս կա ցու թյան նշա նա կու թյուն նե-
րում397: Վե րոա սա ցյա լը կն շա նա կի, որ պատ մա գի տա կան ու պատ մա փի լի սո փա յա-
կան մտքի եվ րո պա կան պատ մու թյան մեջ «պատ մու թյուն» հաս կա ցու թյունն ունե ցել 
է զա նա զան մեկ նա բա նու թյուն ներ: Հարկ է, սա կայն, սկզբուն քո րեն տար բե րել կյան քի 
նախ կին ու նաև ներ կա յում շա րու նա կա կան եղե լու մը և դրան վե րա բե րող պատ մու-
թյու նը: Այս բնույ թի տե սա կետ նե րից սկզբուն քո րեն տար բեր է պատ մու թյան բնու
թյան, կա րե լի է ասել նաև այլ կերպ` պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան, 
վե րա բե րյալ Պատ մա հայր Մով սես Խո րե նա ցու հայե ցա կար գը: 

Ար դարև, և՛ բնու թյու նը, և՛ կյան քը, և՛ դրան ցում ու մշա կույ թում կեր պա ցյալ ոգին ու 
ոգե ղե նը աշ խար հում կա յաց ման իրենց ըն թա ցիկ դի նա մի կա յում կա րող են ը նդ գրկ-
վել և հենց ը նդ գրկ վում են պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան առար կայի բո վան դակ 
տի րույ թում: Պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան առար կա է ներ կա յա նում բո վան դակ 
աշ խար հի, որում և̀  մարդ կային կյան քի, հա մայն եղե լու թյու նը բաղ կաց նող նշա նա կա-
լի իրա դար ձու թյուն նե րը, գոր ծերն ու կար գա վո րու թյան որ պի սու թյու նը: Այն, ին չը տե-
ղի է ունե ցել̀  աշ խար հի, որում և̀  մարդ կային ու նաև հայ ինք նու թյան կյան քի ու մշա-
կույ թի եղե լումն է:

 Պատ մու թյան փի լի սո փա յու թյու նում և-կամ պատ մա գի տա կան տե սու թյուն նե րում 
միշտ չէ, որ մի մյան ցից հս տակ զա տո րոշ վել են բուն աշ խար հի, որում և` կյան քի, 
եղե լու մը և պատ մու թյու նը: Օ րի նակ, մշա կույ թի պատ մա բան և հեր մենև տի կայի տե-
սա բան Վ. Դիլ թայն ասե լով «պատ մա կան աշ խարհ»̀  հս տա կամ տո րեն ու որո շա կիո-
րեն նկա տի չու նի պատմ ված աշ խարհ398, այ սինքն` պատ մու թյան մեջ ներ կա յա ցյալ և 
ըն թեր ցո ղի մտքին «յան դի ման կա ցու ցե ալ»399 աշ խարհ, կամ ը ստ հեր մենև տի կայի մեկ 
այլ տե սա բան Պ. Ռիկյո րի հաս կա ցու թյան` «տեքս տի կամ եր կի աշ խարհ»400: Հարկ է, 
սա կայն, սկզբուն քո րեն տար բե րել կյան քի նախ կին ու նաև ներ կա յում շա րու նա կա կան 
եղե լու մը և դրան վե րա բե րող պատ մու թյու նը: Հարկ է նաև հաս կա նալ ու հս տակ ամ-
րա գրել, որ պատ մու թյու նը չի նույ նա նում իր ուսում նա սի րու թյան առար կային: 

396 Պատմության գոյության նատուրալիստական` որպես բնություն, և-կամ իդեալիստական` որպես 
ոգի, հասկացման ու մեկնաբանության մասին տե՛ս Шпанн О., Философия истории, СПб., 2005,  
էջ 41-98: 
397 Այդ տարբերությունների մանրամասն հետազոտությունը տե՛ս Тахо-Годи А. А., Ионийское и атти-
ческое понимание термина «история» и родственных с ним – Тахо-Годи А. А., Лосев А. Ф., Греческая 
культура в мифах, символах и терминах, СПб., 1999, էջ 443-458. նաև տե՛ս նույն հեղինակի հաջորդ 
հոդվածն այդ ժողովածուում` Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с ним, 
էջ 459-483:
398 Տե՛ս Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» խնդրակարգը և Վ. Դիլթայի հերմենև տիկայի 
հայեցակարգը - «Վէմ», թ. 1(49), Եր., 2015, էջ 21, 23:
399 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 7, 45:
400 Տե՛ս Ricoeur P., The hermeneutical function of distanciation - Ricoeur P., Hermeneutics and the 
Human Sciences, Cambridge, 1982, էջ 140-142:
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13. Ի սկ ինչ պե՞ս գո յու թյուն ունի պատ մու թյու նը: Պատ մու թյան գո յու թյա նը Մով սես 
Խո րե նա ցին տա լիս է տար բեր բնո րո շում ներ: Ի նչ պես և երկ րորդ գլ խում ար դեն աս-
վեց և աստ` ան հրա ժեշտ է կրկ նել, ը ստ նրա, գրել պատ մու թյուն, կն շա նա կի̀  «կար-
գել զյի շա տակս բա նից»401 կամ «յար ձա նա գրու թիւնս բա նից»402, «մա տե նա գրել»403, 
«զ գործս և զժա մա նակս իւ րա քան չիւր գրով դրոշ մել»404: Պատ մու թյան գո յու թյու նը 
բա ցո րոշ վում է նաև որ պես «ի րաց յի շա տակք»405: Պատ մու թյան որ պես այդ պի սին ու 
հենց մնա յուն գո յու թյան խնդի րը սկզբուն քո րեն ու նաև հայոց կյան քում Պատ մա հայ-
րը կա պում է` 

ա) ժա մա նա կը և ժա մա նա կա հոս կյան քի եղե լու մը հաս տատ ված կար գե լու406, 
բ) հայոց ինք նու թյան, կեն սաշ խար հի ու բազ մա բո վան դակ կեն սա կեր պի բա րե-

կար գու թյան առա վե լու թյան կամ նվա զու թյան, որում և̀  բա րեն շա նակ ու կե նա րար, 
գու ցե և̀  չա րան շա նակ ու վնա սա րար, ոչն չա րար իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի 
չա փա վոր պատմ վա ծու թյամբ̀  գրով ար ձա նա գրու թյան և այ սու̀  մա տե նա գրու թյամբ 
սե րունդ նե րին ի հի շա տակ թող նե լու հետ407:

 Մով սես Խո րե նա ցու վե րո բե րյալ բո լոր բնո րո շում նե րում որո շարկ վում են պատ-
մու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի գո յու թյան իմաստ ներ: Թեև այդ բնո րո շում նե-
րը տար բեր են, սա կայն դրան ցում և-կամ դրանք նա խա պատ րաս տող ու ձևա կեր պող 
մտքե րում ներ կա են պատ մու թյան գո յու թյան որ պի սու թյուն բա ցա հայ տող երեք ը նդ-
հան րա կան առանձ նա հատ կու թյուն ներ, որոնք, այդ պի սով, ներ կա յա նում են որ պես 
Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի առանձ նա հատ կու թյուն ներ: Ո րո՞նք են, 
ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան այդ առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը: 

Ա ռա ջին. վե րո բե րյալ բնո րո շում նե րից կա րե լի է հաս կա նալ, որ ը ստ նրա, պատ
մու թյու նը նախ և առաջ ու հենց որ պես այդ պի սին` պատմ վա ծու թյուն է:

 Այս առն չու թյամբ նկա տենք, որ այդ պի սին է նաև Գ. Շպե տի տե սա կե տը, ը ստ որի, պատ-
մու թյու նը որ պես գի տու թյուն սկզբուն քո րեն կա յաց նում է ոչ այն քան ճշմար տու թյուն նե րի 
որոն ման ու հայտ նա բեր ման էվ րիս տի կա կան փու լը̀  առա վե լա պես ստեղ ծա գոր ծո ղի հո գե բա-
նու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով իր իրա գործ մամբ, ինչը, ը ստ է ու թյան, կա րող է միայն 
նա խա պատ րաս տել բուն պատ մու թյու նը, այլ̀  պատ մու թյան շա րա դրան քը̀  պատմ վա ծու թյու նը, 
որում և իրա գործ վում է այդ շա րա դրան քը նա խա պատ րաս տող հե տա զո տու թյամբ ար դեն իսկ 
հաս կաց վա ծի մեկ նա բա նու թյու նը: Քան զի հենց այդ շա րա դրան քում է կե նա գործ վում բա ռային 
ար տա հայ տու թյուն ստա ցած մտքի ը նդ հա նուր կար գա վո րու թյու նը` տրա մա բա նու թյու նը, որ 
և` գի տու թյան հաս կա ցու թյան ճշգ րիտ տեղն ու նշա նա կու թյունն է և կա յաց նում է պատ մու թյու-

401 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6, տ. 11:
402 Նույն տեղում, տ. 15: 
403 Նույն տեղում, էջ 10, տ. 19:
404 Նույն տեղում, էջ 12:
405 Նույն տեղում, էջ 7, տ. 12:
406 Նույն տեղում, էջ 10, տ. 3 և էջ 12, տ. 4-5:
407 Նույն տեղում, էջ 6, 10, 11-12:
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նը որ պես գի տու թյուն ու իրա գոր ծում մարդ կային բա նա կան մտքի ամե նայն հնա րա վոր ու նաև 
հենց պատ մա կան իմա ցու թյուն408:

 Երկ րորդ. պատ մու թյան գո յու թյան Խո րե նա ցու բնո րո շում նե րից ի հայտ է 
դառնում նաև, որ ը ստ նրա, պատ մու թյան գո յու թյու նը սկզբուն քո րեն լեզ վա կան 
է ու հենց տեքս տային` բա նա վոր ևկամ գրա վոր, պատ մա սա ցու թյուն ևկամ 
պատ մա գրու թյուն:

 Խո րե նա ցու̀  պատ մու թյան գո յու թյան այս կերպ տե սա նու թյու նը, որ պես պատ մու թյան գո-
յու թյան սկզբուն քո րեն է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն, որին հարկ է ան դրա դառնալ պատ մու-
թյան բնու թյունն ինք նա հաս կա ցող և այդ պի սի ինք նա հաս կա ցումն իրե նում ան հրա ժեշտ պի-
տո յու թյուն ու նախ ընտ րու թյուն ը մբռ նող պատ մա գի տա կան խորհր դա ծու թյուն նե րում, որ պես 
նպա տա կային հար ցա դրում ու պա տաս խան, ներ կա է նաև ժա մա նա կա կից պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գե րում: Այն, որ պատ մու թյան գո յու թյու նը լեզ վա կան է, ը նդ գծե լով նշում է նաև 
Գ. Շպե տը409 պատ մու թյան տրա մա բա նու թյա նը նվիր ված իր աշ խա տու թյու նում, որ տեղ այլ 
բնույ թի հար ցա դրու թյամբ նույն պես հե տա մուտ է պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան 
իս կու թյան բա ցա հայտ ման խնդրին: «Պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն գի տի ճա նա չո ղու թյան 
միայն մեկ աղ բյուր̀  բա ռը»410: Նմա նա կերպ ար տա հայտ վում է նաև մեկ այլ է ջում. «Պատ մու-
թյու նում մենք ամ բողջ ժա մա նակ գործ ունենք բա ռի հետ որ պես ճա նա չո ղու թյան աղ բյուր»411: 
Ան շուշտ, ը ստ նրա, պատ մու թյու նը կոնկ րետ փաս տային բո վան դա կու թյուն պատ մող իր նախ-
նա կան խնդրով ու կա տա րու մով` առա վե լա պես էմ պի րիկ գի տու թյուն է412, որն իր որո նու մի, 
հաս կաց ման ու պատ մո ղա բար ներ կա յաց ման առար կա ունի մարդ կային կյան քի իրո ղու թյուն-
նե րի «ի րա կան պա տա հու մը»̀  ը ստ արիս տո տե լյան տեր մի նա բա նու թյան413: Պատ մու թյան` 
բա ռի ու լեզ վի վրա հիմ նա ցյալ գո յու թյան իր այս տե սա կե տում Շպետն, ը ստ է ու թյան, ասե լով 
«բառ», նկա տի ունի̀  ար տա հայ տող և հա ղոր դող զուտ ձև կամ կա ղա պար և նշա նա կու թյուն 
կամ իմաստ ունե ցող նշան: «Պատ մու թյու նը, որ պես գի տու թյուն, գործ ունի բա ռի հետ որ պես 
նշա նի, որը հե տաքրք րում է պատ մի չին նախ և առաջ, և նույ նիսկ հա մա րյա բա ցա ռա պես` իր 
նշա նա կու թյան առու մով, այ սինքն` այն առու մով, թե ին չի մա սին է հա ղոր դում բա ռը: Այն 
պատ մի չին հա ղոր դում է տար բեր բնույ թի սո ցիա լա կան իրա դար ձու թյուն նե րի, հա րա բե րու-
թյուն նե րի, վի ճակ նե րի, փո փո խու թյուն նե րի և այ լի մա սին»414: Միտ քը և բա ռը ունե նա լով ար-
տա հայ տե լու և հա ղոր դե լու զո րու թյուն և ը ստ այդմ` գոր ծա ռույթ, ը ստ պատ մա կան էմ պի րիկ 
գի տու թյան հե տաքրք րու թյան ու ակն կա լու թյան դի տան կյան, իրեն ցում և-կամ իրեն ցով ար տա-
հայ տում ու հա ղոր դում են իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի̀  աշ խար հում ու կյան քում իրա կան 
պա տահ ման իմաստ:

408 Տե՛ս Шпет Г. Г., История как предмет логики – Историко-философский ежегодник, М., 1988, էջ 
311-312:
409 Նույն տեղում, էջ 302, 309, 310:
410 Նույն տեղում, էջ 302:
411 Նույն տեղում, էջ 310:
412 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 299-300, 303:
413 Аристотель, Сочинения, М., 1984, т. 4, с. 655; փոքր-ինչ ճշգրտումների առումով տե՛ս նաև այլ 
թարգմանությամբ` Аристотель, Риторика, Поэтика, пер. и примеч. Цыбенко О. П. (Риторика) и 
Аппельрот В. Г. (Поэтика), Изд. «Лабиринт», М., 2000, с. 157.
414 Шпет Г. Г., История как предмет логики – Историко-философский ежегодник, М., 1988, с. 309.
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«Բա ռը, ը ստ նրա, այն ձևն է, որի ներ քո պատ մի չը հայտ նա բե րում է իրա կա նու թյան բո վան-
դա կու թյու նը, որ են թա կա է իր գի տա կան իմա ցու թյա նը, և բա ռը այն նշանն է, որից պատ մի-
չը գա լիս է իր առար կային` իր առանձ նա հա տուկ բո վան դա կու թյամբ, որ կազ մում է այդ նշա-
նի նշա նա կու թյու նը կամ իմաս տը»415: Սա կայն արդյո՞ք միայն բառն ու հենց լեզ վա կանն է, որ 
մարդ կային ինք նու թյան գո յու թյան, մարդ կանց ազ գե րի կե ցու թյան իս կու թյուն ու անիս կու թյուն 
հայ տող իմաս տի ներ կա յու թյուն է իրե նում բո վան դա կում: Չկա՞ն, արդյոք, պատ մու թյան հա մար 
հիմ նա րար, մարդ կային կյան քի իս կու թյուն ու անիս կու թյուն բա ցա հայ տող և պատ մու թյու նը 
որ պես այդ պի սին կա յաց նող այլ աղ բյուր ներ ևս: Շա րու նա կե լով իր միտ քը̀  Շպե տը պա տաս-
խա նում է նաև այդ հար ցին. «Ե թե պատ մի չը բա ռի կող քին ան վա նում է իր ճա նա չո ղու թյան այլ 
աղ բյուր ներ ևս, օ րի նակ` այս պես կոչ ված իրե ղեն հու շար ձան ներ, ապա` ակն հայտ է, որ նկա-
տի ունի իր աղ բյուր նե րի փաս տա կան դա սա կար գու մը, այլ ոչ̀  դրանց «հա ղորդ ման» ճա նա չո-
ղա կան դե րի սկզբուն քային տար բե րու թյան բնու թա գրու թյու նը: Հետևա բար, այս տե սա կե տից 
այլևս հիմ նա վո րում չի պա հան ջում «բառ» տեր մի նի̀  մեր ը նդ հան րաց նող օգ տա գոր ծու մը»416: 
Լեզ վա գոր ծու նե ու թյու նում բա ռի որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը իմաս տայինն իրե նում բո վան-
դա կող ու նաև իմաս տայինն իրե նից ան զեր ծա նե լի ունե ցող գո յու թյուն է: Իր այդ որ պի սու թյամբ 
«բա ռը», իսկ ավե լի ճիշտ` ինքն իրե նում ավար տուն իմաստ ունե ցող լեզ վա կան ու հենց տեքս-
տային միա վոր նե րը̀  «նա խա դա սու թյունն» ու հենց «տեքս տը», ը ստ Շպե տի, և՛ սկզբուն քային ու 
նախ ընտ րե լի աղ բյուրն ու հաս տա տիչն է պատ մու թյան գո յու թյան, և՛ այն առար կան, որի ուսում-
նա սի րու թյու նը ուղ ղա կի կո չումն է «տ րա մա բա նու թյան ու, մաս նա վո րա պես, նաև հենց «պատ-
մու թյան տրա մա բա նու թյան»: Եվ տրա մա բա նու թյան խնդիրն է` ամե նայն գո յա վո րում, որում և` 
մարդ կային իրո ղու թյուն նե րում, հու մա նի տար էմ պի րիկ գի տու թյուն նե րում և, մաս նա վո րա պես, 
նաև հենց պատ մա գի տու թյու նում, հե տա զո տել բո լո րա քա նակ էմ պի րի կո րեն եղե լա կա նու
թյամբ իսկ հնա րա վոր, իսկ ար դեն ոչ էմ պի րիկ, այլ̀  զուտ իմա նա լի իրո ղու թյուն նե րում ու տե-
սա կան գի տու թյուն նե րում` ոչ սոսկ եղե լա կան բո լոր հնա րա վոր, այլ̀  հենց ամե նայն, ուս տի 
նաև իդե ա կա նո րեն հնա րա վոր, ճշմա րիտ ու ը նդ հա նուր ձևերն ու կա պակ ցու թյուն նե րը:

 Խո րե նա ցին բազ միցս նշում է, որ հայոց նախ նի ներն անի մաս տա սեր իրենց կե-
ցո ղու թյամբ̀  չեն գի տակ ցել պատ մու թյան կա րի քը և ի գիր չեն դրոշ մել այն` իրենց 
ներ կա յում պատ մու թյան մի ջո ցով իմաս տու թյուն նե րա ծե լու և սե րունդ նե րին ավան-
դե լու հա մար: Եվ այս պի սի նշա վա կումն իրե նում պա րու նա կում է Պատ մա հոր միտքն 
առ այն, որ հայոց ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի̀  իմաս տու թյամբ ներկրթյալ 
կա յաց ման հա մար հարկ է հաս կա նալ պատ մու թյան կա րիքն ու նաև այն, որ պատ-
մու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի գո յու թյու նը գրա վոր ար ձա նա գրյալ տեքստն է: 
Հենց այդ նկա տի ունե նա լով` Լևոն Զե քի յա նը նշում է, որ ը ստ Խո րե նա ցու մո տեց ման, 
պատ մու թյունն առաջ նա հեր թո րեն ու լիո վին պատ մա գրու թյուն է, գրով ար ձա նա գրու-
թյուն417: Պատ մա բան ու պատ միչ Խո րե նա ցու ան ձի սկզբուն քային այս տե սա կե տը̀  և՛ 
ը նդ հան րա պես պատ մու թյան, և՛ հատ կա պես հայոց պատ մու թյան ան հրա ժեշտ ու 
նախ ընտ րե լի գո յու թյան վե րա բե րյալ, դի տա վո րու թյամբ ու ը ստ այդմ կեր պա րա-
նյալ կա տա րու մով` կոնկ րե տա ցյալ է նրա պատ մա կան եր կի բո վան դա կու թյու նում: 

415 Նույն տեղում, էջ 303:
416 Նույն տեղում:
417 Zekiyan B. L., L’ «Idéologie» nationale de Movsēs Xorenac’i et sa conception de l’ histoire – Հանդէս 
Ամսօրեայ, Վիեննա, 1987, p. 477:
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Ակն հայտ է նաև այն, որ պատ մու թյան` գրով ար ձա նա գրու թյու նը փա փա գե լով 
հան դերձ, Խո րե նա ցին պատ մու թյու նը չի նույ նաց նում զուտ գրի հետ, որում նույ նիսկ 
ավե լի քան ակն հայ տը̀  կա րե լի է հա վաս տիա նալ հետևյալ տո ղե րից. «Զի թէ ար դարև 
ար ժա նի գո վու թե ան այնք ի թա գա ւո րաց իցեն, որք գրով և պատ մու թե ամբ զիւ րե-
անցն հաս տա տե ալ կար գե ցին զժա մա նակս, և զգործս իմաս տու թե անն և քա ջու թե ան 
իւ րա քան չիւր ար ձա նա ցու ցին ի վէպս և ի պատ մու թիւնս` ը ստ նո ցա նէ և պա րա-
պե ալքն այս պի սում ճգ նու թե ան դի ւա նա գիրք մա տե նից` ներ բո ղա կա նաց ի մէնջ ար-
ժա նի եղեն ասից…(ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.)»418: Ար դարև, պատ մու թյան որ պես այդ պի-
սին գո յու թյու նը կա րող է ներ կա յա նալ նաև որ պես պատ մա սա ցու թյուն, ը նդ որում, 
այդ կերպ իր բա նա խո սային բնու թյան ժա մա նա կա հո սու թյամբ ու ան ցո ղի կու թյամբ̀  
պատ մու թյու նը գո յու թյուն ունի միայն տվյալ ներ կա յում և հենց որ պես իրա դար ձու-
թյուն, և նրա սոսկ բա նա վոր և ոչ գրով ար ձա նա ցյալ գո յու թյու նը չի կա րող լի նել հա-
րատև ու ներ կա յա նա լի նաև այ լոց` եր կի «ըն թեր ցա սէր» և իմաս տու թյան «ու սում նա-
սէր» ամեն քին: Այ ս` պատ մու թյան նախ ընտ րե լի գո յու թյան կեր պը ը ստ Խո րե նա-
ցու, և՛ կոնկ րե տո րեն հայոց հա մար̀  նախ կի նում ու նաև հենց իր ներ կա յում, և՛ ը նդ-
հան րա պես ու սկզբուն քո րեն որ պես այդ պի սին` գրով ար ձա նագր վա ծու թյունն է` 
գրա վոր շա րա դրանք կամ շա րա գրու թյուն: 

Այս պի սով, պատ մու թյան գո յու թյու նը Մով սես Խո րե նա ցու եր կում բնո րոշ վում է 
ոչ ամենևին որ պես միայն «իրք» և-կամ «գործք» և ուրեմն` աշ խար հի և մարդ կային 
ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի եղե լում: Աշ խար հի ևկամ կյան քի սոս կա կա նո
րեն եղե լու մը չէ, որ պետք է ան վա նել պատ մու թյուն, այլ̀  այդ եղե լու մի հաս
կա ցու մը և մեկ նու թյամբ` բա նա սա ցու թյան ևկամ բա նա գրու թյուն հյու սումն 
է պատ մու թյուն: Այս առն չու թյամբ որ պես հիմ նա վո րում կա րե լի է նաև ասել, որ աշ-
խար հում ու կյան քում այն ամե նը, ին չը տե ղի է ունե ցել, ուրույն կամ ամ բող ջա կան 
կամ մեկ-միաս նա կան եզա կիու թյուն է, իսկ պատ մու թյուն նե րը բա զում են` և՛ իրենց 
ը նդ գրկ մամբ, և՛ իրեն ցում` տե ղի ունե ցա ծի իս կու թյուն հայ տող իմաս տի մեկ նա
բա նու թյամբ, որ եր բեմն` իրենց ստու գու թյան պա րա գա յում, կա րող են նաև մի մյանց 
փոխլ րաց նել, և այս բո լո րը հենց այն պատ ճա ռով, որ պատ մու թյու նը որ պես այդ պի-
սին իր կա յաց ման մեջ ունի ոչ միայն բուն եղե լու մը̀  որ պես իր ուսում նա սի րու թյան 
առար կա, այլև դրա իս կու թյու նը հաս կա նալ ձգ տող մարդ կային բա նա կան մտքի հենց 
լեզ վա կա նու թյամբ419, ասել է թե` բա նա վոր կամ գրա վոր ար ձա նա գրյալ պատմ
վա ծու թյամբ, իրա գործ վող մաս նակ ցու թյու նը պատ մու թյան կա տա րու մին ու հենց 
անե լի քին` մտա ծո ղու թյան խո րու թյան, ստու գու թյան և ը նդ գրկ ման կա րո ղու թյան զա-
նա զա նու թյուն նե րով հան դերձ: 

Եր րորդ. Ո ՞րն է Խո րե նա ցու̀  պատ մու թյան գո յու թյանն առնչ վող վե րո բե րյալ բնո-
րո շում նե րից, կամ ուղ ղա կիո րեն բա ցո րո շու թյամբ̀  զուտ պատ մա տե սա կան, կամ նե-

418 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 10:
419 Լեզուն հենց (մարդկային – Ռ. Ք.) բանականության լեզուն է, գրում է Հ.-Գ. Գադամերը (տե՛ս 
Гадамер Х.-Г., Истина и метод, М., 1988, էջ 467. տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի 
փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 178): 
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րան շա նա կո րեն դրանք նա խա պատ րաս տող ու պա րու նա կող̀  իրե նում հիմ նա կա նում 
կեն սա պա տում, էմ պի րիկ առար կա յա կան բո վան դա կու թյուն ար տա հայ տող մտքե րից 
իմա նա լի̀  պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան մյուս առանձ նա հատ կու թյու նը: 
Այդ բնո րո շում նե րից իմա նա լի է նաև պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան բուն 
հնա րա վո րու թյունն ըն ձե ռող̀  հղվա ծու թյան առանձ նա հատ կու թյու նը, որ և գո յաց-
նում է պատ մու թյու նը այն ըն թեր ցող ու հաս կաց ման ձգ տող ժա մա նա կա կից նե րի ու 
սե րունդ նե րի նկատ մամբ:

 Կա րե լի որ պես եզ րա կա ցու թյուն ամ րա գրել, որ Խո րե նա ցու̀  պատ մու թյան որ պես 
այդ պի սին գո յու թյան տե սա նու թյանն ու հաս կաց մա նը բա նաձևային բա ցո րոշ ար տա-
հայտ վա ծու թյամբ է ներ կա յա նում որ չափ սո վո րա կան, այն չափ և̀  առա վել ան նկա տե-
լի մնա ցող̀  պատ մու թյան գո յու թյան սկզբուն քո րեն է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն-
ներ, նախ` պատմ ված ու ավե լին` հատ կա պես գրով ար ձա նագր ված և ըն թեր ցա-
սեր, հաս կաց ման ձգ տող ու իմաս տու թյան ուսում նա սեր ամե նայն ան ձանց հղված 
լի նե լը, որոնց և հարկ է ան դրա դառնալ պատ մու թյան բնու թյունն ինք նա հաս կա ցող և 
այդ պի սի ինք նա հաս կա ցումն իրե նում ան հրա ժեշտ պի տո յու թյուն ու նախ ընտ րու թյուն 
ը մբռ նող պատ մու թյան փի լի սո փա յու թյու նում կամ պատ մա գի տա կան խորհր
դա ծու թյուն նե րում` որ պես նպա տա կային հար ցա դրու թյուն ու պա տաս խան:

14. Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, «պատ մու թյուն» գո յա վո րի գո յու թյու նը հո գե
մարմ նա վոր կամ ոգենյու թե ղեն գո յու թյուն է: Պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին 
է և՛ որ պես պատ մա սա ցու թյուն, և՛ որ պես պատ մա գրու թյուն, այդ եր կու սում` իմաս
տի ոգե ղե նու թյամբ և բա նա վո րում` հնչյու նի օ դե ղեն, իսկ գրա վո րում` մա գա ղա թի, 
թղ թի ու գու նա ներ կի նյու թե ղեն սուբստ րատ նե րով:

 Թեև պատ մու թյու նը չի նույ նա նում իր ուսում նա սի րու թյան առար կային, այ նուա մե-
նայ նիվ, պատ մու թյունն ու իր առար կան իրենց գո յու թյու նում հա մաբ նու թյամբ են: Ար-
դարև, սա զար մա նա լի իրո ղու թյուն է և ունի իր պատ ճա ռը: Պատ մու թյան բնու թյու նը 
նույ նա կարգ է իր առար կայի բնու թյա նը, որը հենց աշ խար հի ու կյան քի բնու թյունն է 
իր գո յու թյան ոգե ղեն-մարմ նե ղեն կամ իմաս տա-նյու թե ղեն առանձ նա հատ կու թյամբ: 
Եվ հարկ է ամ րա գրել, որ պատ մու թյան մեջ պատմ վո ղի բնու թյունն է, որ որ պես 
զուտ ան նյու թա կան` իմաս տային ու հենց ոգե ղեն, սկզբուն քո րեն տար բեր 
է պատ մու թյան առար կայի բնու թյու նից: Պատ մու թյան բուն է ու թյու նը, կա րե լի է 
ասել նաև պատ մու թյան մեջ բո վան դա կյա լը, որ և հաս տում է պատ մու թյան գո յու-
թյու նը որ պես այդ պի սին, մի միայն նշա նա կու թյուն է` իմաստ և հենց իմաս տու թյուն, 
բնու թյամբ̀  ոգե ղեն: Ի սկ պատ մու թյու նը ոգե ղե նի ներ կա յու թյան որո շա կի մի 
կերպ (մո դուս) է այս աշ խար հում ու այս կյան քում, և նույն ոգե ղե նի ներ կա յու
թյան կերպ է նաև այս աշ խարհն ու կյան քը, որում նաև կոնկ րե տո րեն հենց 
մարդ կային կյանքն ու մշա կույ թը: Պատ մու թյու նը և այն, ինչ ան վա նում ենք «աշ-
խարհ, «կյանք», «մարդ կային իրո ղու թյուն ներ», որ և պատ մու թյան ուսում նա սի րու-
թյան առար կան են, այս րաշ խար հում ու այս կյան քում իրենց ներ կա յու թյան կեր պա վո-
րու թյու նը ան հրա ժեշ տա բար ու ան խու սա փե լիո րեն ունեն ոգե ղեն-նյու թե ղեն հա մաբ-
նու թյամբ, զգա յու թյանն ու մտքին մատ չե լի իրենց ներ կա յու թյան հետևյալ առանձ նա-



 Գլուխ 3. Պատմության իդեայի կերպարանումն ու կատարումը ...      309

հատ կու թյուն նե րով, առա ջի նին (զ գա յու թյա նը)` իրենց կեն սա գո յու թյան թանձ րա կա-
նու թյամբ, որ հա տուկ է նյու թե ղե նին ու մարմ նա կա նին, և երկ րոր դին (մտքին)` ան նյու-
թե ղեն ու ան թանձ րա ցա կան իմա նա լիու թյամբ, որ հա տուկ է իմաս տին ու ոգե ղե նին:

 Թե պետ պատ մու թյունն իր մարմ նա վոր և-կամ նյու թե ղեն բա ղա դրա տար րով աշ-
խար հի, որում և̀  կյան քի, մարմ նա վո րու թյա նը և-կամ նյու թե ղե նու թյա նը հա մաբ նու-
թյամբ է և իր ապա կա նա ցու բնու թյան պատ ճա ռով սկզբուն քո րեն են թա կա է հա րա-
հո սու թյան ու ան ցո ղի կու թյան, սա կայն` այ լա կերպ և ոչ նույ նո րեն ու այն չափ ակն
թար թային, ինչ պես ժա մա նա կին է հա տուկ հա րա հո սու թյուն ու ան ցո ղի կու թյուն: 
Պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան` գրային նյու թե ղեն բա ղա դրա տար րին, ի 
հա մե մատ ժա մա նա կի հա րա հո սու թյան ու ան ցո ղի կու թյան, հա տուկ է առա վել կա յու-
նու թյան ու մնա յու նու թյան զո րու թյուն: Ին չո՞վ է այն պայ մա նա վոր ված: 

Ըստ քրիս տո նե ա կան վար դա պե տու թյան, որում ներ կա է նաև հին հույ նե րից 
ուսյալ իմաս տա սի րու թյան ճշ տո րոշ ված բո վան դա կու թյուն, աշ խար հը և կյան քը բաղ-
կա ցյալ են չորս տար րե րից ու դրանց փոխ ներ թա փանց միա ցու թյուն նե րից: Եվ բո-
լոր այդ տար րե րի բնու թյա նը հա տուկ է տար բեր հա րա հո սու թյուն, ուս տի և մի մյանց 
նկատ մամբ գո յու թյու նը, կախ ված բնու թյան առանձ նա հատ կու թյու նից, կա րող է լի նել 
առա վել հաս տա տուն ու կա յուն: Հաս տա տու նու թյան ու տևա կան կա յու նու թյան առա-
վե լու թյու նը կախ ված է նրա նից, թե այդ տար րե րի բնու թյու նը որ չափ առա վել է օ ժտ
ված կա ռուց վածք պա հե լու ներ քին կա րո ղու թյամբ: Այս առու մով նվա զա գույն 
են օ դե ղեն, հրե ղեն և ջրային տար րե րի բնու թյուն ներն իրենց կա րո ղու թյամբ և, ը նդ-
հա կա ռա կը, ակն հայտ է հո ղե ղեն, որում և̀  քա րե ղեն բնու թյան առա վել կա րո ղու թյու-
նը: Նկա տե լի է նաև, որ սկզբուն քո րեն չորս տար րե րի փոխ ներ թա փանց միու թյամբ, 
սա կայն իր ար տա քին դրսևոր ման մեջ առա վել չա փով` հո ղե ղեն ու ջրային բնու թյան 
փոխ ներ թա փանց միա ցու թյամբ իսկ` փայ տե ղեն և ուրեմն` թղ թե ու նաև գու նա ներ-
կի բնու թյան կա րո ղու թյու նը նույն պես առա վել է, ը նդ սմին` նաև այն չափ առա վել, որ-
չափ գու նա ներկ վա ծու թյունն առա վել ամ րա կա յուն է պա հում իր գու նա կերպ այն կա-
ռուց ված քը, որով և ի հայտ գա լու հնա րա վո րու թյուն է ունե նում դրան կա պակց ված և 
դրա նով իսկ նշ վող ու ար տա հայտ վող իմաս տը: 

 Մարդ կու թյան ու մշա կույ թի պատ մու թյու նից, հնուց ի վեր, հայտ նի են իմաս տի 
ամ րագր ման բազ մա թիվ օ րի նակ ներ̀  սե պա գիր ար ձա նա գրու թյուն ներ, մա գա ղա-
թյա, պա պի րու սե կամ թղ թե ձե ռա գրեր ու մա տյան ներ: Ի մաս տը ան նյու թա կան և 
հենց ոգե ղեն իր բնու թյամբ ոչ միայն ծն վում է ու գո յու թյուն ունի մարդ կային 
հո գում` զգաց մուն քի ու մտքի նե րաշ խար հում, այլև իր գո յու թյունն է փաս տում 
այս աշ խար հում` նյու թե ղե նում կեր պա վո րյալ իր ամ րա կայ մամբ` որ պես հենց 
մշա կույթ:

15. Մով սես Խո րե նա ցու հայե ցա կար գի առն չու թյամբ պատ մու թյան` որ պես 
իմաստ գո յու թյան մո դու սը քննու թյան առնե լով և առանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
բա ցո րո շե լով, հարկ է «ի մաս տի ոգե ղե նու թյուն» ասե լով` նկա տի ունե նալ ոչ միայն 
իմաս տի բնու թյան առանձ նա հատ կու թյու նը, այլև դրա հետ մեկ տեղ ու առա վել̀  հենց 
հոգևոր առանձ նա հատ կու թյու նը: Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ աս վա ծը: 
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Ա մե նայն իմաստ իր բնու թյամբ ոգե ղեն է: Սա կայն, ինչ պես և հպան ցիկ ակ նարկ-
վեց առա ջին գլ խում, մարդ կային բա նա կան հո գուն ու մտքին ի ներ կա յու թյուն մատ-
չող իմաս տը, իս կու թյան հետ ունե ցած իր հա րա բե րակ ցու թյան առու մով, կա րող է 
լի նել եռա կի կեր պա վո րու թյամբ̀  թե րի իմաստ, թյուր իմաստ և իս կու թյուն հայ տող 
իմաստ: Թե րի իմաս տում իս կու թյու նը հաս կաց ված է թե րու թյամբ, պա կա սա վո րու-
թյամբ, այլ ոչ̀  ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի ամ բող ջա կա նու թյամբ, ը ստ մարդ կային 
կա րո ղու թյան: Թյուր իմաս տում իս կու թյու նը կա մա կամ գու ցե ակա մա թյուր հաս-
կաց մամբ̀  խե ղա թյուր ված է: Ի սկ իս կու թյու նը հայ տող իմաս տում` խորհր դա ծու-
թյամբ բա ցա հայ տե լի է իմաս տու թյան խոր հուր դը, և հենց այս է մարդ կային բա նա-
կան հո գու ու մտքի, պատ մու թյան ու ամե նայն գի տու թյան բուն դի տա վո րու թյու նը և 
ը ստ այդմ` ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լիո րեն պի տո յա կան կեր պա րա նումն ու կա-
տա րու մը:

 Հե տա զո տա կան միտ քը պատ մու թյուն նե րում և նույ նիսկ պատ մա կան վա վե րա-
գրե րում, մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի պատ մու թյան գրա կան ողջ 
ավան դու թյու նում, այդ թվում` նաև սե պա գիր ար ձա նա գրու թյուն նե րում բազ միցս է 
առնչ վում դրանց ոչ ը ստ իրենց կոչ ման` պի տո յա կան ու նախ ընտ րե լի, այլ̀  եղե լա կան 
գո յու թյան ամեն քին հայտ նի այն իրո ղու թյա նը, երբ պատմ վո ղի ու պատ մու մի մեջ 
ներ կա է շե ղում ու հա վե լում ճշմար տու թյան ու ստու գու թյան նկատ մամբ, երբ պատմ-
վողն ու պատ մու մը «ա ճեց ված» են ճշմար տու թյու նից ունայն պա ճու ճյալ խոս քի բո-
վան դա կու թյան ու ար տա հայտ չաձևի: Ա մե նայն գոյի, որում և` մարդ կային կյան
քի իրո ղու թյուն նե րի, առն չու թյամբ` առ իս կու թյուն և ապա` առ իմաս տու թյուն 
ան քննա կան ու այդ կերպ` ան պատ շաճ իմաս տը իս կու թյան բա ցա հայտ մանն 
իր կոչ վա ծու թյու նից այ լա կերպ մամբ և ճշմար տու թյունն ու ան ճշմա րի տը որ
պես մի ջոց դի տե լով, ներ կա յա նում է անիս կու թյան մեջ «շահ» և «օ գուտ» ակն
կա լող իր թյուր դի տա վո րու թյամբ, կեր պա րան մամբ ու կա տա րու մով: Ի սկ Մով-
սես Խո րե նա ցու դեպ քում` պատ մա գի տու թյան ու պատ մա փի լի սո փա յու թյան հայե-
ցա կար գային բո վան դակ խնդրա կար գում և պա տաս խան-լու ծում նե րում գործ ունենք 
մի ան ձի հետ, ում հա վա տը, միտքն ու գոր ծը, հայե ցա կերպն ու եր կում ներ կա յա ցյալ 
հայեց վո ղը ներ քին փոխ միա բա նու թյամբ նույնն են` ներ քին խա ղա ղու թյամբ 
միաս նա կան իմաս տու թյուն և ոչ են քա ղա քա կան կամ այլ պրագ մա տի կա նե րի 
ստիպ մա նը սպա սար կու թյամբ̀  ան նույն, երկ փե ռեկ ված ու երկ դի մի, ինչ պի սի օ րի-
նակ ներ հնուց ի վեր բազ մա թիվ են` և՛ սե պա գիր ար ձա նա գրու թյուն ներ, և՛ պատ մա-
կան եր կեր: Կա րե լի է նաև նկա տել, որ ժա մա նա կա կից ներ կա յում այդ բնույ թի պատ-
մա կան եր կերն առա վել են բազ մա ցյալ, ինչն ամենևին էլ սոսկ քա նա կա կա նու թյուն 
չէ` պայ մա նա վոր ված տպա գրու թյան ժա մա նա կա կից հնա րա վո րու թյուն նե րով, այլ̀  
«պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան» թյուր հաս կա ցում, տե սա կան 
ու գործ նա կան իմաս տու թյու նից օ տա րում ու հոգևոր ան կում:

 16. Նշ վեց, որ «ինչ պե՞ս գո յու թյուն ունի պատ մու թյու նը» հար ցին Մով սես Խո րե-
նա ցին տա լիս է տար բեր բնո րո շում ներ, որոն ցով ը նդ գր կում ու կազ մո րո շում է այն 
բա զում առն չու թյուն նե րը, որ ցու ցա բե րում են եղե լու թյուն դար ձած ու դար ձող իրա-
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դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե րը̀  մար դուն իրենց հղվա ծու թյամբ: Ա ստ` կրկ նա գրենք, 
որ գրել պատ մու թյուն, ը ստ նրա, կն շա նա կի̀  «կար գել զյի շա տակս բա նից»420 կամ 
«յար ձա նա գրու թիւնս բա նից»421, «մա տե նա գրել»422, «յար մա րել զբանս»423: Նա պատ-
մու թյու նը բա ցո րո շում է նաև որ պես «ի րաց յի շա տակք»424: Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ այս 
բոլորը: 

Առ հա սա րակ, «բա նը» թարգ մա նում են որ պես խոսք: Սա կայն այդ կերպ հաս կա-
ցու մը կա րող է լի նել նաև ոչ ճշգ րիտ: Կա րե լի է ոչ դեռ լիո վին ճշգ րիտ, բայց և ճշգր-
տու թյանն առա վե լա չափ մեր ձա վո րու թյամբ և դեռ ոչ լրիվ ու բո վան դակ, այլ̀  մաս նա-
վոր նշա նա կու թյամբ ասել, որ աստ` «բա նը» խոս ված իմաս տը ևկամ իմաս տու
թյունն է: Ին չո՞ւ այս մտքում «բա նը» մեկ նո րո շե լով` «խոս ված իմաստ», ոչ սոսկ հա-
վե լում, այլ̀  նաև ճշգր տող լրա ցում է կա տար վում` «և-կամ իմաս տու թյունն է»:

 Խոսքն օ ժտ ված է այն իմաս տով, ին չը պա րու նակ վում է որ պես պատ մե լիք ը նտր
ված նյու թում` գոր ծե րում, իրո ղու թյուն նե րում: Խոս քում ը մբռնված է եղե լու թյուն նե-
րի, գոր ծե րի իմաս տը, ին չը ադեկ վատ պատ մու մով, որում և̀  այս կամ այն չափ մեկ-
նու թյամբ̀  ի հայտ է բեր վում ըն թեր ցո ղին ի ուսա նու թյուն: Սա կայն, արդյո՞ք, Մով սես 
Խո րե նա ցու «զյի շա տակս բա նից», «յար ձա նա գրու թիւնս բա նից», «մա տե նա գրել», 
«յար մա րել զբանս» հաս կա ցու թյուն ներն ու ար տա հայ տու թյուն նե րը մեկ նե լիս, ասե լով` 
«բան», որ պես այդ պի սին պետք է հաս կա նալ այն խոս քը, որում ներ կա է սոսկ իմաստ:

 Մարդ կային ինք նու թյուն նե րի ու կեն սա կեր պե րի, մարդ կանց մտքե րի կամ տե սու-
թյուն նե րի, խոս քե րի ու գոր ծե րի հա մայնն իրե նում բո վան դա կող̀  հա մա տեղ ու բազ-
մա բո վան դակ կյան քի եղե լու թյուն նե րի պատմ վող իմաստ նե րը կա րող են լի նել զա նա-
զան: Ը նդ որում, մարդ կային հո գե-մարմ նա վոր կյան քի նկատ մամբ կե նա րար և-կամ 
ոչն չա րար նշա նա կա լիու թյուն նե րի բա ցա հայտ մամբ, մարդ կային ու հենց հայոց կյան-
քի եղե լու թյուն նե րի ամե նայն այդ իմաստ նե րը կա րող են լի նել առա քի նի ու առինք նող 
կար գա վո րու թյան ու հենց բա րե կար գու թյան խոր հուրդ նե րի է ա կան նշա նա կու թյամբ 
և-կամ ան նշա նա կու թյամբ ու հա կան շա նա կու թյամբ: Ե թե պատ մու մի են թա կա դիտ-
վեր և ուրեմն` պատմ ված իմաս տը լի ներ մարդ կանց ազ գե րի̀  մտքե րի և-կամ հայե ցա-
կար գե րի, խոս քե րի ու գոր ծե րի հա մայնն իրե նում բո վան դա կող կյան քի հնա րա վոր 
և-կամ իրա գործ ված նշա նա կա լիու թյուն նե րի առու մով կե նա րա րի, ոչն չա րա րի ու ան-
նշա նա կի ողջ հա մայ նա պատ կե րը, ապա «յի շա տա կու թե ան», «ար ձա նա գրու թե ան», 
«մա տե նա գրու թե ան» են թա կա «բան» ասե լով, պետք է իրոք հաս կաց վեր մարդ կային 
ինք նու թյան ու կյան քի նկատ մամբ նշա նա կա լիու թյուն նե րի բո լոր զա նա զա նու թյուն-
նե րով կոնկ րետ իմաստ ներ և ուրեմն` սկզբուն քո րեն «ի մաստ» իրե նում ներ կա 
ունե ցող խոս քը: 

420 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Ե., 1991, էջ 6: 
421 Նույն տեղում:
422 Նույն տեղում, էջ 10:
423 Նույն տեղում:
424 Նույն տեղում, էջ 7, տ. 12:
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Հի շենք, սա կայն, որ Պատ մա հայրն իր մա տյա նում բազ միցս նշե լով` ցու ցա բե րում 
էր ը նտ րո ղա կան վե րա բեր մունք և ոչ բո լոր մտքե րի, խոս քե րի ու գոր ծե րի եղե լու-
թյուն ներն էր դի տում որ պես իր աշ խա տու թյան մեջ պատ մու մի ար ժա նի պատ մե լիք: 
Նա որ պես պատ մե լիք էր ը նտ րում ու պատ մու թյան ար ժա նի հա մա րում մարդ կային ու 
ազ գային ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի հոգևո րու թյան ու բա րե կար գու թյան իր դի տա-
վո րու թյան ողջ խնդրա կար գի տե սա կե տից նշա նա կա լի եղե լու թյուն նե րի իմաս տը, և 
նրա պատ մա գի տա կան բա նա խո սու թյու նը (դիս կուր սը) այ դօ րի նակ և սկզբուն քո րեն 
այդ կար գի իմաստ իրե նում կա ցու ցյալ պա հող ու ցու ցա նող խոսք է: Նկա տի ունե նա-
լով այդ ամե նը, հարկ է նաև ասել, որ կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու բա նա խո սու-
թյու նում «բա նը» ոչ սոսկ իմաստ իրե նում կա ցու ցյալ պա հող կամ ցու ցա նող խոսքն 
է` ուղղ ված «ու շիւ» ար թուն որո նո ղի հաս կաց ման սի րուն: Նրա լեզ վա գոր ծա ծու թյու-
նում, ը ստ պատ մու թյան` որ պես հե տա զո տու թյուն ու գի տու թյուն կո չու մի, ներ կեր-
պու մի ու կա տա րու մի, «բա նը», ոչ թե առ հա սա րակ իմաստ, այլ̀  սկզբուն քո րեն 
իս կու թյուն հայ տող իմաստ ևկամ իմաս տու թյուն իրե նում կա ցու ցյալ պա հող 
և ուղ ղա կիո րեն կամ այ լա բա նո րեն ցու ցա նե լիու թյան հնա րա վո րու թյան մեջ 
պա հող խոսքն է: Եվ ինչ պես ար դեն նե րա ծու թյու նում ան հրա ժեշտ կան խա հաս կա-
ցում ըն ձե ռե լով աս վեց, իսկ աստ` ուղ ղա կի առն չու թյամբ է ա կան է կրկ նել, միջ նա դա-
րյան տեքս տա մշա կու թային ավան դու թյու նում ու նաև Խո րե նա ցու պատ մա կան եր-
կում բազ միցս հան դի պող «ի մաստ» հաս կա ցու թյու նը հիմ նա կա նում ներ կա յում է իր 
նախ ընտ րե լի կոչ մա նը հա մա պա տաս խան գոր ծա ծու թյամբ և ուրեմն` իրե նում հաս-
կա ցյալ ու բո վան դա կյալ ունի հենց «ի մաս տու թյու նը»: Մ. Ա բե ղյանն իր աշ խա տու-
թյու նում քննո ղա բար վե րա շա րա դրե լով Պատ մա հոր ինք նա կեն սա գրա կան միտ քը 
Ա լեք սանդ րիա յում «զ զօ րու թիւնս պէս պէս իմաս տից» ուսա նե լու մա սին, այդ բա ռա-
կա պակ ցու թյու նում «ի մաստ»-ը հու նա րեն «սո ֆիա» բա ռի թարգ մա նու թյուն նույ նո րո-
շե լով` մեկ նում է որ պես «ի մաս տու թյուն»425: Վե րոա սա ցյալն ի մի բե րե լով` կա րե լի է 
ամ րա գրել, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան բա նա խո սու թյու նում «բան»ը 
իմաս տու թյուն է` հղված ոչ առ հա սա րակ յու րա քան չյուր, այլ̀  նախ ընտ րե լի ըն
թեր ցո ղին, այն է` իս կու թյուն որո նող և իմաս տու թյան «ու սում նա սէր»̀  հաս
կա նալ ու կա տա րել ձգ տող «ըն թեր ցա սէր»ին:

17. «Բան»-ի մեկ նա բա նու թյան վե րո բե րյալ մտքի առա վել հուպ հա մա պա տաս-
խա նու թյան ու այս կերպ` առա վել ճշգ րիտ բա նաձև մամբ, իրոք, թվում է թե կա րե լի 
է ասել, որ «բա նը» իրե նում իմաստ և հենց իմաս տու թյուն կա ցու ցյալ պա հող 
ևկամ ցու ցա նող խոսքն է: Մով սես Խո րե նա ցու և ոչ միայն նրա կող մից գոր ծած-
վող «բան»-ի հաս կաց մանն ու մեկ նու թյա նը հե տա մուտ մեր քննու թյու նը և նշա նա-
կու թյան, ը ստ կա րե լույն, ճշգ րիտ բա նաձևի բա ցո րոշ մանն ուղ ղոր դող հա ջորդ հար-
ցը հետևյալն է. սա կայն արդյո՞ք ճշգ րիտ կլի նի «բա նը» նախ և առաջ հաս կա նալ ու 
թարգ մա նել «խոսք» և ապա միայն վե րոն շյալ̀  Պատ մա հոր ար տա հայ տու թյուն նե րում 

425 Տե՛ս Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն – Երկեր, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1968, 
հ. Գ, էջ 279:
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գոր ծա ծու թյան վե րա բե րյալ ճշգր տե լով ասել̀  «ի մաստ իրե նում ներ կա ունե ցող խոսք»: 
Երբ Ա ստ վա ծա շնչում Ա ստ վա ծու թյու նը̀  Ա մե նա սուրբ Եր րոր դու թյու նը ան վան-

վում է` Հայր Ա ստ ված, Որ դի Ա ստ ված և Հո գի Ա ստ ված, և Որ դու նկատ մամբ աս վում 
է նաև Բանն Ա ստ ված («Բանն Աս տու ծոյ»), անեղ Գոյի ան վա նա կո չու թյամբ̀  «Բա նը» 
Ա ստ ված է` Սուրբ Եր րոր դու թյան ան ձե րից մե կը: Եվ «Բանն» հենց «Ի մաս տու թիւնն» 
է` ան նյու թա կան ու հոգևոր է ու թյուն, և մար դե ղա ցյալ Բանն Ա ստ ված` Տեր Հի սուս 
Քրիս տոս, Ա ստ ծո Որ դին և հենց «Ի մաս տու թիւն Հօր»426: Ը ստ այդմ` Պատ մա հոր եր-
կում սկզբուն քո րեն ան նյու թա կան ու հոգևոր է նաև «բա նը» և նույ նո րեն նշա նա կում է 
«ի մաս տու թյուն»: Եվ երբ Մով սես Խո րե նա ցու եր կում աս վում է «զյի շա տակս բա նից», 
«յար ձա նա գրու թիւնս բա նից» …, կամ` «բան», նկա տի չի առնվում որևէ մարմ նա վո-
րու թյուն, այլ̀  միայն իմաս տու թյուն, և այս տեղ ան հար կի է «բան»-ը թարգ մա նել սոսկ 
որ պես խոսք, քան զի խոսքն ար դեն իսկ նկա տի ունի ան նյու թա կան իմաս տի̀  
հնչյու նի նյու թա կա նու թյամբ ագու ցում (կամ զգե ցում)427: Ա հա թե ին չու «բան»-ի 
մեկ նու թյան վե րո բե րյալ միտ քը նա խա պես ձևա կերպ վել էր̀  «բանը» խոս ված իմաս
տը ևկամ իմաս տու թյունն է: Ա րդ̀  այդ մտքի առա վել ճշգ րիտ բա նաձևը հետևյալն 
է. Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նում «բան»ը եղե
լու թյուն նե րից հաս կաց ված ու խոս ված` իս կու թյուն բա ցա հայ տող իմաս տը և 
հենց իմաս տու թյունն է: 

Աս վա ծը վե րաձևա կեր պե լով կա րե լի է «բա նը» հաս կա նալ նաև նախ կի նից առա-
վե լա չափ ունի վեր սալ ու ճշգ րիտ բա նաձևի մի ջո ցով, այն է` «բա նը» իմաս տը ևկամ 
իմաս տու թյունն է, որ կա րող է ներ կա յաց ված ու նաև իմա նա լի լի նել մտքում, 
խոս քում ու գոր ծում և որևէ եղե լու թյու նում: Ար դարև, հայոց լեզ վում` պատ մա-
կան ու գի տա կան նաև այլ տեքս տե րում և նույ նիսկ առօ րյա կեն ցա ղա վա րու թյու նում 
«բան» հաս կա ցու թյան գոր ծա ծու թյա նը կա րե լի է առնչ վել ոչ մաս նա կիո րեն «խոս քի» 
նկատ մամբ կոնկ րե տաց մամբ, այլև մտքի, գոր ծի և-կամ այլ որևէ գո յա վո րի վե րա բե-
րու թյամբ: Ա հա վա սիկ, «բա նի» լրիվ ու բո վան դակ նշա նա կու թյան բա ցո րոշ մա նը հե-
տա մուտ լի նե լով, կա րե լի է ասել, որ եղա կան գոյե րի նկատ մամբ̀  «բա նը» մտքում, 
խոս քում կամ գոր ծում և, ը նդ հան րա պես, որևէ գո յում իրա ցյալ իմաս տը 
ևկամ իմաս տու թյունն է, որ և կա րող է իմա նա լի լի նել մար դուն` ը ստ մարդ
կային կա րո ղու թյան: 

Այս կերպ ճշ տո րո շե լով «բան»-ի նշա նա կու թյու նը̀  բնա կա նա բար կա րող է նաև 
հարց առա ջադրվել առ այն, թե` ին չո՞ւ հարկ նկատ վեց նա խա պես առանձ նա կիո-
րեն բա ցո րո շել «բան»-ի նշա նա կու թյու նը «խոս քի» նկատ մամբ կոնկ րե տաց մամբ: 

426 Սուրբ հայրերի քրիստոնեական վարդապետությունում Աստծո Որդու` Հիսուս Քրիստոսի, որ և 
«Բանն Աստուծոյ», այդկերպ անվանակոչումը` «Իմաստութիւն Հոր», որում և` «Բանի» որպես «Իմաս-
տութիւն» մեկնորոշումը տե՛ս նաև Ներսես Շնորհալու հանրահայտ աղոթքում` «Աղոթք իւրա քանչիւր 
անձին հաւատացելոց ի Քրիստոս» («Հաւատով խոստովանիմ…»):
427 Հետագա տեքստում գործածելով նաև «բան»-ի որպես «խոսք» թարգմանությունը, նրա ոչ 
մարմնավորության, այլ` աննյութական իմաստի կարգում որպես իմաստություն ըմբռնելու նրբերան-
գա յին ճշգրտումը նկատի է առնվում:
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Եվ պա տաս խանն այն է, որ ձգ տե լով հաս կա նալ պատ մու թյան գո յու թյան մեր քննու-
թյան հա մար նշա նա կա լի̀  Խո րե նա ցու վե րո բե րյալ բնո րո շում նե րը, հարկ էր հա տուկ 
ան դրա դառնալ «բան»-ի̀  խոս քի նկատ մամբ կոնկ րե տա ցող նշա նա կու թյա նը: Ի սկ 
պատ մա կան գրա վոր տեքս տը հենց պատ մա կան բա նա խո սու թյան ամ րա գրումն է, 
որն իր բա նա վոր բնու թյան առանձ նա հատ կու թյամբ են թա կա է ան հե տաց ման, և բա-
նա խո սու թյու նում ար դեն իսկ ներ կա յա ցյալ է «ի րի» և-կամ «գոր ծի» հաս կա ցու մը: 

18. «Բա նը» կոնկ րետ այս մե նա գրու թյու նում ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյան 
խնդրո նյութ` Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա կան տեքս տում իմաստ բո վան դա կող այն-
պի սի մտա ծումն է «ի րաց և գոր ծոց» առն չու թյամբ, որում նշ վող իրա պես մտած վա ծի, 
աս վա ծի և-կամ գործ վա ծի ուղ ղա կի իմաս տի հետ մեկ տեղ̀  ի հայտ բե րե լու հնա րա վո-
րու թյուն ըն ձե ռող դի տա վո րու թյամբ պահ ված է խոր հուր դը: «Բա նը» պատ մա կան 
ու նաև ներ կա հայոց լեզ վա գոր ծու նու թյու նում մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի նկատ-
մամբ իր կի րա ռու թյամբ̀  իմաստ իրե նում ունե ցող և ուրեմն` իմաստ պա հող և ցու ցա-
նող միտ քը, խոսքն ու գործն է: Ի մաստ նե րը և դրան ցում պա հյալ ու նաև ուղ ղա կիո-
րեն և-կամ այ լա բա նո րեն իմա նա լի խոր հուրդ ներն են, որ և հաս տում են իս կո րեն 
նշա նա կա լի որևի ցե կեն սա դե պի, եղե լու մի որ պի սու թյու նը̀  դրանց իս կո րեն նշա նա-
կա լի կեն սա դե պային, եղե լու մային բաժ նե չա փը որ պես այդ պի սին` և՛ որ պես եղե լում, 
և՛ որ պես նշա նա կա լի: 

Այժմ ար դեն հաս կա նա լի է դառնում նաև այն, որ իմաստ նե րը և դրան ցում պա հյալ 
ու իմա նա լի խոր հուրդ ներն են, որ իբրև ան ցյա լի գոր ծե րում և եղե լու թյուն նե րում ներ-
կա ու բա ցա հայտ վող հոգևո րու թյուն, կարգ վում են որ պես հի շա տակ և դրանք են, 
որ արձա նագր վում են: Խոս քը իմաստ, որում և̀  խոր հուրդ, պա հող և-կամ ցույց դնող 
իր հենց այս բնույ թով է, որ պատ մող է: Խորհր դով օ ժտ ված և այս կերպ` իմաս տա վոր 
խոսքն է գրով պահ ված ու հա ղորդ ված որ պես պատ մու թյուն, և այդ խոր հուրդ նե
րով է բաղ կա նում իմաս տու թյու նը:

19. Խո րե նա ցու պա րա գա յում` գրել պատ մու թյուն, որում և̀  «կար գել զյի շա տակս 
բա նից» կամ «յար ձա նա գրու թիւնս բա նից», այս պի սով, կն շա նա կի̀  առ ձեռն և-կամ 
մատ չե լի ու նաև թե կուզ բա ցա կա, սա կայն հի շո ղու թյամբ մտա բեր վող ամե նայն աղ-
բյուր նե րից մաս նա չա փու թյամբ իմա նա լի հայոց կյան քի բո վան դակ եղե լու մից հաս-
կա նալ և մեկ նո ղա բար «ի պատ մու թիւնս հիւ սել»428 «զ բանս», որում և բո վան դա կյալ 
«զ խոր հուրդս»̀  դրան ցով հենց կեր պա ցյալ և այդ կերպ իսկ նշա նա կա լի ու իմաս տա-
վոր «ի րաց և գոր ծոց»: Կա րե լի է նաև նկա տել, որ ոչ միայն «բան» հաս կա ցու թյան 
մեջ է ներ բո վան դա կյալ «խոր հուրդ» հաս կա ցու թյու նը, այլև իր եր կում Խո րե նա ցին 
հենց ուղ ղա կիո րեն է զա նա զան բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րում բազ միցս օգ տա գոր-
ծում «խոր հուրդ» հաս կա ցու թյու նը: Ի սկ ի՞նչ է խոր հուր դը: «Խոր հուրդ» ասե լով` հարկ 
է հաս կա նալ «ի մաս տու թյան խոր հուրդ»: Խոր հուր դը հայտ նում է հոգևոր իմաստ: 
Խո րե նա ցու պատ մու թյան բո վան դա կու թյա նը հա տուկ է ոչ միայն բա ռա ցի ուղ ղա կի 
և պատ մա կան նշա նա կու թյուն, որի բա ցա հայտ ման խնդիր նե րով է զբաղ վել հա-

428 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 54, տ. 6:
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յա գի տու թյու նը̀  իրա կա նաց նե լով տեքս տի բա նա սի րա կան և պատ մա կան մեկ նա բա-
նու թյուն: Նրան հա տուկ է նաև հոգևոր նշա նա կու թյուն: Ի սկ ը նդ հան րա պես Սուրբ 
Գրե րը և մի ջին դա րե րի սուրբ հայ րե րի գր վածք նե րը մեկ նե լիս` պետք է նկա տի ունե-
նալ ոչ թե տեքս տի, նրա որևէ միա վո րի կամ հատ վա ծի, դրան ցում «աս վա ծի» և-կամ 
դրան ցով «աս վո ղի» բազ ման շա նա կու թյուն, այ սինքն` քե րա կա նա կան կամ բա-
նա սի րա կան, պատ մա կան, բա րո յախ րա տա կան, անա գո գիա կան կամ իս կը հոգևոր̀  
մի մյան ցից առան ձին, ուրույն նշա նա կու թյուն ներ429, այլ̀  իմաս տի ներ քուստ կար
գա վոր միաս նու թյուն, այ սինքն` սկզբուն քո րեն մեկմիաս նա կան իմաս տի քե րա-
կա նա կան կամ բա նա սի րա կան, պատ մա կան, բա րո յախ րա տա կան (է թիո լո գիա կան), 
անա գո գիա կան կամ իս կը հոգևոր շեր տե րի կար գա վոր միաս նու թյուն: Եվ մե նա-
գրու թյան մեջ ար դեն առիթ է եղել ասե լու, որ հոգևոր առու մով նշա նա կա լի ասե լի քը 
Խորենացու պատ մու թյունն ի հայտ է բե րում որ պես «խորհր դա վոր պատ մու թյուն»:

20. Որ պես հի շա տակ կարգ վե լը և ար ձա նագր վե լը ի՞նչ յու րա հատ կու թյուն են հա-
ղոր դում «բան»-ին, ինչ պի սի՞ գո յու թյան մեջ են այն կար գում, և ար ձա նա գրու թյունն 
ու հի շա տա կը ի՞նչ գո յու թե նա կան յու րա հա տուկ իմաստ ունեն: Ար ձա նա գրու մը դարձ-
նում է այն հաս տա տուն: Գիրն այս կեր պով նմա նեց վում է քա րե տախ տակ նե րի 
վրա գրյալ լի նե լուն և բնո րոշ վում նրան հա տուկ բնու թա գրե րով` ան փո փո խե լիու-
թյամբ, ան ջն ջե լիու թյամբ, մշտն ջե նա վոր հաս տա տու նու թյամբ և հա վաս տիու թյամբ: 
Այդ պի սով, քա րե տախ տակ նե րի վրա ար ձա նա գիր դառնա լուն հան գու նա կե լով, 
գիրն ան փո փո խե լի, ան ջն ջե լի, հաս տա տուն ու հա վաս տի է` ի հա մե մատ մտա վո-
րի և բա նա վո րի, որը կա րող է փո փոխ վել և-կամ ան հե տա նալ: Փի լոն Ա լեք սանդ րա-
ցին Ա ստ վա ծա շունչ մա տյա նի Ե լից գր քի մեկ նու թյան մեջ նույն այս առի թով գրում է. 
«Պ նա կիտք և գիրք̀  ձե ռաց կազ մած են. և որք ’ի սո սայն են` դիւ րաւ իմն ապա կա
նե լի են գիրք. քան զի մոմ է ’ ի պնա կիտսն, որ դիւ րաւ փխ րի. և’ ի քար տեզսն գիր̀  է՛ 
ուրեք ուր տա րա ծա նի, և է՛ ուրեք որ ը նդ աղոտ երևի: Ի սկ քա րինք և՛ բնու թե ան են 
գործ ’ ի դույզն դար ձու ցա նե լոյ ’ ի տախ տակս, և ’ ի սալս պճ նե ալս կեր պա րանք. և ’ 
ի սո սա գիրքն` մշտն ջե նա ւորք են և հաս տա տունք վասն հարս տու թե ան նիւ թոյն 
(ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.)»430: 

Ար ձա նագր վե լը և որ պես հի շա տակ կարգ վե լը ունի մեկ այլ նշա նա կու թյուն ևս: 
Ո ՞րն է այն: Ե րկ րորդ նշա նա կու թյունն այն է, որ պատ մու մի ար ժա նի է կոչ վում, և Մով-
սես Խո րե նա ցու իմաս տուն պատ մա բա նող քննու թյամբ̀  հաս կաց վում ու մեկ նա բան-
վում, ի պա տում և ի գիր հյուսմամբ̀  պատ մագր վում, մարդ կային ու ազ գային ինք նու-
թյան ու կեն սա կեր պի̀  բա րե կար գու թյան (ի բա րին կար գա վո րու թյան) առու մով է ա-
կա նո րեն նշա նա կա լի իմաս տու թյան ու ամե նայն առա քի նու թյան գոր ծե րի գո յու թյան 
զո րու թյու նը` «ի՞նչ է», «ինչ պի սի՞ ինչ է», «ի՞նչ պատ ճա ռով ու ին չի՞ հա մար է», և լի
նե լու թյան կար գը ևկամ կար գա վո րու թյու նը` դրանց գո յու թյան «ինչ պե՞ սը», ըն-

429 Տե՛ս հղում 192, էջ 155:
430 Փիլոնի Եբրայեցւոյ, Մնացորդք ’ ի Հայս որ են մեկնութիւն Ծննդոց. եւ Ելից. Ճառք ’ ի Սամփսոն. ’ 
ի Յովնան. ՅԵրիս Մանկունս. կամ ’ ի Հրեշտակս, Վենետիկ, 1826, էջ 497-498:
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թեր ցա սի րու թյան և իմաս տու թյան ուսում նա սի րու թյան կո չե լով իր ժա մա նա կա կից նե-
րին ու հե տա գա սե րունդ նե րին: 

Իր եր կում նա պատ մու թյան իդե այի իր դի տա վո րու թյամբ̀  գրով և պատ մու թյամբ 
ժա մա նակն ու ժա մա նա կա հոս հայոց կյանքն է կար գում431` էմ պի րիկ պատ մու թյան 
հյուս մամբ գրա վոր ար ձա նա գրե լով ու ը նտ րո ղա բար նրա նում ը նդ գր կե լով որո շա կի 
առու մով նշա նա կա լին: Այս առն չու թյամբ, ինչ պես և կան խանշ վեց առա ջին գլ խում, 
ստույգ ու դի պուկ է Ա. Ստե փա նյա նի բնո րո շու մը, ը ստ որի̀  «Հե ղի նակն ան ցյա լի հոս-
քից ը նտ րում է, որ պես կա նոն, նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րը»432: Ը ստ նրա պատ-
մա գի տա կան սկզբուն քային հայե ցա կար գի, կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մից «մարդ կու-
թյանն ամե նայն պի տա նին» հնա րա վոր, ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լիո րեն 
պի տո յա կա՛ն է հյու սել ի պատ մու թյուն և այդ կերպ` իրա դա դար ձու թյուն նե րում ու 
գոր ծե րում հաս կաց վող ու պատ մու թյան մեջ մեկ նո ղա բար պատմ վող բա րին, իմաս-
տու նը, քաջն ու ամե նայն առա քի նին կար գել ի ցույց, ի տես, ի հաս կա ցում, ի հի շում ու 
հի շա տա կում ըն թեր ցա նու թյամբ իմաս տու թյան ներկրթյալ ինք նու թյան ու կեն սա կեր-
պի ձգ տող ամեն քի մարդ կային հո գու բա նա կան ունա կու թյուն-զորու թյա նը: Եվ սուրբ 
հայ րը հենց այդ դի տա վո րու թյու նը, կեր պա վո րումն ու կա տա րումն է իրա գոր ծում, 
կյան քի նախ կին ու նաև ներ կա յում շա րու նա կա կան եղե լու մի իս կու թյան` իմաս տի ու 
իմաս տու թյան ի գիր հյուս մամբ̀  ամ րա գրե լով ու «ար տա քոյ հրա պա րա կա դիր» (Փի լոն) 
կա ցու ցա նե լով: Նույն այս առն չու թյամբ Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցին Ե լից գր քի իր մեկ նու-
թյան մեջ շա րու նա կում է իր միտ քը̀  գրե լով հետևյա լը. «Երկ րորդ աս տուա ծային հրա-
մանքն ոչ էր հնար յալ ցի ուրեք կալ թա քու ցե ալ, ’ ի հան դի պե լոյն խոյս տուե ալ այ նո ցիկ` 
որ փու թային տե սա նել և ուսա նել. ար տա քոյ հրա պա րա կա դիր լի նել, և շուրջ բե րե ալ 
յայտ նա պէս: Ի սկ այ նո ցիկ որ ար տա քոյ հռ չա կելն հան դեր ձե ալ էին, պի տոյ էր նմա 
կարծր նիւթ` վասն յարևուն կիզ մա նէ և ան ձրևաց ’ ի վե րայ գա լոյ. քան զի որեմն անա-
գան ’ ի տա պա նա կին դիրք եղեն սալիցն»433:

21.  Մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի աշ խար հում ամե նայն «իրք և գործք» տե ղի են 
ունե նում ժա մա նա կի մեջ և հենց ներ կա յում: Այդ իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե-
րը ներ մաս նակ ցա բար պատ կա նում են աշ խար հին ու կյան քին` պայ մա նա վոր ված, 
կապ ված ու նաև կա պանք ված են իրենց տե ղի ունե նա լու կամ ստեղծ ման կոնկ րետ 
հան գա մանք նե րի հետ և աշ խար հի ու կյան քի գո յու թյան ժա մա նա կա հոս ըն թաց քին 
հա մա հյուս` հենց ան ցո ղիկ են: Եվ սա կայն, աստ կա նաև է ա կան առանձ նա հատ կու-
թյուն: Որ պես «մարդ կային իրո ղու թյուն ներ» որո շար կե լի «այս աշ խար հի», որում և̀  
«այս կյան քի» բնու թյու նը, բնո րոշ վե լով որ պես ժա մա նա կային, այն պի սին է, որ դրանց 
ու նաև այս կամ այն որևէ բա ղա դրա տար րի իս կու թյան գո յու թյու նը, որն ի ներ կա յու-
թյուն է հաս տատ վում հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գով ճշ տո րո շյալ հաս կաց մամբ 

431 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 12, տ. 4-5:
432 Степанян А. А., Развитие исторической мысли в древней Армении, Ер., 1991, с. 156.
433 Փիլոնի Եբրայեցւոյ, Մնացորդք ’ ի Հայս որ են մեկնութիւն Ծննդոց. եւ Ելից. Ճառք ’ ի Սամփսոն. ’ 
ի Յովնան. ՅԵրիս Մանկունս. կամ ’ ի Հրեշտակս, Վենետիկ, 1826, էջ 498:
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ու մեկ նո րոշ մամբ, քննու թյան է առնվում ը ստ իր գո յու թյան ժա մա նա կային առանց-
քի և ներ կա յա նում որ պես իր իսկ իմաս տի կա յաց ման պատ մա կան իրա դար ձու
թյուն: Ի սկ հաս կաց վում մեկ նո րոշ վում ու հենց գրառ վում են նշա նա կու թյուն նե րը, 
իմաստ նե րը: Ը ստ իս, աստ և հենց մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի դեպ քում էլ հարկ է 
հաս կա նալ ու ամ րա գրել, որ «այս աշ խար հի», որում և̀  «այս կյան քի» նշա նա կա լի ու 
մշա կու թային եղե լու մի իս կու թյան գո յու թյու նը հաս կաց մամբ ու մեկ նա բա նու թյամբ 
բա ցո րոշ վե լով ու ի ներ կա յու թյուն հաս տատ վե լով, ժա մա նա կի գե րու թյու նից ու իշ-
խա նու թյու նից բաց-ար ձակ վում, իսկ ավե լի ճշգ րիտ` ժա մա նա կային գո յու թյա նը են-
թա կա յու թյու նից ու գե րու թյու նից իր սկզբուն քային բացար ձա կու թյունն է վե րա
հաս տում որ պես իմաստ և խոր հուրդ: Փոքր-ինչ առաջ անց նե լով` ասենք նաև, որ 
այդ իմաստ ներն ու խոր հուրդ ներն ամե նայն իրեն ցով` քա նա կա կան բո լո րու մով և 
որա կա կան բո վան դա կու մով, այ սու և̀  այլևայլ հնա րա վոր, ճշմա րիտ ու բա րի կա-
տա րու մի բե րող կա պակ ցում նե րով, ամե նայն բանն ի մի̀  ի լրու մի ու ի հա սա նե լի կա-
տա րե լու թյուն հյու սե լով, բաղ կաց նում են մարդ կային կա րո ղու թյա նը հա սա նե լի իմաս-
տու թյուն: Ա րդ̀  կա րե լի է ամ րա գրել, որ, ը ստ է ու թյան, գր մամբ` ամե նայն գոր ծի ու 
իրա դար ձու թյան իմաս տը, խոր հուր դը դուրս է բեր վում ու բացար ձակ վում 
ժա մա նա կի գե րու թյու նից ու իշ խա նու թյու նից: 

Այս առն չու թյամբ̀  կա րե լի է նաև ամ րա գրել մտքի մեկ այլ̀  առա վել ճշգ րիտ բա-
նաձև. գր մամբ` ամե նայն եղե լու մի իմաստն ու խոր հուր դը ձեր բա զատ վում 
և հենց բացար ձակ վում է ժա մա նա կա հոս իրա դար ձու թյան ու գոր ծի, նաև 
պատ մի չի մտո վի ևկամ բա նա վո րա կերպ հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան 
միայն տվյալ ակն թար թային` «այս տեղ ու հի մա» ներ կա յու թյու նում գո յու թյու
նից: Գոր ծի և եղե լու թյան իրա կա նաց ման իրա դար ձու թյու նը, որն ը ստ է ու թյան` ժա-
մա նա կային է (տեմ պո րալ) ու ան ցո ղիկ, գր մամբ̀  այլևս են թա կա չէ ժա մա նա կի ազ դե-
ցու թյա նը և գո յա վոր վում է այլ կար գով: 

22. Փոխ վում է գոր ծի և եղե լու թյան «տե ղի ունե նա լու» գո յու թե նա կան կար գը: 
Ի նչ պես և ար դեն աս վել է, «տե ղի ունե նա լը» հա տուկ է գո յա վո րու թյան մարմ նա վոր 
կար գին, և աշ խարհն ու նրա նում որևէ գո յա վոր (ե ղե լու թյուն` գործ, դեպք) գո յու թյուն 
ունի այդ կա ռուց ված քով` տե ղի ունե նա լով, այ սինքն` տա րա ծու թյան և ժա մա նա կի 
մեջ: Ի մաս տը այս նյու թե ղեն աշ խար հում գո յու թյուն ունի «մարմ նա վոր ված» կեր պով 
և հենց «տե ղի ունե նա լու» կա ռուց ված քով` որ պես «գործք և իրք», որոնք էլ պատմ վում 
են: Աշ խար հում «տե ղի ունե ցա ծը» պատ մու թյու նը վե րար տա դրում է մեկ այլ կար գա-
վի ճա կով` որ պես իմաստ և գրի առնե լու մի ջո ցով պատմ վում են իմաստ նե րը: Ե թե 
գոր ծը կա տար վել էր, «ի րը» պա տա հել էր աշ խար հում, այ սինքն` տա րա ծու թյան մեջ 
և ժա մա նա կի ըն թաց քում, ապա` գր մամբ̀  դրանց «տե ղի ունե նա լը» ան ցել է ար դեն 
պատ մայ նու թյան կար գը, որ տեղ այն պատ մամբ «կա յա նում» է որ պես պա տում: 
Պատ մու թյան մեջ իմաս տը գո յա վոր է այդ կեր պով, գո յա վոր է որ պես պա տում, որի 
գո յա վո րու թյան կար գը, ինչ պես ար դեն նշ վեց, տար բեր է իրա կան, նյու թա կա նո րեն 
թանձ րա ցա կան գո յա վո րից: 

Իսկ ինչ պի սի՞ն է ար դեն այս դեպ քում «կա յա նում է»-ի յու րա հա տուկ կեր պը, ի 
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տար բե րու թյուն իրա կան գո յա վո րու թյան կար գի: «Կա յա նալ» այս տեղ ար դեն կն շա-
նա կի պատ մու մով պատ մե լի քը «յան դի ման կա ցու ցա նել» մար դուն, ըն թեր ցո ղին: Խո-
րե նա ցին ասում է` «զ հայ տա րա րու թիւն մե րոյ ազ գա բա նու թե անս խոս տա ցաք յան դի
ման կա ցու ցա նել»434: Եվ մեկ այլ է ջում գրում է. «զ պատ ճառս և զզօ րու թիւն իրացն 
միայն յայտ նե լով, և զեր կա րու թիւն գոր ծոյն հա մա ռօտ բա նիւ յան դի ման կա ցու ցա
նե լով» (ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.)435: Ա ստ` է ա կան է հաս կա նալ, որ պատ մու թյան մի ջո-
ցով այս աշ խարհն ու այս կյան քն ի ցույց կամ ի տես է դրվում ոչ թե իր նյու թա կան ու 
մարմ նա վոր գո յու թյան կար գում «տե ղի ունե նա լու» եղա նա կով, այլ̀  պա տու մա կերպ 
ներ կա յաց վում է դրանց բուն իմաս տը և հենց հոգևո րը: Այս առի թով կա րե լի է նաև 
վեր հի շել հա յա գի տու թյան մեջ ամ րագր ված (Ստ. Մալ խա սյանց, Ս. Ա րև շա տյան, Գ. 
Խր լո պյան, Ռ. Թոմ սոն և այ լոք) տե սա կե տը, ը ստ որի̀  Պատ մա հոր և մեր այլ պատ մա-
գիր նե րի եր կե րում պատ մու թյունն ան ցյա լի եղե լու թյուն նե րի սոսկ փաս տա գրու թյուն 
չէ, և հայ պատ մա գիր և աստ վա ծա բան մեկ նիչ նե րի եր կե րը սոսկ իրա դար ձու թյուն-
նե րի գրա ռու թյուն չեն, այլ̀  խոր ու խո րա գույն հոգևոր իմաստ ներ բա ցա հայ տող լու-
սա բա նում ներ ու արժևո րող գնա հա տա կան ներ436: Այս պի սով, ասե լի քին հա մա պա-
տաս խան պատ մու մով, որ պես պա տու մի մեջ կեր պա ցյալ իմաստ, ըն թեր ցո ղի հո գու 
և մտքի աչաց «ի տես»̀  «յան դի ման է կա ցու ցան ւում» այն (իս կու թյու նը), ինչն ի գործ 
գոր ծյալ̀  ը ստ մարդ կային ը նտ րու թյան, կա րո ղու թյան ու պայ ման նե րի, այդ գոր ծում` 
«ի պահ» ու նաև «ի հայտ» հնա րա վո րու թյամբ, պատ միչ-մեկ նիչ ան ձի բա ցու թյանն 
ու հաս կաց ման սի րուն «ի հայտ» և ուրեմն` հա սու էր ան ցյա լի գոր ծե րում, և նրանց 
կող մից հենց այդ պի սի «ա սուն» գոր ծերն են ը նտր ված պատ մե լու հա մար: «Բանք» և 
«շա րա գրու թիւնք» հաս կա ցու թյուն նե րով նշ վող և իրենց բնույ թով իսկ պատ մո ղա կան 
տեքս տե րը հյուս ված են այն դի տա վո րու թյամբ, որ ի ցույց դրվի այն իմաս տը, որ և 
պատմ վել է որ պես պա տում:

Պա տու մի մի ջո ցով է «յան դի ման կա ցու ցան ւում» ոչմարմ նա կա նը, հոգևո
րը` իմաս տը: Ի սկ ի՞նչ ասել է` «պա տու մի մի ջո ցով»: Պա տու մով իմաս տը կա, այ սինքն` 
գո յու թյուն ունի որ պես մեզ հա մար ներ կա, ը նդ սմին, այն կա` որ պես հենց կերպ ված: 
Պա տու մով կեր պա ցյալ̀  կա յա նում ու ցու ցադրվում է իմաս տը: Ի մաս տը կա պա-
տու մի մեջ և նրա նով կերպ մամբ̀  ի ցույց է դրված ըն թեր ցո ղին: Ո ՞րն է պա տու մի մի-
ջո ցով իմաս տի̀  մեզ հայտ նա ցույց լի նե լու յու րա հա տուկ ձևը: Ի մաս տը պա տու մի մեջ 
ձևա կերպ վե լով, որ պես կերպ «գործ վե լով» և-կամ «հյուս վե լով»̀  մարդ կային ըն կալ ման 
կա րո ղու թյան հա մար ձեռք է բե րում տեսք, և այդ տես քով է այն «յան դի ման կա ցու ցան-
ւում», նկա տե լի դառնում ու ներ կա յա նում հաս կաց ման ձգ տող ըն թեր ցո ղին:

434 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 7:
435 Նույն տեղում, էջ 45:
436 Այս մասին տե՛ս Մալխասյանց Ստ., Ներածություն – Մովսես Խորենացի, Պատմություն 
Հայոց, «Հայաստան» հրատ., Եր., 1968, էջ 32: Аревшатян С. С., Формирование философской 
науки в древней Армении (V-VI вв.), Ер., 1973, с. 254. Խրլոպյան Գ. Տ., Հայ սոցիալական 
իմաստասիրության պատմություն, Եր., 1978, էջ 236: Thomson R. W., Is There an Armenian Tradition 
of Exegesis? – Studia Patristica, vol. XLI, Orientalia: Clement, Origen, Athanasius, The Cappadocians, 
Chrysostom, ed. by Young F., Edwards M. and Parvis P., Leuven-Paris-Dudley, MA, 2006, p. 113.
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23. Ա հա վա սիկ, այդ իմաս տի «տեսքն» է, որ ըն թեր ցո ղի հա մար որ պես տե սա նե-
լի̀  «յան դի ման է կա ցու ցանում» հաս կաց ման ձգ տող նրա բա նա կան հո գուն ու մտքին: 
Պատ մու մի և հյուս վա ծի պա տու մային բնու թյու նը̀  պատ(ու) մայ նու թյու նը, այն պի սին 
է, որ աշ խար հում տե ղի ունե ցա ծի իս կու թյու նը, որ պես ը մբռնված իմաստ, հան դի ման է 
կա ցու ցա նում ըն թեր ցո ղին: «Յան դի ման կա ցու ցա նե լը», ը ստ է ու թյան, պա տու մի մեջ 
ներ կերպ վա ծու թյամբ և հենց ըն թեր ցո ղի նկատ մամբ̀  իմաս տի կա յաց ման և ցու ցա-
նու թյան յու րա հա տուկ ձևն է: Հա վաս տի և ոչ հնա րա ծո պատ մու թյուն նե րում իմաս տի 
այդ տես քը իր ստու գա պա տու մի մեջ վե րառ ված է բուն իրո ղու թյուն նե րից և գոր ծե րից: 
Ի մաս տի այս տես քով իր հյուս մամբ է հենց պա տու մը նման աշ խար հում տե ղի ունե-
ցած եղե լու թյուն նե րին ու գոր ծե րին: Նմա նու թյունն է հենց ապա հո վում աշ խար
հում իրոք տե ղի ունե ցած եղե լու թյուն նե րի պատմ վե լու հնա րա վո րու թյու նը: 
Պատ մել̀  կն շա նա կի պա տում դարձ նել: Պատ մել̀  կն շա նա կի «տե ղի ունե ցո ղում» տես-
նել ու հաս կա նալ իմաս տի կեր պա վո րու թյուն, ի հայտ բե րել կեր պա վոր ված իմաս տը, 
ը ստ այդմ` հյու սել պա տում և հա ղոր դել պա տու մա կերպ ված իմաս տը: Այն ինչ տեսն
վում է, այն էլ պատմ վում է, և, ը նդ հա կա ռա կը, այն, ինչ պատմ վում է` հղվում է 
ի տե սա նու թյուն ըն թեր ցո ղաց: Պատմ վա ծի և հյուս վա ծի պատ(ու) մային բնու
թյունն (պա տում-այ նու թյու նը) այն պի սին է, որ իրե նում ներ կերպ վա ծը և-կամ իրե նով 
կերպ վա ծը «յան դի ման է կա ցու ցա նում» ու հենց ցու ցա նու թյան հնա րա վո րում ըն թեր-
ցո ղին:

 Խոս քը սոսկ ակա նա տե սու թյան ան մի ջա կան հա րա բե րու թյան մա սին չէ, և նույ-
նիսկ ակա նա տե սը ժա մա նա կա գրու թյուն գրե լիս, պատ մում է նաև այն, ինչ լսում է: 
Նկա տենք նաև, որ խոսքն ամենևին էլ ֆի զի կա կան տե սո ղու թյան և լսո ղու թյան մա սին 
չէ: Պատ միչն իր տե սած և լսած ամ բող ջը չէ, որ պատ մում է, այլ̀  կա ը նտ րու թյուն: 
Ի սկ դա նշա նա կում է, որ տես նե լու բնույթն այս տեղ լիո վին այլ է: իրա դար ձու թյան և 
գոր ծի̀  ի պատ մու թյուն նշա նա կա լի և ուրեմն` պատ մա կան, «ա սե լի քը» («նոե ման») 
հղված է` ի ցույց և ունի հնա րա վո րու թյուն` ի հայտ դառնալ «ա չաց մտաց»: Ի մաս-
տը պա տու մի մեջ իր կեր պա վոր մամբ, պատ մու մով «յան դի ման կա ցու ցե ալ» է ըն թեր-
ցո ղին և որ պես իսկ հոգևոր` ոչ թե զգա յա կան, այլ̀  իմաստ ըն կա լող նրա «ա չաց 
մտաց»:

Գ րի գոր Տղան ս. Մով սես Խո րե նա ցու մա սին այս առն չու թյամբ գրում է` « …Սուրբ 
վար դա պետք նոր Սիո նի, Յո րոց ծած կե ալն իմաստ յայտ նի: Մի է և այն սուրբ հայ-
կազ նի Մով սես Քեր թող Խո րե նա ցի, Սուրբ և ը նտ րե ալ և հրա շա լի, Ճշ մար տա խոս 
յի մաստ բա նի: Զոր և տե սե ալ աչօք լի նի, Գրով ցուց ցէ ամե նայ նի, Հա մա նման 
մար գա րեի, Ծած կե ալ ան տեսն առնէ յայտ նի437»: Եվ մի քա նի տող ներքև շա րու-
նա կում է` «Արդ, դու ըն կալ զի մաստ բա նի, Որ ի սր բոյս վե րա ճա ռի. Քան զի յայտ նի 
զմէնջ ասի, Որ պէս աչօք յայտ տե սո ղի»438: Գրի գոր Տղան հոգևոր և-կամ մտա վոր 

437 Գրիգոր Տղա, Տեառն Գրիգորիսի կաթողիկոսի հայոց, որդւոյ եղբաւր տեառն Գրիգորիսի 
եւ Ներսիսի` ասացեալ բան պիտանի ի խնդրոյ Հեթմոյ Սեւաստոսի – Բանաստեղծություններ և 
պոեմներ, Եր., 1972, էջ 207:
438 Նույն տեղում, էջ 208:
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այս տե սո ղու թյան կամ հայե ցո ղու թյան` Մով սես Խո րե նա ցու մար գա րե ա ճառ պատ-
մու թյամբ բա զում աս վա ծից մեկ իմաս տը իր իսկ «աչ քով» տես նե լու մա սին ասում է 
նաև մի քա նի տող հե տո, երբ խո սում է անու սում նա սեր ու անի մաս տա սեր ըն թեր-
ցող ամեն քի մա սին, «Որ ըն թեռ նու յույժ անի մայ Եւ ոչ ի միտ առնու զսա, … Այն պի սին 
ոչ քննէ զսա, Թէ մար գա րէ խո սի զդա …: Զի զայն ելից ան դ զներ կայ Եւ աստ զմեր 
յայտ նէ գործ սա, Որ պէս և ես աչօք տե սայ Մինս ի բազ մաց, զոր հեգ նէ դա»439: 

24. Ի սկ ի՞նչ ասել է` «ա չաց մտաց»: Ա սել, թե` մտա ծո ղու թյունն «աչք» ունի, կն շա-
նա կի̀  ասել, թե այն կա րո՛ղ է, ունակ է ըն կա լել լու սա վոր վա ծը, լույ սով ներ կան, բա-
նը, իսկ խա վա րած աչաց հա մար լույ սը տե սա նե լի չէ. «Մի թե ճա նա չի ցի՞ն ի խա ւա րի 
սքան չե լիք քո» աս վում է Դա վիթ մար գա րեի սաղ մո սում440: Խոս քը ուշի մու թյամբ ար
թուն մտա ծո ղու թյան մա սին է, նկա տող, որն այն քան խո նարհ է ու զար մա նա լու կա-
րո ղու նակ, որ նկա տում է նաև այն, ին չը նույ նիսկ ամե նա մո տիկն է և կամ սո վո րա կան 
է թվում: Մեր ձա վո րա գույ նի և կամ սո վո րա կա նի մեջ ան գամ զար մա նա լիի, սքան չե լու-
թյուն ու բերկ րանք պատ ճա ռող Ա ստ ծո և աստ վա ծայի նի ներ կա յու թյա նը, ը ստ մարդ-
կային կա րո ղու թյան, հա ղորդ, ըն կալ և հա սու լի նե լը, հոգևո րի ու լու սա վո րի̀  բա նա կան 
«ա չոք» նկա տե լը հա տուկ է հոգևոր առու մով քաղ ցա ծին ու կա րո տյա լին: 

Ով հոգևոր քաղց ունի̀  կա րի քա վոր է, և հենց նա է դառնում Խո րե նա ցու եր կը իր կա-
տա րու մի լրու մին բե րող «Ողբ»-ի բուն ասե լի քին մաս նա կից, տե սա նե լով իրեն «Ողբ»-ի 
հոգևոր տե սա նու մով: «Ողբ»-ը մեզ ուղ ղում է հենց մեզ և շրջա կան տե սա նե լուն, և 
նրան հա տուկ հոգևոր հայե ցու մը մեր մտա հա յացքն ուղ ղում է իր հոգևոր տե սա դաշ-
տով, մարդ կային միտ քը, հո գին ու բո վան դակ կյանքն ի բա րե կար գու թյուն ու նախ-
ընտ րե լի գո յու թյուն հաս տա տե լու, ամեն քի̀  ավա գա նու ու իշ խա նա վո րի, կրո նա վո րի, 
վար դա պե տի ու քա հա նայի, մտա վո րա կա նի, գոր ծա վո րի, շի նա կա նի ու ռա մի կի և, այդ-
պի սով, ան ձի, ըն տա նի քի ու ազ գի, կրթու թյան, տն տե սու թյան,… ու պե տու թյան` իրենց 
աստ վա ծային նա խա կոչ վա ծու թյու նից, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, իմա նա լի կոչ-
մա նը հա մա պա տաս խան` ի բա րի կար գա վո րու թյուն հաս տա տե լու կա րի քին հա սու 
լի նե լու: Ի նք նա հաս կաց ման ձգ տող և հոգևոր կա րի քա վո րու թյունն իրե նում հաս կա-
ցող կա րի քա վորն է, որ ուղ ղու թյամբ ու ճշմար տու թյամբ իրա գոր ծում է ինք նա հաս-
կա ցում և ունի հնա րա վո րու թյուն հոգևոր կա տա րե լա գործ ման: Նա է փնտ րում և հենց 
առա ջա քայլ ու ամե նայն խնդիր նե րի մեջ̀  նաև առաջ նա հերթ նկա տում ու ըն կա լում 
հոգևո րը: Եվ հենց այդ պի սի կա րի քա վորն է միայն ձգ տում խորհր դից, բա նից և գոր-
ծից քա ղել իմաս տու թյուն և ուսա նում այն պատ մու թյու նից, որում և հայտ նա ցույց կա-
րող է լի նել (ի սկ Մով սես Խո րե նա ցու Հայոց Պատ մու թյու նում կոնկ րե տո րեն հենց հայտ-
նա ցույց է) «ի րաց» և «մարդ կային խորհր դոց, բա նից ու գոր ծոց» իս կու թյու նը հայ տող 
իմաստ նե րը և դրան ցում` իմաս տու թյան, առա քի նու թյան ու ամե նայն բա րե կար գու թյան 
խոր հուրդ նե րը: Եվ նույն այդ կա րի քա վորն է ձգ տող, հո ժա րա կամ ու պատ րաստ` ի միտ 

439 «Ով ընթերցում է հույժ անիմա, Եվ ի միտ չի առնում սա (ասվածը), … Այնպիսին չի քննում սա, թե 
մարգարե է խոսում դա, … Քանզի այն եղելությունը` անդ ներկա, Եվ աստ մեր գործն է հայտնում սա, 
Որպես և ես աչքով տեսա Մինն ի բազմաց, որ հեգում է դա» (նույն տեղում):
440 Գիրք Սաղմոսաց, ՁԷ, 13:



 Գլուխ 3. Պատմության իդեայի կերպարանումն ու կատարումը ...      321

առնել ու խոր հել բա րեն շա նակ այդ խոր հուրդ նե րով առ լե ցուն պատ մու թյան ասե լիքն 
ու հենց ան սալ դրա նով իսկ իր «մ տաց ունկ»-ին հնչող պատ մու թյան կո չին: Խո նարհն 
է, որ մշտա պես հոգևո րի կա րիք ունի, և նա է հո գով աղ քա տը, որ և կա րի քա վոր է 
հոգևո րու թյան: Հո գով աղ քա տը մտոք արթ նա ցած է փնտ րե լու, նկա տե լու և ըն կա-
լե լու հա մար իմաս տը և իմաս տու թյուն, և նա է, որ «հոգևոր ակամբ» նկա տում է հան-
դի ման կա ցու ցյա լը ուղիղ դիր քով, այ սինքն` լույ սի մեջ: Այս պի սի «ար թուն» մտա ծո ղու-
թյունն է, որ նա յում և «տես նում» է «ու ղիղ իմաս տը»:

25. Ի սկ ինչ պի սի՞ բա նա կա նու թյունն է մտա ծում այդ պի սի մտա ծո ղու թյամբ: Խո-
րե նա ցին մեջ բե րում է. «Ա ռա քի նու թիւն բա նա կա նին է խո հա կա նու թյուն»441: Սա նշա-
նա կում է, որ բա նա կա նի առա քի նու թյան կար գում` խո հա կա նու թյու նում (խո հե մու-
թյու նում) է ըն կալ վում գոր ծի և իրե րի խոր հուր դը, իմաս տը: Բա նա կա նու թյունն իր 
խո հա կա նու թյամբ է ըն կա լում խոր հուր դը: Եվ պետք է լի նել առա քի նի̀  ըն կա
լե լու հա մար ուղիղ իմաս տը: Դա վիթ Ան հաղ թը գրում է. «Մայր իմաս տա սի րու թե ան 
առա քի նու թիւն է …»442 կամ «Տե ղի իմաս տա սի րու թե ան առա քի նու թիւն է, վասն զի ի 
ձեռն առա քի նու թե ան ստա նամք զի մաս տա սի րու թիւն»443: Այս պի սով, ուշիմ խո հե մու-
թյան առա քի նու թյունն ունե ցող և նրա նով զար դար ված բա նա կա նու թյունն է ի զո րու̀  
լի նել իմաստն իր ուղիղ դրված քով ու նաև խո րին խոր հուրդ հայտ նող զո րու թյամբ տե
սա նող և ըն կա լող մտա ծո ղու թյամբ: Խո հե մու թյան առա քի նու թյամբ հա սու նա
ցած բա նա կա նու թյանն է տե սա նե լի ուղիղ իմաս տը: Մար դը ուշի մու թյամբ ար-
թուն ու խո հեմ բա նա կա նու թյամբ հա սու է լի նում եղե լու թյուն նե րի և գոր ծե րի̀  «տե ղի 
ունե նա լու» կա ռուց ված քով կեր պա վոր ված իմաս տին և իմաստ նա նում: Ի սկ իմաս-
տին հա սու ենք լի նում իմաս տա սի րու մով:

26. Գրավոր պատմությունը ամրագրում և հաղորդում է իմաստը ընթերցողին 
«յանդիման կացուցանելու» դիտավորությամբ̀  նրան ի գիտումն, ի իմաստացումն: 
Ինչպես և կանխասացությամբ նշվեց «Ներածությունում», պատ մու թյու նը պատ
մում է իմաս տու թյուն` ըն թեր ցող սե րունդ նե րին ուղ ղե լով և կո չե լով իմաս տա սի րու-
թյան: «Բե րան իմ պատ մես ցե զի մաս տու թիւն, և խոր հուրդ սր տի իմոյ զհան ճար» 
(ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.) աս վում է սաղ մո սում444: «Ի մաս տա սի րու թիւն դի տա ւո րու թիւն ունի 
զհո գիս մարդ կան զար դա րել», – ասում է Դա վիթ Ան հաղ թը445: Ո ւղղ վե լով իմաս տա սի-
րու թյան` մար դը զար դա րում է իր հո գին առա քի նու թյուն նե րով: Ի մաս տա սի րու թյան 
ուղղ ված ըն թեր ցա նու թյամբ̀  պատ մու թյու նից ըն կա լում ենք պատմ ված իմաստն ու 
իմաս տու թյունն իր ուղիղ դրված քով, հա ղորդ և հա սու լի նում դի տա վո րա բար իսկ 
հղված խորհր դին, այս պես դառնա լով ուսյալ և կիրթ:

441 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6:
442 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր., 
1980, էջ 61:
443 Նույն տեղում, էջ 69:
444 Գիրք Սաղմոսաց, ԽԸ, 4: 
445 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր., 
1980, էջ 85:
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27. Պատ մու թյան նպա տակն է` պատմ վող իմաս տը հա ղոր դել իր ուղիղ 
դրված քով: Եվ ճշմա րիտ պատ մու թյու նը գո յա նում է իմաս տի ուղիղ դրված
քով: Ի սկ ի՞նչ է նկա տի առնվում ասե լով` «պատ մել և-կամ հաս կա նալ ու ըն կա լել 
իմաստ և իմաս տու թյուն իր ուղիղ դրված քով»: Ի ՞նչ ասել է` իմաս տի ու իմաս տու թյան 
«ուղիղ դրվածք»: Վեր հի շենք Մով սես Խո րե նա ցու ար տա հայ տու թյու նը̀  «բա նիւ յան-
դի ման կա ցու ցա նել»446: Ա սել, թե` պատ մո ղա կան «բա նիւ» կա ցու ցան վում է իմաս
տը, նույնն է թե ասել̀  պատմ վում է իմաս տը իր ուղիղ դրված քով: 

Աս վեց, որ Խո րե նա ցու եր կում բազ միցս և այդ թվում` «բա նիւ յան դի ման կա-
ցուցանել» մտքի բա նաձևում գոր ծած վող «բան» հաս կա ցու թյան ամ բող ջա կան իմաս-
տի տարր է նրա քե րա կա նա կան-բա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նը որ պես «խոսք»: Ի րերից 
և գոր ծե րից պա տու մի մեջ իմաս տի կեր պա վո րումն իրա գործ վում է խոս քում և գրում, 
նրանց տար րե րով ու մի ջոց նե րով յու րա հա տուկ շար հյու սե լով: Ի մաս տը խոս քում 
կամ գրում (գ րի մեջ) է «շա րա կարգ վում» որ պես պա տում: Եվ պատ(ու) մայ նու-
թյամբ կա ցու ցան վում է իմաս տը: Պատ միչն ըն կա լում է «տե ղի ունե ցա ծի» կերպը 
և պա տու մա կերպ մամբ հա ղոր դում իմաստ` հղե լով այն ըն թեր ցող և մեկ նա բանող 
սերունդ նե րին` «ի իմաս տա վո րումն»: Ի նչ պի սի՞ իմաս տա վո րում ներ կամ իմաս տի 
ինչպի սի մո դուս է ներ կա յում պատ մու թյու նում, որին և առնչ վում է ըն թեր ցողը: 

Ար դեն ակ նարկ վեց, որ Սուրբ Գրե րին, ինչ պես նաև հայ րե րի գր վածք նե րին 
հա տուկ է պատ մու թյամբ հա ղորդ ված իմաս տի մեկմիաս նու թյուն, այլ ոչ թե 
մի մյան ցից առան ձին և իրա վա սու բա զում նշա նա կու թյուն ներ, ինչ պես վաղուց 
ի վեր հայտ նի է մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ: Սա կայն խոս քով, ինչ պես նաև 
գրառ մամբ իմաս տային կեր պա վո րու թյան «յան դի ման կա ցու ցա նե լը» չի են թա դրում, 
թե ըն թեր ցո ղի կող մից իմաստ չի ըն կալ վում, եթե նրա ըն թերց մանն «ի դեմս» բեր վա-
ծը չի ը մբռնվել իր միաս նա կան փոխ կա պակց ված ամ բող ջու թյան մեջ: Ի րե րի ու գոր-
ծե րի պա տու մա ցյալ կեր պի̀  տվյալ որ պի սու թյամբ տե սա նելն ըն թեր ցո ղի կող մից 
ար դեն որո շա կի իմաս տա վո րում և իմաս տային տարր է:

28. «Ու ղիղ դրվածքն» ապա հով վում է ոչ միայն պատ մո ղա կան խոս քով իմաս-
տի կա ցուց մամբ: Ը մբռ նե լու հա մար, թե ինչ ասել է` «ու ղիղ դրվածք», պետք է նկա-
տի ունե նալ նաև «բա նիւ»-ի հոգևոր իմաս տը: Ի մաս տը որ պես այդ պի սին` իր հոգևոր 
բնու թյան բա ցար ձակ ու կա տա րյալ կոչ մանը համապատասխան իր գո յու թյամբ է 
ներ կա յում իդե ա յում և հենց նույն ինքն իդե ան է, իսկ մարդ կային կյան քի ան ցու դար-
ձում այն իր հոգևոր բնու թյանն առա վել հա մա պա տաս խա նու թյամբ հաս տատ վում է 
իրեն հա տուկ մի ջա վայ րում` լեզ վում, խոս քում, ին չը հենց բա նա կա նի ոլորտն է: Ի նչ-
պես և նշում է գեր մա նա ցի հեր մենևտ Հ.-Գ. Գա դա մե րը, «… լե զուն հենց բա նա կա նու-
թյան լե զուն է »447: «Բա նիւ յան դի ման կա ցու ցա նել», ը ստ է ու թյան, կն շա նա կի ի լույս 
երևե ցու ցա նել և հենց լույ սով: «Բա նիւ»̀  ի լույս հա նել, կն շա նա կի̀  բա նա կա նու թյան 
լույ սով, իմաս տուն և գրա վոր խոս քով որ պես պա տում կեր պա վո րել̀  «կանգ նեց նել» 

446 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 45:
447 Гадамер Х.-Г., Истина и метод, М., 1988, с. 467. տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ 
Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 178: 
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ըն թեր ցո ղի դի մաց: Այս պես է հո գուն ու մտքին ակնառու դառնա լու մեջ հնա րա-
վոր վում, հո գու և-կամ մտքի աչ քին ի ցույց դրվում այն, ին չը «պա րու նակ վում», ներ-
կա յում է «գոր ծում»̀  նրա իմաս տը, խոր հուր դը:

29. Ի սկ ի՞նչ է ներ կայող կամ «պա րու նակ վող» իմաս տը: Դա հենց այն հենքն է, 
որի շնոր հիվ և այդ գոր ծը կա: Ոչ թե ճիշտ կլի ներ ասել, թե այդ «բա նը» կա գոր ծով, 
գոր ծի մի ջո ցով, այլ̀  ը նդ հա կա ռա կը, այդ «բա նի» ներ կա յու թյամբ է գործն իրոք որ-
պես այդ պի սին, որ պես գործ, այ սինքն` մի բան, որ իրե նում ներ կայող նշա նա կա լից 
մի տու մով, դի տա վո րու թյամբ, իմաս տային այդ հիմ քով «կա տար վել է» ու ան նշան չէ, 
այ լա պես` ի՞նչ է եղել, ոչինչ էլ չի պա տա հել: Այդ իմաստն է և դրա հետ մեկ տեղ այդ 
իմաս տում «ի պահ» և, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան ու շնոր հի̀  իմա նա լի լի նե լու իր 
հնա րա վո րու թյամբ, հայտ նյալ խոր հուրդն է դիպ վա ծը դաձ նում մար դու և պատ մի չի 
հա մար իր նշա նա կա լիու թյամբ նկա տե լի մի բան, իրա դար ձու թյուն, եղե լու թյուն, կա
տար ված մի բան, որը և պետք է պատ մել իրե նում պա րու նա կող կամ ներ կայող 
խորհր դի հա մար: «Բա նի» ներ կա յու թյամբ, այ սինքն` խորհր դի մի ջո ցով գործն  
«ի հայտ» է կա ցու ցան վում մար դու խո հեմ բա նա կա նու թյա նը, իսկ ան խոր հուրդ 
գործն անի մաստ է նաև պատ մել:

30. Պատ մու թյու նը նշա նա կա լի եղե լու թյուն նե րի այդ իսկ նշա նա կա լիու
թյան ներ կա յու թյունն է մար դուն` ի հի շում և իմաս տա ցում: Կա րե լի է ասել նաև 
այլ կերպ` պատ մու թյու նը կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իմաս տի, որում և̀  իմաս տու-
թյան խորհր դի, ներ կա յու թյունն է մար դուն և մարդ կանց ազ գե րին` ի հի շում ու իմաս-
տա ցում և մարդ կային ան ձի ինք նու թյան` որ պես հո գի ապ րող ան ձի գո յու թյան, ը ստ 
մարդ կային կա րո ղու թյան, ներ քին կա տա րե լա գոր ծում ու նաև կեն սա կեր պի, այ լոց 
հետ հա մա կե ցու թյան բա րե կար գում: Եվ իս կու թյամբ նշա նա կա լի են այն իրո ղու թյուն-
նե րը կամ դրանց իմաստ նե րը, որոն ցում ի հայտ է ճշմար տու թյու նը ևկամ բա րին: 
Պատ մու թյու նը հաս կա նա լով և պատ մո ղա կան բա ցա հայ տու թյամբ ըն թեր ցող ժա մա-
նա կակ ցի ու սե րունդ նե րի հոգևոր սի րուն և մտքի «ու շ»-ին «յան դի ման է կա ցու ցա-
նում» և հաս կաց ման սի րուն մա տու ցա նում իրե րի ու գոր ծե րի գո յու թյան իս կու թյու-
նը: Այս պի սով, պատ մու թյու նը հաս կաց ման ձգ տո ղին բա ցա հայ տե լով հայոց կյան քի 
նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը, այն է` հա վա տով թռու ցյալ ու վե րի նը խոր հող 
մտքի և նրա օգ նու թյամբ` սնո տիու թյան կա պանք նե րից զերծ հա վա տի ճշմար
տու թյուն ներն ու բա րին, հայեց ման ու պատ մու մի ուղիղ դրված քով հայտ նա ցու ցող, 
սի րե լի ու hենց սի րով իմա նա լի և այս կերպ` նաև նախ ընտ րե լի դարձ նող կեր պա վո-
րու թյամբ, ը ստ է ու թյան, պատ մում է իմաս տու թյուն: 

Ի մի բե րե լով աս վա ծը, Մով սես Խո րե նա ցու հայե ցա կար գում պատ մու թյան գո յու-
թյան յու րա հա տուկ մո դու սի վե րա բե րյալ կա րե լի ամ րա գրել մտքի հետևյալ բա նաձևը, 
որ և կա րող է ներ կա յա նալ որ պես նրա պատ մա տե սու թյու նում պատ մու թյան հնա րա-
վոր մի սահ մա նում: Հայոց պատ մու թյու նը հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի 
իս կու թյու նը հայ տող̀  մտքի և հա վա տի ճշմար տու թյուն ներն ու բա րին հաս
կա ցող ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շող իմաս տու թյուն է` հայեց ման ու պատ մու մի 
ուղիղ դրված քով հայտ նա ցու ցող և ըն թեր ցո ղի հաս կաց ման, ուսա նու թյան ու 
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նաև կե նա գործ ման ձգտ մանն ու ջան քին հղվա ծու թյամբ` իմա նա լի ու նախ
ընտ րե լի դարձ նող իր դի տա վո րու թյամբ, կեր պա վո րու թյամբ և կա տա րումով:

31. Պատ մու թյունն իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լու թյան` իր ան հրա ժեշտ 
ու նախ ընտ րե լի իս կու թյունն իրե նում ունե ցող և ուրեմն` իս կա կան գո յու թյամբ̀  պատ
մում է իմաս տու թյուն, որով և որում, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, կյան քի 
իրա դե պե րում ու մարդ կային գոր ծե րում տե սա նել տա լիս ու իմա նա լի դարձ
նում Ա ստ ծո հո գա ծու կամ խնա մա րար տես չու թյան իս կո րեն ներ կա յու թյուն: 
Պատ մու թյու նը ոչ թե իր իս կու թյու նը կորց րած (այ սու և̀  անիս կա կան), որ և իր հեր թին 
կն շա նա կի̀  իր ինք նու թյու նը կորց րած ու անինք նա կան գո յու թյան մեջ, այլ̀  իր իս կա-
կան (և ուրեմն` ինք նա կան) գո յու թյան մեջ, ոչ միշտ ուղ ղա կի ու բա ցա հայտ այդ նշե լով, 
պատ մում է Ա ստ ծո ու աստ վա ծայի նի հայտ նու թյու նը. սա է նրա ուղ ղա կի և-կամ 
խորհր դա բար բա ցա հայ տու թյամբ սկզբուն քային և մշտա կան դի տա վո րու թյու նը Ա ստ-
վա ծա շնչում և նրան նմա նող, նրա ուղղ վա ծու թյամբ ուղ ղորդ վող մեր սուրբ հայ րե րի 
գր վածք նե րում` եր բեմն ուղ ղա կիո րեն և գու ցե եր բեմն` անուղ ղա կիո րեն նշմամբ ու բա-
ցա հայ տու թյամբ: Ի սկ ին չի՞ մեջ է տե սա նե լի Ա ստ ծո ու աստ վա ծայի նի հայտ նու թյու նը: 
Ա ստ ծո և աստ վա ծայի նի հայտ նու թյու նը մտոք տե սա նե լի ու իմա նա լի է մարդ
կային լի նե լու թյան առա քի նի կար գա վո րու թյան պի տա նա վոր նշա նա կա լիու
թյուն ցու ցա բե րող և ուղ ղոր դող կյան քի եղե լու թյուն նե րում, ինչ պես նաև ար
դեն պատ մյալ խորհր դի, խոս քի ու գոր ծի իմաստ նե րում: Եվ հենց ուշիմ խո հա-
կա նու թյունն է հա սու լի նում այդ հայտ նու թյա նը, Ա ստ ծո կամ քին, խնա մա ծու թյանն ի 
փրկու թյուն, որը և̀  է բա րին: Իսկ «ա մե նայն տուրք բա րիք և ամե նայն պար գեւք կա-
տա րե ալք ի վե րուստ են իջե ալ առ ի Հօ րեն Լու սոյ», ասում է առա քյալը448:

32. Ի սկ միջ նա դա րյան քրիս տո նե ա կան իմաս տա սի րու թյան մեջ և հենց Մով սես Խո-
րե նա ցու պատ մաի մաս տա սի րա կան հայե ցա կար գում ինչ պե՞ս է հնա րա վոր պատ մու-
թյան գի տու թյան հա մար, որն իր գո յու թյան մեջ ներ կա յա նում է, կար ծես, մարդ կային 
գործ ու ստեղ ծա գոր ծու թյուն, ուսում նա սի րել մարդ կային իրո ղու թյուն ներ և դրան ցում 
հա սու լի նել ու մեկ նու թյամբ հան դերձ պատ մել Ա ստ ծո և աստ վա ծայի նի հայտ նու թյուն 
ու աստ վա ծային իմաս տու թյուն: Ը ստ քրիս տո նե ա կան իմաս տա սի րու թյան ը նդ հան րա-
կան հայե ցա կար գի, Ա ստ ծո և աստ վա ծայի նի ը ստ ին քյան գո յու թյու նը, բնու թյունն 
ու է ու թյու նը ան մատ չե լի, անի մա նա լի ու ան ճա ռե լի է մար դուն, սա կայն Ա ստ ծո ու 
աստ վա ծայի նի հայտ նու թյու նը որ պես այդ պի սին է, այ սինքն` հայտ նու թյուն է հենց 
մար դուն` նրա բնու թյա նը մատ չե լի կեր պի ու իմաս տու թյան խոր հուր դի մեջ: Եվ պատ-
մու թյու նը զուտ մարդ կային ստեղ ծա գոր ծու թյուն չէ: Պատ մու թյու նը կյան քի է կոչ ված 
աստ վա ծային նա խախ նա մու թյամբ, և պատ մու թյան գո յու թյա նը հա տուկ է աստ վա
ծային նա խա կոչ վա ծու թյուն և, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, նաև հենց իմա նա լի 
կո չում: Ը ստ աստ վա ծային նա խա կոչ վա ծու թյան իր սկզբուն քային հի մուն քի, պատ-
մու թյան գո յու թյունն այլևս ը մբռ նե լի չէ որ պես սոսկ մարդ կային, այլ նաև որ պես աստ-

448 Յակ. (Ա, 17) – Աստուածաշունչ Մատեան, Հայաստանի Աստուածաշնչային Ընկերութիւն, Մեծ 
Բրիտանիա, 1997:
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վա ծային գործ, ին չը հնա րա վոր է դարձ նում պատ մու թյամբ ուսում նա սի րե լով մարդ-
կային իրո ղու թյուն ներ, հա սու լի նել Ա ստ ծո ու աստ վա ծայի նի հայտ նու թյան` իմաս տու-
թյան խոր հուր դին: Ա ստ վա ծային նա խա կոչ վա ծու թյամբ հիմ նո րոշ ված` այդ ի՞նչ որ պի-
սու թյամբ կա րե լի է հաս կա նալ պատ մու թյան գո յու թյու նը: 

Ինչ պես և նշ վեց «Նա խա շա վի ղում», ան տիկ, միջ նա դա րյան ու նաև հե տա գա 
շրջան նե րի փի լի սոս փա յու թյան պատ մու թյու նում ըն դուն ված էր և այժմ ևս է ա կա նո րեն 
նշա նա կա լի ու ըն դու նե լի է` հա մայն գոյը որ պես այդ պի սին սկզբուն քո րեն բա ժա նել 
աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի: Դա վիթ Ան հաղ թը «աստ վա ծային իրո-
ղու թյուն ներ» և «մարդ կային իրո ղու թյուն ներ» հաս կա ցու թյուն նե րի ծա վալ նե րը բա ցո-
րո շե լով` գրում է. «…յէ ա կացն են ոմանք, որ իմա նա լիք են, և են` որ զգա լիք: Ա րդ, իմա-
նա լե ացն ծայր աս տուա ծայինքն են, և զգա լե ացն` մարդ կայինք: Ա րդ, զծայրս գոյիցն 
ասե լով, հան դերձ նո քումբք յա րա ռո ցե աց զի մա նա լիսն և զզ գա լիսն»449: Հա մայն գոյը 
տա րա բա ժա նե լի է նաև որ պես Ա ստ ծո կող մից ստեղծ ված` տի ե զեր քը, բնու թյունն 
ու ամե նայն արա րած նե րը, և մարդ կանց կող մից ստեղծ ված` ողջ կեն ցա ղը և մշա-
կույ թը: Ա ստ ծո արար չու թյու նը ամե նայն գոյն է` եր կինքն ու եր կի րը, տի ե զեր քը, բնու-
թյունն ու ամե նայն արա րածք, և, ինչպես արդեն ակնարկվեց առաջին գլխում, այն չի 
ը մբռնվում ու ան վան վում որ պես մշա կույթ: Մշա կույթ է հաս կաց վում ու ան վան վում 
միայն մար դու կող մից ստեղծ վա ծը: Եվ է ա կան է ամ րա գրել, որ մշա կույթն իր իս կա կան 
գո յու թյամբ, երբ նրա խորհր դան շա կան երկ միաս նու թյան կա ռուց վածք ունե ցող գո յու-
թյու նում ներ կա ու պա հյալ է` երևա կող կամ հայտ նա բա նող հնա րա վո րու թյամբ հան-
դերձ, ամե նայն գոյի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, գործ վում ու կա յա նում է ոչ սոսկ 
մարդ կային կա րո ղու թյամբ, այլև աստ վա ծային ներ գոր ծու թյամբ և հենց աստ վա ծային 
շնոր հին հա ղորդ ու ըն կալ ան ձանց մտա-, հո գե- և ձե ռա-կեր տու թյամբ: 

Օ գոս տի նո սը գրում է, որ կան եր կու տե սա կի գի տու թյուն ներ, և առա ջին տե սա կի 
գի տու թյուն նե րը որ պես իրենց ուսում նա սի րու թյան առար կա ունեն մարդ կանց կող-
մից ստեղծ վա ծը, իսկ երկ րորդ տե սա կի գի տու թյուն նե րը ուսում նա սի րում են այն, ին-
չը չի ստեղծ ված նրանց կող մից, այլ̀  դի տարկ ման հետևան քով ըն դուն ված է որ պես 
պատ րաս տի կամ ի վե րուստ հաս տատ ված մի բան450: Այս առու մով` որ պես ի՞նչ գո-
յու թյուն ունի պատ մու թյու նը̀  որ պես մարդ կանց ստեղ ծա գոր ծու թյո՞ւն և ուրեմն` մարդ-
կանց կող մից իր գո յու թյան մեջ որ պես այդ պի սի գոյ հաս տատ ված մի բան, թե՞ ոչ 
մարդ կային կա մոք ստեղծ ված մի գոյ և ուրեմն` ոչ մարդ կային հաս տա տու թյուն:

 Պատ մու թյու նը̀  ազ գե րի, գի տու թյան, մշա կույ թի պատ մու թյուն նե րը և Խո րե նա ցու 
եր կում կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյու նը որ պես իր ուսում նա սի րու թյան առար-

449 «Գոյերից ոմանք իմանալի են և կան ոմանք, որ զգալի են: Արդ` իմանալիների վերնածայրը` 
աստուածային իրողություններն են եւ զգալիների վերնածայրը` մարդկային իրողությունները: 
Արդ` ասելով գոյերի ծայրերը, նշվում են նաեւ դրանցով եզերվող իմանալիներն ու զգալիները» 
(Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. 
Արեւշաեանի, Եր., 1980, էջ 60 (մեջբերվող մտքի թարգմ. – Ռ. Ք. )):
450 Տե՛ս Августин Блаженный, Христiанская наука, или Основанiя св. Герменевтики и церковнaго 
красноречiя, Кiев, 1835, էջ 111.
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կա ունի մարդ կային իրո ղու թյուն նե րը: Գո յա վոր նե րի այն ը նդ գր կու մը, որը նկա տի է 
առնվում ու որ պես հաս կաց ման են թա կա ներ կա յա նում «մարդ կային իրո ղու թյուն ներ» 
հաս կա ցու թյամբ, իրե նում նե րընդգր կյալ ունի մարդ կանց կող մից ու մարդ կային կա-
մոք ստեղծ ված ամե նայ նը և չի նույ նա նում դրա հետ, այլ̀  առա վել է և իրե նում նե րա-
ռում է այլ բնույ թի գո յա վոր ներ ևս451: Ու սում նա սի րե լով մարդ կային իրո ղու թյուն նե րը̀  
պատ մու թյունն ին քը մարդ կայի՞ն իրո ղու թյուն է, թե՞ ոչ: Պատ մու թյունն ին քը նույն պես 
մարդ կային իրո ղու թյուն է և, սա կայն, ինչ պես և բնու թյու նը, որ նույն պես մարդ կային 
իրո ղու թյուն է, այն մարդ կանց ստեղ ծա գոր ծու թյուն և զուտ մարդ կանց կող մից հաս-
տատ ված գո յա վոր չէ: Պատ մու թյու նը որ պես աշ խար հի ու կյան քի անց նող եղե լու մի 
պատ մում, թեև որ պես իսկ պատ մում ու պատմ ված` կա յա նում է մար դու մաս նակ ցու-
թյամբ, այ նուա մե նայ նիվ, իր նա խա կոչ վա ծու թյան, ինչ պես նաև, ը ստ մարդ կային կա-
րո ղու թյան, իր իմա ցյալ կո չու մի և ը ստ այդ կոչ ման` ար դեն նաև իր իս կու թյան մեջ 
կա յա ցյալ նրա ծնունդն ու գո յու թյու նը զուտ մարդ կային չէ: Պատ մու թյան որ պես այդ-
պի սին ծնն դյան ու գո յու թյան կո չումն ու իս կու թյու նը մարդ կանց կող մից չի հաս տատ-
ված: Ս. Օ գոս տի նոս Ե րա նե լին պատ մու թյան մա սին սկ սում է խո սել, երբ իր աշ խա-
տու թյան մեջ կա մե նում է քննու թյան առնել այն, ինչ գո յու թյան մեջ իր հաս տումն է 
ստա ցել ոչ մարդ կային ծնն դյամբ452: «Դ րանց մեջ հարկ է նկա տի ունե նալ բո լոր այն, 
ին չը ում ձեռ քե րում և շուր թե րում էլ հե տա գա յում պահ պան վի̀  չի ստեղծ ված ինք նին 
մարդ կան ցից, այլ̀  ըն դուն վել է նրանց կող մից նախ կին ժա մա նակ նե րից կամ ի վե-
րուստ, Ա ստ ծուց: Այս հայտ նա բե րում նե րից մի մա սը վե րա բե րում է մարմ նին և զգաց-
մունք նե րին, մյուս մա սը հո գուն և բա նա կա նու թյա նը: Ա ռա ջին նե րը կամ պա տում ներ, 
կամ նկա րա գրու թյուն ներ են, կամ, վեր ջա պես, փոր ձեր ու մե խա նի կա կան գոր ծեր453: 
Քան զի պատ մու թյունն ի մեջ այլ ամե նի պատ մում է նաև բո լոր ան ցյալ մարդ կային 
հաս տա տա կար գու թյուն նե րի ու ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մա սին, պատ մու թյունն ինք-
նին այլևս չպետք է դա սել բուն մարդ կային ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի շար քում, ին չը 
ցույց է տա լիս նաև հենց իր առար կան, քան զի ողջ ան ցյա լը չի կա րող ար դեն փո փո-
խու թյան են թարկ վել և պետք է մնա մշտա պես ժա մա նա կի այն կար գում, որի Ա րա-
րիչն ու Կա ռա վա րո ղը միայն Ա ստ ված է 454»:

 
Այն, որ պատ մու թյան առար կան` կյան քի նախ կին եղե լու մը սկզբուն քո րեն փո փոխ ման են-

թա կա չէ, հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում մեզ մտա ծել, որ պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին կա-
րող է ներ կա յա նալ և հենց ներ կա յա նում է որ պես գի տու թյուն, և ճշ մա րիտ չեն մաս նա գի տա-
կան գրա կա նու թյան մեջ առ կա` պատ մու թյան այն բնո րո շում նե րը, որոն ցում պատ մու թյունն 
իր գո յու թյան գի տա կան կար գա վի ճա կում ան գամ, պատ մի չի պատ մո ղու թյան ունա կու թյան` 
ներկրթու թյամբ ու կա տա րե լա գործ մամբ հա սու նա ցյալ ար վես տա վո րու թյու նը, որով և` եր կում 

451 Այս մասին տե՛ս նաև Օգոստինոսի հետևյալ մտքի ակնարկում` «… պատմությունն ի մեջ այլ 
ամենի (ընդգծումը` Ռ. Ք.) պատմում է նաև բոլոր անցյալ մարդկային հաստատակար գությունների ու 
ստեղծագործությունների մասին» (նույն տեղում, էջ 132):
452 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 128:
453 Նույն տեղում, էջ 129:
454 Նույն տեղում, էջ 132
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պա տու մի մեջ պատ մո ղա գիր շա րա կարգ ման ար վես տով բուն պատ մե լի քի ի հայտ բե րու մը և 
ըն թեր ցո ղի մտքի «ուշ»-ին «յան դի ման կա ցու ցա նու մը» նկա տի ունե նա լով, շատ հա ճախ` կա-
մա և եր բեմն` ակա մա հաս կաց վել ու մեկ նա բան վել է որ պես ար վեստ: Ան շուշտ, գի տա կան 
պատ մու թյու նը իս կու թյան բա ցա հայտ ման իր դի տա վո րու թյամբ, կեր պա րան մամբ ու կա տա-
րու մով հան դերձ` կա րող է հյուս վել նաև լեզ վա կան և հենց գրա կան ար վես տա վո րու թյամբ, ին-
չին ակա նա տես ենք դառնում Մով սես Խո րե նա ցու եր կում: Սա կայն, պատ մու թյունն իր գի տա-
կա նու թյամբ հան դերձ որ պես ար վեստ բնո րո շե լու պա րա գա յում հարկ է նկա տի ունե նալ նաև 
սկզբուն քային նշա նա կու թյուն ունե ցող մեկ այլ փաս տարկ ևս: Ո ՞րն է այն: Պատ մու թյու նը մտած-
վե լով որ պես ար վեստ, ը ստ Դա վիթ Ան հաղ թի̀  ար վես տի սահ մա նման, պատ մու թյան նկատ-
մամբ ար դեն իսկ մտած վում է, թե ունի փո փո խու թյան ու ապա կա նու թյան են թա կա սե փա կան 
առար կա և ինքն էլ այն պի սի մի գո յա ցու թյուն է, որի̀  ը ստ իր կոչ ման գո յու թյան իս կու թյունն 
իբրև թե բա ցո րո շե լի է որ պես սկզբուն քո րեն կախ ված պատ մե լու գործ ձեռ նար կած տվյալ 
պատ միչ ան ձի ոչ միայն իմա ցա կան ու նաև կա մային հատ կա նիշ նե րից, այլև սկզբուն քո րեն 
հենց ար վես տա վոր կա րո ղու թյուն նե րից: Ը ստ իս, պատ մու թյան այս պի սի տե սա նու թյու նը, հաս-
կա ցումն ու մեկ նու թյու նը, թե րի և, գու ցե, թե րիի հետ մեկ տեղ̀  նաև թյուր ը մբռ նում է և այդ կա-
րե լի է նկա տել նաև հենց Օ գոս տի նո սի մեկ նո րո շու մից:

 Կա րե լի է ամ րա գրել, որ Ա ստ վա ծու թյան և, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, աստ-
վա ծայի նին հա ղորդ ու ըն կալ մարդ կային բա նա կա նու թյան հա մա մաս նակ ցու թյամբ է 
ստեղծ վում մշա կույթն ու պատ մու թյունն իրենց իս կա կան գո յու թյամբ̀  որ պես հո գե
կե ցույց ու կե նա րար մշա կույթ ու (ճշմար տա) պա տում և, ը նդ հա կա ռա կը, զուտ 
մարդ կային հո գու, մտքի, զգաց մուն քի ու զգա յու թյան` թե րի ու նաև թյուր իմա ցա կա-
նու թյան ու նաև նրա ազատ կամ քով ան բա րի ու ոչ-ճշմա րիտ ը նտ րու թյան տկա րու-
թյամբ է ստեղծ վում մշա կույթն ու պատ մու թյունն իրենց անիս կա կան գո յու թյամբ̀  որ-
պես ան բա րի, հո գե կոր ծան ու ոչն չող ան մշա կույթ ու (ս տա) պա տում: 

Պատ մու թյու նը աստ վա ծային նա խա կոչ վա ծու թյամբ ու, ը ստ մարդ կային կա րո ղու-
թյան, նաև իմա ցյալ իր կոչ մամբ̀  հղված է մար դուն` կո չե լով նրան մարդ կային իմա-
ցու թյան այս կեր պով ևս հա սու լի նել Ա ստ ծո ճա նա չո ղու թյա նը, և տե սա կան ու գործ-
նա կան իմաս տա սի րու թյամբ ուղ ղե լով խոր հուր դը, բանն ու գոր ծը̀  հո գին կա տա րե լա-
գոր ծել ու զար դա րել և կյան քը կա յաց նել առա քի նու թյուն նե րով: Ի սկ լի նել առա քի նի, 
ը ստ Խո րե նա ցու, որո շա կիո րեն կն շա նա կի̀  լի նել աստ վա ծա նմանու թյանն ուղ ղորդ-
ված կե ցո ղու թյամբ̀  «առ ի լի նել պատ կեր Աս տու ծոյ»455, մնա լով ու կա տա րե լա-
գործ վե լով այդ կար գում: Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ Ա ստ վա ծա շունչ Մա տյա նում պատ մյալ 
իս կու թյամբ̀  Ա ստ ծո պատ կե րով և նմա նու թյամբ արա րյալ մար դու լի նե լու թյու նը:

 Մարդ կային անձն ու կե ցո ղու թյու նը Ա ստ ծո պատ կե րով ու նմա նու թյամբ արար-
ման ու կյան քի լի նե լու թյան մեջ կար գե լու վե րա բե րյալ տե րու նա կան խոս քում «պատ-
կեր» ասե լով, ը ստ քրիս տո նյա սուրբ հայ րե րի մեկ նա բա նու թյան, հարկ է հաս կա նալ 
ոչ թե կեր պա րան քը, այլ̀  ինք նիշ խան, ազատ կամք ունե նա լը: Ա ստ ված իր բա րե րա-
րու թյամբ մար դուն տվել է` լի նել ազատ կամ քով ու ինք նիշ խան և որ պես այդ պի սին` 
«տեր» լի նել հենց իր ու երկ րային հա մայն գո յա վո րի նկատ մամբ̀  «տեր լի նել»-ն իմա-

455 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6:
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նալ տա լով այն որ պես հենց «հո գա ծու թյուն»: Ա ստ ված` Ա րա րիչ և Տեր ամե նայ նի, իր 
սի րո լիու թյամբ ու բա րե րա րու թյամբ արա րե լով մար դուն Իր պատ կե րով, ան բավ իր 
մար դա սի րու թյամբ ու բա րե րա րու թյամբ նրան տվել է առա վե լա գույ նը̀  լի նել այն պի-
սին, ինչ պի սին հենց Ի նքն է, և ի տար բե րու թյուն Ա ստ վա ծու թյան` է ու թյամբ բա րի 
կա տա րե լու թյու նից, մարդ կային ինք նիշ խան կա մոք ու միայն ը նտ րու թյամբ բա րի 
կա րո ղու թյամբ̀  տեր լի նել իր ան ձին և ամե նայն երկ րին` կե նա գոր ծե լով իր տի
րու թյու նը «հո գա ծու թյամբ»456: 

Իր «պատ կե րով» լի նե լու շնոր հի հետ մեկ տեղ և հենց առնչ վող միաս նու թյամբ̀  Ա ստ-
ված մար դուն արա րել է նաև Իր նմա նու թյամբ, որ պես այդ պի սին իմա նա լի դարձ նե-
լով մար դու̀  Ա ստ ծուն նման վելն ամե նայն առա քի նու թյամբ457, ը ստ մարդ կային 
կա րո ղու թյան, այն է` իմաս տու թյամբ, բա րու թյամբ, գթու թյամբ, նե րո ղամ տու թյամբ, 
քա ջու թյամբ, հե զու թյամբ, խո նար հու թյամբ…: Քան զի աստ վա ծա նմանու թյու նը կա
տա րե լա գոր ծում ու հենց կա տա րե լու թյան է հասց նում մար դու աստ վա ծա պատ
կեր է ու թյու նը: Ի մի բե րե լով վե րոա սա ցյա լը, կա րե լի է ամ րա գրել, որ աստ վա ծա
նմանու թյունն այս կյան քում մարդ կային բնու թյան` առա քի նու թյուն նե րով զար
դա րու թյան ու կար գա վո րու թյան` ի ծնե և ապա` մկր տու թյամբ նո րո գող ու նաև 
ապաշ խա րու թյամբ վերս տին ձեռք բեր վող շնորհ է` վե րըն թա ցու թյուն աստ վա
ծա պատ կեր իր է ու թյան կա տա րե լու թյան և Ա ստ ծո հետ միու թյան: 

Ա ռա քի նու թյուն նե րով «զար դա րյալ» մարդ կային ինք նու թյու նում, կյան քում ու ամե-
նայն ձեռ նարկ նե րում` կա յա նալ, մնալ ու կա տա րե լա գործ վել տի րա կան պատ կե րում և 
այդ կերպ` մարդ կային աստ վա ծա պատ կեր ինք նու թյամբ կե նալն իրա գոր ծե լը Մով-
սես Խո րե նա ցու եր կում ար տա հայտ վում է «առ ի լի նել պատ կեր Տե առն» բա նաձևով: 
Նա հոգևոր հայե ցո ղու թյամբ որ պես այդ պի սին և հենց դրվա տան քի ու աղոթ քի ար-
ժա նի է տես նում Հայոց Պատ մու թյուն գրել իրեն խնդրող Սա հակ Բա գրա տու նուն` 
սրտի խորհր դով, բա նիվ ու գոր ծով իմաս տու թյան կա րի քը գի տակ ցող ու նաև հոգևոր 
այդ ձեռ նար կի հա մար ան հրա ժեշտ հո գա ծու թյու նը հանձ նա ռող ան ձին և մաղ թում` 
մնալ նույն այդ կե ցո ղու թյամբ458: 

Ա հա վա սիկ, աստ վա ծա սեր ու մար դա սեր հա վա տա ցյալ հո գու ուշիմ խո հե մու թյան 
առա քի նու թյամբ զար դար ված բա նա կա նու թյունն է ի զո րու̀  լի նել իմաստն 
իր ուղիղ դրված քով տե սա նող ու ըն կա լող մտա ծո ղու թյամբ` որ պես ունա կու
թյուն և ուրեմն` իմաս տուն մտա ծու թյամբ` որ պես կա տա րում, և հոգևոր այս 
կար գա վո րու թյամբ է, իս կո րեն առա քի նա ցյալ, մար դը հաս տատ վում աստ վա ծա-
նմանու թյան ուղու մեջ̀  հա րա զատ ու հա վա տա րիմ մնա լով աստ վա ծա պատ կեր իր 
կոչ մա նը, և ըն կա լու նակ դառնում ու հենց ըն կա լում պատ մու թյան իմաս տու թյուն:

33. «Մարդ - աշ խարհ» հա րա բե րակ ցու թյու նում նկա տե լի է դառնում մի զար մա
նա լի ու բա րեն շա նակ հնա րա վո րու թյուն, ուղի ու հենց կար գա վո րու թյուն` մարդ-

456 Տե՛ս Иоанн Златоуст, Беседы на Книгу Бытия, М., 1993, հ. 1, էջ 62, 68, 69:
457 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 69:
458 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 5 և 6:
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կային ինք նու թյան հո գե կե ցույց կյան քի: Նյու թե ղեն ու ան ցո ղիկ բնու թյուն ունե ցող 
այս աշ խար հում, որում և̀  այս կյան քում, իմաստ ու մշա կույթ ստեղ ծող մարդ կային 
սե ռի մաս նակ ցու թյամբ, որում և̀  բա րու կամ ան բա րու մարդ կային ը նտ րու թյամբ, գի-
տու թյամբ, խոս մամբ ու գործ մամբ, աշ խար հի լի նե լու թյու նը կա յա նում է իս կա կան 
և-կամ անիս կա կան գո յու թյամբ: Մարդն աշ խար հում իր հոգևոր լի նե լու թյան հա
մար տե սա նում է նաև կա րիք ու կա րի քա վո րու թյուն պատ մու թյան և ստեղ ծում 
այն որ պես «աշ խար հի» իրա դար ձու թյան` ժա մա նա կի ըն թաց քում կա յա ցող 
իս կու թյան որ պես իմաստ բա ցա հայ տու թյուն և այդ իմաս տում հնա րա վոր ու 
կե նա րար, այդ կերպ նաև` իս կո րեն նախ ընտ րե լի խոր հուր դի ու հենց իմաս
տու թյան տե սա նու թյուն: Ա ստ վա ծայի նի հայտ նու թյու նը, ը ստ պատ մի չի̀  հա սո ղու-
թյան հետ մեկ տեղ նաև աս ման կա րո ղու թյան, ըն թեր ցող և-կամ ունկն դիր մարդ կային 
բա նա կան հո գու հաս կաց ման սի րուն մա տու ցե լու և ուշիմ մտքին ի տես կա ցու ցա նե լու 
կո չու մը հիմ նա րար է պատ մու թյան որ պես «ի՞նչ» գո յու թյան, այ սինքն` պատ մու թյան 
իդե այի ու ը ստ այդմ` կեր պա ցյալ «պատ մե լի քի» հա մար, որ և կբա ցո րոշ վի հա ջորդ 
են թա վեր նա գրում: Սա կայն, այն հիմ նա րար է պատ մու թյան որ պես «ի՞նչ» գո յու թյանն 
ադեկ վատ` պատ մու թյան «ինչ պե՞ս» գո յու թյան հա մար ևս: 

Ըստ ս. Մով սես Խո րե նա ցու, հար ցա դրել պատ մու թյան գո յու թյուն և հաս
կա նալ ու մեկ նո րո շել պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյան գո
յու թյան իմաստ, կն շա նա կի̀  հաս կա նալ մարդ կային ինք նու թյու նը, կյանքն ու 
մշա կույթն առ Ա ստ ված առինք նող և իրենց ճշմա րիտ կո չու մի ու իս կու թյան 
մեջ է աց նող կե նա րար ու հո գե կե ցույց իմաս տու թյան խոր հուրդ: Այս տե սա կե-
տից Խո րե նա ցու հայե ցա կար գում պատ մու թյան գո յու թյունն ի հայտ է բեր վում 
աստ վա ծա բա նող առաձ նա հատ կու թյամբ, որի մի ջո ցով մարդն ըն կա լում է պատ
մու թյան իմաս տու թյու նը և հոգևոր, առա քի նո րեն կար գա վոր կե ցո ղու թյան ձեռք 
բեր մամբ̀  հաս տատ վում աստ վա ծա նմանու թյան ուղու մեջ: Ար դարև, Մով սես Խո
րե նա ցու պատ մու թյու նը հոգևոր պատ մու թյուն ու գի տու թյուն է և միայն այդ
կերպ է այն իմաս տա սի րող, որում նաև` աստ վա ծա բա նող պատ մու թյուն:

 Մարդ կու թյու նը կամ մարդ կային ինք նու թյու նը պատ մու թյան մի ջո ցով մարդ կանց 
կյան քի փոր ձա ռու թյու նից իմաս տու թյան ներկրթյալ ըն կա լու թյամբ ևս մեկ հնա րա վո-
րու թյուն ու օ ժան դա կու թյուն է ձեռք բե րում` իրա գոր ծել իր կոչ մա նը հա մա պա տաս-
խան լի նե լու թյուն, աստ վա ծա պատ կեր ու աստ վա ծա նման իր մարդ կային ինք նու թյան 
կա տա րե լա գործ վող կա յա ցում: Հաս կաց ման ձգ տող և գի տու թյան «ու սում նա
սէր» բա նա կան հո գին պատ մու թյամբ ևս աշ խար հը վե րա կեր պում է իմաս տի և 
խորհր դա ծու թյամբ` դրա նում վե րա հա սու լի նում իմաս տու թյան խորհր դի, այս
կերպ և` ինքն իսկ կա տա րե լա գործ վում իմաս տու թյան, որով և` մեղ քի ու մո լու
թյուն նե րի ամե նայն կա պանք նե րով կաշ կանդ ված, ան սեր ու ան բա րի իր գո յու
թյու նից` բացար ձա կու թյան ու սի րով առա քի նա ցյալ ու պար կեշ տա ցյալ̀  աստ
վա ծա նման գո յու թյան և որ պես այդ պի սին` հոգևոր սի րով Ա ստ ծուն միու թյան: 

Աստ վա ծա բա նող տե սա կան և գործ նա կան իմաս տա սի րու թյան այս նշա
նա կա լիու թյամբ է տես նում և այդ կերպ` ներ կա ու ակ տուալ դարձ նում իր 
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պատ մու թյու նը` խո նար հու թյան հո ժա րա կամ իրենց ը նտ րու թյամբ որ դեգր վող 
ու իմաս տու թյան ուսա նու թյուն փա փա գող և ներկրթյալ̀  որ պես կեն սա կերպ 
ապ րող յու րա քան չյուր ան ձանց և հենց հայոց ազ գի հա մար սուրբ ու իմաս
տուն հայր Մով սես Խո րե նա ցին:

2. Պատմական գոյավորը. պատմությունը որպես պատմելիք, 
պատմվածություն և պատմվողություն

 Սա աստ զորդ ւոցն Ա րա մե նի,
Զծնն դոցն Թոր գո մի 
Եւ զցե ղիցն Յա բե թի
 ԶԱս քա նա զե անն Պարթևի:

Ճշ մար տա պէս ազ գա բա նէ 
Եւ ի սմա նէ յայտ երևի 
Եւ որ չա րե աց գործ և բա րի
 Սո վաւ այն մեզ հրա տա րա կի:

  Գ րի գոր Տղա459

«Պատ մա կան ան ցե ալն իւ րա քան չիւր ազ գի 
վե հա գոյն հարս տու թիւնն է, իսկ ամե նայն ազգ 
կա յուն է, եթե նո րա ան դամ նե րը գի տաստ են 
իւ րե անց պատ մա կան ան ցե ա լին և շա րու նա
կում են մեկ անընդ հա տու թիւն պահ պա նել ան
ցե ա լը ներ կայով ապա գային թող նե լու»: 

Ար շակ Տեր-Մի քե լե ան460

 
1. Ինչ պես և կան խանշ վեց նե րա ծու թյու նում, «պատ մու թյուն» գո յա վո րի որ պես 

այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը հաս կա նա լու և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շե լու հա-
մար հնա րա վոր ու նախ ընտ րե լի է որո նու մի խնդրա կար գը և ուղին կազ մա կեր պել 
ը ստ Դա վիթ Ան հաղ թի չորս հար ցե րի̀  «գո յու թյուն ունի՞ արդյոք», «ի՞նչ է», «ինչ պի-
սի՞ ինչ է», «ին չի՞ հա մար է »461: Ա ռաջ նային այն հար ցը, թե` «գո յու թյուն ունի՞, արդյոք, 
պատ մու թյու նը» և նրա հետ մեկ տեղ ու հա ջոր դա կան մյուս հար ցը, թե` «ե թե գո յու-
թյուն ունի, ապա` ինչ պե՞ս գո յու թյուն ունի պատ մու թյու նը», քննարկ վեց նա խորդ են-
թա վեր նա գրում: Աստ` Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունում 
«պատմություն» գոյավորի կամ գոյողի (сущее) իսկության բացորոշմանը նպա տա-

459 Գրիգոր Տղա, Տեառն Գրիգորիսի կաթողիկոսի հայոց, որդւոյ եղբաւր տեառն Գրիգորիսի 
եւ Ներսիսի` ասացեալ բան պիտանի ի խնդրոյ Հեթմոյ Սեւաստոսի – Բանաստեղծություններ և 
պոեմներ, Եր., 1972, էջ 207:
460 Տեր-Միքելեան Ա., Հայաստանեայց Եկեղեցին եւ Բիւզանդական ժողովոց պարագայք, Մ., 1892, 
էջ Ա:
461 Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփա յականք, Եր., 
1980, էջ 29: 
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կամետ քննության ենթակա հարցաշարն իր զատորոշ ու ներքուստ կարգավոր հե-
տևողականությամբ հետևյալն է. «ինչպիսի՞ գոյավոր է պատմությունը», «որպես 
«ի՞նչ է» կայանում պատմությունը» կամ` «ի՞նչ է», «ինչպիսի՞ ինչ է» և «ինչի՞ համար 
է պատմությունը»: Այս կերպ հար ցա դրե լով, հնա րա վո րու թյուն ու իմաս տային տե սա-
դաշտ է ըն ձեռնվում հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել պատ մա կան գո յա վո րը: 
Ի սկ ի՞նչ ասել է` «պատ մա կան գո յա վոր» (историческое сущее) և-կամ «պատ մու թյու-
նը որ պես գո յա վոր» (история как сущее): «Պատ մա կան գո յա վո րը» կա րե լի է բա ցո-
րո շել որ պես` 

ա) ըստ պատմիչ-հեղինակի կողմից պատմության իդեայի մտահայեցման ու 
սկզբունքային դիտավորության, սիրո փափագի ու նախատեսության` պատ մե լիք,

բ) ըստ պատմիչի սիրո ջանքի, կարողության ու պայմաններով առձեռն 
հնարավորության` պատմ ված,

գ) հեղինակին ժամանակակիցների ու նաև սերունդների ընթերցանության հերմե-
նևտիկական իրադրությունում, ըստ ընթերցողի բացության ու իմաստըն կալության` 
ընթերցանության ներկայում  պատմ վող բո վան դա կու թյուն:

«Պատ մա կան գո յա վո րի» այսկերպ քննո ղա բար ճշգր տող տար րո րո շու մը սկզբուն-
քային ան հրա ժեշ տու թյուն է, քան զի ամե նայն պայ ման նե րում չէ, որ հե ղի նա կի 
«պատ մե լի քը» նույ նա նում է տեքս տում բուն «պատմ վա ծին»: Ա մե նայն «ա սե լիք» 
ևկամ «պատ մե լիք» չէ, որ իր բո վան դակ իմաս տով ու նաև նշա նակ ցու թյամբ 
դառնում է ևկամ հնա րա վոր է, որ դառնա «պատմ ված»: Առ հա սա րակ, «պատ-
մե լի քը» ավե լին է, քան բուն «պատմ վա ծը»: Խո րե նա ցին հա ճախ լիո վին ը նդ հա տում 
է իր ասե լի քը̀  եր բեմն կար ճե լով իր պատ մու թյան հա մար է ա կան նկատ վողն ան գամ, 
հե տա գա եղե լու թյուն նե րի մա սին ևս իր պատ մե լի քին անց նե լու և երկն անա վարտ 
չթող նե լու, այլ̀  ավար տի բե րե լու հո գա ծու թյամբ, իսկ եր բեմն իր բուն դի տա վո րու-
թյա նը հետևե լու̀  համայն մարդկության պատմության համատեքստում հայոց 
ճյուղի պատմությունը հյուսելու մտադրությամբ  «զի առա ջի կայս մեր եր կար է 
գործ, և ժա մա նակ մահ կա նա ցուաց սուղ և ան հայտ»462: Պատ մա հայրն իր եր կում այլ 
պատ միչ նե րի մա տյան նե րում միև նույն եղե լու թյու նը տար բե րա բար պատ մե լու խնդի-
րը քննե լը և թե ինչ խոր հե ցին նրանք այդ կերպ գրե լով, նրանց կար ծիք նե րի պատ-
ճառնե րը բա ցա հայ տե լը դի տե լով ան հրա ժեշտ ու հենց «օ րէն», որ պես «պատ մե լիք», 
իր պատ մու թյան մեջ հյու սե լու, որ պես զի ըն թեր ցո ղին պարզ լի նի նույն այդ «ի րաց և 
գոր ծոց» ճշմար տա պա տու մի իր ը նտ րու թյունն ու չա փա նի շը և բազ միցս իրա գոր ծե լով 
այդ «օ րե նը» իր պատ մու թյան մեջ, այ նուա մե նայ նիվ, եր բեմն նաև գրում է` «վասն եր-
կա րու թե ան առա ջի կայ գոր ծոյս` այ լում տեղ ւոյ և ժա մա նա կի զայ սո սիկ թո ղե ալ, հատ-
ցուք աս տա նօր զբանս»463: 

Անս տույգ կան խա դրույթ է նաև տեքս տում «պատմ վա ծի» նույ նա ցու մը «պատմ-
վո ղին»: Քան զի «պատմ վա ծը» այն է, ին չը պատմ վել է հե ղի նա կի ներ կա յում և ամ-

462 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 28:
463 Նույն տեղում, էջ 14:
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րագր վել տեքս տում, և այն հե ղի նա կային մե նա խո սու թյուն է` հղված ըն թեր ցո ղին: 
Ի սկ «պատմ վող» սկզբուն քո րեն հնա րա վոր է ան վա նել միայն այն, ին չը տեքս տով 
իսկ պատմ վում է ըն թեր ցո ղին` ար դեն նրա ներ կա յում և հենց յու րա կերպ նրա բա ցու-
թյա նը, և այն լոկ տեքս տում ամ րագր ված հե ղի նա կային մե նա խո սու թյու նը չէ: Ը ստ 
Հ.-Գ. Գա դա մե րի և Պ. Ռիկյո րի, ըն թեր ցո ղին «պատմ վող» իմաս տը «գործ վում» կամ 
«հյուս վում» է եր կուս տեք մաս նակ ցու թյամբ̀  և՛ տեքս տից ըն թեր ցո ղին դի մող ավան-
դու թյամբ (преданием)` բուն «պատմ վա ծով», և՛ ըն թեր ցո ղի հոգևոր փոր ձա ռու թյու-
նից` տեքս տում «պատմ վա ծի» («աս վա ծի») առն չու թյամբ հայ տո րոշ վող և նրան իսկ 
նշա նակց վող ու միա հյուս վող բա նա խո սու թյամբ: Հարկ է նկա տի ունե նալ, որ հեր
մենև տի կա կան իրա դրու թյու նում հաս կաց ման ձգ տող անձն իր յու րո վի բա
ցու թյամբ ու կա րո ղու թյամբ նույն պես մաս նա կից է տեքս տից ևկամ տեքս տով 
իրեն ներ կա յա ցող իս կու թյան կա յաց մա նը, իրեն «պատմ վող» իմաս տի գո յաց
մա նը464:

2. Հարցադրության ու հասկացման այս ուղին, որում պատմությունը որոշարկվում 
է որպես «պատմական գոյավոր», և սա էլ իր հերթին հասկացվում ու մեկնողաբար 
բացորոշվում է որպես «պատմելիք» և ապա` «պատմված» ու հենց «պատմվող» 
բովանդակություն, ըստ իս, իր դիտավորությանը և ըստ այդմ` կերպարանմանն ու 
կատարումին կարող է հասանել միայն, եթե կայանա բուն կո չումն ու իս կու թյու նը 
ամե նայն խորհր դա ծու թյան` լի նել խորհր դա ծու թյուն առ իմաս տու թյուն: Արդ̀  
մենագրության խնդրո նյութ` Խորենացու պատմական երկից ուսումնասիրության, 
հասկացման ու մեկնորոշման ենթակա «անելիքը», այն է` իր էական բաղա դրա-
տարրերի միասնությամբ պատ մու թյունամ բող ջի իս կու թյու նը հայ տող իմաս
տի ու իմաս տու թյան որո նու մը և, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, բա ցո րո շու-
մը, որ և միայն, որ պես «ամ բողջ», կա րող է ճշմար տել «մա սի»̀  «պատմական 
գոյավորի» հարցադրումն ու իսկությունը հայտող իմաստ-պատասխանը, այդկերպ` 
հնարավորություն ընձեռելով այս ենթավերնագրի դիտավորություն սահմանել ու 
բանաձևել̀  «պատմական գոյավորի առանձնահատկությունների բացահայտումը»: 
Եվ ըստ իս, իմաստության «ուսումնասէր» ու հասկացման ձգտող յուրաքանչյուր 
ընթերցողի ու առավել ևս հետազոտողի բուն ու հենց նախընտրելի նպատակն է, 
ավելի ճիշտ` հենց նպա տա կը պե՛տք է լի նի̀  հաս կա նա լով կոնկ րետ տեքս տում 
և-կամ տեքս տով «աս վո ղը», վե րամ տա ծե լով Մով սես Խո րե նա ցու միտ քը, ան հրա-
ժեշ տու թյան դեպ քում եր բեմն նույ նիսկ շա րու նա կե լով ու լրաց նե լով մտքի շար
ժը դե պի իր կա տա րու մը, այ սինքն` իր կա տա րու մի լրու մին բե րե լով հե ղի նա
կային մտքում ներ կա իմ պուլ սը` դե պի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս
տը, ինչ պես և այլ հե ղի նակ նե րի պատ մա կան աշ խա տու թյուն նե րի հե տա զո տու-
թյան պա րա գա յում, աստ` Հայոց Պատմահոր «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության 

464 Հերմենևտիկական այս իրողությունը խորությամբ ուսումնասիրված է Հ.-Գ. Գադամերի «Իսկու-
թյուն և մեթոդ» աշխատությունում (տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփա յական 
հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 97-149):
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հետազոտությամբ ևս` հա սու լի նել պատ մու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաս
տու թյան խորհր դին:

3. Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ Մով սես Խո րե նա ցու եր կում ու պատ մա գի տա կան հայե ցա-
կար գում «պատ մա կան գո յա վո րի» («պատ մե լի քի», «պատմ վա ծի» ու «պատմ վո ղի») 
իս կու թյու նը հայ տող իմաստն ու իմաս տու թյան խոր հուր դը: Տար բեր պատ միչ ներ և 
նրանց եր կեր զա նա զան վում են իրեն ցում «պատ մե լի քի» ու նաև «պատ մու մի կեր պի» 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Ա ստ` հետևո ղա կան հար ցա դրու թյամբ ուսում նա սի րու-
թյան են թա կա է, թե ո՞րն է Խո րե նա ցու եր կում «պատ մե լի քի» առանձ նա հատ կու թյու-
նը, այն որ պես այդ պի սին է աց նող ու նրա նում իսկ պա հյալ խոր հուր դը: Ի ՞նչ իմաստն 
ու ի՞նչ խոր հուրդն է կա ցու ցա նում նրա «պատ մե լի քը» որ պես այդ պի սին: 

Ըստ քրիս տո նե ա կան վար դա պե տու թյան, մարդ կային կյան քի ու մշա կույ թի եղե-
լու մը բաղ կաց նող ամե նայն «իրք և գործք» ամենևին էլ ան նպա տակ և-կամ ինք-
նան պա տակ չեն հենց իրեն ցում, այ սինքն` իրենց որ պես այդ պի սին գո յու թյու նում, և՛ 
կյան քի ու գո յու թյան կո չող̀  սկզբնա րար ներ քին իրենց շար ժում, և՛ կա յաց ման ըն
թաց քում, և՛ ար դյուն քում: Պատ մու թյան գո յու թյու նը̀  և՛ որ պես այս կյան քի եղե լու-
մի հաս կաց ման ու պա տու մա կերպ հյուս մամբ̀  մեկ նո րոշ ման ձգ տող գի տու թյուն, և՛ 
ինքն իսկ որ պես մարդ կային գործ, նույն պես ան նշա նակ չէ: Ը նդ հան րա պես` պատ-
մու թյու նը և մաս նա վո րա պես` հայոց պատ մու թյու նը գո յու թյան և-կամ կյան քի է կոչ-
ված ամենևին ոչ-ակ ցի դեն ցիալ (ոչ-պա տա հա կան) նշա նա կու թյամբ: Ը ստ Մով սես 
Խո րե նա ցու, և՛ պատ մա բա նը, և՛ հենց պատ մու թյունն ինք նին ունեն և նախ ընտ րե լի 
պի տո յա կա նու թյամբ պետք է ունե նան դի տա վո րու թյուն, որի է ա կան ու հենց բաղ կա-
ցու ցիչ առանձ նա հատ կու թյուն նե րը բա ցո րոշ վե ցին նա խորդ գլ խում: Ար դարև, պատ-
մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` նրա հայոց պատ մու թյու նը և այն որ պես այդ պի սին է աց-
նող բուն «պատ մե լիքն» ու հենց «պատմ վա ծը», ը ստ այդմ` նաև ըն թեր ցո ղի ներ կա-
յում «պատմ վո ղը», ան նպա տակ կամ ինք նան պա տակ չեն: Մարդ կային ինք նու թյան ու 
ազ գե րի կյան քում պատ մու թյան գո յու թյունն արժևոր ված է և ունի իմաստ: Եվ 
պատ մու թյունն իմաս տա վոր վում ու արժևոր վում է հե ղի նա կի ու նաև այ լոց կող մից 
իրե նում «պատ մե լի քի» և հենց «պատմ վող» բո վան դա կու թյամբ: 

Աս վեց, որ պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իմաս տը ևկամ իմաս
տա լի գո յու թյու նը իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լու թյունն է: Պատ մու-
թյունն ունի իմաստ և ունայն ու իմաս տա զուրկ չէ նրա գո յու թյու նը մի միայն իր կոչ-
մա նը հա մա պա տաս խան գո յու թյան պա րա գա յում: Պատ մու թյան` ը ստ իր կոչ ման 
գո յու թյունն է, որ ինքն իրե նում ունե նա լով իր իս կու թյու նը, որ պես այդ պի սին` 
պատ մու թյան իս կա կան ու հենց սե փա կան և ոչ թե իր իս կու թյու նից օ տա րա
ցած ու այ լա կերպ ված անինք նա կան գո յու թյուն է: Ի սկ պատ մու թյան, ը ստ իր 
կոչ ման, գո յու թյու նը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ̀  նրա իդեայի կեր պա րա նումն ու բուն կա-
տա րու մը: Եվ պետք է ասել, որ պատ մու թյան կեր պա րա նումն ու կա տա րու մի նա խա-
պատ րաս տումն իրա գործ վում է պատ մա հե տա զո տա կան փու լում` պատ մա կան 
աղ բյուր նե րից ու նաև կյան քի ներ կա իրո ղու թյուն նե րից` բուն պատ մե լի քի «խնդրո 
նյու թի»̀  նշա նա կա լի եղե լու թյուն նե րի առանձ նաց մամբ և դրան ցում «խնդրո բա նի», 
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այ սինքն` այդ իսկ նշա նա կա լիու թյան և որ պես այդ պի սին` հենց իս կու թյու նը հայ տող 
իմաս տի ու իմաս տու թյան խոր հուր դի հաս կաց մամբ: Ի սկ ար դեն պատ մու թյան բուն 
կա տա րու մը̀  պատ մա շա րա դրան քի կամ պատ մու մի փուլն է, քան զի չկա պատ մու
թյուն` առանց պատմ վա ծու թյան:

 Պատ մու թյան իդե այի իր դի տա վո րու թյու նը (մ տո վի տե սա նու մը) և իմա ցյալ այն 
կո չու մը, որին իր եր կում ու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում հա սու է Խո րե նա ցին, 
որ պես ոչ միայն մտո վի տե սա նում, այլև պատ մու թյան բուն իդե ային` սի րո նվի րում 
ու իրե նում այդ իդե այի ներ կեր պա վո րում, հիմ նո րոշ ու է աց նող է նաև «պատ մե լի քի» 
հա մար: Եվ որ պես «պատ մե լիք» է կյան քի կոչ վում ոչ ամե նայն իրո ղու թյուն նե րի և ոչ 
էլ դրանց ամե նայն աս պեկտ նե րի, կող մե րի ու ման րա մաս նե րի իս կու թյու նը հայ տող 
իմաստ ներ, այլ̀  առ կա է որո շա կի ը նտ րու թյուն: Իր երկում բովանդակյալ «պատ մե-
լի քի» խնդրում ընտրության մասին հայտնում է ինքը̀  Պատմահայրը. «որ չափ կա րա-
ցե ալ ի բազ մացն ը նտ րե ալ բա նից` կար գե ցաք»465:

4. Մով սես Խո րե նա ցու ստեղ ծա գոր ծա կան ժա ռան գու թյան ուսում նա սի րու թյա նը 
նվիր ված մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյունում բա նա սեր ու պատ մա բան-աղ բյու րա-
գետ նե րի և ոչ միայն նրանց սկզբուն քային գի տա կան որո նում նե րի դի տա վո րու թյու-
նում ու նաև կա տա րու մի մեջ, աշ խա տու թյուն նե րում և գի տա կան եր կե րի նկատ մամբ 
ակն կա լի քում վա ղուց ի վեր ու մինչև ցայ սօր հե տա զո տու թյան է ա կան խնդիր է ներ կա-
յա նում նրա պատ մա հայե ցո ղու թյան և պատ մու թյան բուն բո վան դա կու թյան հա մար 
նշա նա կա լի աղ բյուր նե րի, ինչ պես նաև այդ իսկ նշա նա կա լիու թյան որ պի սու թյան 
բա ցա հայտ ման խնդի րը: Եվ աստ` հարկ է որ պես է ա կա նո րեն նշա նա կա լի սկզբունք 
ամ րա գրել, որ ստեղ ծա գործ ան ձի ինք նու թյան, մտքի ու կյան քի իս կու թյու նը և 
դրանց որ պես այդ պի սին գո յու թյու նում կեր պա ցյալ իմաս տու թյու նը բա ցա հայ տե լու 
հա մար աղ բյուր նե րի ու ազ դե ցու թյուն նե րի հե տա զո տու թյու նը կա րող է ունե-
նալ լոկ մաս նա վոր ու առանձ նա կի նշա նա կու թյուն: Աղ բյուր նե րի ու ազ դե ցու թյուն նե րի 
բա ցա հայ տու թյու նը չի կա րող ունե նալ ուսում նա սիր վող ան ձի ինք նու թյունն ու կյանքն 
իրենց որ պի սու թյամբ է աց նող և ուրեմն` է ա կան ու հիմ նո րոշ նշա նա կու թյուն:

Հ նա րա վոր չէ իս կու թյամբ հաս կա նալ ու բա ցա հայ տել ստեղ ծա գործ մտա
ծո ղի հա յացք նե րը, սոսկ բա ցա հայ տե լով ազ դե ցու թյուն նե րը: Հնա րա վոր չէ 
մտա ծո ղի մտա հայե ցո ղու թյունն ու հայեց վո ղի որ պի սու թյու նը հայ տող գի տե լիքն 
այդ ազ դե ցու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված դի տար կե լով` հան գեց նել լոկ այդ ազ դե-
ցու թյուն նե րին: Այ նինչ, մաս նա գի տա կան քննար կում նե րում ու զրույց նե րում, եր բեմն 
նույ նիսկ հա ճախ, հայտ նա բաց և-կամ քո ղա ծածկ հնչում են տե սա կետ ներ, թե Մով-
սես Խո րե նա ցու բուն տե սա կե տը կա րե լի է պար զել, բա ցա հայ տե լով նրա հա յացք նե-
րի պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը նախ կի նում ու նաև այդ ժա մա նա կաշրջա նում հայտ նի 
կրո նա կան` ոչ-ք րիս տո նե ա կան ուս մունք նե րի, օ րի նակ` զրա դաշ տա կա նու թյան և-կամ 
միհ րա կա նու թյան, կամ` ոչ-ուղ ղա դա վան, օ րի նակ` քաղ կե դո նա կա նու թյան, կամ` 
իմաս տա սի րա կան, օ րի նակ` նոր-պ լա տո նա կա նու թյան, կամ` քա ղա քա կան և կամ` 

465 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 22:
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այլ բնույ թի ը մբռ նում նե րի ու կողմ նո րո շում նե րի ազ դե ցու թյամբ, թեև այդ պի սի կան-
խո րո շու թյամբ պայ մա նա վոր վա ծու թյան ատ րի բու ցիան, ը ստ է ու թյան, սոսկ կան խա-
դրույթ է և հենց ոչ ճշմա րիտ կան խա դա տու թյուն:

 Մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի որ պես այդ պի սին լի նե լու թյու նում կեր
պա ցյալ իմաստն ու իմաս տու թյու նը ան հնար է և սխալ̀  հան գեց նել այդ ազ դե
ցու թյուն նե րին ևկամ բա ցա հայ տել դրան ցով: Հնա րա վոր չէ հե ղի նա կի միտ քը, 
տեքս տում և-կամ տեքս տով աս վա ծը, դրան ցում հայտ նյալ իս կու թյունն ու իմաս տու-
թյան խոր հուր դը ճշմար տու թյամբ բա ցա հայ տել, հե տա զո տա կան որո նու մը կազ մա-
կեր պե լով և հնա րա վոր եզ րա կա ցու թյուն նե րի սպա սումն ու բա ցո րո շումն իրա գոր-
ծե լով` զուտ և-կամ առա վե լա պես մնա լով նրա հո գու և մտքի կրթու թյան հա մար են-
թա դրա բար կամ վա վե րա գրա բար հաս տատ վա ծու թյամբ նշա նա կա լի կեն սաշ խար-
հային, որում և̀  մշա կու թային, մի ջա վայ րի և ուրեմն` նրա ստեղ ծա գոր ծա կան կյան-
քում հնա րա վոր և-կամ ակ տուալ ազ դե ցու թյուն գոր ծած աղ բյուր նե րի ուսում նա սի րու-
թյամբ բաց վող տե սա դաշ տի կար գում ու ծի րում:

 Մար դու ինք նու թյունն ու կյան քը սոսկ ազ դե ցու թյուն նե րը չեն, այլ̀  առա
վե լա պես իր ը նտ րու թյու նը: Մտ քի այս բա նաձևը կա րե լի է նաև ամ րա գրել բա-
ցո րոշ ներ կա յաց նե լով ազ դե ցու թյան բո լոր հնա րա վոր գոր ծոն նե րը: Մար դու ինք
նու թյունն ու կյան քը սոսկ ազ դե ցու թյուն նե րը չեն` ար տա քին իրաց, գոր ծոց 
ևկամ այլ ան ձանց, այլ̀  առա վե լա պես իր կա տա րած ը նտ րու թյու նը: Խո րե նա-
ցին ներկրթյալ էր իմաս տու թյան այս խոր հուր դով, որ և հայտ նի է «Գիրք Պի տոյից» 
եր կի «Պէտք բա նա կանք»-ի երկ րորդ օ րի նա կից: Մար դու ինք նու թյու նը պար զե լու 
հա մար միշտ հարց նում են, թե որ տեղ են նրա գան ձե րը466, այն, ինչն այն չափ սի րե լի 
է ան ձին, որ և իս կո րեն գանձ է նրա հո գուն, որում իսկ կա րե լի է գտա նել նրա սիր-
տը և գո յու թյան արժևո րու մը, կյանքն իմաս տա վո րող, ուղ ղոր դող ու կա յաց նող̀  սր տի 
խոր քից բխող բո վան դակ սի րո նվի րու մը և այդ կերպ` սր տի խորհր դի, մտքի, խոս քի, 
գրի ու գոր ծի̀  սի րով առա վել ու կա տա րյալ միաս նու թյամբ, բուն ը նտ րու թյունն 
ու կա տա րու մը ինք նու թյան, կյան քի ու տա րաբ նույթ մշա կու թաս տեղծ գոր ծու նե ու-
թյան: Խո րե նա ցու եր կում պատմ ված ամե նայն իրո ղու թյուն նե րի իս կու թյու նը հայ տող 
իմաստ նե րի բուն նշա նա կե տը, պատ մե լիք հոգևոր «աղն» ու մի ջու կը մարդ կային ու 
կոնկ րե տո րեն հայոց ինք նու թյան առա քի նա կարգ գո յու թյան և կյան քի բա րե
կար գու թյան նպա տա կա մետ գոր ծե րի «հոգևոր գան ձե րի» ցու ցա նումն է: Եվ Պատ-
մա հայրն ինքն իսկ կա մե նում է մարդ կային և հենց հայոց ինք նու թյու նը, ը նդ հա նուր 
կեն սա կարգն ու անձ նա վո րյալ կեն սա կեր պը̀  «ներ քինն» ու «ար տա քի նը», հո ժա րա-
կա մու թյունն ու ը նտ րու թյու նը, սր տի խոր հուրդն ու բուն իդե ան մտա հայե ցող դի տա-
վո րու թյու նը և ը ստ այդմ` կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը կրթել իր եր կով «պատ մե-
լիք» «հոգևոր գան ձե րի» խոր հուր դով: Այդ նկա տե լի է հոգևո րու թյամբ կրթան շա
նակ «գան ձեր» իրեն ցում ներ հայ տող առա քի նի ան ձանց ու գոր ծե րի և որ պես կե նա-
րար ար դյունք̀  հայոց հոգևոր ինք նու թյան ու կյան քի բա րե կար գու թյամբ «փա ռա վոր 
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ան ցյա լը» և դրա հետ մեկ տեղ̀  մո լու թյուն նե րով գեր ված ու կա պանք ված ան ձանց ու 
արա տա վոր գոր ծե րի և որ պես կոր ծա նա րար հետևանք̀  ան կումն ու զր կան քը ներ կա-
յաց նող, միա հյու սյալ այդ ամե նում հենց բա րեն շա նակն արժևո րող և այդ բա րեբ-
նույթ իմաստ նե րով ու դրան ցում ներ կա իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րով կա պա կից ու 
ի կա տար հա սու ցյալ պատ մու թյամբ: Խո րե նա ցու այդ կերպ պատ մու թյամբ և նրա նում 
մեկ նո րոշ մամբ ըն թեր ցող նե րի հոգևոր փոր ձա ռու թյու նը (սր տի խոր հուր դը, զգաց-
մուն քը, միտքն ու կամ քի հո ժա րու թյու նը) հա ղորդ ու ըն կալ դարձ նե լով այդ «հոգևոր 
գան ձե րին», իրա գործ վում է նրանց` հո գով ներկրթու թյունն ու մաս նակ ցու թյու նը 
առինք նող եղե լու մին և նրանց` հենց կյան քով պատ րաս տու թյու նը այդ հոգևոր գան ձե-
րով ուսյալ իմաս տու թյան շա րու նա կա կան ներ կա յա գործ մա նը:

 Մար դու ինք նու թյու նը, ինչ պես նաև նրա հա մար որ պես նախ ընտ րե լիո րեն պի տո-
յա կան տե սա նե լի̀  մարդ կային կամ ազ գային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու հա մայնն 
իրե նում բո վան դա կող կյան քի նպա տա կային իս կու թյու նը̀  կյան քի իմաստն ու ուղե-
ցույ ցը, որի որոն մա նը, բա ցա հայ տու թյանն ու սր տի խոր քում որ պես կյան քի խա րիսխ 
գտա նե լուն իր ձգտ ման ու փա փա գի բո վան դակ սի րով ուղ ղորդ ված է ան ձի հայե ցող 
ու տե սա նող հո գու «աչ քը» և, ը ստ կա րո ղու թյան, սի րո ջան քը, տք նու թյունն ու հա-
սո ղու թյու նը, ամենևին էլ կեն սաշ խար հային ու մշա կու թային մի ջա վայ րի, որում նաև 
կրթա նյութ գրա կան աղ բյուր նե րի, իրենց հնա րա վոր և-կամ իրա գործ ված ազ դե ցի-
կու թյամբ, բո վան դակ թե լա դրու թյու նը և-կամ պայ մա նա վո րու թյու նը չէ, այլ̀  առա վե-
լա պես ու իս կո րեն իր հո գու և մտքի̀  ի սր տե ը նտ րու թյու նը: Քան զի սոսկ ազ դե
ցու թյամբ որո շար կե լի է ինք նու թյան անա զա տու թյու նը: Ի սկ ինք նու թյան ու 
կյան քի առ կա տա րե լու թյուն նախ ընտ րե լի ու բա րե կարգ ըն թաց քի ու կա յաց
ման ազա տու թյան հա մար ան հրա ժեշտ ու հիմ նո րոշ է ը նտ րու թյան հնա րա վո
րու թյունն ու հոժարակամ կա տա րու մը: 

Աս վա ծը վե րա բե րում է յու րա քան չյուր մար դու և առա վել ևս` ան կեղ ծո րեն 
հավատա ցյալ, բո վան դակ ան ձով ու զո րու թյամբ, սր տով, հո գով, մտքով ու բո վան-
դակ կյան քով առ Ա ստ ված և առ Ին քը̀  Ճշ մար տու թյուն ու Ի մաս տու թյուն, առինք նող 
իմաս տա սե րին ու պատ մա բա նին, որ պի սին տե սա նե լի է և միշտ կա րող է տեսա-
նելի լի նել Պատ մա հայր Մով սես Խո րե նա ցին: Կա րե լի է (և հարկ է) միայն ավե լաց-
նել, որ իմաստուն և սուրբ Պատ մա հայ րը այդ կերպ իր ը նտ րու թյամբ ճա նա չե լի 
կարող է լինել յու րա քան չյուր ան կեղծ հե տա զո տո ղի, վեր ջի նիս կող մից սկզբուն քո-
րեն դիմա ցի նի̀  ան ձի կամ տեքս տի, նկատ մամբ բա ցու թյուն պա հե լու պա րա գա յում, 
քանզի այդկերպ է միայն հնա րա վոր հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյան և ապա` 
հերմենև տի կայի կոչ ման ու իս կու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կայա
ցումը` իրա դար ձություն նե րի ու գոր ծե րի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի, որում 
և` իմաս տու թյան խոր հուր դի, հաս կա ցումն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շումը:

5. Ի նչ պե՞ս պար զել̀  հաս կա նալ ու հայ տո րո շե լի դարձ նել Պատ մա հոր ը նտ րու թյու-
նը: Ա մե նայն ան ձանց և կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու «ընտ րու թյան» հաս կաց-
ման ու մեկ նո րոշ ման հա մար հիմ նո րոշ է «բա ցու թյան» հար ցա դրու մը: Ի նչ պի սի՞ 
«բա ցու թյուն», որին և հիմ նա ցյալ «ընտ րու թյուն» կա րե լի է հաս կա նալ նրա «Պատ մու-
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թիւն Հայոց» եր կից` կյան քի ու պատ մու թյան վե րա բե րյալ ար տա հայտ ված տե սա կան 
ու գործ նա կան ը մբռ նում նե րից, արժևո րող գնա հա տա կան նե րից, իր սի րո, ձգ տում-
նե րի ու ջան քի, հոգևոր ուրա խու թյուն նե րի ու տա ռա պանք նե րի ինք նա խոս տո վա-
նու թյուն նե րից, որ և իմա նա լի կա րող էին դարձ նել նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա-
կար գի բա ցու թյունն ու ը նտ րու թյու նը իր ուսում նա սի րու թյան «խնդրո նյու թի ու բա նի» 
նկատ մամբ: 

Աստ` է ա կան է ամ րա գրել, որ աշ խար հը, որում Խո րե նա ցին քննու թյան է առնում 
մար դու գո յու թյու նը, աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի հա մաշ խարհն (ու-
նի վեր սումն) է, և, ը ստ նրա, մար դը Գոյի (հա մայն գոյի) նկատ մամբ սկզբուն քո
րեն բաց է հա վա տով, մտա ծո ղու թյամբ, զգաց մունք նե րով ու զգա յու թյուն նե
րով: Իր պատ մու թյան մեջ ան կեղ ծո րեն ար տա հայտ ված բազ մա թիվ վկա յու թյուն նե-
րով Պատ մա հայ րը կյան քի եղե լու թյուն նե րի իս կու թյան հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման 
հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյու նում ներ կա յա նում է հա վա տա ցյալ կե ցո ղու թյամբ և 
ուրեմն` հա վա տի ու մտքի բա ցու թյամբ: Նրա եր կի պա տում նե րում իրա դար ձու թյուն-
նե րի ու գոր ծե րի իս կու թյան մեկ նո ղա բար բա ցո րո շում նե րից ու գնա հա տա կան նե րից 
կա րե լի է նկա տել բա ցու թյան ներ քին ու ար տա քին ձևե րի երկ միաս նու թյուն: 
Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ աս վա ծը: 

Ար տա քին «դի մա ցի նի»̀  ան ձի կամ տեքս տի, նկատ մամբ բա ցու թյու նը կա րե-
լի է բնո րո շել որ պես ար տա քին բա ցու թյուն կամ բա ցու թյան ար տա քին ձև, որը 
ճշմար տու թյամբ հնա րա վոր է ներ քին բա ցու թյան կամ բա ցու թյան ներ քին ձևի 
ներ կա յու թյան պայ մա նով ու հենց հեն քով: Ո ՞րն է բա ցու թյան ներ քին ձևը: Բա ցու
թյան ներ քին ձևը ան ձի̀  սկզբուն քո րեն ու առաջ նա հեր թո րեն իր իսկ նե րաշ
խար հում ամե նայն սր բու թյան նկատ մամբ պատ շաճ բա ցու թյունն է: 

Ընդ հան րա պես` տեքս տա մշա կու թային իրո ղու թյուն նե րի ուսում նա սի րո ղի պա րա-
գա յում և կոնկ րե տո րեն` միջ նա դա րա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ոլոր տում, ան-
շուշտ, այս կերպ բնո րոշ ված ներ քին բա ցու թյու նը չի կա րող ամ փոփ վել սոսկ ան ձի ինք-
նու թյանն ու կյան քին վե րա բե րող չա փում: «Ներ քին բա ցու թյուն» հաս կա ցու թյան բո-
վան դա կու թյու նը սահ մա նե լիս, հարկ է այն նկա տի ունե նալ հաս կաց ման ու մեկ նա բա-
նու թյան են թա կա «եր կի աշ խար հի» առն չու թյամբ ևս: Այս պի սով, ներ քին բա ցու թյու նը 
ան ձի̀  իր նե րաշ խար հում և, ան շուշտ, հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան են թա կա «եր-
կի աշ խար հի» մարդ կանց ինք նու թյան ու կյան քի առն չու թյամբ իր խորհր դա ծու թյան ու 
կողմ նո րոշ ման մեջ ևս` ամե նայն սր բու թյան, մարդ կանց առ Ա ստ ված հա վա տի, հույ սի 
ու սի րո, իմաս տու թյան ու քա ջու թյան, առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան գոր ծե րի 
նկատ մամբ պատ շաճ ու ադեկ վատ, այ սու և̀  ըն կա լու նակ բա ցու թյունն է:

 Նե րանձ նա կա նում ներ քին բա ցու թյունն ունե նա լու հետ մեկ տեղ է ա կան 
է նաև իրե նում ներ քին բա ցու թյան, որ պես ան հրա ժեշ տու թյուն ու նաև նախ
ընտ րե լիու թյուն, ինք նա հաս կա ցու մը: Ներ քին բա ցու թյան ինք նա հաս կաց մամբ 
հնա րա վոր է դառնում ոչ միայն բա ցու թյուն ունե նա լը, այլև պա հե լը: Խորհր դա ծու թյան 
այս ըն թաց քով հնա րա վո րու թյուն ունենք նաև ամ րա գրել, որ մարդ կային ինք նու թյու-
նում ներ քին բա ցու թյան ներ կա յու թյուն, որին և հե նա ցյալ̀  ար տա քին բա ցու թյուն, 
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ճշմար տու թյամբ ըն ձեռնվում է միայն ամե նայն սքան չե լյաց ու պի տոյի նկատ մամբ 
բա ցու թյուն ունե նա լու ու պա հե լու, հա սու դառնա լու և առ ինքն ներկրթու թյան ու 
կա տա րե լա գործ ման սի րո ու ձգտ ման և, ան շուշտ, այդ սի րով` ուսում նա սի րու թյան 
ու ամե նայն ստեղ ծա գոր ծու թյան, իր ինք նու թյան ու կյան քի դի տա վո րու թյան, կեր
պա րա նման ու կա տա րու մի բո վան դակ անե լի քում մար դուն մարդ պա հող ու կա-
տա րե լա գոր ծող բա րեն շա նակ հոգևո րու թյան պա րա գա յում:

 Կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի և նրա նում բո-
վան դա կյալ պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի ուսում նա սի րու թյան առն չու թյամբ 
կա րող ենք վե րոա սա ցյա լի հաս տա տու մը տես նել հենց եր կի սկզբնա մա սում պատ-
մու թյան` նրա նում իսկ պատ մե լի քի ու նաև նշա նա կա լիու թյան նկատ մամբ այ լոց ու, 
մաս նա վո րա պես, հույ նե րի̀  բաց, հա սու, ըն կա լող ու արժևո րող վե րա բեր մուն քի և 
նրանց հա մե մատ` սոսկ կեն ցա ղա սեր ու «ա նի մաս տա սէր բա րուց առաջ նոցն մե րոց 
թա գա վո րաց և իշ խա նաց» առն չու թյամբ Պատ մա հոր բնո րո շում նե րում և դրվա տող 
կամ պար սա վող գնա հա տա կան նե րում467: Այն կա րե լի է տես նել, օ րի նակ, պատ մա հե-
տա զո տու թյամբ բա ցա հայ տե լի և մեկ նո րոշ մամբ հան դերձ` պատ մա շա րա դրան քով 
«ա սե լիք»̀  հայոց ինք նու թյան ու կյան քի բուն եղե լու թյան իս կու թյա նը հա սու իմաս տի 
և իմաս տու թյան խոր հուր դի նկատ մամբ Սա հակ Բա գրա տու նու «խո հա կան առա քի-
նու թյամբ զար դար ված բա նա կա նու թյան»468 բա ցու թյան, ը նտ րու թյան, բուն ձգ տու-
մի, ներկրթու թյան և ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան` նաև կա տա րե լու թյան ամե նայնն 
իրե նում միա վո րող ու ար դեն նրա ինք նու թյու նը բնո րո շող̀  Պատ մա հոր̀  աստ վա ծա-
շնչյան խոս քից մեջ բե րյալ զար մա նա լի ու սքան չե լի բա նաձևում` որ պես «պատ կեր 
Աստու ծոյ»469, «վասն որոյ ոչ միայն գո վել ար ժան է զքեզ, այլ և ի վե րայ քո աղո թել̀  
առ ի լի նել քեզ միշտ այս պի սի»470, – իր հա մա խո հու թյունն ու հոգևոր ուրա խու թյունն 
ար տա հայ տե լով` գրում է սուրբ հայ րը: Հայոց պատ մու թյան մա տե նագր ման հա մար 
որ պես հիմ նո րոշ նշա նա կու թյուն ունե ցող իրա դար ձու թյուն, Խո րե նա ցին գրում ու 
հաս կա նալ է հնա րա վո րում նաև պատ մու թյան և նրա նում է ա կա նո րեն նշա նա կա լի 
պատ մե լի քի նկատ մամբ Վա ղար շակ Ի մաս տուն Ար շա կու նի թա գա վոր ան ձի բա ցու
թյան, ձգ տու մի ու արժևոր ման, գա հա կա լու թյան ու բա րե կար գու թյուն նե րի 
մա սին պատ մող իր եր կի եր կու դրվագ նե րում471:

6. Նշվեց, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան հայե ցա կար գի ձևա վոր ման մեջ 
նշա նա կա լի են եղել պատ մու թյան վե րա բե րյալ հին հույ նե րի հա յացք նե րը472: Այս 

467 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 5-12:
468 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 6, տ.2-5:
469 Նույն տեղում, էջ 6, տ. 1 և 5:
470 Նույն տեղում, էջ 5:
471 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 30 և էջ 114-118: Այս մասին տե՛ս նաև սույն ենթավերնագրին հաջորդող և 
նույնորեն` «պատմական գոյավորի» ու բուն պատմելիքի «խնդրո բանին» վերաբերող երկրորդ 
էքսկուրսում` Պատմահոր երկի կոնկրետ պատմադրվագների` որպես հենց իմաստապատում ու 
իմաստության խորհուրդ հայտորոշվող մեկնության այդ օրինակում:
472 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 7-9:
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առու մով` «պատ մու թյուն» գո յա վո րի իս կու թյու նը հայ տող ինչ պի սի՞ ուղիղ իմաս տով, 
որում և̀  իմաս տու թյամբ, է ներ կա յա նում Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա հայե ցո ղու թյու-
նը, երբ այն քննու թյան է առնվում հին հու նա կան պատ մա հայե ցո ղու թյան հա մե մա-
տու թյամբ իրա գործ վող ուսում նա սի րու թյան հար ցա դրու թյամբ բաց վող իմաս տային 
տե սա դաշ տում:

20-րդ դա րի ան գլիա ցի հայտ նի պատ մա բան Ռ. Կո լինգ վու դը հին հույ նե րի գի տա
կան պատ մու թյու նը կամ` պատ մու թյան գի տա կան հայե ցա կար գը մեկ նա բա-
նում է որ պես ոչ սկզբուն քո րեն ու լիա կա տար կա յա ցած, լիո վին ու բա վա րար պատ
մա գի տու թյուն, այլ̀  դեռ միայն բա ցում ու սկիզբ473: Նրանց պատ մա գի տա կան հայե-
ցա կար գի վե րա բե րյալ Ռ. Կո լինգ վու դը գրում է. «Հին հույ նե րը հս տակ գի տակ ցում 
էին և՛ այն, որ պատ մու թյու նը գի տու թյուն է կամ կա րող է լի նել գի տու թյուն, և՛ այն, 
որ նրա ուսում նա սի րու թյան առար կա յա կան տի րույ թը (հ նում առա վել ճշգր տու թյամբ 
կա սեին` պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան են թա կան կամ են թա կա յա կան տի րույ-
թը – ճշգր տու մը̀  Ռ. Ք.) մարդ կային գոր ծո ղու թյուն ներն են»474: Ի սկ ին չո՞ւ է, ը ստ հին 
հույ նե րի, պատ մու թյու նը գի տու թյուն և-կամ կա րող լի նել գի տու թյուն և ուրեմն` պատ-
մու թյան նրանց հայե ցա կար գը̀  ոչ սոսկ պատ մո ղա կան ար վեստ, այլ̀  հենց պատ
մա գի տու թյուն: Քան զի «հին հույ նե րի պատ մու թյունն առաս պել չէ, շա րու նա կում է 
Կո լինգ վու դը, այն հե տա զո տու թյուն է, որո շա կի հար ցե րի պա տաս խան ներ ձեռք բե-
րե լու փորձ է այն պի սի իրա դար ձու թյուն նե րի և գոր ծե րի վե րա բե րյալ, որոն ցում հարց-
նո ղը խոս տո վա նում է իր (ան տե ղյա կու թյունն ու) ան գի տու թյու նը»475: Նա իր գի տա-
կան եր կում Հե րո դո տո սի և Թու կի դի դե սի կոնկ րետ աշ խա տու թյուն նե րի օ րի նակ նե րի 
հի ման վրա քննու թյան առնե լով հին հու նա կան պատ մա գրու թյունն ու պատ մու թյան 
տե սու թյու նը, առա ջի նում ներ կա յա ցյալ պատ մա հայե ցո ղու թյու նը մեկ նա բա նում է որ-
պես պատ մա կան, իսկ երկ րոր դում` հա կա պատ մա կան: Այս չափ աս վա ծից ար դեն 
հնա րա վոր է նկա տել ու ամ րա գրել սկզբուն քո րեն նշա նա կա լի ու է ա կան այն դի տար-
կումը, ը ստ որի̀  հին հույ նե րի պատ մա հայե ցո ղու թյու նը նույ նօ րի նակ չէ յու րա քան չյուր 
պատ մի չի պա րա գա յում, այլ̀  բնո րո շե լի է նրան ցից յու րա քան չյու րի պատ մա հայե ցո-
ղու թյուն նե րի̀  մի մյանց հետ ը նդ հա նուր ու նաև զա նա զան վող առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րով կազ մա վոր վող բազ մա բո վան դակ միաս նա կա նու թյամբ:

 Կա րե լի է նկա տել, որ հին հու նա կան պատ մա կան մտքի ավան դու թյու նում մարդ-
կային հո գուն ու մտքին հա սու պատ մա հայե ցո ղու թյան սկզբուն քային պո տեն ցիայի 
իրա կա նա ցած ար տա հայ տու թյուն նե րի այս չափ բազ մա կեր պու թյան հա մա տեքս տում 
է ներ կա յա նում նաև Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա հայե ցո ղու թյան ու պատ մա փի լի սո-
փա յու թյան առն չակ ցու թյու նը հու նա կան պատ մա սի րու թյան ավան դու թյա նը: Պատ-
մու թյան նրա տե սա նու թյունն ու հայե ցա կար գը, ան շուշտ, որոշ ը նդ հան րու թյուն ներ 

473 Տե՛ս Collingwood R. G., The Idea of History, revised edition with Lectures 1926-1928, Oxford 
University Press, Oxford - New York, p. 28-31, 26: Ռուսերեն հրատարակության մեջ տե՛ս Коллингвуд Р. 
Дж., Идея истории. Автобиография, М., 1980, էջ 29-32, 28:
474 Նույն տեղում, էջ 17-18, ռուսերենում` էջ 19:
475 Նույն տեղում, էջ 18, ռուսերենում` 19-20:
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ունե նա լով հան դերձ, լիո վին նույ նա կան չեն հին հույ նե րի հայե ցա կեր պին ու հաս կաց-
մա նը: Նրանց պատ մու թյուն նե րի տե սու թյուն ներն ու կոնկ րետ պատ մու թյուն նե րը Խո-
րե նա ցու հա մար եղել են որ պես կրթա նյութ, ուսում նա ռու թյուն, լրա ցու ցիչ քննու թյան 
են թա կա պատ մա կան աղ բյուր ներ: Նրա «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նը այլ 
հե ղի նակ նե րի պատ մա հայե ցո ղու թյան կրկ նու թյուն և բուն պատ մու թյուն նե րի զուտ վե
րա պատ մու թյուն չէ: Պատ մու թյան նրա տե սու թյու նը ոչ թե եղե լա կան, մինչ այդ գր ված 
պատ մու թյուն նե րի տե սու թյուն նե րի բա ցո րո շու թյուն է և դրանց իս կու թյունն է վե րա-
հաս տա տում, այլ̀  պրակ տիկ բա ցա հայ տու թյուն ու պա տաս խան պատ մու թյան բա րե նո-
րո գու թյան մի տող հար ցին` թե` «ինչ պի սի՞ն կա րող է` առա վել նախ ընտ րե լի ու պի տո, 
լի նել պատ մու թյու նը» կամ «ինչ պե՞ս է հնա րա վոր̀  ան հրա ժեշտ ու առա վել նախ ընտ րե-
լի պի տո յա կա նու թյամբ, պատ մու թյան գո յու թյու նը որ պես այդ պի սին»: Այս կերպ` այն 
քննա կան պատ մու թյուն է ինչ պես կեն ցա ղային ու մշա կու թային այլևայլ բնույ թի̀  բա-
նա վոր, գրա վոր ու ձե ռա կերտ` պատ մու թյան հա մար նշա նա կա լի աղ բյուր նե րի, այն պես 
էլ̀  իրեն առ ձեռն մատ չե լի և օգ տա գործ ված պատ մա գրու թյուն նե րի նկատ մամբ476:

7. Ի ՞նչ է և ինչ պի սի՞ ինչ է «պատ մու թյուն» գո յա վո րը, պատ մու մի են թա կա «պատ-
մե լի քը», ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու: Ա րդյո՞ք, նա այն տե սա կե տին էր, ը ստ որի̀  կյան քի 
որևոր եղե լու թյուն ներ կո չե լով «պատ մա կան»̀  որ պես այդ պի սին պետք է հաս կա նալ 
այդ իրա դար ձու թյուն նե րի կամ գոր ծե րի բնու թյան մեջ զուտ փո փո խա կա նը, և ուրեմն` 
իս կը պատ մա կան հայե ցո ղու թյուն ունե նալ̀  կն շա նա կի պատ մե լու հա մար կենտ-
րո նա նալ և ուղ ղորդ վել̀  նկա տե լու և բա ցա հայ տե լու իրա դար ձու թյուն նե րի կամ 
գոր ծե րի զուտ փո փո խա կա նու թյու նը` հա ջոր դա կան հետևո ղա կա նու թյամբ 
կա պակց վա ծու թյան կեր պի մեջ: Հին հույ նե րի պատ մա գրու թյան մեջ իր ար տա-
հայ տու թյունն ունե ցած` եղե լու թյուն նե րի այն կերպ տե սա նու թյու նը, ը ստ որի̀  պատմ-
վում է կյան քի փո փո խա կա նու թյու նը և հենց այն նշա նա կա լի փո փո խու թյուն նե րը, որ 
և հաս տում են ներ կան իր որ պի սու թյամբ, և ուրեմն` պատմ վում ու բա ցա հայտ վում է 
ներ կայի որ պի սու թյան` պատ ճառնե րով հան դերձ կա յա ցու մը, Ռ. Կո լինգ վու դը բնո րո-
շում է որ պես հենց պատ մա կան հայե ցո ղու թյուն: Սա կայն վե րոն շյալ մտայ նու թյան 
ու հայե ցա կար գի առն չու թյամբ, ը ստ իս, է ա կան է հետևյալ հար ցա դրու մը. կլի նե՞ր 
և-կամ կմ նա՞ր, արդյոք, այդ պի սի տե սա կե տում գի տե լի քի գի տա կա նու թյան որևի ցե 
նշույլ̀  չլի նե լով ստույգ և չու նե նա լով իր ստու գու թյան մեջ նույ նո րո շե լի և կրկ նո րո շե-
լի դառնա լու հնա րա վո րու թյուն և ուրեմն` իր բնույ թով չկա յա նա լով ու չլի նե լով իս կու
թյուն հայ տող, որում և` ը նդ հան րա նա լի ու այս կերպ` ը նդ հան րա կան գի տե լիք: 

Արդյո՞ք Մով սես Խո րե նա ցին դի տա վո րու թյուն ունե նա լով գրել պատ մու թյուն, 
սկզբուն քո րեն որ պես պատ մու թյան կո չում է հաս կա նում, «պատ մե լիք» սահ մա-
նում ու նպա տա կա դրում` պատ մել կյան քի զուտ փո փո խա կա նու թյու նը̀  ժա մա նա-
կային հետևո ղա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ նաև միաս նա ցող իր ըն թաց քի ու ծա-
վա լու մի մեջ: Եվ այդ պի սով, արդյո՞ք նա որ պես պատ մու թյուն է հաս կա նում և ը ստ 

476 Այս մասին տե՛ս նաև Մալխասյանց Ստ., Ներածություն – Մովսես Խորենացի, Պատմու թյուն 
Հայոց, «Հայաստան» հրատ., Եր., 1968, էջ 28: 
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այդմ` միայն պատ մում մարդ կային բնու թյան կա րո ղու թյանն ար տա քուստ տե սա նե-
լի և զգա յա րան նե րով ու մտքով ըն կա լե լի հնա րա վոր իրա դե պեր, փաս տա կան իրա-
դար ձու թյուն ներ ու գոր ծեր̀  իրենց իսկ փո փո խա կա նու թյան մեջ, և եղե լու թյուն նե րի 
սոսկ այդ չափ որա կա կան բա ցա հայ տու թյամբ̀  պատ մում նաև դրանց հեր թա փոխն 
ու պատ ճա ռա-հետևան քային կա պակց վա ծու թյու նը: Կա րե լի՞ է, արդյոք, ասել, թե 
նա կյան քի ժա մա նա կա հոս և փո փո խուն ըն թացքն ի մտի ունե նա լով, սկզբուն քո րեն 
պատ մե լի է դի տում ու սահ մա նա դրում և հենց պատ մում հայոց կյան քում տե ղի ունե-
ցած միայն այն նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն ներն ու մարդ կային գոր ծե րը, ազ գի ոչ 
առաս պե լա կան, այլ̀  իրա կան կյան քի նշա նա կա լի բովն ու փո փո խու թյուն նե րը, որոնք 
ը ստ պատ մու թյան այդ կերպ տե սա նու թյան կամ հայե ցո ղու թյան, պե՛տք է տե ղի ունե-
նային, որ պես զի գո յու թյան հնա րա վո րու թյուն ու իրա գոր ծում ունե նար և կյան քի լի-
նե լու թյան մեջ հաս տատ վեր ժա մա նա կա կից իր ներ կան իր որ պի սու թյամբ: Այդ կերպ 
մտայ նու թյան հա մար, ը ստ է ու թյան, պատ մու թյու նը և հենց գի տա կան պատ մու թյու-
նը սահ մա նե լի կա րող էր լի նել որ պես նախ կին ան ցու դար ձի և հենց ան ցո ղի կի 
պատ մում, որով նաև կյան քի սոսկ ան ցո ղի կու թյան հաս տա տում: Մով սես Խո-
րե նա ցու հայե ցա կար գում, արդյո՞ք, իրա վամբ գի տա կան բնո րո շե լի պատ մա կան գի-
տե լի քը կա րող էր ը մբռնվել որ պես ժա մա նա կա հոս ու ծո րուն, փո փո խա կան ու ան-
ցո ղիկ աշ խար հի և մարդ կային այս կյան քի զուտ եղե լա կան, փաս տա ցի իրա դար ձու-
թյուն նե րի մա սին գի տե լիք: Եվ այդ պի սով, արդյո՞ք պատ մա կան գի տա կան գի տե լի քի 
բնու թյու նը նրա հայե ցա կար գում կա րող էր նույն պես բա ցո րոշ վել ու սահ ման վել ը ստ 
նույն այդ հա րա հոս աշ խարհն ու կյան քը բաղ կաց նող յու րա քան չյուր իրա դար ձու թյան 
նույն չափ ու նույ նո րակ ան ցո ղի կու թյան: Հար ցա դրու թյան այդ հետևո ղա կա-
նու թյամբ, արդյո՞ք, յու րա քան չյուր իրա դար ձու թյան որ պի սու թյու նը̀  զուտ իր տե ղի 
ունե նա լու փաս տով ու չա փով ար դեն իսկ որ պես պատ մե լի է արժևոր վում նրա 
պատ մա տե սու թյու նում:

8. Ը ստ Ռ. Կո լինգ վու դի, բուն և իս կո րեն պատ մա կան հայե ցա կետն այն է, երբ որ-
պես իս կո րեն պատ մա կան են բնո րոշ վում` կարևոր վում ու ճա նաչ վում, մարդ կային 
կյան քի իրա դար ձու թյուն ներն ինք նին477: Ը ստ նրա, Հե րո դո տո սի դեպ քում մենք գործ 
ունենք այդ պի սի պատ մա հայե ցո ղու թյան փոր ձա ռու թյամբ̀  ար դեն նաև հայե ցա կար-
գի ստեղծ ման փոր ձի հետ: Եվ սկզբուն քո րեն պատ մա կան է, ը ստ Կո լինգ վու դի, ոչ թե 
ան փո փո խը, այլ̀  ան ցո ղիկ իրա դար ձու թյու նը478: 

Այդ պի սի՞ն է, արդյոք, Մով սես Խո րե նա ցու տե սա կե տը: Ի հար կե, նա պատ մե լով և 
ըն թեր ցո ղին բա ցա հայ տե լով կյան քի նախ կին ու նաև իր ներ կա յում շա րու նա կա կան 
եղե լու մի իս կու թյու նը, պատ մե լու են թա կա, մոտ ու առ ձեռն ունե նա լով ու սկզբնա հայե-
լով մարդ կային իրո ղու թյուն ներ, պատ մա կան է բնո րո շում և որ պես պատ մե լիք է նույ-
նո րո շում այս աշ խար հի ու կյան քի, որում և` հայոց աշ խար հի ու կյան քի, իրա

477 Տե՛ս Collingwood R. G., The Idea of History, revised edition with Lectures 1926-1928, Oxford 
University Press, Oxford - New York, p. 42, ռուսերեն հրատարակությունում տե՛ս Коллингвуд Р. Дж., 
Идея истории. Автобиография, М., 1980, էջ 43:
478 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 42, ռուսերենում` էջ 43:
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դար ձու թյուն ներն ու գոր ծերն ինք նին: Սա կայն, ը ստ նրա, պատ մու թյան կո չու մը 
չի սպառ վում միայն դրա նով:

 Հարկ է ամ րա գրել, որ պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին, ը ստ իր կոչ ման ու իս
կու թյան և հենց նախ ընտ րե լիու թյան, կյան քի ստա տի կայի ևկամ դի նա մի կայի, 
առտ նին ու միա պա ղաղ ևկամ վայ րի վե րող ան ցու դար ձի ար տատ պու թյուն չէ, 
և ոչ էլ պատ մի չի խնդի րը պետք է հաս կա նալ այդ կերպ: Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու-
թիւն Հայոց» աշ խա տու թյան ռու սե րեն թարգ մա նու թյան նե րա ծա կան հոդ վա ծում Գ. 
Սարգ սյա նը գրում է. «… պատ մու թյունն ան ցյա լի իրա դար ձու թյուն նե րի և երևույթ նե րի 
ճշմար տա ցի ու հա վաս տի վե րար տա դրու թյունն է »479: Ա նգ լիա ցի հայտ նի պատ մա բան 
Ռ. Կո լինգ վու դը պատ մու թյան վե րա բե րյալ Ջ. Վի կոյի ուս մուն քը վեր լու ծե լիս` գրում է` 
«պատ մի չի խնդիրն է` վե րա կանգ նել իր կող մից հե տա զոտ վող ժո ղովր դի հոգևոր կյան-
քը, իդե ա նե րը»480: Եվ նույ նիսկ այս պա րա գա յում Մով սես Խո րե նա ցին, որ պես պատ միչ, 
իր անե լի քը տես նում է ավե լին: Խնդիրն այն չէ, որ պատ մու թյու նը, որ պես հե տա զո տու-
թյուն և իմաս տային շա րա դրանք, լոկ բա ցա հայ տի և-կամ վե րա կանգ նի նշա նա կա-
լի ան հայտ եղե լու թյուն նե րի որ պես այդ պի սին լի նե լու թյան «զօ րու թիւնն» ու «կար գը», 
ան շուշտ, «պատ ճա ռաւ հան դերձ»481, այ սինքն` պատ մա կա նո րեն որ պես «ինչ» ու «ինչ-
պես» կեր պա ցյալ կա յա ցու մը̀  նույն այդ «ինչ»-ի ու «ինչ պես»-ի պատ ճառնե րով հան-
դերձ: Մաս նա վոր կոնկ րե տաց մամբ̀  աս վա ծը կն շա նա կի, որ պատ մու թյուն կոչ վող ու 
հաս կաց վող հե տա զո տու թյան ու իմաս տային շա րա դրան քի խնդի րը, ը ստ Խո րե նա ցու, 
սոսկ այն չէ, որ բա ցա հայտ վի հայ ազ գի ու հայոց մե ծաց, որում և̀  թա գա վո րա կան իշ-
խա նու թյան ու հայ րա պե տու թյան, նա խա րա րաց տոհ մե րի պատ մա կան ինք նու թյու նը, 
հայոց կեն սա կեր պի և այ լոց հետ քա ղա քա կան ու մշա կու թային փո խառն չու թյուն նե րի 
առա վել կամ նվազ կար գա վո րու թյու նը և-կամ ան կար գա վո րու թյու նը̀  պատ ճառնե րով 
հան դերձ, իրենց որ պես այդ պի սին պատ մա կան կա յաց ման մեջ:

9. Ժա մա նա կի հոս քին հանձն ված այս աշ խարհն ու այս կյան քի ամեն ինչն է 
ան ցո ղիկ` դժ վա րու թյուն նե րը, ցա վե րը, տա ռա պանք նե րը, անա խոր ժու թյուն նե րը, 
այս կյան քում դի պող և այս աշ խար հին պատ կա նող հա ջո ղու թյուն նե րը, մարդ կային 
կյան քի ցն ցում ներն ու վայ րի վե րում նե րը: Լոկ այ դո րա՞կ եղե լու թյուն նե րի և դրանց 
ամե նի՞ պատ մու մին է, արդյոք, կոչ ված պատ մու թյու նը: Չկա՞, արդյոք, այս կյան քում 
ան ցո ղիկ ունայ նի ու անիս կա կա նի հետ գու ցե մեկ տեղ̀  նաև իս կա կանն ու անան-
ցը, որևի ցե ինչ, որ երբ ձեռք է բե րում մարդ կային ինք նու թյու նը, ձեռք է բե րում ոչ թե 
մար մի նը̀  որ պես իրեն պատ կա նու թյուն և ունեց վածք, այլ̀  հո գին` որ պես իր ան մահ 
բնու թյա նը հա րա զատ սե փա կա նու թյուն` անանց ու ոչ ան ցո ղիկ: Չկա՞, արդյոք, կյան
քի իդե ա յում որևէ բան (ի մաս տու թյան խոր հուրդ) և հենց այս կյան քում որևի ցե 
եզա կի կամ հոգ նա կի իրա դար ձու թյուն ներ կամ գոր ծե րի եղե լումն և դրանց 

479 Սարգսյան Գ. Խ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմությունը» (Երևան, 1991) – Պատմա-
գիտական Հետազոտություններ, Եր., 2006, էջ 18:
480 Collingwood R. G., The Idea of History, revised edition with Lectures 1926-1928, Oxford University 
Press, Oxford - New York, p. 69-70, ռուսերենում` էջ 68:
481 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 45:
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նշա նա կու թյուն ներ ու իմաստ ներ, որ սկզբուն քո րեն վե րա բե րում են հո գու 
բնու թյա նը և հո գունն են առ հա վետ, այլ̀  ոչ մարմ նի նը, նույնն է թե ասել̀  մարդ-
կային ան ձի այս կյան քի առ ժա մա նա կյա, մահ կա նա ցու մարմ նա վոր կե ցու թյա նը: 
Պատմաքննության ու մեկնահայտման ենթակա` այս աշխարհում ժամանակահոս 
մարդկային կյանքի եղելություններում կերպարանյալ ու բովանդակյալ իմաստներում 
ու խորհուրդներում չկա՞ն, արդյոք, այնպիսիք, որ հոգեկեցույց են բանական հոգուն 
և այդկերպ` նաև կենարար մարդկային հոգե-մարմնավոր գոյությանը, այլ ոչ թե 
խախտելով մարդկային ինքնությունում մարմնի ենթակարգվածությունը հոգուն 
և, ըստ էության, բանական հոգին այլակերպելով որպես ծառա ու սպասարկու 
մարմնական անցավոր ու հոգեկործան կրքերին` հաստատում են անձանց ու նաև 
ողջ հասարակության` մարմնական հաճույքների մոլությամբ առլեցուն գոյություն: 
Ան կա րո՞ղ է, արդյոք, պատ մու թյու նը, որ պես իր կո չում ու իս կու թյուն, այս կյան քի 
եղելություններից պատ մել անանց և հո գուն առ հա վետ սե փա կան և նրա ան նյու
թա կան ու ան մահ բնու թյա նը հա րա զատ ձեռք բե րում ներ, այն, ին չը ձեռք բե
րե լով` ունի և իս կո րե՛ն ունի հո գին, քան զի ունի ոչ միայն այս կյան քում, այլ̀  
նաև այս կյան քի ավար տից հե տո, այն է` սեր, բա րու թյուն, գթու թյուն, իմաս տու-
թյուն, արիու թյուն, հե զու թյուն, խո նար հու թյուն և կամ այլ որևէ առա քի նու թյուն: Պատ-
մու թյու նը պատ մե լով այս կյան քի մարդ կային եղե լու թյուն ներ, պատ մու՞մ է, արդյոք, 
իս կու թյուն և ուրեմն` իմաս տու թյուն, որ անանց է, հո գունն է և մար դուն իր այս կյան-
քում «հո գի», այլ̀  ոչ սոսկ «մար մին» ապ րե լուն է կո չում, մար դու բա նա կան հո գի ունե-
ցող ինք նու թյունն է հաս տա տում, նո րո գում ու հոգևոր կեն դա նու թյամբ ապ րեց նում, 
կե նա րար է և կյան քի հոգևո րու թյունն է ի կյանս ներ կա յու թյան ու մշտն ջե նու թյան 
հաս տա տում ու կա տա րե լա գոր ծում, այլ ոչ̀  սոսկ կյան քի մարմ նա վո րու թյունն իր ան-
ցո ղի կու թյան մեջ կա յաց նում ու առա վե լացնում:

10. Միջ նա դա րյան պատ մա գի տու թյան վե րա բե րյալ Ռ. Կո լինգ վու դի այն միտ քը, որ 
զար գա ցած և հա սուն պատ մա կան միտքն ամենևին էլ չի սահ մա նա փակ վում պար զա-
պես փաս տե րը հայտ նա բե րե լու շրջա նակ նե րում և չի վա խե նում պատ մո ղու թյամբ նաև 
դրանք մեկ նա բա նել482 (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.), ուղ ղա կիո րեն կի րա ռե լի է Մով սես Խո րե նա-
ցու նկատ մամբ քանզի ստույգ բնու թա գրում է նրա պատ մա հայե ցո ղու թյունն ու հայե-
ցա կար գը և բուն «պատմելիքը»: «Նա չէր կա րող բա վա րար վել… փաս տե րի, դեմ քե րի 
ու իրա դար ձու թյուն նե րի չոր թվարկ մամբ»483, – գրում է Ս. Ա րև շա տյա նը: Պատ մա կան 
հայե ցո ղու թյու նը իր սկզբնա հայեց մանն առ ձեռն ունե նա լով մարդ կային իրո ղու թյուն-
ներ, որոն ցում և̀  կյան քի ան ցո ղիկ իրա դար ձու թյուն ներ, իր պատմ(ող)ու թյան կո չու մը 
տես նում է ավե լին, քան սոսկ փաս տե րի ար ձա նա գրու մը և մարդ կային բնու թյա նը 
զգա յա րան նե րով ու այդ չափ միայն մտա հա սու կա րո ղու թյամբ եղե լու թյուն նե րի 
որա կա կան բա ցա հայ տու թյունն ու դրանց հեր թա փո խի, պատ ճա ռա-հետևան քային 

482 Տե՛ս Collingwood R. G., The Idea of History, revised edition with Lectures 1926-1928, Oxford 
University Press, Oxford - New York, p. 53, ռուսերենում տե՛ս էջ 53:
483 Аревшатян С. С., Формирование философской науки в древней Армении (V-VI вв.), Ер., 1973, с. 254.
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կա պակց վա ծու թյան նկա րա գրու թյու նը: Պատ մա հայե ցո ղու թյունն իր քննու թյան են-
թա կա մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի ամե նայն եղե լու թյուն նե րում հա-
սու է լի նում դրանց հո գե-մարմ նա վոր կամ իմաս տա-նյու թե ղեն բնու թյան գո յու թյա նը 
է ա կան և, սա կայն, զգա յու թյանն ու լոկ այդ չափ ըն կա լու նակ մտքին` ան մատ չե լի կեր-
պա վո րու թյամբ ներ կա ու իմա նա լի առա վել խո րին` մեր ձա կա ու հե ռա կա իմաստ նե րի, 
որոն ցով և մա կե րե սայի նից ու կար ծե ցյա լից առա վել է ճշմարտ վում ու իր իս կու թյան 
մեջ հառնում տվյալ նշա նա կա լի եղե լու մի ինք նին իմաս տը:

11. Ան շուշտ, այս աշ խար հի իրա դար ձու թյուն ներն ու մարդ կային գոր ծե րը, ինչ պես 
և աշ խար հի ու կյան քի բնու թյա նը հա րա զատ ամեն մի ան ցու դարձ, ան ցո ղիկ են, տե-
ղի են ունե նում ժա մա նա կի մեջ և հենց տվյալ ներ կա յում: Սա կայն, ինչ պես և ար դեն 
աս վեց առա ջին գլ խում, հետևե լով հեր մենև տի կայի տե սա բան Պ. Ռիկյո րի «տեքս տի 
ֆե նո մե նո լո գիա կան հեր մենև տի կայի» հայե ցա կար գին, հարկ է պատ մու թյան որ-
պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րոշ ման և այդ կերպ` պատ մու թյան բուն 
խնդրա կար գի լուծ մանն ուղ ղորդ ված խորհր դա ծու թյուն նե րում է ա կան նշա նա կու թյուն 
նկա տել ու որ պես սկզբունք ամ րա գրել հետևյալ միտ քը. ար դարև, իրա դար ձու թյուն-
նե րը կյան քում տե ղի են ունե նում որ պես ան ցո ղիկ դեպք կամ պա տա հար, որ պես ակ-
ցի դեն ցիա, բայց և, ի տար բե րու թյուն կյան քի եղե լու թյան ան ցո ղի կու թյան, հաս կաց-
վում են որ պես նշա նա կու թյուն և-կամ իմաստ, որոնք մնա յուն են:

Նշ վեց նաև, որ Պ. Ռիկյորն իր միտ քը բա նաձևային ամ րա գրու թյամբ ար տա հայ-
տում էր կոնկ րե տո րեն բա նա խո սու թյան (discourse) նկատ մամբ, բա ցո րո շե լով բա նա-
խո սու թյան երկբևեռ̀  որ պես իրա դար ձու թյուն և որ պես նշա նա կու թյուն գո յու թյան 
երկ միաս նու թյու նը: Գրե լով` «ողջ բա նա խո սու թյու նն իրա գործ վե լով որ պես իրա դար-
ձու թյուն` հաս կաց վում է իբ րև նշա նա կու թյուն»484, նա նկա տի ունի, որ հաս կաց ման 
բուն նշա նա կե տը, այն, ին չը ձգ տում ենք հաս կա նալ և որ պես տեքստ ամ րա գրել, ոչ 
թե իրա դար ձու թյուն նե րը կամ պա տա հար ներն են` որ պես այդ պի սին, իրենց բնույ-
թով ան ցո ղիկ, այլ̀  հենց նշա նա կու թյու ննե րը որ պես այդ պի սին, որոնք և մնա յուն 
են485: Պ. Ռիկյո րի վե րո բե րյալ մտքի բա նաձևում դա տո ղու թյան սուբյեկ տը «բա նա-
խո սու թյունն» է, և այդ կն շա նա կի նաև, որ պատ մա կան բա նա խո սու թյու նը (պատ
մա սա ցու թյու նը) տե ղի է ունե նում որ պես ան ցո ղիկ իրա դար ձու թյուն, ինչ պես 
և աշ խար հին պատ կան ամե նայն իրա դար ձու թյուն և հաս կաց վում ու իբրև տեքստ 
գրի է առնվում որ պես ոչ նույ նա բար ան ցո ղիկ, այլ̀  մնա յուն նշա նա կու թյուն և-կամ 
իմաստ:

Ն կա տենք, որ մար դու և մշա կույ թի, այ սինքն` մարդ կային ան ձի̀  մտա-, հո գե- 
ու ձե ռա կերտ գոր ծի, բնու թյու նը և-կամ որ պես այդ պի սին գո յու թյունն աշ խար հում 

484 Ricoeur P., The hermeneutical function of distanciation - Hermeneutics and the human Scien ces, 
Cambridge, 1982, p. 134. տե՛ս նաև նրա մեկ այլ հոդվածում` The model of the text: meaningful action 
considered as a text – նշվ. աշխ., էջ 199). տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Բանախոսության և տեքստի առանձ-
նահատկությունները Պ. Ռիկյորի «տեքստի ֆենոմենոլոգիական հեր մենևտի կայի» հայեցա կար գում – 
Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր, Եվրոպրինտ, Եր., 2013, էջ 195:
485 Տե՛ս նույն տեղը:
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նույն պես կա րե լի է բնո րո շել որ պես հո գեմարմ նա վոր կամ իմաս տանյու թե ղեն, 
մաս նա վո րա պես, մշա կույ թի ու նրա նում` նաև բա նա խո սու թյան որ պես այդ պի սին 
գո յու թյան կոնկ րետ դեպ քում նկա տի ունե նա լով դրանց` որ պես իրա դար ձու թյուն 
և նշա նա կու թյուն գո յու թյան երկ միաս նու թյու նը: Եվ այն, ին չը Պ. Ռիկյորն ասում էր 
բա նա խո սու թյան` որ պես «ի րա դար ձու թյուն» գո յու թյան վե րա բե րյալ, նույ նա բար վե-
րա բե րում է աշ խար հում մարդ կային կյան քի̀  բնույ թով ան ցո ղիկ այլ իրա դար ձու թյուն-
նե րին ևս:

 Հաս կաց վում ու որ պես պատ մե լիք են որո շարկ վում, ապա և̀  պատմ վում ու որ պես 
պատ մա կան տեքստ` գրի են առնվում և իս կո րեն պատ մու թյուն հյուս վում, ժա մա նա-
կի հոս քի մեջ սե րունդ նե րի ներ կա նե րում ևս ներ կա յա նա լու հնա րա վո րու թյամբ, ոչ թե 
իրա դար ձու թյուն նե րը (դեպ քե րը, պա տա հար նե րը, ան ցքե րը)` ան ցո ղիկ աշ խար հին 
պատ կան իրենց բնու թյան հա րա զա տու թյամբ, այլ̀  դրանց նշա նա կու թյուն նե րը և-կամ 
իմաստ նե րը: Եվ կոնկ րե տո րեն Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար-
գում ար դեն կա րե լի է նկա տել, որ պատ մու թյու նը ոչ թե «դեպ քե րի պատ մու
թյուն» է, այլ̀  հենց «ի մաստ նե րի պատ մու թյուն», պատ մա գրյալ հենց այն իմաստ-
նե րի, որոն ցից և հնա րա վոր է դառնում ուսա նել «յա մե նայն որ ինչ մարդ կու թե ան 
պի տա նի»̀  և՛ ներ քին բա րո յա կան486, և՛ ար տա քին քա ղա քա կան կյան քի կար գա վո-
րու թյան487, և՛ հոգևոր կյան քի բա րե կար գու թյան (ս. Աբ գար, Թա դե ոս և Բար դու ղի մե-
ոս առա քյալ ներ, Գրի գոր Լու սա վո րիչ, Տր դատ, Ա րիս տա կես, Վր թա նես, Ներ սես Մեծ, 
Սա հակ Պարթև, Մես րոպ Մաշ տոց) իմաս տու թյան խոր հուրդ ներ: Նրա պատ մու թյան 
մեջ կա յա ցյալ է աշ խար հի ու կյան քի ը նտր ված իրա դար ձու թյուն նե րի իմաստ նե րի 
փոխ հյուս վա ծու թյուն: Ը նդ հան րա պես, պատ մու թյան` ը ստ իր բնու թյան գո յու թյու նը 
և կոնկ րե տո րեն հենց Խո րե նա ցու պատ մու թյունն այն պի սին է, որ նրա նում իրա գործ-
վում է կյան քի կար գա վո րու թյան, իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի էական եղե լու մի 
որ պի սու թյան բա ցա հայ տու թյուն:

12. Պատ մու թյան վե րա բե րյալ Մով սես Խո րե նա ցու հայե ցա կար գի հաս կաց ման 
ձգ տող քննու թյան ար դյուն քում կա րե լի է մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել «պատ մու թյուն» 
գո յա վո րի և-կամ պատ մե լի քի հիմ նո րոշ մի առանձ նա հատ կու թյուն: Ը ստ իս, Մով սես 
Խո րե նա ցին, իրոք, պատ մում ու բա ցա հայ տում է մարդ կային ու հենց հայ ազ գի 
ինք նու թյան և բազ մա բո վան դակ կեն սա կեր պի հաս տա տում ու մշա կու թային 
կեր պա վո րում ստա ցած ան ցյա լի ու դեռ շա րու նակ վող ներ կայի որ պի սու թյան` 
պատ ճառնե րով հան դերձ կա յա ցու մը, սա կայն դրան հաս նում է ոչ սոսկ զգա յա-
հա սու փաս տե րի ար ձա նա գրու թյամբ, այլ̀  առաջ նորդ վե լով հենց հոգևոր հայե ցո
ղու թյամբ: Եվ ինչ պես այլ առն չու թյամբ ար դեն աս վեց, նա հայոց կյան քի եղե լու մը 
խորհր դա ծում ու հաս կա նում է հենց կյան քի հո գեմարմ նա վոր ու այդ կերպ ար դեն 
ամ բող ջա կան գո յա կան կար գում և ոչ ամենևին իր մարմ նա կան և-կամ նյու թե ղեն 
ու փաս տա կան տր վա ծու թյամբ փոր ձա ռե լիու թյան մաս նա չա փու թյան մեջ: Մարդ

486 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 73:
487 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 10, 43, 72, 73 տ. 7-11, 109-118, 186 և այլն:
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կային, որում իսկ` հայ ինք նու թյան և բազ մա բո վան դակ կեն սա կեր պի̀  մշա
կույ թով կեր պա ցյալ եղե լու մի պատ ճառնե րով հան դերձ կա յաց ման իս կու թյու
նը նա հաս կա նում ու մեկ նո ղա բար բա ցա հայ տում է ոչ սոսկ երկ րայի նը խոր
հե լով և երկ րայի նը երկ նայի նից տա րան ջա տու թյամբ հաս կա նա լով, այլ̀  ը ստ 
առա քե լա կան խոս քի, հենց վե րի նը խոր հող488 ու առա վել խո րին իմաստն ու 
իմաս տու թյու նը գի տե ցող պատ մա հայե ցո ղու թյամբ: Ը ստ նրա, պատ մա կան է 
և որ պես պատ մե լիք նույ նո րո շե լի է, պատ մու թյան կո չումն է և պատ մա հյուս ման մեջ 
նախ ընտ րե լի ու պի տո յա կան է ոչ թե զուտ պատ մել ու սպառ վել ան ցո ղիկ իրա դար-
ձու թյան տե ղի ունե նա լու ժա մա նա կըն թաց կար գա վո րու թյան բա ցա հայտ մամբ ու 
ներ կա յաց մամբ, այլ̀  բազ մա բո վան դակ նշա նա կու թյան ևկամ իմաս տի լրու մին 
ու կա տա րե լու թյա նը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, հե տա մուտ լի նե լով` բաց վել, 
ըն կա լու և հա սու լի նել, ապա և̀  պատ մո ղա բար մեկ նու թյամբ ըն թեր ցող ուշիմ մտքին 
մա տու ցել ու հա սո ղու թյա նը (разумение) հնա րա վո րել իրա դար ձու թյուն նե րի ու 
գոր ծե րի ինք նին` «ի՞նչ», «ինչ պի սի՞ ինչ», «ին չի՞ հա մար» և «ինչ պե՞ս» եղե լու մի 
իս կու թյու նը հայ տող առա վել խո րին և հենց վե րին իմաստ ներ:

13. Մով սես Խո րե նա ցին իր պատ մու թյու նում իրա դար ձու թյուն նե րի որ պի սու թյունն 
ամենևին էլ չի պատ մում և իր պատ մո ղու թյան մեջ բա ցա հայ տում, որ պես պատ մե լի 
դրանք արժևո րե լով զուտ այն քա նով, որ քա նով որ դրանք սոսկ տե ղի են ունե ցել: Այն, 
ին չը ան վա նում են «պատ մու թյուն», ան ցյա լի եղե լու թյուն նե րի ու գոր ծե րի սոսկ կու
տա կու թյուն չէ` պա տա հա կան ու ան կազ մա կերպ, այլ̀  նրա նում ի մի են բեր վում և 
մի մյանց ու տեքս տի ամ բող ջու թյան նկատ մամբ կար գա վոր հա րա բե րու թյամբ դա սա-
վոր ված ներ կա յում են այն բո լո րը, ինչն իմաս տա լի է դիտ վում մա տե նա գրել ու պատ-
մել սե րունդ նե րին: Ի սկ քրիս տո նյա հայ րերն ունեին այն ամ բող ջա կան ուս մուն քը̀  
հան ձինս քրիս տո նե ու թյան, որն առաջ նոր դում, լույս ու տե սա դաշտ էր ապա հո վում 
բո լոր եղե լու թյուն նե րի ու գոր ծե րի քննու թյան և իմաս տա վոր ման հա մար: Այս առն չու-
թյամբ ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի է հի շա տա կել Ար շակ Տեր-Մի քե լյա նի դի տար կու-
մը, որը կա րե լի է նաև հաս կա նալ̀  պատմ վող իրո ղու թյուն նե րում պատ մու թյան իս կու-
թյան, որում և̀  իմաս տու թյան, խորհր դա ծու թյան տե սա դաշտ բա ցա հայ տող նշա նա-
կա լի բա նաձև. «Մինչև ան գամ մի միայն մեր ամ բողջ պատ մու թիւ նը դի տե լով տես նում 
ենք, որ նախ նե աց փա ռա ւոր գոր ծու նե ու թիւ նը միշտ հաս տա տուած է եղել քրիս տո
նե ա կան ճշմա րիտ հայե ցո ղու թե ան վրա. այդ հայե ցո ղու թիւ նը նո ցա հա վատքն է 
եղել, որից և սփ ռուել է նո ցա գոր ծու նե ու թե ան ոյժն և ուղ ղու թիւ նը: Նո ցա անձ նա կան 
և հա սա րա կա կան կեն ցա ղը, իտե ա լա կան ձգ տում նե րը և յա վեր ժա կան վաս տակ նե րը 
միա հա մուռ ծնունդ են եղել այդ հա ւատ քից: Հա ւատ քը, որ է մար դու աշ խար հայե ցո-
ղու թե ան սկզբունքն ու ամ փո փու մը, նո ցա կե ան քի կողմ նա ցոյ ցը, յա ռա ջա վարն, կազ-
դու րիչն է եղել»489: 

488 Հմմտ. «Եթէ յարերուք ընդ Քրիստոսի, ապա զվերինն խնդրեցեք, ուր Քրիստոսն նստի ընդ աջմէ 
Աստուծոյ: Զվերինն խորհեցարուք, մի՛ զայս որ յերկրի աստ է» (Կող, Գ, 1-2):
489 Տեր-Միքելեան Ա., Յառաջաբան - Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, Տփխիս, 
1900, էջ 12:
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Ինչ պես և նա խորդ գլ խում, աստ ևս հարկ է ամ րա գրել, որ մարդ կային և ազ գային 
ինք նու թյան ու կյան քի եղե լու մի̀  իրե րի ու գոր ծե րի, նշա նա կա լիու թյունն ու ճշմա-
րիտ որ պի սու թյու նը Պատ մա հայ րը տե սա նում ու պատ մո ղա բար տե սա դրում է 
հոգևոր և հենց քրիս տո նե ա կան հայե ցո ղու թյան ու իմաս տու թյան տե սա դաշ
տում: Հոգևոր այս տե սա դաշ տում նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը կամ իս կու թյու-
նը հայ տող իմաս տը նա բա ցո րո շում է, իմաս տու թյան, քա ջու թյան ու ամե նայն առա-
քի նու թյան առու մով, ինք նու թյան ու կյան քի բա րե կար գու թյան, որում և` հո գե կե ցույց 
ու կե նա րար, և-կամ ան բա րի, չար ու ոչն չող, որում և` հո գես պան ու կեն սաս պան, 
դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նու մի ու կա տա րու մի նշա նա կու թյամբ և-կամ ան-
նշա նա կու թյամբ: Եվ սույն մե նա գրու թյու նում ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյան բա-
ղա դրյալ ու մեկ-միաս նա կան դի տա վո րու թյան հիմ նախնդիր նե րից է նաև հետևյա լը̀  
պար զել, թե ինչ պես է սուրբ հայ րե րի քրիս տո նե ա կան հայե ցո ղու թյունն ու ուս մուն քը, 
իր իս կու թյամբ̀  սկզբուն քո րեն ը նդ հան րա կան ու մեկ-միաս նա կան, Մով սես Խո րե նա-
ցու հա յացք նե րում կոնկ րե տա նում որ պես քրիս տո նե ա կան պատ մա բա նու թյուն:

14. Աս վեց, որ Մով սես Խո րե նա ցու հա մար պատ մու թյունն ամենևին էլ կյան քի̀  
զուտ զգա յա րան նե րով ու մտքով ըն կա լե լի հա րա հոս իրա դար ձու թյուն նե րի մաս նա-
կի և-կամ ամ բող ջա կան եղե լու մի պատ մում չէ: Մով սես Խո րե նա ցին իր եր կում, ան-
շուշտ, պատ մում ու պա տու մա կերպ ներ կա յաց նում է իրենց բնույ թով` մարդ կային 
բնու թյա նը սկզբուն քային հնա րա վո րու թյամբ զգա լի ու իմա նա լի եղե լու թյուն ներ, 
թեև որ պես ան ցյալ̀  ըն թեր ցո ղի ան մի ջա կան զգա յու թյանն այլևս ան մատ
չե լի, այլ միայն «ի լրոյ» և «ի գրոյ»̀  զգա ցա կա նու թյամբ ու մտքով ըն կա լե լի: 
Սա կայն, ը ստ նրա, ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` իր պատ մու թյան 
դի տա վո րու թյունն ու նպա տա կային նշա նա կետն ամենևին էլ այն չէ, որ նրա նում 
պատմ վի ողջ մարդ կու թյան կյան քի հան րա գու մար ու հա մա բո վան դակ եղե
լու թյու նը: «… Զի հան դէս մեր̀  ոչ զպատ մու թե անն ող ջա բա նու թիւն գրել, այլ ջա-
նալ ցու ցա նել զա ռա ջինսն մեր և զբուն հին նախ նիս»490: Պատ մա հայրն աշ խար հի ու 
մարդ կային իրա կան կյան քի հա մայն «ան ցից» պատ մում է, մարդ կային բնու թյանն 
ու կա րո ղու թյանն իմա նա լի չա փով ու մա սամբ նաև ար տա քուստ տե սա նե լի և-կամ 
զգա յա րան նե րով ըն կա լե լի, Հայոց ինք նու թյան ու կյան քի` Թոր գո մյան Հայ կից 
սկզբնա ցյալ պատ մա կան եղե լու մը, կա պակ ցե լով այն մար դու արար ման և ազ գե-
րի ծնն դյան աստ վա ծա շնչյան պատ մու թյա նը: Սա կայն այս չափ կոնկ րե տաց ման պա-
րա գա յում ան գամ Խո րե նա ցու պատ մու թյան բուն նշա նա կե տային ու հենց վե րինն ու 
հոգևո րը հայե ցող դի տա վո րու թյունն ու ը ստ այդմ` կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը 
հայոց ինք նու թյան ու կյան քի հա մա բո վան դակ եղե լու թյան պատ մու մը չէ: Ի տար բե-
րու թյուն աստ վա ծայի նի, մարդ կային մտքին հա տուկ չէ եղե լու թյուն նե րի̀  կյան քում իր 
ամե նայն կա պակց վա ծու թյուն նե րի ամ բող ջու թյամբ, նույն ժա մայն ամե նընդգր կուն 
ըն կա լում ու իմաս տա վո րում: Պատ մու թյուն նե րում որ պես պատ մե լիք է հյուս վում աշ-
խար հի, կյան քի կամ որևէ եղե լու թյան` ամե նընդգր կու նի ու ան սահ մա նի հա մե մատ, 

490 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 32:
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ան շուշտ, է ա կան և, այ նուա մե նայ նիվ, լոկ մաս նա չափ առն չու թյուն ներ ու հատ կու-
թյուն ներ բա ցա հայ տող իմաստ ներ, և այդ մաս նա չա փու թյու նը որո շարկ վում է ը ստ 
նշա նա կա լիու թյան: Եվ այս առնչությամբ արդեն նշվեց, որ հա յա գի տա կան մաս նա-
գի տա կան գրա կա նու թյու նում (Ստ. Մալ խա սյանց, Ս. Ա րև շա տյան, Գ. Խր լո պյան և այ-
լոք) նկատ վել ու ամ րագր վել է մեր պատ միչ նե րի ու մեկ նիչ նե րի հայե ցո ղու թյան ին-
տեն ցիային ու բո վան դա կու թյա նը և կոնկ րե տո րեն` պատ մու թյան ու նրա նում «պատ-
մե լի քի» հաս կաց մա նը սկզբուն քո րեն ներ հա տուկ ու հենց բնո րո շող առանձ նա հատ-
կու թյուն և իրենց ժա մա նա կա կից նե րին ու սե րունդ նե րին հղված իս կու թյուն, որը իրա-
դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի̀  ժա մա նա կի մեջ եղե լու թյան սոսկ պատ մա կան գրա ռու-
թյունն ու փաս տա գրու թյու նը չէ, այլ, որ պես եր կի բուն «պատ մե լիք», բա ցա հայ տում է 
«ա ռա վել խոր իմաստ` «խո րա գոյն», հա տուկ ավե լի շուտ հոգևոր, քան մարմ նա կան 
իրա կա նու թյա նը»491: 

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյու նում որո շա կի ու հենց հիմ նո րոշ հոգևոր իդե-
այի դի տա վո րու թյամբ (մ տա հայեց մամբ) հաս կաց վում ու մեկ նո րոշ վում, հիմն վում ու 
հաս տատ վում է նշա նա կա լիու թյան սկզբուն քային տե սա դաշ տը և ար դեն ը ստ այդմ` 
բա ցո րոշ վում կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաստն ու իմաս տու-
թյան խոր հուր դը: Եվ ը ստ այդմ որո շարկ վում է հիմ նա րար այն նշա նա կա լիու թյու նը, 
որն իրե նով ուղ ղոր դում է պատ մա հե տա զո տու թյան փու լում «պատ մե լի քի» որո նումն 
ու ը նտ րու թյու նը և ապա` պատ մա շա րա դրան քի փու լում այդ «պատ մե լի քի» իս կու-
թյանն ու խոր հուր դին հա մա պա տաս խան «պատ մու մի» հյու սու մը:

 Տար բեր պատ միչ նե րի պա րա գա յում եղե լու թյուն նե րի նշա նա կա լիու թյու նը նրանց 
ինք նու թյանն ու կյան քին կա րող էր ներ կա յա նալ տար բե րա բար և ուրեմն` հաս կաց
վել ու մեկ նո րոշ վել յու րո վի, կախ ված` պատ մու թյան իդե այի նրանց տե սա նու-
թյու նից (դի տա վո րու թյու նից): Եվ կա րե լի է նկա տել պատ մա հե տա զո տա կան փու-
լում «պատ մե լիք»-«խնդրո նյու թի» որո նու մը, ը նտ րու թյունն ու ժո ղո վու մը և ապա` 
պատ մա շա րա դրան քի փու լում այդ «նյու թից» մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման են թա կա 
«պատ մե լիք»-«խնդրո բա նի» հայտ նա բա նու թյունն ուղ ղոր դող նշա նա կա լիու թյան` 
Խո րե նա ցու հաս կաց ման ու մեկ նու թյան յու րա կեր պու թյուն: Օ րի նակ, հայոց ինք նու-
թյան գո յու թյան, շրջա պա տող աշ խար հին ու կյան քին յու րո վի կեն սաշ խար հով և ինք-
նու թյամբ կե նա լու բազ մայլ չա փում նե րով բո վան դակ մաս նակ ցու թյան եղե լու մը Խո-
րե նա ցին իր պատ մու թյան մեջ ներ կա յաց նում է ոչ որ պես ար քե տիպ ու ժա մա նա կի 
ըն թաց քում ան փո փոխ, ի սկզբա նե և դա րե րից ի վեր իրե նում նույ նա կան հոգևոր 
իդե այով, ինչ պես Տի տոս Լի վիոսն է պատ մում Հռո մի ու հռո մե ա կան ինք նու թյան 
մա սին492, ը ստ է ու թյան, իր պատ մա հայե ցա կար գում առաջ նորդ վե լով պլա տո նյան 
հա րա ցույ ցով: Պատ մա հայ րը հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու մը տե-

491 Thomson R. W., Is There an Armenian Tradition of Exegesis? – Studia Patristica, vol. XLI, Orientalia: 
Clement, Origen, Athanasius, The Cappadocians, Chrysostom, ed. by Young F., Edwards M. and Parvis P., 
Leuven-Paris-Dudley, MA, 2006, p. 113.
492 Տե՛ս Collingwood R. G., The Idea of History, revised edition with Lectures 1926-1928, Oxford 
University Press, Oxford - New York, էջ 43-44, ռուսերենում` էջ 44:
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սա նե լով ու հաս կա նա լով որ պես պատ մա կան` պատ մո ղա բար մեկ նում է իր պատ
մա կան կա յաց ման մեջ̀  իմա նա լի դարձ նե լով մարդ կային ու կոնկ րե տո րեն հայոց 
ինք նու թյան` պատ մու թյամբ հյուս վող հոգևոր միաս նու թյան եղե լում, ը ստ 
է ու թյան, իր պատ մա հայե ցա կար գում առաջ նորդ վե լով պլա տո նյան ու արիս տո տե-
լյան հա րա ցույ ցե րի միջև փոխ միաս նու թյուն հաս տա տող սկզբուն քով, այս ան ցո ղիկ 
կյան քում հոգևո րի ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի ներ կա յու թյան ու պատ մու
թյամբ հյուս վող միաս նու թյան բա ցո րոշ մամբ` հնա րա վո րել ու կե նա գոր ծել 
հայոց իմաստ նա ցյալ հոգևոր վե րըն թա ցու թյուն` առինք նող բուն իդե ային և 
իդե ա նե րի իդե ային` Ա ստ ծուն:

15. Ան շուշտ, Մով սես Խո րե նա ցին իր եր կում պատ մում է եղե լա կա նը, սա կայն, 
ը ստ նրա, ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` հենց իր հայոց պատ մու-
թյան սկզբուն քային դի տա վո րու թյունն ու նպա տա կային նշա նա կե տը ո՛չ կյան քի 
փաս տա կան հան րա գու մար ու հա մա բո վան դակ եղե լու թյու նը, ո՛չ էլ միայն իր 
ձեռ քի տակ եղած աղ բյուր նե րով այս կամ այն չափ մատ չե լի ու իմա նա լի̀  փաս տա-
կան եղե լու թյուն նե րի հենց այդ պես և ոչ այլ կերպ պատ մա կա նո րեն կա յաց ման պատ-
ճառնե րը պատ մելն է: Նրան չի բա վա րա րում արիս տո տե լյան` սոսկ եղե լա կա նին 
կողմ նո րոշ վող և հենց եղե լա կան բազ մա տե սակ ու բո լո րա քա նակ դրսևո րում նե րից 
ը նդ հա նուր առանձ նա հատ կու թյուն ներ բա ցա հայ տող հե տա զո տա կան այն մո տե ցու-
մը, որը պատ մա գի տու թյան կա յաց ման ու դրսևոր ման պատ մու թյան մեջ կա րե լի է 
նկա տել և՛ հին ու նոր պատ միչ նե րի ու պատ մա բան նե րի, և՛ պատ մա գի տու թյան հիմ-
քերն ու առանձ նա հատ կու թյուն ներն ուսում նա սի րող նե րի հա յացք նե րում493: Ե ղե լա-
կա նին միայն կողմ նո րոշ ված պատ միչ նե րի ու պատ մա բան նե րի եր կե րում, ան շուշտ, 
նույն պես առնչ վում են նշա նա կա լիու թյան խնդրին, սա կայն պատ մե լի քի հար ցում 
սկզբուն քո րեն կողմ նո րոշ վում և իրենց եր կե րում կոնկ րե տո րեն որ պես «պատ մե-
լիք-նյութ» են ը նդ գր կում առա վե լա պես նշա նա վոր իրա դար ձու թյուն նե րը: Ի նմա-
նու թյուն այդ պատ մու թյուն նե րի, Խո րե նա ցու եր կում ևս, որ պես «պատ մե լիք-նյութ», 
ը նդ գրկ վում են նշա նա վոր եղե լու թյուն ներ: Սա կայն, ար տա քին այդ նմա նու թյան հետ 
մեկ տեղ̀  ար դեն նաև ի տար բե րու թյուն այդ պատ մու թյուն նե րի, Պատ մա հոր եր կում 
հնա րա վոր է հս տակ տա րո րո շել «պատ մե լիք-նյու թի» և նրա նում մեկ նո ղա բար բա-

493 Այս առնչությամբ նշենք, որ Մ. Վեբերի հայեցակարգում, թեև հենց արիստոտելյան մոտեցմամբ` 
քննախույզ մտոք հայտորոշելով մինչ այդ գոյություն ունեցած իրեն հայտնի պետությունների միջև 
ընդհանուր էական հատկությունը, տվյալ հետազոտության մասնավոր առարկա ներկայացող «պե-
տու թյունը» սահմանվում է որպես օրինականացված բռնության մենատիրություն ունեցող քաղա-
քա կան միություն և նույնիսկ հավելումով, թե` այլ կերպ այն սահմանել անկարելի է (տե՛ս Вебер М., 
теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира – Избранные произведения, М., 
1990, էջ 318), այնուամենայնիվ, սոցիալական գիտության (աստ` կարելի է նկատի ունենալ նաև 
պատ մական գիտությունը) որպիսությունը, որում և` առարկան ու մեթոդը, բնորոշում է ոչ միայն 
բոլորա քանակ` նախկինում արդեն եղելական իրենց դրսևորումների միջև ընդհանուր էական 
հատկություններով, այլև եղելյալ բոլորից առավել համընդգրկուն` ամենայնի նախատեսումով և 
այդկերպ` սկզբունքորեն հնարավորի մտաքննության արդյունքում դրանք բացահայտում իրենց 
որակական հատկությունների նոր բաղադրակազմով` ոչ սոսկ նախկինում եղելականացած ու 
սահմանափակ հնարավորությամբ, այլև սկզբունքորեն անհրաժեշտ ու նախընտրելի և գուցե հենց այլ 
հնարավորությամբ ևս:
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ցո րոշ ման են թա կա «պատ մե լիք-բա նի» հաս կա ցու թյուն նե րը, և նրա բուն «պատ մե-
լիք»-ում նկա տել դրանց երկ միաս նու թյուն, որում «պատ մե լիք-նյու թը» են թա կարգ-
ված է «պատ մե լիք-բա նին» և ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ հենց 
որ պես այդ պի սին է ճա նաչ վում մի միայն իրե նում հոգևոր «պատ մե լիք-բա նի» «ան-
թա քույց» կամ «թա քու ցյալ», «պա հյալ» ներ կա յու թյան շնոր հիվ: Իս կա պես, հնա րա վոր 
չէ ասել, թե Պատ մա հոր հա մար կարևոր է, առանց որևէ սկզբուն քի ու տե սան կյան, 
պատ մա գրել հայոց նախ կին ու նաև ներ կա կյան քի ամե նա տե սակ իրենց առում
նե րով նշա նա վոր իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե րը: Ա մե նայն նշա նա վոր «իրք և 
գործք» նա ը նդ գր կում է իր պատ մե լի քում` մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու 
մշա կույ թի̀  առ իմաս տու թյուն ու բա րեն շա նակ կար գա վո րու թյուն իրենց այդ 
նշա նա վո րու թյու նը հաս կա նա լով ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շե լով: Նրա «Պատ-
մու թիւն Հայոց» եր կում, ը ստ պատ մու թյան իդե այի իր դի տա վո րու թյան, հիմ նա կա-
նում ը նդ գրկ վում են կյան քի բա րեն շա նակ կար գա վո րու թյան առա վե լու թյան կամ 
նվա զու թյան առու մով նշա նա վոր իրա դար ձու թյուն նե րի ու մարդ կային գոր ծե րի իս կու-
թյու նը հայ տող իմատ ներ ու իմա տու թյան խոր հուրդ ներ: Խո րե նա ցու հա մար սկզբուն-
քայինն ու է ա կա նը իր պատ մե լի քում հայոց կյան քի նշա նա վոր եղե լու թյուն նե րի̀  
մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի խնդրա կար գում նախ ընտ րե լի 
ու նպա տա կային անե լի քին հո գեն պաս տու թյան առու մով այդ իսկ նշա նա վո րու-
թյան տե սա դրումն ու մեկ նո րո շումն է: Ը ստ նրա, պատ մու թյու նը դեպ քե րի եղե
լու թյան սոսկ հի շա տա կու թյունն ու ժա մա նա կա գրու թյու նը չէ, այլ̀  մարդ կանց 
ազ գե րի կյան քի իրա դրու թյուն նե րում` իմաս տու թյան ու ամե նայն բա րյաց 
առի թի ու հնա րա վո րու թյան և ի հա մե մատ այդ կոչ ման` մարդ կային գոր ծե
րում, ը ստ առա վել կամ նվազ ձգ տու մի ու կա րո ղու թյան, դրանց կա տա րու մի և 
հո գե կե ցույց ու կե նա րար ան ձկա լի ներ կա յու թյան ձեռք բեր ման կամ կորց րած 
հնա րա վո րու թյան հաս կա ցումն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շու մը: 

Ինչ պես և ար դեն աս վել է, ան ցյա լի եղե լու թյուն նե րը քննե լիս` Խո րե նա ցու մո տեց-
ման մեջ ներ կա է ոչ միայն արիս տո տե լյան` զուտ եղե լա կա նի քննու թյու նը, այլև 
պլա տո նա կան` նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նի տե սա նումն ու խորհր դա ծու թյու նը, և 
այդ իմա նա լի է նրա աշ խա տու թյան մեջ տեքս տի բո լոր մա սե րում ներ կա և՛ ան ձե րի 
ինք նու թյան` մտքի ու տե սա կե տի, խոս քի ու գրու թյան, գոր ծե րի, և՛ ան ձանց ու ազ գե-
րի կեն սա կեր պե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ բա ցա հայ տու թյուն-բ նո-
րո շում նե րից ու գնա հա տա կան նե րից: Ի րա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի որ պես 
այդ պի սին եղե լու թյան իս կու թյան որո նումն ու բա ցա հայ տու մը նրա մո տեց ման 
մեջ մաս նա կի չէ` սոսկ եղե լա կա նը քննու թյան առնե լով, այլ̀  ամ բող ջա կան և 
հենց կա տա րե լու թյան ուղ ղոր դող ու հնա րա վո րող, որում ներ կա է ոչ միայն գո
յու թե նա կան ճշմար տու թյան, այլև նպա տա կա բա նա կան ճշմար տու թյան տե
սա նումն ու բա ցա հայ տու մը: Մով սես Խո րե նա ցու հայոց պատ մու թյու նը հայտ նե լով 
հայոց կյան քում տե սա կան ու գործ նա կան իմաս տու թյան եղե լու թյան առա վե լու թյունն 
ու նվա զու թյու նը և հա մըն թաց` իղ ձը, բա րեն շա նակ կե նաց գոր ծե րի սերն ու կա տա րու-
մի կա րո տը, «ի րաց» ու «գոր ծոց» արժևո րող (դրվա տող կամ նշա վա կող) ու հենց կե-
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նա րա րու թյուն կամ ոչն չա րա րու թյուն բա ցա հայ տող գնա հա տա կան նե րը, ըն թեր ցա սեր 
և ուսում նա սեր հո գուն ու մտքին է տե սա դրում ոչ սոսկ գո յու թե նա կան, այլև նպա
տա կա բա նա կան ճշմար տու թյուն և այս կերպ ամ բող ջա րար երկ միաս նու թյամբ` 
իս կու թյան լրում ու կա տա րե լու թյուն հայ տե լու մի տող իմաս տու թյուն:

16. Ը ստ Խո րե նա ցու քրիս տո նե ա կան պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի, պատ-
մու թյու նը սկզբուն քո րեն ու նաև նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ̀  սոսկ ան ցյա լում 
կա տար վա ծի̀  եղե լու թյուն նե րի ու գոր ծե րի, պա տահ ման հա ջոր դա կա նու թյան և որ-
պես այդ պի սին` վա վե րա կան փաս տե րի հեր թա կա նու թյան վե րա կանգ նում ու ամ րա-
գրում և լոկ այդ կերպ ու այդ չափ պատ մո ղա կա նու թյան իրա գոր ծում ու պատ մում չէ: 
Հարկ է նկա տել, որ «ան ցյալ» և «պատ մու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը մարդ կային 
հայե ցո ղու թյան և կոնկ րե տո րեն նաև հենց այս խորհր դա ծու թյուն նե րի իմաս տային 
տե սա դաշ տում է ա պես տար բեր են: Պատ մու թյան ոլոր տում «անց յալ» հաս կա ցու թյու-
նը մի վե րա գրու թյուն է, որը կա տար վում է տվյալ ժա մա նա կային ներ կայի նկատ մամբ 
ար դեն իսկ նախ կին դար ձած կոնկ րետ կամ հա մայն եղե լու թյան («ե ղա ծի») վե րա-
բեր մամբ: «Ան ցյալ» հաս կա ցու թյու նը որ պես ան ցած բնո րո շե լով մինչ տվյալ 
«այժ մյան» ներ կան պա տա հած բո լո րը, ը ստ է ու թյան, տա րան ջա տում է այն 
ներ կայից: Ի սկ «պատ մու թյուն» հաս կա ցու թյու նը, ը նդ հա կա ռա կը, սկզբուն
քո րեն ուղղ ված է այդ տա րան ջա տու թյան վե րաց մա նը: Կա րե լի է նկա տել, որ 
պատ մու թյան սկզբուն քային և ունի վեր սալ այս հատ կու թյան ը մբռ նու մը ներ կա է նաև 
Խո րե նա ցու պատ մու թյան սկզբնա մա սում` «պատ մու թյան կա րի քի», խնդրա կար գի ու 
իր մո տի վա ցիայի շա րա դրան քում և ապա` ողջ եր կից իմա նա լի̀  պատ մու թյան բուն 
դի տա վո րու թյան ու ը ստ այդմ` կա տա րու մի մեջ և, ը ստ է ու թյան, ոչ միայն ամե նայն 
հնա րա վոր պատ մու թյան, այլև կոնկ րե տո րեն Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե-
ցա կար գին ևս բնո րոշ է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն է:

 Պատ մութ յու նը յու րա քան չյուր ըն թեր ցող «այժ մյան» ներ կայի մեջ ներ մու
ծում է գո յու թյուն ունե ցած ու եղե լու թյուն դար ձած կամ «ե ղած» այն բո լո րը, 
ին չը պատ մում է, ուս տի և այն, ի տար բե րու թյուն «ան ցյա լի», իրա գոր ծում է 
պատմ վող որո շա կիո րեն նշա նա կա լի «ե ղա ծի» «միա ցում» տվյալ ներ կային: 
Ի նչ պե՞ս և ի՞նչ պատ ճա ռով է այդ տե ղի ունե նում: «Պատ մու թյուն» հաս կա ցու թյամբ 
ը մբռնվող ֆե նո մե նի այդ ի՞նչ առանձ նա հատ կու թյան շնոր հիվ է, որ պատ մու թյամբ 
իրա գործ վում է որո շա կիո րեն կազ մա կերպ ված միաս նա կա նու թյուն: Ա հա վա-
սիկ, «պատ մու թյուն» գո յա վո րի վե րա բե րյալ սկզբուն քային հար ցե րից է ոչ միայն, թե` 
«ի՞նչ է» և «ինչ պի սի՞ ինչ» է պատ մում, այլև «ինչ պե՞ս» ու «ին չի՞ հա մար» գո յու թյամբ է 
այդ ամե նը հաս կաց ման ձգ տող մտքին «յան դի ման կա ցու ցա նում»494 իմաս տուն հայր 
Մով սես Խո րե նա ցին իր պատ մա կան շա րա գրու թյան մեջ:

17. Մե նա գրու թյան նա խորդ գլուխ նե րում ար դեն աս վեց, որ Մով սես Խո րե նա ցու 
պատ մու թյու նը հյուս ված է ոչ որ պես ան ցյա լի բո լոր եղե լութ յուն նե րի ու կա տար ված 
գոր ծե րի, այլ̀  նշա նա կա լի ան ցյա լի պատ մու թյուն: Ը ստ նրա, պատ մու թյու նը որ

494 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 7, (տ. 14), էջ 45, (տ. 7-8):
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պես այդ պի սին` իրե նում պատմ վող և որ պես նշա նա կա լի̀  ներ կա յա վոր վող 
մարդ կային կեն սաշ խար հի, որում և` մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա
կույ թի, եղե լու մի հաս կաց(ված)ու թյուն ու մեկ նու թյուն է: Այս կերպ բա ցո րո շյալ 
պատ մու թյան իս կու թյան սկզբուն քային հան րա հատ կու թյու նը ներ կա յա նում է որ-
պես Մով սես Խո րե նա ցու կոնկ րե տո րեն նաև հենց հայոց պատ մու թյան իս կու թյան 
առանձ նա հատ կու թյուն: Ը ստ նրա, հայոց պատ մու թյունն իրե նում պատմ վող 
և որ պես նշա նա կա լի̀  ներ կա յա վոր վող հայոց կեն սաշ խար հի, որում և` հայոց 
ինք նու թյան ու կյան քի հաս կաց(ված)ու թյուն ու մեկ նու թյուն է: 

Աստ` պատ մու թյամբ բուն ասե լի քի առն չու թյամբ ևս է ա կան է կրկ նել Ա. Ստե փա-
նյա նի դի տար կու մը, որ Պատ մա հայ րը «ան ցյա լի հոս քից, որ պես կա նոն, ը նտ րում է 
նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րը»495: Ը ստ Խո րե նա ցու քրիս տո նե ա կան պատ մա-
փի լի սո փա յու թյան կուռ ուս մուն քի, «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյան մեջ ի մի է 
ժո ղով ված նշա նա կա լի ան ցյա լը և կազ մա կերպ ված է հոգևոր առու մով իմաս տա լից 
եղե լու թյուն նե րի ու գոր ծե րի̀  պատ մա սա ցու թյամբ միա հյու սու թյու նը: Նրա աշ խա
տու թյան մեջ իրա գործ ված է հայոց ինք նու թյան ու կյան քի̀  մշա կույ թով կեր
պա ցյալ նախ կին ու նաև ներ կա յում շա րու նա կա կան` հոգևոր առու մով նշա նա
կա լի եղե լու մի̀  այդ իսկ նշա նա կա լիու թյան բա ցա հայ տում և ի պատ մու թյուն 
միա հյու սու թյուն:

18. Ոչ միայն Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան այս աշ խա տու թյու նը, այլև 
ը նդ հան րա պես միջ նա դա րյան քրիս տո նյա հայ րե րի յու րա քան չյուր երկ հաս կա նա լու 
հա մար առանձ նա հա տուկ կարևո րու թյուն ունի պար զել, թե ինչն է որ պես «ն շա նա կա-
լի» նրանց (սուրբ հայ րե րի) հա մար: Ի նչ պես և աս վեց նա խորդ գլուխ նե րում, Խո րե նա-
ցու մտա հո գու թյուն-խնդիրն ու դի տա վո րու թյունն է` մաս նակ ցա բար օ ժան դա կել 
կարգ հաս տա տել այն ամե նում և հենց բա րե կար գել բո լո րը, ինչն ունի դրա կա րի քը: 
Նրա եր կում հայոց կյան քի ու նաև այն ինք նա հաս կա ցող ու մեկ նո րո շող պատ մու թյան 
հիմ նո րոշ խնդրա կարգ և դրան ի պա տաս խան` հոգևոր ձգ տում, դի տա վո րու թյուն 
ու ը ստ այդմ` կա տա րում է ներ կա յա նում եղե լու թյուն նե րի պա տու մա կերպ հյուս վող 
իմաստ նե րի, որոն ցում և̀  իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի մեկ նո րոշ մամբ̀  մարդ կային և 
կոնկ րե տո րեն հայոց ինք նու թյան ու կեն սաշ խար հի, ժա մա նա կի ու պատ մաշ խար հի, 
բազ մա բո վան դակ կեն ցա ղա վա րու թյան կար գա վո րու թյան և հենց բա րե կար գու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյուն ու նախ ընտ րե լի հնա րա վո րու թյուն տե սա դրող նշա նա կա լիու-
թյուն նե րի բա ցո րո շու մը496: 

Ա հա վա սիկ, նրա պատ մու թյու նը պատ մում է որո շա կի դի տան կյու նից նշա նա
կա լի ան ցյալ, որի հոգևո րու թյամբ առ իմաս տու թյուն և ի բա րե կար գու թյան է 
կո չում ներ կան ու ապա գան: Աս վածն առա վել ման րա մաս նու թյամբ կա րե լի է բա-
նաձևել նաև այլ կերպ. պատ մու թյու նը առ իմաս տու թյուն նո րո գու թյան հնա րա
վո րու թյան մեջ տես նե լով մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի ներ կա յու թյունն 

495 Степанян А. А., Развитие исторической мысли в древней Армении, Ер., 1991, с. 156.
496 Տե՛ս նաև նույն տեղը, էջ 134-189:
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ու ապա գան, պատ մում է նշա նա կա լի ան ցյալ ու եր բեմն նաև` դեռևս շա րու նա
կա կան ներ կան, որոն ցում հոգևո րու թյան առա վե լու թյան կամ նվա զու թյան 
մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ` ի բա րե կար գու թյան է կո չում մեր ձա վոր ու գո յա
կից ներ կայի եղե լումն ու նաև ապա գան: Մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի̀  առ 
իմաս տու թյուն նշա նա կա լի եղե լու մից պատ մու թյանն ի պահ և իմաս տու թյան «ու սում-
նա սէր» ըն թեր ցա սի րու թյան հաս կաց ման սի րուն ու ջան քին ի հայտ` մարդ կային 
հոգևոր կե ցո ղու թյան իմաս տա վո րու թյու նը, որում և` իմաս տու թյու նը, հղված է 
ներ կային ու ապա գային: Այս կերպ` Խո րե նա ցու պատ մու թյունն ի հայտ է բե րում հայոց 
սե րունդ ներն ու ողջ ազգն ի մի բե րե լու, հոգևոր լի նե լու թյան տե սա կե տից` պատ
մա կան ազգ ձևա վո րե լու մեր ձա կա դի տա վո րու թյուն ու նշա նա կա լիու թյուն: Նրա 
հայոց պատ մու թյան, որում և̀  պատ մե լի քի, հոգևոր այս առանձ նա հատ կու թյու նը հնա-
րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում նկա տել ոչ միայն կոնկ րետ ազ գի պատ մու թյան, այլև ար դեն 
պատ մու թյան ը նդ հա նուր սե ռի և դրա նում պատ մե լի քի ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի 
գո յու թյան կո չու մի ու կա տա րու մի որ պի սու թյուն: Այդ բնույ թի իր պատ մայ նու թյամբ 
(պա տու մային կեր պա վո րու թյամբ) ներ կա յաց ված առա քի նու սույց` առ իմաս տու
թյուն, ամե նայն առա քի նու թյուն ու բա րե կար գու թյուն հոգևո րու թյամբ` պատ
մու թյունն ի հայտ է բե րում առ Ա ստ ված միա բան ազգ(եր) և Ա ստ ծո ժո ղո վուրդ 
հաս տա տե լու հե ռա կա դի տա վո րու թյուն ու նշա նա կա լիու թյուն: 

19. Ի նչ պի սի՞ն է, ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մա կան գո յա վո րը, որ և ան ցյա-
լի եղե լու թյուն նե րից ու գոր ծե րից ը նտ րո ղա բար առանձ նաց վում և ժո ղով վում է որ պես 
«պատ մե լիք»: Որ պես «պատ մե լիք նյութ» է առանձ նաց վել և ի մի հա վաք վել այն բո-
լո րը, ին չը հա մար վել է ար ժա նի հի շա տա կու թյան. «ար ժա նի գրոյ յի շա տա կի»497: 
Նկա տենք, որ պատ մե լիք ը նտր ված «ի րը» և «գոր ծը», ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, չի 
դիտ վում ապա գային ուղղ ված նշա նա կա լիու թյու նից զատ, որ պես չե զոք եղե լու թյուն, 
որին ներ կայի ու հե տա գայի մարդ կանց ազ գե րի նկատ մամբ ասե լիք պատ միչն է ինք-
նա կա մու թյամբ վե րա գրում: Նախ կի նում կա տար վածն ամենևին էլ ան մասն չէ մարդ-
կանց ներ կա և հե տա գա սե րունդ նե րին հղվա ծու թյու նից, ը նդ հա կա ռա կը, այն իրա-
դար ձու թյուն, նշա նա կա լի «իր» կամ «գործ» է մի միայն այն քա նով, որ քա նով որ իրե-
նում ունի «ա սե լիք», որով և̀  հղվա ծու թյուն ներ կային և «զկ նե ացն»:

 Մով սես Խո րե նա ցին «ի պատ մու թիւն հյուս ման» իր ը նտ րու թյու նում ունի նույ նիսկ 
պատ մար ժա նու թյան զա նա զա նում: Ի րա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի բազ մա զա-
նու թյու նում ամե նայն ար ժա նին չէ, որ նա ը նդ գր կում է իր պատ մու թյու նում: Ի նչ պես 
և աս վեց, նրա աշ խա տու թյու նում առա ջա դրանք-դի տա վո րու թյու նը ազ գա բա նու
թյան ի հայտ բե րե լը̀  ծնուն դը և ինչ պի սին լի նե լը բա ցա հայ տելն է, որը նաև ներ-
կա յա նում է որ պես մեր ձա կա ու նաև առանց քային դի տա վո րու թյուն, որին հե նա ցյալ 
ու միա հյուս են այլ ևս դի տա վո րու թյուն ներ: Եվ ոչ բո լոր այն, ին չը գու ցե ոչ ան նկատ, 
այլ̀  ար ժա նի գոր ծեր են վա ղա գույն շրջա նի հայոց նախ նյաց ու մե ծաց` նրանց իսկ 
ինք նու թյու նը, հզո րու թյունն ու կյան քը բնո րո շող, է ա կան նշա նա կա լիու թյուն` հոգևոր 

497 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 10, 88:
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կեն դա նու թյան ու հենց կե նա րար իմաստ են բա ցա հայ տում այ լոց ու հենց սե րունդ-
նե րի ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի հա մար, որով և̀  իրեն ցում պատ մար ժան իմաստ 
ու իմաս տու թյան խոր հուրդ բա ցա հայ տում` ը ստ իր պատ մու թյան առա վել հոգևոր ու 
նախ ընտ րե լի դի տա վո րու թյուն նե րի և, իհար կե, նաև փու թով ավելի մոտ ժա մա նակ-
նե րին հա սա նե լու և, ի վեր ջո, աշ խա տու թյունն ավար տի ևս հասց նե լու̀  ինք նա սահ մա-
նա փակ ման խորհր դի: «Այլ կա րի շատ լի նի, եթե զա մե նայն որ ինչ ար ժանն իցէ` 
ասի ցեմք ի ճա ռիս զնա խա կար գե լոց արանց զբանս և զգործս»498 (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.): 
Ար տա հայտ վում է նաև այլ կերպ. «Այլ այս շատ ասել այս չափ. քան զի չթո ղա ցու ցա նէ 
զմեզ որ առա ջի կայս է իր̀  յե զե րումն յա մել այսր պատ մու թե ան»499: 

Իսկ ո՞րն է ար ժա նի դիտ վում պատ մել կամ ը նդ գր կել պատ մու թյու նում: «Թող լով 
զոչ կարևո րա գոյնսն ի բա նից ասաս ցուք որ ինչ հար կա ւորն է »500 (ընդգծու մը̀  Ռ. 
Ք.): Նշում է նաև մեկ այլ է ջում. «Այլ յա ռաջ քան զձեռ նար կելն մեր ի բանսն որ յա ղագս 
մե ծին Տիգ րա նայ, որ ին ներ րորդ ի բն կաց մե րոց պսա կա ւո րաց էր, հուժ կու անուա-
նի և յաղ թող ը նդ այլ աշ խար հա կալս` ճա ռես ցուք որ ինչ կարևո րա գոյնն է ոճոյ 
բա նիս»501 (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.): Մեկ այլ տե ղում ևս սուրբ հայ րը, պատ ճա ռա բա նե լով 
Սա հակ իշ խա նի հապ ճե պու թյու նը և նշե լով Ի լիա կա նին ու Մա կե դո նա ցուն առնչ վող 
նշա նա կա լի դեպ քերն իր պատ մու թյու նում ը նդ գր կե լու և ը ստ պատ շա ճի խո սե լու հնա-
րա վո րու թյան սահ մա նա փա կու թյան մա սին, ասում է. «Զի այս պէս ի քոյ հապ ճե պե լոյ 
ահա ոչ ինչ յա ղագս Մա կե դո նաց ւոյն, և ոչ վասն Ե ղիա կա նին ի կար գին նշա նա կե-
ցաք, այլ զօ դեմք աւա սիկ: Ոչ ունիմք ասել, իմաս տո՞ւն կամ ան հան ճար աս տա նօր լի-
նել մեզ հիւսն, պատ կա նա ւո՞ր կամ ոչ̀  զայ նո ցիկ այժմ ուրեմն զկ նի հե ղու սե լով բանս, 
զկարևորսն և մե րոյս ար ժա նի շա րա գրու թե անս»502 (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.):

 Պատ մա կան նյու թի ը նտ րու թյան ու պատ մե լի քի ի մի հա վաք ման նրա նա խա-
պատ րաս տու մի մեջ կա դա սա կար գում: «Կարևո րա գոյնսն» ու «հար կա ւորն» են ար-
ժա նի հի շա տա կու թյան, և ար դյուն քում պատ մու թյու նից դուրս են թողն վում ան ցյա լի 
եղե լու թյուն նե րից ու գոր ծե րից ոչ այդ պի սի նե րը: Նկա տե լի է դառնում, որ որո շա կի մի 
ըն թա ցա կար գով (պ րո ցե դու րայով) կամ կա ռուց ված քով է ան ցյա լում կա տար ված կամ 
ներ կա յում կա տար վող ամ բող ջի մի մա սը̀  է ա կանն ու նախ ընտ րե լին պատ մու թյան 
մեջ մուտք գոր ծում և որ պես «պատ կա նա ւոր»503 կարգ վում: «Կարևո րա գոյն» և «հար-
կա ւոր» հաս կա ցու թյուն նե րը որ պես պատ մա կան գո յա վո րու թյան բնո րո շում` արժևո
րող վե րա գրու թյուն ներ են:

20. Հայոց մե ծաց կյան քից պատմ վող մի օ րի նա կում Խո րե նա ցին իր խոս քը, մաս նա-
վո րա բար, կոնկ րե տաց նե լով Տիգ րա նի վե րա բե րյալ, նա գրում է «Զի ո՞ ոք ի ճշմա րիտ 
արանց, և որոց ի բարս արու թե ան և խո հա կա նու թե ան սի րե լու թիւն կայ ցէ, սո րա յի շա-

498 Նույն տեղում, էջ 64:
499 Նույն տեղում, էջ 44:
500 Նույն տեղում, էջ 64:
501 Նույն տեղում, էջ 70:
502 Նույն տեղում, էջ 88:
503 Նույն տեղում, էջ 6:
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տա կօքն ոչ զուար ճաս ցի, և յոր դո րես ցի այս պի սի այր լի նել»504: Այս տո ղե րում է ա կա նո-
րեն նշա նա կա լի է ոչ միայն այն, որ պատ մա կան մտքում կա րող է ար տա հայտ վել կոնկ-
րետ ան ձի̀  մտքի խոս քի ու գոր ծի, կոնկ րետ հո գե կե ցո ղու թյան ու գոր ծե լա կեր պի, վար քի 
ու բար քի իս կու թյուն հայ տող որևէ իմաստ և այդ իմաս տում` իմաս տու թյան խոր հուրդ: 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա հայե ցա կար գի, որում և, մաս նա վո րա պես, պատ մա կան գո-
յա վո րի իս կու թյան խորհր դա ծու թյան հա մար այս տեղ է ա կան է նաև այն, որ իր պատ մու-
թյան տեքս տի տար բեր տե ղե րում, տար բեր ան ձանց ինք նու թյան ու գոր ծե րի իս կու թյու-
նը հայ տող իմաստ ներ ու խոր հուրդ ներ բա ցա հայ տե լիս, նա զա նա զա նա կերպ ար տա-
հայ տում է մտքեր, որոն ցում հայտ նում ու հաս կաց ման ձգ տո ղին իմա նա լի է դարձ նում 
իր սկզբուն քային ու ը նդ հա նուր բնույ թի տե սա կե տը, որում և ներ կա` ար ժե կողմ
նո րո շումն ու գնա հա տա կա նը, թե ինք նու թյան ու կյան քի եղե լու մից ի՞նչն է ին քը տես-
նում որ պես պատ մե լի և ուրեմն` իս կը պատ մա կան գո յա վոր իր աշ խա տու թյան մեջ 
ը նդ գր կե լու հա մար: Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա խորհր դա ծու թյուն նե րում պատ մա գի
տու թյան և պատ մա փի լի սո փա յու թյան գո յու թյան հա մար է ա կան ու հիմ նա րար 
խնդիր է ներ կա յա նում` մարդ կային կյան քի մշա կու թային հետ քե րից, որում և` 
իմաս տու թյան ան գիր ու գրա վոր աղ բյուր նե րից, որ պես պատ մե լիք հաս կա նալ 
և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ
թի նախ կին և եր բեմն ներ կա յում շա րու նա կա կան նշա նա կա լի եղե լու մի̀  պատ
ճառնե րով հան դերձ, զո րու թյունն ու կար գա վո րու թյու նը և այ սու̀  բո վան դակ 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տու թյու նը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: Իր խորհր-
դա ծու թյուն նե րով նա իմա նա լի է դարձ նում նաև, որ իր պատ մու թյան դի տա վո րու թյան 
մեջ տես նե լով այն պի սի պատ մում ու նրա նով` պատ մե լիք, որում եղե լու մի իս կու թյու նը 
հայ տող իմաս տի (ո րում և̀  իմաս տու թյան) «յան դի ման կա ցու ցա նում»505 է իրա գործ վում 
ըն թեր ցա սե րի և ուսում նա սե րի բա նա կան հո գու «աչ քի» առաջ, իր ասե լի քում նկա տի 
ունի և իս կո րեն այդ աս ման մեջ ներ կա է հոր դո րում` առ ի իմաս տու թյուն և ամե նայն 
առա քի նու թյուն, «առ ի խո հա կա նու թիւն և ի պի տա նա ւոր բարս»: 

21. Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց»-ի դրվա գա պա տում նե րի վե րո բե րյալ ու նաև 
բազ մա թիվ այլ օ րի նակ նե րում նշմա րե լի է դառնում կա տար ված որևէ բան որ պես 
պատ մա կան գո յա վոր կար գող հիմ նո րոշ գոր ծոնն ու սկզբուն քը: Ի ՞նչ սկզբունք 
է դա: Ար դարև, նրա եր կում կեր պա ցյալ պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում գո յու-
թյուն ունի սկզբունք, ը ստ որի̀  կա տար վում է արժևո րու մը: Մով սես Խո րե նա ցին և 
մյուս հայ րերն այդ սկզբունքն ար տա հայ տում են «պի տոյ» հաս կա ցու թյամբ: Վե րո-
բե րյալ հատ վա ծում խո սե լով Մար Ա բաս Կա տի նայի մա տյա նից իր պատ մե լիք նյու թի 
առանձ նաց ման մա սին, նա բա ցա հայ տում է «հա ւաք ման» սկզբուն քը, գրե լով` «Բա-
զում ինչ զկ նի այ սո րիկ պատ մի ի մա տե նին. այլ մեք̀  որ ինչ պի տոյն (ընդգծու մը̀  Ռ. 
Ք.) մե րոյ հա ւաք մանս է, շա րես ցուք»506: Ի սկ ինչ պե՞ս հաս կա նալ «պի տոյ»-ն: 

504 Նույն տեղում, էջ 72:
505 Նույն տեղում, էջ 7, 45:
506 Նույն տեղում, էջ 37:
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Նա խորդ գլուխներում ար դեն հա մա ռոտ աս վեց, որ հռե տո րու թյան մեջ «պի տոյ»-ն 
սահ ման վում է որ պես բա նա կան, գործ նա կան ու խա ռը (ե րկն շա նակ` բա նա կան ու 
գործ նա կան) սե ռե րի զա նա զա նու թյամբ507: Սա կայն, Մով սես Խո րե նա ցին իր պատ մու-
թյան մեջ «պի տոյ»-ի հաս կա ցու թյունն ը մբռ նում ու գոր ծա ծում է այդ հաս կա ցու թյան 
վե րա բե րու թյան պո տեն ցիայի ըն դար ձակ և հենց առա վե լա գույն բո վան դա կու թյամբ 
ու ծա վա լով, այն է` մարդ կային ողջ կյան քին` ինք նու թյան գո յու թյանն ու կեն
սա կեր պին առնչ վող և հենց այդ առն չու թյամբ իմա նա լի ու սահ մա նե լի նշա նա
կու թյամբ: Նրա պատ մա կան եր կում «պի տոյ»-ն չի ը մբռնվում ու սահ ման վում որ պես 
սոսկ խոս քի տե սակ, և նրա տա րա տե սակ ներն ու առանձ նա հատ կու թյուն նե րը չեն 
բա ցո րոշ վում որ պես խոս քի տե սա կի տա րա տե սակ ներ ու առանձ նա հատ կու թյուն ներ:

«Պի տոյ»-ն առնչ ված է մար դու գո յու թյա նը: Ա սե լով «պի տոյ», Խո րե նա ցին իր 
պատ մու թյան մեջ նկա տի ունի այն ամե նը, ինչն ան հրա ժեշտ, է ա կան ու է աց նող, 
կե նա րար ու նախ ընտ րե լի է սկզբուն քո րեն մարդ կային ան ձի հոգևոր կեն դա նու
թյամբ գո յու թյա նը, ը ստ իր կոչ ման և աստ վա ծա պատ կեր ու աստ վա ծա նման իս կու-
թյան ու խորհր դի, ինք նու թյամբ կե նա լու, մարդ կային ինք նու թյան` ան ձի և ազգ-հա-
մախմ բու թյան հոգևո րու թյամբ կե ցող̀  հո գի ապ րող ու հո գի ապ րեց նող, և այդ կերպ 
իսկ բա րե կար գու թյան մի տող կեն սա կեր պի հա մար: «Պի տոյ»ն մարդ կային ան
հա տա կան ու հա մա խումբ ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի̀  առ Ա ստ ված առինք
նու թյա նը (ա ռինք նող լի նե լիու թյա նը) կե նա րար և հենց է աց նող̀  բո լոր ան հրա
ժեշտն ու ամե նայն հնա րա վորն իրե նում բո վան դա կող նախ ընտ րե լին է:

22. «Պի տոյ»-ն ան հրա ժեշտն ու նախ ընտ րե լին է ոչ թե այն մտքին, ցասմ նա կամ 
զգաց մուն քին և ցան կու թյա նը, որ կա րող են լի նել նաև ան խո հեմ ու ինք նա կամ, այլ̀  
աստ վա ծա սի րու թյու նից ու մար դա սի րու թյու նից բխյալ ու աճե ցյալ իմաս տու թյամբ 
բա նա կան հո գու ար դա րու թյամբ հար դա րյալ ու են թա կար գու թյամբ հա մա մաս նյալ 
խո հեմ մտքին, խո հե մու թյամբ արիա կամ զգաց մուն քին և խո հե մու թյամբ ու արիա-
կա մու թյամբ զուսպ ու չա փա վոր̀  ող ջա խոհ ցան կու թյա նը: Բա նա կան հո գու եռա-
մաս նու թյան` բա նա կա նի, ցասմ նա կա նի ու ցան կա կա նի չորս առա քի նու թյուն նե րով` 
խո հա կա նու թյամբ, արիու թյամբ, ող ջա խո հու թյամբ և ար դա րու թյամբ զար դա րու մով է 
հնա րա վոր վում մարդ կային այն լի նե լու թյու նը, որի վե րա բե րյալ Մով սես Խո րե նա ցին 
մեջ բե րում է` «Զի եթե վասն բա նին մեք, որ պես ասի, պատ կեր Աս տու ծոյ, և դար-
ձե ալ̀  Ա ռա քի նու թիւն բա նա կա նին է խո հա կա նու թիւն» և ապա` Սա հակ Բա-
գրա տու նուն ուղ ղում իր խոս քը̀  «և քո յայ սո սիկ ան հատ ցան կու թիւն` ապա ուրեմն 
գե ղե ցիկ մտա ծու թե ամբ զխո հա կա նու թե անդ քո վառ և բոր բոք պա հե լով 
զկայ ծակն` զար դա րես զբանն, որով մնաս առ ի լի նելն պատ կեր. ի ձեռն որոյ 
և զայ սո րիկ զսկզբնա տիպն ասիս ուրա խա ցու ցա նել, գե ղե ցիկ և չա փա ւոր մո լու թե
ամբ յայ սո սիկ մո լե ալ և զա կա տե ալ (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.)»508: Իր խնդրան քով Սա հակ 

507 Տե՛ս Թէովն, Յաղագս ճարտասանական կրթութեանց, Եր., 1938, էջ 34-40, տե՛ս նաև Գիրք 
Պիտոյից, աշխատասիրությամբ Գ. Մուրադյանի, Եր., 1993, էջ 30-43:
508 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6:
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Բա գրա տու նին ներ կա յա նում է որ պես մարդ կու թյան և կոնկ րե տո րեն` հայոց նախ-
նյաց ինք նու թյան ու կյան քի («ներ քի նի» ու «ար տա քի նի») իմաս տու թյան ու քա ջու-
թյան գոր ծե րի իմա ցու թյան կա րի քին առա վել հա սու ան ձ, ը ստ իր ձգ տու մի, հո ժա րա-
կա մու թյան ու դի տա վո րու թյան ար դեն նաև կա տա րու մի կոնկ րետ նա խա ձեռ նու թյուն 
իրա գոր ծե լով մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի իմաս տու թյան, քա ջու թյան, ամե նայն 
առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան ար ժա նիք նե րով ժա մա նա կա կից նե րի ու սե-
րունդ նե րի կա տա րե լա գործ ման: 

Իր եր կի սկզբում` պատ մու թյան հյուս մամբ իր բուն ասե լի քի նե րա ծա կան խոս-
քում դրվա տե լով Բա գրա տու նյաց իշ խա նի նա խա ձեռ նու թյու նը, նա գրում է` «և զքեզ 
այժմ այս պի սի եղե ալ ծա նե աք, – ապա ուրեմն յայտ է, թե ամե նե ցուն քան զքեզ նա-
խա գու նիցն ճա նա չիս վե հա գոյն, և բարձ րա գու նից ար ժա նա ւոր գո վու թե անց և յայս
պի սիս պատ կա նա ւոր դնիլ ար ձա նա գրու թիւնս բա նից (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.)»509: 
Խո րե նա ցու այս տո ղե րով իսկ ծա նուց մամբ̀  ար դեն ի հայտ է դառնում, թե ինչ որ պի-
սու թյամբ ան ձանց ինք նու թյուն ու գոր ծեր են ը նտր վե լու, ուսում նա սիր վե լու և հաս կա-
ցյալ իմաստ նե րի մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ̀  ներ կա յաց վե լու նրա պատ մու թյու նում: 
Կոնկ րետ ան ձին ուղղ ված իր խոս քով Պատ մա հայ րը նկա տել է տա լիս, թե` մարդ-
կային հո գու, կյան քի գոր ծե րի նա խա ձեռ նու թյան ու կա տա րու մի ինչ պի սի ար ժա նիք-
ներն են որ պես պատ կա նա վոր նկատ վում իր պատ մե լիք «բա նի» եր կա գրու թյու նում 
ը նդ գրկ ման: Խոսքն այն մա սին չէ, թե Խո րե նա ցու հա մար հայոց պատ մու թյան «գոր-
ծը» նա խա ձեռ նե լու խնդիրն առա ջա դրող Բա գրա տու նյաց իշ խանն է միայն օ րի նակ ու 
իս կա պես միակ չա փա նիշ, այլ̀  այն, որ մտա դիր է իր պատ մու թյու նը գրե լիս` կա տա-
րել ը նտ րու թյուն որո շա կի «պի տոյ»-ի սկզբուն քով ուղ ղորդ վա ծու թյամբ: Խո րե նա ցու 
այդ կերպ նպա տա կա մետ մտա դրու թյու նը նաև բնա կան է և հենց բխում է նրա հա-
մար հիմ նո րոշ̀  քրիս տո նե ա կան հա վա տով ու իմաս տու թյամբ հայեց վող իմաս տային 
տե սա դաշ տում ան ձանց ինք նու թյան ու կյան քի, նե րանձ նային նվի րու մի, մտա ծե լա-
կեր պի, մո տիվ նե րի ու նաև ար տա քի նի̀  «ի րաց և գոր ծոց» իս կու թյու նը հայ տող նշա-
նա կու թյուն նե րի որոն ման ու բա ցա հայտ ման սկզբուն քից, որ և իր եր կում պատմ ված 
բո վան դա կու թյու նում ինքն իրա գոր ծում է իր դի տա վո րու թյան հոգևոր արթ նու թյամբ:

 Հե տա գա իր տո ղե րում իշ խա նի մա սին գրե լով` «ան մահ յի շա տակ թո ղուլ զայս 
քեզ»510, նա ի ցույց է դնում, թե պատ մու թյու նը ինչ պի սին է դարձ նում այն բո լո րը, ին չը 
հի շա տակ վում է իրե նում, քան զի այս դարձ ված քում նկա տի է առնվում ոչ միայն ժա մա-
նա կի և հի շո ղու թյան հա մար պատմ վա ծի գո յու թյան յու րա տե սակ կերպ` սոսկ «սա ռը» 
ժա մա նա կային առու մով` ան հե տա ցու մից և նույն «սառնու թյամբ» հի շո ղու թյան առու-
մով` մո ռա ցու մից «փրկ ված» և գրին հանձն վա ծու թյան չա փով միայն իր ամ րա կա-
յու թյամբ̀  ժա մա նա կի ու մարդ կային հի շո ղու թյան մեջ իմաս տային գո յու թյան ապա-
հով վա ծու թյամբ, այլ̀  այդ իմաս տում ներ կա է որո շա կի հոգևոր լիցք, որով միայն այդ 
իմաստն ար տա հայ տում է բուն կա տար վա ծի հոգևոր ու կե նա րար զո րու թյու նը: Գրա

509 Նույն տեղում:
510 Նույն տեղում: 
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ռու թյան մի ջո ցով սոսկ ժա մա նա կային գո յու թյու նը և ըն թեր ցո ղին հի շե ցու մը 
չի ապա հո վում մարդ կային մտքին, խոս քին ու գոր ծին ան մա հու թյուն: Որ պես 
«պատ մե լիք» ը նտր վա ծում հոգևոր լից քի առ կա յու թյամբ է միայն լի նում «յան մահ յի-
շա տակ», այ սինքն` ժա մա նա կի ու հի շո ղու թյան մեջ պատ մամբ գո յու թյու նը ան հրա-
ժեշ տո րեն ու նաև նախ ընտ րե լիո րեն ունի հոգևոր ու ջերմ, սի րե լի ու օ րի նա կե լի կեր-
պա րանք, և այս առու մով` ըն թեր ցո ղը կամրջ վում է այդ օ րի նա կե լի մտքում, խոս քում 
ու գոր ծում ներ պա րու նա կյալ, իսկ առա վել ճշգ րիտ` կեր պա ցյալ հոգևո րու թյա նը, որ և 
իմա նա լի է դառնում պատ մի չի̀  հաս կա ցյալ ճշմար տու թյունն ու բա րին հայ տող և դրան 
նաև առըն թեր վե րա բեր մուն քով, ուղ ղոր դող ջեր մու թյամբ: Եվ այդպիսի փոխադարձ 
բացությամբ առ հոգևորություն հյուսվող միասնությունը հա վա տա ցյալ հե ղի նա կի ու 
նրա հա մար նկա տա ռյալ ըն թեր ցո ղի հա մար ը նդ հա նուր հոգևոր դաշ տում կա րե լի 
է մեկնորոշել նաև̀  սի րով առ սի րե լին, որ և սի րե լի է իր սի րե լու թյամբ առ Ա ստ ված և 
Տեր: Հոգևոր այդ լիցքն է իր հե տա զո տա կան որո նու մով հայոց կյան քի եղե լու մի մեջ 
որ պես նշա նա կա լիու թյուն տես նում Մով սես Խո րե նա ցին և «պի տոյ»-ի մի ջո ցով այն 
ար տա հայ տում: Պատ մա հայ րը հոգևոր «պի տոյ»-ի այդ սկզբուն քը հայտ նա ցույց է 
անում նաև իր խոս քի հետևյալ մաս նա վոր օ րի նա կում, ասե լի քը կոնկ րե տաց նե լով ար-
դեն ոչ միայն Սա հակ Բա գրա տու նու, այլև նրա ազ գա տոհ մի նկատ մամբ. «զի և ազ գի 
ես նախ նա կա նի, և քաջ և ար գա սա ւոր` ոչ միայն ի բանս և ի պի տա նա ւոր խո հա
կա նու թիւնս, այլ և ի մե ծա մեծս և ի բա զում գործս ար ժա նա փառս. զորս յի շա-
տա կես ցուք ի կար գի պատ մու թե անս (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.)»511:

«Պի տոյ»-ն այն է, ին չը մեզ պետք է, ան հրա ժեշտ և օգ տա կար է` ան կար գու թյու
նից ի կարգ և հենց բա րե կար գու թյուն հաս տատ ման հա մար, նշա նա կա լի է հո գու 
եռա մաս նյա` բա նա կան, ցասմ նա կան և ցան կա կան կազ մու թյա նը̀  հա մա պա տաս-
խան առա քի նու թյուն նե րով զար դա րե լու հա մար: Ա ռա քի նու թյան այս սկզբուն քով 
որ պես պատ մե լիք է ը նտր վում այն, ին չը որ պես խոր հուրդ, բան և գործ նշա նա կա լի 
է բա նա կա նին` խո հե մու թյան, ցասմ նա կա նին` արիու թյան և ցան կա կա նին` ող ջա
խո հու թյան առա քի նու թյուն նե րով զար դա րե լու և հո գու այս պի սի կար գա վո րու թյու-
նը ար դա րու թյան առա քի նու թյամբ ներ դաշ նո րեն բա րե մաս նե լու և իբրև բա րե կարգ 
հաս տա տե լու հա մար, ը ստ «հո գու» մա սին հայ րե րի ուս մուն քի512:

23. Մար դու կար գա վոր ված լի նե լիու թյու նը, այն է` «առ ի լի նել պատ կեր Աս տու-
ծոյ»513 գո յա վո րու թյունն ու աստ վա ծա նմանու թյան ուղ ղորդ վա ծու թյունն ունե նա լով 
որ պես դի տա վո րու թյուն, Մով սես Խո րե նա ցին, իբրև պատ մա կան է կար գում կյան քի 
եղե լու մից ու «կա տար վա ծից» այն, ինչն ը ստ այդ պի սի դի տա վո րու թյան «պի տոյ» է 

511 Նույն տեղում, 6-7:
512 Պլատոնի «Պետություն»-ից սկիզբ առած` հոգու եռամասնայա կազմության և չորս առաքինու-
թյուն ների մասին այս ուսուցման հարցում միաբան են մեր բոլոր քրիստոնյա հայրերը (Մովսես 
Խորենացին, Դավիթ Անհաղթը, Գրիգոր Տաթևացին և այլն)` այն ընդգրկելով և վերաիմաստավորելով 
իրենց աշխատություններում (տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասի-
րութիւնք փիլիսոփայականք, Եր., 1980, էջ 70-71):
513 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 5-6:
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մեզ: Որ պես պատ մե լիք է ժո ղով վում պի տա նա ցուն, այն, ինչն իբրև օգ տա կար է ճա-
նաչ վում վե րո հի շյալ կար գա վոր լի նե լիու թյա նը̀  ինչ պես ը նդ հան րա պես մար դու հա-
մար, այն պես էլ̀  հայի, ժա մա նա կակ ցի, սե րունդ նե րի̀  «զկ նե ացն»:

 Մով սես Խո րե նա ցու կող մից որ պես «պատ մե լիք», որ պես «պատ մա կան գո յա վոր» 
է ը նտր վում հա վաս տի և ար դեն իսկ բա վա րար չա փով, ը ստ «պի տոյ»-ի, նշա նա կա
լիու թյուն և եր բեմն` իր իմաս տի ու խոր հուր դի ուղ ղա կիու թյամբ կամ բա ռա
ցիու թյամբ, իսկ եր բեմն` այ լա բա նու թյամբ պատ մո ղա կա նու թյուն ցու ցա բե րող 
նյու թը` «ա սուն» իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե րը: Այն, ինչն իմաս տա զուրկ է, 
նույն այդ առու մով` «դա տարկ», «ան պէտ» ու ան նպա տակ է նաև պատ մել, որ և ասում 
է իմաս տուն սուրբ հայ րը, խո սե լով պարս կա կան սին առաս պել նե րի ու նաև մեր նախ-
նի նե րից նրանց մա սին, որոնց անի մաս տա սեր վարքն ու բար քը և գոր ծե րը պատ մել, 
կն շա նա կի̀  «ան պէտս» ժա մա նակ կորց նել: Ը ստ «պի տոյ»-ի իմաս տա վոր գոր ծերն են 
«ար ժա նի» պատ մու թյան մեջ հյուս ման: Իր պատ մու թյան մեջ հի շա տա կե լու հա մար 
նշա նա կա լին ժո ղո վե լու առն չու թյամբ նա մեջ է բե րում Կե փա ղիո նի խոս քը, թե ինչն է 
իմաս տա լից գրել «ի ազ գա բա նու թյուն»: «Այլ առաք հրա ման ի թա գա վո րաց զանն շա-
նից և զվա տաց արանց ի հնոյն զյի շա տակն և գրել միայն զքաջս և զի մաս տունս և 
զաշ խար հա կալս նախ նիս, և մի յան պետս զժա մա նակս մեր ծա խել (ընդգծու մը̀  
Ռ. Ք.)»514: Այս տե սա կե տը նախ ընտ րե լի է Խո րե   նա ցու հա մար, քան զի ցու ցա նե լով Կե-
փա ղիոն պատ մի չի վե րա բեր մուն քը պատ մա կան նյու թի նկատ մամբ, թե որն է պի տա-
նա վոր և իմաս տա վոր̀  ը նդ գր կել շա րա դրան քում, նա ի ցույց է դնում, որ այդ պի սին 
է նաև իր տե սա կե տը, երբ վստա հու թյուն ցու ցա բե րե լով այդ չա փա նի շի նկատ մամբ̀  
իր պատ մու թյան մեջ է վե րա պատ մում այլ մատյաններից քննողաբար ճշմարտյալ̀  
հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի էական եղելումի իսկություն հայտորոշող 
տեղեկություններ ու իմաստներ:

24. Ի տար բե րու թյուն այլ ռե ալ գո յա վոր նե րի և այդ թվում նաև ան ցյա լում կա-
տար ված գոր ծե րի, պատ մու թյան, որում և̀  «պատմ վա ծի», գո յու թյան կարգն է ա-
պես փոխ ված և յու րա հա տուկ է: Ի նչ պես և նա խորդ են թա վեր նա գրում բա ցո րոշ վեց, 
պատ մու թյան մեջ մարդ կային իրո ղու թյուն նե րը̀  իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե րը, 
ռե ալ կյան քում իրենց հո գե-մարմ նա վոր կամ ոգե ղեն-նյու թե ղեն երկ միաս նա կան գո-
յու թյան կար գում չեն, այլ̀  որ պես «պատմ ված», ներ կա են միայն հոգևոր կեր պով, այ-
սինքն` իրենց նշա նա կու թյան, իմաս տի գո յու թյան կար գում: Ե ղե լու թյուն նե րում 
կեր պա ցյալ ու բո վան դա կյալ իմաստ նե րի ար դեն որ պես «պատմ ված» կեր պա վոր վա-
ծու թյու նը, ուս տի և որ պես պի տա նա ցու նախ ընտր վա ծու թյու նը նկա տել է տա լիս, որ 
դրանք կոնկ րե տո րեն կան և սկզբուն քո րեն գո յու թյուն ունեն հենց իրենց «պի
տոյ »ու թյամբ իմաս տա վոր ված: Ու րեմն` որ պես ի՞նչ է պատմ վո ղը (պատ մա կան 
գո յա վո րը) իմաս տա վոր ված: Պատմ ված բո վան դա կու թյան գո յա վո րու թյու նը իմաս
տա վոր է որ պես պի տա նա վոր ներ կա յու թյուն, և որ պես այդ պի սին` այն «ա սե լիք» 
(noema) ունի մեզ:

514 Նույն տեղում, էջ 21:



360      Գլուխ 3. Պատմության իդեայի կերպարանումն ու կատարումը ...

 Պատ մա կան գո յա վո րը պի տա նա վոր է մեզ` դե պի ու՞ր ուղ ղե լով, կողմ նո րո շե լով, 
աճեց նե լով կամ «ա վե լաց նե լով»: Ը ստ Խո րե նա ցու, «պի տոյ» է այն, ին չը է ա կա նո րեն 
նշա նա կա լի է մար դու ինք նու թյանն ու կեն սա կեր պին` և՛ ներ կային (հե ղի նա կի 
ժա մա նա կակ ցին), և՛ «զկ նե ացն»: Աս վա ծը ման րա մաս նե լով` կա րե լի է ամ րա գրել, 
որ ը ստ նրա, պատ մու թյան հա մար «պի տոյ» է այն, ին չը հայոց և մեզ առնչ վող շրջա կա 
ազ գաց ու նաև ողջ մարդ կու թյան կե նաց եղե լու մից` իր «ինչ» ու «ինչ պես» եղե լու թյան 
բուն իմաս տով` ի բա րին և ի բա րե կար գու թյուն է աց նող և ուրեմն` է ա կա նո րեն նշա-
նա կա լի է մար դու հոգևոր-քաղա քակրթա կան ու բա րո յա կան ինք նու թյա նը, ընդ հա նուր 
կեն սա կար գին ու հենց կոնկ րե տո րեն ապր վող կեն սա կեր պին, մշա կույ թին ու մշա-
կու թաս տեղծ գոր ծու նե ու թյա նը̀  և՛ ներ կային (հե ղի նա կի ժա մա նա կակ ցին), և՛ «զկ նե-
ացն»: Նաև մեզ է հղված պատ մու թյու նում աս վա ծը̀  ի ուսա նումն «պի տոյի», որ պի տա-
նի է մեզ, քան զի և մենք ենք մտնում այն մարդ կանց` նկա տա ռյալ այն «բազ մաց» մեջ, 
որոնց հա մար ի գիր պատ մել «փոյթ ան ձին կա լաւ» Պատ մա հայ րը: Որ պես «պի տոյ»
ական է ը մբռնվում այն նշա նա կա լիութ յու նը, որ ցու ցա բե րում են եղե լու թյուն
նե րը` իրերն ու գոր ծե րը, մար դու հոգևոր լի նե լիու թյունն ի կարգն առա քի նու
թյան հաս տա տե լու հա մար: Այս պի սով, որ պես «պատ մա կան նյութ» է առանձ նաց-
վում ան ցյա լի իրա դար ձու թյուն նե րից ու գոր ծե րից, աղ բյուր նե րով և-կամ ակա նա տես 
ու ական ջա լուր ան մի ջա կան ներ կա յակ ցու թյամբ̀  քննու թյամբ հան դերձ, Խո րե նա ցուն 
հայտ նի այն ամե նը, ին չը նշա նա կա լի է առա քի նու թյան նկատ մամբ: Հայոց կյան-
քի բո վան դակ և եր բեմն ու մաս նա չափ` նաև մարդ կու թյան կյան քի այ լուստ եղե լու մից 
ը նտ րու թյամբ ժո ղո վյալ, ի մի հա վա քյալ ու շա րա կար գյալ, իմաս տային գո յա կեր պու
թյամբ և պա տումասաց ու հենց պա տումագիր հյուս մամբ որ պես պատ մու թյան 
կազ մու թյուն-բա ղա դրու թյուն, որ պես աշ խա տու թյու նում պատ մե լիք և, ը ստ կա րո ղու-
թյան, պատմ ված է կա յա նում և ապա` ըն թեր ցա սեր ու իմաս տու թյան ուսում նա սեր 
յու րա քան չյուր ըն թեր ցո ղի̀  ան բա րի մո լու թյուն նե րից հոգևոր աղ քա տու թյանն ու բա-
ցու թյա նը որ պես պատմ վող ու իս կո րեն ներ կա յա կից է դառնում հի շա տա կի ու պատ-
մու թյան ար ժա նի բո լոր այն իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի իս կու թյունն ու իմաս-
տու թյան խոր հուրդ նե րը, որոն ցում ներ կա և, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, իմա նա լի 
է` մարդ կային, որում և նպա տա կայ նո րեն հենց հայ ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի ներ
քի նը (սի րո փա փագն ու հո ժա րա կա մու թյու նը, կոնկ րետ ձգ տումն ու ը նտ րու թյու նը) ու 
ար տա քի նը (կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը) դե պի առա քի նի կար գա վո րու թյուն 
ուղ ղե լու պո տեն ցիա ու իրա գոր ծում և հենց նշա նա կու թյուն:

25. Ը ստ իր այդ հայե ցա կեր պի, Մով սես Խո րե նա ցին իր պատ մու թյան մեջ պատ-
մե լի է դի տում և որ պես պատմ ված հյու սում հայոց մե ծաց ինք նու թյան ու կյան քի ամե-
նայն առա քի նու թյուն նե րը և ճշմար տու թյան ու բա րու ար դա րու թյա նը պատ կա նա վոր̀  
ուղիղ և-կամ ուղ ղու թյան գոր ծե րը515, ը ստ նրանց կա րո ղու թյան ու ջան քի: Նկա տե լի է, 
որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան «ազ գա բա նու թիւն»516 լի նե լը և այս առու մով` «ի 

515 Հմմտ. նույն տեղը, էջ 186:
516 Նույն տեղում, էջ 7:
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հայս» ազ գային պատ մու թյուն հիմ նե լը ունի կոնկ րե տաց ման` մարդ կանց ազ
գե րից հենց հային վե րա բե րե լու և նրա լի նե լիու թյունն ի կարգ առաքինության 
հաս տա տե լու առանձ նա հա տուկ դի տա վո րու թյուն: Այս դի տա վո րու թյամբ տե-
սան վող ու սահ ման վող պի տա նա վորն իր բո վան դա կու թյու նում ունի ինչ պես հա մա-
մարդ կային, այն պես էլ ան հա տա կան ու ազ գային կոնկ րե տու թյուն: Նա իր ուսում նա-
սի րու թյամբ բա ցա հայ տում ու եր կում ամ րա գրե լով` ներ կա յաց նում է ամե նայն «հայոց 
մե ծաց» ոչ միայն ծնն դա բա նու թյու նը` այդ չափ ու այդ կերպ հաս կա նա լով ու սահ-
մա նե լով իր պատ մու թյու նը, ինչ պի սի օ րի նակ ներ հայտ նի են հին հույ նե րի գրա կան 
ավան դու թյու նից: Ան ձանց ու նրանց գոր ծե րի բազ մա թիվ օ րի նակ նե րի կոնկ րե տա-
ցում նե րում կեր պա րան ված ը նդ հա նուր սկզբուն քով Խո րե նա ցին, ը ստ իր կա րո ղու-
թյան ու ըն ձեռնված չա փա վոր հնա րա վո րու թյան, պատ մու թյանն ար ժա նի և հենց իր 
կար գում` պատ կա նա վոր տե ղում ու ժա մա նա կում հի շա տա կու թյան մեջ, է հյու սում 
ու իրենց բուն իմաս տա վո րու թյամբ հայ տո րո շում «հայոց մե ծաց»̀  հայոց կեն սաշ
խար հում իսկ կե ցո ղու թյան բո վան դակ նշա նա կա լին, որ պես այդ պի սին հաս կա
նա լով ու սահ մա նե լով իր պատ մա տե սա կան ու նաև պատ մա փի լի սո փա յա կան 
հայե ցա կար գը և այդ երկ միաս նու թյամբ̀  պատ մաի մաս տու թյուն իրե նում բո վան-
դա կող էմ պի րիկ իր պատ մա գրու թյանն ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լիո րեն պի տո-
յա կան` պատ միչ-հե ղի նա կի ու պատ մա բան իմաս տա գե տի իր սե փա կան անե լի քը: 
Նա հայոց պատ մու թյու նը հյու սում է` հո րից որ դի ազ գա բա նե լով իրեն հայտ նի ար-
մատ ներն ու հե տա գան և, որ ամե նա կարևորն է, որ պես իր բուն պատ մե լիք հաս կա-
նալ ըն ձե ռե լով` բա նա կա նում ու պի տա նա վոր խո հա կա նու թյու նում, հի շա տա կի 
ու փառ քի ար ժա նի մե ծա մեծ ու բա զում գոր ծե րում ներ կա իմաս տու թյան, քա ջու թյան 
ու ամե նայն առա քի նու թյան ար գա սա վո րու թյան եղե լու մի իս կու թյունն ու խոր հուր դը: 
Պատ մա հայրն այս բնույ թի պատ մե լիքն` ի գիր հայտ նյալ ու պա հյալ, իրեն նախ ընտ-
րե լի ըն թեր ցո ղին` ըն թեր ցա սեր և ուսում նա սեր իրեն աշ խա տեց նո ղին ի շնոր
հըն կա լու թյուն է հնա րա վո րում, ինչ պես և նշ վեց առա ջին գլ խում: «Բայց սա կայն 
սկ սայց, թե պէտ և ջա նիւ. միայն թէ շնոր հա կալ ոք մե րոցս գտա նի ցի աշ խա տու թե-
անցս»517, գրում է սուրբ հայ րը: Եվ գրում է նաև մեկ այլ է ջում. «Այլ եթե շնոր հա կալ և 
մե րոյս տք նու թե անց և ջա նից լի նի ցիս, ո՛վ ուսում նա սէր դու և յայ սո սիկ զմեզ աշ-
խա տե ցու ցա նող» (ընդգծում նե րը իմն է – Ռ. Ք.)518: 

26. Մով սես Խո րե նա ցին հայոց կյան քի բո վան դակ եղե լու մից իր աշ խա տու թյու նում 
որ պես պատ մե լիք է նա խա տե սում և, ը ստ կա րո ղու թյան ու պայ ման նե րով ըն ձեռնված 
հնա րա վո րու թյան, որ պես «պատմ ված» է հյու սում հայոց ինք նու թյան ու կե նաց` ի 
առա քի նու թյուն պի տո յու թյա նը նշա նա կա լի ամե նայն բա րին և դի տա վո րու թյան այդ 
ուղ ղորդ վա ծու թյամբ ու չա փա վո րու թյամբ̀  նաև ան բա րին: Նա իր պատ մու թյու նը 
հյու սում և ըն թեր ցո ղին այն հաս կա նալ է նաև հնա րա վո րում` որ պես մարդ կային և 
հենց հայոց հոգևոր գո յա վո րու թյան ու եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաստ

517 Նույն տեղում, էջ 12:
518 Նույն տեղում, էջ 22:
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նե րի միա հյու սու թյուն: Եվ հայոց բո վան դակ կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի կոնկ րետ 
իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի իմաստ նե րը, քրիս տո նե ա կան աստ վա ծային իմաս-
տու թյանն առնչ վա ծու թյամբ, նա որո շար կում է` ի բա րին կա տա րե լու թյուն, և-կամ` 
ան կա տա րու թյուն, և-կամ` ավա ղե լի ող բար կու թյամբ ձայ նե լի̀  նվա զու թյուն, շնոր
հա զուրկ ունայ նու թյուն ու … չա րի մաստ առա վե լու թյուն:

 Պատ մու թյան մեջ այն, ին չը նա խա տես վում էր որ պես պատ մե լիք և ապա` գրով ար-
ձա նագր վում որ պես պատմ ված, հենց այն իմաստն ու իմաս տու թյունն էր, որ որոն վում 
էր ան ցյա լի իրա դար ձու թյուն նե րից ու մարդ կային գոր ծե րից` հայոց կյան քի նախ կին 
եղե լու մից և-կամ «ար տա քուստ ուս տեք»519, պատ մու թյան այդ կերպ կազ մա կերպ մամբ̀  
բո լոր հա վաս տի իմաս տունն ու բա րին մարդ կային մեր ինք նու թյան, ներ կա ու հե տա գա 
կյան քի պատ մա կան կա յաց ման մեջ նե րա ծե լու հա մար: Մով սես Խո րե նա ցու պատ
մու թյան մեջ ը նտ րու թյամբ որ պես պատ մե լիք են ներ կա յա նում այն եղե լու թյուն
նե րը, որոնք մարդ կային ինք նու թյան հոգևոր կե ցո ղու թյունն ի կարգ առա քի
նու թյան բա րե կեր պող նշա նա կա լիու թյուն բա ցա հայ տե լով, իրենց այդ կերպ 
«ի մաս տա խոս» է ա կա նու թյամբ սնում են մար դու հոգևո րու թյու նը:

 Մարդ կային ինք նու թյունն ու կյան քի հոգևո րու թյունն ի կարգ առա քի նու թյան սնու-
ցող նշա նա կա լիու թյան տե սա կե տից` ան ցյա լից որ պես պատ մե լիք է ը նտր վում ուսա
նե լին, օ րի նա կե լին ու կրթա կա նը: Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց»-ի ամ բողջ 
տեքս տը հենց այդ է ցու ցա նում: Նրա նում, որ պես ար ժա նի մա տե նա գրու թյան ու հի-
շա տա կու թյան, պատմ վում է հայոց մե ծաց ու նրանց գոր ծե րի մա սին, և՛ «զուստն»̀  
ծա գում նա բա նու թյու նը, և՛ «զ զիարդն»̀  ինչ պես լի նե լը520, որում և̀  գոր ծե րը, որոնք «լե-
ցուն» են իմաս տու թյան, քա ջու թյան և այլ առա քի նու թյուն նե րով: Նա իր ամ բողջ պատ-
մու թյան ըն թաց քում միշտ շեշ տում է, թե ինչ պի սի ան ձանց մա սին է որ պես նպա տա-
կային ու իմաս տա վոր դի տում գրել, այն է` իմաս տու թյան օ ժան դա կու թյու նը խոր հող, 
ուս տի բո լոր նա խորդ նե րից վե հա գույն ճա նաչ վող ու բարձ րա գույն գո վու թյան ար-
ժա նի521, «քաջ և ար գա սա ւոր ոչ միայն ի բանս և պի տա նա ւոր խո հա կա նու թիւն, այլ 
և ի բա զում գործս ար ժա նա փառս»522, «արս քաջս և աղեղ նա ւորս»523, «արք քաջք և 
անուա նիք»524, «աշ խա տա սէր և հայ րե նա սէր»525 և այլն: Տեքս տում նկա տե լի է նաև, թե 
ինչ պի սի գոր ծե րի պատ մելն ու ինչ պես գոր ծելն է նա նախ ընտ րում և, ը ստ մարդ կային 
կա րո ղու թյան, իրա գոր ծում` «զ գործս իմաս տու թե ան»526, «գործք քա ջու թե ան»527 կամ 
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«ա րու թե ան»528, «քա ջու թե ան և ամե նայն իմաս տու թե ան հոգ տա նելն» ու առա քի նի 
վար քի խրա տին ան սա լը529, մտքի և հա սո ղու թյան կա րո ղու թյան չա փով գոր ծե լը530: 

Ա ռա քի նու թյուն նե րի առու մով «ա սուն» գոր ծերն ու եղե լու թյուն ներն են 
պի տա նի մար դուն, և մարդ կային բո վան դակ ինք նու թյու նում, մշա կույ թում ու 
կեն սա կեր պում այս պի սի բա րեն շա նակ փո փո խու թյուն նե րի նպա տա կա մետ 
պատ մու թյունն է, որ հար կա վոր է գրել: Դա նկատ վում է նրա այն տո ղում, որ տեղ 
թվար կե լով բազ մա թիվ բա րե մաս նու թյուն ներ ու առա քի նու թյուն ներ Տիգ րա նի նկատ-
մամբ, ասում է պատ մու թյան բո վան դա կու թյան մեջ ներ հյուս ման ար ժա նիի բա-
ցո րոշ ման հա մար նշա նա կա լի մի միտք, ը ստ որի̀  Տիգ րա նի ինք նու թյու նում կար և 
ուրեմն` հաս կաց ման ձգ տող ու տեքս տե րով հա ղորդ վող պատ մա կան ավան դու թյու-
նից` բա րին, իմաս տու նը, քաջն ու ամե նայն առա քի նին հայե ցող յու րա քան չյուր ոք 
նրա ինք նու թյու նում կա րող էր տե սա նել բո լոր այդ թվար կյալ ու նաև այլ ոչ-թ վար կյալ 
առա քի նու թյուն ներն ի մի̀  «յա մե նայն որ ինչ մարդ կու թե ան` պի տա նի»531: Այս 
միտքն, իրոք, նշա նա կա լի է «պատ մե լի քի» բա ցո րոշ ման հա մար, քան զի շա րու նա-
կե լով` նա գրում է. «Եվ զի՞նչ ինձ ի գիրսս յայ սո սիկ ար դե օք իցէ բան սի րե լի, քան թէ 
որ յա ղագս սո րա էին գո վեստք և պատ մու թիւնք յեր կա րել»532: Պատ մա հայրն առա վել 
է պատ ճա ռա բա նում ու հիմ նա վո րում պատ մու թյան մեջ այդ կերպ կե նա րար բա րե-
մաս նու թյուն նե րի ու հոգևո րու թյան, որ պես նախ ընտ րե լի պատ մե լիք, հա վա քումն ու 
պատ մու թյան իր հյուս ման մեջ ներ կա յա ցու մը, Տիգ րա նի մա սին նաև գրե լով, որ նրա 
վե րա բեր մուն քը մարդ կանց նկատ մամբ մար դա սեր հո գա ծու թյամբ և ճշմար տու
թյան իմաստ նա ցյալ խո հե մու թյամբ ու ար դա րու թյամբ էր: Քանզի ա մեն քի մա-
սին խնա մա րար իր հո գա ծու թյամբ̀  նա երբևէ չէր նախ ընտ րում ու իրավ հա մա րում` 
ար հա մար հել նվաստ նե րին և կյան քի ար ժա նի տե սա նել մի միայն լա վա գույն նե րին 
ու երևե լի նե րին և ուրեմն` նրանց միայն հաշ վի առնե լու ար ժա նի և իրեն մեր ձա վո-
րա կից գտա նե լով` իր կյանքն ու հո գա ծու թյու նը նրան ցով միայն «լց նում» ու սահ մա-
նա փա կում: «Ար դա րա դատ և հա ւա սա րա սէր կշիռս ունե լով յա մե նայ նի̀  զա մե նայն 
ուրուք զկեն ցաղ̀  մտացն լծա կաւ կշ ռէր: Ո ՛չ ը նդ լա ւա գոյնսն խան դայր, և ո՛չ զնուաստն 
ար հա մար հէր, այլ ամե նե ցուն հա սա րա կաց հնա րէր զխ նա մոցն իւ րոց ի վե րայ տա-
րա ծա նել զզ գեստս»533:

27. «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի հա մար պատ մա կան նյութն առանձ նաց վում և 
ժո ղով վում է ոչ միայն առա քի նու թյան գոր ծո նով ու չա փա նի շով: Ան ցյա լի հի շո ղու-
թյուն նե րից, գոր ծե րի մա սին բա զում հա ղորդ վա ծից որ պես պատ մե լիք ը նտր վում է 
հա վաս տին. «Զ հա ւաս տին որ չափ կա րա ցե ալ ի բազ մացն ը նտ րե ալ բա նից` կար գե-

528 Նույն տեղում, էջ 10:
529 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 30:
530 Տե՛ս նույն տեղը:
531 Նույն տեղում, էջ 73:
532 Նույն տեղում:
533 Նույն տեղում:
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ցաք»534: Մա տե նա կան աղ բյուր նե րում պա րու նակ վող ստու թյուն նե րի և անունների, 
պատումների ու ժամանակի փոփոխությունների առկայության535, Սուրբ Գրերից 
շեղումների, բազմաթիվ մատյանների համեմատությամբ պատմելիքը ժողովելու,  իր 
պատ մու թյու նում հյու սե լու ու շա րա կար գե լու մա սին նրա բազ մա թիվ նշում նե րից, ինչ-
պես նաև եղե լու թյուն նե րի վե րա բե րյալ հա վաս տի պա տում ներ հայտ նա բե րե լիս` նրա 
դրա կան վե րա բեր մուն քի, ուրա խու թյան ար տա հայ տու թյուն նե րից, ահա վա սիկ, այս 
բո լո րից նկա տե լի է թե որ չափ է Խո րե նա ցին կարևո րում ու ան հրա ժեշտ հա մա րում` 
պատ մե լի քի դա սը կար գել մի միայն հա վաս տին: Պատ մա հոր պատ մա գի տա կան հայե-
ցա կար գի̀  առ ձեռն պատ մե լիք «նյու թի» ը նտ րու թյան ու մշակ ման առանձ նա հատ կու-
թյունն է ակ նար կում և սկզբուն քային նշա նա կու թյու նը հաս տա տում նաև Գ. Սարգ սյա-
նի այն միտ քը, ը ստ որի̀  ան ցյա լի եղե լու թյուն նե րի ճշմար տա ցի ու հա վաս տի վե րար-
տա դրու թյուն լի նե լու հա մար պատ մու թյու նում չպետք է լի նի հա կա սու թյուն, ան հետևո-
ղա կա նու թյուն ու ան տրա մա բան վա ծու թյուն, ը նդ հա կա ռա կը, պետք է ամե նայ նը լի նի 
փոխ կա պակց ված ու մի մյան ցից բխող, ուս տի և պար զա պես ժա մա նա կա գրա կան 
կար գով դա սա վո րե լով առ ձեռն նյու թը, Պատ մա հայ րը չէր հաս նի ստեղ ծա գոր ծա կան 
հա ջո ղու թյան բարձ րա կե տու թյան` պատ մա կան պա կա սա վոր ու խայ տաբ ղետ նյու թից 
կեր տել «Հայոց Պատ մու թյան» «կա տա րյալ ու սլա ցիկ կա ռույ ցը», այլ̀  «նախ պետք է 
հա մա պա տաս խան մշակ ման են թար կեր հում, եր բեմն հա կա սա կան նյու թը, որ պես զի 
այ նու հետև կա րո ղա նար ստեղ ծել ցան կա լի կուռ հա մա կար գը»536: 

28. Պատ մու թյան որ պես գի տու թյուն կա յաց ման հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ 
հին հույ նե րի հայե ցա կեր պը և ավե լին` հենց որ պես գի տու թյուն լի նե լու թյու նը նաև 
բնո րոշ է պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան Խո րե նա ցու հաս կաց մա նը: Նա 
իր պատ մու թյան հյուս ման հա մար չի խու սա փում բա նա կա նաց նող կամ կա րե լի է 
ասել̀  ռա ցիո նա լի զաց նող քննու թյան առնել նաև առաս պե լա կան ավան դա պա-
տում նե րը: Ը ստ իր դի տա վո րու թյան, ասել է թե` ը ստ պատ մու թյան իդե այի հոգևոր 
իր տե սա նու թյան, բա նո րոշ (ռա ցիո նալ) նպա տակ առա ջա դրե լով` քննա խույզ մտա-
հայեց մամբ ու հաս կաց ման սի րով խորհր դա ծու թյամբ իրեն մատ չե լի աղ բյուր նե րից 
Խո րե նա ցին պե ղել ու բա ցա հայ տել է հայոց ինք նու թյան ու մե ծաց որ պես այդ պի
սին կա յաց ման, նախ նյաց ու նաև իրեն ժամանակակից կյան քի ու մշա կույ թի 
կե նա րար ու առա քի նո րեն նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը: Նա ամենևին էլ 
չի բա ցա ռում բո վան դակ ավան դա պա տում նե րից ևս որո նե լիին պատ կան իմա ցու-
թյուն ձեռք բե րե լու հնա րա վո րու թյու նը, քննո ղա բար առաս պե լա զեր ծե լով և ռա ցիո նա-
լի զա ցիայի են թար կե լով բո լոր այդ աղ բյուր նե րից իրեն մատ չե լի և հա սու պատմ վող 
ավան դու թյու նը (предание): Մով սես Խո րե նա ցու այդ կերպ մո տեց մամբ̀  պատ մու

534 Նույն տեղում, էջ 22:
535 Նույն տեղում, էջ 22-23:
536 Սարգսյան Գ. Խ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմությունը» (Երևան, 1991) – Պատ մագի տա-
կան Հետազոտություններ, Եր., 2006, 17-18: Իսկ Խորենացու կողմից պատմական նյութի մշակման 
եղանակի մասին մանրամասն տե՛ս նույն տեղը, էջ 18-22: 
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թյու նը գի տա կան հե տա զո տու թյուն է, և այս տե սա կե տը վա ղուց ար դեն հնչել, ըն-
դու նե լու թյուն ու ճա նա չում է գտել մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նում537: 

Մով սես Խո րե նա ցին իր աշ խա տու թյու նը «պատ մու թյուն» վեր նա գրե լով, ար դեն 
իսկ ստու գու թյան առու մով այն զա տո րո շում է առաս պե լազ րույց ավան դա պա տում նե-
րից, գրում է Ժ.-Պ. Մա հեն538: Կա րե լի է, սա կայն, նկա տել, որ ան վա նի գիտ նա կանն 
իր նե րա ծա կան հոդ վա ծի նույն այդ են թա վեր նա գրային հատ վա ծի հե տա գա շա րա-
դրան քում ամենևին էլ ար դա րա բան չէ հայ կա կան և պարս կա կան առաս պել նե րի 
նկատ մամբ Մով սես Խո րե նա ցուն և նրա պատ մու թյամբ աս վո ղին եր կա կի մո տե ցում 
վե րա գրե լով539, ը ստ որի̀  խո տե լի, «փ ծուն», «ան ճոռ նի» են բնո րոշ վում պարս կա կան 
առաս պել նե րը և «ա նյար մար» ու «ա նոճ»̀  դրան ցում ներ կա ու ըն թեր ցո ղի մտքին «ի 
տես»̀  պատմ վող ու ակ նարկ վող «բա նը», ի տար բե րու թյուն «հու նա կան պերճ և ողորկ 
առաս պել նե րի, որոնք իրո ղու թյուն նե րի ճշմար տու թյունն իրեն ցում ունեն թա քու-
ցյալ»540, իսկ հայ կա կան առաս պել նե րը, ը նդ հա կա ռա կը, քննու թյան են առնվում ամե-
նայն լրջմ տու թյամբ: Հարկ է նկա տել, որ հայ կա կան առաս պել նե րի նկատ մամբ Խո-
րե նա ցու դի տա վո րու թյունն էր̀  հայոց ինք նու թյան ու նաև մե ծաց որ պես այդ պի
սին կա յաց ման ու կարգ ման, կյան քի ու մշա կույ թի իս կու թյան որո նու մը` քննա-
կան խորհր դա ծու թյամբ և բա նա կան հա սո ղու թյամբ (разумением), ը ստ մարդ կային 
կա րո ղու թյան` շնոր հի ու ջան քի, առաս պել նե րից զա տե լով ու ճշմար տե լով և որ պես 
ճշմա րիտ վկայե լով այն, ինչն ին քը հնա րա վոր ստու գու թյան չա փով հա վա տա րիմ կա-
րող էր տե սա նել ճշմար տու թյա նը: Ի սկ պարս կա կան առաս պել նե րի նկատ մամբ նրա 
դի տա վո րու թյունն այլ էր̀  պատ մել մե զա նում մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի 
ու մշա կույ թի̀  առ հոգևոր սեր ու իմաս տու թյուն ներկրթու թյանն օգ տա կարն 
ու պի տա նին ոչ միայն մեր նախ նյաց կյան քից, այլև այ լուստ541` մեր «կեն սաշ խար-
հում» ի մուտ` շփ մա նը, հա ղոր դակ ցու թյանն ու իմա ցու թյա նը մատ չե լի օ տա րազ գի 
ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մից գտա նե լի իմաս տու թյան, 
քա ջու թյան ու ամե նայն առա քի նու թյան542 առու մով «ա սուն» ստույգ ճշմար տու թյունն 
ու բա րին, և նրա գնա հա տա կան նե րը հարկ է հաս կա նալ այս խնդրի տե սա դաշ տում: 
Բնա կա նա բար, հայոց Պատ մա հայ րը պարս կա կան առաս պել նե րից քննո ղա բար հե-
տա զո տու թյամբ ար դեն պար սիկ նե րի սե փա կան ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի 
իս կու թյան առաս պե լա զեր ծումն ու ռա ցիո նա լի զա ցիան` պատ մա կան եղե լու մի իս կու-
թյան զա տումն ու ճշմար տու մը առաս պել նե րից, պետք է հա մա րեր Հայոց Պատ մու-
թյու նը գրե լու իր տվյալ կոնկ րետ խնդրից դուրս` հենց պար սիկ ուսում նա սեր ու գիտ-
նա կան այ րե րի խնդի րը: 

537 Այս առնչությամբ տե՛ս նաև Սարգսյան Գ., Հելլենիստական դարաշրջանի Հայաստանը և 
Խորենացին, Եր., 1966, էջ 14:
538 Տե՛ս Mahé A. et J.-P., Introduction – Moïse de Khorène, Histoire de l’ Arménie, Gallimard, 1993, էջ 25: 
539 Տե՛ս նույն աշխ, էջ 27-28:
540 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 89-90:
541 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 6, տող 11, տե՛ս նաև էջ 6-12:
542 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 10, տ. 4-5, 17-18:
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Այս պի սով, ինչ պես որ, ը ստ Ռ. Կո լինգ վու դի, հին հույ նե րի պատ մա գրու թյունն էր 
ինքն իրե նում նպա տա կա մետ որ պես գի տու թյուն իր կա յաց մա նը և դրա նում պատ-
մու թյու նը ներ կա յա նում էր որ պես հե տա զո տու թյուն, այն պես էլ̀  Մով սես Խո րե նա ցու 
հա մար, ը ստ այդ նույն հա րա ցույ ցի, պատ մու թյունն առաս պել նե րի ավան դա պա
տում չէ, այլ̀  հե տա զո տու թյուն, որում ևկամ որով իր ժա մա նա կա կից նե րի ու 
հե տա գա սե րունդ նե րի ներ կա նե րում մարդ կային ու ազ գային ինք նու թյան և 
կեն սա կեր պի հա մար ներ կա յա նում է որ պես կյան քի̀  հոգևո րու թյամբ նշա նա
կա լի եղե լու մի մեզ ան հայտ իս կու թյան բա ցա հայ տում: Եվ ինչ պես ար դեն աս վել 
է, ը ստ Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը ոչ միայն հե տա զո տու թյուն է` պատ մա կան հետ-
քե րից քննո ղա բար որոն մամբ այս աշ խար հի, որում և̀  մարդ կու թյան, ազ գե րի, ժո ղո-
վուրդ նե րի այս կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի բա ցա հայ-
տում, այլ նաև ուսում նա սի րու թյուն է` իս կու թյուն հայ տող այդ իմաստ նե րում ներ կա 
իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի ուսա նում` ի կա տա րե լա գոր ծու թյուն և բա րե կար գու-
թյուն ըն թեր ցող ու հաս կաց ման ձգ տող ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի մարդ-
կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի: 

29. Նրա պատ մու թյու նում այն, ին չը դիտ վում է որ պես պատ մու թյան սկզբուն քային 
նպա տակ, այն է` պատ մել ճշմար տու թյու նը, հիմ նա րար է պատ մե լի քի ը նտ րու թյան 
և պատ մու թյան` իս կը գի տա կան հայե ցա կար գի հա մար: «Այլ մեք ասաս ցուք միայն 
զս տոյգն, որ ինչ ճշմար տու թե անն վայել է պատ մու թիւն»543: Եվ Խո րե նա ցու «Պատ-
մու թիւն Հայոց» եր կի ու նաև իրեն վե րագր վող մյուս եր կե րի պա րա գա յում հարկ է 
նկա տի ունե նալ հա վա տի ու մտքի ճշմար տու թյուն նե րի երկ միաս նու թյուն: Ը ստ 
նրա, ամե նայն պատ մու թյան, ը ստ աստ վա ծային նա խա կոչ վա ծու թյան, ան հրա ժեշտ 
ու նախ ընտ րե լի գո յու թյունն է` հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ պա տու մա-
կերպ ներ կա յաց նել մարդ կանց ամե նայն ազ գե րի ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի 
նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը̀  մտքի և հա վա տի ճշմար տու թյուն ներն ու բա
րին, պատ մել տե սա կան ու գործ նա կան իմաս տու թյուն ըն թեր ցա սեր և ուսում նա սեր 
ամեն քի հաս կաց ման ու կա տար ման ձգ տող բա նա կան հո գուն ու մտքին:

 Խո րե նա ցին ամե նայն պատ մու թյան բուն «պատ մե լի քը» բնո րո շում է որ պես «ար
դա րա բան»̀  նկա տի ունե նա լով ճշմար տու թյան ու բա րու ար դա րու թյու նը: Պատ-
մա հայ րը նա խա պես ը նտր ված պատ մե լիք «նյու թից» հաս կա ցյալ պատ մե լիք «բա նը» 
մեկ նո րո շու թյամբ ի պա տում է հյու սում ու նաև այ լոց պատ մա կան եր կե րում պատմ-
վո ղը քննու թյան առնում ոչ սոսկ տար բեր աղ բյուր նե րի վկա յու թյամբ ու ժա մա նա կա-
գրա կան նույ նո րոշ մամբ իմա նա լի̀  ճշմար տու թյան ար դա րու թյան, այլ դրա հետ 
մեկ տեղ̀  մարդ կային ներ քին ու ար տա քին կյան քում, ինք նու թյու նում ու կեն սա կեր-
պում որ պես առա քի նու թյուն ու բա րե կար գու թյուն կեր պա վո րյալ ու պատ մար ժան 
իմա նա լի̀  բա րու ար դա րու թյան հայե ցա կե տից, որով և̀  ամե նայն պատ մու թյուն նե-
րում պատ մե լի քը քննո ղա բար բնո րո շում կամ ժխ տում որ պես ար դա րա բան ու հա
վա տար մաց նող:

543 Նույն տեղում, էջ 207:
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Մովսես Խորենացու վերաբերմունքը պատմիչներից ոմանց ու այլևայլ 
եղելությունների մասին նրանց պատմություններին խիստ զգուշավոր է, և ոչ բոլորին 
է նա անվանում «արդարաբան»: Մասնագետ պատմաբաններին և ժամանակակից 
ընթերցողին հայտնի է, որ որոշ և այդ թվում` Ասորեստանի թագավորների 
սեպագիր արձանագրություններ և պատմիչներից ոմանց պատմագրություններ 
իրենց ազգերի ու թագավորների մեծարանքի ու փառքի հնարավորությունն 
ու իրագործումը թյուրհասկացող դիտավորությամբ ոչ միշտ ստուգությամբ 
են պատմում իրենց սեփական ազգերի ու տիրակալների նախահարձակության 
մոտիվների, արշավանքների հաջողության, ասպատակված ու բռնազավթված 
երկրների բնիկ ժողովուրդների ու կոնկրետորեն նաև հայ ազգի մասին և ամենայն 
այդ պատմություններում, ոչ միշտ ճշմարտությամբ ու արդարացիորեն, նվաճված 
կարգավիճակում և կյանքի ու գործերի անիմաստության մեջ են ցուցանում նրանց: 
Ի տարբերություն այդպիսի ոչ-ստուգապատում ու ոչ-արդարաբան այլևայլ արձանա-
գրությունների, երկերի և դրանցում` այլոց նկատմամբ ոչ  մարդասեր, արդար 
ու իրավ, այլ̀  հենց կենսակործան գործերով զուտ ինքնամեծարանքի իմաստա-
պատումների, Հայոց Պատմահայրն իր պատմության մեջ աստվածային իմաստու-
թյանը ներկրթյալ ինքնությամբ հետևելով Ճշմարտությանն ու ստուգությանը, Բարուն 
ու առաքինությանը, այդօրինակ արդարաբանությամբ այլ բնույթի վերաբերմունք է 
ցուցաբերում նաև օտարների ու նույնիսկ թշնամիների նկատմամբ544:

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա կան եր կում ու դրա նում կեր պա ցյալ ու բո վան դա-
կյալ քրիս տո նե ա կան պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում ճշմար տու թյունն ու բա րին 
հա վաստ վում ու միա հյուս ներ կա են Ճշ մար տու թյան քրիս տո նե ա կան հոգևոր 
ը մբռն մամբ: Նրա պատ մա գի տա կան ու պատ մա փի լի սո փա յա կան հայե ցա կար գում 
Ճշ մար տու թյամբ և հենց ճշմար տու թյան աստ վա ծա բա նա կան հոգևոր ը մբռն
մամբ է չափ ված և որ պես այդ պի սին հաս տատ ված պատ մե լի քը: Ը ստ այդմ` Խո-
րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կը մարդ կային բա նա կան հո գուն բա րի ու զո րա-
վիգ իր նշա նա կու թյամբ «ըն թեր ցա սէր և ուսում նա սէր» ամեն քի̀  հա վա տով թռու ցյալ 
ու վե րի նը խոր հող մտքի ճշմար տու թյամբ և սնո տիու թյան կա պանք նե րից զերծ ու 
ձեր բա զատ հա վա տի ճշմար տու թյամբ ներկրթյալ հոգևոր սի րուն ու մտքի «ուշ»-ին 
«յան դի ման է կա ցու ցա նում» հայոց ինք նու թյան ու կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իս-

544 Այս մասին մանրամասն տե՛ս սույն ենթավերնագրին հաջորդող և հենց «պատմական գոյավորի» 
ու բուն պատմելիքի «խնդրո բանին» վերաբերող առաջին էքսկուրսում` Պատմահոր երկի կոնկրետ 
պատմադրվագների` որպես իմաստապատում ու իմաստության խորհուրդ հայտորոշվող մեկնության 
առաջին օրինակում: Խորենացու իսկը հոգևորքաղաքակրթական այս հայեցակարգի, որով 
և մտահայեցվող իմաստային տեսադաշտում` հայոց ցեղասպանության պատմական ու հոգևոր 
իրողության և ապա` նաև հետևանքների հաղթահարման առնչությամբ տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., 
Օտարի հետ համագոյությունում ինքնության խնդիրը և Մովսես Խորենացու «քաղա քակրթա-
կան-հոգևոր կենսագոյության» պատմահայեցակարգը – Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, 
գիտաժողովի նյութեր, գիրք V, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, 
«Լիմուշ», Եր., 2015, էջ 54-69. տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Ջիջյան Ա., Ցեղասպանությունը և «սոցիա լակա-
նի»-ի իսկությունն ու անիսկությունը. Մարդկության ինքնության և համակեցության քաղա քակրթա կան 
խնդիրն ու ընտրությունը – Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր, գիրք V, ՀՀ 
ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, «Լիմուշ», Եր., 2015, էջ 108-119:
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կու թյու նը հայ տող հո գե կե ցույց իմաս տու թյուն: Խո րե նա ցու հա մար սկզբուն քային 
է պատ մե լիք բո վան դա կու թյան հոգևո րու թյու նը` ինչ պես առա քի նու սույց նշա
նա կա լիու թյու նը, այն պես էլ̀  ճշմա րի տու թյու նը:

30. Մով սես Խո րե նա ցու հա մար է ա կան է նաև հայ մար դու և ազ գի̀  առ իմաս
տու թյուն և առա քի նի կար գա վո րու թյուն քրիս տո նե ա կան կրթու թյան կա
րիքն ու Սա հակՄես րո պյան Ծրա գի րը, որը նա իրա գոր ծում է իր պատ մու թյամբ̀  
«ոչ կա մա յա ծին» ու «հո րին ված» որևէ ինչ գրե լով` «ոչ ինչ կա մաց մտա ծա կան և ոչ 
ինչ ան պատ շաճ ի սմա յօ րի նե լով բան…»545, այլ̀  կյան քի նախ կին ու նաև ներ կա 
եղե լու մի̀  առ իմաս տու թյուն ու բա րե կար գու թյուն նշա նա կա լի իս կու թյու նը և 
խոր հուրդ պա հող ու հայ տող իմաս տը բա ցո րո շե լով և, ինչ պես ինքն է ասում` 
առ ուսա նու թյուն մա տու ցե լով «շ նոր հա կալ» («շ նոր հը կա լող») ըն թեր ցա սեր և ուսում-
նա սեր ան ձանց, որոնց հա մար և տք նեց ին քը իր ծե րու նի հա սա կում: Հայոց կյանքի 
հեռավոր ու նաև մերձավոր անցյալի հոգևորությունը, որպես իր երկի պատմելիք 
իմաստություն, քաջություն ու ամենայն առաքինություն, մարդկային ինքնությանն ու 
կյանքին պիտանության ուսուցանելով, իմաստուն պատմագետը կոչում ու կատա-
րումի է հնարավորում, նպաստավորում և ապահովում հայոց ազգային ընդհանուր 
կեն սակարգը, ուսյալ ու քաղաքակիրթ կենսակերպի հավանացյալ ընտրությունն ու 
հաստատակարգումը: Այս առն չու թյամբ նաև հի շենք, որ ինչ պես հին հրե ա նե րի կյան-
քում դա տա վոր նե րը, այն պես էլ̀  հին հույ նե րի կյան քում յոթ իմաս տուն նե րը, ըն դուն-
վում էին որ պես ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի խնդրա կար գում հոգևոր առաջ նորդ ներ 
և-կամ օ րենս դիր ներ546: 

31. Այն, ին չի հետ գործ կա րող է ունե նալ պատ մու թյու նը, ըստ էության, իմաս տուն 
հե տա զո տո ղի կող մից իր ներ կայի կա րի քը հաս կանալով և կյան քի նախ կին ու ներ-
կա յում եր բեմն նաև շա րու նա կա կան եղե լու մից իմաստ ու իմաս տու թյան իր որո նում-
նե րում հա մա պա տաս խան բա ցու թյան ու որևոր նշա նա կա լիու թյուն ներ տե սա նե լու ու 
բա ցա հայ տե լու կա րո ղու թյուն աճեց նե լով ու պատ րաս տու թյան հա սու նա նա լով, ինք
նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի հա մայն, որում և` հոգևորությամբ նշա նա կա լի 
եղե լումն է: Ի սկ դա իր բա ղա դրա տարր իրա դար ձու թյուն նե րում, գոր ծե րում ու նաև 
այս կամ այն չափ դրանք բո լո րող և-կամ հա մայնն իրե նում բո վան դա կող ամ բող ջու-
թյու նում ամենևին էլ ոչ միշտ և ոչ հա ճախ, այլ̀  հազ վա գյուտ է միայն կա յա ցել որ պես 
մարդ կային բնու թյա նը, ը ստ իր կա րո ղու թյան, հնա րա վոր ու նախ ընտ րե լի իմաս տու-
թյան դրսևո րում կյանքում:

Հիրավի, կյան քը ոչ միշտ է եղել բա նա կան կար գա վո րու թյամբ առ իմաս
տու թյուն կա յաց ման ուղ ղու թյամբ ու ար դյուն քով: Մարդ կային ու ազ գային ինք-
նու թյան և կեն սա կեր պի առ իմաս տու թյուն բա րե կար գու թյան ուղ ղու թյան ու կա յաց-
ման առու մով եղել են, ոչ միշտ կա յու նո րեն ու հետևո ղա կա նու թյամբ, առա վե լու թյուն-

545 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 57:
546 Տե՛ս Диоген Лаэртский, О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, М., 1979, с. 66, 
69-102; Плутарх, Сравнительные жизнеописания, М.,1987, в 2-х томах, т. 1, 91-125, 157-190.
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ներ ու տկա րու թյուն ներ, վե րըն թաց ներ ու նաև վա րըն թաց ներ: Յու րա քան չյուր ոք, 
ով սի րով և ուշա դրու թյան ջան քով ըն թեր ցել է ս. Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն 
Հայոց» աշ խա տու թյու նը, ազն վու թյամբ ու ան կեղ ծո րեն ձգ տել «աստ վա ծա սեր» ու 
«մար դա սեր» ին տեն ցիայի ու իմաս տի տե սա դաշ տի մեջ հաս կա նալ ու նաև խորհր-
դա ծել և՛ աս ման կեր պում` դարձ ված քում կամ ար տա հայտ չաձևում, և՛ նրա նով աս-
վա ծում` ար տա հայտ վո ղում, բա ցա հայ տե լի իս կու թյուն ներն ու իմաստ նե րը, կա րող է 
հա մա ձայ նել, որ ը ստ նրա` պատ մու թյան (գո յու թյան) կո չումն ու իս կու թյու նը հայ տող 
իմաստն այն չէ, որ սոսկ աս ման բեր վի կյան քի ան ցյալ և-կամ ներ կա եղե լու մի̀  պատ-
ճառնե րով հան դերձ կա յա ցու մը և, այդ պի սով, պատ մու թյու նը նույ նա նա կամ նման վի 
կյան քի իրա դար ձու թյուն նե րի ար դեն եղե լա կան ու նաև անե լիք գոր ծե րի հաս կաց
ման և այդ հա մա տեքս տում ինք նա հաս կաց ման որ պի սու թյուն նե րի ու հա րա
բե րակ ցու թյան խառնաշ փոթ, ինք նա կամ և-կամ չա րա կամ այլևայլ շա հե րով խե-
ղա կերպ ու անիս կա կան որպիսությանը, որ և հենց այդ պի սին է տեսն վում մարդ-
կանց ազ գե րի կե ցու թյան` «աստ վա ծա սեր» ու «մար դա սեր» և առ իմաս տու թյուն ու 
ամե նայն առա քի նու թյուն նախ ընտ րե լի կար գի հա մե մատ: Պատ մու թյան գո յու թյան 
իմաստն այն չէ, որ նրա նում պար զա պես աս ման կամ վե րաս ման բեր վի ու 
կրկնվի բազ մայլ, որևոր ու զա նա զա նա կերպ խնդիր նե րի առն չու թյամբ կյան
քում տեղ գտած, նախ կի նում իրա գործ ված ու նաև ներ կա յում դեռ շա րու նա
կա կան` հաս կաց ման ու ինք նա հաս կաց ման անիս կու թյու նը:

32. Ի նչ պես ար դեն աս վեց, ը ստ Ռ. Կո լինգ վու դի, հին հույ նե րի պատ մու թյու-
նը քննո ղա բար հե տա զո տում է իրա կա նաց ված մարդ կային գոր ծո ղու թյուն նե րը, և 
նրանց պատ մու թյան տե սու թյու նը թե ոկ րատ չէ, այլ̀  հու մա նիս տա կան, այն իմաս տով, 
որ նրա նում հե տա զոտ վում է ոչ թե աստ վա ծայի նը, այլ̀  մարդ կայի նը547: Մով սես Խո-
րե նա ցու պատ մու թյու նում նույն պես քննո ղա բար հե տա զոտ վում է իրա կա նաց ված 
մարդ կային գոր ծո ղու թյուն նե րը: Նրա պատ մու թյան մեջ քննո ղա բար հե տա զոտ վում, 
հաս կաց վում ու նաև մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ վում է և՛ մարդ կայի նը, և՛ ի հայտ ու իմա-
նա լի է դառնում աստ վա ծայի նը̀  ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան ու նույն պես մեկ նո-
ղա բար: Նրա պատ մու թյան մեջ մարդ կայի նը ներ կա յաց վում է հնա րա վո րինս սպա-
ռիչ չա փով և ոչ կար ճա ռոտ` ոչ ան մի ջա պես աստ վա ծայի նին հղ մամբ, ին չը կա րե լի 
է նկա տել «թե ոկ րատ» բնո րոշ վող պատ մու թյուն նե րում: Իր պատ մու թյու նում Մով սես 
Խո րե նա ցին, որ պես մարդ կային` դի տա վո րու թյուն, մտա ծե լա կերպ, գործ, պատ մում 
է և՛ տկա րու թյուն ներ` որ պես մտքի ու գոր ծի ուղ ղու թյան, շար ժի և ար դյուն քի շար-
ժա ռիթ ներ բա ցա հայ տե լով մարդ կային կր քեր ու ինք նա կա մու թյուն, և՛ առա վե լու
թյուն ներ` որ պես դրանց շար ժա ռիթ, նպաս տա վո րու թյան ու հա ջո ղու թյան հնա րա վո-
րու թյուն ու հենց պատ ճառ բա ցա հայ տե լով առա քի նու թյուն ներ:

 Նա խորդ գլ խում` «Պատ մու թյան դի տա վո րու թյու նը» են թա վեր նա գրում, ար դեն 
աս վեց, որ Մով սես Խո րե նա ցին մարդ կային կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մից և նրա 

547 Collingwood R. G., The Idea of History, revised edition with Lectures 1926-1928, Oxford University 
Press, Oxford - New York, p. 18, ռուսերենում` hմմտ. նույն տեղը, էջ 20: 
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իմաս տային բազ մա բո վան դա կու թյու նից, որ պես խոր հուրղ պա հող ու հայտ նող 
իմաստ ու իմաս տու թյուն, քա ղում է հնա րա վո րինս առա վե լը̀  և՛ մարդ կային ու ազ-
գային հոգևոր ու բա րե կարգ կե ցո ղու թյան հա մար այ սօր իսկ (ըն թեր ցող և՛ իր ժա մա-
նա կա կից նե րի, և՛ սե րունդ նե րի ներ կա նե րում) ուսա նե լի ու կի րա ռե լի̀  նախ ընտ րե լի 
մեր ձա կա դի տա վո րը, և՛ այդ կերպ կե ցո ղու թյամբ իսկ հա սա նե լի դար ձող̀  նախ
ընտ րե լի ու փա փա գե լի հե ռա կա դի տա վո րը, ինչ պես նաև այս եր կու սի առու մով` 
և՛ ուղ ղա կի, բա ռա ցի պատմ վո ղի ու մտքին ակ նա ռու իմա նա լի, և՛ այ լա բա նա կան ու 
մտքին այ լա կերպ իրո ղու թյամբ իմա նա լի̀  իս կու թյուն հայ տող իմաստ նե րը: Եվ այդ 
առու մով պատ մու թյան գո յու թյան իս կու թյան նրա որո նումն ու հայե ցա կարգն իր հիմ-
քում` մտքի սկզբուն քային ին տեն ցիա յում (ն շա նա կա լի ուղ ղորդ վա ծու թյու նում) ու շար-
ժում, պո տեն ցիա յում և իրա գործ ման մեջ և՛ աստ վա ծա սեր է, և՛ մար դա սեր, ուս տի և 
ար դյուն քում, նրա պատ մա հայե ցա կար գը և՛ աստ վա ծա բա նող, և՛ հու մա նիս տա
կան է: Դժ վար է, սա կայն, Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա հայե ցա կար գը, ը ստ Կո լինգ-
վու դի փոքր-ինչ այլ տեր մի նա բա նու թյան, ան վա նել և՛ թե ոկ րատ, և՛ հու մա նիս տա կան, 
քան զի երբ ի տար բե րու թյուն «աստ վա ծա բա նող» (թե ո լո գիա կան) բնո րոշ ման` աս-
վում է «թե ոկ րատ», նկա տի է առնվում պատ մու թյու նում պատմ վող բո վան դա կու թյան 
մեջ ամե նու րեք̀  մարդ կային ամե նայն գոր ծե րում ու շար ժա ռիթ նե րում աստ վա ծային 
կամ քին հղու մը, աստ վա ծա բա նող մի տու մի և իրա գործ ման մշտա կա գե րիշ խող ներ-
կա յու թյու նը, որով և̀  իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի իմաս տա պա տում նե րի բո լոր 
բա ղա դրա տար րե րի են թա կարգ վա ծու թյու նը աստ վա ծա բա նու թյա նը: 

Աս վեց նաև, որ Խո րե նա ցու պատ մու թյունն, իրոք, աստ վա ծա բա նող է և, ը ստ 
մարդ կային կա րո ղու թյան իմա նա լի չա փի, ակ նար կում, հաս կա նալ ու տե սա նել է հնա-
րա վո րում պատմ վող ողջ բո վան դա կու թյու նում աստ վա ծային նա խախ նա մու թյու
նը: Դա վիթ Ան հաղ թը գրում է. «Ե թէ է Աս տուած, է և նա խախ նա մու թիւն. Քան զի ոչ 
միայն ստեղ ծա նէ Աս տուած, այլ և խնամ տա նի ստեղ ծուա ծոցն»548: Գրում է նաև ս. 
Գրի գոր Տաթևա ցին` «Այն ամե նը, ինչ Ա ստ ված ստեղ ծել է, նաև նա խա նա մում է »549: 

Իսկ ին չո՞ւ է Պատ մա հայրն իր եր կում պատ մե լով զուտ մարդ կային կյան քի իրո ղու-
թյուն ներ, դրանք նաև առն չում աստ վա ծային նա խախ նա մու թյա նը̀  ակ նար կով հայտ-
նա բա նե լով այն: Խո րե նա ցին հայոց կյան քի եղե լու մից քննա հաս կաց մամբ ու մեկ նո-
րոշ մամբ իր եր կում ներ հյուս ված պատ մա կան գի տե լի քի և իր ողջ պատ մու թյան վերջ-
նա կա տա րում է տես նում իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի բա ցա հայ տու մը և կյան քի 
ու մշա կու թաս տեղծ գոր ծու նե ու թյան ներ կա յում կե նա գոր ծու մը, ը ստ իր (պատ մի չի) ու 
նաև «ու սում նա սէր» ըն թեր ցո ղի մարդ կային կա րո ղու թյան: Ա հա վա սիկ, մարդ կային ու 
կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք նու թյան լի նե լիու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի գոր ծե րի, է ա կա-
նո րեն նշա նա կա լի «ար վա ծի» ու «ա նե լի քի» իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի իր որո նում-
նե րում նա ան հրա ժեշ տո րեն առնչ վում է նաև աստ վա ծային նա խախ նա մու թյան խոր-

548 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. 
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 37:
549 Հմմտ. Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք հարցմանց, Կոստանդնուպօլիս, 1729, էջ 157:
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հուրդ նե րի ակ նար կով հայ տո րոշ ման խնդրին, քան զի աստ վա ծային նա խախ նա
մու թյունն իր դի տա վո րու թյան ու կա տա րու մի մեջ նույ նա կան` իմաս տու թյան 
զո րու թյամբ ու ար դյուն քով է գործ վում: «Արդ եթէ է նա խախ նա մու թիւն, է և իմաս-
տու թիւն. Քան զի ոչ եթէ ան բա նա բար, այլ իմաս տու թե ամբ նա խախ նա մէ»550: 

Ան շուշտ, նա խախ նա մու թյու նը որ պես այդ պի սին, ը ստ քրիս տո նե ա կան վար դա-
պե տու թյան` սկզբուն քո րեն ան քննե լի է, սա կայն կյան քի եղե լու մի քննու թյամբ 
իմա նա լի ու պատ մու թյամբ հա ղոր դե լի մի չա փով մատ չե լի է մարդ կային բնու թյա նը̀  
ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի հա մար առ իմաս տու թյուն ու բա րե կար գու թյուն նշա նա-
կա լիու թյուն բա ցա հայ տե լով: Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան բազ մա թիվ է ջե րում, 
ար դարև, կան նույ նիսկ աստ վա ծային նա խախ նա մու թյան խոր հուրդ նե րի ուղ ղա-
կի կամ անուղ ղա կի ակ նար կու թյամբ հայ տո րո շում ներ: Մաս նա վո րա պես, այդ պի սի 
անուղ ղա կի ակ նարկ կա եր կու այն հատ ված նե րում, որ տեղ, առա ջին, Պարս կաս տա-
նում և ապա` Հա յաս տա նում Պարթև Ար շա կու նի նե րի գա հա կա լու թյան հիմ նա դրու-
թյան և, երկ րորդ, Ա նա կի կող մից հայոց Խոս րով թա գա վո րի սպա նու թյան և հե տա-
գա յում` Գրի գոր Լու սա վոր չի գոր ծու նե ու թյան դրվագ ներն ի պա տում հյու սե լու նա խա-
պատ րաստ ման առն չու թյամբ̀  Աբ րա հա մի ու Քե տու րայի սե րունդ նե րից է բա ցա հայ-
տում ամե նայն նրանց` Պարթևյաց տոհ մի ծա գում նա բա նու թյու նը̀  «առ ի հաս տա տել 
բա նին Տե առն առ Աբ րա համ, թէ «թա գա ւորք ազ գաց ի քէն ել ցեն»551, նաև հայտ նե լով, 
որ «ա խոր ժե լով վասն ազ գա կա նաց մե րոյ Լու սա վոր չին քա ջահ մուտ կա մե ցե ալ լի նել 
ըն թեր ցո ղացն` կրկ նա գրե ցաք երկ րոր դե լով»552: Պատ մա հայ րը աստ վա ծային նա խախ-
նա մու թյունն է ակ նար կում նաև Խոս րով թա գա վո րի հրա մա նով Ար տազ գա վա ռում 
Ա նա կի բնակ վե լու մա սին պատ մե լով` «ի տե ղի դաշ տա վայրս, ուր յայտ նե ցան նշ խարք 
սր բոյ և մե ծի առա քե լոյն մե րոյ Թա դէի», որ տեղ և̀  «պա տա հէ նմա տե ղի օ թա րա նին 
մօտ առ դիրս սր բոյ Ա ռա քե լոյն, որ պես թէ ի ներք սա գոյն սրս կա պա նի խո րա նին. և 
ան դ ասեն զյ ղու թիւն մօր սր բոյ և մե ծի մե րոյ Լու սա վոր չին: Վասն որոյ և զնո րին Ա ռա-
քե լոյ շնորհսն ըն կա լե ալ որ առ հանգս տա րա նաւ նո րին զլի նե լու թիւն է առ̀  զնո րին 
ելից զհոգևոր մշա կու թե անն պա կա սու թիւն»553: Խո րե նա ցին պատ մում է նաև ս. Մես-
րոպ Մաշ տո ցի աղոթ քի ըն թաց քում «հոգ ւոյն աչաց» տե սու թյամբ̀  աստ վա ծային նա-
խախ նա մու թյամբ և հենց «ի վեր նոյն տուե լոց շնոր հաց» հայոց նշա նա գրե րի գյու տի 
մա սին554, որով և հայոց լեզ վի թարգ մա նյալ Ա ստ վա ծա շունչ մա տյա նի̀  «ի գիր» և «ի 
խոս» իր հա մա տա րած ներ կա յու թյունը և նրա նում բո վան դա կյալ հո գե կե ցույց ու կե-
նա րար իմաս տու թյամբ ըն ձեռնվեց հայոց ինք նու թյա նը, կյան քին ու մշա կույ թին` ի կա-
տա րե լու թյուն հոգևոր առինք նու թյան: Իր պատ մու թյան բազ մա թիվ դրվագ նե րում նա 
բա ցո րո շում է հայոց կյան քի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որում և բա րեն-
շա նակ` հո գե կե ցույց ու կե նա րար, իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րը̀  ի բա րե կար գու թյուն 
ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի ներ քին ու ար տա քին կյան քի: Պատ մա հայրն 

550 Դաւիթ Անյաղթ, նշվ. աշխ., էջ 37:
551 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 102, 203:
552 Նույն տեղում, էջ 205:
553 Նույն տեղում, էջ 212:
554 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 326-327:
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ուսում նա սիր վող զուտ մարդ կային իրո ղու թյուն նե րում որո նում և ը ստ հար կի 
ու պատ շա ճի առն չում ու ակ նար կով հայտ նա բա նում է աստ վա ծայի նը` հայտ նա
ցույց անե լով մարդ կային կյան քի ան ցյա լում, ներ կա յում ու ապա գա յում աստ
վա ծայի նի ու մարդ կայի նի ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի միա հյուս հա մա ներ կա
յու թյուն:

Խորենացին մարդկային իրողություններում «աստվածայինը» իմաստասիրում` 
հաս կանում ու մեկնողաբար հայտորոշում է` ոչ միայն անմիջական ակնարկով հղե-
լով «աստվածային նախախնամությանը», այլև, ըստ իր քրիստոնեական կեն սա հայե-
ցակարգի, որպես հայոց կենսահաջողությունների հիմնապատճառ բացա հայ տելով 
մարդկային ինքնությունում, կյանքում ու մշակույթում բուն «հոգևո րու թյու նը»̀  առա
քի նու թյուն նե րը: Ար դարև, Խո րե նա ցին զուտ մարդ կային իրո ղու թյուն նե րում 
իմաս տա սի րում` հաս կա նում ու մեկ նո ղա բար հայ տո րո շում է մարդ կային ինք
նու թյու նում, կյան քում ու մշա կույ թում բուն «հոգևո րու թյու նը»̀  առա քի նու
թյուն նե րը: Ի սկ ը ստ քրիս տո նե ա կան վար դա պե տու թյան, առա քի նու թյու նը աստ
վա ծայինն է մար դու մեջ: Պատ մա հայ րը «մարդ կային ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի», 
«ինք նու թյան ու ամե նայն գոր ծու նե ու թյան» միջև բա ցա հայ տում է «ներ քի նի» ու «ար
տա քի նի» ներ գոր ծու նո րեն ազ դե ցիկ փոխ հա րա բե րակ ցու թյուն ու ան մի ջա կան 
կապ: Հայտ նա ցույց անե լով հայոց մե ծաց ինք նու թյա նը հա տուկ առա քի նու թյուն ներ 
կամ արատ ներ, այ դո րակ «ներ քի նի» ներ գոր ծուն պատ ճա ռով հայ տո րո շում է դրանց 
ներ կա յու թյու նը նաև «ար տա քի նում» ու բուն հետևան քում` ամե նայն գոր ծու նե ու թյու-
նում, կյան քի ու մշա կույ թի գոր ծե րում: Իր պատ մու թյամբ հա ղոր դե լով հայոց մե ծաց 
առա քի նի նկա րա գիր̀  նա մարդ կային կյան քի տե սա կան ու գործ նա կան իմաս տու թյան 
«ու սում նա սէր» ամե նայն ըն թեր ցող նե րին իմա նալ է ըն ձե ռում, թե բա րե կար գու թյան 
մի տող ինչ պի սի «ար տա քին» գոր ծեր են իրա կա նաց նում, աստ վա ծային խնա մա րար 
ու աջա կից կա մոք, այ դո րակ «ներ քին» կար գա վո րու թյուն ունե ցող ան ձինք: Ա րդ̀  կա րե-
լի է ամ րա գրել, որ նրա պատ մու թյու նում ներ կա է առա քի նու թյուն նե րով կար գա վոր 
ինք նու թյան` «ներ քի նի», և ը նդ հա նուր կեն սա կար գի ու կոնկ րե տո րեն անձ նա
վո րյալ կեն սա կեր պի̀  «ար տա քի նի», ներ գոր ծու նո րեն ազ դե ցիկ պատ ճա ռա
հետևան քային փոխ հա րա բե րակ ցու թյամբ ու ան մի ջա կան կա պով ներ կա տա
րե լա գործ վող «հոգևորքաղա քակրթա կան ու բա րո յա կան կեն սա գո յու թյան» 
հայե ցա կարգ:

 Մարդ կային կյան քի եղե լու թյուն նե րում քննո ղա բար հաս կաց մամբ ու մեկ նո րոշ-
մամբ իմաս տա սի րե լով առա քի նու թյուն նե րը, նա բա ցա հայ տում է մար դու աստ վա-
ծա նմանու թյու նը, բուն կո չումն ու ը ստ այդմ` իս կու թյու նը «առ ի լի նել պատ կեր Տե-
առն»555` իր ինք նու թյու նում, կյան քում և մշա կույ թում, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյունն աստ վա ծա բա նող է իր հե ռա վոր դի տա
վո րու թյան ու կա տա րու մի մեջ: Ի սկ մեր ձա վոր դի տա վո րու թյան, կեր պա րա
նման ու կա տա րու մի մեջ այն ներ կա յա նում է որ պես կյան քի հոգևո րու թյամբ 
նշա նա կա լի եղե լու մի բո լոր բա ղա դրա տար րե րում ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ

555 Նույն տեղում, էջ 5-6:
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րե լի մտաց, խո սից ու վա րուց կա տա րե լու թյան ևկամ ան կա տա րու թյան իս
կու թյան` պատ ճառնե րով ու հետևանք նե րով հան դերձ բա ցա հայ տու թյուն և 
այդ կերպ պատ մու մով` մարդ կային ու ազ գային ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի 
բա րե կար գու թյան հա մար հա նուր պի տոյից` իմաս տու թյան ու քա ջու թյան և 
ամե նայն առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան, ուսու ցա նու թյուն:

33. Վերոասացյալն ի մի բերելով` կարելի է ամրագրել, որ պատ միչ ու պատ մա-
բան և իր պատ մու թյամբ̀  աստ վա ծային իմաս տու թյան ու բա րյաց գոր ծե րում քա-
ջու թյան ու ամե նայն առա քի նու թյան ուսու ցիչ ս. Մով սես Խո րե նա ցին «մարդ կային 
իրո ղու թյուն նե րի» բո վան դակ և-կամ իրեն հայտ նի հա մայ նու թյու նից որո նելով, ը նտ-
րելով ու հա վա քելով մարդ կային ինք նու թյան ու ազ գային հա մախմ բու թյան 
կեն սա կեր պի բազ մա բո վան դա կու թյան բա րե կար գու թյան առու մով նշա նա կա-
լի ու պատ մար ժան եղե լու թյուն ներ, հաս կա նում և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շող պատ մո-
ղու թյամբ̀  «ի գիր» է հյու սում դրանց իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որում և` 
«ի պահ» հանձ նում ու գրով «պա հյալ»̀  ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի 
կա րի քին և ըն թեր ցա նու թյան ու հաս կաց ման սի րուն ու հենց կյան քին որ պես 
ներ կա յա կից առա քում իմաս տու թյան խոր հուր դը:

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյու նն ու բուն պատմելիքը սկզբուն քո րեն մտա հղաց-
ված և իրա գործ ված է որ պես հայոց ինք նու թյան ու կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իրա-
դար ձու թյուն նե րում ու գոր ծե րում նախ ընտ րե լի ու բա րի կեն ցա ղա վա րու թյան 
հոգևո րու թյան` իմաս տի ու իմաս տու թյան, կեր պա վո րու թյան բա ցա հայ տում: 
Հայոց կյան քի եղե լու թյուն նե րում ու գոր ծե րում ուղ ղա կիո րեն բա րու և ճշմար տու թյան 
ար դա րու թյան ու նախ ընտ րե լիու թյան ցուց մամբ ու գնա հա տող արժևոր մամբ և-կամ 
ան բա րին ու ոչ առա քի նին բաս րող ու մեր ժող մո տեց մամբ̀  նրա պատ մու թյունն ու 
պատմելիքն իրա գործ ված է որ պես մար դու հա մար պի տա նի ու հենց պի տո
յա կան նշա նա կա լիու թյուն հայ տող իմաստ նե րի միա հյու սու թյուն: Սուրբ հայ րը 
հենց այդ է ի ցույց դնում յու րա քան չյու րին` հայոց կյան քի եղե լու մի իրե րի ու գոր ծե րի̀  
իմաս տու թյան ու քա ջու թյան, ամե նայն առա քի նու թյան և մարդ կային ինք նու թյանն ու 
կյան քին օգ նա կան պի տո յու թյան իմաստ նե րի ու խոր հուրդ նե րի հյուս մամբ̀  կա յաց-
ման ու կա տա րու մի բե րե լով զար մա նա լի իր պատ մու թյու նը, որ և իր «պատմելիքի»̀  
իմաս տու թյան հայտիմաց կոչ մամբ ու կա տա րու մով ներ կա յա նում է որ պես ամե նայն 
բա րյաց ու առա քի նու թյուն նե րի «պի տոյից հիւս ման պատ մու թիւն»: 

Մով սես Խո րե նա ցին առաջ նորդ վե լով մարդ կային ու հենց հայոց ինք նու թյան 
կյան քի̀  ի բա րե կար գու թյուն կա տա րու մի Սա հակ-Մես րո պյան կրթա կան իդե այով, 
նվի րա կան իղ ձով ու ծրա գրով, «իրաց և գործոց» իսկություն հայտող իմաստների 
ու խորհուրդների ի գիր ամ րա կայ մամբ, արդարև, հյու սում է պի տոյից պատ մու
թյուն: Նրա «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նում իրա գործ վում է մարդ կային ու 
հենց հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նախ կին ու նաև ներ կա յում դեռ շա րու-
նա կա կան կյան քի եղե լու մի իրա դար ձու թյուն նե րում ու գոր ծե րում ամե նայն բա րյաց 
ու առա քի նու թյանց «պի տոյ»ի որո նում ու ժո ղո վում և ի գիր պատ մա հյու սու
թյամբ` մարդ կու թյանն ամե նայն պի տոյից իս կու թյան ու իմաս տու թյան խոր
հուրդ նե րի բա ցա հայ տու թյուն, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: 
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Ան ցյա լում կա տար վա ծից և մա տյան նե րում պատմ վա ծից իր աշ խա տու թյու նում, 
որ պես պատ մե լի, սուրբ հայ րը «պատ մա նյու թի» իր նախ ընտ րու թյունն իրա գոր ծում 
է, առաջ նորդ վե լով Հի սուս Քրիս տո սի հետ հան դիպ մա նը ան հրա ժեշ տա բար նա խա-
պատ րաստ վե լու̀  մարդ կային հո գու զար դար ման տե սա կե տից` այդ «պատ մա-
նյութ»-ից ան հրա ժեշ տո րեն ու նախ ընտ րե լիո րեն իմա նա լի պատ մե լիք «բա նի» նշա-
նա կա լիու թյան սկզբուն քով` պատ մու թյուն հյու սե լով առա քի նու սույց և ճշմար
տա ցի պի տո յա կա նը: Ան ցյա լում կա տար վա ծից` պատ մու թյամբ իր ժա մա նա կա կից 
ամեն քի ու նաև ապա գա սե րունդ նե րի «ներ կա»-նե րի հա մար պատմ վում է նախ ընտ
րե լի է ա կա նը: Եվ պետք է նկա տի ունե նալ նաև այն, որ առա քի նու սույց նախ ընտ
րե լին պատմ վում է նպա տա կայ նո րեն, այն նախ նա կան որո շա կի դի տա վո րու թյամբ, 
որ յու րա քան չյուր ըն թեր ցող սերն դի ներ կա յում իրա գործ վի հո գե կե ցույց ու կե նա րար 
նախ ընտ րե լին:

 Մով սես Խո րե նա ցու̀  մարդ կային իրո ղու թյուն նե րում աստ վա ծայինն իմաս
տա սի րող ու այս կերպ` աստ վա ծա բա նող և ամե նայն ուսում նա սեր ըն թեր ցո
ղին աստ վա ծա նմանու թյան ուղ ղոր դող պատ մա բա նա կան հայե ցա կար գում 
իս կու թյա նը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, հա սու և հենց նախ ընտ րե լի 
իմաս տու թյան տե սան կյու նից` հյուս վում է միաս նու թյուն ժա մա նա կային առու
մով ան ցյա լի, ներ կայի ու ապա գայի միջև:

2.1. Օտարի հետ համագոյության խնդիրը և Մովսես Խորենացու 
«հոգևոր-քաղաքակրթական ինքնության ու կենսագոյության» 

պատմահայեցակարգը. 
(Հայոց քաղաքակրթական ինքնության խնդիրն ու ընտրությունը)

Պատմագիտական մտքի պատմությունից հայտնի է և արդեն նշվեց, որ որոշ 
սեպա գիր արձանագրություններ ու նաև ոմանց պատմագրություններ իրենց 
ազգերի կամ տիրակալների կյանքի գործերը սերունդներին հիշատակ թող-
նելու և այդկերպ` սեփական ազգերին ու տիրակալներին` ի մեջ իրենց ու նաև 
այլոց ժամանակակիցների ու հետնորդների փառքով ցուցանելու և ապահո վելու 
պատրան քով ոչ ստուգությամբ են պատմել հատկապես օտարների նկատ մամբ 
իրենց վերաբերմունքը, հարաբերությունն  ու գործողությունները: Այդ պատմու-
թյունները այլոց հոգիների ու նրանց զորության նկատմամբ գերազան
ցության ու հաղթանակի ձգտումն իրենցում ևկամ իրենցով հայտելով և դրա 
վկայությունը տեսանելով նրանց մարմինների ու սեփականության, որոնցում 
և` մարմնական ու նյութեղեն զորության նկատմամբ իրենց տիրակալների ու 
ազգ(եր)ի գերիշխանությունն ու տիրապետությունը հաստատելու գործերում 
ու նաև նախնյաց պատմություններում և, ըստ էության, այդկերպ միայն 
հասկանալով անձերի և ազգերի մեծարանքի ու փառքի հնարավորությունն 
ու իրագործումը, չափազանցություններով պաճուճյալ և ոչ ստույգ ամենևին ու 
սկզբունքորեն արդարաբան են իրենց նախահարձակության դիտավորության, 



 Գլուխ 3. Պատմության իդեայի կերպարանումն ու կատարումը ...      375

գրավյալ երկրների բնիկ ժողովուրդների ինքնությունը, կեցությունը, կարգավիճակը, 
գործերը, մարդ կային ու մշակութային արժանիքները նկարագրող և իրենց 
սեփականից նվա զությամբ ցուցանող պատումներում: Խորենացին չի հավանում 
պատ միչների երկերում կամայական հոժա րությամբ և ոչ ըստ ճշմարտության 
պատմումն ու բուն պատմվողը, այլ̀  միայն այնպիսի պատմումն ու պատմվողը, որ 
արդարաբան է և որպես այդպիսին է` իրենում պատմվող ճշմարտության ու 
բարու արդարությամբ: Ինչպես և բազ միցս նշում է իր երկում, նա հայոց նախնյաց 
ու նաև իրեն ժամանակակից կյանքի եղելությունները քննության է առնում ու 
մեկնորոշում արդարաբանությամբ:

 «Օտարի» ու նույնիսկ «թշնամու» նկատմամբ տարբերակված վերաբերմունքը, 
հարաբերությունն ու գործողությունը, միով բանիվ` ողջ կենսագործունեությունը 
զանազանորեն է դրսևորվել համայն մարդկության կյանքում, բազմայլ ազգերի 
կենսա կերպում: Առհասարակ, մարդկային բանական հոգուն ու բովանդակ անձին 
բնական ու նաև բանական է սիրել ու նվիրված լինել իր ամուսնական զուգակ-
ցին ու զավակներին, թեև ոչ բոլորն են իրապես սիրել ու գործել իրենց ինքնության 
ու կյանքի այդ կոչմանը համապատասխանությամբ: Եվ այս բնույթի կապվա
ծություն հնարավոր է նկատել նաև կենդանական աշխարհում` այդկերպ հատկո-
րոշվելով հենց բնազդային բնականության սահմաններում ևս: Անշուշտ, տարբեր 
են մերձավորագույն արյունակցի ու հենց անմիջական սերունդի հետ կապվածու-
թյունը կենդանու և մարդու պարագայում, քանզի կենդանականի զուտ բնազդա
յին բնականությամբ կապվածությունն իր պոտենցիայով նվազ է մարդկային 
բանական հոգու̀  բնականի հետ մեկտեղ̀  նաև բանական սիրով ու իմաստու
թյամբ կապ վածությունից: Եվ սակայն, այդորակ առավելությամբ հանդերձ` 
սա չէ առավել առանձ նահատկողը ա) մարդկային բանական հոգու բնության, 
բ) հոգե մարմ նավոր, որում և̀  հոգուն ենթակարգված մարմնավոր գոյությամբ 
բնորոշվող ամբողջական անձի, գ) անձանց մտակերտ, հոգեկերտ ու ձեռակերտ` 
ներդաշնորեն համագործակից փոխգործունեության ձեռքբերումների միջոցով 
քաղաքակրթական կենսակարգի ու կենսագործունեության` վերաբերմունքի, 
հարաբերության ու գործողության:

Մարդկային բանական սեռին բնական է նաև սիրել ոչ միայն իր ընտանիքի 
անդամներին, այլև ոչ-մերձավորագույն իր արյունակցին ու ազգակցին` նախնյաց 
և սերունդներին, թեև ոչ ամենքն են իրապես սիրել ու գործել իրենց ինքնության ու 
կյանքի այդկերպ կոչմանն ադեկվատությամբ: Այդօրինակ կապվածություն ու հենց 
հավաքականություն կարելի է նկատել նաև կենդանական աշխարհում` բնազդային 
բնականությամբ, և սա նույնպես մարդկային բանական հոգու պարագայում` 
կենդանական բնազդայինի համեմատ ունեցած տարբերությամբ հանդերձ, հիմնորոշ 
ու գերակա այն առանձնահատուկը չէ, որ և կարող էր հայտորոշել մարդկային 
բանական հոգու բնության առավելությունը` ունենալ «մարդասիրության» ու 
նաև այդ հենքով իսկ` «արդարության» հոգևոր զգացմունքների ու իդեաների կատա-
րելություն, ըստ մարդկային կարողության, և լինել ստեղծունակ հոգևորքաղա
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քակրթական ու բարոյական համակեցության ընդհանուր կենսակարգի ու 
կոնկրե տորեն անձնավորյալ կենսակերպի:

Մարդկային բանական հոգու բնությանն ու կենսակերպին, ի տարբերություն 
կենդանական բնազդային կապվածության հնարավորությունների, զարմանալիորեն 
բնական ու նաև բանական է սիրել հենց «օտարին» և իր ինքնության, կենսա կերպի 
ու մշակույթի ներկատարելագործումը հնարավոր, անհրաժեշտ ու նախընտրե
լի տեսանել, հասկանալ ու իրագործել «օտարի» հետ խաղաղ ու համերաշխ հոգե
կեցույց ու կենարար փոխգործունեությամբ: Հիրավի, «օտարի» նկատմամբ 
վերա բեր մունքը հիմնորոշ չափանիշ է մարդկային ինքնության, կենսա
կարգի ու մշակույթի հոգևորքաղա քակրթա կան ու բարոյական գոյության 
և կատա րե լության: Մարդկային ինքնությունում, կենսակերպում ու մշակույթում 
«օտա րի» նկատմամբ առաքինի կարգավորությունը̀  «մարդասիրության» ու նաև 
այդ հենքով իսկ` «արդարության» կենագործումը, որում և̀  հոգեկեցույց ու կենա րար 
կենսագործունեությունն իր բազմաբովանդակությամբ̀  որպես վերաբեր մունք, հարա-
բերու թյուն ու գործողություն, ներկայանում է որպես հոգևորքաղա քակրթա կան 
ու բարո յական ինքնության, կենսագոյության ու նաև ստեղծարարության 
բովան դակության ու դրան ադեկվատ կերպի իմաստու թյան խորհուրդ, 
հիմնո րոշ սկզբունք ու ընթացք` ի կատարելություն:

Ազգերի, ժողովուրդների կենսապատմությունում կարելի է նկատել «օտարի» 
նկատմամբ վերաբերմունքի տարբեր դրսևորումներ̀  հոգեկեցույց ու կենարարից 
մինչև հոգեկործան ու կենսասպան: Այժմյան մեր ներկայից դեռ հարյուրամյակ 
առաջ կային ցեղեր, որոնցում արմատավորված չէին քաղաքակրթության համար 
հիմնորոշ̀  «մարդասիրության», որից և բխող «արդարության» հո գևոր 
զգացմունքներն ու իդեաները` իրենց ամենացայտուն դրսևորման օրինակում, 
այն է` «օտարի» նկատմամբ վերաբերմունքում: Հետամնաց ու վայրենաբարո 
այդ ցեղերում օտարի հանդիպելիս` առաջնային զգացմունքն ու միտքն այն էր, թե 
կարո՞ղ են, արդյոք, ուտել նրան: Իսկ դրան հակառակ` դեռ հազարամյակներ առաջ 
կային ու նաև այժմ կան ազգություններ, ազգեր, ժողովուրդներ, որոնցում «օտարի» 
նկատմամբ վերաբերմունքն ընկալ վում է որպես բարձրագույն բարոյական հոգևոր 
արժեք և լիովին տարբեր է նրանցում օտարի նկատմամբ զգացմունքն ու միտքը̀  
դրսևորվելով հարգան քով, հյուրասիրությամբ և օգնության պատրաստակամությամբ:

«Օտարի» իրավունքի ու նրա նկատմամբ վերաբերմունքի մասին, որպես 
մարդկային համակեցությանն էականորեն անհրաժեշտ առա քի նություն ու հոգևո-
րու թյուն, բազմիցս նշվում է նաև Աստվածաշնչում, և հոգևոր-քաղաքա կրթական 
էական այս առանձնահատկության ու խնդրի առնչությամբ մարդկության կյանքի հա-
զարամյակների ընթացքում կարելի է նկատել ցեղախմբերի, ազգերի ու ժողո վուրդ-
ների ինքնահասկացման ու կատարումի տարատեսակ դրսևորումներ̀  լիովին բացա-
կայություն և զար մանալի կատարելությամբ ներկայություն, նվազություն ու առա վե լու-
թյուն: Հայոց ազգի կյանքը Մովսես Խորենացու պատմությամբ ոչ միայն մինչ 
Vդ., այլև մյուս պատմիչների երկերով և այժմ նաև այլևայլ վավերագրերով ու 
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նույնիսկ հուշերով ավելի ուշ ժամա նա կաշրջանում ուսումնասիրելով` կարելի 
է նկատել, որ տարբեր ազգերն ու ցե ղախմբերը̀  արաբները, մոնղոլ-թաթարները, 
պարսիկները և առավելաչափ` հենց թուրքերը իրենց համատեղ կամքի դրսևորում 
հանդիսացող հա սարա կությանն ու պետությանը հիմնականում համակամ 
ու համամիտ` դա  րեր շարունակ և ժամանակակից շրջանում ևս` XIX դ. վերջում ու 
XX դ. սկզբում իրենց ինքնության գոյությունն ու գործառնությունը գրավյալ տա -
րածքում և «իրավունքը» բնակատեղի նկատմամբ սկզբունքորեն ու մշտապես 
որպես «երաշխավորված» իմաստավորել̀  հնա րավորել ու անհրա ժեշտել են 
տեղաբնակ հայ ազգի զանգվածային կոտորած ներով, կողո պուտով, կամազրկմամբ 
ու իրավազրկմամբ, դիսկրիմինացիոն ներքին քաղաքականությամբ, էթնիկ զտմամբ̀  
բռնի տեղահանությամբ ու բնակա թափմամբ, հայրենազրկմամբ ու բնաջնջմամբ556:

«Օտարի» նկատմամբ կոնկրետորեն` թուրքերի վերոնշյալ բարբարոս ու ոչնչարար 
վերաբերմունքում և «օտարի» հետ համակեցության կանխամտածված դեստրուկցիայում 
հայտորոշվում է նրանց հավաքական կամքի արտահայտություն հանդիսացող հասարա-
կու թյան ու պետության ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը և հենց ինքնության 
քաղաքակրթական դիմագիծը: Այս առնչությամբ հարկ է նաև ամրագրել, որ Օսմանյան 
Կայսրության մեջ դարեդար վարվող ներքին քաղաքականությամբ հաստատյալ համակեցու-
թյու նում թուրքերի համեմատ` օտարների ու հենց բնիկ հայերի նկատմամբ օրենքով, գրյալ 
ու նաև չգրյալ էմպիրիկ կանոններով հաստատված էր ազատ իրավահավասարության 
բացակայություն: Իրենց հայրենի կենսատարածքում բնիկ հայերը մի քանի դար լինելով այդ 
պետության քաղաքացիներ̀  իրենց ինքնությամբ, քրիստոնեական հավատով, կենսակերպով, 
սովորույթներով, պատմությամբ ու մշակույթով, թեկուզ և մարդկային տկարությամբ 
պայմանավորված սայթաքումներով և ոչ միշտ լիովին նախընտրելի ու կատարյալ չափով 
կերպացյալ ու բովանդակյալ քրիստոնեական հոգևոր-քաղաքակրթական ու բարոյական 
իդեայի կենագործմամբ, լիովին տարբեր էին թուրքերից: Հայերն իրենց հայրենիքում ապրող 
ազգի հիշողությամբ և այլոց կողմից բռնազավթյալ իրողության գիտակցումի հարատևությամբ 
ունենալով ու պահպանելով իրենց ինքնությունը, որպես արդեն Օսմանյան Կայսրության 
քաղաքացի, սկզբունքորեն տարբերվում ու իրենց հոգևորությամբ չէին նույնորոշվում որպես 
թուրք կամ օսման: Կայսրության մեջ հաստատյալ համակեցության կենսակարգում, որում 
նաև սոցիալական կառուցակարգում, դրանց ժամանակընթաց ու ակցիդենցիալ որևոր փոխա-
կերպումների մեջ պահպանվում էր կայուն մի հանրահատկություն. պետության քաղա-
քացի և, սակայն, իրենց ինքնությանն ու քրիստոնեական հավատին անուրաց հայերի և 
ուրեմն` թուրքերի ընկալմամբ` իրենց մահմեդական հավատին ու ինքնությանն օտար` 
էթնո տարածքի բնիկ հայերի կենսագոյությանը սկզբունքորեն չընձեռել իրենց հետ 
իրավա հա վասարության պայմաններ557: Օսմանյան Կայսրությունում վարվող ներքին ու 

556 Տե՛ս Զուլալյան Մ. Կ., Արևմտյան Հայաստանը XVI-XVIII դդ., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1980, 
էջ 23-75, 94, 96-99, 104-119, 139- 141, 144-146, 152-160, 184-190, 269-307, 322-336 և այլն, տե՛ս 
նաև Զուլալյան Մ. Կ., Հայ ժողովրդի XIII-XVIII դարերի պատմության հարցերը ըստ եվրոպացի 
հեղինակների, գ. Ա (քաղաքական պատմություն), ՀՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1990, էջ 103-225:
557 Որպես ասվածը վավերացնող պատմագիտական վկայագրություն տե՛ս Զուլալյան Մ. Կ., 
Արևմտյան Հայաստանը XVI-XVIII դդ., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1980, էջ 257-258, 264-298, 301-307, 309-
310, 322-336 և այլն:
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նաև ար տաքին քաղա քականությունում արմատավորված ու միշտ ներկա էր առանցքային այն 
մտայնությունը, որ արդեն իրենց պետության հպատակ քաղաքացի̀  էթնոտարածքի բնիկ 
քրիստոնյա հայերի գոյությունը կամ չգոյությունը սկզբունքորեն պետք է դիտել սոսկ որպես 
միջոց` թուրքերի կենսագոյությունը հնարավորելու, հաստատելու ու ապահովելու համար: 
Թուր քերի գերիշխանության բազմադարյա ժամանակաշրջանում` իրենցից տարբեր մարդ-
կային ինքնության ու հենց «օտարի» և կոնկրետորեն` գրավյալ ու արդեն իրենց պետա կան 
իշխանության ենթակա քաղաքացի հանդիսացող̀  էթնոտարածքի բնիկ հայ ժողովրդի նկատ-
մամբ ինքնության ու կենսագոյության մինչ ի մահ վտանգվածության ու նաև մահվան 
սպառ նալիքով մահմեդականացման իրադրությունն ու խնդիրը իրագործվում էր հենց 
«մարդասիրության» ու ըստ այդմ` հավասար «արդարության» սկզբունքային բացա
կայության հիմնապատճառով: Օսմանյան Կայսրության ներքին ու արտաքին քաղաքա-
կա նությունում թուրքերի հավատին, ինքնությանն ու կենսակերպի ներկայի ու հեռանկարի 
ակնկա լիքին «օտար» ու հենց խոչընդոտ դիտվող̀  էթնոտարածքի բնիկ հայ ժողովրդի 
նկատմամբ ցեղասպանական հակվածության բազմադարյա ու մշտակա հիմքով իսկ, 
որպես իր հենց այդ նշանակետն ունեցող քաղաքական հետևողական նպատակային 
ծրագիր ու կուլմինացիա, երիտթուրքերի կողմից իրագործվեց ցեղասպանություն: Եվ 
իրենց նախնյաց այդ մտածելակերպին ու գործելակերպին օրինակյալ կենսագործունեությանը, 
այն է` «օտարի» նկատմամբ վերաբերմունքին, հարաբերությանն ու գործողությանը, իրենց 
հավատար մությունը, համախոհությունն ու վերստին գործունակությունն են նրանք հայտո-
րոշում նաև այժմ իրենց հավաքական կամքի դրսևորում հանդիսացող պետության 
ու հասա րակության հետ համատեղությամբ` իրենց ինքնությունում ցեղա սպա նության 
նկատմամբ անզղջում ինքնաճանաչողությամբ, ըստ էության, և՛ ինքնությունում, և՛ ընդհանուր 
կենսա կարգում, և՛ կոնկրետորեն անձնավորյալ կենսակերպում չկարողանալով իրենց հոգին 
«պոկել», անջատել ու ազատել բնաջնջված ու հայրենազրկված` էթնոտարածքի բնիկ ու իրենց 
օտարազ գի քաղաքացիներից` հայերից, բռնազավթյալ բոլորատեսակ ու երկբնույթ` հոգևոր ու 
նյութեղեն «գողուն»-ի հետ կապվածությունից, այլ̀  ընդհակառակը, որը պահելով ու օգտվելով և 
որը ոչնչացնելով ներկայում ու պատրաստակամությամբ̀  նաև հեռանկարում:

Սոսկ թվում է, թե հետագա ժամանակների պատմական իրողություններում 
հարցի քննությունը տեղարկելով` ժամանակային առումով հեռանում ենք մենա-
գրության «խնդրո նյութի ու բանի»̀  Մովսես Խորենացու երկի, որում և պատմյալ 
հայոց կենսապատմական իրողությունների և դրանց առնչությամբ̀  նրա պատմա-
գիտական ու պատմափիլիսոփայական հայեցակարգի վերաբերյալ խորհրդա-
ծությու նից: Այս առնչությամբ հարկ է նշել, որ էական ու վաղնջենական ժամանակ-
նե րում հայտնի հիմնախնդիրը և աստ ևս քննախորհրդածության «խնդրո նյութն ու 
բանը» հենց «օտարի» նկատմամբ վերաբերմունքն է, ինչն իր առավելագույն 
բացա սական դրսևորմամբ հայոց կյանքում կայանալով որպես թուրքերի կողմից 
իրագործված ցեղասպանություն, արդ̀  ներկայանում է որպես ամենայն ժամա նակ 
իր սկզբունքորեն բացառման ու նաև իր հետևանքների հաղթա հար ման բազմա-
բովանդակ կարիքային հիմնախնդիր: Թվում է թե ցեղասպանության թեման իր 
ժամանակակից լեզվաիրավական բանաձևմամբ որպես հայոց կյանքի ժամա-
նակակից պատմությունում կոնկրետորեն փաստագրյալ իրողություն` որևէ կերպ 
չի կարող առնչվել Vդ. հեղինակ Մովսես Խորենացու պատմության, պատ մա հայե-
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ցակարգին ու պատմիմաստությանը: Այնինչ, ցեղասպա նության իրողությունում 
բուն հիմնախնդիրը «օտարի» նկատմամբ վերաբերմունքի հարցն է, ինչը 
վաղնջենական ժամանակներից ի վեր համայն մարդկության ու ազգերի 
կյան քում ունեցել է նրանց ինքնությունը, ընդհանուր կենսակարգը և անձնա
վորյալ կենսակերպը իսկը քաղաքակրթորեն կայացնող ու ներկա տարե
լագոր ծող նշանակություն և հենց հիմնորոշ ցուցանիշ ու նաև չափանիշ է 
իրենց հոգևորքաղաքակրթական ինքնության ու համակեցության կատա
րելու թյան: Եվ «օտարի» նկատմամբ սկզբունքային վերաբերմունքի հարցը, որոն վող 
իմաստային տեսադաշտն ու իմաստության խորհուրդը ունիվերսալ պետք է տեսա-
նել ազգերի, մարդկության քաղաքակրթական ներկատարելագործվող զար գաց ման 
անցյալում, ներկայում ու ապագայի հեռանկարում, և ուրեմն` այստեղ նկատի ունենք 
հարցի արդիականությունը ամենայն ժամանակում և արդ̀  նաև հենց հայոց ցեղա-
սպա նության հարյուրամյակի առնչությամբ:

Այս առնչությամբ հարկ է նշել մի կանխադատության մասին ևս, որը հատուկ է 
համարյա բոլոր պատմագետներին ու բանասերներին: Ո՞րն է այն: Ընդհանրապես, 
ցեղասպանության իրողության վերաբերյալ պատմագետների, բանասերների, 
քաղաքագետների ու սոցիոլոգների և երբեմն նույնիսկ փիլիսոփաների մոտեցմանը 
բնորոշ է կանխադատություն, ըստ որի̀  ցեղասպանությանն առնչվող ամենայն 
գիտա կան, քաղաքական հետազոտությունները, խորհրդածություններն ու քննար-
կումները և դրանցում մտառվող «խնդրո նյութն ու բանը», իսկության բացահայ-
տումները, մարդկային համակեցության բուն իդեան ու կենագործումն արտահայ-
տող մտքի, խոսքի ու գործի իմաստներն ու իմաստության խորհուրդները  պատկա
նավոր ու տեղին են միմիայն, երբ արտահայտվել են այդ իրողության ժամա
նա կամոտ նախապատրաստության և ապա` կատարման ընթացքում ու 
հետագայում,  ներկայանալով որպես ցեղասպանության հուշեր, վկայություն ու 
ապա ցույց, պատճառներ ու հետևանքներ բացահայտող ուսումնասիրություններ, 
ինչպես նաև իրագործմանը նպաստարար ու հանցագործ և, ընդհակառակը, այն 
բացառող հումանիստական-քաղաքակրթական տեսակետներ: Հիրավի, այս պիսի 
հայեցակետն իրենում ներպարունակում է նախապաշարմունք ու հենց կանխա դա-
տություն, որի ներգործությունը հարկ է կասեցնել տվյալ իրողության (ցեղասպա նու-
թյան) իսկության առավել խորությամբ բացահայտման և հոգևոր-քաղաքակրթական 
ու ազատ մարդկային ինքնության, կյանքի ու ստեղծարար գործունեության 
անհրաժեշտ ու նախընտրելի հնարավորման, նպաստավորման ու ապահովման 
բուն իմաստների ու իմաստության խորհուրդների և՛ հասկացման, և՛ կենագործման 
խնդիրներում: Այնինչ, մարդկանց ու ազգերի միջև սկզբունքորեն բաղադրյալ̀  
բազմաբովանդակ ու միասնական փոխգործունեության` փոխվերաբերմունքի, 
փոխհարաբերության ու փոխգործողության, խնդիրների ուսումնասիրության ու 
կողմնո րոշման համար անհրա ժեշտորեն ու նաև նախընտրելիորեն էական է նկատի 
ունենալ մարդկության կյանքում երբևէ ստեղծված այնպիսի տեսություն ները, 
որոնցում ներկա է մարդ կային ինքնության, այլոց հետ գոյակցու թյան ու 
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հենց համագոյության` փոխա դարձաբար հոգեկեցույց ու կենա րար կառու
ցա կարգմամբ ընդհանուր կենսակարգ ու անձնավորյալ կենսա կերպ հաս
տա տագրող հոգևորքաղա քակրթական հայեցակարգ:  Իսկ մարդկու թյան ու 
կոնկրետորեն նաև հայոց կյան քում ու մշակույթում ինչպես ժամանա կակից շրջանում, 
անպես և նախկինում` դարեր ու հազարամյակներ առաջ, արտա հայտ վել են 
տեսակետներ, որոնցում ներկա են մարդ կության ինք նու թյան, համա կեցության 
հոգևորքաղաքակրթական հարա ցույց իրեն ցում կեր պա րա նող ու բովան
դակող հայեցակարգեր, և աստ` կարող ենք նշել, որ իր «Պատմութիւն Հայոց» 
երկում զանազան դրվագների իմաս տա պատում ներով ամբող ջացյալ̀  հենց այդպիսին 
է նաև Մովսես Խորենացու̀  հայոց ինքնու թյան, օտարի նկատմամբ վերաբերմունքի, 
ընդհանուր կենսակարգի ու կոնկրե տորեն անձնավորյալ կենսակերպի վերաբերյալ 
հայեցակարգը, որ և նախորդ ենթավեր նագրին կից երկու էքսկուրսների գիտամեկ-
նողական օրինակներով մաս նա չափորեն ներկայացվում է ստորև: Եվ երբ օտարի 
նկատմամբ վերաբերմունքի ու համագոյության խնդրին էապես առնչվող հոգևոր-
քաղաքակրթական հայեցա կար գով հայտնացույց իմաստային տեսադաշտում ու 
հենց այդ լույսի ներքո են մտահայեցվում, քննության առնվում ու խորհրդածվում 
մարդկության ու կոնկրետորեն հայոց կյանքի̀  ժամանակային առումով թեկուզ 
և առավել մոտ եղելություններ, հաս կացվում ու մեկնողաբար հայտորոշելի են 
դառնում ինչպես բուն «եղելության», այնպես և̀  ներկա ու հետագա «անելիքի» 
իսկությունը և ուրեմն` գոյութենական ու նպատակա բանական ճշմար տու
թյունն ու բարին հայտող, առաքինակարգ ու առինքնող մարդկային ինք նու
թյան, կյանքի ու մշակույթի կայացման շարժըն թացին ներգործուն իմաստներ 
ու իմաս տության խորհուրդներ:     

Հարկ է նաև ամրագրել, որ նման մոտեցումը, այն է` մարդկության անցյալից և 
կոնկրետորեն` անտիկ հույների մշակութային ու քաղաքակրթական ավանդությունից 
սերունդներին հղյալ իմաստության խոր հուրդի մեկնորոշմամբ իմացահայտումը 
քա ղաքակրթորեն ու հենց հոգևոր-մշա կութային հարազատ իմաստային տեսա-
դաշ տի ծիրում` աստվածաշնչյան հո գևոր իմաս տապատումի հարացույցով և 
հների վկայությամբ̀  նահապետների կյանքից, մարգարեություններից, Առակաց 
Գրքից, առաքելական թղթերից վերառյալ նախըն տիր օրինակով, անհրաժեշտ ու 
նախընտրելի պիտոյականությամբ ընդունված և սկզբուն քորեն կանոնա կարգ-
վածությամբ ներկա էր միջին դարերի քրիստոնեական գիտա մեկնության (էկզե-
գետիկայի) պրակտիկայում` հռետորության հետ միահյուս իր գոյությունում558: Միջին 
դարերի քրիստոնեական գիտամեկնողական ավանդույթում մեկնորոշվում էր իմաս-
տության խորհուրդի ուսուցումն իրենում բովանդակող այլ ժամանակների կամ 
նույնիսկ ներկայի օրինակը` հոգևոր, մշակութային ու քաղաքակրթորեն 
հարազա տության և հենց ներկայի մարդկային ինք նու  թյան, կենսակարգի 

558 Տեսական այդ սկզբունքը և կիրարկումները տե՛ս Գիրք Պիտոյից, աշխ. Գ. Մուրադյանի, 
Հայաստանի ԳԱԱ Հրատ., Եր., 1993, էջ 30, 44 և 33, 35, 37, 40, 42-43, 46, 48, 50, 52, 55,57, 58-59:
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ու մշակույթի կատարելագործման տեսական ու գործ նական իմաստության 
կարիք ների ու պետքերի հոգածության առու  մով` ուսա  նության արժանու
թյան կարևո րագույն սկզբունքով: Այս մոտեցումը անհրաժեշտ ու նախընտ րելի 
պիտոյա կանությամբ իր ստուգությունն ու արդյու նա վետու թյունն է իմացահայ տում նաև 
ժամանակակից հերմենևտիկայի գործնական կիրառության մեջ̀  գիտամեկ նության 
արդի պրակտիկայում ևս, հնարավորություն ընձեռելով պատկանավոր ու ըստ հարկի 
դիտարկել պատմա մշակութային ավան դույթում բովանդակյալ հարցի և մեկնորոշվող 
իմաստի քննությունը նաև այլ և նույնիսկ մերձավոր ու հենց ներկա ժամանակներում, 
որոնց համեմատ ևս հասկանալի ու մեկնորոշելի է դառնում Պատմահոր հայեցակարգի 
հոգևոր-քաղա քակրթական անանց նշանակալիությունն ու ունիվերսալությունը:

Ի տարբերություն այլոց` իրենց ինքնությանը, կենսակերպին ու (ան)մշակույթին 
համագոյակից «օտարի» հանդեպ իսկը օտարատյաց ու այդկերպ` մարդատյաց 
և կոնկրետորեն հենց հայոց հանդեպ վերոնշյալ մարդասպան` հոգեսպան կամ 
կենսասպան կենսա գոր ծունեության` վերաբերմունքի, հարաբերության ու գոր-
ծողության, լիովին այլ կերպ է կենագործվել հայոց կյանքում «օտարի» հետ համա-
գոյությունն ու նույնիսկ «թշնամու» նկատմամբ վերաբերմունքն ու նրա հետ 
համագոյությունը: Հայոց «ներքինն» ու «արտաքինը»̀  ինքնությունն ու բազմա բո-
վանդակ կենսագործու նեու թյունը «օտարի» հետ համակեցությունում հազարամյակ-
ներ շարունակ իր իդեա կան բովանդակությամբ ու նաև կերպով դրսևորվել է որպես 
հոգեկեցույց ու կենարար: Մովսես Խորենացու պատմությունից հայտիմացությամբ̀  
դեռ նույնիսկ մեկու կես հազարամյակից ավել տարիներ առաջ հայոց հոգևոր 
զարթոնքն ու զար գա ցումը̀  և՛ քրիստոնության վերատարածումը, և՛ հայոց լեզվի 
նշանագրերի գյուտն ու գրական հոգևոր մշակույթի բուռն զարգացումը, իրագործվում 
էր̀  ուղեկցվելով նաև հարևան երկրների ու ազգերի̀  Վրաստանի ու Աղվանքի հոգևոր 
զար թոնքին նպաս տա րարությամբ: Պատմահայրը գրում է, որ հայոց կյանքում 
քրիստո նեության վերատարածումը ս. Գրիգոր Լուսավորչի կողմից զուգակցվեց 
նրա աջակ ցությամբ Վրաստանում ս. Նունեի քրիստոնեության քարոզչությամբ 
ու տա  րած  մամբ559, ինչպես նաև Աղվանքում նրա թոռ̀  ս. Գրիգորիոսի քարոզ չու-
թյամբ, որի ընթացքում և̀  աստվածային ճշմարտության ու բարու և հենց մարդ կանց 
փրկու թյան գործի առաքելությանը հոգևոր անձնվիրության մինչև իսկ նա հա տա-
կություն օրինակությամբ560: Նրա երկում նաև պատմվում է, որ ս. Մեսրոպ Մաշ տոցը 
աստվածային հայտնությամբ ստեղծե լով հայոց նշանագրերը և ս. Սահակ Պարթևի 
ու իրենց աշակերտների համագոր ծակցությամբ ստեղծելով թարգ մա նական ու 
նաև ինքնուրույն գրական մշակույթ, հոգեկեցույց ու կենարար գործու նեու թյամբ 
ստեղծեց նշանագրեր վրա ցիների561 ու աղվանների562 համար ևս: Հայոց ազգի 

559 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991,  էջ  232:
560 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 259-260:
561 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 328:
562 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 329:
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կյանքում բազմաթիվ են օրինակ ներ, որոնցում կենսահաս տատվել և արդ̀  իմա նալի 
է մարդկային ու նաև հայոց ինքնությանը, կենսակեր պին, մշակույթին, հոգևոր-քա-
ղա քակրթական ու բարո յական գործունեությանը ներհատուկ հիմնորոշ սկզբունք 
ու իմաստության խոր հուրդ, այն է` հայ ինքնության, կյանքի ու մշա կույթի 
իսկորեն հոգևորքա ղա քակրթա կան, բարոյական ներկատա րելա գոր ծումն ու 
հեռանկարային զար գացումը հնարավոր, անհրաժեշտ ու նախընտ րե լիորեն 
պիտոյական տեսանել միմիայն միմյանց ու նաև այլոց հետ հոգե  կեցույց ու 
կենարար գոր ծու նեությամբ, երբ այն ինչ կրթունակ է իրեն` ներ կայանա 
որպես այդպիսին նաև այլոց և հենց ողջ մարդկությանը: Ասացյալի արդեն նաև 
մերօրյա վավերա ցումն ու հետագայում և՛ հայոց, և՛ այլ ազգերի կյանքում այդօրինակ 
հոգևոր̀  իսկը քրիս տո նեական սիրո զգացմունքին ու իդեային նվիրումի շարունակա-
կանու  թյանն օժան դակումն է ս. Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան Ողբերգութեան» 
երկի բազմաթիվ լեզուներով թարգմանյալ լինելու ու նաև նրա աղոթամատյանի 
հոգեկե ցույց ու կենարար, ազատարար ու փրկարար նշանա կու թյանը հաղորդ և 
հենց իրենց լեզվով բազում անձանց աղոթակցության փաստացի իրողությամբ, 
բազմաց հայցմամբ ու միջնորդությամբ, Հայ Առաքելական Եկեղեցու և Կաթոլիկ 
Եկեղեցու միջև դավաբա նական տարբերու թյունների պայմաններում անգամ, Հռոմի 
Պապի կողմից հայ մեծ աղոթողի ու աստվածաբանի վերադասումը տիեզերական 
վարդապետ ների շարքում:

Մովսես Խորենացու անմիջական ուսուցչի̀  Մեսրոպ Մաշտոցի ու աշակերտա կից-
ների, ինչպես նաև նախնյաց մեծերի կողմից հայոց կյանքում բազմիցս իրագործված 
բարենշանակ վերաբերմունքը օտարների ու նույնիսկ թշնամիների նկատմամբ̀  
սկզբունքորեն օրինակյալ է ու հստակ արտահայտվում է նաև մշակույթում և հենց 
Պատ մահոր պատմական երկում ու պատմահայեցակարգում: Նրա հայեցողությունը̀  
հասկանալ ձգտող, իմաստության ուսումնասեր յուրաքանչյուրի նկատմամբ հայտ-
նո ղական պոտենցիա ունեցող պատմական իսկությանն ու խորհրդին, որ պահյալ է 
մարդկության և կոնկրետորեն` հայոց կյանքի իրադարձություններում ու գործերում, 
իսկը քրիստոնեական է և այլոց, թշնամիների ու նաև ոչ թշնամի օտարազգիների 
նկատմամբ վերաբերմունքը̀  նույնպես արդարաբան:

Խորենացու պատմության մեջ Վաղարշակ Իմաստուն Պարթև Արշակունու 
գործերն ու բարեկարգումներն իմացահայտող պատմադրվագից կարելի է հասու 
լինել, որ հայոց հետ համակեցությունում անվտանգ, հոգենպաստ ու կենսա նպաստ 
և այդկերպ` հոգեկեցույց ու կենարար էր դրսևորվող վերաբերմունքը հայկյան 
զարմի սերունդների համեմատ իրենց ազգապատկանությամբ օտար̀  Գնթու նի563, 
Արծրունի և Գնունի564, Մուրացյան565… նախարարների ինքնության, կեն սա գո-
յության ու սոցիալական կառուցակարգում իրենց դիրքի նկատմամբ, որ և այսկերպ 

563 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 110:
564 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 111:
565 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 112:
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վերաբերմունքի պայմաններում իրենց ինքնությամբ արդեն նաև «հա րա զատա-
ցեալք» ու «մերազնեալք»̀  հայոց ազգին ներպատկանավորության ինքնա գի տակ-
ցումն ու նվիրումը հայտելով հայոց քաղաքակրթության կատա րելա գործվող կա-
յացման ողջ ընթացքում ու պատմյալ ավանդությունում: Եվ կա րելի է նկատել, որ 
հայոց կյանքում այդպիսին էր եկվորների նկատմամբ հայոց վերա բեր մունքը նաև այլ 
ժամանակներում, որ և վկայում է Պատմահայրն իր պատմության մեջ ներհյուսյալ̀  
հայոց արքա Արտաշեսի գահակալության ու գործերի մասին իր պատումի մեջ. 
«Յաւուրս սորա ասեն եկեալ զազգն Ամատունեաց ի կողմանցն արևելից Արեաց 
աշխարհին: Բայց են սոքա բնութեամբ հրեայ, ի Մանուեայ ումեմնէ. Որոյ որդի 
էր մեծահասակ և ուժեղ Սամսոն անուն կոչեցեալ, որպէս սովորութիւն է Հրեից` 
ըստ յուսոյ զնախնեացն կոչել զանուանս: Բայց է ճշմարիտ, որպէս և այժմ իսկ է 
տեսանել ի զարմս Ամատունեաց, քանզի անձեայք և բարեձևք ըստ պատշաճի վայել 
են ամենայն իրօք և ուժեղք: Տարեալք են նոքա ի յԱրշակայ առաջին ի Պարթևաց 
թագաւորեցելոյն. և յառաջադիմութեամբ անդէն յԱրեաց աշխարհին ի պատիվ 
հասեալք ի կողմանս Ահմատանի: Բայց թէ յի՛նչ պատճառաց գալուստ նոցա այսր̀  ոչ 
գիտեմ. Այլ պատուին յԱրտաշիսէ գեղիւք և դաստակերտօք, և անուանին Ամատունիք, 
որպէս թէ Եկք: Եւ կէսք ի Պարսից` Մանուեանս զնոսա կոչեն յանուն նախնւոյն»566: 
Խորենացին գրում է նաև, որ «Ի սորա յաւուրս և Առավեղեանքդ, յազգէ Ալանաց, 
մերձաւորք Սաթինկան, զհետ նորա եկեալք̀  կարգեցան յազգ և ի նախարարութիւն 
աշխարհիս Հայոց, որպէս հարազատք թագուհւոյն մեծի»567:

Մովսես Խորենացին իր պատմության մեջ բազմաթիվ օրինակներով նշում է, որ 
այլոց` օտարների ու նույնիսկ թշնամիների երբեմնի խոսքերում և-կամ գործերում 
ներկա էր իմաստություն, քաջություն կամ որևոր այլ առաքինություն, որ և ուսանելի 
գտանելով` ուսանեցին և ներանձնյալ̀  ինքնացան ու կյանքում գործի վերածեցին, 
թեև ոչ ամենքը, բայց և հայոց ազգի կյանքում մշակութային ու հենց հոգևոր 
պատմականության ոչ սոսկ հնարավորություն, այլ̀  հույժ նպաստավորություն 
արարող և պատմության իսկ շնորհիվ` ուսումնասեր ամենայն իրենց 
սերունդներին առհավետ ժամանակակից` հայոց մեծ նախնիները: Եվ ինչպես 
նշվեց «Պատմական գոյավորը…» ենթավերնագրում, Հայոց Պատմահոր այդկերպ 
արդարաբան վերաբերմունքը «օտարին» և նրանցից իմաս տություն ու ամենայն 
առաքինություն ուսանելու իրողությանը ևս մի ցուցանիշ է իր ուղղամտության, 
պատմության հավաստիության և ոչ երբևէ իր պատմագրությամբ սերունդների մեջ 
հայոց մեծաց ու նաև ազգի սնապարծ և ունայն մեծարման խաբեպատիր ձգտման ու 
ջանքի:   

Ոչ ամենքը, բայց և բազում են այնոցիկ, որ ի զորու են լինում ուսանել և 
իմաստության հասու դառնալ նույնիսկ թշնամիներից: Բազմաց ինքնությունում 
ու կյանքում լոկ այս կամ այն չափ ներկա այս առաքինության շնորհը, ըստ մարդ-

566 Նույն տեղում, էջ 187:
567 Նույն տեղում:
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կային կարողության, իր կատարելության մեջ որպես ձեռքբերովի ու ջանքի քրտնու-
թյամբ աճեցյալ, այլ ոչ սոսկ բնական կամ բնատուր առաքինություն, դրսևոր վում է 
ոչ ամենայն անձանց կյանքում, այլ̀  հազվադեպ է տեսանելի, և մարդկանցից միայն 
հատ ու կենտ ոմանք ունեն այն իրենցում ներանձնյալ ու կյանքում արդյունա գործված:

Մարդկանց ազգերի մեջ բազմաց կյանքում է նկատելի արհամարհանք կամ 
քամահրանք թշնամիների նկատմամբ: Ոչ ամենքին, այլ̀  առավել քիչ, բայց և 
նույնպես բազմաց է հատուկ թշնամիներին չանարգելն ու չանվանարկելը և, ընդ-
հա կառակը, բարի, իմաստուն, քաջ կամ որևիցե այլ առաքինությամբ օժտված 
անվա նելը, պատվելը և ուսանելը: Սակայն, առավել հազվադեպ են այն քչերն ու 
հենց ընտրյալները, որ չունենալով արհամարհանք կամ քամահրանք օտարների ու 
թշնամիների նկատմամբ, իմաստության ներկրթյալ̀  հոգևոր հայեցողություն ու 
վերա բերմունք են դրսևորում ամենքի նկատմամբ, այնպիսին, որ օտար ների 
ու նույնիսկ թշնամիների մեջ̀  տեսակետում, խոսքում կամ գործում իմաստու
թյուն տեսանելով, անհոգության չեն մատնում, անտեսում, այլ̀  բաց ու 
պատրաստ լինելով ուսանել ու հենց ուսանելով, չեն ուրանում իրենց ուսանու
թյունն անգամ նրանցից և միմիայն իրենց պատշաճ ու պատվական գտնում 
այդ իմաստությանն ի մտի գալը, այն խոսելն ու գործերում արդյունավորելը:

Վերոասացյալի ցայտուն մի օրինակ Պատմահայրը ներկայացնում է հայոց 
Արտաշես արքայի որոշակի մի կենսադրվագի իր իմաստապատումի մեջ: Արտաշեսի 
ու ալանաց արքայադստեր̀  Սաթենիկի պատումը հյուսելիս, Խորենացին բացորոշ 
գրում է հայոց երկիր ներխուժմամբ ու ավարառությամբ թշնամանյալ ալանաց 
զորքի հետ պատերազմում հաղթանակած հայոց թագավորին ուղղված` ալանաց 
արքայի խնդրանքին չանսալու մասին` ազատել գերյալ ալանաց արքայազնին, կնքել 
խաղաղություն և «տալ Արտաշիսի զի՛նչ և խնդրեսցէ. և երդմունս և դաշինս ասեր 
հաստատել մշտնջենաւորս, որպէս զի մի՛ ևս մանկունք Ալանաց ասպատակաւ հինից 
ելցեն յաշխարհս Հայոց»568, և, սակայն, Արտաշեսի կողմից հավանության արժանի 
գտնելու ու անսալու վեհանձնության ու խաղաղության իմաստության 
խորհուրդին` բովանդակյալ ալանաց արքայադստեր խոսքում. «Քեզ ասեմ, 
այր քաջ Արտաշես, որ յաղթեցեր քաջ ազգին ալանաց. Ե՛կ հաւանեաց բանից 
աչագեղոյ դստերս Ալանաց` տալ զպատանիդ. Զի վասն միոյ քինու ոչ է օրէն 
դիւցազանց`զայլոց դիւցազանց զարմից բառնալ զկենդանութիւն, կամ 
ծառայեցուցանելով ի ստրկաց կարգի պահել, և թշնամութիւն յաւիտենական 
ի մէջ երկոցունց ազգաց քաջաց հաստատել» (ընդգծումը̀  Ռ. Ք.)569:

Իմաստությունը և մարդկութանը պիտանի ամենայն առաքինությունն ու 
հոգևորքաղաքակրթականն արժևորող հայոց մեծաց հոգեկեցողության 
իմաստապատում հյուսվում է Խորենացու պատմության ոչ միայն այս դրվագում, այլև 
հայոց կյանքում Արշակունյաց գահակալության հիմնադիր, ծնունդով ոչ հայազգի 

568 Նույն տեղում, էջ 177-178:
569 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 178:
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Վաղարշակ Ա Իմաստուն Պարթև Արշակունի թագավորի ինքնության ու գործերի 
մասին հանգամանալից պատմող երկու հատվածներում570, որտեղ հստակ կերպով 
արտահայտվում է եղելությունների իսկությունը հայտող իմաստի ու իմաստության 
խորհուրդի̀  պատմական անձի̀  Վաղարշակի ու նաև պատմիչի̀  Մովսես Խորենացու 
կողմից իրենց «կեղծ Ես»ից ինքնահրաժարման կառուցվածքով հասկացում ու 
մեկնաբանություն, որով միայն կարող է տեղի ունենալ անձի իմաստացումը571: 
Այնինչ, նախնյաց ու նաև ժամանակակից կյանքում առավել բազմաթիվ են դեպքեր 
ու անձինք, երբ նույնիսկ մերձավորից` ազգականից, ընկերոջից, բարեկամից, 
ուսուցչից կամ ոմն մեկից ուսանելով իմաստություն, ինքնասեր ու ինքնահավան 
հպարտությամբ̀  չեն խոստովանում նրանցից ուսանյալ իրենց իմաստությունը, այլ 
միայն իրենց Ես-ին արժանի ու վերագրելի գտնում այդ իմաստությանը հասու լինելու 
կարողությունը: 

Այս առնչությամբ նաև նկատենք, որ հայոց հետ իրենց նախահարձակությամբ, 
սպանություններով, ավարառությամբ ու գերեվարությամբ թշնամանյալ ոչ ամե նայն 
ազգերն ու թագավորներն են, որ «առ հայս» իրենց վերաբերմունքում, հարաբե-
րու թյուններում ու գործողություններում` բազմիցս անգամ կառուցա- ու կազմա-
լույծ և ամենևին կործանարար դիտավորությամբ ու կատարումով, գեթ մեկ անգամ 
առաջնորդվել են վերոբերյալ̀  հոգեկեցուց ու կենարար իմաստութան խոր հուրդ 
իրենում բովանդակող սկզբունքով: Ընդհակառակը, հայոց կյանքում` մինչ Vդ. 
ներառյալ ու նաև այնուհետ այլոց կողմից մարդա- ու կոնկրետորեն` հայա կործան` 
հոգեկործան կամ կենսակործան գործունեությամբ իրագործվել են և՛ հայոց 
թագավորների (Արտավազդ, Տիրան, Արշակ II, Խոսրով IV, Սմբատ I, Գագիկ II, …),  
և՛ արքայազների (Տիրանի որդի Տրդատը, Արտավազդի զավակները, Սմբատ I-ի որդի 
Մուշեղը, …), և՛ նախարարների, և՛ ավագանու, և՛ հոգևորականների գերե վարում ներ, 
պատանդումներ̀  դիտավորությամբ ու բռնակատարումով «բառնալ զկենդանութիւն», 
հաշմել, «ծառայեցուցանել», հավատափոխել:

Հայոց ու նաև ողջ մարդկության պատ մությունում միմիայն հազվագյուտ ու 
արժանիորեն բացա ռու թյուն ճանաչելի անձինք են, որ մարդասեր ու արդարամիտ և 
առաքինյաց հետևող լինելով ինքնին ու սկզբուն քորեն, այլ ոչ սոսկ որևոր կոնկրետ 
ու մասնավոր անձանց կամ ազգաց նկատ մամբ, ամենատեսակ վայրի վերող կյանքի 
բովում օտարների ու կոնկրետորեն` հենց հայոց նկատմամբ իրենց գործու նեու-
թյունում առաջնորդվել են հոգեկեցույց ու կենա րար խորհուրդի սկզբուն քայնությամբ̀  

570 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 28-30 և 104-118:
571 «Կեղծ կամ թյուր Ես»-ից` մարդկային ինքնությունում ներկա թյուրըմբռնումներից ու թյուր 
պատկերացումներից,  հրաժարման կառուցվածքով միայն հնարավոր, անհրաժեշտ ու նախընտրելի` 
հասկացման և մեկնաբանության որպես «յուրացում» նորովի ըմբռնումը ժամանակակից 
հերմենևտիկայում հստակամտորեն բացորոշում է Պ. Ռիկյորը (տե՛ս Ricoeur P., Appropriation – 
Hermeneutics and the Human Scien ces, Cambridge University Press, Cambridge. London. New York, 
1982, էջ 183, 191-193. տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Մեկնաբանության որպես «յուրացում» նորովի 
ըմբռնումը Պ. Ռիկյորի հերմենևտիկայում – Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, գիտաժողովի 
նյութեր, գ. IV, «Լիմուշ», Եր., 2014, էջ 73-77):
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նախընտրելիորեն օրինակյալ դառնալով ամենայն սերունդ ների հոգուն, մտաց և 
կենաց: Քանզի էությամբ բարի է և իրա վամբ որպես այդպիսին նույնորոշելի̀  
ոչ թե նա, ով այդպիսին է լոկ այս կամ այն անձի նկատմամբ, այլ̀  ով բարի է 
սկզբունքորեն` անկախ նրանից, թե ում նկատ մամբ, և միայն այդկերպ է 
բարությունը ներհատուկ ինքնին նրա անձին, այլ ոչ թե հատ կորոշվում այլոց 
հետ մասնավոր ու ակցիդենցիալ հարաբերությամբ: 

Իսկ Խորենացու պատմության վերոմեկնորոշյալ իմաստապատումի մեջ զար-
մանալին ու սքանչելին նաև հենց այն է, երբ ոչ միայն տվյալ անձը̀  Արտաշես 
թագավորն է թշնամու խնդրանքում ուսանելի գտնում բարու զորությանը ներհատուկ 
վեհանձնության ու ներողամտության և արդյունքում` խաղաղարար իմաստության 
խորհուրդ, այլև ինքը̀  պատմիչը: Քանզի Խորենացին հայոց կյանքի եղելումից 
որևոր դրվագներ պատմելիս` լռության չի մատնում և նույնպես չի ուրանում այլոց` 
«օտարաց» և գուցե իսկ «թշնամյաց» առաքինություններն ու նրանցից ուսանելի և 
հայոց մեծաց կողմից նաև հենց ուսյալ̀  իմաստության եղելության իսկությունը, այլ̀  
ազնիվ ու անկեղծ խոստովանությամբ ի պատում հյուսմամբ̀  այդ իսկությունն ու 
խորհուրդն է բացահայտում ընթերցասեր ու իմաստության ուսումնասեր, շնորհ-ա-
կալ (շնորհը կալող, շնորհընկալ) իր ժամանակակիցներին և «զկնեացն»̀  մեր ազգի և 
օտարալեզու թարգմանությամբ̀  արդեն նաև այլ ազգերի սերունդներին:

2.2. Վաղարշակ Իմաստուն թագավորը և հասկացման, մեկնության 
ու կենսակերպի առ Իմաստություն կայացումը ինքնահրաժարման 

կառուցվածքով

«Մեկ նու թյան կո չու մը և ը ստ այդմ` մեկ նու
թյան բուն իս կու թյունն ու հենց իս կա կան գո յու
թյունն է` բա ցո րո շել մարդ կային ինք նու թյան, 
կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի իս
կու թյու նը հայ տող իմաս տու թյան խոր հուր դը և 
լուծ վել աս ման բեր վող այդ իմաս տում»:

Ռ. Ք.

1. Ի նչ պես ար դեն առա ջին գլ խում աս վել է, հաս կաց ման ու մեկ նու թյան որ պես 
այդ պի սին գո յու թյու նը, ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կերպը և բուն իս կու թյու նը հայ-
տող իմաստն ու իմաս տու թյու նը խորհր դա ծող ու բա ցա հայ տող տե սու թյունն ու գի տա-
կար գը հեր մենև տի կան է, իր բուն «ա նե լի քի» ու կա տա րու մի հայե րեն թարգ մա նյալ 
ան վա նու մով` մեկ նա գի տու թյու նը: Եվ աստ` հարկ է ամ րա գրել, որ հեր մենև տի կայի 
կամ մեկ նա գի տու թյան կո չումն ու իս կու թյան կա տա րու մը, որ պես հաս կաց ման ու 
մեկ նու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կեր պի և որ պես այդ պի սին` դրանց 
բուն իս կու թյան բա ցա հայ տում, նույ նո րեն ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի պի տո յա-
կա նու թյամբ հարկ է, որ իր կեր պա րա նյալ ու բո վան դա կյալ ներ կա յու թյունն ունե նա 
էկ զե գե տի կա յում` գի տա մեկ նու թյան օ րի նա կում: Այս մե նա գրու թյու նում (կամ 
են թա վեր նա գրում) մի մյանց են փո խառնչ վել, որ պես տեքստ և ուսում նա սի րու թյան 
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գի տա կարգ, Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյու նը (կամ պատ մադրվա գը) և իմաս
տու թյան նպա տա կա մետ մեկ նա գի տու թյու նը, և ուսում նա սի րու թյան ու քննա-
խորհր դա ծու թյան խնդրա կար գը, բուն դի տա վո րու թյունն ու ը ստ այդմ` կա տա րու մը 
նրա պատ մու թյան, որում և կեր պա րա նյալ ու բո վան դա կյալ պատ մա գի տա կան ու 
պատ մա փի լի սո փա յա կան հայե ցա կար գի և աստ` Պատ մա հոր կոնկ րե տո րեն նաև 
«սո ցիա լա կան հա մա կե ցու թյան ը նդ հա նուր կեն սա կար գի ու սո ցիա լա կան կա
ռու ցա կար գի» վերաբերյալ քա ղա քակրթա կան հայե ցա կար գի իս կու թյու նը հայ տող 
իմաս տի ու իմաս տու թյան մեկ նո րո շումն է:

 Խո րե նա ցու պատ մու թյան առն չու թյամբ աստ է ա կան է նաև ամ րա գրել, որ մեկ
նո ղա կա նու թյուն իրե նում ներ պա րու նա կող, իսկ ավե լի ճշգ րիտ` ներ կազ
մա կեր պող պատ մու մի կեր պը` պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կը, 
սկզբուն քո րեն են թա կարգ ված է բուն «պատ մե լի քին», այսինքն` եղե լու թյան 
բուն իս կու թյու նը հայ տող իմաստն ու իմաս տու թյան խոր հուր դն իր նշա նա կա լիու-
թյամբ և ուրեմն` եղե լու թյան «զո րու թյունն» ու «կեր պը»̀  պատ ճա ռով հան դերձ, բա-
ցո րո շե լու հիմ նախնդրին, և, այդ պի սով, պատ մու մի «ինչ պե սը» մի միայն մի ջոց է` 
են թա կարգ ված ու նպա տա կա մետ «ին չը» պատ մե լու հիմ նա, առանց քա ու 
վերջ նախնդրի կա տա րու մին: Ա հա թե ին չու նախ ընտ րե լի հա մար վեց գործ նա կան 
մեկ նու թյան այս նմու շը մե նա գրու թյու նում հյու սել «Պատ մա կան գո յա վո րը. պատ մու-
թյու նը որ պես պատ մե լիք, պատմ վա ծու թյուն ու պատմ վո ղու թյուն» են թա վեր նա գրից 
ան մի ջա պես հե տո, ներ կա յաց վե լով որ պես կոնկ րետ մեկնության կեր պօ րի նակ` այդ 
խո րա գրում «ի՞նչ է և ինչ պի սի ի՞նչ է պատ մու թյու նը» հար ցա վոր մամբ մեկ նո րո շյալ 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով հայ տո րոշ վող Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գի ու ը ստ այդմ` բուն պատ մու թյան իս կու թյան:

2. Մովսես Խորենացու վերոմեկնորոշյալ պատմագիտական ու պատմա փիլիսո-
փա յական հայեցակարգն իր սկզբունքային բաղադրատարրերով`

ա) պատմության դիտավորությունը և ըստ այդմ` կերպարանումն ու կատարումը,
բ) այդ եռամիասնությունում պատմության «ինչպես» գոյությունը որպես կյանքի 

էական եղելումի կամ կոնկրետորեն եղելադրվագի (իմաստա)պատում, այսինքն` 
ամե նայն էական եղելության կենսաժամանակային ու կենսատարածական գոյու-
թյան փոխակերպումը պատմյալի զուտ իմաստային գոյության կարգի և հենց որ-
պես այդպիսի եղելություն էացնող իմաստի ու դրանում «ի պահ» իմաստության 
խորհուրդի,

գ) պատմության որպես «ինչ» գոյությունը̀  բուն «պատմելիքը», «պատմվածը» ու 
«պատմվողը», որում և̀  հայոց կյանքի ու մշակույթի նշանակալի եղելումի իսկությունը 
հայտող իմաստի ու դրանում «ի պահ» իմաստության խորհուրդի բովանդակումը,

դ) պատմումի վարդապետական եղանակը,
հասկացման ձգտող ուսումնասեր մտքին ներկայության է մատչում և հայտո րոշ-

վում որպես իսկություն հենց մեկնության օրինակում: Եվ հարկավոր է աստ` դեռ 
միայն ընդհանուր ակնարկով ներկայացնել հետագա մենագրությունների շարքում 
նախատեսյալ̀  մեկնագիտության կիրառական տեսության ներկառուցա կարգյալ 



388      Գլուխ 3. Պատմության իդեայի կերպարանումն ու կատարումը ...

ամբողջականությանն առնչվող և դրա բովանդակային հիմնակետերը նախապատ-
րաս տող խորհրդածությունների որոշակի մի չափ:

Ի՞նչ ասել է` «մեկ նու թյուն»: Այս հար ցի պա տաս խա նին դեռ պետք է նա խա պատ-
րաստ վել և նախ` ամ րա գրել, որ մեկ նու թյան բուն իս կու թյու նը և իմաս տը հենց 
իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լու թյունն է, որի դեպ քում և̀  մեկ նու թյու նը 
ներ կա յա նում է իր իս կու թյունն իրե նում ունե ցող որ պի սու թյամբ, այլ ոչ̀  իր իս կու թյու-
նից ունայ նա ցյալ և ուրեմն` իր գո յու թյու նից օ տա րա ցյալ ու այ լա կեպ ված անիս կու
թյամբ և այդ կերպ ար դեն անիս կա կան գո յու թյամբ: Ի սկ ո՞րն է մեկ նու թյան կո չու-
մը և ը ստ այդմ` իս կու թյու նը: Մեկ նու թյու նը և հենց էկ զե գե տի կան (գի տա կան 
մեկ նու թյու նը կամ գի տա մեկ նու թյու նը) ու հեր մենև տի կան (մեկ նա գի տու թյու
նը, հաս կաց ման ար վես տի կամ մեկ նար վես տի տե սու թյու նը) որ պես այդ պի
սին սկզբուն քո րեն կյան քի են կոչ վել ամե նայ նի հաս կաց ման, իսկ պատ մա
կա նո րեն առա վե լա չափ կոնկ րե տու թյամբ` բա նա վոր կամ գրա վոր լեզ վով 
աս վա ծի հաս կաց ման հիմ նախնդրից: Եվ երբ ժամանակակից հերմենևտիկայի 
հիմնախնդիր է սահմանվում բուն հասկացման ու մեկնության իսկության և ուրեմն` 
դրանց անհրաժեշտ ու նաև նախընտրելի կերպի բացորոշումը և այդկերպ` հերմե-
նևտիկան վերահասկացվում  որպես հասկացման ու մեկնության տեսություն (Ֆր. 
Շլայերմախեր և հետայնու̀  նաև այլոք), սկզբունքային անհրաժեշտությամբ հարկ է, 
որ իր այդպիսի ներկատարելագործյալ որակով այն նաև անդրադառնա իրեն իսկ 
հիմնող ու հենց բովանդակային խնդրին` ամենայնի և առավելաչափ հենց բանավոր 
կամ գրավոր լեզվով ասացյալի հասկացմանն ու մեկնորոշմանը, իմացահայտելով 
հեր մենևտիկական հիմնախնդրի անհրաժեշտորեն ներհյուսյալ ներկայությունը 
ամենայն գոյի ուսումնասիրությանը կոչված բոլոր գիտություններում և աստ` կոնկրե-
տորեն պատմագիտությունում:

 Սա կայն, արդյո՞ք, միայն ար դեն իսկ լեզ վա կան ու հենց գրա կան իրո ղու թյուն նե-
րին է վե րա բե րում մեկ նու թյու նը և որևէ կերպ ու չափ ճա նա չյա լի ու ար դեն լեզ վա կան 
իր ար տա հայ տու թյունն ունե ցո ղի նկատ մամբ է առա ջա նում մեկ նու թյան խնդի րը: 
Ա րդյո՞ք լեզ վա կանն է հիմ նում մեկ նու թյան խնդի րը, բուն դի տա վո րու թյունն ու կա տա-
րու մը: Մեկ նու թյու նը չի՞ վե րա բե րում, արդյոք, ոչ-լեզ վա կան իրո ղու թյուն նե րին:

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նում ըն դու նե լու թյուն է գտել տե սա կետն առ այն, 
որ մեկ նու թյան խնդի րը սկզբուն քո րեն, ան հրա ժեշ տո րեն ու նախ ընտ րե լիո րեն լեզ վա-
կան է: Այս առն չու թյամբ Հ.-Գ. Գա դա մե րի տե սա կետն այն, է, որ լե զուն հենց մարդ-
կային բա նա կա նու թյան լե զուն է572 և ուրեմն` բա նա կա նու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ-
ընտ րե լի և ունի վեր սալ ար տա հայտ չաձևը, որում և-կամ որով իր ինք նաձևա կեր պումն 
է գտնում մարդ կային իմա ցու թյունն ու նաև մեկ նու թյու նը: Ը ստ նրա, մեկ նու թյու նը լեզ-
վա կան է573, ունի վեր սալ է այն չափ, որ չափ և̀  լե զուն574, և հենց մեկ նու թյան մեջ մտա-

572 Տե՛ս Гадамер Х.-Г., Истина и метод, М., 1988, էջ 467. տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ 
Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 178:
573 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 169-174, 177-178:
574 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 178-179:
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հայեց վում, հաս կաց վում ու «լե զու է առնում» աշ խար հը575: Գա դա մե րի միտքն իր այդ 
հու նի ու իմպ լի կա ցիայի ուղ ղու թյամբ լրաց նե լով ու կա տա րու մի բե րե լով և ար դեն ը ստ 
«ի մաս տու թյան հեր մենև տի կայի» հայե ցա կար գի բա նաձևե լով միտ քը̀  կա րող ենք 
ասել, որ գոյի գո յու թյան մեկ նու թյու նը ներ կա յա նում է որ պես հենց գոյի գո յու
թյան «լեզ վա ռու թյուն»̀  «լե զու առնե լով» ու իրե նում ևկամ իրե նով մտա կեր
պե լով ու հենց իմա ցա կեր պե լով իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որում և պա
հյալ իմաս տու թյան խոր հուր դը: 

Եվ վերս տին հար ցը հետևյալն է` մտային ու մի միայն լեզ վա կա՞ն է արդյոք մեկ նու-
թյու նը: Մար դը սկզբուն քո րեն բաց է ամե նայն գոյի գո յու թյան նկատ մամբ և 
հա սու նա նում է իմա ցու թյան` զգա յու թյամբ, զգաց մուն քով, մտքով ու հա վա
տով: Ներ կա՞ է, արդյոք, զգա յա կա նում, զգա ցա կա նում ու հա վա տում որևէ կերպ ու 
չափ մեկ նու թյուն, թե՞ այն մի միայն մտային է ու այդ ամե նով իմա ցյա լում մեկ նու թյու-
նը ներ կա է մի միայն մտային կա ռու ցա կարգ մամբ իսկ բա ցո րո շե լով բո լոր դրան ցով 
ձեռք բե րյա լը հա մաշ խար հի վե րա բե րյալ: Եվ արդյո՞ք, մտայի նը լիո վին շրջա նա կյալ է 
լեզ վա կա նով: Ան հայ տի ու հայտ նիի սահ մա նագ ծում գտնվող մար դու ու հենց գիտ-
նա կա նի̀  իս կու թյուն ու իմաս տու թյուն որո նող գոր ծու նե ու թյու նում, արդյոք, մտայի նը 
առա ջա քայլ չէ՞ լեզ վա կա նից, և մտայի նը չի՞ ան դրան ցում լեզ վա կա նո րեն ար դեն ար-
տա հայ տյա լը և ստեղ ծում նո րը լեզ վում ու հենց նոր լե զու̀  դրա նով հայ տո րո շե լով մինչ 
այդ ան հայ տի անու նը, իս կու թյու նը, պատ ճառն ու նշա նա կա լիու թյու նը: 

Ըստ Վ. ֆոն Հում բոլ տի ու նաև Հ. Գ. Գա դա մե րի, լեզ վում և-կամ լեզ վով ար դեն իսկ 
ի հայտ է աշ խար հը մար դու հա մար: «Եր բեք այդ աշ խար հը առա ջին օր վա սկզբնա-
կան աշ խար հը չէ»576: «Գա դա մերն այն տե սա կե տին է, որ մար դը գործ ունի ոչ թե 
արար չու թյան առա ջին օր վա աշ խար հի, այլ̀  ար դեն մշա կույ թով, լեզ վով մեկնված և 
իրեն հա ղորդ վող աշ խար հի հետ: Աշ խար հը մար դու հա մար որ պես աշ խարհ է այն-
քա նով, որ քա նով որ ներ կա է նրա նկատ մամբ, իսկ ներ կա է` լեզ վով և մշա կույ թով իր 
մեկնվա ծու թյամբ»577: Ար դարև, մար դու կե ցո ղու թյու նը նույ նա կան չէ իր արար ման 
առա ջին օր վան, և լեզ վում ար դեն բո վան դա կյալ է մարդ կու թյան կող մից ժա մա նա կի 
մեջ փոր ձա ռյալ աշ խար հի գո յու թյան իմաստ ներ, և արդ̀  մարդ կային իմա ցու թյունն 
իր սկզբնա քայ լերն ու ողջ ըն թացքն իրա գոր ծում է հա մաշ խար հի̀  լեզ վա կա նո րեն ու 
մշա կու թո րեն փոր ձա ռյալ իմաստ նե րի ծի րում: Եվ այ նուա մե նայ նիվ, ը ստ իս, մտայի-
նը ոչ լիո վին է շրջա փա կյալ այդ ծի րում, այլ̀  սկզբուն քո րեն առա ջա քայլ ու գե րա զանց 
է լեզ վա կա նից, և մարդ կային բա նա կա նու թյու նը ամե նայն գոյի, հա մաշ խար հի կամ 
որևէ իրո ղու թյան զո րու թյա նը հա սու է դառնում հենց մտա հայե ցող ու մտա կեր պող 
իր զո րու թյամբ դրանց «լե զու առնել» հնա րա վո րե լով ու լեզ վա կա նաց նե լով: Եվ միայն 
դրա շնոր հիվ է, որ ան հայ տի ու հայ տի սահ մա նագ ծում կե ցող և տի ե զեր քի ու երկ րի, 

575 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 179-187:
576 Гадамер Г.-Г., Философия и герменевтика – Гадамер Г.-Г., Актуальность прекрасного, “Ис-
кусство”, М., с. 14.
577 Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 179-180, 
208, տե՛ս նաև էջ 35-36:
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բնաշ խար հի ու զուտ մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի, արար չու թյան ու նա խախ նա մու-
թյան իս կու թյուն ու իմաս տու թյան խոր հուրդ, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, որո նող 
ամեն քին` մար դուն ու ողջ մարդ կու թյա նը, գիտ նա կա նին ու գի տա կան ըն կե րակ ցու-
թյա նը, հնա րա վոր վում են սկզբուն քո րեն նոր իս կու թյան ու իմաս տի իմա ցու
թյուն, ինչ պես նաև նո րո վի մտա կա պակ ցող ու այդ կերպ իսկ վե րաի մաս տա
վո րող ստեղ ծա րար մտքի նոր շարժ, ուղ ղորդ վա ծու թյուն ու կե նա գոր ծում:

Մ տայի նի ու լեզ վա կա նի փո խառն չու թյան մեջ, ը ստ իս, որ պես առա ջին կետ ամ-
րա գրե լով մտայի նի առաջ նայ նու թյու նը և հաս կաց ման ու մեկ նու թյան որ պի սու թյունն 
այս եր կու սի պա րա գա յում` ոչ թե լեզ վա կա նին, այլ̀  ստեղ ծա րար մտայի նին են թա-
կար գյալ նկա տե լով, ը ստ է ու թյան, հաս կաց ման ու մեկ նու թյան խնդիրն իր ունի վեր-
սա լու թյունն է ձեռք բե րում ոչ զուտ մշա կույ թի ու ար դեն նա խա պես որևէ կերպ ու չափ 
ճա նա չյա լի և ուրեմն` նաև լեզ վով ամ րա գրյա լի բա վա կա նա չափ լայն տի րույ թին իր 
վե րա բե րու թյամբ ու հա մա չափ ը նդ գր կու մով, այլ̀  մարդ կային մտքի որո նու մի և 
ուսում նա սի րու թյան ոլոր տում նե րառ վող ամե նայն գոյի և, ան շուշտ, նաև մշա կույ թի 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի ու իմաս տու թյան համ ընդգր կու նու թյամբ:

 Մեկ նու թյան բուն կո չումն ու իս կու թյու նը բա ցո րո շե լու և բա նաձևը ձևա կեր պե լու 
հա մար ոչ պա կաս կարևոր է նաև որ պես երկ րորդ կետ նշել, որ մարդ կային բա նա-
կա նու թյու նը ոչ միայն մտա կերպ է հա սու նա նում «ի րաց և գոր ծոց» իմա ցու թյա նը, 
այլև պատ կե րա կերպ և ուրեմն` կա րող է լի նել նաև հոգևոր զգաց մուն քով: Քան-
զի մարդ կային բա նա կան հո գու կա րո ղու թյու նում բո վան դա կյալ է ոչ միայն 
մտքի բա նա կա նու թյու նը, այլև հոգևոր զգաց մուն քի̀  աստ վա ծա սի րու թյան ու 
մար դա սի րու թյան կա րո ղու թյու նը, որ և հնա րա վոր է դարձ նում մարդ կային 
մտքին իմաս տու թյուն և աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի ամե
նայն «ի րաց ու գոր ծոց» ստույգ իմա ցու թյուն, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: 
Մարդ կային հո գին բնո րո շե լով ու կո չե լով «բա նա կան հո գի», հո գու բա նա կա նու
թյու նը չի նույ նաց վում սոսկ մտքի բա նա կա նու թյա նը, քան զի ը ստ Պլա տո նի ու 
քրիս տո նյա սուրբ հայ րե րի̀  նրա նից ուսյալ ու նաև վե րաի մաս տա վո րյալ մարդ կային 
բա նա կան հո գու եռա մաս նյա ուս մուն քի, հո գու ողջ զո րու թյան կազ մու թյան մեջ 
են մտնում նաև ցասմ նա կա նը (ո րում և̀  զգաց մուն քայի նը) և ցան կա կա նը: Կա րե լի է 
ասել, որ հոգևոր զգաց մուն քային իր հիմ քով` առաջնային ու սկզբիմաց մտա հայեց
ման մեջ կա դեռևս ոչ-լեզ վա կան մեկ նու թյուն, իսկ նույնորեն հոգևոր զգաց մուն քային 
հիմ քով` արդեն մտային ու հենց մտա կեր պյալ մեկ նու թյու նը կա տա րե լա պես լեզ վա-
կան է: Սա կայն, «ի րաց և գոր ծոց» որևոր կեր պով ու չա փով մեկ նու թյան տարր (կամ 
մեկ նա տարր) բո վան դակ վում է նաև զգաց մուն քում ու հենց մարդ կային նե րաշ խար-
հում: Եվ ան շուշտ, հոգևոր զգաց մուն քային հիմ քով` մտա հայեց ման, ինչ պես նաև 
սոսկ զգաց մուն քային մեկ նա տար րից առա վել ու ար դեն ան ձում նե րամ փո փյալ նե-
րաշ խար հից ան դին` մարդ կանց մեջ մեկ-մե կու փո խան ցե լիու թյան հնա րա վո րու թյան 
առու մով` մեկ նու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի և առա վե լա չափ ստու գու թյան 
կա րո ղու նակ կեր պը լեզ վա կան է: 
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Եր րորդ̀  մարդ կային բա նա կան հո գու իմա ցու թյու նը կա րող է լի նել ոչ միայն մտքի 
ճշմար տու թյուն, այլև ուղ ղա կիո րեն հա վա տի ճշմար տու թյուն, և ուրեմն` իմա ցու-
թյու նում որո շա կի ու ի սկզբա նե ոչ ան պայ մա նո րեն լեզ վա կան, այլ̀  մերթ ոչլեզ վա
կան և մերթ լեզ վա կան մեկ նու թյուն է նե րակ ցում նաև հա վա տը, որ նույն պես է ա-
կան է նկա տի ունե նալ և՛ հայ րե րի աշ խա տու թյուն նե րի, և՛ սկզբուն քո րեն մար դու աշ-
խար հըն կալ ման, աշ խար հայե ցո ղու թյան, նե րաշ խար հի, ստեղ ծա գոր ծու թյան ու ողջ 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան հաս կաց ման ու մեկ նու թյան հա մար: 

Այժմ կա րե լի է ար դեն նույ նիսկ սկզբուն քային բա նաձևու մով լիար ժեք պա տաս-
խա նել այն հար ցին, թե ո՞րն է մեկ նու թյան կո չու մը և այն մի միայն չա ռա ջա դրել ու 
շրջա նա կել լոկ լեզ վա կա նո րեն «աս վա ծի», որ պես մեկ նու թյան են թա կա միակ տի-
րույ թի, հաս կաց ման ու մեկ նու թյան խնդրով: Մեկ նու թյան բուն կո չու մը և ը ստ 
այդմ` մեկ նու թյան իս կու թյունն ու հենց իս կա կան գո յու թյունն է` բա ցո րո
շել աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի և վեր ջի նում` մարդ կային 
ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ
տող իմաս տը, որում և` իմաս տու թյան խոր հուր դը և լուծ վել աս ման բեր վող 
այդ իմաս տում ու խոր հուր դում: Ա րդ̀  կա րե լի է Դա վիթ Ան հաղ թից ուսյալ̀  առա-
ջա դրել նաև «ի՞նչ է» ու «ինչ պի սի՞ ինչ է մեկ նու թյու նը» հար ցե րը և այդ կերպ հար ցա-
դրու թյամբ ուղ ղորդ վել մեկ նու թյան իս կու թյան բա ցո րոշ մա նը, որի կար ճա ռոտ պա-
տաս խա նը մեկ նու թյան սահ մա նու մի բա նաձն է, քան զի սահ մա նու մը բա ցա հայ տում 
է իրե նով սահ ման վող «ի րի» և աստ կոնկ րետ` «մեկ նու թյան» իս կու թյու նը: Վե րո բե-
րյալ̀  մեկ նու թյան կո չու մի ու իս կու թյան բա ցա հայ տու թյու նը կա րե լի է վե րաձևա կեր-
պել սահ մա նման տե սու թյան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան և հս տակ սահ մա նել 
«մեկ նու թյու նը»: Մեկ նու թյու նը խո սյալ կամ գրա ռյալ միտք է` ամե նայն գոյի կամ 
աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի և վեր ջի նում` մարդ կային ինք
նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի է ա կա նո րեն նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը 
հայ տող իմաստն ու իմաս տու թյան խոր հուր դը բա ցո րո շող և աս ման բեր վող 
այդ իմաս տում ու խոր հուր դում լուծ վող:

3. Էկ զե գե տի կայի ետ միջ նա դա րյան պրակ տի կա յում, լոկ մաս նա չա փո րեն` միջ նա-
դա րյան մեկ նար վես տի Ան տիո քյան դպ րո ցի ավան դու թյամբ և առա վե լա չափ` ար դեն 
բո ղո քա կան աստ վա ծա բա նու թյու նում Սուրբ Գր քի պա տում նե րի ուղ ղա կի ու հենց 
բա ռա ցի իմաս տին սկզբուն քային կողմ նո րոշ մամբ ու իմ պուլ սով, մեկ նու թյան բուն 
դի տա վո րու թյունն ու ը ստ այդմ` կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը ուղ ղորդ վում է պատ
մա կան եղե լու թյուն վա վե րաց նող իմաս տի բա ցա հայտ մա նը: Եվ այդ կերպ` մարդ-
կային կյան քի հո գե մարմ նա վոր իրո ղու թյուն նե րում աստ վա ծայի նի ներ կա յու թյան ու 
հենց իս կու թյան գի տա կան որո նումն ու աստ վա ծա շնչյան պա տու մի նշա նա կու թյան, 
իր իս կու թյամբ̀  հա վա տի ու մտքի ճշմար տու թյուն նե րով միա հյուս իմաս տու թյան բա-
ցո րոշ ման խնդի րը սահ ման վում ու նաև որոնող միտ քը շրջա նակ վում է միայն զգա
յա չափ ըն կա լե լի նյու թե ղե նով ու մարմ նե ղե նով: Այ նինչ, սուրբ հայ րե րի գի տա-
մեկ նո ղա կան պրակ տի կա յում ուսում նա սի րող միտ քը կաս կա ծի չեն թար կե լով հա վա-
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տի իրո ղու թյու նը և, այ նուա մե նայ նիվ, ներ կա յաց նե լով իրո ղու թյան պատ մա կան 
հան գա մանք նե րը և այդ կերպ իսկ իրա գոր ծե լով բա նա սի րա կան, պատ մա կան մեկ-
նու թյուն, կամ ինչ պես Վ. Դիլ թայն է գրում` բուն մեկ նու թյա նը նա խոր դող ու ան հրա-
ժեշտ քե րա կա նա կան, լեկ սի կա կան…, միով բա նիվ` բա նա սի րա կան ու պատ մա կան 
պար զո րո շում նե րի պրո ցե դու րա (կար գըն թաց), հաս կաց ման ու մեկ նու թյան ձգտ ման 
ու ջան քի նշա նա կե տում հե տա մուտ էր ոչ թե առա վե լա պես հենց պատ մա կան իրո ղու-
թյու նը նկա րա գրող, վա վե րաց նող ու հա վաս տող և այդ կերպ` պատ մա փաս տա կան 
իրո ղու թյուն հայտ նա ցու ցող իմաս տի բա ցո րոշ մա նը, այլ̀  հոգևոր իմաս տի մեկ նո-
րոշ մա նը: Սուրբ Գրոց էկ զե գե տի կայի պատ մու թյան ու տե սու թյան վե րա բե րյալ նաև 
ժա մա նա կա կից հայտ նի աստ վա ծա բան նե րի̀  Հեն րի դե Լյու բա կի, Բերտ րան դե 
Մար ժե րիի բազ մա հա տոր աշ խա տու թյուն նե րով ու նաև այ լոց մե նա գրու թյուն նե րով, 
ը ստ է ու թյան, վե րաի մաս տա վո րե լով սուրբ հայ րե րի մեկ նար վես տի ավան դու թյու-
նը, ուսա նե լով ու նաև հետևե լով այդ ավան դու թյամբ փո խան ցյալ̀  աստ վա ծա շնչյան 
ու հենց ավե տա րա նա կան պա տում նե րի հոգևոր նշա նա կու թյան մեկ նո րոշ ման 
և հա վա տա ցյալ նե րի կյան քում այդ նշա նա կու թյուն նե րի հո գե կեն դա նա րար 
ներ կա յու թյան բա ցա հայտ ման նրանց հոգևոր փոր ձա ռու թյանն ու վար դա պե-
տու թյա նը, աստ վա ծա շնչյան ու սուրբ հայ րե րի եր կե րի այժ մե ա կան գի տա մեկ նո
ղա կան պրակ տի կա յում վե րա հաս տա տում է գտել բա ռա ցի իմաս տից ան դին` 
բուն հոգևոր իմաս տի ուսում նա սի րու թյան578 և այդ կերպ` բազ մա բո վան դակ ու 
միաս նա կան իմաս տի մեկ նո րոշ ման խնդի րը579:

 Մեկ նու թյան ժա մա նա կա կից գի տա տե սա կան ու գի տա գործ նա կան պրակ տի կայի 
է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն է` հետևո ղա կա նո րեն բա ցո րո շել տեքս տի բազ մա բո
վան դակ ու միաս նա կան իմաս տը, որի ըն թաց քում և̀  ըն թեր ցո ղին իմա ցա հայ տել 
բա ղա դրիչ իմաստ նե րի ներ կար գա վոր հա րա բե րակ ցու թյու նը (կամ աս տի ճա նա կար-
գու թյու նը) և մեկ նու թյան ըն թա ցա կար գը, այդ կերպ` գի տա կա նո րեն հիմ նա վո րե
լով մեկ նու թյան յու րա քան չյուր քայ լը: Այ սու̀  Սուրբ Գրոց ու հայ րե րի աստ վա ծա բա-
նա կան, մեկ նո ղա կան եր կե րի և, ը նդ հան րա պես, պատ մա կան, փի լի սո փա յա կան կամ 
այլ աշ խա տու թյուն նե րի այժ մյան ամե նայն հնա րա վոր գի տա մեկ նու թյուն և, այդ-
պի սով, ժա մա նա կա կից էկ զե գե տի կան ան հրա ժեշ տա բար հան դես են գա լիս` հաս-
կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան իս կու թյու նը̀  հնա րա վո րու թյու նը, ան հրա ժեշտ ու նախ-
ընտ րե լի զո րու թյունն ու կեր պը քննա խորհր դա ծա բար բա ցո րո շող հեր մենև տի կայի 

578 Տե՛ս Ignace de la Potterie, S.J., Preface – in Bertrand de Margerie, An introduction to the History of 
Exegesis, v. 1: The Greek Fathers, Saint Bede’s Publ., Petersham, Massachusetts, 1993, էջ x. տե՛ս նաև 
Բերտրան դե Մարժերիի ներածությունն իր մենագրությանը` էջ 1-25:
579 Էկզեգետիկայի տեսությունում ու պրակտիկայում` Սուրբ Գրոց մեկնությունում քառակի իմաստի 
ու այդկերպ բազմաբովանդակությամբ հանդերձ` իմաստի միասնականության մասին տե՛ս Henri 
de Lubac, Medieval Exegesis: The four senses of scripture, by Wm. B. Eerdmans Publishing Co. (Grand 
Rapids. Michigan) and by T&T Clark Ltd (Edinburg, Scotland), USA, 1998, հ. 1-3 և կոնկրետորեն` հ. 1, 
էջ 15-74 և հ. 2 (2000). Bertrand de Margerie, նշվ. աշխ. (անգլ. թարգմ.), իսկ ֆրանսերեն բնագրով` 
քառահատոր աշխատությունը:
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հետ սերտ միա հյու սու թյամբ580: Հեր մենև տի կան ևս իրե նում սկզբուն քո րեն նե րա-
ռում է էկ զե գե տի կա կան (գի տա մեկ նո ղա կան) խնդրա կար գը, ին չը հս տակ նկատ վում 
է Պ. Ռիկյո րի փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կա յում: Ի նչ պես ար դեն մե նա գրու թյան 
առա ջին գլ խում աս վեց, Ռիկյո րի «տեքս տի ֆե նո մե նո լո գիա կան հեր մենև տի կայի» 
հայե ցա կար գում իրա գործ ված որո շա կի է ա կան փո փո խու թյուն նե րը սկզբուն քային 
«բա ցու թյուն», հա ղո դակ ցա կան ու ըն կա լող ունա կու թյուն են հա ղոր դում նրա հայե ցա-
կար գին` գի տա մեկ նու թյան կա րիքն ու հիմ նախնդի րը իրենց սե փա կան խնդրա կար-
գում, այ սու և̀  մեկ նու թյու նը որ պես իրենց ուսում նա սի րու թյան մե թոդ ունե ցող գի տա-
կար գե րի ու փի լի սո փա յա կան հայե ցա կար գե րի նկատ մամբ: Պ. Ռիկյո րի հեր մենև-
տի կայի հայե ցա կար գը, ը ստ է ու թյան, կա ռուց ված քա բա նու թյան ու հեր մենև տի կայի 
յու րա տե սակ միա հյու սու թյուն է, որը, ինչ պես ինքն է ասում, «ն շա նա կա լից է լի նե լու 
հեր մենև տի կայի և նշա նա բա նա կան (semiological) և գի տա մեկ նո ղա կան (exegetical) 
գի տա կար գե րի երկ խո սու թյան հա մար»581: Ա րդ̀  կա րե լի է ամ րա գրել, որ միա հյու սու-
թյան այս գոր ծըն թա ցը եր կուս տեք է, և յու րա քան չյու րը̀  և՛ էկ զե գե տի կան, և՛ հեր մենև-
տի կան ունեն իրեն ցում ներ քին փոխ միա հյու սու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի 
պի տո յա կա նու թյան ինք նա հաս կա ցու մը և ապա` իրա գործ մա նը գոր ծու նո րեն մաս-
նակ ցու թյու նը: 

4. Մե նա գրու թյան նա խորդ գլուխ նե րում արդեն նշ վել է, գի տա մեկ նո ղա կան պրակ-
տի կա յում է ա կան է նաև ներ կայի հոգևոր ու հենց քա ղա քակրթա կան այն կա րի
քը, հար ցա դրու թյունն ու խնդրա կար գը, ը ստ որի մտա հայեց մամբ և̀  բաց վում է 
որո նու մի իմաս տային տե սա դաշ տը և ան դ̀  հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռնվում մտա հա սու 
դառնալ ու մեկ նո րո շել «ի րաց և գոր ծոց», «խնդրո նյու թի ու բա նի» իս կու թյու նը հայ-
տող և հենց է ա կա նո րեն նշա նա կա լի̀  ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի իմաս տու թյան 
խոր հուրդ նե րը: Այս բնույթի «կա րիքն ու բա նը (ի մաս տու թյու նը)» իրենց անանց 
հոգևո րու թյամբ իսկ` չեն հայ տո րոշ վում որ պես զուտ տվյալ ներ կային բնո րոշ ու 
կոնկ րետ ժա մա նա կին իրենց կա պանք վա ծու թյամբ, այլ̀  ներ կա յա նում են որ պես հենց 
ունի վեր սալ մարդ կանց սե րունդ նե րի ամե նայն կեն սա ժա մա նակ նե րում` մարդ կային 
ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի հո գե կե ցույց ու կե նա րար ներ կա տա րե լա գործ ման 
դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նման ու կա տա րու մի խնդրա կար գում: 

Աստ` ո՞րն է հոգևոր ու հենց քա ղա քակրթա կան այն կա րիքն ու խնդրա կար գը, 
որով և մտա հայեց վող իմաս տային հո րի զո նում հայոց պատ մա մշա կու թային ու 
պատ մա քա ղա քակրթա կան ավան դու թյու նից որոն վում, ուսում նա սիր վում ու մեկ-
նո րոշ վում են մարդ կային ու կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք նու թյան, ը նդ հա նուր կեն սա-

580 Էկզեգետիկայի ու հերմենևտիկայի նոր սինթեզի մասին Բերտրան դե Մարժերիի հատորի իր 
առաջաբանում նշում է նաև Իգնաս դե լա Պոտտերին. «Այժմ եկել է ժամանակը և դա, թվում է, կլինի 
կարևոր խնդիր վաղվա էկզեգետների համար` իրագործել նոր սինթեզ մեկնության երկու հիմնարար 
հարկավորությունների միջև և հասնել շարունակականության (continuity) այսպես կոչված զուտ 
մեկնության (exegesis) և հերմենևտիկայի միջև» (Ignace de la Potterie, S.J., Preface – in Bertrand de 
Margerie, նշվ. աշխ., p. ix): 
581 Ricoeur P., The hermeneutical function of distanciation – Ricoeur P., Hermeneutics and the Human 
Sciences, Cambridge University Press, Cambridge. London. New York, էջ 131:
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կար գի, անձ նա վո րյալ կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի քա ղա քակրթա կան այդ կա րի քի հո
գա ցու թյան և ուրեմն` բա րե կար գի հա մե մատ «պա կա սի» լրաց ման իս կու թյու նը 
հայ տող ու իրենց վե րաի մաս տա վոր մամբ նաև ժա մա նա կա կից հայոց կեն սաշ խար-
հում հան դերձ` ադեկ վա տո րեն աջա կից, հո գե կե ցույց ու կե նա րար իմաս տու
թյան խոր հուրդ նե րը:

 Դա րեր շա րու նակ «սե փա կան պե տու թյան» բա ցա կա յու թյան և օ տար ազ գե րի 
գե րիշ խա նու թյան ու իր նկատ մամբ տար բե րակ ված ու ան բա րեն պաստ ներ քին քա-
ղա քա կա նու թյան պայ ման նե րում հայոց ինք նու թյու նը, կեն սա կերպն ու մշա կույ թը 
գտնվել են կեն սա գո յու թյան վտանգ վա ծու թյան իրա դրու թյու նում: Հայոց ինք-
նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի, միով բա նիվ` հայոց բո վան դակ կեն սա գո
յու թյան վտանգ վա ծու թյան խնդի րը եր բեմն նկատ վել է նույ նիսկ հայ կա կան 
պե տու թյան առ կա յու թյան պայ ման նե րում` նախ կի նում ու նաև մեր օ րե րում, երբ 
պետության ու են թա կա կա ռույց նե րի գո յու թյունն ու գոր ծառնու թյու նը չի կա յա ցել 
քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ «մար դա սի րու թյան», որից և բխող «ար դա րու թյան» հո-
գե կե ցույց ու կե նա րար̀  բարոյա-հոգևոր ու իսկորեն քաղաքակրթական իդեաների 
դիտավորության (մտահայեցման) ու ըստ այդմ` կերպարանման ու կատարումի 
սկզբունքով: Ինչո՞ւ և ինչպե՞ս:

Այս խնդրում կողմ նո րոշ վե լու հա մար հարկ է նկա տի ունե նալ ամե նայն գոյի̀  
իրեն ադեկ վատ գո յու թյան բուն կո չու մի ու ը ստ այդմ` իս կու թյան և այդ կերպ` ար-
դեն իմաս տա վոր ված գո յու թյան հնա րա վո րու թյու նը, ան հրա ժեշ տու թյունն ու նախ-
ընտ րե լիու թյու նը բա ցո րո շող մտքի̀  մե նա գրու թան «Նա խա շա վի ղում» ձևա կերպ-
ված ու նաև նա խորդ գլուխ նե րում քա նիցս հի շյալ ունի վեր սալ բա նաձևը, որն իրե-
նով նաև հայտ նա ցույց է անում ու հենց սկզբունքորեն հայ տո րո շե լի դարձ նում զուտ 
մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի իս կա կան գո յու թյան և անիս կա կան գո յու թյան դի-
խո տո միան: Ա մե նայն գոյի, որում և` կոնկ րե տո րեն զուտ մարդ կային իրո ղու
թյուն նե րի, գո յու թյան իմաս տը իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լու թյունն 
է: Ի նչ պես մտա կերտ, հո գե կերտ ու ձե ռա կերտ ամե նայն մարդ կային ձեռք բե րում ու 
հենց մշա կույթ, պե տու թյու նը նույն պես մարդ կային իրո ղու թյուն է և մարդ կու թյան ու 
նաև հայոց կյան քում այն ոչ միշտ է գո յու թյուն ունե ցել իր բուն կոչ մանն ադեկ վատ` 
ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի իս կու թյամբ ու իմաս տով և հենց իմաս տու թյան խոր-
հուր դով: Պե տու թյունն իր բուն կոչ մամբ ու ը ստ այդմ` իս կու թյամբ̀  ազգ(եր)ի, ժո
ղո վուրդն(եր)ի հա մա տեղ կամ քի ար տա հայ տու թյան ու գոր ծառնու թյան կա
ռույց է` հոժարակամությամբ ներկատարելագործվող գոյությունը մարդկային 
ինքնության, կյանքի ու մշակույթի հնա րա վո րե լու նպաս տա վո րե լու ու ապա հո
վե լու դի տա վո րու թյամբ ու ը ստ այդմ` կեր պա րա նու մով ու կա տա րու մով: Պե-
տու թյու նը կյան քի է կոչ ված և նրա որ պես այդ պի սին գո յու թյան բուն կո չու մը և ը ստ 
այդմ` ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի իս կու թյունն է` հնա րա վո րել նպաս տա վո րել ու 
ապա հո վել ազ գի, ժո ղովր դի ինք նու թյամբ կե նա լը` իրենց ինք նու թյան, կեն սա
կար գի ու մշա կույ թի հնա րա վո րու թյուն նե րում ներ կա տա րե լա գործ վող ներ կա 
և ապա գա հե ռան կա րային գո յու թյունն ու գոր ծառնու թյու նը: Պե տու թյունն իր 
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ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի գո յու թյան հա մար հիմ նա րար այս պարտ քի ու պար տա-
կա նու թյան սկզբուն քային ու առաջ նա հերթ սահ մա նա դրա կան ամ րագր մամբ միայն 
կա րող է ներ կա յա նալ, ըն կալ վել ու ճա նաչ վել որ պես «մար դա սի րու թյան» ու «ար
դա րու թյան» հոգևորքա ղա քակրթա կան ու բա րո յա կան իդե այով գոր ծառնող 
և սո ցիա լա կան կեն սա կարգ հաս տա տող «սե փա կան պե տու թյուն», որի նկատ
մամբ և` ազ գը, ժո ղո վուր դը հո ժա րա կա մու թյամբ հանձն է առնում լի նել քա
ղա քա ցի, և որ պես այդ պի սին` ունե նալ պե տու թյունկա ռույ ցով ըն ձեռնվող ու 
երաշ խա վոր վող «քա ղա քա ցիա կան իրա վունք ներ» ու ստանձ նել «քա ղա քա
ցիա կան պար տա կա նու թյուն ներ»: Եվ երբ պե տու թյու նը օ տար վում` թե րա նում ու 
թյու րա կերպ վում է իր այս կո չու մից ու իս կու թյու նից և ուրեմն իր գո յու թյան բուն իմաս-
տից, այն ժամ այն ներ կա յա նում ու գոր ծառնում է իր «ա նիս կա կան գո յու թյամբ»: 
Ա հա վա սիկ, մարդ կային ու նաև հայոց ինք նու թյու նը, կեն սա կերպն ու մշա կույ թը, միով 
բա նիվ` մարդ կու թյան, ազ գե րի, ժո ղո վուրդ նե րի ու կոնկ րե տո րեն` հայոց բո վան դակ 
կեն սա գո յու թյու նը իր պե տու թյան առ կա յու թյամբ վտանգ վում է հենց այն ժամ, երբ 
պե տու թյունն իր գո յու թյու նում ու գոր ծա ռույ թում օ տար վե լով իր բուն կո չու մից և ը ստ 
այդմ` դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նման ու կա տա րու մի իս կու թյու նից, ներ կա յա նում ու 
հայ տո րոշ վում է իր գո յու թյան անիս կու թյամբ և ուրեմն` անիս կա կան գո յու թյամբ: Եվ 
կա րե լի է հաս տա տա գրել, որ հայոց կյան քում և՛ ան ցյա լում, և՛ ներ կա յում հայ տո րո շե լի 
է պե տու թյան` իր վե րոն շյալ կո չու մից ու իս կու թյու նից որևոր չա փով, կեր պով ու բա ղա-
դրիչ նե րով օ տա րա ցյալ և ունայ նա ցյալ գո յու թյուն ու գոր ծառնու թյուն:

5. Հայոց ինք նու թյան, կեն սա գո յու թյան ու մշա կույ թի վտանգ վա ծու թյան 
իրա դրու թյունն ու խնդի րը պատ մա կան են հայոց կյան քում բազ մա դա րյա իրենց 
ներ կա յակ ցու թյամբ: Այ լոց գե րիշ խա նու թյան բազ մա դա րյա ժա մա նա կաշրջա նում` 
իրեն ցից տար բեր մարդ կային ինք նու թյան ու հենց «օ տա րի» և կոնկ րե տո րեն` գրա-
վյալ ու ար դեն իրենց պե տա կան իշ խա նու թյան են թա կա քա ղա քա ցի հան դի սա ցող̀  
էթ նո տա րած քի բնիկ հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ ինք նու թյան ու կեն սա գո յու թյան 
մինչ ի մահ վտանգ վա ծու թյան ևկամ մահ վան սպառնա լի քի բռ նի ստի պու մով 
հա վա տա փո խու թյամբ` անինք նու թյան ու ինք նօ տար ման իրա դրու թյունն ու 
խնդի րը իրա գործ վում էր հենց «մար դա սի րու թյան» ու ը ստ այդմ` «ար դա րու
թյան» սկզբուն քային բա ցա կա յու թյան հիմ նա պատ ճա ռով:

Կա րե լի է նկա տել, որ հայոց քա ղա քակրթա կան ինք նու թյան ու կեն սա գո յու թյան 
վտանգ վա ծու թյան իրա դրու թյունն ու խնդի րը ներ կա է նաև ժա մա նա կա կից շրջա-
նում: Ար դարև, հայոց ինք նու թյան, կեն սա գո յու թյան ու մշա կույ թի վտանգ վա
ծու թյան իրա դրու թյան ու խնդրի̀  հայոց կյան քի հա զա րա մյակ նե րի ողջ եղե լու մին 
ներ կա յակ ցու թյու նը ունե ցել է ժա մա նա կային մեծ տևո ղու թյուն և պատ մա սա ցու թյամբ 
ու պատ մա գրու թյամբ, որում և̀  նկա րա գրու թյամբ ու նաև քննա-խորհր դա ծու թյամբ 
հաս կա ցյալ ու մեկ նո րո շյալ իր իս կու թյամբ փո խանց վել սե րունդ նե րին: Ա հա վա սիկ, իր 
կեն սա տա րած քում բնիկ հայոց քրիս տո նե ա կան հոգևոր-քաղա քակրթա կան ու բա րո-
յա կան ինք նու թյան, կեն սա գո յու թյան ու մշա կույ թի վտանգ վա ծու թյան ար տա քին ու 
ներ քին բա ղա դրիչ նե րը̀  և՛ բուն կեն սա կան «ի րա դրու թյու նը», և՛ օ տա րազ գի նե րի հետ 
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հա րա բե րու թյուն նե րում ամե նայն հայ ան ձանց նե րաշ խար հում մշտա պես ներ կա` հայ 
ինք նու թյան ու կեն սա գո յու թյան տագ նա պային «խնդի րը» պատ մա կան են, և աստ` 
մեկ նա-փի լի սո փա յա կան ու հոգևոր-քա ղա քակրթա կան հար ցա դրումն ու ուսում նա սի-
րու թյու նը ևս իր հե տա զո տա-մե թո դա կան որ պի սու թյամբ սկզբուն քո րեն պատ մա կան 
է, մե թո դի (իս կու թյան բա ցա հայտ ման ուղու)` իր առար կային հա մա պա տաս խա նու-
թյան արիս տո տե լյան սկզբուն քին հետևե լով: Եվ սա կայն, իրա դրու թյունն ու խնդի րը 
սոսկ պատ մա կան չեն այն իմաս տով` որ ունե ցել են սկզբնա վո րում, լի նե լու թյան ըն-
թացք ու ավարտ և «մ նա ցել» իրենց «տե ղի ունե նա լու» ներ կա յում` ան ցյա լի որո շա կի 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ իրենց կապ վա ծու թյամբ ու հենց կա պանք վա ծու թյամբ: 
Հայոց ինք նու թյան, կեն սա գո յու թյան ու մշա կույ թի մինչ ի մահ ու չգո յու թյուն ևկամ 
անինք նու թյուն վտանգ վա ծու թյունն իր տևա կա նու թյամբ ու պատ մա կա նու
թյամբ` ար դեն նաև որ պես այդ կերպ վտանգ վա ծու թյան ու նույ նիսկ ցե ղաս պա
նու թյան հետևանք փո խանց վել է այժ մյան ներ կային:

 Հայ ազգն ար դեն մոտ մեկ հա րյու րա մյակ ներ կա յա նում է որ պես այդ կերպ 
ու այդ չափ վտանգ վա ծու թյան և XXդ. սկզբում նույ նիսկ ցե ղաս պա նու թյան 
են թարկ ված ու լիո վին իր կեն սա կա նու թյու նը չկորց րած, այլ̀  հոգևորքաղա
քակրթա կան ու բա րո յա կան զար թոն քով` այն վե րապ րած ու կյան քի ուղին 
ը նտ րած, հայոց պե տա կա նու թյամբ կա ռու ցա կարգ վող իր հա մա կե ցու թյունն 
ունե ցող ժո ղո վուրդ: Ար տա քին ու նաև ներ քին` ազ գային հոգևոր-գա ղա փա րա-
կան գոր ծոն նե րի փոխ հյուս մամբ̀  հա վա քա կան ու միաս նա կան կամ քով ու իդե այով 
ար դեն հայոց պե տա կա նու թյամբ (ե րեք հան րա պե տու թյուն նե րը) կազ մա կերպ
ված կեն սա կար գում բազ մա բո վան դակ գոր ծառնու թյան ներ կայի կա յուն ստա տի
կայի ու հե ռան կա րային ապա գային կողմ նո րոշ ված ստեղ ծա րար դի նա մի կայի ոչ 
միշտ ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի հա մա չա փու թյամբ ու միաս նու թյամբ` ունե-
նա լով նույ նիսկ հայոց ինք նու թյան, կեն սա գո յու թյան ու մշա կույ թի պե տա կա նո րեն 
երաշ խա վոր ված ը նդ հա նուր հա մա կե ցու թյուն, հայ ժո ղո վուր դը արդ ևս ունի իր 
հոգևորքաղա քակրթա կան ինք նու թյան ու գո յու թյան (իր բազ մա բո վան դակ 
բա ղա դրա կազ մով) վտանգ վա ծու թյան իրա դրու թյուն ու խնդիր: Ի նչ պես և վե-
րը աս վեց, և աստ կա րե լի է կրկ նո րոշ մամբ ամ րա գրել այս աշ խար հում մարդ կային 
կեն սա հոգևո րու թյան է ա կա նո րեն նշա նա կա լի մի սկզբունք, իդե ա, ունի վեր սալ կա-
րիք ու հենց բա րե կար գու թյան պա կաս, որ պե տու թյու նը կա ռույց է, որի որ պես 
այդ պի սին գո յու թյան բուն կո չումն ու իս կու թյունն է` հնա րա վո րել, նպաս
տա վո րել ու ապա հո վել ազ գի, ժո ղովր դի ինք նու թյամբ կե նա լը` իր ինք նու
թյան, կեն սա կար գի ու մշա կույ թի հնա րա վո րու թյուն նե րում ներ կա տա րե լա
գործ մամբ զար գա ցող ներ կա և ապա գա հե ռան կա րային գո յու թյունն ու գոր
ծառնու թյու նը: Այս ունի վեր սալ կա րի քի տե սան կյու նից և հենց դրա նով «բաց վող» 
իմաս տային տե սա դաշ տում կա րե լի է քննու թյան առնել հայոց ինք նու թյան ու պե տա-
կա նու թյան պատ մա քա ղա քակրթա կան նախ կին ու նաև այժ մյան է ա կա նո րեն նշա նա-
կա լի եղե լու մը: Եվ իհար կե, կա րե լի է նաև հատ կո րո շել այս ունի վեր սալ կա րի քի կոնկ-
րե տա ցյալ այժ մյան ար տա հայտ վա ծու թյու նը և այդ կերպ` հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել 
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բուն ներ կայի կա րի քը ևս, որ պես զի նաև այդ առու մով որո շարկ վի ուսում նա սիր վող 
հայոց պատ մա քա ղա քակրթա կան ավան դու թյու նից` ուսա նու թյան ու կե նա գործ ման 
նշա նա կա լի̀  ինք նու թյան, պե տա կա նու թյան ու ը նդ հա նուր կեն սա կար գի և մշա կույ թի 
ներկրթ վող ու ներ կա տա րե լա գործ մամբ զար գա ցող ըն թաց քին զո րա կից` իս կու թյուն 
հայ տող իմաստ ու իմաս տու թյան խոր հուրդ:

 Պե տու թյունն իր քա ղա քա ցի նե րի̀  իրենց ինք նու թյամբ կե նա լու, իրենց ինք նու-
թյան բա րեն շա նակ պո տեն ցիայի ու օ ժտ վա ծու թյուն նե րի ներ կա տա րե լա գործ վող ու 
առա քի նո րեն բա րե կարգ ներ քին ու ար տա քին կյան քի հնա րա վոր մա նը, նպաս տա
վոր մանն ու ապա հով մանն ուղղ ված իր ան հրա ժեշ տո րեն ու նախ ընտ րե լիո րեն 
պի տո յա կան հո գա ցու թյան գոր ծա ռույթ նե րը` բուն բո վան դա կու թյունն ու կեր պը, 
իրա գոր ծում է ազ գի, ժո ղովր դի քա ղա քակրթա կան հա մա տե ղյալ ձեռք բե րում նե
րի մի ջո ցով: Եվ կա րող է գի տաքննու թյան մատ չել նաև հետևյալ հար ցը, թե` արդյո՞ք, 
իր բուն դի տա վո րու թյան և հո ժա րա կամ հանձ նա ռյալ ու գի տակ ցյալ պար տա վոր վա ծու-
թյան տե սա կե տից, ը ստ իր ամե նայն կա րո ղու թյան, այ դո րակ` այդ կերպ ու այդ չափ հո-
գա ծու թյուն է իրա գոր ծում հայոց այժ մյան պե տու թյու նը: Ար դարև, ամե նայն ժա մա նակ-
նե րում հայոց պե տա կա նու թյան նախ կին ու նաև այժ մյան բո լոր մո դուս նե րում որևոր 
չա փով առավելացող կամ նվազող միտումով իրա գործ վել է պե տու թյան հո գա ծու թյունն 
իր հպա տակ նե րի կամ քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ̀  որ պես նրանց ինք նու թյամբ կե-
նա լու հնա րա վոր ման, նպաս տա վոր ման ու ապա հով ման, ը ստ իր կա րո ղու թյան, 
մշտապես ներ կա տա րե լա գործման կարիք ունեցող գոր ծըն թաց: Եվ արդ̀  կարելի 
է ամրագրել, որ բոլոր ժամանակներում ամենայն պետություն և կոնկրետորեն` հայոց 
պետությունը իր հպատակների կամ քաղաքացիների նկատմամբ հոգացության հիմ-
նա րար, բուն նպա տա կային ու սկզբուն քո րեն ժա մա նա կըն թաց գոր ծա ռույ թում կա րիք 
ունի մշտա կա ներ կա տա րե լա գործ վող և այդ կերպ` իր պո տեն ցիա յում ու իրա
գործ ման մեջ առա վե լա ցող ու զար գա ցող բա րե կարգ ման: Եվ այս առն չու թյամբ 
հարկ է նկա տի ունե նալ, որ «մինչ ի մահ ու լիո վին ոչն չա ցում» վտանգ վա ծու թյուն և ցե-
ղաս պա նու թյուն ապ րած ժո ղո վուրդն առա վե լա չափ ակն կա լիք ներ ունի ար դեն իր` 
հայոց պե տու թյան մեջ հաս տատ ված քա ղա քակրթա կան կեն սա կար գի̀  ներ քա ղա-
քա կան, սո ցիա լա կան, տն տե սա կան, գի տա-մ շա կու թային ու կրթա կան, բա րո յա կան…, 
մար դա սի րու թյան հեն քից ու իդե այից բխող և հենց ադեկ վատ ար դա րու թյամբ, իրա-
վա րա րու թյամբ ու ամե նայն պե տա կան ու հա սա րա կա կան գոր ծա ռույթ նե րով ան հրա
ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կեր պով ու չա փով իրեն հո գե կե ցույց ու կե նա րար լի նե լու 
խնդրում, ին չը սկզբուն քո րեն բնա կան է և նույ նիսկ խթա նիչ գոր ծոն արդ̀  պե տա կա
նո րեն կազ մա կերպ վա ծու թյուն ունե ցող առա վե լու թյամբ հայ հա սա րա կու թյան 
բա րեն շա նա կո րեն ստեղ ծա րար քա ղա քակրթա կան կեն սըն թա ցի: 

Այդ պի սի՞ն է, արդյոք, մե րօ րյա հայոց պե տա կա նու թյունն իր ներ քա ղա քա կան, 
սո ցիա լա կան, տն տե սա կան-ար տա դրա կան, ֆի նան սա-բան կային, գի տա-մ շա կու-
թային, կրթա կան… կա ռու ցա կար գով ու գոր ծա ռույթ նե րով, միով բա նիվ` իր «ինչ» ու 
«ինչ պես» հոգևոր-քա ղա քակրթա կան ու բա րո յա կան կեն սա կար գով, որում նաև բա-
րեն շա նակ ստեղ ծա րա րու թյամբ ներ կա տա րե լա գործ վող դի նա մի կայով, այդ ամե նում 
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իր դի տա վո րու թյան ու ը ստ այդմ` կեր պա րա նու մի ու կա տա րու մի որ պի սու թյամբ̀  առ 
ներ քին ու ար տա քին բա րե կար գու թյուն մարդ կային ինք նու թյան, հա մա կե ցու թյան ու 
մշա կույ թի: Ա րդ̀  հարկ է նկա տի ունե նալ, որ ցե ղաս պա նու թյան եղե լու թյան «ան
ցյա լի» հետ մեկ տեղ̀  ժա մա նա կա կից հայոց կյան քում ևս մենք գործ ունենք ազ գի 
կեն սա գո յու թյան վտանգ վա ծու թյան «ներ կայի» հետ, որը հենց ցե ղաս պա նու
թյան հետևանք ներն են և այս իմաս տով` նաև ցե ղաս պա նու թյան «ներ կան»̀  
իրենց բազ մա բո վան դա կու թյամբ հան դերձ, մարդ կանց նե րաշ խար հում ու ար տա քին 
կեն սա կեր պում, աշ խար հի, որում և̀  հայոց ու այ լոց կյան քի ան ցյա լի եղե լու թյուն նե-
րի, ներ կա իրո ղու թյուն նե րի, ապա գայի հե ռան կա րի ու իր անե լի քի ը մբռ նում նե րում: 
Որ պես իր ազ գային ինք նու թյան, կեն սա գո յու թյան ու մշա կույ թի պատ մա կա նո րեն 
վտանգ վա ծու թյան և իր կուլմինացիայում` ցեղասպանության հետևանք̀  պե տա կա-
նո րեն հաս տա տյալ կեն սա կար գի նկատ մամբ հայ ժո ղովր դի առա վել ակն կա լի քը և 
ապա` ար դեն նաև իր` հայոց պե տու թյան կեն սա կարգ ման գոր ծըն թաց նե րից հիաս-
թա փու թյունը առա ջաց նում է կրկ նա կի ու հենց առա վե լա գույն չա փով ան վստա-
հու թյուն իր քա ղա քակրթա կան ինք նու թյան ու կեն սա գո յու թյան ան վտան գու թյան և 
ը ստ ամե նայ նի բա րեն շա նակ կա ռու ցա կարգ ման հնա րա վոր մա նը, նպաս տա վոր-
մանն ու ապա հով մա նը կոչ ված պե տու թյան «ա նե լի քի» հանձ նա ռու թյան` որ պես հիմ-
նո րոշ պարտք ու պար տա վո րու թյուն ինք նա հաս կաց ման և ադեկ վատ գոր ծա ռույթ-
նե րի կե նա գործ ման ներ կա կա ցու թյանն ու հե ռան կա րին: Ի սկ այդ պի սի մե ծա չափ 
ան վստա հու թյունն ու հիաս թա փու թյու նը, որ պես պատ ճառ, կա րող է բե րել և հենց 
բե րում է, ար դեն որ պես հետևանք, նույ նիսկ իր պե տու թյու նում սո ցիա լա կան կա ռու-
ցա կարգ ման խնդրա կար գում ու գոր ծըն թաց նե րում ակ տիվս տեղ ծա րար մաս նակ
ցու թյանն ուղղ ված բա րեն շա նակ շար ժի ըն դար մաց ման: Ներ կա յում, մեր ձա վոր 
ապա գա յում ու հե ռան կա րում իրենց ունա կու թյուն նե րի ներ կա տա րե լա գործ վող ըն-
թաց քով հան դերձ` ստեղ ծա րար աշ խա տան քի ու կեն սա գո յու թյան հնա րա վո րու թյու-
նը սկզբուն քո րեն ան բա վա րար կամ նվա զա գույն չա փով ըն ձեռնված տես նե լով 
ար դեն նույ նիսկ պե տա կա նու թյան կար գա վի ճա կով կա նո նա կարգ ման ու երաշ
խա վոր ման կա րե լու թյուն ունե ցող հայ հա սա րա կու թյան հա մա կե ցու թյու նում, 
զանգ վա ծային ար տա գաղթ է ար ձա նագր վում Հա յաս տա նում: Այդ նշա նա կում է, որ 
ցե ղաս պա նու թյան են թարկ ված և դրա հետևանք ներն իր ինք նու թյու նում ու ակն կա-
լիք նե րում ունե ցող ազ գի ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի վտան գու մը սկզբուն քո
րեն բա ցա ռող և, ը նդ հա կա ռա կը, ոչ միայն ան հրա ժեշտ, այլև նախ ընտ րե լի կա րի-
քային բազ մա բո վան դակ խնդրա կար գում` հո գե կե ցույցն ու կե նա րա րը հնա րա վո րե-
լու, նպաս տա վո րե լու ու ապա հո վե լու̀  հա սա րա կու թյան ու պե տու թյան նույ նո րեն բազ-
մա բո վան դակ «ա նե լի քի» տե սա կան հաս կաց ման ու հենց պրակ տիկ կե նա գործ
ման պատ րաս տա կա մու թյան հար ցե րում կա նաև թե րու թյուն ու թյու րու թյուն: Կա րե լի 
է ամ րա գրել, որ «մար դա սի րու թյան» հոգևոր ու բա րո յա կան իդե այով բաց վող իմաս-
տային տե սա դաշ տում հաս կաց վող ու կե նա գործ վող «ար դա րու թյան» ու «ի րա վա րա-
րու թյան» սկզբուն քով ու հայե ցա կար գով հայոց իս կո րեն հոգևորքաղա քակրթա
կան հա մա կե ցու թյան կա ռու ցա կարգ ման հո գա ցու թյան բազ մա բո վան դակ 
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խնդրա կար գի ու «ա նե լի քի» սկզբուն քային ամ բող ջա կա նու թյան ու նաև ման րա կեր-
տու թյան մեջ առնչ վում ենք նաև է ա կան թեր հաս կաց ման ու թյուր հաս կաց ման:

6. Հայոց ինք նու թյան ու կեն սա գո յու թյան վտանգ վա ծու թյան այժ մյան ներ կա-
յում, որ պես նաև ցե ղաս պա նու թյան հետևանք նե րի հաղ թա հար ման խնդրի լուծ մանն 
ուղեն պաստ միտք, ի՞նչ իդե ա ու իմաս տու թյան խոր հուրդ, հոգևոր ու կեն սա կան փոր-
ձա ռու թյուն կա րե լի է ուսա նել հայ պատ մա գրու թյամբ մեզ ներ կա յակ ցու թյան հղյալ̀  
հայոց կյան քի է ա կան եղե լու մի պատ մա քա ղա քակրթա կան ձեռք բե րում նե րի 
ավան դու թյու նից: Հայոց նախ նյաց կեն սա կար գում բա ցո րոշ բա նաձև մամբ ու ար-
մա տա վոր վա ծու թյամբ̀  բա րե կար գու թյան դի տա վո րու թյուն ու կա տա րում հայ տո-
րո շող ինչ պի սի՞ հիմ նո րոշ իդե ա ներ ու իմաս տու թյան խոր հուրդ ներ կա րե լի է որ պես 
ուղե նիշ ու ճշ տո րո շում ուսա նել հայոց պատ մա մշա կու թային ու հենց պատ մա քա
ղա քակրթա կան ավան դու թյու նից, որ և է ա կա նո րեն նշա նա կա լի են եղել ու նաև 
սկզբուն քո րեն առինք նող հոգևո րու թյամբ են ներ կա յա նում ը նդ հան րա պես` այ լոց ու 
կոնկ րե տո րեն` հայոց պե տա կա նու թյու նում բնիկ ու եկ վոր ազ գե րի սո ցիա լա կան 
հա մա կե ցու թյան հոգևոր-քաղա քակրթա կան ու բա րո յա կան ը նդ հա նուր կեն սա-
կարգ ման, որում և̀  սո ցիա լա կան կա ռու ցա կարգ ման հա մար: 

Այս առն չու թյամբ նկա տենք, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գրու թյամբ ամե նայն 
ըն թեր ցա սի րաց և ուսում նա սի րաց հղյալ հայոց քա ղա քակրթա կան կյան քի է ա կա նո-
րեն նշա նա կա լի եղե լու մի իմաս տա պա տու մը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում հաս կա-
նալ ու մեկ նո րո շել հայոց պե տա կա նու թյու նում ազ գի, ժո ղովր դի քա ղա քակրթա կան 
հա մա կե ցու թյան ը նդ հա նուր կեն սա կար գի, որում և` սո ցիա լա կան կա ռու ցա
կար գի, բա րե կարգ ման է ա կան փոր ձա ռու թյուն ու հայե ցա կարգ: Նրա «Պատ-
մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նում կա րե լի է նկա տել հայոց ինք նու թյան ու կեն սա-
գո յու թյան հա մար հո գե կե ցույց ու կե նա րար «զօ րու թիւն» հայտ նա ցու ցող ու 
պատ ճա ռի մաց իմաս տա պա տու մով «ըն թեր ցա սէր» ու իմաս տու թյան «ու սում նա-
սէր» ամեն քին հղված ու կրթու նակ պատմ վող բո վան դա կու թյուն ու պատ մու
մի կերպ` իրենց ներ հյու սյալ երկ միաս նու թյամբ: Նրա եր կն ու կոնկ րե տ իմաս տա-
պա տում նե րը և դրան ցում նաև Պատ մա հոր դրվա տա կան գնա հա տա կան նե րը հայտ-
նա ցույց են անում, թե մարդ կային գոր ծե րի «ինչ» ու «ինչ պես» կա տա րումն է է աց նող 
(այ սու և̀  է ա կան) ու հա րա ցույ ցային «զո րու թյամբ» ու իմաս տուն «պատ ճա ռան շա
նա կու թյամբ» իրա գործ վել հայոց բո վան դակ կեն սա գո յու թյան` ինք նու թյան, 
կեն սա կար գի ու մշա կույ թի նկատ մամբ: Մարդ կային ու կոնկ րե տո րեն` հայոց կյան-
քի ու մշա կույ թի գոր ծե րի «ինչ» ու «ինչ պես» կա տա րումը իրենց այդ նշա նա կա լիու-
թյամբ ը նդ գրկ վել ու հյուս վել է ի պատ մու թյուն և որ պես այդ պի սին` ան դ մեկ նո ղա բար 
ակնարկվել կամ բա ցո րոշ վել իրեն ցում կեր պա րա նյալ ու բո վան դա կյալ իմաս տու
թյան և ամե նայն առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան խոր հուրդ նե րով: 

Է ա կան է ամ րա գրել, որ հայոց ինք նու թյան, կեն սա գո յու թյան ու մշա կույ թի նախ-
ընտ րե լի կա ցու թյան ու հե ռան կա րի հա մար է ա կան էր ոչ միայն Խո րե նա ցու եր կում 
էմ պի րիկ պատ մու թյամբ ներ կա յաց վող հայոց կյան քի եղե լու թյուն նե րում կեր
պա րա նյալ ու բո վան դա կյալ պի տա նին, այլև ինք նին այդ կերպ ամ բող ջա կան 
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պատ մա գրու թյու նը` «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի ստեղ ծու մը: Մով սես Խո րե-
նա ցու կող մից հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու մը, ի սկզբա նե մինչ իր 
ժա մա նա կա կից ներ կան, ամ փոփ պատ մա գրու թյամբ, որում և̀  իմաս տա սի րող պատ-
մա բա նու թյամբ, ներ կա յաց նող պատ մա կան եր կի ստեղ ծու մը կա րե լի է նկա տել որ-
պես հայոց կյան քում է ա կա նո րեն նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն: Պատ մա հայրն, ը ստ 
է ու թյան, իր այդ աշ խա տու թյամբ կա տա րու մի է բե րում Մար Ա բաս Կա տի նայի կող մից 
գրա ռյալ̀  հայոց պատ մու թյան նա խաս կիզբ հան դի սա ցող ավան դու թյու նը (предание): 
Հայոց պատ մու թյան նախ նա կան այս ավան դու թյունն իր եր կում կա տա րու մի բե րող 
հոգևոր ժա ռան գու թյամբ նա իր ժա մա նա կա կից նե րի ու նաև հե տա գա սե րունդ նե րի 
«ուշ»-ին և «ունկ»-ին, հաս կաց ման ու գոր ծե լու հան ճա րին` ի ըն թացս ժա մա նա կի նո
րոգ ու վերս տին կա տա րու մի ու մշտա կան եղե լու մի է կո չում ար դեն ոչ միայն 
այ լազգ, այլև հենց հայոց պատ մու թյան իրա դար ձու թյունն ու իմաստիմաս
տու թյու նը: Մինչ իր աշ խա տու թյան ստեղ ծու մը հայոց մշա կու թային կյան քում ար դեն 
սկզբնա վո րյալ ու կեր պա ցյալ պատ մո ղա կա նու թյու նը` իր յու րո վի դրսևո րում նե րով 
(Ա գա թան գե ղոս, Ե ղի շե, Կո րյուն) ի մի բե րող այս եր կի հոգևոր սերմ նա ցա նու թյու նը 
հե տա գա դա րե րում ունե ցել է իր առատ պտ ղա բե րու թյու նը: Հայոց կյան քում պատ-
մա գրու թյունն ունե ցել է շա րու նա կա կա նու թյուն և իր ար տա հայ տու թյուն նե րի բազ մա-
զա նու թյուն: Եվ ինչ պես ար դեն մե նա գրու թյան առա ջին գլ խում աս վել է, հայոց տեքս-
տային մշա կույ թին առա վե լա պես բնո րոշ է պատ մային առանձ նա հատ կու թյուն:

Ն րա «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կը, ը ստ իր դի տա վո րու թյան ու կա տա րու մի, կա-
րե լի է ստույգ բնո րո շել որ պես հայոց հոգևոր պատ մու թյուն: Մով սես Խո րե նա ցին 
իմաս տուն ու քաջ, շնոր հա լի ու առա քի նի դրա կանն է ցու ցա նում մարդ կային բա նա-
կան հո գու սի րուն, հո ժա րու թյա նը, ը նտ րու թյա նը, հաս կաց մանն ու գոր ծի նա խա-
ձեռ նու թյա նը եր կուս տեք̀  և՛ խո տե լին որ պես այդ պի սին բա ցա հայ տե լով ու մեր ժե լով,  
և՛ ան հրա ժեշտն ու նախ ընտ րե լին որ պես այդ պի սին բա ցա հայ տե լով ու հաս տա տե լով: 
Իր պատ մու թյան ու պատ մու մի մեջ սուրբ հայ րը մի և նույն այս դի տա վո րու թյունն է 
կա տա րու մի բե րում երկ կող մա նիո րեն, մի կող մից` հո գու արար ված բնու թյանն օ տարն 
ու հա կա դի րը, այ սինքն` անի մաստն ու ան բա րին, շնոր հից ունայն ինք նա կա մը, մո լին 
ու արա տա վո րը որ պես այդ պի սին ու բա ցա սա կան բա ցա հայ տե լով և նշա վա կե լով, 
մյուս կող մից` հա ճե լի ու խնդու թյան ար ժա նի դի տե լով` ուղ ղա կիո րեն ու առա վե լա
պես պատ մել հո գուն հա րա զատն ու կե նա րա րը, այ սինքն` ազ գի և մարդ կային 
ինք նու թյան հոգևոր` աստ վա ծա սեր ու մար դա սեր, իս կո րեն քրիս տո նյա կե ցո
ղու թյան հա մար նախ նյաց գոր ծե րից ամե նայն պի տա նին ու նախ ընտ րե լին: 
Այս սկզբուն քով Պատ մա հայ րն իր «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում պատ մում է ոչ միայն 
առա քյալ նե րի քա րո զու թյամբ և առա քե լաշ նորհ Ս. Գրի գոր Լու սա վոր չի նո րո գու-
թյամբ Հա յաս տա նում քրիս տո նե ու թյան հաս տա տու մից հե տո, այլև̀  հե թա նո սու թյան 
շրջա նում, մինչև աստ վա ծային շնոր հի̀  Հի սուս Քրիս տո սի ծնն դյան ու հայտ նու թյան 
և փրկ չա կան տնօ րի նու թյան ժա մա նա կը աստ վա ծային նա խախ նա մու թյամբ կա տար-
ված իմաս տու թյան և քա ջու թյան ու ամե նայն առա քի նու թյան գոր ծե րը: Նրա եր կում 
իմաստ նե րի բա ցա հայտ մամբ և ի գիր հյուս մամբ̀  ներ կա յաց ված են հայոց կյան քում 
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ևս կեր պա ցյալ ամե նայն բա րյաց ու առա քի նու թյուն նե րի, որոն ցում և` իմաս տու
թյան ու քա ջու թյան գոր ծե րով իսկ` հոգևոր վե րել քի ու բա րե կարգ կեն սա կեր
պի հա ջո ղու թյուն, ինչ պես նաև ան բա րի̀  անի մաս տուն ու անա րի գոր ծե րով 
իսկ` հոգևոր ան կու մի ու ան բա րե կարգ կեն սա կեր պի ող բեր գա կա նու թյուն:

 Մարդ կային կյան քի բա րեն շա նակ իրա դար ձու թյուն նե րում ու գոր ծե րում հնա րա-
վոր ամե նայն իմաստ ու իմաս տու թյուն, կյան քի հա րա հոս ժա մա նա կային գո յու թյան 
մեջ որ պես իրա դար ձու թյուն կեր պա ցյալ իր գո յա վո րու թյամբ և ան ցո ղիկ ժա մա նա-
կային հոս քի տա րեր քին հանձն վա ծու թյամբ, են թա կա է մարդ կանց երկ րային կյան-
քում ան հի շու թյան մատն վե լու վտան գի: Պատ մա հայրն ամե նայն իմաս տու թյան ու 
բա րե կար գու թյան գոր ծե րում կեր պա ցյալ̀  «յա մե նայն որ ինչ մարդ կու թե ան` պի տա-
նի»582 ու սքան չե լի առա քի նու թյան ու բա րյաց իմաստ ներն ի գիր հյու սե լով, «ըն թեր
ցա սէր» և «ու սում նա սէր» ը նդ հան րա պես` մարդ կային ու կոնկ րե տո րեն` հայոց 
ինք նու թյանն ըն ձե ռում է իր շնորհ նե րի ու առա քի նու թյուն նե րի նկատ մամբ 
ան հո գու թյան և որ պես հետևանք` նաև մո ռա ցու թյան վտան գից զեր ծա նող 
հնա րա վո րու թյուն և նպաս տա վոր աջակ ցու թյուն: Ի րա դար ձու թյուն նե րում ու 
գոր ծե րում կեր պա ցյալ իմաս տու թյունն ու քա ջու թյու նը, ամե նայն առա քի նին, մարդ-
կու թյա նը սքան չե լին ու նաև պի տա նին հաս կա նա լով ու մեկ նո ղա բար պատ(ու) մա-
կերպ մամբ̀  զուտ իմաս տի կեր պա վո րու թյան վե րա ծե լով, նա այդ իրա դար ձու-
թյուն նե րի ու գոր ծե րի որ պես այդ պի սին եղե լու թյան զո րու թյանն ու կար գին հա
մա պա տաս խան պա տու մա կերպ իմաս տի հի շա տա կու թյունն ու հենց ներ կա
յու թյան հնա րա վո րու թյունն է ի գրի պա հյալ թող նում` հղում ու ավան դում ըն թեր-
ցող ու հաս կաց ման ձգ տող յու րա քան չյու րի̀  իր ժա մա նա կա կից նե րի ու նաև հե տա գա 
սե րունդ նե րի ներ կային:

7. Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան, որին ներ հյու սու թյամբ և̀  պատ մա փի լի սո փա-
յա կան ուս մուն քում մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի հա մար է ա կան` 
հո գե կե ցույց ու կե նա րար իդե ա նե րի ու հենց իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի ներ կա-
պակց ված ու փոխլ րաց չա կան միաս նու թյամբ ներ կա ու հայ տո րո շե լի է «հայոց հա
մա կե ցու թյան կեն սա կարգ ման, որում և` սո ցիա լա կան կա ռու ցա կարգ ման 
քա ղա քակրթա կան հայե ցա կարգ»: Իր այ դո րակ առանձ նա հատ կու թյամբ, հի րա-
վի, զար մա նա լի մի հայե ցա կարգ է քննո ղա բար խորհր դա ծու թյամբ հաս կաց վում ու 
մեկ նո րոշ վում Խո րե նա ցու̀  Վա ղար շակ Ա Ի մաս տուն Պարթև Ար շա կու նի թա գա վո րի 
կող մից հայոց հա մա կե ցու թյան կեն սա կար գի բա րե կարգ ման583, որում և̀  կեր-

582 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 73:
583 Վաղարշակի անվան, պատմական ինքնության ու ժամանակի նույնորոշման խնդրի` 
որևոր հարցերում նույնական, մոտ կամ էապես տարբերվող լուծումներով, և իր նախաձեռնությամբ 
ու հանձնարարականով հայոց պատմության գրառման վերաբերյալ` մասնագիտական գրակա-
նությունում կան բազմաթիվ անդրադարձներ` Մ. Չամչյան, Ա. Գուտշմիդ, Ա. Գարագաշյան, Մ. Էմին, Ն. 
Մառ, Լեո, Ստ. Մալխասյան, Ն. Ադոնց, Հ. Մանանդյան, Թ. Ավդալբեկյան, Գ. Սարգսյան, Լ. Շա հինյան, 
Լ. Միրիջանյան և այլոք: Իսկ հայոց կյանքի բազ մա բովանդակ խնդիրների առնչությամբ նրա բարե-
կարգման գործու նեության վերաբերյալ դիտարկումներ տե՛ս նաև Степанян А. А., Развитие истори чес-
кой мысли в древней Армении, изд. АН Армении, Ер., 1991, էջ 152-153, 155-156, 174, 184-185, 186: 
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պա րա նյալ ու բո վան դա կյալ իմաս տու թյան խոր հուրդ ներն իմա ցա հայ տող, իմաս-
տա պա տու մի մեջ: Պատ մա հայրն իր եր կում ներ հյու սյալ այս իմաս տա պա տու մի բուն 
ասե լի քում իմա ցա հայ տում է աստ վա ծային նա խախ նա մու թյան խոր հուրդ, երբ 
Պարս կաս տա նում և ապա` Հա յաս տա նում Պարթև Ար շա կու նի նե րի գա հա կա լու թյան 
հիմ նա դրու թյան դրվագ ներն ի պա տում հյու սե լու նա խա պատ րաստ ման առն չու-
թյամբ̀  Աբ րա հա մի ու Քե տու րայի սե րունդ նե րից է բա ցա հայ տում Պարթևաց տոհ մի 
ծա գում նա բա նու թյու նը̀  «որ էր ի զա վա կէ Աբ րա հա մու, ի Քե տու րա կան ծնն դոց, առ 
ի հաս տա տել բա նին Տե առն առ Աբ րա համ, թէ «թա գա ւորք ազ գաց ի քէն ել ցեն»584 և 
«յետ մե ռա նե լոյն Սա ռայի̀  առե ալ Աբ րա հա մու կին զՔե տու րայ. Յոր մէ ծնան Եմ րան 
և եղ բայրք նո րա, զորս Աբ րա համ ի կեն դա նու թե անն իւ րում մեկ նե աց յԻ սա հա կայ, 
ար ձա կե լով յեր կիրն արևե լից: Յո րոց սե րե ալ ազգ Պարթևաց…»585: Այս առն չու թյամբ 
նշենք նաև, որ դա րեր ան ց իրենց թա գա վո րա կան գա հա կա լու թյամբ կենտ րո նա ցյալ 
հայոց միաս նա կան (միա) պե տա կա նու թյուն ստեղ ծած մյուս տոհ մը̀  Բա գրա տու նի նե-
րը, ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, լի նե լով ծա գու մով հրե ա586` նույն պես սե րում են Աբ րա-
հա մից` ի կա տա րումն Ա ստ ծո նույն խոս քին առ Աբ րա համ, ը նդ որում, աստ վա ծային 
օ րհ նու թյանն ան մի ջա կա նո րեն ունկն դիր նրա կնո ջից` Սա ռայից ծնյալ սե րուն դից: 

Մինչ Պատ մա հոր իմաս տա պա տու մից ը նդ հան րա պես` մարդ կային ու կոնկ րե-
տո րեն` հայոց ինք նու թյան, կեն սա կար գի ու մշա կույ թի իմաս տաց ման նե րու նակ այդ 
հայե ցա կար գի մեկ նո րո շու մը, որ պես դրա նում կեր պա րա նյալ ու բո վան դա կյալ բուն 
«ա սե լի քի» «նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղի»587 կամ ունկնդ րի նա խա պատ րաս տու թյուն և 
ուրեմն` հաս կաց ման հա մար ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի բա ցու թյու նը և հա սու 
ու ըն կալ դառնա լը հնա րա վո րող ու նպաս տա վո րող կան խա սա ցու թյուն, հարկ է 
նկա տի ունե նալ մարդ կային ամե նայն կեն սա գոր ծու նե ու թյան` մտքի, խոս քի ու 
գոր ծի բուն իդե ան մտա հայե ցող դի տա վո րու թյու նը, կեր պա րա նումն ու կա տա
րու մը առ իմաս տու թյուն ուղ ղոր դող մի սկզբունք: Ո ՞րն է այդ սկզբուն քը: Վա ղար-
շակ Ա Ի մաս տուն թա գա վո րը ամե նայն իրո ղու թյուն նե րի իր տե սա կան հաս կաց ման 
ու կեն սագործ նա կա նի և ՛ կեր պում, և՛ բո վան դա կու թյու նում մշտա պես իրա գոր ծում 
էր զար մա նա լի մի սկզբունք ու հենց իմաս տու թյան խոր հուրդ, որ և Պ. Ռիկյո րի փի-
լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի տե սու թյու նում ներ կա յա նում է որ պես ինք նահ րա
ժա րում իր թյուր ու նաև ամե նայ նը իրե նով թյու րել հնա րա վո րող Եսից588, ին-

584 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 102: Տերունական այս խոստումը` ուղղա-
կիորեն Աբրահամին ասված, իր անունը փոխելու և նրան այսուհետև ոչ Աբրամ, այլ` Աբրահամ 
կոչելու առնչությամբ` «թագաւորք ի քէն ելցեն» տե՛ս Ծնունդք (ԺԷ, 6) և ապա` ասված նաև Սառայի 
անվանափոխության ու նրան այսուհետև ոչ Սարա, այլ` Սառա կոչելու ու իրենից ծնյալ որդու` Իսահակի 
ու իր սերունդների առնչությամբ` «թագաւորք ազգաց ի նմանէ եղիցին» տե՛ս Ծնունդք (ԺԷ, 16):
585 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 203:
586 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 104-105:
587 Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հերմենևտիկական իրադրությունը և «պատմության ընթերցողը» Մովսես 
Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում – Գիտական հոդվածների ժողովա ծու, Գիտա-
կրթա կան Միջազգային Կենտրոն ՀՀ ԳԱԱ, «Զանգակ», Եր., 2014, էջ 232-243:
588 Տե՛ս Ricoeur P., Appropriation – Ricoeur P., Hermeneutics and the Human Scien ces, Cambridge 
University Press, Cambridge. London. New York, 1982, էջ 183, 191-193. տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., 
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չը, ը ստ Հ.-Գ. Գա դա մե րի, հաս կաց ման, իսկ Վա ղար շակ թա գա վո րի դեպ քում` նաև 
գործ ման «ի րա դրու թյու նում» ու հենց «գոր ծըն թա ցում» ներ կա յա նում է որ պես ան-
հրա ժեշտ պի տո յա կա նու թյամբ կա սե ցում ոչճշմա րիտ կամ ոչօ րի նա կան այն 
կան խա դա տու թյուն նե րի, որոնք և կա րող են իրեն ցով թյու րա կեր պել հաս կա
ցումն589 ու գոր ծո ղու թյու նը: Ար դյուն քում Վա ղար շակ թա գա վո րին կա րե լու թյուն էր 
ըն ձեռնվում հաս կաց ման ու գոր ծո ղու թյան ամե նայ նի̀  իրե րի պատ մա կան ու ներ կա 
կա ցու թյան, խնդիր նե րի ու նպա տա կային «ա նե լի քի» նկատ մամբ իր բա ցու թյու նը 
և հա սու ու ըն կալ դառնա լը իր ինք նու թյու նում (ներ քի նում) ու կե նա գոր ծա կա նում (ար-
տա քի նում) ներ կազ մա կեր պել և ապա` ստու գու թյամբ բո վան դա կել իրենց իս կու թյու
նը հայ տող իմաս տով ու իմաս տու թյան խորհր դով: Ա րդ̀  կա րե լի է որ պես մտքի 
ունի վեր սալ բա նաձև ամ րա գրել, որ Ճշ մա րիտ հաս կա ցու մը, մեկ նու թյունն ու կե
սա կերպն առ Ի մաս տու թյուն երբևէ չեն կա յա նում և սկզբուն քո րեն չեն կա րող 
կա յա նալ որ պես մի ակ ցի դեն ցիա կյան քի եղե լու թյուն նե րի բազ մա տե սակ հնա
րա վո րու թյուն նե րի շար քում, այլ̀  հենց «թյուր Ե ս»ից ինք նահ րա ժար ման կա
ռուց ված քի միակ հնա րա վո րու թյամբ` ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի պի տո
յա կա նու թյամբ:

 Վա ղար շակ Ա թա գա վորն իր ինք նու թյու նում «թյուր Ե ս»-ից, այ սինքն` հաս կաց-
ման ու գործ ման են թա կա «խնդրո նյութն ու բա նը» ներ գոր ծա բար թյու րել հնա րա-
վո րող ը մբռ նում նե րից ու պատ կե րա ցում նե րից հրա ժար վե լով, ձեռք էր բե րում իմաս-
տու թյամբ կա տա րե լա գործ վող մի նոր ինք նու թյուն, և իր կեն սա գոր ծու նե ու թյան ար-
դյուն քում նկա տե լի է «ի րե րի կա ցու թյա նը»̀  հայոց բազ մա բո վան դակ կե նաց 
քա ղա քակրթա կան կա րի քին ու որ պես այդ պի սին` «գո յու թե նա կան ճշմար տու
թյա նը» առա վել ադեկ վատ ու առ կա տա րե լու թյուն բա րեն շա նակ իր «ա նե լի
քի» ու որ պես այդ պի սին` «ն պա տա կա բա նա կան ճշմար տու թյան» հո ժա րա կամ 
ու ոչ ստի պյալ ը նտ րու թյուն ու կե նա գոր ծում: Խո րե նա ցու եր կում պատ մյալ նրա 
գոր ծու նե ու թյան իմաս տա պա տու մի մեկ նո րոշ մամբ̀  իմա ցա հայտ և ուսա նե լի է քա
ղա քա կան ու հենց հոգևորքա ղա քակրթա կան բա րե կարգ ման իմաս տու թյան 
խոր հուրդ ներ, որոնց հա մար և հիմ նո րոշ սկզբունք̀  մարդ կային ու կոնկ րե տո րեն 
հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի պատ մա կան ու ներ կա կա ցու թյան 
«գո յու թե նա կան ճշմար տու թյան» ու նաև այդ առն չու թյամբ` ներ քին ու ար տա
քին կյան քի բա րե կար գու թյան նպա տա կա մետ «ա նե լի քի» «ն պա տա կա բա նա
կան ճշմար տու թյան» փոխլ րաց չա կան ու երկ միաս նա կան լրու մի ըն թացք ու 
կա տա րում: Ի նք նահ րա ժար ման հիմ նո րոշ կա ռուց ված քով ու հաս կաց մամբ նո րո վի 

Մեկնաբանության որպես «յուրացում» նորովի ըմբռնումը Պ. Ռիկյորի հեր մե նևտիկայում – Փիլիսո-
փայու թյունը արդի աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր, գիրք IV, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, 
սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, «Լիմուշ», Եր., 2014, էջ 73-77: Քոչարյան Ռ., Պ. Ռիկյո րի 
հերմենևտիկայի հայեցակարգը` տեքստի հասկացումից դեպի ինքնահասկացում – Արդիա կանու-
թյան մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ, միջազգային 
գիտաժողով, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 22-23:
589 Տե՛ս Гадамер Х.-Г., Истина и метод, М, 1988, էջ 353-354. տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ 
Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 134-135:



404      Գլուխ 3. Պատմության իդեայի կերպարանումն ու կատարումը ...

ինք նու թյան ձեռք բեր ումով, որում և̀  «ի րե րի կա ցու թյան» ու «ա նե լի քի» նո րո վի ըն կա-
լու մով, հաս կաց մամբ ու կե նա գործ մամբ, նա իրա գոր ծում է իմաս տուն ու բա րեն շա-
նակ կար գա վո րու թյան հո գա ծու թյուն հայոց կյան քում, որ և հնա րա վո րում, ի սր տե ու 
ի մտաց նախ ընտ րե լիո րեն սի րե լի ու ար դար է ցու ցա նում, ը ստ է ու թյան, «գո յու թե նա-
կան ճշմար տու թյան» ու բա րեն շա նակ` ադեկ վատ ու ներ կա տա րե լա գոր ծող «ն պա-
տա կա բա նա կան ճշմար տու թյան» միա հյու սու թյամբ և ուրեմն` մեկմիաս նա կան 
ճշմար տու թյան ար դա րու թյամբ իրեն ան վա նա կո չել «Վա ղար շակ Ի մաս տուն»: 
Ի սկ ինչ պե՞ս էր Վա ղար շակ Ի մաս տու նը իրա գոր ծել իր ինք նահ րա ժա րու մը, այ սինքն` 
հրա ժա րու մը իր ինք նու թյան ու կեն սա գոր ծու նե ու թյան առ իմաս տու թյուն ներ կա տա-
րե լա գործ վող կա տա րու մը խա փա նե լու գոր ծու նակ «կեղծ ու թյուր Ե ս»-ից և ար դյուն-
քում ստեղ ծել «մար դա սի րու թյան» իդե այով կեր պա վո րյալ «ար դա րու թյան» 
սկզբուն քով հայոց հա մա կե ցու թյան հոգևորքա ղա քակրթա կան ու բա րո յա
կան կեն սա կարգ, որում և սո ցիա լա կան կա ռու ցա կարգ, հո գե կե ցույց ու կե նա-
րար̀  մարդ կային ու կոնկ րե տո րեն հայոց ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի̀  առ 
բա րե կար գու թյուն ըն թաց քի կա տա րու մին:

8. Ա ստ` Խո րե նա ցու (ի մաս տա) պա տու մի մեկ նո րոշ ման բուն մեկ նար կին նա խա-
դրե լով` հարկ է նաև նշել, որ ոչ միայն աստ վա ծա շնչյան պա տում նե րի, այլև ազ գե րի 
ու ողջ մարդ կու թյան կեն սըն թա ցում է ա կան և հենց հոգևոր-քա ղա քակրթա կան ու բա-
րո յա կան նշա նա կա լիու թյուն հայ տող իրա դար ձու թյուն նե րի մարդ կային գոր ծե րի ու 
կեն սա կար գու թյան իս կու թյունն ու խոր հուրդն իրեն ցում կեր պա ցյալ ու բո վան դա կյալ 
պատ մու թյուն նե րում ևս իմա նա լի է իմաս տային շեր տե րի բա ղա դրա կազմ և այդ-
կերպ` բազ մա բո վան դա կու թյուն ու մեկ-միաս նա կան իմաստ: Մի ջին դա րե րի քրիս-
տո նյա պատ միչ նե րի եր կե րում ազ գե րի ու ողջ մարդ կու թյան կյան քի է ա կան եղե լու մի 
իս կու թյու նը պա տու մա կեր պյալ իմաս տում հայ տո րո շե լով, մարդ կային կյան քի, որում 
նաև եկե ղե ցա կան կյան քի իրո ղու թյուն նե րի, իս կու թյան բազ մա բո վան դա կու թյունն ի 
հայտ է դառնում իմաս տային շեր տե րի բա ղա դրա կազ մով և հենց մեկմիաս նա
կա նու թյամբ: Պատ մու թյուն նե րում և կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու-
թիւն Հայոց» եր կում «պա տում նե րի» և «պա տու մա կից կամ ներ պա տու մային խորհր-
դա ծու թյուն նե րի ու գնա հա տա կան նե րի» միա հյու սու թյամբ և ար դեն իսկ պատ մի չի 
կող մից մեկ նո րո շյալ իմաս տի բազ մա բո վան դա կու թյամբ ու մեկ-միաս նա կա նու թյամբ̀  
ներ կա յաց վում են մարդ կային կյան քի դրվագ նե րի եղե լու թյան որ պի սու թյան բազ մա
բո վան դակ իս կու թյու նը` 

ա) հան գա մանք ներն ու բուն կար գը,
բ) ներ գոր ծուն զո րու թյու նը̀  մարդ կային մտքին, հո գուն ու կյան քին իր ազ դե-

ցի կու թյամբ, որ և կն շա նա կի̀  մարդ կային մտքին ազ դե ցի կու թյամբ̀  այս աշ խար հում 
կեն սա կա նը (ընդ հա նուր կեն սա կարգն ու կոնկ րե տո րեն ը նտ րյալ ու անձ նա
ցյալ կեն սա կեր պը) և բուն հոգևորն ու փրկա բա նա կա նը խոր հե լու եր կուս տեք 
ուղ ղու թյուն նե րով: 

Ե՛վ պատ մի չի, և՛ ըն թեր ցո ղի պա րա գա յում` մարդ կային կյան քի եղե լու թյան բուն 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի, որում և̀  իմաս տու թյան խոր հուր դի բա ցո րոշ ման դի-
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տա վո րու թյամբ ու կա տա րու մով և, ան շուշտ, ոչ սոսկ նույ նա կա նու թյամբ մեկ նո րո շյալ 
մեկ-միաս նա կան իմաս տի բա ղա դրա կազ մում ուղ ղա բա նո րեն մտա հայտ են ինչ պես 
ամե նայն «դիպ մանց», «ի րաց և գոր ծոց» լի նե լու թյունն իրենց հան գա մանք նե
րով հան դերձ, այն պես էլ մարդ կային ինք նու թյանն ու կյան քին բա րո յախ րա տա
կան (է թիո լո գիա կան) ու կրթա կան որո շա չափ նշա նա կու թյուն ներ, իսկ առա վե լա պես 
այ լա բա նո րեն ու հենց խորհր դա բա նո րեն մտա հայտ են բուն հոգևոր ու փրկա
բա նա կան նշա նա կու թյուն ներ, որոնք ևս իրեն ցում ներ հայ տում են հո գեկրթա կան ու 
կեն սակրթա կան և այդ կերպ` բա րո յախ րա տա կան նշա նա կու թյուն ներ: 

Ինչ պես և առա ջին գլ խում ակ նարկ վեց, ուղ ղա բա նու թյամբ և այ լա բա նու թյամբ 
մտա հայ տե լու իրենց հնա րա վո րու թյուն նե րում «գե ղար վես տա կա նը» և «գի տա պատ-
մա կա նը»̀  որոշ պատ միչ նե րի ու կոնկ րե տո րեն Մով սես Խո րե նա ցու պա րա գա յում 
բուն գի տա կա նի հետ մեկ տեղ̀  «պատ մու մի» գե ղար վես տո րեն կեր պա վո րու թյամբ 
հան դերձ, ունեն տար բե րու թյուն ու ը նդ հան րու թյուն: Ար դարև, կա րե լի է ասել, որ գե
ղար վես տա կան գրա կա նու թյու նը և գե ղար վես տի ողջ մշա կույ թը աշ խար հի ու 
հենց մարդ կային կյան քի այ լա բա նու թյուն է: Ի սկ գի տու թյու նը̀  հա մաշ խար հի և 
կոնկ րե տո րեն մա թե մա տի կա յում` ը ստ գոյի գո յու թյան կար գի̀  նաև մտոք հնա րա վո-
րի և պատ մու թյու նը̀  կյան քի եղե լու թյուն նե րի իս կու թյու նը հայ տո րո շող իր դի տա վո-
րու թյամբ ու կա տա րու մով, արդյո՞ք, նույ նո րեն այ լա բա նու թյուն է, թե՞ գու ցե նաև ուղ-
ղա բա նու թյուն:

 Գի տու թյու նը սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ պի տո յա կա նու թյամբ գո յու թյուն ունի 
որ պես իմաստ ու իմաս տու թյուն իրե նում բո վան դա կող և ը ստ այդմ` կեր պա րան վող 
միտք, իսկ ար վես տը նույ նո րեն` որ պես իմաստ ու հենց հոգևո րու թյուն իրե նում բո-
վան դա կող և ը ստ այդմ` կեր պա րան վող նյու թե ղե նու թյուն: Վ. Դիլ թայի հեր մենև-
տի կայի հայե ցա կար գից ուսա նե լով, կա րող ենք ասել, որ մշա կույ թը ոգե ղե նաց նում է 
կյան քը̀  զեր ծա նե լով այն իր ֆի զի կա կա նու թյու նից ու ներ կա յա նա լով որ պես իմաստ 
ու հենց կյան քի հոգևո րու թյուն590 և այդ կերպ ևս վե րընդգրկ վե լով ամե նայնն իրե նում 
նե րա ռող̀  ամ բող ջա ցող ու միաս նա ցող կյան քում591: Գի տու թյունն ու ողջ մշա կույ-
թը բաղ կաց նող̀  հա մայն աշ խար հի ու կյան քի իս կու թյուն հայ տո րո շող իմաստ նե րով 
ու իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րով նշ վում են ոչ միայն այդ նույն աշ խար հի ու կյան քի 
իրո ղու թյուն նե րում ներ կա և դրանք որ պես այդ պի սին կեր պաց նող հենց իրենց, այ-
սինքն` նույն այդ իմաստ ներն ու իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րը, այլև ան նյու թե ղեն այդ 
իմաստ նե րով կեր պա ցյալ նյու թե ղե նի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, որով և բա ցա հայ-
տում հա մաշ խար հի̀  իմաս տա-նյու թե ղեն ու կյան քի̀  հո գե-նյու թե ղեն երկ միաս նա կան 

590 Վ. Դիլթայի հայեցակարգում` պատմիչի պարագայում կյանքից անմիջականորեն ապրումով և 
նախնյաց ու այլոց պատմամշակույթից` վերապրումով, իսկ ընթերցողի պարագայում` պատմիչների 
կողմից արդեն ստեղծյալ ու ավանդյալ պատմամշակույթից` վերապրումով կայա ցող հասկացմամբ 
ու մեկնորոշմամբ (որ և կնշանակի` մշակույթով) կյանքի ոգեղենացման մասին տե՛ս Քոչարյան 
Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» ֆենոմենը փիլիսոփայական հերմե նևտի կայում (Վ. Դիլթայ) – 
Փիլիսոփայությունը Հայաստանում 21-րդ դարի շեմին, «Նոյյան Տապան», Եր., 1998, էջ 53:
591 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 54. տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» խնդրակարգը և Վ. 
Դիլթայի հերմենևտիկայի հայեցակարգը - «Վէմ», թ. 1(49), Եր., 2015, էջ 34:
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որ պի սու թյու նը: Քան զի ոչ թե աշ խարհն ու կյանքն է ստեղ ծում իմաս տու թյուն, 
այլ̀  հենց ին քը` Ի մաս տու թյունն է ստեղ ծում աշ խարհն ու կյան քը իրենց ներ
հա տուկ կար գա վո րու թյամբ, և իմաս տու թյան խոր հուրդ ներն են բաղ կաց
նում ամե նայն իրաց զո րու թյունն ու կար գա վո րու թյու նը: Ը ստ քրիս տո նե ա կան 
վար դա պե տու թյան, հա մաշ խար հի իրաց զո րու թյունն ու կար գը արա րյալ ու սահ մա-
նյալ է իմաս տու թյամբ և մարդ կային կյան քի իրո ղու թյուն նե րի զո րու թյունն ու կար գը 
նույն պես կե նա գործ վում է` թեև ոչ ամենևին կա տա րյալ իմաս տու թյամբ և, այ նուա-
մե նայ նիվ, իմաս տի̀  իրե նում ներ կա իմաս տու թյան խոր հուր դի առա վել ու հենց բա-
րեն շա նակ, կամ` նվազ ու թյու րյալ, որով և̀  չա րան շա նակ որ պի սու թյամբ: Եվ կա րե-
լի է ամ րա գրել, որ գի տու թյունն ու կոնկ րե տո րեն նաև պատ մու թյու նը̀  աշ խար հի ու 
կյան քի նյու թե ղեն թանձ րա կա նու թյու նը չու նե ցող մտքի բնու թյամբ և ուրեմն` լիո վին 
չնույ նա նա լով դրանց բնու թյա նը և, այ նուա մե նայ նիվ, ուղ ղա բա նու թյամբ և-կամ այ լա-
բա նու թյամբ նշե լով, ար տա հայ տե լով և հենց մեկ նո րո շե լով ամե նայն գոյի գո յու թյան 
իս կու թյու նը հայ տող իմաստ ու իմաս տու թյան խոր հուրդ, արդ̀  իր ան նյու թա կան բնու-
թյամբ̀  մի միայն իմաս տի ու իմաս տու թյան խորհր դա բա նու թյամբ է առնչ վում 
հա մաշ խար հի «ա մե նայն իրաց ու գոր ծոց» գո յու թյա նը̀  զո րու թյանն ու կար գին: Ա հա-
վա սիկ, ամե նայն գի տու թյունն ու նաև ար վես տը և, ը նդ հան րա պես, ողջ մշա
կույ թը ներ կա յա նում է որ պես հա մաշ խար հի ու մարդ կային կյան քի խորհր դա
բա նու թյուն: Ի դեպ, հարկ է նշել, որ աստ ասե լով` «ողջ մշա կույ թը», ան շուշտ, գի-
տու թյան հետ մեկ տեղ նկա տի է առնվում նաև ողջ «գե ղար վես տը», որի առն չու թյամբ 
բա ցո րոշ ված վե րո բե րյալ մտքի բա նաձևը ևս` այս կերպ առա վել ճշգ րիտ վե րաձևա-
կերպ մամբ կըն դու նի հետևյալ տես քը. գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյու նը և գե
ղար վես տի ողջ մշա կույ թը հա մաշ խար հի ու մարդ կային կյան քի այ լա բա նու
թյուն և հենց խորհր դա բա նու թյուն է:

 Գի տու թյան ու ար վես տի և ողջ մշա կույ թի ունի վեր սու մը նկա տի ունե ցող վե րո գրյալ 
մտքի բա նաձևը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում հա սու լի նել, մեկ նո րո շել ու վե րաի մաս-
տա վո րել «այս աշ խարհ, այս կյանք – իմաս տու թյուն» փո խառն չու թյու նում հեր մենև-
տի կա կան իրա դրու թյու նը և «ի մաս տու թյան հեր մենև տի կայի» կա տա րու մի և ուրեմն` 
իս կու թյուն հայ տող իմաս տի, որում և̀  իմաս տու թյան հաս կաց ման ու մեկ նու թյան 
տե սու թյան ու պրակ տի կայի խնդրա կար գը: Գի տու թյունն ու գի տա պատ մու թյու
նը իմաս տի ու իմաս տու թյան խորհր դա բա նու թյամբ ու ուրեմն` խորհր դա բա
նո րեն առնչ վում է հա մաշ խար հի գո յու թյան իս կու թյա նը` զո րու թյանն ու կար
գին, այն իմաս տա կեր պե լով և ուրեմն` հենց իմաս տի գո յու թյան կար գում այն 
մեկ նո ղա բար հայ տո րո շե լով: Ի սկ այդ ինչ պե՞ս է հնա րա վոր իմաս տի վե րա ծել 
հա մաշ խար հը և, ը ստ է ու թյան, դրա նում բո վան դա կյալ̀  նյու թե ղե նը ներ կեր պա վո րո-
ղը: Այդ հնա րա վոր է դառնում մի միայն այն պատ ճա ռով, որ իրաց զո րու թյունն ու 
կար գը, որ և իրենց երկ միաս նու թյամբ բա ցա հայտ վում են որ պես գոյի գո յու թյան 
երկ բա ղա դրյալ իս կու թյու նը հայ տող իմաստ, իրենց բնու թյամբ նույն պես հոգևոր 
են: Ի նչ պես և վե րը բա ցո րոշ ամ րագր վեց, ամե նայն գի տու թյունն ու կոնկ րե տո րեն` 
նաև պատ մու թյու նը մտքի̀  աշ խար հի ու կյան քի բնու թյանն ան նույն իր բնու թյամբ և 
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ուրեմն` հենց խորհր դա բա նու թյամբ̀  բա ցա հայ տում է աստ վա ծային ու մարդ կային 
իրո ղու թյուն նե րի զո րու թյունն ու կար գը և, ը ստ քրիս տո նե ու թյան ուս մուն քի, մեկ
նո ղա բար հայ տո րո շում ամե նայն գոյի որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու
նը հիմ նող իմաս տու թյու նը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: Կա րե լի է ամ րա-
գրել, որ այս աշ խարհն ու այս կյանքն ինք նին` բուն հոգևո րի այ լա բա նու թյուն 
և հենց խորհր դա բա նու թյուն է: Ման րա մաս նե լով` կա րող ենք ասել, որ այս աշ
խարհն ու այս կյանքն ինք նին` բուն հոգևո րի և նրան առինք նող իմաս տու
թյան ուղե կո չող ու կա տա րե լա գոր ծող հնա րա վո րու թյան ըն ձեռ նու թյան այ լա
բա նու թյուն և հենց խորհր դա բա նու թյուն է: Ի նչ պես աստ վա ծա շնչյան պա տում-
նե րը, այն պես և պատ մու թյուն նե րը̀  հենց մի ջին դա րե րի պատ միչ նե րի պատ մու թյուն-
ներն ու կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու եր կը իրեն ցում ներ հայ տում են բա ռա ցի, 
է թիո լո գիա կան, այ լա բա նա կան ու անա գո գիա կան իմաստ նե րի բա ղա դրյալ միաս-
նու թյամբ ներ կա յա ցող բազ մա բո վան դակ ու մեկ-միաս նա կան իմաս տի պո տեն ցիա 
և ը ստ այդմ` սկզբուն քո րեն հնա րա վո րում, ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի պի տո յա կա-
նու թյամբ ուղե կո չում իմաս տային այդ շեր տե րի̀  ներ կար գա վո րու թյամբ միաս նա ցյալ 
բո վան դակ իմաս տի և բուն իմաս տու թյան խոր հուր դի հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման: 

Ու սա նե լով Ֆր. Շլայեր մա խե րի հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գից` հաս կաց ման 
ու մեկ նա բա նու թյան հա րա բե րակ ցու թյունն ու միաս նու թյու նը ներ կա յա նում 
է հա մա պա տաս խա նա բար որ պես ներ քին ձևի ու ար տա քին ձևի երկ միաս նու
թյուն: Ը նդ որում, ը ստ Հ.-Գ. Գա դա մե րի, հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան փոխ հա-
րա բե րակ ցու թյու նը չի ներ կա յա նում որ պես նախ նա կա նո րեն հաս կա ցում և ապա` 
այդ հաս կա ցյա լի մեկ նա բա նու թյուն, այլ̀  այդ միաս նու թյունն այն պի սին է, որ հաս
կա ցումն իր բուն կա տա րու մին է հա սու նա նում և հա սա նում հենց մեկ նա բա
նու թյան մեջ592: Ի րոք, երբ կար դում ենք տեքս տը, դեռ մինչ մեր հաս կա ցածն այ լոց 
մեկ նա բա նե լը, ար դեն իսկ մեր հաս կաց ման մեջ ու հենց հաս կաց ման հա մար ան-
հրա ժեշ տո րեն գտնվում ենք աս վա ծի̀  մե զա նում իսկ մեկ նու թյան, մեր նե րաշ խար հում 
մեկ նե լու մի ըն թաց քի մեջ, այդ կերպ` հայ տո րո շե լով, որ ին քը̀  մեկ նու թյու նը ներ կա-
յա նում է որ պես իս կու թյունն իմա ցա հայ տող մտքի և՛ ներ քին, և՛ ար տա քին (բա նա վոր 
կամ գրա վոր) ձև: Այս հար ցին առնչ վող Շլայեր մա խե րի ու Գա դա մե րի գա ղա փար նե րի 
փոխլ րաց չա կա նու թյամբ և առա վել բա ցո րո շու թյամբ̀  կա րե լի է ամ րա գրել, որ հաս
կա ցու մը սկս վում ու իր կա տա րու մին է հա սա նում մեկ նա բա նու թյու նում:

 Տեքս տում «աս վա ծի» հաս կա ցու մը̀  «աս վա ծին» իս կու թյամբ հա սու դառնալն իրա-
գոր ծող այս նախ նա կան մեկ նու թյունն ար դեն իսկ իրա գործ վում է բա նա սի րա կան, որում 
և̀  քե րա կա նա կան ու լեկ սի կա կան…, քննու թյամբ և այս առու մով ար դեն իսկ գործ ենք 
ունե նում քե րա կա նա կան և-կամ բա նա սի րա կան մեկ նու թյան հետ: Տեքս տը դեռ միայն 
կար դա լու հա մար ար դեն իսկ ան հրա ժեշտ է տեքս տի բուն և գու ցե օ տար լեզ վի, աստ 
կոն րե տո րեն` սե փա կան ու մայ րե նի հայե րե նի̀  գրա բա րի ու աշ խար հա բա րի բա վա կա-

592 Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 169-
170, 174, տե՛ս նաև էջ 140-143:
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նա չափ իմա ցու թյուն: Հի րա վի, տեքս տը ճշմար տու թյամբ ըն թեր ցե լու, միտ քը ճշմար
տո րեն թարգ մա նե լու, որում և` հաս կա նա լու և հենց ճշմար տու թյամբ ըն թեր ցյալ 
մտոք (մտքում ևկամ մտքով) աս վա ծը խորհր դա ծե լու հա մար ար դեն իսկ հար կա-
վոր է լեզ վի ու աստ` գրա բա րի քե րա կա նու թյուն ու լեկ սի կա իմա նալ, և ուրեմն` ուղ ղա կի 
մեկ նու թյան, ասել է թե` քե րա կա նա կան, լեկ սի կա կան…, միով բա նիվ` բա նա սի րա կան 
մեկ նու թյան ինչ-որ մի չափ ար դեն իսկ ներ կա է տեքս տը կար դա լու ըն թաց քում:

 Ըն թեր ցո ղի հաս կա ցումն իրա գործ վում է` ինքն իրե նում և հենց իրեն ուղղ ված 
նախ նա կան այդ մեկ նու թյամբ «աս վա ծը» և այդ «աս վա ծում» այս կամ այն իմաս տի 
հնա րա վո րու թյան կամ ան հնա րի նու թյան, հաս տատ ման կամ ժխտման մեջ բա ցա-
հայտ վող իմաս տու թյունն իրեն մատ չե լի ու ըն կալ դարձ նե լով: Տեքս տում և-կամ տեքս-
տով աս վածն դեռ միայն ճշմար տա ցիո րեն ըն թեր ցե լու և ուղ ղա բա նող կամ այ լա բա-
նող իմաս տը ճշմար տո րեն որո նե լու, հաս կա նա լու-գ տա նե լու հա մար, այս պի սով, ար-
դեն իսկ հար կա վոր է տեքս տի լե զուն ու աստ` գրա բարն իմա ցյալ̀  մտա ծել լեզ վի ու 
կոնկ րե տո րեն` գրա բա րի բա ռա կա պակ ցու մի, նա խա դա սա կան, տեքս տային 
հատ վա ծի, են թա վեր նա գրի, գլ խի, եր կի կա պակ ցու մի ներ սում և ուղ ղու
թյամբ, այս պի սով, ուսյալ ու գի տե ցյալ լե զուն այն չափ, որ չափ ան հրա ժեշ տու թյուն, 
պար տա վո րու թյուն ու նախ ընտ րե լիու թյուն է սահ մա նում հենց` իմաստն այդ կա
պակ ցում նե րի սահ ման նե րում ավար տուն լրու մի բե րող չա փը:

9. Ի ՞նչ է ուղ ղա կիո րեն աս վում մեկ նա բա նու թյան են թա կա մեր տեքս տում: Կար-
դում ենք տեքս տը.

 «Ար շակ Մե ծը, ար քա Պար սիկ նե րի և Պարթև նե րի, որ և̀  ազ գու թյամբ իսկ Պարթև, 
ապս տամ բե լով… ը նդ դեմ Մա կե դո նա ցի նե րի և թա գա վո րե լով ամե նայն արևել քի ու 
Ա սո րես տան ցի նե րի վրա, և սպա նե լով Նին վեի Ան տիո քոս թա գա վո րին ու հնա զան դեց-
նե լով ամե նայն տի ե զերքն իր ձեռ քի տակ, ... թա գա վո րեց նում է իր եղ բո րը̀  Վա ղար շա-
կին, Հայոց աշ խար հի վրա, պա տեհ հա մա րե լով այդ կերպ հաս տա տուն մնա լու իր թա-
գա վո րու թյու նը»593: Վա ղար շակ Ա ռա ջին Պարթև Ար շա կու նի թա գա վո րի գա հա կա լու-
թյան շրջա նում «բա րե գոր ծու թե անց»594 կամ բա րե կար գու թյան կեր պա ցյալ ու բո-
վան դա կյալ իմաստն ու իմաս տու թյունն ի գիր հյու սե լիս, Պատ մա հայ րը գրում է. «Այս 
դրուագ մեծ և հա ւաս տի պատ մու թե ամբ լի, և ար ժա նի բա նից ողոր կա գու նից և յո լո վից: 
Քան զի բա զում ինչ աստ կար գաց և յօ րի նուա ծոց տանց, ազ գաց, քա ղա քաց, շի նից, 
դաս տա կեր տաց, և հա մայն ասել̀  օ րէն թա գա ւո րու թե ան, և որ ինչ շուրջ զթա գա ւո րու-
թե ամբն – զօ րաց, զօ րա պե տաց, կող մանց կողմ նա կա լաց, և որ նման այ սո ցիկ»595: 

Ար դարև, հեր մենև տի կա կան խորհր դա ծու թյուն նե րում` տեքս տե րում և-կամ տեքս-
տե րով աս վո ղի գործ նա կան գի տա մեկ նու թյան դի տա վո րու թյամբ իմաս տու թյան հաս-
կաց ման ձգ տող յու րա քան չյուր «ըն թեր ցա սէր»-ին և «ու սում նա սէր»-ին ան հրա ժեշտ 
ու նաև նախ ընտ րե լի է ամե նայն «ուշ»-ով կենտ րո նա ցյալ արթ նու թյամբ ըն թեր ցել ու 

593 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 28 (թարգմ. Ռ. Ք.):
594 Նույն տեղում, էջ 104:
595 Նույն տեղում, էջ 109:
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վե րըն թեր ցել մեկ նու թյան են թա կա տո ղը, պար բե րու թյու նը, տեքս տը: Է ա կան է ուշա-
դրու թյուն դարձ նել ներ քուստ կա պակց ված ու ամ բող ջա կան տեքստ-պա տու մի և-կամ 
բուն «աս վա ծի» մեջ է ա կան խոր հուրդ ներ հայ տե լու ըն դու նակ իմաստ ներ իրեն ցում 
«պա հող» այն բա ռե րի, դարձ վածք նե րի, մտքե րի բո վան դա կու թյան ու նաև փոխ կա-
պակ ցում նե րի վրա, որոնք կա րող են նշա նա կա լի լի նել իս կու թյան ու իմաս տու թյան 
խոր հուրդ նե րի հաս կաց մանն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մանն ուղ ղորդ ված ուսում նա սի-
րու թյանն ու խորհր դա ծու թյա նը: Տեքստն ըն թեր ցե լիս` բուն «աս վո ղի» և «աս վո ղում» 
իսկ` իմաս տու թյան հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան խնդրա կար գի ու կա տա րու մի 
տե սա կա նով ու գործ նա կա նով կրթյալ և այդ կերպ` հեր մենև տի կայի ու էկ զե գե տի կայի 
կա րո ղու նակ, վար ժու նակ ու գի տա ցյալ հո գին «ուշ»-իվ ար թուն մտոք նկա տում է իս-
կու թյուն հայ տող բուն ու խոր քային իմաս տի ու իմաս տու թյան խոր հուր դի հաս կաց ման 
հա մար բա նա լի, ելա կետ ու նպաս տա վո րու թյուն իրեն ցով ապա հո վող հաս կա
ցու թյուն ներ ու մտքեր: Այդ հաս կա ցու թյուն ներն ու մտքե րը դառնում են մեկ նու
թյան հա մար հիմ նա կե տեր ու առանցք: Բա նա լի հաս կա ցու թյուն նե րով ու մտքե րով 
հաս կա ցյալ «ա սե լի քը» լեզ վա կան մեկ նու թյամբ հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում ու 
չա փա վո րու թյու նում սկիզբ առնում ու ծա վալ վում է, թե կուզ և̀  ոչ լրի վու թյամբ կա տա-
րյալ, որ պես նախ կի նում «աս ված» և ապա` ըն թեր ցա նու թյան ներ կա յում ար դեն նաև 
ըն թեր ցո ղի ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կա րի քին ու իմաս տի որո նու մին, տե
սա նու թյանն ու ըն կա լու թյա նը յու րա հատ կո րեն ներ կա յա նում որ պես «աս վող» 
իմաստ և դրա նում` հայ տո րոշ վե լու հնա րա վոր թյամբ «պա հյալ» իմաս տու թյան 
խոր հուրդ: Ը նդ որում, Հ.-Գ. Գա դա մե րի փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի հայե ցա-
կար գից ուսյալ փոր ձա ռու թյամբ հայտ է, որ «տեքստ-ըն թեր ցող» հա րա բե րակ ցու թյու-
նում ու հենց ըն թեր ցա նու թյան ներ կա յում «աս վող» իմաստ նե րը ըն թեր ցո ղին 
իմա նա լի են դառնում ոչ սոսկ տեքս տում և-կամ տեքս տով նախ կի նում «աս վա ծի» 
իմաս տային տե սա դաշ տում, այլ̀  եր կուս տեք հա մա տեղ մաս նակ ցու թյամբ և այդ կերպ` 
փոխլ րաց չա կա նու թյամբ կազ մա վոր վող, հա մա դրյալ ու ը նդ հա նուր իմաս տային տե-
սա դաշ տում596: Եվ աստ` իմաս տու թյան հաս կաց մանն ուղ ղորդ ված ըն թեր ցո ղի գոր-
ծուն մաս նակ ցու թյունն իրա գործ վում է տեքս տում «ա սա ցյա լով» իսկ շտկ վող, աջակց-
վող և այդ կերպ զո րակ ցու թյամբ̀  ըն թեր ցո ղի առա վե լա ցող կա րո ղու թյամբ:

«Կար գե լով իր իշ խա նու թյու նը և հաս տա տե լով իր թա գա վո րու թյու նը, Վա ղար-
շակն առաջ նա հեր թո րեն կա մե նում է ստու գու թյամբ գի տե նալ, թե` ո՞վ քեր, արդյոք, և 
ո՞ր պի սի այ րեր են տի րել Հայոց աշ խար հին մինչև ին քը̀  քա ջե՞ րի, արդյոք, թե վա տե րի 
ան ցյալ է ունե ցել այս տե ղը, և գտնե լով ոմն ասո րի Մար Ա բաս Կա տի նա` այր ուշիմ և 
վարժ քաղ դե ա ցի ու հուjն գրի մեջ, հղում է առ իր եղ բայրն` Ար շակ Մեծ ար ժա նի ըն-
ծա նե րով»597, նա մա կում խնդրե լով բա նալ ար քու նի դի վա նը: Իր եղ բո րը̀  Ար շակ Մե-
ծին, ուղղ ված նա մա կում Վա ղար շակ Ի մաս տու նը գրում է. «Քան զի պա տուէր ըն կա-

596 Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 135-140, 
տե՛ս նաև էջ 116-124, 126:
597 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 29 (թարգմ. և հավելումը – Ռ. Ք.):
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լայ ի քէն` քա ջու թե ան և ամե նայն իմաս տու թյան հոգ տա նել̀  ոչ եր բէք ան փոյթ 
արա րե ալ զքոյովն ան ցի զխ րա տու, այլ խնամ տա րե ալ հո գա ցայ ամե նայ նի, որ-
չափ միտք և հա սո ղու թիւն բա ւե ցին» (ընդգծում նե րը – Ռ. Ք.)598: Իր եղ բոր կող մից 
իրեն վստահ ված թա գա վո րու թյու նում գա հա կալ իշ խա նու թյունն ու բուն անե լի քը և 
ուրեմն` «տեր» լի նելն ու «տի րու թյուն» անե լը նա հաս կա նում էր որ պես ամեն քի̀  հպա-
տակ ազ գի, ժո ղո վուր դի ու նաև ամե նայն «ի րաց» և, այդ պի սով, իր ողջ տե րու թյան 
նկատ մամբ «խ նա մա տար հո գա ցու թյուն»:

 Կա րե լի է նկա տել, որ «տեր» լի նե լը հաս կա նա լով որ պես անձ նիշ խա նու թյուն` նա 
որ պես թա գա վո րա կան ան ձի ու պատ կե րի վե րին կո չում ու իս կու թյուն նկա տի ուներ 
«աստ վա ծա պատ կեր» լի նե լը, ինչ պես և գրում է եղ բորն ուղղ ված նա մա կում` «Ար-
շակ թա գա վո րին երկ րի ու ծո վի, որի անձն ու պատ կե րը որ պես և իս կը մեր աստ
ված նե րինն է, իսկ բախտն ու պա տա հումն ի վեր է, քան ամե նայն թա գա վոր նե րի նը 
և մտքի լայ նու թյու նը̀  որ չափ եր կին քը երկ րի վրա» (ընդգծու մը – Ռ. Ք.)599: Ա ստ` իր 
ավագ եղ բոր̀  Ար շակ թա գա վո րի, անձն ու պատ կե րը, ը ստ գո յու թյուն ունե ցող ինչ պես 
կրո նա կան, այն պես էլ̀  ար քայի նկատ մամբ պատ շաճ խոս քե րի իրենց ը մբռ նում նե րի, 
նմա նեց վում է աստ ված նե րին: Խո րե նա ցու պա տու մից ի հայտ է ու ը ստ այդմ` իրավ 
է ասել, որ Վա ղար շա կի, իր եղ բոր, իրենց երկր նե րի ու ժա մա նա կաշրջա նի պա րա-
գա յում գործ ունենք բազ մաստ վա ծու թյան հա վա տի և կրո նի հետ և, սա կայն, որոշ 
կեր պա փո խու թյամբ̀  հիմ նա կա նում պատ կա նա վոր դիտ վե լով թա գա վո րի նկատ-
մամբ, պահ պան վել է վաղն ջե նա կան ժա մա նակ նե րից փո խան ցյալ և սկզբուն քո րեն 
ամե նայն մարդ կանց` Աստծո պատկերով արարյալ բնության իս կու թյու նը հայտ նող 
այս ը մբռ նու մը: Մով սե սի հն գա մա տյա նում ու բո վան դակ Ա ստ վա ծա շունչ Գրե րում` 
Հին Կտա կա րա նի լրու մով ու հենց Նոր Կտա կա րա նով ա ստվածային արար չու թյան 
վե րա բե րյալ ար տա հայտ ված քրիս տո նե ա կան ուս մուն քում յու րա քան չյուր մարդ 
ը ստ Ա ստ ծո պատ կե րի և նմա նու թյան է: Ա ստ վա ծա շնչից ամեն քին է հայ տի մաց, որ 
մարդն արար վել է Ա ստ ծո պատ կե րով և նմա նու թյամբ̀  իր իսկ մեղ քե րով զրկ վե լով 
այդ նմա նու թյու նից: Եվ հայ րե րի մեկ նո ղա կան գրա կա նու թյու նից հայտ նի է, որ մար-
դու բնության Ա ստ ծո պատ կե րով լի նե լը կն շա նա կի̀  լի նել ան ձնիշ խան, լի նել «տեր» 
և հենց «հո գա ցու թյան» հանձ նա ռու իր «տի րու թյան» ներ քո հանձ նյալ ամե նայ նի ու, 
նախ և առաջ, իր իսկ ան ձի նկատ մամբ: Ար դարև, լի նել «տեր», կն շա նա կի̀  նախ և 
առաջ ունե նալ ը նտ րու թյան ազատ կամք, և ազատ կա մոք իր ը նտ րու թյամբ̀  «տե րու-
թյուն» անել ու հո գա ցու թյուն` իր տի րու թյան ներ քո գտնվող իր իսկ ան ձի և ամե նայ-
նի նկատ մամբ: Յու րա քան չյուր մարդ Ա ստ ծո պատ կե րով լի նե լով և ուրեմն` ան ձնիշ-
խա նու թյան շնորհ ունե նա լով, ունի այս կամ այն չափ իր ազատ կամ քի ը նտ րու թյա-
նը, ան ձնիշ խա նու թյա նը և հո գա ծու թյան հանձ նա ռու թյանն ու վա րույ թին հանձն ված 
իր ան ձի, այ լոց ու այ լի̀  աշ խար հի «տն տե սու թյու նը»: Ա րար չու թյու նից ի վեր ամեն ոք 
իր կյան քի ըն թաց քի ամե նայն ժա մի, որ պես իր «տե րու թյանն» ու «հո գա ծու թյա նը» 

598 Նույն տեղում, էջ 30:
599 Տե՛ս նույն տեղը:
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հանձն ված «տն տե սու թյուն», ունի իր ինք նու թյան որ պի սու թյան ու կեն ցա ղա վա րու-
թյան` իր ը նտ րու թյու նից կախ ված բաժ նե չա փը: Եվ եթե որևէ ոք չու նի որևէ նյու թե ղեն 
տն տե սու թյուն, այ նուա մե նայ նիվ, ամեն դեպ քում ունի իր հո գա ծու թյա նը հանձն ված` 
հո գով և մարմ նով միաս նա ցյալ իր ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի որևէ չափ «տն տե-
սու թյուն»: Ա ռաջ նաս տեղծ մար դուց` Ա դա մից, ու Ա ստ ծո ը նտ րյալ այլ հա վա տա ցյալ 
հին նախ նի նե րից` Սեթ, Ե նովք, Ե նովս, … և Նոյից ու իր զար մից` ետջր հե ղե ղյան սե-
րունդ նե րին ու քա ղա քակրթու թյուն նե րին փո խան ցյալ̀  ճշմա րիտ Ա ստ ծո պատ կե րով 
ու նմա նու թյամբ մար դու արար չու թյան ու լի նե լու թյան կո չու մի այս ը մբռ նու մը, որ 
և պահ պա նյալ էր նախ նյաց ու այդ թվում` Մել քի սե դե կի600, Աբ րա հա մի, Մամբ րեի, 
Ի սա հա կի, Հա կո բի, հրե ա նե րի և ապա` գրա ռյալ Մով սե սի կող մից, ինչ-որ մի չա փով 
փո փոխ ված ու որո շա կիո րեն պահ պան ված է նաև պարթև նե րի ու հենց Վա ղար շա-
կի նա մա կում ար տա հայտ ված ը մբռ նում նե րում: Ա ստ ված Ա րա րիչ ու Տեր է ամե նայ-
նի և ամե նայն ինչ արա րել է` նաև նա խախ նա մում է: Եվ ինչ պես Ա ստ ված է տի րում 
ամե նայ նի̀  նա խախ նա մյալ հո գա ծու թյամբ, այն պես և Վա ղար շակ Ի մաս տու նը̀  իրեն 
վստահ ված ամե նայ նին աստ վա ծա պատ կեր կոչ մամբ ու է ու թյամբ տի րե լը̀  «տեր» լի-
նելն ու «իշ խե լը» հաս կա նում էր իրենց բուն կոչ մանն ու իմաս տու թյան խոր հուր դին 
հա մա պա տաս խա նու թյամբ̀  որ պես «խ նա մով հոգ տանել»:

 
Ի տար բե րու թյուն Վա ղար շակ Ի մաս տու նի այս պի սի տե սա կե տի, մարդ կու թյան կյան քում 

հա զա րա մյակ ներ շա րու նակ ու առա վե լա չափ տեղ է գտել մեկ այլ ը մբռ նում. «տեր» լի նելն ու 
«իշ խե լը» գործ նա կա նո րեն մեկ նո րոշ վել ու իրա գործ վել է որ պես իր ինք նու թյան (ի նչ պես որ 
այն կա և ոչ ամենևին` իմաս տուն ու առա քի նի հոգևո րու թյամբ քա ղա քակրթո րեն ու բա րո յա-
կա նո րեն ներ կա տա րե լա գործ մամբ) գե րիշ խա նու թյա նը և հենց ինք նա կա մու թյա նը են թա
կարգ ված ամե նայ նի գո յու թյան հաս տա տա կար գում, առա վել ժա մա նա կա կից շրջա նում 
նույ նիսկ որ պես թե մի միայն «գեր մար դուն»̀  ի տար բե րու թյուն այ լոց, ներ հա տուկ «նա
խա կոչ վա ծու թյուն» ու «ի րա վունք» հաս կաց վե լով (Ֆր. Նից շե) ու իրա գործ վե լով (գեր-
մա նա ցի նե րը̀  II հա մաշ խար հային պա տե րազ մում): Կարևո րա գույն այս առն չու թյամբ նշենք, 
որ աստ վա ծա պատ կեր լի նե լու կո չու մը և ուրեմն` «տեր» ու հենց «անձ նիշ խան» ազա տու թյամբ 
լի նե լու շնոր հը, որ և Ա ստ ծուն է բնո րոշ, ինչ պես և գրյալ է Ա ստ վա ծա շունչ Մա տյա նի Ծնն դոց 
Գր քում, իր սի րո ան բա վու թյամբ ու ան սահ ման բա րե րա րու թյամբ Ա ստ ված օժ տել է ամե նայն 
մարդ կանց, այլ ոչ միայն թա գա վոր նե րին կամ «գեր մար դուն», ինչ պի սի թյուր տե սա կետ նե-
րով ու հենց աստ վա ծային միտքն անիս կու թյամբ թյուր հաս կա ցող կար ծո ղա կան մտոք, այդ-
կերպ` առա վե լա չափ մեծ մտաս խա լու թյամբ ու նաև նե րաշ խար հի հոգևոր պա տե րազ մում պար-
տու թյամբ̀  մարդ կանց, կյան քի ու աշ խար հի նկատ մամբ հո գու չա րան շա նա կո րեն կր քա խառն 
կեն դա նու թյան շար ժով առաջ նորդ վե լով` մարդ կու թյան ու բա զում ազ գե րի կյան քում իրա գործ-
վել են նախ ճիր ու եղեռն, հո գես պա նու թյան և ըստ ամենայնի կեն սա կոր ծա նու թյան ու հենց 
կենսասպանության մեծ ող բեր գու թյուն:

600 Մելքիսեդեկի անձի առեղծվածի տարաբնույթ տեսակետների ու նաև նորովի լուծման և 
մեկնությամբ հանդերձ, նրա պատմական ինքնության նույնորոշման վերաբերյալ տե՛ս Աշոտ դպիր 
Արևշատյան, Հայաստան. Արարչագործությունից մինչև Երկրորդ Գալուստ, «Աստղիկ Գրատուն» 
հրատ., Եր., հ. Ա, էջ 455-517:
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 Մեզ հարկ է մեկ նո րո շել Խո րե նա ցու պա տու մի մեջ «բուն աս վա ծում» ու նաև «աս-
ման ձևում» բո վան դա կյալ իմաս տու թյան խոր հուր դը, թե` ի՞նչ է «բա նը» և ինչ պի սի՞ն 
է «ձեւ բա նից», որ Վա ղար շա կի նա մա կին կեր պօ րի նա կու թյամբ և հենց իմաս տու-
թյան նշա նա կա լիու թյամբ հա ղոր դյալ է մեզ Պատ մա հոր իմաս տա պա տու մով: Աս վա-
ծում և-կամ աս վա ծով հայտ նյալ̀  ի՞նչն է, որ որ պես իսկ իմաս տու թյուն` նշա նա կա լի 
է մեր խորհր դա ծու թյան ու մեկ նա բա նու թյան հա մար: Նա մա կի այս կեր պօ րի նա կում 
աս վում է. «Եւ այժմ ի քում մէ խնա մա կա լու թե նէ զե տե ղե ալ զթա գա ւո րու թիւնս` խոր-
հուրդ ի մտի եդի գի տել, թե ո՛յք ոմանք յա ռաջ քան զիս իցեն տի րե ալ աշ խար հիս 
Հայոց, և ուս տի՛ նա խա րա րու թիւնքս որ աստ կան: Զի ո՛չ կարգ ինչ աստ լե ալ յայտ-
նի, և ոչ մե հե նից պաշ տա մունք. և ո՛չ գլ խա ւո րաց աշ խար հիս առա ջինն յայտ նի, և ոչ 
վեր ջինն, և ոչ այլ ինչ օ րի նա ւոր, այլ խառն ի խուռն ամե նայն և վայ րե նի»601: Վա ղար-
շա կի հանձ նա րա րու թյու նը Մար Ա բաս Կա տի նային և նա մա կում իր եղ բորն ուղղ ված 
խնդրանքն էր, որ գրա գետ ու իմաս տուն ասո րին Հա յաս տա նի մա սին տե ղե կու թյուն-
ներ պա րու նա կող բո լոր մա տյան նե րից քա ղյալ̀  գրի առնի հայոց ազ գի նախ նյաց, 
նա հա պետ առաջ նորդ նե րի ու թա գա վոր նե րի ծա գու մը, աստ առ կա նա խա րա րաց 
տնե րի առա ջա ցումն ու հաս տա տու մը, քա ջե րի կամ գու ցե` վա տե րի, իմաս տու թյան 
կամ անի մաս տու թյան, քա ջու թյան կամ անա րի գոր ծերն ու իշ խա նա վա րու թյու նը, 
այժմ գոր ծող և-կամ մո ռաց ված կեն սա կար գը իմա ցա հայ տող պատ մու թյուն, քան զի 
չկան ու չեն գտնվում այս տեղ հայտ նի կար գեր ու նաև մե հյան նե րի պաշ տա մուն քի 
ծի սա կար գեր, և ոչ էլ հայտ նի են այս աշ խար հի գլ խա վոր նե րի առա ջինն ու վեր ջի նը, 
խառնի խուռն է ամե նայնն ու վայ րե նի: Նրա դի տա վո րու թյունն ու Մար Ա բաս Կա տի-
նայի առա քե լու թյունն է ր̀  պար սից ար քայի դի վա նի մա տյան նե րում Հայոց աշ խար հի 
վե րա բե րյալ բո լոր ան հրա ժեշտ ու հնա րա վոր տե ղե կու թյուն նե րից իմա ցյալ̀  հա վա-
քյալ ու գրա ռյալ իրեն բեր վի կա պակց ված` ծնուն դով ու պատ ճառնե րով հան դերձ, 
հայոց ինք նու թյան, կյան քի նշա նա կա լի գոր ծե րի ու կար գե րի ան ցյալ ու ներ կա 
իս կու թյու նը հաս կա նալ հնա րա վո րող պատ մու թյուն: Վա ղար շակ Ի մաս տու նը 
հայոց կյան քի ան ցյա լի ու ներ կայի հաս կաց ման և այդ կյան քում ներ կայի ու ապա-
գայի կերտ մա նը կոչ ված իր իսկ ինքնության  ու իր բազմահոգ անե լի քի ինք նա հաս-
կաց ման հա մար է ա կան է գտնում խորհր դա ծու մտազն նու թյամբ հա սու լի նել հայոց 
կյան քի է ա կա նո րեն նշա նա կա լի ան ցյա լին` ներ կա կա ցու թյա նը, իր անե լի քին 
ու հե ռան կա րին առնչ վա ծու թյամբ: Եվ այդ կն շա նա կի, որ Վա ղար շակ Ի մաս տու նի 
դի տա վո րու թյունն է ր̀  հայոց ծագ ման, ինք նու թյան, կեն սա կեր պի կար գա վո րու
թյան վե րա բե րյալ բո լո րա պա տում «պի տոյ»ին գի տա ցյալ ու ժո ղո վյալ, ի գիր 
հյուս մամբ ամ րա գրե լով` գրա գետ ու իմաս տուն ասո րին բե րի իրեն Հայոց ամ բող
ջա կան պատ մու թյուն: 

Իր եղ բոր այս բնույ թի զար մա նա լի խնդրան քին ի պա տաս խան` նույ նո րեն զար-
մա նա լի մի վե րա բեր մունք է ցու ցա բե րում նվա ճող ար քան, ինչն է ա պես տար բեր է` ի 
հա մե մատ հայոց ինք նու թյան խնդրին, որ պես կա նոն, օ տա րազ գի իշ խա նու թյուն նե-

601 Նույն տեղում:
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րի են թա կա յու թյամբ հայոց հե տա գա բազ մա դա րյա կեն սըն թա ցում` բո լո րա տե սակ և 
առնվազն` ոչ նպաս տա րար ու աջա կից, այլ̀  բազ միցս ու առա վե լա պես` հա վա տա փոխ 
ու հո գե կոր ծան և-կամ կեն սա կոր ծան վե րա բեր մունք նե րի: «Ար շակ Մեծն ըն կա լե լով 
գիրը Մար Ա բաս Կա տի նայի ձեռ քից` մեծ լրջմ տու թյամբ հրա մա յում է նրա առաջ բա-
նալ ար քու նի դի վա նը, որ̀  Նին վեից602, միան գա մայն և ուրա խա ցյալ իր եղ բոր այս պի-
սի մտա դրու թյա նը, որին հա վա տա ցել էր իր թա գա վո րու թյան կե սը»603: Այս առն չու-
թյամբ նկա տենք, որ օ տար գա հա կալ նե րի, իշ խա նու թյուն նե րի̀  հայոց ինք նու թյան, 
կեն սա գո յու թյան ու մշա կույ թի, որով և̀  պատ մա կան-քա ղա քակրթա կան հե ռան կա-
րային զար գաց ման խնդրի նկատ մամբ կա յու նո րեն նպաս տա վոր ու աջա կից և այդ 
ինք նին ար ժեք դի տար կող, հո գե կե ցույց ու կե նա րար վե րա բեր մուն քի միայն սա կավ 
բա ցա ռու թյուն ներ կա րե լի է նշել և դրանց թվում` Սա հակ Պարթևի ու Մես րոպ Մաշ-
տո ցի̀  ոչ միայն Պարս կաս տա նի ազ դե ցու թյան ներ քո գտնվող Հայոց թա գա վո րու-
թյու նում, այլև Բյու զան դիայի իշ խա նու թյան ներ քո գտնվող̀  հայոց հայ րե նի քի մյուս 
մա սում հայոց լեզ վի կրթու թյան, որով և̀  հայոց ինք նու թյան նաև ան դ պահ պա նման 
ու հոգևոր-քա ղա քակրթա կան զար գաց ման հե ռան կա րի հնա րա վոր ման ու նպաս տա-
վոր ման նա խա ձեռ նու թյա նը ս. Թե ո դոս Կայ սեր աջա կից վե րա բեր մունքն ու նաև 
ամե նայն ծախ սե րին հո գա ծու մաս նակ ցու թյու նը604:

 Մար Ա բաս Կա տի նան քննա խու զյալ ամե նայն մա տյան նե րը, գտնում է բուն հնե րի 
ու նախ նի նե րի պատ մու թյուն նե րը պա րու նա կող հել լե նա գիր մի մա տյան` Ա լեք սանդրի 
հրա մա նով քաղ դե ե րե նից թարգ մա նյալ հու նա րե նի, որից և հա նե լով միայն հայոց հա-
վաս տի պատ մու թյու նը̀  հույն ու ասո րի գրա ռու թյամբ բե րում է Մծ բին, Վա ղար շակ 
թա գա վո րին, որն ըն դու նե լով ու հա մա րե լով առաջ նա գույնն ի մեջ իր գան ձին, դնում է 
ար քու նի քում պա հես տի (ա սել է թե` պահ պա նու թյան)` մեծ զգու շու թյամբ ու նաև հրա-
մա յում մի մա սը դրոշ մել ար ձա նի605: Այս պի սի վե րա բեր մուն քը, դի տա վո րու թյունն ու 
կա տա րու մը, ի տար բե րու թյուն այ լոց օ տա րաց` և՛ նախ կի նում, և՛ նո րա գույն ու ժա մա-
նա կա կից շրջա նում, բա ցա ռիկ է և ուշա գրավ: 

Առ հա սա րակ, երբ զոր քեր են ուղարկ վել ու գրա վել են Հա յաս տա նը, իշ խա նա
տենչ̀  այ լոց ստո րա դրյալ նվաս տու թյան և ըն չա քաղց` այ լոց ունեց ված քին, աս պա-
տա կու թյուն նե րով, սպա նու թյուն նե րով ու գե րե վա րու թյամբ իսկ իրենց ինք նու թյան 
զո րու թյունն ու իմաս տու թյու նը, կյան քի հա մար ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի մի ջոց-
ներն ու հարս տու թյուն նե րը և կյան քից ներ քին գո հա ցու մը որո նող ու իրա գոր ծող 
զավ թիչ ու ավա րա ռու ամեն քին ու իրենց այդ պի սի շա հա դի տու թյա նը ամենևին ու 
բա ցար ձա կա պես հե տաքր քիր չի եղել հայոց բուն պատ մու թյու նը̀  իրենց և այ լոց հա-
մար երբևէ, որևէ կերպ ու չափ հո գե կե ցույց ու կե նա րար նշա նա կա լիու թյան տե սա-
կե տից, այլ̀  կարևոր վել են միայն իրենց այդ նպա տակ նե րի և-կամ, որ պես հարևան 

602 Այսկերպ ճշգրտման համար, որպես հիմք, տե՛ս նույն տեղը, հ. 18 Ա տարընթերցված` «ի նինուէի»: 
603 Նույն տեղում, էջ 30:
604 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 333-335:
605 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 30-31:
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եր կիր, ար տա քին քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի իրա գործ ման հա մար ան հրա-
ժեշտ հե տա խու զա կան` ռազ մա կան, ներ քա ղա քա կան, հարս տու թյան ու տն տե սա-
կան-առևտ րային տվյալ նե րը: Հայոց պատ մու թյան ըն թեր ցա սեր յու րա քան չյուր ոք 
իմաս տու թյան ուսում նա սեր ըն թեր ցա նու թյամբ հնա րա վո րու թյուն ունի նկա տել ու 
հաս կա նալ, որ որևէ մե կի հա մար, որ երբևէ գրա վել է Հա յաս տա նը, հայոց պատ մու-
թյու նը որ պես այդ պի սին հե տաքր քիր չի եղել, ը նդ հա կա ռա կը, քա ղա քա կա նո րեն ու 
տն տե սա կա նո րեն զր կող ու յու րաց նող իրենց շա հա դի տու թյան տե սան կյու նից կազ-
մա կեր պե լով իրենց վե րա բեր մունքն ու գոր ծու նե ու թյու նը, առաջ նա հերթ ձգ տել են 
ոչն չաց նել հայոց պատ մու թյու նը և հատ կա պես` դրա նում հո գե կե ցույց ու կե նա րար 
այն բո վան դա կու թյունն ու նշա նա կա լիու թյու նը, որ կա րող էր պատ մու թյունն ունե նալ 
հայոց ուրույն ու առանձ նա ցող, թեև երբևէ այ լոց ինք նու թյու նը չմեր ժող, այլ̀  
իր զա նա զա նու թյամբ մարդ կային իմաս տու թյան, հան ճա րի ու կեն սա կեր պի 
հնա րա վո րու թյուն նե րը հարս տաց նող ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ
թի նկատ մամբ: Բա զում զավ թիչ ներ ու ավա րա ռու ներ կա մե ցել են ոչն չաց նել ձե-
ռա գիր մա տյան նե րը, որոն ցում և̀  հայոց ազ գի ու մեր երկ րի̀  որ պես «Հայ-աս տա նի» 
պատ մու թյու նը, այ սինքն` «հայ» կոչ մամբ ու իս կու թյամբ բնիկ ազ գը զավ թիչ նե
րից առանձ նա ցող ուրույն ինք նու թյամբ և տա րած քը որ պես «հայոց» հայ րե
նիք ու հենց հայ րե նա կան բնա կա տե ղի ար ձա նա գրող, վա վե րաց նող և խնա
մա րար հո գա ծու թյան ու պահ պա նու թյան սա տա րող պատ մու թյու նը: 

Ի հա կա դրու թյուն այդ ամե նի, զար մա նա լի այս ան ձը̀  Վա ղար շակ Ա ռա ջին Ար շա-
կու նի ու Ի մաս տուն թա գա վո րը, ը նդ հա կա ռա կը, կա մե ցել է, որ գտնվի հայոց մե ծաց 
ինք նու թյան, կյան քի գոր ծե րի, ինչ պես նաև բո վան դակ կեն սա կեր պի կար գա վո րու-
թյան` նախ կին ու մինչ իր գա հա կա լու թյան ժա մա նա կը դեռևս մասմաս ներ կա եղե-
լու մը, ստեղծ վի ու գրով ամ րա կայ ված լի նի հայոց կեն սա գո յու թյու նում կեր պա ցյալ ու 
բո վան դա կյալ հոգևո րու թյունն ամ բող ջաց նող պատ մու թյու նը: Եվ հենց Վա ղար
շակ Ի մաս տու նի կող մից հայոց պատ մու թյան նա խա ձեռ նու թյան ու գոր ծի և 
ապա` Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի շնոր հիվ է, որ մենք այժմ 
«հայ» ենք կոչ վում: Ար դարև, Վա ղար շա կի նա խա ձեռ նու թյամբ̀  Մար Ա բաս Կա տի-
նայի հայոց կեն սա գիր ու հոգևոր պի տոյից հյուս ման պատ մու թյան և ապա` 
Մով սես Խո րե նա ցու̀  հայոց կյան քի է ա կան եղե լու մի հոգևո րու թյու նը̀  հո գե կե ցույց 
ու կե նա րար իր նշա նա կա լիու թյամբ ու իմաս տու թյան խոր հուր դով ամե նայն ուսում-
նա սեր ըն թեր ցո ղի մտա հայեց մա նը «յան դի ման կա ցու ցա նող»606 եր կի շնոր հիվ է, որ 
մտա հա սու լի նե լով հայոց նախ նյաց` Հայ կից մինչև Պատ մա հո րը ժա մա նա
կա կից նե րի կեն սա գո յու թյու նում կեր պա ցյալ ու բո վան դա կյալ բա րեն շա նակ` 
հո գե կե ցույց ու կե նա րար հոգևո րու թյունն ամ բող ջաց նող ու միաս նող պատ
մու թյա նը, սի րե լով ու մե զա նում ևս նե րանձ նե լով, կեն սա կեր պե լով ու մշա կու
թա գոր ծե լով այդ հոգևո րու թյան ու իմաս տու թյան ներ կա յու թյունն ու առ կա
տա րե լու թյուն ըն թաց քը, մենք այժմ «հայ» ենք կոչ վում: Եվ այդ կերպ օ րի նա կյալ̀  

606 Նույն տեղում, էջ 7, 45:
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ար դեն հե տա գա պատ միչ նե րի եր կե րով ևս ուսյալ հայոց հե տա գա կյան քի է ա կան 
եղե լու մի հոգևո րու թյան փոր ձա ռու թյա նը, ունենք կա րե լու թյուն հա ջորդ սե րունդ նե րի 
ու նաև մեր ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի բա րեն շա նակ հոգևո րու թյան ամ բող-
ջաց ման ու միաս նաց ման հնա րա վո րու թյան, ան հրա ժեշ տու թյան ու նախ ընտ րե լիու-
թյան հաս կաց ման ու կե նա գործ ման: Ա վե լին, այս կեր պօ րի նա կով և ամեն քը (և՛ մենք, 
և՛ այ լոք) ունեն կա րե լու թյուն մարդ կանց ազ գե րի ու ողջ մարդ կու թյան պատ մա-քա-
ղա քակրթա կան ինք նու թյու նում, կյան քում ու մշա կույ թում կեր պա ցյալ ու բո վան դա-
կյալ բա րեն շա նակ` հո գե կե ցույց ու կե նա րար հոգևո րու թյան փոխ հարս տաց նող ամ-
բող ջաց ման ու միաս նու թյան հաս կաց ման ու կե նա գործ ման: Պատ մա հոր և այլ մեր 
պատ միչ նե րի̀  պատ մու թյան «պի տո»յի հո գա ծու թյամբ, որում և բո վան դա կյալ 
ու որով իսկ ուսյալ ու ներկրթյալ̀  մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կար գի, մշա կույ թի̀  
առ իմաս տու թյուն ու ամե նայն առա քի նու թյուն ներ կա տա րե լա գործ վող ըն թաց քով և 
ուրեմն` պատ մու թյան` իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան իս կա կան գո յու թյամբ է, 
որ ար դեն ունենք ոչ սոսկ ծնն դյամբ հնա րա վո րու թյուն «հայ» կոչ վե լու, այլև ավե լին` 
հայոց յու րա քան չյուր սե րուն դի ու նաև մեր` որ պես «հայ» ինք նա հաս կաց ման 
ու ինք նու թյամբ կե նա լու և՛ դի տա վո րու թյան, և՛ ներկրթու թյամբ կեր պա րա
նու մի, և՛ բուն կա տա րու մի խնդրա կար գում մշա կու թային, որում և` իմաս տու
թյան աջակ ցու թյուն: Այ լա պես մենք «հայ» չէինք կոչ վի և եթե նախ կի նում կոչ վեինք, 
ապա` մինչ այժմ չէինք մնա նույն ազ գու թյամբ ու հոգևոր ինք նու թյամբ, չէինք 
ստեղ ծի ու կա յա նա այն մշա կույ թում, որում հնա րա վո րու թյուն ենք ունե ցել և այժմ 
ևս ունենք̀  կե նալ ինք նա հաս կաց մամբ ու ինք նա կա տա րե լա գործ մամբ:

10. Վա ղար շակ Ի մաս տու նի այս կերպ կեն սա գոր ծու նե ու թյան ու հո գա ծու թյան 
հոգևո րու թյունն առա վե լա չափ զար մա նա լի կներ կա յա նա հաս կաց ման ձգ տող յու-
րա քան չյու րին, եթե փոր ձենք հաս կա նալ տեքս տում աս ման բեր վա ծը, նախ և առաջ 
հետևյալ ներ քին հար ցու մով. Ո ՞վ էր Վա ղար շակ թա գա վո րը: Հաղ թա նա կած երկ րի 
ար քա յազն: Ի ՞նչ է սա նշա նա կում: Տեքս տում և-կամ տեքս տով աս վո ղի և դրա նում 
իմաս տու թյան հաս կաց ման ձգ տող խորհր դա ծու թյա նը ի՞նչ և ինչ պի սի՞ իս կու թյուն 
ու իմաս տու թյան խոր հուրդ կա րող է բա ցա հայ տու թյան կոչ վել այս հար ցով բաց վող 
մտքի տե սա դաշ տում: Հաղ թա նա կած երկ րի ար քա յազ նին հա վա տա ցել են հս կա յա-
կան թա գա վո րու թյան կե սը: Ի ՞նչ գի տի այս պի սի ան ձը: Հաղ թա նա կած երկ րի ար-
քա յազ նը գի տի, որ իր երկ րի իշ խա նա կան, զի նա կան, տն տե սա կան և եր բեմն նաև 
իրենց ոգին կրթող ու զո րաց նող մշա կու թային ինչ-ինչ կա ռուց վածք ներ և հենց ամ-
բող ջա կան կա ռու ցա կարգ վա ծու թյու նը, որ նշա նա կա լի են եղել և նույ նիսկ ապա հո-
վել հաղ թա նակ այլ երկր նե րի և նրա հա մա պա տաս խան կա ռուց վածք նե րի ու ամ-
բող ջա կան կա ռու ցա կար գու թյան նկատ մամբ, այդ կերպ իսկ փաս տել են, որ իրենք 
առա վել հզոր են, քան պարտ ված ու նվաճ ված երկ րի նը: Եվ սա կայն, Վա ղար շա կը 
կա րո ղա նում է չնույ նա նալ հաղ թա նա կած երկ րի ար քա յազ նի ինք նու թյանն ու ինք-
նա գո հու թյա նը, հար ցա կա նի են թա կա տե սա նել իր ինք նու թյու նը` պի տա նիի 
ու օգ տա կա րի և ամե նայն առա վե լու թյուն նե րի վե րա բե րյալ իր գի տե լիք նե
րը և կա մե նալ հա ղորդ, հա սու ու ըն կալ լի նել իրեն օ տար` հայոց պատ մա կան 
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ինք նու թյանն ու կեն սա կար գին, նոր կեն սաշ խար հում ու պայ ման նե րում նո րո
վի ինք նա հաս կա նալ իր ինք նու թյու նը, իր հո գա ցու թյան ներ քո գտնվող ազ
գի հա մա կե ցու թյան բո վան դակ կեն սա կար գու թյան` արդ իրեն առա ջա դրյալ 
խնդիր ներն ու իր անե լի քը: Նա իր թա գա վո րու թյան ներ քո գտնվող հայ ազ գի 
պատ մու թյան իմա ցու թյունն ու ամ րա գրյալ ներ կա յու թյու նը ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ-
րե լի էր տես նում հայոց ներ կա ու հե տա գա հե ռան կա րային կա ցու թյան բազ մա բո վան-
դակ խնդրա կար գի ադեկ վատ կեր պով հաս կաց ման ու հո գա ցու թյան` տե սա կան ու 
գործ նա կան իր անե լի քում:

Ար դարև, հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման պրակ տի կա յում «խնդրո նյու թի» քննա-
խորհր դա ծու թյամբ հաս կա ցու մը չպետք է սահ մա նա փակ վի սոսկ քննա դա տա կան 
զն նու թյան իրա կա նաց մամբ̀  դրա նում միայն տես նե լով իր կո չու մը և այդ կերպ իրա-
գոր ծե լով մի միայն թեր հաս կա ցում ու առա վե լա պես` հենց թյուր հաս կա ցում: Ը ստ մեկ-
նա գի տու թյան ժա մա նա կա կից տե սա բան Պ. Ռիկյո րի, քննա դա տու թյու նը հեր մենև-
տի կա յում պետք է ը նդ գր կել որ պես հաս կա ցող սուբյեկ տի քննա դա տու թյուն, այ սինքն` 
ինք նաքննա դա տու թյուն607: Ի նք նաքննա դա տու թյու նը սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ 
է` ձեր բա զատ վե լու ու զերծ մնա լու հա մար կա մա յա կան կան խա կա լու թյուն նե րից և 
բուն հաս կաց ման հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյու նից դուրս ու ար տա քին` այլևայլ հե-
տաքրք րու թյուն նե րով կամ շա հե րով պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րից: «Ինք նաքննա-
դա տու թյան» հետ մեկ տեղ սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ է նաև «ինք նահ րա ժա րու մը», 
որ և հայոց նկատ մամբ իր տե սա կան հաս կաց ման ու գործ նա կան հո գա ցու թյան 
խնդրա կար գում իրա գոր ծում է Վա ղար շակ Ի մաս տու նը, իսկ հա զա րա մյակ ներ հե տո 
ժա մա նա կա կից փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կա յում տե սա բա նում ու գի տա կա նո րեն 
բա ցո րո շում է Ռիկյո րը, ը ստ իս, իր հայե ցա կար գում մեկ նո րո շե լով ու ներ կա յաց նե լով 
մարդ կային կե ցո ղու թյան` առ իմաս տու թյուն ուղ ղորդ ված ըն թաց քի հոգևոր 
փոր ձա ռու թյունն ու սկզբուն քային կա ռուց ված քը: «Ինք նաքննա դա տու թյունն» ու 
«ինք նահ րա ժա րու մը» ներ կա են Վա ղար շակ Ի մաս տու նի ը նտ րու թյու նում ու նպա տա-
կայ նո րեն «ար վա ծում» և, ը ստ է ու թյան, որ պես մարդ կային կե ցո ղու թյան` առ իմաս-
տու թյուն ըն թաց քի սկզբուն քային կա ռուց ված քի ան հրա ժեշտ բաղ կա ցու ցիչ, գի տա-
կա նո րեն բա ցո րոշ վում է Ռիկյո րի հեր մենև տի կա յում: Այն, ին չը Պ. Ռիկյո րը բա ցո րոշ 
ամ րա գրում է հեր մենև տի կայի տե սու թյու նում, ը ստ է ու թյան, «մար դա սի րու թյան» 
ու նաև դրան ադեկ վատ «ար դա րու թյան» հա մա չափ ու միաս նա կան հոգևոր զգաց-
մունք նե րով ու իդե ա նե րով և հենց իմաս տու թյան զար մա նա լի տա ղան դով օ ժտ վա ծու-
թյամբ̀  հայոց կյան քում հա զա րա մյակ ներ առաջ իրա գոր ծում է Վա ղար շակ Ա ռա ջին 
Պարթև Ար շա կու նին:

 Բո լո րին է հայտ նի իր ուղ ղա կի բա ռա ցիու թյամբ պարզ իրո ղու թյուն բա ցա հայ տող 
մի խոսք և այ լա բա նո րեն դրա նում պա հյալ̀  չի նա կան ավան դու թյու նից մի իմաս տու-

607 Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Մեկնաբանության որպես «յուրացում» նորովի ըմբռնումը Պ. Ռիկյորի հեր-
մենևտիկայում – Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր, գիրք IV, ՀՀ ԳԱԱ 
Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, «Լիմուշ», Եր., 2014, էջ 73, 75:
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թյուն. «Լի անո թը նոր ևս լց նել չի լի նի»: Ար դեն իսկ պղ տոր ջրով լց ված բա ժա կը նոր 
ու մա քուր ջրով լց նե լու հա մար նա խա պես այն հար կա վոր է դա տար կել: Մար դը սխա-
լա կան է, և նրա գի տե լիք նե րում միշտ կա թյուրն ու թե րին, և նրան, իրոք, կա րե լի է 
նմա նեց նել տար բեր չա փի պղ տո րու թյան ջրով լցյալ բա ժա կի հետ: Ի մաս տու թյան և 
գի տու թյան ձգ տող ան ձը հա նուն ճշմար տու թյան և բա րու գի տու թյան պետք է 
միշտ պատ րաստ լի նի հրա ժար վել իրեն թվա ցյա լից, կար ծի քից, հրա ժար վել իր 
թյուր իմա ցու թյու նից, պատ կե րա ցում նե րից և ը մբռ նում նե րից` ինքն իրեն հս կող արթ
նու թյամբ դրան պատ րաստ լի նե լու ը նտ րու թյունն իրե նում կա յաց նե լով նա խօ
րոք: Նոր ու առինք նող, նպա տա կային ինք նու թյան տե սա կա նո րեն հաս կաց ման ու նաև 
գործ նա կա նո րեն հա սա նե լու ըն թաց քի հա մար որ պես այն հնա րա վո րող ու այս առու-
մով մեկ նա կետ, ապա նաև այդ հաս կա ցումն իր իմաս տային կա տա րու մին, լրու մին բե-
րող և, այ նուա մե նայ նիվ, դեռ միայն շեմ է հայ տո րոշ վում ու որ պես հա ջորդ կետ ձևա-
կերպ վում «ինք նա հաս կաց ման» հիմ նա տար րը, որ և իրե նով հնա րա վո րում է ինք նու-
թյան ներ կա տա րե լա գործ վող բուն կա տա րու մը̀  «ինք նի րա գոր ծու մը»: Ի սկ ամե նայն 
գոյի և կոնկ րետ «խնդրո նյու թի ու բա նի», մաս նա վո րա պես` Վա ղար շակ թա գա վո րի 
կող մից հար ցա դրյալ̀  հայոց ինք նու թյան, կյան քի գոր ծե րի ու կեն սա կար գի «հաս կա
ցու մը» սկզբուն քո րեն իր` առ իմաս տու թյուն ու վե րին կա տա րու մին է հաս նում 
«ինք նա հաս կաց ման» մեջ: «Հաս կաց ման» և «ինք նա հաս կաց ման» միջև կա պը դիա-
լեկ տի կա կան է, հաս կա ցումն ու դրան զու գըն թաց ինք նա հաս կա ցու մը կա յա նում են 
մի մյանց փո խանդ րա դար ձող փո խազդ մամբ: Ա հա վա սիկ, մարդ կային ինք նու թյան առ 
իմաս տու թյուն հոգևորտե սա կան ու կեն սագործ նա կան ըն թաց քի սկզբուն քային 
կա ռուց ված քի բո լոր բա ղա դրա տար րերն իրենց ամ բող ջա կա նու թյամբ ու մեկ-միաս նա-
կա նու թյամբ նկա տե լի են Վա ղար շակ Ի մաս տու նի հայոց հա մա կե ցու թյան կեն սա կար-
գի բա րե կար գու թյան բո վան դակ հո գա ցու թյու նում, որ և սկզբնա վոր վեց հայոց պատ-
մու թյան ստեղծ ման նա խա ձեռ նու թյամբ և այդ պատ մու թյան տե սա կան ու գործ նա կան 
նշա նա կու թյամբ̀  մարդ կային ինք նու թյան ու կեն սա կար գի հա մար նշա նա կա լի 
պի տոյից` առ իմա ցու թյուն և բա րեն շա նակ կե նա գոր ծում ներ կա ու հե տա գա հո-
գա ցու թյամբ:

11. Խո րե նա ցին գրում է, որ Վա ղար շա կը «կարգս կեն ցա ղա կանս, որ չափ մար թէր, 
սահ մա նե աց աշ խար հիս. և նա խա րա րու թիւնս և նո ցին նա խա րա րու թե անցն նա հա-
պե տու թիւնս հաս տա տե աց զարս պի տա նիս, որք ի զա ւա կաց նախն ւոյն մե րոյ Հայ-
կայ և այ լոց» (ընդգծու մը – Ռ. Ք.)608: Նա Մար Ա բաս Կա տի նայի մա տյա նից նա խա րա-
րու թյուն նե րի, նախ նյաց կյան քի կար գա վո րու թյան ու գոր ծե րի վե րա բե րյալ իմա ցյալ̀  
իրենց պաշ տոն նե րում առաջ նա հեր թո րեն նշա նա կում, հաս տա տում և-կամ վե րա հաս-
տա տում է Հայ կի սե րունդ նե րից, ին չը Պարթև Ար շա կու նու̀  հայոց կյան քի կար գա վո րու-
թյուն հաս տա տե լու գոր ծում, ապա հո վու թյան տե սա կե տից, զար մա նա լի վե րա բեր մունք, 
վստա հա րար հա րա բե րու թյուն ու գոր ծո ղու թյուն է նրանց նկատ մամբ, որոնք հայ ազ գի 

608 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 104:
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բուն առաջ նորդ ներ լի նե լով, կա րող էին և դիտ վել իր ու նաև իր սե րունդ նե րի գա հա կա-
լու թյա նը մր ցա կից ու հա վակ նորդ: Մաս նա վո րա պես, Հայ կյան սերն դից Գե ղա մի որ դի 
Սի սա կի (ում ան վամբ և բնա կա տե ղին կոչ վեց Սյու նիք) սե րունդ նե րի մա սին պատ մող 
դրվա գում Խո րե նա ցին գրում է. «Ի սո րա ծնն դոց աստ ուրեմն Վա ղար շակ, որ առա-
ջին ի պարթևաց ար քա Հայոց, գտե ալ արս անուա նիս` տե արս աշ խար հին կար գէ, 
որ է Սի սա կանդ ազգ. և զայս առնէ Վա ղար շակ` ի պատ մու թե նէն ստու գե ալ»609 
(ընդգծում նե րը – Ռ. Ք.):

Ար դարև, զար մա նա լի և հենց սկզբուն քային է Վա ղար շա կի այդ վե րա բեր մուն քը, 
քան զի հայ կյան սերն դի հին թա գա վո րա կան զար մից է նա կազ մում նույ նիսկ ար քու նի 
պա հա պան` բուն ոս տան կոչ վող գուն դը610, և, ան շուշտ, աստ` է ա կան նշա նա կու թյուն է 
ունե ցել նաև մա կե դո նա ցի նե րի իշ խա նու թյա նը են թա կար գյալ ու միա բա նու թյա նը դաշ-
նա կից ժո ղո վուրդ նե րի դեմ Վա ղար շա կի պա տե րազ մում Հայ կի ու նաև Ա սո րես տա նյան 
Սե նե քե րիմ ար քայի զար մից քաջ ու ան վա նի այ րե րի̀  իրեն պահ պա նու թյանն անձ ն վեր 
հե րո սու թյու նը611: Վա ղար շա կի այս գոր ծում ևս նկա տե լի է ոչ թե իր ինք նու թյու նը գե րա-
դրող և այդ կերպ` ինք նա կա մու թյամբ առաջ նորդ վող ան ձ, այլ̀  կյան քը որ պես հաս կաց-
ման ար ժա նի խոր հուրդ ներ իրենում բո վան դա կող մտա հայեց մամբ̀  ան ձանց գոր ծե րի 
բուն իմաս տի հաս կաց մամբ և այդ կերպ` նոր ու հենց իմաստ նա ցյալ ինք նու թյան ձեռք-
բեր մամբ իր վճիռ ներն ու գոր ծե րը կազ մա կեր պող իմաս տուն թա գա վոր:

Վա ղար շա կի գոր ծու նե ու թյու նում է ա կան էր նաև հայոց կյան քում օ տա րազ գի նե րի, 
եկ վոր նե րի հետ այն պի սի հա մա կե ցու թյան հաս տա տու մը, որում նրանց ինք նու թյունն ու 
կեն սա գո յու թյու նը երբևէ հար ցա կա նի են թա կա ու վտանգ ված չէր, այլ̀  ը նդ հա կա ռա կը, 
կյան քի իրո ղու թյուն նե րի բազ մա բո վան դա կու թյա նը ներգ րավ ված մաս նակ ցու թյամբ̀  
կե նում էին ներ դաշ նակ, խա ղաղ ու հա մե րաշխ հա մա կե ցու թյամբ բնիկ հայոց ազ գի 
հետ: Ը նդ որում, այդ հա մա կե ցու թյան մեջ ին քը̀  թա գա վո րը, ինչ պես նաև այ լոք̀  Գն թու-
նի612, Ա րծ րու նի և Գնու նի613, Մու րա ցյան614… նա խա րար նե րը, Հայ կյան զար մի սե րունդ-
նե րի հետ հա մա հա վա սար և երկ կող մա նիո րեն` ոչ ոք թշ նա մա նյալ ու բռ նա դա տյալ̀  
գտնվում էին սո ցիա լա կան կա ռու ցա կար գի ամե նա բարձր աս տի ճան նե րում: Հայոց 
հա մա կե ցու թյան բազ մա բո վան դակ կեն սա կարգ ման, որում և̀  սո ցիա լա կան կա ռու ցա-
կարգ ման, բա րե կար գու թյա նը նպա տա կա մետ իր հո գա ծու թյու նում «զարս պի տա նիս» 
հայ կյան զար մից ու նաև այ լոց վե րա հաս տա տումն ու նո րա հաս տա տու մը հայտ նող̀  
Պատ մա հոր եր կի մեջ բե րյալ տո ղից իմա նա լի է, որ Վա ղար շակ Ի մաս տու նը ամեն քի̀  և՛ 
հա յազ գի նե րի, և՛ օ տար նե րի սո ցիա լա կան դիր քը, պաշ տոնն ու «ա նե լի քը» և այդ կերպ` 
նրանց հո գա ծու թյա նը հանձն ված մաս նա վոր տե րու թյու նում իրա վունքն ու պար տա կա-

609 Նույն տեղում, էջ 41:
610 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 111-112;
611 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 107;
612 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 110:
613 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 111:
614 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 112:
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նու թյու նը հաս տա տում է ր̀  ոչ զուտ ու մի միայն ը ստ իրենց ծագ ման որ պես թե հիմ նո րոշ 
սկզբուն քի, այլ̀  իրենց իսկ նվի րու մի ու գոր ծե րի ար ժա նի քի:

 Խո րե նա ցին գրում է. «Արդ̀  նախ և առա ջին օ րի նա դրէ թա գա ւորն զինքն և զտուն 
իւր, սկիզբն առնե լով ի գլ խոյ իւր մէ և ի թա գէ»615: Ա մե նայն թա գա վո րու թյուն իր իշ
խա նու թյան ու դրան իսկ են թա կար գյալ ու հպա տակ ամեն քի ինք նու թյան գո յու
թյան ու հա մա կե ցու թյան կա ռու ցա կարգ վա ծու թյամբ կա յու նո րեն հաս տա տուն է 
հենց պե տա կան օ րի նա դրու թյամբ: Եվ սա կայն, Վա ղար շա կի կող մից հայոց կեն սա-
կարգ ման, որում և̀  սո ցիա լա կան կա ռու ցա կարգ ման, մեջ կան է ա կան ու հենց քա
ղա քակրթա կան առանձ նա հատ կու թյուն ներ: Նրա կեն սա կարգ ման, որում և̀  սո-
ցիա լա կան կա ռու ցա կարգ ման մեջ առաջ նա հեր թո րեն ու բա ցա հայտ կա «մար դա սի-
րու թյան» ու դրա վրա հիմ նա ցյալ «ար դա րու թյան» իդե այի դի տա վո րու թյուն ու ը ստ 
այդմ` կեր պա րա նում ու կա տա րում, որ և սկզբուն քային ու հիմ նո րոշ, առանց քային 
ու ամ բող ջա կան նշա նա կու թյուն ունի և հենց վճ ռո րոշ չա փա նիշ է այն որ պես քա ղա-
քակրթա կան բնո րո շե լու հա մար: Նա օ րի նա դրում է ոչ միայն այ լոց, այլ̀  նախ և առա-
ջին` սկ սում ու օ րեն քին է են թա կար գում հենց ինքն իրեն ու իր տու նը, իր գլուխն ու 
թա գը, որ և ար դա րու թյան ցու ցա նիշ է, քան զի հենց ինքն իրեն ու ամե նայն իրե նը ևս` 
այ լոց հետ մեկ տեղ տես նում է օ րեն քին են թա կար գու թյամբ: 

Ոչ միայն հայոց, այլև այլ ազ գե րի և հենց ամեն քի կեն ցա ղա վա րու թյունն 
ու հա մա կե ցու թյու նը բա րե կար գող, մի մյանց ու նաև այ լոց նկատ մամբ վե րա
բեր մուն քը, հա րա բե րու թյունն ու գոր ծու նե ու թյու նը փո խա դարձ ան վտան
գու թյան ու կե նա րար փոխ գոր ծու նե ու թյան բա րե կեր պող և այդ կերպ` քա ղա
քակրթա կան կեն սա կարգ հաս տա տող նրա գոր ծու նե ու թյու նը ցու ցա նող հատ-
կան շա կան մի օ րի նակ է պատ մում Խո րե նա ցին: «Եվ աստ կո չե ցե ալ զվայ րե նի եկա-
մուտ ազգն, որ ի դաշ տին հիւ սի սոյ և որ զս տո րո տով մե ծի լե րինն Կաւ կա սոյ, և որ ի 
հո վիտս կամ ի ձորս եր կայ նա ձիգս խո րա ցե ալս, ի լեռ նէն որ զհա րա ւով` իջե ալ մինչ 
ի դաշ տա բե րանն մեծ. Պատ վեր տա լով զա ւա զա կու թիւն և զմար դա դա ւու թիւն 
ի բաց քե ցել յին քե անց, և հրա մա նաց և հար կաց ար քու նի հպա տակ լի նել. Որ պէս 
զի միւ սան գամ տե սե ալ զնո սա` առաջ նորդս և իշ խանս հան դերձ գե ղե ցիկ կար գօք 
հաս տա տես ցէ: Եվ ար ձա կէ զնո սա հան դերձ արամբք իմաստ նովք և վե րա կա ցուօք 
յիւր մէ»616 (ընդգծու մ նե րը – Ռ. Ք.):

 Վա ղար շա կը կար գում է «ի րա ւա րարս ի տանն ար քու նի, իրա ւա րարս և ի քա ղաքս 
և յա ւանս»617 և ար դա րու թյուն կա տա րել է օ րի նա դրում ամե նուր: Մարդ կային հա մա
կե ցու թյան սո ցիա լա կան կա ռու ցա կար գում և կոնկ րե տո րեն` քա ղա քա ցի նե րի ու 
գյու ղա ցի նե րի փոխ գոր ծու նե ու թյու նում, ը ստ իր ժա մա նա կին պատ կա նա վոր ը մբռ-
նում նե րի և, սա կայն, բուն նշա նա կե տում` հոգևորքաղա քակրթա կան ու բա րո
յա կան նշա նա կա լիու թյուն ունե ցող կա տա րու մի, օ րի նա դրում է «քա ղա քա ցե աց 

615 Նույն տեղում, էջ 110: 
616 Նույն տեղում, էջ 108-109:
617 Նույն տեղում, էջ 117:
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մարդ կան ար գոյ և պա տիւ լի նել առա վել քան գեղջ կաց. և գեղջ կաց պա տուել զքա-
ղա քա ցիս որ պէս զիշ խանս. և քա ղա քա ցե աց մի՛ կա րի առ գեղջ կօքն պեր ճա նալ, այլ 
եղ բայ րա բար վա րիլ, վասն բա րե կար գու թե ան և ան նա խան ձոտ կե նաց, որ 
է շի նու թե ան և խա ղա ղու թե ան կե նաց պատ ճառք. և որ ինչ նման այ սո ցիկ»618 
(ընդգծու մը – Ռ. Ք.):

 Հայոց նախ նյաց հե թա նո սա կան ժա մա նա կաշրջա նում Վա ղար շակ Ի մաս տու նի 
բա րե կար գու թյուն նե րի մեջ է ա կա նո րեն նշա նա կա լի է նաև այն, որ իր իսկ կող մից 
վերս տին հաս տա տյալ մե հե նա կան կար գե րի պայ ման նե րում, ի տար բե րու թյուն կուռ-
քե րի պաշ տա մուն քի, թույ լատ րում է իր թա գա դիր աս պետ, հրե ա կան ծա գու մով Շամ-
բատ Բա գրա տու նու̀  Ա ստ ծո նկատ մամբ հա վատն ու ը ստ այդմ` կեն ցա ղա վա րու թյու-
նը, ար գե լե լով միայն թլ պա տու թյու նը: «Եւ աղեր սե ալ որ ի Հրէիցն Շամ բա տայ Բա գա-
րատ, որ և թա գա դիր և աս պետ, հան դերձ հար կե ցու ցա նող բա նիւք, թո ղուլ զօ րէնս 
հրէ ու թե անն, և պաշ տել զկուռս. Զոր ոչ առե ալ յանձն` ը ստ կա մաց թո ղու զնա ար քայն 
Վա ղար շակ»619: Հա վա տի խնդրի նկատ մամբ իր այդ կերպ թույ լա տու կամ քով ու վե-
րա բեր մուն քով նա հայոց կյան քում կե նա գոր ծում է պե տա կա նո րեն հաս տա տա գրյալ 
քա ղա քակրթա կան է ա կան մի ձեռք բե րում ևս` հե թա նո սա կան ժա մա նա կաշրջա
նում ճշմա րիտ Ա ստ ծո նկատ մամբ հա վա տի կրո նա կան ազա տու թյան նա խա
դեպ ու սաղմ նա վո րում: 

Ա մե նա զար մա նա լին այն է, որ Վա ղար շակ Ի մաս տու նը, ը ստ Խո րե նա ցու այս 
դրվա գա պա տու մի, իր թա գա վո րու թյու նում օ ժտ ված լի նե լով ան սահ ման ու միա հե-
ծան իշ խա նու թյամբ և չու նե նա լով իր միա պե տա կան իշ խա նու թյան նկատ մամբ ներ-
գոր ծուն ոչ մի ստի պո ղա կան հար կադրվա ծու թյուն, ինչ պես որ այն առ կա էր այ լոց 
մեջ և ապա` իրա գործ վե լու էր նաև մարդ կու թյան հե տա գա կյան քում, մաս նա վո րա-
պես, Նոր Ժա մա նա կի ու Նո րա գույն շրջա նի Եվ րո պա կան քա ղա քա կան իրո ղու թյուն-
նե րում (օր. պառ լա մեն տի և շտատ նե րի ու դրան ցում` բնակ չու թյան խա վե րի ներ կա-
յա ցուց չա կան ժո ղո վի առ կա յու թյամբ) և ներ կա է ժա մա նա կա կից շրջա նում ևս` նա-
խա գա հա կան կա ռա վար ման ու ազ գային ժո ղո վի փոխ գոր ծու նե ու թյու նում, հենց 
ինքն է կա մե նում սահ մա նա փա կել, օ րեն քով սահ մա նա կար գել և ուղ ղոր դել իր 
իշ խա նու թյունն ու իր ինք նա կա մու թյան ան սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն
նե րը: Նա հաս տա տում է «…յի շե ցու ցա նողս եր կուս ի ձեռն գրոյ. Այլ ոմն զբա րի յի շո-
ղու թիւնս առնե լով, և այլ ոմն զվ րեժխնդրու թե անցն»620: Ա մե նայն ժա մա նակ նե րում` և՛ 
նախ կի նում, և՛ ար դի շրջա նում, պե տու թյան կա ռույ ցում վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն ունի 
չար ու անի րավ գոր ծե րի հա տուց ման` որ պես թե` «վ րեժխնդրու թյան», մա սին հի շեց-
նող օ րի նադրված պար տա կա նու թյամբ ու պա տաս խա նատ վու թյամբ օ ժտ ված կա ռու-
ցա տար րը և հենց ան ձինք, որոնք և̀  կա մա վոր հանձ նա ռու թյամբ ու հանձ նա րա րյալ 
պաշ տո նա տա րու թյամբ̀  կոչ ված են կե նա գոր ծե լու պե տա կա նու թյան այդ գոր ծա ռույ-

618 Նույն տեղում, էջ 117-118:
619 Նույն տեղում, էջ 117:
620 Նույն տեղում, էջ 117:
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թը: Եվ ազ գե րի ու ողջ մարդ կու թյան պատ մու թյու նից իմա նա լի է, որ այդ ան ձինք ի 
պաշ տո նե իսկ պար տա վո րյալ̀  հան ցա գործ ոմանց անի րավ գոր ծե րի մա սին հի շեց-
նել կայս րին, թա գա վո րին, փո խար քային, իշ խա նին կամ նա խա գա հին, չեն ունե-
ցել սկզբունքորեն երաշխավորված հնարավորություն` գուցե՞ ուղղակիորեն իրենց 
կյանքի, գուցե՞ իսկ աշխատանքի ու բնականոն կենսագոյության, այլ̀  ընդհակառակը, 
եր բեմն` իր բնա կա տե ղում, իր ըն տա նի քում ու իր աշ խա տա տե ղում բա րեն շա նակ կեն-
ցա ղա վա րու թյան վտանգ վա ծու թյան, զր կան քի ու աք սո րի, հե տա գա կյան քի ան ճար 
ու տան ջա լի հե ռան կա րի սպառնա լի քի: Այս խնդի րը որևոր չա փով ակ տուալ է նաև 
ժա մա նա կա կից պե տու թյուն նե րում հաս տա տյալ ը նդ հա նուր կեն սա կար գի պայ ման-
նե րում, որ տեղ անի րավ գոր ծե րի հա տուց ման` որ պես թե` պե տու թյան վրեժխնդրու-
թյան, պար տա կա նու թյուն ու պա տաս խա նատ վու թյուն ունեն ար դա րա դա տու թյան 
պե տա կան կա ռուց վածք նե րը և հենց դա տա խա զու թյունն ու գլ խա վոր դա տա խա զը, և 
ար դիա կան բա զում պե տու թյուն նե րի պա րա գա յում ան գամ` ի՞նչ կպա տա հի, եթե 
մի ոք̀  ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րը կամ գլ խա վոր դա տա խա զը, փոր ձի ի պաշ-
տո նե իսկ պար տա կան իր նա խա ձեռ նու թյամբ հի շեց նել հան ցա գործ ոմանց անի րավ 
գոր ծե րի մա սին նա խա գա հին, ըն դու նե լի կլի նի՞, արդյոք, վեր ջի նիս այդ հի շե ցու մը, 
թե՞ դիտ վե լով որ պես իր̀  նա խա գա հի նկատ մամբ «հանդգ նու թյուն»̀  առիթ ու պատ-
ճառ կն կատ վի աշ խա տան քից ազատ ման ու նաև հե տա գա յում աշ խա տան քով ապա-
հով վա ծու թյան հար ցում ան հաղ թա հա րե լի պատ նեշ նե րի ու հա լա ծանք նե րի: Ի սկ եթե 
պե տու թյու նում օ րի նա կարգ վա ծու թյամբ չկա անի րավ գոր ծե րի վրեժխնդիր հա տու-
ցում, կա՞, արդյոք, սկզբուն քո րեն ու հենց հպա տակ նե րի կամ քա ղա քա ցի նե րի տե սա-
կե տում այդ պի սի պե տու թյան ու իշ խա նու թյան նկատ մամբ իս կո րեն ար դա րու թյամբ 
իշ խա նա վար ման բնո րո շում: Այ նինչ, Վա ղար շակ Ի մաս տունն իր իշ խա նու թյու նում չու-
նե նա լով իրեն ի պաշ տո նե սահ մա նա փա կող որևի ցե հար կա դրանք, հենց ինքն էր կա-
մե նում, որ իրեն հի շեց նեն ամե նայն անի րավ գոր ծե րին պե տա կա նո րեն վրեժխնդիր 
հա տուց ման մա սին, և այս պի սի նպա տա կուղղ վա ծու թյամբ ու հենց սե փա կան նա խա-
ձեռ նու թյամբ, արդյոք, ո՞ւմ նա կվստա հեր ու կն շա նա կեր այդ պի սի պաշ տո նում` իր 
քմա հա ճու թյան ու կա մա յա կա նու թյան ամե նայն հնա րա վոր տա րու բե րում նե րին ուշա-
դրու թյամբ ակն դետ, շո ղո քորթ ու միշտ հա մա կամ, եսա սեր ու իշ խա նա տենչ, փոք րո-
գի ու վախ կոտ ոմն մե կին, թե՞ ազ նիվ ու ան կեղծ, ի սր տե ու ի մտաց ար դա րա սեր ու 
հենց ար դա րա դատ մե կին, որին և կա րող էր միայն վստա հել իր իսկ նա խա ձեռ նու-
թյան ճշմար տու թյամբ կա տա րու մը: 

Իսկ «բա րու հի շե ցու ցա նո ղը» պետք է իրեն հի շեց ներ հենց իրա վա րար ար դա
րու թյան ու մար դա սի րու թյան մա սին. «Եվ բար ւոյ յի շե ցու ցա նո ղին հրա ման տայ̀  
ի բար կու թե անն ար քայի և յա նի րաւ հրա մանս` յի շե ցու ցա նել զի րաւն և զմար դա սի-
րելն»621: Եվ բնա կա նա բար, իր սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ այդ պի սի հի շե ցու ցա-
նող իրեն կար գե լով, ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի հանձ նա ռու թյամբ ու բա րո յա կան 
պա տաս խա նատ վու թյամբ այդ իրա կա նաց նե լու հա մար նա կընտ րեր ան կեղ ծո րեն 

621 Նույն տեղում: 
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մար դա սեր ու ար դար և միշտ բա րին ի սիրտ ու ի միտ ունե ցող̀  ազն վու թյամբ նվի-
րյալ ան ձի, որ և չէր վա խե նա ու երկմ տի թա գա վո րի բար կու թյան ու անի րավ հրա-
մա նի ար ձակ ման պա հին մի ջամ տել ու հի շեց նել առաջ նա հեր թո րեն` գոր ծող օ րեն քով 
հաս տա տա գրյալ «ի րա վը» և նույ նիսկ «ի րավ»-ից ավե լին ու հենց առա վե լա գույ նը̀  
«մար դա սի րու թյու նը», հայոց կյան քում գործ նա կան իմաս տու թյան, նույնն է թե` 
բա րու լրու մի կա տա րե լու թյու նը կե նա գոր ծե լով «ար դա րու թյան» ու «մար դա սի րու-
թյան» իդե ա նե րով:

«Մար դա սի րու թյու նը» և «ար դա րու թյու նը» գործ նա կան իմաս տու թյան ներ քուստ 
երկ բա ժան, փոխ պա հան ջող ու հենց երկ միաս նա կան բա ղա դրա կազ մը ներ կա յաց-
նող իդե ա ներ են և այդ իդե ա նե րը հաս կա ցող ու հայ տո րո շող կա տե գո րիա ներ: Եվ 
մարդ կու թյան պատ մու թյու նից կա րե լի է նկա տել ու ամ րա գրել, որ մարդ կանց ազ գե
րի կյան քում «մար դա սի րու թյան» այս կամ այն չափ ը մբռն մամբ ու իրա գործ
մամբ` ստեղծ վում է մարդ կային «ար դա րու թյան» որո շա կի նոր մա տիվ հա մա
կարգ: Ի սկ «մար դա սի րու թյան» առա վել խո րը ը մբռն մամբ̀  փոխ վում է «ար դա րու-
թյան» պատ կե րա ցումն ու մարդ կանց կյան քի̀  բազ մա բո վան դակ իր չա փում նե րով 
հան դերձ կար գա վո րու թյա նը կոչ ված իրա վա կան հա մա կար գը: Մարդ կանց կյան քում 
«մար դա սի րու թյու նը»̀  իր լրու մի կա տա րե լու թյանն աճող հաս կաց ման ու իրա գործ-
ման ըն թաց քով, այն հիմ նա րար իդե ան ու գոր ծոնն է, որ և աճեց նում ու կա տա րե լա-
գոր ծում է կյան քում «տեղ գտած» կամ կա յա ցած «ար դա րու թյու նը» դե պի «աստ վա-
ծային ար դա րու թյուն», դե պի ար դա րու թյան լրու մի կա տա րե լու թյուն:

 Վա ղար շակ թա գա վորն ինք նահ րա ժար մամբ կեն սա կար գում էր հայոց կյան քը և 
իր ինք նու թյան ամե նայն ինք նա կամ` անձ նա հաճ ու կա մա յա ծին հնա րա վո րու թյուն-
նե րը իր թա գա վո րա կան իշ խա նու թյու նում սահ մա նա փա կում հետևյալ սկզբուն քային 
իդե ա նե րով` ա) «վ րեժխնդրու թյան»̀  որ պես անի րավ գոր ծե րի ար դար հա տուց ման, բ) 
ար դա րու թյամբ̀  «ի րա վի» և գ) «մար դա սի րու թյան», որոնք իրենց բա ցար ձակ իմաս-
տով աստ վա ծային ատ րի բուտ ներ են: Բա ցար ձակ իմաս տով հենց Ա ստ ված է, որ 
ար դար վրեժխնդրու թյամբ̀  հա տու ցում է չա րու թյուն ու անի րա վու թյուն գոր ծող նե րին, 
կա տա րյալ ար դար ու մար դա սեր է, իր բա րե րա րու թյամբ շնոր հե լով այդ ամե նը նաև 
մարդ կանց և իր իսկ պատ վի րան նե րով նրանց ինք նու թյունն ու կյան քը, ներ քինն ու 
ար տա քի նը կրթե լով ու ինք նա կա տա րե լա գործ ման կո չե լով առ աստ վա ծա նմանու-
թյուն` ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: Ա րդ̀  կա րե լի է նկա տել, որ Վա ղար շա կը լի նե լով 
ծա գու մով Պարթև Ար շա կու նի ու չլի նե լով հայ, այլ̀  օ տար, և իր տե րու թյու նը հաս տա-
տե լով Հա յաս տա նում ու իր հո գա ծու թյան ներ քո ունե նա լով ողջ հայոց ազ գը, սի րել է 
այդ եր կիրն ու ժո ղովր դին և կա մե ցել իր տե րու թյամբ հո գա ծու թյու նը և՛ նրանց, և՛ 
նրանց հետ հա մա կե ցու թյամբ այ լոց ու այդ կերպ` հենց ամեն քի նկատ մամբ իրա գոր-
ծել ոչ թե իր անձ նա հաճ կա մոք ու մտոք, այլ̀  սկզբուն քային իրենց բնու թյամբ ու բա-
ցար ձակ իմաս տով Ա ստ վա ծու թյա նը բնո րոշ առա քի նու թյուն նե րին` «ար դա րու թյանն» 
ու նույ նիսկ վեր ջի նիս հա մար հիմ նո րոշ̀  «մար դա սի րու թյա նը» են թա կար գյալ և այդ 
եր կու սով ևս առ իմաս տու թյուն կա տա րե լա գոր ծյալ կա մոք ու բա նա կա նու թյամբ: 
Այս պի սով, Վա ղար շակ Ի մաս տունն իր ինքնակամությունը զսպում` իրեն սահ
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մա նա փա կում, ուղ ղոր դում ու ճշմար տում էր աստ վա ծայի նով և կա մե նում ու 
կեն սա կար գում հայոց հա մա կե ցու թյունն այն պես, որ հայոց բո վան դակ կյան
քում ներ կայի ոչ թե իր ինք նա հաճ կա մա յա կա նու թյունն ու զուտ մարդ կայի նը, 
այլ̀  աստ վա ծայի նը և հենց աստ վա ծայի նով կա տա րե լա գոր ծյալ մարդ կայի նը` 
«մար դա սի րու թյունն» ու «ար դա րու թյու նը», որով և` մարդ կային ու նաև հայոց 
ինք նու թյա նը, կեն սա կեր պին ու մշա կույ թին հո գե կե ցույց ու կե նա րար իմաս
տու թյու նը` տե սա կան ու գործ նա կան բա րին ու բա րե կար գու թյու նը:

12. Ներ կա յաց ված մեկ նո րո շու մից կա րե լի է հաս կա նալ, որ Պատ մա հայրն իր 
պատ մու թյու նում ներ հյու սե լով Վա ղար շակ Ի մաս տու նի «ներ քի նում» ու «ար տա քի-
նում»̀  ինք նու թյու նում ու կեն սա գոր ծու նե ու թյու նում կեր պա ցյալ առա քի նու թյունն 
ու հենց հոգևո րու թյու նը հայտ նա ցու ցող իմաս տա պա տու մը, այն հղում է ոչ միայն 
ամե նայն իրեն ժա մա նա կա կից ու նաև հե տա գա սե րունդ նե րի իշ խա նա վոր նե րին ու 
ղե կա վար նե րին, պե տա կան իշ խա նու թյանն ու են թա կա կա ռույց նե րին, այլև ամե նայն 
ան ձանց, քան զի ամեն քը ունեն որևոր չա փով իրենց ան ձին ու հո գա ցու թյա նը են թա-
կա «տե րու թյուն» ու «տն տե սու թյուն»̀  իրենց մտա վոր, զգաց մուն քային ու կա մային և 
ցան կա կան նե րաշ խար հը, ինչ պես նաև մեր ձա վոր նե րի ու այ լոց հետ փոխ գոր ծու նե-
ու թյունն ու հա մա կե ցու թյու նը, որ և հնա րա վոր, ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի է կա-
տա րե լա գոր ծել ու բա րե կար գել «ար դա րու թյան» և ավե լին` այն իրե նով ներ կա տա րե-
լա գոր ծող ու միշտ առա ջա քայլ «մար դա սի րու թյան»̀  առ աստ վա ծա նմանու թյան, ը ստ 
մարդ կային կա րո ղու թյան, առինք նող ու վե րա կա տա րու մի հա սու ցա նող հոգևոր զգաց-
մունք նե րով, իդե ա նե րով ու իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րով: Խո րե նա ցու եր կում հայոց 
նախ նյաց այս որո շա կի կեն սադրվա գի իմաս տա պա տու մը, ան շուշտ, ուղ ղա կիո րեն 
վե րա բե րում է հայոց պե տա կա նու թյան ներ քին քա ղա քա կա նու թյա նը, և ուրեմն` ճշմա-
րիտ է ներ կա յաց վող մեկ նո րոշ ման մեջ իմաս տու թյան խոր հուր դի վե րա բե րու թյու նը 
իշ խա նա վոր նե րի, ղե կա վար նե րի նկատ մամբ դի տար կե լը, որ և հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում այդ կերպ մեկ նու թյան նկատ մամբ թյուրակարծությամբ մտա ծել ու նույ նիսկ 
բնո րո շել, թե դրա նում առա վե լա պես իրա գործ վել է քննա դա տու թյուն: Այս առն չու-
թյամբ նկա տենք, որ իմաս տա պա տու մի մեկ նո րոշ ման բուն նպա տա կը իմաս տու թյան 
խոր հուր դի բա ցո րո շումն է, իսկ «քննա դա տու թյուն» կար ծե ցյալ այդ դի տար կում նե րը 
պա տու մի ուղ ղա կի ու բա ռա ցի նշա նա կու թյամբ իսկ` առա վել դյու րին հաս կա ցում ըն-
ձե ռող խորհր դա ծու թյան ըն թաց քով որո շա կի մի ջաս տի ճա նային քայ լեր էին` իմաս տու-
թյան խոր հուրդն իր լրու մի կա տա րե լու թյամբ մեկ նո րո շե լու ճա նա պար հին: Եվ հի շենք, 
որ առա վել ճշմա րիտ է և վե րինն ու բուն հոգևո րը խոր հե լու հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում հեր մենև տի կայի ու կոնկ րետ էկ զե գե տի կայի հա մար Պ. Ռիկյո րի վե րոա սա-
ցյալ հիմ նո րոշ այն սկզբուն քը, ը ստ որի̀  քննա դա տու թյու նը հեր մենև տի կա յում և 
ուրեմն` նաև կոնկ րետ գի տա մեկ նու թյու նում հարկ է նե րա ռել որ պես հենց ինք
նաքննա դա տու թյուն: Քան զի ինք նաքննա դա տու թյամբ իսկ հնա րա վոր վող ու մեկ-
նար կող̀  «թյուր Ե ս» –ից ու հենց կան խա դա տու թյուն նե րից ինք նահ րա ժար մամբ 
է իրա գործ վում ճշմա րիտ մեկ նո րո շում, որում և (ի նչ պես Վա ղար շակ Ի մաս տու նի 
միաս նա կան` տե սա կան ու գործ նա կան կեն սօ րի նա կում և Պ. Ռիկյո րի հեր մենև տի-
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կայի հայե ցա կար գի զուտ տե սա կա նում)` իմա ցա հայ տե լի ու կե նա գոր ծե լի է իմաս
տու թյան խոր հուրդն իր այն լրու մի կա տա րե լու թյամբ, որ և հնա րա վոր է մարդ
կային կա րո ղու թյա նը և հենց ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի է մարդ կանց ազ գե
րի ու ողջ մարդ կու թյան ինք նու թյա նը, կյան քին ու մշա կույ թին: 

Արդ̀  ինչ պե՞ս հաս կա նալ ու իրա գոր ծել «ինք նաքննա դա տու թյունն» ու «թյուր Ե ս»-
ից հրա ժա րու մը կոնկ րետ այս իմաս տա պա տու մից մեկ նո րոշ վող իմաս տու թյան խոր-
հուր դի առն չու թյամբ, որով և հա սու լի նել այդ խոր հուր դի լրու մի կա տա րե լու թյա նը̀  
բուն հոգևոր ունի վեր սալ նշա նա կու թյա նը: Ար դարև, «գոր ծե րի հա տուց ման», 
«ար դա րու թյան» ու «մար դա սի րու թյան» ատ րի բուտ նե րը որ պես այդ պի սին` իրենց 
լրու մի կա տա րե լու թյան ան սահ մա նու թյամբ, ներ հա տուկ են Ա ստ ծուն` բա ցար ձակ, 
ան սահ ման ու հոգևոր է ու թյա նը, և ուրեմն` աստ վա ծա նմանու թյամբ արա րյալ ու հենց 
այդ կո չումն ու իս կու թյու նը իր ամե նայն կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար ունե ցող մարդ 
է ա կի ինք նու թյանն ու կյան քին ներ կա յա նում են իրենց ունի վեր սալ̀  բուն հոգևոր 
նշա նա կու թյամբ: Ի սկ դա նշա նա կում է, որ Խո րե նա ցու իմաս տա պա տու մից ուսա նե-
լի այս իմաս տու թյան խոր հուր դը̀  մեկ նու թյամբ ներ կա յաց վող իր նշա նա կա լիու թյան 
լրու մի կա տա րու մով, հարկ է տե սա նել, հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել իր բուն հոգևոր 
նշա նա կու թյամբ` ոչ միայն իշ խա նա վո րին ու ամե նաս տի ճան ղե կա վա րին, այլև յու-
րա քան չյուր մար դուն իր վե րա բե րու թյամբ: Հի րա վի, յու րա քան չյուր մարդ իր հոգևոր 
ու մտա վոր նե րաշ խար հում պետք է ունե նա վե րոն շյալ եռա տարր ու իր եռա կազ մու-
թյամբ միաս նա կան` մարդ կային կյան քում ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի, հո գե կե ցույց 
ու կե նա րար իմաս տու թյան ներկրթող ու կա տա րե լա գոր ծող̀  «իր անի րավ գոր ծե րի 
հա մար վրեժխնդիր հա տու ցու մը», «ար դա րու թյունը» և «մար դա սի րու թյու նը» «հի շե
ցու ցա նող» հոգևոր արթ նու թյու նը:

 Մտո վի զու գա հեռ ան ցկաց նե լով` կա րող ենք հի շել նաև դա րեր ան ց ս. Գրի գոր 
Նա րե կա ցու աղո թա մա տյա նում ևս ներ կայող այս հոգևոր արթ նու թյու նը: Ի նչ պես 
և ին քը̀  Նա րե կա ցին է գրում մարդ կային մեղ քով պատ ճա ռյալ̀  մարդ կային կե
նաց ող բեր գու թյու նը խոս տո վա նող իր մա տյա նում, ինքն իր մա տյա նով ինք նա
դատա խա զում է իր մեղ քե րը̀  իր հո գու և մարմ նի, զգա յա րան նե րի, մտաց, խորհր-
դոց ու գոր ծոց մե ղա վո րու թյա նն ի հա տու ցում` ամե նայն պա տիժ նե րի ար ժա նի տե-
սա նե լով իրեն, և մա տյա նը Ա ստ ծո ու մարդ կանց առաջ ներ կա յա նում է որ պես հենց 
ան խնա դա տա խազն իր մեղ քե րի: Եվ արդ̀  իր մտքի, հո գու, մարմ նի մեղ քե րի հա տու-
ցու մը̀  առա վել դժն դակ քան մարմ նա կան մա հը̀  հա վի տե նա կան, անօ րի նակ տան-
ջանքն ու կո րուստն է իր հո գու ու ան ձի, որ փո խա նակ աստ վա ծա սի րու թյան ու 
մար դա սի րու թյան, մարդ կային հո գու բնու թյանն օժ տյալ աստ վա ծային շնոր հի ու 
պատ վի րան նե րի ար դա րու թյան, մե ղոք ապա կա նու թյան, ան կեն դա նու թյան ու չգո-
յու թյան էր մատ նել իրեն` Ա ստ ծո հա րա զատ ներ կա յու թյամբ, լույ սով, ջեր մու թյամբ հո-
գե կե ցույց ու կեն դա նա րար կյան քից և հենց Ա ստ ծո հետ միու թյու նից: Եվ ահեղ Դա-
տաս տա նին` կյան քը բո լո րող հարց ման ու գոր ծե րի հա տուց ման պա հին` սր տի խոր-
հուրդ նե րում, մտքե րում, խոս քե րում, գոր ծե րում, բուն դի տա վո րու թյու նում ու նաև կա-
տա րու մի մեջ աստ վա ծա սի րու թյան ու մար դա սի րու թյան, և ը ստ այդմ` ար դա րու թյան 
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ու ողոր մու թյան պա կա սյալ յու ղով վա ռյալ աղոտ ու մա րող լույ սի ող բեր գու թյու նը̀  
հոգևոր արթ նու թյամբ դեռ այս կյան քում իմա ցյալ, Նա րե կա ցին աղո թում ու պա ղա-
տա նոք հայ ցում է Ա րա րիչ ու Տեր Ա ստ ծուց, որ Ինքն է միայն Դա տա վոր, ար դա րու-
թյամբ չդա տել, այլ̀  արար չա կան ու փրկ չա կան Իր ան չափ ու ան բավ սի րով ու հենց 
մար դա սի րու թյամբ, ան սահ ման ողոր մու թյամբ ու գթու թյամբ քա վու թյուն ու թո ղու-
թյուն շնոր հել իր մեղ քե րին և ար ժա նաց նել Իր հետ միու թյան` սքան չա նալ ու փա ռա-
բա նել Ա ստ ծուն ամե նայն հա վի տյան նե րում:

 Մով սես Խո րե նա ցու այս իմաս տա պա տու մից ուսյալ յու րա քան չյուր ոք կա րող է իր 
ինք նու թյա նը, կյան քին ու ստեղ ծա րար գոր ծու նե ու թյա նը մտա հայե լով` քննել ամե-
նայ նը և իրեն հարց նել̀  իր աստ վա ծա պատ կեր ու աստ վա ծա նման արա րյալ ան ձի 
կոչ մանն ու իս կու թյա նը հա մա պա տաս խան` իր բուն ու նախ ընտ րե լի «ա նե լի քին» 
արդյո՞ք նույ նա կան է նախ կի նում ու ներ կա յում իր կող մից «ար վա ծը»: Եվ յու րա քան-
չյուր ոք Վա ղար շա կի Ի մաս տու նի օ րի նա կով` իր նե րաշ խար հում «կյան քի գոր ծե-
րի հա տուց ման», «ար դա րու թյան», «մար դա սի րու թյան» հոգևոր զգաց մունք նե րի ու 
մտա հայեց վող իդե ա նե րի մշտա կա յու թյամբ ու «հի շեց նող» հոգևոր արթ նու թյամբ, 
կա րող է հա սու լի նել մարդ կային կյան քի «ի րաց կա ցու թյան» ճշմար տու թյանն ու բա-
րուն, ը ստ այդմ` ճշմար տել ու կե նա գոր ծել հո գե կե ցույց ու կե նա րար իր բուն «ա նե-
լի քը»̀  ի բա րե կար գու թյուն մարդ կային հոգևոր-քա ղա քակրթա կան ինք նու թյան, ը նդ-
հա նուր կեն սա կար գի, ազատ ը նտ րու թյամբ անձ նա վո րյալ կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի:

 Կա րե լի է նկա տել, որ Վա ղար շա կի Ի մաս տուն թա գա վո րի̀  օ տա րի և ոչ հա յազ գի ան-
ձի, և, սա կայն, հենց հայոց ինք նու թյան, ը նդ հա նուր կեն սա կար գի ու նաև անձ նա ցյալ 
կեն սա կեր պի, պատ մա մշա կույ թի նկատ մամբ իս կո րեն «մար դա սի րու թյան», ը ստ որի և̀  
«ար դա րու թյան» հոգևոր զգաց մունք նե րի ու իդե ա նե րի բուն դի տա վո րու թյամբ, կեր պա-
րան մամբ ու կա տա րու մով քա ղա քա կան-սո ցիա լա կան կա ռու ցա կարգ ման ու ը ստ ամե-
նայ նի հոգևոր-քա ղա քակրթա կան բա րե կարգ ման վե րա բե րյալ Մով սես Խո րե նա ցու այս 
իմաս տա պա տումը իր հո գե կե ցույց ու կե նա րար նշա նա կա լիու թյու նը կա րող է իմա ցա-
հայ տել ցե ղաս պա նու թյան և՛ ան ցյա լի, և՛ ներ կայի առն չու թյամբ̀  հա յազ գի ու օ տա րազ-
գի «ըն թեր ցա սէր» և իմաս տու թյան ու ամե նայն առա քի նու թյան, բա րե կար գու թյան «ու-
սում նա սէր» ըն թեր ցո ղին: Այն կա րող է ըն թեր ցել և՛ հայը̀  ուսա նե լով, թե ինչ պես օ տա
րը սի րեց հայոց ազ գին և «մար դա սի րու թյան» ու «ար դա րու թյան» նվի րա կան, 
մշտա կա ու հենց ան սա սան հոգևոր զգաց մունք նե րով ու իդե ա նե րով` կեն դա նի 
ներ կա յու թյան կո չե լով առա քի նի հոգևո րու թյամբ բո վան դա կյալ ազ գային պատ
մա մշա կույ թը` քա ղա քակրթա կան կեն սա կարգով կա ռու ցա կար գեց ու բա րե
կար գյալ հաս տա տեց ար դեն նաև հենց իրեն հայ րե նին. այն կա րող է ըն թեր ցել և՛ 
օ տա րը̀  ուսա նե լով թե ինչ պես լի նե լով օ տա րազ գի̀  կա րե լի է սի րել «այ լոց» և իր իշ
խա նու թյունն ու տի րու թյու նը «այ լոց» ու ամեն քի նկատ մամբ հաս կա նալ որ պես 
«մար դա սի րու թյան» գե րա կա յու թյամբ ու մշտա կա առաջ նոր դու թյամբ «ար դա րա
գործ» հո գա ծու թյուն` հնա րա վո րե լով, նպաս տա վո րե լով ու ապա հո վե լով մարդ
կանց ազ գե րի հո գե կե ցույց ու կե նա րար և այ սու̀  հոգևորքա ղա քակրթա կան հա
մա կե ցու թյամբ ինք նու թյամբ կե նա լը, այդ կերպ իսկ հա րա զա տա նա լով օ տա րին:
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 Կա րե լի է նկա տել, որ Վա ղար շակ թա գա վո րի̀  իր ինք նու թյու նից ու հենց «թյուր 
Ե ս»-ից հրա ժար վող կե ցո ղու թյամբ̀  իր կեն սաշ խար հին և այդ կեն սաշ խար հում` իրեն 
մտա հայե ցող իմաս տու թյան որո նու մին, իմա ցա հայ տու թյա նը և ապա` նաև կե նա-
գործ մա նը հա տուկ է «գո յու թե նա կան ու նպա տա կա բա նա կան ճշմար տու թյուն
նե րի» և այդ կերպ` «տե սա կա նի ու գործ նա կա նի», իմա` «ճշմար տու թյան ու բա
րու», «անհ րա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի իս կու թյան» միաս նու թյուն ներ հայ տող և 
հո գե կե ցույց ու կե նա րար իմաս տու թյան լրու մի կա տա րե լու թյան առինք նող 
զար մա նա լի մի որակ: Մով սես Խո րե նա ցին իր պատ մու թյան մեջ ամե նայն ժա մա-
նակ նե րի կյան քի գոր ծե րի ու հենց կար գա վո րու թյան մա սին խո սե լով և Տիգ րա նի, 
Վա ղար շակ Ի մաս տու նի ու այլոց հայոց մեծաց մա սին պատ մող դրվագ նե րում` հս տա-
կամ տո րեն ու բա ցո րոշ և այ լուստ` նե րան շա նա կո րեն նշում ու նկա տել է տա լիս մարդ-
կային քա ղա քակրթա կան ինք նու թյու նում, կյան քում ու մշա կույ թում կե նա գործ ման 
կոչ ված իմաս տու թյան` իր լրու մի կա տա րե լու թյանն ուղ ղոր դող ու «հա սու ցա նող» 
զույգ բա ղա դրա տար րե րը հայ տո րո շող̀  «մար դա սի րու թյան» և «ար դա րու թյան» կա-
տե գո րիա նե րը, որոն ցով և իրա գոր ծե լի է կոնկ րե տո րեն` հայոց ու ը նդ հան րա
պես` ամե նայն ազ գե րի ու ողջ մարդ կու թյան հո գե կե ցույց ու կե նա րար փոխ
վե րա բեր մուն քը, փոխ հա րա բե րու թյունն ու փոխ գոր ծո ղու թյու նը, միով բա
նիվ` քա ղա քակրթա կան կեն սա կարգն ու բո վան դակ կեն սա գոր ծու նե ու թյունն 
իր բա րե կար գու թյամբ:

3. Պատմումի վարդապետական եղանակը.  
պատմությունը որպես պատմում

«Պատ մու մի կո չումն ու իս կու թյու նը և հենց 
իս կա կան գո յու թյունն է` ի գիր հյու սել կյան քի 
եղե լումն իր իս կու թյան մեջ հաս կա նալ ըն ձե
ռող իմաստն ու իմաս տու թյու նը և «բան»ավո
րե լով իս կու թյու նը` լուծ վել ու ան հե տա նալ իրե
նով հա ղորդ վող ու ներ կա յա ցող «բան»ում:

 Պատ մու մը կոչ ված է ինք նան վի րու մի ու 
ինք նա զո հո ղու թյան պատմ վող «բան»ին»:

Ռ. Ք.

1.  Մով սես Խո րե նա ցու հայոց պատ մու թյունում պատ մու մի վար դա պե տա կան 
եղա նա կի հաս կաց ման ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման դի տա վո րու թյունն ունե ցող այս 
են թա վեր նա գրի առն չու թյամբ ևս կարևոր է նշել, որ Պատ մա հայ րը պատ մու թյան իր 
տե սու թյու նը և-կամ պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը ներ կա յաց նում է իր աշ խա տու-
թյան մեջ ոչ մեկ տեղ ու ամ փոփ, այլ̀  տեղ առ տեղ, զա նա զան է ջե րում սփռ ված` ուղ-
ղա կիո րեն և անուղ ղա կիո րեն շա րա դրե լով իր հե տա զո տու թյան դի տա վո րու թյու նը, 
խնդրո նյու թը, մո տե ցու մը, ձևա կեր պե լով նաև պատ մա կան ստույգ ճա նա չո ղու թյան 
ու գի տե լի քի սկզբունք ներ ու չա փո րո շիչ ներ: Այդ դեպ քում ինչ պե՞ս է հնա րա վոր մո-
տե նալ ու առա վել հուպ ան մի ջա կա նու թյան հա սա նել Խո րե նա ցու պատ մու մի կեր պի 
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ուսում նա սի րու թյան խնդրում և ստույգ ադեկ վա տու թյամբ հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել 
այն: Այդ հնարավորությունն ընձեռնվում է նրա երկում կերպարանյալ և, ըստ էության, 
ողջ շարադրանքում իր ամենայն բաղկացուցիչներով սփռյալ ներհյուսվածությամբ 
բովանդակյալ պատմագիտական հայեցակարգի հետևողական ու ներկարգավոր 
կուռ ամբողջականության շնորհիվ: 

Արդարև, նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի ամբողջական հաս կաց ման 
ու մեկ նա բա նու թյան հա մար էական է խորհր դա ծող քննու թյամբ ուսում նա սի րել ոչ 
միայն ուղ ղա կիո րեն աս վա ծը, այլև, ը ստ Ֆր. Շլայեր մա խե րի «ու նի վեր սալ հեր մենև-
տի կայի» տե սու թյան, աս ման կեր պը: Քան զի պատ մա գի տա կան ը նդ հա նուր հայե-
ցա կար գին առնչ վող գի տե լիք ներ կա է և հայտ նե լու հնա րա վո րու թյամբ` պա հյալ 
է ոչ միայն բա ռե րի, նա խա դա սու թյուն նե րի ու տեքս տե րի բուն իմաստ նե րում, այլև 
իմաս տային այդ միա վոր նե րի կա պակց ման ու ամ բող ջա կան իմաստ նե րի հյուս ման 
եղա նա կում` ան հա տա կան կեր պե րում և-կամ ը նդ հա նուր կար գե րում:

 Մով սես Խո րե նա ցու եր կի ու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի հա մար կարևո րե-
լով ու հենց իրա գոր ծե լով շլայեր մա խե րյան այս մո տե ցու մը, դրա հետ մեկ տեղ ան հրա-
ժեշտ եմ գտնում ամ րա գրել, որ սույն մե նա գրու թյու նում խնդրի լուծ մանն ուղ ղորդ ված 
մո տե ցումն է ա պես տար բեր է և ամ բող ջա կան իր որ պի սու թյամբ չի նույ նա նում Ֆր. 
Շլայեր մա խե րի և ժա մա նա կա կից հեր մենև տի կայի մյուս տե սա բան նե րի̀  Վ. Դիլ թայի, 
Հ.-Գ. Գա դա մե րի, Պ. Ռիկյո րի, ինչ պես նաև փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի հա-
մար է ա կա նո րեն նշա նա կա լի̀  Մ. Հայ դե գե րի «հեր մենև տի կա կան ֆե նո մե նո լո գիայի» 
տե սա կետ նե րին և, ինչ պես ար դեն աս վել է, նկա տի ունի նրանց հայե ցա կար գե րի և 
դրան ցում մշակ ված մո տե ցում նե րի փոխլ րաց չա կա նու թյամբ ճշգրտ ված ու հա մա-
հյուս-ամ բող ջա կան տե սա կետ: Աս վել է նաև, որ ը ստ Շլայեր մա խե րի հեր մենև տի կայի 
հայե ցա կար գի, հաս կաց ման բուն իդե ան և ը ստ այդմ` նպա տա կը հե ղի նա կի ան հա
տա կա նու թյան հաս կա ցումն է և տեքս տը հաս կա նալ̀  կն շա նա կի ուղ ղորդ վել հաս-
կաց ման բուն նշա նա կե տին` հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել այն իմաս տը, որը տեքս
տում նկա տի ուներ հե ղի նա կը: Ը նդ որում, քննա կան իր հաս կաց ման մեջ ը նդ գր-
կե լով ստեղ ծա գոր ծու թյան հան գա մանք նե րի, գոր ծոն նե րի ու ազ դակ նե րի և հենց քե
րա կա նա կան ու հո գե բա նա կան հաս կաց ման խնդրա կար գը և, այդ պի սով, մտո վի 
քննե լով նաև այն, ին չը կա րող էր և չգի տակց ված լի նել հե ղի նա կի կող մից, հեր մենև-
տը հնա րա վո րու թյուն ունի հաս կա նալ հե ղի նա կին ավե լի լավ, քան նա ինքն է իրեն 
մատ չե լի ու առ ձեռն հնա րա վո րու թյամբ իրեն հաս կա ցել: Ը ստ Շլայերմախերի, եր կի 
ու հե ղի նա կային մտքի ուսում նա սի րու թյան բո վան դակ խնդրա կար գում հեր մենև տի-
կայի խնդի րը տեքս տից իմա նա լի իս կու թյան բա ցա հայ տու մը չէ, որը հին հունական 
փիլիսոփայությունում սոկրատյան երկխոսությունների ներքին կառուցակարգով` 
«իսկության հայտուղի» բանաձևյալ ու անդր ի վեր «զկնեացս» ավանդյալ դիա
լեկ տի կայի խնդիրն է` հետևո ղա կան հար ցե րի հա ջոր դա կա նու թյամբ կազ մա կեր պել 
իս կու թյանն ուղ ղորդ ված որո նում և ներ քուստ հետևո ղա կա նու թյամբ փոխ պա հան ջող 
հար ցու պա տաս խա նային այդ քննու թյան ար դյուն քում` հա սու լի նել ու բա ցա հայ տել 
իս կու թյուն: Կա րե լի է հա մա ձայ նել կամ չհա մա ձայ նել Շլայեր մա խե րի այս տե սա կե տի 
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հետ, սա կայն նախ ընտ րե լի է նաև հաս կա նալ հեր մենև տի կայի բուն խնդրի այդ կերպ 
հատ կո րոշ ման նրա հիմ քերն ու դի տա վո րու թյու նը: Նա որ պես Պլա տո նի թարգ մա նիչ 
ու Հե գե լի ժա մա նա կա կից` դիա լեկ տի կան հաս կա նա լով որ պես իս կու թյու նը բա ցո րո-
շող ներ քուստ հետևո ղա կան հար ցու պա տաս խա նային ուղի, դի տում էր այն որ պես 
փի լի սո փա յա կան ուրույն գի տա կարգ և հենց փի լի սո փա յու թյան բուն է ու թյուն: Բնա-
կա նա բար, նա հեր մենև տի կայի խնդրա կար գը սահ մա նում էր̀  հս տակ տա րան ջա տե-
լով դիա լեկ տի կայի խնդրա կար գից: Ը ստ Շլայեր մա խե րի, հեր մենև տի կայի խնդիրն 
այլ է` ուսում նա սի րել եր կում և-կամ եր կով աս վա ծի ու նաև աս ման կեր պի̀  հո գե-
բա նա կան ու տեխ նի կա կան առանձ նա հատ կու թյուն ներ բա ցա հայ տող ամե նայն բա-
ղա դրա տար րե րի ու այդ թվում` նաև հենց ոճի որ պի սու թյու նը, որոն ցում և̀  առա վե-
լու թյամբ իրա գործ վում ու հենց ար տա հայտ ված է հե ղի նա կի ան հա տա կա նու թյու նը: 
Հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման յու րո վիու թյան բա ցա հայտ մանն ուղ ղորդ ված քննու-
թյամբ է, որ կյան քում ու մշա կույ թում իրա գործ վող ամե նայն հաս կա ցում, ը ստ շլայեր-
մա խե րյան հեր մենև տի կա յում իմա ցյալ նրա կոչ ման և ուրեմն` դի տա վո րու թյան ու 
ը ստ այդմ` կեր պա րա նման ու կա տա րու մի, հնա րա վո րու թյուն է ունե նում վե րըն թա նալ 
ու նույ նա նալ մտա հայեց վող և հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման նշա նա կետ բա ցո րոշ վող 
իդե ային` հե ղի նա կի ան հա տա կա նու թյան բա ցա հայտ մա նը:

Ֆր. Շլայեր մա խե րի, Վ. Դիլ թայի, Գ. Շպե տի, Մ. Հայ դե գե րի, Հ.-Գ. Գա դա մե րի ու Պ. 
Ռիկյո րի հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գե րի բո լոր է ա կան այն գա ղա փար նե րի ման-
րա մասն ներ կա յա ցու մը, որոնք որոշ ճշգր տում նե րով սկզբուն քո րեն չեն հա կա սում 
մի մյանց, այլ̀  իրենց փոխլ րաց չա կա նու թյամբ բա ցա հայ տում են հեր մենև տի կան որ
պես իս կու թյան լրու մի առա վել ամ բող ջա կա նու թյան ու կա տա րե լու թյան դի
տա վո րու թյուն, կեր պա րա նում ու կա տա րում ունե ցող հաս կաց ման ու մեկ նո
րոշ ման տե սու թյուն ու գի տա կարգ, դի տե լով մեկ այլ մե նա գրու թյան խնդրա կարգ 
ու աստ ման րա մաս նո րեն չբա ցո րո շե լով, է ա կան եմ գտնում ամ րա գրել, որ փի լի սո-
փա յա կան հեր մենև տի կա յում հաս կաց ման բուն իդե ան և ը ստ այդ իդե այի̀  հաս կաց-
ման կո չումն ու իս կու թյու նը առա վել ամ բող ջա կա նու թյամբ են տես նում ու բա ցո րո շում 
Հ.-Գ. Գա դա մերն ու Պ. Ռիկյո րը: Ը ստ Գա դա մե րի փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի 
հայե ցա կար գի, հաս կա ցան բուն խնդրա կար գը չի սպառ վում մտքի ար տա հայտ-
ման` աս ման կամ պատ մու մի կեր պի ուսում նա սի րու թյամբ: Հաս կաց ման կո չումն է` 
հաս կա նալ և՛ բուն իս կու թյու նը, և՛ այդ իս կու թյու նը բա ցո րո շող ու ներ կա յու թյան մեջ 
հաս տա տող̀  մտա ծու մի, աս ման, գր ման և հենց պատ մու մի կեր պը: Ի րա գոր ծե լով 
հեր մենև տի կայի քննա կան ինք նա հաս կա ցում և ար դյուն քում` նրա կո չումն ու իս կու-
թյու նը վե րաի մաս տա վո րող կա տա րու մը բա ցո րո շե լով որ պես փի լի սո փա յու թյուն, 
Գա դա մերն իր փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գում է նե րընդգր կում 
նաև դիա լեկ տի կան, ին չը սկզբուն քո րեն առանձ նաց նում էր հեր մենև տի կայից Շլայեր-
մա խե րը̀  հեր մենև տի կան սահ մա նե լով ու բա ցո րո շե լով որ պես ան հա տա կա նու թյան 
հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան ար վես տի փի լի սո փա յա կան տե սու թյուն: Հեր մենև-
տի կայի այս եր կու հայե ցա կար գե րի բո վան դա կային` ներ քուստ փոխլ րաց չա կան 
բնույ թի փոխ հա րա բե րակ ցու թյան այսչափ հա մա ռոտ բա ցո րոշ մամբ̀  կա րե լի է ար-
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դեն նկա տել, որ սույն մե նա գրու թյու նում կի րառ վող «իս կու թյան հեր մենև տի կայի»,  
որին հենադրությամբ և ներկատարելագործյալ «իմաստության հերմենևտիկայի» 
հայե ցա կար գը̀  իս կու թյան (և իսկությունը հայտող իմաստության) լրի վու թյու
նը նկա տի ունե ցող ամ բող ջա կան խնդրա կարգ սահ մա նող ու մո տե ցում իրա
գոր ծող և այդ կերպ` հեր մենև տի կան ստույգ որ պես գի տա կարգ կա յաց նող ու 
կա տա րե լա գոր ծող միահյուս տե սու թյու նը, հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում առա-
վել ճշգրիտ մո տե նալ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում բուն 
պատ մե լիք իս կու թյան և պատ մու մի կեր պի փոխ հա րա բե րակ ցու թյան հար ցին:

2. Ը նդ հան րա պես` ամե նայն պատ մու թյուն և կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա-
ցու հայոց պատ մու թյու նը ևս որ պես այդ պի սին է աց նում է ոչ միայն բուն պատմ վո
ղը, այլև պատ մու մի կերպը: Եվ ինչ պես պատմ վո ղը, այն պես և պատ մու մի կերպը 
ան նպա տակ կամ ինք նան պա տակ չէ622: Աս վեց, որ Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն 
Հայոց» եր կը նպա տա կա բա նա կան (թե լե ո լո գիա կան) պատ մու թյուն է, և նպա տա-
կային բնույթն աշ խա տու թյան մեջ ներ կա է երկ միաս նու թյամբ̀  որ պես պատ մու մի 
եղա նա կի և պատ մե լի քի (ու նաև պատմ վա ծի, պատմ վո ղի) բա նո րոշ դի տա վո-
րու թյուն: Եվ է ա կան է ը նդ գծել, որ պատ մե լի քի ու պատ մու մի կեր պի է ա կան առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը մի մյան ցից ան կախ չեն: Եր կում ներ կա «պատմելիքի» (կամ 
«պատմվողի») նշանակալիության և դրան ադեկվատությամբ̀  «պատ մու մի» վար դա-
պե տա կան եղա նա կի նպա տա կայ նու թյան ներ քին փոխ կար գա վո րող կա պակց վա ծու-
թյամբ հյուս ված է «Պատ մու թիւն Հայոց»-ի ողջ բո վան դա կու թյու նը: 

Մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի առն չու թյամբ մարդ կային ինք նու թյա նը, կեն սա կեր-
պին ու մշա կույ թին հղված և ըն թերց ման ներ կա յում պատմ վող իդե ան և ուրեմն` 
պա տու մի մեջ հենց սկզբուն քո րեն դի տա վո րյալ (իմա` մտահայեցյալ ու նկա
տա ռյալ) «բա նը» ամե նայն «ի րաց և գոր ծոց» իս կու թյու նը հայ տող իմաստն 
ու իմաս տու թյան խոր հուրդն է` տե սա կան ու գործ նա կան: Մով սես Խո րե նա ցու 
եր կում ու նրա նում բո վան դա կյալ պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում, ինչ պես ար-
դեն «Պատ մու թյան դի տա վո րու թյու նը» են թա վեր նա գրում աս վել է, պատ մու թյու
նը գո յու թյուն ունի մարդ կային ինք նու թյանն առ իմաս տու թյուն ու ազա տու
թյուն հո գե, կեն սա խրա տա կան ու կրթա կան կոչ մամբ և իս կու թյամբ: Ա ստ` 
Մով սես Խո րե նա ցու «ինչ պես» պատ մու մի առն չու թյամբ ևս ան հրա ժեշտ է կրկ նել, որ 
պատ մու թյան գո յու թյան վե րո բե րյալ բնո րո շումն իր նշա նա կու թյան մեջ ներ կա յա-
նում է ոչ որ պես սոսկ գո յու թե նա կան ճշմար տու թյուն, այլև նախ ընտ րե լի ու հենց 
նպա տա կա բա նա կան ճշմար տու թյուն: Քան զի հայտ նի են նաև պատ մու թյուն ներ, 
որոնք եր բեմն` մա սամբ և եր բեմն` առա վե լա բար կա յա ցել են պատ մու թյան բուն կոչ-
մանն ան հա մա պա տաս խան և ուրեմն` պատ մու թյան անիս կա կան գո յու թյամբ: Պատ-
մու թյու նը̀  և՛ պատ մե լի քը, և՛ պատ մու մի կեր պը, իր իս կա կան գո յու թյան մեջ կա յաց-
նող նպա տա կա բա նա կան ճշմար տու թյան առա վել բա ցո րոշ մամբ̀  կա րող ենք աստ 
ևս կրկ նո րո շել, որ ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյունն ան հրա ժեշ տու թյամբ 

622 Հմմտ. Խրլոպյան Գ. Տ., Հայ սոցիալական իմաստասիրության պատմություն, Եր., 1978, էջ 236:
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ու հենց նախ ընտ րե լիո րեն պի տո յա կա նու թյամբ գո յու թյուն ունի և պե՛տք է գո
յու թյուն ունե նա մարդ կային ինք նու թյանն առ իմաս տու թյուն ու ազա տու թյուն 
հո գե, կեն սա խրա տա կան ու կրթա կան կոչ մամբ և իս կու թյամբ: Պատ մու թյան 
գո յու թյան կո չու մի ու իս կու թյան այս առանձ նա հատ կու թյամբ պայ մա նա վոր վում ու 
սկզբուն քո րեն բնո րո շե լի է դառնում Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա-
կար գի և դրա նում նաև պատ մու մի բուն նշա նա կե տը և առ այն ուղե կո չող ու պատ մու-
մի որ պի սու թյու նը կազ մա կեր պող սկզբուն քը:

 Վե րո բե րյալ մտքի բա նաձևն առա վել հս տակ է ար տա հայ տում Խո րե նա ցու պատ-
մու թյան առնչ վա ծու թյու նը̀  հե նա դրու թյունն ու նպա տա կա մի տու թյու նը, գործ նա
կան իմաս տու թյա նը: Ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան և հենց հայոց պատ մու թյան 
որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը մարդ կային ու նաև հայ ինք նու թյան, կյան քի ու 
մշա կույ թի որ պես այդ պի սին և ուրեմն` նաև առ իմաս տու թյուն կա տա րե լա
գործ վող ու բա րե կարգ գո յու թյան նկատ մամբ բո լոր ժա մա նակ նե րում և հենց 
սկզբուն քո րեն բա ցա հայ տե լի է ոչ միայն պատ մա ճա նա չո ղա կան զուտ տե սա կան 
հե տաքրք րու թյամբ և ը ստ այդմ` աշ խար հի ու մարդ կային կյան քի եղե լու թյուն նե րի 
«ի՞նչ» և «ինչ պե՞ս» որ պի սու թյան ճշմար տու թյամբ, որոն ցում և̀  կե նա գոր ծյալ տե-
սա կան իմաս տու թյամբ, այլև հենց գործ նա կան իմաս տու թյամբ և որ պես այդ պի սին` 
պատ մու թյան բա րո յա կան նշա նա կա լիու թյամբ: Եվ այս առն չու թյամբ կա րե լի է 
վերստին հի շատակել հայտ նի միջ նա դա րա գետ Ա. Գուրևի չի սկզբուն քային բնո րո-
շու մը. «Ան շուշտ, պատ մու թյու նը հա րում է բա րո յա կան գի տու թյուն նե րին…»623: Եվ 
պատ մա գի տա կան կամ պատ մա փի լի սո փա յա կան խորհր դա ծու թյուն նե րում հնա րա-
վոր, ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի է դառնում այդ բնո րոշ ման բա նաձևում միա նա լով 
ու նաև լրաց նե լով Ա. Գուրևի չին ասել, որ ոչ միայն էմ պի րիկ պատ մու թյու նը, այլև նրա 
ինք նա հաս կաց ման կո չումն ու իս կու թյու նը իրե նում որ պես դի տա վո րու թյուն, կեր պա-
րա նում ու կա տա րում ունե ցող տե սա կան պատ մու թյու նը ևս, ուս տի և̀  տե սա կա նի ու 
գործ նա կա նի երկ միաս նու թյուն ներ կա յա ցող պատ մա գի տու թյու նը̀  իր ամ բող ջա կան 
լրու մի կա տա րե լու թյամբ, պետք է դա սել բա րո յա կան գի տու թյուն նե րի շար քում:

3.  Մարդ կու թյան կյան քում պատ մու թյու նը և նրա իմաս տա վո րումն ու արժևո րու մը 
կյան քի է կոչ վում` հնա րա վոր վում ու հենց ներ կա դառնում պատ մու թյան բուն կա տա-
րու մի̀  հենց պատ մու մի շնոր հիվ, պատ մե լի քին ադեկ վատ պատ մու մի եղա նա կի պա-
րա գա յում: Ի նչ պես և բա ցո րոշ վեց «Պատ մու թյան գո յու թյու նը…» են թա վեր նա գրում, 
պատ մու թյու նը «ա սուն» եղե լու թյուն նե րում հիմ նա ցյալ̀  սկզբուն քո րեն գո յու թյուն ունի 
միայն որ պես պո տեն ցիա` հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ մամբ նաև պատ մումի են թա-
կա: Բայց և սկզբուն քո րեն չկա դեռևս պատ մու թյուն, որ պես իրա գործ վա ծու թյուն, 
առանց իր պատ մու մի ու հենց պատմ վա ծու թյան, որում և̀  եղե լու թյուն նե րի իս կու թյու նը 
հայ տող̀  պատ մա հե տա զո տու թյամբ ար դեն հաս կա ցյալ իմաս տի ու իմաս տու թյան խոր-
հուր դի մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման:  Պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին իր գո յու թյամբ  
կա յա նում է իր առար կայով (ին չը ան տիկ շրջա նում ու նաև միջ նա դա րում ասում են` 

623 Гуревич А. Я., Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства, М., 1990, с. 7.
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«են թա կայով») և կա տա րու մով: Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան կա տա րու մը, 
որում և̀  անե լի քը, իր առար կայի ու որ պես այդ պի սին` հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե
լու թյուն նե րի հաս կա ցումն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շումն է: Ը նդ որում, հաս կա ցու մը 
ներ կա է պատ մու թյան հե տա զո տա կան փու լում, իսկ այ նու հետև բուն պատ մու մի ու 
այ լոց հա ղորդ ման փու լում իրա գործ վում է ար դեն հաս կա ցյա լի մեկ նո ղա բար բա ցո-
րո շում: Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյան կա տա րու մը «ի րաց և գոր ծոց»̀  իրենց 
ժա մա նա կա տե ղում (պա տահ ման ժա մա նա կում ու տե ղում) որ պես այդ պի սին եղե լու-
թյան «զո րու թե ան»` որ պես «ի՞նչ» լի նե լու թյան և «կար գի», այ սինքն` «ինչ պե՞ս» լի նե-
լու թյան (պատ ճա ռով ու նշա նա կա լի հետևան քով հան դերձ) հաս կա ցումն ու պա տու մա-
կերպ շա րա դրան քով` մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ ներ կա յա ցումն է:

 Պատ մու թյու նը, որ պես մարդ կու թյան ու կոնկ րե տո րեն հայոց կյան քի է ա կան եղե-
լու թյու նում ճշմար տու թյան ու բա րու տե սա կան իմա ցու թյուն, կյան քի է կոչ վում, 
իրա գործ վում ու նաև ըն թեր ցող նե րին ներ կա յա նում` այս կյան քում մարդ կային ինք-
նու թյու նում, կեն սա կեր պում ու մշա կույ թում ամե նայն բա րյաց կե նա գործ մանն ու այդ-
կերպ` գործ նա կան իմաս տու թյանն իր նպա տա կա մի տու թյամբ: Թեև պատ մու թյան ու 
իր բաղ կա ցու ցիչ նե րի̀  պատ մե լի քի ու պատ մու մի, բուն նշա նա կե տը և առ այն ուղե-
կո չող ու պատ մու մի որ պի սու թյու նը կազ մա կեր պող որո շիչ սկզբուն քը գործ նա կան 
իմաս տու թյունն է` ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի նե րաշ խար հի ու ար տա քին 
կեն սա կեր պի̀  առ իմաս տու թյուն ներ կա տա րե լա գոր ծու մը, որին և, որ պես մի ջոց, են-
թա կարգ ված է կյան քի եղե լու թյուն նե րի իս կու թյան տե սա կան իմա ցու թյու նը, այ-
նուա մե նայ նիվ, բուն պատ մու մը ներ կա յա նում է որ պես պատ մու թյան տե սա կան 
կա տա րում: Պատ մու թյան տե սա կան կա տա րու մը նշա նա կա լի եղե լու թյուն նե րի իս
կու թյան հաս կա ցումն ու մեկ նո ղա բար բա ցա հայտ մամբ ներ կա յա ցումն է բա-
նա վոր̀  որ պես պատ մա սա ցու թյուն և-կամ գրա վոր̀  որ պես պատ մա գրու թյուն: Եվ մե-
նա գրու թյան սույն են թա վեր նա գրում հեր մենև տի կա կան խորհր դա ծու թյան «բա նը» 
Մով սես Խո րե նա ցու եր կում, որում և կեր պա ցյալ ու բո վան դա կյալ պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գում, պատ մու թյան հենց տե սա կան կա տա րումն է` ներկայանալով 
որպես Պատմահոր «պատմումի վարդապետական եղանակի» մեկնորոշում:  

4. Ա ստ` է ա կան է նաև հար ցա դրել ու բա ցո րո շել, թե` ինչ պի սի՞ պատ մումն է, որ 
կա րող է ներ կա յա նալ որ պես պատ մու թյան կոչ ման ու իս կու թյան կա տա րում և 
ուրեմն` լի նել պատ մու թյան իս կա կան կա տա րում: Պատ մու թյան որ պես այդ պի սին 
գո յու թյու նը, իր հնա րա վոր զա նա զա նու թյուն նե րով հան դերձ, կա յա նում է ը ստ իր կոչ-
ման և ուրեմն` ը ստ իր իս կու թյան, եթե պատ մու թյու նը հիմ նա դրող և-կամ կե նա գոր-
ծող դի տա վո րու թյու նը չի մնում որ պես սոսկ ան կա տար դի տա վո րու թյուն, այլ̀  ճշմար-
տու թյամբ հաս նում է իր իսկ կա տա րու մին: Ահավասիկ, պատմությունը կա րող է 
կա յա նալ որ պես այդ պի սին իր իս կա կան գո յու թյամբ, եթե պատ մու թյան իմա ցյալ կո-
չու մը ներ կա յա ցյալ է դի տա վո րու թյու նում, իմա` պատ մու թյան իդե այի տե սա նու թյու-
նում, և ան հրա ժեշտ ու սկզբուն քո րեն նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ իրա գործ վել 
է «ըստ դի տա վո րու թյան` պատ մու թյան կա տա րու մը»:



432      Գլուխ 3. Պատմության իդեայի կերպարանումն ու կատարումը ...

 Նե րա ծու թյու նում կան խա սա ցու թյամբ և աստ` ուսում նա սի րու թյան ար դյուն-
քով հնա րա վո րու թյուն ունենք ամ րա գրել, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գում ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ է պատ
մու թյան կա տա րու մի հա մա պա տաս խա նու թյունն իր դի տա վո րու թյա նը: Նրա 
պատ մա կան եր կում և՛ պատ մե լի քի ը նտ րու թյու նը (պատ մու թյան բո վան դա կու թյու նը), 
և՛ պատ մու մը (պատ մու թյան հյուս ման եղա նա կը) ուղղ ված են դի տա վո րու թյան կա-
տա րու մին: Նրա եր կում պատ մու մի եղա նա կի կազ մա կեր պու մը ևս, սկզբուն քային և 
հենց հայե ցա կար գային իր լուծ մամբ, ամենևին էլ պա տա հա կան չէ` ան կախ պատմ-
վող «բան»-ից: Պատ մու մի եղա նա կը կա մա յա ծին ու ինք նա կամ և զուտ սուբյեկ տիվ չէ` 
«ոչ ինչ կա մաց մտա ծա կան և ոչ ինչ ան պատ շաճ ի սմա յօ րի նե լով բան»624, այլ̀  ը նդ-
հա կա ռա կը, կազ մա կերպ ված է «պատ մե լի քով ներ կա յու թյան մատ չող իս կու թյանն ու 
իմաս տու թյան խորհր դին հա մա պա տաս խան, այն «յան դի ման կա ցու ցա նե լով»625 «ըն-
թեր ցա սէր» ու իմաս տու թյան «ու սում նա սէր» մարդ կային հո գուն ու մտքին:

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան ևկամ պատ մա փի լի սո փա յու
թյան հայե ցա կար գում ը նդ հան րա պես` պատ մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` հայոց 
պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին կա յա նում է որ չափ պատ մե լի քի, այն չափ և` 
պատ մե լի քին հա մա պա տաս խան պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կի որ
պի սու թյամբ: Աս վա ծը ներ հա տուկ լի նե լով նրա հայե ցա կար գին ու բնո րո շե լով այն, 
նաև սկզբուն քո րեն ունի վեր սալ է` որ պես պատ մու թյան գո յու թյան նախ ընտ րե լի պի-
տո յա կա նու թյուն: Ա վե լին` նրա հայե ցա կար գին հա տուկ է և այն բնո րո շե լով` որ պես 
ունի վեր սալ է ներ կա յա նում նաև այն, որ պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին կե նա
գործ վում է իր իմա ցյալ կոչ մա նը հա մա պա տաս խան դի տա վո րու թյամբ, ը ստ 
այդմ` կեր պա րան մամբ ու կա տա րու մով: Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան հայե-
ցա կար գային ու հիմ նա րար այս սկզբուն քը պատ մու թյան որ պես այդ պի սին կա յաց-
ման հա մար իր ան հրա ժեշ տու թյամբ ու նաև նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ̀  իրա-
վամբ լի նե լով ունի վեր սալ, այ նուա մե նայ նիվ, չի նշա նա կում, որ մշա կույ թի պատ մու-
թյան մեջ երբևէ և գու ցե առա վել չա փով չեն եղել այն պի սի պատ մու թյուն ներ, որոնց 
հյու սու մը չի իրա գործ վել պատ մու թյան կոչ մա նը հա մա պա տաս խան դի տա վո րու-
թյամբ, ը ստ այդմ` կեր պա րան մամբ ու կա տա րու մով:

 Պատ մա հոր պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գին ներ հա տուկ ու նաև ունի վեր սալ 
այդ սկզբունքն իր նշա նա կա լիու թյունն է բա ցա հայ տում նաև պատ մու թյան հե տա զո
տու թյան` հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան պրակ տի կա յում: Այդ սկզբուն քի և՛ ան-
հրա ժեշ տու թյամբ, և՛ նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ ունի վեր սա լու թյու նը և դրան 
հա կա ռակ` տեքս տա մշա կու թային ավան դու թյու նում բա զում պատ մու թյուն նե րի̀  այդ 
սկզբուն քին ոչ ը ստ ամե նայ նի հա մա պա տաս խա նու թյամբ առ կա յու թյու նը կն շա նա կի, 
որ «պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի ու հենց 
իմաս տու թյան խոր հուր դի բա ցո րո շու մը» որ պես իր խորհր դա ծու թյան խնդրա կարգ 

624 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 57:
625 Նույն տեղում, էջ 7, 45:
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ինք նա հաս կա ցող պատ մա գի տու թյունն ու պատ մա փի լի սո փա յու թյու նը դրա լուծ մա նը 
հա սու լի նե լու հա մար ունեն մեթոդաբանական հե տաքր քիր այդ հնա րա վո րու թյու նը̀  
բա ցա հայ տել բո լոր այդ պատ մու թյուն նե րի զա նա զա նա կերպ գո յու թյու նը կե նա գոր-
ծող դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նման ու կա տա րու մի իս կու թյու նը, որում և̀  մարդ
կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի բա րե կարգ գո յու թյան հա մար կե նա
րար բա րեն շա նա կու թյան տե սա կե տից` պատ մու թյան նախ ընտ րե լի կոչ մանն ու 
դի տա վո րու թյա նը հա մա պա տաս խան և-կամ ան հա մա պա տաս խան դրանց կեր պա-
րա նումն ու կա տա րու մը: 

Ա հա վա սիկ, Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան և-կամ պատ մա փի լի սո փա-
յու թյան հայե ցա կար գի հաս կաց ման և մեկ նա բա նու թյան հա մար, ը ստ իս, ան հրա-
ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լիո րեն պի տո յա կան է` «ընդ հան րա պես` պատ մու թյան 
և մաս նա վո րա պես` հենց հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան 
իս կու թյան բա ցո րոշ ման» սկզբուն քային ու բո վան դակ խնդրա կար գի ամ բող-
ջա կան տե սա դաշ տում ոչ միայն մեկ նո րո շել, թե նրա հայե ցա կար գում ինչ պի սի՞ն է 
պատ մու թյան դի տա վո րու թյու նը, որ և նշանակալի մի չափով մենագրությունում 
իրագործվեց նախորդ գլխի երկրորդ ենթավերնագրում, այլև թե ինչպիսի՞ն է պատ
մու թյան կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը, որում հարցադրվող պատմական գոյա-
վորի̀  բուն պատմելիքի իսկության էական առանձնահատկությունների նշանակալի 
չափով բացահայտությունն իրականացվեց նախորդ ենթավերնագրում: Աշ խա տու-
թյան սկզբուն քային ու բո վան դակ այդ խնդրա կար գի առու մով հիմ նային` «պատ մու-
թյան դի տա վո րու թյան» իս կու թյան է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցա հայ-
տու թյու նը̀  նշա նա կա լի մի չա փով մե նա գրու թյու նում իրա գործ վեց նա խորդ գլ խի երկ-
րորդ են թա վեր նա գրում: Նույն այդ խնդրա կար գով հար ցադրվող̀  պատ մե լի քի և-կամ 
պատ մա կան գո յա վո րի իս կու թյան է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի նշա նա կա լի 
չա փով բա ցա հայ տու թյունն իրա կա նաց վեց նա խորդ են թա վեր նա գրում: Մտո րում նե րի 
այս կերպ հետևո ղա կան ըն թաց քով որո շարկ վում է այս են թա վեր նա գրում հաս կաց-
ման ձգ տող խորհր դա ծու թյան խնդի րը, այն է` հաս կա նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել 
Մով սես Խո րե նա ցու̀  պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կի իս կու թյու նը:

5. Ի նչ պե՞ս է Մով սես Խո րե նա ցին իրա գոր ծում պատ մու մը: Ոչ միայն մեր պատ-
միչ նե րի պատ մա գրու թյուն նե րի, այլև հա մաշ խար հային մշա կույ թի բո վան դակ ծի րում 
մշա կույ թի պատ մու թյան հայտ նի որոշ աշ խա տու թյուն նե րի հե տա զո տու թյունն ար-
դեն իսկ նկա տել է տա լիս, որ պատ մումն իրա գոր ծե լիս` պատ մա գիր նե րը ևկամ 
մշա կույ թի պատ մա բան նե րը կա մա թե ակա մա օգ տա կար նկա տե լով` ոչ թե 
սկզբուն քո րեն կի րա ռում են մի միայն գի տա կան գի տե լի քը, այլ̀  գի տե լի քի բո
լոր հինգ տե սակ նե րը: «Գի տե լի քը, – գրում է Դա վիթ Ան հաղ թը, – կամ ը նդ հա նուր 
է, կամ մաս նա վոր, կամ պատ ճա ռի իմա ցու թյամբ, կամ առանց պատ ճա ռի իմա ցու-
թյան»626: Ը ստ այդմ` գի տե լի քի տե սակ ներ են` հմ տու թյու նը, ներհմ տու թյու նը, կար ծի-

626 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. 
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 77:
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քը, ար վես տը և գի տա կան գի տե լի քը: Կա րե լի է նկա տել, որ պատ մու մի մեջ կոնկ րե-
տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցին և հա յազ գի ու այ լազ գի պատ մա գիր նե րը, ինչ պես նաև 
ժա մա նա կա կից պատ մա բան-մաս նա գետ նե րը կի րա ռում են գի տե լի քի բո լոր հինգ տե-
սակ նե րը: Ա ստ` է ա կան է ամ րա գրել, որ Հին ու Նոր Կտա կա րան նե րի սր բե րի, միջ նա-
դա րյան սուրբ հայ րե րի ու նաև հե տայ նու ժա մա նակ նե րի ամե նայն հա վա տա ցյալ ան-
ձանց աշ խար հայե ցո ղու թյա նը, կեն սա կեր պի իմաս տու թյանն ու ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րին վե րոն շյալ հն գաս տի ճան գի տե լի քի տե սակ նե րի հետ մեկ տեղ հա տուկ է նաև 
վե ցե րոր դը̀  հա վա տով հա սու ճշմար տու թյան գի տե լի քը: Հարկ է նաև նշել, որ գի տե-
լի քին ը նդ հան րա պես և հու մա նի տար ու սո ցիա լա կան բնույ թի գի տե լի քին նույն պես, 
ասել է թե` պատ մա կան հե տա զո տու թյուն նե րից ստաց վող գի տե լի քին ևս, սկզբուն քո-
րեն հա տուկ է այդ կերպ հն գաս տի ճան և որ պես իմա ցու թյան նախ ընտ րե լի լրու մի կա-
տա րե լու թյուն` նաև վե ցաս տի ճան ներ քուստ կար գա վոր ու հետևո ղա կան ամ բող ջա-
կա նու թյուն: Է ա կան է ամ րա գրել, որ պատ մու թյան բազ մա տե սակ դրսևո րում նե րում 
իրենց ար տա հայ տու թյունն են գտել գի տե լի քի հն գաս տի ճան բո լոր այս տե սակ նե րը: 

•	 Ան	հա	տա	կան	դեպ	քի	նկատ	մամբ,	տվյալ	եղե	լու	թյան	իս	կու	թյան	բա	ցո	րոշ	ման	
և ըն թեր ցո ղի հաս կաց ման կա րո ղու թյա նը մատ չե լի շա րա գրու թյան հյուս ման 
առու մով, պատ մու մի մեջ կա րող է լի նել պատ ճա ռին ան տե ղյակ հմ տու թյուն, 
որն այս կերպ` պատ ճա ռին ան գի տակ ան հա տա կան գի տե լիք է: Հմ տու-
թյուն կոչ վող գի տե լի քի այս տե սա կը «կի րա ռու թյան տեխ նի կա» ներ կա յա ցող 
իր որ պի սու թյամբ գի տե լի քի ու նաև պատ մա կան գի տե լի քի կար գա վոր ամ-
բող ջու թյու նում և-կամ աս տի ճա նա կար գում գրա վում է բա վա կա նա չափ հա-
մեստ աս տի ճան: 

•	 Ան	հա	տա	կան	 դեպ	քի	 և	 ար	դեն	 նաև	 որ	պես	 տե	սակ	 կամ	 դաս	 խմ	բա	վո	րե	լի	
դեպ քե րի նկատ մամբ կա րող է լի նել ը նդ հան րա կա նու թյան պո տեն ցիա ունե-
ցող և նո րից պատ ճա ռին ան տե ղյակ ներհմ տու թյուն, որն այս կերպ` պատ
ճա ռին ան գի տակ ը նդ հա նուր գի տե լիք է: Գի տե լի քի այս տե սա կում պատ-
միչ ան ձը իմա ցու թյան ու շա րա գրու թյան որո շա կի ունա կու թյան ներհմ տա ցյալ 
դառնա լով և դրան տի րա պե տե լով կի րա ռու թյուն նե րի հա մար ան հրա ժեշտ 
չա փով, բա զում ան գամ ներ հմ տու թյուն է ունե ցել եղե լու թյուն ներ̀  իրա դար-
ձու թյուն ներ ու գոր ծեր, պատ մե լու և այդ առու մով բազ մահ մուտ է ու բազ մա-
փորձ: Այդ պի սով, քա նա կա շատ կի րա ռու թյուն նե րից յու րա քան չյու րի դեպ քում 
առանձ նա կան իր հմ տու թյուն նե րի հետ երևա կա յու թյան զու գակ ցու
թյամբ, կամ գուցե այլ կերպ` պատ ճա ռին ան գի տակ իմա ցու թյուն կազ մե
լու իր կա րո ղու թյամբ պատ միչ անձն ար դեն ը նդ հա նու րի նկատ մամբ կի րա-
ռե լի ներ քին վար ժա գի տու թյուն է ձեռք բե րել և, սա կայն, գի տե լի քի այս տե սա-
կում նույն պես հա սու չէ պատ ճա ռի գի տու թյա նը: Հա սու չէ, թե ին չու են իս կու-
թյունն իրա վամբ բա ցա հայ տող ներ կա յա նում ներհմ տու թյուն ներ դար ձած այդ 
ունա կու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես` պատ մե լի քի այդ կերպ որո նու մը, կամ 
ը նտ րու թյու նը, կամ իմաս տի տե սա նու թյունն ու որ պես նշա նա կա լի արժևո-
րու մը և կամ բա նա վոր կամ գրա վոր պատ մե լա կեր պը̀  պատ մո ղու թյու նը: Դրա 
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հետ մեկ տեղ գի տե լի քի այս տե սա կում ան ձին հա սու չէ նաև, թե պատ մու թյան 
ըն թեր ցո ղի նկատ մամբ ին չու է որ պես ներ գոր ծուն կա յա նում շա րա գրու թյան 
հյուս ման կեր պը կամ եղա նա կը̀  եղե լու թյուն նե րի իս կու թյունն ադեկ վա տո րեն 
բա ցո րո շե լու և ըն թեր ցո ղի հաս կաց ման կա րո ղու թյա նը որ պես մատ չե լի կա-
ցու ցա նե լու առու մով: Այս բո լո րով ի մի, գի տե լի քի այս տե սա կում` պատ ճա ռը, 
թե ին չու պետք է լի նեն այդ պի սի ներհմ տու թյուն ներ կամ կար ծիք ներ, ան ձին 
դեռ ան հայտ է: Ներհմ տու թյուն կոչ վող ը նդ հա նուր գի տե լի քի այս տե սա կը 
նույն պես, «ընդ հա նուր տի պա կան խումբ դեպ քե րի նկատ մամբ կի րա ռու թյան 
ը նդ հան րա կան տեխ նի կա» ներ կա յա ցող իր որ պի սու թյամբ, գի տե լի քի ու նաև 
պատ մա կան գի տե լի քի կար գա վոր ամ բող ջու թյու նում և-կամ աս տի ճա նա կար-
գում գրա վում է բա վա կա նա չափ հա մեստ աս տի ճան: 

•	 Ան	հա	տա	կան,	ինչ	պես	նաև	տե	սակ,	դաս,	խումբ,	հան	րու	թյուն	և	նույ	նիսկ	հան-
րա գու մար կազ մող դեպ քե րի նկատ մամբ կա րող է լի նել կար ծիք, որն ը նդ-
հա նուր գի տե լիք է` պատ ճա ռին գի տակ լի նե լու պո տեն ցիայով ու հա վակ
նու թյամբ, և որ պես այդ պի սին` այն հնա րա վոր է, որ իրա գործ վի կա՛մ որ պես 
պատ ճա ռին գի տակ, կա՛մ որ պես պատ ճա ռին ան գի տակ կար ծիք: Պատ-
ճա ռին գի տակ լի նե լու պո տեն ցիա ու հա վակ նու թյուն ունե նա լով հան դերձ, 
կար ծի քը, սա կայն, իր բո վան դա կու թյամբ սկզբուն քո րեն ստույգ ու ան սխալ 
չէ, քան զի գոյի գո յու թյու նը քննում է ոչ սկզբուն քո րեն մտքի բո վան դակ կա րո-
ղու թյամբ: Միտքն իր իմա ցա կան պո տեն ցիան և որ պես գի տե լիք կա տա րու մը 
կա յաց նում է ոչ որ պես սկզբուն քո րեն զգա յա կա նից ու զգա ցա կա նից կախ ված 
և դրանց վրա սոսկ հա վել վող մի վե րա դրու թյուն և, այդ պի սով, անա զատ բնու-
թյամբ և կո չու մով, այլ̀  ը նդ հա կա ռա կը, նրա կո չումն ու բնու թյու նը զգա յա կա-
նից ու զգա ցա կա նից նուրբ ու ազատ է և ը ստ այդմ իր կոչ ման ու բնու թյան` 
ունի այդ կախ վա ծու թյու նից ազատ ու առա վել իմա ցա կան պո տեն ցիա` նուրբ, 
վե րին ու խո րին իրե րը քննե լու ու գի տե նա լու կա րո ղու թյուն: Ի տար բե րու թյուն 
մտքի̀  ը ստ իր կոչ ման ու բնու թյան սկզբուն քային իմա ցա կան այդ պի սի կա-
րո ղու թյան, կար ծի քը ներ կա յա նում է զգա յա կա նից ու զգա ցա կա նից կա խյալ 
իմա ցա կա նու թյամբ և գի տե լի քի կազ մու թյան մեջ̀  դրանց բո վան դա կու թյան 
խառնու թյամբ: Կար ծիքն իր այս բնույ թով, որ պես գի տե լիք, ներ կա յաց նում է 
թվա ցյա լը և ոչ ստույգն ու ար դա րա բա նը: Այն ի զո րու չէ ան հրա ժեշտ ու նաև 
նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ իս կու թյու նը բա ցա հայ տել իր լրի վու թյամբ 
և ուղ ղու թյամբ, այլ̀  թե րի և-կամ թյուր բո վան դա կու թյամբ: 

•	 Ան	հա	տա	կան,	 ինչ	պես	 նաև	 տե	սակ,	 դաս,	 խումբ,	 հան	րու	թյուն	 կամ	 հան	րա-
գու մար կազ մող դեպ քե րում կա րող է լի նել արվեստ, որը ը նդ հա նուր գի տե
լիք (ի մա ցու թյուն) է ու պատ ճա ռին գի տակ և, ըստ էության, ներհմ տու թյամբ 
նա խակրթ վա ծու թյան ու փոր ձառ վա ծու թյան մի ջո ցով ձեռք բեր ված, մշակ ված 
հաս կա ցո ղու թյուն նե րի կար գա բեր ված բաղ կա ցու թյուն (հա մա կարգ) է:

•	 	Բո	լո	րա	քա	նակ	այդ	դեպ	քե	րի	նկատ	մամբ	կա	րող	է	նաև	կի	րառ	վել	գի տա կան 
գի տե լիք, որը պատ ճա ռին գի տակ, ը նդ հա նուր, ան սխալ գի տե լիք է և 
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որում բա ցա հայտ վում է իրի, գոր ծի, ֆե նո մե նի բնու թյու նը, եղե լու թյան որ պես 
հենց այդ պի սին կա յաց ման իս կու թյու նը̀  պատ ճա ռով հան դերձ, քան զի որ-
պի սու թյամբ, որ իրերն ու գոր ծերն ունեն իրենց որ պես այդ պի սին եղե լու թյան 
կամ գո յու թյան բնու թյունն ու իս կու թյու նը, այդ պես և գի տի մտքի իմա ցա կան 
բո վան դակ կա րո ղու թյամբ627:

•	 	Միջ	նա	դա	րա	գի	տա	կան	հե	տա	զո	տու	թյուն	նե	րում`	միջ	նա	դա	րյան	սուրբ	հայ	րե-
րի եր կե րի բուն ասե լի քի ուսում նա սի րու թյան ու խորհր դա ծու թյան պա րա գա-
յում հարկ է նկա տի ունե նալ, որ, ը ստ հա վա տա ցյալ աշ խար հայե ցո ղու թյան, 
մարդ կային մտային կա րո ղու թյանն առըն թեր և մտայի նի հետ խա ղա ղու-
թյամբ̀  մար դուն շնորհ ված է նաև հա վա տով հա սու լի նե լու ու գի տե նա լու 
կա րո ղու թյուն: Հա վա տի շնոր հիվ մարդ կային բա նա կան հո գին ու միտ քը հա-
սու են դառնում զուտ աստ վա ծային իրո ղու թյուն նե րի և նաև մարդ կային 
իրո ղու թյուն նե րում աստ վա ծայի նի ներ կա յու թյան իս կու թյու նը հայ տող 
իմաս տու թյանն ու սքան չե լու թյա նը: Հա վա տի ճշմար տու թյուն նե րը և մտքի 
ճշմար տու թյուն նե րը մարդ կային բա նա կան ու հա վա տա ցյալ հո գուն 
բա ցա հայ տում ու ներ կա յու թյան են մատ չե լի դարձ նում փոխլ րաց նող և 
ներ քուստ մեկմիաս նա կան իմաս տու թյան խոր հուրդ ներ: 

Աստ` կա րող ենք նշել, որ պատ մա կան գի տե լի քի հն գաս տի ճա նու թյան մեջ ը նդ
հան րա կան բնույ թի գի տե լի քի ոչ ամե նայն տե սա կով, այլ̀  մի միայն ար վես տով 
ու գի տա կան գի տե լի քով է, որ ստու գու թյամբ ու ան սխա լա բար բա ցո րո շե լի է եղե-
լու թյան` պատ ճա ռով հան դերձ իս կու թյու նը և ուրեմն` պատ մա գի տու թյան հնա րա վո-
րու թյան լիա կա տար կա տա րու մը: Ի սկ որո՞նք են Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն 
Հայոց» եր կում` պատ մա կան նյու թի հե տա զո տու թյու նում և ապա` հաս կա ցյալ պատ-
մե լի քի մեկ նո րոշ մամբ պատ մու մի եղա նա կում կի րառ վող գի տե լիք նե րի տե սակ նե րը: 
Պատ մա հոր եր կի ուսում նա սի րու թյու նը̀  պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի, որում և̀  իմաս տու թյան խոր հուր դի հաս կաց ման ձգ տող 
քննու թյունն ու խորհր դա ծու թյու նը, նկա տել է տա լիս, որ հե ղի նակն ունի և՛ ար վես տա-
վոր կա րո ղու թյու նը̀  շնոր հով օ ժտ վա ծու թյու նը որ պես ունա կու թյուն, որում և̀  հմ տու-
թյու նը, ներհմ տու թյունն ու կար ծի քը, և՛ պատ մո ղա կան ար վես տի հայե ցա կար գը̀  որ-
պես քա նա կային ու որա կային փոր ձա ռու թյամբ կար գա բե րյալ հաս կա ցո ղու թյուն նե րի 
հա մա կարգ, և՛ պատ մու թյան` պատ մե լի քի (ե ղե լու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի 
ու հոգևոր խորհր դի) տե սա նու թյան, հաս կաց ման ու պատ մու մի հյուս ման բա նա կան 
մտքի ու հա վա տի ճշմար տու թյուն նե րի գի տու թյու նը:

6. Մով սես Խո րե նա ցու աշ խա տու թյու նում պատ մա կան նյու թի ը նդ գր կումն ու բուն 
պատ մու մը սկզբուն քո րեն իրա գործ վել է որո շա կի ը նտ րո ղա կան մո տեց մամբ: Մով-
սես Խո րե նա ցու հա մար պատ մա կազմ ման սկզբունք է ան ցյա լի եղե լու թյուն նե րից 

627 Գիտենալու մարդկային մտային կարողության հնգաստիճանության ու գիտելիքի այս հինգ 
տեսակների մասին մանրամասն տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասի-
րութիւնք փիլիսոփայականք, Եր., 1980, էջ 77-79 և 80-81: 
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և տար բեր մա տյան նե րով մեզ հա ղորդ ված տե ղե կու թյուն նե րից իր պատ մու թյան 
հա մար պատ մա կան նյու թի̀  ի մի ժո ղո վյալ «կա ցու ցա նու մը»̀  այն կազ մա կեր պող 
ը նտ րո ղա կա նու թյամբ: Պատ մա կան նյու թի որ պես այդ պի սին «կա ցու ցա նումն» իրա-
գործ վում է եր կա կիո րեն` և՛ ար դեն իսկ բա վա րար չա փով պատ մո ղա կա նու թյուն 
ցու ցա բե րող նյու թի ը նտ րու թյամբ, և՛ նյու թի պատ մո ղա կա նու թյան կազ մա
կերպ մամբ: 

Ընտ րու թյան սկզբունքն առնչ ված ու են թա կարգ ված է պատ մու թյան դի տա վո րու-
թյա նը, ին չը կն շա նա կի, որ կա տար վել է ուղ ղորդ ված որո նում: Նրա պատ մու թյունն 
ունե ցել է պատ մա կան նյու թի ը նտ րու թյան նա խա պատ րաս տա կան փուլ: Նա խա պես 
իրա կա նաց վել է բա զում մա տյան նե րում պատմ վա ծից ու բա նա վոր ավան դու թյուն նե-
րից պատ մե լիք նյու թի հա վա քում, որ և նշում է Խո րե նա ցին, երբ ի ցույց է դնում 
մեզ, թե ինչ պի սի իմաս տուն այ րե րի ու նրանց պատ մա ծի նմա նու թյամբ և որ պես իսկ 
աղ բյուր ունե նա լով է գրել իր պատ մու թյու նը. «յո րոց մեք ար դա րա պէս ջա նա ցաք հա-
ւա քել զհ նա գրու թիւնս»628: Նա խա պատ րաս տա կան փու լում «հա վա քու մի» ֆե նո մե նը 
դիտ վում է, որ պես պատ մե լի քի առանձ նա ցում, ին չը և իրա կա նաց նում է Պատ մա-
հայ րը քննու թյամբ և ը նտ րո ղու թյամբ` այլ մա տյան նե րում ու բա նա վոր ավան դու-
թյու նում պատմ ված նյու թից: Ընդ որում, պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է որ պես «հա-
վա քում»̀  ոչ միայն նա խա պատ րաս տա կան փու լում պատ մե լի քի զտո ղա կան հա վաք-
մամբ, այլև պատ մու մի որո շա կի սկզբուն քով պատ մու թյան տեքս տի հյուս ման իրա-
կա նաց մամբ: Մար Ա բաս Կա տի նայի մա տյա նում պատմ վա ծից իր պատ մու թյու նում 
որո շա կի նյութ ը նդ գր կե լու և ի շա րա գրու թյուն հյու սե լու կա պակ ցու թյամբ նա գրում 
է. «Բա զում ինչ զկ նի այ սո րիկ պատ մի ի մա տե նին. այլ մեք̀  որ ինչ պի տոյն մե րոյ հա
ւաք մանս է շա րես ցուք»629: Այս մտքում ար դեն իսկ նկա տե լի է, որ պատ մե լի քի ու 
պատ մու մի առանձ նա հատ կու թյու նը որո շար կող միև նույն սկզբուն քով` նրա 
պատ մու թյու նը կա յա նում և որ պես այդ պի սին հաս կաց վում է որ պես որո շա
կիո րեն ը նտր ված հա վա քում: 

Ան ցյա լի գոր ծե րից պատ մե լի քի ը նտ րու թյու նը նա կա տա րում է որո շա կի 
սկզբունք նե րով առաջ նորդ վե լով: Որ պես պատ մե լիք նյութ է ը նտ րո ղա բար առանձ նաց-
վել և ի մի հա վաք վել այն բո լո րը, ին չը հա մար վել է ար ժա նի հի շա տա կու թյան. «ար-
ժա նի գրոյ յի շա տա կի»630: Է ա կան է այս տեղ նկա տել, որ հի շա տա կու թյան ու պատ մու-
թյան մեջ ը նդ գրկ ման ար ժա նա վո րող առանձ նա ցու մը չի իրա գործ վում ինք նա կա մո-
րեն` սոսկ կա մա յա ծին հա կու մով և-կամ մե թո դա կան (Վ. Վի նդել բան դը հու մա նի տար 
գի տու թյուն նե րի և կոնկ րետ` պատ մու թյան դեպ քում` կա սեր̀  «ի դե ոգ րա ֆիկ», իսկ Հ. 
Ռի կեր տը̀  «ան հա տա կա նաց նող» մե թո դին) կողմ նո րոշ վա ծու թյամբ ու է պիս տե մո-
լո գիա կան մա կար դա կում, այլ̀  ունի նաև գո յու թե նա կան հիմ նա դրու թյուն: Որ պես 

628 Նույն տեղում, էջ 57: Միտքը շարունակելով` նաև այլոց գրածներն է նա անվանում «հավաքում». 
«ըստ որոց հաւաքումնն` Աստուծոյ լինել յայտնիս...» (նույն տեղում):
629 Նույն տեղում, էջ 37:
630 Նույն տեղում, էջ 10, տե՛ս նաև էջ 88:
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պատ մե լիք ը նտր ված «ի րը» և «գոր ծը» չպետք է դի տել ապա գային ուղղ ված նշա նա-
կա լիու թյու նից զատ, որ պես չե զոք եղե լու թյուն, որին մեր նկատ մամբ ասե լիք մար դը, 
պատ միչն է վե րա գրում: Ան ցյա լում կա տար վա ծը ան մասն չէ մեզ հղվա ծու թյու նից, ը նդ-
հա կա ռա կը, տեքս տա մշա կու թային պատ մո ղա կան ավան դու թյու նում այն այն քա նով է 
որ պես «կա տար ված» կամ «պա տա հած» որևէ մի բան` «իր» և-կամ «գործ», որ քա նով 
ասե լիք ունի և դրա նով իսկ` հղվա ծու թյուն «զկ նե ացն» ու նաև մեզ631:

7. Ի սկ ի՞նչ սկզբուն քով են Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան մեջ, որ պես հի շա-
տա կու թյան ար ժա նի, ը նտ րո ղա բար առանձ նաց վել ու ի մի հա վաք վել հայոց կյան քի 
եղե լու թյուն նե րը̀  իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե րը: Ի նչ պես և նա խորդ են թա վեր նա-
գրում աս վեց, կյան քի եղե լու թյուն նե րից, որ պես հի շա տա կու թյան ար ժա նի, ի «պատ-
մու թյուն» հյուս ման են ը նտր վում ու ը նդ գրկ վում «կարևո րա գոյնսն» ու «հար կա
ւորսն»: Պատ մա հայ րը գրում է. «Թող լով զոչ կարևո րա գոյնսն ի բա նից ասաս ցուք 
որ ինչ հար կա վորն է »632, «ճա ռես ցուք որ ինչ կարևո րա գոյնն է ոճոյ բա նիս»633, 
«… հե ղու սե լով բանս, զկարևորսն և մե րոյս ար ժա նի շա րա գրու թե անս»634 
(ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.): Պատ մա կան նյու թի ը նտ րու թյան ու պատ մե լի քի ի մի հա-
վաք ման նրա նա խա պատ րաս տու մի մեջ ներ կա դա սա կարգ մամբ ու նաև պատ մու մի 
յու րա կեր պու թյամբ` պատ մու թյու նից դուրս են թողն վում ան ցյա լի եղե լու թյուն նե րից 
ու գոր ծե րից ոչ «կարևո րա գոյնսն» ու ոչ «հար կա ւորսն»: Ը ստ պատ մու թյան դի տա վո-
րու թյան` պատ մե լի քի ը նտ րու թյան, բազ մա բո վան դակ ու մեկ-միաս նա կան իս կու թյան 
քննու թյան ու հաս կա ցող խորհր դա ծու թյան, ապա և̀  մեկ նո ղա բար բա ցո րո շող 
պատ մու մի հյուս ման վար դա պե տա կան եղա նա կով, միով բա նիվ` հոգևոր տե-
սո ղու թյամբ ու հաս կաց մամբ̀  արժևո րող իմաս տու թյուն իրե նում ունե ցող իմա
ցու թյան որո շա կի մի կեր պով (և-կամ կա ռուց ված քով) է կյանք-ամ բող ջի նախ կին 
և եր բեմն ուղ ղա կի կամ անուղ ղա կի իր իմաս տով` նաև ներ կա յում շա րու նա կա կան 
(կամ նշա նա կա լի) եղե լու մի է ա կան ու նախ ընտ րե լի նշա նա կա լիու թյուն ունե ցող 
մի մա սը, որ պես իսկ «պատ կա նա ւոր», մուտք գոր ծում պատ մու թյուն, գո յա կերպ վում 
կամ գո յա կարգ վում որ պես իմաստ ու հենց պատ մու թյուն: Նա խորդ են թա վեր նա գրում 
ու նաև աստ` պատ մու մի առն չու թյամբ աս վա ծով ևս հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռնվում 
հաս կա նալ ու հաս տա տա գրել, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մաի մաս տա սի րող և 
պատ մա գի տող հայե ցա կար գում «կարևո րա գոյն» և «հար կա ւոր» հաս կա ցու
թյուն նե րը մարդ կային ինք նու թյան ու մարդ կանց կյան քի հա մար պատ մա կան գո յա-
վո րի նշա նա կու թյուն բնո րո շող և հենց արժևո րող վե րա գրու թյուն ներ են: 

631 Տեքստամշակութային ավանդության (իմա` ավանդվածի, հաղորդանքի) հղվածության գործոնի և 
ավանդության կատարումին ու իսկության կայացմանը հասկացման մասնակցաբար պատկանման, 
որոնցով և` պատմականության հյուսման և իմաստով ու հենց իմաստությամբ միասնացման մասին 
տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 116-
126, 135-140, 155-157, 187:
632 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 64:
633 Նույն տեղում, էջ 70:
634 Նույն տեղում, էջ 88:
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8. Պատ մե լի քի և-կամ պատ մա կան գո յա վո րի բնու թյու նը բա ցա հայ տե լիս, ար դեն 
աս վեց, որ մար դու կար գա վոր գո յու թյան հա մար որևէ բա նի ան թա քույց է ա կա
նու թյան ու նաև նախ ընտ րե լիու թյան չա փը սահ մա նող սկզբուն քը «պի տոյ»ի 
ը մբռ նումն է, ին չը կարևոր տեղ է գրա վում քրիս տո նյա հայ րե րի ուսուց ման մեջ: «Պի-
տոյ»-ի այդ սկզբուն քի մա սին Պատ մա հայրն իր եր կում նշում է բազ մա թիվ ան գամ: 
Պատ մու թյու նը որ պես գո յա վոր կա րող է լի նել մի միայն մար դու հա մար ու առա վել ևս 
վե րոն շյալ արժևո րու մով` որ պես «պի տոյ»-ական, «պի տա նա ւոր», կամ «պի տա նա-
ցու» կա րող է բնո րոշ վել հենց նրա գո յու թյան ու կա րի քի նկատ մամբ: Պատ մու թյու նը 
մար դու հա մար է, և որևէ բան «կարևո րա գոյն» կամ «հար կա ւոր» է մար դու գո
յու թյան հա մար այլ գո յա վո րի բաց վածքն ու է ա կա նու թյու նը որո շող սկզբուն քի 
տե սան կյու նից: Եվ «պի տոյ»-ն է հիմ նա կան չա փա նի շը եղե լու թյուն նե րի և գոր ծե րի̀  
որ պես «կարևո րա գոյն» ու «հար կա ւոր» բնո րոշ ման և ի պատ մումն առանձ նաց ման:

 Պատ մու մը ռե ալ, կոնկ րետ ու հենց թանձ րա ցա կան գո յա վոր նե րի գո յու թյան 
կար գը փո խում և վե րա կեր պում է իմաս տային գո յու թյան կար գի: Աշ խար հի, որում 
և̀  կյան քի, իրա դար ձու թյուն նե րը պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կով պատ մու-
թյան մեջ ներ կա յա գործ վում են ար դեն իմաս տի գո յու թյան կար գում: Պատ մու մը 
որ պես իմաս տա վոր է ցու ցա նում եղե լու թյու նը, հաս կա նա լով ու մեկ նո ղա բար բա ցա-
հայ տե լով իրենց պո տեն ցիայով «ա սուն» իրե րի ու գոր ծե րի̀  բուն «աս ման» բո վան դա-
կու թյուն-իմաս տը, հայ տե լով այդ իմաս տը պատ մու թյան մեջ հյուս ված «պի տա նա
վոր ներ կա յու թյամբ»: Պատ մե լի քի իս կու թյան ու իմաս տու թյան խորհր դի ադեկ վա-
տու թյա նը և ուրեմն` այդ իս կու թյունն ու խոր հուր դը ուղ ղու թյամբ հայ տե լու ուղ ղորդ-
ված պատ մու մով սե րունդ նե րին են ավանդ ված «ա սուն» գոր ծե րը: Պատ մու թյու նը 
որ պես իմաս տա վոր հաս կա նա լով իրերն ու գոր ծե րը և իր հաս կաց մա նը նույ նի մաց 
ան կեղծ պատ մու մի առանձ նա հատ կու թյամբ, այն է` ուղ ղա կի և-կամ անուղ ղա կի 
իմաս տով ու հենց խորհր դա բար հաս կա ցյալն իրե նում հյուս մամբ, որով և̀  այ լոց մտքի 
«ուշ»-ին «յան դի ման կա ցու ցա նութեամբ» և հաս կաց ման սի րուն ու խորհր դա ծու թյա-
նը մա տու ցա նե լով, տե սա դրում է դրանց լի նե լիու թյու նը պի տա նա վոր և այդ կերպ 
ան թա քույց էակա նու թյամբ և ուրեմն` իս կու թյամբ «յան դի ման» դարձ նում «ըն-
թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» մարդ կային հո գուն ու մտքին` ըն կա լե լու և փոր ձա ռե լու:

 Ռե ալ գո յա վո րը դե պի «պատ մա կան գո յա վո րի» կարգն ը նտ րո ղա բար ան ցկաց նե-
լու հա մար սկզբնո րոշ «պի տոյ»ի ը մբռ նու մը ինչ պի սի՞ է ա կա նու թյամբ է այն կանգ-
նեց նում հայե ցո ղու թյան առաջ: «Պի տոյ»-ի ը մբռ նումն ի՞նչ «դռ նով» է բա ցում մեզ հա-
մար պատ մա կան գո յա վո րը, կամ ի՞նչ հո րի զո նում է տե սա նել տա լիս իրե նում միայն 
տե սադրված պատ մե լի քի գո յու թյու նը̀  դե պի այդ տե սա ծիրն ուղ ղե լով մեր հա սո ղու-
թյան կա րո ղու թյունն ու ձգ տու մը: 

Աշ խարհ և մարդ հա րա բե րու թյու նում այս հարցն ունի եր կու կողմ. նախ` պի տո
յա կան ու թյան սկզբուն քով բա ցա հայտ վում է գո յա վո րի բուն է ու թյու նը, ներ
կա յու թյան մեջ է հաս տատ վում իս կու թյու նը և, երկ րորդ̀  պի տո յա կա նու թյու
նը սահ ման ված է մար դու̀  որ պես այդ պի սին գո յու թյան նկատ մամբ օգ տա
կա րու թյամբ: Նրա պատմումը իրենով պատմվածին համապատասխանությամբ̀  
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դիտավորություն ունի և կատարում` լինել սկզբունքորեն մարդու և մարդկանց 
ազգերից` կոնկրետությամբ հենց հայի ինքնության, նրա առանձնական ու նաև 
համա տեղ կյանքի համար էական կամ առնվազն «պիտոյ»-ական նշանակալիություն 
ունեցող նախընտրելի իրերի ու գործերի իսկությունը հայտող իմաստների միա-
հյուսություն` որպես պատմություն:

 9. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան, որում և̀  պատ մա փի լի սո փա յա կան, 
հայե ցա կար գի է ա կա նո րեն նշա նա կա լի մի բնո րո շում և, ը ստ այդ հայե ցա կար գի, 
պատ մու թյան ու հենց հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան 
բա ցո րո շու թյան ևս մի հնա րա վո րու թյուն է ներ կա յա նում մտքի այն բա նաձևը, ը ստ 
որի̀  Խո րե նա ցու պատ մու թյու նը ևս և նույ նա բար, իրե նում հայտ նա բա նյալ իմաս-
տու թյան կոչ մամբ ու կա տա րու մով` ներ կա յա նում է որ պես ամե նայն բա րյաց ու առա-
քի նու թյանց պի տոյից հյու սում ի պատ մու թյուն: Ի նչ պես և կա րե լի էր նկա տել, մե-
նա գրու թյան շա րա դրան քում է ա պես կարևոր վել է այս միտ քը և նա խորդ գլուխ նե րում 
ան հրա ժեշ տո րեն իրա գործ ված ակ նարկ նե րից հե տո նախ ընտ րե լիո րեն պի տո յա կան 
է առա վել բա ցո րո շու թյամբ աստ ևս ան դրա դառնալ այդ մտքին:

 Նախ` ին չո՞ւ է աս վում «ևս և նույ նա բար»: Այդ պի սի իմաս տա վո րումն ու նաև ան-
վա նու մը իրե նում և-կամ իրե նով հայտ նա ցույց է անում Մով սես Խո րե նա ցու նախ նա
կան խորհր դա ծու թյուն ու հաս կա ցում որո շա կի իդե այի̀  «պի տոյից պատ մու
թյան հյուս ման», որը պատ մու թյան իդե այի նրա դի տա վո րու թյու նում իր նախ նա-
կա նու թյամբ, ը ստ այդմ` բա նո րոշ ներ կա յու թյուն ունի նաև կեր պա րա նու մի ու կա տա-
րու մի մեջ: Ը ստ «Պի տոյից պատ մու թյան հյուս ման» իդե այի տե սա նու թյան, խորհր-
դա ծու թյան ու հաս կաց ման է կա յա ցել Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» 
եր կում բուն պատ մե լի քի ը նտ րու թյունն ու պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կը և 
այս ամե նում ու ամե նով` պատ մու թյան ար ժա նի հայոց կյան քի եղե լու մի իս կու թյան 
հաս կա ցումն ու մեկ նո ղա բար պատ մամբ ներ կա յա ցու մը: Այս առն չու թյամբ հի շենք, 
որ Պատ մա հայրն իր պատ մու թյու նում է հյու սում այլ պատ միչ նե րի մա տյան նե րից, 
ը նտ րո ղա բար առանձ նաց մամբ ու մեկ նո րոշ մամբ հան դերձ, հայ ինք նու թյան ու կյան-
քի եղե լու մի է ա կան ասե լի քը: Եվ Մար Ա բաս Կա տի նայի մա տյա նից ը նտ րո ղա բար 
վե րա պատ մե լով` հայոց ճյու ղի առանձ նաց ման, ազ գի առա ջաց ման ու ինք նու
թյան առանձ նա հատ կու թյան բնա վոր ման հիմ նա րար եղե լու թյան իս կու թյու նը 
մեկ նո ղա բար ներ կա յաց նող Հայ կի ու Բե լի սկզբնա պա տու մից հե տո, ը ստ նշա նա կա-
լիու թյան, իր պատ մու թյան մեջ ը նդ գր կե լու ը նտ րու թյան սկզբուն քի առն չու թյամբ 
նա գրում է. «Բա զում ինչ զկ նի այ սո րիկ պատ մի ի մա տե նին. այլ մեք̀  որ ինչ պի տոյն 
մե րոյ հա ւաք մանս է, շա րես ցուք»635: 

«Պի տոյից պատ մու թյան հյուս ման» իդե այի̀  Խո րե նա ցու նախ նա կան խորհր դա-
ծու թյունն ու հաս կա ցու մը, ը ստ որի և̀  հայոց ինք նու թյան ու կյան քի եղե լու մից` բա-
րեն շա նակ ամե նայն պի տոյից ժո ղո վումն ու իր պատ մու թյան մեջ հյու սու մը ներ կա ու 
ապա գա հայոց ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի կա յաց ման հա մար կա րող էր 

635 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 37:
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լի նել որո շա կի որևէ ազ դա կով պայ մա նա վոր ված: Այն կա րող էր լի նել իրեն առ ձեռն 
որևէ ձե ռա գրի, որ պես «Հյու սումն Պի տոյից» կամ «Հյու սումն Պի տոյից Պատ մու թե-
ան», ուղ ղա կի ու առա ջին ան վա նու մի և-կամ անուղ ղա կի ու երկ րորդ ան վա
նու մի, այ սինքն` այդ աշ խա տու թյու նում բուն անե լի քի իմաս տա վոր ման հայտ նա-
ցուց մամբ̀  նրա նում բո վան դա կյալն իմաս տա սի րող ու այ լա բա նող և ար դեն այդ կերպ` 
իս կու թյուն հայ տող ան վա նու մի առն չու թյամբ: Այդ պի սին կա րող էր լի նել որևի ցե մի 
ձե ռա գիր: Կա րող էր լի նել նաև հենց Մար Ա բաս Կա տի նայի̀  Մով սես Խո րե նա ցուն առ-
ձեռն ձե ռա գրի տար բե րա կը636, որում ը նտ րո ղա բար վե րա պատմ վում էր Ա լեք սանդ րի 
հրա մա նով քաղ դե ե րե նից հու նա րեն թարգ ման ված մա տյա նում պատմ վող բո վան-
դա կու թյու նը637: Հի րա վի, Վա ղար շակ Ի մաս տու նի̀  առա ջին Ար շա կու նի թա գա վո րի 
պատ վե րով ու կոչ մամբ̀  դի տա վո րու թյուն, կեր պա րա նում, կա տա րում ու նաև իր բո-
վան դա կու թյան իմաս տուն, պարզ ու խո րա գետ ան վա նում` առա ջին կամ երկ րորդ, 
կա րող էր ունե նալ նաև Մար Ա բաս Կա տի նայի մա տյա նը, որ և ակ նար կում է իր խոս-
քում Պատ մա հայ րը, Շա մի րա մի մահ վա նից հե տո հայոց մե ծաց ինք նու թյան ու կյան-
քի եղե լու մը նախ քան շա րու նա կե լը, իր պատ մու թյան` ոչ ինք նա կամ ու մտա ցա ծին, 
այլ̀  ստույգ ու ար դա րա բան և իմաս տուն այ րե րի պատ մու թյուն նե րի հետ հա մա դրու-
թյամբ ու իրե րի պա տահ ման ժա մա նա կաթ վային կար գի հա վա սա րու թյամբ հա վաս-
տի լի նե լը խոս տո վա նող իր մի ջան կյալ խոս քում` «սկ սայց քեզ... ի Հիւս ման պատ
մու թե նէ Պի տոյից»638: 

Նախ նա կան այդ խորհր դա ծու թյունն ու հաս կա ցու մը Մով սես Խո րե նա ցին կա րող 
էր ունե նալ Ա լեք սա դրիա յում և-կամ այ լուր իր ուսում նա ռու թյան ու շրջա գա յու թյան ըն-
թաց քում և-կամ «Գիրք Պի տոյից»-ի առի թով իր մտո րում նե րում և լի նել վե րաի մաս-
տա վո րում այն «պի տոյ»-ի, որն աս ված է «խոս քի ար վես տի» տե սու թյու նում, առ այն 
«պի տոյ»-ն, որ որ պես այդ պի սին է մարդ կային ինք նու թյու նում ու կյան քում իմաս տու-
թյան ներկրթու թյան առու մով: Այս կերպ հաս կա ցու մը, ինչ պես և գրում է հեր մենև տի-
կայի տե սա բան նե րից` Վ. Դիլ թայը, ըն թա նում է ար տա քի նից` ներ քի նին639: Խորհր-
դա ծե լով «Գիրք Պի տոյից»-ի առի թով և նրա նում հաս կա նա լով ար տա քին «բան»-ի, 
այ սինքն` խոս քի ու խոս քար վես տի, տա րա տե սակ ու կար գա վոր կեր պե րում ներ կա-
յա ցյալ ներ քին «բա նը»̀  աստ ար դեն բուն իմաս տու թյու նը, ը ստ է ու թյան, խոս քի տե-
սակ ներ կա յա ցող այդ «պի տոյ»-ի նկատ մամբ դի տա վո րու թյուն կլի նի̀  դրա նում, որ-
պես ար տա քի նում, հաս կա նալ մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի իմաս տու թյան «պի-
տոյ»-ն` ներ քի նը:

Ն կա տենք նաև, որ հենց այդ պի սին է եղել խոս քար վես տի տե սու թյան նախ նա կան 

636 Տե՛ս Սարգսյան Գ. Խ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմությունը» (Երևան, 1991) – Պատմա-
գիտական Հետազոտություններ, Եր., 2006, էջ 12:
637 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 30-31:
638 Նույն տեղում, էջ 57:
639 Տե՛ս Քոչարյան Ռ. Խ., Հասկացման երկու մակարդակները Դիլթայի ուսմունքում – Տարեգիրք 
1989, ՀԽՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1990, էջ 123. Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» խնդրակարգը և 
Վ. Դիլթայի հերմենևտիկայի հայեցակարգը - «Վէմ», թ. 1(49), Եր., 2015, էջ 32:
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դի տա վո րու թյու նը̀  կեն սա կա նո րեն նշա նա կա լի իմաս տու թյու նը` որ պես «պի
տոյ» մարդ կային կյան քի, ներ-կա յաց նել ու բա ցա հայ տել որ պես հենց «պի տոյ» 
խոս քար վես տի: Ի նչ պե՞ս է հնա րա վոր դառնում ու կա յա նում այդ պի սի փո խա կեր-
պու թյու նը: Այդ հնա րա վոր է դառնում ու կա յա նում, քան զի կեն սա կա նո րեն նշա նա կա-
լի իմաս տու թյան լեզ վա կան ար տա հայ տու թյան բա նաձևը հաս կաց վե լով ու գոր ծած-
վե լով նաև որ պես հենց լեզ վա կան իրո ղու թյուն, մարդ կային կյան քում և, մաս նա վո-
րա պես, մարդ կային ար վես տա վոր մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նում` խոս քար-
վես տում, իրա գործ վում է տվյալ խնդրո նյութ «լեզ վա կան իրո ղու թյան» ար դեն նաև 
զուտ ար տա քի նի̀  լեզ վա կա նի, վրա կենտ րո նա ցում: Եվ ան տիկ շրջա նում առա վե-
լա պես ուշ սո փեստ նե րի գոր ծու նե ու թյամբ է, որ խոս քար վես տում առա վել ևս շեշտ-
վում է ար տա քի նը, այն է` խոս քով աս վա ծի և խոս քի եղա նա կի նե րազ դե ցու թյամբ ու 
ներ գոր ծու թյամբ̀  աս վա ծին ունկն դիր լսա րա նի հա վա նու թյա նը, որով և̀  աս ման 
դի տա վո րու թյա նը հա մա պա տաս խան հա մա գոր ծակ ցու թյան խնդրում հա մո զե լուն 
ու հա մա խո հու թյա նը հա սա նե լը: Նկա տե լի է նաև դառնում, որ դրան զու գըն թաց ու 
առա վել նվազ չա փով է նրանց գոր ծու նե ու թյան դի տա վո րու թյուն ու կա տա րում կա յա-
նում ներ քի նը, այն է` իս կու թյան բա ցա հայ տու մը և ուրեմն` իս կու թյու նը հայ տող իմաս-
տու թյան հա սա նե լը: Այս կերպ` խոս քար վես տը և նրա պո տեն ցիան, որ պես իս կու-
թյու նը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, խոս ման ար վես տով բա ցա հայ տող իմաս տու-
թյուն, ներ քուստ փո խա կերպ մամբ ու հենց իր կոչ մանն օ տա րա ցյալ այ լա կերպ մամբ̀  
առա վե լա պես կեր պա գործ վում ու ներ կա յա նում է իր անիս կա կան գո յու թյամբ̀  որ պես 
սկզբուն քո րեն իսկ հա վա նու թյան նպա տա կային խնդրին հե տա մուտ հռե տո րու
թյուն:

 Բո լոր այդ հնա րա վոր պատ ճառնե րով կա րե լի էր, իհար կե, ասել «ևս և նույ նա-
բար»: Ը ստ իս, սա կայն, առա վել և հենց է ա կա նո րեն նշա նա կա լի է հաս կա նալ, որ 
խնդիրն այլևս այն չէ, թե` աղ բյու րա գի տա կան պրպ տում նե րով հաս տա տա պես 
գտնվե՞լ է թե ոչ այդ պի սի ուղ ղա կի և-կամ անուղ ղա կի̀  «Պի տոյից Հյուս ման պատ-
մու թյուն» ան վա նում ունե ցող որևի ցե պատ մա գրու թյուն: է ա կանն այս տեղ այն է, որ 
Պատ մա հայրն ունե ցել է նախ նա կան այդ պի սի խորհր դա ծու թյուն և բա նա կան հո գու 
ու մտքի տե սա նու թյան կա րո ղու թյամբ̀  «պի տոյ»ի իդե այի տե սա նու թյուն, ունե ցել 
է նաև հաս կա ցում և հենց իմաս տու թյուն` ամե նայն բա րյաց ու առա քի նու թյան «պի
տոյից պատ մու թյան հյուս ման», որում և̀  պատ մու թյան ար ժա նի և ուրեմն` պատ-
մե լիք այդ «պի տոյ»-ի ը նտ րո ղա կան որոն ման, հայտ նա բեր ման և պատմ վա ծում իս-
կու թյան ու իմաս տու թյան խորհր դի բա ցա հայտ ման: Է ա կա նո րեն նշա նա կա լին այն է, 
որ Խո րե նա ցին ունի «պի տոյից պատ մու թյան հյուս ման» իմաս տու թյու նը, որ և ներ-
կա է նրա աշ խա տու թյու նում ու յու րո վի բա ցա հայ տե լի է դարձ նում «պատ մու թյան 
և հենց հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան» խնդրա-
կար գը և՛ պատ մա տե սու թյու նում, և՛ բուն պատ մու թյու նում` պատմ վող բո վան դա կու-
թյու նում, քան զի բնո րո շում է նրա պատ մա գի տա կան ու պատ մա փի լի սո փա յա կան 
հայե ցա կար գը և ը ստ այդ հայե ցա կար գի̀  հայեց վո ղը, թե` ինչ պի սի իս կու թյուն ներ 
է հայոց կյան քի եղե լու մից իր այդ հայե ցո ղու թյան կա րո ղու թյամբ ու տե սա դաշ տում 
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հենց «տե սա նում» և իր պա տու մի կեր պա վո րու թյամբ «տե սա դրում» ու հաս կաց ման 
կո չում Պատ մա հայ րը «ըն թեր ցա սէր» ու իմաս տու թյան «ու սում նա սէր» յու րա քան-
չյուր անձի: Ի սկ աստ` Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը նվիր ված են թա վեր նա գրի հիմ նախնդի-
րը հե տա մուտ է իս կու թյունն իմաս տու թյամբ գի տե ցող գի տա կան պատ մու թյան (և 
ուրեմն` նաև պատ մու թյան իմաս տա սի րու թյան) վե րո բե րյալ սկզբուն քային խնդրա-
կար գին, որի հար ցա դրու թյամբ ու որո նու մով բաց վող իմաս տային տե սա դաշ տում 
և հենց լուծ ման առու մով` այն հար ցը, թե` ի՞նչ ձե ռա գիր մա տյան կա րող էր որ պես 
աղ բյուր ու ազ դակ լի նել Մով սես Խո րե նա ցու մտքի այդ որ պի սու թյան հա մար, կա րող 
է ներ կա յա նալ սոսկ որ պես մաս նա վոր նշա նա կու թյուն ունե ցող աղ բյու րա գի տա կան 
տե ղե կու թյուն և ոչ այն չափ կարևոր ու հենց է ա կան, որ կա րող է է աց նել և-կամ ի չիք 
դարձ նել Խո րե նա ցու̀  պատ մու թյան հայե ցա կար գի և նրա նով հայեց վող ու պատմ վող 
բո վան դա կու թյան իս կու թյան վե րո բե րյալ բա ցա հայ տումն ու բնո րո շու մը: 

Ի մի բե րե լով Խո րե նա ցու հայտ նի խոս քի բո վան դա կու թյան («սկ սայց քեզ... 
ի Հիւս ման պատ մու թե նէ Պի տոյից»640)` պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կի 
խնդրին ուղ ղա կիո րեն ու նաև կողմ նա կիո րեն առնչ վող խորհր դա ծու թյուն նե րը, կա-
րե լի է ասել, որ նրա եր կում ևս և նույ նա բար իրա գործ ված` պի տոյից պատ մու մի 
հյուս ման մեջ պատ մու մի դի տա վո րու թյունն ու կա տա րումն է` լի նել պատմ վո
ղի ուղ ղա կիո րեն ևկամ անուղ ղա կիո րեն, ան սքող կամ խորհր դով սքո ղյալ 
կա պակց վա ծու թյան ու հենց ամենայն բարյաց պիտոյից խոր հուրդ պա հող 
իմաստ նե րի, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան և պայ ման նե րով ըն ձեռնված 
հնա րա վո րու թյան, մեկ նո ղա կան բա ցա հայ տու թյուն: 

10. Պատ մա հայրն ան ցյա լի գոր ծե րից պատ մա կան նյութ է առանձ նաց նում պատ-
մու մի հա մար և պատ մումն էլ իր հեր թին պատ մե լի քի խոր հուր դի իս կո րեն ցու ցա-
նու թյան հա մար կազ մա կեր պում` առաջ նորդ վե լով սկզբուն քային նշա նա կու թյուն 
ունե ցող ևս մի չա փա նի շով: Ո ՞րն է այն: Ի նչ պես և ար դեն նա խորդ են թա վեր նա գրե-
րում աս վել է, Խո րե նա ցին որ պես «պատ մա կան նյութ» է առանձ նաց նում ան ցյա-
լի իրա դար ձու թյուն նե րից ու գոր ծե րից այն բո լո րը, ին չը նշա նա կա լի է առա քի նու
թյան նկատ մամբ: Եվ ը ստ այդմ` հենց պատ մումն էլ կազ մա կերպ վում է այն պես, որ 
իրերն ու գոր ծե րը ըն թեր ցող մտքին «տե սա նե լի», հո գուն սի րե լի ու նախ ընտ
րե լի և հաս կաց մա նը մատ չե լի լի նեն առա քի նու թյան նկատ մամբ իրենց նշա
նա կա լիու թյամբ: Պատ մե լի է նկատ վում այն բո լո րը, ինչն իրա կան իր եղե լու թյան 
մեջ «ա սուն», այ սու և̀  պատ մու թյան մեջ նշա նա կա լի է առա քի նու թյան տե սան կյու-
նից, նշա նա կա լի է մարդ կային ինք նու թյան առա քի նա կարգ և ուրեմն` իր ողջ 
կեն ցա ղա վա րու թյու նում հոգևոր գո յու թյան, այ սինքն` հո գի և ոչ սոսկ մար մին 
կե ցո ղու թյան հա մար: Ի մի է հա վաք վում որ պես պատ մե լիք և կար գա վոր վում որ-
պես պատ մու թյան կազ մու թյուն-բա ղա դրու թյուն, ինչն ի հայտ է բե րում մարդ կային 
ինք նու թյան ու կյան քի ներ կայի ու ապա գայի նկատ մամբ և նույ նիսկ ավե լին` մարդ-

640 Նույն տեղում, էջ 57:
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կային ինք նու թյունն ու կյան քը որ պես այդ պի սին, ը ստ իրենց կոչ ման, սկզբուն քո րեն 
ու ը նդ հան րա կա նո րեն` ժա մա նակ նե րից ան կախ դե պի առա քի նի կար գա վո րու
թյուն ուղ ղե լու կա րո ղու թյունլիցք` հոգևոր նշա նա կա լիու թյուն: Պատ մա հոր 
պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կը, ը ստ իր դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նման 
ու կա տա րու մի, կամ` ը ստ իր սկզբուն քային մտա հղաց ման և իրա գործ ման, ներ-
կա յա նում է որ պես ամե նայն բա րյաց ու առա քի նու թյուն նե րի պի տոյից ը նտ
րու թյուն և հայոց ինքնության ու կյանքի այդկերպ նշանակալի եղելումի 
իրա դարձություններում ու գործերում` ի առաքինություն նախընտրելի ու 
բարի ինքնության և կենցաղավարության հոգևորության` իմաստի ու իմաս
տության, կերպավորության բացահայտում` որպես նախնյաց ու նաև իրեն 
ժամանակակից կյանքի իրողություն կամ, ավա՜ղ, ոչկենագործյալ հնա
րավորություն:

11. Քն նո ղա կան ը նտ րու թյու նը, որով «Պատ մու թիւն Հայոց»-ի հա մար առանձ-
նաց վում և ժո ղով վում է պատ մա կան նյու թը, կազ մա կերպ ված է ոչ միայն առա քի նու-
թյան գոր ծո նով ու չա փա նի շով: Առ կա է ևս մեկ է ա կան չա փա նիշ: Խո րե նա ցու պատ-
մու թյունն իր պատ մե լի քով ու դրան ադեկ վատ պատ մու մի եղա նա կով ոչ միայն ը նտ
րա կան է ի առա քի նու թյուն, այլև̀  քննա կան ի ճշմար տու թյուն: «Այլ մեք ասաս-
ցուք միայն ստոյգն, որ ինչ ճշմար տու թե անն վայել է պատ մու թիւն»641: Պատ մու մի այս-
կերպ կազ մա կերպ վա ծու թյան իրո ղու թյու նը նկա տել է տա լիս և հնա րա վո րու թյուն ըն-
ձե ռում ամ րա գրել Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան տե սու թյու նը որ պես գի տու թյուն 
է աց նող առանձ նա հատ կու թյու նը: Հի րա վի, պատ մու մի խառնաշ փո թու թյամբ հնա-
րա վոր չէ բա ցա հայ տել եղե լու թյուն նե րի պա տահ ման ճշմա րիտ կար գա վո րու թյու նը 
և բազ մա բո վան դակ ու ներ կար գա վո րու թյամբ մեկ-միաս նա կան իմաստ նե րը: Պատ-
մա հոր պատ մու թյու նում նկա տե լի է ը նտ րյալ պատ մե լի քի բո վան դա կու թյանն առնչ-
վող պատ մու մի որ պի սու թյուն և, ը ստ է ու թյան, բուն հոգևոր իս կու թյան բա ցո րոշ մա նը 
նպա տա կա մետ և հենց ադեկ վատ պատ մու մի կար գա վո րու թյուն: Ը ստ նրա, ը նդ հան
րա պես` պատ մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյու նը հաս կա նա լով 
ու մեկ նո ղա բար պատ մե լով կյան քի նշա նա կա լի եղե լում և իր պատ մու մի կար
գա վո րու թյամբ բա ցա հայ տե լով իս կու թյուն` և՛ իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր
ծե րի լի նե լու թյան ու հենց որ պես այդ պի սին դրանց պա տահ ման պատ ճա ռա
վո րու թյան ճշմա րիտ կար գա վո րու թյու նը, և՛ բազ մա բո վան դակ ու մեկմիաս
նա կան իմաս տը, կա յա նում է որ պես գի տու թյուն:

12. Ի նչ պի սի՞ պատ մումն է, որ պատ մու թյան կա տա րու մը կա րող է հասց նել կա-
տա րե լու թյան, այլ կերպ ասած` ինչ պի սի՞ որա կային հատ կու թյուն նե րով և-կամ առա-
քի նու թյուն-բա րե մաս նու թյուն նե րով կա յաց ման պետք է ձգ տի ու կեր պա րան վի պատ-
մու մը̀  եղե լու թյուն նե րի (բազ մա) բո վան դակ իս կու թյան պատ մում դառնա լու հա մար: 
Բա ցո րո շել պատ մու մի «ինչ պե սը», կն շա նա կի̀  բա ցո րո շել «պատ մու թյան առա քի նու-
թյուն նե րը», պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն բա րե կարգ կա յաց նող ու կա տա րե լա-

641 Նույն տեղում, էջ 207:
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գոր ծող պատ մու մի հա մար ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյու նը, որը և 
կա րող է պատ մու մը կա յաց նել որ պես պատ մու թյան իս կու թյան կա տա րում: 

Պատ մու մը կա րող է լի նել պատ մու թյան ճշմա րիտ կա տա րում, այ սու և̀  հնա րա-
վո րու թյուն ունե նալ ոչ լոկ իրագործել, այլև նախ ընտ րե լի կա տա րե լու թյան ևս հասց-
նել պատ մու թյան իս կու թյան կա տա րու մը, եղե լու թյուն նե րի իս կու թյանն ադեկ-
վատ, պատ շաճ ու պատ կա նա վոր պատ մու մի որա կի ու քա նա կի չա փով և ուրեմն` 
այդ իս կու թյան (բազ մա) բո վան դա կու թյան հա մար ան հրա ժեշտ, բա վա րար ու նախ-
ընտ րե լի, նաև ըն թեր ցա նու թյան հե տաքրք րու թյու նը, հո ժա րա կա մու թյունն ու հա-
վա նու թյու նը պա հող (այլ ոչ̀  այդ ամենի մարմանը հանգեցնող, ան տար բե րու թյուն ու 
ձանձ րու թյուն առա ջաց նող) շա րա դրան քի խո րու թյամբ, հաս կա նա լիու թյան հնա րա-
վո րու թյամբ և հա մա ռո տու թյամբ: Այս խնդրի առն չու թյամբ Թե ո նը «Յա ղագս ճար-
տա սա նա կան կրթու թե անց» եր կում գրում է. «…ա ռա քի նու թիւնք պատ մու թե ան երեք̀  
հա վաս տու թիւն, հա մա ռօ տու թիւն, հա վա նու թիւն»642: Ը ստ նրա, պատ մու թյու նը որ պես 
այդ պի սին կա յաց նում ու կա տա րե լա գոր ծում են այդ երեք առա քի նու թյուն ներ-բա րե-
մաս նու թյուն նե րը, և հարկ է, որ պատ մու թյու նը միշտ ունե նա դրանք: Թե ո նը առա վել 
ը նդ գծում ու պատ մու թյա նը ներ հա տուկ ու սե փա կան է դի տում «հա վա նու թյան» առա-
քի նու թյու նը, քան զի եթե պատ մու թյու նը այդ որա կա նիշն ու առա քի նու թյու նը չու նե նա, 
որ չափ հա վաս տի ու հա մա ռոտ լի նի, այն չափ առա վել ան հա վա տա լի կա րող է երևալ 
ու կարծ վել. «Զի միշտ բուռն հար կա նել պի տի զհա ւա նա կա նէն յա ւետ ի պատ մու թե-
ան, քան զի սո րա յա տուկ է, և սո րա ոչ ելոյ սմա` որ քան հա ւաս տի և հա մա ռօտ իցե, 
այն քան առա ւել ան հա ւա նա գոյն լսո ղացն երևի»643: Ի սկ ին չո՞ւ է, ը ստ Թե ո նի, «հա վա-
նու թյունն» ան հրա ժեշտ պատ մու թյան հա մար որ պես այն պի սի մի որա կա նիշ ու հենց 
առա քի նու թյուն, որին յու րա քան չյուր պատ մա սա ցու թյան ու պատ մա գրու թյան մեջ 
պետք է ձգ տել և որով պատ մու թյան յու րա քան չյուր շա րա գրու թյուն պետք է զար դա-
րել: Քան զի «հա մա ռո տու թյան» և «հա վա նու թյան» միջև հա ճախ հնա րա վոր ը նդ դի-
մու թյամբ պայ մա նա վոր ված` որևէ պատ մու թյան մեջ երեք այդ որա կա նիշ նե րի հա մա-
տեղ լի նե լու թյան ան հնա րու թյան դեպ քում, այդ չափ հա մա ռո տու թյամբ պատ մու թյու-
նը կա րող է իս կո րեն լի նել ու ներ կա յա նալ որ պես հապ ճե պու թյամբ հյուս ված թե րա-
պատ մու թյուն: Եվ եթե պատ մե լիք իրա դար ձու թյու նը և-կամ գոր ծը բարդ է, ուս տի և 
ան հնար է հա մա ռո տու թյու նը, հար կա վոր է ձգ տել հա վաս տու թյան ու հա վա նու թյան և 
այդ հատ կու թյուն նե րը տվյալ պատ մու թյան մեջ կա յաց նել: Ի սկ եթե պատ մե լին պարզ 
է և ոչ բազ մա հյուս կամ խճ ճա հյուս, պատ մու թյան որ պես այդ պի սին հնա րա վոր բա-
րե կարգ կա յաց մա նը հար կա վոր է հաս նել «հա մա ռո տու թյան» և «հա վա նու թյան» 
առա քի նու թյուն նե րին ու որա կա կան չա փո րո շիչ նե րին ձգ տե լով. «ե թէ է իրն բնու թե-
ամբ կր կիտ` ի հա ւաս տու թիւն եր թա լի է և ի հա ւա նու թիւն. թէ պարզ և ոչ բազ մա մա նի̀  
ի հա մա ռօ տու թիւն և ի հա ւա նու թիւն»644:»: 

642 Թեովն, «Յաղագս ճարտասանական կրթութեանց», Եր., 1938, էջ 70:
643 Նույն տեղում:
644 Նույն տեղում:
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Ի հար կե, «հա վա նու թյան» գոր ծո նը պատ մու թյան հա մար կարևոր է կամ կա րող 
է լի նել կարևոր, քան զի պատ մու թյու նը կոչ ված է գո յու թյան հենց մարդ կանց հա մար̀  
ըն թեր ցող և ուսում նա սեր ժա մա նա կա կից նե րին ու սե րունդ նե րին հղված նա խա տե-
սու թյամբ: Պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին` պատ մա սա ցու թյուն և-կամ պատ մա-
գրու թյուն, ար դեն իսկ ծնունդն է նպա տա կային այս խնդրա կար գի: Կյան քի նախ կին 
եղե լու մի հոգևոր ու մշա կու թային ավան դու թյու նը, կյան քի եղե լու թյուն նե
րից առ իմաս տու թյուն ամե նայն նշա նա կա լին դի տա վո րու թյամբ և գի տակ ցո-
րեն բա նո րոշ ձևա կերպ ված նպա տա կային խնդրա կար գով հղված է յու րա քան չյուր 
հնա րա վոր ըն թեր ցո ղի: Եվ պետք նկա տի ունե նալ նաև այն, որ տեքս տը կա րող է 
իր ըն թեր ցա նու թյան ու հաս կաց ման ձգտ ման պա րա գա յում նաև փո խել ըն թեր ցո ղի 
ինք նու թյու նը, որ և̀  պատ մու թյան գործ նա կան դի տա վո րու թյունն է: Պատ մու թյու-
նը կյան քի եղե լու թյուն նե րից` առ իմաս տու թյուն ու բա րե կար գու թյուն ամե նայն նշա-
նա կա լին իր պատ մու մով հղե լով ամե նայն հնա րա վոր ըն թեր ցո ղի, ունի նաև ձգ տում 
նրանց մի ջից, ցա վոք, միայն քչե րին, ըն թերց ման ըն թաց քում տեքս տում աս ման բեր-
ված իմաս տի իս կու թյամբ նպաս տա վո րել հոգևոր աճ ու կա տա րե լա գոր ծում և ը ստ 
է ու թյան` առ իմաս տու թյուն հո գեկրթու թյուն, դառնա լու հա մար հե ղի նա կի և տեքս
տի, ը ստ Ա ստ ծո կամ քի, գի տու թյան ու հո գա ծու տես չու թյան, նախ ընտ րե լի 
ըն թեր ցող, որին և առա վե լա պես է հղված ու հենց ուղղ ված աս ված իմաս տի 
և դրա նում ի պահ ու նաև ի հայտ խոր հուր դի ուղիղ դրվածքն ու լրի վու թյու
նը: Եվ պատ մու թյամբ աս վա ծի նպա տա կային հղվա ծու թյամբ̀  ի կա տա րում կոչ վա-
ծի իս կու թյամբ կա յա ցու մը հնա րա վոր է դառնում տեքս տում և տեքս տով աս ված լի-
նե լու փաս տի և իմաս տի նկատ մամբ ըն թեր ցող ան ձի բա ցու թյամբ, այ սինքն` հա-
ղորդ ու ըն կալ դառնալ հնա րա վո րող այդ ըն թեր ցող բա ցու թյան` որ պես առ տեքստ 
և դրա նով ու դրա նում առ իմաս տու թյուն` ըն թեր ցող ան ձի հա վա նու թյուն կեր պա վոր-
վող «դռ նով»: Ի լրումն աս վա ծի̀  կա րե լի է ամ րա գրել, որ հենց ին քը̀  Պատ մա հայրն 
է իր եր կում բազ միցս ար տա հայտ վում ար դեն պատ մա գի տու թյան առն չու թյամբ, 
որ պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյունն է աց նող, որով և̀  է ա կան հատ կու-
թյուն ներ են և պատ մու թյունն իր կա տա րե լու թյան մեջ կա յաց նում են պատմ վող բո-
վան դա կու թյան ու պատ մու մի «ճշմար տա բա նու թյունն» ու «ար դա րա բա նու թյու նը», 
«ս տու գու թյունն» ու «հա վաս տիու թյու նը», և իրեն հա վա նե լի ու հա վա տար մաց նող են 
հենց այդ պի սի առա քի նու թյուն նե րով օ ժտ ված պատ մու թյուն նե րը: Նա նաև գրում է, 
որ իր եր կի պատ մու մը նախ ընտ րել ու իրա գոր ծել է «հա սա րա կաց» լեզ վով, որ պես զի 
երկն ըն թեր ցող նե րից և ոչ ոք պեր ճա բա նու թյամբ գրավ վի, այլ̀  ամենքը իր պատմյալ 
ճշմարտաբանությանը կարոտյալ (իսկ կարոտելի է այն, ինչն արդեն իսկ հավանյալ 
է և չկա հենց անհրաժեշտ, նախընտրելի ու ըղձալի չափով)` ստեպ-ստեպ ու անհագ 
ընթերցեն մեր հայրենյաց պատմությունը645:

13. Մե նա գրու թյու նում պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան բազ մա բո վան-
դակ իս կու թյան բա ցա հայ տու մը, նախ` հիմ նա դիր դի տա վո րու թյան, ապա նաև երկ-

645 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 258:
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րորդ̀  պատ մե լի քի և եր րորդ̀  պատ մու մի կազ մա կերպ ման խնդիր նե րի կա րի քով, 
առչն վում է «պատ մու թյունճշմար տութ յունհա վաս տիու թյուն» փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րի բա ցա հայտ ման խնդրին: Ո ՞րն է Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու մի հա մար 
ճշմա րիտ լի նե լու և պատ մե լի քը զա տո րո շե լու, հա վա քե լու և այդ որ պի սու թյամբ պատ-
մա գրե լու սկզբուն քը: Նա հայտ նում է նաև հե տա զո տա կան ըն թաց քում պատ մա կան 
նյու թի իր հա վա քու մի և ապա` պատ մա գրու մի այդ սկզբուն քը վե րո բե րյալ խոս քում. 
«Յար մա րե ալ զա մե նայն կար գե ցից քեզ ի գիրսս յայ սո սիկ… ոչ ինչ կա մաց մտա ծա-
կան և ոչ ինչ ան պատ շաճ ի սմա յօ րի նե լով բան, այլ որ ինչ ի գրոց իսկ. ը ստ նմա-
նե ացն ապա և որ ինչ ի բա նից արանց իմաստ նոց և յայ սո սիկ քա ջա խո հաց. յո րոց 
մեք ար դա րա պէս ջա նա ցաք հա ւա քել զհ նա գրու թիւնս646»: Եվ ինչ պես ար դեն վե րը 
ամ րագր վեց, այն, ին չը պատ մու թյան հյուս մամբ նա հայտ նում է, կա մա յա կան մտա-
ծու մով չէ և իր պատ մու մի մեջ չի ձգ տում յու րա բար հո րին վա ծին, այլ̀  խու սա փում 
ինք նա կամ, կա մա յա ծին ու պատ րան քային և այս կերպ` ան պատ շաճ պատ մու մից647: 
Քն նո ղա կան և հա մե մա տո ղա կան մո տեց մամբ ը նտր ված և ի մի ժո ղով ված, ապա և 
պատ մու թյան հյուս մամբ մեր նկատ մամբ կոնկ րե տաց ված, որ պես «Պատ մու թիւն 
Հայոց», սե րունդ նե րին հա ղոր դե լու ար ժա նի է տեսն վել ստույգ և դի տա վո րու թյան 
առու մով նշա նա կա լի այն ամե նը, որ աս ված ու վկայ ված է Սուրբ Գրե րում Սուրբ Հո-
գով և ուրեմն` ճշմա րիտ է, կամ` նմա նու թյամբ է Սուրբ Գրոց, կամ` պատմ ված է 
իմաս տուն այ րե րի աշ խա տու թյուն նե րում և նրանց օ րի նա կյալ ու նույնն ը նտ
րալ քա ջա խոհ նե րի կող մից, ուս տի և առա վե լա գույնս է ճշմար տա ցի:

 Պատ մու մը պատ մու թյան մեջ է հյու սում, այս պի սով, ոչ միայն էականորեն ու նաև 
պի տո յա կա նո րեն նշա նա կա լին, այլև հա վաս տին: Խո րե նա ցու վե րո բե րյալ մտքում` 
«Զ հա ւաս տին որ չափ կա րա ցե ալ ի բազ մացն ը նտ րե ալ բա նից` կար գե ցաք»648, ակն-
հայտ ցու ցադրվում է նրա ինչ պես ը նտ րո ղա կան մո տե ցու մը, այն պես էլ̀  հա վաս տին 
պատ մե լու սկզբուն քը: Եվ թե ինչ քան է կարևոր նրա հա մար հա վաս տին, ար դեն իսկ 
նկա տե լի է բեր ված մտքում. իրե րի ու գոր ծե րի բա զում պատ մու թյուն նե րից ը նտր վել ու 
առանձ նաց վելժո ղով վել է հա վաս տին: Հա վաս տին, ան սու տը գտնե լու, հա մոզ վե-
լու և «զազ գիս մե րոյ կար գել զպատ մու թիւն ճշ դիւ»649 դժ վա րին ու տք նա ջան քննա խույզ 
աշ խա տան քի վե րա բե րյալ Խո րե նա ցին նշում է բազ միցս650 ինչ պես իր, նույն պես և այլ 
պատ միչ նե րի վե րա բե րյալ, որոնք «ի մաս տու թե ան ջանք̀  փոյթ յան ձին կա լան ավան-
դել»651: Եվ հենց «արք անուա նիք և իմաս տու թե ան պա րա պե ալք»652, «վարժ ամե նայն 

646 Նույն տեղում, էջ 57: Շարունակելով` նա նաև այլոց գրածներն է անվանում «հավաքում». «ըստ 
որոց հաւաքումնն` Աստուծոյ լինել յայտնիս...»:
647 Նույն տեղում, էջ 57:
648 Նույն տեղում, էջ 22:
649 Նույն տեղում, էջ 11:
650 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 7, 12, 17, 31, 57 և այլն:
651 Նույն տեղում, էջ 8, 10:
652 Նույն տեղում, էջ 8:
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իմաս տու թե ամբ»653, գո վե լիք և ամեն առա քի նու թյուն նե րով զար դար ված654 է հա մա-
րում բո լոր նրանց, որոնք հա ղոր դե ցին հա վաս տին ու օգ տա կա րը, ինչ պես նաև նրանց 
(թա գա վոր նե րին ու իշ խան նե րին), որոնք նպաս տե ցին, հո գա ցան ու օ ժան դա կե ցին այդ 
գոր ծին:

14. Պատ մա հայ րը նաև տար բե րում է գի տու թյամբ կամ գի տե նա լով պատ մե լը, 
երբ պատմ վում է ստույգ գի տե ցյա լը և ուրեմն` հա վաս տին, և դեռ միայն նշե լը կամ 
նշա նա կե լը, երբ պատմ վում է այլ աղ բյուր նե րից կամ այ լոց պատ մու թյուն նե րից իմա-
ցյալ և ստու գու թյան ատ րի բուտ նե րում թե րի տե ղե կու թյուն նե րը: Ը նդ որում, նա իր 
պատ մու թյան մեջ ը նդ գր կում է ոչ բո լոր այդ կերպ ու այդ չափ դեռ միայն իմա ցյալ տե-
ղե կու թյուն նե րը, այլ̀  միայն այն պի սիք, որոնք իրեն ևս մտո րե լու տե ղիք են տա լիս և 
կա րիք ունեն լրա ցու ցիչ հե տա զո տու թյան ու այլ աղ բյուր նե րով հան գա մա նա լից պար-
զա բա նման, այն չափ, որ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեն պատ մա կան նույ նո րոշ ման 
(ի դեն տի ֆի կա ցիայի): Ի մաս տու թյուն, ստու գու թյուն ու առա քի նու թյուն սի րող հո գով 
գր ված իր աշ խա տու թյան մեջ եր բեմն ու կա րե լիու թյան չա փով այդ պի սի տե ղե կու-
թյուն ներ ևս հա ղոր դե լու պատ ճառն այն էր, որ գի տե նալ տա ազ գի կյան քում պատ-
մու թյան և ուրեմն` նաև իմաս տու թյան կա րիքն ու նշա նա կու թյու նը գի տակ ցող և իրեն 
հենց այդ գրել խնդրող Սա հակ Բա գրա տու նուն և ուսում նա սեր ու հաս կաց ման ձգ տող 
յու րա քան չյուր ըն թեր ցո ղի, որ ոչ որևէ ինչ է թե րա ցել իր ջան քից` պատ մե լու և գրով 
ամ րա գրե լու «բա րի յի շա տա կի» իս կու թյուն հայ տող, պատ մար ժա նու թյան նշա նա կա լի 
ամե նայն ան ցից (ա նց քե րից)655: Պատ մե լի քը և ար դեն պատմ վա ծը հատ կո րո շող այս 
ևս մեկ առանձ նա հատ կու թյան մա սին տե ղյակ ենք դառնում նրա աշ խա տու թյան այն 
հատ վա ծից, որ տեղ Թա դե ոս առա քյա լի աշա կերտ Ադ դեի և հե տա գա յում նաև Բար-
դու ղի մե ոս առա քյա լի նա հա տա կու թյուն նե րի մա սին պատ մե լուց հե տո հի շա տակ վում 
է Աբ գար թա գա վո րի̀  պար սից Ար տա շես ար քային գրած նա մա կում հիշ ված Սի մոն 
անու նով Քրիս տո սի աշա կեր տի մա սին: «Իսկ զՍի մով նէ, որ Պար սիցն վի ճա կե ցաւ, 
ոչ զհա ւաս տին կա րեմ պատ մել, եթէ զի՛նչ գոր ծե աց և կամ ո՛ւր կա տա րե ցաւ: Քան զի 
պատ մի յո մանց` Սի մով նի ումեմն առա քե լոյ կա տա րիլ ի Վե րիոս փո րայ. և թէ նա՛ իցէ 
ճշմար տիւ, և թէ է ՛ր աղա գաւ գա լուստ նո րա ան դր̀  ոչ գի տեմ. այլ միայն նշա նա կե ցի, զի 
գի տաս ցես թէ ոչ ինչ մնայ յիմ մէ ջա նից պատ մել քեզ զա մե նայն, որ ինչ ան կ է »656: Ի նչ-
պես տես նում ենք, այս տեղ ու նման այլ դեպ քե րում ևս, հա մա րյա միշտ, սուրբ հայ րը 
հս տա կո րեն զգու շաց նում է, որ աս վա ծը կա րող է և լի նել ոչ բո լո րո վին ստույգ: 

Ի մաս տու թյուն ու ստու գու թյուն սի րող նրա գի տա կան մո տեց մանն ան հա րիր ու 
անըն դու նե լի էր լիո վին ան ստույգն ու առաս պե լա կան չա փա զան ցու թյուն նե րը որ պես 
ճշմար տու թյուն և-կամ պատ մու թյան ար ժա նի որա կու մով պատ մե լը657: Ստիպ մամբ 

653 Նույն տեղում, էջ 9, 20:
654 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 20:
655 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 158:
656 Նույն տեղում:
657 Մասնագիտական գրականության մեջ ամրագրված ու հայտնի են Խորենացու պատմումի այս 
բնորոշությանը զանազանաչափ մոտարկումներով հարանման վերագրություններ: Սակայն XIX 
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եր բեմն դրանց ան դրա դառնա լով, Պատ մա հայրն, այ նուա մե նայ նիվ, հնա րա վո րին չա-
փով փոր ձում էր զտել նաև դրան ցում բա նա կանն ու պատ մար ժա նը, մշտա պես նշա-
վա կե լով և ըն թեր ցող նե րին ցու ցա նե լով դրանց հի շա տա կու թյան անար ժա նու թյու-
նը իրենց ան բա րի, ան պետ ու ան նշա նակ բո վան դա կու թյան պատ ճա ռով, այս կերպ 
նույն պես կրթե լով ըն թեր ցո ղի միտքն ու հո գին` հիշ ման և պատ մու թյան ար ժա նի 
տես նել իրենց բո վան դա կու թյամբ առա քի նու սույց` իմաս տու թյան և արիու թյան գոր-
ծե րը և, այդ պի սով, մարդ կու թյանն ամե նայն պի տա նին658:

15. Ի սկ որո՞նք են հա վաս տիու թյու նը պար զե լու նրա մի ջոց նե րը: Խո րե նա ցին 
գրում է. «Բայց զու գու թիւն բար բա ռոց և հա ւա սա րու թիւն թուոյ կար գի պա տա նե ացն` 
զճշմար տու թիւն աշ խա տա սի րու թե անս մե րոյ ակ նար կէ»659: Սրա նով նա նշում է պատ-
մու մի հա վաս տիու թյան, ճշմար տու թյան հա մար օգ նա կան պա րա գա նե րը: Նա պատ-
մա կան աղ բյուր նե րը քննե լիս և նրան ցից ճշմար տա ցի պատ մա կան նյութն ան ջա տե-
լիս, զտե լիս` հա մե մա տում է մի մյանց հետ: Այլ աղ բյուր նե րի հետ հա մե մա տու թյան 
դեպ քում, երբ ի հայտ է բեր վում «զու գու թիւն բար բա ռոց» և «հա ւա սա րու թիւն թուոյ 
կար գի պա տա նե ացն», այ սինքն` կրկ նո ղու թյուն, երբ մեկ այլ աղ բյուր կրկ նում է միև-
նույն իրո ղու թյան մա սին և առ կա է ժա մա նա կի մեջ պա տա հե լու վե րա բե րյալ թվա կա-
նի հա վա սա րու թյուն` ժա մա նա կա գրա կան հա մընկ նում, ապա այդ ար դեն վստա հե լի 
տե ղե կու թյուն է պատ մու թյան ճշմա րիտ լի նե լու հար ցում:

 Հար կա վոր է այս տեղ նկա տել, որ այդ քա նը սկզբուն քո րեն բա վա կան չէ ճշմար-
տա ցիու թյան հա մար: Խո րե նա ցու հա մար խնդի րը միայն ճշմար տա ցի վե րա հա ղոր-
դե լը չէ այն բա նի, ին չը ճշմար տա ցի է, զի վկայ ված է կրկ նա կի և ավել, այլ̀  այն, որ 
պատմ վա ծը լի նի ճշմար տու թյուն մեկ այլ առու մով ևս և հենց է ա կա նո րեն: Նշ ված 
եր կու սը տե ղե կու թյու նը ստու գող և եղե լա կա նու թյու նը հա վաս տող լոկ քա նա կա-
կան պա րա մետ րեր են, իսկ այդ բա վա կան չէ տվյալ եղե լու թյու նը կամ գոր ծը որ պես 
պատ մա կան գո յա վոր դի տե լու և պատ մե լիք կար գե լու հա մար: Կա նաև որա կակ ա-
նը, որը նախ նա կան ու հիմ նա դիր է եղե լու թյու նը որ պես պատ մա կան գո յա վոր, այ-
սինքն` է ա պես ճշմար տա ցի կար գե լու խնդրում: Կրկ նա կի վկայ մամբ հա վաս տու մը 
հենց սկզբուն քո րեն չի ապա հո վում ճշմար տա ցիու թյու նը և չի սպա ռում նրա խնդի րը: 
Ճշմար տա ցի լի նել այս տեղ չի նշա նա կում միայն ու սպառ վում, ը ստ արիս տո տե լյան 

դ. երկրորդ կեսից սկիզբ առնելով և նույնիսկ մինչ այժմ դեռ հնչում են տեսակետներ և դրանցում 
անհարկի բնորոշումներ, թե` վերնագրվելով որպես «պատմություն» և այդպիսով տարբերելով իրեն 
առասպելական ավանդապատումներից, այնուամենայնիվ, Խորենացու երկի բովանդակությունն 
առավելապես անստույգ և-կամ կեղծ փաստագրություն է իրագործում (ժամանակակից հետազո-
տողներից տե՛ս մասնավորապես` Mahé A. et J.-P., Introduction – Moïse de Khorène, Histoire de l’ 
Arménie, Gallimard, 1993, էջ 25, տե՛ս նաև այդ թարգմանության ներածության ողջ տեքստը, որում 
և` աղբյուրների և բուն բովանդակության վերաբերյալ արտահայտված կարծիքները: Նույնատիպ 
և-կամ նմանատիպ բնորոշումներով` բացորոշ ու նաև քողարկված, լեցուն են նաև Ռ. Թոմսոնի 
թարգմանությամբ «Պատմութիւն Հայոց» երկի անգլերեն լեզվով 1978 թ.` առաջին, 2006 թ.` 
վերանայված և 1981թ.` հայերեն քննական բնագրի հրատարակությունների` միմյանցից տարբերվող 
ներածությունները:
658 Տե՛ս և հմմտ. Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 73: 
659 Նույն տեղում, էջ 57:
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ավան դա կան բա նաձևի, որ պես իմա ցու թյան կամ գի տե լի քի հա մա պա տաս խա նու-
թյուն իրե րին:

16. Ճշ մար տա ցի լի նել, իր սկզբուն քային իմաս տով և կա տա րե լու թյան հա
սա նու մի խորհր դով կն շա նա կի̀  լի նել ը ստ ճշմար տու թյան: Հայ րե րի ավան դու-
թյանն առնչ վե լիս միշտ ու նաև Խո րե նա ցու դեպ քում գործ ունենք ճշմար տու թյան 
քրիս տո նե ա կան ը մբռն ման հետ, որը դուրս է գա լիս քա նա կա կան չա փե լիու թյան 
սահ ման նե րից և այդ չափ տե սա կա նու թյան կա րո ղու թյամբ կազ մա կերպ ված գի-
տա կա նու թյան շրջա նակ նե րից ու նրա քննու թյան իրա վա սու թյու նից: Ճշ մար տու-
թյան այս ը մբռ նումն այլ «մ տա հո րի զո նում» է իմաս տա վոր ու ներ կա մար դու հա-
մար: Ս. Ներ սես Շնոր հա լին քրիստոնեական իմաստությունն էացնող և ուրեմն`  
էականորեն բաղադրիչ ամենայն խորհուրդների անժամանակային ու անանց 
պատկանավորությամբ` ասում է. «Եւ որում ո՛չ հա սեր մտացդ քննու թե ամբ, հաս ցես 
վաղ վա ղա կի հա ւա տոցդ քա ջու թե ամբ. մի՛տ դիր գրե լոցն իմաս տու թե ամբ, և ո՛չ մո լո-
րիս ի հա ւա տոցն ճշմար տու թե ան...»660: Այս տեղ գործ ունենք քրիս տո նյա մեր հայ րե-
րի «հա վա տի ճշմար տութ յան» ը մբռն ման հետ: Մար դը հա վա տով իմա ցու թյան հնա-
րա վո րու թյուն ունի̀  կոչ ված իսկ լի նե լով նրան: «Ճշ մար տու թիւն հա ւա տոյ լոյս է աչաց 
մտացն», ասում է ս. Գրի գոր Լու սա վո րի չը («Յա ճա խա պա տում»): 

Այս պի սով, ո՞րն է, ը ստ այս պի սի ը մբռն ման, ճշմար տու թյու նը, որին առնչ ված է 
պատ մա կան գո յա վոր կար գե լու խնդի րը: Որևէ բան պատ մե լի է և որ պես պատմ վող̀  
ճշմար տա ցի է, որ քա նով որ պի տո յա կան է ու բա ռիս բուն իմաս տով ուղ ղում է մար-
դուն «առ ի լի նելն պատ կեր Աս տու ծոյ» և աստ վա ծա նման լի նե լիու թյան, այ սինքն` 
տե սո ղու թյուն ու տե սա նում է կազ մա կեր պում, ուղ ղում ու կա տա րե լա գոր ծում դե պի 
Ճշմար տու թյուն` ը ստ քրիս տո նե ա կան ը մբռն ման, որ է` Տեր Հի սուս Քրիս տոս: 
Պատ մե լի քի հա մար սկզբնո րոշ պի տո յա կա նու թյու նը սահ ման ված է ճշմար տու թյան 
նկատ մամբ, և այս հիմ նա դրու թյամբ է չափ վում նրա օգ տա կա րու թյու նը մար դու 
առա քի նա զարդ լի նե լիու թյա նը: Որևէ իրո ղու թյուն որ պես պատ մա կան է կարգ վում, 
որ քա նով ցու ցա բե րում է ի ճշմար տու թյուն մար դու գո յու թյունն ուղ ղե լու տե սա կե տից 
օգ տա կար նշա նա կա լիու թյուն, իսկ քա նի որ մար դու այդ պի սի լի նե լիու թյու նը բնո րո-
շե լի է որ պես հոգևոր, ուս տի պատ մա կան գո յա վո րի նշա նա կու թյունն էլ ճշմար տու-
թյան այդ լու սա վո րու թյամբ նկատ վում է որ պես հոգևոր:

 Խո րե նա ցու պատ մու թյու նը, ինչ պես ար դեն աս վել է, նյու թե ղեն կամ մարմ նե ղեն 
տե ղի ունե ցա ծի ամ բա րում չէ, այլ̀  եղե լու թյուն նե րի ու գոր ծե րի հոգևո րու թյան և 
հենց մար դու, ան հա տի ու ազ գի ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի հա մար ի ճշմար-
տությո՛ւն հոգևո րու թյան տե սա դրու թյուն` «յան դի ման կա ցու ցա նում»: Այս տե սա կե-
տից ճշմար տու թյու նը հիմ նա դիր է պատ մու թյան հա մար, նախ նա կան ու որո շիչ, իսկ 
հե տո̀  այս ճշմար տա պա հու թյամբ հա վաս տիու թյան որոշ ման քա նա կա կան մի ջոց-
ներ, «գոր ծիք ներ», օ ժան դա կող չա փա նիշ ներ, պա րա մետ րեր են կի րառ վում նախ
նա կա նո րեն որ պես պատ մե լի նկատ ված նյու թի ը նտ րու թյան, առանձ նաց ման-

660 Ներսես Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական, Էջմիածին, 1865, էջ 346:
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հա վաք ման հա մար: Խո րե նա ցու տե սա կե տում ու կար գա վոր միաս նու թյամբ ի մի են 
բեր ված (հա մա կարգ ված են) ճշմար տու թյան և հա վաս տիու թյան հաս կա ցու թյուն նե րը, 
աստ վա ծա բա նա կան սկզբունքն ու գի տու թյան մի ջոց նե րը: Ստու գե լիու թյան մի ջոց
նե րը կան խա կայ ված և կազ մա կերպ ված են ճշմար տու թյամբ` նրա նով և դե պի 
նա: Որ պես հա վաս տիու թյան պա րա մետ րեր թվարկ ված եր կու սը̀  կրկ նա կի վկայ վա-
ծու թյու նը և ժա մա նա կա գրա կան հա մընկ նու մը գի տա կան չա փա նիշ ներ են, որոնք 
նրա տե սա կե տում իրա վա սահ ման ված և դրանց կի րա ռու թյուն նե րը իրենց դե րե րի 
մաս նա բա ժին նե րում կազ մա կերպ ված են աստ վա ծա բա նա կան սկզբուն քով: Դրանք 
վե րաի մաս տա վոր ված են իրենց որո շիչ դե րում, այլ ոչ թե մնա ցել սոսկ ան տիկ հու նա-
կան գի տա կա նու թյամբ սահ ման ված ճշմար տու թյան, հա վաս տիու թյան չա փա նիշ ներ: 
Բո լոր այս պի սի մի ջոց նե րը Խո րե նա ցու պատ մա փի լի սո փա յա կան հայե ցա կար գում 
պա տա հա կան չեն, առ կա է տե սա կան կուռ ուս մունք, որում մի ջոց նե րի ը նտ րու թյունն 
ու կի րա ռու թյու նը տե սա կա նո րեն կազ մա կերպ ված է:

17. Պայ մա նա վոր վա՞ծ է, արդյոք, պատ մու մը, պատ մու մի կա յաց ման կեր պը, կազ-
մա կերպ ման եղա նա կը պատ մու թյան հե տա զո տու թյան են թա կա` առար կա յա կան 
տի րույ թով: Հե նա ցյա՞լ է, արդյոք, պատ մու մի կեր պը եղե լու թյուն նե րի որ պի սու թյա նը: 
Կա րե լի է հար ցա դրել նաև մեկ այլ կերպ, առա վել պար զո րոշ. հե նա ցյա՞լ է, արդյոք, 
պատ մու մի կա յաց ման կեր պը, որում և որով` հայոց ինքնա-, կենսա-, մշակութա-
եղելումի որպես այդպիսին կայացման զորության ու կարգի մտահայեցումը, 
հասկացյալ ու մեկնորոշյալ պատմահյուսմամբ բացորոշումը, այդ եղելությունների 
«ինչ» ու «ինչպես» կայացման իսկությանը, թե՞ պատմումն ընկալվելով որպես 
պատմիչի ազատ կամքի և ուստի̀  ընտրության ազատության արգասիք, կարող է 
նաև շատ հաճախ լինել և ուրեմն` պատմիչների և-կամ պատմաբան ուսումնասիրող 
անձանց կողմից բազմիցս, իբր թե սկզբունքորեն, հասկացվել ու բնորոշվել պատմիչի 
ինքնակամությանը հանձնված` հենացյալ ու պայմանավորված որպիսությամբ:

 Պատ մա բան նե րի մաս նա գի տա կան շրջա նա կում, հի րա վի, հա ճախ կա րող է հնչել, 
և նույ նիսկ խո րե նա ցիա գետ պատ մա բան նե րից մե կի հետ նաև իմ անձ նա կան շփում-
նե րում հնչել է տե սա կետ, ը ստ որի̀  պատ մու թյու նը չի պա տաս խա նում և իր սե փա-
կան խնդրա կար գից դուրս է «տես նում» ու ինք նա հաս կա նում «ինչ» հար ցը̀  իրեն սե-
փա կան դի տե լով միայն «ինչ պես»-ը, առա ջի նը հա մա րե լով մի միայն պատ մու թյան 
փի լի սո փա յու թյան խորհր դա ծու թյուն նե րին սե փա կան հար ցա դրու թյուն: Այս առն չու-
թյամբ նե րա ծու թյու նում ար դեն ասա ցյա լին ի հա վե լումն` ան հրա ժեշտ է ամ րա գրել, 
որ ամե նայն պատ մու թյուն, որում և̀  նկա տա ռյալ պատ մա գի տա կան հայե ցա կարգ, 
իրե նում իսկ կեր պա ցյալ ու բո վան դա կյալ ունի իր սե փա կան իդե ան ու պա տաս խա-
նը, թե` «ինչ է պատ մու թյու նը», և ուրեմն` նե րան շա նա կո րեն կամ բա ցո րո շու թյամբ 
ունի իր ինք նա հաս կա ցու մը, որը և բնո րո շե լով տվյալ պատ մու թյան հայե ցա կար գային 
որ պի սու թյու նը, ը ստ է ու թյան, հիմ նո րոշ այն առանձ նա հատ կու թյունն է, որն իրե նով 
սահ մա նում է նշա նա կա լիու թյան սկզբուն քը, ը ստ որի և̀  կյան քի հա մայն եղե լու թյուն-
նե րից ը նտր վում է «պատ մե լի քը» և հյուս վում դրա իս կու թյու նը հայ տող իմաս տին ու 
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իմաս տու թյան խոր հուր դին ադեկ վատ «պատ մու մի եղա նա կը»: Նկա տե լի է, որ ը ստ 
վե րոն շյալ տե սա կե տի, պատ մու թյու նը ինքն իրե նից օ տա րե լով` «ինչ է» և իրեն սե-
փա կան դի տե լով միայն «ինչ պես է» հարցը, ը ստ է ու թյան, իրե նից օ տա րում է նաև 
հենց իր բուն իս կու թյու նը և ար դեն իր գո յու թյան անիս կու թյու նում հան գում է իր ինք-
նա հաս կաց ման տա րօ րի նակ կա ցու թյան, երբ պատ մու թյան հա մար է ա կան չէ, թե 
«ինչ» է պատ մում, այլ̀  թե «ինչ պես» է պատ մում, և թե «ինչ պես է տե ղի ունե ցել» 
այն, ինչն ինքն այդ կերպ հենց պատ մում է: Եր կու դեպ քում էլ պատ մու թյան բուն 
խնդրա կար գը «ինչ»-ից տե ղա փոխ վում է «ինչ պես»-ին: Ը ստ այդմ` պատ մու թյու նը 
կա րող է և սկզբուն քո րեն կոչ ված է աշ խար հի ու կյան քի եղե լու թյուն նե րից պատ մել 
հնա րա վոր «ա մե նինչ», և խնդիրն այն է, թե նա «ինչ պես» է պատ մում «ա մե նին չը»: 
Եվ զուտ կարծողական մտոք ենթադրվում է, թե` պատմումի ենթակա «ի՞նչը» իր բազ-
մա բո վան դա կու թյամբ հան դերձ մեկ նո րո շե լը և պատ մե լի քի, այ սու և̀  պատ մու թյան, 
իմաս տը բա ցա հայ տե լը ոչ թե ուղ ղա կիո րեն պատ մա բա նի ու հենց «պատ մու թյան 
տե սու թյան», այլ̀  հենց փի լի սո փա յու թյան և գու ցե թե` «պատ մու թյան իմաս տա սի-
րու թյան» խնդիր է: Հարկ է, սա կայն, ամ րա գրել, որ պատ մու թյան բնու թյան և ուրեմն` 
առար կայի ու կա տա րու մի բուն խնդրա կար գը սահ մա նե լիս` ճշմա րիտ ու բա րի չէ և 
ճշմար տու թյան ու բա րու ար դա րու թյամբ չէ` առաջ նորդ վել հա կա ռա կու թյան ոգով, 
որն ար տա հայտ վում «պատ մու թյան տե սու թյան» կողմ նա կից նե րից ոմանց տե սա-
կետ նե րում «պատ մու թյան իմաս տա սի րու թյան» նկատ մամբ:

 Մե նա գրու թյան նա խորդ գլուխ նե րի ու նաև «Պատ մու թյան գո յու թյու նը…» են-
թա վեր նա գրի շա րա դրան քից հաս կա նա լի է և կա րե լի է ամ րա գրել, որ ը ստ Մով սես 
Խո րե նա ցու հայե ցա կար գի, պատ մու թյան հա մար հիմ նո րոշ է և՛ այն, թե` «ի՞նչ» է 
ին քը պատ մում, և՛ այն, թե` այդ «ին չը» «ինչ պե՞ս» է տե ղի ունե ցել, այ սինքն` եղե լու-
թյան «ինչ պես» լի նե լու թյան կար գա վո րու թյու նը, և՛ այն, թե «ինչ պե՞ս» է ին քը պատ-
մում այդ «ին չը», որում և-կամ որով պատմ վող «ինչ»-ի իս կու թյու նը իմա նա լի դառնա-
լու հնա րա վո րու թյամբ է ներ կա յա նում հաս կաց ման ձգ տող ամե նայն ըն թեր ցա սե րի 
և ուսում նա սե րի: Ի րոք, պատ մու թյու նը սկզբունքորեն կա րող է պատ մել ամե նինչ` 
աստվածային ու մարդկային իրողությունների և առավելապես զուտ մարդկային 
կյանքի ժամանակընթաց եղելումի իսկությունը հայտող իմաստապատումներ: Մաս-
նավորապես, այն կարող է հյուսվել որպես համաշխարհի, որում և̀  զուտ մարդ-
կային` քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, …, միով բանիվ` հոգևոր-քաղա-
քակրթական կյանքի, արվեստների, մշակույթի և որպես հենց գիտա-մշակույթ` նաև 
այդ ամենի վերաբերյալ հումանիտար, սոցիալական, բնական, ձևական գիտու-
թյունների ժամանակընթաց կայացման իսկությունը հայտող կոնկրետ իմաստա պա-
տում ներ: Եվ սա կայն, ինչ պես գի տենք մարդ կու թյան ու գի տու թյան պատ մու թյու նից, 
պատ մու թյու նը հա մայն բո վան դա կը պատ մե լով, այդ ամե նում կա մա և եր բեմն նաև 
ակա մա կա րող է գի տա կա նա կերպ կազ մա կերպ ված իր պատ մե լու «ինչ պես»-ով` 
նույ նիսկ կար ծե ցյա լը, թյուրն ու սու տը պատ մել իբրև ճշմար տու թյուն, հնա րո վին 
իբրև իրա կան, կամ գու ցե թե րին` իբրև կա տա րյալ:
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 Ճար տա սա նու թյան վե րա բե րյալ աշ խա տու թյուն նե րում, որ տեղ պատ մու թյու նը 
ներ կա յաց վում է որ պես սոսկ խոս քի տե սակ, գոր ծի է ու թյու նը լիո վին այլ է, քան որ-
պես գի տու թյուն ներ կա յա ցող պատ մու թյան եր կե րում, ին չը այլ խնդիր նե րի առն չու-
թյամբ նշ վել է նա խորդ գլուխ նե րում և առա վել ման րա մաս նո րեն կբա ցո րոշ վի նաև 
այս են թա վե նա գրի հե տա գա շա րա դրան քում, ստորև սահ մա նա փակ վե լով միայն 
կար ճա ռոտ նշու մով: Օ րի նակ, Թե ո նի «Յա ղագս ճար տա սա նա կան կրթու թե անց» 
եր կում պատ մու թյու նը ներ կա յաց ված է որ պես խոս քի տե սակ, ուս տի և սահ ման վում 
է հետևյալ կերպ. «Պատ մու թյու նը խոսք է` եղե լա կան և-կամ իբր եղե լա կան իրո ղու-
թյուն ներ ար տա հայ տող»661: Հի րա վի, պատ մու թյու նը, որ պես սոսկ խոս քի տե սակ, 
կա րող է և՛ պատ մել իրա պես տե ղի ունե ցա ծը, ինչ պես ճշմա րիտ պատ մա գրու թյուն-
նե րում, և՛ կա րող է պատ մել հնա րո վին որ պես իրա պես տե ղի ունե ցած, ինչ պես գե-
ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում և-կամ կեղծ ված պատ մու թյուն նե րում, 
որպես և իր «Գաղտ նի պատ մու թյան մեջ խոս տո վա նում է Պրո կո պիոս Կե սա րա ցին: 
Ե րբ պատ մու թյու նը բնո րոշ վում է սոսկ որ պես խոս քի տե սակ, որևէ նշա նա կու
թյուն չու նի̀  այդ խոս քի տե սա կը պատ մում է ճշմար տու թյուն, թե` սուտ:

Տար բե րու թյունն է ա կան է, երբ պատ մու թյու նը բնո րոշ վում է ոչ թե սոսկ որ պես 
խոս քի տե սակ, այլ̀  որ պես գի տու թյուն: Պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն` պար
տա վոր է պատ մել ու իր պատ մամբ բա ցա հայ տել իս կու թյուն և ուրեմն` իր խոս
քում լի նել ճշմա րիտ: Պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն` ունի բազ մա բո վան դակ 
առար կա յա կան տի րույթ և պատ մում է եղե լու թյուն նե րի բազ մայլ տե սա կա նի, որ պես 
գի տու թյուն իր հա մար հիմ նա րար դի տե լով` ունե նալ դի տա վո րու թյուն, կեր պա րա նում 
ու կա տա րում` պատ մել իս կու թյուն, այ սինքն` հոգ նա կի ու զա նա զան տե սա կի «ինչ» 
պատ մե լով` այդ ամեն «ինչ»-ում, ը ստ մարդ կային ու նաև ան հա տա կան հաս կաց ման 
կա րո ղու թյան, պատ մել բո վան դակ ճշմար տու թյուն: Ի նչ պես և ար դեն աս վել է, պատ-
մու թյու նը որ պես իրե նում և-կամ իրե նով պատ մո ղա բար աս ման հիմք ու առար կա յա-
կան բո վան դա կու թյուն ունի իրեն ցում է ա կան նշա նա կու թյուն պա րու նա կող ու իմա նալ 
ըն ձե ռող «ա սուն» եղե լու թյուն նե րը, որոն ցից և̀  իր պատ մո ղա կան կեր պով` պատ մու մի 
վար դա պե տա կան եղա նա կով, բա ցո րո շում է որոն վող իս կու թյու նը հայ տող իմաստն 
ու խոր հուր դը: Կա րե լի է ամ րա գրել, որ պատ մու մի կերպն ան հրա ժեշ տո րեն ու նաև 
նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ առն չա կից ու հա մա պա տաս խան (կո րե լյատ) է իր 
առար կա յա կան տի րույ թը կազ մող̀  «ա սուն» եղե լու թյուն նե րին, ին չը և սկզբուն քային 
հետևո ղա կա նու թյամբ իրա գործ ված է Մով սես Խո րե նա ցու աշ խա տու թյու նում: Եվ 
աստ` հարկ է ամ րա գրել, որ, ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, աշ խար հի եղե լու մից և նրա նում` 
եղե լու թյուն նե րի իմաս տային պո տեն ցիայից, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան ու նաև 
ան հա տա կան շնոր հի, իմա ցյալ ու հաս կա ցյալ պի տա նա վոր նշա նա կա լին իր իս
կու թյունն ադեկ վա տու թյամբ հայ տող մեկ նո ղա բար պատ մու մով մա տուց մամբ 
և ուսու ցա նու թյամբ է կոչ վում ներ կա յու թյան ըն թեր ցող և իմաս տու թյան հաս
կաց ման սեր, ձգ տում ունե ցող ամեն քի ինք նու թյա նը, կյան քին ու մշա կույ թին:

661 Թէովն, Յաղագս ճարտասանական կրթութեանց, Եր., 1938, էջ 68:
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18. Ա ստ` նաև նկա տենք, որ վե րո բե րյալ հար ցերն ու պա տաս խան-խորհր դա ծու-
թյու նը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում ը նդ հան րա պես` պատ մա գի տու թյան և կոնկ րե-
տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան բո վան դակ խնդրա կար գում ևս մեկ 
սկզբուն քային ու հիմ նա րար նշա նա կու թյուն ունե ցող հարց առա ջա դրե լու և ապա` 
նաև հետևու թյան հան գե լու ու որ պես սկզբունք ձևա կեր պե լու: Ո ՞րն է այդ հարցն ու 
հետևու թյու նը և ին չո՞ւ են դրանք սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ ու հիմ նա րար:

 Պատ մու թյունն, առ հա սա րակ, ը մբռնվում է որ պես աշ խար հի ու կյան քի 
նախ կին որ պի սու թյու նը` ար դեն եղե լու թյուն դար ձած իրա դար ձու թյուն ներն 
ու գոր ծե րը, կար գա վո րու թյունն ու ան կար գա վո րու թյունն ուսում նա սի րող 
գի տու թյուն: Այս կերպ ը մբռնված պատ մու թյունն իրե նում ունի աշ խար հի ու կյան քի 
որ պի սու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի դրոշ մը, որով և̀  իր բնու թյու նում նմա նա-
կերպ ված է աշ խար հին ու կյան քին: Եվ իրե րի այս կա ցու թյամբ պայ մա նա վոր ված` 
հա մար վում է, որ պատ մու թյան «գոր ծը» զուտ եղե լա կա նու թյան ուսում նա սի րու-
թյունն է, որ և հատ կո րո շում է պատ մու թյան բնու թյու նը: Ա ստ` պատ մա գի տու թյան 
ինչ պես Խո րե նա ցու ժա մա նա կաշրջա նի, այն պես էլ ժա մա նա կա կից ներ կայի որ պի-
սու թյան մեկ նո րոշ ման հա մար կյան քի է կոչ վում ու առա ջադրվում հետևյալ հար ցը. 
արդյո՞ք հնա րա վոր է պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում բա ցա հայ տել պատ մու թյան 
բնու թյու նը և-կամ բուն գո յու թյան իս կու թյու նը, քննու թյան առնե լով սոսկ եղե լա կա նու-
թյու նը, թե՞ այդ կերպ մո տեց մամբ̀  պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյու-
նը կա րող է ինք նա հաս կաց վել թե րու թյամբ և-կամ թյու րու թյամբ: 

Այս հար ցին այլ խնդիր նե րի առն չու թյամբ̀  մաս նա կի ակ նար կով ան դրա դարձ 
եղել է նաև նա խորդ գլուխ նե րում, իսկ աստ` է ա կան է ը նդ գծել, որ պատ մու թյան 
և-կամ պատ մու թյուն նե րի սոսկ եղե լու թյու նը քննե լով, մենք կպա տաս խա նենք այն 
հար ցին, թե ինչ պի սին է պատ մու թյան մաս նա վոր կոնկ րե տո րեն իրա գործ ված-ակ-
տուա լա ցած գո յու թյու նը, նրա եղե լա կան ու մաս նա վոր գո յա կա նու թյու նը կամ դրանց 
բազ մա տե սա կու թյու նը: Եվ նույնիսկ դա կլիներ թերի, քանզի չէինք կարողանա 
ներկայացնելով տեղի ունեցածը, ինչպես նաև գործ ունենալով եղելությունը 
հաստատագրող «պատմություն» գոյավորների հետ, քննել ու բացահայտել դրանց 
նկատմամբ ճշմարիտն ու սխալը, նախընտրելի և կատարելության տանող իմաս տա-
լիցն ու իմաստունը̀  մերժելով թյուր ու խոտելի անիմաստն ու անմիտը: Չէ՞ որ գո յու-
թյուն ունե ցո ղում, այդ թվում նաև «պատ մու թյուն նե րում» ամե նինչ չէ, որ ճշմա րիտ ու 
բա րի և նախ ընտ րե լի է իմաս տու թյան գի տու թյան, այ սինքն` բա րու և ճշմար տու
թյան գի տու թյան առու մով:

 Պատ մու թյու նը (կամ պատ մու թյուն նե րը)` բա նա վոր և-կամ գրա վոր հյուս մամբ, և 
ոչ միայն մարդ կային ներգործուն մասնակցությունն իրենում ունեցող այդ ֆե նո մե նը, 
այլև մարդ կային կյան քի բազ մա թիվ այլևայլ ֆե նո մեն ներ կա յա ցել են իրենց և՛ թե րի, 
և՛ թյուր ը մբռն մամբ ու կա տա րու մով: Ի հար կե, այն, ին չը գո յու թյուն ունի, ար դեն իսկ 
իր գո յու թյամբ ճշմա րիտ է, ճշմա րիտ է այն առու մով, որ եղել է և չի կա րե լի ասել, թե 
չի եղել, հնա րա վոր չէ այլևս ասել, թե այն գո յու թյուն չու նի ու ժխ տել նրա այդ կերպ 
փաստ վա ծու թյու նը: Հնա րա վոր չէ ան տե սել նրա գո յու թյու նը և պար տա վոր ենք հաշ-
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վի առնել այն ու կողմ նո րոշ վել նրա նկատ մամբ, ին չը կն շա նա կի, որ հար կա վոր է նախ 
և առաջ այն իր որ պի սու թյամբ հաս կա նալ, հա սու լի նե լով նրա նում ճշմար տու թյա նը և 
թյու րու թյա նը: Ի սկ դրա հա մար պետք է բա ցա հայ տել, թե որն է քնն վող ֆե նո մե նի որ
պես այդ պի սին գո յու թյան ճշմար տու թյու նը` իս կու թյու նը և այդ պի սի քննու թյան 
ու բա ցա հայ տու թյան հա մար բա վա կան չէ սոսկ ֆե նո մե նի եղե լա կան սահ մա նա փակ 
դրսևո րում նե րի որ պի սու թյան քննու թյու նը:

 
Օ րի նակ, եթե մենք կա մե նում ենք բա ցո րո շել, թե ինչ պի սի գի տու թյուն է պատ մու թյու նը 

որ պես այդ պի սին, և «ինչ» ու «ինչ պես» պատ մե լու է սկզբուն քո րեն կոչ ված և հենց պատ մում 
ունկնդ րին կամ ըն թեր ցո ղին, ապա` սոսկ եղե լա կա նու թյան մեջ նրա դրսևո րում նե րով այդ հար-
ցի ստույգ ու լիար ժեք, կա տա րյալ ու նախ ընտ րե լի պա տաս խա նը գտնել ան հնար է: Հա զա րա-
մյակ նե րի ըն թաց քում գր վել ու պատմ վել են բազ մա թիվ պատ մու թյուն ներ, և նրան ցում պատմ-
վել է և՛ սու տը, և՛ ճշմար տու թյու նը: Ա րդյոք, եղե լա կա նու թյան մեջ պատ մու թյան բո լո րա տե սակ 
այդ ար տա հայ տու թյուն նե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի շրջա նա կո՞ւմ է միայն, որ կա րե լի է ու 
պետք է որո նել պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան հնա րա վո րու թյու նը: Ե թե կա մե նանք 
սահ մա նել ու այդ կերպ բա ցա հայ տել պատ մու թյան բնու թյու նը, կա րո՞ղ ենք, արդյոք, քննու թյան 
այդ շրջա նա կում ասել, թե պատ մու թյունն այն պի սի գի տու թյուն է, որը կա րող է պատ մել ինչ-
պես սու տը, այն պես էլ ճշմա րի տը, և որ պես գի տու թյուն նրա հա մար սկզբուն քային նշա նա-
կու թյուն չու նի, թե ինչն է նա կազ մա կերպ ված ու կա պակց ված պատ մում: Կար ծես, փոքր-ինչ 
հե ռա նա լով Մով սես Խո րե նա ցու եր կում պատ մյալ էմ պի րիկ բո վան դա կու թյու նից և, այ նուա-
մե նայ նիվ, չհե ռա նա լով նույն այդ եր կում պատ մու թյան սկզբուն քային խնդրա կար գի բա ղա-
դրյալ ու ներ կար գա վու թյամբ մեկ-միաս նա կան հար ցա դրու մից և նրա պատմատեսության ու 
պատմափիլիսոփայության «խնդրո նյութից ու բանից», որ պես պա տաս խան վե րոն շալ հար-
ցե րի, կա րե լի է ասել հետևյա լը. եթե հան կարծ, ոչ սր տով, այլ̀  գու ցե միայն մտո վի հա մա ձայն-
վենք պատ մու թյան «ինչ պատ մու մի» հար ցի առն չու թյամբ այդ «ին չը» չո րո շար կող ու ը ստ այդմ 
չսահ մա նո րո շող, այլ̀  որ պես պատ մու թյան մեջ պատ մու մի են թա կա «ինչ»̀  ամե նայնն ար տո նող 
վե րո բե րյալ տե սա կե տի հետ, իրա կան եղե լու թյուն ներն իրենց պատ մու թյուն նե րում աղա վա ղող 
ամե նայն ան ձինք բո լոր ժա մա նակ նե րում, այդ թվում` Պատ մա հոր կող մից որ պես ստա պա տում 
բնո րոշ վող պատ մու թյուն նե րի հե ղի նակ նե րը և նույ նիսկ մեր այժ մե ա կա նու թյու նից ոչ այն քան 
հե ռու̀  խորհր դային բռ նա պե տու թյան ժա մա նա կաշրջա նի, ֆա շիս տա կան Գեր մա նիայի, ինչ պես 
նաև ժա մա նա կա կից` ոչ բո լոր և, սա կայն, բա զում ու նրանց հետ մեկ տեղ̀  թուրք պատ մա բան-
նե րը ևս կա րող էին ասել. «Դեռ մի կողմ դնենք այն հար ցը, թե մեր պատ մու թյուն նե րում իրոք 
ինչ է պատմ վում` ճշմար տու թյու նը թե՞ սու տը և հար ցին նայենք առա վել սկզբուն քային տե սա-
կե տից: Եթե ան գամ մեր պատ մա ծում պատմ վում է սու տը կամ կեղ ծը, այ նուա մե նայ նիվ այդ պի-
սի պատ մու թյու նը լիար ժեք պատ մու թյուն է և հենց գի տու թյուն: Չէ՞ որ ինք ներդ եք ասում, թե 
պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին, որ պես իսկ գի տու թյուն կա րող է պատ մել և՛ ճշմար տու թյու նը, 
և՛ սու տը և միև նույն է` մնալ ու կա յա նալ, այլ ոչ թե դա դա րել լի նել որ պես գի տու թյուն: Այս պի սով, 
ին չի հետ է ձեր վե ճը, ավե լի շուտ այն ինք ներդ ձեզ հետ է` ձեր հո գու, ձեր մտքի ու ը մբռ նում-
նե րի հետ: Գի տա կան բո լոր այս վե ճե րի մեջ, որ դուք վա րում եք մեզ հետ, ձեր միտքն ան գամ 
սկզբուն քո րեն հա կամ տու թյուն նե րի մեջ է»:

 Արդարև, պատ մու թյան բնու թյան բա ցա հայտ ման խնդրա կար գում «ի՞նչ է պատ-
մու թյու նը» և «ինչ պի սի՞ ինչ է պատ մու թյու նը» հար ցերն իրե նից օ տա րող և միայն 
«ինչ պե՞ս է պատ մու թյու նը» հար ցը իր խնդրա կար գում որ պես սե փա կան ըն կա-
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լող, ուս տի և միայն պատ մու մի «ինչ պե սը» որ պես պատ մու թյան «գործ» ճա նա չող և 
պատմ վող «ին չը» ու դրա բազ մա բո վան դակ իմաս տը ան տե սող և ապա` բուն պատ
մու թյան իմաս տի հար ցա դրումն ու պա տաս խա նը մի միայն փի լի սո փա յու թյան, այլ 
ոչ նաև պատ մու թյան տե սու թյան գի տա կան հե տաքրք րու թյան շրջա նա կում ը մբռ նող 
պատ մա բան-ան ձինք իրենց այդ կերպ ը նտ րու թյամբ ու վե րա բեր մուն քով հայտն վում 
են պատ մա գի տու թյունն իր գո յու թյան անիս կու թյա նը հան գեց նող ակն հայտ փա կու-
ղու մեջ գի տու թյան հա մար սկզբուն քային` առաջնային ու հիմ նա դիր տե սա կե տից:

Գիտությունը որպես այդպիսին սահմանվում ու կայանում է միմիայն իր 
որպիսության այնչափ որակում, որում կատարումի է հասանում իր համար հիմնադիր 
ու առանցքային դիտավորությունը: Ինչպես և մենագրության մեջ արդեն նշվել է, 
գիտությունը կայանում է իր գոյության համար սկզբնորոշ, անհրաժեշտ ու բավարար 
այն էական և հենց իրեն էացնող հատկությամբ, որ որոնում ու բացահայտում է 
գոյերի որպես այդպիսին գոյության իս կու թյուն և ուրեմն` իր գի տե ցու մը ճշմար
տու թյուն է: Եվ դա նշա նա կում է, որ «պատ մու թյուն» գի տու թյու նը որ պես այդ պի սին, 
որ պես իսկ գի տու թյուն, սկզբուն քո րեն չի կա րող պատ մել սու տը որ պես ճշմար տու-
թյուն և, այդ պի սով, մի տում նա վոր կեղ ծել662 և, այ նուա մե նայ նիվ, մնալ ու կա յա նալ իր 
գո յու թյան իս կու թյունն իրե նում պա հող̀  ինքն իրե նում մի և նույ նը և ուրեմն` լի նել 
իր իս կա կան և-կամ ինք նա կան գո յու թյամբ: Կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու
թյու նը բա ցա հայ տող պատ մու թյունն է, որ իրե նում ունի և պա հում է իր գո յու
թյան իս կու թյու նը, որ նաև կն շա նա կի̀  իրե նում ունի և պա հում է իր շնորհն ու 
կո չու մը, միով բա նիվ` իրե նում ունի և պա հում է իր «հո գին»: Կա րե լի է սուրբ և 
իմաս տուն, ուսու ցիչ և հոգևոր հայր Մով սես Խո րե նա ցու գնա հա տող բնո րոշ մամբ իսկ` 
«ար դա րա բան» տե սա նել նրա «հո գե որ դի» Ղևոնդ Ա լի շա նին իր ասույ թում, ը ստ որի̀  
«Խո րե նաց ւոյն ջանքն էր ճշմա րիտ պատ մու թիւն գրել, վասն զի բուն պատ մու
թյան հո գին ալ ճշմար տու թիւնն է »663: Այս պի սով, ար դեն առա վել պար զո րոշ հաս-
կա նա լի է, թե ին չու պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը և՛ կոնկ-
րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում, և՛ սկզբուն քո րեն` 
պատ մա գի տու թյան գո յու թյան նախ ընտ րե լի հնա րա վո րու թյու նում ան հնար է բա ցա-
հայ տել̀  քննու թյան առնե լով միայն պատ մու թյան գո յու թյան եղե լա կան բազ մայլ կոնկ-
րե տա ցած (ո րո շա կի ու թանձ րա ցա կան) և ուրեմն` մաս նա վոր դրսևո րում նե րը, որոն-
ցում պատ մու թյու նը, որ պես գի տու թյուն, կա յա ցել է եր բեմն իր իս կա կան գո յու թյամբ 
և եր բեմն իր անիս կա կան գո յու թյամբ, քան զի դրան ցում եր բեմն պատմ վել է ոչ միայն 
ճշմար տու թյու նը, այլև սու տը̀  իբրև ճշմար տու թյուն: 

Այս առն չու թյամբ նաև նկա տենք, որ ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, թեև այս րաշ խար-
հում պատ մու թյան գո յու թյու նը ոգե- կամ իմաս տա-նյու թե ղեն է` կյան քի ոգե-նյու թե-

662 Լիովին կիսում եմ նշանագիտության ու մշակութաբանության հայտնի մասնագետի և փիլիսո փայի, 
իմ դասախոսի, ավագ գործընկերոջ ու բարեկամի` Սերգեյ Վարդազարյանի տեսակետն այն մասին, որ 
անկեղծությունն ու ազնվությունը նույնպես պետք է դիտել որպես ճշմարիտ գիտակա նության սկզբունք 
ու չափանիշ (տե՛ս Вардазарян С., Введение в науку о культуре, Ереван, 2004, Էջ 17):
663 Ղևոնդ Ալիշան, Մովսես Խորենացի և իր հայոց պատմությունը – Երկեր, Եր., 1981, էջ 142:
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ղեն գո յու թյան նմա նա կեր պու թյամբ, այ նուա մե նայ նիվ, նրա այս րաշ խար հային գո յու-
թյան մեջ կեր պա րա նյալ բուն է ու թյու նը̀  պատ մե լի քի և դրան ադեկ վատ պատ մու մի 
ոգե ղե նու թյամբ պայ մա նա վոր ված` սկզբուն քո րեն հոգևոր է: Հետևե լով պատ մու
թյան է ու թյու նը սկզբուն քո րեն հոգևոր է սկզբուն քին, Խո րե նա ցու պատ մա գի տա-
կան հայե ցա կար գում պատ մու թյան «գոր ծը» աշ խար հի, որում և` մարդ կային 
կյան քի եղե լա կա նու թյան մեջ հենց հոգևո րի բա ցա հայ տու թյունն է: Պատ մու-
թյան հենց այս իդե ային իր կոչ մամբ և ը ստ այդմ` դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նման 
ու կա տա րու մի իս կու թյամբ, Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ-
մու թյան բնու թյու նը ներ կա յա նում է ոչ թե ը ստ արիս տո տե լյան հայե ցո ղու թյան, սոսկ 
եղե լա կա նու թյա նը̀  աշ խար հին ու կյան քին նմա նա կերպ վող ու մարդ կու թյան կյան քում 
մի միայն ար դեն իրա գործ ված ու իրեն առ ձեռն բո լո րա քա նակ կոնկ րետ «պատ մու-
թյուն նե րում» կեր պա ցյալ առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րով շրջա-
նակ վող սահ մա նա փա կու թյամբ, այլև, ը ստ պլա տո նյան հայե ցո ղու թյան, այդ ամե-
նը նաև ճշմար տող̀  սկզբուն քո րեն իսկ ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի իր առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյամբ: Այդկերպ է միայն հնարավոր դառնում հայոց 
կենսաշխարհի, որում և կյանքի եղելականության ուսումնասիրությունում որոնել, 
հասու ու ընկալ դառնալ և համապատասխան պատմումի եղանակով մեկնորոշել 
մարդկային ու կոնկրետորեն` հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի ունիվերսալ̀  
նախկինում, ներկայում ու նաև հետագայում կենարար ու հոգեկեցույց ամենայն 
հոգևորը:

19. Ի սկ եղե լու թյուն նե րի և գոր ծե րի պի տա նա վոր նշա նա կա լիու թյունն ի ցույց դնե-
լու հա մար հար կա վոր է մեկ նո ղա բար պատ մու մի առանձ նա հատ կու թյամբ դրանք ըն-
թեր ցող բա նա կան հո գուն ու մտքին տե սա դրել որո շա կի դիր քով: Եվ սա հնա րա վոր 
է դառնում պատ մու մի այն պի սի հյու սու մով, որը կա յաց նում է պատմ վո ղի ուղիղ 
դրված քը և որ պես ուղիղ «կա ցուց ված (կանգ նեց ված)»̀  ներ կա է դարձ նում ըն թեր-
ցո ղին: Սա պատմ վո ղի այն պի սի կար գա վոր ված կեր պումն է, որում մարդ կայ նո րեն 
(ըստ մարդ կային կա րո ղու թյան) տե սա նե լի, ըն կա լե լի է Ա ստ ծո հայտ նու թյու նը, որ պես 
պատմ վո ղի̀  ի «պի տոյ»-ն ու պի տա նա վո րու թյուն ցու ցա բեր վող խոր հուրդ և իմաստ: 
Պատ մու մի կո չումն է, ուս տի և` դի տա վո րու թյունն ու նախ ընտ րե լի կա տա րու
մը, լի նել եղե լու թյուն նե րի իմաս տի̀  ուղիղ դրված քով կա ցու ցա նու թյուն:

20. Խո րե նա ցու պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կը է ա պես հատ կո րոշ վում է 
նաև նրա եր կում յու րօ րի նակ կեր պա վո րու թյամբ ներ կա հռե տո րա կան հնար նե րով: 
Պատ մա հայ րը հայոց կյան քում մարդ կային ու ազ գային ինք նու թյան և կեն սա կեր պի 
եղե լու մի̀  իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի, պատմ վող ուղիղ իմաս տին ու իմաս
տու թյա նը ըն թեր ցո ղի հա սու դառնա լու հա մար ան հրա ժեշտ և միայն հնա րա վո րող 
խո նար հու թյանն է կան չում ոչ միայն «պատ մու թյուն» գո յա վո րի առանձ նա հատ կու-
թյամբ, այ սինքն` պատմ վող ու առինք նող̀  առա քի նու սույց բո վան դա կու թյամբ, այլև 
հռե տո րա կան հնար նե րով, որ պես օ րի նա կե լի ու պատ վե լի տե սա նել տա լով բո լոր 
նրանց ջանքն ու իմաս տու թյու նը, որ այ լոց և այդ թվում նաև հենց պատ մա գիր նե րի 
մեջ հայտ նա բե րել էր նա: Յու րա քան չյու րին ըն թեր ցա նու թյան և իմաս տըն կա լու
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թյան, ոմանց` բա րե րա րու թյան և ոմանց` հենց ստեղ ծա գոր ծու թյան կան չող և, 
այդ պի սով, ամեն քին իմաս տու թյան, քա ջու թյան և ամե նայն առա քի նու թյան կո-
չող̀  մարդ կային ու ազ գային կյան քի հա մար հիմ նա րար ու հոգևոր կեն դա նու թյանն 
իս կը կե նա րար այդ գոր ծը Խո րե նա ցին իրա գոր ծում է, ինչ պես ար դեն աս վել է նա-
խորդ գլուխ նե րում, ան կեղ ծու թյամբ ու նաև հռե տո րա կան հնարք նե րով` պար սա վե լով 
նախ նյաց առ իմաս տու թյունն ան սեր ամե նայն միտք ու բարք664 ու այդ կերպ` «առ ի 
իմաստն տխմա րու թիւն, և ան կա տա րու թիւն ոգ ւոյն բա նա կա նի»665 և, ը նդ հա կա ռա-
կը, հոգևոր հա րա զա տու թյամբ ջեր մո րեն գո վե լով ըն թեր ցող նե րից յու րա քան չյու րին, 
«որք ըն կա լան և պա տուե ցին զայս պի սի գիւտս իմաս տից»666: 

Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա կան այս տեքս տում հեր մենև տի կա կան իրա դրու
թյան և հաս կաց ման սի րո ու բա ցու թյան, ապա և̀  աս վող ու իս կու թյուն բա ցա հայ-
տող իմաս տին ու իմաս տու թյա նը հա սու և ըն կալ լի նե լուն սա տա րող պատ մու մը նաև 
հռե տո րու թյամբ հյու սե լու առն չու թյամբ նկա տենք, որ յու րա հա տուկն այս տեղ այն է, 
որ տեքս տում առ կա բազ մա թիվ հռե տո րա կան հնար նե րը գոր ծած վել են նրա ներ քին 
հա մոզ մուն քին և ան կեղծ մտա ծու մին հա մա պա տաս խան, որ պես ար տա քին հար դա-
րում ու ար տա հայտ չաձև, որն իր հեր թին նույն պես ուղղ ված է սկզբուն քային դի տա վո-
րու թյան կա տա րու մին: Այս հան գա ման քը եր բեմն դժ վա րաց րել է նրա «Պատ մու թիւն 
Հայոց»-ում նկա տել հռե տո րա կան առու մով ուսյալ, վարժ ու կա տա րյալ պատ մու մը667, 
իհար կե, նաև այն պատ ճա ռով, որ հռե տո րա կան ար վեստ ու փոր ձա ռու թյուն «վարժ-
վել» ենք նկա տել այն դեպ քում, երբ աս ված իմաս տի և ձևի (աս ման եղա նա կի) մեջ կա 
շե ղում կամ հա վե լում` դե պի պեր ճա ցում, «շուք», և-կամ ճո ռո մու թյուն: 

Աս վա ծի և աս ման մեջ շե ղու մը կամ հա վե լու մը պատմ վո ղի և պատ մու մի մեջ աս-
վա ծը շե ղում ու հա վե լում է ճշմար տու թյան ու հա վաս տիի նկատ մամբ, դարձ նե լով 
ան պատ շաճ իս կու թյանն ու իմաս տու թյա նը, պատմ վողն «ա ճեց նե լով» ավե լոր դու-
թյան և պատ մու մը̀  ճշմար տու թյու նից ունայն պա ճու ճյալ խոս քի: Պատ մու թյուն նե րի և 
նույ նիսկ պատ մա կան վա վե րա գրե րի ոչ թե ը ստ կոչ ման, պի տո յա կան ու նախ ընտ-
րե լի, այլ̀  եղե լա կան գո յու թյան ամեն քին հայտ նի այդ իս կու թյա նը հա ճախ է առնչ վել 
ըն թեր ցող գի տա կան միտ քը մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի պատ-
մու թյան գրա կան ողջ ավան դու թյու նում, այդ թվում նաև սե պա գիր ար ձա նա գրու-
թյուն նե րում: Խոս քում կամ գրում աս ված իմաս տի և ձևի (աս ման եղա նա կի) շե ղու մը 
կամ հա վե լու մը ճշմար տու թյան և հա վաս տիի նկատ մամբ իրա գոր ծում ու հետևանք 
է սկզբուն քային այն տե սա կե տի, ը ստ որի, խոս քի և-կամ գրի սկզբուն քային դի տա-
վո րու թյուն, կեր պա րա նում ու կա տա րում է հաս կաց վում ու սահ ման վում ոչ թե իս
կու թյան բա ցա հայ տու մը և ուրեմն` դրան ցում ճշմար տու թյունն ունե նա լը ու նաև 
ճշմար տու թյան մեջ դրանց բա նո րոշ ու կա պա կից կա յա ցու մը, այլ̀  ճշմար տու թյունն 

664 Հմմտ. Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6 և 11:
665 Նույն տեղում, էջ 10:
666 Նույն տեղում, էջ 9:
667 Տե՛ս Մուրադյան Գ., Առաջաբան – Գիրք Պիտոյից, աշխ. Գ. Մուրադյանի, Եր., 1993, էջ 19:
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ու ան ճշմար տու թյու նը որ պես մի ջոց կան խա հաս կա ցող նա խա տես մամբ և ը ստ այդմ` 
խոս քում ու խոս քով այս կամ այն «շա հը» ակն կա լող «օգ տա» գործ մամբ, ճշմար տու-
թյու նից առա վել որ պես նպա տակ է տեսն վում աս վա ծում այ լոց հա վա նու թյանն ու 
հա մո զե լուն հա սա նե լը:

Հ ռե տո րու թյան ար վես տի, որում և̀  կի րա ռու թյան, այն հայե ցա կար գը, որ ունի 
և իրա գոր ծում է իր աշ խա տու թյան մեջ Մով սես Խո րե նա ցին, լիո վին այլ է ան տիկ 
շրջա նի հին հույ նե րի հռե տո րու թյան ար վես տից: Վեր ջինս ը ստ իր կա տա րու մի սահ-
մա նման` հա վա նու թյան հաս նե լու ար վեստ է668, որն այդ պի սի սկզբուն քին ու 
նպա տա կին` սոսկ հա վա նու թյա նը, հաս նե լու հա մար կա րող է ու պատ րաստ` շեղ վել 
ան գամ Ճշ մար տու թյու նից ու Ի մաս տու թյու նից: Հռե տո րու թյան ար վես տի քրիս
տո նե ա կան հայե ցա կար գը, որին գի տե ցյալ ու հա ւա տար մա ցյալ̀  նաև կի րա ռում է 
Մով սես Խո րե նա ցին իր եր կում, իրե նում նե րա ռե լով հռե տո րու թյան ար վես տի ան տիկ 
տե սու թյան ամե նայն օգ տա կարն ու պի տա նին, ոչ սոսկ ու ամեն գնով հա վա նու թյան 
հաս նե լը, այլ̀  ը նդ հա կա ռա կը, հենց ճշմար տու թյունն ու բա րին և այ սու̀  իմաս տու
թյու նը բա ցա հայ տելն ունի որ պես դի տա վո րու թյուն ու կա տա րում: Դի տա վո-
րու թյան ու կա տա րու մի բուն խնդրա կար գի այս կերպ հաս կաց մամբ ու մեկ նա բա նու-
թյամբ, կա րե լի է ար դեն նաև սահ մա նել հռե տո րու թյան ար վես տի քրիս տո նե ա կան 
տե սու թյու նը: Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, հռե տո րու թյունը̀  այն կերպ ու այն չափ, որ չափ 
հնա րա վոր է քրիս տո նե ա կան վար դա պե տու թյու նում, և ուրեմն` քրիս տո նե ա կան 
հռե տո րու թյու նը, ճշմա րիտ ու իմաս տուն խոս քի ար վեստ (խոս քար վեստ) է` 
մարդ կային ինք նու թյանն ու կյան քին օգ տա կար Պի տոյից (ա մե նայն պի տոյից) 
բա ցա հայ տու թյուն: Ա հա վա սիկ, Ճշ մար տու թյան ու Ի մաս տու թյան բա ցա հայ տու-
թյան դի տա վո րու թյան ու կա տա րու մի խնդրա կար գով սահ մա նյալ̀  քրիս տո նե ա կան 
հռե տո րու թյան այս հայե ցա կարգն է Քեր թո ղա հայր ու Պատ մա հայր Մով սես Խո րե-
նա ցին օգ տա գոր ծել պատմ վող եղե լու թյուն նե րի իս կու թյու նը գրա վոր հյուս մամբ բա-
ցա հայ տե լու և մարդ կային ու նաև ազ գային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի ճշմար-
տու թյունն ու բա րին մեկ նո ղա բար մա տու ցե լու հա մար ըն թեր ցո ղի հա սո ղու թյա նը̀  ի 
նպաստ նրա ինք նու թյան առ Ի մաս տու թյուն ներկրթու թյան ու կեն սա կեր պի: 

21. Կա րե լի է նկա տել և, ը ստ իս, նաև հարկ է որ պես պատ մու մի ևս մի առանձ-
նա հատ կու թյուն ամ րա գրել, որ Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա-
տու թյու նը ոչ միայն գի տա կան է, այլև, ան շուշտ, հյուս ված է ար վես տա վոր պատ մո
ղա կա նու թյամբ: Այն շա րադրված է պա տու մի իմաստն ու խոր հուր դը ըն թեր ցա սեր 
և իմաս տու թյան ուսում նա սեր ժա մա նա կա կից նե րին ու սե րունդ նե րին հայտ նա ցույց 
հնա րա վո րու թյան ու նպաս տա վո րու թյան մեջ կար գող «հա սա րա կաց» լեզ վով669 և 
հենց ստույգ ու ար դա րա բան պատ մու մով, հո գուն կե նա րար և մարդ կային ինք նու-
թյու նը որ պես հո գի ապ րեց նող ու հո գե-մարմ նա վոր կեն ցա ղա վա րու թյունն ի բա րե-

668 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. 
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 51:
669 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 258:
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կար գու թյուն կո չող և մեր նախ նյաց ու այ լոց իմաս տուն նե րի ու քա ջե րի օ րի նակ նե րով 
նաև իրա կա նաց ման հնա րա վո րու թյուն ներ ցու ցա նող բո վան դա կու թյամբ: Եվ սա-
կայն, նրա պատ մու մի ար վես տա վո րու թյու նը այն տե սակ չէ, որի դեպ քում աշ խա տու-
թյու նը կա րող էր ըն կալ վել որ պես պա ճու ճա զարդ պատ մու թյուն` հյուս ված ուռ ճաց-
ված և մարդ կային մտքին ու զգաց մուն քին հա ճո յա լի այն հնա րա ծո պատ մու թյուն-
նե րից, որոն ցում որ պես իրա կան է ներ կա յաց վում սոսկ ցան կա լին: Նրա աշ խա տու-
թյու նը նաև զուտ և-կամ գե րակ շիռ չա փով պատ մո ղա կան ար վես տա վո րու թյուն 
ինք նա ցու ցա նող պատ մու թյուն չէ, որում կա րող էր առա վել շեշտ ված, ուշա դրու թյուն 
գրա վող ու նկա տե լի լի նել պատ մու մի գե ղա պա ճույճ «ինչ պե սը», քան բուն պատմ վո-
ղը̀  «ին չը»̀  իր «զո րու թյան ու պատ ճա ռի» իս կու թյամբ:

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյու նը եր կու այս առու մով ամենևին էլ գե ղա պա ճույճ 
կամ պա ճու ճա զարդ պատ մու թյուն չէ: Նրա երկը արտաքնապաճույճ պատմություն 
չէ, որում սինը և ունայնը, թյուրիմաստը և, ըստ էության, դերիմաստը̀  նմանակյալ 
բուն իմաստին ու իմաստության խորհուրդին` դերապատմվում է որպես հայոց 
ինքնության, կյանքի ու մշակույթի իսկությունը հայտող խորհրդիմացություն: Պատ-
մա հայրն իր պատ մու թյան մեջ բազ միցս նշում է, թե որ չափ հնա րա վոր էր և որ քան 
բա վե ցին միտք ու կա րո ղու թյուն, ձգ տել ու ջա նա ցել է հե ռու մնալ ավե լորդ և 
պա ճու ճյալ խոս քից, չպատ մել ան հա վաս տին, այլ̀  ը նդ հա կա ռա կը, պատ մել ստույ-
գը̀  ան սու տը և ոչ կա մա յա ծին հնա րո վին, հա ղոր դե լով, ը ստ կա րո ղու թյան, միայն 
այն, ին չը այ լուստ և մե զա նում «ար դար է ու ճշմա րիտ», քան զի պա ճու ճա զարդ և 
ան հա վաս տի խո տե լին պատ մելն ինչ պես իրեն, նմա նա գույն և̀  հայոց ծագ ման, նախ-
նյաց կյան քի և իմաս տու թյան ու քա ջու թյան գոր ծե րի պատ մու թյու նը գրել հայ ցող Սա-
հակ Բա գրա տու նու հա մար վտանգ, ասել է թե` մեղք, գոր ծել է նշա նա կում հոգևոր 
առու մով Ա ստ ծո առաջ 670 :

22. Նկա տե լի է պատ մու մի բուն կո չումն ու իս կու թյու նը բա ցա հայ տող զար մա-
նա լի մի սկզբունք ևս, որին և հետևում է սուրբ հայ րը: Պատ մի չի առա քե լու թյունն ու 
պատ մի չի գոր ծի կո չումն ու իս կու թյունն է` հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցա հայ տել 
նշա նա կա լի եղե լու մի̀  իրե րի ու գոր ծե րի, իս կու թյու նը ու նաև բա ցա հայ տել այդ իս-
կու թյան մեջ ներ կա յա ցյալ ու իրե նով իսկ` այն որ պես հենց իս կու թյուն ու նշա նա կա լի 
դարձ նող «բա նը»̀  իմաստն ու իմաս տու թյու նը: Եվ այդ կն շա նա կի, որ հաս կաց մա նը 
հա ջոր դող պատ մու մի կո չումն ու իս կու թյունն է և իս կա կան գո յու թյու նը` ի գիր 
հյու սել եղե լու մը որ պես այդ պի սին հաս տող, իր իս կու թյան մեջ հաս կա նալ ըն
ձե ռող ու նշա նա կա լի դարձ նող «բա նը»̀  իմաստն ու իմաս տու թյու նը, և ուրեմն` 
«բան»ավո րել իս կու թյունն այն պես, որ նույն ին քը` պատ մումն ու «ինչ պե սը» 

670 «Զի որչափ էր հնար` փախեաք յավելորդ և ի պաճուճեալ բանից, և որ ինչ յանհաւաստին 
հայէր բանն և մտածութիւնն. միայն զհետ երթալով ըստ կարողութեան` որ ինչ այլուստ և կամ ի 
մէնջ` զարդարոյն և զճշմարտի: Զնոյն և աստանօր պատրաստելով` արգելում զընթացս բանիցս 
յոչ պատշաճէն և որ անհաւաստութեանն ի ներքս ածել ակնարկէ կարծիս: Եւ զքեզ, որպէս բազում 
անգամ, և այժմ աղաչեմ, մի՛ յաւելորդսն հարկաւորել զմեզ, և սակաւ և կամ հոլով բանիւք` զմեծ և 
զհաւաստի բովանդակ աշխատութիւնս մեր ընդ վայր և ավելորդ ցուցանել գործ, զի նմանագոյնս 
որպես ինձ` և քեզ գործէ վտանգս» (նույն տեղում, էջ 198):
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լուծ վի ու ան հե տա նա իրե նով հա ղորդ վող ու ներ կա յա ցող «բան»ում, ին չը և 
պատ մու մը ձգ տում ու դի տա վո րու թյուն ուներ ներ կա յաց նել: Պատ մու մը կոչ
ված է ինք նան վի րու մի ու ինք նա զո հո ղու թյան պատմ վող «բա նին»:

23. Ի սկ ինչ պե՞ս է պատ մումն իրա գոր ծում պատ մե լի քի հյու սու մը որ պես պատ-
մու թյուն: Նրա աշ խա տու թյան մեջ նշա նա կա լի եղե լու թյուն նե րը̀  իրե րը և գոր ծե րը, 
պատմ վում են կար գով: Պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին է կա յա նում որո շա կի կար-
գա վո րու թյամբ խոս քի և գրի հյուս մամբ: Ի սկ որևէ բան կար գա վոր է դառնում ձևով: 
Այն բո լո րը, ին չը պետք է հայտն վի պատ մու թյամբ, ձև ված է և միայն այդ կերպ է խոս-
քով և-կամ գրով աս վա ծը̀  պատ մու թյուն, այ լա պես ինչ-որ իրո ղու թյուն նե րի և գոր ծե րի 
վե րա բե րյալ ան ձևա կերպ խոս քե րի խռ նու թյուն է և ուս տի̀  դրան ցով ամ րագր ված ու 
փաս տա կա նա ցած իրո ղու թյուն նե րի հա վա քա ծու, այն քան ան կազ մա կերպ, որոն ցում 
իրենց ուղիղ իմաստ ներն ան գամ չեն ար տա հայտ վում: 

Իսկ ի՞նչ յու րա հա տուկ ձևով և-կամ ինչ պե՞ս է կա յա նում խոս քի կամ գրի այն կար
գա վո րու թյու նը, որ և կոչ վում է «պատ մու թյուն»: Ո ճով: Ի րոք, ոճով շա րա դրանք 
է պատ մու թյու նը: Ի սկ ի՞նչ հա րա բե րակ ցու թյան մեջ է տե սա նե լի ոճը Պատ մա հոր 
աշ խա տու թյան մեջ պատմ վող նյու թի̀  իրո ղու թյուն նե րի ու գոր ծե րի հետ: Ո ճն արդյո՞ք 
կա մա յա կան է, լոկ հե ղի նա կի յու րա հատ կու թյու՞նն է նրան կյան քի կո չել, թե` այն նաև 
ու նախ և առաջ որո շա կի է ա կան առն չու թյան մեջ է պատ մե լիք «նյու թի» և դրա նում` 
պատ մե լիք «բա նի» հետ: Ի նչ պի սի՞ն է այս տեղ «հե ղի նակ - ոճ - պատ մե լիք նյութ ու 
բան» հա րա բե րու թյուն նե րի փոխ կար գա վո րու թյու նը:

 Հարկ է ամ րա գրել, որ եղե լու թյուն նե րի իս կու թյու նը հայ տող իմաստ նե րով իր 
պատ մու թյան հյու սումն ի կա տա րու մի բե րող Խո րե նա ցու պատ մու մի վար դա պե տա-
կան եղա նա կում ոճն ամենևին էլ պա տա հա կան չէ: Այս առն չու թյամբ Մ. Ա բե ղյա նը 
գրում է. «Ն րա գր ված քի մեջ բո վան դա կու թյուն և ձև պատ շա ճում են իրար, կամ ձևը 
հետևում է բո վան դա կու թյա նը: Այդ է հենց կլա սիկ հե ղի նակ նե րից ամե նից առաջ պա-
հանջ վում»671: Խո րե նա ցին հա մե մա տե լով Շա մի րա մի մա սին Կե փա ղիո նի մա տյա նում 
պատմ վող դրվա գը Մար Ա բաս Կա տի նայի մա տյա նի հետ, գրում է` «Այլ հա ւաս տի մեզ 
թուե ցաւ որ ի Մար Ա բայն Կա տի նայն է քննու թիւն քաղ դէ ա կան մա տե նից քան զայ-
սո սիկ. քան զի ոճով իմն ասէ և զպատ ճառս պա տե րազ մին յայտ նէ»672 (ընդգծու մը̀  
Ռ. Ք.): Տվյալ յու րա հա տուկ պատ մու մով` վար դա պե տա կան պատ շաճ եղա նա կով է ի 
կա տար ած վում պատ մու թյան դի տա վո րու թյու նը: Ամ բող ջա կան ու ներ քուստ կար
գա վոր դի տա վո րու թյունն ը ստ իրեն է ուղ ղում և կազ մա կեր պում ոճը: Դի տա-
վո րու թյու նը փո խանց ված է նաև ոճին: Ը ստ աստ վա ծա բա նա կան սկզբունք նե րի կեր-
պա րան ված է նաև ոճը:

24. Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու մի առանձ նա հատ-
կու թյան վե րա բե րյալ խորհր դա ծու թյու նում է ա կա նո րեն նշա նա կա լի է նաև պատ մու-

671 Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն - Երկեր, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1968, հ. Գ, 
էջ 318:
672 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 56: 
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մի ոճի ու ճշմար տու թյան փոխ հա րա բե րակ ցու թյան հար ցը: Պատ մա հայ րը բազ-
միցս նշում է, որ ին քը այս կամ այն պատ մի չի կող մից պատմ վա ծը «հա ւա տա րիմ» և 
ուրեմն` ադեկ վատ ու ար դար հա մա պա տաս խա նու թյամբ է տես նում «տե ղի ունե ցա ծի» 
իս կու թյա նը, քան զի տվյալ հե ղի նա կը կոնկ րետ եղե լու թյան որ պես այդ պի սին կա յաց-
ման «ին չը», ասել է թե` զո րու թյու նը, և «ինչ պե սը», ասել է թե` կար գը̀  «պատ ճա ռաւ» 
հան դերձ, պատ մում է «ո ճով»: Եվ այդ նկա տե լի է Խո րե նա ցու վե րը մեջ բե րյալ խոս քի 
որո շա կիո րեն կա պակց վա ծու թյան կար գա վո րու թյու նում` «Այլ հա ւաս տի մեզ թուե-
ցաւ… քան զի ոճով իմն ասէ և զպատ ճառս … յայտ նէ»673: «Ո ճով պատ մել», – գրում է Մ. 
Ա բե ղյա նը̀  քննե լով Մով սես Խո րե նա ցու հայե ցա կե տը, – նշա նա կում է` հայտ նել տե ղը, 
ժա մա նա կը, պատ ճա ռը, գոր ծող ան ձե րը և «պերճ և ողորկ» ձևով ման րա մասն հո րի-
նել»674, և, որ պես այդ եզ րա հանգ ման հաս տա տում, նրա եր կից մեջ բե րում է հետևյալ 
միտ քը. «Բայց զի ոչ ճշմար տու թե ամբ և ոճով պատ մէ, և ոչ զա նուանսն նշա նա կէ կամ 
զտե ղիս կա տար մանցն` ոչ ինչ կարևո րա գոյն հա մա րե ցաք երկ րոր դել»675:

 Խո րե նա ցու եր կում պատ մու մի ոճը սկզբուն քո րեն առնչ ված է ճշմար տու թյա նը: 
«Զ հա ւաս տին որ չափ կա րա ցե ալ ի բազ մացն ը նտ րել բա նից` կար գե ցաք զծ նունդս 
երից որդ ւոցն Նոյի ցԱբ րա համ և ցՆի նոս և ցԱ րամ. որում ոչ զոք ը նդ դի մա նալ կար-
ծեմ ի’ միտս ունո ղացն. բայց եթէ զճշմար տու թե անն ոք խոր հե լով քա կել զոճ` յա
ռաս պելս զճշմա րիտ բանս ախոր ժե լով փո փո խել փու թաս ցէ: Եւ յայ սո սիկ իւ րա-
քան չիւր միտք որ պես կա մին` ուրա խաս ցին (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.)»676: Պատ մա հոր այս 
մտքում բա ցո րո շու թյամբ ար տա հայտ ված է ոճի առնչ վա ծու թյու նը ճշմար տու թյա
նը, ասե լով` ճշմար տու թյու նը խոր հե լով, կեր տել ոճ` առաս պել նե րը ճշմա րիտ խոս քի 
փո խա կեր պե լով: 

Իսկ ո՞րն է աստ` ոչ թե գե ղար վես տա կան հնա րա ծո պատ մու թյուն նե րում, այլ̀  հենց 
գի տա կան պատ մու թյան հա մար ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի պատ մու մի ոճի կո
չումն ու ը ստ կոչ ման` պո տեն ցիան ու նախ ընտ րե լի իս կու թյու նը, ը ստ որի և 
հյուս ված է Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նը: Ը նդ հան րա-
պես կյան քի և կոնկ րե տո րեն` հայոց կյան քի որ պես «ինչ», «ինչ պի սի՞ ինչ», «ինչ պե՞ս» 
և «ին չի՞ հա մար» եղե լու մի իս կու թյան` հաս կաց մամբ ու մեկ նու թյամբ բա ցա հայտ ման 
դի տա վո րու թյունն ունե ցող պատ մու թյան ոճի կո չումն է և ը ստ կոչ ման` որ պես այդ-
պի սին գո յու թյունն է, կն շա նա կի նաև̀  իր իս կու թյունն իրե նում ունե ցող գո յու թյունն է` 
լի նել «ի րաց և գոր ծոց» իս կու թյունն ըն կա լող ու բա ցո րո շող, որով և̀  այ լոց ևս հայտ-
նա ցու ցող բա նա վոր կա պակ ցու մի ու լեզ վար տա հայ տու թյան կա րո ղու թյան ներ քին 
բա ցու թյամբ, ար վես տա վո րու թյամբ և հենց գի տու թյամբ:

25. Այս առու մով` ոճը տվյալ հե ղի նա կի̀  պատ մե լու ար ժա նի իս կու թյան ու իմաս-
տու թյան նկատ մամբ, ոչ ամեն քին հա տուկ, սի րո և նվի րու մի վրա հիմ նա ցյալ, 

673 Նույն տեղում:
674 Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն - Երկեր, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1968, հ. Գ, 
էջ 296:
675 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 213:
676 Նույն տեղում, էջ 22:
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իրե նում յու րո վի փոր ձա ռու գի տե ցում ունե ցող պատ մու մի կար գա վո րու թյուն 
է: Այդ կն շա նա կի, որ այն սոսկ չոր ու ցա մաք և եր բեմն` նույ նիսկ թվա ցյալ ու առաս-
պե լա կան «փաս տե րի» թվար կում ու ժո ղո վա գրում չէ: Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու մի 
վար դա պե տա կան եղա նա կի պա րա գա յում ճշգ րիտ կլի նի ասել, որ պատ մու մի ոճը 
պատմ վող «ի րի» ու «գոր ծի» նշա նա կա լի ման րա մաս նե րով դրվա գա պա տում 
եղե լու մի̀  պատ ճա ռով հան դերձ, իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որում և` պա
հյալ իմաս տու թյան խոր հուր դը, յու րո վի մտա կա պակց մամբ գի տե ցող և ը ստ 
այդմ` բա նա վոր կամ գրա վոր յու րո վի հյուս մամբ աս ման ու պատ մու մի կեր
պի հմ տա վարժ ար վես տա վո րու թյունն է: Այս կերպ իմա նա լի ար վես տա վո րու թյու-
նը, սա կայն, հարկ է հաս կա նալ ոչ որ պես մտա վոր, բա նա վոր, գրա վոր կա պակ ցու մի 
սոսկ յու րո վիու թյան ու զուտ ներ քին ձևի ար վես տա վո րու թյուն: Տե սա կե տը, որում ոճը 
դիտ վում է բա ցա հայտ վող իս կու թյու նից ան կախ և զուտ ներ հա տուկ տվյալ հե ղի նա կի 
ան ձին, ըն դուն ված է ժա մա նա կա կից շրջա նում: Նկա տենք նաև, որ ան ձի զուտ ներ-
քին ար վես տա վո րու թյամբ և ուրեմն` այդ կերպ ը մբռնված ոճով կա րե լի է ասել կամ 
պատ մել նաև հե րյու րանք: Ի սկ այն ոճը, որը նկա տի ունի հա վա տա ցյալ գիտ նա կան, 
սուրբ և իմաս տուն հայր Մով սես Խո րե նա ցին, կա րող է ար վես տա վո րու թյամբ մտա
կա պակ ցել ու հա սա նել իս կու թյան գի տու թյան, պատ մո ղա բար̀  բա նա վոր և-կամ 
գրա վոր հյուս մամբ աս ման բե րել իս կու թյուն, և ուրեմն` այս կերպ ը մբռնված ոճով 
պատ մու մը̀  լի նել ստույգ ու Պատ մա հո րը «հա ւա տար մաց նող»: Մով սես Խո րե նա ցին 
պատ մա գի տու թյու նը տես նում է նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյանն ու խորհր դին հա-
սու իմաս տու թյան վրա հիմ նա ցյալ որ պի սու թյամբ և սի րում, որո նում ու գնա հա տում 
է իմաս տու թյան ներ կա յու թյունն ու գի տե ցու մը ոչ միայն հայոց մեջ, այլ̀  նաև այ լոց 
և այդ պի սով` ամեն քի ինք նու թյու նում, կյան քում ու մշա կույ թում: Ա հա վա սիկ, պատ-
մա գի տու թյան այս պի սի ը մբռ նում ունե ցող Խո րե նա ցու հա մար պատ միչ նե րի ոճով 
պատ մումն է, որ հիմք է ըն ձե ռում` «հա ւա տա րիմ» և որ պես ստույգ ճա նա չել պատմ-
վող տվյալ կոնկ րետ բո վան դա կու թյու նը:

26. Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց»-ը, ինչ պես ար դեն նշ վել է «Պատ-
մու թյան դի տա վո րու թյու նը» են թա վեր նա գրում, իր պատ մու մի կազ մա կերպ ման 
խնդրում որ պես հա րա ցույց ունի Ա ստ վա ծա շուն չը677: Ոչ միայն պատ մու թյան դի-
տա վո րու թյան, այլև պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կի խնդրի առն չու թյամբ 
ևս է ա կա նո րեն նշա նա կա լի միտք-բա ցա հայ տու թյուն կա րե լի է նկա տել Փի լոն Ա լեք-
սանդ րա ցու̀  Սամ սո նի վե րա բե րյալ աստ վա ծա շնչյան պա տու մի մեկ նու թյու նում: Փի-
լոն Եբ րայե ցի678 Ի մաս տա սերն իր մեկ նո ղա կան պատ մու մի մեջ ոչ ը ստ մարդ կային 

677 Մովսես Խորենացու պատմագիտական այս երկում պատմվող բովանդակության և Աստվածաշնչի 
փոխառնչությունների մասին տե՛ս նաև Դանիելյան Ն., Մովսես Խորենացու Պատմութիւն Հայոց»-ի 
պատմահոգևոր համակարգը և Աստվածաշունչը, Եր., 2011:
678 Եբրայեցի նա կոչվում է իր ծնունդով` Եբերի ազգատոհմից սերելու պատճառով: Նրա ազգության 
այսկերպ որպես եբրայեցի նույնորոշումը կարող է դիտվել նույնակարգ ս. Եփրեմ Խուրի Ասորու` 
Ծննդոց մեկնության մեջ Աբրահամի ազգապատկանության նույնորոշմանը: Աստվածաշունչ 
մատյանի Ծննդոց Գրքում Աբրահամի ազգապատկանությունը եբրայեցի կոչելու վերաբերյալ նա իր 
մեկնողական աշխատությունում գրում է. «Եւ եբրայեցի կոչեցաւ Աբրահամ, զի յանցից անտի գետոյն 
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կա մա յա կան մտա ծու մի ու անի մա, այլ̀  ը ստ կա րո ղու թյան ու աստ վա ծային շնոր հի, 
եղե լու թյան ու գոր ծի զո րու թյու նը իս կու թյամբ բա ցա հայ տե լու հա մար առ Ա ստ ված 
հայց ման ու ստու գի մաց լի նե լու և ոչ անիս կու թյան պատ մամբ̀  իրա դար ձու թյուն նե-
րի ու գոր ծե րի զո րու թյու նը կա մա և-կամ ակա մա կեղ ծե լու և ուրեմն` Ա ստ ծո շնոր հը 
թյու րե լու ու զր պար տե լու մա սին ասում է հետևյա լը. «Արդ առե ալ Սամփ սո նի (և-կամ 
աստ վա ծա շնչյան պատ մու թյան որևէ մեկ այլ մե ծի̀  Ռ.Ք.) զօ րու թիւն, զի մե ծա մեծ 
գոր ծոցն ցուց ցէ, յայն մա նէ, որ ետ նմա զզօ րու թիւնն` խնդրեմք և մեք իմաս տու թիւն, 
զի զոր զօ րու թե ամբ Սամփ սովնն (և-կամ մեկ այլ մեծն` Ռ. Ք.) գոր ծե աց` իմաս տու թե-
ամբ լսո ղաց առա ջի դի ցուք. քան զի եթէ ան տե ղե կա գոյնք և վայ րա պարք առ գործսն 
մտեր մու թե ան ցու ցե ալ գտ ցուք բա նիւս, ոչ զՍամփ սով նի զօ րու թիւնն զր կես ցուք, այլ 
շնորհսն Աս տու ծոյ զր պար տես ցուք»679: Այս միտքն իր իս կու թյամբ վե րա բե րում է Մով-
սես Խո րե նա ցու և՛ պատ մու թյան բուն բո վան դա կու թյա նը, ինչ պես և աս վեց «Պատ-
մու թյան դի տա վո րու թյան» շա րա դրան քում, և՛ հենց պատ մու մի վար դա պե տա կան 
եղա նա կին: Այդ ակն հայտ կա րող է դառնալ պատ մո ղա բար աս վա ծում ի պահ̀  իմաս-
տու թյանն «ու սում նա սէր», «չա փա ւոր»680 ևկամ «ող ջա խոհ մո լու թե ամբ»681 ու 
պատ շա ճո րեն քննու թյամբ հաս կաց ման ձգ տող̀  «եր կի նախ ընտ րե լի ըն թեր ցող» և 
հոգևո րու թյամբ մեր ձա կից յու րա քան չյու րին, երբ այս միտ քը հա մե մատ վի պատ մու մի 
ու պատմ վող իմաս տի ու իմաս տու թյան` ը ստ աստ վա ծային շնոր հի, այլ ոչ̀  կա մա յա-
ծին ու ինք նա կամ լի նե լու Պատ մա հոր մտքի և իր պատ մու թյան ստույգ ու ճշմար տա-
պա տում լի նե լու մա սին բազ միցս նաև այ լուստ ար տա հայ տած մտքե րի, ինչ պես նաև 
այն մտքի հետ, ը ստ որի̀  նա իր պատ մու թյան մեջ իրե րի ու գոր ծե րի զո րու թյու նը և, 
պատ ճա ռի իմա ցու թյամբ հան դերձ, դրանց լի նե լու թյան «ինչ պեսն» է «յան դի ման կա-

էր նա. կամ յԵբերայ էր նա» (Սրբոյն Եփրեմի մատենագրութիւնք. հատոր Ա, Մեկնութիւն Արարածոց, 
Ելից, Ղեւտացւոց, Թւոց, Օրինաց, Յեսսուայ, Դատաւորաց, Թագաւորութեանց և Մնացորդաց, 
Վենետիկ, 1836, էջ 53): Փիլոն Ալեքսանդրացու` եբրայեցի կոչելու վերաբերյալ մասնագիտական 
գրականության մեջ Օ. Վարդազարյանի կողմից հավանողական ընդունելություն է գտել Եվսեբիոս 
Կեսարացու աշխատություններում «եբրայեցի» կոչման հոգևոր իմաստի մեկնաբանության հայտնի 
ավանդությունը (տե՛ս Вардазарян О. С., Филон Александрийский в восприятии армянского 
средневековья, Ер., 2006, էջ 12-15): Այս առնչությամբ նկատենք, որ ոչ բոլոր եբրայեցիներն 
են ունեցել բացություն «աչաց ոգւոյն բանականի և-կամ մտաց» և ուստի` հոգևոր կամ մտավոր 
հայեցողության կամ տեսողության շնորհ ու կարողություն: Այն, ինչը աստվածային շնորհով ունեին 
նահապետները` Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը և իրենց բարեպաշտությամբ, առաքինություններով 
ու աստվածահաճո կյանքով աստվածաշնչյան պատմություններում հայտնացույց այլ մեծ նախա-
հայ րերը, որ որդիներն էին Սեմի` ըստ կոչման շնորհի, աստվածաշնչյան այն խոսքի համաձայն, 
թե` «Սեմ կոչի հայր որդւոց Եբերայ» (հմմտ. «հօրն ամենայն որդւոցն Եբերայ (Ծնունդք, Ժ, 21)), 
ամենևին էլ հատուկ չէր եբրայեցի կոչվող ամենքին և հենց յուրաքանչյուրին, որ երբեմն որպես 
այդպիսին էին կոչվում ոչ թե սկզբունքորեն իրենց բովանդակ կենցաղավարությունում Աստծուն 
հավատարիմ ու աստվածահաճո հոգևոր կյանք ապրելու իրենց ազատ ու հոժարակամ ընտրությամբ 
ու կատարումով, այլ` սոսկ ըստ իրենց ծննդյան և ուրեմն` ազգապատկանության ու արյան 
բնութենական նախասահմանվածության:
679 Փիլոնի Եբրայեցւոյ, Մնացորդք ’ ի Հայս որ են մեկնութիւն Ծննդոց. եւ Ելից. Ճառք ’ ի Սամփսոն. ’ 
ի Յովնան. ՅԵրիս Մանկունս. կամ ’ ի Հրեշտակս, Վենետիկ, 1826, էջ 550:
680 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6:
681 Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, 
աշխ. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 29:
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ցու ցա նե լու» առա ջի «ա չաց մտաց» ըն թեր ցա սե րի և իմաս տու թյան ուսում նա սե րի: 
Ի նչ պես պատ մու թյան դի տա վո րու թյան, այն պես էլ̀  պատ մու մի կեր պի առանձ նա-
հատ կու թյան բա ցա հայտ ման խնդրով Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցու նույն մտքին առնչ վող 
հա մե մա տու թյամբ, նկա տե լի կա րող է լի նել այն, որ Մով սես Խո րե նա ցին ոչ միայն քա-
ջա ծա նոթ է Փի լո նի, ի թիվս այլ մտքե րի, նաև այդ մտքով ի հայտ իմաս տու թյա նը, այլև̀  
հո գով ներկրթյալ և մտոք ուսյալ այդ իմաս տու թյամբ, ին չը նա կա րող էր ունե նալ Ա լեք-
սանդ րիա քա ղա քի իր ուսա նու թյան կենտ րո նում Փի լոն Ի մաս տա սե րի մեկ նո ղա կան 
աշ խա տու թյու նից ուս մամբ կամ ան մի ջա կա նո րեն Սուրբ Հո գու շնոր հով: Փի լո նի այս 
մտքում նկա տե լի է նաև պատ մու մի կեր պի դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նու մի ու կա-
տա րու մի մի իմաս տու թյուն, ը ստ որի̀  Մով սես Խո րե նա ցին հնա րա վո րու թյուն է ունե-
ցել և, ար դարև, այդ իմաս տու թյան ճշ տի մա ցու թյամբ̀  կազ մա կեր պել է պատ մու մի 
իր վար դա պե տա կան եղա նա կը և հյու սել ողջ պատ մու թյու նը: 

27. Մով սես Խո րե նա ցու «աշ խա տու թյան կարևո րա գույն առանձ նա հատ կու թյունն 
այն է, որ նրա նում պատ մա կան շա րա դրան քը են թարկ ված է որո շա կի հայե ցա կար-
գի»682: Ի նչ պի սի՞ն է այդ հայե ցա կար գը, ո՞րն է նրան բնո րոշ առանձ նա հատ կու թյու-
նը: Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը, որի հա մա ձայն կար գա վոր «բա-
նիւ» շա րա հյուս ված է պատմ վո ղը, բնո րո շե լի է որ պես քրիս տո նե ա կան: Ի նչ պես և 
նա խորդ են թա վեր նա գրե րում ար դեն աս վեց, նրա «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տութ-
յու նում ներ կա է քրիս տո նե ա կան պատ մա փի լի սո փա յու թյան կուռ հայե ցա կարգ, 
որ և իրե նով կեր պա վո րում է և՛ պատ մե լի քը, և՛ պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա-
նա կը: Նրա պատ մու թյունն իրա գործ վում է եր կուս տեք̀  և՛ պատ մու մի եղա նա կի քրիս-
տո նե ա կան իմաս տու թյամբ̀  ան ցյա լի կար գա վո րու թյան բա ցա հայ տում, և՛ պատմ վող 
հայոց կյան քի եղե լու մի նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րում ու գոր ծե րում մարդ կային 
բա նա կան մտքին, հո գուն ու կեն սա կեր պին` ը ստ ամե նայ նի բա րեն շա նակ, խրա տա-
կան ու կե նա րար, քրիս տո նե ա կան իմաս տու թյան տե սա դրում: Պատմ վող բո վան-
դա կու թյամբ ու դրա նում աս ման բեր վող իս կու թյա նը հա մա պա տաս խան պատ մու մի 
եղա նա կով նրա պատ մու թյու նը դի տա վո րու թյուն ու կա տա րում ունի̀  սի րո, հո ժա րու-
թյան ու ը նտ րու թյան, իմաս տու թյան խորհր դի, արիու թյան ու ամե նայն առա քի նու-
թյան` մարդ կանց և հայ ազ գի կյան քի հա մար նշա նա կա լիու թյան ցու ցա նու թյամբ, 
ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, որում և̀  աստ վա ծային շնոր հի, բա րե կար գել ան ցյա
լի ներ կա յու թյու նը ապ րող սերն դին և այդ կերպ` նաև բուն ներ կան ու ապա
գան: 

Ըստ քրիս տո նե ա կան պատ մա փի լի սո փա յու թյան հայե ցա կար գի, ի մի է ժո ղով ված 
ան ցյա լը և կազ մա կերպ ված եղե լու թյուն նե րի ու գոր ծե րի իմաս տա վոր միա հյու սու մը: 
Սա կայն Խո րե նա ցու հա մար պատ մու թյան են թա կա տի րույ թի կամ նյու թի ը նտ րու-
թյան նպա տա կային խնդիրն ինք նին ու սոս կա կա նո րեն ան ցյա լը չէ, այլ̀  ը ստ վե րո-

682 Аревшатян С. С., Формирование философской науки в древней Армении (V-VI вв.), Ер., 1973, 
с. 254, 268-269. Այդ մասին տե՛ս նաև Արևշատյան Ս. Ս., Միրումյան Կ. Ա., Հայոց փիլիսոփայության 
պատմություն. հին շրջան եւ վաղ միջնադար, Եր., էջ 257, 274:
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նշյալ հոգևոր հիմ նա դիր սկզբուն քի̀  ուղիղ հայեց ված քով ան ցյալն ի հայտ բե րել 
ներ քուստ կար գա վոր կա ռուց ված քով միա հյու սու թյամբ և, ը ստ է ու թյան, պատ-
մել նրա հոգևո րու թյու նը` հղե լով այն ներ կային ու ապա գային:

28. Մով սես Խո րե նա ցին իր պատ մե լի քին պատ կա նա վոր պատ մու մի վար
դա պե տա կան եղա նա կով ի պատ մու թյուն է հյու սել̀  մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ
մամբ, հայ ինք նու թյան և կե նաց` մտաց, խո սից ու գոր ծոց` առ ճշմար տու թյուն 
և ամե նայն բա րին ու առա քի նու թյուն նշա նա կա լիու թյուն: Ին չու՞ էր շեշտ վել 
առա քի նի հոգևո րու թյուն պատ մե լու խնդի րը: Դա պայ մա նա վոր ված էր Խո րե նա ցու 
ժա մա նա կաշրջա նին բնո րոշ̀  հոգևո րու թյան հա մա տա րած ան կմամբ: Ներ կայի այս 
կա րիքն առաջ նային պլան էր մղում հայ քրիս տո նե ա կան իմաս տա սի րու թյան` հայոց 
ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի հոգևո րու թյան վե րա կանգն մանն ուղղ ված մտա կողմ-
նո րո շու մը: «Միտ քը տե սա կա նաց նում էր ան ցյա լը և ներ կան` փոր ձե լով մո դե լա վո-
րել ցան կա լի ապա գան»683: Սա կայն հոգևո րու թյան ան կու մը մաս նա վոր, սոսկ տվյալ 
կոնկ րետ ժա մա նա կաշրջա նին բնո րոշ իրա վի ճակ չէր: «Հոգևոր կա րի քը», որի թա-
փան ցանց ներ կա յու թյան հա մայ նա պա տում ճա նա չումն է տա լիս Մով սես Խո րե նա ցին 
իր «Ողբ»-ում` ուղ ղա կիո րեն հայոց և անուղ ղա կիո րեն ամե նայն մարդ կու թյան բո վան-
դակ կյան քում, առա վել ունի վեր սալ է, այս կամ այն չա փով, բայց և սկզբուն քո րեն 
բնո րոշ է բո լոր ժա մա նա կաշրջան նե րին, և մաս նա վոր, մի միայն իր ժա մա նա կաշրջա-
նին վե րա բե րող խնդրի լուծ մա նը չէ, որին հե տա մուտ է սուրբ հայ րը̀  գրե լով իր պատ-
մու թյու նը: Ին չո՞ւ է աս վում առա վել ունի վեր սալ, այլ ոչ̀  սկզբուն քո րեն ու բա ցար ձակ 
ունի վեր սալ: Քան զի հոգևոր կա րի քը, որին հա սու դառնալ է կո չում ու կան չում Մով սես 
Խո րե նա ցին իր «Ո ղբ»-ում, չի վե րա բե րում ամե նայն ժա մա նա կի մարդ կային կյան-
քին, որում նկա տի պետք է առնվեր նաև հնա րա վորն ու հենց իդե ա կա նը և որ պես 
այդ պի սին` նախ ընտ րե լին ու իս կը կա տա րյա լը, այլ̀  վե րա բե րում է մարդ կային այս 
կյան քի իրո ղու թյան բո լոր ժա մա նակ նե րին, որում նկա տի է առնվում մարդ կային 
կյան քի, մեր դեպ քում` կոնկ րե տո րեն հենց հայոց կյան քի̀  մինչ մեր ներ կա ժա մա-
նա կը նե րա ռյալ եղե լա կանն ու էմ պի րի կը684, մարդ կանց ազ գե րի և կոնկ րե տա բար 
հենց հայոց ազ գի կող մից իրենց հո գեմարմ նա վոր գո յու թյու նում ապր ված այս 
կյան քի եղե լու մը : 

29. Մով սես Խո րե նա ցու հա մար մարդ կային ու ազ գային ինք նու թյան ու կյան
քի բո վան դակ եղե լու մի հոգևո րու թյան հաս կաց ման և պատ մու մի իր հյուս ման 
մեջ իմաս տու թյան ուսում նա սեր ըն թեր ցա սի րու թյանն ի տես ու մատ չե լի̀  մեկ նո ղա-
բար բա ցա հայտ ման խնդի րը բու նա ցյալ ու նպա տա կա մետ չէր սոսկ իր ժա մա նա կի ու 
լո կալ կեն սաշ խար հի ներ կային, կյան քի այն ներ կա յու թյա նը, որին հո գե-մարմ նա վոր 
գո յու թյամբ մաս նա կից էր և ին քը: Նրա հա մար մարդ կային ու ազ գային ինք նու թյան 
ու կյան քի հոգևո րու թյուն բա ցա հայ տող և այդ հոգևոր ինք նու թյամբ կե նա լու 

683 Степанян А. А., Развитие исторической мысли в древней Армении, Ер., 1991, с. 136:
684 Ամենայնը, այսինքն` ամենայն հնարավորը, որում նաև` իդեականը, և բոլորը, այսինքն` բոլորա-
քանակ եղելականն ու էմպիրիկը, անհրաժեշտորեն զանազանելու վերաբերյալ ման րամասն տե՛ս 
Шпет Г. Г., История как предмет логики – Историко-философский ежегодник 1988, М., 1988, էջ 298.



 Գլուխ 3. Պատմության իդեայի կերպարանումն ու կատարումը ...      467

իմաս տու թյան կո չող և ուսու ցա նող պատ մու թյան խնդիրն ունի վեր սալ է. ը ստ որո-
շա կի նպա տա կա դրող ու հիմ նա րար հոգևոր սկզբուն քի, նկա տել տալ ինչ պես ան ցյա-
լի հոգևո րու թյու նը, այն պես էլ̀  նրա ամե նաէ ա կան նշա նա կա լիու թյու նը ներ կայի ու 
ապա գայի կա րի քին, և այս կեր պով կար գել ար դեն ոչ միայն ան ցյա լը, այլև սկզբուն-
քո րեն Ժա մա նա կը̀  Ան ցյա լը, Ներ կան ու Ա պա գան` հայտ նա ցու ցե լով նաև նրանց 
միա բա նու թյու նը, ը ստ այդ միաս նող հո գև որ սկզբուն քի: Նրա պատ մու թյունն  
ի Մի է կար գում ժա մա նակ նե րը որ պես մի ֆե նո մեն, որն ը նդ գրկ ված ու ը մբռնված 
է եզա կի թվով ար տա հայտ ված «ժա մա նակ» հաս կա ցու թյամբ: Ժա մա նակն այս տեղ 
սոսկ տևո ղու թյուն ու քա նա կա կա նու թյուն ար տա հայ տող և մարդ կային գո յու թյան 
նկատ մամբ չե զոք հաս կա ցու թյուն չէ: Ժա մա նակն ան մի ջա կա նո րեն առնչ ված է 
մարդ կային գո յու թյան ֆե նո մե նին: Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ աս վա ծը:

«Ժա մա նա կը» գո յու թյուն ունի հա րա հոս բնու թյամբ և իրեն են թա կարգ ված ու 
այդ կերպ` իր չա փու մի մեջ լի նող-փո փոխ վող իրե րի ու գոր ծե րի̀  նույ նա կարգ հա րա-
հոս նյութեղեն բնու թյան գո յու թյու նը զգայել ու մտա ծել է տա լիս որ պես «ան ցո ղիկ»: 
Այս աշ խար հը և այս կյան քը գո յու թյուն ունի ժա մա նա կի մեջ «լի նող» իր բնու
թյամբ: «ժա մա նա կը» մար դուն զգայե լի ու նաև սո վո րա կա նո րեն մտա ծե լի է գոյո ղի 
լի նող ու անց նող գո յա կա նու թյան հա մա տեքս տում և կեր պի մեջ: Նկա տենք, որ «Ժա-
մա նա կի» վե րա բե րյալ մարդ կային սո վո րա կան ըն կալ ման մեջ գե րա կայող «լի նող ու 
անց նող» մեկ նա բա նու թյան կար գում նրա նում (ժա մա նա կում) տա րա բա ժան վող Ան-
ցյալ, Ներ կա ու Ա պա գա հաս կա ցու թյուն նե րը ոչ թե սոսկ ժա մա նա կային հեր թա գա-
յու թյուն ու քա նա կա կա նու թյուն ար տա հայ տող հաս կա ցու թյուն ներ են, այլ̀  «ժա մա նա-
կի» ֆե նո մե նը բա ցո րո շում են մարդ կային գո յու թյան առն չու թյամբ, մարդ կային սե ռի 
գո յու թյու նը հաս կա նալ տա լով միա կող մա նի, ոչ սկզբուն քո րեն հո գեմարմ նա վոր, 
այլ̀  առա վե լա պես մարմ նա վոր և սոս կա կա նո րեն աշ խար հային ու աշ խար հա կերպ, 
աշ խար հի գո յու թյան կեր պին ու կար գին իր մարմ նա կան բնու թյամբ պատ կա նե լու և 
հա մա պա տաս խա նե լու տե սա կե տից: Ժա մա նա կի ֆե նո մե նը, կա ռու ցա վոր ված որ-
պես Ան ցյալ, Ներ կա ու Ա պա գա, մարդ կային առօ րյա ու սո վո րա կան ըն կալ ման մեջ 
հաս կաց ված է «ան ցո ղիկ» իր առանձ նա հատ կու թյամբ, որը հա մա պա տաս խան է 
մարդ կային սե ռի որ պես միայն մարմ նա կան գո յու թյան մեկ նա բա նու թյա նը, որին 
հա տուկ է «լի նող» ու «ոչն չա ցող» բնու թյուն: Այս կերպ ը մբռն ման տե սա դաշ տով հյուս-
ված պատ մու թյու նը, որն առա վե լա պես այդ պի սին է Նո րա գույն ժա մա նա կաշրջա նի 
սկզբնա վո րու մից ի վեր ու նաև ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյան մեջ, ոչ քննո ղա-
կան, այլ̀  նա տու րա լիս տա կան կան խա դա տու թյամբ առաջ նորդ վող մո տեց մամբ̀  իրե-
նում հնա րա վո րու թյուն պա հե լով լի նել և՛ թյուր, և՛ թե րի, ը ստ է ու թյան, կա րող է մտքի 
«ուշ»-ին ու հաս կաց մա նը ներ կա յա նալ որ պես պատ մու թյան սոսկ «մար մին» և ոչ 
«հո գի»: Ի սկ սուրբ ու իմաս տուն հայր Մով սես Խո րե նա ցու ը մբռ նու մը «ժա մա նա կի» և 
նրա` մարդ կային ինք նու թյան գո յու թյա նը առնչ վա ծու թյան վե րա բե րյալ, ը նդ հա կա ռա-
կը, աշ խար հիկ ու նա տու րա լիս տա կան չէ, այլ̀  քննա կան ու հոգևոր:

 Խո րե նա ցու պատ մու թյունն ի Մի է կար գում ժա մա նակ նե րը` Ան ցյա լը, Ներ
կան ու Ա պա գան, մար դու ինք նու թյան հոգևոր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան 
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գո յու թյան տե սա կե տից: Մար դու գո յու թյանն առնչ վա ծու թյամբ հյուս վող պատ մու-
թյան այս պի սի հայե ցա կար գում մարդ կային ինք նու թյան գո յու թյու նը մեկ նա բան ված 
է ոչ վե րոն շյալ թե րու թյամբ ու միա կող մա նիու թյամբ̀  որ պես մար մին և-կամ թյու րու-
թյամբ̀  որ պես հո գու մարմ նա կերպ ված գո յու թյուն: Ի հար կե, կա րող է նաև մտած-
վել, թե պատ մե լով մարդ կանց չա րան շա նակ մո լու թյուն նե րի ու արատ նե րի հիմ նա-
պատ ճա ռով հայոց հոգևոր ան կում նե րի, կյան քի վա ղան ցուկ վայելք նե րի մո լու թյամբ 
կա պանք ված ան ձանց գոր ծե րի̀  կոր ծա նա րար հետևանք նե րով հան դերձ իս կու թյու-
նը, նրա պատ մու թյու նում մարդ կային ինք նու թյան գո յու թյու նը մեկ նա բան ված է որ-
պես «մարմ նա կան կյանք» կամ «հո գու̀  մարմ նա կերպ ված գո յու թյուն»: Սա կայն, այդ 
ամե նը հաս կաց ված ու մեկ նո րոշ մամբ հան դերձ` պատմ ված է որ պես հենց մարդ-
կային ինք նու թյան ու կյան քի̀  իր իսկ կո չու մից օ տա րում ու չա րան շա նակ այ լա կեր-
պու թյուն, որում պա րու նա կյալ «ա սե լի քը» ևս ուղղ ված է մարդ կային ինք նու թյան 
հո գե-մարմ նա վոր գո յու թյան, բազ մա բո վան դակ կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի̀  առա-
քի նո րեն կար գա վո րու թյամբ հոգևոր ներկրթու թյանն ու կա տա րու մին: Կա րե լի է ամ-
րա գրել, որ իր պատ մու մի հոգևոր առանձ նա հատ կու թյամբ̀  Խո րե նա ցու պատ մու-
թյու նում մարդ կային ինք նու թյան հոգևոր գո յու թյու նը հաս կաց վում ու մեկ նո րոշ վում 
է իս կու թյամբ, այ սու և̀  իմաս տու թյամբ, այ սինքն` աշ խար հում մարդ կային ան ձի 
ամ բող ջա կան, այ սինքն` հո գեմարմ նա վոր մեկմիաս նա կան գո յու թյան մեջ 
մարմ նի ու մարմ նա կա նի̀  հո գուն և հոգևո րին են թա կարգ ված բա ցո րո շու
թյամբ:

30. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կի և ուրեմն` պատ-
մու թյան նրա հյուս ման իս կու թյուն է բա ցա հայ տե լի այն, որ մտքի «ուշ»-ին «յան դի-
ման կա ցու ցա նե լով» պատ մու թյան «մար մի նը», այ սինքն` իրա դար ձու թյան` ժա-
մա նա կին «գե րի» ու նրա հա րա հո սու թյա նը են թա կա ու ան ցո ղիկ իրե ղեն և-կամ 
մարմ նե ղեն գո յա բա ղա դրի չը, սուրբ հայ րը մարդ կանց և ազ գի̀  առ Ա ստ ված առա քի-
նա սեր ու փրկու թյու նա սեր կյան քի իր սի րո ու փա փագ ման զո րու թյամբ և իմաս տու-
թյամբ̀  «ուսում նա սեր ըն թեր ցո ղի» բա նա կան հո գու հաս կաց ման սի րուն է մա տու-
ցում պատմու թյան «հո գին»: Պատ մա հայ րը պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա-
նա կով «պատ մու թյան մարմ նին» առն չա կից «պատ մու թյան հո գին» բա ցա հայ տե լով, 
իմաստու թյան ու ամե նայն առա քի նու թյան ուսում նա սեր̀  իրեն նախ ընտ րե լի ըն թեր-
ցո ղին հա սու է դարձ նում պատմ վող իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի̀  ժա մա
նա կից և նրա հա րա հո սու թյան ոչն չող ու ան գո յու թյան մատ նող կա պանք նե
րից բացար ձակ, ազատ ու անանց ան նյու թա կան իմաս տը և նրա նում պա հյալ 
իմաս տու թյան խոր հուր դը: Բա ցա հայ տե լով «պատ մու թյան հո գին», Մով սես Խո րե-
նա ցին իր «պատ մու մին» ու «պատմ վո ղին» շնոր հըն կալ ու իրե նում այդ «շ նոր հը կա-
լող» և այս կերպ` «շ նոր հա կալ» ըն թեր ցո ղին, որի հա մար և ին քը սի րո ջան քով տք նել 
էր ու ոչ-կա մա յա ծին պատ մու մով` հայոց կյան քի իմաս տու թյան ու արիու թյան գոր ծե-
րին հա ղորդ դարձ րել, առ ի հաս կա ցում և առ ի ներ կա յու թյուն է մա տու ցում «ա սե լի-
քի» դի տա վո րու թյամբ, ը ստ իր կա րո ղու թյան` սի րո ու իմաս տու թյան շնոր հի ու ջան-
քի, «աս ման» բեր ված և ար դեն որ պես «աս ված» ներ կա յա նա լի̀  մարդ կային իրո ղու-
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թյուն նե րի նշա նա կու թյուն նե րը, հայոց բո վան դակ կյան քի եղե լու մի̀  հոգևո րու թյամբ 
նշա նա կա լի ողջ հա մա հյուս ված քով ամ բող ջա ցող իմաստն ու իմաս տու թյու նը:

31. Պատ մու մը հայտ նա ցույց է անում պա տա հա ծի, իրա դար ձու թյան իս կու
թյու նը բա ցա հայ տող իմաս տում պա հյալ խոր հուր դը: Այդ պի սի հայտ նա ցուց-
մամբ̀  «յան դի ման կա ցու ցա նե լով»685, է պատ մու թյու նը ըն թեր ցող ներ կա նե րում նե-
րա ծում «օ ժան դա կու թյունս իմաս տից»686 և իմաս տու թյան, քա ջու թյան ու ամե նայն 
առա քի նու թյան «ու սում նա սէր» հաս կաց ման ձգ տո ղը̀  ծա նում նշա նա կա լի խոր հուր դը 
ան ցյա լի եղե լու թյուն նե րի և իմա ցյալ̀  նաև հա սու դառնում իմաս տուն հոգևո րու թյա-
նը իրա դար ձու թյուն նե րի, որոնք թեև ան ցյալ, իրենց այդ նշա նա կա լիու թյամբ իսկ` 
ներ կա են: «Ան ցյա լը» ներ կա է, նախ կի նում կա տար ված իրերն ու գոր ծե րը և-կամ 
դրանց հա մայ նու թյու նը ներ կա է խորհր դա պահ իմաս տով և իմաս տու թյամբ: Ե ղե լու-
թյան խոր հուրդն իր հոգևոր բնույ թով ազատ է անց նող ժա մա նա կի հոս քից, տե
ղի ունե ցա ծի լո կալ̀  տա րա ծա կան ու ժա մա նա կային ամ րա գրու մից` ի տար բե-
րու թյուն նյու թե ղեն կամ իրե ղեն թանձ րա ցա կան (կոնկ րետ) հան գա մա նա վո րու մից և 
ի հայտ է բե րում պատ մու մով ազա տագր վե լու ու իր ազա տու թյունն իրա գոր ծե լու, իր 
հոգևոր բնու թյամբ և ուրեմն` իր իս կու թյամբ կա յա նա լու, կն շա նա կի նաև̀  փո խանց
վե լու կա րո ղու թյուն: 

32. Մարդ կային իրո ղու թյուն նե րում ծա նե լով իրա դար ձու թյուն նե րի ու նաև դրանց 
ամ բող ջա ցող և, այ նուա մե նայ նիվ, միշտ մաս նա չափ հա մայ նու թյան խոր հուր դը, 
պատ մու թյան ըն թեր ցո ղը, ը ստ իր ը նդ հա նուր մարդ կային ու նաև սե փա կան մաս-
նա վոր կա րո ղու թյան չա փա վո րու թյան, հա սու է լի նում Ա ստ ծո նա խախ նա մա կան 
տես չու թյան իմաս տու թյա նը, որ և հայտն ված ու իմա նա լի է խորհուր դում:

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մումն իրա գործ վում է այն պես, որ նրա աշ խա տու թյու նում 
պատմ վող փաս տե րի̀  մի մյանց նկատ մամբ փոխ հա րա բե րակ ցու թյու նը ներ կա յաց ված է 
փոխ հար դա րու թյան կար գա վո րու թյամբ: Ը նդ որում, փաս տե րի «յար դա րյալ» կար գով լի-
նե լու թյու նը ամենևին էլ պատ մի չի անձ նա հաճ ինք նա կա մու թյան ծնունդ ու «յօ րին ւածք» 
և ուրեմն` ինք նա կամ «յար մա րու մի» կամ «յար դա րու մի» հետևանք չէ` պայ մա նա վոր ված 
սուբյեկ տիվ այլևայլ շա հե րով, ինչ պի սի «պատ մու թյուն ներ» բազ միցս կա րե լի է նույ նո րո-
շել մարդ կու թյան տեքս տա մշա կու թային ավան դու թյու նից: Նրա եր կում պատ մումն այն-
պի սին է, որ պատմ վող փաս տե րի իրենց ժա մա նա կա տե ղում ներ կա յա ցյալ լի նե լու թյան 
«յար մա րյալ» կամ «յար դա րե ալ» կար գա վո րու թյու նը սկզբուն քո րեն ներ հա տուկ է կյան-
քի եղե լու թյուն նե րի իրա կան կա պակց վա ծու թյա նը և ունի հենց այդ դի տա վո րու թյու նը, 
ը ստ այդմ` կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը, որով և կա յա նում է որ պես հայոց կյան քի 
նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի ու իմաս տու թյան խոր հուր դի̀  ճշմար-
տա բան ու ար դա րա բան պատ մում ու պատ մա գրու թյուն: «Եւ ասեմք լի նել ար դա րա բան 
ի պատ մու թե անս այս միկ ը ստ մե րոյ յո ժա րու թե ան և ուղ ղամ տու թե ան.»687: Նրա ար-

685 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 7, 45:
686 Նույն տեղում, էջ 6:
687 Նույն տեղում, էջ 57:



470      Գլուխ 3. Պատմության իդեայի կերպարանումն ու կատարումը ...

դա րա բան լի նելն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է քրիս տո նե ա կան աստ վա ծա բա նու թյան 
և քրիս տո նե ա կան հոգևոր կյան քի իր ը մբռ նում նե րի հետ: Պատ մա հայրն իր այս մտքի 
շա րու նա կու թյու նում նաև մեկ նա բա նում է, թե պատ մու թյուն նե րի ինչ պի սի դի տա վո րու-
թյան, կեր պա րա նու մի ու կա տա րու մի հա մե մա տու թյամբ կա րե լի է հա սու լի նել իր պատ-
մու թյան ար դա րա բա նու թյա նը: «Իսկ ը ստ որոց հա ւա քումն` Աս տու ծոյ լի նել յայտ նիս, և 
մարդ կան գո վե լիս կամ բաս րե լիս. մեք այ նո ցիկ օ տար և ի բաց կա ցե ալ»688: Այս մտքի 
բո վան դա կու թյամբ Խո րե նա ցին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ըն թեր ցո ղին ար դար լի նե-
լու իր ձգտ ման մեջ փնտ րել, որ պես պատ միչ ու պատ մա բան, իր ուղ ղորդ վա ծու թյունն ու 
դրսևոր վող վե րա բեր մուն քը պատ մա կան նյու թի նկատ մամբ, որով միայն հայոց կյան քի 
իրա կան եղե լու մից հա վա քյալ ու պատ մա հյու սյալ հա նուր պի տա նին ուսու ցա նու թյան է 
հնա րա վոր վում տե սա կան ու գործ նա կան իմաս տու թյան հաս կաց ման ու կե նա գործ ման 
ձգ տող ըն թեր ցո ղին: Այս մտքին հա ջոր դող մտքի բա նաձևով ար տա հայ տում է նաև իր 
պատ մու թյու նում հա վաս տիու թյան և հենց ճշմար տու թյան ար դա րու թյան հա մար 
օգ նա կան չա փո րո շիչ-պա րա գա նե րը: «Բայց զու գու թիւն բար բա ռոց և հա ւա սա րու թիւն 
թուոյ կար գի պա տա նե ացն` զճշմար տու թիւն աշ խա տա սի րու թե անս մե րոյ ակ նար կէ»689: 
Խո րե նա ցին նաև նշում է, որ վե րոա սա ցյա լի ան մի ջա կա նո րեն կի րա ռու թյամբ̀  իր պատ-
մու թյունն առ ճշմար տու թյան ար դա րու թյուն կար գե լով` «կամ հա ւաս տի և կամ դույզն 
ինչ կա սե ալ յար դա րոյն»690, շա րու նա կում է հյու սումն իր պատ մու թյան: Հայոց կյան քի 
իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի իրա կան կա պակց վա ծու թյան իս կու թյունն է, որը և, 
ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, տե սա նե լի ու հաս կա նա լի դառնա լով պատ մի չի իմաս-
տուն հայե ցո ղու թյան բա ցու թյա նը, ուշի մու թյամբ ար թուն ու նկա տող կամ տե սա նող 
մտքին և ուրեմն` իս կո րեն ներ կայող բա նա կան հո գուն ու իմաս տըն կա լու թյա նը, ադեկ-
վա տու թյամբ և ուղ ղու թյամբ պատ մու մի կազ մա կերպ մամբ̀  շա րա գրյալ է պատ մու թյու-
նում:

 Հար մա րե լու առանձ նա հատ կու թյու նը նկա տե լի է մե նա գրու թյան մեջ տար բեր 
խնդիր նե րի առն չու թյամբ բազ միցս մեջ բե րյալ հետևյալ մտքում` «Յար մա րե ալ զա մե-
նայն կար գե ցից քեզ ի գիրսս յայ սո սիկ զազ գիս մե րոյ աւա գա գոյն արս և զնախ նիս, և 
որ ինչ վասն նո ցա զրոյցք և իրա կու թիւնք իւ րա քան չիւր, ոչ ինչ կա մաց մտա ծա կան 
և ոչ ինչ ան պատ շաճ ի սմա յօ րի նե լով բան (ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.), այլ որ ինչ գրոց 
իսկ. ը ստ նմա նե ացն ապա և որ ինչ ի բա նից արանց իմաստ նոց և յայ սո սիկ քա ջա խո-
հաց յո րոց մեք ար դա րա պէս ջա նա ցաք հա ւա քել զհ նա գրու թիւնս»691: Այս կերպ «յար-
մա րե լու» կամ «յար դա րե լու» կա րո ղու նակ է իս կո րեն հո գով խո նար հը, ով ի թիվս 
այն պատ մա կան տեքս տե րի, որոն ցում պատմ վածն ուղ ղու թյամբ է ներ կա յաց ված, 
թեև որ պես աղ բյուր ունի նաև այն պի սիք, որոն ցում պատմ ված է այլ կերպ ցու ցյալն ու 
շե ղա կին, այ նուա մե նայ նիվ դրանք տես նում ու վեր ծա նում է ուղիղ դիր քով, ըն կա լում 

688 Նույն տեղում:
689 Նույն տեղում:
690 Նույն տեղում:
691 Նույն տեղում:
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և, այդ պի սով, ուղի ղը, ճշմա րիտն ու բա րին պատ մում ու մա տու ցում ըն թեր ցո ղին այն-
պի սի տե սա դաշ տում, որում իսկ, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, իմա նա լի է Ա ստ ծո 
նա խախ նա մու թյու նը: 

Այս պի սով, փաս տե րի մի մյանց նկատ մամբ դիր քը, փոխ հա րա բե րակ ցու թյունն ու 
դա սա վո րու թյու նը իմաս տուն տե սա նու մով ու պատ մու մով ուղղ վում են ը ստ հոգևոր 
սկզբուն քին հա մա ձայ նեց վա ծու թյան կար գի, շա րագր վում որ պես այդ պի սի՛ պա տում, 
ը նդ որում, փոխ կա պակց վա ծու թյան հենց այն պի սի դա սա վո րու թյամբ, որ «ու սում-
նա սէր» ու «շ նոր հա կալ» (շ նոր հը կա լող, այն շնոր հը, որով և տեսն ված-հաս կաց ված 
ու պատմ ված է եղե լու թյան իս կու թյու նը) ըն թեր ցո ղի «մ տաց աչաց» և հաս կա ցո ղու-
թյա նը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, «յան դի ման է կա ցու ցան ւում» ու հայտ նա ցույց 
դառնում Ա ստ ծո նա խախ նա մա կան տես չու թյու նը: Եվ եղե լու թյուն նե րի իս կու թյունն 
ար տա հայ տող իմաս տի այս պի սի խորհր դին հա սու լի նե լով ու խորհր դա ցյալ պատ-
մու մով` ճշմա րիտ պատ մու թյունն է պատմ վում ժա մա նա կա կից նե րին ու սե րունդ-
նե րին` ի ծա նում և իմաստացում իրենց անձնական ու նաև հանրային այս կյանքի 
հոգևորության ու անձանց փրկության:

33. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան և պատ մաի մաս տա սի րա կան հայե ցա-
կար գում հայոց պատ մու թյան մար մի նը հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ
թի եղե լու մի պա տումն ու գիրն է, հայոց պատ մու թյան հո գին` իմաս տու թյու նը: 
Պատ մա հայ րը հոգևոր սի րով, ուղիղ հայեց մամբ և պատմ վող իս կու թյանն ու խորհուր-
դին իր պատ մու մի նախ ընտ րե լի կեր պա վո րու թյամբ̀  հայոց ինք նու թյան ու կյան քի 
նշա նա կա լի եղե լու մից` հա վա տով թռու ցյալ ու վե րի նը խոր հող մտքին և սնո տիու թյան 
կա պանք նե րից զերծ ու ձեր բա զատ հա վա տին հա սու ճշմար տու թյուն նե րի ու բա րյաց 
պա տու մա կերպ հյուս մամբ, «ըն թեր ցա սէր և ուսում նա սէր» ամեն քի բա նա կան հո-
գուն, մտքին ու կյան քին ի ներ կա յու թյուն է մա տու ցում հո գե կե ցույց ու կե նա րար 
իմաս տու թյուն:

 Մով սես Խո րե նա ցու եր կում` հայոց կյան քի նախ ընտ րե լի իս կու թյան ու հոգևոր 
իմաս տու թյան պատ մե լի քին հա մա պա տաս խան պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա-
նա կով ժա մա նակ ներն ի մի են հյուս վում` կեր պա րա նյալ որ պես պատ մու թյուն, 
դի տա վո րու թյուն ունե նա լով հաս տա տել հայ ազ գի̀  նախ նի նե րի, ապ րող նե րի 
և սե րունդ նե րի, Ա ստ ծուն ի մի «հոգևոր ներ կա յու թյուն», ը ստ է ու թյան` Ե կե ղե
ցի և Ա ստ ծո ժո ղո վուրդ, բո լոր մեր սր բե րի հետ միա բան լի նե լով` մարդ կանց ազ գե-
րի նախ ընտ րե լի է ու թե նա կան ու հոգևոր այս կե ցո ղու թյան երա նու թյանն ար ժա նա-
նալ ու հա սա նել ոչ ամենևին զուտ մարդ կային գոր ծե րով, այլ̀  «շ նոր հօք և մար դա սի-
րու թե ամբ Տե առն մե րոյ եւ Փրկ չի, Յի սու սի Քրիս տո սի, որին ը նդ Հաւր և ը նդ Հոգ ւոյն 
Սր բոյ փառք յա ւի տե անս յա ւի տե նից: Ա մէն»:
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ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ)

 «Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, ը նդ հան րա պես` 
պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու
թյան բուն կո չու մը և ը ստ այդմ` գո յու թյան իս
կու թյունն ու նախ ընտ րե լի լի նե լու թյունն է` կա
յա նալ որ պես աշ խար հի, որում և` մարդ կային ու 
հենց հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի 
նշա նա կա լի եղե լու մի իմաս տա պա տում` իրե
նում հաս կա ցյալ ու մեկ նա բա նյալ և գու ցե իսկ` 
լոկ ակ նար կյալ իմաս տու թյան խորհր դով»:

Ռ. Ք.

1. Պատմության ներկայությունը

1. Ու սում նա սի րե լով իմաս տուն պատ միչ նե րի ու պատ մա բան նե րի պատ մա գի-
տա կան հայե ցա կար գե րը, կա րե լի է հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել պատ մու-
թյան իս կու թյան ու նախ ընտ րե լի գո յու թյան նո րա նոր հնա րա վո րու թյուն ներ: Մե նա-
գրու թյամբ ներ կա յաց վող սույն ուսում նա սի րու թյամբ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռնվում 
հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել, թե` ինչ պի սի՞ն է Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն 
Հայոց» եր կում կոնկ րե տա ցյալ պատ մու թյան իս կու թյունն ու նախ ընտ րե լի 
գո յու թյու նը: Մե նա գրու թյան բուն կո չումն է և պատ մա գի տու թյան ու նաև պատ մա-
փի լի սո փա յու թյան հա մար է ա կան դի տա վո րու թյուն և ը ստ այդմ` կեր պա րա նում ու 
կա տա րում, այս կերպ և̀  խնդրա կարգ ու պա տաս խան-լու ծում` հաս կա նալ ու մեկ նո-
ղա բար բա ցո րո շել Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը և ը ստ այդ 
հայե ցո ղա կար գի̀  նաև ը նդ հան րա պես պատ մու թյան բնու թյու նը և-կամ պատ մու
թյան ու, մաս նա վո րա պես, հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որում և` իմաս տու թյու նը: Ա հա վա սիկ, գի տա կան 
մե նա գրու թյան այս կերպ հաս կաց ված կո չումն ու խնդրա կարգն իրե նում նկա տի ունի 
պատ մու թյան իս կու թյուն որո նող խորհր դա ծու թյունն ու պատ մու թյան բնու թյու նը բա-
ցա հայ տող մտքի բա նաձևը տե սա նել նաև կոնկ րե տո րեն հայոց պատ մու թյան նկատ-
մամբ կի րա ռու թյան մեջ:

Խնդ րա կար գի լուծ մա նը հե տա մուտ լի նե լով և այս եր կում բա ցա հայ տե լով Մով-
սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան ու պատ մա փի լի սո փա յու թյան մեջ պատ մու թյան 
խնդրա կար գը, դի տա վո րու թյու նը, կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը, սկզբուն քային 
նշա նա կու թյուն ունի ու է ա կան է, որ պես ուսում նա սի րու թյան բո լո րում, ի մի բե րե լով 
նա խորդ գլուխ նե րում բո վան դակ աս վա ծը, եզ րա կաց մամբ ան դրա դառնալ այն հար-
ցա կար գին, թե` ի վեր ջո, պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան վե րա բե րյալ բա-
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ցա հայտ ված է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի միա տեղ ու միա գու մար ժո ղով մամբ 
և հենց մեկ-միաս նա կան ամ բող ջու թյամբ̀  ի՞նչ է ու ինչ պի սի՞ ինչ է պատ մու թյունն իր 
գո յու թյու նում և ինչ պե՞ս գո յու թյուն ունի պատ մու թյու նը ու ին չի՞ հա մար է պատ մու-
թյան գո յու թյու նը, այդ կերպ հար ցա դրու թյամբ բա ցա հայ տե լով պատ մու թյան որ պես 
գո յա վոր (сущее) կեր պը և պատ մու թյան` նաև գո յու թյան (бытие) ու հենց ներ
կա յու թյան կեր պը (մո դու սը), ը ստ Պատ մա հոր հայե ցա կար գի: Եվ հարկ է նկա տի 
ունե նալ, որ գոյի գո յու թյան իս կու թյու նը հենց նրա բուն է-ն է` իրեն ադեկ վատ ներ-
կա յու թյան կեր պով, այ սինքն` պա տաս խա նը «ի՞նչ է» և «ինչ պե՞ս է» հար ցե րին, որ 
և մեկ տե ղյալ̀  իր սկզբուն քային երկ միաս նու թյամբ կն շա նա կի̀  մարդ կային հաս կաց-
մանն ան թա քույց ի՞նչ գոյ է` իր ինչպես (ի րեն ադեկ վատ և ուրեմն` սե փա կան) 
գո յու թյու նում: Խնդ րա կար գի լու ծումն իր լրու մին կա րող է հա սա նել, այս պի սով, եթե 
պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը բաղ կաց նող է ա կան առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը մեկ տե ղե լով` բա ցա հայտ վի պատ մու թյան ներ կա յու թյունն ու ձևա կերպ-
վեն պատ մու թյան սահ մա նում նե րը: Եվ աստ` մեկ նո րոշ մամբ հան դերձ ձևա կեր պե-
լով պատ մու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի գո յու թյան իս կու թյու նը հայ տո րո շող 
մտքի բա նաձևեր, մե նա գրու թյան դի տա վո րու թյունն ու «խնդրո բանն» է` բա նաձևե-
րում բո վան դա կյալ ու ամ րա գրյալ̀  ներ կա յաց նել պատ մու թյան է ա կան առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը միա բե րող սեղմ ու խիտ իմաստ ներ ու իմաս տու թյան խոր հուրդ ներ: 
է ա կան է նաև վե րամ տա ծե լով Խո րե նա ցու միտ քը և շա րու նա կե լով դրա նում ներ կա 
իմ պուլս նե րը̀  բա ցո րո շել, թե պատ մա տե սա կան ու պատ մաի մաս տա սի րա կան ինչ պի-
սի՞ նշա նա կա լի հետևու թյուն նե րի կա րող են դրանք հան գեց նել և պատ մա գի տա կան 
մտքի սկզբուն քո րեն նախ ընտ րե լի գո յու թյուն ու հենց ներ կա յու թյուն հնա րա-
վո րել: Ը նդ որում, կարևոր է այդ իրա գոր ծել և՛ ուղ ղա կիո րեն Պատ մա հոր պատ մա գի-
տա կան մտքի նշա նա կա լիու թյան քննու թյամբ, և՛ նույն ժա մա նա կաշրջա նում հայտ-
նի, և՛ ավե լին` հե տայ նու ու մինչև իսկ մեզ ժա մա նա կա կից պատ մա գի տա կան մտքի 
սպեկտ րի հետ զու գա դիր քննու թյամբ ևս: Խնդ րա կար գի լու ծումն իր լրու մի կա տա րե-
լու թյա նը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, ուղ ղորդ ված վե րըն թա ցու թյու նում սկզբուն-
քո րեն նկա տի ունի նաև Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան բուն իմաս տու թյան, 
որում և` պատմ վո ղի ու պատ մա տե սու թյան երկ միաս նա կան իմաս տու թյան 
խոր հուրդ նե րի բա ցո րո շու մը: Եվ հարկ է նկա տել, որ ուսում նա սի րու թյան դի տա-
վո րու թյունն իր կա տա րու մի մեջ յու րա տե սա կու թյամբ եզե րող ու լրու մի բե րող և հենց 
այդ կերպ` մե նա գրու թյան ամ փոփ մա նը կոչ ված այս եզ րա կա ցու թյու նում ան հնար է 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան և ը ստ այդմ` պատ մու թյան իս կու թյան` աշ-
խա տու թյամբ բա ցո րո շյալ առանձ նա հատ կու թյուն նե րի բո վան դակ նո րույթ նե րի նույ-
նա բար ու համ ընդգր կուն կրկ նո րո շու մը և հնա րա վոր է միայն որոշ է ա կան առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րի̀  եր բեմն նաև փոքր-ինչ նո րո վի վե րաս մամբ ներ կա յա ցու մը:

2. Այս պի սով, ինչ պի սի՞ն է պա տու թյան ներ կա յու թյու նը: Պատ մու թյան գո յու-
թյունն իր բուն կոչ մա նը հա մա պա տաս խան ի՞նչ իս կու թյամբ է ներ կա յա նում հաս կաց-
ման ու մեկ նո րոշ ման ձգ տող մտքին: Ի ՞նչ ու ինչ պե՞ս է ներ կա յա նում ը նդ հան րա պես` 
պատ մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու հայոց պատ մու թյու նը: Ի մի բե-



474      Գլուխ 4. Պատմության իսկությունն ու նախընտրելի գոյությունը

րե լով ու ամ փո փե լով նա խորդ գլուխ նե րում ձեռք բեր ված ար դյունք նե րը, առա ջի կա կե-
տե րում այդ հար ցե րի պա տաս խա նը կբա ցո րոշ վի մեկ-մե կու նա խա պատ րաս տող հա-
ջոր դա կա նու թյամբ:

 Մե նա գրու թյու նում մեկ նո րոշ վեց, որ Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար-
գում հս տա կամ տո րեն ար տա հայտ վա ծու թյամբ կա պա տաս խան ամե նայն իրո ղու-
թյուն նե րի ուսում նա սի րու թյան հա մար սկզբուն քային ու է ա կան նշա նա կու թյուն ունե-
ցող̀  Դա վիթ Ան հաղ թի եր կում նշ վող չորս հար ցե րին, որոն ցից աստ կկա մե նայի, որ-
պես սկիզբ, հա տուկ նշել առա վել ան նկա տե լին` պա տաս խա նը առաջ նային այն հար-
ցին, թե` «գո յու թյուն ունի՞, արդյոք, պատ մու թյու նը»: Պատ մու թյան որ պես այդ պի սին 
գո յու թյանն այս կերպ հարց ման բա նաձևը, ը ստ ժա մա նա կա կից գի տա կան լեզ վամ-
տա ծո ղու թյան հաս կա ցու թային կեր պա վոր ման, ան մի ջա կա նո րեն առնչ վում է պատ-
մու թյան օբյեկ տի վու թյան վե րա բե րյալ հար ցին: Եվ մե նա գրու թյու նում հու մա նի տար 
ու սո ցիա լա կան հե տա զո տու թյուն նե րում ըն դու նե լու թյուն գտած վե բե րյան լեզ վով ար-
տա հայտ վե լով, որ պես է ա կան հար ցա դրում և քննու թյուն առա ջադրվեց նաև «պատ
մու թյան» օբյեկ տի վու թյան խնդի րը Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գում692:

 Հե տա զո տու թյան մեջ ցույց տր վեց, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը գո յու թյուն ունի, և պատ մու թյան գո յու թյունն 
օբյեկ տիվ է: Նրա պատ մա հայե ցա կար գում պատ մու թյան գո յու թյու նը զուտ կա մա յա-
ծին ու մտա ցա ծին և ուրեմն` պատ րան քային չէ, այ սինքն` մա կամ տա ծու թյուն` մտքից 
մա կած ված ու սոսկ հո րին ված մի բան չէ: Ը ստ նրա, պատ մու թյու նը որ պես այդ պի-
սին` ունի օբյեկ տային հե նա դրու թյուն: Պատ մու թյան օբյեկ տի վու թյու նը նախ և 
առաջ նրա օբյեկ տայ նու թյունն է: Ի սկ դա կն շա նա կի, որ հայոց կյան քում և ավե-
լին` ողջ մարդ կու թյան կյան քում, որ պես մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ-
թի իմաս տուն ու բա րե կարգ կա յա ցու մը գոր ծող ու է աց նող, այ սու և̀  է ա կա նո րեն ան-
հրա ժեշտ բա ղա դրիչ, պատ մու թյունն իր ներ կա յու թյան մեջ է հաս տատ վել ոչ ան հիմն, 
այ սինքն` ոչ սոսկ ինք նա կամ, մտա ցա ծին ու ոչ-առար կա յա կան, ան հող ու ան մի ջա-
վայր իր բուս մամբ: Ո ՞րն է պատ մու թյան օբյեկ տային հե նա դրու թյու նը: Նշա նա կա լի 
ու այդ կերպ` «ա սուն» իրա դար ձու թյուն ներն ու դրանց փոխ կա պակց վա ծու
թյուն ներն են, որ որ պես այդ պի սին` կա րող են դառնալ և իրա պես դառնում են 
պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան են թա կա խնդրո նյութ և ուրեմն` պատ մու
թյան օբյեկտ: Ը ստ Խո րե նա ցու պատ մա տե սու թյան, պատ մու թյունն իրա պես գո
յու թյուն ունի հենց «ա սուն» իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի բազ մա բո վան
դակ իս կու թյունն ար տա հայ տող իմաստ նե րի վրա հիմ նադրվա ծու թյամբ: 

Ինչ պե՞ս ու ի՞նչ սկզբուն քային հի մուն քով են որ պես «ն շա նա կա լի» ու «ա սուն» 
նկատ վում ու հաս կաց վում այն եղե լու թյուն նե րը, որ և դառնում են պատ մու թյան 

692 Մ. Վեբերը այդ հարցադրությունն է իրագործում սոցիալական ճանաչողության ու հենց սոցիա-
լական գիտության նկատմամբ, ըստ այդմ` ձևակերպելով իր աշխատության բուն խորագիրը (տե՛ս 
Вебер М., Объективностъ социалъного познания – Избранные произве дения, М., 1990):
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օբյեկտ: Ե ղե լու թյուն նե րը իրենց որ պես այդ պի սին դարձ նող ներ քին «զո րու
թե ան» հի մուն քով և իմաս տու թյան ներկրթյալ̀  մարդ կային հո գու ու մտքի բա
նա կան «զօ րու թե ամբ» են հաս կաց վում որ պես «ն շա նա կա լի ու ասուն» և դառնում 
պատ մու թյան օբյեկտ: 

Իսկ ի՞նչ կոնկ րետ բո վան դա կային առու մով են որ պես «ն շա նա կա լի» ու «ա սուն» 
նկատ վում, հաս կաց վում ու մեկ նո րոշ վում այդ եղե լու թյուն նե րը, որ և այդ հայե ցա-
կեր պի տե սա դաշ տում ներ կա յա նում են որ պես պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան 
օբյեկտ: Հե տա զո տու թյան մեջ բա ցա հայտ վեց, որ մարդ կային, որում և̀  հայոց, ինք-
նու թյան, հա մա կե ցու թյան ու մշա կույ թի բա րե կար գու թյան և հո գե կե ցույց կե նա
րա րու թյան խոր հուր դի ու հենց իդե այի դի տա վո րու թյան առու մով են Մով սես 
Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում որ պես «ն շա նա կա լի» ու «ա սուն» 
ներ կա յա նում այն ամե նայն եղե լու թյուն նե րը, որ և իրենց այդ կերպ ան թաք չու թյամբ 
մտա հայե ցյալ նրա պատ մա հայե ցո ղու թյան տե սա դաշ տում` սկզբուն քո րեն դառնում 
են որ պես պատ մու թյան օբյեկտ:

 Պատ մու թյուն հիմ նող և նրա բո վան դա կու թյու նը կազ մող̀  մարդ կային ինք նու թյան, 
կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու մի կե նա րար և հո գե կե ցույց` առ իմաս տու թյուն նշա նա կա-
լիու թյան բա ցո րոշ ման հետ մեկ տեղ̀  մե նա գրու թյու նում նաև ցույց տր վեց, որ Խո րե-
նա ցու եր կում ու հայե ցա կար գում «պատ մու թյուն» գի տու թյունն իր «գոր ծի» ու տե սա-
բա նու թյան հա մար որ պես օբյեկ տային հենք ունի մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի 
ու մշա կույ թի̀  հո գե-մարմ նա վոր գո յու թյան բա րե կար գու թյան առու մով որ պես պա-
կաս ու է ա կան «բաց» տեսն վող, իր է ու թյամբ̀  հոգևոր ու ունի վեր սալ բնույթ ունե ցող 
«պատ մու թյան կա րի քի» ֆե նո մե նը ևս: Պատ մու թյան ծա գու մը, մշա կույ թի պատ մո-
ղա կա նու թյան հա նա պազ ծա վալ վող մի տու մը, բազ մա տե սա կու թյու նը, նյու թա կան ու 
հոգևոր խնդիր նե րի ուղ ղու թյամբ բազ մաբ նույթ կա յա ցու մը, ը ստ է ու թյան, պա տաս
խանն է մարդ կանց` ան ձանց, խմ բե րի, ազ գե րի, հան րույթ նե րի ու հա սա րա կու թյուն-
նե րի և՛ առանձ նա կե ցու թյան, և՛ հա մա կե ցու թյան մեջ շեշտ ված մարդ կային ինք
նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի իմաս տու թյան կա րի քի: Ե ղե լու թյուն նե րի̀  
պատ ճա ռով հան դերձ իս կու թյու նը հայ տող իմաստ նե րի ու իմաս տու թյան խոր հուրդ-
նե րի միա հյու սու թյուն ներ կա յա ցող պատ մու թյու նից է ակն կալ վում պա տաս խան`  
ի հո գա ծու թյուն և ի լրումն իմաս տու թյան կա րի քի, որն այդ կերպ` ներ կա յա նում է որ-
պես հենց կե նա րար ու հո գե կե ցույց իմաստ ու իմաս տու թյուն պատ մող պատ մու
թյան կա րիք, ին չը ակ նա ռու է դառնում հատ կա պես մարդ կանց ազ գե րի, սե րունդ-
նե րի կյան քում քա ղա քակրթա կան «փո փո խու թյուն նե րի» (հոգևոր, մշա կու թա-ար ժե-
քային, քա ղա քա կան, իրա վա կան, սո ցիա լա կան, տն տե սա կան, կրթա կան…) և որ պես 
այդ պի սին` նաև մեր ներ կա ժա մա նա կաշրջա նում: Պատ մու թյու նը գո յու թյան է 
կոչ ված մարդ կու թյան կյան քում բա րե կար գու թյան հաս տատ ման կա րի քով ու 
դի տա վո րու թյամբ:

 Հարկ է նաև նշել, որ մտքի այս բա նաձևն ունի վեր սալ է: Աս վածն, ար դարև, ճշմա րիտ է բո-
լոր հու մա նի տար, սո ցիա լա կան ու նաև բնա կան գի տու թյուն նե րի, ողջ մշա կույ թի, պե տու թյուն-
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նե րի, պե տա կան ու հա սա րա կա կան կա ռույց նե րի հա մար և բա նաձևում, տրա մա բա նու թյան 
լեզ վով աս ված` որ պես դա տո ղու թյան սուբյեկտ, կա րե լի է տե ղա դրել դրան ցից յու րա քան չյու-
րը: Օ րի նակ, սո ցիա լա կան գի տու թյուն նե րը կյան քի են կոչ ված մարդ կու թյան կյան քում 
բա րե կար գու թյան հաս տատ ման կա րի քով ու դի տա վո րու թյամբ: Պե տու թյուն ներն` իրենց 
բո լոր կա ռույց նե րով հան դերձ, նույն պես կյան քի են կոչ ված ազ գե րի, ժո ղո վուրդ նե րի և հա սա-
րա կու թյուն նե րի և ողջ մարդ կու թյան ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի ան հրա ժեշտ ու նախ-
ընտ րե լիո րեն կա տա րե լա գործ վող գո յու թյան բա րե կար գու թյան հաս տատ ման կա րի քով ու դի-
տա վո րու թյամբ: Հա սա րա կա կան կա ռույց նե րը ևս կյան քի են կոչ ված մարդ կային ինք նու թյու-
նում, կյան քում ու մշա կույ թում բա րե կար գու թյան կա րի քով ու դի տա վո րու թյամբ: Մշա կույ թը ևս` 
իրե նում բո վան դա կյալ հոգևոր խոր հուր դով, կյան քի է կոչ ված մարդ կային ինք նու թյան, կյան-
քի ու ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյան` տե սա կան ու գործ նա կան իմաս տու թյանն առինք նող 
նախ ընտ րե լի հնա րա վո րու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման ու կե նա գործ ման, որով և` մարդ կու թյան 
կյան քում բա րե կար գու թյան հաս տատ ման կա րի քով ու դի տա վո րու թյամբ:

 
Ան շուշտ, բա նաձևը վե րա բե րում է ոչ միայն ը նդ հան րա պես` պատ մու թյա նը, այլև 

մաս նա վոր պատ մու թյուն նե րին և կոնկ րե տո րեն` հենց հայոց պատ մու թյա նը: Հայոց 
պատ մու թյու նը գո յու թյան է կոչ ված հայոց կյան քում բա րե կար գու թյան հաս
տատ ման կա րի քով ու դի տա վո րու թյամբ և ը ստ այդմ` իր տե սա կան ու գործ
նա կան կա տա րու մով, որում և` բո վան դա կյալ ու կեր պա ցյալ իր կե նա րար ու 
հենց հո գե կե ցույց զո րու թյամբ` դառնում մաս նա կից հայոց ու նաև ողջ մարդ
կու թյան կյան քի ներ կայի ու ապա գայի բա րե կար գու թյա նը:

 Պատ մու թյան սկզբուն քային ու ամ բող ջա կան ներ կա յա վոր վող գո յու թյու նը̀  իր 
բա ղա դրիչ առանձ նա հատ կու թյուն նե րով հան դերձ, մարդ կային կյան քում առ կա` 
ան ձանց, խմ բե րի, հա մախմ բու թյուն նե րի, ազ գե րի պատ մու թյան կա րի քի գո յու-
թե նա կան ֆե նո մենն ունե նա լով որ պես գոր ծու նե ու թյուն և տե սա բա նող գի տու
թյուն իր կա յաց ման օբյեկ տային հիմք, այս պի սով, գո յա կա նա նում և հու մա նի տար, 
սո ցիա լա կան ու մշա կու թային իրո ղու թյուն է դառնում օբյեկ տային հիմ նա դրու թյամբ: 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը հաս նում 
է իր օբյեկ տի վու թյան կա տա րու մի լրու մին` իմաս տու թյան, ամե նայն առա քի
նու թյան ու բա րե կար գու թյան որևոր կա րի քի բնու թյան բա ցա հայ տու թյանն 
ադեկ վատ հոգևորտե սա կան ու հոգևորգործ նա կան աջակ ցու թյուն իրա գոր
ծե լով ամե նայն «ըն թեր ցա սէ ր»ի և «ու սում նա սէ ր»ի:

3. Մե նա գրու թյու նում հեր մենև տի կա կան քննու թյամբ ու խորհր դա ծու թյամբ իրա-
գործ ված իմաս տա սի րա կան սույն հե տա զո տու թյան մեջ «պատ մու թյան օբյեկ տի վու-
թյան» նույն հար ցա դրումն ու քննու թյու նը ոչ միայն վե բե րյան, այլ̀  ար դեն հայ դե գե-
րյան և գա դա մե րյան լեզ վով ար տա հայտ վե լով, ներ կա յա նում է որ պես «պատ մու
թյան գո յու թյան» ճշմար տու թյան բա ցո րո շում: Եվ հե տա զո տու թյան ըն թաց քում բա-
ցա հայտ վեց, որ Պատ մա հայր Մով սես Խո րե նա ցու քրիս տո նե ա կան պատ մա գի տա-
կան հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի առա
քի նի ու հոգևոր գո յու թյան կա րի քի վրա հիմ նա ցյալ իր բնու թյամբ է միայն 
կա յա նում իր գո յու թյան ճշմար տու թյան, կամ այլ կերպ ասած` իս կու թյան մեջ:
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 Ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյան մեջ առա ջադրված` «պատ մու թյան որ պես այդ-
պի սին գո յու թյան իս կու թյան բա ցո րոշ ման» խնդրա կար գի հայե ցա կե տից բաց վող 
իմաս տային տե սա դաշ տում նկա տե լի է դառնում, որ Մով սես Խո րե նա ցին իր խորհր-
դա ծու թյան մեջ ը նդ հան րա պես` պատ մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյու-
նը, որում և̀  իրեն առ ձեռն աղ բյուր նե րից նախ` մարդ կու թյան սկզբնա պատ մու թյան ու 
ապա` հիմ նա կա նում հայոց կյան քի ամե նայն նշա նա կա լին, քննու թյան է առնում ու 
հաս կա նում ոչ միայն մինչ իր ներ կան եղե լա կա նի̀  որ պես միակ հնա րա վո րի առու-
մով, այլև եղե լա կա նի հա մե մա տու թյամբ նույն քան հնա րա վոր̀  նախ ընտ րե լի պի տո
յա կա նու թյան տե սան կյու նից:

Ն րա հայե ցա կար գում է ա կան է նաև հենց այն, որ նա պատ մա գի տու թյան կո չում 
ու ը ստ այդմ` իս կու թյուն է տես նում ոչ միայն մինչ իր ներ կան ար դեն եղե լա կա նա
ցած «պատ մու թյուն նե րի» որ պի սու թյան է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը` 
ը ստ գի տա կա նու թյան արիս տո տե լյան մո տեց ման, որոն ցով և իրեն առ ձեռն պատ-
մա գրու թյուն նե րի պատ մա հայե ցո ղու թյանն ու պատ մա գի տու թյա նը նմա նյալ̀  ներ կա-
յա նում դրան ցում հայոց ինք նու թյան, կեն սաշ խար հի և բուն կյան քի եղե լու մին վե րա-
բե րող բո վան դա կու թյան զուտ վե րա պատ մու թյուն, այլև նախ ընտ րե լիո րեն պի տո
յա կա նը` ը ստ պլա տո նյան մո տեց ման, թե ինչ պի սի՞ն է պատ մա գի տու թյան, որ պես 
հենց գի տու թյուն, նախ ընտ րե լիո րեն կա յաց ման կա րո ղու թյունզո րու թյու նը: Եվ 
աստ` որ պես այդ պի սի կա րո ղու թյուն պետք է հաս կա նալ ոչ այն պո տեն ցիան, որում 
սկզբուն քո րեն ներ կա են բա րեն շա նակ կամ ան բա րեն շա նակ (բա րե կար գու թյան կամ 
ան բա րե կար գու թյան) մի տում նե րի բազ մայլ հնա րա վո րու թյուն ներ: Ա մեն քին է հայտ-
նի, որ այն ամե նում, ին չը գո յու թյուն ունի որ պես զուտ մարդ կային իրո ղու թյուն ներ և 
այդ թվում` որ պես «պատ մու թյուն» հյուս վող խոս քում ու գրում ևս կա իրե նում իս
կու թյան ներ կա յու թյուն ունե ցող ու պա հող նույ նից բա ցի իր իս կու թյու նից 
ունայնն ու այ լա կերպ ան նույ նը: Պատ մե լի քում ևս կա մար դու, ազ գի, հան րու թյան` 
բա րի ու ճշմա րիտ կե ցո ղու թյան մեջ առա քի նո րեն առինք նու թյան և այդ կերպ` ճշմա-
րիտ ազա տու թյան նկատ մամբ իր նշա նա կա լիու թյան առու մով նաև խո տե լին և ոչ-
նախ ընտ րե լին: Ո ւս տի ասե լով «պատ մա գի տու թյան նախ ընտ րե լիո րեն կա յաց ման 
կա րո ղու թյուն», հարկ է հաս կա նալ ոչ թե պատ մու թյան գո յու թյան իս կու թյան ու անիս-
կու թյան հնա րա վո րու թյուն ներն իրե նում պա րու նա կող պո տեն ցիան, այլ̀  այդ պո տեն-
ցիայի բաղադրակազմի բա զում, տարատեսակ հնա րա վո րու թյուն նե րում իսկ` պատ-
մա գի տու թյան նախ ընտ րե լիո րեն կա յաց ման հենց բա րեն շա նա կու թյան ուղ ղորդ վա-
ծու թյուն իրե նում հայ տող զո րու թյու նը:

4. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյան բա ղա-
դրա տար րե րը̀  պատ մե լիքն ու պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կը, պայ մա-
նա վոր ված են հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու-
թյու նը հայ տող և, ը ստ է ու թյան, այս աշ խար հում իրենց գո յու թյան ժա մա նա կա հոս 
դի նա մի կա յում հենց հա րատև ու կա տա րե լա գործ վող որ պի սու թյամբ է աց նող 
ու այդ կերպ` է ա կա նո րեն նշա նա կա լի իմաս տը, որում և̀  իմաս տու թյան խոր հուր դը 
բա ցո րո շե լու̀  պատ մու թյան խնդրա կար գով: Նրա ուս մուն քում եղե լու թյուն նե րի որ
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պի սու թյու նը և հենց որ պես այդ պի սին կա յաց նող ու կեր պարար զո րու թյու նը 
պատմահայե ցո ղի հոգևոր տե սո ղու թյանն ու քննո ղա բար խորհր դա ծող հաս կաց մա-
նը ներ կա յա նում է որ պես այդ եղե լու թյուն նե րի ու դրան ցում` մարդ կային գոր ծե րի 
իմաս տա լիու թյուն, որ և նա խա տես վում ու մեկ նո րոշ մամբ պատ մա հյուս ման է կոչ-
վում որ պես «պատ մե լիք»: Նրա երկում «պատ մա կան նյու թը», ը ստ իր պի տա նա
վոր նշա նա կա լիու թյան, կեր տվում է որ պես «պատ մե լիք»: Ըստ իր պիտանավոր 
նշանակալիության ընտրյալ ու հավաքյալ «պատմական նյութը» կերտվում ու մեկնո-
ղաբար բացորոշվում է որպես իսկություն հայտող «պատմելիք» իմաստ ու իմաս տու-
թյան խոր հուրդ̀  ներ կա յա նա լով մարդ կային ու կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք նու թյա նը, 
կյան քին ու մշա կույ թին հո գե կե ցույց ու կե նա րար և հենց ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի 
իր հոգևոր բո վան դա կու թյամբ: Ի սկ պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կը (ո ճը, 
շա րա գրու մը, հար մա րումն ու հար դա րու մը) նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում 
ան հրա ժեշ տո րեն ու նաև նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ կեր պա ցյալ է և հաս կաց-
ման ձգ տող խորհր դա ծու թյա նը ներ կա յա նում է հենց «պատ մե լիք»-ին հա մա պա-
տաս խա նու թյամբ:

 «Իս կու թյան հեր մենև տի կայի», որի հետևո ղա կան ներկա տա րե լա գործ մամբ̀  նաև 
հենց «ի մաս տու թյան հեր մենև տի կայի» հայե ցա կար գի տե սա դաշ տում ուսում նա սի-
րե լով մե նա գրու թյան «խնդրո բա նը»̀  պատ մու թյան գո յու թյան «ճշմար տու թյունն» ու 
«բա րին», բա ցա հայտ վեց, որ պատ մե լի քի ու նրան հա մա պա տաս խան պատ մու մի 
միա հյու սու թյամբ կե նա գոր ծյալ̀  Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան մեջ հիմ նա րար է 
«մարդ կային ինք նու թյան, ազ գային ու նաև այ լոց հետ հա մա կե ցու թյան իմաս
տու թյան, հոգևոր ու մշա կու թո րեն քա ղա քա կիրթ բա րե կար գու թյան» դի տա
վո րու թյու նը, որ և Պատ մա հորն ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի է դարձ րել իր պատ-
մու թյու նը հյու սել և՛ նախ նյաց, և՛ իր ժա մա նա կա կից նե րի, և՛ հե տա գա սե րունդ նե րի 
հա մար ունի վեր սալ և մարդ կային (ո րում և̀  ազ գային) ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու 
մշա կույ թի հա մար ամե նաէ ա կա նո րեն նշա նա կա լի̀  ան ձանց, նրանց գոր ծե րի ու 
բո վան դակ կե նաց իմաս տու թյան ու արիու թյան, առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան 
ամե նայն պի տոյից բա ցա հայտ մամբ ու ներ կա յաց մամբ: Կա րե լի է նկա տել և որ պես 
մտքի սկզբուն քային բա նաձև ամ րա գրել, որ այդ պի սի կո չումն ու դի տա վո րու թյու նը 
ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի է և սկզբուն քային ու է աց նող, հիմ նա րար նշա նա կու-
թյուն ունի հու մա նի տար, սո ցիա լա կան, տն տե սա կան ու քա ղա քա կան և հենց բա րո-
յա կան գի տու թյուն նե րի շար քում իրենց ինք նա հաս կա ցող ամե նայն գի տու թյուն նե րի 
հա մար, դրանք ուղ ղոր դե լով մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի իս կու թյան 
և «ի բա րե կար գու թյուն» կա տա րե լա գործ ման հնա րա վո րու թյան բա ցա հայտ մանն ու 
կե նա գործ մա նը: Եվ հնա րա վոր է դառնում նաև նկա տել, որ քննու թյան առնվող հու-
մա նի տար կամ սո ցիա լա կան և հենց մշա կու թային բո լոր ֆե նո մեն նե րի գո յու թյան մո-
դու սը «իս կա կան կամ անիս կա կան» ու «ինք նա կան կամ անինք նա կան գո յու թյուն» 
է բա ցո րոշ վում այդ դի տա վո րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան կամ ան հա մա պա-
տաս խա նու թյան պա րա գա յում:
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 Խո րե նա ցին իր պատ մա կան որո նու մի ըն թաց քում բա ցա հայ տում ու որ պես այդ-
պի սին իմաս տա վո րում և պատ մու թյան մեջ է հյու սում մարդ կու թյան ինք նու թյանն ու 
կյան քին էական (իմա` ինքնությունն ու կյանքը էացնող) ու նաև պի տա նի իմաս տու-
թյան և ամե նայն առա քի նու թյուն նե րի ու բա րե կար գու թյուն նե րի գոր ծե րի իմաս տա-
պա տում ներ: Եվ դրա հետ մեկ տեղ նա չի ան տե սում և առ իմաս տու թյուն իրենց բա րո-
յախ րա տա կան, հո գե- ու կեն սա-կրթա կան նշա նա կա լիու թյան տե սան կյու նից որո շա-
կի չա փա վո րու թյամբ բա ցո րո շե լով` իր պատ մու թյան մեջ է հյու սում նաև արատ նե րի 
ու ան բա րե կար գու թյուն նե րի գոր ծե րի իմաս տա պա տում ներ: Այս կերպ` պատ մե լով ու 
ճշմարիտ որպես այդպիսին անվանելով և՛ կե նա րարն ու հո գե կե ցույ ցը̀  դրվատմամբ 
հանդերձ, և՛ ոչն չա րարն ու հո գե կոր ծա նը̀  նշանակմամբ հանդերձ, միով բանիվ` նա 
իր աշ խա տու թյու նում իրա գոր ծում է միև նույն իր դի տա վո րու թյու նը, այն է` իս կու թյու-
նը հայ տող իմաստն «ի պատ մու թյուն» հյու սե լով, մեկ նո ղա բար բա ցո րո շում և հաս-
կաց ման ձգ տող ամե նայն ըն թեր ցո ղին «ի ներ կա յու թյուն» է հղում բարենշանակ 
հոգևորություն` հոգեկեցույց ու կենարար իմաստություն:

5. Ա ստ վա ծային նա խա տե սու թյան առաջ նային կամ նախ նա կան «կոչ վա
ծու թյամբ» (նա խա կոչ մամբ)` մարդկային կյանքի ամենայն «իրաց և գործոց» եղե-
լության կամ լինելիության և այդ թվում` նաև մշակույթի ու հենց պատմության  կան
խա դրյալ իմաս տա վոր գո յու թյու նը մարդ կային բա նա կան հո գու կա րո ղու թյանն 
իմա նա լիի սահ ման նե րում բա ցա հայ տե լի է դառնում որ պես դրանց գո յու թյան 
իմաս տու թյուն` մարդ կանց կյան քի հա մար ճշմա րիտ ու բա րի իր պի տո յա կա նու-
թյամբ, ուս տի և̀  իրա կա նու թյու նում ու հենց կյան քում պի տա նի ու օգ տա կար իր կոչ-
վա ծու թյամբ: Ի սկ մեկ այլ դեպ քում քննե լով ֆե նո մե նի, իրա դար ձու թյան ու գոր ծի, 
ար վես տի ու գի տու թյան և աստ` կոնկ րե տո րեն պատ մու թյան բնու թյու նը (կամ բուն 
գո յու թյու նը) և այն բա ցա հայ տե լով իր պո տեն ցիային ու կոչ մանն ան հա մա պա տաս-
խա նու թյան, ուս տի և այ լա կեր պու թյան ու անիս կա կան գո յու թյան մեջ, մարդ կային 
բա նա կան հո գու գի տա կան մտքին իմա նա լի է դառնում տվյալ հու մա նի տար և-կամ 
սո ցիա լա կան ֆե նո մե նի այդ կերպ գո յու թյան անի մաս տու թյունն ու սկզբուն քո րեն ան-
մտու թյու նը, ինչն ար դյունք է աստ վա ծային նա խա տե սու թյամբ ֆե նո մե նի գո յու թյու-
նում կան խա դրյալ իմաս տա վո րու թյու նը ոչ իմաս տա սի րող, այ սու և̀  անի մաս տա սեր, 
աստ վա ծայի նին հա կամ տա ցյալ մարդ կային ինք նա կամ և ունայն մտքի, խոս քի ու 
գոր ծի: 

Աստ վա ծային նա խա տե սու թյամբ գո յա վո րի (կամ ֆե նո մե նի) նա խա կոչ
վա ծու թյու նը ար տա հայտ վում ու իմա նա լի է դառնում գո յա վո րի պո տեն ցիա
յում և հենց զո րու թյու նում: Մտ քի այս բա նաձևում բո վան դա կյալ իմաս տու թյան 
խոր հուրդն ունի վեր սալ է, վե րա բե րում է ամե նայն գոյի և աստ` նաև պատ մու թյա նը: 
Եվ իմաս տու թյան այդ խոր հուր դին կա րե լի է հա սու լի նել Ա ստ վա ծա շունչ Մա տյա նի 
հետևյալ մտքից. «Ո ղոր մու թե ամբ Տե առն լի եղեւ եր կիր և բա նիվ տե առն եր կինք հաս-
տա տե ցան և հոգ ւով բե րա նոյ նո րա ամե նայն զօ րու թիւնք նո ցա» (Գիրք Սաղ մո սաց, 
ԼԲ, 5-6): Հարկ է ամ րա գրել, որ աստ վա ծա շնչյան այս միտ քը նույն պես ունի վեր սալ է, 
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վե րա բե րում է և՛ աստ վա ծային արար չու թյանն ու հենց ամե նայն արա րա ծոց, և՛ աստ-
վա ծային նա խախ նա մու թյանն ու հենց աշ խար հի, կյան քի ու կոնկ րե տո րեն` մարդ-
կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի բա րեն շա նակ եղե լու թյուն նե րին, որում և̀  
պատ մու թյանն ու իր ուսում նա սի րու թյան առար կային, ը ստ այնմ` թե ամենայն ինչ, որ 
և Աստված արարել է` նաև նախախնամում է (Գրիգոր Տաթևացի):

Ի մաս տա սի րող գի տա կան միտքն ուսում նա սի րե լով գո յա վո րի և աստ` կոնկ րե տո-
րեն պատ մու թյան որ պի սու թյունն իրե նում ներ բո վան դա կող պո տեն ցիան, ը ստ մարդ-
կային կա րո ղու թյան, որ նույն պես պո տեն ցիա է` ար դեն բա նա կան հո գու իմա ցա կան 
զո րու թյուն, ահա վա սիկ` պո տեն ցիա նե րի (ա ստ` զո րու թյուն նե րի) մի մյանց գո յա կից 
հան դի պու մի ար դյուն քում, ամե նայն գո յա վո րի, բնա կան, հու մա նի տար կամ սո ցիա-
լա կան ֆե նո մե նի և կոնկ րե տո րեն` նաև հենց պատ մու թյան գո յու թյան աստ վա ծային 
նա խա կոչ վա ծու թյու նը բա ցա հայ տում է որ պես դրանց` մարդ կո րեն իմա ցյալ կո չում: 
Յու րա քան չյուր իր կոնկ րետ դրսևո րում նե րում մտքի իս կա կան գո յու թյու նը, և այդ 
կն շա նա կի̀  իր իս կու թյունն իրե նում ունե ցող և ուրեմն` իր իս կու թյունն իրե
նում ներ կա յաց նող ու ներ կա յու թյան մեջ հաս տա տող մտքի ճշմա րիտ կո չու
մը, ամենայն և-կամ մասնավոր գոյի, իրի, գոր ծի, իրո ղու թյան կամ իրա դար ձու թյան 
և աստ` կոնկ րե տո րեն հենց պատ մու թյան, ը ստ իր կոչ ման, գո յու թյու նը բա ցա հայ տելն 
է: Այդ նաև կն շա նա կի, որ մտքի կո չումն է` բա ցա հայ տել գոյի ու կոնկ րե տո րեն` պատ-
մու թյան, ը ստ իրենց կոչ ման, իմաս տա վոր վող գո յու թյու նը, ներ կա յա վո րել իրեն ու 
նաև ամե նայն «ու սում նա սէր»-ին դրանց գո յու թյան իմաս տը, այդ պես իսկ հա ղորդ 
և ըն կալ դառնա լով ու նաև այ լոց ի ներ կա յու թյուն հնա րա վո րե լով գոյի, մաս նա վո-
րա բար̀  պատ մա կան եղե լու թյան, «պատ մու թյուն» բներևույ թի ու հենց գի տա կար գի 
որ պես այդ պի սին և հենց ը ստ ին քյան գո յու թյան մեջ կար գող իմաս տու թյու
նը: Մե նա գրու թյան ողջ շա րա դրան քում, ինչ պես և կա րե լի էր նկա տել, իրա գործ վեց 
մտքի և ուսում նա սի րու թյան վե րոն շյալ այդ կո չու մը և Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ-
մու թիւն Հայոց» եր կի ու նրա նում բո վան դա կյալ պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի 
նկատ մամբ բա ցա հայտ վեց և ըն թեր ցա սեր ուսում նա սի րաց ինք նու թյա նը, կյան քին ու 
մշա կույ թին ի ներ կա յու թյուն հնա րա վոր վեց պատ մու թյան ու հենց պատ մա գի տու-
թյան որ պես այդ պի սին, ասել է թե` ը ստ ին քյան գո յու թյան մեջ կար գող իս կու թյու նը 
հայ տող իմաստն ու իմաս տու թյան խոր հուր դը:

6. Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյու նը բա ցա հայ տում է պատ մու թյան որ պես 
այդ պի սին գո յու թյան է ա կա նո րեն նշա նա կա լի հնա րա վո րու թյուն: Ի նչ պի սի՞ն է 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյունն իր բնույ թով, ինչ պի սի՞ բնո րո շու մը կա րող էր հա-
մա պա տաս խա նել նրա պատ մու թյան իս կու թյա նը: Եվ ինչ պի սի՞ն է պատ մու թյան 
գո յու թյան ու հենց ներ կա յու թյան կեր պը, ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու: 

Մե նա գրու թյան ողջ շա րա դրան քում պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի, որում և̀  իմաս տու թյան մեկ նո րոշ մա նը հե տա մուտ 
հետևո ղա կան հար ցա դրու թյամբ իրա գործ վող պատ մա գի տա կան ու պատ մա փի-
լի սո փա յա կան բնույ թի խորհր դա ծու թյուն նե րի ար դյուն քում ամ րագր վում էին բազ-
մա թիվ բա նաձևեր մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի̀  կյան քի, մարդ կային ինք նու թյան 
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ու մշա կույ թի, որոն ցում և̀  մտքի, գի տու թյան ու կոնկ րե տո րեն` պատ մու թյան և հենց 
իմաս տու թյան հա րա բե րակ ցու թյան վե րա բե րյալ: Վե րոգ րյալ մտքի բա նաձևե րում 
ար տա հայտ վում, որով և̀  ուսում նա սի րող նե րի ինք նու թյա նը, կյան քին ու մշա կույ թին 
ի ներ կա յու թյուն է հնա րա վոր վում միջ նա դա րյան սուրբ հայ րե րից, Դա վիթ Ան-
հաղ թից ու հատ կա պես Մով սես Խո րե նա ցուց` ժա մա նա կա կից հեր մենև տի կայի տե-
սա բան նե րից ուսա նյալ ու նաև կա տա րե լա գործ ված փոր ձա ռու թյամբ մեկ նո րո շյալ ու 
նաև ներկրթյալ և այդ կերպ` հենց Պատ մա հոր մտքի ին տեն ցիան ու իմ պուլ սը շա րու-
նա կող սկզբուն քային տե սա կետ ու ամ բող ջա կան հայե ցա կարգ, այդ բա նաձևե րում 
բովանդակելով ու հայտորոշելով մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի̀  ինք նու թյան, կյան քի, 
մշա կույ թի և հենց մտքի, գի տու թյան ու պատ մու թյան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի 
գո յու թյու նը մեկ նո ղա բար բա ցո րո շող իմաս տու թյան խոր հուրդ ներ: 

Խո րե նա ցու հայե ցա կար գում պատ մու թյան գո յու թյու նը (և հենց պատ մու թյան 
իս կու թյան ներ կա յու թյու նը մարդ կային ինք նու թյա նը) իմաս տու թյան նպա
տա կա մետ գի տու թյան ներ կա յու թյուն է, գի տու թյան` միջ նա դա րյան քրիս տո նե-
ա կան հայե ցո ղու թյան տե սա դաշ տում իմաս տա վոր վող յու րա հա տուկ ը մբռն մամբ 
ու կեր պա վո րու թյամբ: Գի տու թյան այս կերպ ներ կա յու թյունն առանձ նա հա տուկ է, 
սկզբուն քո րեն ունի «ի մաս տու թյան» իդե այի իր սե փա կան մտո վի տե սա նում
դի տա վո րու թյու նը և ը ստ այդմ` իր կեր պա րա նու մի մեջ ունի բա ցու թյուն ու ին-
տեն ցիա` առ իմաս տու թյուն, որ և կն շա նա կի̀  նրա պատ մու թյա նը ներ հա տուկ է առ 
իմաս տու թյուն կա տա րե լա գործ ման բա ցու թյուն ու հենց ուղ ղորդ վա ծու թյուն, 
իսկ այնուհետև բուն կա տա րու մի մեջ ունի արդեն իրե նում բո վան դա կյալ իմաս
տու թյուն: Մե նա գրու թյամբ ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյամբ հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձեռնվեց այս առն չու թյամբ նաև նկա տել ու ամ րա գրել, որ նրա պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գում և ը ստ այդ հայե ցո ղա կար գի̀  նրա պատ մու թյան որ պի սու թյու նում 
չկա և ոչ մի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն ու պատ նեշ̀  պատ մու թյան դի տա վո րու թյու-
նը, կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը մի մյան ցից ան ջր պե տող: Ի մի բե րե լով վե րոա սա-
ցյա լը̀  կա րե լի է ամ րա գրել, որ Խո րե նա ցու եր կում տեղ առ տեղ բա ցան շա նակ 
(է քսպ լի ցիտ) կամ նե րան շա նակ (ի մպ լի ցիտ) կեր պա վո րու թյամբ իմա նա լի նրա 
պատ մա հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է որ պես իմաս տու թյան 
նպա տա կա մետ գի տու թյուն, որն այդ կերպ` իրե նում կեր պա ցյալ ու բո վան դա
կյալ ունի իմաս տու թյուն:

7. Մով սես Խո րե նա ցու հայե ցա կար գում պատ մու թյան այս կերպ ներ կա յու թյու նը ոչ 
միայն ան հրա ժեշտ, այլև հենց նախ ընտ րե լի ներ կա յու թյուն է գի տու թյան հա մար: 
Ի նչ պես և մե նա գրու թյան «Նա խա շա վի ղում» կան խանշ վեց և ուսում նա սի րու թյան մեջ 
հետևո ղա կան բա ցո րոշ վեց, իր իս կու թյունն իրե նում ունե ցող և ուրեմն` իս կա
կան ու կա տա րե լու թյան ձգ տող գի տու թյու նը հենց իմաս տու թյա՛ն գի տու թյուն 
է: Եվ եթե գի տու թյունն ու մաս նա վո րա պես` պատ մա կան գի տու թյու նը հե տա մուտ չէ 
իմաս տու թյան ու հենց իմաս տու թյան գի տու թյուն չէ, ապա` չգի տի և որևէ ինչ ու չգի-
տի իս կու թյուն, և այն ամե նը, ին չը կար ծում ու հա վակ նում է թե գի տի, իր կոչ մանն ու 
իս կու թյանն ան հա ղորդ ու ան հա վա տա րիմ և գու ցե ուշա մո ռաց` թե րի ու ան կա տար, 
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կամ` թյուր ու սխալ գի տի: Գի տու թյունն այն ժամ, այն կերպ ու այն չափ է ճշմար
տու թյամբ գի տու թյուն, երբ ինք նա հաս կա նում ու կա յա նում է որ պես աստ վա
ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի ևկամ ամե նայն գոյի գո յու թյան որևէ 
մաս նա վոր ոլոր տի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի, որում և` իմաս տու թյան գի
տու թյուն:

Իսկ գի տու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան հա մար և՛ ի բնե (գի տու թյան բնու-
թյամբ պայ մա նա վոր ված), և՛ ի սկզբա նե, և՛ ամե նայն ժա մա նակ նե րում հիմ նա րար ու 
է աց նող է իս կու թյան բա ցա հայտ ման մարդ կային դի տա վո րու թյու նը: Իս կու թյան 
բա ցա հայ տու մը գի տու թյունն ու գի տա կան գի տե լի քը բնո րո շող̀  մարդ կային բա նա-
կան հո գու ու մտքի դի տա վո րու թյունն ու կա տա րումն է:

Եվ այ նուա մե նայ նիվ, այս դի տա վո րու թյու նը ոչ միշտ և ոչ սկզբուն քո րեն է իրեն ադեկ-
վատ կեր պա րա նու մով ու կա տա րու մով կա յա ցել: Գի տու թյունն ը նդ հան րա պես, որում նաև 
հու մա նի տար գի տու թյունն ու փի լի սո փա յու թյու նը, իր կեր պա րա նման ու կա տա րու մի մեջ 
սկզբուն քո րեն ու հա րա կա չի առաջ նորդ վել մի միայն իս կու թյա նը հա սու լի նե լու և բա ցա հայ-
տե լու հա մար ան հրա ժեշ տո րեն պի տո յա կան ու նախ ընտ րե լի իր բա ցու թյան ու կա րո ղու նա-
կու թյան կա յաց ման, պահ պա նման ու կա տա րե լա գործ ման իդե այով: Մշա կույ թի, որում և` գի-
տու թյան պատ մու թյու նը ցույց է տա լիս, որ գի տու թյու նը ևս իր կա յաց ման կեր պե րում ունակ 
է կրել և իրե նում ներ թա փանց ու կեր պա րար է ունե ցել այս պես կոչ ված` «մո դայի» ներ գոր ծու-
թյու նը (Ս. Վար դա զա րյան), քանզի հարացույցային հիմնորոշ իդեա իրենցում պարունակող 
հայեցակարգերի իմպլիկացիաները ոչ միշտ ու ոչ կատարելապես են իրենց կերպարար 
ներգործությունն ու կատարումն ունեցել գիտության զարգացման հետագա ընթացքում, այլ̀  
միառժամանակ անց առաջադրվել են այլ նշանակալի հայեցակարգեր̀  իրենցում կերպացյալ 
այլ հարացույցային իդեաներով, որոնց ներգործությունը ևս որոշ ժամանակահատված 
պայմանավորել է գիտության կայացման ընթացքը: Եվ արդեն հասկանալի է դառնում, որ 
գիտությունը ոչ միշտ է կայացել իր ներքին պոտենցիայից ու կայացումից բխող հետևողական 
հարցադրումների ուղղությամբ, այլ̀  նաև և գուցե առավելապես սոցիալական ճանաչում գտած 
և երբեմն թյուրըմբռնյալ իրենց բովանդակությամբ ու նշանակալիությամբ «մոդա» դարձած 
պատկերացումների ազդակով և ուղենշմամբ: Այսպիսով, ասելով` «մոդայի» ներգործությունը 
ևս ազդեցիկ` ներթափանց ու կերպարար է եղել գիտության կայացման ընթացքում, ըստ իս, 
նկատի է առնվում ոչ թե տվյալ ժամանակին բնորոշ հոգևոր միասնության ու ընդհանրական 
մշակույթի կոչումն ու իսկությունը, պոտենցիան ու գուցե նաև իրագործվածությունը հիմնող 
իմաստության, գիտականության, մշակութայնության ու քաղաքակրթականության բուն 
իդեան(երը), այլ̀  այդ ամենի նկատմամբ կերպօրինակային ընդհանրության հավակնող̀  հասա-
րակության մեջ այս կամ այն չափ ընդհանրացած մոտավոր, գուցե թերի և երբեմն նույնիսկ 
թյուր պատկերացումները:

 Գի տու թյան գո յու թյունն իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան կա րող է լի նել և 
ուրեմն` իրե նում ներ կա ունե նալ իր իս կու թյու նը, իմաստն ու իմաս տու թյու նը 
այն ժամ ու այն չափ, երբ և որ չափ ստու գու թյամբ ու խո րու թյամբ սկզբուն քո
րեն քննում է գոյե րի գո յու թյու նը և բա ցա հայ տում իս կու թյու նը` հա սու լի նում 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տու թյան խոր հուր դին: Աս վա ծը նույ նա բար վե րա բե-
րում է նաև «պատ մու թյուն» գի տու թյա նը, և դրա հս տա կամ տո րեն որո շարկ ման դի-
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տա վո րու թյամբ̀  աստ հեր մենև տի կա կան խորհր դա ծու թյան հիմ նախնդի րը պատ-
մու թյան որ պես այդ պի սին ու հենց որ պես գի տու թյուն գո յու թյան իս կու թյան հաս կա-
ցումն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շումն է և ուրեմն` պատ մու թյունն է աց նող ու նրա գո-
յու թյունն իմաս տա վո րող իդե ային ու նրա նում ներ կա խորհուր դին, ը ստ մարդ կային 
բա նա կան հո գու սի րո կա րո ղու թյան և հա վա տի ու մտքի բա ցու թյան, հա սու լի նե լը: 
Այս առն չու թյամբ հի շենք նաև, որ գի տա կան այս մե նա գրու թյան մեկ-միաս նա կան 
և բա ղա դրա տար րե րի̀  մի մյանց նկատ մամբ ներ քուստ փոխ կար գա վոր հա մա լիր 
դի տա վո րու թյամբ հայեց վող ու խնդրակարգի բանաձևում բովանդակյալ և ապա` 
քննախորհրդածությամբ բա ցո րոշ վող իդե ան հենց պատ մու թյան գո յու թյան իս
կու թյունն է, որ և ուսում նա սիր վում է կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու-
թիւն Հայոց» աշ խա տու թյան առն չու թյամբ:  Եվ այն, ինչ վերը ընդհանրաբար ասվեց 
գիտության համար, հարկ է ու իրավ` ասել նաև կոնկրետորեն Մովսես Խորենացու 
պատմության վերաբերյալ, որ Պատմահոր հայեցակարգում պատմության կոչումն 
է` բա ցա հայ տել իս կու թյու նը: Նրա եր կում պատ մու թյան` իս կու թյուն բա ցա հայ-
տող կոչ մամբ ու ը ստ այդմ` պատ մու թյան դի տա վո րու թյամբ, կեր պա րա նու մով ու կա-
տա րու մով` պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է որ պես գի տու թյուն: Պատ մու թյան 
նրա հայե ցա կարգն, այս պի սով, ներ կա յա նում է որ պես պատ մա գի տա կան հայե
ցա կարգ: Եվ այս առն չու թյամբ նաև նշ վեց, որ Մով սես Խո րե նա ցին «Պատ մու թիւն 
Հայոց» աշ խա տու թյան մեջ իր պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը և դրա նում իր հե-
տա զո տու թյան դի տա վո րու թյու նը, խնդրո «նյութն» ու «բան»-ը, մո տե ցու մը, պատ-
մե լի քը, պատ մու մի եղա նակն ու նաև պատ մա կան ստույգ ճա նա չո ղու թյան ու գի-
տե լի քի սկզբունք ներն ու չա փո րո շիչ նե րը շա րա դրում է ոչ առան ձին, միա հա վաք ու 
մեկ տե ղյալ ամ փո փու թյամբ, այլ̀  այդ ամենն ուղ ղա կիո րեն ու բա ցո րոշ բա նաձևե լով 
և-կամ անուղ ղա կիո րեն ու նե րան շա նակ (ի մպ լի ցիտ) ներ կա յաց նե լով զա նա զան է ջե-
րում սփռ ված և եր բեմն` կոնկ րետ եղե լու թյուն նե րի ու գոր ծե րի վե րա բե րյալ պատմ-
վող բո վան դա կու թյա նը միա հյու սու թյամբ: Նա ոչ սոսկ մեկ ան գամ` իր աշ խա տու թյան 
սկզբում, այլև բազ միցս` եր կի ողջ բո վան դա կու թյու նում կոնկ րետ իրա դար ձու թյուն նե-
րի ու գոր ծե րի իր պատ մու մը նա խա դրում է իրեն ցում և-կամ իրեն ցով պատ մու թյան 
կուռ տե սու թյուն բա ցա հայ տող սկզբուն քային գա ղա փար նե րով, որին և հետևում է ին-
քը:

8. Ի սկ որո՞նք են նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը որ պես 
գի տու թյուն կա յաց նող առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Մաս նա գի տա կան գրա կա նու-
թյան մեջ այս հար ցը մշտա պես ուշա դրու թյան կենտ րո նում է` նախ կի նում ու ներ կա-
յում իրա գործ ված ուսում նա սի րու թյուն նե րով: Ը ստ իս, պատ մա գի տու թյան ինք նա-
հաս կաց ման ու նաև ժա մա նա կա կից ինք նա կա տա րե լա գործ վող զար գաց ման հա մար 
այդ խնդի րը ներ կա յա նում է այն չափ ուշա գրավ, որ հա վա նա կան է բո լոր այդ հե տա-
զո տու թյուն նե րի շա րու նա կա կան ըն թաց քի մի տու մի ապա գա հե ռան կա րով ևս այն 
լի նի ուշա դրու թյան կենտ րո նում: Գի տա կան այդ ուսում նա սի րու թյուն նե րով բա ցա-
հայտ վել են նրա եր կում պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն է աց նող և այս կերպ` է ա-
կան առանձ նա հատ կու թյուն ներ̀  եղե լու թյուն նե րի տեղն ու ժա մա նա կը, պատ ճա ռը, 
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հետևան քը693, ինչ պես նաև դրանց բա ցա հայտ մա նը կոչ ված` Խո րե նա ցու պատ մա գի-
տու թյան մե թո դա կան հա մա կար գը, պատ մա կան աղ բյուր նե րը, դրանց օգ տա գործ-
ման եղա նա կը և այլն: 

Ներ կա յաց վող հե տա զո տու թյան ամ բող ջա կան ու հա մա լիր դի տա վո րու թյան 
սկզբուն քային ու առանց քային խնդիր նե րի մեջ առաջ նային է «պատ մու թյան» բնու-
թյու նը բա ցա հայ տող̀  ամե նայն է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն ներն իրե նում սինկ-
րետ, հա մա հյուս ամ բող ջա կա նու թյամբ բո վան դա կող խնդրա կար գի̀  «պատ մու թյան 
որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի, որում և` իմաս
տու թյան բա ցա հայտ ման» բա նաձևի առա ջա դրու մը և այդ իսկ խնդրա կար գի լուծ-
մա նը հե տա մուտ պա տաս խան նե րի հայտ նա բե րու մը Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի-
տա կան և հենց պատ մաի մաս տա սի րա կան հայե ցա կար գում: «Իս կու թյան հեր մենև-
տի կայի» և, ըստ էության, այդ հիմ քով ու ներ կա տա րե լա գործ մամբ ստեղծ ված «ի մաս-
տու թյան հեր մենև տի կայի» հայե ցա կար գի տե սա դաշ տում և հենց հեր մենև տի կա կան 
մե թո դա բա նու թյամբ̀  գի տե լի էր բա ցո րոշ վում այն, ին չը ներ կայե լով նրա «Պատ մու-
թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նում, հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման ձգ տող հե տա զո տա-
կան մտքին «ի տես» ու ըն կալ էր դառնում և որ պես իմաստ ու իմաս տու թյուն հայտ-
նա բեր վում «պատ մու թյուն» գո յա վո րի բո վան դա կու թյան` տե սա կա նին միա հյուս 
գործ նա կան փոր ձա ռու թյան մեջ: 

Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում բո վան դակ վող պատ մա գի-
տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է իր կոչ մա նը հա մա պա
տաս խան լի նե լու թյամբ և ուրեմն` իր իս կա կան գո յու թյամբ: Իր իս կու թյունն 
իրե նում ունե ցող գո յու թյու նում և այդ կերպ` իր իս կա կան ու հեն ց սե փա կան, գո յու-
թյու նում գործ ունե նա լով իս կու թյուն բա ցա հայ տող ու մի միայն այդ կերպ` նշա նա կա լի 
բո վան դա կու թյուն հայտ նող «պատ մու թյան կա րի քի կամ կա րի քա վո րու թյան» ֆե նո-
մեն նե րի հետ, Խո րե նա ցու պատ մու թյու նը սկզբուն քո րեն ուսում նա սի րում է այդ առու-
մով նշա նա կա լիու թյուն տե սա նել տվող̀  մարդ կային և կոնկ րե տո րեն` հայոց կյան քի 
կար գա վո րու թյու նը, իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե րը: Նշա նա կա լի եղե լու թյուն նե րի 
հայտ նա բե րումն ու որ պես այդ պի սին ճա նա չու մը, վեր լու ծու թյու նը և իս կու թյու նը բա-
ցա հայ տող իմաս տի, որում նաև պա հյալ իմաս տու թյան խոր հուր դի հաս կա ցու մը, այդ 
իմաս տի ու խորհր դի «ու ղիղ դրված քը» հյու սող նրա պատ մու մը չի մնում մի միայն որ-
պես պատ միչ ան ձի ան հա տա կան փոր ձա ռու թյուն, ին չը որ պես ան հա տա կան գի-
տե լիք̀  ոչ միշտ փո խան ցե լի է ուրիշ նե րի, այլ̀  այդ բո լո րը պատ մու թյան քննա կան ինք-
նա հաս կաց մամբ վե րա ճել և ձևա կեր պե լի են ար դեն որ պես «ընդ հա նուր կամ ը նդ
հան րա կան գի տե լիք», այ լոց փո խան ցե լու և ուսու ցա նե լու իրենց կա րո ղու թյամբ: 
Հե տա զո տու թյու նում Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը 
կե նա գոր ծող պատ մու թյան դի տա վո րու թյան և ը ստ այդմ` պատ մու թյան կեր պա րա-

693 Ինչպես և պատմության իր դասընթացի ներածությունում` առաջնահերթ ծանուցելով Մովսես 
Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը, ըստ այդմ` նաև բանաձևում էր պատմա բան-աղբյու-
րա գետ պրոֆ. Պետրոս Հովհաննիսյանը` «Ըստ Խորենացու, չկա պատ մություն, որ պես գիտություն, 
առանց եղելությունների տեղի ու ժամանակի, պատճառա-հետևանքի բացահայ տության»:
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նման ու կա տա րու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաստն ու իմաս տու թյու նը բա ցո րոշ վում է 
որ պես պատ մա գի տու թյան հան րան շա նակ` նույ նո րո շե լի ու կրկ նո րո շե լի, ուս տի 
և ստույգ գի տա կան գի տե լիք: Եվ կա րե լի է ամ րա գրել, որ պատ մու թյունն իր կոչ-
մա նը հա մա պա տաս խան, այ սու և̀  իր իս կու թյունն իրե նում ներ կա ունե ցող, այլ ոչ իր 
կո չու մից ու իս կու թյու նից օ տար ված լի նե լու թյան մեջ, սոսկ հմուտ, կամ ներհ մուտ կամ 
ար վես տա վոր փոր ձա ռու թյուն չէ, այլ̀  ձեռք բե րե լով ը նդ հա նուր գի տե լի քի կար-
գա վի ճակ` ճշմար տու թյու նից ան շեղ ոճով պատ մու մի ար վեստ ու հենց գի տու
թյուն է` ուսու ցա նե լի այ լոց, որով և̀  կա յա ցել է հայ րե նի մշա կույ թում` իր այ դօ րի նակ 
որ պի սու թյամբ ըն ձե ռե լով ինք նա հաս կա ցող պատ մա տե սու թյան ու պատ մաի մաս տա-
սի րու թյան գի տա կար գի կա յաց ման նախ ընտ րե լի հնա րա վո րու թյուն Պատ մա հոր 
ժա մա նա կաշրջա նում և հե տայ նու̀  ը նդ հուպ մինչև այժ մյան ներ կան ու նաև հե ռան-
կա րում: 

Պատ մու թյան` որ պես գի տու թյուն այս կերպ կա յա ցու մը նշա նա կա լի իրա դար ձու-
թյուն է հայոց կյան քում, քան զի պատ մու թյու նը և նրա նում` պատ մա կան գի տե լի քը 
նախ կին ու նաև ժա մա նա կա կից իր ոչ բո լոր դրսևո րում նե րում է կա յա ցել որ պես գի-
տա կան գի տե լիք: Ան շուշտ, պատ մու թյու նը և, ը նդ հան րա պես, տի ե զեր քի, աշ խար հի, 
մարդ կանց հա մա տեղ կյան քի վե րա բե րյալ մարդ կային գի տե լի քի տար բեր տա րա-
տե սակ ներ կա րող են ծա վալ վել, մշակ վել, զար գա նալ ու հա մա կարգ վել այն չափ, որ 
ձեռք բե րեն գի տու թյան կար գա վի ճակ ու չլի նեն սոսկ հմ տու թյուն, ներհմ տու թյուն, 
կար ծիք, ար վեստ կամ ար վես տա վոր գոր ծու նե ու թյուն հատ կա պես հենց այն դեպ-
քում, երբ որ պես նպա տակ են ունե նում իս կու թյան բա ցա հայ տու մը: Այ նուա մե նայ նիվ, 
պատ մու թյունն իր եղե լա կան դրսևո րում նե րում, եթե ան գամ ունե ցել է իրե րի ու գոր-
ծե րի իս կու թյան բա ցա հայտ ման ու ը ստ այդմ իր պատ մու մի հյուս ման դի տա վո րու-
թյուն ու կա տա րում, ոչ միշտ է կա յա ցել գի տա կան կար գա վի ճա կին հա մա պա տաս-
խան: Բազում պատմություններում առնչվում ենք գիտելիքի բազմատեսակությանը̀  
հմտությանը, ներհմտությանը, կարծիքին ու արվեստին և ոչ ամենևին անհրաժեշտ 
ու նախընտրելի կերպով ու չափով` եղելությունների իսկության, իմա` զորության, 
լինելության կարգի, պատճառի ու նշանակալի հետևանքի ստույգ իմացությանը և 
որպես այդպիսին` գիտական գիտելիքին, որն այդկերպ ու այդչափ հայեցակարգային 
մշակվածությամբ ներկա է Խորենացու պատմությունում:

9. «Մարդ կային ինք նու թյան, ազ գային ու նաև այ լոց հետ հա մա կե ցու թյան 
բուն իմաս տու թյան և հոգևոր ու մշա կու թո րեն քա ղա քա կիրթ բա րե կար գու
թյան» իդե ա նե րի̀  Պատ մա հոր մտա հայեց մանն ու այդ կերպ` դի տա վո րու թյա նը 
հա մա պա տաս խա նու թյան կամ` ան հա մա պա տաս խա նու թյան տե սան կյու նից հայոց 
կյան քի եղե լու մի է ա կա նո րեն նշա նա կա լի գոր ծե րի քննո ղա բար հաս կա ցումն ու մեկ-
նո րո շու մը պատմ վող ամե նայն եղե լու թյուն նե րը նկա տել տա լով «իս կա կան ու ինք
նա կան գո յու թյան» կամ` «ա նիս կա կան ու անինք նա կան գո յու թյան» մեջ, 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում նույ նո րո շել դրանք որ պես հենց դրա կան ու իմաս
տա վոր ված, կամ` բա ցա սա կան ու անի մաստ: Եվ այս ուսում նա սի րու թյամբ բա-
ցա հայտ վեց, որ Խո րե նա ցու պատ մու թյու նում այս կամ այն չափ խո րու թյամբ ու 
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ման րա մաս նու թյամբ քննու թյան առնվող ու ակ նարկ վող բո լոր հու մա նի տար կամ 
սո ցիա լա կան և հենց մշա կու թային ֆե նո մեն նե րի գո յու թյան հա մա պա տաս
խա նու թյու նը իրենց հա մար հիմ նա րար` իս կու թյան ու մարդ կային կե ցու թյան 
բա րե կար գու թյան դի տա վո րու թյունհիմ նախնդրին` նրա պատ մա կան հե տա զո-
տու թյու նում դիտ վում է որ պես սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի պի
տո յա կա նու թյուն և ը ստ այդմ` է ա կա նո րեն դրա կան: Այդ կերպ մո տեց մամբ̀  Խո-
րե նա ցու հա մար հնա րա վոր է դառնում ամեն ին չում սկզբուն քո րեն փնտ րել և բա ցա-
հայ տել դրա կա նը, եթե այն իս կո րեն կա նրա նում և մեր ժել միայն այն, ին չը դրա հնա-
րա վո րու թյու նը չի ըն ձե ռում: Նա աշ խար հի ու կյան քի, որում կոնկ րե տա բար̀  հայոց 
կեն սաշ խար հի ու կյան քի մարդ կային եղե լու թյուն նե րում իս կու թյունն ու հա վաս տին, 
բա րին ու ար դա րը, աստ վա ծայինն ու դրա կա նը քննողաբար որո նում ու բա ցա հայ-
տում է հայոց կյան քի նաև հե թա նո սա կան ժամանակաշրջանում, նույնիսկ անձանց 
անունների ու հատկապես ժամանակի ու տեղի (ըստ իր սկզբունքային տեսակետի̀  
հավաստի պատմության համար էական չափորոշիչների) նշման առումով կամ այլ 
տեղեկություններով արդարաբանությունից շեղվող պատմություններում, հունական, 
հայկական ավանդապատումներում ու առասպելներում, առա վել ևս` իրեն ոչ այն-
քան ըն դու նե լի և, սա կայն, Սա հակ Բա գրա տու նու հայց ման ստի պու մով քննու թյան 
առնված պարս կա կան չա փա զանց ված առաս պել նե րում: Նա քննա խույզ մտոք դրա-
կանն ու իմաս տա լիցն է որո նում` լսե լու ան գամ իրեն տաղտ կա լի պարս կա կան ան-
միտ առաս պել նե րում, իշ խա նի խնդրանքն իրեն «աշ խա տու թյուն հա վե լող»694 ստի պո-
ղա կան առիթ ու պատ ճառ դի տե լով` «զար դա րել զան զարդսն»695 և «միտս ան մտու թե-
ան նո ցա տա լով»696: Իր հո գուն ոչ ախոր ժե լի այս բնույ թի առաս պել նե րից ան գամ նա 
իր պատ մու թյան մեջ հյու սում է դրա կան ու պի տա նա վոր իմաս տի և ուսա նե լի խրա տի 
տե սան կյու նից հայեց վող ու ներ կա յաց վող բո վան դա կու թյուն` Բա գրա տու նյաց իշ խա-
նին գրե լով` «միայն թէ և քեզ այ սո քիկ ուրա խու թիւն և կամ շահ օգ տու թե ան»697: Եվ 
սա կայն, ը ստ Խո րե նա ցու, այս պա տու մը և թե ին չին է այդ պա տու մը վե րա բե րում` 
ավե լորդ էր, և փո խա րե նը կա րե լի էր պատ մել իրեն ախոր ժե լի ու գրով հի շա տա կի 
ար ժա նի այ լը̀  առա վել պի տա նա ցուն, այս ան գամ ար դեն սի րո ջան քով և ոչ ամենևին 
«աշ խա տու թյուն հա վե լող» տք նու թյամբ:

 Սե փա կան հո ժա րա կա մու թյամբ ը նտ րյալ և-կամ Սա հակ Բա գրա տու նու պատ-
վե րով եր բեմն նույ նիսկ ստի պյալ̀  ի հյու սումն Հայոց Պատ մու թյան ժո ղո վյալ ամե-
նայ նում Մով սես Խո րե նա ցու̀  միշտ դրա կա նը որո նող մո տե ցու մը հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռում իր քրիս տո նե ա կան պատ մա գի տու թյան հայե ցա կար գում և ը ստ 
այդ հայե ցո ղա կար գի իրա գործ ված իր հե տա զո տու թյու նում զերծ մնալ սոսկ 
քննա դա տա կա նու թյու նից և դրան բնո րոշ մեր ժո ղա կա նու թյու նից: Ա ստ ծուն 

694 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 90, տ. 5:
695 Նույն տեղում, էջ 90, տ. 3:
696 Նույն տեղում, էջ 90, տ. 15:
697 Նույն տեղում, էջ 90, տ. 16-17:
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առինք նող մարդ կային կե ցո ղու թյան և հա մա կե ցու թյան նկատ մամբ նպաս տա վոր 
և հո գա ծու բա րե կար գու թյան դի տա վո րու թյու նը հու մա նի տար, սո ցիա լա կան և իս-
կո րեն մշա կու թային ֆե նո մեն նե րի հա մար ոչ միայն հիմ նա րար, այլև սկզբուն քո րեն 
ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյուն հաս կա ցող և չա փո րո շիչ այդ հեն-
քով քննու թյան առնվող̀  դրանց երբեմն թերություններով ու անիսկությամբ այլակերպ 
նախկին ու նաև այժմյան գոյության մեջ է ա կան դրա կա նու թյուն որո նող քրիս
տո նե ա կան ու գի տա կան միտ քը սկզբուն քո րեն մտո րում ու ար տա հայտ վում 
է մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի գո յու թյունն այ սու հետ 
բա րե կար գե լու մա սին, դրանց գո յու թյունն ամենևին էլ չդի տե լով քննա դա տու
թյամբ սոսկ մեր ժո ղա բար բա ցաս ման են թա կա մի բան: 

Իսկ գո յու թյուն ունե ցո ղի որ պես այդ պի սին ներ կա յու թյու նը մարդ կային կե ցո-
ղու թյունն առինք նու թյան ու հենց ազա տու թյան և այդ կերպ իսկ` բա րե կար գու թյան 
ուղ ղոր դե լու առու մով տես նել դրա կա նո րեն նշա նա կա լի, նախ և առաջ կն շա նա կի̀  
բա ցա հայ տել, ապա նաև օգ տա կար ու պի տա նի գործ նա կա նու թյան կո չել 
նրա նում պա հյալ իմաս տու թյու նը: Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հե տա զո տու-
թյու նը բա ցա հայ տում է, և կա րե լի է ասել ավե լին, որ այս կերպ մո տեց մամբ̀  ամե-
նայն ժա մա նակ նե րի հու մա նի տար ու սո ցիա լա կան հե տա զո տու թյուն ներ հնա րա-
վո րու թյուն ունեն բա ցա հայ տել ֆենոմենների կամ դրանց որևէ բաղադրիչի 
գոյությունը` եղելությունը կամ լինելիությունը իր պոտենցիային ու կոչմանը 
համապատասխանությամբ` որպես իսկական գոյություն, որով և բա ցա հայտ-
վում է այդ ֆե նո մե նի գո յու թյան իմաս տը, հա սու և ըն կալ դառնա լու հնա րա վո րու-
թյուն ըն ձե ռե լով ֆե նո մե նի գո յու թյան մեջ պա հյալ̀  կեր պա րա նյալ ու բո վան դա
կյալ և, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, բա նա կան հո գու գի տա կան մտքին ի տես 
կա ցու ցյալ իմաս տու թյա նը:

10. Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց»ի իդե ան և կե նա գոր ծու մը 
սոսկ պատ մա կան եղե լու թյուն չէ, որ ունե ցել է սկիզբ, ծա վա լում և ավարտ: 
Մարդ կային կյան քի իրա դար ձու թյուն նե րում ու գոր ծե րում այդ պի սին են լոկ նյու թե-
ղեն և-կամ մարմ նե ղեն բա ղա դրիչ նե րը, այլ ոչ բուն իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե րը, 
որոնք որ պես այդ պի սին են հենց իրենց իմաս տային, ան նյու թա կան և իս կը հոգևոր 
բա ղա դրի չի շնոր հիվ և միշտ նրա հետ միաս նա կա նու թյամբ, ուս տի և դի տարկ ման, 
հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան մեջ նույն այդ միաս նա կա նու թյամբ քննու թյան 
առնվե լու ան հրա ժեշտ պի տո յա կա նու թյուն են են թա դրում: Նրա աշխատության 
հղացքը̀  անվանումով ու դիտավորության ողջ խնդրակարգով հանդերձ, ներքին 
ու արտաքին կերպարանումը և կատարումը, այդ ամենում պատմության իսկորեն 
մտավոր ու հոգևոր տես(ան)ությունը և ի գիր հյուսման նրա հայեցակարգը, ըստ 
որի և̀  եղելությունների իմաստները, որոնցում նաև խորհուրդ պահող ու ցուցանող 
նշանակալիությունները, սոսկ պատ մա կան չեն, ը ստ այնմ` թե պատ մա կան են 
սկիզբ ունե ցած, կա յա ցած ու ավարտ ված եղե լու թյուն նե րը, ը ստ է ու թյան, պատ մա-
կա նը հաս կա նա լով ու բա ցո րո շե լով սոսկ ժա մա նա կային հա րա հո սու թյան մեջ, իսկ 
իրո ղու թյուն նե րը̀  ժա մա նա կային այդ հոս քի մեջ որ պես ան ցքեր, բնույ թով` ան ցո ղիկ 
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և ուրեմն` ան ցյալ: Հարկ է ամ րա գրել, որ ամե նայն ինչ պատ մա կան է դառնում ոչ 
սոսկ երբևէ իր եղե լու թյան ու հենց ան ցյալ դառնա լու, այլ̀  իր եղե լու թյու նում 
որևի ցե, գու ցե և` ամե նայն, ներ կայի ուսում նա սե րի բա նա կան հո գու և մտքի 
որո նու մին գուցե է ա կան, գուցե լոկ պիտանի, գուցե միասնաբար` էական ու 
պիտանի որևոր նշա նա կա լիու թյուն բո վան դա կե լու պատ ճա ռով:

 Պատ մա հոր աշ խա տու թյան խո րա գիրն ու բո վան դա կու թյու նը` «Պատ մու
թիւն Հայոց»ը եղե լու թյուն չէ, այլ̀  եղե լումն: Մարդ կանց ազ գե րի պատ մու թյուն-
ներն ու նաև հայոց պատ մու թյու նը որևոր մաս նա վո րու թյամբ մարդ կու թյան կյան քի 
հա մայ նա պա տու մի սոսկ եղե լու թյուն ներ չեն, այլ̀  եղե լում ներ: Այդ պատմությունների 
իսկությունները, որոնցում և բովանդակյալ̀  մարդկային ինքնության ու կենսակերպի 
մեկ-միասնական իմաստություն համալրող խորհուրդները, կյանքի մեջ շարունակ 
ներկայագործվող և այդկերպ իրենց իսկությունը կայացնող տեքստամշակութային, 
իմաստապատում ավանդություններ են` իսկության ու իմաստության ավանդների̀  
սերունդների բանականության հասողությանը (разумению, բանահասությանը) 
և-կամ հասկացմանը միահյուսված իրենց ստեղծագործ շարունակականությամբ:

 Պատ մու թյան բուն կո չումն ու ը ստ այդմ` իս կու թյունն է հենց այդ պի սին` որ-
պես «պատ մա կան» տե սա նել մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի ներ կա-
տա րե լա գործ վող գո յու թյան ունի վեր սալ կա րի քին կամ ներ կայի իրա դրային կա
րի քին ադեկ վատ` է ա կա նո րեն նշա նա կա լիու թյուն, բուն իմաստ ու իմաս տու թյան 
խոր հուրդ իրենց եղե լու թյու նում բո վան դա կող իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե րը և իր 
բուն «պատ մե լիք» հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել այդ ամե նի իս կու թյու նը հայ տող իմաստն 
ու նաև դրա նում ներ կա` իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րը: Ա հա վա սիկ, ը ստ «իս կու թյան 
հեր մենև տի կայի» և այդ հեն քով ու ներ կա տա րե լա գործ մամբ̀  հենց «ի մաս տու թյան 
հեր մենև տի կայի» հայե ցա կար գի, մե նա գրու թյու նում ուսում նա սի րե լով Մով սես Խո-
րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» երկն ու դրա նում բո վան դա կյալ պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գը, ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` նրա հայոց պատ
մու թյան բուն կո չումն ու իս կու թյու նը հաս կաց վում ու մեկ նո րոշ մամբ հան դերձ 
ներ կա յաց վում է որ պես հենց (պատմության) է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն ներ նշող 
մտքի բա նաձևե րով: Եվ աստ` ուսում նա սի րու թյունն ի մի բե րող եզ րա կա ցու թյու նում 
էական է ամրագրել Պատ մա հոր եր կում կոնկ րե տո րեն կեր պա ցյալ պատ մու թյան կո-
չու մը և ը ստ այդմ` սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու-
թյամբ̀  իս կու թյունն ու հենց նախ ընտ րե լի ներ կա յու թյու նը, այ սու և̀  պատ մու թյան որ-
պես այդ պի սին գո յու թյան սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կա տա րու մը 
բա ցո րո շող և ար դի պատ մա գի տու թյան ինք նա հաս կա ցումն ու հե տա գա կե նա գոր ծու-
մը̀  առինք նու թյան կա տա րե լա գոր ծող հնա րա վո րու թյան մեջ բա ցա հայ տող բա նաձև: 
Նրա եր կում պատ մու թյան կո չումն ու իս կու թյու նը իրեն առ ձեռն կամ մատ չե լի ան գիր 
ու գրա վոր աղ բյուր նե րի, այ լոց պատ մու թյուն նե րի ու նաև դրան ցում իմացահայտ եղե-
լու թյուն նե րի եր բեմն մաս նա չափ կե նա գոր ծյալ իս կու թյուն նե րը, որոնց հետ միա-
տեղ̀  այդ պատ մու թյուն նե րի ու եղե լու թյուն նե րի պո տեն ցիայից և-կամ հենց զո րու-
թյու նից իմա նա լի̀  իս կու թյան մաս նա չա փու թյու նը ար դեն նաև լրու մի կա տա րե
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լու թյան բե րող բա րեն շա նակ ու նախ ընտ րե լի իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի 
բա ցա հայ տու թյունն է: Նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը, 
ը ստ իր կոչ ման ու ը ստ այդմ` իս կու թյան, ար դարև, մարդ կային ինք նու թյան, 
հա մա կե ցու թյան ու մշա կույ թի բա րեն շա նակ եղե լու մի̀  ըն թեր ցող ու հաս կաց
ման ձգ տող ժա մա նա կա կից նե րին ու սե րունդ նե րին հղված և ամեն քին այժ մե
ա կան, ներ քի նում ու ար տա քի նում` ինք նու թյու նում ու կեն սա կեր պում, տե սա
կա նին ու գործ նա կա նին` իմա ցու թյանն ու անե լի քին ներ կա յակ ցու թյան կոչ
ված իս կու թյան ու իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի բա ցա հայ տու թյուն է:

 11. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը 
կոչ վում է ներ կա յու թյան: Պատ մամբ պատմ վա ծը հղվում ու ավանդ վում է ներ կային` 
ըն թեր ցող ու հաս կաց ման ձգ տող յու րա քան չյու րի̀  և՛ հե ղի նա կին ժա մա նա կա կից, 
և՛ հե տա գա սե րունդ նե րի ներ կայող լի նե լու թյա նը, սր տի խորհր դի, զգաց մուն քի 
ու ապր ման, մտքի, խոս քի ու գոր ծի, միով բա նիվ` կեն սա կեր պի իմաս տու թյա նը, ըն-
թեր ցող ան ձանց ինք նու թյան կե ցո ղու թյանն ու ներ կային ապա հո վե լով ներ կայե լի 
ան ցյա լով և որ պես այդ պի սին` է ա կան ան ցքե րի ներ կայե լի իմաս տով ու իմաս
տու թյամբ: Խո րե նա ցու եր կում պատ մամբ կա յա նում է հայոց կյան քի նախ կին եղե-
լու թյուն նե րում բո վան դա կյալ իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի ներ կա յու թյուն` հա-
ղորդ, հա սու և ըն կալ ամեն քի մարդ կային ինք նու թյան ու հա մա կե ցու թյան ներ կա ու 
ապա գա լի նել(ի)ու թյա նը: 

Կա րե լի է որ պես եզ րա կա ցու թյուն ամ րա գրել, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա-
գի տա կան հայե ցա կար գի ուսում նա սի րու թյամբ իմա նա լի է դառնում պատ մու թյան 
իս կու թյան ու նախ ընտ րե լի գո յու թյան հո գե կե ցույց ու կե նա րար իմաս տու
թյան ներ կա յու թյուն: Այս բա նաձևում ամ րագր վող ճշմար տու թյու նը հարկ է հաս-
կա նալ եր կու իմաստ նե րի միա հյու սու թյամբ: Նախ` նրա եր կում է հենց կեր պա ցյալ 
պատ մու թյան իս կու թյան ու նախ ընտ րե լի գո յու թյան հո գե կե ցույց ու կե նա րար 
իմաս տու թյան ներ կա յու թյուն: Սա կայն, պատ մու թյան այդ կերպ ներ կա յու թյու նը 
Պատ մա հոր եր կում սոսկ այն պի սի ներ պար փակ կամ նե րամ փոփ պատ մա կան իրա-
դար ձու թյուն չէ, որ իրա գործ վե լով իր ժա մա նա կում` 5-րդ դա րում, իր այդ կերպ որ պի-
սու թյամբ գո յու թյան սե փա կան իմաստն ունի մի միայն այդ ժա մա նա կում, իմա նա լի 
դառնա լով որ պես իր ժա մա նա կով կա պանք ված ու «գեր ված», ժա մա նա կա հոս ու ան-
ցո ղիկ և իր ժա մա նա կում միայն իմաս տա վոր «պատ մու թյան ներ կա յու թյան» դիպ ված 
և հենց պատ մա կան ան ցք: Ո ւս տի երկ րորդ իմաստն այն է, որ «պատ մու թյան իս կու-
թյան ու նախ ընտ րե լի գո յու թյան հո գե կե ցույց ու կե նա րար իմաս տու թյան այդ ներ կա-
յու թյու նում» իմա նա լի է նաև ժա մա նա կով կա պանք վա ծու թյու նից բացար ձա կու
թյուն ու հենց ազա տու թյուն և ուրեմն` այդ կերպ հոգևոր գո յու թյամբ̀  սե րունդ նե րի 
ինք նու թյա նը, կյան քին, մշա կույ թին և կոնկ րե տո րեն նաև ար դի պատ մա գի տու թյա նը 
ներ կա յակ ցու թյան կո չում ու զար մա նա լիո րեն բա ցա ռիկ հնա րա վո րու թյուն:

12. Մով սես Խո րե նա ցին իր աշ խա տու թյան ըն թեր ցո ղին հնա րա վո րու թյուն ըն ձե-
ռե լով հա սու դառնալ և հենց հաս կա նալ̀  գո յու թե նա կան ու նպա տա կա բա նա կան իր 
բա ղա դրիչ նե րով երկ միաս նա կան ճշմար տու թյան ամ բող ջա կա նու թյու նը բա ցա հայ-



490      Գլուխ 4. Պատմության իսկությունն ու նախընտրելի գոյությունը

տող պատ մա կան հե տա զո տու թյան դի տա վո րու թյուն, ը ստ է ու թյան, հե տա մուտ է 
ուսում նա սիր վող «պատ մու թյան իս կա կան գո յու թյան» և՛ բա ցա հայտ մա նը, և՛ հաս
տատ մա նը: Մար դու հա մար է ա կան է ոչ միայն «ե ղե լա կան» գո յա կա նու թյան մեջ 
իր գո յա կա նու թյամբ ճշմա րի տը, այլև ամ բող ջա կան գո յու թյու նում բա րի ու ճշմա-
րիտ իր մարդ կային կե ցո ղու թյան ու նաև դրան նպաս տա վոր գո յա պայ ման նե րի հա-
մար նախ ընտ րե լի ու հնա րա վոր «լի նե լիա կա նը» որ պես առա վել իմաս տուն 
ու բա րե կարգ եղե լա կա նու թյուն ներ կա յա գոր ծե լը: Ի սկ բա րե կար գու թյան դի-
տա վո րու թյամբ ներ կա յա գործ ման հա մար որ պես նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյուն` 
նրա պատ մա կան հե տա զո տու թյու նում հաս կաց վում է մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի̀  
թա գա վոր նե րի, իշ խան նե րի, կրո նա վոր նե րի ու հա մայն ժո ղովր դի ինք նու թյան, կեն-
սա կեր պի ու մշա կույ թի, որոն ցում և̀  պե տա կան ու եկե ղե ցա կան, մշա կու թային ու 
կրթա կան, բա րո յա կան, տն տե սա կան ու քա ղա քա կան, հոգևոր ու քա ղա քակրթա կան 
բնույ թի ամե նայն «սր տի խորհր դոց», մտաց, բա նից և գոր ծոց «իս կա կան գո յու թյու-
նը», իմա` հո գե կե ցույց ու կե նա րար կոչ մա նը հա մա պա տաս խան դրանց գո յու թյան 
իս կու թյու նը: 

Ամ փո փե լով` կա րե լի է ամ րա գրել, որ պատ մու թյան բուն իս կու թյու նը և որ պես 
այդ պի սին` մարդ կային ինք նու թյա նը պատ մու թյան ներ կա յու թյունն ու նախ
ընտ րե լի գո յու թյունն է` այս կյան քի իրո ղու թյուն նե րում հաս կա նա լով ու մեկ նո ղա-
բար բա ցո րոշ մամբ̀  պա տու մա կերպ հյու սե լով ու ներ կա յաց նե լով մարդ կային ինք նու-
թյան, կյան քի ու մշա կույ թի է ա կա նո րեն նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյուն, պատ մել 
իմաս տու թյան ու քա ջու թյան, ամե նայն առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան 
առա վե լու թյուն ու նաև բա րեն շա նակ խրա տի դի տա վո րու թյամբ չա փա վո րյալ̀  նվա
զու թյուն, որով և-կամ որում, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, տե սա նել տալ ու իմա-
նա լի դարձ նել Ա ստ ծո հո գա ծու տես չու թյան խորհր դա վոր ներ կա յու թյուն: Ը ստ 
Խո րե նա ցու, ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյան կո-
չու մը և ը ստ այդմ` պատ մու թյան դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նման ու կա տա րա րու մի 
բուն իս կու թյունն ու հենց այդ կերպ` իս կա կան գո յու թյունն է` ուսում նա սի րե լով մարդ-
կային, որում և̀  հայոց կյան քի̀  եղե լու թյուն նե րի փոխ կա պակց վա ծու թյամբ ու նշա նա-
կա լիու թյամբ ամ բող ջա ցող հա մա հյուս ված քը, հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել մարդ
կային կյան քում աստ վա ծային տես չու թյան խորհր դա վոր ներ կա յու թյամբ 
իսկ` ըն թեր ցա սեր և ուսում նա սեր ամեն քի ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի 
կա տա րե լա գործ վող գո յու թյա նը հնա րա վոր, ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի հո
գե կե ցույց ու կե նա րար իմաս տու թյուն: Ար դարև, պատ մու թյու նը ավարտ ված ու 
«մե ռած» ան ցյալ չէ և ներ կայի նկատ մամբ երբևէ ու հենց սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ 
պի տո յա կա նու թյամբ̀  չպետք է ներ կա յա նա որ պես այդ պի սին: Պատ մու թյու նը ներ
կայի նկատ մամբ ի հայտ է բե րում նշա նա կա լիու թյուն և դառնում մեկ նու թյան 
թե մա: Պատ մու թյունն իր բնույ թով սկզբուն քո րեն մեկ նո ղա կան է, և պատ մու թյան 
մեկ նու թյունն այս առու մով` մեկ նու թյան մեկ նու թյուն է:

 Պատ մու թյու նը իրե նում ևկամ իրե նով «պատ մե լի քի» իս կու թյան` մարդ
կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի հոգևոր կեն դա նու թյան իմաս տի ու 
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հենց իմաս տու թյան, հաս կաց ման ձգ տող խորհր դա ծու թյամբ ու մեկ նո րոշ
մամբ` կեն դա նա րար ու գործ նա կան և այս կերպ` հենց ժա մա նա կա կից է ներ
կային, ար դյուն քում` հյու սե լով պատ մա գի տու թյան նախ ընտ րե լի եղե լումն: 

2. Պատմության իմաստության ունիվերսալ տասներկու զույգ 
կատեգորիաները

 «Ի մաս տու թյու նը ճշմար տու թյան (տե սա կա
նի) և բա րու (գործ նա կա նի) հաս կա ցումն ու կա
տա րումն է` ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան»:

«Պատ մու թյան բուն ու կա տա րյալ ներ կա
յու թյու նը պատ մու թյու նում կեր պա ցյալ ու բո
վան դա կյալ իմաս տու թյան ներ կա յու թյունն 
է «ըն թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» ամեն քի` 
ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի ինք նու
թյանն ու կյան քին»:

Ռ. Ք.

1. Մով սես Խո րե նա ցու աշ խա տու թյու նում պատ մու թյան գո յու թյու նը հայ տո րոշ-
վում է ոչ պար զա պես էմ պի րիկ պատ մու թյուն, այլ դրա նում միա հյու ս` մարդ կային 
ու կոնկ րե տո րեն հայոց ինք նու թյու նը, կյանքն ու մշա կույ թը, որում և պատ մա գի տու-
թյու նը, ինք նա հաս կա ցող իմաս տա սի րու թյամբ ու այդ կերպ` իրե նում բո վան դա-
կյալ խնդրա կար գի ու խորհր դա ծու թյան համ ընդգր կու նու թյամբ և, ը ստ է ու թյան, իր 
իսկ կոչ մանն ար ժա նի մտա ծո ղու թյամբ̀  ներ կա յա նում է նաև որ պես պատ մա փի լի
սո փա յու թյուն և նույ նիսկ ավե լին` պատ մաի մաս տու թյուն, գի տա կան գրա կա նու-
թյու նում որ պես պատ մա գի տա կան հայե ցա կարգ ճա նաչ վե լով առա վե լա պես հենց 
այդ զար մա նա լիո րեն կա տա րյալ և ուսա նե լի որա կով: Ը ստ նրա պատ մա գի տա կան ու 
պատ մա փի լի սո փա յա կան հայե ցա կար գի, պատ մու թյան բուն ու կա տա րյալ ներ
կա յու թյու նը հենց պատ մու թյու նում կեր պա ցյալ ու բո վան դա կյալ իմաս տու
թյան ներ կա յու թյունն է «ըն թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» ժա մա նա կա կից նե րի 
ու սե րունդ նե րի ինք նու թյանն ու կյան քին: 

Ար դարև, Խո րե նա ցու պատ մա հայե ցա կար գում պատ մու թյան գո յու թյան բուն կո-
չու մը և ը ստ այդմ` գո յու թյան իմաս տը և ուրեմն` իր կո չու մի կա տա րու մով` ար դեն 
հենց իմաս տա վոր ված գո յու թյու նը մարդ կային քա ղա քակրթու թյան ներ կային ու 
ապա գային հղված` պատ մու թյու նում կեր պա րա նյալ ու բո վան դա կյալ իմաս տու թյան 
ներ կա յակ ցու թյունն է: Եվ պատ մու թյան իս կա կան ներ կա յու թյու նը մարդ կային 
ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի է ա կան եղե լու թյու նում խորհր դան շա բար բո վան
դա կյալ իմաս տու թյան ներ կա յակ ցու թյունն ու կրթու նակ զո րակ ցու թյունն է 
«ըն թեր ցա սէր ուսում նա սէ րի» ներ կա յում ու ապա գա յում, ժա մա նա կա կից նե րի ու հե-
տա գա սե րունդ նե րի ինք նու թյու նում, կյան քում ու մշա կույ թում: Ման րա մաս նե լով կա-
րե լի է ամ րա գրել, որ պատ մու թյան գո յու թյան ու մարդ կու թյան կյան քում մաս
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նակ ցու թյան բուն կո չու մը և ը ստ այդմ` դի տա վո րու թյունն ու կա տա րումն է` 
հաս կաց վել ու մեկ նո րոշ վել որ պես պատ մու թյու նում կեր պա ցյալ ու բո վան դա
կյալ իմաս տու թյան ներ կա յու թյուն` «ըն թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» ամեն քի̀  
ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի մարդ կային ինք նու թյա նը, կեն սա կեր
պին ու մշա կույ թին ի կա տա րե լու թյուն:

 Մե նա գրու թյու նում իրա կա նաց ված ուսում նա սի րու թյունն ի մի բե րե լով` կա րե լի է 
որ պես եզ րա կա ցու թյուն բա ցան շա նակ ամ րա գրել, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ
մա գի տու թյու նում ներ կա իմաս տու թյու նը մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ վում է տաս
ներ կու զույգ կա տե գո րիա նե րում բո վան դակ վող ու հայ տո րոշ վող իր բա ղա
դրիչ նե րով ներ քուստ երկ բա ժա նու թյամբ ու երկ միաս նու թյամբ: Ի նչ պես և 
կան խանշ վեց նե րա ծու թյու նում ու կա րե լի էր հա վաս տիա նալ մե նա գրու թյան նա խորդ 
գլուխ նե րից, Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյան տաս ներ կու զույգ 
կա տե գո րիա նե րում բո վան դակ վող ու հայ տո րոշ վող իր բա ղա դրիչ նե րով ներ քուստ 
երկ բա ժա նու թյամբ ու երկ միաս նու թյամբ հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման այդ հայե ցա-
կարգն առա ջադրվել էր ոչ կա մա յա ծին մտոք, այլ̀  որ պես հենք ունե նա լով ուսում նա-
սի րու թյան ըն թաց քում մեկ նո րոշ վող Պատ մա հոր հայե ցա կար գի բո վան դա կու թյու նը, 
որ և աստ բա ցո րոշ վում է որ պես ամ փո փում: Ա վե լին` որ պես Խո րե նա ցու պատ մու-
թյու նում այդ կերպ ևս ներ կայող իմաս տու թյու նից ուսա նյալ մո տե ցում, մարդ կային 
կա րո ղու թյա նը մատ չե լի իմաս տու թյունն իր լրու մի կա տա րե լու թյա նը «հա սու
ցա նող» տաս ներ կու զույգ կա տե գո րիա նե րի ունի վեր սալ այս տե սու թյունն իր 
բա ցո րոշ ձևա կերպ մամբ նաև ներ հյուս վել էր սույն ուսում նա սի րու թյան հայե ցա կար-
գում ու մե թո դա բա նու թյու նում` նրա պատ մա գի տու թյու նը հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել 
ձգ տե լով «ներ սից»: 

Ընդ որում, նե րա ծու թյու նում կան խանշ ված և ամ փոփ ման մեջ բա ցո րո շու թյամբ 
ներ կա յաց վող տաս ներ կու զույգ կա տե գո րիա նե րը չեն նույ նա նում արիս տո տե լյան 
կա տե գո րիա նե րին: Ա ստ` հարկ է նկա տի ունե նալ ոչ թե արիս տո տե լյան` գոյի որ պես 
այդ պի սին գո յու թյան է ա կան հատ կու թյուն ներն իրեն ցում բո վան դա կող ու իրեն ցով 
իսկ հայ տո րո շող կա տե գո րիա նե րը, այլ̀  պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու
թյան բուն իս կու թյու նը կա յաց նող ու կա տա րա գոր ծող (իր կա տա րու մին «հա
սու ցա նող») իմաս տու թյունն իրեն ցում բո վան դա կող ու իրեն ցով իսկ հայ տո
րո շող կա տե գո րիա նե րը: Այս կա տե գո րիա նե րը մարդ կային բնու թյան կա րո ղու թյա-
նը հա սու իմաս տու թյան կա տե գո րիա ներ են և հենց բնո րոշ են իմաս տու թյուն իրե-
նում բո վան դա կող ու հայ տո րո շող գի տե լի քին: Ի սկ արիս տո տե լյան կա տե գո րիա-
նե րը վե րա բե րե լով ամե նայն գոյի գո յու թյան է ա կան հատ կու թյուն նե րին, ան շուշտ, ոչ 
նույ նո րեն, այլ̀  որո շա կի մաս նա չա փու թյամբ ու հատ կո րոշ մամբ̀  վե րա բե րում են նաև 
«ի մաս տու թյուն իրե նում բո վան դա կող ու հայ տո րո շող գի տե լի քին», քան զի սա ևս յու-
րա տե սակ գոյ է` ը ստ ին քյան յու րա տե սակ իր գո յու թյամբ: 

Հարկ է նաև ամ րա գրել, որ իմաս տու թյան` զույգ կա տե գո րիա նե րով երկ բա ժա նու-
թյամբ ու երկ միաս նու թյամբ հայ տո րոշ վելն ամենևին էլ նկա տի չու նի հե գե լյան` թեզ-
հա կա թեզ ներ հա կու թյամբ երկ բա ժա նու թյուն ու փոխ բա ցաս վո ղի վե րա ռու թյամբ̀  
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սին թեզ կամ երկ միաս նու թյուն: Ա ստ` իմաս տու թյու նը ներ կա յա նում ու հայ տո րոշ վում 
է իր լրու մի կա տա րե լու թյանն ուղ ղորդ ված և հենց «հա սու ցա նող» զույգ կա-
տե գո րիա նե րով հաս կա ցյալ ու մեկ նո րո շյալ իր բա ղա դրիչ նե րով ներ քուստ երկ բա-
ժա նու թյամբ ու երկ միաս նու թյամբ: Ներ կա յաց վող յու րա քան չյուր զույգ կա տե գո րիա-
նե րի պա րա գա յում նկատի է առնվում և, ըստ էության, իրագործվում է մեկմե կու 
սկզբուն քո րեն փոխ պա հան ջող ու հա մալ րող կա րո ղու թյամբ միայն հնա րա
վոր` մար դու հա մար մատ չե լի իմաս տու թյան ամ բող ջա կան լրու մի կա տա րե
լու թյան հա սա նե լը:

 Կա րե լի է նկա տել ու ը նդ գծ մամբ հան դերձ ամ րա գրել, որ այդ կա տե գո րիա նե-
րում բո վան դա կյալ է և դրան ցով հայ տո րոշ վում է ոչ միայն պատ մա գի տու թյան իմաս-
տու թյուն, այլև ամե նայն գի տու թյան և կոնկ րե տո րեն` սո ցիա լա կան գի տու թյան 
իմաս տու թյուն, ուս տի և այդ կա տե գո րիա նե րը սկզբուն քո րեն կի րա ռե լի են մարդ-
կային գի տե լի քում և հենց գի տու թյու նում բո վան դա կյալ̀  իս կու թյուն հայ տող իմաս-
տու թյան հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման խնդրա կար գում: Խո րե նա ցու պատ մա գի տու-
թյան իմաս տու թյան բա ցո րոշ ման ըն թաց քում ուսա նյալ ու նաև սկզբուն քո րեն որ-
պես ուսում նա սի րու թյան մե թո դա բա նա կան հայե ցա կար գի է ա կան բա ղա դրիչ առա-
ջադրվող̀  տաս ներ կու զույգ կա տե գո րիա նե րի այս միաս նա կան ուս մունքն, ար դարև, 
գե րա զան ցում է իր կի րա ռու թյան կոնկ րետ պատ մա գի տու թյան կամ պատ մա փի լի սո-
փա յու թյան ոլոր տը և իրե նում ներ հայ տում սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ-
րե լի պո տեն ցիա ու ակ տուա լու թյուն` իր ունի վեր սալ կի րա ռե լիու թյունն ունե նա լու 
մարդ կային կա րո ղու թյա նը մատ չե լի ամե նայն իմաս տու թյան, որում և̀  բնա կան, հու-
մա նի տար ու սո ցիա լա կան գի տու թյուն նե րի իմաս տու թյան, բա ցո րոշ ման համ ընդգր-
կուն խնդրա կար գում: 

Այս պի սով, ո՞րն է պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը որ պես 
ան հրա ժեշտ ու նախ ըն տե լի ներ կա յու թյուն հայ տող այն իմաս տու թյու նը, որ և, որ պես 
սկզբուն քային մտա հայե ցո ղու թյուն ու տե սա կան-հաս կա ցու թային կա ռույց, կեր պա
ցյալ է և հենց իրե նով հաս կաց մամբ ու մեկ նո ղա բար հայ տո րոշ մամբ, որ պես հայոց 
ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի է ա կա նո րեն նշա նա կա լի եղե լում ու ը նտ րո-
ղա բար ժո ղո վում, նաև բո վան դա կյալ է Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյու նում ու մեկ-
նո րոշ վում է որ պես նրա պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյուն: Ո ՞րն է նրա պատ մա-
գի տու թյան մեկ-միաս նա կան իմաս տու թյու նը, որ և ներ կա յա նում ու իր այդ ներ կա յու-
թյու նում հաս կա նա լի ու մեկ նո րո շե լի է տաս ներ կու զույգ հիմ նա հաս կա ցու թային իր 
բա ղա դրիչ նե րով ներ քուստ երկ բա ժան ու հենց երկ միաս նա կան որ պի սու թյամբ: Եվ 
որո՞նք են իմաս տու թյան տաս ներ կու զույգ կա տե գո րիա նե րը, որ և հայ տո րո շում են 
Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան բազ մա բո վան դակ ու մեկ-միաս նա կան և այդ կերպ` 
ամ բող ջա կան իմաս տու թյու նը: 

Ա ռա ջին. Ա մե նայն գի տու թյուն նե րում ուսում նա սիր վող իրո ղու թյուն նե րում ու հենց 
մարդ կային գոր ծու նե ու թյու նում բա ցա հայտ վում են կոնկ րե տի և ը նդ հա նու րի, այ-
սինքն` այդ իրո ղու թյան կոնկ րետ գո յու թյան, և՛ դրա ը նդ հա նուր բնու թյան որ
պես այդ պի սին գո յու թյան «ինչ»ն ու «ինչ պես»ը հայ տո րո շող իմաս տու թյու
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նը, որ և հաս կաց վում ու մեկ նո րոշ վում է այդ զույգ կա տե գո րիա նե րում բո վան դա կյալ 
ու դրան ցով իսկ հայ տո րոշ վող իր բա ղա դրիչ նե րով ներ քուստ երկ բա ժա նու թյամբ ու 
երկ միաս նու թյամբ: Ա ստ` մե նա գրու թյամբ ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյու նում Մով-
սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը մեկ նո րոշ վել է «Պատ մու թիւն 
Հայոց» եր կի̀  որ պես հայոց պատ մու թյուն կոնկ րետ գո յու թյու նում և դրա նում 
նաև բո վան դա կյալ̀  պատ մու թյան սկզբուն քային ու ը նդ հա նուր բնու թյան` որ
պես այդ պի սին գո յու թյու նում ներ կա իր ներ քին երկ բա ժա նու թյամբ ու երկ միաս նու-
թյամբ: 

Որևէ իրի, գոր ծի, բներևույ թի, այդ թվում նաև պատ մու թյան իս կու թյու նը բա ցո րո-
շել̀  կն շա նա կի բա ցա հայ տել դրանց գո յու թյան ճշմար տու թյու նը: Այս հար ցը կա րող է 
ըն կալ վել նաև որ պես պատ մու թյան ոչ թե սկզբուն քո րեն որ պես այդ պի սին գո յու թյան, 
այլ̀  կոնկ րետ տվյալ կեր պի մեջ եզա կի ու ան զու գա կան գո յու թյան ճշմար տու թյան բա-
ցա հայ տում: Սույն հե տա զո տու թյան մեջ խնդրի այս կերպ ձևա կեր պու մից և այդ չափ 
միայն «պատ մու թյան» մեջ որո նե լի ան հայտն ու այդ ան հայ տի որո նե լիու թյու նը սահ-
մա նե լիս` սպա սե լի լու ծում-պա տաս խա նը նկատ վեց որ պես մաս նա վոր լու ծում: Չէ՞ 
որ գո յու թյուն ունե ցող յու րա քան չյուր միա վո րի̀  իրի, գոր ծի, հու մա նի տար, սո ցիա լա-
կան կամ այլևայլ բնույ թի ֆե նո մե նի իս կու թյու նը բա ցո րո շել, կն շա նա կի̀  բա ցա հայ տել 
այդ ամե նի̀  իրենց յու րո վի գո յու թյամբ որ պի սու թյու նը, ին չը կա րող է հաս կաց վել 
որ պես դրանց յու րո վի դրսևոր ված և այդ կերպ եղե լա կա նա ցած իրենց բո լոր առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի միա հյուս ամ բող ջու թյամբ ան զու գա կան ու ան հա տա կա նա ցող 
գո յու թյան կոնկ րետ ու իրա կան մի կեր պի բա ցա հայ տում` ի թիվս այլ հնա րա վոր իրա-
կան ու կոնկ րետ կեր պե րի̀  իրենց լի նե լու թյան ժա մա նա կում: Մե նա գրու թյան մեջ այդ-
պես հաս կաց վող պատ մու թյան յու րո վի գո յու թյան որ պի սու թյան բա ցա հայ տում իրա-
կա նաց վել է. քննու թյան առնե լով կոնկ րե տո րեն Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն 
Հայոց» աշ խա տու թյու նը և նրա նում պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու-
թյու նը̀  բա ցո րոշ վել է պատ մու թյան վե րա բե րյալ քրիս տո նե ա կան այդ հայե ցա կար գի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Սա կայն խնդրի այդ կերպ առա ջա դրու մը դիտ վել է որ պես 
մաս նա վոր, և հե տա զո տու թյան դի տա վո րու թյունն ու կա տա րու մը չի սահ մա նա փակ-
վել ու բա վա րար վել այդ չափ միայն բա ցա հայտ մամբ: Աշ խա տու թյան ամ բող ջա կան դի-
տա վո րու թյուն կա յաց նող բա ղա դրիչ նե րի̀  մի մյանց հետ ներ քուստ կար գա վո րու թյամբ 
կա պակց ված հա մա լի րում սկզբուն քային խնդիր է դիտ վել պատ մու թյան բնու թյան, 
կամ այլ կերպ ասած` պատ մու թյան որ պես այդ պի սին (ըստ ին քյան) գո յու թյան 
ճշմար տու թյան բա ցա հայ տու մը, և հարց է առա ջադրվել այն մա սին, թե հաս կաց-
ման ձգ տող մտքին «ի՞նչ» և «ինչ-պե՞ս »ու թյամբ է ներ կա յա նա լի մարդ կային ինք նու-
թյան, կյան քի ու մշա կույ թի այն գո յու թյու նը̀  գո յու թյան կեր պը, որում ը ստ ին քյան 
կամ որ պես այդ պի սին` սկզբուն քո րեն կա յա նում կամ նախընտրելիորեն կա յա նա լի է 
դառնում, այլ կերպ ասած` գո յա կա նա նում կամ որ պես նախընտրելիորեն գո յու նակ 
է իմա նա լի դառնում (գո յու թյուն ունե ցո ղի կամ գո յու թյան ունա կի կեր պա վո րու թյան 
կար գա վի ճա կի մեջ է հաս տատ վում) պատ մու թյու նը̀  իր եղե լա կան ու հնա րա վոր բազ-
մա կերպ դրսևո րում նե րի հա մայ նա պատ կե րով հան դերձ:
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 Գի տա կան այս աշ խա տու թյան դի տա վո րու թյու նը, որին հա մա պա տաս խան է ողջ 
շա րա դրան քը, ար դեն իսկ ար տա հայտ ված էր սույն մե նա գրու թյան և հե տա գա յում 
նա խա տես վող այլ ևս մե նա գրու թյուն նե րի շար քի ը նդ հա նուր խո րա գրում` «Պատ մու
թյու նը և հեր մենև տի կան»: Ե րբ ը նդ հա նուր վեր նա գրում եզա կի թվով ու որո շյալ հո-
դով գր վում է` «պատ մու թյու նը», նկա տի է առնվում, թե ինչ պես պետք է լի նի այն, այ-
սինքն` ը նդ հա նուր պի տո յա կա նը և ուրեմն` պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո
յու թյան բուն իս կու թյու նը: Ի սկ երբ գր վում է` «պատ մու թյուն նե րը», ապա նկա տի է 
առնվում մաս նա վոր եղե լա կա նը` կոնկ րե տա բար գո յու թյուն ունե ցած պատ մու թյան 
կեր պե րը: Ի տար բե րու թյուն այս եր կու սի, երբ եզա կի թվով ու ոչ որո շյալ հո դով գր վում 
է «պատ մու թյուն», դրա նով իսկ նկա տի է առնվում, որ ի թիվս այլ կոնկ րե տա բար եղե-
լա կա նա ցած կամ առ կա իր կեր պե րի, որևի ցե մի եղե լա կան կոնկ րետ կեր պի մա սին է 
խոս քը, մաս նա վո րա բար, Մով սես Խո րե նա ցու, Ա գա թան գե ղո սի, Փավստոս Բու զան-
դի, Ղա զար Փար պե ցու, Մատ թե ոս Ո ւռ հայե ցու և կամ այլ հե ղի նա կի պատ մու թյան698:

2. Ե րկ րորդ. Մար դը ճա նա չող ու ինք նա ճա նա չող և-կամ հաս կա ցող ու ինք
նա հաս կա ցող է ակ է և մարդ կային կա րո ղու թյա նը մատ չե լի ամե նայն իմաս տու-
թյունն իր լրու մի կա տա րե լու թյանն է հաս նում այ լի ճա նա չո ղու թյան ու ինք նա ճա
նա չո ղու թյան և-կամ այ լի հաս կաց ման ու ինք նա հաս կաց ման զույգ բա ղա դրիչ նե-
րով ներ քուստ երկ բա ժա նու թյամբ ու երկ միաս նու թյամբ: Ա հա վա սիկ, ամե նայն գի տու-
թյուն որ պես այդ պի սին և դրան ցում բո վան դա կյալ իմաս տու թյու նը ներ կա յա նում է իր 
զույգ բա ղա դրիչ նե րը հայ տո րո շող զույգ կա տե գո րիա նե րով իմա նա լի̀  ներ քուստ երկ-
բա ժա նու թյամբ ու միա հյուս երկ միաս նու թյամբ, բնա գի տու թյու նը̀  ճա նա չո ղու թյան և 
ինք նա ճա նա չո ղու թյան և հու մա նի տար կամ սո ցիա լա կան գի տու թյուն նե րը̀  հաս կաց-
ման ու ինք նա հաս կաց ման:

Հ նա րա վոր է նաև ասել, որ այ լի ճա նա չո ղու թյու նը (հաս կա ցու մը) իր առա վե լա-
գույն համ ընդգր կուն նշա նա կու թյու նում կա րող է ներ կա յա նալ որ պես հենց ինք նա-
ճա նա չո ղու թյուն (ի նք նա հաս կա ցում), և այդ կերպ ար դեն գործ ենք ունե նում ինք նա-
ճա նա չո ղու թյան (ի նք նա հաս կաց ման) և դրա նում ներ կա իմաս տու թյան` զույգ բա ղա-
դրիչ նե րով ներ քուստ երկ բա ժա նու թյան ու երկ միաս նու թյան հետ: Ի նչ պե՞ս կա րող է 
ամե նայն գոյի կամ` գոյի որո շա չափ ը նդ գր կու մի «հաս կա ցու մը» վե րա հաս կաց վել 
ու իմաս տա վոր վել որ պես «ինք նա հաս կա ցում» և այդ կերպ դի տարկ մամբ̀  իմաս տու-
թյունն իր ամ բող ջա ցող լրու մի կա տա րե լու թյա նը հասց նող այդ ի՞նչ բա ղա դրա տար-
րեր են որո շարկ վում: Բնա գի տու թյու նում ճա նաչ վում է նյու թե ղեն, օր գա նա կան և որ-

698 Դիտավորության, շարադրանքի ու մակագրության այսպիսի զանազանություն Դավիթ Անհաղ-
թը նկատել է տալիս Պլատոնի ու Արիստոտելի` քաղաքականության վերաբերյալ աշ խատու թյունների 
առնչությամբ: «Պլատոնը եզակի է մակագրում` Քաղաքականություն (Պետու թյուն), իսկ Արիստոտելը 
հոգնակի` Քաղաքականություններ (Պետություններ), այսու և` դիտա վորու թյունները զանազան են: 
Քանզի Արիստոտելն ասում է, թե ինչպես էին քաղա քակա նություն վարում նախնիները, այսինքն` 
արգիացիները, բիովտացիները և այլ ամենայն հույները (քաղա քականության եղելականացած 
բազմայլ դրսևորումներում ներկայացած և որպես այդպիսին բացահայտելի նրա գոյութենական իսկու-
թյունը – Ռ. Ք.), իսկ Պլատոնն ասում է, թե ինչպես պետք է քաղաքականություն վարել (քաղաքա կանու-
թյան գոյության նպատակա բանա կան իսկությունը` նախընտրելի պիտոյականը – Ռ. Ք.)» (Դաւիթ 
Անյաղթ, Սահմանք իմաստա սիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր., 1980, էջ 100):
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պես այդ պի սին` նաև բու սա կան ու կեն դա նա կան աշ խար հը և իրենց այդ կերպ բնու-
թյա նը հա տուկ գո յու թյան իս կու թյու նը բա ցա հայ տե լով` ուսում նա սիր վում է աշ խար-
հի իս կու թյու նում բո վան դա կյալ ու նաև այն հայ տո րո շող իմաս տու թյու նը: Եվ աստ` 
որ պես ինք նա հաս կա ցում է ներ կա յա նում` այդ ամե նում նե րընդգրկ վող ու նաև հենց 
մար դու հո գե-մարմ նա վոր բնու թյու նը կազ մող և բա նա կան հո գին իրե նում կրող 
նյու թե ղե նու թյան, օր գա նա կա նու թյան ու կեն դա նա կա նու թյան որ պես այդ-
պի սին գո յու թյան համ ընդ հա նուր ու յու րո վի հատ կու թյուն նե րի ճա նա չո ղու թյու նը, 
և այդ բնույ թի ինք նա հաս կա ցումն ու դրա նում բո վան դա կյալ իմաս տու թյու նը 
հենց գո յաց նում է բնա գի տու թյու նը որ պես այդ պի սին: Ի սկ հու մա նի տար ու սո ցիա-
լա կան գի տու թյուն նե րում ուսում նա սիր վում ու բա ցա հայտ վում է, որ պես առար կա
յա կան բո վան դա կու թյուն, զուտ մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի իս կու թյու նը` 
իրենց բուն մարդ կային ու հենց այլ գո յա վոր նե րից զա նա զան վող հոգևոր բնու թյու նը̀  
մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի ներ քին ու ար տա քին ոլորտ նե րի հո գե բա նա կան, 
սո ցիա լա կան, մշա կու թային ու քա ղա քակրթա կան չա փում նե րը կա յաց նող իր հատ-
կու թյուն նե րի հաս կաց մամբ ու մեկ նո րոշ մամբ, և այդ բնույ թի «ինք նա հաս կա ցումն» 
ու դրա նում բո վան դա կյալ իմաս տու թյու նը հենց գո յաց նում է հու մա նի տար ու սո-
ցիա լա կան գի տու թյուն նե րը որ պես այդ պի սին: Դրա հետ մեկ տեղ̀  և՛ բնա գի տու թյու-
նում, և՛ հու մա նի տար կամ սո ցիա լա կան գի տու թյուն նե րում իրա գործ վում է նաև բուն 
տե սու թյան «ինք նա հաս կա ցում», որով և̀  այդ գի տու թյուն նե րը կա տա րե լա գործ-
վում են որ պես ադեկ վա տո րեն կա րո ղու նակ` իրեն ցում հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել և 
այդ կերպ` իրեն ցում բո վան դա կել մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի իս-
կու թյու նը: Այս պի սով, կա րե լի է ամ րա գրել, որ «ինք նա հաս կաց ման» իմաս տու թյունն 
ամե նայն գի տու թյուն նե րում ներ կա յա նում է իր զույգ բա ղա դրիչ նե րով ներ քուստ երկ-
բա ժա նու թյամբ ու հենց երկ միաս նու թյամբ: 

Ա հա վա սիկ, մե նա գրու թյու նում մեկ նո րոշ վեց, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի-
տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյան գո յու թյունն այն պի սին է, որ դրա նում ար դեն 
շեշտ վա ծու թյուն են ձեռք բե րել նաև ներ քին հար ցա դրում նե րը, և այն կա յա նում է թե՛ 
որ պես մարդ կային, որում և̀  հայոց, ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի է ա կան եղե լու-
մի իս կու թյու նը հաս կա ցող ու մեկ նո րո շող, թե՛ որ պես ինքն իրեն, իր գո յու թյու նը, 
իս կու թյունն ու իմաս տը հարց նող և ար դյուն քում` ինք նա հաս կա ցող ու ինք նա մեկ
նո րո շող ֆե նո մեն: Նրա պատ մա տե սու թյու նը չի ներ կա յա նում ու նույ նո րոշ վում սոսկ 
որ պես հայոց կյան քի եղե լու թյու նը ու նաև իր պրակ տի կան նկա րա գրող տե սու թյուն 
և որ պես այդ պի սին` հենց «դի տար կում նե րի հա վա քա ծու»: Հաս կաց ման հետ մեկ-
տեղ ար դեն նաև ինք նա հաս կա ցող իր առանձ նա հատ կու թյամբ̀  Խո րե նա ցու պատ մու-
թյունն ունի նաև իր որ պի սու թյու նը տե սա բա նող որակ: Նրա պատ մու թյու նը իր 
որ պի սու թյու նը տե սա բա նե լով` իրե նում հա սու է իր գո յու թյան բուն կոչ մա նը, ինչ պես 
նաև հա սու է իր իմա ցյալ կոչ մա նը հա մա պա տաս խան սե փա կան գո յու թյան իս կու-
թյու նը հայ տող իմաս տին: Այս առն չու թյամբ նկա տենք, որ պատ մա գի տա կան մտքի 
պատ մու թյան մեջ կան բազ մա թիվ այլ գի տա կան հայե ցա կար գեր ևս, որոն ցում զա-
նա զա նո րեն հաս կաց վում ու մեկ նո րոշ վում է պատ մու թյան կո չու մը և դրան հա մա-
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պա տաս խա նու թյամբ̀  պատ մու թյան գո յու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը: Խո-
րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կարգն այս կերպ ունե նա լով գի տու թյան հա մար 
ան հրա ժեշտ ը նդ հա նուր հատ կու թյու նը, իրե նում և-կամ իրե նով հայ տո րո շում է նաև 
իր սկզբուն քային և է ա կան` «ինք նա հաս կա ցող» առանձ նա հատ կու թյու նը, որ և նրա 
հայե ցա կար գը կա տա րե լա գոր ծում է պատ մա գի տու թյան հա մար հնա րա վոր գի տե-
լի քի լրու մի կա տա րե լու թյան ուղիով: Նրա պատ մու թյունն իր «ինք նա հաս կա ցող» 
որ պի սու թյամբ իրե նում հա սու դառնա լով իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան գո յու թյան 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տին, խորհր դա ծու թյամբ ուղ ղորդ վում է նաև դե պի այդ 
իմաս տում բո վան դա կյալ իմաս տու թյան խորհր դի մեկ նո րոշ մա նը, որով և ներ քուստ 
կա յա նում ու նաև իմա նա լի է դառնում որ պես պատ մու թյան` իր կոչ մա նը հա մա
պա տաս խան գո յու թյան իս կու թյունն ու իմաս տու թյունն իրե նում ունե ցող գի
տու թյուն և այդ կերպ` հենց պատ մա գի տու թյուն:

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան ու պատ մաի մաս տա սի րա կան հայե ցա-
կար գում պատ մու թյու նը իրենից այլի̀  աշխարհի ու կոնկրետորեն` հայոց կենսաշ-
խարհի ու կյանքի «հաս կաց մամբ»̀  կա յա նա լով և ապա` «ինք նա հաս կաց մամբ»̀  
կա յաց ման հետ մեկ տեղ նաև բա ցո րո շե լով իր իս կու թյունն ու բո վան դա կու թյու նը, 
հնա րա վո րու թյուն է ունե նում ինքն իրեն հաս կա նալ այդ իս կու թյանն ու բո վան դա կու-
թյանն ադեկ վատ բա ցու թյամբ ու ըն կա լո ղու թյամբ, ը ստ իր ուրույն, այլ գի տա կար գե-
րից տար բեր և դրանց հետ իր փոխ հա րա բե րակ ցու թյուն նե րում նաև փոխլ րաց նող 
իմաս տի ու իմաս տու թյան: Ի սկ «հաս կաց ման» ու «ինք նա հաս կաց ման» խնդիր-
նե րը, դի տա վո րու թյունն ու կա տա րու մը պատ մու թյան առն չու թյամբ ներ կա յա նում են 
ներ քուստ երկ բա ժան վող ու նաև ամ բող ջա ցող երկ միաս նու թյամբ: Ը նդ որում, պատ-
մու թյան պա րա գա յում ևս և նույ նիսկ առա վել ակն հայ տո րեն կա տե գո րիա նե րի այդ 
զույ գում առա ջի նը̀  այն, ինչն աս վում է որ պես «այ լի հաս կա ցում», ը ստ է ու թյան, ներ-
կա յա նում է և կա րող է իմաս տա վոր վել նույ նո րեն որ պես հենց «ինք նա հաս կա ցում» 
և ոչ մի միայն որ պես «ի րե նից այ լի հաս կա ցում»: Ի նչ պե՞ս: Ար դարև, պատ մու թյան ու 
կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու հայոց պատ մու թյան և, ավե լին, ը նդ հան րա պես` 
հա մայն սո ցիա լա կան գի տու թյան հա մար, ը ստ իրենց բուն կոչ ման, հաս կա նալ մարդ-
կու թյան կամ մարդ կանց ազ գե րի ու կոնկ րե տո րեն` հայոց ազ գի ինք նու թյան, կյան-
քի ու մշա կույ թի իս կու թյուն, կն շա նա կի̀  ինք նա հաս կա նալ մարդ կային ու նրա նում` 
ազ գային ը նդ հան րու թյուն նե րում սկզբուն քո րեն նե րընդգրկ վող նաև հենց իր ինք նու-
թյան, կյան քի ու ստեղ ծա րար-մ շա կու թային հնա րա վո րու թյուն նե րի հա մար առինք նող 
ու առա քի նու թյուն նե րով կա տա րե լա գործ ման ու վե րըն թա ցի, կամ` մո լու թյուն նե րով ու 
արատ նե րով` գայ թակ ղու թյան, սայ թաք ման ու կոր ծա նման հոգևոր ու կեն սա կան 
ը նդ հա նուր փոր ձա ռու թյուն: Ա հա վա սիկ, հեր թա կան զույ գը, որով մե նա գրու թյան 
մեջ որ պես նե քուստ երկ բա ժան ու երկ միաս նա կան է ներ կա յա նում ու մեկ նո րոշ վում 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը, որո շարկ վում է պատ մու-
թյան որ պես այդ պի սին կա յաց ման խնդրում «հաս կաց ման» ու «ինք նա հաս կաց
ման» բա ղա դրիչ նե րով, կամ այլ կերպ` հենց «ինք նա հաս կաց ման» եր կու մո դուս-
ներով: 
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Ո րո՞նք են կոնկ րե տո րեն հենց պատ մու թյան իմաս տու թյան այն բա ղա դրիչ նե-
րը, որ և ներ կա յա նում են որ պես «հաս կա ցում» ու «ինք նա հաս կա ցում», կամ` «ինք-
նա հաս կաց ման» եր կու մո դուս ներ: Ա ռա ջին, Խո րե նա ցին իր եր կում և-կամ եր կով 
իրա գոր ծում է «մարդ կային, որում նաև ազ գային, ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի 
որ պի սու թյան կա յաց ման» հաս կա ցում, որը նույ նո րեն կա րե լի է վե րա հաս կա նալ ու 
վե րաի մաս տա վո րել որ պես հենց ինք նա հաս կա ցում, և այդ կերպ իսկ` ստեղծ վում է 
պատ մու թյուն: Ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` Խո րե նա ցու պատ մու-
թյան գո յու թյան հա մար հիմ նո րոշ այս բա ղա դրի չի̀  մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի 
ու մշա կույ թի և ուրեմն` առար կա յա կան բո վան դա կու թյան «հաս կաց ման», կամ կա րե լի 
է ասել̀  «ինք նա հաս կաց ման» առա ջին մո դու սի մա սին բազ միցս նշ վել է ար տերկ րյա 
ու նաև հայ րե նի մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նում: Այս առն չու թյամբ հի շենք, որ 
պատ մու թյան խնդրա կար գում պատ մու թյան ինք նա հաս կաց ման խնդի րը, որում նաև 
«ին չի՞ հա մար է պատ մու թյան գո յու թյու նը» հար ցը և հենց պատ մու թյան գո յու թյան 
իմաս տի բա ցո րոշ ման խնդի րը ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյան մեջ իր «Պատ մու-
թյան ջա տա գո վու թյու նը» եր կում կարևո րում է հայտ նի միջ նա դա րա գետ Մարկ Բլո կը: 
Ը ստ ս. Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյան կո չումն է և ը ստ այդմ` իմաս տա լից 
ու նպա տա կային նրա գո յու թյան հա մար հիմ նո րոշ է մար դու ինք նա հաս կաց
ման հիմ նախնդի րը և կոնկ րե տո րեն` հայի ինք նա հաս կա ցու մը, ը ստ է ու թյան, 
մարդ կանց ազ գե րի ու հենց հայոց ինք նու թյու նում, կյան քում ու մշա կույ թում 
կա յա ցած (ե ղե լա կա նա ցած) ու նաև հնա րա վոր իմաս տու թյան, ուս տի և` այդ 
ամե նի առա վել նախ ընտ րե լի գո յու թյան հնա րա վո րու թյան հաս կա ցու մը: 

Իսկ «ինք նա հաս կաց ման» երկ րորդ մո դուսն այն է, որ իր եր կում Պատ մա հայրն 
իրա գոր ծում է նաև հենց պատ մա գի տու թյան սկզբուն քային հնա րա վո րու թյան 
ինք նա հաս կա ցում և այդ կերպ` ստեղ ծում ուսում նա սիր վող մարդ կային ինք նու թյան, 
կյան քի ու մշա կույ թի առար կա յա կան իս կու թյունն իրե նում հաս կաց մամբ ու մեկ նո-
րոշ մամբ ներ կա յա վո րե լու ըն դու նակ պատ մա տե սու թյուն: Այս պի սով, «ինք նա հաս-
կա ցու մը» հիմ նո րոշ է ոչ միայն պատ մու թյան սկզբուն քո րեն գո յաց ման, այլև պատ-
մու թյան ինք նա կա տա րե լա գործ ման և որ պես հենց պատ մա գի տու թյուն կա յաց ման 
ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի ըն թաց քի հա մար:

 Մե նա գրու թյու նում նաև մեկ նո րոշ վեց, թե պատ մու թյան գո յու թյան որ պի սու թյան 
բա ցա հայտ ման հար ցում ի՞նչ նո րու թյուն է բա ցա հայ տում պատ մու թյան որ պես նաև 
գի տա կարգ կա յա ցու մը ար դեն ինք նա հաս կա ցող իր առանձ նա հատ կու թյամբ, և ինչ-
պի սի՞ գո յու թյամբ, գո յու թյան ինչ պի սի՞ կար գա վի ճա կով է այն սկզբուն քո րեն ներ կա-
յա նում հաս կաց ման ձգ տող մտքին: Խո րե նա ցու պատ մա տե սու թյու նում քննու թյան 
առնվող «խնդրո բա նը»̀  պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը բա ցա-
հայտ վեց ոչ որ պես սոսկ գո յա կան (օն տիկ) միա վոր̀  որ պես զուտ էմ պի րիկ (դեպ քե-
րի լի նե լու թյու նը նկա րա գրող և ար ձա նա գրող) պատ մա գրու թյուն: Պատ մու թյան գո-
յու թյունն իր որ պի սու թյան մեջ բա ցա հայտ վեց նաև ար դեն որ պես իր իսկ գո յու թյան 
մա սին հարց տվող ու իմաստ բա ցա հայ տող հաս կա ցող-տե սա բա նող բնու թյամբ և որ-
պես իսկ ինք նա հաս կա ցող «տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն» ու հենց գի տու թյուն` ար դեն 
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նաև հենց իր̀  «պատ մու թյուն» գո յա վո րի նկատ մամբ որ պես գո յա բա նա կան (օն տո լո-
գիա կան) միա վոր: 

Ա հա վա սիկ, Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու-
թյան բնու թյու նը կամ որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը բա ցա հայտ վեց և՛ որ պես գո յա
կան (օն տիկ), և՛ որ պես գո յա բա նա կան (օն տո լո գիա կան), ուս տի և պատ մու թյան 
գո յու թյու նը, որ պես հենց միաս նա կան ու սկզբուն քո րեն մի և նույն, պետք է տես նել 
որ պես գո յագո յա բա նա կան (օն տիկ-օն տո լո գիա կան), և այդ որ պի սու թյու նը ան-
վան վում է հենց գո յու թե նա կան ֆե նո մեն (բ ներևույթ): Ա հա թե ին չու «պատ մու-
թյուն» գո յու թե նա կան ֆե նո մե նի հեր մենև տի կա կան քննու թյու նը սկզբուն քո րեն 
իրա կա նաց նե լի է և սույն ուսում նա սի րու թյու նում իրա կա նաց վում է ու հենց պե՛տք է 
իրա կա նաց նել պատ մու թյան կամ պատ մա կան տեքս տի ֆե նո մե նո լո գիա կան 
(բ ներևու թա բա նա կան) հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գով և նրա նում ըն ձեռնվող 
տե սա դաշ տում (հո րի զո նում): Նշենք նաև, որ ֆե նո մեն նե րի հաս կա ցող քննու թյան 
այս մո տե ցումն ու հայե ցա կար գը, որը հա մայն գո յու թյան մեջ մարդ կային ներ կայող 
ու նաև ներ կա յա վո րող կե ցո ղու թյան (Dasein) և գո յու թյան (Sein) վե րա բե րյալ̀  «հիմ-
նա րար գո յա բա նու թյան» իր հայե ցա կար գում խո րու թյամբ իրա գոր ծում է Մ. Հայ դե-
գե րը, ը ստ իս, սկզբուն քո րեն է ա կան ու ան հրա ժեշտ է պատ մու թյան գո յու թյան իս-
կու թյու նը հայ տող իմաս տի, որում և̀  իմաս տու թյան խոր հուր դի բա ցա հայտ ման հա-
մար, որ և հս տակ ակ ներևու թյամբ հաս տատ վեց եր կի շա րա դրան քում: Ի մի բե րե լով 
վե րոա սա ցյա լը, կա րե լի է ամ րա գրել, որ ամե նայն գի տու թյուն նե րի իմաս տու թյու նը և 
կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը մեկ նո-
րոշ վում ու ներ կա յա նում է որ պես «հաս կաց ման» ու «ինք նա հաս կաց ման», կամ` 
հենց առա վե լա գույն համ ընդգր կուն նշա նա կու թյամբ ներ հայտ վող «ինք նա հաս կաց
ման» իմաս տու թյուն և ուրեմն` պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին գո յաց նող «հաս-
կաց ման» ու «ինք նա հաս կաց ման» զույգ բա ղա դրիչ նե րով կամ` «ինք նա հաս կաց ման» 
զույգ մո դուս նե րով պայ մա նա վոր ված և՛ իր ներ քուստ երկ բա ժա նու թյամբ, և՛ երկ-
միաս նու թյամբ:

3. Եր րորդ. Ո րո՞նք են եր րորդ զույգ կա տե գո րիա նե րը, որ վերս տին ու այլ կերպ 
հայ տո րո շում են պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյան և՛ ներ քին դի խո տո միան` իր բուն 
սե փա կան զույգ բա ղա դրիչ նե րով, և՛ սկզբուն քո րեն մեկ-միաս նա կա նու թյու նը: Մե-
նա գրու թյու նում Մով սես Խո րե նա ցու հայոց պատ մու թյան և ը ստ այդմ` նաև ամե նայն 
հնա րա վոր (գի տա կան) պատ մու թյան իմաս տու թյու նը սկզբուն քո րեն ներ կա յա նում 
ու մեկ նո ղա բար հայ տո րո շե լի է դառնում իր լրու մի ամ բող ջա կան կա տա րու մին «հա-
սու նաց նող ու հա սու ցա նող» մեկ այլ զույգ կա տե գո րիա նե րով հաս կա ցյալ իր ներ քին 
երկ բա ժա նու թյամբ ու զու գա միաս նու թյամբ ևս` և՛ պատ մու թյու նում առար կա յա
կա նո րեն բո վան դա կյալ̀  ազ գե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի մարդ կային ինք նու թյան, 
կյան քի ու մշա կույ թի որ պես այդ պի սին եղե լու մի բուն իս կու թյու նը հայ տող 
իմաս տու թյան, և՛ այն ադեկ վա տո րեն հաս կա ցող ու մեկ նո րո շող պատ մա տե սու
թյուն կեր պա վո րող իմաս տու թյան իր բա ղա դրիչ նե րով: Ա հա վա սիկ, նա խորդ կե-
տի հետ ան մի ջա կան կապ վա ծու թյամբ̀  կոնկ րե տո րեն հենց Խո րե նա ցու պատ մա գի-
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տու թյան իմաս տու թյունն ուսում նա սիր վում է, առա ջին, հայոց ինք նու թյան, կյան քի 
ու մշա կույ թի եղե լու թյան և, երկ րորդ, բուն պատ մա տե սու թյան իս կու թյուն նե
րը հայ տող զույգ իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րով ներ քուստ երկ բա ժան ու նաև 
երկ միաս նա կան որ պի սու թյամբ: Նշենք, որ պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը աստ 
սկզբուն քո րեն ներ կա յա նում և այդ կերպ հար ցա դրու թյամբ ուսում նա սիր վում է եր կու 
հիմ նա կան տե սա կետ նե րից, ը ստ է ու թյան, ամե նայն գի տու թյան ու նաև հու մա նի-
տար, սո ցիա լա կան գի տու թյան ու կոնկ րե տո րեն` պատ մա գի տու թյան որ պես այդ պի-
սին գո յու թյա նը սե փա կան ու իր բնույ թով այդ չափ ը նդ հա նուր զու գա բա ժան բա ղա-
դրա կազ մով և հենց երկ միաս նու թյամբ: Ա մե նայն գի տու թյուն իր դի տա վո րու թյամբ 
(իր բուն իդե այի մտո վի տե սա նու թյամբ) և ը ստ այդմ` կեր պա րան մամբ ու կա տա րու-
մով699 ներ կա յա նում է առա ջին` որո շա կի հայե ցա կեր պով, տրոհ մամբ կամ հա տույ-
թով հա մայն Գոյից որ պես իր ուսում նա սի րու թյան բուն առար կա յա կան տի րույթ 
առանձ նա ցող ը նդ հա նուր կամ մաս նա վոր գո յա վո րի̀  իր յու րա տե սակ մո դու սով 
գո յու թյան որ պի սու թյու նը կա յաց նող իմաս տու թյան և երկ րորդ̀  այդ գի տու թյան բուն 
տե սա կան կա ռույ ցի̀  իր առար կայի իս կու թյանն ադեկ վատ բա ցու թյան ու հայ տո-
րոշ ման կա րո ղու թյամբ կա յաց ման իմաս տու թյան զույգ բաղ կա ցու ցիչ նե րով ամ բող-
ջա ցող ու այդ կերպ` մեկ-միաս նա կան իր բո վան դա կու թյամբ: 

Իսկ ինչ պե՞ս է ներ կա յա նում պատ մա գի տու թյունն իր դի տա վո րու թյամբ և ը ստ 
այդմ` կեր պա րան մամբ ու կա տա րու մով: Եվ կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո րե նա ցու 
«Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում կեր պա ցյալ ու ը ստ ամե նայ նի բո վան դա կյալ̀  պատ մու-
թյան ինչ պի սի՞ իդե այի դի տա վո րու թյուն և ը ստ այդմ` կեր պա րա նում ու կա տա րում 
կա րե լի է հաս կա նալ ու մեկ նո րո շել: Այս հիմ նա րար հար ցի առն չու թյամբ մե նա գրու-
թյամբ ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյան մեջ, ը ստ «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» և 
նրա ներ կա տա րե լա գործ մամբ̀  հենց «ի մաս տու թյան հեր մենև տի կայի» հայե ցա կար-
գի, քննա կան խորհր դա ծու թյամբ հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան` «հարց ու պա-
տաս խա նի» տրա մա բա նու թյան հետևո ղա կան ըն թաց քով ներ կա յաց մամբ̀  բա ցո-
րոշ վել ու ամ րագր վել են պատ մու թյան իդե ան, այդ իդե ային ուղղ ված պատ մու թյան 
կո չու մը ու նաև իդե այի բուն դի տա վո րու թյու նը, կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը իրեն-
ցում և-կամ իրեն ցով ներ հայ տող մտքի բա նաձևեր: Ա ստ` ի մի բե րե լով, կարևոր է 
նաև ամ րա գրել մտքի մեկ այլ բա նաձև ևս: Պատ մա հայրն իր եր կում հյու սում է հայոց 
պատ մու թյու նը̀  ի սկզբա նե մինչ իր ժա մա նա կը, կոնկ րե տո րեն` հայոց Պարթև Ար շա-
կու նի նե րի և Գրի գոր Լու սա վոր չի շա ռա վիղ նե րի (նույ նո րեն` Պարթև Ար շա կու նի նե րի) 
աշ խար հիկ ու հոգևոր հայ րա պե տա կան գա հա կա լու թյուն նե րի վե րա ցու մը և իր ուսու-
ցիչ նե րի̀  ս. Սա հակ Պարթևի ու Մես րոպ Մաշ տո ցի նն ջու մը: Հայոց պատ մու թյունն 
այս կերպ հա մա բո վան դակ հյու սե լով, նա հաս կաց ման ձգ տող ամե նայն ըն թեր ցո ղի 
իմա նա լի է դարձ նում և նրա ինք նու թյա նը, կեն սա կեր պին ու մշա կույ թին ներ գոր ծու-
թյան կո չե լով ու հնա րա վո րե լով` կե նա գոր ծում է իր պատ մա գի տու թյան ու նաև պատ-

699 Որոշ գիտությունների դեպքում` ոչ այդ երեքով, այլ միայն երկուսով` դիտավորությամբ ու 
կատարումով:
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մա փի լի սո փա յու թյան մեջ բո վան դակ վող եր կու փոխ կա պակց ված իս կու թյուն նե րի 
ներ կա յու թյուն: 

Ո րո՞նք են այդ եր կու իս կու թյուն նե րը: Ա ռա ջին. Պատ մա հայ րը, որ պես իր եր կի 
դի տա վո րու թյուն և ը ստ այդմ` կեր պա րա նում ու կա տա րում, իմա նա լի է դարձ նում իր 
պատ մա գի տու թյան ու պատ մա փի լի սո փա յու թյան մեջ բո վան դա կյալ̀  հայոց ինք նու
թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը: Եվ երկ րորդ. 
իր պատ մա կան եր կի այս կա տա րու մին ներ հյուս ված` նա իմա նա լի է դարձ նում նաև 
մարդ կային և կոնկ րե տո րեն` հայոց կյան քի այդ իս կու թյան հաս կաց ման ու մեկ նո
րոշ ման, գի տեց ման ու բա ցո րոշ ման ի զո րու իր պատ մա գի տու թյան ու պատ
մա փի լի սո փա յու թյան` զուտ պատ մա տե սա կան իս կու թյու նը ևս: Այս պի սով, նրա 
գի տա կան պատ մա գրու թյու նում կեր պա ցյալ պատ մա գի տու թյան ու պատ մա փի լի-
սո փա յու թյան մեջ բո վան դա կյալ է և հենց դրանց կա տա րումն է` և՛ հայոց կյան քի 
նշա նա կա լի եղե լու մի, և՛ զուտ պատ մա տե սու թյան իս կու թյուն նե րը հայ տող 
իմաստ ներն իրե նում միա հյուս բո վան դա կող իմաս տու թյան իդե այի̀  այս կյան
քում ներ կա յու թյան սկզբուն քային հնա րա վո րու մը և իր նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղին 
(ա մե նայն ըն թեր ցա սե րին և ուսում նա սե րին) հղված, այդ կերպ` բազ մա բո վան դակ ու 
մեկ-միաս նա կան իմաս տի ու իմաս տու թյան խոր հուր դի շնորհ-ա-կա լող նե րըն կա-
լու թյամբ̀  նաև բուն իրա գոր ծու մը (ակ տուա լա ցու մը): Նկա տե լի է, որ նրա պատ մա-
գի տու թյան կամ պատ մա փի լի սո փա յու թյան մեջ միա հյուս երկ միաս նու թյամբ ներ կա 
են հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի և դրա հետ մեկ տեղ̀  պատ մա տե սու թյան` առ 
իմաս տու թյուն նշա նա կա լի եր կու խոր հուրդ նե րի կա րիք նե րը, որոնք 5-րդ դա-
րում որ պես հար ցա դրում ներ առա ջադրված էին պատ մա բան-իմաս տա սե րի, որ պես 
պա տաս խան, իս կու թյան բա ցա հայտ մանն ուղղ ված գի տա կան որո նու մին, հաս կաց-
մանն ու մեկ նո րոշ մա նը̀  պատ մու թյան մա տե նա գրու թյան «պէտ» և ապա` «փոյթ յան-
ձին կա լող» հո գա ծու թյան հանձ նա ռու թյա նը700: Կա րե լի է նաև նկա տել, որ այս եր կու 
կա րիք նե րը սկզբուն քո րեն հա տուկ են բո լոր ժա մա նակ նե րին և ունի վեր սալ̀  մարդ-
կանց ազ գե րի և կոնկ րե տո րեն` հայոց ազ գի կյան քում701:

 Մե նա գրու թյամբ ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյան մեջ հիմ նա կա նում քննու-
թյան է առնվում այդ իմաս տու թյան իդե ա յում բո վան դա կյալ̀  իս կու թյուն հայ տող եր-
կու իմաստ նե րից ոչ սոսկ առա ջի նը, այլ̀  դրա հետ մեկ տեղ և նույ նիսկ առա վել գե-
րա կա յու թյամբ̀  երկ րոր դը: Ա ռա ջին իմաս տի, այն է` Խո րե նա ցու եր կի մաս նա վոր ու 
որո շա կիո րեն ը նտր ված հատ ված նե րով` հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի 
էմ պի րիկ պատմության իսկությունը հայտող իմաստի ու իմաստության խորհուրդի 
ներկայության հնարավորության կենագործումը մենագրությունում հայտորոշվել 
է զանազան հատկորոշմամբ ու միաժողովմամբ բանաձևելով, կարճառոտ ու մաս-
նաչափ` որոշ պատմադրվագների ու նաև առանձին խորագրերով` օտարի հետ հա-
մա գոյության խնդրի առնչությամբ Խորենացու «հոգևոր-քաղաքակրթական» ինք-

700 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 10:
701 Հմմտ. նույն տեղում, էջ 6, 8-11:
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նության ու կենսագոյության» պատմահայեցակարգի և Վաղարշակ Իմաստունի 
պատ մանշանակ գործունեության մեկնորոշումներով: Ա ռա ջին իմաս տի̀  էմ պի րիկ 
պատ մու թյան իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի բա ցո րո շու մը նաև նկա տի ունե նա լով 
«իս կու թյան հեր մենև տի կայի» կի րա ռա կան տե սու թյա նը և Մով սես Խո րե նա ցու ու 
նաև մյուս պատ միչ նե րի եր կե րից մեկ նո ղա կան նմուշ նե րին նվիր ված մեկ այլ հա տո րի 
բուն խնդիր, աստ` որ պես քննա-մեկ նո ղա կան խորհր դա ծու թյան «խնդրո բան» է հիմ-
նա կա նում դի տարկ վել ու իրա գործ վել, ը ստ մարդ կային ու նաև ան հա տա կան չա փա-
վոր կա րո ղու թյան, Պատ մա հոր պատ մու թյան իդե ա յում բո վան դա կյալ երկ րորդ 
իմաս տի̀  պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյան խորհր դի այս կյան քում ներ կա յու
թյան ավան դը կոնկ րե տո րեն հենց մեր ժա մա նա կում: 

Ա հա վա սիկ, Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյուն ասե լով, նկա տի է 
առնվում առա ջին` ուսում նա սիր վող կյան քի նախ կին ու ժա մա նա կա կից եղե լու
թյուն նե րի մեջ ար տա հայտ վող իմաս տու թյու նը, այ սինքն` հայոց կյան քի եղե լու-
թյուն նե րի իս կու թյուն նե րում ըն թեր ցող ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի մարդ-
կային, ազ գային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի̀  առ իմաս տու թյուն նշա նա կա լիու-
թյան բա ցա հայ տու մը, և երկ րորդ̀  բուն պատ մա տե սու թյան իմաս տու թյան խոր
հուր դը` թե ո՞րն է պատ մա հայե ցա կար գի դի տա վո րու թյու նը, ի՞նչն է ը նտր վում որ պես 
պատ մե լիք, ինչ պի սի՞ն պետք է լի նի ը նտր ված պատ մե լի քին ադեկ վատ պատ մու մի 
եղա նա կը: Ը ստ իս, ասե լով` պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյուն, հարկ է նկա տի ունե-
նալ այդ եր կու բա ղա դրիչ նե րի երկ միաս նու թյամբ ամ բող ջա ցող իմաս տու թյան մեկ
միաս նա կա նու թյուն: Ա րդ̀  մե նա գրու թյու նում հար ցադրվում և ուսում նա սիր վում է 
նրա պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը այդ կերպ երկ միաս նա կան նշա նա կու թյամբ 
և առա վե լա չափ հենց երկ րորդ բա ղա դրա տար րը̀  «պատ մա տե սու թյուն» մտա կա ռույ-
ցի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, հե տա մուտ լի նե լով բա ցա հայ տել գի տա կան ամե նայն 
ուսում նա սի րու թյուն նե րի հա մար ամե նան պա տա կայինն ու գե րա գույ նը̀  իմաս տու-
թյան խոր հուրդ նե րը: Ա մե նայն հնա րա վոր «գի տա կան պատ մու թյան» իմաս տու
թյան այս կերպ զու գա բա ժան ու հենց զու գա տարր բա ցո րոշ մամբ̀  աստ կոնկ րե տո-
րեն մեկ նո րոշ վեց Խո րե նա ցու պատ մաի մաս տու թյան եր րորդ զույգ կա տե գո րիա նե րը, 
որոն ցով և հայ տո րոշ վող նրա եր կյակ բա ղա դրա կազմն ու երկ միաս նու թյու նը: Քան զի 
Խո րե նա ցու պատ մու թյու նում սկզբուն քո րեն կե նա գործ վում ու հաս կաց ման ձգ տող 
ըն թեր ցո ղին է ներ կա յա նում ներ քուստ երկ բա ժան և հենց երկ միաս նա կան իմաս տու-
թյուն` որ պես «պատ մա տե սու թյուն» կեր պա ցյալ և կյան քի է ա կան եղե լու մից 
ար դեն որ պես բուն «պատ մե լիք» բո վան դա կյալ իմաս տու թյուն: 

4. Չոր րորդ. Ի մաս տու թյան ունի վեր սալ մյուս զույգ կա տե գո րիա նե րը, որ և հայ-
տո րոշ վում են Մով սես Խո րե նա ցու պատ մաի մաս տու թյու նում, «հո գե կե ցույց» ու 
«կե նա րար» եր կյակն է: Ա ստ վա ծա շունչ մա տյա նում մարդ կու թյան ծա գու մը պատ-
մող Ծնն դոց Գր քում` հայտ նու թյամբ և ան տիկ ու հե տայ նու̀  բա զում ու նաև ժա մա-
նա կա կից փի լի սո փա նե րի, հեր մենև տի կայի տե սա բան նե րի աշ խա տու թյուն նե րում 
ու մաս նա վոր գի տու թյուն նե րում` ուսում նա սի րու թյամբ և ուրեմն` հնա գույն ժա մա-
նակ նե րից ի վեր հայտ նի է, որ մար դու̀  այս աշ խար հումգո յու թյան բնու թյու նը 



 Գլուխ 4. Պատմության իսկությունն ու նախընտրելի գոյությունը      503

հո գեմարմ նե ղեն է: Մար դու ինք նու թյան հետ մեկ տեղ̀  մարդ կային կյան քի ու մշա
կույ թի բնու թյունն ու որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը ևս հո գե-մարմ նա վոր է: Եվ եթե 
մարդ կային ինք նու թյունն ու մարդ կային կյան քը հո գե-մարմ նա վոր իրենց գո յու թյամբ 
իսկ` այս աշ խար հում իրենց ներ կա յու թյունն ունեն սկզբուն քո րեն կեն դա նու թյամբ և 
դրա նում իսկ ներ կա ու կա տա րե լա գործ վող հոգևոր կեն դա նու թյամբ, ապա` մշա-
կույ թի ներ կա յու թյու նը իմաս տանյու թե ղեն է, և մար դու ան ձին ու կյան քին առնչ վող 
ու նրանց որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը է աց նող ու այդ կերպ` նշա նա կա լի իր հա րա բե-
րակ ցու թյան մեջ է այն ներ կա յա նում հոգևոր կեն դա նու թյուն հա ղոր դող ու կե նա
րար` իր բուն գո յու թյու նը կա յաց նող իմաս տով: 

Ա հա վա սիկ, ամե նայն հու մա նի տար, սո ցիա լա կան գի տու թյուն ներ և կոնկ-
րե տո րեն` պատ մու թյու նը մարդ կային ան ձը, կյանքն ու մշա կույ թը ուսում նա սի-
րում են որ պես հո գեմարմ նա վոր գո յա վոր: Մենագրությունում հարցադրելով 
և ուսումնասիրելով «պատմագիտության իմաստությունը» որպես այդպիսին և 
կոնկրետորեն` հենց Մովսես Խորենացու «Պատմություն Հայոց» երկում կերպացյալ 
ու բովանդակյալ որպիսությամբ, այն մտառվում ու քննական խորհրդածության է 
մատչում մարդու ինքնության, կյանքի ու նաև հենց մշակույթի հոգե-մարմնավոր 
երկմիասնական գոյությանը նշա նա կա լի ներ կա յու թյամբ: Եվ աստ հայ տո րո շե լով, 
որ պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը ներ կա յա նում է այս աշ խար հում մար դու, 
կյան քի ու մշա կույ թի որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը կա յաց նող հո գի-մար մին երկ միա-
սա կան զույ գին իր նշա նա կա լիու թյամբ, կա րե լի է ամ րա գրել, որ այն այդ կերպ ևս ներ-
կա յա նում է իր զու գա բա ժան բա ղա դրա կազ մով ու հենց երկ միաս նա կա նու թյամբ:

Ըստ Ավետարանում, առաքելական թղթերում, սուրբ հայրերի  վար դա պե տու-
թյունում բովանդակյալ քրիստոնեական իմաստության, որին և հե տևում է Պատ-
մահայրը, մարդկային կյանքը աներևույթ զորությունների դեմ պայքար է և այդ 
ներքին պատերազմում Աստծո օգնությամբ հաղթանակի հասնող անձանց գոր ծու-
նեությամբ մարդկության կյանքում իրագործվում են բարի, մարդա սեր ու արդար 
և այդկերպ` հոգեկեցույց ու կենարար, իսկ պարտություն կրող անձանց գործու-
նեությամբ̀  չար, անմարդասեր ու անարդար, անիրավ ու անօրեն և այդկերպ` 
հոգե կործան ու կենսակործան խորհուրդները, մտքերը, խոսքերն ու գործերը: Եվ 
մենագրությունում մեկնորոշվեց, որ Խորենացին իր պատմությունը հյուսում է` հայոց 
կյանքի էական եղելումի քննախորհրդածող ուսումնասիրությամբ բացահայտելով 
իմաստությունն ու ամենայն առաքինությունները որպես ընդհանրապես` մարդկային 
ու կոնկրետորեն` հայոց ներքին ու արտաքին կյանքին հոգեկեցույց ու կենարար 
նշանակալիությամբ̀  հենց բարեկարգության, իսկ արատները̀  իրենց հոգեկործան 
ու կենսակործան նշանակալիությամբ̀  որպես ավաղելիորեն ողբերգական անբարե-
կարգության պատճառ: Արդ̀  հե տա զո տա կան այս ար դյուն քը դառնում է նաև հնա րա-
վո րու թյուն և ուղե նիշ̀  մե նա գրու թյու նում պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյան նշա նա-
կա լիու թյու նը մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի հո գիմար մին զու գա-
կազ մին ուսում նա սի րել նաև եր կու առում նե րով երկ միաս նա ցող իր որ պի սու թյամբ: 
Նկա տի ունե նա լով հո գե-մարմ նա վոր այդ միաս նու թյու նում, որ պես առաջ նոր դող 
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է ու թյուն, հենց հո գուն սկզբուն քո րեն են թա կարգ ված մարմ նի կամ նյու թե ղե նի գո-
յակ ցու թյու նը, առա ջի նը` պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյան «հո գե կե ցույց» ու այդ-
կերպ` նաև զուտ հոգևոր նշա նա կու թյան իր առանձ նա հատ կու թյամբ ներ կա յու թյունն 
է մարդ կային ինք նու թյու նում` բա նա կան հո գուն և կյան քի ու մշա կույ թի մեջ̀  
բուն հոգևո րին: Ի սկ երկ րոր դը` այդ ամե նի հո գե-մարմ նա վոր միաս նա կան գո յու-
թյան նկատ մամբ պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյան «կե նա րար» նշա նա կու թյունն է:

5. Հին գե րորդ. Ի նչ պես և կան խանշ վեց «Նա խա շա վի ղում», միջ նա դա րյան մտա-
ծո ղի ու գիտ նա կա նի հա մար Գոյի, ունի վեր սու մի ը մբռ նումն ամե նաըն դար ձակն է` 
աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րը, այ նինչ ժա մա նա կա կից գիտ նա կա նի 
մտո րում նե րում և հատ կա պես տե սու թյուն նե րում ամե նայն գոյը չի ներ կա յա նում այդ-
պի սի լայն ը նդ գրկ մամբ: Ը նդ որում, միջ նա դա րյան հա վա տա ցյալ գիտ նա կան նե րը ոչ 
միայն զուտ աստ վա ծային իրո ղու թյուն նե րում, այլև զուտ մարդ կային իրո ղու թյուն նե-
րում և հենց մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի իրա դար ձու թյուն նե րում 
ու գոր ծե րում էին որո նում ու բա ցա հայ տում աստ վա ծայի նը: Ա հա վա սիկ, Խո րե նա ցին 
հե տա զո տե լով և իր եր կում պատ մա գրե լով մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի̀  հայոց կյան-
քի իրա դար ձու թյուն նե րի, գոր ծե րի ու կեն սա կար գե րի իս կու թյուն, այդ ամե նի մեջ ևս 
նկա տել է տա լիս աստ վա ծայի նը: Նրա պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյան ուսու մա սի-
րու թյան խնդրա կար գում հարկ է նկա տի ունե նալ իր պատ մա կան եր կում շա րադրվող 
մարդ կային կյան քը կա յաց նող̀  ոչ միայն զուտ մարդ կային մտա ծո ղու թյու նից 
բխող և նրա այդչափ կա րո ղու թյան մեջ հնա րա վոր իմաս տու թյան, այլև աստ
վա ծային իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, բա
ցա հայտ ման խնդիր: Մով սես Խո րե նա ցի հա վա տա ցյալ պատ մի չի աշ խա տու թյան 
բազ մա թիվ է ջե րում հայոց կյան քի գոր ծե րի առն չու թյամբ ար տա հայտ ված հա վա-
տա ցյալ պատ կե րա ցում նե րից հնա րա վոր է նկա տել, որ նրա պատ մա գի տու թյու նում 
նպա տա կայ նո րեն ուսում նա սիր վող ու մեկ նո րոշ մամբ պատմ վող իմաս տու թյու նը որ-
պես այդ պի սին ներ կա յա նում է իր մյուս ը նդ հա նուր հայ տա նի շով` որ պես հենց մարդ
կայի նի ու աստ վա ծայի նի միա հյու սու թյուն: Նրա պատ մա տե սու թյունն ու պատ-
մա գի տա կան հայե ցա կար գը հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի է ա կան 
եղե լու մի հոգևոր ու բա րե կարգ վե րըն թա ցը և ան հոգևոր ու ան բա րե կարգ 
վա րըն թա ցը մար դա բա նող ու աստ վա ծա բա նող երկ միաս նու թյամբ իմաս տա
սի րող պատ մա գի տու թյուն է: Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյունն այս-
կերպ ևս ներ կա յա նում է ներ քուստ զու գատ րոհ մամբ ու հենց երկ միաս նու թյամբ: 

6. Վե ցե րորդ. Փի լի սո փա յու թյու նում` ը ստ իր «համ ընդ հա նուր հե տաքրք րու թյան» 
և ամե նայն գի տու թյուն նե րում` ը ստ իրենց «ընդ հա նուր» կամ «մաս նա վոր հե տաքրք-
րու թյան», սկզբուն քային հար ցա դրում է առա ջադրվում` ուսում նա սի րել ամե նայն կամ 
մաս նա կի ը նդ հա նուր «գոյի գո յու թյու նը»: Ա մե նայն գի տու թյուն որ պես այդ պի
սին է` իր բուն կոչ մա նը հա մա պա տաս խան իս կա կան գո յու թյամբ, երբ ինք նա
հաս կա նում ու կա յա նում է որ պես աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն
նե րի ևկամ ամե նայն գոյի գո յու թյան որևէ մաս նա վոր ոլոր տի իս կու թյու նը 
հայ տող իմաս տի, որում և` իմաս տու թյան, գի տու թյուն: Եվ ամե նայն գի տու-



 Գլուխ 4. Պատմության իսկությունն ու նախընտրելի գոյությունը      505

թյուն ևս գո յա վոր է` իր սե փա կան, որում և̀  ը նդ հա նու րի ու նաև առանձ նա հա տու կի 
միաս նու թյամբ̀  ամ բող ջա կան գո յու թյան մո դու սով, և է ա կան խնդիր է ուսում նա սի-
րել ամե նայն «գի տու թյան գո յու թյու նը» ևս: Փի լի սո փա յա կան մտքի պատ մու թյան 
մեջ Մ. Հայ դե գե րի կող մից բա ցա հայտ ված երկ տարր̀  «գոյի» և «գո յու թյան» հար ցա-
դրու թյա նը հետևե լով, ամե նայն գոյի գո յու թյան և որ պես այդ պի սին` նաև ամե նայն 
գի տու թյան գո յու թյան ամ բող ջա կան հար ցա դրու թյու նը կա րե լի է իրա գոր ծել ներ-
քուստ երկ բա ժա նա րար ու հենց երկ տարր հայ դե գե րյան հար ցա դրու թյամբ և ապա` 
սկզբուն քային միու թյու նը վե րագտնել դրանց երկ միաս նու թյամբ: Պատ մու թյու նը ևս 
յու րա տե սակ մի գո յա վոր է` իր յու րա հա տուկ գո յու թյան մո դու սով, և մե նա գրու թյու-
նում, որ պես «գոյի գո յու թյուն», հար ցադրվում և ուսում նա սիր վում է կոնկ րե տո րեն` 
պատ մու թյան գո յու թյու նը: Այն իմաս տու թյու նը, որ և կեր պա ցյալ ու բո վան դա կյալ 
է «պատ մու թյան գո յու թյու նում», ներ կա յա նում է ամե նայն գի տու թյան ու նաև պատ-
մու թյան հա մար սե փա կան և աստ` ևս իր բնույ թով այդ չափ ը նդ հա նուր իր երկ բա-
ժան բա ղա դրա կազ մով և այդ բա ղա դրիչ նե րի ադեկ վատ ու ներ կար գա վոր փոխ կա-
պակց վա ծու թյամբ̀  երկ միաս նա կան որ պի սու թյամբ: Ո րո՞նք են այդ եր կու բա ղա դրիչ-
նե րը: «Պատ մու թյան գո յու թյան» իմաս տու թյու նը որ պես այդ պի սին իր ամ բող ջա-
կա նու թյամբ ներ կա յա նում, ուսում նա սիր վում ու բա ցա հայտ վում է իր երկ տարր բա-
ղա դրա կազ մով` և՛ «պատ մու թյան» որ պես «գոյի» հար ցա դրու թյամբ̀  «ի՞նչ է», «ինչ-
պի սի՞ ինչ է» ու «ին չի՞ հա մար է պատ մու թյու նը», և՛ նրա յու րա տե սակ «գո յու թյան» 
հար ցա դրու թյամբ̀  «ինչ պե՞ս գո յու թյուն ունի պատ մու թյու նը» ու աստ ևս` «ին չի՞ հա-
մար է նրա գո յու թյու նը»: Մե նա գրու թյու նում Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան 
իմաս տու թյան ուսում նա սի րու թյան խնդրա կար գի այս կերպ բա ցո րոշ մամբ̀  հատ կո-
րոշ վում է որոն վող իմաս տու թյան նաև այս եր կյակ բա ղա դրա կազ մը և երկ միաս նու-
թյու նը:

7. Յո թե րորդ. Մե նա գրու թյան մեկմիաս նա կան դի տա վո րու թյունն ու 
խնդրա կար գը` իր բա ղա դրա տար րե րի մի մյանց հետ ներ կար գա վոր միա հյու սու-
թյամբ, որն ան կեղ ծո րեն կա յա ցյալ է հո գու ձգտ մամբ, սր տի խորհր դով ու մտքի ը նտ-
րու թյամբ, հետևյալն է` հաս կա նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել սկզբուն քո րեն 
պատ մու թյան և, մաս նա վո րա պես, հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո
յու թյան իս կու թյու նը, որում և` պատ մո ղա բար աս վա ծում և պատ մու մի կեր
պում պա հյալ իմաս տու թյու նը, ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գի: Ու սում նա սի րու թյան խնդրա կար գի այս կերպ բա ցո րոշ մամբ̀  հատ-
կո րոշ վում է պատ մու թյան իմաս տու թյան նաև այդ եր կյակ բա ղա դրա կազմն ու աստ 
ևս` իմաս տու թյան երկ միաս նու թյու նը:

8. Ու թե րորդ. Հարկ է նշել, որ երբ հար ցադրվում է մարդ կային բա նա կան է ակ-
նե րի ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու թյուն նե րի վե րա բե րյալ պատ մու թյան ու 
նաև հենց պատ մա հայե ցա կար գի իմաս տու թյու նը, ուսում նա սիր վող ամե նայն պատ-
մա հայե ցա կար գի և կոնկ րե տո րեն` Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու-
նը մեր առաջ բաց վում է եր կու հիմ նո րոշ առում նե րով` իմաս տու թյան տե սա կան ու 
գործ նա կան բա ղա դրա տար րե րով: Եվ պետք է ասել, որ հենց մարդ կային իրո ղու-
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թյուն նե րին վե րա բե րող իմաս տու թյան ը նդ հա նուր առանձ նա հատ կու թյունն է` ներ-
կա յա նալ տե սա կան ու գործ նա կան զու գա բա ժան երկ միաս նու թյամբ: 

Իսկ որո՞նք են իմաս տու թյան տե սա կան և գործ նա կան բա ղա դրա տար րե րը 
պատ մու թյան պա րա գա յում: Ամ րագր վեց, որ Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե-
ցա կար գում է ա կան է` հիմ նա րար ու կեր պա րար, կյան քի հե տա զոտ վող եղե լու թյուն-
նե րում բուն իս կու թյան բա ցա հայ տու մը: Ա ստ` որ պես իս կու թյուն պետք է հաս կա-
նալ նախ` եղե լու թյուն նե րի որ պի սու թյան, ժա մա նա կա տե ղի, պատ ճա ռա հետևան քի 
ու նաև այլ ատ րի բուտ նե րի ճշմար տու թյան, այ սինքն` տե սա կա նի բա ցա հայ տու-
մը: Ա հա վա սիկ, պատ մա գի տու թյան տե սա կան իմաս տու թյունն այն է, որ պատ-
մու թյուն նե րում զուտ տե սա կա նո րեն և Խո րե նա ցու պա րա գա յում` իմաստ նա բար ու 
հենց խո րին իմաս տու թյամբ իրա դար ձու թյուն նե րի ու մարդ կային գոր ծե րի է ու թյու նը, 
պատ ճառներն ու հետևանք նե րը, խոր քային նշա նա կու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լով ու 
նաև դրանց իս կու թյա նը մտա հա սու «պատ մա տե սու թյուն» ներ կա յաց նե լով` պատմ-
վում են ան ցյա լի եղե լու թյուն նե րի իս կու թյու նը հայ տող իմաստ նե րը̀  ըն թեր ցող մտքին 
տե սա դրե լով կամ հայտ նա ցույց անե լով նաև դրանց ադեկ վա տու թյամբ հաս կաց ման 
ու մեկ նա բա նու թյան ունակ մտա կա ռույց տե սու թյան որ պի սու թյու նը: 

Իր բնույ թով տե սա կան` ճշմար տու թյան հետ մեկ տեղ Խո րե նա ցու պատ մա գի տա-
կան հայե ցա կար գում որ պես իս կու թյան մյուս բա ղա դրիչ պետք է հաս կա նալ նաև այս 
աշ խար հում աստ վա ծա նմանու թյանն առինք նու թյամբ կա տա րե լա գործ վող ըն թաց-
քով` մարդ կային ինք նու թյամբ կե նա լու նկատ մամբ հո գե կե ցույց ու կե նա րար բա րու, 
այ սինքն` գործ նա կա նի բա ցա հայ տու մը: Ա հա վա սիկ, պատ մա գի տու թյան գործ նա
կան իմաս տու թյունն այն է, որ Խո րե նա ցու եր կում ուսում նա սիր վող եղե լու թյուն նե րի 
վե րա բեր մամբ պատմ վող իմաստ ներն ու նաև եր կում բո վան դա կյալ պատ մա փի լի սո-
փա յա կան ու պատ մա տե սա կան հայե ցա կար գը̀  իրեն ցում «պա հյալ» իմաս տու թյան 
խոր հուրդ նե րով ու կա տա րե լու թյան ուղ ղոր դող պո տեն ցիայով, մե կու կես հա զա րա-
մյա կի ըն թաց քում «գոր ծուն» ներ կա յու թյուն են ունե ցել և ապա գա յում ևս կու նե նան 
է ա կա նո րեն նշա նա կա լի մաս նակ ցու թյուն ու ներ գոր ծու թյուն հայոց կյան քում ու մշա-
կույ թում, պատ մա փի լի սո փա յու թյան ու պատ մա գի տու թյան, որում կոնկ րե տո րեն` 
պատ մու թյան տե սու թյան ներ կա յում ու ապա գա յում:

 Խո րե նա ցու հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է որ պես հայոց ինք նու-
թյան, կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու մի ոչ միայն հոգևոր-տե սա կան ճա նա չո ղու թյուն 
ու գի տու թյուն, այլև մարդ կային ու հենց հայ ինք նու թյան և կեն սա կեր պի կրթո ղա-
բար կա տա րե լա գործ վող առա ջըն թա ցի հա մար գործ նա կան նշա նա կա լիու թյուն ունե-
ցող իր պատ մա բո վան դա կու թյամբ̀  ար դեն նաև հոգևորգործ նա կան գի տու թյուն: 
Նրա եր կում ան ձանց և իրենց գոր ծե րի առա քի նու թյուն նե րի̀  դրվատ մամբ հան դերձ 
ու լիար ժեք, և արատ նե րի̀  նշա վակ մամբ հան դերձ ու չա փա վոր բա ցա հայտ մամբ, 
ը նդ հան րա պես` պատ մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյու նը ժա մա նա-
կա կից ու նաև «զկ նե ացս» ըն թեր ցա սեր ու իմաս տու թյան ուսում նա սե րին ներ կա է 
դառնում իր տե սա կան կեր պա վո րու թյան հետ միա հյուս` որ պես հենց գործ նա կան 
պատ մու թյուն: Այս առու մով` Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար-
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գում պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է ոչ միայն որ պես տե սա կան հե տաքրք րու թյան 
ուղ ղորդ վա ծու թյուն (ին տեն ցիա) իրե նում դրսևո րող և մարդ կային բա նա կան հո գու 
տե սա կանգի տա կան զո րու թյու նը կրթող ու «զար դա րող» տե սա կան իմաս տու
թյան հաս կաց մանն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մա նը կոչ ված ու նպա տա կա մետ տե
սա կան գի տու թյուն, որն ուղ ղորդ ված է ճշմար տու թյան (տե սա կա նի) իմա ցու թյա-
նը, այլև մարդ կային բա նա կան հո գու ու նաև մարդ կային կյան քի կեն դա նա կան
կեն սա կան զո րու թյու նը կրթող-զար դա րող գործ նա կան գի տու թյուն, որը կոչ ված 
ու նպա տա կա մետ է բա րու (գործ նա կա նի) իմա ցու թյա նը, որով և̀  իմաս տու թյան հաս-
կաց ման ձգ տող ըն թեր ցա սե րի ինք նու թյան կե ցո ղու թյան ու բո վան դակ հա մա կե ցու-
թյան` ի բա րե կար գու թյուն առինք նու թյանն ու կա տա րե լա գործ մա նը: Խո րե նա ցու 
պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը ան ցյալ ու նաև ներ կա կյան քի 
նշա նա կա լի եղե լու թյուն նե րում տե սա կան ու գործ նա կան իմաս տու թյուն հաս կա ցող ու 
մեկ նո ղա բար բա ցո րո շող իր պատ մե լի քի ու նաև դրան ադեկ վատ պատ մու մի վար-
դա պե տա կան եղա նա կի կոչ մամբ ու իս կու թյամբ̀  ներ կա յա նում է որ պես տե սա կա
նի ու գործ նա կա նի երկ միաս նու թյուն: Պատ մու թյան տե սա կան ու գործ նա կան 
բա ղա դրա տար րե րի առն չու թյամբ դեռ միայն այս չափ ամ րա գրու մը բավ է, ստորև 
պատ մու թյան սահ մա նման հար ցի առն չու թյամբ դրան առա վել ման րա մասն ան դրա-
դառնա լու դի տա վո րու թյամբ: Ի մի բե րե լով վե րոա սա ցյալն ու եզ րա կաց նե լով, աստ` 
հարկ է ամ րա գրել, որ մե նա գրու թյու նում Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան իմաս տու-
թյու նը մեկ նո րոշ վում ու ներ կա յա նում է նաև տե սա կան ու գործ նա կան ներ քուստ 
երկ բա ժա նու թյամբ ու երկ միաս նու թյամբ: 

9. Ին նե րորդ. Նա խորդ կե տի հետ ան մի ջա կան կապ վա ծու թյամբ հարկ է ասել, 
որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը մե նա գրու թյան մեջ հար-
ցադրվել ու բա ցո րոշ վել է ճշմար տու թյան (տե սա կա նի) ու բա րու (գործ նա կա նի) ոչ 
սոսկ տե սա կա նո րեն հաս կաց ման, այլև գործ նա կա նո րեն կա տա րու մի իր բա ղա-
դրիչ նե րով ներ քուստ երկ բա ժան ու հենց երկ միաս նա կան որ պի սու թյամբ: Քան զի 
իմաս տու թյու նը որ պես այդ պի սին և սկզբուն քո րեն ոչ միայն ճշմար տու թյան ու բա րու 
հաս կա ցումն է, այլև կե նա գոր ծու մը` մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի̀  
առ ի նախ ընտ րե լի բա րե կար գու թյուն ներ կա տա րե լա գործ վող գո յու թյանն առնչ վող 
իրենց նպաս տա վոր̀  հո գե կե ցույց ու կե նա րար նշա նա կու թյամբ:

Անշուշտ, պատմությունը ճշմարտության և բարու տեսական գիտեցում է, ուստի 
կարող է թյուրիմացաբար մտածվել, թե տեսականորեն հասկացյալ բարու գործնա-
կանորեն կատարումը չի կարող դիտարկվել որպես պատմագիտության իմաստու-
թյան բաղադրատարր: Սակայն, կոնկրետորեն Խորենացու երկում եղելությունների 
իսկու թյան և տվյալ ժամանակում ու նաև այնուհետ դրա նշանակալիության վերա-
բերյալ մտորումներով, դրական գնահատմամբ ու մտքին  միահյուս` ի սրտե խնդու-
թյամբ, կամ` նշավակմամբ ու աստ ևս մտքին միահյուս` ի սրտե ավաղումով անկեղ-
ծորեն կիսվելով նախընտրելի ընթերցողի հետ, նրա պատմության ոչ սոսկ չոր մտքի 
շարադրան քում, այլ̀  սրտի հոգևոր, ջերմ զգացմունքի ու խորհուրդի և քննական մտքի 
միահյու սությամբ̀  իսկություն հայտող ու  խորհրդաբանող մտքում բովանդակյալ է 
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այդ իսկությունից բխող հորդոր` հղյալ ընթերցողին` ի կատարում տեսականորեն 
հասկացյալ բարու և պատմության բուն կոչումի:

Ա մենևին էլ իմաս տու թյուն չէ գի տե նալ մարդ կու թյան, որում և̀  հայոց, կյան քի 
է ա կան եղե լու մի ճշմար տու թյունն ու բա րին և, սա կայն, չգոր ծել մարդ կային կա րո-
ղու թյա նը մատ չե լի̀  այդ ամե նում հաս կա ցյալ այն բա րին, որ և որ պես այդ պի սին է 
մարդ կային կեն սաշ խար հին ու հենց մարդ կային ինք նու թյա նը, կյան քին, մշա կույ թին: 
Ի նչ պես և մե նա գրու թյան «Նա խա շա վի ղում» ու նաև հե տա գա շա րա դրան քում վե-
րաս մամբ ամ րագր վեց որ պես մարդ կային ան ձի բա նա կան հո գու տե սա կան ու կեն-
դա նա կան կա րո ղու թյա նը հա սու իմաս տու թյան բա նաձև̀  իմաս տու թյու նը ճշմար
տու թյան (տե սա կա նի) ու բա րու (գործ նա կա նի) հաս կա ցումն ու կա տա րումն է, 
ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: Կա րե լի է նկա տել, որ հայոց ինք նու թյան, կյան քի 
ու մշա կույ թի եղե լու մի̀  պատ ճա ռով ու նաև նշա նա կա լիու թյամբ հան դերձ, իս կու թյու-
նը հայ տող իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի միա հյուս բա ցո րոշ մա նը հե տա մուտ Խո րե-
նա ցու քննա խույզ ու գի տա կան որո նու մին, պատ մա խո հա կան մտքին, քննա հաս կա-
ցող խորհր դա ծու թյանն ու մեկ նո րոշ մա նը հա տուկ է իմաս տու թյան այս պի սի նե րըմբռ-
նում: Նրա եր կում պատ մու թյան տե սա կան գոր ծա ռույ թի հետ մեկ տեղ սկզբուն քո-
րեն շեշ տադրվում էր ժա մա նա կա կից ու նաև հե տա գա ամե նայն «ըն թեր ցա սէր»-ի և 
«ու սում նա սէր»-ի հա մար նշա նա կա լի̀  պատ մու թյան գործ նա կան գոր ծա ռույ թը, որի 
հա մար և իր բուն պատ մե լի քում Պատ մա հայ րը հե տա մուտ էր մարդ կային ինք նու-
թյան, ը նդ հա նուր կեն սա կար գի ու նաև կոնկ րե տո րեն անձ նա վո րյալ կեն սա կեր պի և 
մշա կույ թի է ա կան եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տում մեկ նո րո շել բուն հոգևո-
րու թյուն` դրան ցում մարդ կու թյա նը պի տա նի առա քի նու թյուն նե րի ու բա րե կար գու-
թյան ներ կա յու թյամբ, և, ը նդ հա կա ռա կը, ան հոգևո րու թյուն` դրան ցում մարդ կու թյա-
նը ոչնչա րար արատ նե րի, մո լու թյուն նե րի, ան բա րե կար գու թյան ու հենց ունայ նու թյան 
ներ կա յու թյամբ:

 Մարդ կային կա րո ղու թյա նը մատ չե լի իմաս տու թյան վե րո բե րյալ բա նաձևի առն չու-
թյամբ հարկ է նաև հաս կա նալ ու ամ րա գրել, որ այն ամե նը, ին չը աշ խար հի, որում 
և` մարդ կային կյան քի, ան ցյա լի եղե լու թյուն նե րում ճշմար տու թյուն ու բա րի 
է` իրենց բա րեն շա նա կու թյամբ հա վերժ հոգևո րում, որ պես այդ պի սին է նաև 
հենց ներ կա յում ու ապա գա յում: Այս սկզբուն քին հետևե լով է Խո րե նա ցին իր եր կի 
ողջ շա րա դրան քում մարդ կային այս կյան քի նախ կին ու նաև իրեն ժա մա նա կա կից 
եղե լու մի բո վան դակ տի րույ թում` մտքե րում ու տե սա կետ նե րում, խոս քե րում ու գոր-
ծե րում, է ա կա նո րեն նշա նա կա լի ու հենց հիմ նո րոշ տե սա նում ու մեկ նո ղա բար որ պես 
պատ մու թյան իմաս տու թյուն բա ցա հայ տում և այդ կերպ` իրեն նախ ընտ րե լի «ըն թեր-
ցա սէր և ուսում նա սէր» ամեն քին առ իմաս տա ցում հղում հոգևորն ու ան հոգևո րը̀  
առա քի նու թյուն ներն ու արատ նե րը և ը ստ այդմ` մարդ կանց ու հենց հայոց կյան քի կա-
տա րու մի լավ ու վատ հետևանք նե րը: Վե րոգ րյալ իմաս տու թյան բա նաձևից նկա տե-
լի է նաև, որ տե սա կան հաս կա ցու մի ու գործ նա կան կա տա րու մի զույգ կա տե գո-
րիա ներն ունի վեր սալ են և կա րող են վե րա բե րել ոչ միայն պատ մա գի տու թյու նում, այլև 
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իս կու թյուն հայ տող ամե նայն մարդ կային գի տե լի քում ու հենց գի տու թյու նում ներ կա 
իմաս տու թյան ուսում նա սի րու թյան ու բա ցո րոշ ման խնդրա կար գին, բա ցա հայ տե լով 
իմաս տու թյան` այս կերպ ևս ներ քուստ երկ բա ժա նու թյունն ու երկ միաս նու թյու նը:

10. Տաս նե րորդ. Ի նչ պես և հս տա կամ տո րեն ակ նարկ վեց նա խորդ եր կու կե տե-
րում, մարդն իր բա նա կան հո գով ճա նա չող ու գոր ծող է, և այդ կերպ` տե սա կան
ճա նա չո ղա կա նի ու կեն դա նա կանգործ նա կա նի միաս նու թյուն է ներ կա յա նում 
մարդ կային կյան քը, ուս տի և գի տու թյունն է կյան քի կոչ ված և՛ ճա նա չո ղու թյան, և՛ 
գոր ծո ղու թյան կա րի քով ու դի տա վո րու թյամբ: Ճա նա չող ու իր այդ կերպ կա յաց ման 
որո շա կի աս տի ճա նում իրե րի որ պես այդ պի սին գո յու թյան խոր է ու թյու նը̀  զո րու-
թյունն ու կար գը, «ինչ է»-ն ու «ինչ պես է»-ն բա ցա հայ տե լով և ապա` հենց ը ստ ճա-
նա չյա լի̀  ար դեն որևոր կեր պով ու չա փով նաև է աց նե լու ըն դու նակ հա սու նաց մամբ̀  
գոր ծող է գի տու թյու նը ևս: Եվ կա րե լի է ամ րա գրել, որ մարդ կային բա նա կան հո գու 
զույգ` տե սա կան ու կեն դա նա կան զո րու թյուն նե րի կա տա րու մին ան հրա ժեշտ ու մատ-
չե լի իմաս տու թյու նը, ը ստ իր այդ կո չու մի, ներ կա յա նում ու իր իս կու թյան լրու մին է 
հաս նում տե սա-իմա ցա կան և կեն սա-գործ նա կան իր բա ղա դրա տար րե րի միաս-
նու թյամբ:

Իմաստության վե րոգ րյալ բա նաձևում ասե լով` «ճշմար տու թյուն», նկա տի է 
առնվում ոչ միայն այն, ին չը ճշմար տու թյուն է հա մար վում կոնկ րետ ժա մա նա կում ու 
տե ղում իր կա յա ցած գո յու թյան (ե ղե լու թյան) վա վե րա կա նու թյամբ, ոչ սոսկ «ի րաց և 
գոր ծոց»̀  մարդ կային որո շա կի ը նտ րու թյամբ ակ տուա լա ցած գո յու թյու նը, այլև պո-
տեն ցիան, որում կա րե լի է մտա հա սու լի նել, թե «ինչ» ու «ինչ պես» ակ տուա լա ցող գո-
յու թյամբ դրանք կա րող էին լի նել մեկ այլ ը նտ րու թյամբ, կոնկ րե տո րեն` այդ «ի րաց 
և գոր ծոց» բուն կոչ մա նը հա մա պա տաս խան գո յու թյա նը հե տա մուտ կա տա-
րու մի պա րա գա յում: Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյու նում ու դրա նում կեր պա ցյալ 
ու բո վան դա կյալ պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում ճշ մար տու թյան հենց այդ կերպ 
ը մբռն մամբ է, որ նրա և՛ զուտ էմ պի րիկ պատ մու թյու նում, և՛ ար դեն ամ բող ջա կան 
պատ մա գի տու թյու նում որ պես հնա րա վոր, ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե
լի են ներ կա յա նում ու հաս կաց վում բո լոր այն խորհր դա ծու թյուն նե րը, որ և բնո րոշ-
վում են որ պես միտ քը, բա նը, գոր ծը «արժևո րող դա տո ղու թյուն ներ»̀  դրվա տող կամ 
նշա վա կող իրենց նշա նա կու թյամբ: Եվ նկա տենք, որ ժա մա նա կա կից գի տու թյու նում 
«ար ժե քային դա տո ղու թյուն նե րը» տա րան ջա տում են «գի տա կան դա տո ղու թյուն նե-
րից» (Մ. Վե բեր), ը ստ է ու թյան, չժա ռան գե լով և ուս տի̀  չու նե նա լով Խո րե նա ցու պատ-
մաիմաս տա սի րա կան մտքում ներ կա` «ի րաց ու գոր ծոց բուն կոչ մա նը հա մա պա տաս-
խան լի նե լու թյամբ կամ կա տա րու մով` դրանց իս կա կան ու անիս կա կան գո յու թյան 
որո շարկ ման» իս կը գի տա կան սկզբուն քը: Չէ՞ որ Պատ մա հոր ու նաև այլ մտա ծող նե-
րի այդ բնույ թի դա տո ղու թյուն նե րում կա րե լի է մտա հա սու լի նել, թե մարդ կային կյան-
քի «ի րաց և գոր ծոց» եղե լու թյան, ներ կա կա ցու թյան ու լի նե լիու թյան կար գի ո՞ր հնա-
րա վո րու թյունն են նրանք նկա տում, խորհր դա ծում և իրենց նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղի̀  
իմաս տու թյան ու հենց ամե նայն առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան հաս կաց ման ու 
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կե նա գործ ման սի րուն ու ջան քին հղում որ պես ար ված կամ չար ված` ան հրա ժեշտ ու 
նախ ընտ րե լի «ա նե լի քի» իս կու թյուն` մարդ կային մտքի, խոս քի ու գոր ծի կա տա րե լու-
թյուն, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: 

Մարդ կային «ճա նա չող և գոր ծող» երկ միաս նա կան բնու թյա նը և ուրեմն` նա-
խա պես տե սա կան ճա նա չո ղու թյա նը միա հյուս ներ կա են ճշմար տու թյունն ու բա-
րին, կնշա նա կի̀  և՛ այն, ին չը իր բուն կոչ մա նը հա մա պա տաս խան և-կամ ան հա մա-
պա տաս խան կոնկ րե տո րեն ակ տուա լա ցած գո յու թյան իս կու թյամբ ներ կա յա նում ու 
որո շարկ վում է որ պես «գո յու թե նա կան ճշմար տու թյուն», և՛ այն, ին չը աշ խար հի 
ու կյան քի բա րե կարգ գո յու թյան առու մով` մարդ կային բուն «ա նե լի քի» խնդրա կար-
գում ներ կա յա նում է որ պես հենց նախ ընտ րե լի ու այդ կերպ` «ն պա տա կա բա նա կան 
ճշմար տու թյուն»: Մե նա գրու թյան մեջ ար դեն աս վել է և աստ` գի տա կան ուսում նա-
սի րու թյան հայե ցա կար գային և հենց մե թո դա բա նա կան բնույ թի եզ րա կա ցու թյու նում 
ան հրա ժեշ տո րեն հարկ է կրկ նո րո շել, որ հու մա նի տար, սո ցիա լա կան և մշա կու թային 
որևէ գոյի, իրո ղու թյան և այդ թվում` «պատ մու թյան» բնու թյան կամ բուն գո յու թյան 
իս կու թյան ու այն հայ տող իմաս տի ու իմաս տու թյան բա ցա հայտ ման խնդրա կար գում 
ամ բող ջա կան «ճշմար տու թյան» մեջ «իս կու թյան»̀  ժա մա նա կա կից հեր մենև տի-
կա յում գա դա մե րյան «գո յու թե նա կան ճշմար տու թյան», հետ մեկ տեղ կա մեկ այլ բա-
ղա դրիչ ևս: Մարդ կային կյան քի հո գե-մարմ նա վոր իրո ղու թյուն նե րում հո գե կե ցույց 
ու կե նա րար է, ուս տի և պատ մա կան ու որ պես այդ պի սին` ամե նայն հու մա նի տար ու 
սո ցիա լա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար նաև է ա կան է ժա մա նա կա կից հեր մենև-
տի կա յում ձևա կերպ ված ռիկյո րյան «ն պա տա կա բա նա կան ճշմար տու թյու նը», այն 
ճշմար տու թյու նը, որով և̀  հնա րա վոր, ան հրա ժեշտ ու հենց նախ ընտ րե լի է առաջ նորդ-
վել: Նախ ընտ րե լի գո յու թյան ուղ ղոր դող նպա տա կա բա նա կան ճշմար տու թյու նը, որ և 
վե րը կոչ վեց «բա րին», ներ կա է և՛ մարդ կային կյան քի իրո ղու թյուն նե րում, և՛ պի տո-
յա բար ներ կա յու թյան է կոչ ված դրանց տե սա կան ուսում նա սի րու թյա նը և ապա` իր 
նշա նա կա լիու թյամբ̀  ներ կա յում ու ապա գա յում նաև գործ նա կան բա րե կարգ մա նը 
հե տա մուտ տե սու թյու նում ու գի տա կար գում: Նկա տենք, որ իմաս տու թյան` ճշմար
տու թյան ու բա րու գի տու թյան ու կե նա գործ ման, մեջ այս եր կու սի̀  գո յու թե նա
կան ու նպա տա կա բա նա կան ճշմար տու թյուն նե րի միա հյուս մամբ է հնա րա վոր 
«իս կու թյան» կամ «ճշմար տու թյան» կա տա րյալ լրու մին ու ամ բող ջու թյա նը 
հա սա նե լը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: Եվ ինչ պես ար դեն բա ցո րոշ վեց մե-
նա գրու թյան ողջ շա րա դրան քում, «իս կու թյան» կամ «ճշմար տու թյան» հենց այդ կերպ 
միաս նա կան հաս կա ցումն ու հաս կա ցու թյունն է առաջ նոր դում Մով սես Խո րե նա ցուն` 
պատ մու թյան, որում ու որով` հենց իմաս տու թյան իր որո նում նե րում և «Պատ մու-
թիւն Հայոց» եր կով իր պա տաս խա նում: Խո րե նա ցու պատ մա կան հե տա զո տու թյան, 
որով և ներկրթյալ̀  այս մե նա գրու թյամբ ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյան «խնդրո 
բա նը», այդ թվում` «պատ մու թյու նը» և ռելևանտ այլ ֆե նո մեն նե րը իմա ցա կան քննու-
թյան են առնվում և՛ գո յու թե նա կան, և՛ նպա տա կա բա նա կան ճշմար տու թյան` այդ երկ-
միաս նու թյամբ միայն հնա րա վոր ամ բող ջա կան ճշմար տու թյա նը, ը ստ մարդ կային 
կա րո ղու թյան, հե տա մուտ դի տա վո րու թյամբ ու կա տա րու մով: 
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Ա մե նայն հու մա նի տար և սո ցիա լա կան գի տու թյան բուն կո չումն է, որ պես 
տե սա կանճա նա չո ղա կան, բա ցա հայ տել ճշմար տու թյունն ու բա րին և, որ պես 
կեն սագործ նա կան, գոր ծել հենց բա րին և կե նա գոր ծել մարդ կային ինք նու
թյան, կյան քի ու մշա կույ թի բա րե կար գու թյուն: Քան զի ամե նայն հու մա նի տար 
ու սո ցիա լա կան գի տու թյուն և կոնկ րե տո րեն` նաև պատ մա գի տու թյու նը կյան
քի է կոչ ված մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի բա րե կար գու թյան 
կա րի քով ու դի տա վո րու թյամբ: Այ նինչ, ամե նայն հու մա նի տար, սո ցիա լա կան գի-
տու թյուն ու նաև պատ մա գի տու թյու նը ուսում նա սի րե լով մարդ կային կյան քի և մշա-
կույ թի իրո ղու թյուն ներ ու նաև դրանց գո յու թյան կար գա վո րու թյուն` քննա կան խորհր-
դա ծու թյան է առնում այդ ամե նը, առա ջին, իրենց լի նե լու թյան ստա տի կայի̀  տվյալ 
ժա մա նա կում իրենց ներ կա յու թյան ու որևոր իրե րի պա րա գա յում` միառ ժա մա նակ 
որո շա կիո րեն կա յուն գոր ծառնու թյան և, երկ րորդ, իրենց կա յաց ման կամ փո փո խու-
թյան դի նա մի կայի մեջ, այդ կերպ երկ վու թյամբ բա ցա հայ տե լով կյան քի ու մշա կույ-
թի բուն եղե լու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը և որ պես գի տե լիք ձեռք բե րե լով 
ամե նայ նի եղե լու թյան վե րա բե րյալ դեռ միայն տե սա կան ճշմար տու թյու նը: Այդ պի-
սի հե տա զո տու թյու նը, ը ստ իր հե տաքրք րու թյան, քննա կան մտա ռու թյան շրջա նակ է 
ը նդ գր կում մարդ կային կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի ու հենց նշա նա վոր իրո-
ղու թյուն նե րը և բա ցա հայ տե լով դրանց որ պի սու թյու նը̀  գի տե նում այն որ պես տե սա-
կան ճշմար տու թյուն: Գի տա կան ուսում նա սի րու թյունն իր միայն այդ չափ սահ ման վա-
ծու թյամբ սկզբուն քո րեն չի կա րող կա յաց նել և հենց չի կա յաց նում ու հա սու նաց նում 
հու մա նի տար և-կամ սո ցիա լա կան գի տու թյուն ներն ու կոնկ րե տո րեն` պատ մա գի տու-
թյու նը իրենց բուն կոչ մա նը հա մա պա տաս խան կա տա րու մի ու լի նե լու թյան լրու մին: 
Ա նհ րա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի է նաև բա ցա հայ տել ուսում նա սիր վող մարդ կային կյան-
քի ու մշա կույ թի ամե նայն իրո ղու թյուն նե րի̀  առ բա րե կար գու թյուն նշա նա կա լիու
թյու նը և այդ կերպ հենց բա րին և ուրեմն` քննու թյան առնել, թե` մարդ կային բազ-
մա բո վան դակ կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը̀  միտ քը, խոսքն ու գոր ծը, արդյոք, ադեկ վա՞տ է 
և որ չա՞փ է ադեկ վատ բա րուն ու հենց բա րե կար գու թյան կա րի քին` իր հոգևոր-բա րո-
յա կան-քա ղա քակրթա կան ամե նայն կամ որևոր մաս նա վոր առում նե րով: 

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի, մարդ կու թյան և հենց 
հայոց կյան քի և՛ նախ կին, և՛ իրեն ժա մա նա կա կից եղե լա կա նու թյու նում ամե նինչ չէ, 
որ ճշմա րիտ է ու բա րի և ուրեմն` իմաս տու թյան (բա րու և ճշմար տու թյան գի տու թյան) 
առու մով` նախ ընտ րե լի: Մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու նաև մշա կույ թի, այդ 
թվում նաև հենց «պատ մու թյուն նե րի» եղե լա կան գո յու թյու նը այլևայլ պատ ճառնե րով 
կա րող էր լի նել թյուր և թե րի իր որ պես «ինչ» գո յու թյան (պո տեն ցիայի, զո րու թյան) և 
«ինչ պես» գո յու թյան (կա յաց ման, գոր ծառնու թյան կամ նշա նա կա լիու թյան իրա գործ-
ման կար գի) մեջ: Եվ մե նա գրու թյան «Նա խա շա վի ղում» ու նաև ողջ ուսում նա սի րու-
թյու նում բա ցո րոշ վեց, որ Խո րե նա ցու եր կից մեկ նո ղա բար հայ տո րո շե լի պատ մա գի-
տա կան հայե ցա կար գում և հատ կա պես եր կի բո վան դա կու թյու նը եզե րող ու ամ փո փող 
«Ողբ»-ում գո յա վո րի, իրա դե պի թյուր ու այ լա կերպ կամ այ լա խեղ գո յու թյու նը, նրա գո-
յու թյան ճշմար տու թյան կամ որ նույնն է` իս կու թյան տե սան կյու նից, բնո րո շե լի է որ-
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պես տվյալ գոյի կամ իրա դե պի «ա նիս կա կան գո յու թյուն»̀  ի տար բե րու թյուն նրա «իս-
կա կան գո յու թյան»: Խո րե նա ցու այդ կերպ կազ մա կերպ ված հայե ցո ղա կար գով «Պատ-
մու թյուն Հայոց» եր կում հե տա զոտ վում և իրենց եղե լա կա նու թյան ու նախ ընտ րե
լիո րեն պի տո յա կան լի նե լիու թյան աս պեկտ նե րում բա ցա հայտ վում է ինչ պես պատ-
մու թյան, այն պես է լ̀  դրա բո վան դա կու թյու նը կազ մող այլևայլ ֆե նո մեն նե րի գո յու-
թյունն իրենց պո տեն ցիային ու իմա ցյալ կոչ մա նը հա մա պա տաս խա նու թյամբ̀  որ պես 
իս կա կան (ուս տի և̀  ինք նա կան, սե փա կան) կամ ան հա մա պա տաս խա նու թյամբ̀  որ-
պես անիս կա կան (ուս տի և̀  անինք նա կան) գո յու թյուն: Մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի 
իս կա կան և անիս կա կան, ապա նաև ինք նա կան և անինք նա կան գո յու թյուն տա-
րո րո շող̀  Խո րե նա ցու եր կի և՛ ողջ շա րա դրան քում, և՛ ապա` հատ կա պես եր րորդ գիրքն 
ամ փո փող «Ողբ»-ում բո վան դա կյալ հե տա զո տա կան այս հայե ցո ղա կար գը (կամ տե-
սա բա նու թյու նը) ներ քին այդ կերպ երկ վու թյան մեջ է բա ցա հայ տում թա գա վոր նե րի, 
իշ խան նե րի, վե րա կա ցու նե րի, կրո նա վոր նե րի, զո րա կան նե րի, ժո ղովր դա կան նե րի ու 
այ լոց «ինք նու թյան», «պե տու թյան», կար գա վո րու թյան, … գո յու թյու նը կյան քի բո վում, 
դրանք քննե լով իրենց գո յու թյան ճշմա րիտ պո տեն ցիայի և փաս տա ցի եղե լա կա
նու թյան տե սա կե տից հար ցա դրու թյամբ, թե` արդյո՞ք պատ մա-իմաս տա սի րա կան, 
պատ մա-հու մա նի տար կամ պատ մա-սո ցիա լա կան հե տա զո տու թյան մեջ քննու թյան 
առնվող տվյալ ֆե նո մե նը ը ստ իր կոչ ման և իր ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի գո յու թյան 
ճշմա րիտ պո տեն ցիայի է փաս տա կա նո րեն եղե լա կա նա ցել:

 Մե նա գրու թյու նում այս հար ցա դրու թյամբ խորհր դա ծող քննու թյունն իրա գործ վել 
էր նաև հենց «պատ մու թյան» նկատ մամբ, թե` պատ մու թյունն իրե նում և-կամ իրե-
նով բուն «պատմ վա ծում» ու նաև իր «պատ մու մի» կեր պում, արդյո՞ք, ը ստ իր կոչ ման 
և իր ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի գո յու թյան ճշմա րիտ պո տեն ցիայի է փաս տա կա նո-
րեն եղե լա կա նա ցել: Ը ստ այդ կերպ բա ցո րոշ վող հայե ցա կար գի, բո լոր ֆե նո մեն նե րի և 
կոնկ րե տո րեն` պատ մու թյան իս կա կան գո յու թյան, որով և̀  ինք նա կան կամ սե փա կան 
գո յու թյան մեջ է բա ցա հայտ վում դրանց գո յու թյան իմաստն ու իմաս տու թյու նը: Եվ 
հայե ցա կար գի հիմ նա րար կե տե րից մեկն էլ այն է, որ բո լոր ֆե նո մեն նե րը և կոնկ
րե տո րեն` «պատ մու թյու նը» իրենց բուն կոչ մա նը հա մա պա տաս խան` սե փա կան 
գո յու թյան մեջ կա յա նում են մի միայն իրենց գո յու թյու նում «ներ կա» և իրենց 
«ինչ» ու «ինչ պես» կա յաց ման մեջ, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, կա ցու ցյալ 
աստ վա ծային, ճշմա րիտ ու բա րի և հենց կե նա րար իմաս տու թյան շնոր հիվ, 
առանց որի̀  լոկ մատն վե լով մարդ կային ինք նա կա մու թյան պատ րան քային, 
անիս կա կան ու անինք նա կան գո յու թյան: է ա կան է նաև ամ րա գրել, որ Խո րե նա ցու 
պատ մա գի տու թյան քննա կան և հենց հեր մենև տի կա կան փոր ձա ռու թյան իս կու թյան 
հետևո ղա կան բա ցո րոշ ման հա մար սկզբուն քային ու կա տե գո րիալ նշա նա կու թյուն 
ունե ցող այս դրույթն ունի տե սա կան ու գործ նա կան կի րա ռու թյան ունի վեր սա լու թյուն:

 Հայոց Պատ մա հայ րը պատ մե լով հայոց կյան քի բա րեն շա նակ կամ չա րան շա նակ 
եղե լու թյուն ներ և այդ կերպ` ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի կա յաց ման հնա-
րա վո րու թյուն նե րում` և՛ այդ ամե նը ներ կա տա րե լա գոր ծող «լա վը», և՛ այդ ամե նը կազ-
մա լու ծող «վա տը», «ընթերցասէր»-ին և «ուսումնասէր»-ին է ավան դում, խրա տում ու 
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հոր դո րում, ի հա մե մատ իրա գործ վա ծի, հրա ժա րումն` չա րան շա նա կում ու կեն սա կոր-
ծա նում և հենց նմա նումն` բա րեն շա նա կում ու բա րե կար գում կեր պա ցյալ խոր հուրդ-
նե րի: Մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու թյուն նե րում բո վան դա կյալ 
իմաս տու թյան, որով և, ի հա մե մատ իրա գործ վա ծի, ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե-
լի ը նտ րու թյան, տե սա կե տի ու գոր ծի հնա րա վո րու թյու նը հայ տո րո շե լու խնդրա ռու-
թյամբ̀  ի՞նչ հիմ նա րար սկզբունք նե րի, որոն ցում և̀  իդե ա նե րի, հետ հա մե մա տու թյամբ 
և դրան ցով իսկ ներ կեր պա րան վա ծու թյան ու կա տա րու մի տե սա կե տից է Խո րե նա-
ցու եր կում ու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում քննու թյան առնվում հայոց կյան քի 
ամե նայն եղե լու թյուն: Պատ մա հոր եր կում հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի 
սկզբուն քային կա րիք նե րը, դրանց ի պա տաս խան` նախ նյաց ու նաև իրեն ժա մա նա-
կա կից նե րի ձգ տում նե րը, «ա նե լի քի» ը մբռ նումն ու բուն գոր ծե րը, որոն ցով և̀  ստեղծ-
ված կա ցու թյու նը, քննու թյան են առնվում ու խորհր դած վում եր կու հիմ նո րոշ իդե ա նե-
րի̀  «ար դա րու թյան» և «մար դա սի րու թյան» հետ հա մե մա տու թյամբ: 

Ինչ պես և ար դեն աս վեց Վա ղար շակ Ի մաս տու նի̀  հայոց կեն սա կար գի բա րե-
կարգ մա նը նպա տա կա մետ գոր ծու նե ու թյու նը, որում և̀  կեր պա րա նյալ ու բո վան դա-
կյալ իմաս տու թյան խոր հուրդ ները, իմա ցա հայ տող Խո րե նա ցու իմաս տա պա տու մի 
մեկ նա բա նու թյան մեջ, մարդ կանց ազ գե րի կյան քում «մար դա սի րու թյան» այս 
կամ այն չափ ը մբռն մամբ ու իրա գործ մամբ` ստեղծ վում է մարդ կային «ար դա
րու թյան» որո շա կի նոր մա տիվ հա մա կարգ: Հարկ է առա վել ճշգր տու թյամբ ամ-
րա գրել, որ մարդ կու թյան կյան քում «աստ վա ծա սի րու թյան» ու «մար դա սի րու թյան» 
որո շա կի կեր պով ու չա փով ը մբռն մամբ և եր բեմն (ու հենց հա ճախ) առա ջի նի մո-
ռաց մամբ ու երկ րոր դի̀  ոչ միշտ առա ջի նին առնչ մամբ ու ը ստ այդմ` կոր րեկ ցիայով, 
գոր ծում է բա րո յա կան կար գա վո րու թյան հա մա կարգ և ստեղծ վում «ար դա րու թյան» 
որևոր պատ կե րա ցում և դրան ցից նվազ չա փով գի տակց մամբ, որ պես մարդ կանց 
ազ գե րի, հա սա րա կու թյան հա մա տեղ կամ քի դրսևո րում, իրա վա կան օ րենք ներ 
ու կար գա վո րու թյուն: Ի նչ պես և կա րե լի է նկա տել պատ մու թյու նից, «մար դա սի րու
թյան» առա վել խո րը ը մբռն մամբ` փոխ վում է «ար դա րու թյան» պատ կե րա
ցումն ու մարդ կանց կյան քի̀  բազ մա բո վան դակ իր չա փում նե րով հան դերձ, 
կար գա վո րու թյա նը կոչ ված իրա վա կան հա մա կար գը: Ը ստ քրիս տո նե ա կան 
իմաս տու թյան, «մար դա սի րու թյունն» իր լրու մի կա տա րե լու թյանն է հաս նում` «մե կը 
մյու սին Ա ստ ծով սի րե լու» մեջ. «սի րել մարդ կանց այն պես, ինչ պես սի րեց ու ամեն քին 
պատ վի րեց Տեր Հի սուս Քրիս տոս»: Եվ մարդ կանց կյան քում «մար դա սի րու թյու նը»̀  իր 
լրու մի կա տա րե լու թյանն աճող հաս կաց ման ու կե նա գործ ման ըն թաց քով, այն հիմ նա-
րար իդե ան ու գոր ծոնն է, որ և աճեց նում ու կա տա րե լա գոր ծում է մարդ կանց կյան-
քում «տեղ գտած» կամ կա յա ցած «ար դա րու թյու նը» դե պի աստ վա ծային ար դա րու-
թյուն, դե պի ար դա րու թյան լրու մի կա տա րե լու թյուն, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: 
Մով սես Խո րե նա ցին իր պատ մու թյան մեջ ամե նայն ժա մա նակ նե րի կյան քի գոր ծե րի 
ու հենց կար գա վո րու թյան մա սին խո սե լով և Տիգ րա նի702, Վա ղար շակ Ի մաս տու նի703 

702 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 73:
703 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 117:
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ու այ լոց մա սին պատ մող դրվագ նե րում` բա ցան շա նա կո րեն և այ լուստ` նե րան շա նա-
կո րեն նշում ու նկա տել է տա լիս մարդ կային ինք նու թյու նում, կյան քում ու մշա
կույ թում կե նա գործ ման կոչ ված իմաս տու թյան` իր լրու մի կա տա րե լու թյանն 
ուղ ղոր դող ու «հա սու ցա նող» զույգ բա ղա դրա տար րե րը հայ տո րո շող̀  «մար
դա սի րու թյան» և «ար դա րու թյան» կա տե գո րիա նե րը: Ա հա վա սիկ, Խո րե նա ցու 
պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը, ը ստ է ու թյան, պատ մա հյուս վե լով «մար դա սի րու-
թյան» ու «ար դա րու թյան» հոգևոր իդե ա նե րով, մարդ կային ու կոնկ րե տո րեն` հայոց 
ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի բազ մա բո վան դակ իս կու թյու նը բա ցա հայ տող իր 
«գո յու թե նա կան» ու «ն պա տա կա բա նա կան» բա ղա դրա տար րե րը հայ տո րո շող կա տե-
գո րիա նե րով ևս ներ կա յա նում է ներ քուստ երկ բա ժան ու նաև երկ միաս նա կան որ պի-
սու թյամբ: 

11. Տասն մե կե րորդ. Աշ խար հում ու կյան քում իր ներ գոր ծուն գո յու թյու նում մարդն 
իր «ա նե լի քի» ու ողջ գոր ծու նե ու թյան` մտքի, խոս քի ու գոր ծի բո վան դակ խնդրա-
կար գում առնչ վում է «անհ րա ժեշտ» և «նախ ընտ րե լի» իմաս տու թյան հաս կաց ման 
ու գոր ծե լու սկզբուն քային կա րի քին, և հարկ է ամ րա գրել, որ մարդ կային կա րո ղու-
թյա նը հա սա նե լի ամ բող ջա կան ու մեկ-միաս նա կան իմաս տու թյունն իր լրու մի կա-
տա րե լու թյանն է հաս նում նաև իր այդ բա ղա դրիչ նե րով ու այդ կերպ ևս ներ կա յա նում 
ներ քին երկ բա ժա նու թյամբ ու երկ միաս նու թյամբ: Կա րե լի է նկա տել, որ Խո րե նա ցու 
պատ մա գի տու թյու նում «անհ րա ժեշտ» ու «նախ ընտ րե լի» զույգ կա տե գո րիա նե րով 
են քննու թյան առնվում և՛ պատ մու թյան առար կա յա կան բո վան դա կու թյու նը կազ մող 
մարդ կային կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը, և՛ այն հաս կա ցող ու մեկ նո րո շող պատ մա տե-
սու թյու նը: Նա խորդ կե տում ներ կա յաց ված քննա կան խորհր դա ծու թյամբ, ար դարև, 
հնա րա վոր է դառնում ամե նայն հու մա նի տար ու սո ցիա լա կան գի տու թյուն նե րում և 
ը նդ հան րա պես` պատ մա գի տու թյու նում ու կոնկ րե տո րեն` Խո րե նա ցու պատ մա գի-
տու թյու նում կեր պա ցյալ իմաս տու թյու նը բա ցո րո շել մարդ կային կյան քի ու մշա կույ թի 
եղե լու թյան իս կու թյու նը̀  իր իմաս տային շեր տե րի բազ մա բո վան դա կու թյամբ ու մեկ-
միաս նա կա նու թյամբ հան դերձ, ադեկ վա տո րեն հաս կա նա լու ու մեկ նո րո շե լու ըն դու-
նակ գի տա կան տե սու թյան ու հենց պատ մա տե սու թյան բա ցու թյան, հաս կա ցու թային 
ու մե թո դա կան կա ռույ ցի ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի հնա րա վո րու թյան ու իրա-
գործ ման մեջ: Այս զույգ կա տե գո րիա նե րը նաև իրենց կի րա ռու թյունն ու թա փան ցանց 
ներ կա յու թյունն են նկա տել տա լիս նա խորդ որոշ կե տե րում բա ցո րոշ ված զույգ կա տե-
գո րիա նե րով հայ տո րոշ վող իմաս տու թյան բա ղա դրա տար րե րում: Պատ մա գի տու թյան 
իմաս տու թյու նը ներ կա յա նա լով որ պես վե րոն շյալ եր րորդ կե տում` ուսում նա սիր վող 
«կյան քի ու մշա կույ թի իրո ղու թյուն նե րի» և «պատ մա տե սու թյան», չոր րոր դում` «հո-
գու» և «մարմ նի» հա մար նշա նա կա լի̀  «հո գե կե ցույց» ու «կե նա րար», վե ցե րոր դում` 
«պատ մու թյուն» գոյի և դրա «գո յու թյան», յո թե րոր դում` «պատմ վող բո վան դա կու-
թյան» և «պատ մու մի կեր պի», ութե րոր դում` «տե սա կա նի ու գործ նա կա նի» ու որ պես 
այդ պի սին` «ճշմար տու թյան ու բա րու», ին նե րոր դում` տե սա կա նո րեն «հաս կաց ման» 
և գործ նա կա նո րեն «կա տա րու մի» զու գա բա ժան ու երկ միաս նա կան իմաս տու թյան 
խոր հուրդ ներ, հարկ է սկզբուն քո րեն ուսում նա սի րել «անհ րա ժեշ տու թյան ու նախ
ընտ րե լիու թյան»̀  նույն պես զույգ կա տե գո րիա նե րով հայ տո րոշ վող իր բա ղա դրիչ-
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նե րով, որոն ցում և նշ վող տե սան կյուն նե րով: Այս պի սով, հու մա նի տար, սո ցիա լա կան 
գի տու թյան ու աստ` կոնկ րե տո րեն պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը հնա րա վոր է 
դառնում բա ցո րո շել այդ կերպ ևս ներ քուստ երկ բա ժան ու հենց երկ միաս նա կան իր 
ներ կա յու թյամբ մար դուն:

12. Տաս ներ կուե րորդ. Մե նա գրու թյու նում Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու-
թյան իմաս տու թյու նը ներ կա յա նում ու մեկ նո րոշ վում է նաև բա նա կան հո գու զույգ 
կա րո ղու թյուն նե րով` հա վա տով ու մտքով միայն հա սու ու իմա նա լի իս կու թյուն նե րը 
հայ տող իմաստ նե րով, որոն ցում և̀  իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րով ներ քուստ երկ բա-
ժա նու թյամբ ու երկ միաս նու թյամբ: Ի նչ պի սի՞ն է իր այդ բա ղա դրա տար րե րով երկ բա-
ժան ու երկ միաս նա կան` պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը, և ի՞նչ որ պի սու թյամբ է 
այն հայ տո րո շում ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` Խո րե նա ցու հայոց 
պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը:

 Հեր մենև տի կա կան մե թո դա բա նու թյամբ իրա կա նաց ված սույն ուսում նա սի րու-
թյան բազ մա բո վան դակ և ամ բող ջա կան դի տա վո րու թյան ու կա տա րու մի ողջ հա մա-
լի րով մեկ նո րոշ վեց, որ Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյու նում պատ մու թյան գո յու թյու
նը, ը ստ իր կոչ ման և դրան ադեկ վատ իր կա տա րու մի իս կու թյան, ասել է թե` 
իր իս կա կան գո յու թյամբ, սկզբուն քո րեն հոգևոր է: Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ աս վա ծը: 
Աստ` էական է ամրագրել, որ պատ մու թյան գո յու թյու նը որ պես հոգևոր բնո րո շող այս 
բա նաձևում բո վան դա կյալ իմաստն ու իմաս տու թյան խոր հուր դը ներ կա յա նում է հա
վա տի ու մտքի ճշմար տու թյուն նե րի միա հյու սու թյամբ: Նրա բո վան դա կու թյա նը 
հա տուկ է ոչ միայն պատ մա կան ու բա նա սի րա կան` ուղ ղա կի ու բա ռա ցի նշա նա կու-
թյուն, այլև հենց իր բուն իմաս տով հոգևոր նշա նա կա լիու թյուն` ուղ ղա բա նու թյամբ 
կամ այ լա բա նու թյամբ հայտ նա ցույց իմաս տու թյան խո րին խոր հուրդ ներ, որ և իմա-
նա լի են կամ հա վա տով, կամ մտքով, կամ եր կուս տեք մաս նա կից ու մի մյանց փոխ-
ներ գոր ծուն միա հյու սու թյամբ̀  հա վա տա ցյալ մտքով և մտքով լու սա վո րյալ ու սնո-
տիու թյուն նե րից զերծ հա վա տով: Եվ հարկ է նկա տի ունե նալ, որ ուղ ղա կի ու բա ռա ցի 
նշա նա կու թյու նը ևս ոչ-նյու թե ղեն իրո ղու թյուն է` եղե լու թյան իս կու թյուն հայ տող զուտ 
իմաստ և այդ առու մով` սկզբուն քո րեն հոգևոր, որ և մարդ կային բա նա կան հո գուն 
իմա նա լի է նույն պես կամ հա վա տով, կամ մտքով, կամ հա վա տի ու մտքի փոխ ներ-
գոր ծուն միաս նու թյամբ: Ար դարև, Պատ մա հոր եր կի հա մա հյուս ված քում բուն շա րա-
դրան քին ներ կա պակց ված հյուս մամբ̀  մտքին իմա նա լի իրո ղու թյուն նե րի իս կու
թյու նը հայ տող իմաստ նե րի, որոն ցում և` իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի, հետ 
մեկ տեղ̀  ամե նուր իրենց հա մա ներ կա յու թյունն ունեն հա վա տի բա զում իրո ղու
թյուն նե րի իս կու թյու նը հայ տող իմաստ ներ ու իմաս տու թյան խոր հուրդ ներ: 

Խո րե նա ցու եր կում գրին «ի պահ» և «ու սում նա սէր» ըն թեր ցա սե րի հաս կաց մա-
նը հայտ նե լու հնա րա վոր̀  հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե-
լու մի իս կու թյունն ու այն հայ տող իմաս տը բազ մա բո վան դակ են: Նշա նա կա-
լի ասե լի քը նրա պատ մու թյու նը̀  պատմ վող իմաս տի բազ մա բո վան դա կու թյան 
մեկմիաս նա կա նու թյամբ, ի հայտ է բե րում` մարդ կային սե ռի փոր ձա ռու թյան, 
ներկրթու թյան ու կե նա գործ ման կա րո ղու թյա նը հա սա նե լու թյան չա փով` տե սա կան 
ու գործ նա կան աստ վա ծային իմաս տու թյուն իրե նում բո վան դա կող «խորհր դա վոր 
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պատ մու թյուն»: Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան ուս մուն քը ներ կա յա նում է որ-
պես «տե սա կան ու գործ նա կան իմաս տու թյան» իդե այի դի տա վո րու թյունն ու ը ստ 
այդմ` կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը կե նա գոր ծող քրիս տո նե ա կան կուռ պատ մա-
գի տա կան հայե ցա կարգ, որում միա հյու սու թյամբ̀  և՛ պատ մա տե սու թյուն, և՛ պատ-
մա փի լի սո փա յու թյուն: Նրա «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կը քրիս տո նե ա կան աստ վա
ծա բա նու թյան սկզբունք նե րի հա մա ձայն հյուս ված պատ մու թյուն է: Եվ այս 
առն չու թյամբ հարկ է նկա տի ունե նալ, որ ը ստ քրիս տո նե ա կան վար դա պե տու թյան, 
մարդ կային բա նա կան հո գին հա վա տի ու մտքի կա րո ղու թյուն նե րով է հա սու դառնում 
իմաս տու թյան: Եվ կա րե լի է ամ րա գրել, որ մարդ կային բա նա կան հո գուն հա սու 
հա վա տի ճշմար տու թյուն նե րի և իս կա կան գի տու թյան միջև չկա և ոչ մի հա
կա սու թյուն, այլ̀  միայն խա ղա ղու թյուն ու ներ քին միու թյուն: Ի սկ հա վա տի 
ճշմար տու թյուն նե րի ու մտքի ճշմար տու թյուն նե րի փոխլ րաց չա կան միա հյու սու թյամբ 
մարդ կային կա րո ղու թյա նը բա ցա հայտ վում ու ներ կա յա նում է մեկ-միաս նա կան 
իմաս տու թյուն: 

Ք րիս տո նե ա կան փի լի սո փա յու թյու նը, որում և̀  նրա կա տա րու մի պսա կը̀  քրիս տո-
նե ա կան աստ վա ծա բա նու թյու նը, լու սա դրում է քննա կան խորհր դա ծու թյամբ առա ջա-
դրյալ հար ցա դրու թյան ուղիով «ի մաս տի որո նու մին» ի պա տաս խան մտա հայեց վող 
այն ամ բող ջա կան «ի մաս տային տե սա դաշ տը», որում և̀  հնա րա վոր է դառնում բա-
ցո րո շել պատ մու թյան գո յու թյու նը որ պես «հոգևոր» բնո րո շող բա նաձևը: Ա հա վա սիկ, 
պատ մու թյան գո յու թյան այդ կերպ բա ցո րոշ մա նը հե տա մուտ` «հա վա տի ճշմար տու
թյան» հետ միա հյուս վող և հենց հա մալ րող «մտքի ճշմար տու թյան» խոր հուր դով 
կա րող ենք ասել, որ պատ մու թյան գո յու թյու նը հոգևոր է` նախ նա կան ու առաջ նային 
հենց այն իմաս տով, որ պատ մու թյու նը զուտ միտք է: Պատ մու թյան բնու թյու նը բա-
ցո րո շե լի է մտքի բնու թյան շրջա նակ նե րում: Մտ քի, որ պես սե ռի, տե սակ նե րի մեջ է 
որո շարկ վում պատ մու թյան բնու թյու նը: Պատ մու թյան ամ բող ջա կան ու բո վան դակ 
կա տա րու մը̀  դի տա վո րու թյու նը և ը ստ այդմ` կեր պա րա նողն ու բուն իրա գոր ծու մը 
միտք է: Այս առու մով ևս պատ մու թյու նը գի տու թյուն է և ոչ ար վեստ, քան զի պատ մու-
թյան կրո ղը միտքն է, այլ ոչ թե ապա կա նա ցու̀  մաշ վե լու, քայ քայ վե լու ու ոչն չա նա լու 
են թա կա նյու թե ղե նը, ինչ պես ար վես տի պա րա գա յում:

 Պատ մու թյու նը եղե լու թյուն նե րի իս կու թյու նը հաս կա նա լու և մեկ նո ղա բար այ լոց 
ևս այն ներ կա յաց նե լու ուղ ղորդ ված պատ մո ղա կան միտք է: Կա րե լի է ամ րա գրել, 
որ պատ մու թյու նը եղե լու թյուն նե րի իմաս տի և այս առու մով` ոգե ղե նի գրա
կերպ ար ձա նա գրու թյուն է և հաս կաց ման ձգ տող յու րա քան չյուր ըն թեր ցո ղին 
իր հղվա ծու թյամբ` այդ իմաս տի ևկամ իմաս տու թյան ներ կա յու թյան հնա րա
վո րու թյան մեջ պա հյալ միտք: Պատ մու թյու նը կյան քի հո գե-մարմ նա վոր ոլոր տում 
որ պես պատ մա սա ցու թյուն և-կամ պատ մա գրու թյուն մարմ նա վոր ված ներ կա յու թյան 
կեր պից` հաս կաց մամբ ձեր բա զատ վում է ֆի զի կա կան` օ դահնչյու նային ու գրան շային 
իր զգեց վա ծու թյու նից, ուս տի և սոսկ ֆի զի կա կան բնու թյան մեջ իր գո յա կա նու թյան 
ը մբռ նու մից: Հաս կաց մամբ̀  պատ մու թյու նը բնու թյամբ ան նյու թա կան մարդ կային հո-
գուն և մտքին ներ կա յա նում է ար դեն նույն պես ան նյու թա կան իր գո յա կեր պու թյամբ̀  
որ պես զուտ իմաստ, ուս տի և̀  հոգևո րու թյուն: Ի հար կե, աշ խար հում և ժա մա նա կա-
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կից սո ցիա լա կան, մշա կու թային կյան քում պատ մու թյու նը որ պես պատ մա սա ցու թյուն 
կամ պատ մա գրու թյուն` խոսք կամ գիր, կա յա նում է իր ֆի զի կա կան` հնչյու նային 
կամ գրան շային գո յա կա նու թյան բո լոր բա ղա դրիչ նե րով, սա կայն պատ մու թյան 
բուն է ու թյու նը` պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան ճշմար տու թյու նը, 
հոգևոր է: Գրով ար ձա նա գրյալ̀  թղ թյա, մա գա ղա թյա, քա րե կամ այլ նյու թա կա նա-
ցա ծու թյամբ հան դերձ, պատ մու թյունն իր գո յու թյան կոչ մամբ ու ը ստ այդմ` իր 
ներ կա յությամբ, որ և կն շա նա կի̀  կոչ մա նը հա մա պա տաս խան իր իս կու թյամբ` 
հոգևոր է:

Այս առն չու թյամբ, որ պես մեկ այլ հիմ նօ րի նակ, նկա տենք, որ թեև մարդ կային ան ձը հո
գու ու մարմ նի միա վո րու թյուն է, այ նուա մե նայ նիվ, հո գեմարմ նա վոր իր բնու թյամբ 
հան դերձ` նրա է ու թյու նը, այ սու և` նրան որ պես մարդ է աց նող առանձ նա հատ կու թյուն
նե րը հոգևոր են: Դա վիթ Ան հաղ թի «Սահ մանք իմաս տա սի րու թեան» աշ խա տու թյու նում մար-
դու բնու թյու նը բա ցա հայ տող սահ մա նման մեջ` «մար դը կեն դա նի է` բա նա կան, մահ կա նա ցու, 
մտա ծե լու և հան ճա րի ըն դու նակ»704, բո լոր բաղ կա ցու ցիչ զա նա զա նու թյուն նե րը հոգևոր են, 
բա ցի «մահ կա նա ցու» լի նե լու առանձ նա հատ կու թյու նից, որն ը ստ քրիս տո նե ա կան իմաս տա սի-
րու թյան` մեղ քի հետևան քով է մար դուն վի ճակ ված, հո գու և մարմ նի կապ վա ծու թյամբ̀  ան ձի 
միառ ժա մա նակ կեն դա նու թյուն և հե տայ նու̀  հո գու մարմ նից բա ժան մամբ̀  մա հա ցու թյուն նշա-
նա կե լով: Մարդ կային ան ձի վե րա բե րու թյամբ չի աս վում, թե զուտ հոգևոր է ու թյուն է, ինչ պես 
այդ աս վում է Ա ստ ծո և հրեշ տակ նե րի նկատ մամբ: Սա կայն հարկ է ասել, որ այս րաշ խար հում 
ու հենց այս կյան քում մար դու բնու թյան հո գե-մարմ նա վո րու թյունն ամենևին էլ իս կու թյու նից չի 
զեր ծա նում այն միտ քը, թե` մար դը հոգևոր է ակ է, և նրա հոգևոր է ու թյունն է նրան դարձ նում ու 
ճա նա չել տա լիս որ պես մարդ: Ի սկ եթե չկա ար դեն այդ հոգևոր է ու թյու նը, ապա չկա նաև հենց 
ին քը̀  մար դը: Ը ստ Դա վիթ Ան հաղ թի, մե ռած մարդն այլևս մարդ չէ, քան զի չու նի իրեն մարդ 
դարձ նող է ու թյու նը, այլևս չու նի մար դու հատ կու թյու նը: «…Ա հա ասեմք մե ռե ալ մարդ, և ոչ կա-
րեմք առանձ նա բար ասել, թե մարդ է, վասն զի ոչ ունի զհատ կու թիւնս մար դոյ, քան զի ոչ շն չա-
ւոր է և ոչ զգա յա կան»705: 

Պատ մու թյան նյու թե ղե նո րեն ար ձա նա գրու թյու նը և այդ կերպ` մտայի նի, իմաս տի և հենց 
ոգե ղե նի ներ կա յու թյան մո դուսն այս րաշ խար հում ու այս կյան քում` մարդ կային ըն կալ մանն 
ու հա ղոր դակ ցու թյա նը մատ չե լիու թյամբ, ամենևին էլ չի զեր ծա նում պատ մու թյու նը իր իս կը 
հոգևոր է ու թյու նից: Նույն այս առն չու թյամբ նկա տենք, որ քա հա նա յա կան գոր ծու նե ու թյունն 
ան գամ, իր̀  լիո վին հոգևոր նա խա տե սու թյամբ ու լի նե լու թյամբ հան դերձ, բո լոր իր բա ղա-
դրիչ նե րում ունի ֆի զի կա կան տար րը. խա չը կամ ձեռքն է դրվում մարդ կանց գլ խին ու աս վում 
աղոթք, և պա տա րա գին` նշ խարն ու գի նին է, որ ը ստ տե րու նա կան խոս քի706, աղոթք նե րով ու 
Ա ստ ծո շնոր հով դառնում է Քրիս տո սի մար մինն ու արյու նը, որը Նրա կող մից` մար դա սի րա-
բար ու ինք նա հո ժար, պա տա րագ վում (զո հա բեր վում) է «ի քա ւու թիւն եւ թո ղու թիւն մե ղաց» և «ի 
փրկու թիւն բազ մաց»:

 Մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու մի հաս կաց մամբ 
ու մեկ նո ղա բար շա րադր մամբ` ծն վում և մարդ կային կյան քում իր ներ կա յու

704 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. 
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 40, 44, 75:
705 Նույն տեղում, էջ 76:
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թյունն է ունե նում պատ մու թյու նը: Բա նո րո շող (разумевающим) հաս կաց մամբ 
ու մեկ նո րո շող շա րադր մամբ ծնունդ առնե լով աշ խար հի միաս նա կան ան ցու դար ձի, 
որում և̀  մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի բուն ու է ա կան իրա դար ձու-
թյան ու ներ կա յու թյան և այդ կերպ իսկ նշա նա կա լի եղե լու մից, ը ստ է ու թյան, պատ
մու թյու նը հաս կաց մամբ ոգե ղե նա նում է, և հենց հաս կաց մամբ վե րած վե
լով զուտ իմաս տի ու իմաս տու թյան, պատ մու թյու նը վե րա հաս տատ վում է իր 
ոգե ղեն բնու թյան մեջ: Կա րե լի է նաև ասել հա կա ռա կը̀  պատ մու թյու նը որ պես 
այդ պի սին, իմաս տի ոչ նյու թե ղեն, այլ̀  իս կը ոգե ղեն իր այդ բնու թյամբ է, որ հնա րա-
վո րու թյուն է ըն ձե ռում մարդ կային իմա ցա կան կա րո ղու թյա նը̀  հաս կաց վել ու մեկ-
նա բան վել որ պես իս կու թյու նը հայ տող̀  նույ նո րո շե լի ու կրկ նո րո շե լի իմաստ, ուս տի 
և մարդ կային հո գուն իմա նա լի ստույգ և ը նդ հա նուր գի տե լիք` գի տու թյուն: Պատ-
մու թյու նը նախ կի նում կեն սա կերպ ված և մարդ կանց ինք նու թյան ու կյան քի հոգևոր 
կեն դա նու թյամբ գո յու թյան հա մար կե նա րա րու թյան առու մով` է ա կան իմաս տի 
ու ոգե ղե նի հա ղոր դու թյան դի տա վո րու թյամբ, ապա և̀  գրով ար ձա նա գրու թյան ու 
պահ պա նու թյան ան հրա ժեշտ կա տա րու մով, այդ իսկ իմաս տի ու իմաս տու թյան խոր-
հուր դի հա մա ռոտ բա ցա հայ տու թյուն է:

 Պատ մու թյունն ը ստ ին քյան կա յաց նող ու նաև հենց կա յաց ման ճշմար տու թյու նը, 
իմա` բուն իմաս տու թյունն ու մարդ կային կա րո ղու թյա նը մատ չե լի նրա ներ կա յու թյու-
նը հոգևոր է, և նրա իս կա կան ար դյունք նե րը «գր վում» են մարդ կանց ողջ նե րաշ-
խար հում: Պատ մու թյան` որ պես մարդ կային հոգևոր գոր ծու նե ու թյան տե սա կի 
և հենց գի տու թյան բուն նպա տակն ու իս կու թյու նը, ճշմա րիտ ու կա տա րյալ 
ար դյունք նե րը` մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի է ա կա նո
րեն նշա նա կա լի եղե լու մից ամե նայն իմաս տու թյան` ճշմար տու թյան ու բա րու, 
հաս կաց ման ու կե նա գործ ման հնա րա վոր պտուղ ներն են ըն թեր ցող ան ձանց` 
ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի կյան քում: Ի սկ ճշմար տու թյան և բա րու 
հաս կա ցումն ու իրա գոր ծու մը̀  ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, ինչ պես և հա կիրճ բա-
նաձև մամբ աս վեց սույն խո րա գրին ներ քոգ րյալ բնա բա նում, մարդ կային ան ձին ու ողջ 
մարդ կու թյա նը, կյան քին ու մշա կույ թին հա սա նե լի իմաս տու թյունն է: Ը ստ Մով սես 
Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան ու պատ մա փի լի սո փա յա կան հայե ցա կար գի, պատ մու-
թյու նում բո վան դա կյալ տե սա կան ու գործ նա կան իմաս տու թյու նը ան հրա ժեշտ ու 
նախ ընտ րե լի պի տո յու թյամբ հո գե կե ցույց ու կե նա րար իր զո րու թյան ներ կա յու թյունն 
է հաս տա տում ներ քի նում` «մարդ կային ինք նու թյու նում» և այդ կերպ իր «ներ քին» 
կա յաց ման հե նա դրու թյամբ̀  ար դյու նա վոր վում նաև «ար տա քի նում»̀  «ընդ հա նուր 
կեն սա կար գում» ու կոնկ րե տո րեն անձ նա վո րյալ «կեն սա կեր պում»: Ա հա վա-
սիկ, նրա «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում և դրա նում բո վան դա կյալ պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գում հայոց պատ մու թյան իս կու թյու նը ներ կա յա նում է որ պես հայոց 
ինք նու թյան, կեն սա կեր պի կար գա վո րու թյան ու կյան քի գոր ծե րի բո վան դակ 
եղե լու թյու նում` կոնկ րետ ժա մա նա կում ու տե ղում կե նա գոր ծյալ, առինք նող և 
իր ներ կա յում ու ապա գա յում ևս նախ ընտ րե լի իմաս տու թյան, «մարդ կու թյանն 
ամե նայն պի տա նի» հոգևորության` առա քի նու թյուն նե րի, բա րե մաս նու թյուն
նե րի ու բա րե կար գու թյուն նե րի, մեկ նո ղա բար բա ցո րո շում: Եվ ինչ պես ար դեն 
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մե նա գրու թյան եր րոդ գլ խի «Պատ մա կան գո յա վո րը…» են թա վեր նա գրում ու նաև կից 
գիտամեկնության օրինակներում բա ցա հայտ վեց ու ամ րագր վեց և աստ` եզ րա կա-
ցու թյու նում ևս հարկ է հաս տա տա գրել, նրա պատ մու թյու նում ներ կա է առա քի նու
թյուն նե րով կար գա վոր ինք նու թյան` «ներ քի նի» և ը նդ հա նուր կեն սա կար գի ու 
անձ նա վո րյալ կեն սա կեր պի̀  «ար տա քի նի» ներ գոր ծու նո րեն ազ դե ցիկ պատ
ճա ռահետևան քային փոխ հա րա բե րակ ցու թյամբ ու ան մի ջա կան կա պով ներ
կա տա րե լա գործ վող հոգևորքա ղա քակրթա կան ու բա րո յա կան, ան հրա ժեշտ 
ու նախ ընտ րե լի կեն սա գո յու թյունն իմաս տա սի րող ու հայ տո րո շող̀  իրե նում բո
վան դա կյալ հոգևո րու թյամբ զար մա նա լիո րեն իմաս տուն ու օ րի նա կե լի հայե
ցա կարգ: Այս կերպ` նրա պատ մա տե սու թյունն ու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը 
բա ցա հայտ վում է որ պես իմաս տա սի րող պատ մա գի տու թյուն: 

Իր պատ մա կան եր կում Պատ մա հայ րը իմաս տա սի րում է առա քի նու թյուն նե րը` 
աստ վա ծայի նը մար դու ինք նու թյու նում ու կյան քում, որոն ցով և մար դը նմա
նյալ է Ա ստ ծուն, ը ստ արար չու թյան խոր հուր դի: Նրա պատ մա գի տա կան հայե-
ցա կար գի այս կերպ իմաս տա սի րող բնույ թից իմա նա լի է նաև նույն այդ պատ մա գի-
տու թյան աստ վա ծա բա նող առանձ նա հատ կու թյու նը: Հայտ նի է նաև, որ Պատ մա-
հոր ժա մա նա կաշրջա նում իմաս տա սի րու թյունն իրե նում նե րա ռում էր աստ վա ծա բա-
նու թյու նը: Ը ստ պլա տո նյան ու արիս տո տե լյան ավան դու թյու նից ժա ռան գյալ ու Խո-
րե նա ցու ժա մա նա կաշրջա նում հայտ նի իմաս տա սի րու թյան հայե ցա կե տի, տե սա կան 
իմաս տա սի րու թյան եռա մաս նու թյան վե րին մասն ու պսակն է հան դի սա նում աստ վա-
ծա բա նու թյու նը:

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան, որում և̀  բո վան դա կյալ իմաս տու թյան 
ուսում նա սի րու թյա նը նպա տա կա մետ մեր խորհր դա ծու թյուն ներն ի մի բե րե լով` կա-
րող ենք եզ րա կաց նել, որ մարդ կային կյան քի իրո ղու թյուն նե րում հե տա զո տե
լով մարդ կայի նը` Պատ մա հայ րը մար դա բա նում է և այդ նույն մարդ կայի նում 
ուսում նա սի րե լով ու ըն թեր ցո ղին բա ցա հայ տե լով աստ վա ծայի նը` աստ վա ծա
բա նում: Նրա պատ մու թյան ուս մուն քը և ուրեմն` պատ մա գի տու թյան իմաս տու թյու նը 
ներ կա յա նում է ներ քին երկ բա ժա նու թյամբ ու երկ միաս նու թյամբ̀  իր պատ մու թյու նում 
ուսում նա սիր վող զուտ մարդ կային իրո ղու թյուն նե րում` մարդ կայի նը մար դա
բա նող և աստ վա ծայի նը աստ վա ծա բա նող պատ մա գի տու թյուն: 

Պատմության ներկայությունը և ուրեմն «պատմվածը»̀  ամենայն հասկացման 
ձգտողին իր «հղվածությամբ» ու «պատմվողը»̀  արդեն հենց «ներկայակցությամբ»̀  
մեկնորոշվելով որպես իմաստության ներկայություն, հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ-
նում հաս կա նալ, որ պատ մու թյան բուն կո չումն ու իս կու թյու նը կյան քի նախ կին ու 
նաև ներ կա եղե լու մից` հո գե կե ցույց ու կե նա րար իմաս տու թյան, բա րի գոր ծե րում 
քա ջա րիու թյան և ամե նայն առա քի նու թյան, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, կա տա-
րե լա գործ վող ու կա տա րյալ ներկրթու թյան ու կե նա գործ ման հա մայն հնա րա-
վոր պտուղ ներն են ըն թեր ցա սեր ու իմաս տու թյան ուսում նա սեր բո լոր ան ձանց հոգու 
խորքում, սր տի խորհուրդներում, մտքե րում ու տեսակետներում, խոս քե րում ու գոր ծե-
րում, բա րո յա կան, որ և̀  աստ վա ծա սեր ու մար դա սեր, զգաց մունք նե րում ու իդե ա նե-
րում և ը ստ այդմ` այ լի (ո ղջ բնաշ խար հի) ու այ լոց (մարդ կանց) հետ հա մա կե ցու թյամբ 
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իրա կա նա ցող հոգևոր կեն սա կեր պի դի տա վո րու թյան, կեր պա րա նու մի ու կա տա րու մի 
մեջ: Ի սկ ըն թեր ցա սեր ու իմաս տու թյան ուսում նա սեր, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան` 
ուսյալ ու կիրթ և այն կե նա գոր ծել ձգ տող հո գի ներ կա րող են լի նել և հա ջո ղու թյամբ 
լի նում են միայն չար ու ան բա րի մո լու թյուն նե րից և բա րի կար ծե ցյալ մո լու թյուն
նե րի չա փա զան ցու թյուն նե րից «հո գով աղ քատ նե րը»̀  տե սա կան ու գործ նա
կան իմաս տու թյան կա րի քա վոր նե րը, որոնք և իրենց ինք նա հաս կաց ման մեջ 
հա սու են իրենց ինք նու թյու նում ու կեն սա կեր պում իմաս տու թյան կա րի քա վո
րու թյան, որո նե լով ու գտա նե լով այդ իմաս տու թյու նը մարդ կու թյան պատ մու
թյան` իրենց կյան քին միաս նա ցող ու նաև հենց իրեն միաս նաց նող հոգևոր 
ներ կա յու թյու նում:

3. Պատմության սահմանումները

«Սահ ման է բան կար ճա ռոտ, յայտ նիչ բնու
թե ան են թա կայ իրի»:

 Դա ւիթ Ա նյաղթ707

1. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի և ը ստ այդմ` նաև 
ը նդ հան րա պես պատ մու թյան բնու թյան ևկամ պատ մու թյան ու, մաս նա վո րա
պես, հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը հայ տող 
իմաս տի, որում և` իմաս տու թյան բա ցա հայտ ման խնդրա կար գի լուծ մա նը հե-
տա մուտ լի նե լով, ինչ պես ար դեն ակ նարկ վեց, է ա կան է, որ պես սույն հա տո րի բո լո-
րում, բա ցա հայտ ված է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի միա տեղ ու միա գու մար 
ժո ղով մամբ և այդ կերպ` իր մեկ-միաս նա կան ամ բող ջու թյամբ, որ պես եզ րա կա ցու-
թյուն, նաև բա ցո րոշ ձևա կեր պել պատ մու թյան սահ մա նու մ, ը ստ նրա հայե ցա կար-
գի:  Ար դարև, պատ մու թյան խնդրա կար գի լու ծումն իր լրու մին կա րող է հա սա նել, եթե 
պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը բաղ կաց նող է ա կան առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րի մեկ տեղ մամբ բա ցա հայ տե լով «պատ մու թյան» ներ կա յու թյու նը, նաև բա ցո-
րոշ ձևա կերպ վի պատ մու թյան սահ մա նու մը, ը ստ Խո րե նա ցու հայե ցա կար գի: Ին չո՞ւ: 
Քան զի հաս կա նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել «պատ մու թյան» որ պես այդ պի սին 
գո յու թյան իս կու թյու նը, կն շա նա կի, որ պես այդ ամե նի կա տա րում ու մտքի բա-
նաձևային ամ րա գրում, սահ ման մամբ բա ցա հայ տել «պատ մու թյան» բնու թյու նը` 
սահ մա նու մի բա նաձևումն իրա գոր ծե լով նրա բո վան դա կու թյան ման րա մասն մեկ նու-
թյամբ հան դերձ: 

Իսկ ին չո՞ւ է ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի̀  սահ մա նել պատ մու թյու նը: Դա վիթ Ան-
հաղ թը գրում է. «ե թե կա մի ոք յա ղագս իրի ուրուք ճշմար տա բար խոր հել և մտա ծել, 
պարտ է նախ գի տել զնո րին իրի բնու թիւնն, այ սինքն` զսահ մանն»708: Քան զի «սահ-

707 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. 
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 40:
708 «Եթե կամենում է մի ոք որևէ իրի (իրողության) մասին ճշմարտաբար խորհել և մտածել, պար-
տավոր է նախ գիտենալ այդ իրի բնությունը, այսինքն` սահմանումը» (Դաւիթ Անյաղթ, Սահ մանք 
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ման է բան կար ճա ռոտ, յայտ նիչ բնու թե ան են թա կայ իրի»709: Այս պի սով, ոււ սում նա-
սի րու թյան են թա կա «պատ մու թյուն» գո յա վո րի գո յու թյան իս կու թյան վե րա բե րյալ 
ամե նայն խորհր դա ծու թյուն ի մի բե րող ու կար ճա ռոտ բա նաձև մամբ պատ մու թյան 
բնու թյու նը բա ցա հայ տող միտ քը «պատ մու թյան» սահ մա նումն է: Պատ մու թյան իս-
կու թյան բա ցո րոշ ման ուղ ղու թյամբ քննո ղա կան որո նու մի և հաս կաց ման ձգ տող 
խորհր դա ծու թյուն նե րի առա ջի կա հարցն, այս պի սով, վե րա բե րում է պատ մու թյան 
սահ մա նմանն ու ման րա մասն մեկ նա բա նու թյա նը, որում և̀  պատ մու թյան բնու թյան 
բա ցա հայտ մա նը:

Ի սկ ինչ պի սի՞ հար ցա դրու թյան կար գով կա րե լի է բա ցա հայ տել պատ մու թյան 
բնու թյու նը, նույնն է թե` պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը:  Ինչ-
պես և աս վեց նե րա ծու թյու նում ու իրա գործ վեց եր կի ողջ շա րա դրան քում, հնա րա վոր 
ու նախ ընտ րե լի է որո նու մի խնդրա կար գը և ուղին կազ մա կեր պել, խորհր դա ծու թյունն 
ուղ ղոր դե լով ը ստ «իս կու թյան հեր մենև տի կայի» ու նրա ներ կա տա րե լա գործ մամբ̀  
հենց «ի մաս տու թյան հեր մենև տի կայի» մե թո դա բա նա կան հայե ցա կար գի և Դա վիթ 
Ան հաղ թի̀  ամե նայն գո յա վո րի, այդ թվում` նաև «ի մաս տա սի րու թյան», «պատ մու-
թյան» կամ որևի ցե այլ գի տու թյան վե րա բե րյալ չորս հար ցե րով` «գո յու թյուն ունի՞ 
արդյոք», «ի՞նչ է», «ինչ պի սի՞ ինչ է», «ին չի՞ հա մար է »710 և մեկ այլ ևս հիմ նո րոշ հար-
ցով, թե` «ինչ պի սի՞ն է գո յու թյու նը̀  պո տեն ցիան և իրա գործ վա ծու թյու նը, այդ գո յա վո-
րի», այ սինքն` ինչ պի սի՞ն է գո յու թյան այն մո դու սը, որ և սկզբուն քո րեն հա տուկ է այդ 
գո յա վո րին (ա ստ` պատ մու թյա նը) և իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան ու սկզբուն քո-
րեն սե փա կան գո յու թյան իս կու թյամբ թե՞ անիս կու թյամբ է այդ գո յա վո րի գո յու թյունն 
իրա գործ վել քննու թյան առնվող օ րի նա կում` Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա հայե ցո ղու-
թյու նում ու հենց «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում:

 Մե նա գրու թյան ամ փո փիչ ար դյուն քում պատ մու թյան սահ մա նման բա նաձևի վե-
րա բե րյալ խորհր դա ծու թյունն իրա գոր ծե լով ը ստ Դա վիթ Ան հաղ թի աստ վա ծա բա նող 
իմաս տա սի րու թյան ուսու ցա նու թյան, աստ քննու թյան են թա կա առա ջի կա հար ցե րը 
վե րոն շյալ չոր սից երեքն են` ա) «ի՞նչ է» և բ) «ինչ պի սի՞ ինչ է պատ մու թյու նը», կամ 
որ նույնն է` «որ պես ի՞նչ գո յու թյուն ունի պատ մու թյու նը» և գ) «ին չի՞ հա մար է 
պատ մու թյու նը»: Եվ ան շուշտ, բո լոր այս հար ցերն իրենց ներ քին հիմ նո րոշ առնչ վա-
ծու թյունն ունեն «պատ մու թյան գո յու թյան» վե րա բե րյալ առա ջին հար ցին: Այս կերպ 
հո լո վա կի հարց ման մեջ հարց վո ղը «պատ մու թյուն» գո յա վորն է` իրեն հա տուկ 
գո յու թյան կեր պի մեջ:

2. Այսպիսով, ո՞րն է պատմության սահմանումը, ըստ Մովսես Խորենացու: Իսկ 
Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության մեջ կա՞, արդյոք, «պատմության» 
և-կամ «հայոց պատմության» բացորոշ սահմանում: Մենագրության շարադրանքում 

իմաստասիրութեան–Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր., 1980, աշխ. Ս. Արևշատյանի, էջ 38):
709 «Սահմանումը կարճառոտ խոսք է` իրի բնությունը բացահայտող» (նույն տեղում, էջ 40). հաջոր-
դող էջերում իմաստասերը տալիս է նաև սահմանման սահմանումի մեկնությունը (տե՛ս էջ 40-42):
710 Նույն տեղում, էջ 29:
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արդեն ասվել է, որ Մովսես Խորենացին իր երկում սեփական պատմագիտական 
հայեցակարգը և դրա անհրաժեշտ բաղկացուցիչները ներկայացնում է ոչ միահավաք 
և մեկտեղյալ ամփոփությամբ, այլ̀  տեղ առ տեղ, զանազան էջերում սփռվածությամբ:  
Նրա պատ մա տե սու թյու նը և ը ստ է ու թյան` պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը, 
մա սամբ` բա ցո րոշ և մա սամբ` նե րան շա նակ, ներ կա ու միա հյուս է նրա «Պատ
մու թիւն Հայոց» եր կի էմ պի րիկ պատ մու թյա նը: Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գում պատ մու թյան դի տա վո րու թյան և ը ստ այդմ` կա տա րու մի մեջ, կնշա-
նա կի̀  պրակ տի կո րեն ար դյու նա գործ ված ոչ միայն պատ մու թյան տե սու թյան, այլև 
էմ պի րիկ պատ մու թյան մեջ, կա րե լի է բա ցա հայ տել պատ մու թյան բնու թյան և-կամ 
պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյան հս տակ ը մբռ նում և ուսու ցա-
նու թյուն: Նրա պատ մա կան եր կում ար տա հայտ ված տե սա կան բնույ թի մտքե րում «ի 
պահ տր ված» ու ոչ միշտ ուղ ղա կի մտա դրու թյամբ ու բա ցո րոշ, բա նաձևով ըն թեր ցո-
ղին հղվա ծու թյամբ̀  հաս կա նա լի ու մեկ նո րո շե լի են դառնում պատ մու մի վար դա պե
տա կան եղա նա կը և այդ կերպ հայեց մամբ ու պատ մամբ̀  բուն աս վա ծը, որոնք և 
իմաս տային տե սա դաշտ են բա ցա հայ տում իրեն ցից հետևո ղա կա նո րեն բխող իմպ լի-
կա ցիա նե րի: 

Ըստ իս, տեքս տով աս վա ծի իմաս տու թյան ուսում նա սեր և հաս կաց ման ու մեկ նո-
ղա բար բա ցո րոշ ման ձգ տող ամե նայն ըն թեր ցո ղի, առա վել ևս` հե տա զո տող պատ մա-
բա նի ու իմաս տա սե րի հա մար է ա կան է հաս կա նալ ոչ միայն այն, թե ինչ է աս ված 
տվյալ տեքս տում կոնկ րե տա բար, այլև թե ինչ իմաս տային տե սա հո րի զոն է բաց վում 
այդ աս վա ծով և ուրեմն` ինչ է հետևում աս վա ծից պատ մու թյան տե սու թյան և հենց 
պատ մու թյան իս կու թյան բա ցա հայտ ման հա մար: Ու սում նա սի րու թյան բուն ու հենց 
նախ ընտ րե լի նպա տակն է, ավե լի ճիշտ` նպա տա կը պե՛տք է լի նի̀  ամե նայն պատ-
միչ նե րի եր կե րի, նույ նա բար և̀  Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա-
տու թյան հե տա զո տու թյամբ̀  հաս կա նալ տեքս տում և-կամ տեքս տով կոնկ րե տո րեն 
աս վո ղը և վե րամ տա ծե լով հե ղի նա կային միտ քը, եր բեմն նույ նիսկ շա րու նա կե
լով ու իր կա տա րու մի լրու մին բե րե լով դրա նում ներ կա որևոր իմ պուլս նե րը, 
ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ լրաց նել մտքի շար ժը 
դե պի իր կա տա րու մը` եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի, որում և` իմաս
տու թյան խոր հուր դի բա ցա հայտ մա նը, և հա սու լի նել պատ մու թյամբ հայտ
նյալ իմաս տու թյա նը: Այդ կերպ մո տեց մամբ̀  Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գում բա ցա հայ տե լի են դառնում պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու-
թյան իս կու թյու նը բա ցո րո շող̀  է ա կա նո րեն նշա նա կա լի բազ մա թիվ սահ մա նում ներ: 

3. Պատ մա հոր հայե ցա կար գի հնա րա վո րու թյուն նե րում պատ մու թյան սահ մա-
նում նե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը հս տակ նկա տե լու հա մար հարկ է դրանց 
նկատ մամբ հա մե մա տա կան կար գով դի տար կել պատ մու թյան այլ սահ մա նում ներ 
ևս: Պատ մա գի տու թյան կա յաց ման ողջ ըն թաց քում մշտա պես ար տա հայտ վել են 
պատ մա տե սա կան բնույ թի մտո րում ներ և եր բեմն ձևա կերպ վել ամ բող ջա կան տե-
սու թյուն ներ, որոն ցում ոչ միշտ հս տակ ու որո շա կիո րեն ձևա կերպ վել են նաև պատ-
մու թյան սահ մա նման բա նաձևեր: Այս տեղ նպա տակ չու նե նա լով ներ կա յաց նել պատ-
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մա գի տու թյան պատ մա կան կա յաց ման ըն թաց քում առա ջարկ ված սահ մա նում նե րի 
համընդգրկուն ակ նարկ, կարևոր է քննու թյան առնել որոշ նշա նա կա լի օ րի նակ ներ̀  
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գից բխող պատ մու թյան սահ մա-
նում նե րի առանձ նա հատ կու թյունն ու բուն նշա նա կու թյու նը և, այդ պի սով, պատ մու-
թյան ու կոնկ րե տո րեն նաև հենց հայոց պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որում և̀  իմաս տու թյան խոր հուր դը հաս կա նա լու հա-
մար: Ի սկ նշա նա կա լի օ րի նակ ներ, թե կուզ և սա կավ, կարևոր է այդ դի տա վո րու թյամբ 
քննու թյան առնել, քան զի Խո րե նա ցու պատ մա տե սա կան բնույ թի խորհր դա ծու թյուն-
նե րը և դրան ցից նաև ար տա ծե լի պատ մու թյան` ը ստ առար կայի և ը ստ կա տա րու մի 
սահ մա նում նե րը, ը ստ իս, է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն ու առինք նող նշա նա կու-
թյուն ունեն պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան ինք նա հաս կա ցում իրա գոր-
ծող̀  ոչ միայն նախ կին, այլև ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյան տե սա բա նող մտո-
րում նե րի ու նաև սահ մա նում նե րի հա մե մատ: Պատ մա տե սա կան մտքի պատ մու թյու-
նից կսահ մա նա փակ վենք հիմ նա կա նում եր կու օ րի նակ նե րի քննարկ մամբ, մե կը̀  ան-
տիկ շրջա նի հին հու նա կան, մյու սը̀  ժա մա նա կա կից շրջա նի մտա ծող նե րի հա յացք նե-
րից:

 Պատ մու թյու նը սկզբուն քո րեն կա րե լի է սահ մա նել առանձ նա բար̀  ը ստ իր ուսում-
նա սի րու թյան առար կա յա կան տի րույ թի, ը ստ իր կա տա րու մի և միաս նա կա նո րեն` 
ը ստ առար կայի ու կա տա րու մի: Նախ` ան հրա ժեշտ է ան դրա դառնալ պատ մու թյան` 
ը ստ ուսում նա սի րու թյան առար կայի և ապա` ը ստ կա տա րու մի սահ մա նում նե րին, ուս-
տի և հարկ է որո շար կել պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան բուն առար կան և կա տա-
րու մը: 

Ո՞րն է պատ մու թյան առար կան, ո՞րն է պատ մա գի տու թյան ուսում նա սի րու-
թյան առար կա յա կան տի րույ թը: Մե նա գրու թյան առա ջին գլ խում` պատ մու թյան կա-
տա րու մի կրթա կան բա ղա դրա տար րի և երկ րորդ գլ խում` պատ մու թյան խնդրա կար-
գի, որում հենց պատ մու թյան առար կայի առն չու թյամբ ար դեն հի շա տակ վեց և աստ` 
պատ մու թյան բնու թյան բա ցա հայտ ված առանձ նա հատ կու թյուն ներն ամ փո փա գրող 
և այդ կերպ` պատ մու թյան իս կու թյու նը բա ցո րո շող սահ մա նման մտքի բա նաձևե րի̀  
մեկ նու թյամբ հան դերձ քննա կան խորհր դա ծու թյուն նե րում ևս հարկ է կրկ նել Ա րիս-
տո տե լի միտ քը, ը ստ որի̀  «Պատ մի չը խո սում է իրա կան պա տա հու մի մա սին»711: 
Ը նդ որում, պատ մու թյունն առա վե լա պես խո սում է եզա կիի մա սին, ի տար բե րու թյուն 
պոե զիայի, որը խո սում է ը նդ հա նու րի մա սին712: Եվ «ե զա կին այն է, օ րի նակ, թե ինչ 
արեց Ալ կի վիա դը կամ ինչ պա տա հեց նրան (ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.)»713: Այս պի սով, 
ը ստ Ա րիս տո տե լի, պատ մու թյան առար կան` իրա պես պա տա հածն ու կա տար
վածն է, այ սինքն` ար դեն եղե լու թյուն դար ձած իրա դար ձու թյուն ներն ու մարդ կային 

711 Аристотель, Сочинения, М., 1984, т. 4, с. 655; այլ թարգմանությամբ` Аристотель, Риторика, 
Поэтика, пер. и примеч. Цыбенко О. П. (Риторика) и Аппельрот В. Г. (Поэтика), М., 2000, էջ 157. 
712 Տե՛ս նույն տեղը:
713 Նույն տեղում:
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գոր ծե րը: Կա րե լի է նաև ավե լաց նել, որ հին հույն պատ մա գի տու թյան և ոչ առաս պե-
լա պա տու մի մեջ պատ մու թյան առար կան` կյան քի իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծերն 
են, որ և̀  իրենց պա տահ ման իրա կան տե ղում ու ժա մա նա կում` պատ ճա ռով հան-
դերձ, են թա կա են հե տա զո տու թյամբ բա ցա հայտ ման ու ամ րա գրու թյան: Ա րիս տո տե-
լյան այդ կերպ բնո րոշ մամբ̀  պատ մու թյան առար կայի մեջ սկզբուն քո րեն ը նդ գրկ վում 
է ամե նայն եղե լու թյուն, այն սկզբուն քային չա փա նի շով, որ իրա պես տե ղի է ունե ցել 
և ան հար կի է այն բա ցար կել, այլ̀  հարկ է հաս կա նալ ու պատ մո ղա բար մեկ նու թյամբ 
բա ցա հայ տել ամե նայն եղե լու թյան իս կու թյու նը: Պատ մու թյան առար կայի այս կերպ 
բա ցո րոշ մամբ̀  պատ մու թյան արիս տո տե լյան սահ մա նու մը կու նե նա հետևյալ տես քը:

 Պատ մու թյան` ը ստ առար կայի սահ մա նում.

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` իրա պես պա տա հածն ու կա տար վա ծը` պատ
ճա ռով հան դերձ հե տա զո տող: 

Ա րիս տո տե լյան այս բա նաձևը կա րե լի է վե րաձևա կեր պել նաև այլ կերպ.

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` կյան քի հա մայն եղե լու մը` պատ ճա ռով հան
դերձ հե տա զո տող:

 Սահ մա նման այս բա նաձևում «ե ղե լում» հաս կա ցու թյան մի ջո ցով պատ մու թյան 
առար կա յում ը նդ գրկ վող մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի ժա մա նա կային որո շար կու-
մը̀  որ պես նախ կի նում ու նաև ներ կա յում կա տար ված, ար դեն իսկ ար տա հայտ վում է 
սահ մա նման մեջ: Սա կայն, նկա տի ունե նա լով, որ պատ մու թյան հե տա զո տու թյան են-
թա կա իրո ղու թյուն նե րի ժա մա նա կային որո շար կումն ունի պատ մու թյունն է աց նող, 
այ սու և̀  է ա կան նշա նա կու թյուն պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան հա մար, 
սահ մա նման մեջ այն կա րող է նշ վել նաև առա վել բա ցո րո շու թյամբ:

 Պատ մու թյան` ը ստ առար կայի սահ մա նում.

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` կյան քի ան ցյալ ևկամ ներ կա եղե լու մը` 
պատ ճա ռով հան դերձ, հե տա զո տող:

 Պատ մու թյան բնու թյունն ը ստ իր առար կայի բա ցա հայ տող այս բա նաձևը հնա-
րա վոր ու հենց իրավ մի սահ մա նում է, որի ձևա կերպ ման մեջ նկա տի է առնված նաև 
արիս տո տե լյան սահ մա նու մը: Այս սահ մա նման մեջ նշ վող առար կա յում բո վան դակ վում 
է նաև արիս տո տե լյան սահ մա նման մեջ նշ վող առար կան: Սա կայն, սկզբուն քո րեն այդ-
պի սի՞ն է, արդյոք, պատ մու թյու նը և-կամ այդ պի սի՞ն է, արդյոք, ամե նայն պատ մու թյուն:

 Պատ մու թյան որ պես գի տու թյուն հաս կաց ման ու սահ մա նման խորհր դա ծու թյուն-
ներ իրա գործ վել են նաև ժա մա նա կա կից շրջա նում: Այս առն չու թյամբ̀  հա տուկ հե-
տաքրք րու թյան է ար ժա նի հայտ նի միջ նա դա րա գետ ու հենց ժա մա նա կա կից պատ-
մա բան, պատ մու թյան տե սա կան խնդիր նե րի քննար կում նե րի ջա տա գով և նո րա րար 
Մարկ Բլո կի պատ մա տե սա կան խորհր դա ծու թյուն նե րում պատ մու թյան, որ պես գի տու-
թյան, սահ մա նում նե րը հա մա ռոտ հի շա տա կե լը: Փոր ձե լով ձևա կեր պել պատ մու թյան 
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իր ը մբռ նու մը, Մ. Բլո կը նախ` հի շա տա կում է «պատ մու թյուն» տեր մի նի հին հու նա կան` 
«հե տա զո տու թյուն» իմաս տը714 և մտո րում` «Լե զուն պահ պա նում է «պատ մու թյուն» 
անու նը ժա մա նա կի մեջ տե ղի ունե ցող փո փո խու թյուն նե րի ամե նայն հե տա զո տու թյան 
հա մար»715: Նրա այս մտքում ար դեն իսկ ներ կա է պատ մու թյան սահ մա նում, ը ստ որի̀  
պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` ժա մա նա կի մեջ տե ղի ունե ցող փո փո խու թյու
նը հե տա զո տող: Պատմությունն այսկերպ ըմբռնելու և ըստ այդմ «պատմություն» 
տերմինի գործածության պրակտիկայում, ըստ Մ. Բլոկի, տարբեր գիտությունների 
կողմից իրագործվող̀  իրենց խնդրո նյութի պատմական հետազոտությունները 
սկզբունքորեն տարբերակելի չեն «պատմիչների պատմությունից»: Պատմիչների 
պատմությունը և ժամանակակից հետազոտությունները ևս` պատմության բնության 
բացահայտման հարցում ոչ-քննական մոտեցման պարագայում, ըստ էության, 
զուտ էմպիրիկ պատմության շրջանակին վերաբերող իրենց հարցադրությամբ ու 
կատարումով, կամա թե ակամա նմանակելով առաջինին, իրագործվում ու իրենց 
ինքնահասկանում են սոսկ որպես ժամանակի ուղղագիծ ընթացքի մեջ տեղի ունեցած 
«իրադարձությունների ու գործերի պատմություններ»: Մ. Բլոկը փորձում է վերանայել 
«ինչպիսի՞ն պետք է լինի պատմությունը» սկզբունքային հարցին ի պատասխան` 
պատմագիտության մեջ հաստատված այս մոտեցումը: Նա անհրաժեշտություն 
է տեսնում վերստին անդրադառնալ «պատմության բնության բացահայտման» 
հարցին և քննական խորհրդա ծությամբ ու ճշգրտմամբ̀  փորձում վերահասկանալ 
ու վերասահմանել պատմության ուսումնասիրության առարկան և ըստ այդմ` նաև 
պատմության որպիսությունը: Պատմության առարկայի ճշտորոշման միջոցով 
պատմության բնու թյան ու որպես այդպիսին գոյության իմաստի հասկացմանն ու 
մեկնորոշմանն ուղղված մտորումների հետևողական ընթացքով Բլոկը հարցնում է. 
«Ի՞նչ է տեղի ունենում ամեն անգամ, երբ պիտոյաբար պահանջվում է պատմության 
միջամտու թյունը» և անմիջապես պատասխանում է. «Մարդկայինի ի հայտ գալը»716: 
Այդ միտ քը լրաց նե լով, Բլո կը վեր հի շում է վա ղուց ի վեր հայտ նի միտ քը, թե` «պատ մու-
թյան առար կան մարդն է» և ճշ տում` «ա վե լի ստույգ` մար դիկ են», պատ ճա ռա բա նե լով, 
թե` «զա նա զա նի մա սին գի տու թյանն առա վել հա մա պա տաս խան է ոչ թե եզա կի թի-
վը …, այլ̀  հոգ նա կի…»717: Հի րա վի, պատ մու թյու նը գործ ունի մարդ կային իրո ղու թյուն-
նե րի հետ, և, սա կայն, նկա տե լի է նաև, որ այդ միտ քը հու մա նի տար և սո ցիա լա կան 
այլ գի տու թյուն նե րի շար քի մեջ պատ մու թյու նը դեռևս ոչ լիո վին առանձ նա հատ կող և 
նրա բնու թյու նը կամ որ պես այդ պի սին գո յու թյան իս կու թյու նը բա ցո րո շող բա նաձև 
է, այլ̀  նրա նում նշ վում է պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան առար կա յա կան տի րույ թի 
դեռ միայն ամե նաընդ հա նուր սե ռային հատ կա նի շը: Պատ մու թյան առար կայի առա վել 
որո շարկ մա նը̀  հիմ նա վո րու թյամբ հան դերձ, հաս նե լու իր մտո րում նե րը շա րու նա կե-

714 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 15:
715 Նույն տեղում:
716 Նույն տեղում, էջ 17:
717 Նույն տեղում:
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լով, հայտ նի միջ նա դա րա գե տը գրում է. «…ա մե նա չոր̀  իրենց ստեղ ծող նե րից լիո վին 
օ տա րա ցյալ, փաս տաթղ թե րի ու ինս տի տուտ նե րի ետևում պատ մու թյու նը կա մե նում է 
տես նել մարդ կանց»718, և ինչ պես Լյու սի են Ֆևրն է ասում` տես նել «ոչ թե ևս մի մար-
դու և ոչ եր բեք պար զա պես մար դուն, այլ̀  մարդ կային հա սա րա կու թյուն նե րը, կազ մա-
կերպ ված խմ բե րը»719: Այս առն չու թյամբ Բլո կը հի շում է նաև Ժյուլ Միշ լեի միտ քը, թե` 
պատ մու թյու նը սո ցիա լա կան մար դու ուսում նա սի րու թյունն է720 և ապա` նաև 
հի շում է Ֆյուս տել դե Կու լան ժի միտ քը, թե` «Պատ մու թյու նը ոչ թե ան ցյա լում կա տար-
ված բո լոր հնա րա վոր փաս տե րի կույտ է, այլ̀  գի տու թյուն` մարդ կային հա սա րա
կու թյուն նե րին վե րա բե րող», և նույն տե ղում նաև ավե լաց նում, որ «թերևս այս տեղ 
չա փա զանց նե ղաց վում է ան հա տա կա նու թյան դե րը պատ մու թյու նում. «մար դը հա-
սա րա կու թյու նում» և «հա սա րա կու թյուն նե րը» եր կու ոչ լիո վին հա մար ժեք հաս կա ցու-
թյուն ներ են»721:

 Վե րո բե րյալ միտ քը, թե` պատ մու թյու նը գի տու թյուն է մարդ կանց մա սին, կոնկ-
րե տո րեն պատ մու թյան յու րա հատ կու թյա նը հա մա պա տաս խան ձևա կեր պե լու, որով 
և̀  պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան առար կան ճշ տո րո շե լու հա մար, Մարկ Բլո կը 
ավե լաց նում է. երբ պատ մա բա նը մտա ծում է մարդ կայի նի մա սին, այն «մի ջա վայ րը, 
որում բնա կա նո րեն շարժ վում է պատ մո ղա կան միտ քը, տևո ղու թյան կա տե գո րիան 
է», և այդ կերպ ը մբռնված «պատ մու թյան ժա մա նա կը պլազ մա է, որում լո ղում են ֆե-
նո մեն նե րը, կար ծես թե` մի ջա վայր, որում և կա րող են հաս կաց վել այդ ամե նը»722: 
Եզ րա կաց նե լով` Մ. Բլո կը սահ մա նում է պատ մու թյու նը̀  ը ստ առար կայի. պատ մու
թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կանց` ժա մա նա կի մեջ ուսում նա սի րող723: Ի մի 
բե րե լով իր մտո րում նե րը պատ մու թյան առար կայի վե րա բե րյալ, նա մեկ այլ է ջում 
գրում է. «Պատ մու թյան առար կան, ճշգ րիտ և վերջ նա կան իմաս տով, մարդ կանց 
գի տակ ցու թյունն է »724, թերևս, այս բա նաձև ման պա րա գա յում ևս նկա տի ունե նա-
լով պատ մու թյան առար կայի բնու թյու նը սկզբուն քո րեն է աց նող «ժա մա նա կի» գոր ծո-
նը և ուրեմն` պատ մու թյուն գի տու թյու նը է ա կա նո րեն որո շար կող նույն` «ժա մա նա կի 
մեջ ուսում նա սի րող» հատ կու թյու նը: Ի սկ մեկ այլ է ջում պատ մա կան վկա յու թյուն նե-
րի նկատ մամբ հա սա րա կու թյան հո գա ցու թյան խնդրին ան դրա դառնա լով, Մ. Բլո կը ոչ 
ուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ̀  պատ մու թյու նը սահ մա նում է որ պես հա սա րա կու թյան 
բա նա կա նո րեն կազ մա կերպ ված և՛ հի շո ղու թյուն, և՛ ինք նա ճա նա չո ղու թյուն725 
(ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.): 

718 Նույն տեղում, էջ 18:
719 Февр Л., Земля и человеческая эволюция, с. 201, մեջբերումը Մ. Բլոկի գրքից, տե՛ս Блок М., 
Апология истории, М., 1986, էջ 120: 
720 Տե՛ս նույն տեղը:
721 Նույն տեղում:
722 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 18-19:
723 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 18:
724 Նույն տեղում, էջ 86:
725 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 44:
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4. Ա րդյո՞ք այդ սահ մա նում նե րը կա րող են ներ կա յա նալ որ պես նախ ընտ րե լի այն-
պի սի սահ մա նում ներ, որոն ցում բա ցա հայտ վում է պատ մու թյան ճշմա րիտ բնու թյու նը, 
որից կա րող է նաև տար բեր վել կյան քում իրա կա նա ցած և տա րա տե սակ իր դրսևո-
րում ներն ունե ցած պատ մու թյու նը: Ա րդյո՞ք վե րո բե րյալ սահ մա նման մեջ բա ցա հայտ-
վում է պատ մու թյան որ պես այդ պի սին ու հենց նախ ընտ րե լի ու առա վել կա տա րյալ գո-
յու թյան իս կու թյունն այն չափ, որ չափ այն բա ցո րո շե լի կա րող է լի նել̀  ը ստ մարդ կային 
կա րո ղու թյան: Այդ կերպ սահ մա նում նե րի մեջ հե տա զո տող ու հաս կաց ման ձգ տող հո-
գուն ու մտքին պատ մու թյան գո յու թյունն ու բնու թյու նը ներ կա յա նում է որո շա կի որ պի-
սու թյամբ, և արդյո՞ք այդ որ պի սու թյունն այն է, որում պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է 
ը ստ իր կոչ ման և առա վել նախ ընտ րե լի ու կա տա րյալ իր գո յու թյան իս կու թյան:

 Վե րո բե րյալ սահ մա նում նե րով` պատ մու թյու նը, կա րե լի է ասել̀  պատ մու թյան 
բնու թյու նը և-կամ պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը, այն պի սին է, որ նրա
նում պար զա պես աս ման կամ վե րաս ման կա րող է բեր վել ու կրկնվել բազ մայլ, 
որևոր ու զա նա զա նա կերպ խնդիր նե րի առն չու թյամբ կյան քում տեղ գտած, 
նախ կի նում իրա գործ ված ու նաև ներ կա յում դեռ շա րու նա կա կան` հաս կաց
ման ու ինք նա հաս կաց ման անիս կու թյու նը ևս: Ի նչ պես և ար դեն աս վեց եր րորդ 
գլ խում` պատ մե լի քի կամ «պատ մու թյուն» գո յա վո րի առի թով, ը ստ Մով սես Խո րե նա-
ցու հայե ցա կար գի, պատ մու թյան կո չու մը և գո յու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաստն 
այն չէ, որ նրա նում սոսկ աս ման բեր վի կյան քի ան ցյալ և-կամ ներ կա եղե լու մը և, 
այդ պի սով, պատ մու թյու նը նույ նա նա կամ նման վի կյան քի իրա դար ձու թյուն նե րի, 
ար դեն եղե լա կան ու նաև անե լիք գոր ծե րի հաս կաց ման ու նաև ինք նա հաս կաց
ման որ պի սու թյուն նե րի ու հա րա բե րակ ցու թյան խառնաշ փոթ ու այլևայլ շա-
հե րով խե ղա կերպ, ինք նա կամ ու կա մա յա ծին և այս կերպ` անիս կա կան եղե լու թյա-
նը: Պատմության գոյության իմաստն այն չէ, որ նրանում պարզապես ասման 
կամ վերասման բերվի այլևայլ խնդիրների առնչությամբ նախկինում ու նաև 
ներկայում մարդկային  կյանքի եղելումի հասկացման ու ինքնահասկացման 
անիսկությունը: 

Ա րիս տո տե լյան սահ մա նման մեջ հաշ վի չի առնված մարդ կային ը նտ րու թյան 
սկզբուն քային պա հը̀  բա րեն շա նակ իր կեր պա վոր մամբ, և ան տես ված է այն, որ 
մար դը, մարդ կային իմա ցու թյու նը և հենց գի տու թյու նը չի կա րող ը նդ գր կել աշ խար-
հի, որում և̀  մարդ կային կյան քի եղե լու թյուն նե րի հա մայն ու բո վան դակ ամ բող ջու-
թյու նը: Նկա տենք, որ պատ մու թյան առար կայի վե րա բե րյալ այս խորհր դա ծու թյան 
միև նույն «խնդրո բա նին» է առնչ վում նաև Մարկ Բլո կը, երբ հարց նե լով, թե` «ի՞նչ է 
պատ մու թյու նը»726 և մեջ բե րե լով հան րա ճա նաչ պա տաս խա նը, թե` «պատ մու թյու նը 
գի տու թյուն է ան ցյա լի մա սին»727, գրում է. «Միտքն իսկ, որ ան ցյա լը որ պես այդ պի սին 
կա րող է լի նել գի տու թյան առար կա, ան հե թեթ է: Ի նչ պե՞ս կա րե լի է առանց նա խա-
պես մա ղե լու, բա նա կան ճա նա չո ղու թյան առար կա դարձ նել ֆե նո մեն նե րը̀  իրենց մեջ 

726 Նույն տեղում, էջ 15:
727 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 16:
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ը նդ հա նուր ունե ցող լոկ այն, որ մեզ ժա մա նա կա կից չեն»728: Հի րա վի, պատ մու թյան 
առար կա դառնա լու հա մար ամենևին էլ բա վա կան չէ, որ ինչ-որ բան լի նի սոսկ կա-
տար ված ու ար դեն ան ցյալ մի եղե լու թյուն:

 Վե րո բե րյալ բա նաձևե րում ար տա հայտ ված պատ մու թյան ը մբռն մանն ուղղ ված 
հարցն, այս պի սով, այն է, թե` գի տությո՞ւն է, և իրե նում ու հենց իրե նով` իմաս տու-
թյան ինք նա հաս կաց ման ու կե նա գոր ծու թյան հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռո՞ւմ է, արդյոք, 
պատ մու թյան այն մո դու սը, որն իմաս տի ոլոր տում ու կյան քում սոսկ վե րա կանգ նում, 
կր կին կյանք է ներ մու ծում ու վերս տին ներ կա դարձ նում նախ կի նում եղե լա կան ճիշտն 
ու սու տը, բա րին ու չա րը, կե նա րարն ու ոչն չա րա րը̀  չի րա գոր ծե լով և ոչ մի ը նտ րու-
թյուն և-կամ նախ ընտ րու թյուն:

 Պատ մու թյու նը «ան սիրտ ու ան հո գի» մե խա նիզմ չէ, այլ̀  մարդ կային գի տու-
թյուն` մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, իսկ մարդ կային մտքե րում, խոս քե-
րում, գոր ծե րում ու բո վան դակ կյան քում, որ պես պո տեն ցիա ու նաև իրա գործ վա ծու-
թյուն, մշտա պես ներ կա է մարդ կային ինք նու թյան բա նա կան բնու թյա նը ներ հա տուկ 
նա խա սի րու թյու նը, հո ժա րումն ու ը նտ րու թյու նը: Եվ պատ մու թյունն իրե նում 
սկզբուն քային առաջ նա հեր թու թյամբ ար դեն իսկ իրա գործ ված ունի իր առար կայի 
ը նտ րո ղա բար տե սա նում: Պատ մու թյան տո ղե րում ու ողջ տեքս տում բո վան դա կյալ 
ասե լի քում պատ մի չը ներդ րել, որով և̀  իմաս տու թյան, ամե նայն առա քի նու թյան ու 
բա րե կար գու թյան ուսում նա սեր ամեն քին է հղել սեր ու ջանք, զգաց մունք ու միտք, 
մտա հո գու թյուն ու որո նում, քննու թյուն ու խորհր դա ծու թյուն, միով բա նիվ` սիրտ, հո-
գի, մարդ կային բա րեն շա նակ կեն դա նու թյուն ու հենց կյանք: Հի շենք Գուրևի չի բնո րո-
շու մը, ը ստ որի̀  «պատ մու թյու նը հա րում է բա րո յա կան գի տու թյուն նե րի շար քին»729: 
Եվ մարդ կային նա խա սի րու թյու նը, հո ժա րումն ու ը նտ րու թյու նը ան հրա ժեշ տո րեն 
ներ կա են նաև գի տու թյու նում` իրա կան գի տու թյան մեջ ներ մու ծե լով ու իրա գոր ծե-
լով գի տու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան առու մով և՛ իս կա կա նը, և՛ անիս կա կա նը, 
որով և̀  կյան քում ու հենց գի տու թյու նում տեղ տա լով ու նաև ակա մա իմա նա լի դարձ-
նե լով գի տու թյան իս կա կան ու անիս կա կան գո յու թյան տա րո րո շու թյուն:

 Պատ մու թյու նը մար դու հա մար է: Պատ մու թյու նը բա ցա հայ տում է մարդ կային 
մո տիվ նե րի ու արարք նե րի իս կու թյուն` մարդ կային ինք նու թյունն ու կյան քը 
բա րե կեր պե լու հա մար: Այն երբևէ ան տար բեր չէ այս խնդրա կար գի նկատ մամբ, 
որ պի սի ան տար բե րու թյուն կա րող էր ունե նալ օ րի նակ` ոչ-բա նա կան և-կամ մարդ-
կայի նի նկատ մամբ ան հո գա ծու սկզբունք նե րի հի ման վրա ստեղծ ված ու գոր ծող մե-
խա նիզ մը: Պատ մու թյան, որ պես գի տու թյան, կո չու մը կյան քի զուտ եղե լա կա նու թյան 
կրկ նու թյու նը չէ իմաս տի ու հենց բա նա կա նի ոլոր տում, և պատ մու թյան գի տա կա նու-
թյունն իր խնդի րը̀  իս կու թյան բա ցա հայ տու մը, այդ կերպ ու այդ չափ չի սահ մա նում: 
Թեև ավե լի ճգ րիտ կլի ներ ասել, որ պատ մու թյան նախ ընտ րե լի ու իմաս տուն գի-
տա կա նու թյու նը իր հիմ նախնդի րը̀  իս կու թյան բա ցա հայ տու մը, սկզբուն քո րեն ու 

728 Նույն տեղում: 
729 Гуревич А. Я., Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства, М., 1990, с. 7.



 Գլուխ 4. Պատմության իսկությունն ու նախընտրելի գոյությունը      529

նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ չի՛ կա րող այդ կերպ ու այդ չափ սահ մա նել: 
Պատ մու թյու նը որ պես հենց գի տու թյուն ու հե տա զո տու թյուն, կյան քի հա մայն եղե-

լու մից, ը ստ իր գի տա կան հե տաքրք րու թյան, ար դեն իսկ իրա գոր ծում է իր ուսում նա-
սի րու թյան առար կայի ը նտ րու թյուն: Ի նչ պի սի՞ն կա րող է ներ կա յա նալ պատ մու թյան` 
ը ստ առար կայի այն սահ մա նու մը, որում իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի վե րա բե-
րյալ նկա տի է առնվում մարդ կային սե ռի բա նա կան հո գուն և մտքին բնո րոշ առանձ-
նա հատ կու թյու նը̀  ը նտ րու թյու նը, իմա ցու թյան` ը նդ գրկ մամբ ու խո րու թյամբ մա սե րից 
առ ամ բողջ հա րա ճուն ըն թաց քը և հենց հե տա զո տու թյուն լի նե լը, այլ ոչ̀  սոսկ մտա-
ցա ծի նը կամ հո րին վածքն աս ման բե րե լը և այս կերպ` աս վո ղը լոկ իմաս տային գո յու-
թյամբ կա յաց նե լը: 

5. Պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան և նրա ուսում նա սի րու թյան են թա կա 
առար կա յա կան տի րույ թի արիս տո տե լյան ը մբռ նու մից է ա կա նո րեն տար բեր է Մով-
սես Խո րե նա ցու հաս կա ցու մը: Նրա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի ու պատ մու-
թյան հաս կաց ման մա սին ար տա հայտ վե լով, Գ. Սարգ սյա նը գրում է. «Պատ մու թյու-
նը շա րա դրե լիս նա ունե ցել է եր կու ելա կետ, առա ջին` աղ բյուր նե րից քա ղած տե ղե-
կու թյուն նե րի հան րա գու մա րը, երկ րորդ̀  պատ մա կան-տ րա մա բա նա կան, տե սա կան 
պատ կե րա ցում այն մա սին, թե ինչ է պատ մու թյու նը» (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.): …Պատ մու-
թյունն ան ցյա լի իրա դար ձու թյուն նե րի և երևույթ նե րի ճշմար տա ցի ու հա վաս տի վե-
րար տա դրու թյունն է »730: Մտ քի այս բա նաձևով ևս պատ մու թյու նը սահ ման վում է ը ստ 
առար կայի, և սահ մա նման մեջ առար կա յա կան տի րույ թի այդ չափ լայն ը նդ գրկ մամբ̀  
պատ մու թյան բնու թյու նը բա ցա հայտ վում է նույ նա նա լով արիս տո տե լյան սահ մա-
նմանը: Սա կայն, ինչ պես և աս վեց, Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում 
պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը ներ կա յա նում է է ա կան ու հիմ նո րոշ այլ 
առանձ նա հատ կու թյամբ:

 Մե նա գրու թյու նում բազ միցս ար դեն նշ վեց, որ ը ստ նրա պատ մա տե սու թյան, 
պատ մու թյունն առ ի քննու թյուն ու խորհր դա ծու թյուն, որ պես ան հրա ժեշտ ու նաև 
նախ ընտ րե լի, ը նտ րում և առար կա յա կան տի րույ թում ը նդ գրկ մանն ար ժա նի է դի
տում ան ցյա լի ու նաև տվյալ ներ կայի ոչ ամե նայն իրա դար ձու թյուն ու մարդ կային 
գոր ծեր, այլ̀  միայն նշա նա կա լի: «… Հան դէս է մեր̀  ոչ զպատ մու թե անն ող ջա բա-
նու թիւն գրել, այլ ջա նալ ցու ցա նել զա ռա ջինսն մեր և զբուն հին նախ նիս»731: Մեկ այլ 
տե ղում` Նոյի երեք որ դի նե րի հետ նորդ սե րունդ նե րի ան ձանց, բնա կու թյան, գոր ծե րի 
ու ժա մա նա կի վե րա բե րյալ այլ պատ միչ նե րի տա րա պատ մու թյուն նե րում փոխ զա նա-
զան վող ու նաև փոք րա չափ միայն նման ու ը նդ հան րա կան «աս վա ծը» քննու թյամբ 
վե րա պատ մե լը դա դա րեց նե լով` նա գրում է. «Եւ այ սո քիկ բա ւա կան լի ցին ասել այս-
չափ: Զի եթէ զա մե նայն եղե ալսն յաշ տա րա կա գոր ծու թե նէն մինչև առ մեզ ի հա սո ղու-
թիւն քեզ ի մե րումս ածել ջա նաս ցուք պատ մու թե ան, ե՞րբ ապա յըղ ձա լին քո հա սա-

730 Սարգսյան Գ. Խ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմությունը» (Երևան, 1991) – Պատմա գիտա-
կան Հետազոտություններ, Եր., 2006, էջ 18:
731 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 32, տ. 6-8:
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նի ցեմք զրու ցաց պատ մու թիւնն. մա նա ւանդ զի և առա ջի կայս մեր եր կար է գործ, և 
ժա մա նակ մահ կա նա ցուաց սուղ և անյայտ: Այլ սկ սե ալ ցու ցից քեզ զմերն, թէ ուս տի՛ 
և ո՛ր պէս»732: Ի սկ մեկ այլ է ջում գրում է. «Բա զում ինչ զկ նի այ սո րիկ պատ մի ի մա տե-
նին, այլ մեք̀  որ ինչ պի տոյն մե րոյ հա ւաք մանս է, շա րես ցուք»733: Ը ստ Մով սես Խո-
րե նա ցու, ը նդ հան րա պես` պատ մու թյան և հատ կա պես` հայոց պատ մու թյան 
առար կան, ինչ պես ար դեն ման րա մասն բա ցո րոշ վել է մե նա գրու թյան ողջ շա րա-
դրան քում, մարդ կային, որում նաև հայոց ազ գի, ինք նու թյան, կյան քի ու մշա
կույ թի նշա նա կա լի եղե լումն է:

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում հաս կա նա լով ու մեկ նո-
ղա բար բա ցո րոշ մամբ ամ րա գրե լով պատ մու թյան առար կայի վե րո բե րյալ բա նաձևը, 
որում առար կան որ պես այդ պի սին է ներ կա յա նում մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա-
կեր պի ու մշա կույ թի բա րե կար գու թյա նը նպաս տա վո րող ու սա տա րող նշա նա կա լիու-
թյուն ունե ցող ամե նայն մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի համ ընդգր կու նու թյամբ, ասել է 
թե` նշա նա կա լի հա մայնն իրե նում բո վան դա կող պո տեն ցիայով, նրա պատ մա տե սու-
թյան տե սա դաշ տի ծի րում պատ մու թյան` ը ստ առար կայի զար մա նա լիո րեն հե տաքր-
քիր մի սահ մա նում է ներ կա յա նում հետևյալ բա նաձևը:

 Պատ մու թյան սահ մա նում` ը ստ ուսում նա սի րու թյան առար կայի.
 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ

թի նշա նա կա լի եղե լու մը` պատ ճա ռով հան դերձ, հե տա զո տող:
 Ը ստ այդմ` «հայոց պատ մու թյան» սահ մա նման բա նաձևը, ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու 

պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի, կլի նի հա մա պա տաս խան կեր պով կոնկ րե տաց մամբ:
«Հայոց պատ մու թյան» սահ մա նում` ը ստ առար կայի. 

Հայոց պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային և հենց հայ ինք նու թյան, 
կյան քի ու մշա կույ թի նախ կին ու նաև ներ կա նշա նա կա լի եղե լու մը` պատ ճա
ռով հան դերձ, ուսում նա սի րող:

6. Վերոբերյալ բոլոր սահմանումներում նշվում են պատմությունը որպես այդ-
պիսին գոյացնող, էացնող-բաղկացնող̀  դեռ միայն առարկայի և ոչ̀  կատարումի 
բնույթով պայմանավորված առանձնահատկությունները: Հարկ է նաև նշել, որ 
ամե նայն գիտության կամ արվեստի և կոնկրետորեն` պատմության ըստ իրենց 
ուսում նասիրության առարկայի սահմանումները սկզբունքորեն տեսական են և 
նկատի ունեն տեսական ճանաչողությունն իրենց առարկայի, այդկերպ` իրենց 
ինքնահայտելով որպես գոյաբանող միտք: Եվ այն ինչ աս վում է որ պես «ն շա նա կա-
լի», կա րիք ունի նաև լու սա բա նման և հս տա կամ տո րեն բա ցո րոշ ման: Ե րբ ը նտ րու-
թյուն է կա տար վում, թե աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րից, թե` «ի՞ն չե րը» 
և «ինչ պի սի՞ ին չե րը» ը նդ գր կել պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան առար կա յա կան 
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ոլոր տում և աս վում է թե` մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի ոչ ամե նայն 
ու բո վան դակ, այլ̀  միայն նշա նա կա լի եղե լու մը, արդյոք, աստ ևս չկա՞ ուսում նա-
սի րու թյան հար ցա դրու թյուն ու ը նտ րու թյուն` «ինչ պի սի՞» նշա նա կա լիու թյան: Կա րե-
լի է ասել, որ մարդ կային ինք նու թյու նը, առանձ նա կե ցու թյունն ու հա մա կե ցու թյու նը 
և բո վան դակ կեն սա կեր պը̀  իրենց մշա կու թային կեր պա վոր մամբ հան դերձ, կազ-
մում են պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան համ ընդգր կուն, դի նա մի կո րեն ներ ծա վալ-
վող առար կան: Մշա կու թային որևոր բնույ թի ու չա փի կեր պա վո րում կա րող է ունե-
նալ մարդ կային ինք նու թյունն ու բազ մա բո վան դակ կյան քը, և, սա կայն, ինք նու թյան 
ու կյան քի ոչ ամե նայնն է` սկզբուն քո րեն մշա կու թային կեր պա վոր մամբ հան դերձ, 
ը նտրվում ու ը նդ գրկ վում պատ մու թյան առար կա յում, այլ̀  միայն նշա նա կա լի: Նշա նա-
կա լիու թյան այս հիմ նախնդի րը նկա տի ունե նա լով և պատ մու թյան սահ մա նման մեջ 
ը նդ գր կե լով` բա նաձևը կներ կա յա նա հետևյալ կերպ:

 Սահ մա նում` ը ստ առար կայի (տեսական).
Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` հայոց ինք նու թյան ու 

կյան քի̀  մշա կույ թով կեր պա ցյալ նախ կին ու նաև ներ կա յում հոգևոր առու մով 
նշա նա կա լի եղե լու մը և հենց այդ նշա նա կա լիու թյան որ պի սու թյունն ուսում
նա սի րող: 

Ար դարև, մարդ կային իրո ղու թյուն նե րը կա րող են լի նել բազ մայլ նշա նա կա լիու-
թյամբ̀  բա րո յա կան, մշա կու թային ու կրթա կան, սո ցիա լա կան ու քա ղա քա կան…, 
միով բա նիվ` հոգևոր-քա ղա քակրթա կան: Ի նչ պի սի՞ նշա նա կա լիու թյուն ունե ցող 
մարդ կային իրո ղու թյուն ներն են ը նդ գրկ վում Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 
հե տա զո տու թյան առար կա յա կան տի րույ թում: Նրա պատ մա հայե ցո ղու թյան տե սա-
դաշտ են մատ չում ու հե տա զո տու թյան առար կա դառնում իրեն առ ձեռն և-կամ հի շե-
լի աղ բյուր նե րից բո լոր այն իրո ղու թյուն նե րը, որ և հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռեն 
հաս կա նալ ազ գի ինք նու թյան ու կյան քի նախ կին ու նաև այժ մյան որ պի սու
թյու նը` ոչ միայն իրա գործ վա ծու թյու նը, այլև պո տեն ցիան: Եվ այդ կն շա նա-
կի, որ նրա եր կում ը նդ գրկ վում են մշա կու թո րեն, քա ղա քա կա նո րեն, սո ցիա լա կա նո-
րեն, … նշա նա կա լի առա վե լու թյուն կամ նվա զու թյուն ցու ցա նող̀  հայոց ինք նու թյան 
ու կյան քի կար գա վո րու թյու նը, իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե րը: Մարդ կային ինք-
նու թյունն ու բո վան դակ կեն սա կեր պը, առանձ նա կե ցու թյունն ու հա մա կե ցու թյու նը, 
այլ կերպ ասած` մարդ կային ինք նու թյան գո յու թյան ու այլ ինք նու թյուն նե րի հետ գո-
յակ ցու թյան կեր պը հատ կո րո շող քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան, տն տե սա կան, ռազ-
մա կան, իրա վա կան նշա նա կա լիու թյուն իրեն ցում հայ տող ամե նայն ապր ման ար-
տա հայ տու թյուն նե րը, միտ քը, խոս քը, գոր ծերն ու կա ռույց նե րը, ը ստ է ու թյան, մարդ-
կային գոր ծու նե ու թյան ար դյունք են` մտքի, հո գու և ձեռ քի կերտ վածք կամ գոր ծեր, 
միով բա նիվ` հենց մշա կույթ` վեր ջի նիս ամե նա լայն ը մբռն մամբ: Այս կերպ մեկ նո րոշ-
մամբ̀  պատ մու թյան` ը ստ առար կայի սահ մա նման բա նաձևը, որում ներ կա է նաև այդ 
առար կա յում «ինչ պի սի՞ նշա նա կա լիու թյուն ունե ցող մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի» 
ը նդ գրկ ման որո շա կիա ցում, կըն դու նի հետևյալ տես քը:
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 Սահ մա նում ը ստ առար կայի (տե սա կան). 

Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային ինք նու թյան ու բո վան դակ կյան
քի մշա կու թո րեն նշա նա կա լի եղե լու մի իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի̀  
պատ ճա ռով հան դերձ, որ պի սու թյունն ուսում նա սի րող: 

Այս սահ մա նման հետ հիմ նա կա նում նույ նա կարգ, պատ մու թյու նը կա րե լի է սահ-
մա նել նաև այլ կերպ բա նաձև մամբ: 

Սահ մա նում` ը ստ առար կայի (տե սա կան).

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային ինք նու թյան ու բո վան դակ կյան
քի մշա կու թո րեն նշա նա կա լի եղե լու մի̀  իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի, 
որ պես այդ պի սին` գո յու թյան` «ի՞նչ», «ինչ պի սի՞ ինչ» (ո րա կա կան որ պի սու թյու-
նը հայ տող ներ քին զո րու թյու նը̀  այդ որ պի սու թյունն է աց նող-բաղ կաց նող առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րով հան դերձ) և «ինչ պե՞ս» (կեր պը, պատ ճառն ու նպա տա կը) գո յու
թյան բա ցա հայտ մա նը վե րա բե րող:

Ն կա տի ունե նա լով, որ Մով սես Խո րե նա ցին իր պատ մու թյան հյուս ման մեջ նե-
րընդգր կե լով Հայոց Մե ծաց` ազ գի կեն սա կեր պի բա րե կարգ մանն ուղ ղորդ ված նշա-
նա կա լի գոր ծեր, ը ստ է ու թյան, պատ մում է մարդ կային և կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք
նու թյան ու կյան քի կար գա վո րու թյան ու հենց բա րե կար գու թյան առա վե լու
թյուն ևկամ նվա զու թյուն, պատ մու թյան առար կայի մեջ հարկ է նկա տի ունե նալ 
պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին գո յաց նող նաև այս առանձ նա հատ կու թյու նը, և 
էակա նո րեն նշա նա կա լի այս հա վե լու մով ճշգրտ մամբ̀  սահ մա նման բա նաձևը կա րող 
է ըն դու նել հետևյալ տես քը:

 Սահ մա նում` ը ստ առար կայի (տե սա կան).

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` կյան քի նախ կին և եր բեմն նաև ներ կա յում 
դեռ շա րու նա կա կան եղե լու մի մշա կու թո րեն նշա նա կա լի բա րե կար գու թյան 
առա վե լու թյան կամ նվա զու թյան, իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի «ի՞նչ», 
«ինչ պի սի՞ ինչ» ու «ինչ պե՞ս» գո յու թյու նը` պատ ճա ռով հան դերձ, քննող և բա
ցա հայ տող: 

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի, պատ մու թյան` ը ստ 
առար կայի մեկ այլ սահ մա նում է (տե սա կան) նաև հետևյա լը բա նաձևը.

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային ու հենց հայ ազ գի ինք նու թյան և 
բազ մա բո վան դակ կեն սա կեր պի հաս տա տում ու մշա կու թային կեր պա վո րում 
ստա ցած ան ցյա լի ու ներ կայի որ պի սու թյան` պատ ճառնե րով հան դերձ կա յա
ցու մը բա ցա հայ տող: 

Այն բո լո րը, ին չը որ պես մարդ կային բազ մա բո վան դակ կյան քի ատ րի բուտ ներ̀  նշում 
ենք, ասե լով` քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան, տն տե սա կան, իրա վա կան, … և մեկ նո րո շե լով` 
ի մի բե րում ու կո չում` մշա կու թային, միով բա նիվ` կա րե լի է նաև կո չել քա ղա քակրթա
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կան: Այժմ ար դեն այս կերպ միա բե րող բնո րոշ ման դեպ քում կա րող ենք ասել, որ Մով սես 
Խո րե նա ցու պատ մա կան եր կում ը նդ գրկ վում են քա ղա քակրթո րեն նշա նա կա լի առա-
վե լու թյուն կամ նվա զու թյուն ցու ցա նող̀  հայոց ինք նու թյան ու կյան քի կար գա վո րու թյու-
նը, իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե րը: Պատ մու թյան վե րո բե րյալ սահ մա նում նե րում «մ շա-
կու թո րեն նշա նա կա լի»-ն կա րե լի է, այս պի սով, վե րաձևա կեր պել̀  «քա ղա քակրթո րեն 
նշա նա կա լի»: Նկա տենք նաև, որ Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի առն չու-
թյամբ այդ հաս կա ցու թյան գոր ծա ծու թյու նը բուն տեքս տի ասե լի քին հա մա պա տաս խան` 
ճշմար տո րեն ար դա րա բան և օ րի նա վոր է, քան զի իր եր կի ողջ շա րա դրան քում Պատ մա-
հայ րը բազ միցս` նախ նյաց ու նաև ներ կայի բո վան դակ կեն ցա ղա վա րու թյան բա րե կար-
գու թյան և-կամ ան բա րե կար գու թյան գոր ծե րի վե րա բե րյալ իր դրվա գա պա տում նե րում ու 
հենց «Ողբ»-ում ըն թեր ցող մտքին «յան դի ման է կա ցու ցա նում» հայոց բո վան դակ կյան քը 
բնո րո շող քա ղա քակրթա կան որ պի սու թյան առանձ նա հատ կու թյուն ներ: 

Այ նուա մե նայ նիվ, մարդ կային բազ մա բո վան դակ կյան քի ատ րի բուտ նե րը միա-
ժո ղո վե լով «մ շա կու թային»-ի կամ «քա ղա քակրթա կան»-ի ան վան ներ քո, չի լուծ վում 
խնդիրն առա վել խո րու թյամբ քննու թյան հետևո ղա կա նո րեն ուղ ղոր դող այն հար ցը, 
թե` «մ շա կու թո րեն, կամ քա ղա քակրթո րեն նշա նա կա լի» կյան քի բազ մա բո վան դակ 
եղե լու մի ատ րի բուտ նե րում ո՞ր բա ղա դրիչն է Պատ մա հայ րը դի տում հիմ նո րոշ̀  գե-
րա կայող ու հատ կո րո շող, և հենց այդ տե սա՛կ կար գա վո րու թյան առա վե լու թյունն ու 
նվա զու թյու նը, իրա դար ձու թյուն ներն ու դեպ քերն ը նդ գր կում պատ մու թյան ուսում-
նա սի րու թյան առար կա յում: Մե նա գրու թյան մեջ իրա գործ ված նրա «Պատ մու թիւն 
Հայոց» եր կի ուսում նա սի րու թյամբ բա ցա հայտ վեց, որ մարդ կային բազ մա բո վան դակ 
կյան քի քա ղա քա կա նո րեն, ռազ մա կա նո րեն, մշա կու թո րեն, տն տե սա կա նո րեն, իրա-
վա կա նո րեն, … նշա նա կա լի եղե լումն ը նդ գր կե լով պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան 
առար կա յում, այդ ամե նում հիմ նա րար ու որո շիչ է դի տում` հաս կա նալ, մեկ նո ղա բար 
բա ցո րոշ մամբ̀  «ի պատ մու թիւնս հիւ սել»734 հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ
թի կար գա վո րու թյան, իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի̀  բա րո յա կա նո րեն ու 
հենց առա քի նո րեն առա վե լու թյան կամ նվա զու թյան իս կու թյու նը իրեն ցում և-կամ 
իրեն ցով ցու ցա նող իմաստ նե րը, որոն ցում և̀  իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րը:

7. Ի սկ ո՞րն է պատ մու թյան կա տա րու մը: Կա տա րումն այն է, ինչն իր ուսում նա-
սի րու թյան առար կայի նկատ մամբ որ պես իր սկզբուն քային անե լիք̀  դի տա վո րու թյուն 
ունի, ը ստ այդմ` կեր պա րան վում ու իրա գոր ծում է պատ մու թյու նը̀  որ պես գի տու թյուն: 
Ը ստ այդմ ու նախ նա կա նո րեն` պատ մու թյան` ը ստ առար կայի ու կա տա րու մի սահ մա-
նման բա նաձևը կըն դու նի հետևյալ տես քը:

 Սահ մա նում ը ստ առար կայի և ը ստ կա տա րու մի (ոչ լրիվ).

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` կյան քի նախ կին ևկամ ներ կա նշա նա կա
լի եղե լու մը` պատ ճա ռով հան դերձ, հե տա զո տող և որ պի սու թյու նը բա ցա հայ
տող: 

734 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 54, տ. 6:
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Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է, թե այս բա նաձևը պատ մու թյան հնա րա վոր մի սահ-
մա նում է` ը ստ առար կայի և ը ստ կա տա րու մի, քան զի որ պես առար կա հե տա զո տում 
է «կյան քի նախ կին ու նաև ներ կա նշա նա կա լի եղե լու մը», իսկ որ պես կա տա րում` 
«բա ցո րո շում նշա նա կա լիու թյան տե սա դաշ տը, որում և̀  ուսում նա սիր վող առար կայի̀  
պատ ճա ռով հան դերձ որ պի սու թյու նը»: Սա կայն ինչ ասել է` բա ցա հայ տել առար կայի 
որ պի սու թյու նը: Ա ռար կայի որ պի սու թյու նը բա ցա հայ տել, կն շա նա կի̀  բա ցա հայ տել 
նրա իս կու թյու նը: Գի տու թյան սկզբուն քո րեն և կոնկ րե տա բար նաև պատ մու թյան` որ-
պես գի տու թյան կա տա րու մը հարկ է որ լի նի իր ուսում նա սի րու թյան են թա կա տի րույ-
թի, այլ կերպ ասած` իր առար կայի, իս կու թյան բա ցա հայ տում: Հարկ է ամ րա գրել, որ 
իս կու թյան բա ցա հայ տու մը ամե նայն գի տու թյան համ ընդ հա նուր, հա մա գի տա կան 
և, մաս նա վո րա պես, պատ մու թյան` որ պես գի տու թյան, կա տա րումն է: Իս կու թյուն 
բա ցա հայ տող կա տա րումն է գի տա կան գի տե լի քը և հենց գի տու թյու նը կա
յաց նում որ պես այդ պի սին: Պատ մու թյան կա տա րու մի այդ կերպ ը մբռն մամբ̀  սահ-
ման վում է պատ մու թյան մեկ-միաս նա կան գոր ծառնու թյան դեռ միայն տե սա կան 
բա ղա դրի չը: Պատ մու թյան կա տա րու մի դեռ միայն այս չափ բա ցո րոշ մամբ, ը ստ Մով-
սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում ըն ձեռնվող հնա րա վո րու թյան, 
կա րե լի է ձևա կեր պել պատ մու թյան` ը ստ առար կայի ու կա տա րու մի նախ նա կան ու 
ոչ-լ րիվ սահ մա նում ներ (տե սա կան):

 Սահ մա նում` ը ստ առար կայի և ը ստ կա տա րու մի (ոչ լրիվ).

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային, որում և` հայոց, ինք նու թյան, 
կյան քի և մշա կույ թի եղե լու թյան իս կու թյու նը` կար ճա ռոտ բա նա վոր ևկամ 
նախ ընտ րե լիո րեն` գրա վոր հյուս մամբ հայտ նող:

 Կա րե լի է նաև ձևա կեր պել պատ մու թյան` ը ստ իր առար կայի ու կա տա րու մի սահ-
մա նման հետևյալ բա նաձևը. 

Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` կյան քի նախ կին ևկամ ներ կա նշա նա կա լի 
եղե լու մի̀  պատ ճա ռով հան դերձ, ու նաև հենց այդ նշա նա կա լիու թյան իս կու
թյու նը բա ցա հայ տող: 

Այս և հե տա գա բո լոր սահ մա նում նե րի վեր ջում ասե լով` «բա ցա հայ տող», հարկ է 
նկա տի ունե նալ̀  «հաս կա ցող (կամ` հաս կաց ման ձգ տող) ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո-
շող»: Քան զի ինչ պես և ար դեն աս վել է` հաս կաց ման ու մեկ նա բա նու թյան խնդրա-
կար գը սկզբուն քո րեն ներ հյուս ված է պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նում: 
Ման րա մաս նե լով` ասենք, որ աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի պատ-
մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյու նում հաս կաց ման ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման` 
հեր մենև տի կա կան խնդրա կար գը սկզբուն քո րեն ներ կա է և՛ պատ միչ հե ղի նա կի, և՛ 
ըն թեր ցո ղի գոր ծու նե ու թյու նում: Պատ մու թյու նը սկզբուն քո րեն կա այն ժամ, երբ ար-
դեն իրա գործ վել և որևի ցե ունկնդ րին կամ ըն թեր ցո ղին ար դեն ներ կա է որևի ցե եղե-
լու թյան «պատմ վա ծու թյուն»: Եվ ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, հայոց պատ մու թյու նը գի-
տու թյուն է` հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հաս կաց ման ձգ տո ղի 
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հո գու և հոգևոր սի րուն ու մտքի «ու շին» «յան դի ման կա ցու ցա նող» մեկ նո ղա կան բա-
ցա հայ տու թյամբ:

«Պատ մու թյան» վե րո բե րյալ ը նդ հան րա կան սահ մա նու մը կա րե լի է կոնկ րե տաց-
նել նաև «հայոց պատ մու թյան» նկատ մամբ:

 Հայոց պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` հայոց ինք նու թյան կյան քի̀  մշա կույ
թով կեր պա ցյալ և հոգևոր առու մով նշա նա կա լի նախ կին ու նաև ներ կա եղե
լու մի իրա դար ձու թյուն նե րի, գոր ծե րի ու կար գա վո րու թյան` պատ ճա ռով հան
դերձ, ու նաև հենց այդ նշա նա կա լիու թյան իս կու թյու նը հաս կա ցող ու մեկ նո
ղա բար բա ցո րո շող:

 Պատ մու թյան` ը ստ առար կայի վե րո բե րյալ բո լոր սահ մա նում նե րը կա րե լի է այժմ 
ար դեն նաև ձևա կեր պել̀  բա ցո րոշ ար տա հայ տե լով «պատ մու թյուն» գի տու թյան և 
սկզբուն քո րեն ամե նայն գի տու թյան գո յու թյան հա մար հիմ նա րար, է աց նող ու այդ-
կերպ` է ա կան կա տա րու մի առանձ նա հատ կու թյու նը̀  իս կու թյան բա ցա հայ տու մը: 
Նշենք նաև, որ այդ սահ մա նում նե րի հետ մեկ տեղ կա րե լի է ձևա կեր պել Մով սես Խո-
րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գից ուսա նե լի ու ար տա ծե լի բազ մա թիվ այլ 
սահ մա նում ներ ևս: 

Ինչ պես և աս վեց, ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, հայոց պատ մու թյու նը և սկզբուն քո րեն 
պատ մու թյու նը ամենևին էլ իրա դար ձու թյուն նե րի, դեպ քե րի ու գոր ծե րի̀  իրենց սե փա-
կան ժա մա նա կա տե ղային լի նե լու թյան վե րաս տեղ ծու թյուն ու կրկ նու թյուն չէ: Պատ
մու թյու նը մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու մի իս կու թյու նը 
հայ տող նշա նա կու թյուն նե րը ևկամ իմաստ նե րը որ պես այդ պի սին գո յաց նող 
ու կա յաց նող, իմա նա լի ու նաև նույ նո րո շե լի դառնա լը հնա րա վո րող զո րու
թյան, լի նե լու թյան պատ ճառնե րի ու կար գի բա ցա հայ տու թյուն է, ը ստ մարդ
կային կա րո ղու թյան: Ա հա վա սիկ, նկա տի ունե նա լով, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ-
մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը, որ պես հե տա զո տու թյուն և իմաս տային 
շա րա դրանք, բա ցա հայ տում է իմաս տու թյան, ամե նայն առա քի նու թյան ու բա րե կար-
գու թյան կրթու նա կու թյամբ և հենց այդ կերպ` մշա կու թո րեն ու հենց քա ղա քակրթո րեն 
նշա նա կա լի ան հայտ եղե լու թյուն նե րի̀  որ պես այդ պի սին լի նե լու թյան «զօ րու թիւնն» 
ու «կար գը», ան շուշտ, «պատ ճա ռաւ հան դերձ»735, այ սինքն` պատ մա կա նո րեն որ պես 
«ինչ» ու «ինչ պես» կեր պա ցյալ կա յա ցու մը̀  նույն այդ «ինչ»-ի ու «ինչ պես»-ի պատ-
ճառնե րով հան դերձ, պատ մու թյան սահ մա նման բա նաձևը կըն դու նի հետևյալ տես քը:

 Սահ մա նում` ը ստ առար կայի և ը ստ կա տա րու մի (տե սա կան).

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային, որում և` հայոց, կյան քի մշա կու
թո րեն ու քա ղա քակրթո րեն նշա նա կա լի եղե լու մը` պատ ճա ռով հան դերձ, կա
յաց նող զո րու թյունն ու կար գը և այս կերպ` իս կու թյու նը բա ցա հայ տող, ը ստ 
մարդ կային կա րո ղու թյան:

735 «…Զպատճառս և զզօրութիւն իրացն միայն յայտնելով, և զերկարութիւն գործոյն համառօտ բանիւ 
յանդիման կացուցանելով» (Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 45):



536      Գլուխ 4. Պատմության իսկությունն ու նախընտրելի գոյությունը

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյան որոշ է ա-
կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցո րոշ ամ րագր մամբ̀  սահ մա նման բա նաձևը կա-
րող է ըն դու նել նաև հետևյալ տես քը. 

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, հայոց պատ մու թյու նը ևկամ սկզբուն քո րեն 
պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային ինք նու թյան, հայոց ազ գի ևկամ 
մարդ կանց հա մայն ազ գե րի բազ մա բո վան դակ կյան քի իրա դար ձու թյուն նե
րի, մարդ կային գոր ծե րի ու ողջ մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի որա կա կան 
որ պի սու թյու նը հաս տող ու հայ տող զո րու թյու նը և որ պես այդ պի սին լի նե լու
թյան պատ ճառն ու կար գա վո րու թյու նը և այս կերպ` իս կու թյու նը բա ցա հայ
տող, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան:

8. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում կա րե լի է նկա տել նրա 
պատ մա տե սու թյու նը բո վան դակ է ու թյամբ բնո րո շող և պատ մու թյան կոչ ման ու իս-
կու թյան լրի վու թյա նը հետևո ղա կա նո րեն հե տա մուտ ու առա վել խո րազն նին պա տաս-
խան` պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան առար կան որո շար կող այն հար ցի, թե` «ինչ-
պի սի՞ նշա նա կա լիու թյուն ունե ցող իրո ղու թյուն ներն են ը նդ գրկ վում Մով սես Խո րե նա-
ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի պատ մա հե տա զո տա կան ոլոր տում» և թե` «պատ մու-
թյան ինչ պի սի՞ կա տա րում է հաս կա նում ու իրա գոր ծում Պատ մա հայրն իր եր կում»: 
Այս հարցն ուղ ղա կիո րեն կապ վում է Դա վիթ Ան հաղ թի վե րո բե րյալ չորս հար ցե րից 
նաև հենց չոր րոր դի̀  «ին չի՞ հա մար է պատ մու թյու նը» հար ցի հետ: Ի պա տաս խան 
այս հար ցի, կա րե լի է ասել, որ ը ստ Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը մարդ կային ինք նու-
թյան, կյան քի ու մշա կույ թի ներ կայի ու ապա գայի լի նե լիու թյան հա մար ունի տե սա
կան և գործ նա կան նշա նա կա լիու թյուն և հենց կա տա րում: 

Նախ` ո՞րն է պատ մու թյան տե սա կան նշա նա կա լիու թյունն ու կա տա րու մը: Ար դեն 
աս վեց, որ պատ մու թյան տե սա կան և իր բնույ թով ան հրա ժեշ տո րեն հա մա գի տա կան 
կա տա րու մը իս կու թյան բա ցա հայ տումն է: Ի սկ ինչ պե՞ս է ամե նայն գի տու թյան հա-
մար համ ընդ հա նուր այս բա նաձևը կոնկ րե տա նում և իր յու րա հա տուկ ար տա հայ տու-
թյու նը ստա նում հենց պատ մու թյան պա րա գա յում:

 Մով սես Խո րե նա ցու հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը հե տա զո տե լով մարդ կային, 
որում և կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի մշա կու թո րեն ու 
հենց քա ղա քակրթո րեն առ բա րե կար գու թյուն առա վե լու թյան ևկամ նվա զու
թյան եղե լու մը, ունի դի տա վո րու թյուն և ը ստ այդմ` նպա տա կային ուղ ղորդ վա ծու-
թյուն ու կա տա րում, որ պես տե սա կան, հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել 
ճշմար տու թյու նը և բա րին կյան քի նախ կին ու նաև ներ կա եղե լու թյուն նե րում: 
Պատ մու թյան այս բնույ թի տե սա կան ուղ ղորդ վա ծու թյունն ու կա տա րու մը որո շար կում 
է նրա տե սա կան նշա նա կա լիու թյու նը: 

Ինչ պես տես նում ենք, այս բա նաձևում որ պես տե սա կան է ներ կա յա նում ոչ միայն 
ճշմար տու թյան, այլև բա րու հաս կա ցու մը: Առ հա սա րակ, կա տա րու մի տե սա կան բա-
ղա դրիչ է դիտ վում ճշմար տու թյան հաս կա ցու մը, իսկ որ պես գործ նա կան` բա րին գոր-
ծե լը: Սա կայն, ինչ պես և նշում է Դա վիթ Ան հաղ թը, տե սա կա նում ներ կա է նաև գործ-
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նա կա նը, և գործ նա կա նում ներ կա է նաև տե սա կա նը, և տե սա կանն առաջ նային է, 
քան գործ նա կա նը̀  «նախ և առա ջին տե սա կանն, վասն զի պա տուա կա նա գոյն է, քան 
գոր ծա կանն736, «տե սա կանն առա ջին է, վասն զի ի ձեռն տե սա կա նին և բա նի գայ ի 
գոր ծա կանն, զի մի ան բան և ան պատ ճառ եղի ցի գոր ծա կանն»737: Գործ նա կա նը «յետ 
տե սա կա նին է »738 և «պէտս ունի գոր ծա կանն տե սա կա նին, որով բաղ կա նայ և յար դա-
րի, զի մի ան բան և ան պատ ճառ եղի ցի: Այլ պարտ է նախ տե սա կա նաւն քննել զըստ 
բնու թե ան բա րին և այն պէս նո վաւ բաղ կա ցու ցա նել զգոր ծա կանն»739: Քան զի բա րին 
(գործ նա կա նը), նախ տե սա կա նո րեն հաս կաց վում է և ապա միայն` իրա կա նաց վում 
կյան քում: Նկա տե լի է, որ պատ մու թյան ու նաև ամե նայն սո ցիա լա կան գի տու թյուն-
նե րի պա րա գա յում որ պես տե սա կան կա տա րում` իս կու թյան բա ցա հայ տում է ներ կա-
յա նում բնույ թով տե սա կան` ճշմար տու թյան բա ցա հայ տու մից առա վել ըն դար ձակ 
խնդրա կարգ, որն իրե նում ը նդ գր կում է նաև բնույ թով գործ նա կան` բա րու հաս կա-
ցումն ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շու մը: Ը ստ այդմ` պատ մու թյան սահ մա նու մը կա րող է 
ըն դու նել հետևյալ տես քը: 

Սահ մա նում` ը ստ առար կայի և ը ստ կա տա րու մի միաս նու թյան (տե սա կան). 

Պատմությունը և հենց հայոց պատմությունը գիտություն է` մարդ կային, 
որում և` հայոց, ինքնության ու կյանքի նշանակալի եղելումի իրադար ձու
թյունների ու գործերի̀  պատճառով հանդերձ, իսկությունը հայտո րոշող 
իմաստը և նրանում պահյալ բարենշանակ` բարեկարգության հնա րա վորու
թյուն, անհրաժեշտություն ու նախընտրելիություն ցուցանող իմաս տության 
խոր հուրդը բացահայտող:

9. Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու հայե ցա կար գի, պատ մու թյան հյուս ման բո վան դակ 
խնդրա կար գում արդյո՞ք հնա րա վոր ու ան հրա ժեշտ է միայն գործ ունե նալ մարդ-
կային բա նա կան հո գու և մտքի գի տա կան զո րու թյամբ պայ մա նա վոր ված տե սա
կան ուղ ղորդ վա ծու թյան հետ, կամ ավե լի ման րա մասն աս ված` գի տա կան բնույ թի 
զո րու թյունն ունե ցող և ուրեմն` մարդ կային այդ տե սակ կա րո ղու թյան հու նով կեր պա-
ցյալ սի րո ու ձգտ ման, որ և կն շա նա կի̀  գի տե նա լու սի րո կամ ձգտ ման վրա հիմ նա-
ցյալ ու աղ բյու րա ցյալ տե սա կան կողմ նո րոշ ման հետ:

 Ժա մա նա կա կից գի տու թյու նում առա վե լա բար գե րա կա յում է այն տե սա կե տը, ը ստ 
որի̀  ամե նայն գի տու թյուն և հատ կա պես` բնա կան ու ձևա կան գի տու թյուն նե րը գո-
յու թյան են կոչ վել և որ պես այդ պի սին կա յա ցել̀  հիմ նո րոշ սկզբունք ունե նա լով իրենց 
մաս նա վոր գի տա կան ու զուտ տե սա կան հե տաքրք րու թյան առանձ նա հատ
կու թյու նը: Ա մե նայն գի տու թյուն ներ իրենց գո յու թյան հա մար հիմ նո րոշ̀  մաս նա վոր 
գի տա կան ու զուտ տե սա կան հե տաքրք րու թյան բաց ված քով հա մայն գո յա վո րից 

736 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր., 
1980, էջ 85, 86:
737 Նույն տեղում, էջ 96:
738 Նույն տեղում, էջ 99:
739 Նույն տեղում, էջ 96:
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ը նտ րում ու առանձ նաց նում են իրենց ուսում նա սի րու թյան առար կան և որո շար կում 
դրա հետ իրենց անե լի քը̀  կա տա րու մը: Ը ստ իս, այս տե սա կե տը թե րի է և կա րիք ունի 
ճշգրտ ման ու հենց լրաց ման: Պետք է ասել, որ է ա կան տար բե րու թյուն է նկատ վում 
նաև ան տիկ և միջ նա դա րյան շրջան նե րի գի տու թյան պատ կե րա ցում նե րի պա րա-
գա յում: Ը ստ Խո րե նա ցու, պատ մու թյան կո չումն ու ը ստ կոչ ման` բուն գո յու թյու նը չի 
առնչ վում միայն մարդ կային հո գու լոկ գի տա կան ու զուտ տե սա կան հե տաքրք
րու թյա նը և սպա ռիչ հե նա դրու թյուն գտնում իր գո յու թյան հա մար: Պատ մու թյու նը 
կյան քի է կոչ վում ոչ միայն տե սա կան և զուտ իմա ցա կան հե տաքրք րու թյամբ:

 Պատ մու թյու նը կյան քում ներ կա յու թյան է կոչ վում իրե նում բո վան դա կյալ ասե լի-
քի̀  մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի ներ կա ու ապա գա լի նե լիու թյան հա մար, ինչ-
պես և ար դեն աս վեց, նաև հենց գործ նա կան նշա նա կա լիու թյամբ ու կա տա րու մով: 
Պատ մու թյան բո վան դակ կա տա րու մի մեջ հա մա գի տա կան ու առաջ նային տե սա կան 
բա ղա դրի չի̀  իս կու թյան բա ցա հայտ ման հետ մեկ տեղ հարկ է նշել նաև մեկ այլ̀  նույն-
պես հա մա գի տա կան, թեև ոչ ամե նայն գի տու թյան հա մար̀  նույ նա չափ, գործ նա կան 
բա ղա դրիչ: Ո ՞րն է այն: Պետք է ասել, որ ամե նայն գի տու թյան առն չու թյամբ և հատ կա-
պես հու մա նի տար ու սո ցիա լա կան գի տու թյուն նե րի հա մար̀  մարդ կային ան ձի ներ կա-
յու թյա նը մատ չե լի կեն սաշ խար հի նկատ մամբ նրանց ան մի ջա կան նշա նա կա լիու
թյան տե սա դաշ տում ու կի րա ռե լիու թյան շրջա նակ նե րում, ան հրա ժեշտ ու նաև 
նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ, կա տա րու մի բո վան դակ խնդրա կար գում «իս կու-
թյան հաս կաց ման ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման» տե սա կան բա ղա դրի չի հետ մեկ տեղ 
հարկ է նաև նշել գործ նա կա նը̀  «հո գա ցու թյու նը», ը նդ սմին` տար բեր գի տու թյուն նե-
րի պա րա գա յում իր յու րա հա տուկ կեր պով ու չա փով ար տա հայտ վա ծու թյամբ: 

Ի՞նչ ասել է` հո գա ցու թյուն, և ին չի՞ն է ուղղ ված այն, ո՞րն է կա տա րու մային այս հիմ-
նախնդրի բո վան դա կու թյու նը բա ցո րո շող բա նաձևը: Ա սե լով` «հո գա ցու թյուն», հարկ 
է հաս կա նալ̀  մարդ կային ներ կա յու թյան կեն սաշ խար հի նկատ մամբ հո գա ցու
թյուն: Այս հիմ նախնդրի առն չու թյամբ, ար դարև, կարևոր է այն դի տար կու մը, որ «հո-
գա ցու թյու նը» է ա կա նո րեն նշա նա կա լի է ոչ միայն հու մա նի տար և սո ցիա լա կան գի-
տու թյուն նե րի, այլև որո շա կի չա փով նաև բնա գի տու թյան պա րա գա յում: Ի նչ պե՞ս: Աս-
վա ծը առա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ զար մա նա լի: Սա կայն, իրավ ու ար դար է մտա-
ծել, որ մարդ կային ան մի ջա կան ու ոչ միայն տե սա կան այլև գործ նա կան ներ
կա յու թյան, որում նաև ներ գոր ծու թյան հնա րա վո րու թյան շրջա նակ նե րում, որ 
և այժմ սահ մա նագ ծե լի են Եր կիր մո լո րա կով չա փա վո րյալ տի րույ թում, ան շուշտ, բո լոր 
այդ գի տու թյուն ներն ունեն իրենց նշա նա կա լիու թյան տե սա դաշտ ու կի րա ռե լիու թյան 
հնա րա վո րու թյուն, ան հրա ժեշ տու թյուն և նույ նիսկ նախ ընտ րե լիու թյուն` «մարդ կային 
ներ կա յու թյան կեն սաշ խար հի նկատ մամբ հո գա ցու թյան» խնդրա կար գում:

«Հո գա ցու թյան» հիմ նախնդրի տա կա վին այս կերպ բա ցո րո շու մը դեռ այն չափ բա-
վա կան չէ պատ մու թյան կա տա րու մի բո վան դակ խնդրա կար գում այն որ պես պատ-
մու թյա նը սկզբուն քո րեն ներ հա տուկ ու սե փա կան և կոնկ րե տո րեն` Մով սես Խո-
րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում` հս տա կամ տո րեն ար տա հայտ ված 
կեր պով նրա ներ կա յու թյու նը մտո վի «տես նե լու», հաս կա նա լու և մեկ նո ղա բար բա-
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ցո րո շե լու հա մար: Ի սկ ինչ պի սի՞ բա նաձևով է մեկ նո րոշ վում «հո գա ցու թյու նը» նշ ված 
շրջա նակ նե րում նշա նա կա լիու թյուն ունե ցող ամե նայն գի տու թյան և հատ կա պես հու-
մա նի տար ու սո ցիա լա կան գի տու թյուն նե րի և ար դեն նաև պատ մու թյան նկատ մամբ 
իր կի րա ռու թյու նում: Ը նդ հա նուր գի տա կան կա տա րու մի այս բա ղա դրա տար րը, որ և̀  
լրու մի է բե րում կոնկ րե տո րեն նաև պատ մու թյան սե փա կան կա տա րու մը, աշ խար-
հում ամե նայն` ան շունչ, բու սա կան, կեն դա նա կան գո յա վոր նե րի հետ մարդ կային 
ինք նու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան և մարդ կային այլ ինք նու թյուն նե րի 
հետ հա մա կե ցու թյամբ հան դերձ` հենց գո յակ ցու թյան բա րե կար գու թյան հնա
րա վո րու թյուն ու նաև ուղի ներ ցու ցա նող իմաստ նե րի, որում և` իմաս տու թյան 
խոր հուրդ նե րի, բա ցա հայ տումն ու հղումն է հաս կաց ման ձգ տող ամե նայն ըն
թեր ցո ղի̀  իրենց կյան քի ներ կա յում ու ապա գա յում կե նա գոր ծու թյան: 

Իսկ ո՞րն է այս ը նդ հա նուր բա նաձևի հա մե մատ` կոնկ րե տո րեն հենց Մով սես Խո-
րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյան նշա նա կա լիու թյան ու 
կա տա րու մի գործ նա կան բա ղա դրի չը, որ և շեշտ վա ծու թյամբ իր ներ կա յու թյունն 
ունի նրա պատ մու թյան դի տա վո րու թյան և ը ստ այդմ` կեր պա րա նու մի ու կա տա րու-
մի խնդրա կար գում: Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ «պատ մու թյուն» գո յա վո րի ատ րի բուտ նե րի 
շար քում ոչ միայն «տե սա կան», այլև «գործ նա կան» նշա նա կա լիու թյուն ու գոր ծա ռույթ 
հատ կո րո շե լը: 

Ըստ Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի, պատ մու թյունն իր կա տա-
րու մի տե սա կան ու գործ նա կան բա ղա դրիչ նե րի միաս նու թյամբ միշտ ուղղ ված է «ըն-
թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» ան ձանց: Պատ մու թյու նը տե սա կան իր բա ղա դրի չով 
ուղղ ված է նրանց, ով քեր ձգ տում, սեր ունեն ըն թեր ցել ու հաս կա նալ իս կու թյուն 
ու իմաս տու թյան խոր հուրդ, իսկ գործ նա կան իր բա ղա դրի չով ուղղ ված է ներ կա-
յում ու ապա գա յում հաս կա ցյալ ճշմար տու թյունն ու բա րին իրենց ու նաև մեր ձա
վոր նե րի ինք նու թյու նում և կյան քում կե նա գոր ծել ձգ տող ան ձանց և այդ տե սակ 
երկ միաս նա կան դի տա վո րու թյամբ իսկ` կյան քի է կոչ վել պատ միչ-հե ղի նա կի կող մից:

 Կա րե լի է նկա տել, որ մարդ կային ինք նու թյան տե սա կան հե տաքրք րու թյամբ և 
գործ նա կան հո գա ցու թյամբ ուղ ղորդ ված մարդ կային բա նա կան հո գու և մտքի բա-
ցու թյան մո դուս նե րին պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է տար բե րա բար: Տե սա կան հե-
տաքրք րու թյա նը պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է որ պես «հե տա զո տու թյուն», քան զի 
իրա գործ վում է նախ նյաց կյան քի ու մշա կույ թի «հետ քեր»-ով ըն թա ցող քննու թյուն ու 
բա ցա հայտ վում իս կու թյուն: «Հե տա զո տու թյուն» լի նե լը պատ մու թյու նը որ պես գի տու-
թյուն գո յաց նող̀  է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն է, որով և պատ մու թյան որ պի սու թյու-
նը բնո րոշ վել էր դեռ հին հույ նե րի կող մից: Նկա տի ունե նա լով այս առանձ նա հատ կու-
թյու նը, պատ մու թյան սահ մա նու մը կըն դու նի հետևյալ տես քը:

 Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը կա մա յա ծին ու սոսկ հնա րա ծո 
առաս պել նե րի ավան դա պա տում չէ, այլ̀  հե տա զո տու թյուն ու հենց գի տու
թյուն` իր գր ման ժա մա նա կա կից նե րի ու հե տա գա սե րունդ նե րի ներ կա նե րում 
մարդ կային ու ազ գային բա րե կարգ ինք նու թյան և կեն սա կեր պի հա մար կյան
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քի ու մշա կույ թի̀  հոգևո րու թյամբ նշա նա կա լի եղե լու մի մեզ ան հայտ իս կու
թյու նը բա ցա հայ տող: 

Իսկ ար դեն իր բնույ թով գործ նա կան` հո գա ցու թյան խոր հուր դով կազ մա կերպ-
ված մարդ կային բա նա կան հո գու և մտքի բա ցու թյան մո դու սին պատ մու թյու նը ներ-
կա յա նում է որ պես «ու սում նա սի րու թյուն», քան զի «սեր է` առ ուսումն» և որ պես 
այդ պի սին` մարդ կային ան ձի գործ նա կան ձգ տումն է` ուսյալ ու ներկրթյալ դառնա-
լով մարդ կու թյան կյան քի եղե լու մի իս կու թյու նը̀  ճշմար տու թյունն ու բա րին, հայ տող 
իմաս տին, որ և̀  իմաս տու թյան խոր հուր դին, կա տա րե լա գոր ծել ու բա րե կար գել իր և 
այ լոց ինք նու թյունն ու կյան քը̀  կե նա գոր ծե լով ուսա նյալ օգ տա կարն ու պի տա նին: Այս 
դի տար կու մը նկա տի ունե նա լով, պատ մու թյան` որ պես գի տու թյուն սահ մա նման մեջ 
բաղ կա ցու ցիչ զա նա զա նու թյուն նե րի թվում կա րող է նշ վել այլևս ոչ թե պատ մու թյու նը 
սոսկ որ պես «հե տա զո տու թյուն», այլ̀  հենց որ պես «ու սում նա սի րու թյուն» է աց նող և 
ուրեմն` է ա կան առանձ նա հատ կու թյու նը:

 Սահ մա նում ը ստ առարկայի և ը ստ կա տա րու մի.

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` հե տա զո տու թյուն ու նաև ուսում նա սի րու
թյուն` մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի եղե լու մը որ պես 
այդ պի սին կա յաց նող իրա դար ձու թյուն նե րի և մարդ կային ը նտ րու թյան, մտքի, 
խոս քի, գոր ծի զո րու թյան ու կար գա վո րու թյան իս կու թյու նը և առա քի նու սույց 
իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րը բա ցա հայ տող, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: 

Ի մի բե րե լով աս վա ծը, կա րող է ենք ասել, որ ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու-
թյան գործ նա կան կա տա րու մը̀  իր առար կայի ուսում նա սի րու թյամբ̀  մարդ կային 
ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի բա րե կար գու թյան հա մար բա րեն շա նակ իմաստ
նե րի և հենց իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի բա ցա հայ տումն է` հղված իր ժա
մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի̀  «ի մաս տու թե ան ու քա ջու թե ան և ամե նայն 
առա քի նու թե ան» հաս կաց ման ու կե նա գործ ման սի րուն` ձգտ մանն ու ջան քին:

 Պատ մու թյան` ը ստ առար կայի և գործ նա կան կա տա րու մի սահ մա նում. 

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, հայոց պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` հայոց ինք
նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու մի̀  առ հոգևոր սեր ու իմաս տու թյուն 
ներկրթու թյանն օգ տա կարն ու պի տա նին հաս կա ցող և գրա վոր հյուս մամբ` 
մեկ նո ղա բար բա ցո րո շող: 

Ան շուշտ, Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյու-
նը սոսկ մի ջոց չէ իրե նից ար տա քո այլ բան հայտ նե լու նպա տա կայ նու թյամբ, բայց 
և ամենևին էլ ինք նան պա տակ չէ և իրե նում ամ փո փյալ չու նի իր նպա տա կային գա-
գաթ նա կետն ու վերջ նա կե տային կա տա րու մը: Խո րե նա ցու հա մար պատ մու թյու նը 
նպա տակ ու նաև մի ջոց է` իրե նում ներ կա հոգևո րը, այն է` պատմ վող եղե լու մի 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տում` իմաս տու թյան խոր հուր դը, ներ կա դարձ նե լու ժա մա-
նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի ինք նու թյու նում ու կյան քում: Ի սկ Մով սես Խո րե նա ցու 
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հայե ցո ղու թյան տե սա դաշ տում ասե լով` «ի մաս տու թյան խոր հուրդ» կամ «ի մաս տու-
թյուն», հարկ է նկա տի ունե նալ, ը ստ ավե տա րա նա կան խոս քի, տե րու նա կան ամե-
նայն պատ վի րան նե րի հիմ քում ըն կած` «աստ վա ծա սի րու թյան ու մար դա սի րու թյան» 
վրա հիմ նա ցյալ իմաս տու թյու նը740: Այս պի սով, պատ մու թյան` ը ստ գործ նա կան կա-
տա րու մի սահ մա նման բա նաձևը կըն դու նի հետևյալ տես քը. 

Մով սես Խո րե նա ցու հայոց պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` հայոց կյան քի եղե
լու մի իս կու թյու նը ամե նայն ժա մա նակ նե րում` նախ նյաց ու նաև իր գր ման 
ժա մա նա կա կից նե րի ու հե տա գա սե րունդ նե րի ներ կա նե րում համ ընդ հա նուր` 
աստ վա ծա սի րու թյան ու մար դա սի րու թյան վրա հիմ նա ցյալ իմաս տու թյան ու 
ամե նայն առա քի նու թյան հոգևո րու թյամբ` մարդ կային ինք նու թյունն ու կեն
սա կեր պը բա րե կար գու թյան հնա րա վո րող ու կե նա գոր ծող նշա նա կա լիու
թյամբ բա ցա հայ տող: 

Ըստ նրա, պատ մու թյու նը, որում և բո վան դա կյալ ասե լի քը, և կոնկ րե տո րեն` հենց 
իր Հայոց Պատ մու թյու նը հղված է մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի ներ կա ու ապա-
գա լի նե լիու թյա նը, նախ նյաց ինք նու թյան ու կյան քի եղե լու մի իս կու թյուն ու իմաս տու-
թյան խոր հուրդ բա ցա հայ տող նշա նա կա լի ասե լիք հայտ նե լով ժա մա նա կա կից նե րին 
ու սե րունդ նե րին` իրենց ինք նու թյան ու կյան քի հաս կաց ման և կա տա րե լա գործ վող լի-
նե լիու թյան հա մար: Ահավասիկ, ը ստ Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը, որում և բո վան
դա կյալ ասե լի քը, այդ կերպ գործ նա կա նա նում և ներ գոր ծուն ու հենց մաս նա
կից է դառնում ներ կայի ու ապա գայի մարդ կային իրո ղու թյուն նե րի կա յաց մա
նը:

 Սահ մա նում` ը ստ առար կայի և տե սա կան ու գործ նա կան կա տա րու մի (ամ բող-
ջական).

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ
մու թյու նը գի տու թյուն է և մարդ կային ու կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք նու թյան 
ու կյան քի իր իսկ կեն սաշ խար հում մշա կույ թով կեր պա ցյալ եղե լու մի̀  առ ի 
ճշմար տու թյուն ու բա րին նշա նա կա լի իմաստ նե րի ներ կա յու թյունն է մար դուն` 
ի հի շում և ի իմաս տա ցում իր նե րաշ խար հի ու ար տա քին կյան քի:

Ն րա «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում ար տա հայտ վող պատ մա գի տա կան հայե ցա-
կար գի հա մա ձայն, պատ մու թյու նը, որում և բո վան դա կյալ ասե լի քը, ըն թեր ցող ժա-
մա նա կա կից ու հե տա գա սե րունդ նե րի ինք նու թյան ու կյան քի բա րե կար գու թյա նը սա-
տա րող աջակ ցու թյանն իր նպա տա կա միտ վա ծու թյամբ, կյան քի եղե լու մի իս կու թյուն 
ու իմաս տու թյան խոր հուրդ հայտ նող իր կա տա րու մով` ունի և սկզբուն քո րեն պե՛տք է 
ունե նա կե նա րար ու ոչ կեն սաս պան նշա նա կա լիու թյուն, իրա գոր ծե լով հայոց ինք նու-
թյան ու կե ցու թյան հո գե կե ցույց կեն սա հաս տա տու թյուն: 

Ըստ այդմ` կա րե լի է ձևա կեր պել պատ մու թյան և կոնկ րե տո րեն` հենց հայոց 
պատ մու թյան` ը ստ առար կայի և տե սա կան ու գործ նա կան կա տա րու մի մեկ-միաս նա-
կան սահ մա նման բա նաձև:

740 Տե՛ս Մատթ. ԻԲ, 37-40:
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 Սահ մա նում` ը ստ առար կայի և կա տա րու մի (ամ բող ջա կան).

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, հայոց պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` հայոց ինք նու
թյան ու կյան քի̀  մշա կույ թով կեր պա ցյալ եղե լու մի̀  պատ ճա ռով հան դերձ, իս
կու թյու նը հո գե կե ցույց ու կե նա րար իր նշա նա կա լիու թյամբ քննո ղա բար հաս
կա ցող և մեկ նո ղա բար բա ցա հայ տող:

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գից բխող, հնա րա վոր ու ճշմա րիտ են 
պատ մու թյան սահ մա նման այլ տար բե րակ ներ ևս:

 Սահ մա նում ներ̀  ը ստ առար կայի և ը ստ կա տա րու մի. 
Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային ինք նու թյան, 

հա մա կե ցու թյան ու մշա կույ թի որ պես այդ պի սին եղե լու մի իս կու թյու նը, որում և` այդ 
ամե նի նկատ մամբ հո գե կե ցույց կե նա րա րու թյան զո րու թյուն ունե ցող իմաս տու թյան 
խոր հուրդ նե րը հաս կա ցող և մեկ նո ղա բար բա ցո րո շող: 

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, հայոց պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` նախ կին ու նաև գր
մա նը ժա մա նա կա կից կյան քի` մարդ կային ու ազ գային ինք նու թյան և կեն սա կեր պի բա
րե կար գու թյան առու մով նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը քննո ղա բար հաս կա ցող ու 
մեկ նո ղա բար բա ցո րո շող: 

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային, որում և` 
հայոց, կյան քի հոգևոր` առա քի նի ու մշա կու թային, քա ղա քակրթա կան և բա րե կար գու
թյան առու մով նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հայտ նա ցույց անող իմաս տը և նրա
նում պա հյալ իմաս տու թյան խոր հուր դը բա ցա հայ տող:

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` ժա մա նա կային ըն թաց քի մեջ մարդ կային ինք նու
թյան, կյան քի ու մշա կույ թի` պատ ճա ռով հան դերձ, նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյունն 
հայ տող իմաս տը, որում և` իմաս տու թյան խոր հուրդն ու բա րե կար գու թյան հնա րա վո
րու թյու նը, հաս կա ցող ու մեկ նո  րո շող:

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` հայոց նախ նյաց ու նաև ներ կա ինք նու թյան, կյան քի 
ու մշա կույ թի որ պես այդ պի սին կա յաց ման` կե նա րար ու առա քի նո րեն նշա նա կա լի եղե
լու մի իս կու թյու նը բա ցա հայ տող:

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային ինք նու թյան ու ազ գի բազ մա բո վան դակ 
կեն սա կեր պի հաս տա տում ու մշա կու թային կեր պա վո րում ստա ցած ան ցյա լի ու նաև 
ներ կայի որ պի սու թյան` պատ ճա ռով հան դերձ, կա յաց ման իս կու թյունն ու իմաս տու
թյան խոր հուր դը հաս կա ցող ու մեկ նո րոշող և հաս կաց ման ձգ տող ըն թեր ցո ղին ներ կա 
դարձ նող:

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է և որ պես այդ պի սին` մարդ կային, որում և` ազ գե րի 
ինք նու թյան ու կյան քի եղե լու մի բա րեն շա նա կու թյամբ առա վե լու թյան կամ նվա զու
թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի և իմաս տու թյան հաս կա ցու մը, մեկ նո ղա բար բա ցո
րո շումն ու գրա վոր ներ կա յու թյունն է հաս կաց ման ձգ տո ղին` հնա րա վո րու թյուն բա ցա
հայ տե լով ու կե նա գոր ծու թյան կո չե լով մարդ կու թյան հո գե կե ցույց գո յու թյան ներ քին 
կա տա րե լա գոր ծու թյուն և բա րե կար գու թյուն:

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի, պատ մու թյու նը մարդ-
կանց ազ գե րի ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի եղե լու մի իս կու թյուն բա ցա հայ տե-
լով, ինչ պես և աս վեց, իրա գոր ծում է ինք նա հաս կա ցում: Հարկ է նաև ամ րա գրել, որ 
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մարդ կու թյան կյան քում բա զում «պատ մու թյուն ներ» ունե նա լով որևէ դի տա վո րու թյուն, 
ոչ միշտ են կա յա ցել ը ստ այդմ` կեր պա րան մամբ ու կա տա րու մով: Մով սես Խո րե նա ցու 
պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի պա րա գա յում, թեև Պատ մա հայ րը եր բեմն հայտ նում 
է նշա նա կա լի որևոր իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի իս կու թյունն իր եր կում պատ մե-
լու կա մե ցո ղու թյուն ու մտա դրու թյուն, որոնք այլևայլ պատ ճառնե րով միշտ չէ, որ հա-
ջող վում է իրա գոր ծել, այ նուա մե նայ նիվ, նրա պատ մու թյան մեր ձա վոր ու հե ռա կա դի-
տա վո րու թյան, կեր պա րա նման ու կա տա րու մի միջև չկա և ոչ մի ան ջր պետ ու խզում, 
այլ̀  հա րա զա տու թյուն ու հա մա պա տաս խա նու թյուն: Նկա տի ունե նա լով աս վա ծը, 
պատ մու թյան սահ մա նու մը̀  ը ստ գործ նա կան կա տա րու մի կըն դու նի հետևյալ տես քը: 

Սահ մա նում` ը ստ գործ նա կան կա տա րու մի.

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային, որում 
և` հայոց, ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի̀  իմաս տու թյան, ամե նայն 
առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան առու մով նշա նա կա լի եղե լումն ինք նա
հաս կա ցող դի տա վո րու թյամբ, կեր պա րա նու մով ու կա տա րու մով:

Վե րո բե րյալ ու նաև հե տա գա սահ մա նում նե րում, որ պես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա-
կան հայե ցա կար գում է ա կան և հենց պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին գո յաց նող, բաղ կաց-
նող առանձ նա հատ կու թյուն, բազ միցս նշ վում է` «մարդ կային, որում և` հայոց, ինք նու թյան ու 
կյան քի…»: Ին չո՞ւ: Պատ մա հայրն իր եր կում նշում է պատ մու թյան կարևո րու թյու նը տե սա կան 
ու գործ նա կան իմաս տու թյան, որով և` ամե նայն առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան ուսա-
նու թյան ու կե նա գոր ծու թյան` ոչ միայն մեր նախ նյաց կյան քից, այլև մե զա նում նե րա ծե լու այն 
ամե նը, որ կան այ լուստ` մեր «կեն սաշ խար հում» մուտ և ուրեմն` շփ մա նը, հա ղոր դակ ցու թյանն 
ու իմա ցու թյա նը մատ չե լի̀  այլ ազ գե րի ինք նու թյան ու կյան քի եղե լու մից741: Թեև նա պատ մում է 
հայոց ազ գի պատ մու թյուն, այ նուա մե նայ նիվ, տրա մա բա նու թյան հաս կա ցու թյամբ ար տա հայտ-
վե լով` հարկ է ասել, որ նրա հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն է ներ կա յա նում 
համ ընդգր կուն ու առա վե լա գույն համ ընդ հա նուր իր ծա վա լով, որ և ասե լով` «մարդ կային, որում 
և հայոց, …» նկա տի է առնվում սահ մա նման մեջ: Այս առանձ նա հատ կու թյունն առա վել բա ցո-
րոշ ար տա հայ տե լով սահ մա նման բա նաձևը կա րող է ըն դու նել նաև հետևյալ տես քը. 

Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային ու նաև ազ գե րի ինք նու թյան, բազ մա բո
վան դակ կեն սա կեր պի հաս տա տում ու մշա կու թային կեր պա վո րում ստա ցած ան ցյա լի 
ու ներ կայի որ պի սու թյան` պատ ճառնե րով հան դերձ կա յա ցու մը հաս կա ցող և մեկ նո
ղա բար բա ցո րոշ ման կար ճա ռոտ հյուս մամբ` իմաս տու թյան ուսում նա սեր ըն թեր ցո ղին 
ներ կա դարձ նող: 

Ա ռա վել ըն դար ձակ ձևա կերպ մամբ̀  հնա րա վոր է սահ մա նման նաև հետևյալ բա նաձևը.
Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, հայոց պատ մու թյու նը և սկզբուն քո րեն որևէ ազ գի պատ

մու թյուն ունի հնա րա վո րու թյուն ու պի տո յու թյուն և, ը ստ շնոր հի ու սի րո ջան քի, եր
բեմն նաև ներ կա յու թյուն` լի նել գի տու թյուն` նախ նյաց ու նաև ներ կայի մարդ կային, 
որում և` սե փա կան ազ գի և այդ «կեն սաշ խար հում» շփ մա նը, հա ղոր դակ ցու թյանն ու 
իմա ցու թյա նը մատ չե լի նաև օ տա րազ գի, ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի` մշա կույ թով կեր
պա ցյալ նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող բազ մա բո վան դակ իմաս տում գտա
նե լի բա րյաց կար գա վո րու թյան` իմաս տու թյան, քա ջու թյան ու ամե նայն առա քի նու

741 Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, էջ 6, տող 11, տե՛ս նաև էջ 6-12:
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թյան առու մով «ա սուն» ճշմար տու թյունն ու բա րին, ստույգ հաս կա ցող, մեկ նո րո շող ու 
նաև գնա հատ մամբ արժևո րող, որով և` ժա մա նա կա կից ու հե տա գա սե րունդ նե րի հաս
կաց ման սի րուն ու ներ կային որ պես հենց ներ կա յա կից բա ցա հայ տող:

10. Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին սկզբուն քո րեն 
գո յու թյուն ունի մի միայն այն պա րա գա յում, եթե ար դեն իսկ իրա գործ վել է «պատմ-
վա ծու թյուն»: Ի նչ պես և բա ցա հայտ վեց մե նա գրու թյան այս հա տո րով ներ կա յաց վող 
ուսում նա սի րու թյամբ, Պատ մա հոր հայե ցա կար գում պատ մու թյան նախ ընտ րե լի կեր-
պը պատ մա բա նող պատ մա գրու թյունն է: Պատ մու թյու նը բա նա վոր կամ գրա վոր 
չշա րադրված իր հե տա զո տա կան փու լում դեռևս չի կա յա ցել որ պես այդ պի սին: Մշա-
կույ թի պատ մա կան հետ քե րի որ պես պատ մա կան աղ բյուր նե րի քննու թյան հե տա-
զո տա կան փու լի ստեղ ծա գոր ծա կան և դեռ միայն հո գե բա նա կան ու մտա վոր գոր-
ծըն թա ցում, երբ ան հայ տը դառնում է հայտ նի, պատ մու թյու նը չի դրսևոր վել ու նաև 
ներ կա յա ցել ամեն քին իր բա նա վոր կամ գրա վոր գո յու թյան մո դու սով: Այդ կն շա նա կի, 
որ պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին գո յաց նող կամ «բաղ կաց նող զա նա զա նու թիւն» 
և «գի տու թյան» հաս կա ցու թյան հետ մեկ տեղ̀  այժմ ար դեն իմաստ(ու թյուն) ար տա-
հայ տող խոս քի կամ տեքս տի սե ռային առանձ նա հատ կու թյուն է նշում հենց «բան» 
հաս կա ցու թյու նը, և պա տա հա կան չէ, որ սահ մա նման սահ մա նու մը մեկ նա բա նե լիս` 
Դա վիթ Ան հաղ թը «կար ճա ռոտ բա նը» տար բե րում է «պատ մա կան բա նից»742: Պատ-
մու թյան սահ մա նման մեջ ը նդ գր կե լով պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին է աց նող (և 
ուրեմն` է ա կան)` բուն «պատմ վա ծու թյան» առանձ նա հատ կու թյու նը, բա նաձևը կըն-
դու նի հետևյալ տես քը:

 Սահ մա նում` ը ստ առար կայի ու կա տա րու մի 

Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` ծա վա լուն «բան»̀  (բա նա խո սու թյուն ևկամ 
բա նա գրու թյուն), կյան քի որ պես այդ պի սին եղե լու մը բաղ կաց նող նշա նա կա լի 
իրա դար ձու թյուն նե րի, գոր ծե րի ու կար գա վո րու թյան և հենց այդ նշա նա կա
լիու թյան` պատ ճա ռով հան դերձ, իս կու թյունն ու իմաս տու թյան խոր հուրդ նե
րը բա ցա հայ տող:

 Պատ մու թյունն իր պատ մումն իրա գոր ծում է իրե նում պատմ վո ղի բա ռա ցի ու 
նաև այ լա բա նող նշա նա կու թյամբ: Եվ այս առու մով` հարկ է նկա տել, որ ոչ միայն 
պատմ վող բո վան դա կու թյան, այլև պատ մու մի կեր պի առանձ նա հատ կու թյու նը 
ևս` եր կուս տեք և հենց երկ միաս նու թյամբ` կա յաց նում են պատ մու թյան տե սա կան 
ու գործ նա կան կա տա րու մի որ պի սու թյու նը և նույն պես կա րող են ը նդ գրկ վել պատ-
մու թյան` ը ստ տե սա կան ու գործ նա կան կա տա րու մի սահ մա նման մեջ, եթե, ար դարև, 
ներ կա յա նում են կա տա րու մը որ պես այդ պի սին է աց նող ու հենց է ա կան առանձ նա-
հատ կու թյուն:

742 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. 
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 41:
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Ն կա տենք, որ ը նդ հան րա պես պատ մու թյան հա մար պատ մու մի կեր պը կա րող է 
դիտ վել որ պես պա տա հա կան հատ կա նիշ̀  ակ ցի դեն ցիա: Քան զի պատ մու թյու նը կա-
րող է բա նա վոր կամ գրա վոր հյուս վել պատ մու մի զա նա զան կեր պե րով: Ան շուշտ, լեզ-
վա կա նո րեն ար տա հայտ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի մեջ որ պես նվա զա գույն դիտ վող 
մի ջո ցը, այն է` լեզ վի բա ռա ցի և ուղ ղա կի նշա նա կու թյամբ պատ մու մը ան հրա ժեշտ 
է պատ մու թյան հա մար, սա կայն այն հա տուկ է ամե նայն խոս քի ու տեքս տի հա մար 
և այլ բնույ թի տեքս տե րից չի զա նա զա նում ու այդ կերպ` բաղ կաց նում, է աց նում բուն 
պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին: Եվ եթե նույ նիսկ աս վի, թե` լեզ վի բա ռա ցի նշա նա-
կու թյամբ պատ մու մը հենց է աց նում է պատ մու թյու նը, քան զի պատ մո ղա կան խոս քը, 
որում և̀  մարդ կային մտա ծո ղու թյու նը, ճա նա չո ղու թյունն ու հաս կա ցու մը, ը ստ մարդ-
կային մտքի բնու թյան, գոյի գո յու թյան բա ցա հայ տումն է իրա գոր ծում` մա սե րի կա-
պակց մամբ ըն թա նա լով ամ բող ջի ը նդ գրկ մա նը̀  այդ մա սե րը և դրանց կա պակ ցում-
ներն իրա գոր ծե լով լեզ վի բա ռա ցի նշա նա կու թյամբ, այ նուա մե նայ նիվ, բա ռա ցի նշա-
նա կու թյամբ պատ մու մի կեր պը ներ կա յա նում է ոչ որ պես պատ մու թյան տար բե րա կիչ 
առանձ նա հատ կու թյուն, այլ̀  տեքս տա մշա կույ թի համ ընդ հա նուր հատ կու թյուն, քան զի 
ներ հա տուկ ու բնո րոշ է հենց մարդ կային մտա ծո ղու թյան կեր պին, որ և այս կերպ` մա-
սե րի կա պակ ցա կան ամ բող ջա կա նու թյան հա սա նու մով` հենց պատ մո ղա կան է` որ-
պես մարդ կային խոս քի տե սակ, և այս պի սի ը նդ հա նուր հիմ քով է այն նաև ներ հա-
տուկ պատ մու թյա նը̀  որ պես գի տու թյան: Ի մի բե րե լով աս վա ծը, կա րե լի է ձևա կեր պել 
պատ մու թյան ևս մեկ սահ մա նում:

 Սահ մա նում` ը ստ առար կայի և կա տա րու մի. 

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` ամե նայն աշ խար հի, 
որում և` մարդ կային ու նաև հայոց կյան քի, է ա կան եղե լու մի իրա դար ձու թյուն
նե րի, գոր ծե րի ու կար գա վո րու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաստ նե րը և դրան
ցում` իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րը, կա պակց ված միա հյու սու թյամբ քննո ղա
բար հաս կա ցող ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շող, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան:

Ինչ պես և ան հրա ժեշտ չա փով բա ցո րոշ վեց «Պատ մու թյան դի տա վո րու թյու նը» են թա վեր-
նա գրի շա րա դրան քում, ը ստ Հ.-Գ. Գա դա մե րի, ավան դու թյու նը և ուրեմն` նաև հենց պատ մու-
թյու նը կա յա նում է «հղվա ծու թյան» գոր ծո նով: Ի հար կե, ողջ մշա կույ թը̀  բա նա վոր ու գրա վոր, 
որում և` ամե նայն գե ղար վեստն ու գի տու թյուն նե րը, մարդ կու թյան կյան քում շա րու նա կա կա-
նո րեն ներ կա են «հղվա ծու թյան» գոր ծո նով և ավանդ մամբ ու ժա ռանգ մամբ̀  կա տա րե լա գործ-
վում ու զար գա նում են` իրենց պո տեն ցիայի, հնա րա վո րու թյուն նե րի լրու մին մի տե լով: Սա կայն, 
հղվա ծու թյան գոր ծո նի նշա նա կու թյու նը է ա կա նո րեն տար բեր է պատ մու թյան գի տու թյան և այլ 
ամե նայն գի տու թյուն նե րի ու ար վեստ նե րի պա րա գա յում: Ա մե նայն գի տու թյուն ներն ու ար վեստ-
նե րը ժա մա նա կի որևէ պա հի ար դեն իսկ ստեղծ վում են և «հղվա ծու թյան» գոր ծո նը հա ղոր դում 
է կյան քում ար դեն իսկ այս կամ այն չափ իրա գործ ված` կա յա ցած ու ներ կա նրանց գո յու թյա-
նը շա րու նա կա կա նու թյուն և հե տա գա սե րունդ նե րի կյան քում ևս ներ կա յու թյուն ու կա տա րե-
լա գործ ման հնա րա վո րու թյուն: Ի սկ պատ մու թյան պա րա գա յում այդ ամե նով հան դերձ` իրա-
վի ճա կը է ա կան մի առանձ նա հատ կու թյամբ լիո վին այլ է: Պատ մու թյու նը գո յա նում է որ պես 
այդ պի սին և ասում ենք, որ «պատ մու թյու նը» կա` մի միայն այն պա րա գա յում, երբ այն ար դեն 
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հղվա ծու թյամբ̀  «պատմ ված» է և ներ կա նե րին ու սե րունդ նե րին պատ մում է նախ նյաց և եր-
բեմն նույ նիսկ ժա մա նա կա կից նե րի կյան քի եղե լու մը: «Հղ վա ծու թյան» գոր ծո նը պատ մու թյու նը 
որ պես այդ պի սին է աց նող և ուրեմն` է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն է: Նկա տի ունե նա լով, որ 
պատ մու թյու նը սկզբուն քո րեն չի կա րող գո յու թյուն ունե նալ առանց «հղվա ծու թյան» հիմ նա րար 
գոր ծո նի, և Պատ մա հոր հայե ցա կար գում պատ մու թյու նը նաև ավան դու թյուն է, որը ոչ թե սոսկ 
բա նա վոր, այլ̀  ան հրա ժեշ տա բար ու նախ ընտ րե լիո րեն` հենց գրա վոր ամ րա գրու թյամբ հղված 
ու ավանդ ված է «ըն թեր ցա սէր», իմաս տու թյան, ամե նայն առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան 
«ու սում նա սէր» և օգ տա կարն ու պի տա նին նաև կե նա գոր ծել ձգ տող ժա մա նա կա կից նե րին ու 
սե րունդ նե րին և կա յա ցել է որ պես պատ մու թյուն` կյան քի հո գե-մարմ նա վոր, իմաս տա-նյու թե-
ղեն գո յու թյան ան ցյա լից` ժա մա նա կային ու տա րա ծա կան հեռ վից ու ան ջա տու թյու նից, ամե-
նայն նշա նա կա լին, որ պես «պատմ ված» և զուտ իմաստ` բա նա կան ու ան նյու թա կան, նրանց 
մերձ ու ներ կա դարձ նե լով, սահ մա նման բա նաձևում կա րե լի է ը նդ գր կել պատ մու թյու նը որ պես 
այդ պի սին գո յաց նող և հենց է ա կան` «հղվա ծու թյան» գոր ծո նը ևս:

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` կյան քի նախ կին եղե լու մի իմաս տու թյան խոր հուրդ
նե րը բա ցա հայ տող և սե րունդ նե րի հաս կաց ման սի րուն ու կյան քին` ներ կա յակ ցու թյան 
հնա րա վո րու թյուն արա րող:

 Սահ մա նման բա նաձևն առա վել բա ցո րոշ ման պա րա գա յում կըն դու նի հետևյալ տես քը.
Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը ամե նայն աշ խար հի, որում և` մարդ կային 

ու նաև հայոց կյան քի, է ա կան եղե լու մի իրա դար ձու թյուն նե րի, գոր ծե րի ու կար գա վո
րու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաստ նե րի, որոն ցում և` իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի 
կա պակց ված միա հյու սու թյունն է, քննո ղա բար հաս կաց մամբ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ
մամբ` բա նա վոր ևկամ գրա վոր, հղված հաս կաց ման ձգ տող ժա մա նա կա կից նե րին ու 
սե րունդ նե րին` «առ ի ուսում ու ներկրթու թիւն» մարդ կային ինք նու թյան և կեն սա կեր
պի կա տա րե լա գոր ծու թյան ու բա րե կար գու թյան:

 Պատ մու թյու նը և հենց նրա նում բո վան դա կյալ պատ մե լի քը̀  որ պես իր կա տա րու մով ար դեն 
«պատմ ված», մինչ հղվա ծու թյուն ձեռք բե րե լը̀  ուղղ ված ըն թեր ցո ղի ուս մանն ու ներկրթու թյա-
նը և ապա` ուսա նյալ ճշմար տու թյան ու բա րու, որոն ցում և` ամե նայն օգ տա կա րի ու պի տա նիի̀  
իր ներ կա յում ու ապա գա յում կե նա գործ մա նը, կան խավ պետք է հայտ նա բեր վի պատ մու թյան 
առար կայի մեջ` որ պես «պատ մե լի», որ պես հենց պատ մու թյան պո տեն ցիա ու նշա նա կա լիու-
թյուն, որով և` հենց կհայ տո րոշ վի ու կընտր վի պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան են թա կա 
առար կան` որ պես մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լում: Այս կերպ` 
պատ մու թյու նը կա րե լի է սահ մա նել առա վել հա կիրճ:

 Սահ մա նում` ը ստ առար կայի և ը ստ կա տա րու մի.
 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի 

եղե լու մը որ պես այդ պի սին կա յաց նող իրա դար ձու թյուն նե րի և մարդ կային ը նտ րու
թյան, մտքի, խոս քի, գոր ծի զո րու թյան ու կար գա վո րու թյան իս կու թյու նը և առա քի նու
սույց իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րը բա ցա հայ տող, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան:

 Սա կայն, այն բնույ թի պատ մու թյան հա մար, որում ուղ ղա բա նող նշա նա կու թյան 
հետ մեկ տեղ պատ մու մի կեր պում ան հրա ժեշ տո րեն կա րող է լի նել նաև այ լա բա նու
թյուն` կյան քի եղե լու մի ուղ ղա կիո րեն կա տար վա ծից` հոգևո րի, տե սա նե լիից` ան-
տե սա նե լիի, հո գե-մարմ նա վոր իրո ղու թյու նից` բուն հոգևո րի և այդ կերպ` խոր քային 
իս կու թյուն հայ տող իմաս տի ու իմաս տու թյան խորհր դի բա ցա հայտ ման հա մար, ան-
շուշտ, այն (այ լա բա նու թյու նը) կա րող է ներ կա յա նալ որ պես այդ տե սակ պատ մու թյան` 
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սե փա կան առանձ նա հատ կու թյան հետ մեկ տեղ նաև հենց սկզբուն քո րեն ան հրա
ժեշտ ու է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն, բայց մի միայն այդ բնույ թի պատ մու թյուն-
նե րի ը նդ հան րա կա նու թյան նկատ մամբ, ուս տի և սահ մա նման տե սու թյան սկզբուն-
քային հայե ցա կե տից` այն կա րող է դիտ վել որ պես ակ ցի դեն ցիա: Ար դարև, մարդ-
կու թյան կյան քի տևո ղու թյան ողջ ըն թաց քում ամե նայն պատ մու թյան հա մար չէ, որ 
ստորև բեր վող սահ մա նու մը նույ նա կա նո րեն հատ կա կան է: Սա կայն ամե նայն հնա-
րա վոր պատ մու թյուն չի կա րող աս վել և-կամ գր վել, եթե ոչ̀  մի միայն այդ կերպ պատ-
մու մի եղա նակ նե րով, մաս նա վո րա պես, կա՛մ ուղ ղա կի բա ռա ցի, կա՛մ ուղ ղա կի այ լա-
բա նող, կա՛մ երկ միաս նո րեն` ուղ ղա բա նող ու այ լա բա նող նշա նա կու թյամբ պատ մո-
ղա կան շա րա դրան քով: Այս պի սով, ստորև ձևա կերպ վող սահ մա նման բա նաձևը նշում 
է պատ մու մի կեր պի հնա րա վո րու թյան համ ընդգր կուն հնա րա վո րու թյուն և ուրեմն` 
ուղ ղա բա նող ևկամ այ լա բա նող պատ մու մի կեր պը պատ մու թյու նը որ պես այդ-
պի սին գո յաց նող ան հրա ժեշտ ու է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն է, իսկ այլևայլ պատ-
մու թյուն նե րի պատ մու մի կեր պե րը̀  պատ մո ղա կան եղա նակ նե րը, սահ մա նման մեջ 
ամ րագր ված պատ մու մի կեր պի ը նդ հան րա կա նու թյան հա մե մատ, որա կե լի են որ պես 
հենց այդ շրջա նակ նե րում` բազ մա զան ու մաս նա վոր: 

Սահ մա նում` ը ստ տե սա կան ու գործ նա կան կա տա րու մի.
Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի, պատ մու թյու նը և 

կոնկ րետ` հայոց պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` իր պատ մու մի կեր պի ու պատ
մու թյամբ ասա ցյա լի ուղ ղա կի (բա ռա ցի) ու նաև այ լա բա նող նշա նա կու թյամբ` 
մարդ կային ինք նու թյան և կոնկ րետ` հայոց ազ գի իմաս տուն հոգևո րու թյամբ 
կե ցո ղու թյան հա մար ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի տեսն վող ամե նայն բա րյաց 
ու առա քի նու թյուն նե րի պի տոյից հյուս ման` «ըն թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» 
ժա մա նա կա կից նե րին ու սե րունդ նե րին «ի իմաս տա ցում»:

 Պատ մու թյու նը որ պես այդ պի սին` սկզբուն քո րեն ու ը նդ հան րա պես, կա րո՛ղ է և 
Մով սես Խո րե նա ցու հայոց պատ մու թյու նը̀  կոնկ րե տա բար, իրա գոր ծո՛ւմ է, ուղ ղա-
բա նող և այ լա բա նող իր միա հյուս պատ մո ղու թյամբ̀  իմաս տու թյան ու ամե նայն առա-
քի նու թյան «ու սում նա սէր», հաս կաց ման ու նաև օգ տա կարն ու պի տա նին կե նա գոր-
ծել ձգ տող ըն թեր ցո ղի մտքի «ուշ»-ին մատ չե լի ու ներ կա դարձ նում քա ռա կի̀  բա ռա
ցի, է թիո լո գիա կան (հո գե- ու բա րո յա-խ րա տա կան), այ լա բա նա կան և լոկ ակ նար-
կյալ̀  նաև վե րա բա նա կան (ա նա գո գիա կան), ասել է թե` երկ նային փառ քի իրո ղու-
թյուն ներ հայ տող, բազ մա բո վան դակ ու մեկ-միաս նա կան հո գե- և կեն սա-կրթա կան 
իմաստ ու իմաս տու թյուն: Այս պի սով, ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան ու 
պատմափիլիսոփայական հայե ցա կար գի, պատ մու թյան սահ մա նման մեջ կա րե լի է 
նկա տի ունե նալ նաև իմաս տի հնա րա վոր բազ մա բո վան դա կու թյունն ու մեկ-միաս նա-
կա նու թյու նը:

 Սահ մա նում` ը ստ առար կայի և ը ստ կա տա րու մի.

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` աշ խար հի, որում և` ը նդ հան րա պես մարդ
կային և կոնկ րե տո րեն` հայոց կյան քի նշա նա կա լի ու հենց որ պես այդ պի սին 
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եղե լու մի̀  պատ ճա ռով հան դերձ, իս կու թյու նը հայ տող բազ մա բո վան դակ ու 
մեկմիաս նա կան իմաս տը և դրա նում` նաև իմաս տու թյան խոր հուր դը հաս
կաց մամբ բա ցա հայ տող ու մեկ նո ղա բար ներ կա յաց նող: 

Ընդ որում, բա ռա ցի, այ լա բա նող և նույ նիսկ վե րա բա նող իմաստ նե րը կա րող են 
իրեն ցում հաս կա նալ տալ ու բա ցա հայ տել նաև է թիո լո գիա կան իմաստ` հո գե- ու բա-
րո յա-խ րա տա կան խոր հուրդ, ուղղ ված մարդ կային ինք նու թյան ու բազ մա բո վան դակ 
կեն սա կեր պի̀  կա տա րե լա գործ վող հոգևո րու թյամբ ու բա րե կար գու թյամբ կա յաց մա-
նը, որ և կն շա նա կի̀  այդ իմաստ նե րի ուղ ղորդ վա ծու թյուն և՛ տե սա կան ու իմա ցա կան 
հե տաքրք րու թյա նը, և՛ գործ նա կան հո գա ցու թյա նը: Այս առու մով` Խո րե նա ցու պատ-
մու մի կեր պը̀  պատ մո ղու թյու նը, իրա գործ վում է գի տա կա նու թյան առա վել ըն դար ձակ 
ու խո րը ը մբռն մամբ̀  չտա րան ջա տե լով, այլ̀  իրե նում միա հյուս ներ կա յաց նե լով նաև 
արժևո րող ու գնա հա տող դա տո ղու թյուն ներ` և՛ դրվա տող գնա հա տա կան ներ, և՛ 
ավա ղե լի ող բար կու թյուն, այդ կերպ` զո րաց նե լով պատ մու թյան և՛ տե սա կան, և՛ գործ-
նա կան կա տա րու մը̀  առա վել չա փով ըն թեր ցո ղին մատ չե լի ու խորհր դա ծե լի, հաս կա-
նա լի ու կե նա գոր ծե լի դարձ նե լով իր պատ մե լի քի տե սա կան ու գործ նա կան նշա նա-
կա լիու թյու նը: 

Ար դարև, Խո րե նա ցու պատ մու թյունն ունի էմ պի րիկ, այ սու և̀  փաս տա կան իրո-
ղու թյուն նե րի վրա հե նա դրու թյուն: Եվ դրա հետ մեկ տեղ նրա պատ մու թյու նը, որ պես 
գի տա կան, բա ցա հայ տում է եղե լու թյուն նե րի իս կու թյու նը, ամե նայն իմաստ` աստ-
վա ծային իմաս տու թյանն առն չող և այդ կերպ` այդ իմաս տու թյան լույ սով իրո ղու թյուն-
նե րի որ պի սու թյան իս կու թյու նը հայտ նա բա նող քրիս տո նե ա կան պատ մա հայե ցո-
ղու թյամբ ու իմաս տա սի րու թյամբ: Նրա պատ մու մի կերպն իր այդ որ պի սու թյամբ ոչ 
միայն միջ նա դա րյան, այլև ամե նայն ժա մա նա կի ճշմար տո րեն հա վա տա ցյալ գի տա-
կա նու թյունն իրա գոր ծում է, այն ամենևին չտա րան ջա տե լով մարդ կային բա նա կան 
հո գու հա վա տի ու մտքի շնորհ նե րի կա րո ղու թյա նը մատ չե լի աստ վա ծային իմաս տու-
թյու նից և ուրեմն` ստույգ գի տա կա նու թյու նը չտա րան ջա տե լով արժևո րող դա տո ղու-
թյուն նե րից: Քան զի հու մա նի տար և սո ցիա լա կան գի տու թյան ու նաև հենց պատ մու-
թյան ստույգ գի տա կա նու թյու նը տե սա կան իր կա տա րու մով բա ցա հայ տե լով իս կու-
թյուն, գործ նա կան իր կա տա րու մով բա ցա հայ տում է նաև մարդ կային (հու մա նի-
տար ու սո ցիա լա կան) իրո ղու թյուն նե րի իրա գործ վա ծու թյան տար բե րու թյուն իրենց 
բա րեն շա նակ ու բա րե կարգ կա յաց ման պո տեն ցիայից, այս կերպ իսկ` բա ցա հայ տե լով 
հո գե- ու կեն սա-կրթա կան իմաս տու թյան խոր հուրդ ներ և հենց հնա րա վո րու թյուն-
ներ̀  մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի̀  իմաս տու թյամբ ու ամե նայն առա քի նու թյամբ, 
մշա կու թո րեն ու քա ղա քակրթո րեն կա տա րե լա գործ վող հե տա գա ըն թաց քի: Հաս-
կա նա լի է, որ, ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա հայե ցո ղու թյան, պատ մու թյան սահ-
մա նումն իրե նում ամ րագր ված կա րող է ունե նալ նաև պատ մա գի տու թյու նը որ պես 
այդ պի սին է աց նող, այ սու և̀  է ա կան, պատ մու մի այս առանձ նա հատ կու թյու նը̀  որ-
պես պատ մու թյան նախ ընտ րե լիո րեն պի տո յա կան կա յաց ման ատ րի բուտ, այդ կերպ` 
պատ մու թյան բնու թյու նը բա ցո րո շե լով հետևյալ բա նաձևով.
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Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու և ը ստ սկզբուն քո րեն նախ ընտ րե լիու թյան, պատ
մու թյու նը և, մաս նա վո րա բար, հայոց պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ
կային, և կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք նու թյան ու կյան քի̀  մշա կույ թով կեր պա
ցյալ եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաստ նե րը, որոն ցում և` քրիս տո նե ա կան 
աստ վա ծային իմաս տու թյանն առնչ վա ծու թյամբ որո շարկ վող ի բա րին կա տա
րե լու թյունն ու առա վե լու թյու նը և ան կա տա րու թյունն ու նվա զու թյու նը` շնոր
հա զուրկ ունայ նու թյունն ու … չա րի մաստ կեր պա վո րու թյու նը, պատ ճա ռով 
հան դերձ, արժևոր մամբ հաս կա ցող և դրվա տող գնա հատ մամբ կամ ավա ղե լի 
ող բար կու թյամբ` մեկ նո ղա բար բա ցա հայ տող: 

Կա րե լի է նաև որոն վող իմաստ նե րի̀  աստ վա ծային իմաս տու թյանն առնչ վա ծու-
թյան առանձ նա հատ կու թյու նը սահ մա նման բա նաձևի մեջ բա ցո րոշ ամ րա գրել մեկ 
այլ կերպ. 

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային, որում 
իսկ` հայոց, ինք նու թյան և բազ մա բո վան դակ կեն սա կեր պի̀  մշա կույ թով կեր
պա ցյալ եղե լու մի, պատ ճառնե րով հան դերձ, իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը և 
դրա նում` իմաս տու թյան խոր հուր դը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, հաս կա
ցող ու մեկ նո  րո շող, ը նդ սմին, ոչ սոսկ երկ րայի նը խոր հե լով և երկ րայի նը երկ
նայի նից տա րան ջա տու թյամբ հաս կա նա լով, այլ̀  ը ստ առա քե լա կան խոս քի̀  
հենց վե րի նը խոր հող743 ու առա վել խո րին իմաստն ու իմաս տու թյու նը գի տե
ցող պատ մա հայե ցո ղու թյամբ: 

Ար դեն նկա տե լի է ու կա րե լի է նաև առանձ նա կի ը նդ գծ վա ծու թյամբ ամ րա գրել, 
որ Խո րե նա ցու պատ մու թյու նը ուսում նա սի րե լով հայոց կյան քի եղե լու մը, ը ստ մարդ-
կային կա րո ղու թյան ու նաև պայ ման նե րով ըն ձեռնված հնա րա վո րու թյան չա փի, հե-
տա մուտ է հայոց հոգևոր գո յու թյան և՛ առա վե լու թյան, և՛ նվա զու թյան իս կու-
թյու նը հայ տող իմաստ նե րի ու իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի բա ցա հայտ մա նը: Այս 
առու մով` Մով սես Խո րե նա ցու հայոց պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է և ուրեմն` սահ-
մա նե լի է նաև որ պես հոգևոր գի տու թյուն: Ը ստ այդմ` ամ րա գրե լի է դառնում Պատ-
մա հոր պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ մու թյան բնու թյան այս առանձ նա-
հատ կու թյու նը ևս ցու ցա նող սահ մա նում.

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, հայոց պատ մու թյու նը գի տու թյուն է, որում 
սկզբուն քո րեն մտա հղաց վում և իրա գործ վում է հայոց ինք նու թյան ու կյան
քի նշա նա կա լի եղե լու մի իրա դար ձու թյուն նե րում ու գոր ծե րում նախ ընտ րե լի 
ու բա րի կեն ցա ղա վա րու թյան հոգևո րու թյան` իմաս տի ու իմաս տու թյան, կեր
պա վո րու թյան բա ցա հայ տում:

743 Հմմտ. «Եթէ յարերուք ընդ Քրիստոսի, ապա զվերինն խնդրեցեք, ուր Քրիստոսն նստի ընդ աջմէ 
Աստուծոյ: Զվերինն խորհեցարուք, մի՛ զայս որ յերկրի աստ է» (Կող, Գ, 1-2):
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Հ նա րա վոր են պատ մու թյան` հայոց հոգևոր գո յու թյան եղե լումն ուսում նա սի րող 
առանձ նա հատ կու թյու նը բա ցո րոշ ամ րա գրող սահ մա նման այլ բա նաձևեր ևս: 

Ըստ Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը գի տու թյուն է, որն իր դի տա վո րու թյամբ, կեր
պա րա նու մով ու կա տա րու մով, ը ստ որի և` պատմ վող բո վան դա կու թյան («պատ մում 
է ի՞նչ») ու պատ մու մի եղա նա կի («պատ մում է ինչ պե՞ս»), այ սու̀  նաև դրանց հա մա պա
տաս խա նու թյամբ կա յա ցյալ միու թյան, որ պի սու թյամբ` պատ մում է հոգևո րու թյամբ 
նշա նա կա լի ան ցյալ, որով և` առ իմաս տու թյուն և ի բա րե կար գու թյան է կո չում ներ կան 
ու ապա գան:

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է, որն առ իմաս տու թյուն նո րո գու թյան հնա րա վո րու
թյան մեջ տես նե լով մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի ներ կա յու թյունն ու ապա գան, 
պատ մում է նշա նա կա լի ան ցյալ ու եր բեմն նաև ներ կա, որոնց հոգևո րու թյամբ ի բա րե
կար գու թյան է կո չում մեր ձա վոր ու գո յա կից ներ կան ու ապա գան:

 Մարդ կու թյան ողջ կեն սըն թա ցում ոչ բո լոր պատ մու թյուն նե րի դեպ քում է հնա-
րա վոր որ պես պատ մու թյունն է աց նող և այդ կերպ` է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն 
դի տար կել նրա` հոգևոր գի տու թյուն լի նե լը: Սա եղե լա կա նու թյունն է` պատ մա գի տու-
թյան պատ մու թյան գո յու թե նա կան ճշմար տու թյու նը, սա կայն մար դու պա րա գա-
յում կա նաև նպա տա կա բա նա կան ճշմար տու թյուն, որով և̀  մարդն առաջ նորդ վում 
է` երբևէ չբա վա րար վե լով այս աշ խար հի, որում և̀  իր այս կյան քի, սոսկ եղե լա կան 
որ պի սու թյամբ, այլ̀  դի տա վո րու թյուն և ը ստ այդմ` նաև այս կամ այն կերպ ու չափ 
կա տա րում ունե նա լով` բա ցա հայ տել ու կե նա գոր ծել նախ ընտ րե լիո րեն առա վել բա
րե կար գը: Եվ կա րե լի է նկա տել, որ Խո րե նա ցու պատ մու թյու նից ուսյալ, առա վել 
նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ և այս կերպ` նպա տա կա բա նա կան ճշմար տու թյան 
դի տան կյու նից` կա րե լի է որ պես հոգևոր գի տու թյուն սահ մա նել նաև պատ մու թյու
նը որ պես այդ պի սին` իր պատ մե լի քի ու պատ մու մի կեր պի խոր քային նպա տա կը 
նկա տի ունե նա լով, որ և կն շա նա կի̀  պատ մու թյու նը սահ մա նել ը ստ (իր սկզբուն քային 
ու նպա տա կային) կոչ ման ու իս կու թյան և այս կերպ` իր իս կու թյունն իրե նում 
ունե ցող գո յու թյան մեջ, նույնն է թե ասել̀  իր իս կա կան գո յու թյամբ, և ուրեմն` 
պատ մու թյու նը սահ մա նել ոչ թե ան պայ մա նո րեն ոչ-հոգևոր ու սոսկ «ի րա դար ձային 
պատ մու թյուն» ներ կա յա ցող գի տու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի շրջա նա կում, այլ̀  
իր գո յու թյան հենց ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ: 
«Մարդ կային, որում և̀  հայոց հոգևոր գո յու թյու նը» պատմության սահ մա նման մեջ 
սկզբուն քո րեն ու առա վել նախ ընտ րե լիու թյամբ ուղ ղա կիո րեն ամ րա գրող բա նաձևը 
կլի նի հետևյա լը.

 Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու և ը ստ սկզբուն քո րեն նախ ընտ րե լիու թյան, պատ
մու թյու նը և, մաս նա վո րա բար, հայոց պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային, 
որում և` հայոց, կյան քի բազ մա բո վան դակ եղե լու մից` հայոց բուն հոգևոր գո յու
թյան և՛ առա վե լու թյան, և՛ նվա զու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաստ նե րի միա
հյուս ման դի տա վո րու թյամբ, կեր պա րա նու մով ու կա տա րու մով:
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 11. Պատ մու թյան` որ պես գի տու թյուն ներ կա յու թյան առանձ նա հատ կու թյուն ար-
ձա նագր վեց և այժմ պատ մու թյան սահ մա նում նե րի առն չու թյամբ ևս հար կա վոր է 
վեր հի շել ու վե րամ րա գրել, որ ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյան որ պես այդ
պի սին գո յու թյու նը տե սա կան ու գործ նա կան իր կա տա րու մի բա ղա դրա տար
րե րի երկ միաս նու թյուն է: Պատ մու թյու նը, որ պես գի տու թյուն, իր բնու թյու նը, ասել է 
թե` իր որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը, ինք նա հաս կա նում է որ պես տե սա կա նի ու գործ-
նա կա նի երկ միաս նու թյուն: Ի ՞նչ հիմ քով է հնա րա վոր վում ու ան հրա ժեշտ դառնում 
պատ մու թյան կա տա րու մի այս կերպ բա ժա նու մը: 

Պատ մա հոր պատ մա տե սու թյան և, մաս նա վո րա պես, նրա տե սա կան ու գործ նա-
կան բնու թյան հաս կաց ման հա մար Դա վիթ Ան հաղ թի իմաս տա սի րու թյան հայե ցա-
կար գը, որը միջ նա դա րյան քրիս տո նե ա կան իմաս տա սի րու թյան ը նդ հա նուր բո վան-
դա կու թյուն է ար տա հայ տում, ինչ պես և ար դեն աս վել է, ունի հիմ նո րոշ ու է ա կան 
նշա նա կու թյուն: Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան և հենց պատ մա փի լի սո փա-
կան հայե ցա կար գի խո րու թյամբ հաս կաց ման հա մար, ը ստ իս, ոչ միայն հնա րա վոր 
է, այլև ան հրա ժեշտ ու հենց նախ ընտ րե լի է իրա գոր ծել Դա վիթ Ան հաղ թի ներ կա յաց-
րած իմաս տա սի րա կան հայե ցա կար գի և, մաս նա վո րա պես, իմաս տա սի րու թյան տե-
սա կան ու գործ նա կան կա տա րու մի վե րա բե րյալ ը մռ նում նե րի կի րա ռու թյուն «պատ-
մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան» խնդրա կար գի և կոնկ րե տո րեն` հենց պատ մու-
թյան տե սա կան ու գործ նա կան կա տա րու մի, այ սու և̀  իր նշա նա կա լիու թյան ու ներ-
գոր ծու թյան իրա գործ ման հիմ նախնդրի նկատ մամբ: Ին չո՞ւ:

 Դա վիթ Ան հաղ թի հայե ցա կար գում «ի մաս տա սի րու թիւն բա ժա նի ի տե սա կանն և 
ի գոր ծա կանն, զի ի ձեռն տե սա կա նին գի տաս ցուք զա մե նայն գոյսս. իսկ ի ձեռն գոր-
ծա կա նին ուղ ղու թիւն արաս ցուք բա րուց մե րոց»744: Եվ իմաս տա սի րու թյունն այն պատ-
ճա ռով տե սա կա նի ու գործ նա կա նի բա ժան վեց, քան զի մարդ կային բա նա կան հո գու 
բնու թյանն է հենց ներ հա տուկ տե սա կանն ու գործ նա կա նը̀  որ պես իրենց հիմք ունե-
նա լով հո գու գի տա կան և կեն դա նա կան զո րու թյուն նե րը745: Ի մաս տա սի րու թյան 
տե սա կան բա ղա դրիչն իրա գործ վում ու իր կա տա րու մով` կրթում, կա յաց նում ու զար-
դա րում է մարդ կային բա նա կան հո գու «գի տա կան» զո րու թիւ նը», իսկ գործ նա կան 
բա ղա դրի չը̀  «կեն դա նա կան զո րու թիւ նը»746: Ի մաս տա սե րը նաև նշում է, որ «… տե սա-
կա նին ամե նայն գոյք են թա կային, իսկ գոր ծա կա նին միայն մարդ կային հո գիք747: Ի սկ 
պատ մու թյունն իրե նում բո վան դա կյալ ասե լի քի̀  իմաս տու թյանն առնչ վա ծու թյամբ 
հղված է մարդ կանց և հենց մարդ կային հո գու իմա ցա կանն ու բա րո յա կա նը կա-
տա րե լա գոր ծող զար դար մա նը և այս կերպ` «ըն թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» ժա մա նա-
կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի ներ կա ու ապա գա ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի բա րե կար-

744 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր., 
1980, էջ 84:
745 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 84-85:
746 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 85, 104:
747 Նույն տեղում, էջ 86:
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գու թյան կա յաց մա նը: Ե թե պատ մու թյան բո վան դակ դի տա վո րու թյան և ը ստ այդմ` 
նպա տա կաուղղ վա ծու թյան ու կա տա րու մի գի տա տե սա կան բա ղա դրի չը կա յա նում է 
մարդ կային բա նա կան հո գու ու մտքի գի տա կան զո րու թյամբ և ուրեմն` զուտ որ-
պես իմա ցա կան հե տաքրք րու թյուն ներ կա յա ցող սի րով ու ձգտ մամբ, ապա` նրա 
գի տա գործ նա կան բա ղա դրի չը կա յա նում է մարդ կային բա նա կան հո գու կեն դա
նա կան զո րու թյամբ և ուրեմն` որ պես մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի բա րե
կար գու թյան հո գա ցու թյուն ներ կա յա ցող սի րով ու ձգտ մամբ: 

Ինչ պես և աս վեց, Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում պատ-
մու թյունն իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան` որ պես այդ պի սին իր գի տա տե սա կան ու 
գի տա գործ նա կան երկ միաս նա կան գո յու թյու նում, կն շա նա կի̀  իր իս կու թյան կա-
տա րու մի լրի վու թյան հնա րա վո րու թյու նը, ան հրա ժեշ տու թյունն ու հենց նախ ընտ րե-
լիու թյունն իրե նում ունե ցող, այլ ոչ̀  իր իս կու թյու նից ու նրա լրի վու թյու նից թե րու թյամբ 
և գու ցե նաև թյու րու թյամբ օ տա րա ցյալ գո յու թյու նում, հիմ նա ցյալ ու կա յա ցյալ է ոչ 
միայն իմա ցա կան ու գի տա կան ու հենց տե սա կան հե տաքրք րու թյամբ, ինչ պես 
ամե նայն գի տա տե սա կան պատ մու թյուն, այլև մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի հո-
գե կե ցույց ու բա րե կարգ կեն սա հաս տա տու թյան գործ նա կան հո գա ցու թյամբ, ինչ-
պես և, ը ստ նրա պատ մա տե սու թյան, պի տո է լի նել պատ մու թյան իս կա կան գո
յու թյու նը: Եվ իհար կե, աս վածն ամենևին էլ չի նշա նա կում, որ, ը ստ նրա, այդ պի սին 
է ամե նայն պատ մու թյուն և մարդ կու թյան կյան քի իրո ղու թյուն նե րում չի եղել պատ-
մու թյան բո վան դակ իս կու թյու նից թե րա ցյալ կամ թյու րա ցյալ̀  անիս կա կան գո յու թյան 
դրսևո րում ներ: Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան ու հենց պատ մաի մաս-
տա սի րող հայե ցա կար գի, պատ մու թյու նը մարդ կային ինք նու թյան ոչ միայն գի
տա կան` իմա ցատե սա կան, այլև կեն դա նա կան` կեն սագործ նա կան զո րու
թյունն է կրթում ու զար դա րումկա յաց նում «ի րե նում պա հյալ» («պահ տր ված») 
և ըն թեր ցա նու թյան հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյու նում հաս կաց ման ձգ տող 
ըն թեր ցա նու թյան հա րա բե րու թյան մեջ գոր ծու նաց մամբ` ար դեն նաև «ի րե
նով հա ղորդ վող» իմաս տու թյան խոր հուր դով:

 Գի տա կան այս մե նա գրու թյամբ ներ կա յաց վող հե տա զո տու թյամբ նաև բա ցա-
հայտ վեց, որ պատ մու թյու նը ուսում նա սի րե լով իր առար կա յա կան տի րույ թը̀  մարդ-
կային կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մը, հաս կա նում ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շում է իս
կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որում և̀  իմաս տու թյան խոր հուր դը, և այդ իսկ է 
կա յաց նում պատ մու թյան տե սա կան ու գործ նա կան կա տա րու մը: Ը ստ Խո րե նա ցու 
հայե ցա կար գի, պատ մա գի տու թյու նը իմաս տու թյանն իր առնչ վա ծու թյամբ է 
ներ կա յա նում որ պես տե սա կա նի ու գործ նա կա նի երկ միաս նու թյուն, քան զի 
հենց իմաս տու թյունն է տե սա կան ու գործ նա կան: Այն, ին չը Դա վիթ Ան հաղթն իր 
աշ խա տու թյան մեջ գրում է «ի մաս տա սի րու թյան» առն չու թյամբ, կա րե լի է նաև հաս-
կա նալ հենց «ի մաս տու թյան» վե րա բե րու թյամբ, որ իմաս տու թյան երկբ նույթ որ պի-
սու թյու նը իրեն որ պես այդ պի սին կեր պա ցու ցա նող հիմք ու իդե ա (տես լա կան) ունի 
Ա ստ ծո տե սա կան և գործ նա կան զո րու թյուն նե րը, որոնց և աստ վա ծա նմանու թյանն 
առինք նու թյամբ կեր պա րան վում ու զար դար վում են, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, 
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մարդ կային հո գու եր կու̀  գի տա կան ու կեն դա նա կան զո րու թյուն նե րը748: «... Ի մաս տա-
սի րու թիւն է նմա նու թիւն Աս տու ծոյ, որ ունի եր կու զօ րու թիւնս` զտե սա կանն և զգոր-
ծա կանն: Տե սա կան է` ը ստ որում զա մե նայն գոյսս ճա նա չէ, իսկ գոր ծա կան է` ը ստ 
որում արա րիչ գոյ: Վասն այ սո րիկ և իմաս տա սի րու թիւն յեր կուս բա ժա նի̀  ի տե սա-
կանն և ի գոր ծա կանն, զի ի ձեռն տե սա կա նին տպա ւո րես ցէ յին քե ան զտե սա կան զօ-
րու թիւն Աս տուա ծու թե անն, իսկ ի ձեռն գոր ծա կա նին` զգոր ծա կան զօ րու թիւնն, խնամ 
տա նե լով հոգ ւոց մարդ կան և ի տգի տու թե նէ ի ճշմա րիտ գի տու թիւն ածե լով»749:  Այս-
պի սով, իմաս տու թյանն իր առնչ վա ծու թյամբ̀  պատ մու թյունն իր ուսում նա սի րու թյան 
առար կայի հետ իր անե լիք-կա տա րու մի նշա նա կա լիու թյու նը̀  հղված հե ղի նա կին 
ժա մա նա կա կից ու նաև հե տա գա սե րունդ նե րի ամե նայն «ըն թեր ցա սէր և ուսում նա-
սէր»-ին, ինք նա հաս կա նում է ոչ միայն որ պես իս կու թյու նը հայ տող ու նաև բա րե
կար գու թյան մի տող իմաստ նե րի, ասել է թե` ճշմար տու թյան ու բա րու, տե սա
կա նո րեն հաս կա ցում ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շում, այլև հենց գործ նա կա նո րեն 
կե նա գոր ծում` ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան ու նաև կյան քում գի տա կար գային 
մաս նակ ցա կա նու թյան սահ մա նյալ բաժ նե չա փի:

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում, այս պի սով, պատ մու-
թյան կա տա րու մի տե սա կան ու գործ նա կան երկ միաս նու թյունն է այն հիմ նա պատ-
ճա ռը, որով և նրա պատ մա տե սու թյան հիմ նո րոշ առանձ նա հատ կու թյուն է հաս կաց-
վում ու մեկ նո րոշ վում պատ մու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան տե սա կան ու 
գործ նա կան երկ միաս նու թյու նը: Թեև նկա տենք, որ կա տա րու մի գործ նա կան նշա նա-
կա լիու թյու նը ներ գոր ծում և իրե նով պայ մա նա վո րում է նաև պատ մու թյան առար կայի 
ը նտ րու թյու նը` պատ մել ոչ թե ամե նայ նը, այլ̀  մարդ կային, որում և` հայոց, ինք
նու թյան ու կյան քի եղե լու մի իրա դար ձու թյուն նե րում, գոր ծե րում ու հենց կեն
սա կար գե րում առա քի նո րեն և բա րե կար գու թյամբ նշա նա կա լին: Այս պի սով, 
«ին չի՞ հա մար է պատ մու թյու նը» հար ցում պատ մու թյան գո յու թյան երկ միաս նա կան 
նշա նա կա լիու թյու նը նկա տի ունե նա լով, պատ մու թյան` ը ստ առար կայի, ինչ պես նաև̀  
ը ստ առար կայի և տե սա կան ու գործ նա կան կա տա րու մի սահ մա նման բա նաձևի մեջ 
կա րե լի է նաև բա ցո րոշ ամ րա գրու թյամբ նշել պատ մու թյան առար կայի «ինչ պի սի՞ 
նշա նա կա լիու թյու նը» որո շար կող է ա կան առանձ նա հատ կու թյու նը: Ի սկ այն է ա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն է, քան զի իրե նով է աց նում, գո յաց նում է պատ մու թյու նը̀  նրա 
բո վան դակ` մեկ-միաս նա կան ու ամ բող ջա կան որ պի սու թյամբ̀  տե սա կա նի հետ մեկ-
տեղ նաև գործ նա կան զո րու թյամբ և ուրեմն` հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռում պատ մու-
թյան բնու թյու նը բա ցա հայ տել առա վել լրի վու թյամբ ու կա տա րե լու թյամբ: Այժմ ար դեն 
կա րե լի է պատ մու թյան` ը ստ առար կայի և ը ստ կա տա րու մի, տե սա կան ու գործ նա-
կան սահ մա նում նե րը միա վո րե լով, ձևա կեր պել պատ մու թյան գի տու թյան` ը ստ առար-
կայի և տե սա կան ու գործ նա կան մեկ-միաս նա կան կա տա րու մի ամ բող ջա կան սահ-
մա նման բա նաձև:

748 Հմմտ. նույն տեղը, էջ 85:
749 Նույն տեղում: 



554      Գլուխ 4. Պատմության իսկությունն ու նախընտրելի գոյությունը

 Սահ մա նում` ը ստ առար կայի և մեր ձա վոր կա տա րու մի (տե սա կան ու գործ նա-
կան). 

 Ը ստ ս. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի, ը նդ հան րա պես` 
պատ մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` հայոց պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` այս աշ
խար հի ու այս կյան քի բո լո րապ տույտ ան ցու դար ձում մարդ կանց ազ գե րի և 
կոնկ րե տո րեն` հայ ազ գի սկզբնա վոր ման ու կա յաց ման հա մայ նա պա տում 
իրա դար ձու թյան, այ սու և` մարդ կային ու նաև հայոց ինք նու թյան ու կյան քի 
հոգևո րու թյամբ նշա նա կա լի եղե լու մի̀  պատ ճա ռով հան դերձ, իս կու թյու նը 
հայ տող իմաս տի, որում և` մարդ կային ու ազ գային ինք նու թյանն ու կեն սա
կեր պի բա րե կար գու թյա նը կե նա րար իմաս տու թյան, քա ջու թյան ու ամե նայն 
առա քի նու թյան գոր ծե րի խորհր դա բա նու թյան բա ցա հայ տու թյուն, որով և` 
կա տա րե լու թյան կրթա կան ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի պի տոյից ուսու ցա
նու թյուն: 

Հ նա րա վոր է նաև պատ մու թյան` ը ստ հե ռա վոր առար կայի ու մեր ձա վոր կա տա-
րու մի սահ մա նման հետևյալ բա նաձևը: 

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` բո վան դակ մարդ կու
թյան (ան ձանց, խմ բե րի, ազ գե րի, ամե նայն մարդ կանց), որում և` հայոց ազ գի, 
առ Ա ստ ված ինք նու թյամբ կե նա լու առու մով բա րե կար գու թյան մի տող նշա
նա կա լիու թյուն ունե ցող իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի ճշմար տու թյունն 
ու բա րին, լի նե լու թյան (ա ստ` ժա մա նա կի մեջ գո յու թյան) կարգն ու զո րու թյու
նը հայ տող իմաս տի, որում և` իմաս տու թյան խոր հուր դի, հաս կաց մա նը և մեկ
նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ` բա նա վոր կամ գրա վոր ար ձա նա գրու թյա նը վե րա
բե րող:

 Մով սես Խո րե նա ցին մարդ կային ինք նու թյան և հենց պատ մու թյան կա րի քը 
հաս կա ցող և ուրեմն` նրա նում բո վան դա կյալ ասե լի քում` ճշմար տու թյունն ու բա րին 
հայտ նող տե սա կան ու գործ նա կան իմաս տու թյան հո գա ցու թյուն իրա գոր ծող ան ձին 
ոչ միայն գո վել, այլև աղոթ քի ու մաղ թան քի ար ժա նի̀  «առ ի լի նել պատ կեր Տե առն» 
ասե լով, ը ստ է ու թյան, ար տա հայ տում է իր տե սա կե տը և առա վե լա գույն արժևո րումն 
ու գո վես տը մարդ կային ինք նու թյան նախ ընտ րե լի գո յու թյան: Ը ստ նրա` քրիս տո նե ա-
կան իմաս տու թյամբ ներկրթյալ հայե ցա կար գի, մարդն արար ված ու կոչ ված է Ա ստ ծո 
պատ կե րով և նմա նու թյամբ գո յու թյան: Եվ մարդ կային հո գե-մարմ նա վոր բնու թյան 
ինք նու թյան ու կյան քի որ պես այդ պի սին գո յու թյան իմաս տը̀  աստ վա ծա պատ կեր ու 
աստ վա ծա նման իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լու թյունն է: Այս կյան քում մարդ-
կային ինք նու թյու նը, կեն սա կերպն ու մշա կույ թը տե սա կան ու գործ նա կան իմաս-
տու թյամբ կա յաց մա նը կոչ ված գի տու թյան և այդ թվում` պատ մու թյան տե սա կան ու 
գործ նա կան կա տա րումն է` հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել և կա տա րե լա-
գործ մամբ հան դերձ` կե նա գոր ծել մարդ կային սե ռի, ը ստ իր բնու թյան վե րոն շյալ կոչ-
ման, առ Ա ստ ված ինք նու թյամբ կե նա լը: Գի տու թյան տե սա կան ու գործ նա կան 
կա տա րումն է` ճշմար տու թյան ու բա րու ուսում նա սի րու թյամբ և օգ տա կարն 
ու պի տա նին հաս կա նա լով ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շե լով, կա տա րե լա գոր ծել̀  
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ճշմար տել ու բա րե կար գել մար դու̀  առ Ա ստ ված ինք նու թյամբ կե նա լը: Նկա տի 
ունե նա լով վե րոա սա ցյա լը, կա րե լի է նաև ձևա կեր պել պատ մու թյան` ը ստ իր առար-
կայի ու կա տա րու մի սահ մա նման հետևյալ բա նաձևը.

 Պատ մու թյու նը գի տու թյուն է` մարդ կային, որում և` հայոց ինք նու թյան, 
ը ստ իր կոչ ման, առ Ա ստ ված ինք նու թյամբ կե նա լու պո տեն ցիայի և իրա գործ
վա ծու թյան` մշա կու թո րեն ու քա ղա քակրթո րեն կեր պա ցյալ եղե լու մի իմաս
տու թյան, ամե նայն առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան առա վե լու թյան կամ 
նվա զու թյան` պատ ճա ռով հան դերձ, իս կու թյու նը հայ տող խորհր դա բա նա կան 
իմաս տը, որում և` իմաս տու թյան խոր հուր դը բա ցա հայ տող:

12. Ի նչ պես և նշում է Դա վիթ Ան հաղ թը, սահ մա նում նե րը կա րող են լի նել ը ստ 
առար կայի ու կա տա րու մի̀  տե սա կան ու գործ նա կան, ը նդ որում` լի նել նաև ը ստ մեր-
ձա վոր ու հե ռա վոր առար կայի ու կա տա րու մի: Մով սես Խո րե նա ցու հայե ցա կար գում 
պատ մու թյունն իր բուն կոչ մա նը հա մա պա տաս խան` ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի իր 
իս կու թյունն իրե նում ունե ցող գո յու թյան մեջ հաս տող է ա կան առանձ նա հատ կու թյուն-
ներն ի մի բե րող և պատ մու թյան բնու թյու նը բա ցա հայ տող սահ մա նում նե րի պա րա-
գա յում ևս է ա կան է նկա տի ունե նալ ոչ միայն առանձ նա բար̀  ը ստ առար կայի և ը ստ 
կա տա րու մի և ապա` միաս նա բար̀  ը ստ առար կայի ու կա տա րու մի, ինչ պես նաև̀  կա-
տա րու մի տե սա կան ու գործ նա կան, այլև̀  մեր ձա վոր ու հե ռա վոր առար կայի ու կա-
տա րու մի առանձ նա հատ կու թյուն նե րով որո շար կե լի բա նաձևեր:

 Վե րո բե րյալ բա նաձևե րում մեր ձա վոր առար կան` «աշ խար հի, որում և̀  մարդ-
կային ու կոնկ րե տո րեն հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նշա նա կա լի եղե լու մի 
իրա դար ձու թյուն նե րը, գոր ծե րը և կար գա վո րու թյուն ներն են»: Այլ կերպ ասած` պատ-
մու թյան մեր ձա վոր առար կան աշ խար հում, որում և̀  մարդ կանց ազ գե րի կյան քում 
տե ղի ունե ցած նշա նա վոր եղե լու թյուն ներն են: Ի սկ հե ռա վոր առար կան որո շար-
կե լի է, ը ստ է ու թյան, «ն շա նա կա լի» հաս կա ցու թյան հոգևոր մեկ նո րոշ մամբ, վե րո բե-
րյալ բա նաձևե րում որ պես այդ պի սին ամ րա գրե լով` «ա ռա քի նո րեն ու բա րե կար գու-
թյամբ նշա նա կա լի իրո ղու թյուն նե րը»̀  կե նա րար մարդ կային հո գե-մարմ նա վոր ինք-
նու թյանն ու կյան քին:

 Պատ մու թյան մեր ձա վոր ու հե ռա վոր կա տա րու մը որո շար կե լի են դառնում պատ-
մու թյան` ուղ ղա բա նո րեն ու այ լա բա նո րեն իմաս տու թյանն առնչ վա ծու թյամբ: Ի նչ պես 
գրում է Դա վիթ Ան հաղ թը, իմաս տա սի րու թյան մեր ձա վոր և հենց գործ նա կան կա-
տա րու մը ամե նայն ախ տե րի մա հա ցումն է, որով և̀  մարդ կային ինք նու թյա նը հնա-
րա վոր վում է բաց վել ու պատ րաստ դառնալ տե սա կան իմաս տա սի րու թյան: «Քան զի 
յետ մե ռու ցա նե լոյ զախտս և մաք րե լոյ և սր բե լոյ զհո գին վե րաձգ տի առ տե սու թիւն և 
սկիզբն առնէ աս տուա ծա բա նե լոյ»750: Եվ հենց «ի ձեռն առա քի նու թե ան ստա նամք զի-

750 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր., 
1980, էջ 60:
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մաս տա սի րու թիւն»751: Պատ մու թյու նը աշ խար հի, որում և̀  մարդ կային ինք նու թյան ու 
կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյուն հայ տող իմաստ և այդ իմաս տում` իր բուն 
դի տա վո րու թյամբ, ը ստ որի և̀  հե ռա հար նպա տա կով, հաս կա նա լով ու մեկ նո ղա-
բար բա ցա հայտ մամբ պատ մե լով նշա նա կա լի ասե լիք̀  առ տե սա կան ու գործ նա կան 
իմաս տու թյուն, ը ստ է ու թյան, գործ նա կան իմաս տու թյամբ հե ղի նա կին ժա մա նա կա-
կից ու նաև հե տա գա սե րունդ նե րի ամե նայն ըն թեր ցա սե րի և ուսում նա սե րի ինք նու-
թյունն ու կյան քը̀  այ լի (ան շունչ, բու սա կան և կեն դա նա կան աշ խար հի) և այ լոց (ա մե-
նայն մարդ կանց) հետ հա մա կե ցու թյու նը, կո չում է ամե նայն ախ տե րից ու արատ նե րից 
ինք նա մաք րու թյան: Ի սկ պատ մու թյան հե ռա վոր կա տա րու մը, ը ստ սուրբ հայ րե րի 
քրիս տո նե ա կան վար դա պե տու թյան, իրա վամբ կա րող է ըն կալ վել որ պես հենց նա-
խա պատ րաս տու թյուն այս կյան քում ամե նայն մարդ կանց գերխնդրին` աստ վա ծա
նմանու թյան` ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան և փրկու թյան: Պատ մու թյան մեր ձա-
վոր ու հե ռա վոր առար կայի̀  նույն պես մեր ձա վոր ու հե ռա վոր կա տա րու մով մա տու-
ցյալ ու այս կերպ` ներ կա իմաս տու թյանն ու ամե նայն առա քի նու թյա նը հա սու դառնա-
լով, մարդ կային ինք նու թյու նը կա տա րե լա գործ վում է աստ վա ծա նմանու թյան, ը ստ 
մարդ կային կա րո ղու թյան:

 Պատ մա հայրն իր եր կում պատ մե լով, որ պես պատ մու թյան մեր ձա վոր առար կա, 
հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մը և ուրեմն` Հայոց Մե ծաց` Հայ կի, Ա րա մի, Տիգ րա-
նի, պարթևազ գի Վա ղար շակ Ի մաս տու նի և այ լոց ինք նու թյան ու գոր ծե րի մա սին, ար-
դարև, ամե նայն «ըն թեր ցա սէ րի և ուսում նա սէ րի» հաս կաց ման ձգտ մա նը, սի րուն է 
մա տու ցում, որ պես այդ ամե նով` հայտ նա ցույց նաև հենց առա վել խոր քայի նը, պատ-
մու թյան հե ռա վոր առար կայի իս կու թյու նը: Նա որ պես պատ մու թյան ար ժա նի հե ռա-
վոր առար կա, մարդ կային ինք նու թյան հո գե-մարմ նա վոր բնու թյան ու կյան քի կոչ մա նը 
հա մա պա տաս խան գո յու թյա նը մեր ձեց նող, նախ ընտ րե լի ու առինք նող կեր պօ րի նակ, 
այս կերպ և̀  հաս կաց ման ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման նշա նա կե տային «ա սե լիք», 
առաջ նա հեր թո րեն ուսում նա սի րում և որ պես հե ռա վոր կա տա րում` հայտ նա ցույց է 
անում «յա մե նայն որ ինչ մարդ կու թե ան` պի տա նի»752, այն է` իմաս տու թյուն, քա ջու թյուն 
և ամե նայն առա քի նու թյուն ու կե նաց բա րե կար գու թյուն, որ և̀  մարդ կային ինք նու թյունն 
է կա տա րե լա գոր ծում աստ վա ծա նմանու թյան, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: Պատ-
մա հայ րը պատ մու թյան հե ռա վոր կա տա րումն իրա գոր ծե լի է դարձ նում պատ մու թյան 
մեր ձա վոր կա տա րու մով, այն է` ըն թեր ցո ղի ինք նու թյու նում սեր է առա ջաց նում ու 
ար մա տա վո րում հայոց նախ նյաց առա քի նի, բա րի, հայ րե նա շեն ու կե նա րար և, ը նդ հա-
կա ռա կը, մեր ժո ղա կան վե րա բեր մունք ու ատե լու թյուն` արա տա վոր, ան բա րի ու կոր ծա-
նա րար գոր ծե րի նկատ մամբ և իր երկն ամ փո փող «Ողբ»-ով նաև նրանց նե րաշ խար-
հում ու կեն սա կեր պում առա վե լա չափ հնա րա վո րում` զղ ջում, կա րոտ ամե նայն բա րյաց, 
դար ձի ու ապաշ խա րու թյան ձգ տում, որով և̀  ինք նու թյու նում ու կեն սա կեր պում 
իրա գոր ծե լի դարձ նում ախ տե րից ու արատ նե րից ինք նա մաք րու թյուն:

751 Նույն տեղում, էջ 61:
752 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 73:
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 Պատ մա հայ րը նաև գրում է, որ իրեն սի րե լի ու հոգևոր խնդու թյուն է` գրել Հայոց 
Մե ծաց իմաս տուն ու քաջ այ րե րի առա քի նու թյուն նե րի ու հայ րե նա շեն բա րե կար
գու թյուն նե րի մա սին: Եվ իրեն փա փա գե լի է` Փրկ չի գա լուստն ու փրկ չա կան արյան 
հեղ մամբ̀  իրեն գնե լը, իր աշ խարհ գալն ու խնդա կյաց կե նա լը լի ներ հա յազ գի առաջ-
նորդ նե րի ու թա գա վոր նե րի օ րոք ու հենց նրանց տե րու թյամբ, որով և̀  բա րեհ նար̀  
«յար դե ացս ապ րել վտան գիցս»753: Այդ ամենն այդ կերպ պատ մե լով ու պատ մու թյունն 
ի գործ` առ Ա ստ ված առինք նող կե նաց, կո չե լով, Խո րե նա ցու հայե ցա կար գի բուն 
է ու թյուն և ամե նայն մարդ կանց, որում և̀  կոնկ րե տո րեն հայոց ազ գի ու նաև իր վե-
րա բե րու թյամբ̀  տե սա կան ու գործ նա կան, մեր ձա վոր ու հե ռա վոր իր կա տա րու մով 
«ա սե լիք» կա րե լի է նկա տել հետևյալ բա նաձևը̀  կե նա լով առա քի նու թյամբ ու բա
րե կար գու թյամբ, որ պես կա տա րում ամե նայ նի̀  հաս նել փրկու թյան «շ նոր
հոք և մար դա սի րու թյամբ Տէր Յի սուս Քրիս տո սի»: Ի մի բե րե լով աս վա ծը, Մով-
սես Խո րե նա ցու հայե ցա կար գում կա րե լի է նկա տել ու ամ րա գրել պատ մու թյան` ը ստ 
առար կայի ու հե ռա վոր կա տա րու մի սահ մա նման բա նաձև. 

Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու, հայոց պատ մու թյու նը հոգևոր գի տու թյուն է` կյան
քի նշա նա կա լի եղե լու մի բո վան դակ իրա դե պե րի ու մարդ կային գոր ծե րի իս
կու թյու նը հայ տող խորհր դա բա նու թյունն ու հենց իմաս տու թյան խոր հուրդ
նե րը, որոն ցում ևկամ որոն ցով իսկ` Ա ստ ծո հո գա ծու կամ խնա մա րար տես
չու թյան ներ կա յու թյու նը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, քննո ղա բար հաս կա
ցող և մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ` իմա նա լի դարձ նող:

4. Պատմության չորս ապորիաները և պատմագիտության 
նախընտրելի իսկությունը

« Պատ մու թյան իմաս տա սի րու թյան, պատ
մու թյան տե սու թյան և հենց պատ մա գի տու
թյան ան հրա ժեշ տո րեն պի տո յա կան ու նաև 
նախ ընտ րե լի անե լիքկա տա րում ու կա տա րե
լա գոր ծու թյուն է, որ պես պատ մու թյան ինք նա
հաս կա ցում, հար ցա դրել ու բա ցա հայ տել այն 
իմաս տու թյու նը, որի գի տու թյուն է հենց պատ
մու թյու նը»:

Ռ. Ք.

 Մարդ կային իմա ցու թյան առանձ նա հատ կու թյունն է, որ այն ամե նը, ին չը սկզբուն-
քո րեն գի տի մար դը բնու թյան կամ հու մա նի տար իրո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ որ-
պես գի տու թյուն, իր բնույ թով մաս առ մաս դե պի ամ բող ջա կա նու թյուն աճո ղա կա նու-
թյամբ է` իր սկզբուն քային ու հիմ նո րոշ նա խա դրյալ նե րի և բո վան դա կու թյան որևոր 
բա ղա դրա տար րե րի եր բեմն թե րի կամ թյուր հաս կաց մամբ: Մարդ կային գի տե լի քը 

753 Նույն տեղում, էջ 66-67:



558      Գլուխ 4. Պատմության իսկությունն ու նախընտրելի գոյությունը

և ամ բող ջա կան գի տու թյու նը ներ կա յա նում է իր դի տա վո րու թյան, ը ստ այդմ` 
կեր պա րա նու մի ու կա տա րու մի ոչ միշտ և ոչ լիո վին ճշգ րիտ ու ան սխալ, այլ̀  
եր բեմն թե րի կամ թյուր ինք նա հաս կաց մամբ, ուս տի և` ոչ երբևէ բա ցար ձակ 
կա տա րյալ որ պի սու թյամբ: Բնու թյան և հու մա նի տար, ինչ պես նաև աստ վա ծային 
ամե նայն իրո ղու թյուն նե րի ոլորտ նե րում հնա րա վոր են ստույգ ու ան սխալ և հենց գի-
տա կան գի տե լի քի ու նաև ամ բող ջա կա նո րեն տվյալ գի տու թյան որ պես այդ պի սին 
գո յու թյու նը ժխ տող փաս տարկ ներ, ինչ պես նաև դրանց գո յու թյան հնա րա վո րու թյան 
բա ցա հայտ մանն ուղղ ված հար ցա դրում ներ ու մտո րում ներ: Գի տու թյան պատ մու թյու-
նից հայտ նի են այդ բնույ թի բազ մա թիվ փաս տարկ ներ, հար ցա դրում ներ և պա տաս-
խան-խորհր դա ծու թյուն ներ: Յու րա քան չյուր գի տու թյուն իր կա յաց ման որո շա կի փու-
լում ան հրա ժեշ տո րեն իրա գոր ծե լով «իր որ պես այդ պի սին գո յու թյան ինք նա հաս կա-
ցում» և իր գո յու թյան հնա րա վո րու թյան հար ցա դրու թյու նը ճա նա չե լով որ պես 
ներ քին հարց ու հենց ինք նա հաս կա ցումն առա վել ճշգ րիտ ու բո վան դա կային դարձ-
նող, ան դրա դար ձել ու շա րու նա կա բար ան դրա դառնում է իր որ պես այդ պի սին և 
հենց որ պես գի տու թյուն գո յու թյան հիմ նա վոր ման ու իր իս կու թյան հաս տատ
ման խնդրա կար գին: 

Այս առն չու թյամբ նկա տենք, որ պատ մու թյան իմաս տա սի րու թյան ու նաև պատ մու-
թյան տե սու թյան մեջ պատ մու թյան որ պես «ինչ» և «ինչ պես» գո յու թյան հաս կա ցու մը 
և հայե ցա կար գային մշա կում նե րը ևս, եթե չա սենք, որ մարդ կու թյան կյան քում իրենց 
բո լո րա քա նակ ար տա հայ տու թյուն նե րում եր բեմն եղել են նաև թե րի և-կամ թյուր, ապա` 
ան կեղծ խոս տո վա նու թյամբ պար տա վոր ված ենք ասել, որ ամե նայն հնա րա վոր իրենց 
հաս կաց ման ու հայե ցա կար գային մշակ ման կեր պա վո րու թյուն նե րում և՛ նախ կի նում, և՛ 
ներ կա յում, և՛ ապա գա յում կա րո՛ղ են լի նել թե րի և-կամ թյուր: Այդ իսկ պատ ճա ռով աստ 
նույն պես սկզբուն քո րեն հնա րա վոր են պատ մու թյան որ պես գի տու թյուն գո յու թյու նը 
ժխ տող փաս տարկ ներ: Ար դարև, պատ մու թյան որ պես գի տու թյուն ը մբռ նումն ունե ցել է 
և սկզբուն քո րեն կա րո՛ղ էր ունե նալ իր որ պես գի տու թյուն գո յու թյան հնա րա վո րու թյու-
նը, հիմ նա վոր մամբ հան դերձ, սկզբուն քո րեն ժխ տող փաս տարկ ներ:

Ն կա տենք նաև, որ պատ մու թյան որ պես գի տու թյուն գո յու թյու նը այդ կերպ բա-
ցար կող փաս տարկ նե րը, ը ստ է ու թյան, ստեղ ծում են սկզբուն քո րեն այն հար ցա
դրող կա ցու թյուն, ինչն է ա կա նո րեն նշա նա կա լի է պատ մա գի տու թյան կա տա րե լա-
գործ վող կա յաց ման հա մար: Ա մե նայն կոնկ րետ ժա մա նա կում հար ցա կան տես նե լով 
պատ մու թյան` իր ներ կա յում որո շա կի հիմ նա րար սկզբունք նե րով ու բո վան դակ կազ-
մա կերպ վա ծու թյամբ որ պես գի տու թյուն գո յու թյու նը, հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռնվում 
ան դրա դառնալ սկզբուն քային այն հար ցին, թե` գո յու թյուն ունի՞, արդյոք, պատ մու-
թյունն իր ներ կա յում` որ պես գի տու թյուն, և եթե այո, ապա` ինչ պե՞ս գո յու թյուն ունի 
այն, և, արդյո՞ք, ներ կա գո յու թյան մո դու սում նրա գի տա կա նու թյու նը ան հրա ժեշ տու-
թյամբ ու նախ ընտ րե լիու թյամբ է որ պես այդ պի սին:

 Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում կեր պա ցյալ ու բո վան-
դա կյալ իմաս տու թյան հաս կաց ման ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ ման հեր մենև տի կա կան 
խնդրա կար գում է ա կան է այդ փաս տարկ-ապո րիա նե րի սկզբուն քային ու հետևո ղա-
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կան հար ցա դրում նե րով ևս նրա «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում ներ կա պատ մա տե-
սու թյան քննու թյու նը: Ա պո րիա նե րում կեր պա ցյալ̀  պատ մա գի տու թյան գո յու թյան 
սկզբուն քային հնա րա վո րու թյան հետևո ղա կան այս հար ցա դրու թյու նը է ա կա նո րեն 
նշա նա կա լի է Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան տես(ան)ու թյան որ պես գի տու թյուն 
կա յա ցու մը և հենց պատ մա գի տա կան ու պատմափիլիսոփայական մեկ-միասնական 
հայե ցա կար գը մտո վի դի տե լու ու զն նե լու, հաս կա նա լու ու մեկ նո րո շե լու հա մար: Ներ-
քո շա րա դրյալ փաս տարկ նե րում բո վան դա կյալ սկզբուն քային հար ցա դրում նե րը ներ-
հյուս վել են Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի և ը ստ այդմ` պատ մու թյան 
իս կու թյան հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման դի տա վո րու թյամբ մե նա գրու թյու նում ը նտր-
ված ու կազ մա կերպ ված հեր մենև տի կա կան քննա կան խորհր դա ծու թյու նում, այդ-
կերպ` այն իրա գոր ծե լով Հ.-Գ. Գա դա մե րի փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի հայե-
ցա կար գում մշակ ված «հարց ու պա տաս խա նի» տրա մա բա նու թյան մեկ նու ղիով: Այս 
առն չու թյամբ հարկ է նշել, որ հեր մենև տի կա յում իս կու թյունն իրե նում հաս կա ցյալ ու 
մեկ նո րո շյալ ունե ցող իմաս տի ու իմաս տու թյան խոր հուր դի բա ցո րոշ մա նը հա սու ցա-
նող մեկ նու ղու հենց այս կա ռուց ված քով հայ տո րո շու մը ամենևին էլ կա մա ծին չէ, այլ̀  
նկա տի ունի հաս կաց ման ձգ տող մտա ծո ղու թյան ներ քին ըն թա ցա կար գը: Եվ հի շենք, 
որ իս կու թյան ու այն հայ տող իմաս տի, որում և̀  իմաս տու թյան խոր հուր դի, բա ցո րոշ-
ման «հարց ու պա տաս խան»-ային մեկ նու ղին հիմ նո րոշ իր ներ կա յու թյունն ուներ ու 
կի րարկ վում էր հենց ան տիկ շրջա նում` հին հույ նե րի «ի մաս տա խոհ (կամ իս կա խոհ) 
- ը նդ դի մա խոհ» (Սոկ րատ, Պլա տոն), ապա նաև միջ նա դա րում` քրիս տո նյա սուրբ 
հայ րե րի̀  «ա շա կերտ-վար դա պետ» (Օ գոս տի նոս Ե րա նե լի) ներ կա ռուց վածք ունե ցող 
իմաս տա սի րա կան երկ խո սու թյուն նե րում, ը ստ է ու թյան, իմաս տա սի րող խորհր դա ծու-
թյու նը ոչ միայն նե րան շա նա կո րեն, այլև հենց բա ցան շա նա կո րեն հայտ նա ցույց անե-
լով իր ներ քին երկ խո սա կան իրա դրու թյամբ ու խո հըն թա ցու թյամբ և այդ կերպ` առա-
վել կրթու նակ ար դյու նա վե տու թյամբ:

 Մե նա գրու թյու նում այս կերպ հար ցա դրում նե րով բաց վող իմաս տային տե սա դաշ-
տում կազ մա կերպ ված որո նու մի ու խորհր դա ծու թյուն նե րի հա մար որ պես սկզբուն-
քային ու ար դյու նա վետ կեր պօ րի նակ է նկատ վում Դա վիթ Ան հաղ թի «Սահ մանք 
իմաս տա սի րու թե ան» եր կում «ի մաս տա սի րու թյան որ պես այդ պի սին գո յու թյան» 
հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման հա մար իմաս տա սի րու թյան գո յու թյու նը ժխ տող պիհ-
ռո նյան չորս փաս տարկ նե րի հար ցա դրու թյան նույ նա բար օգ տա գոր ծու մը քննա-մեկ-
նո ղա կան իր խորհր դա ծու թյուն նե րում754: Պիհ ռո նի չորս փաս տարկ նե րին նրա պա-
տաս խա նը մեզ իս կու թյան որոն ման կեր պօ րի նակ և ուղի է բա ցում ու հար թում նաև 
«պատ մու թյուն» գո յա վո րի գո յու թյան հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման խնդրա կար գի 
նկատ մամբ: 

Կա րե լի է նաև հս տակ ամ րա գրել, որ պատ մու թյան` որ պես գի տու թյուն գո յու թյան 
այդ կերպ հար ցա վոր ման նշա նա կա լիու թյու նը չի լու ծա նում նույ նիսկ ժա մա նա կա կից 

754 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. 
Արևշատյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1980, էջ 31-38:
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պատ մա գի տու թյան զար գաց ման իրո ղու թյու նը: Քան զի պատ մու թյան գո յու թյան ամե-
նայն հիմ նա վոր հար ցա դրում ունի քննա կան խորհր դա ծու թյուն նե րում պատ մու թյու նը 
որ պես գի տու թյուն է ա բա նող և իր նախ ընտ րե լի գո յու թյամբ նաև է աց նող սկզբուն-
քային նշա նա կու թյամբ իմաս տա վոր վե լու հնա րա վո րու թյուն: Այդ փաս տարկ նե րի եզ-
րա կա ցու թյուն նե րը հեր քե լու և պատ մու թյան գո յու թյու նը հա վաս տե լու հա մար, ը ստ իս, 
կա րե լի է ու նաև հարկ է որ պես ան հրա ժեշտ պի տո յա կա նու թյուն ու հենց նախ ընտ րե-
լիու թյուն նկա տել պատ մու թյան գո յու թյան իս կու թյան առա վել ստույգ հաս կա ցումն ու 
հայե ցա կար գային մեկ նա բա նու թյամբ բա ցո րո շու մը: Այդ կերպ` իրա գործ վում է պատ-
մու թյան ինք նա հաս կա ցու մը և պատ մա տե սու թյան, պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի 
ու պատ մա փի լի սո փա յու թյան կա յա ցու մը: Պատ մու թյու նը ներ քին ան հրա ժեշ տու
թյամբ ու նաև նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ ունի և պետք է ունե նա մշտա
կան ինք նա հաս կաց ման խնդի րը, որին ադեկ վատ լու ծում նե րով և` կա յա նա 
ինք նա կա տա րե լա գործ վող ու այդ կերպ իմաս տա ցող գի տու թյուն:

 Կա րե լի է նկա տել, որ պատ մու թյան որ պես գի տու թյուն գո յու թյու նը ժխ տող̀  
ստորև առա ջադրվող չորս ապո րիա նե րը ձևա կերպ ված են ժա մա նա կա կից պատ մա-
գի տու թյան ու նաև փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի ձեռք բե րում նե րով ըն ձեռնվող 
մտքի որո նու մի իմաս տային տե սա դաշ տում: Եվ բո լոր այդ ապո րիա նե րում կան պատ-
մա գի տու թյան հա մար սկզբուն քային նշա նա կու թյուն ունե ցող հար ցա դրում ներ, որ և 
«պատ մու թյան որ պես գի տու թյուն» գո յու թյան հնա րա վո րու թյունն են հար ցա վո րում 
«պատ մու թյան որ պես այդ պի սին» կա յաց ման հենց հիմ նային բա ղա դրիչ նե րում: Զար-
մա նա լին այն է, որ այս հար ցա դրում նե րի տե սան կյու նից ևս իրա գոր ծե լով Մով սես 
Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի ուսում նա սի րու թյու նը, ինչ պես և կն կատ վի 
հե տա գա շա րա դրան քում, հնա րա վոր է քննա կան խորհր դա ծու թյամբ մտո վի տե սա-
նել, հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ ներ կա յաց նել Պատ մա հոր աշ խա տու-
թյան մեջ բո վան դա կյալ ու նաև այդ հար ցա դրում նե րին ադեկ վատ ու հե տաքր քիր, 
նախ ընտ րե լի ու սքան չե լի պա տաս խան ներ իրե նում պա րու նա կող̀  պատ մու թյան 
որ պես գի տու թյուն ը մբռ նում, ամ բող ջա կան պատ մա գի տա կան հայե ցա կարգ 
և պատ մա փի լի սո փա յու թյուն: 

Ո րո՞նք են պատ մու թյան, որ պես գի տու թյուն, գո յու թյու նը ժխ տող փաս տարկ նե-
րը, և իրենց հար ցա դրու թյան ու ներ քին մտա կա պակց ման որ պի սու թյա՞մբ կա րող են 
լի նել պատ մու թյան գո յու թյու նը ժխ տող այդ ապո րիա նե րը, որ և այս մե նա գրու թյամբ 
ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյան մեջ ներ կա յա նում են Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա-
գի տա կան հայե ցա կար գը հայտ նա բե րե լու, հաս կա նա լու ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շե լու 
ուղ ղոր դող սկզբուն քային հար ցա դրում նե րի հա մար որ պես թե` լրա ցու ցիչ և, սա կայն, 
հենց է ա կա նո րեն նշա նա կա լի հիմք:

 Փաս տարկ առա ջին.
Կյանքը ժամանակընթաց է ու տե ղի է ունե նում ժա մա նա կի հա րա հոս ըն թաց-

քի կար գով սահ մա նադրված կեր պա վո րու թյամբ, և կյան քի ամ բող ջու թյու նը հյու սող 
իրա դար ձու թյուն ներն ան ցո ղիկ են` հա րա հոս ու փո փո խա կան: Ի րա դար ձու թյուն
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նե րի հա րա հոս ու ան ցո ղիկ բնույ թով պայ մա նա վոր ված` դրանց իմաս տային 
բա ցա հայ տու թյուն նե րը կլի նեն նույն պես ոչնույ նա կան: Պատ մու թյամբ հա ղոր-
դե լի դար ձող իմաս տային բա ցա հայ տու թյուն նե րի ոչ նույ նա կան լի նե լու հնա րա վո րու-
թյունն ու իրա գոր ծու մը պատ մա կան գի տե լի քը բնո րո շել է տա լիս որ պես ոչ-ը նդ հան-
րա կան և ուրեմն` մաս նա վոր ու նաև ժա մա նա կային կախ վա ծու թյամբ, որ և հեր քում է 
պատ մու թյան որ պես գի տու թյուն գո յու թյու նը:

 Պա տաս խան. Մե նա գրու թյու նում առա ջին ապո րիայի հար ցա դրու թյան պա տաս-
խա նը̀  ոչ ուղ ղա կիո րեն այդ կերպ ան վան մամբ, այլ̀  անուղ ղա կիո րեն ար դեն ար տա-
հայտ վել է մա սամբ մեկ տե ղյալ̀  «Պատ մու թյան դի տա վո րու թյու նը» են թա վեր նա գրի 
10-րդ կե տի շա րա դրան քում և հպան ցիկ` նաև այլ հատ ված նե րում: Ա ստ` ան հրա ժեշտ 
ու նաև նախ ընտ րե լի է առա ջին ապո րիա յում բո վան դա կյալ կարևոր այդ հար ցա դրու-
թյա նը, որ պես նաև նախ կի նում աս վա ծին հա վե լում, ան դրա դառնալ ուղ ղա կիո րեն: 

Այս ապո րիա յում հար ցա դրու թյան հիմ քը կյան քի եղե լու թյուն նե րի հա րա հոս ու 
փո փո խա կան բնույթն է, որով և պայ մա նա վոր ված է բնո րոշ վում գի տե լի քի ոչ-նույ-
նա կա նու թյու նը և ոչ-ը նդ հան րա կա նու թյու նը, և աստ` հե տաքր քիր ու հիա նա լիո րեն 
ճշ տի մաց է Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գից մեկ նո ղա բար 
բա ցո րո շե լի պա տաս խանն այդ փաս տար կին: Ար դարև, այս աշ խար հի, որում և այս 
կյան քի ամե նայն իրո ղու թյուն ներ ժա մա նա կա հոս ու փո փո խուն են, թեև ոչ միշտ 
նույ նա չափ հա րա հո սու թյամբ ու փո փո խա կա նու թյամբ: Մաս նա գի տա կան գրա կա-
նու թյան և կոնկ րե տո րեն` Ժա մա նա կա կից ֆրան սիա կան պատ մա գի տու թյան մեջ 
և հենց միջ նա դա րա գի տու թյան խնդիր նե րին ևս ուղ ղա կիո րեն առնչ վող նշա նա կու-
թյամբ հաս տա տագր ված է, որ պատ մա գի տու թյու նը կա րող է ներ կա յա նալ ոչ միայն 
իրա դար ձու թյուն նե րի ու մարդ կային գոր ծե րի̀  պատ ճա ռով հան դերձ, իս կու
թյան բա ցա հայ տու թյուն` ժա մա նա կային ըն թաց քին են թա կարգ ված շա րա դիր 
պատ մո ղու թյամբ: Կյան քի իրո ղու թյուն ներ են և կյան քը բաղ կաց նում են ոչ միայն 
ակն թար թային ժա մա նա կա հոս բնույթ ունե ցող եղե լու թյուն նե րը, այլ նրա նում կան ու 
այն իր հիմ նո րոշ առանձ նա հատ կու թյուն նե րով բաղ կաց նում են իրենց նույ նո րո շե լի 
որ պի սու թյամբ ոչ միայն կար ճա ժամ կետ, այլև եր կա րա ժամ կետ` տաս նա մյակ նե րի, 
դա րե րի, դա րաշրջա նի ու նաև հա զա րա մյա կային տևո ղու թյամբ իրենց գո յու թյու նը 
փաս տող և պատ մու թյան բո վան դա կու թյան մեջ նե րընդգրկ վե լու̀  ոչ սոսկ ար ժա նի, 
այլ̀  նույ նիսկ է ա կա նո րեն նշա նա կա լի եղե լու թյուն ներ, և որ պես այդ պի սին են, օ րի-
նակ, կյան քի տա րա տե սակ` հոգևոր, քա ղա քակրթա կան, մշա կու թային, քա ղա քա-
կան, տն տե սա կան, իրա վա կան և այլ բնույ թի կար գա վո րու թյան եղե լու թյուն նե րը, 
որոնց նկա րա գրու թյունն ու բուն իս կու թյան և նշա նա կա լիու թյան բա ցա հայ տու թյու նը 
սկզբուն քո րեն իսկ ան հրա ժեշտ է մարդ կային կյան քի ժա մա նա կաշրջան նե րի ուսում-
նա սի րու թյան հա մար: Այս աշ խար հի ու այս կյան քի համ ընդ հա նուր ու բազ մա
բո վան դակ աշ խար հա կարգն ու կեն սա կար գը, ինչ պես նաև այս աշ խար հի ու 
կյան քի̀  հենց ժա մա նա կային ըն թաց քի մեջ բաղ կա ցյալ կար գա վո րու թյուն նե րի որ
պի սու թյու նը` նշա նա կա լի ժա մա նա կա հատ վա ծում իր նույ նո րո շե լիու թյամբ, 
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պատ մա կան հաս կա ցու թյուն-գի տե լի քի մեջ ներ կա յա նում է, թե կուզ և ժա մա նա կին 
ու նրա հա րա հո սու թյա նը են թա կարգ ված, այ նուա մե նայ նիվ, ժա մա նա կի տևա կան 
մի ջա կայ քում ը նդ հան րա կան իր գո յու թյան առանձ նա հատ կու թյամբ, ուս տի և̀  ապո-
րիայի հար ցա դրու թյանն ի պա տաս խան` այդ բնույ թի պատ մու թյուն նե րում որոն վում, 
ուսում նա սիր վում ու պատ մա կան գի տե լի քում ար տա հայտ վում է «ընդ հա նուր գոյ», 
որով և պատ մա գի տե լիքն իր նույ նո րո շե լիու թյամբ ու կրկ նո րո շե լիու թյամբ` 
հան րան շա նակ ու որ պես գի տա կան գի տե լիք և պատ մու թյու նը որ պես պատ
մա գի տու թյուն` հնա րա վոր:

Ն կա տենք նաև, որ ապո րիայի հար ցա դրու թյունն ունի առա վել համ ընդգր կուն վե րա բե րու-
թյուն և վե րա բե րում է ոչ միայն պատ մու թյա նը, այլև ամե նայն մաս նա վոր ու ոչ-ձևա կան գի-
տու թյուն նե րին` բնա կան, սո ցիա լա կան ու հու մա նի տար: Ո ւս տի հարկ է առա վել ման րա մաս-
նու թյամբ պար զո րո շել ապո րիայի հար ցա դրու թյու նը գի տա կան գի տե լի քի, ը նդ հան րա պես 
գի տու թյուն նե րի և կոնկ րե տո րեն պատ մու թյան նկատ մամբ իր սկզբուն քային ու բո վան դակ 
նշա նա կա լիու թյան մեջ: Կա րե լի է նկա տել, որ այս սկզբուն քով են գոր ծում նաև ժա մա նա կա կից 
բնա գի տա կան, հու մա նի տար ու սո ցիա լա կան գի տու թյուն նե րը, իրենց հաս կա ցու թյուն-գի տե-
լիք նե րում հաս կա նա լով ու մեկ նո րո շե լով մակ րո և միկ րո տի ե զեր քի ու ողջ բնաշ խար հի, մարդ-
կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի իրո ղու թյուն նե րում այս կամ այն չափ ը նդ հան րա կա-
նու թյուն ար տա հայ տող «ընդ հան րա կան գոյեր»: Բնա գի տու թյան և սո ցիա լա կան գի տու թյուն նե-
րի գի տա հե տա զո տա կան պրակ տի կա յում գոյի գո յու թյունն ուսում նա սիր վում է աշ խար հում ու 
կյան քում ժա մա նա կի հոս քի ըն թաց քին են թա կարգ ված իր գո յու թյան կար գում և ուրեմն` իրենց 
իսկևիսկ փո փո խուն բնու թյան մեջ: Այդ տե սա կե տից դրան ցում ձեռք բեր վող գի տե լի քը ներ կա-
յա նում է որ պես մաս նա վոր̀  որևոր չա փով իր ը նդ հան րա կա նու թյամբ հան դերձ և ուրեմն` ոչ 
լիա կա տար̀  հե տա գա յում միշտ շա րու նա կա բար լրաց վե լով և այդ կերպ լու ծե լով մաս նա վո րի ու 
ը նդ հան րա կա նի փոխ հա րա բե րակ ցու թյան հար ցը̀  ներ կա յա նում որ պես հենց գի տա կան գի տե-
լիք: Եվ իհար կե, գի տե լի քը սկզբուն քո րեն կա րող լի նել մաս նա վոր նաև այլ գոր ծո նով` (այս աշ-
խար հում ու այս կյան քում) մարդ կային մտքի ու մտա ծո ղու թյան բնու թյամբ պայ մա նա վոր ված, 
որին հա տուկ է ամե նայ նի ու հենց ժա մա նա կի ան սահ մա նու թյան հետ նույ նա կարգ ու նույ նա-
չափ և գու ցե իսկ գե րա զան ցող ան սահ մա նի ոչ միան գա մից, ոչ ժա մա նա կի կոնկ րետ հատ վա-
ծում` մարդ կային կյան քի վեր ջա վո րու թյու նում և ոչ էլ նույ նիսկ ժա մա նա կի ան սահ ման ըն թաց-
քում` մարդ կու թյան կյան քի լոկ հնա րա վոր շա րու նա կա կա նու թյու նում լիա կա տար իմա ցու թյան 
հնա րա վո րու թյուն, այլ̀  ամե նայն ին չի և իրեն (մարդուն ու հենց մարդկային կարողությանը) 
միշտ քանակով սահմանափակ մատչելիի մաս առ մաս դեպի ամբողջություն ընթացող̀  
մասնավոր իմացություն` իր որևոր չափի ընդհանրականությամբ հանդերձ:

 
Արդյո՞ք, վե րոա սա ցյա լը կողմ նա կիո րեն նշա նա կում է, որ այն բնույ թի պատ մա-

գի տե լիքն ու պատ մու թյուն նե րը, (և թվում է, թե այդ պի սին են հիմ նա կա նում միջ-
նա դա րյան պատ միչ նե րի էմ պի րիկ պատ մու թյուն ներն ու ժա մա նա կա գրու թյուն նե րը), 
որոն ցում պատմ վում են մարդ կային ու հենց ազ գային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա-
կույ թի եղե լու թյուն նե րում ոչ թե սկզբուն քո րեն տի պա կա նը, կար գա վո րու թյունն ու 
ը նդ հա նուր կա ռուց ված քը և այդ կերպ` ը նդ հան րա կա նը, այլ̀  մաս նա վոր, ան հա տա-
կան ու ան զու գա կան և, որ սկզբուն քայինն է, նշա նա վոր իրա դար ձու թյուն ներն 
ու մարդ կային գոր ծե րը` ժա մա նա կի հա րա հոս բնու թյա նը են թա կարգ ված իրենց 
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եղե լու թյամբ, ը ստ է ու թյան, ներ կա յա նում են որ պես մաս նա վոր գի տե լիք և պատ մու-
թյու նը որ պես գի տու թյուն` ոչ հնա րա վոր, ինչ պես և եզ րա կաց վում է այս ապո րիա յում: 
Ա րդյո՞ք, աներկ բա ու ան վե րա պահ է ապո րիա յում ներ կա յաց ված բուն գի տա կա նի 
ը մբռ նու մը, ը ստ որի և վե րոա սա ցյա լում պա տաս խան վում, որ բնա գի տու թյան և հու-
մա նի տար, սո ցիա լա կան գի տու թյուն նե րի ու նաև պատ մու թյան մեջ որ պես գի տա կան 
գի տե լիք և իրենք էլ որ պես գի տու թյուն կա րող են ներ կա յա նալ մի միայն որևէ բնույ թի 
տի պա կա նը, կար գա վո րու թյունն ու ը նդ հան րա կա նը և այդ կերպ` հենց ը նդ հա նուր 
գոյեր իրենց գո յու թյան մեջ ուսում նա սի րե լու, հաս կա նա լու ու մեկ նո րո շե լու պա-
րա գա յում: Ա մե նայն ժա մա նակ նե րի և ուրեմն` նաև ժա մա նա կա կից գի տա հե տա զո-
տա կան պրակ տի կա յում, արդյո՞ք, սկզբուն քո րեն գի տա կան գի տե լիք ներ կա յա նա լու 
և կոչ վե լու հնա րա վո րու թյուն ունեն մի միայն իրենց որ պի սու թյան մեջ նույ նո րո շե լի ու 
կրկ նո րո շե լի ը նդ հա նուր գոյե րը հաս կա ցող ու մեկ նո րո շող հաս կա ցու թյուն-գի տե լիք-
նե րը:

Մտ քի պատ մու թյան մեջ ար տա հայտ վել են պատ մա գի տե լի քի ու պատ մու թյան, 
ինչ պես նաև պատ մու թյան որ պես հենց գի տու թյուն հաս կա նա լու այ լօ րի նակ հնա-
րա վո րու թյուն և հենց ան հրա ժեշ տու թյուն ու նախ ընտ րե լիու թյուն: Պատ մու թյան վե-
րա բե րյալ խորհր դա ծու թյուն նե րում տե սա կետ նե րի ար տա քուստ և ոչ սկզբուն քո րեն 
իրար լիո վին նման վող առանձ նա հատ կու թյամբ, ը ստ Ա րիս տո տե լի, պատ մու թյու նը 
և, ը ստ Վ. Դիլ թայի, պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն` հարկ է ինք նա հաս կա նալ ոչ 
որ պես ը նդ հան րա կա նի, այլ̀  հենց սկզբուն քո րեն ան հա տա կա նի ու ան զու գա
կա նի և մարդ կային կյան քի իրո ղու թյուն նե րում մի միայն այդ կերպ` ճշմար տո
րեն իրա կա նի ու հենց ամ բող ջա կա նի պա տու մա կերպ նկա րա գրու թյուն (Ա րիս տո-
տել) կամ պատ մաքննա կան հաս կա ցում ու մեկ նա բա նու թյուն (Վ. Դիլ թայ): Հի շենք, 
որ Ա րիս տո տե լը, ի տար բե րու թյուն Պլա տո նի, նո մի նա լիստ էր և, ը ստ նրա, իրա կան, 
կոնկ րետ գո յու թյուն ունե ցո ղը, որի հետ, որ պես մեր ձա կա, հուպ և առաջ նային առնչ-
վում, ճա նա չում ու գործ է ունե նում մար դը, հենց իրերն են, որոն ցից սկ սե լով միայն` 
մտա հայե ցո ղու թյու նը կա րող է վե րա հա սու լի նել դրան ցում կեր պա վո րյալ իդե ա նե-
րին ու ը նդ հա նու րին: Ը ստ այդմ և հենց առա վել ակն հայ տու թյամբ իմա ցու թյան այդ 
իրա դրու թյու նը Ա րիս տո տե լին նկա տե լի է պատ մու թյան պա րա գա յում, որը գործ ունի 
կոնկ րետ եղե լու թյուն նե րի հետ, ուս տի և որ պես իր ուսում նա սի րու թյան են թա կա ունի 
իրենց բնույ թով եզա կի ու ան զու գա կան իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե րը, որոնց գո-
յու թյու նը զգա լի ու իմա նա լի իրենց բնու թյամբ սկզբնա ճա նա չե լով միայն` կա րե լի է և 
պետք է հա սա նել ը նդ հա նու րի ու հենց իդե այի իմա ցու թյանն ու գի տե լի քին: Ի սկ Դիլ-
թայը ը նդ հա նուր օ րեն քի և ուրեմն` ը նդ հան րա կա նի ճա նա չո ղու թյու նը դի տում էր որ-
պես բնա գի տու թյան նպա տակ, որում ճա նա չո ղու թյան են թա կա ան հա տա կան իրո-
ղու թյու նը հան գեց վում էր ը նդ հա նուր օ րեն քին` այդ կերպ սահ մա նե լով ու բա ցո րո շե լով 
բնա գի տու թյան հա մար համ ընդ հա նուր բա ցատ րու թյան մե թո դը: Եվ ի տար բե րու-
թյուն բնա գի տու թյան, «ո գու մա սին գի տու թյուն նե րի» և հենց պատ մու թյան հա մար 
նա համ ընդ հա նուր ու սե փա կան մե թոդ էր դի տում հաս կա ցու մը և նպա տակ սահ մա-
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նում` հա սու լի նել կյան քի իրո ղու թյուն նե րի ան հա տա կան ու ամ բող ջա կան գո յու թյան 
ան զու գա կան որ պի սու թյա նը755: 

Արդ̀  պատմագիտական ու պատմափիլիսոփայական մտքի պատմությունից 
առաջին ապորիայի առնչությամբ համաշխարհային պատմամշակույթում բովանդակյալ 
ու նշանակալի ոչ ամենայն խորհրդածություններն իրենց համընդգրկունությամբ ու 
բազմաբովանդակությամբ, այլ̀  հարցադրությամբ ուղղորդված որոնումի ու լուծման որոշ 
հիմնական առանձնահատկություններ մեկնորոշելու առումով` ինչպիսի՞ն է Պատմահոր 
երկից և պատմության իսկության նրա ըմբռնումից իմանալի պատասխանը: Խո րե նա
ցին ասե լով «պատ մու թյուն», նկա տի ունի ոչ թե կյան քի նախ կին ու ներ կա` իր 
ներ քին դի նա մի կայով ծա վալ վող եղե լու մը` իր ան ցո ղի կու թյամբ, այլ̀  դրա իս
կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որը և ան հրա ժեշ տո րեն են թա կա է գրա ռու թյամբ 
ամ րա կայ ման և այդ կերպ` պատ մագր ման: Քան զի դեպ քե րը չէ, որ գրով ամ րա
կայ վում ու իրենց գո յու թյան շա րու նա կու թյունն են ունե նում, այլ̀  բուն իմաստ
նե րը, որոնցում արտահայտվում է դեպքերի «ինչ» և «ինչպես» լինելությունը, այսինքն` 
դրանք որպես այդպիսին կայացնող զորությունը և այդ կա յաց ման (կամ պա տահ ման) 

755 Տե՛ս Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» ֆենոմենը փիլիսոփայական հերմենև տի կայում 
(Վ. Դիլթայ) – Փիլիսոփայությունը Հայաստանում 21-րդ դարի շեմին, «Նոյյան Տապան», Եր., 1998, 
էջ 51-53. Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» խնդրակարգը և Վ. Դիլթայի հերմենևտիկայի 
հայեցակարգը – «Վէմ», թ. 1(49), Եր., 2015, էջ 15-16, 18: Այս առնչությամբ նկա տենք, որ ըստ Պ. Ռիկյորի, 
բացատրության մեթոդը, որի կիրառությունը հումանիտար և սո ցիա լական գիտություններում Վ. Դիլթայը 
դիտում էր փոխառություն էպիստեմոլոգիական այլ մոդելից ու հենց բնագիտությունից, ընդհակառակը, 
վաղօրոք հատուկ լինելով հումանիտար ոլոր տին` անհրաժեշտորեն կիրառվում էր լեզվաբանությունում, 
և բացատրությունն ու մեկնա բա նու թյունը սկզբունքորեն ներընդգրկվում են հերմենևտիկայի գիտա-
կարգում` տեքստի ընթեր ցա նու թյան տեսությունում, որպես ամբողջական ընթերցանության զույգ բա-
ղա դրիչներ, և առաջին մա կարդակը` բացատրությունն ըստ կառուցվածքի ու երկրորդ մակարդակը` 
մեկնաբանությունն ըստ կիրառության միմյանց հետ փոխազդող միահյուսությամբ կայացնում են 
նախա դասության, բանա խոսության, տեքստի, միով բանիվ` իմաստային միավորի բազմաբովանդակ 
ու ամբող ջական նշանակություն հասկացող մեկ-միասնական ընթերցանություն (տե՛ս Քոչարյան 
Ռ., Տեքստի ընթերցանության տեսությունը Պ. Ռիկյորի «տեքստի ֆենոմենոլոգիական հերմենևտի-
կա յում»` բացատրություն և հասկացում – Ժողովածու` Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին 
նվիրված գիտաժողովի նյութերի, 1 պրակ, «Մանկավարժ» հրատ., Եր., 2013, էջ 11-15): Փիլիսոփայական 
հերմենևտիկայի իր այդկերպ բանաձևյալ հայեցակարգում, ըստ Ռիկյորի, լուծանվում է բնագիտության 
ու հումանիտար գիտություններում կիրարկվող ճանաչողության մոդուսի դիլթայյան հակադրումը 
«բացատրության» ու «հասկացման»: Պ. Ռիկյորի հայեցակարգում ընթերցանության առաջին եղանակում 
իրա գործվում է  տեքստի ընթերցում` ըստ նրա կառուցվածքի և աստ` ընթերցողը գործ ունի տեքստի, 
ըստ իր կառուցվածքի, ինքնաբացատրության հետ: Իսկ Վ. Դիլթայի հայեցակարգում ճանաչողությունը 
բնագիտությունում իրագործվում է որպես բացատրություն` մասնավոր կոնկրետ իրողությունը հան-
գեցնելով ընդհանուր օրենքին և այդկերպ` ամենայն իրողություն բացատրելով ընդհանուր օրենքով: 
Թվում է, թե` այն, ինչ անվանվում է  «բացատրություն», տարբերաբար է ներկայանում բնագիտությունում 
և տեքստի ընթերցանությունում. ուրեմն` ինչպե՞ս հասկանալ Ռիկյորի հերմենևտիկայում «հասկացման» 
և «բացատրության» սկզբունքորեն փոփոխյալ` անհակադիր և դիալեկտիկորեն փոխներգործուն ու 
փոխլրացչական հարաբերակցությունը և բուն միտքն առ այն, որ բնագիտությունում ու հումանիտար 
գիտություններում ճանաչողության այդ մոդուսների հակադրությունը հաղթահարված է (տե՛ս Рикёр 
П., Память, история, забвение, Издательство гуманитарной литературы”, М., 2004, էջ 259): Օրենքն 
իրենով նշում ու հենց հայտորոշում է բնության ու տիեզերքի կառուցակարգը և ուրեմն` աստ ևս կոնկրետ 
իրողության ճանաչողությունն ընթանում է` ուսումնասիրող մտոք հետևելով բնության ու տիեզերքի 
ներքին կառուցակարգությանը և ըստ հայտորոշյալ այդ կառուցակարգի` ինքնաբացատրվում է 
ամենայն կոնկրետ իրողություն, ինչպես և տեքստն է իր իսկ կառուցվածքով ինքնաբացատրում իրեն 
ուսումնասիրող մտոք ընթերցող անձին:
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կար գը̀  պատ ճա ռով հան դերձ: Ը ստ նրա, պատ մու թյու նը տեքս տա մշա կու թային իրո ղու-
թյուն է, որ և իրե նում բո վան դա կյալ ունի ոչ թե դեպ քե րը, այլ̀  իմաստ նե րը: Ա հա վա սիկ, 
Խո րե նա ցին պատ մու թյու նը հաս կա նում է ոչ որ պես «դեպ քե րի պատ մու թյուն», 
այլ̀  որ պես «ի մաստ նե րի պատ մու թյուն», որը և ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի, 
դրվա տե լի ու գո վե լի է պատ մա գրել, ինչ պես և իր եր կի սկզբնա մա սում ու նաև հե-
տա գա յում ուղ ղա կիո րեն նշում է ին քը̀  Պատ մա հայ րը756: Խո րե նա ցու հայե ցա կար գում, 
ան շուշտ, պատ մու թյու նը սկզբուն քո րեն բա նա վոր ու գրա վոր ավան դու թյուն է, և, սա-
կայն, մարդ կանց ազ գե րի ու կոնկ րե տո րեն` հայոց կյան քում իր ան հրա ժեշտ կա րի քի 
գի տակ ցու թյամբ, ուս տի հենց առա վե լա գույն նախ ընտ րե լիու թյամբ̀  գրա մշա կու թային 
իրո ղու թյուն, որ և հնա րա վոր է դարձ նում ամե նայն «ըն թեր ցա սէ րի» և «ու սում նա սէ րի» 
իրե նում յու րաց ված ու հենց կեն դա նի բա նա վո րու թյամբ ու ներ գոր ծու նու թյամբ ունե նալ 
պատ մու թյու նը̀  մարդ կու թյան փոր ձա ռու թյու նը և նրա նում բո վան դա կյալ իմաստ ներն ու 
իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րը: Խո րե նա ցու հայե ցա կար գում այս աշ խար հի ու այս կյան-
քի̀  ժա մա նա կի հա րա հոս ըն թաց քին են թա կարգ ված իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե րը 
չեն, որ իրենց բնու թյա նը նույ նա կա նու թյամբ̀  իրենց կա յաց ման դի նա մի կայով ու որ պես 
այդ պի սին գո յու թյան փո փո խուն բնու թյամբ իսկ ներ կա յա նում են պատ մա գի տե լի քում և 
որ պես նույ նո րո շե լի ու կրկ նո րո շե լի և հենց գի տա կան գի տե լիք̀  դարձ նում այն ան հնար, 
այլ̀  դրանց իմաստ նե րը̀  իրե ղե նի գո յու թյան առանձ նա հատ կու թյու նից տար բեր իրենց 
սե փա կան գո յու թյան կար գում, որ և է ա պես փո խում է ապո րիայի հար ցա դրու թյամբ գի-
տա կան իմա ցու թյան ան հնա րու թյուն տե սա դրող իրա դրու թյունն ու եզ րա կա ցու թյու նը: 
Ի նչ պե՞ս: 

Այս աշ խար հի ու այս կյան քի իրո ղու թյուն նե րը ժա մա նա կին են թա կարգ ված 
իրենց գո յու թյամբ և ուրեմն` ժա մա նա կա հոս իրենց բնու թյամբ ան ցո ղիկ են ու նյու-
թե ղե նի գո յու թյու նը̀  ապա կա նա ցու, քայ քա վող ու լուծ վող և որ պես այդ պի սին ոչն չա-
ցող ու այ լա կերպ վող: Ի սկ իմաս տի բնու թյունն այլ է, և նրան ներ հա տուկ չէ իր բուն 
է ու թյունն ու կա ռուց ված քը կազ մող ներ քին դի նա մի կայով լի նել ապա կա նա ցու, քայ-
քայ վող, լուծ վող, ոչն չա ցող կամ այ լա կերպ վող: Ի մաս տի գո յու թյու նը են թա կարգ-
ված չէ ժա մա նա կի հա րա հոս ըն թաց քին, և, ի տար բե րու թյուն նյու թե ղե նի գո յու թյան 
առանձ նա հատ կու թյան, նրա գո յու թյու նը ժա մա նա կին «կա պանք վա ծու թյու նից» ու 
«գե րու թյու նից» զերծ է` «բացար ձակ» ու ազատ: Նե րա ծու թյու նում մե նա գրու թյան 
բուն ասե լի քի կան խա հաս կաց ման հա մար կան խանշ վեց և աստ` տեղին ու էական է 
վերահասկանալ ու հաստատագրել, որ «ի մաս տի» կո չումն ու իս կու թյունն է` լի
նել սկզբուն քո րեն ժա մա նա կից ու ժա մա նա կային գե րու թյան կա պանք նե րից 
դուրս ու ազատ, և այս աշ խար հում մար դու հո գեմարմ նա վոր գո յու թյան կո
չու մը, իս կու թյունն ու նախ ընտ րե լի կա տա րումն է սկզբուն քո րեն այդ պի սին` 
այս կյան քի ժա մա նա կային ըն թաց քի մեջ մարմ նա վոր իր գո յա կա նու թյամբ 
որ պես իսկ մահ կա նա ցու կե նա լով աշ խար հում, այ նուա մե նայ նիվ, որ պես իսկ 
հո գի, հաղ թա հա րել ժա մա նակն ու այս կյան քում ժա մա նա կային գե րու թյան 

756 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 5-12:
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կա պանք ներն ու ան ցո ղի կը իմաս տի ու իմաս տու թյան մեջ և այդ պի սի իմաս տու-
թյու նից ամենևին էլ հե ռու չէ ճշմա րիտ ու իս կա կան գի տու թյու նը և որ քան էլ զար մա-
նա լի թվա` նույ նիսկ և հե՛նց պատ մա կան գի տու թյու նը̀  կյան քում իրավ ար դա րա բան 
ու կա տա րե լու թյան ձգ տող իր իս կա կան գո յու թյան պա րա գա յում: 

Այս աշ խար հում ու այս կյան քում չկան լիո վին նույ նա կան գոյեր, իրո ղու թյուն ներ 
ու գոր ծեր, և չկա սկզբուն քո րեն ու լիա կա տար նույ նու թյուն757: Ի սկ ի տար բե րու թյուն 
այս աշ խար հի ու այս կյան քի հա րա փո փոխ ու վա ղան ցուկ իրո ղու թյուն նե րի, իմաս
տը սկզբուն քո րեն ինքն իրե նում նույ նա կան է: Եվ այն հնա րա վո րու թյուն ունի 
ժա մա նա կից ան կախ իր բնու թյան սկզբուն քային հատ կու թյամբ̀  «ինքն իրե նում նույ-
նա կա նու թյամբ» այս աշ խար հին գո յա կից ու ներ կա լի նել և այս աշ խար հում իր գո-
յու թյու նը պահ պա նել մի միայն նյու թե ղե նում կեր պա ցյալ իր գո յու թյան կար գա վի ճա-
կում` որ պես հենց մշա կույթ: Ի նչ պես և բա ցո րոշ վեց մե նա գրու թյան շա րա դրան քում, 
մար դուն, նրա բա նա կան հո գուն չի բա վա րա րում այս աշ խարհն ու այս կյան քը̀  իրենց 
զուտ նյու թե ղեն գո յու թյան կար գում և ուրեմն` ըն կա լել, մաս նակ ցել ու հենց նմա նա-
կերպ վել բնաշ խար հին (ան շունչ, բու սա կան ու կեն դա նա կան գո յա վոր նե րին) սոսկ գո-
յակ ցու թյան` փո խազդ ման ու հա մա պատ կա նու թյան հնա րա վո րու թյամբ: Եվ մարդն 
ամե նայն դեպ քե րում հարց տա լով` բա ցա հայ տում է «ինչ», «ինչ պես», «ին չի հա մար» 
ու նաև այդ ամե նում իր ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի անե լի քի իմաստ ներ, ստեղ ծե լով 
իմաստ նե րի ու հենց մշա կույ թի «աշ խարհ» և այդ կերպ իսկ հաս տա տե լով իր «սե փա-
կան կեն սաշ խար հը»: Մար դու բա նա կան հո գին հա մայն աշ խարհն ու կյան քը վե րա-
կեր պում է իր իսկ ան նյու թա կան բնու թյա նը հա րա զատ գո յա ցու թյան` իմաս տի, այդ-
կերպ միայն աշ խարհն ու կյանքն իրե նում ըն կա լե լով, իր հա րա բե րու թյու նը միջ նոր-
դա վո րե լով ու նաև հա մա գո յա կից մաս նակ ցու թյունն ուղ ղոր դե լով: 

Ա հա վա սիկ, աշ խար հի ու կյան քի ժա մա նա կա հոս իրո ղու թյուն նե րի իս կու
թյու նը հայ տող բուն իմաստն է, որ ժա մա նա կից բացար ձակ ու ազատ և ինքն 
իրե նում նույ նա կա նու թյամբ, բո վան դա կյալ է ամե նայն գի տե լի քում ու նաև 
պատ մա գի տե լի քում, որ և հնա րա վո րում ու դարձ նում է դրանք նույ նո րո շե լի 
ու կրկ նո րո շե լի և հենց գի տա կան գի տե լիք: Խո րե նա ցու «Պատ մու թյուն Հայոց» 
եր կը հյուս վե լով որ պես իմաստ նե րի պատ մու թյուն, իրե նում և-կամ իրե նով իմա նա լի 
է դարձ նում առա ջին ապո րիայի հար ցա դրու թյանն առա վե լա գույն սկզբուն քային ու 
հիմ նո րոշ պա տաս խան: Ար դարև, Խո րե նա ցու պատ մու թյու նը զուտ փաս տա գրու թյուն 
չէ, թեև նույ նիսկ որ պես այդ պի սին` այն իրե նում սկզբուն քո րեն կա րող է բո վան դա կել 
ոչ թե ան ցո ղիկ, նյու թե ղեն կամ մարմ նե ղեն բնու թյուն ունե ցող դեպ քեր, այլ̀  «ի րաց և 
գոր ծոց» ան նյու թե ղեն իմաստ ներ և որ պես այդ պի սին` ան վա նման ու բո վան դա կու-
թյան, պա տահ ման կեր պի ու կար գի նշում ու նկա րա գրու թյուն: Նրա պատ մու թյու նում 
ներ կա է եղե լու թյուն նե րի ոչ սոսկ զգա յա րան նե րով ըն կալ վող ու հա վաստ վող և միայն 

757 Ի դեպ, այս առումով` դիպուկ է մաթեմատիկոս ու տրամաբան Աշոտ Մաշուրյանի հետաքրքիր 
ու հիանալի միտքն առ այն, թե մաթեմատիկայում ու տրամաբանությունում, թվում է, ամենապարզ 
նույնության օրենքը, ըստ էության, իրենով հայտորոշում է այս աշխարհի ու այս կյանքի համար 
ամենազարմանալի մի իսկություն` նույնություն:
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այդ չափ իս կու թյան մտա հա սու իմաստ ներ, այլ̀  եղե լու թյուն նե րի զո րու թյան ու կար-
գի̀  պատ ճա ռով ու հետևան քային նշա նա կա լիու թյամբ հան դերձ, իս կու թյու նը հայ տող 
բուն իմաստ նե րի, որոն ցում և̀  իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի հաս կա ցում և մեկ նո րո-
շում: «…Զ պատ ճառս և զզօ րու թիւն իրացն միայն յայտ նե լով, և զեր կա րու թիւն 
գոր ծոյն հա մա ռօտ բա նիւ յան դի ման կա ցու ցա նե լով»758, – գրում է Պատ մա հայ-
րը հայոց կյան քի է ա կան եղե լու մի մի կեն սադրվա գի իմաս տա պա տու մը հյու սե լով 
(ընդգծում նե րը̀  Ռ. Ք.):

 Մով սես Խո րե նա ցու եր կի հիմ նա կան և բուն նպա տա կային բո վան դա կու թյու նը 
իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի̀  պատ ճա ռով հան դերձ, ժա մա նա կային հեր թա փո-
խու թյու նը միայն հայտ նող պատ մու թյան հյու սու մը չէ, այլ̀  հայոց պատ մու թյան իմա-
ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ չա փով այդ իրա գոր ծե լու հետ հա մըն թաց` բա ցո րոշ վում 
է բուն նախ ընտ րե լին ու հենց նպա տա կայի նը̀  մարդ կային ու կոնկ րե տո րեն` հայոց ազ-
գային ինք նու թյան և կյան քի նախ կին ու ներ կա եղե լու թյու նում առա քի նի կար գա վո
րու թյու նը կամ արա տա վո րու թյու նը ու նաև դրանց հետևան քային նշա նա կա լիու թյու-
նը: Եվ ար դեն հաս կա նա լի է, որ մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի միայն 
կար գա վո րու թյուն, ուս տի և իրո ղու թյուն նե րի̀  ժա մա նա կային մի ջա կայ քում տևա կան 
որ պի սու թյան իս կու թյուն բա ցո րո շող առանձ նա հատ կու թյամբ չէ միայն, որ պատ մա գի-
տե լի քը հնա րա վոր վում է որ պես գի տա կան և պատ մու թյու նը որ պես գի տու թյուն:

Ն րա պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում առա ջին ապո րիայի հար ցա դրու թյու նը 
լուծ վում է զար մա նա լիո րեն առա վե լա գույն սկզբուն քայ նու թյամբ, որ պես պատ մու թյուն 
հյու սե լով եղե լու թյուն նե րի իմաստ նե րը` իրենց ան ժա մա նա կային բնու թյան սկզբուն-
քային` «ի րենք իրեն ցում նույ նա կա նու թյան» հատ կու թյամբ, և, որ ամե նաէ ա կանն է, 
«ի րաց և գոր ծոց» զո րու թյունն ու կար գը̀  պատ ճա ռով ու հետևան քով հան դերձ բա-
ցա հայ տե լով` մեկ նո րոշ վում են նաև հոգևոր իմաստ նե րը և հենց իմաս տու թյան 
խոր հուրդ նե րը` «յա մե նայն որ ինչ մարդ կու թե ան պի տա նի»759 առա քի նու թյուն ներն 
ու բա րե կար գու թյուն նե րը̀  աստ վա ծայի նը մարդ կային իրո ղու թյուն նե րում, ուս տի և 
նրա պատ մա գի տե լի քում ու պատ մու թյու նում բո վան դա կյալ է ոչ թե «աշ խար հի իմաս-
տու թյուն», այլ̀  հո գե կե ցույց ու կե նա րար «աստ վա ծային իմաս տու թյուն»̀  փրկու թյան 
նպա տա կա մետ բա րեն շա նակ կյան քի իմաս տու թյուն: Խո րե նա ցու եր կում «պատ
մա կան գի տե լի քը», ը ստ իր կոչ ման և բուն դի տա վո րու թյան ու կա տա րու մի, 
ներ կա յա նում է որ պես «ի մաս տու թյան գի տե լիք», իսկ պատ մու թյու նը կամ 
պատ մա գի տու թյու նը կա յա նում ու կա տա րե լա գործ վում որ պես «ի մաս տու
թյան պատ մա գի տու թյուն»: Ի սկ պատ մա կան գի տե լի քը, որը ը նդ հա նու րի ու որ-
պես այդ պի սին` հոգևոր խոր հուր դի, այ սինքն` իմաս տու թյան, քա ջու թյան և ամե նայն 
առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան760 գի տե լիք է, ուս տի և̀  «յա մե նայն որ ինչ մարդ-
կու թե ան` պի տա նի»-ն` որ պես այդ պի սին հաս կա ցող ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շող գի-

758 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 45:
759 Նույն տեղում, էջ 73, տ. 5:
760 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 10, տ. 4-5, 17-18:
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տե լիք, սկզբուն քո րեն ը նդ հան րա նա լի է ու հենց ը նդ հա նուր` նույ նո րո շե լի ու 
կրկ նո րո շե լի, ուս տի և̀  գի տա կան, ինչն էլ հաս տա տում է պատ մու թյան որ պես գի տու-
թյուն գո յու թյու նը: Նրա պատ մու թյունն իրե նով հա ղորդ վող տե սա կան իմաս տու թյամբ 
կրթե լով մարդ կային բա նա կան հո գու իմա ցա կան-գի տա կան զո րու թյու նը և կա տա րե-
լա գոր ծե լով այն ամե նայն իմաստ նե րի ու հենց հոգևո րի իմաս տուն տես(ան)ու
թյան, իսկ գործ նա կան իմաս տու թյամբ կրթե լով ար դեն նաև կեն դա նա կան` կե նա լու 
ու գոր ծե լու զո րու թյու նը և կա տա րե լա գոր ծե լով այն հոգևոր կեն դա նու թյան, ը ստ 
է ու թյան, մարդ կային կա րո ղու թյուն նե րը սնում, աճեց նում, նա խա պատ րաս տում և կո-
չում է պատ մու թյան դի տա վո րու թյան ու կա տա րու մի մեջ ամե նա կարևո րին` ի խո րոց 
սր տի հոգևոր սի րո ու ձգ տու մի խոր հուր դով ծն վող, նվի րու մի ջան քով ու աստ
վա ծային շնոր հով պսակ մամբ` կա տա րե լա գործ վող ու հենց կա տա րու մի եկող̀  
մարդ կանց ազ գե րի ու նաև հայոց կյան քում ան հրա ժեշ տո րեն ու նախ ընտ րե
լիո րեն պի տո յա կան` հո գե կե ցույց ու կե նա րար մտքի, խոս քի ու գոր ծի բուն 
ասե լի քին ու անե լի քին` ոչ սոսկ իր մեր ձա ու նաև հե ռան շա նա կու թյամբ, այլ̀  
քրիս տո նե ա կան հոգևոր ու քա ղա քակրթա կան (ու նի վեր սալ) հա ման շա նա կու
թյամբ:

 Մով սես Խո րե նա ցին իր պատ մու թյամբ հայոց կյան քից հայտ նա բա նյալ̀  ոչ 
«աշ խար հի իմաս տու թյամբ», այլ̀  ամե նայն ժա մա նակ նե րով` ան ցյա լով, ներ
կայով ու ապա գայով թա փան ցանց «աստ վա ծային իմաս տու թյամբ»̀  հյու սում 
է մարդ կային և հենց հայ ինք նու թյան հոգևոր մեկմիաս նա կան եղե լումն: 

 Փաս տարկ երկ րորդ.
 Պատ մու թյու նը պատ մում է ոչ թե ամե նայն և զուտ հնա րա վոր մարդ կային ը նտ րու-

թյուն ու միտք̀  իրենց իմաս տային ու ան նյու թա կան, ան մարմ նա ցյալ բնու թյամբ գո-
յու թյան մեջ, այլ̀  կյան քի որևոր գոր ծե րում ու բո վան դակ կյան քում իրա գործ
ված ևկամ իրա գործ վա ծի առն չու թյամբ նշա նա կա լիու թյուն հայ տող ը նտ րու
թյունն ու միտ քը: Պատ մու թյու նը պատ մում է կա մային ը նտ րու թյունն ու միտ քը ոչ 
սոսկ որ պես մարդ կային պո տեն ցիա, նե րուժ կամ զո րու թյուն, այլ̀  որ պես դրանց իրա-
գոր ծում, ուս տի և̀  պատ մում է որ պես ապր ված ու փոր ձառ ված ը նտ րու թյուն ու 
միտք և, ը նդ հա կա ռա կը, պատ մե լու հա մար ան կարևոր է հա մա րում «ընտ րու թյուն նե-
րից» ու «մտքե րից» այն բո լո րը, որոնք չեն փոր ձառ վել ու կա յա ցել կյան քի̀  ամե նայն 
ինչ իրե նում փոր ձող, ժխ տող ու կա յաց նող, պար տու թյան կամ հաղ թա նա կի բե րող 
բո վում: Մարդ կային կա մային ը նտ րու թյան ու մտքի̀  կյանք ու եղե լու թյուն դար ձած և 
այդ կերպ` թանձ րա կա նա ցած (կոնկ րե տա ցած) ներ քին փոր ձա ռու թյու նը պատ մու-
թյամբ ը մբռնվում է հենց այդ որ պի սու թյամբ̀  որ պես տվյալ ան ձանց, խմ բե րի յու րո
վի փոր ձա ռու թյուն: Հետևա բար, պատ մու թյունն իրա գործ վե լով որ պես մարդ կանց 
փոր ձա ռու թյան` ըն թեր ցող ու հա ղորդ դար ձող սե րունդ նե րին ներ կա յա ցում և հենց 
այդ որ պի սու թյամբ̀  նրանց ըն կա լում ու բնո րո շու թյուն, որ պես իսկ փոր ձա ռու թյուն` 
ան հա տա կան ևկամ մաս նա վոր գի տե լիք է, ոչ ը նդ հա նուր, ուս տի և պատ մու-
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թյունն իր բո վան դա կու թյան այդ որ պի սու թյամբ ոչ գի տու թյուն է և ոչ էլ ար վեստ, որ 
նույն պես ը նդ հա նուր գի տե լիք է:

 Պա տաս խան. Մե նա գրու թյու նում երկ րորդ ապո րիայի հար ցա դրու թյան պա-
տաս խանն անուղ ղա կիո րեն ար տա հայտ վել է մա սամբ մեկ տե ղյալ̀  «Պատ մու թյան 
դի տա վո րու թյան» (11, 12, 13 կե տե րի) և ապա փոքր-ինչ վե րաս մամբ̀  «Պատ մա կան 
գո յա վո րի» (14, 15 կե տե րի) շա րա դրան քում և հպան ցիկ` նաև այ լուր: Եվ այդ կերպ` մե-
նա գրու թյան ողջ շա րա դրան քում ար դեն լիո վին ու բա ցո րոշ ներ կա յաց մամբ հայ տո-
րոշ վել է, որ սույն ուսում նա սի րու թյամբ մեկ նո րոշ վող Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գից իմա նա լի լու ծու մը հե տաքր քիր ու է ա կա նո րեն նշա նա կա լի պա տաս-
խան է երկ րորդ ապո րիա յում պատ մու թյան որ պես գի տու թյուն գո յու թյան սկզբուն-
քային հար ցա դրու թյա նը: Սա կայն, ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի է մե նա գրու թյան նա-
խորդ շա րա դրան քում ար տա հայտ ված այդ պա տաս խան նե րի հետ մեկ տեղ, որ պես 
նաև հա վե լում, ար դեն բա ցո րոշ կեր պով ձևա կերպ ված ապո րիա նե րում բո վան դա կյալ 
հար ցա դրու թյանն աստ ան դրա դառնալ ուղ ղա կիո րեն:

 Պատ մու թյան երկ րորդ ապո րիա յում փոր ձա ռու թյան սկզբուն քո րեն ան հա տա կան 
բնույ թով լի նե լու հիմ նա դրույ թից եզ րա կա ցու թյուն է կա տար վում գի տե լի քի ոչ-ը նդ հան-
րա կան լի նե լու վե րա բե րյալ, և է ա կա նո րեն նշա նա կա լի է Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա-
գի տա կան հայե ցա կար գի իս կու թյու նը հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար բա ցո րո շել նաև այս 
ապո րիա յում բո վան դա կյալ հար ցա դրու թյամբ: Ա րդյո՞ք նա պատ մու թյունն ու դրա նում 
բուն «պատ մե լի քը», որ և կն շա նա կի̀  պատ մա կան գի տե լի քը, հաս կա նում է որ պես 
ան հա տա կան փոր ձա ռու թյուն, որն առա վե լա պես ան զու գա կան ու ան կրկ նե լի է և 
ուսա նե լի ու նաև ուսու ցա նե լի̀  որ պես օ րի նակ, քան` ը նդ հան րա կան բնույ թի գի տե լիք: 
Կա րե լի է նկա տել, որ երկ րորդ ապո րիան ու իր պա տաս խա նը սկզբուն քո րեն առնչ-
վում են առա ջին ապո րիային ու իր պա տաս խա նին: Ե ՛վ առա ջին ապո րիա յում, որում 
պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է ան ցո ղիկ այս աշ խար հի ու այս կյան քի մաս նա վոր 
ու ոչ-ը նդ հա նուր գի տե լիք, և՛ երկ րորդ ապո րիա յում, որում այդ պատ մու թյուն-գի տե-
լի քը ներ կա յա նում է որ պես հենց ան հա տա կան ու մաս նա վոր փոր ձա ռու թյուն, պա-
տաս խան նե րը դրանց բուն բո վան դա կու թյու նը կազ մող նշա նա կու թյան կամ իմաս տի 
ը նդ հան րա կա նու թյան ցու ցա նումն է: Եվ հարկ է նկա տել ու ամ րա գրել, որ ը նդ հան րա
կան գի տե լիքն է, որ ը նդ հան րա կա նու թյան իր այդ բնույ թով ու չա փով, հնա րա
վո րու թյուն ունի լի նել սկզբուն քո րեն գի տա և ուսու ցա կար գային::

 «Ի՞նչ է» և «ինչ պի սի՞ ինչ է» Խո րե նա ցու պատ մու թյու նում փոր ձա ռյալ բո վան
դա կու թյու նը: Այս աշ խարհն ու այս կյան քը ժա մա նա կի ըն թաց քին են թա կարգ ված 
իրենց բնու թյան գո յու թյամբ̀  հա րա հոս, փո փո խուն ու ան ցո ղիկ են` մշտա պես փո-
խա կերպ վե լով իրենց կա յա ցած որ պի սու թյու նում և ի չիք դարձ նե լով իրենց կա յա ցած 
որակ նե րը: Եվ հի շենք, որ ը ստ ան տիկ շրջա նի իմաս տա սի րու թյան ու նաև քրիս տո-
նե ա կան վար դա պե տու թյան, այս աշ խարհն ու այս կյան քը̀  իրեն ցում մաս նակ ցային 
ներ կա յու թյամբ ունեն տն կա կան (բու սա կան) աշ խար հը̀  տն կա կան հո գով ու կեն-
դա նա կան աշ խար հը̀  կեն դա նա կան հո գով օ ժտ ված բնու թյուն նե րով և մարդ կու-
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թյու նը̀  բա նա կան հո գով օ ժտ ված բնու թյամբ ու ինք նու թյամբ: Ը նդ որում, կեն դա-
նու̀  կեն դա նա կան հո գով և մար դու̀  բա նա կան հո գով բնու թյուն նե րի ներ կա յու թյու նը 
աշ խար հում, ը ստ է ու թյան, ներ մու ծում է դրա նում (աշ խար հում) առանձ նա հա տուկ մի 
բներևույթ, որն իրե նում «պա հում է» այս աշ խար հի ու այս կյան քի եղե լու թյան «հետ
քը»̀  դրանց ան ցո ղի կու թյու նը դարձ նե լով ոչ միան շա նակ: Այս աշ խարհն ու այս կյան-
քը և դրանց բա ղա դրա տարր եղե լու թյուն նե րը չեն անց նում ու ան հե տա նում իս պառ, 
չքա նում ան հետք, այլ̀  կեր պառ վում ու ներ կա յա նում են կեն դա նա կա նում ու մարդ-
կայի նում` նրանց բնու թե նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված 
ու զա նա զան վող յու րօ րի նա կու թյամբ և հենց որո շա կիո րեն մնա յուն իրենց որա կով` 
որ պես «աշ խար հի ու կյան քի փոր ձա ռու թյուն»: Եվ այդ փոր ձա ռու թյու նը, որը կա-
յա նում է կեն դա նա կա նում ու մարդ կայի նում, սոսկ հո գու նկատ մամբ ար տա քին 
աշ խար հի ու կյան քի իրո ղու թյուն նե րի կեր պա ռու թյուն չէ, այլ̀  դրա նում կա ամե-
նայնն իրե նում ընդգրկող ու ամ բող ջա կան կյան քին` կեն դա նու և մար դու բնու թյուն նե-
րի ու նաև իրենց գոր ծուն մաս նակ ցու թյան բնա կան (-բ նազ դային) և բա նա կան յու րա-
հատ կու թյան կեր պա ռու թյուն ևս: Ա հա վա սիկ, այն կա յա նում է որ պես աշ խար հում ու 
կյանքում կեն դա նա կան ու մարդ կային սե ռե րի բնու թյան գո յու թյան հնա րա վո րու թյան 
ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կեր պին աճեց նող, թր ծող ու կո փող̀  ադեկ վատ կամ  
ոչ-ադեկ վատ փոր ձա ռու թյուն ու հենց կեն սա փորձ: 

Ի տար բե րու թյուն կեն դա նա կա նին հա տուկ փոր ձա ռու թյան փո խանց ման  
ոչ-բանա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի, մարդ կայի նում առնչ վում ենք նաև բա նա կան 
հո գու ու մտքի հնա րա վո րու թյուն ներն առա վե լա գույն իրենց կա րո ղու թյամբ իր կա-
յաց ման մեջ գոր ծու նաց նող «պատ մու թյան» բներևույ թին: Պատ մու թյուն նե րը ներ
կա յա նում են որ պես ան ձանց, խմ բե րի, ազ գե րի և ողջ մարդ կու թյան միա բե
րյալ կեն սա փորձ: Հարկ է, սա կայն, ամ րա գրել, որ պատ մու թյուն նե րում միա բեր վող 
այդ կեն սա փորձն ամենևին էլ չի ներ կա յա նում ապ րող ու գոր ծող մար դու ան մի
ջա կան ու կեն դա նի «կեն սա փոր ձին» հա տուկ գո յու թյան կար գում, քան զի 
վեր ջինս գո յա նում է մար դու բա նա կան հո գու ողջ նե րաշ խար հում, որում նաև 
զգաց մունք նե րով ար տա հայտ վող բո վան դա կու թյամբ և ուրեմն` հենց զգա ցա կա նում: 
Մարդ կային ան մի ջա կան ու կեն դա նի կեն սա փոր ձը պատ մու թյան մեջ ներ կա յա նում է 
ար դեն որո շա կիո րեն փո խա կեր պյալ իր գո յու թյան կար գում: Ի ՞նչ փո խա կեր պու թյուն 
է աստ իրա գործ վում: Պատ մու թյուն նե րում մարդ կային կեն սա փոր ձը ներ կա յա նում է 
զուտ իմաս տի ու հենց մտքի գո յու թյան կար գով, որ և կն շա նա կի̀  նրան ցում կեր-
պառ վում ու հյուս վում է կյան քի ու կեն սա փոր ձի բուն իմաս տը: Ա հա վա սիկ, պատ մու-
թյուն նե րում աշ խար հի, որում և̀  կյան քի իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի իմաստ նե-
րը բա ցա հայ տող, կա պակ ցող ու միա հյու սող և ամ բող ջա կա նու թյուն ու մեկ-միաս նա-
կա նու թյուն հնա րա վո րող հաս կաց մամբ ու մեկ նո րոշ մամբ̀  կեր պա ռյալ և միա հյու սյալ 
է կյան քի ու կեն սա փոր ձի բուն ու հենց է ա կան իմաս տը: Վե րոա սա ցյալն ի մի բե-
րե լով ու եզ րա կաց նե լով` կա րող ենք ամ րա գրել, որ ամե նայն պատ մու թյուն նե րում` 
մարդ կանց ազ գե րի, ողջ մարդ կու թյան, իսկ կոնկ րե տո րեն Մով սես Խո րե նա
ցու պատ մու թյու նում` հայոց ազ գի «գո յու թյան փոր ձա ռու թյու նը» կամ «կեն
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սա փոր ձը» ինք նա հաս կաց մամբ ու մեկ նո րոշ մամբ մտա կեր պա ռյալ̀  ներ կա յա
նում է որ պես սկզբուն քո րեն «հոգևոր փոր ձա ռու թյուն»: 

Աստ` ամե նայն պատ մու թյուն նե րում ու կոնկ րե տո րեն նաև հայոց պատ մու թյու նում 
«փոր ձա ռյալ բո վան դա կու թյու նը», ը ստ է ու թյան, պատ մու թյան մեջ բո վան դա կյալ ու 
նրա նով փո խանց վող̀  ան ձանց, խմ բե րի, ազ գե րի և ողջ մարդ կու թյան աշ խար
հումգո յու թյան փոր ձա ռու թյու նը ան վան վեց «սկզբուն քո րեն հոգևոր փոր ձա-
ռու թյուն» դեռ միայն նկա տի ունե նա լով` իմաս տի ու հենց մտքի գո յու թյան կար գով 
նրա լի նե լու թյու նը: Հայտ նի է, սա կայն, որ ամե նայն պատ մու թյուն նե րի, ը ստ է ու թյան, 
իմաս տի ու հենց մտքի գո յու թյան կար գով` ան ձի, խմ բի, ազ գի կամ ողջ մարդ կու թյան 
դեռ միայն «սկզբուն քո րեն հոգևոր փոր ձա ռու թյուն» ներ կա յա նա լու հնա րա վո րու-
թյու նը տա րաբ նույթ պատ ճառնե րով ոչ միշտ է իրա գործ վել «հոգևո րի» բուն կոչ
ման, դի տա վո րու թյան ու կա տա րու մի իս կու թյան լրու մի կա տա րե լու թյամբ` 
ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան: Կան պատ մու թյուն ներ, որոն ցում պատ մու թյան 
ինք նա հաս կաց ման խորհր դա ծու թյուն նե րում պատ մու թյան բուն կո չումն ու դի տա վո-
րու թյու նը, քա ղա քա կան «շա հե կա նու թյան» այլևայլ պրագ մա տի կա նե րով պայ մա նա-
վոր ված առա ջա դրու թյամբ, մեկ նա բան վել է իր անիս կու թյամբ և չի բա ցո րոշ վել որ-
պես իս կը «հոգևոր փոր ձա ռու թյուն», և եթե ան գամ հաս կաց վել է որ պես «սկզբուն քո-
րեն հոգևոր», ապա պատ մու թյան կեր պա րա նումն ու կա տա րու մը չի իրա գործ վել իր 
«հոգևոր» կոչ մանն ու դի տա վո րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյամբ: 

Ի տար բե րու թյուն այս բնույ թի պատ մու թյուն նե րի և դրան ցում կեր պա րա նյալ 
պատ մու թյան տե սու թյուն նե րում կամ փի լի սո փա յու թյուն նե րում պատ մու թյան ինք-
նա հաս կաց ման անիս կու թյան, մե նա գրու թյամբ ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյու-
նից եզ րա կաց նե լով, կա րող ենք հս տակ ամ րա գրել, որ Խո րե նա ցու պատ մու թյու նը 
ներ կա յա նում է որ պես այս աշ խար հում հայոց ազ գի գո յու թյան հոգևոր փոր
ձա ռու թյուն` ոչ միայն ամե նայն պատ մու թյա նը հա տուկ վե րոն շյալ սկզբուն քային 
հնա րա վորւ թյամբ, այլև «հոգևո րի» իս կու թյան լրու մի կա տա րե լու թյամբ` ը ստ 
մարդ կային կա րո ղու թյան: Մե նա գրու թյամբ ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյան բո-
վան դա կու թյու նից հի շենք, որ նրա պատ մու թյու նում բա ցո րոշ ներ կա յաց վում է մարդ
կային ինք նու թյան ու կյան քի հոգևո րու թյան բազ մա բո վան դա կու թյու նը, որ-
պես մեր ձա կա, իմաս տու թյան, քա ջու թյան և ամե նայն առա քի նու թյան ու բա րե կար-
գու թյան` «յա մե նայն որ ինչ մարդ կու թյան պի տա նի» և, որ պես հե ռա կա, փրկա բա նա-
կան դի տա վո րու թյան ու կա տա րու մի խոր հուրդ նե րը: 

Ընդ որում, նրա պատ մու թյու նը, որ պես հայոց կյան քի ու կեն սա փոր ձի բուն 
իմաստ և հենց հոգևոր փոր ձա ռու թյուն, չի ներ կա յա նում իբրև այն պի սին, որում 
ժխտվում է այս կյան քում մարդ կային ինք նու թյան հո գե-մարմ նա վոր գո յու թյու-
նը որ պես այդ պի սին և ար տա քին այս աշ խար հի ու կյան քի միայն սկզբուն քային 
ժխտմամբ̀  հաս տատ վում հոգևո րը: Ը ստ քրիս տո նե ա կան վար դա պե տու թյան, 
հոգևոր ու նյու թե ղեն բնու թյուն նե րը և դրանց գո յու թյան մո դուս նե րը սկզբուն քո-
րեն տար բեր են, և զուտ հոգևոր իրո ղու թյուն ներն, ան շուշտ, իրեն ցում չու նեն և ոչ մի 
մարմ նա կան տարր, քան զի ամե նայն մար մին գո յա ցյալ ու կեր պա ցյալ է` Ա ստ ծո կող-
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մից ար դեն իսկ արա րյալ̀  սկզբնա գոյ նյու թե ղեն սուբստ րա տի հեն քով` հո ղի, ջրի, օ դի 
ու կրա կի տար րե րի ներ կար գա վոր միա ցու թյամբ ու փո խազ դե ցու թյամբ, իսկ արա-
րյալ հոգևոր ամե նայն իրո ղու թյուն նե րի ու հենց մարդ կային հո գու գո յաց մա նը նա-
խա դրու թյամբ̀  չի եղել նա խա գոյ սուբստ րա տային և ոչ ինչ, այլ̀  սկզբնա գոյ հոգևոր 
այդ ամե նը Ա ստ ված ստեղ ծել է ոչն չից: Հոգևոր ու նյու թե ղեն իրո ղու թյուն նե րի ինք-
նին սկզբնա գո յու թյան այս սկզբուն քային առանձ նա հատ կու թյան հետ մեկ տեղ̀  կա 
նաև հոգևո րի̀  այս աշ խար հում ու այս կյան քում գո յու թյան սկզբուն քային հնա
րա վո րու թյան և ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կեր պի իս կու թյան ու անիս կու
թյան խնդի րը: Պատ մու թյունն ուսում նա սի րե լով մարդ կային ինք նու թյան, կե ցու թյան 
և մշա կույ թի̀  հո գե-մարմ նա վոր բնու թյամբ հան դերձ, ժա մա նա կի մեջ գո յու թյու նը, 
ը ստ է ու թյան, գործ ունի այս աշ խար հի ու այս կյան քի ժա մա նա կա հոս ու ան ցո
ղիկ գո յու թյու նում հոգևո րի ներ կա յու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցա-
հայտ ման խնդրի հետ, որ և զար մա նա լի ու առինք նող, խո րի մաց ու ար դյու նա վետ 
իր լու ծումն է ստա նում Խո րե նա ցու պատ մա սի րու թյու նում: Նրա պատ մու թյու նում ու 
պատ մա հայե ցա կար գում հոգևո րը ոչ թե սոսկ հա կադրվում է մարմ նա կա նին և այդ-
կերպ միայն իրեն հաս տա տում, այլ̀  շար ժում և այս աշ խար հում իսկ հոգևո րու թյան 
է առաջ նոր դում ու կա տա րե լա գոր ծում մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի 
հո գե-մարմ նա վոր և իմաս տա-նյու թե ղեն բնու թյու նը: Պատ մա հոր եր կում և նրա նում 
կեր պա ցյալ ու բո վան դա կյալ պատ մա հայե ցա կար գում ամ բող ջա կան այս աշ
խարհն ու այս կյան քը ժխտվում էր իր ան հոգևո րու թյամբ ու դրա նից բխող ան
բա րե կար գու թյամբ և հենց հաս տատ վում իր նո րոգ հոգևո րու թյամբ ու բա րե
կար գու թյամբ: 

Ի՞նչ այլ առանձ նա հատ կու թյուն ևս ունի պատ մու թյու նում և կոնկ րե տո րեն Խո րե-
նա ցու հայոց պատ մու թյու նում «փոր ձա ռյալ բո վան դա կու թյու նը»: Այս աշ խարհն ու 
այս կյան քը փոր ձառ վում է մարդ կային ինք նու թյու նում մար դու մահ կա նա ցու բնու-
թյան, ամ բող ջը մաս առ մաս կա պակց մամբ որ պես այդ պի սին իմաս տա վո րե լու̀  մտքի 
կա րո ղու թյան, մարդ կային ազատ կամ քի ը նտ րու թյան գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր-
ված չա փա վո րու թյամբ: Ա րդյո՞ք, Մով սես Խո րե նա ցին կյան քի ժա մա նա կա հոս և 
փո փո խուն ըն թացքն ի մտի ունե նա լով, կա մե նում է և դի տա վո րու թյուն ունի պատ-
մել հայոց կյան քում տե ղի ունե ցած ամե նայն կամ որոշ այն իրա դար ձու թյուն ներն 
ու մարդ կային գոր ծե րը, որ պես թե` ազ գի իրա կան կյան քի փո փո խու թյուն նե րը, 
որոնք պետք է տե ղի ունե նային, որ պես զի լի նե լու թյան մեջ հաս տատ վեր ժա մա
նա կա կից իր ներ կան այն պես, ինչ պես որ այն կա: Ե թե ոչ համ ընդգր կուն, ապա 
նույ նիսկ որո շա չափ կոնկ րե տաց մամբ̀  նրա պատ մու թյան սկզբուն քային դի տա վո րու-
թյու նը հայոց առա ջին նե րի և բուն հին նախ նյաց կյան քի հան րա գու մար ու հա
մա բո վան դակ եղե լու թյու նը պատ մե լը չէ: Պատ մու թյուն նե րում սկզբուն քո րեն ներ-
կա յա նում է ոչ ամե նայն աշ խար հի ու կյան քի ամ բող ջա կան և ոչ էլ դրանց բա ղա դրա-
տարր կոնկ րետ ու մաս նա վոր եղե լու թյան հա մա բո վան դա կու թյուն ու ամե նընդգր կուն 
իմաստ, այլ̀  ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան ու նաև պատ մու թյամբ ասե լի քի 
նշա նա կա լիու թյան` չա փա վոր փոր ձա ռու թյուն ու է ա կան իմաստ: 
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Ար դարև, ամե նայն գոյի գո յու թյու նը փոր ձառ վում է մարդ կային ինք նու թյու նում ու 
կյան քում իր իս կու թյան հետ մեկ տեղ որո շա կի նշա նա կա լիու թյամբ և, ավաղ, միշտ 
չէ, որ իս կու թյու նը նույ նա նում է նշա նա կա լիու թյա նը, որով և մարդ կու թյան կյան քում 
մուտք է գոր ծում ամե նայն փոր ձա ռու թյան` կեն սա փոր ձի ու հոգևոր փոր ձի իս կու-
թյունն ու անիս կու թյու նը: Ա մե նայն գոյի գո յու թյան մարդ կային փոր ձա ռու թյան 
կա տա րե լու թյուն է` իս կու թյան նույ նու թյու նը այն նշա նա կա լիու թյա նը, որը 
հնա րա վո րում, ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի է դարձ նում փոր ձա ռու մը: 

Ե ղե լու թյան իս կու թյու նը մարդ կային ինք նու թյա նը «բաց վում» ու ներ կա յա նում է` 
նրա բա նա կան հո գու և մտքի հաս կաց ման «հա մա բա ցու թյան» շնոր հիվ, որ և կա րող 
է ուղ ղորդ վել ու կա յա նալ կամ խե ղա թյուր վել ու չկա յա նալ նշա նա կա լիու թյան գոր ծո-
նով: Սկզ բուն քային հարց է, թե` այս աշ խարհն ու այս կյան քը ինչ պի սի՞ նշա նա կա լիու-
թյամբ են փոր ձառ վում մարդ կային կեն սա փոր ձում: Նկա տենք, որ նշա նա կա լիու թյան 
գոր ծո նը սկզբուն քո րեն ու նույ նա կա նո րեն ներ կա է և՛ մարդ կային կեն սա փոր ձի, և՛ 
հոգևոր փոր ձի կա յաց ման մեջ, և, իհար կե, այն ներ կա է նաև պատ մու թյան մեջ միա-
բեր վող ան ձանց, ազ գե րի ու մարդ կու թյան հոգևոր փոր ձա ռու թյու նում: Ահավասիկ, 
էական և սկզբունքային է նաև հարցադրել, թե` ինչպիսի՞ նշանակալիությամբ են 
կյանքն ու կենսափորձը հասկացվում ու մեկնորոշվում մարդկային ինքնությունում 
ու պատմությունում ներկայացյալ հոգևոր փորձառությունում: Եվ այս աշխարհի, այս 
կյանքի ու արդեն նաև կենսափորձի գոյության ինչպիսի՞ իմաստ է ներկայանում 
պատմությունում և կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու պատմությունում: 

Ա մե նայն պատ մու թյան` իր կոչ մա նը հա մա պա տաս խան լի նե լու թյան հա ջող վա ծու-
թյու նը ճշմար տո րեն կա րե լի է նկա տել հենց այն նշա նա կա լիու թյան բնույ թից, որով և 
հե ղի նա կի կող մից հաս կաց վում ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ վում են եղե լու թյուն նե րի իս-
կու թյան խոր քե րը և սկզբուն քային առնչ վա ծու թյու նը մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի 
ու մշա կույ թի հո գե-մարմ նա վոր երկ միաս նա կան բնու թյա նը̀  ճա նա չել տա լով հո գե կե-
ցույց ու կե նա րար կամ հո գես պան ու կե նսա կոր ծան ներ կա յու թյուն ու ներ գոր ծու թյուն 
և՛ ան ցյա լում, և՛ ներ կա յում, և՛ ապա գա յում: Եվ ինչ պես ար դեն աս վեց մե նա գրու թյան 
ողջ շա րա դրան քում, առա ջին ու նաև աստ` երկ րորդ ապո րիա նե րի պա տաս խա նում, 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյու նում այդ նշա նա կա լիու թյու նը հոգևոր է և որո շարկ-
վում է պատ մու թյան իդե այի դի տա վո րու թյամբ (մ տա հայեց մամբ) և ը ստ այդմ` նույ-
նո րեն կեր պա րան մամբ ու կա տա րու մով: Նրա եր կում պատ մա կան նյութն ը նտր ված 
է հա վաք ման` նա խա պես առա ջադրված սկզբուն քով` մարդ կային ինք նու թյա նը, կյան-
քին ու մշա կույ թին հո գե կե ցույց ու կե նա րար «պի տոյ»-ով, և հա մայն ան ցյա լից այդ-
կերպ` իրե նում բո վան դա կյալ հոգևո րու թյամբ պի տա նա վորն է ներ կա յու թյուն ստա-
նում մեզ հա մար: Ի նչ պես և սուրբ հայրն է մեզ ուսու ցա նում, իրավ, պատ մու թյու նը 
մեզ ի ներ կա յու թյուն հղված պի տա նա ցու ան ցյալն է և այս պես է այն փոր ձա
ռու թյուն: 

Կյան քի կամ մշա կույ թի հո գե-մարմ նա վոր կամ իմաս տա-նյու թե ղեն երկ միաս նա-
կան ու բազ մա բո վան դակ գո յու թյան մեջ բուն է ա ցո ղին ու է ա կա նին` հենց հոգևո
րին նույ նա ցող նշա նա կա լիու թյունն է, որ մարդ կային բա նա կան հո գուն ու 
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մտքին ներ կա յու թյան է հնա րա վո րում իս կու թյու նը, ինչ պես նաև հնա րա վո րում 
ու կա յաց նում մարդ կային փոր ձա ռու թյու նում ը նդ հան րա կա նը: Մարդ կային ինք նու
թյու նում, կյան քում ու մշա կույ թում է ա ցողն աստ վա ծայինն է` բուն իդե ան ու 
հոգևո րը, որն ը նդ հա նուր է: Եվ եթե ամե նայն եղե լու թյուն նե րի̀  մարդ կային ան ձին 
ներ կա յա ցող նշա նա կա լիու թյու նը նրա բա նա կան հո գին ու միտ քը ուղ ղոր դում է այդ 
ը նդ հա նուր հոգևո րին` նրան ադեկ վատ հա մա բա ցու թյամբ, ապա` մարդ կային 
ինք նու թյա նը ներ կա յու թյան է հնա րա վոր վում ու իրա գործ վում ը նդ հա նուր հոգևո րը 
որ պես իս կու թյուն, կա յա նա լով նաև որ պես մարդ կային ինք նու թյան ու աստ վա
ծայի նի, հոգևո րի միաս նու թյուն` ներկրթյալ ու այդ առու մով` փոր ձա ռյալ ը նդ
հա նուր հոգևո րու թյուն ու հենց իմաս տու թյուն: Կա րե լի է ամ րա գրել, որ մարդ կու-
թյան ժա մա նա կըն թաց կյան քի ան ցյա լի ու ներ կայի եղե լու թյուն ներն իրենց պատ ճա-
ռա-հետևան քային, ազ դե ցու թյան ու նշա նա կա լիու թյան, ներ քի նի ու ար տա քի նի կա-
պակց վա ծու թյամբ հան դերձ փո խա կերպ վում են մարդ կային կա րո ղու թյանն իմա նա լի 
պատ մու թյան ու հենց ը նդ հա նուր հոգևոր փոր ձա ռու թյան` իրենց իս կու թյու նը հայ տող 
իմաստ նե րի ու իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի հաս կա ցող ու ինք նա հաս կա ցող բա ցա-
հայտ մամբ:

 Հայտ նի է և «Պատ մու թյան դի տա վո րու թյու նը» են թա վեր նա գրում ար դեն նշ վեց, 
որ մարդ կային իրո ղու թյուն նե րում որևէ կերպ ու չափ նույ նու թյան, նմա նու թյան պա-
րա գա յում հնա րա վոր է պար զո րեն ը նդ հան րա կա նը: Սա կայն, նկա տե լի է, որ ան
զու գա կա նի ու հենց զա նա զա նի̀  առ ըն թեր ցող ներ կան նշա նա կա լիու թյամբ 
նույն պես հնա րա վոր է դառնում այն, ին չը մարդ կային սե ռի ինք նու թյան ու կեն սա կեր-
պի հա մար հնա րա վոր է որ պես ը նդ հան րա նա լի և կո չե լի̀  որ պես ը նդ հան րա կան: 
Ը ստ Խո րե նա ցու, ան ցյա լին և ուրեմն` մարդ կու թյան կյան քի առա վել ամ բող ջա կան 
փոր ձա ռու թյանն ան դրա դառնա լու գոր ծոն և հենց սկզբուն քային նշա նա կա լիու թյուն 
կա րող է դիտ վել մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի բո վան
դակ պո տեն ցիայի̀  առ կա տա րե լու թյուն բա րեն շա նակ կա յաց ման խնդրում սե
փա կա նից ու նույ նա կա նից տար բեր վող այլ հնա րա վո րու թյուն ներ ևս ուսում
նա սի րե լու ան հրա ժեշ տու թյունն ու նախ ընտ րե լիու թյու նը: Կյան քի ան զու գա-
կան իրա դար ձու թյուն նե րի և-կամ գոր ծե րի իս կու թյու նը մար դուն, պատ մի չին ու նաև 
պատ մու թյան նախ ընտ րե լի ըն թեր ցո ղին կա րող են ներ կա յա նալ որ պես մարդ կային 
ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի լի նե լիու թյան հնա րա վո րու թյուն: Ի սկ մարդ կային ինք-
նու թյան ու կեն սա կեր պի հա մար հնա րա վո րը կա րող է նաև բո լո րա տե սակ հնա րա վո-
րու թյուն նե րի շար քում իր որևոր ատ րի բուտ նե րով ներ կա յա նալ որ պես հենց հնա րա-
վոր նախ ընտ րե լիու թյուն, ուս տի ըն դօ րի նակ վել ու կրկնվել և ուրեմն` ը նդ հան րա
նալ, կն շա նա կի նաև̀  հաս կաց վել ու դառնալ որ պես ը նդ հան րա կան:

 Հի շենք, որ պատ մու թյան փի լի սո փա յու թյու նում ու նաև պատ մու թյան տե սու թյուն-
նե րում առա ջադրվել է պատ մու թյան առար կայի ը մբռն ման նաև այլ հա րա ցույց: Ը ստ 
Ա րիս տո տե լի, պատ մու թյունն ուսում նա սի րում է կյան քի ան զու գա կան եղե լու թյուն-
նե րը: Ի սկ ը ստ Վ. Դիլ թայի, պատ մու թյու նը գի տու թյուն է, որն ուսում նա սի րում 
է ինքն իրե նում դի նա միկ կյան քը և ուրեմն` իրենց որ պի սու թյան մեջ ան զու
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գա կան մարդ կային իրո ղու թյուն ներ, փո փո խու թյուն ներ և բա ցա հայ տում ան
զու գա կան եղե լու մի որ պես այդ պի սին և ոչ այլ կերպ կա յա ցու մը` պատ ճա ռով 
հան դերձ: Ի հար կե, Դիլ թայը պատ մու թյան առար կա յում չի բա ցա ռում նաև ը նդ հա-
նու րի ուսում նա սի րու թյու նը, սա կայն, ը ստ նրա, պատ մու թյան ուսում նա սի րու թյան 
նախ ընտ րե լի առար կան հենց ան հա տա կանն է, քան զի կյան քի ամե նայն իրո ղու-
թյուն ներն իրենք իրեն ցում սկզբուն քո րեն ան հա տա կան են ու ան զու գա կան, և պատ-
մու թյան խնդիրն է նկա րա գրել ու բա ցա հայ տել կյան քի եղե լու թյուն նե րի իս կու թյունն 
ու ինք նին նշա նա կու թյու նը:

 Խո րե նա ցու հայե ցա կար գում ևս պատ մու թյունն ուսում նա սի րում է կյան քի «ի րաց 
և գոր ծոց» իս կու թյունն ու ինք նին նշա նա կու թյու նը, սա կայն այդ նշա նա կու թյու-
նը տե սա նում ու հաս կա նում է որ պես բազ մա բո վան դակ` դրա նում է ա կան ու որո-
շիչ տե սա դրե լով «հոգևոր» բա ղա դրի չը̀  որ պես կյան քի ու նրա ամե նայն իրո ղու թյան 
բուն` ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի կա տա րում, ավաղ, հայոց կյան քում ոչ միշտ և ոչ 
համ ընդ հա նուր, հաս տա տուն ու տևա կան կա տա րե լա գործ մամբ որ պես համ ընդ հա
նուր հոգևո րու թյուն իրա գործ վե լով: Նրա պատ մու թյու նից և դրա նում կեր պա ցյալ 
պատ մա հայե ցա կար գից կա րե լի է հա սու լի նել, որ ան կրկ նե լի ու ան զու գա կան տե-
սա նե լով ու հաս կա նա լով ամե նայն «ի րաց ու գոր ծոց» որ պես այդ պի սին գո յու թյու նը, 
մար դուն սկզբուն քո րեն` և՛ բնա կա նո րեն, և՛ ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի առա վե լու-
թյամբ̀  հենց պատ մու թյան մի ջո ցով ըն ձեռնված է` մարդ կային ինք նու թյան, այ լոց հետ 
բա րե կարգ գո յակ ցու թյան, կեն սա կեր պի, որում և̀  մտքի, խոս քի, գոր ծի իր սե փա կան 
անե լի քի դի տան կյու նից` պատմ վող ամե նայ նը տե սա նել ու հաս կա նալ որ պես զուտ 
կերպ ու հենց հնա րա վո րու թյուն և դրան ցում իմաս տու թյան, ամե նայն առա քի նու-
թյան ու բա րե կար գու թյան խոր հուրդ նե րի հա սու լի նե լով` կեր պա րա նել և ը նդ հան րա-
նա լի ու հենց ը նդ հա նուր հոգևո րու թյուն հաս տա տել կյան քում: Նրա պատ մու թյու նում, 
ը ստ հար կի, փոր ձառ վում ու պատմ վում են կոնկ րետ ու մաս նա վոր եղե լու թյուն ներ և 
պատ մե լու ը նտ րե լով նշա նա կա լին ու այդ կերպ` ներ կա յաց նե լով հայոց նշա նա կա
լի կեն սա փոր ձը, դրա իս կու թյու նը հայ տող բազ մա բո վան դակ իմաս տում հաս կաց-
վում ու մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ վում է հայոց ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի կա յաց
ման խնդրա կար գում ուսա նու թյան ու կե նա գոր ծու թյան հա մար ամե նաէ ա
կանն ու ար ժա նին` աստ վա ծայի նը, սկզբուն քո րեն ունի վեր սալ իդե ան, որ և̀  
մար դուն իր կա րո ղու թյան ու կյան քի պայ ման նե րում չա փա վոր հնա րա վո րու թյամբ 
կոնկ րե տա ցյալ̀  ներ կա յա նում է որ պես հենց նախ ընտ րե լի և այս կերպ` ար դեն նաև 
մարդ կային կյան քում ը նդ հան րա նա լի հոգևոր փոր ձա ռու թյուն: Պատ մա հայրն 
իր պատ մու թյան մեջ ներ կա յաց նե լով կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի̀  ան զու գա կան 
ու ան կրկ նե լի իրա դար ձու թյուն նե րի, գոր ծե րի ու կեն սա կար գե րի̀  այդ ամե
նը որ պես հենց այդ պի սին կա յաց նող պատ ճառնե րով հան դերձ, իս կու թյու նը 
հայ տող բուն իմաս տը, դի տա վո րու թյուն ունի բա ցա հայ տել կոնկ րետ այդ օ րի նակ-
նե րում ու իրենց պատ ճառնե րում կա յա ցյալ ու «պա հյալ» ը նդ հան րա նա լի ու հենց 
«ընդ հա նուր գոյ» ներ կա յա ցող հոգևոր փոր ձա ռու թյու նը: Ի սկ որ պես այդ պի-
սին` նա ուսում նա սի րում ու իր պատ մու թյան մեջ բա ցո րո շում է ամեն քին, ը ստ յու րա-
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քան չյու րի կա րո ղու թյան ու ան հա տա կան շնոր հի, ուսա նե լի հոգևոր ու ը նդ հան րա
կան իմաս տու թյու նը: Խո րե նա ցին իր պատ մու թյու նում ամե նայն «ըն թեր ցա սէր»-ին 
և «ու սում նա սէր»-ին հոգևոր ու ը նդ հան րա կան իմաս տու թյունն իմա ցա հայ տում 
է հենց ան հա տա կա նում` որո շա կի ան ձանց, խմ բային հա վա քա կա նու թյան և հենց 
ազ գի քա ղա քակրթո րեն նշա նա կա լի հոգևոր-մ շա կու թային ու կեն սա կան գոր ծու նե ու-
թյու նում այս կամ այն կերպ ու չափ նրա կեր պա րա նա վոր մամբ ու բո վան դակ մամբ 
ան հա տա կա նա ցյալ ար տա հայ տու թյուն նե րում, որոն ցում և̀  այն մեկ նո րո շում և-կամ 
մեկ նո րո շել է հնա րա վո րում` հայտ նա ցույց անե լով ու հաս կա նա լի դարձ նե լով պատ-
ճա ռա-հետևան քային պայ մա նա վոր վա ծու թյան հայ տո րոշ մամբ, ինչ պես նաև դրվա-
տող և-կամ նշա վա կող իր գնա հատ ման մի ջո ցով: Նա իր պատ մու թյու նում քննա կան 
հաս կաց մամբ ու մեկ նո րոշ մամբ ներ կա յաց նե լով հայոց կյան քի է ա կան ու եզա կի եղե-
լու մի բուն իմաս տը, բա ցա հայ տում է դրա նում կա յա ցյալ ու «պա հյալ» ը նդ հան րա
նա լին ու հենց ը նդ հա նուր գոյը` մարդ կային ինք նու թյու նը որ պես իմաս տուն 
հո գի ապ րեց նող հոգևոր ու ը նդ հան րա կան իմաս տու թյու նը:

 Այս պի սով, Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի է ա կան առանձ նա-
հատ կու թյուն է որո շարկ վում հենց այն, որ նրա եր կում «ան ցյա լը» ներ կա յա նում 
է որ պես մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի̀  առ իմաս տու թյուն 
ու բա րե կար գու թյուն մարդ կու թյան փոր ձա ռու թյուն: Բո լոր ժա մա նակ նե րում 
մարդ կային ինք նու թյան ու կյան քի ամե նայն խնդիր նե րի ու դրանց նկատ մամբ իր 
ը նտ րու թյան և «ինչ» ու «ինչ պես» անե լիք նե րի հաս կաց ման ու իրա գործ ման հա մար 
մար դը կա րիք ու ձգ տում ունի̀  հաս կա նալ, թե ինչ է ասում այդ մա սին մարդ կու թյան 
փոր ձա ռու թյու նը̀  պատ մու թյու նը: Պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է որ պես հաս կաց
ման են թա կա փոր ձա ռու թյուն, ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ 
հայտ նա ցույց է անում եղե լու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաս տը, որում իսկ` պա հյալ և 
մարդ կային ինք նու թյա նը, կյան քին ու մշա կույ թին` առ բա րեն շա նակ կա տա րե լու թյուն 
նշա նա կա լի իմաս տու թյան խոր հուր դը և պատ մու թյան ըն թերց մամբ̀  հաս կաց վում է 
իմաս տու թյուն: Կա րե լի է ամ րա գրել, որ ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու, պատ մու թյուն
ներն իմաս տու թյան աղ բյուր են` մարդ կանց, ազ գե րի ինք նու թյան կա յաց ման, 
նրանց բազ մայլ և ներ քուստ բազ մա բո վան դակ կեն սա կեր պե րի վե րա բե րյալ 
իմաս տու թյան սե ռի̀  մարդ կային փոր ձա ռու թյուն:

 Պատ մա հայրն իր եր կում որ պես պատ մու թյուն է հյու սում հայոց կյան քի է ա-
կան եղե լու մի ամե նայն` իրեն ցում ան հա տա կան ու ան զու գա կան կար գա վո րու-
թյան կեր պով ու չա փով յու րա հա տուկ իրա դար ձու թյուն ներ ու մարդ կային գոր ծեր, 
որոնք սկզբուն քո րեն ան հա տա կան ու ան զու գա կան, ժա մա նա կին հա մըն թաց 
և նույ նո րեն հա րա հոս, փո փո խուն ու ան ցո ղիկ են հենց իրենց որ պի սու թյան 
երկմիաս նա կան բնու թյան մեջ մարմ նա կան, նյու թե ղեն բա ղա դրի չի բնույ
թով: Թեև հարկ է նաև նշել, որ ամ նայն «իրք և գործք» իրենց որ պես «ինչ» և «ինչ-
պես» գո յու թյան մեր ըն կալ ման մեջ ներ կա յա նում են ոչ միայն ան զու գա կա նո րեն 
ան հա տա կան որ պի սու թյամբ̀  մարմ նա կան ու նյու թե ղեն տար րի ժա մա նա կըն թաց, 
հա րա հոս, փո փո խուն ու ան ցո ղիկ բնու թյամբ պայ մա նա վոր ված, այլև իրենց ը նդ հա-
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նուր որ պի սու թյամբ, որի սկզբուն քային հնա րա վո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև 
մարդ կային զգա յա րան նե րի տե սա կային հիմ նա հատ կու թյան ը նդ հան րա կա
նու թյամբ, ին չը և հնա րա վո րում է պատ մու թյու նում դրանց` ամեն քի հա մար ը նդ հան-
րա կան նկա րա գրու թյու նը: 

Եվ ը նդ հա կա ռա կը, նրա եր կում նույն այդ եղե լու թյուն նե րը̀  իրենց ժա մա նակ-
ընթաց ան ցո ղի կու թյամբ հան դերձ, մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի 
բուն կոչ մա նը և ը ստ այդմ` բուն իս կու թյա նը հա մա պա տաս խան իրենց լի նե լու կամ 
չլի նե լու իրո ղու թյամբ̀  սկզբուն քո րեն ը նդ հան րա կան են հենց իրենց որ պի սու
թյան երկ միաս նա կան բնու թյան մյուս բա ղա դրի չի̀  հոգևո րի շնոր հիվ: Ը ստ 
այդմ` Խո րե նա ցու պատ մու թյու նը ներ կա յա նում է որ պես մարդ կային և հենց 
հայոց կյան քի ամե նայն ան զու գա կան եղե լու թյուն նե րում բո վան դա կյալ̀  օ րի
նա կե լի ու ը նդ հան րա նա լի և ուրեմն` ը նդ հա նուր հոգևո րի, այն է` իմաս տու
թյան, քա ջու թյան և ամե նայն առա քի նու թյան ու բա րե կար գու թյան խոր հուրդ
նե րի փոր ձա ռու թյուն: Եվ այս կերպ ներ կա յա ցող տե սա կան ու գործ նա կան 
իմաս տու թյան փոր ձա ռու թյունգի տե լի քը ը նդ հան րա կան ու հենց գի տա կան 
գի տե լիք է, որով և` պատ մու թյու նը` գի տու թյուն: 

Ընդ որում, ը նդ հան րա կա նու թյունն աստ չի ը մբռնվում ու իրա գործ վում որ պես 
անձանց` իմաս տու թյան ան հա տա կան փոր ձա ռու թյուն նե րի միջև նվա զա գույն 
համընդ հա նու րը: Քան զի ը նդ հա նու րի այդ կերպ ը մբռ նու մը ազ գե րի, հա սա րա կու-
թյան ու ողջ մարդ կու թյան դեռևս ոչ-սկզբուն քո րեն և դեռ միայն պա տա հա կա նո րեն 
ու եր բեմն բա րե կարգ կյան քում` մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի բազ-
մա բո վան դակ խնդրա կար գում դրսևոր վող փոխ վե րա բեր մուն քում, փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րում ու փոխ գոր ծու նե ու թյու նում բե րում է մարդ կային ան հա տա կա նու
թյուն նե րի սի րո, սր տի խոր հուրդ նե րի, մտքի, խոս քի ու գոր ծե րի ը նտ րու թյուն նե րում 
ամե նայն իմաս տու թյան հոգևոր պտ ղա բե րու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի առա վե-
լա պես ան տես ման, բռ նու թյուն իրեն ցում բո վան դա կող փոխ հար մա րող գոր ծըն թաց-
նե րի և լոկ պա տա հա կան, այլ ոչ̀  ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի հո գա ցու թյան, ուս տի 
և̀  մարդ կու թյան կյան քում սկզբուն քո րեն կա յա նա լի ու նաև ոչ-այդ չափ կա յա ցած ու 
կա յա ցող իմաս տու թյան ան հա տա կան պո տեն ցիա նե րի ու նաև ար տա հայ տու թյուն-
նե րի ողջ հարս տու թյան առա վե լա պես կո րուս տի կամ մո ռա ցու թյան ու ան տես ման: 
Ա ստ` գի տե լի քի ը նդ հան րա կա նու թյու նը ևս հարկ է խորհր դա ծել ու հաս կա նալ իս կու-
թյան հաս կա ցու թյան լրու մի կա տա րե լու թյամբ̀  որ պես գո յու թե նա կան ու նպա տա-
կա բա նա կան իս կու թյուն նե րի երկ միաս նու թյուն, որ և կն շա նա կի̀  տե սա նել ու ներ կա-
յա գոր ծել ոչ միայն իր (ընդ հան րու թյան) նախ կի նում առ կա եղե լու թյան, այլև իր իրա-
գործ ման բուն կոչ ման և ը ստ այդմ` դի տա վո րու թյան և ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի 
կա տա րու մի հե ռան կա րի որ պի սու թյամբ̀  որ պես իմաս տու թյան փոր ձա ռու թյուն
գի տե լիք նե րի ամե նայն ան հա տա կանն իրե նում միաս նաց նող ու հա մայ նող 
համ ընդգրկուն ամ բող ջու թյուն:

 Կա րե լի է հս տակ ամ րա գրել, որ Մով սես Խո րե նա ցու եր կում պատ մու թյու նը 
ներ կա յա նում է որ պես իմաս տու թյան պատ մա գի տու թյուն: Այս առն չու թյամբ 
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կա րե լի է վերս տին կրկ նա գրել, որ մարդ կային մտքի կո չումն է` ուսում նա սի րե
լով բնույ թով զա նա զան` աստ վա ծային ու մարդ կային իրո ղու թյուն ներ, հա սու 
լի նել իս կու թյուն հայ տող իմաս տու թյան, ան հա տա կան իր փոր ձա ռու թյան, 
որում և` հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման, ստու գու թյամբ ու ը նդ հան րա կա նու
թյամբ կա յաց նե լով ամե նայն գի տու թյուն և բա նա կան ու պի տա նի ար վեստ: 

Ան շուշտ, Պատ մա հոր եր կում պատմ վում են հայոց կյան քի եղե լու մը որ պես այդ պի-
սին կա յաց նող ոչ միայն հոգևո րու թյունն ու իմաս տու թյու նը, այլև ան հոգևո րու թյունն ու 
անի մաս տու թյու նը, սա կայն չա փա վո րու թյամբ պատ մել կոր ծա նա րա րը, չա րան շա նակ 
մո լու թյունն ու արա տը̀  պատ ճա ռով ու հետևան քով հան դերձ, հաս կա նա լով ու մեկ նո-
րո շե լով այն հենց որ պես այդ պի սին` նույն պես ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ̀  իմա ցու թյան ու 
պատ մո ղու թյան իմաս տու թյուն: Ը ստ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գի և ուսու ցա նու թյան, պատ մու թյունն իր բուն ասե լի քով իմա նալ 
է հնա րա վո րում մարդ կու թյան կեն սա փորձն ու դրա նում ներ բո վան դակ վող ու 
նաև թրծ վող հոգևոր փոր ձա ռու թյան հո գե կե ցույց ու կե նա րար` որևէ չափ տե
սա կան ու առա վե լա չափ գործ նա կան իմաս տու թյան խոր հուրդ ներ:

 Վե րոա սա ցյալն ի մի բե րե լով ու եզ րա կաց նե լով` հնա րա վո րու թյուն ունենք ամ-
րա գրել, որ Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում պատ մու թյու նը 
ներ կա յա նում է որ պես հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մը կազ մող հոգևո
րու թյան` առա քի նու թյուն նե րի ու բա րե կար գու թյուն նե րի ամե նայն փոր ձա
ռու թյունգիտե լիք նե րով միաս նա ցող և (ի րեն սի րող ամեն քին) միաս նաց նող 
համ ընդգր կուն ու մեկմիաս նա կան և այդ կե՛րպ ը նդ հան րա կան իմաս տու թյան 
փոր ձա ռու թյուն(պատ մա) գի տու թյուն:

Փաս տարկ եր րորդ.
Ան ցյա լի եղե լու թյուն նե րը տե սան վում և իրենց որ պի սու թյան ու նաև որևոր առու-

մով նշա նա կու թյան մեջ հա մա պա տաս խա նա բար ան վան վում ու բնո րոշ վում են ը ստ 
ներ կայի տե սան կյան: Տար բեր ժա մա նակ նե րում ներ կայի տե սան կյու նը կա րող է լի-
նել տար բե րա բար: Տվյալ կոնկ րետ ժա մա նա կում ապ րող ան ձինք ևս իրենց ներ կայի 
կա րի քը կա րող են ը մբռ նել յու րո վի, ուս տի և ան ցյա լի ու նույ նիսկ ժա մա նա կա կից 
եղե լու թյուն նե րին ան դրա դար ձող ներ կայի տե սան կյունն իրեն ցում ձևա վո րել յու րո վի: 
Նախ կի նում ու նաև տվյալ ներ կա յում կյան քի եղե լու թյուն դար ձած իրա դար ձու թյուն-
նե րի̀  ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի ներ կա ժա մա նա կում, կեն սաշ խար հում 
ու մտո լոր տում նշա նա կա լիու թյունն, այս պի սով, կլի նի փո փո խա կան, այլ ոչ̀  
կա յուն ու համ ընդ հա նուր: Փո փո խա կան այդ նշա նա կա լիու թյամբ պայ մա նա վոր-
ված դրանց իմաս տային բա ցա հայ տու թյուն նե րը կլի նեն նույն պես ոչ նույ նա կան: Այս 
պատ ճա ռով պատ մու թյու նը կա րող է գր վել որ պես եղե լու թյուն նե րի̀  ժա մա նա կի ըն-
թաց քում փո փո խա կան և ան հա տա կան յու րո վի տե սա նում ու նշա նա կու թյուն նե րի 
բա ցա հայ տում, հետևա բար այն չի կա րող գո յու թյուն ունե նալ որ պես ժա մա նա կից ու 
ան ձանց տե սա նու թյան ու հաս կաց ման յու րա կեր պու թյու նից իր կախ վա ծու թյու նից ու 
կա պանք վա ծու թյու նից ձեր բա զատ ու այս կերպ` ը նդ հա նուր գոյե րի ը նդ հան րա ցող ու 
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միաս նա ցող տե սա նու թյուն, ը նդ հա նուր ու նույ նո րո շե լի իս կու թյան բա ցա հայ տու թյուն 
և ուրեմն` ը նդ հա նուր ու ստույգ գի տե լիք ու այդ պի սով` գի տու թյուն:

 Պա տաս խան. Պատ մու թյու նը սկզբուն քո րեն գո յա նում է այն ժամ, այն պես 
ու այն չափ, որ ժամ, որ պես ու որ չափ ներ կան իրեն առն չում է ան ցյա լին ևկամ 
ան ցյալն է առն չում իրեն: Ան ցյա լի̀  ներ կային և ներ կայի̀  ան ցյա լին բուն առնչ
վա ծու թյան «ինչ»ն ու «ինչ պես»ը հիմ նում ու որո շար կում է պատ մու թյունն իր 
իս կու թյամբ: Սա կայն, ան ցյա լի̀  ներ կային և ներ կայի̀  ան ցյա լին բուն առնչ վա ծու
թյու նը, որով և կեր պա ցյալ է պատ մու թյան բուն իս կու թյու նը ու դրա նում ներ կա և, 
ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, իմա նա լի է նա խախ նա մու թյան աստ վա ծային իմաս-
տու թյան խոր հուր դը, արդյո՞ք, իր կա պակց վա ծու թյան ու խոր հուր դի նույ նան շա նա-
կու թյամբ է ներ կա յա նում մար դու և հենց պատ մի չի կող մից իրա գործ վող առն չու մի 
մեջ, ուս տի նաև դրա նով կեր պա ցյալ̀  նրա բա նա վոր կամ գրա վոր պատ մու թյու նում:

 Կա րե լի է ամ րա գրել, որ ան ցյա լի ու ներ կայի, ը ստ աստ վա ծային նա խախ նա-
մու թյան, բուն փո խառնչ վա ծու թյան` պատ մի չի հաս կաց մամբ ու մեկ նո րոշ մամբ 
ու ար դեն ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան` փո խառնչ ման հենց ադեկ վա տու թյունն է 
հնա րա վո րում և ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ կե նա գոր ծում 
պատ մու թյունն իր բուն իս կու թյամբ: Ի սկ ան ցյա լի̀  ներ կային և ներ կայի̀  ան ցյա լին 
ոչ-ադեկ վատ փո խառն չու մը պատ մու թյան մեջ կե նա գոր ծում ու նաև ի դերև է հա նում 
ներ կայի, որում նաև նրա ինք նա հաս կաց ման, կա պանք վա ծու թյունն ինք նա կա մու-
թյամբ, ը ստ այդմ` խե ղա թյու րե լով և ան ցյա լը: Այ նինչ̀  պատ մու թյամբ բա ցա հայտ
ման ու փո խանց ման են թա կա ան ցյա լի ու նախ նյաց փոր ձա ռու թյան իմաս տու
թյու նը հղված է ներ կային ու ապա գային` ինք նա կա մու թյան որո գայթ նե րից 
ու կա պանք նե րից ձեր բա զա տու թյան և հենց հոգևոր ազա տու թյան կո չե լով 
մարդ կային ինք նու թյու նը, կյանքն ու մշա կույ թը: Այս պի սով, ան ցյա լի ու ներ կայի, 
ը ստ աստ վա ծային նա խախ նա մու թյան, բուն փո խառնչ վա ծու թյու նը կո չում է ներ կան 
ու ապա գան հոգևոր ազա տու թյան: Սա կայն, ի տար բե րու թյուն Ա ստ ծո̀  «վասն զի 
բա րին է ա կա ցե ալ է առ Աս տու ծոյ, և է ու թիւն Աս տու ծոյ է բա րին…, մարդ ունա կու թե-
ամբ ունի զբա րին»761 և հենց ը նտ րու թյամբ, ուս տի պատ մի չի կող մից ներ կայի ու ան-
ցյա լի փո խառն չու մը նույն պես ունի ը նտ րու թյուն` կա րող է ան ցյա լի փոր ձա ռու թյամբ 
փո խանց վող հոգևոր իմաս տու թյամբ̀  ազա տել, կամ` ինք նա կա մու թյան որո գայթ նե-
րով ու հենց կա պանք նե րով և ը ստ այդմ` նաև ան ցյա լի անիս կու թյամբ̀  կաշ կան դել 
ու կա պան քել մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի նույն ներ կան ու ապա-
գան: Ներ կայի ու ան ցյա լի̀  պատ մի չի փո խառնչ ման «ինչ»-ն ու «ինչ պես»-ը կա րող է 
կա պան քել ինք նա կա մու թյան որո գայթ նե րով ու կա պանք նե րով կամ կա րող է ազա-
տել մարդ կու թյան հոգևոր փոր ձա ռու թյան իմաս տու թյամբ̀  հոգևոր կեն դա նու թյան 
կո չե լով ու կե նա գոր ծե լով «ըն թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» ամեն քի ինք նու թյու նը, 
կյանքն ու մշա կու թաս տեղծ կա րո ղու թյու նը:

761 Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. 
Ս. Արևշատյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1980, էջ 68:
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 Միջ նա դա րա գետ ու նաև պատ մու թյան տե սա բան Մարկ Բլո կը գրում է. «Ան ցյա լի 
չի մա ցու թյու նը ոչ միայն վնա սում է ներ կայի ճա նա չո ղու թյա նը, այլև վտան գում ամե-
նայն փորձ` գոր ծե լու ներ կա յում»762:… »Ան ցյա լի չի մա ցու թյու նը ան խու սա փե լիո րեն 
բե րում է ներ կայի չհաս կաց մա նը: Սա կայն, հի րա վի, նույն քան ապար դյուն են ան ցյա-
լի հաս կաց ման փոր ձե րը, եթե չես պատ կե րաց նում ներ կան»763: Նա պատ մու թյան 
հաս կաց ման խնդրա կար գում հա տուկ նշում է ան ցյա լի մի ջո ցով` ներ կայի հաս կաց-
ման և դրա հետ մեկ տեղ̀  ներ կայով ու հենց կյան քի կեն դա նու թյա նը հա ղորդ ու ըն կալ 
դառնա լով` ան ցյա լի հաս կաց մանն ունակ լի նե լու մա սին764: Քան զի «կեն դա նու թյան 
ըն կալ ման ունա կու թյու նը իս կո րեն գլ խա վոր որակն է պատ մի չի»765: Հարկ է, սա կայն, 
ամ րա գրել, որ մարդ կու թյան կյան քում ու տեքս տա մշա կու թային ավան դու թյու նում 
նախ կի նում ու նաև այժմ և՛ ներ կան ու նրա մի ջո ցով` ան ցյա լը, և՛ ան ցյա լը ու նրա մի-
ջո ցով` ներ կան իրա պես հաս կաց վել են և հենց սկզբուն քո րեն հնա րա վոր է հաս կա-
նալ ոչ միշտ իս կու թյամբ, այլև անիս կու թյամբ: Աշ խար հի գո յու թյան, որում և̀  կյան քի և 
ար դեն դրա նում` հենց նաև մարդ կու թյան կյան քի ժա մա նակ նե րի̀  ան ցյա լի, ներ կայի 
ու ապա գայի փո խառնչ վա ծու թյան ու դրան ադեկ վատ` հե ղի նա կային փո խառնչ ման 
կա ռուց ված քով փոխ հաս կա ցու մը իրա գործ վել են կյան քի իրո ղու թյուն նե րով ճշմարտ-
վող կամ ժխտվող տար բեր սկզբունք նե րով, իդե ա նե րով ու ամ բող ջա կան հայե ցա-
կար գե րով: Պատ մու թյուն ներ ուսում նա սի րե լիս` է ա կան է սկզբուն քո րեն հար ցա դրել 
ու բա ցա հայ տել, թե կյան քի եղե լու թյուն նե րով ճշմարտ վող կամ գու ցե ժխտվող ինչ պի-
սի մտա հայեց մամբ է դրան ցում հաս կաց վում ներ կան և նրա մի ջո ցով` ան ցյա լը կամ 
հենց ան ցյա լը և նրա մի ջո ցով` ներ կան: 

Ինչ պի սի՞ն է ան ցյա լի ու ներ կայի փո խառնչ ման իս կու թյու նը Մով սես Խո րե նա ցու 
պատ մու թյու նում և ը ստ այդմ` «ի՞նչ» ու «ինչ պի սի՞ ինչ» է ներ կա յա նում նրա պատ մու-
թյու նը̀  սկզբուն քո րեն կազ մա կերպ ված ուղ ղորդ վա ծու թյամբ ու հետևո ղա կա նու թյամբ 
իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի, որում և̀  իմաս տու թյան խոր հուր դի հե տա մուտ ու բա ցո-
րո շող գի տությո՞ւն, թե՞ սոսկ մարդ կային ինք նա կամ հո րին վածք̀  ճշմար տա պա տու մի 
ու ստա պա տու մի խառն բո վան դա կու թյամբ: Մե նա գրու թյամբ ներ կա յաց վող ուսում-
նա սի րու թյու նից եզ րա կաց նե լով` կա րե լի է ամ րա գրել, որ Խո րե նա ցու պատ մու թյու նը 
իմաս տուն մտա հայե ցո ղու թյամբ̀  «ոչ ինչ կա մաց մտա ծա կան և ոչ ինչ ան պատ շաճ  
ի սմա յօ րի նե լով բան…»766, իրեն առ ձեռն ու նաև մատ չե լի աղ բյուր նե րից իր բուն 
պատ մե լի քի քննա-հաս կաց մամբ ու մեկ նո րոշ մամբ̀  հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու 
մշա կույ թի իս կու թյուն, որում և̀  ը ստ սկզբուն քային դի տա վո րու թյան` բա րե կար գու-
թյան հնա րա վո րու թյուն, ան հրա ժեշ տու թյուն ու նախ ընտ րե լիու թյուն, ուս տի և̀  ներ կա-
յում ու նաև ապա գա յում «ինչ» ու «ինչ պես» անե լի քի խոր հուրդ բա ցո րո շող պատ մու-

762 Блок М., Апология истории, М., 1986, с. 25.
763 Նույն տեղում, էջ 27:
764 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 23-29:
765 Նույն տեղում, էջ 27:
766 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 57:
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թյուն է: Ի նչ պե՞ս է հնա րա վոր դար ձել նրա եր կում այդ կերպ պատ մու թյան հյու սու մը: 
Ի նչ պի սի՞ մտա հայեց մամբ է նրա եր կում իրա գործ վել ներ կայի ու ան ցյա լի փո խառն-
չու մը, որով և կյան քի կոչ վել ու հյուս վել պատ մու թյան բուն կոչ մամբ ու ը ստ այդմ` 
իս կու թյամբ ու հենց նախ ընտ րե լի գո յու թյամբ հնա րա վոր դար ձող̀  մարդ կու թյան և 
կոնկ րե տո րեն` հայոց կյան քի ժա մա նակ նե րի (ան ցյա լի, ներ կայի ու ապա գայի) ու այդ-
կերպ` հայոց ազ գի սե րունդ նե րի հոգևոր միա բա նու թյու նը, ինչ պես նաև նույն այդ կա-
ռուց ված քով իր հնա րա վո րու թյան մեջ տե սա նե լի̀  մարդ կանց ազ գե րի հոգևոր փոխ-
միա բա նու թյունը:

 Մարդ կային ու կոնկ րե տո րեն` հայոց կյան քի ան ցյա լի ու ներ կայի եղե լու թյուն նե-
րի ուսում նա սի րու թյամբ Պատ մա հո րը հա ջող վում է հյու սել մի պատ մու թյուն, որում 
իրա գործ վում է հայոց ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի իս կու թյու նը հայ տող 
իմաս տի ու իմաս տու թյան խոր հուր դի ինք նա հաս կա ցում, որում և̀  նախ ընտ րե լի կա-
տա րե լա գոր ծու թյան ու բա րե կար գու թյան առու մով հիմ նախնդիր նե րի բա ցա հայ-
տում և նախ նյաց կող մից դրանց ի պա տաս խան` ադեկ վատ անե լիք-լու ծում նե րի կամ  
ոչ-ադեկ վատ գոր ծու նե ու թյան ներ կա յա ցում: Եվ այդ կն շա նա կի, որ նրա եր կը սոսկ 
էմ պի րիկ պատ մու թյուն չէ, այլ նրա նում ներ կա է որո շա կի հոգևոր տե սա նու թյուն ու 
հաս կա ցում պատ մու թյան որ պես այդ պի սին` ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի գո յու թյան, 
պատ մու թյան բուն իդե այի, իմա նա լի կո չու մի և ը ստ այդմ` նրա իս կու թյան կա տա րու-
մի: Եվ հարկ է նշել, որ ան ցյա լի ու իր ներ կայի փո խառնչ վա ծու թյան բուն իս կու թյան 
ու խոր հուր դի, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա կան եր-
կում հյուս վող ադեկ վատ ու նույ նան շա նակ մեկ նո րո շումն ամենևին էլ պար զու նակ 
բան չէ: Իր եր կի տար բեր մա սե րում ուղ ղա կի ու եր բեմն նաև անուղ ղա կի ակ նար կով 
և ապա` «Ողբ»-ում միա բե րե լով` նա բա ցո րոշ նաև հայտ նում է իր ներ կայի հոգևոր 
տկա րու թյուն նե րի ու ան կու մի, մարդ կանց ան հոգևոր ու ան բա րի վարք ու բար քի մա-
սին: Ի սկ մարդ կային կյան քի ան ցյա լի ու ներ կայի եղե լու թյուն նե րում` հոգևոր ու բա-
րո յա կան ան կումն աղա վա ղում, հնա րա վո րում ու հա րա ճուն ծա վա լում է ամե նայ նի̀  
ը ստ իր կոչ ման գո յու թյու նը հա կա դարձ և հենց ան նույ նո րեն «ճա նա չող» մտա ծո-
ղու թյուն` իս կու թյու նը որ պես անիս կու թյուն և անիս կու թյու նը որ պես թե իս կու թյուն, 
բա րին որ պես ան բա րի և ան բա րին որ պես թե բա րի, իմաս տա լի ցը որ պես անի մաս-
տա լից և անի մաս տա լի ցը որ պես թե իմաս տա լից և այլն: Հոգևոր ու բա րո յա կան ան-
կման ժա մա նա կում ան հոգևոր ու ան բա րո ինք նու թյամբ ու կեն սա կեր պով ապ րող 
ան ձանց դժ վա րին ու նաև ան հնար է դառնում ան ցյա լում և ներ կա յում իրե րի կա ցու-
թյան հաս կա ցու մը, «աշ խար հում - մարդ կային կե ցո ղու թյու նում»̀  ինք նու թյու նում, կեն-
սա կեր պում ու մշա կույ թում հոգևոր առա վե լու թյուն նե րի ու տկա րու թյուն նե րի, կա րիք-
նե րի ու անե լի քային հիմ նախնդիր նե րի ստույգ ինք նա հաս կա ցումն ու նույ նո րո շու մը 
(ի դեն տի ֆի կա ցու մը) որ պես այդ պի սին: Կր քե րով ու ցան կու թյուն նե րով կա պանք ված 
միտքն ամե նայ նը տե սա նում ու ըն կա լում և իր անե լիք է սահ մա նում` առաջ նորդ վե լով 
եսա կենտ րոն ու ինք նա հաճ, մարմ նա կան ու ան հոգևոր այլևայլ ազ դակ նե րով խե ղա-
թյուր ված «շահ »ե րով և ան զոր է ճա նա չել մարդ կային ինք նու թյան, կեն սա կեր պի ու 
մշա կույ թի իմաս տու թյան ու բա րե կար գու թյան, հոգևոր ազա տու թյան ու Ա ստ ծո հետ 
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միու թյան նա խա կոչ վա ծու թյու նը, իմա ցյալ կո չումն ու բուն ար ժա նի քը, և տե սա նել այն 
որ պես ան հրա ժեշ տու թյուն ու նախ ընտ րե լիու թյուն ոչ միայն իր ու յու րային նե րի, այլ̀  
հենց ամեն քի հա մար: Ար դարև, կր քե րով կա պանք ված միտ քը ևս կա րող է առօ րյա-
յում կամ եր կե րում և հենց պատ մու թյու նում ար տա հայտ վել մարդ կային ինք նու թյան, 
կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի ինք նա հաս կաց ման ու «ա նե լիք»-ային հիմ նախնդիր նե րի 
մա սին, և, սա կայն, ինք նա կամ պատ մա հո րին ված քով, այլ ոչ̀  իս կու թյան ու իմաս տու-
թյան նպա տա կա մետ հայե ցո ղու թյամբ ու պատ մա գի տու թյամբ: 

Խո րե նա ցու եր կում պատ մու թյանն առա ջադրված խնդիր նե րը հայոց կյան քում ու 
տեքս տա մշա կույ թում, ը ստ է ու թյան, ը նդ հան րա պես` պատ մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` 
հայոց պատ մու թյու նը մարդ կային և հենց հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի 
նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի, որում և̀  իմաս տու թյան խոր հուր-
դի բա ցո րոշ մանն ուղ ղոր դե լով ու կա տա րե լա գոր ծե լով, պատ մու թյան որ պես այդ պի-
սին գո յու թյու նը վե րա կար գում է նո րո վի̀  բուն գի տա կան կո չու մի և ը ստ այդմ` դի-
տա վո րու թյան, կեր պա րա նման ու կա տա րու մի իս կու թյամբ: Ը նդ որում, պատ մա կան 
մտքի ու մշա կույ թի ավան դու թյու նում պատ մու թյանն առա ջադրված այդ խնդիր ներն 
առան ձին-առան ձին` աշ խա տու թյու նում իրենց ոչ այդ կերպ ներ կար գա վոր հետևո ղա-
կա նու թյամբ ու մեկ-միաս նա կա նու թյամբ, իմաս տա սի րա կան ու աստ վա ծա բա նա կան 
հիմ քե րի ու նաև իմպ լի կա ցիա նե րի եր բեմն` բա ցան շա նակ ու եր բեմն` նե րան շա նակ 
ներ կա յու թյամբ, սկզբուն քային տե սա կե տից, այլ ոչ կոնկ րետ կեր պա վոր ման առու-
մով, նո րա հայտ չեն: Դրանք եղել են նաև ան ցյա լում, տե սա կա նում ու գործ նա կա նում 
ունե նա լով նաև տար բեր վող հաս կա ցում ներ, ը նդ գր կում ներ, աս պեկտ ներ, լու ծում ներ̀  
սկզբուն քո րեն վե րա բե րել և վե րա բե րում են բո լոր ազ գե րին, պատ մա կան և այժ մյան 
քա ղա քակրթու թյուն նե րին ը նդ հան րա պես, այ սինքն` բնույ թով ունի վեր սալ են: Պետք 
է նկա տի ունե նալ նաև այն, որ այդ խնդիր ներն իրենց սկզբուն քային ունի վեր սա լու-
թյամբ և, ան շուշտ, կոնկ րետ կեր պա վո րում նե րի առանձ նա հատ կու թյամբ ևս` է ա-
պես սահ ման վում են հոգևոր որո շա կի հայե ցո ղու թյամբ ու դի տան կյամբ տե սա նե լի 
ներ կայի կա րի քով, և խնդիր նե րի եր բեմն` պարզ ու ակ ներև և եր բեմն` խոր քային ու 
քննա-հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման ձգ տող խորհր դա ծու թյամբ իմա նա լի ունի վեր սա-
լու թյունն ու ոչ-ժա մա նա կըն թաց կամ ժա մա նա կին են թա կա հա րա հո սու թյունն ու ան-
ցո ղի կու թյու նը ար դեն ի հայտ է բե րում դրանց հոգևոր բնույ թը:

 Հե տա զո տո ղին կա րող է եր բեմն թվալ, թե մարդ կանց` ան ձանց և ազ գե րի, ինք նու-
թյան ու կյան քի ներ կայի կա րիքն է, որ սոս կա կա նո րեն հենց իրե նով ձևա կեր պում 
է բա ցու թյունն ու ուղ ղորդ ված որո նու մը, հե տաքրք րու թյու նը աշ խար հի ու մարդ կանց 
կյան քի մաս կամ հատ ված ներ կա յաց նող ու նաև ամ բող ջու թյուն կազ մող եղե լու թյուն-
նե րի նկատ մամբ, որ և որ պես իս կու թյուն հայ տող իմաստ հաս կաց վե լով ու մեկ նո րոշ-
մամբ աս ման բեր վե լով` հյուս վում է որ պես գրա վոր և-կամ բա նա վոր պատ մու թյուն: 
Մշա կույ թի պատ մու թյան մեջ բազ մա թիվ են եղել պատ մա գրու թյուն ներ, որ թվում է 
թե սկզբուն քո րեն պայ մա նա վոր ված են եղել «ներ կայի կա րի քով»:
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 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ պատ մա բա նի, իսկ դա կն շա նա կի նաև հաս կաց-
ման ձգ տող յու րա քան չյուր ըն թեր ցո ղի և ուսում նա սե րի̀  ներ կայով պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը 
բնո րոշ վել է այլ գոր ծոն ներ ար տա հայ տող հաս կա ցու թյուն նե րով ևս: Ա. Գուրևիչն այս առի թով 
գրում է. «Պատ մա բա նը հան դես է գա լիս որ պես միջ նորդ ան ցյա լի մարդ կանց և իր ժա մա նա կա-
կից նե րի միջև. իր մշա կույ թի անու նից նա փոր ձում է երկ խո սու թյուն հյու սել այլ ժա մա նա կի մշա-
կույ թի հետ: Հար ցե րը, որոնք պատ մա բանն առա ջա դրում է ան ցյա լի մարդ կանց, թե լադրված են 
այժ մե ա կա նու թյամբ, իր հե տաքրք րու թյուն նե րով և պրոբ լեմ նե րով (ընդգծու մը̀  Ռ. Ք.), քան-
զի այն, ին չի մա սին պատ մա բա նը հարց նում է և հենց միայն կա րող է հարց նել ան ցյա լի մարդ-
կանց, թե լադրվում է իր մշա կույ թով և աշ խար հայե ցո ղու թյամբ»767: Մ. Բլո կի միտքն առ այն, թե` 
«պատ մա կան ֆե նո մե նը եր բեք չի կա րող բա ցատր վել իր ժա մա նա կից դուրս»768 և, որ պես այդ 
հաս տա տա գրող վկա յու թյուն, իր պատ մա տե սա կան աշ խա տու թյու նում մեջ բե րե լով արա բա կան 
ասաց ված քը, թե` «մար դիկ առա վե լա պես նմա նյալ են իրենց ժա մա նա կին, քան իրենց հայ րե-
րին»769, ը ստ է ու թյան, չան տե սե լով ան ցյա լի ուսում նա սի րու թյան խնդրին ներգ րավ ված ըն թեր-
ցո ղի ու հենց հե տա զո տո ղի մաս նակ ցու թյու նը բա ցա հայտ վող իս կու թյանն ու իմաս տին, ան-
հրա ժեշ տո րեն ու նույ նո րեն նրան ևս ան դրա դար ձող իմաստ կա րող է նե րա ռել աս վա ծում, ը ստ 
որի̀  պատ մա հե տա զո տո ղի նե րաշ խար հում ու հայե ցո ղու թյու նում նույն պես ներ կա է առնչ վա-
ծու թյուն իր ժա մա նա կին:

 Ներ կայի տե սա դաշ տով ան ցյա լին ան դրա դար ձի այս իրո ղու թյունն ու առա ջա ցող հար ցե րը 
հա տուկ կարևո րում և բո վան դակ խնդրա կար գի լուծ մանն է ան դրա դառնում նաև Հ.-Գ. Գա դա մե րը 
փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի իր հիմ նա րար աշ խա տու թյու նում: Ը ստ նրա, «Տեքս տի իմաս տը 
միշտ որոշ վում է նաև պատ մա կան իրա դրու թյամբ, որում գտնվում է մեկ նա բա նո ղը…»770: Հարկ է 
նկա տի ունե նալ, որ հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյու նում միշտ կա րող են ներ կա լի նել և սկզբուն-
քո րեն իսկ ներ կա են հաս կա ցու մը պայ մա նա վո րող գոր ծոն ներ: Հաս կաց ման ձգ տող անձն իր 
հաս կաց ման մեջ պայ մա նա վոր ված է այն ժա մա նա կով ու ար դիա կա նու թյամբ, այն դա րաշրջա նի 
առանձ նա հատ կու թյամբ, որում ապ րում է, և հաս կաց ման կեր պի ու բո վան դա կու թյան մեջ հնա-
րա վոր ու ներ գոր ծուն այդ ազ դե ցու թյու նը բա ցա ռել և չգո յու թյան կան խա դրույ թով վե րա բե րել չի 
կա րե լի̀  բուն հաս կաց ման ֆե նո մե նը, ինչ պես նաև հաս կաց վող բո վան դա կու թյու նը քննե լիս771: 
Գա դա մե րը նույն պես, ինչ պես և Գուրևի չը, ըն թեր ցող ու հաս կաց ման ձգ տող ան ձի և ուրեմն` նաև 
պատ մա բա նի̀  իր ներ կայով պայ մա նա վոր վա ծու թյան մա սին խո սե լիս, նկա տի ունի «հե տաքրք րու-
թյան» հաս կա ցու թյամբ ար տա հայտ վող դիր քո րո շու մը̀  իր պատ մա կա նո րեն պայ մա նա վոր վա ծու-
թյամբ հան դերձ: Մեկ այլ աշ խա տու թյան մեջ ար դեն առիթ եմ ունե ցել ասե լու, որ, ը ստ Գա դա մե րի, 
տեքս տով և ան շուշտ նաև պատ մա կան տեքս տով ըն թեր ցող ժա մա նա կա կից նե րին ու սե րունդ նե-
րին հղված ասե լի քը իր այդ իսկ հղվա ծու թյամբ, կար ծես, «հան դի պում» է ըն թեր ցո ղի ժա մա նա-
կին հա տուկ` «հե տաքրք րու թյամբ» կողմ նո րոշ վա ծու թյա նը և «աս վա ծի իմաս տով մեր ազդ վա ծու-
թյուն»772 իրա գոր ծե լով, և ուրեմն` «դիպ չե լով», ուշա դրու թյուն է գրա վում: «Սա կայն «դիպ չե լը» 
հաս կաց ման իրա դրու թյա նը մաս նա կից` «հե տաքրք րու թյուն» ան վան վող ու ըն կա լու նա կու թյու նը 
կազ մա կեր պող գոր ծո նին` լիո վին չի ար տա հայ տում աս վա ծի կարևո րու թյու նը և դրա կան նշա նա-
կա լիու թյու նը սե րունդ նե րի ու նրանց ժա մա նակ նե րի նկատ մամբ: «Հե տաքրք րու թյու նը» կա րող է 

767 Гуревич А. Я., Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства, М., 1990, с. 9
768 Блок М., Апология истории, М., 1986, с. 22.
769 Նույն տեղում, էջ 23:
770 Гадамер Х.- Г., Истина и метод, М., 1988, с. 512-515.
771 Այս մասին տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, 
Եր., 2006, էջ 102:
772 Гадамер Г. Г., Эстетика и герменевтика - Актуальность прекрасного, М., 1991, с. 262.
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կազ մա կերպ ված լի նել նաև ոչ է ա կան, պա տա հա կան պա րա գա նե րի հի ման վրա, և այդ դեպ քում 
հաս կաց ման ձգ տո ղի ազդ վա ծու թյու նը աս վա ծով չի լի նի է ա կան իրա դար ձու թյուն նրա հա մար: 
Ա սե լիքն ուշա գրավ ու դի պուկ է, որ պես դրա կան` իս կա պես կարևոր, երբ պի տա նի է ժա մա նա-
կի և ան ձի կա րի քին և այս պես` օգ տա կար: Կա րի քով որ պես «ար թուն» և որոն ման դուրս եկած 
խո հուն միտքն է «ուշք» դարձ նում և նկա տում նշա նա կա լի ու օգ տա կար իմաս տը: Գա դա մե րի 
«հե տաքրք րու թյուն» հաս կա ցու թյու նը հաս կաց ման ձգ տո ղի ան կեղծ ու է ա կան բնու թա գիր է ար-
տա հայ տում, երբ հիմն վում է կա րի քի իրո ղու թյան վրա: Ան ցյալ ժա մա նակ նե րից հենց այս պի սի 
արժևո րող ըն կա լո ղա կա նու թյանն է ուղղ ված ավան դու թյու նը, նրա նում աս վա ծը773:

 Սա կայն, արդյո՞ք «ներ կայի կա րիքն» է ճշմա րիտ ու ինք նա գոյ այն հեն քը, որ և 
հիմ նում ու կազ մա կեր պում է իս կա կան «պատ մու թյան կա րի քը», թե` այն իր հեր թին 
կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել մեկ այլ բա նով` չլի նե լով ինք նա գոյ և իրե նում նույ նա-
կան: Այս հարցն ուղ ղա կիո րեն առնչ վում է պատ մա գի տու թյան եր րորդ ապո րիային, և 
աստ հնա րա վո րու թյուն ունենք դրա նում բո վան դա կյալ հար ցա դրու թյան առն չու թյամբ 
հաս կա նալ Խո րե նա ցու լուծ ման ճշմար տա ցիու թյու նը, ը ստ հու մա նի տար և-կամ սո-
ցիա լա կան գի տու թյան ու հենց պատ մա գի տու թյան քրիս տո նե ա կան իդե այի:

 Մարդ կանց կյան քի ու մշա կույ թի պատ մու թյան յու րա քան չյուր ներ կա յում` այս տեղ 
և հի մա է ա կան խնդիրն այն է, թե` ի՞նչն է հաս կաց վում որ պես տվյալ ներ կայի կա րիք: 
Ի հար կե, կա րի քով, իսկ ավե լի ճշգ րիտ` կա րի քի հաս կաց մամբ, կազ մա կերպ վում 
է ներ կայի տե սա դաշտ` եղե լու թյուն նե րի ճշմա րիտ ու նշա նա կա լի իմաս տի և հենց 
պատ մու թյան իս կու թյան որո նու մի: Սա կայն, տվյալ ժա մա նա կի ներ կա յում կա րի-
քը կա րող է հաս կաց վել բազ մայլ որ պի սու թյամբ, կախ ված այն բա նից, թե ինչ պես է 
իրա գործ վում հաս կա ցու մը: Հաս կաց ման ձգ տող ան ձի և ուրեմն` նաև պատ մա բա-
նի̀  ոչ միայն ան ցյա լով, այլև ներ կայով պայ մա նա վոր ված լի նե լու ֆե նո մե նի առն չու-
թյամբ մեջ բեր վող տե սա կետ նե րի հետ մեկ տեղ̀  հարկ է ամ րա գրել, որ մարդ կային ու 
ազ գային` մշա կույ թով կա տա րե լա գործ վող ինք նու թյան ու կյան քի հա մար տվյալ ներ-
կայի է ա կա նո րեն նշա նա կա լի, այլ ոչ̀  կեղծ, կա մա յա ծին ու պատ րան քային, ինք նա կա-
մու թյամբ ու թվա ցյա լու թյամբ̀  կար ծե ցյալ, վե րոն շյալ պրոբ լեմ ներն ու հե տաքրք րու-
թյուն նե րը̀  որ պես կա րի քով պայ մա նա վոր ված, և հենց ին քը̀  այդ կա րի քը, որ պես այդ-
պի սին նկատ վում, նկա րագր վում ու բնո րոշ վում են ար դեն իսկ որո շա կի տե սա դաշ
տում: Այդ ի՞նչ տե սա դաշ տի մա սին է խոս քը: Հոգևոր սկզբուն քով կազ մա կերպ
ված հայե ցո ղա կան տե սա դաշ տում է նկատ վում, հաս կաց վում ու մեկ նո ղա բար 
բա ցո րոշ վում կա րի քը, և պատ մու թյու նը, որ պես ժա մա նակ նե րի̀  ի բա րին կար
գա վո րու թյուն, հյուս վում է ը ստ այդ սկզբուն քի: Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ աս վա ծը:

 Ներ կայի կա րի քը, ը ստ հոգևոր սկզբուն քի, ձգ տե լով հաս կա նալ ու հենց հաս կա-
նա լով ճշմար տու թյամբ, մար դը կա րիք ու ձգ տում ունի̀  հաս կա նալ, թե ինչ է ասում 
այդ մա սին մարդ կու թյան փոր ձա ռու թյու նը̀  պատ մու թյու նը: Եվ «ներ կայի կա րի քի» 
ու, ը նդ հան րա պես, «սկզբուն քո րեն կա րի քի», այդ կերպ` ը ստ հոգևոր սկզբուն քի, 

773 Այս մասին տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմե նևտիկան, 
Եր., 2006, էջ 117-118:
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քննա հաս կաց մամբ ու մեկ նո րոշ մամբ ժա մա նակ նե րի (ան ցյալ, ներ կա և ապա գա) 
բուն ու իրա կան փո խառնչ վա ծու թյու նը, ը ստ մարդ կային կա րո ղու թյան, ադեկ վա տո-
րեն բա ցո րոշ վում է պատ մի չի կող մից իրա գործ վող փո խառնչ ման մեջ և ժա մա նակ-
նե րի փոխ կա պակց մամբ ու ներ կար գա վոր մամբ իսկ` հյուս վում պատ մու թյու նը: Ի սկ 
«ներ կայի կա րի քի» իս կո րեն հաս կաց մա նը հիմ նա ցյալ «պատ մու թյան կա րիքն» 
ար դեն իրե նով պայ մա նա վո րում ու կազ մա կեր պում է այդ կա րի քին ադեկ վատ` մարդ-
կային բա նա կան հո գու ու մտքի բա ցու թյուն ու որո նում և իս կու թյուն հայ տող այդ 
իմաստ նե րի որոն մանն ըն ձե ռում ու սահ մա նա դրում իմաս տային տե սա հո րի զոն:

 Նախ նա կա նո րեն` մարդ կային կար ծի քին ան ցյալն ըն կալ վում է որ պես մարդ կային 
եղե լու թյուն նե րի խռ նի խուռն լե ցուն ամ բար տա կի պա րու նա կու թյուն և այդ կերպ թյու-
րըմբռն մամբ̀  նրա անիս կու թյունն ըն կալ վում որ պես թե իս կու թյան բա ցա հայ տում: 
Ի սկ հոգևոր կա րի քով ճշմար տյալ «պատ մու թյան կա րի քը» իրեն ադեկ վատ 
մտքի բա ցու թյուն ու որո նում է կազ մա կեր պում և իմաս տային տե սա դաշտ ըն
ձե ռում «ան ցյա լի» նկատ մամբ: Այս կերպ` «ան ցյա լը» ներ կա յա նում է որ պես 
մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի̀  առ իմաս տու թյուն ու բա րե
կար գու թյուն մարդ կու թյան փոր ձա ռու թյուն: Եվ հոգևոր կա րի քով ճշմար տյալ 
«պատ մու թյան կա րի քը» ոչ թե կար ծի քին «տե սա դրում» է ան ցյա լի անիս կու թյուն, այլ̀  
ար դեն մտքին, ը ստ իր կոչ ման, հա սու լի նել է հնա րա վո րում իրո ղու թյուն նե րի իս կու-
թյուն հայ տող և հոգևոր կա րի քը «լ ցու ցա նող» զո րու թյամբ «տեսն վող» ու նույ նո րոշ-
վող իմաստ ու իմաս տու թյան խոր հուրդ: 

Իսկ այդ ի՞նչ «հոգևոր սկզբուն քով կազ մա կերպ ված հայե ցո ղա կան տե սա
դաշ տի» և-կամ «իս կո րեն հաս կաց ման» մա սին է խոս քը: Ի նչ պես և աս վեց, Մով սես 
Խո րե նա ցու աշ խա տութ յու նում ներ կա է պատ մա գի տա կան և հենց քրիս տո նե ա կան 
պատ մա գի տու թյան կուռ հայե ցա կարգ: Եվ տեքս տից իրեն դի մող ավան դու թյու նից 
(предание)` իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րի հաս կաց ման, որով նաև ինք նա հաս կաց ման 
ձգ տող իր ժա մա նա կա կից նե րի ու մարդ կանց սե րունդ նե րի հո գուն ու մտքին` Պատ-
մա հոր ան ձը, նշա նա կա լի ու պատ մե լու ար ժա նի եղե լու թյուն նե րի իս կու թյու նը հո ժա-
րա կամ հո գա ծու թյամբ գրով դրոշ մե լու և պատ մե լու «փոյթ ան ձին կա լող» նրա հանձ-
նա ռու թյունն ու գոր ծը ներ կա յա նում է որ պես Քրիս տո սի աստ վա ծային իմաս տու թյան 
ուսու ցա նու թյան ուղ ղորդ վա ծու թյամբ (ին տեն ցիայով) կազ մա կերպ ված բա նա կան հո-
գու իմա ցա կա նու թյան բա ցու թյուն, հոգևոր տե սա նու թյուն ու տե սա դաշտ` հայոց 
ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի հիմ նո րոշ ու հենց հոգևոր ը նդ հա նուր ու համ ընդգր
կուն կա րի քի իս կո րեն հաս կաց ման, ապա և̀  մարդ կային եղե լու թյուն նե րում այդ կա-
րի քին ադեկ վատ և նույն պես հոգևոր պա տաս խան-իմաստ նե րի հաս կաց ման ու մեկ նո-
ղա բար բա ցո րոշ ման: Ը նդ որում, Խո րե նա ցու եր կում քրիս տո նե ա կան հոգևոր հայե ցո-
ղա կար գով մարդ կային ու հենց հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի ոչ միայն ան
հրա ժեշտ, այլև նախ ընտ րե լի կա րիք ներն են հաս կաց վում ու նույ նո րոշ վում իրենց 
իս կը հոգևոր և ունի վե սալ որ պի սու թյամբ: Եվ նույն քրիս տո նե ա կան հոգևոր հայե-
ցո ղա կար գով ոչ միայն կա րիք նե րը, այլև պա տաս խան-իմաստ ներն են որոն վում ու բա-
ցո րոշ վում իրենց հոգևոր ու ը նդ հա նուր որ պի սու թյամբ: Նկա տենք նաև, որ Պատ մա հոր 
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քրիս տո նե ա կան հոգևոր հայե ցո ղու թյան և հենց պատ մա դի տա վո րու թյան բա ցու թյա նը̀  
ան կեղ ծո րեն հա մա բա ցու թյամբ, սի րուն ու փա փա գին` ի խո րոց սր տի նույ նա խոր հուրդ 
սի րով ու փա փա գով, մտքին` հա մա խո հու թյամբ կազ մա կերպ ված «ըն թեր ցող» քրիս տո-
նե ա կան հա մա հայե ցող ու նաև կեն սա կերպ ապ րող ին տեն ցիո նա լու թյա նը նրա եր կում 
պատմ ված իմաստ նե րը «տեսն վում» ու իմա նա լի են դառնում որ պես ներ կայի կա րիք-
նե րի հա մար սկզբուն քո րեն ուսա նե լի, ին չը բխում է հոգևոր կա րիք նե րի և խնդիր նե-
րի̀  իրենց հիմ նային դրված քում ան ժա մա նա կային, ունի վեր սալ բնույ թից: Եվ ինչ պես 
ար դեն աս վել է, քրիս տո նե ա կան առա քի նու թյուն նե րով կար գա վոր հոգևո րու
թյամբ բաց ված ըն թեր ցո ղու թյու նը դե պի պատմ ված իմաստն ու իմաս տու թյան 
խոր հուրդն է ուղ ղորդ ված ուսա նե լիի սպա սու մով, տե սա նու մով ու ըն կա լու մով, 
և այդ դեպ քում է «աս վա ծը» յու րա քան չյուր ժա մա նա կի, ինչ պես նաև մեզ հա
մար` վար դա պե տու թյունու սու ցո ղու թյուն և մենք` ուսում նա սեր: «Պատ մու թիւն 
Հայոց»-ում Պատ մա հոր քրիս տո նե ա կան հայե ցո ղու թյամբ, որում ար դեն նաև գի
տա ցյալ պատ մա հայե ցո ղու թյամբ մարդ կային ու հենց հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու 
մշա կույ թի̀  որ պես ան հրա ժեշտ ու նաև նախ ընտ րե լի իմա նա լի կա րիք նե րը և պա տաս-
խան-իմաստ նե րը որոն վե լով ու մեկ նո ղա բար բա ցա հայտ վե լով որ պես հենց հոգևոր` 
ներ կա յա նում են մարդ կային ինք նու թյու նը, կյանքն ու մշա կույ թը իրենց հո գե
մարմ նա վոր բնու թյան ու ներ կար գա վո րու թյան մեջ զո րաց նող ու կա յաց նող 
և այդ կերպ` հո գե կե ցույց ու կե նա րար ը նդ հա նուր իմաս տու թյան խոր հուրդ իր 
պատ մե լի քում բո վան դա կող պատ մու թյունգի տու թյուն` պատ մա գի տու թյուն:

 Փաս տարկ չոր րորդ.
 Պատ մու թյան մեջ եղե լու թյուն նե րը, դրանց պատ ճառնե րը և «ինչ պես» գո յու թյու-

նը (ե ղե լա կա նա ցու մը) պատմ վում են և իմաստ նե րը բա ցա հայտ վում` ը ստ պատ մու
մի կամ պատ մա հյուս ման կեր պի առանձ նա հատ կու թյան, որը պայ մա նա վոր ված 
է պատ մի չի յու րո վի հե տաքրք րու թյամբ, ինչ պես նաև եղե լու թյուն նե րը պատ մու թյան 
մեջ ը նդ գր կե լու ը նտ րու թյամբ, որևէ կերպ` հան գա մա նա լից կամ կար ճա ռոտ շա րա-
դրան քով ներ կա յաց նե լու, արժևո րող կամ անար ժեք եզ րա կաց նող ար ժե քային կողմ-
նո րո շու մով, որն իր հեր թին կա րող է լի նել զա նա զա նա կերպ և փո փո խա կան: Պատ-
մու մի եղա նա կը մաս նա կից է պատ մու թյան կա յաց մա նը և պատ մու մի փո փո խա կան 
ու զա նա զա նա կերպ լի նե լու թյամբ̀  պատ մու թյու նը և նրա նում պատմ վո ղը իմա նա լի է 
դառնում նույն պես փո փո խա կան ու զա նա զա նա կերպ և, այդ պի սով, մաս նա վոր, անո-
րոշ ու ան ստույգ գի տե լիք, այլ ոչ̀  ը նդ հան րա կան, նույ նո րո շե լի ու կրկ նո րո շե լի, ստույգ 
ու ան սխալ գի տե լիք, ին չով և ժխտվում է պատ մու թյան որ պես գի տու թյուն գո յու թյու նը:

 Պա տաս խան. Մե նա գրու թյու նում չոր րորդ ապո րիայի պա տաս խա նը որո շա կիո-
րեն ար տա հայտ վել է «Պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կը…» են թա վեր նա գրի 
շա րա դրան քում: Ա ստ` ան հրա ժեշտ է, որ պես չոր րորդ ապո րիայի հար ցա դրու թյան 
պա տաս խան, ի հա վե լումն ար դեն ասա ցյա լի̀  մեկ նո րոշ մամբ հան դերձ ներ կա յաց նել 
միա բե րող եզ րա կա ցու թյուն:
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 Մով սես Խո րե նա ցու եր կում պատ մու մի կեր պը անձ նա հաճ ու կա մա յա ծին ը նտ րու-
թյամբ չէ: Նկա տե լի է եղե լու թյուն նե րի իմաս տա-հայեց ման, որոն ցով և ամ բող ջա ցող 
պատ մա-հայեց ման ուղ ղորդ վա ծու թյուն, որ պես պատ մար ժան ը նտ րու թյան, պատ-
ճառնե րով, հետևանք նե րով ու հնա րա վոր նշա նա կա լիու թյամբ հան դերձ հաս կաց-
ման ու մեկ նո րո շող պատ մու մի կամ պատ մո ղա կա նու թյան յու րո վի գի տե ցում ու 
հայե ցա կարգ և, սա կայն, ոչ կա մա յա ծին ու ինք նա կամ ը նտ րու թյուն: «Ոչ ինչ կա մաց 
մտա ծա կան և ոչ ինչ ան պատ շաճ ի սմա յօ րի նե լով բան…»774,– գրում է Պատ մա հայ րը: 
Նրա «Հայոց Պատ մու թիւն»-ը պատ մու մի կեր պի և հենց վար դա պե տա կան հայե
ցա կարգ ված եղա նա կի ի՞նչ գի տե լի քով է ներ կա յա նոում ըն թեր ցո ղին: 

Ինչ պես և նշ վեց «Պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կը…» են թա վեր նա գրում, 
Հին ու Նոր Կտա կա րան նե րի սր բե րի, միջ նա դա րյան սուրբ հայ րե րի ու նաև հե տայ նու 
ժա մա նակ նե րի ամե նայն հա վա տա ցյալ ան ձանց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին ու հենց 
պատ մու թյուն նե րին հա տուկ է հն գաս տի ճան գի տե լի քի տե սակ նե րը̀  հմ տու թյու նը, 
ներհմ տու թյու նը, կար ծի քը, ար վեստն ու գի տա կան գի տե լի քը և որ պես իմա ցու թյան 
նախ ընտ րե լի լրու մի կա տա րե լու թյուն` նաև վե ցե րոր դը̀  հա վա տով հա սու ճշմար տու-
թյան գի տե լի քը և այդ կերպ` վե ցաս տի ճան գի տե լի քի ներ քուստ կար գա վոր ու հետևո-
ղա կան ամ բող ջա կա նու թյուն: Միջ նա դա րա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րում` 
միջ նա դա րյան սուրբ հայ րե րի աստ վա ծա բա նա կան, իմաս տա սի րա կան, պատ մա-
կան եր կե րի ուսում նա սի րու թյան խնդրա կար գում սկզբուն քո րեն ան հրա ժեշտ է նկա-
տի ունե նալ, որ ը ստ հա վա տա ցյալ ան ձանց աշ խար հայե ցո ղու թյան ու կեն սա կեր պի 
իմաս տու թյան, մտայի նի հետ խա ղա ղու թյամբ ու առըն թեր̀  մարդն ունի նաև հա վա-
տով գի տե նա լու շնորհ և ուրեմն` կա րո ղու թյուն: Քան զի մարդ կային բա նա կան հո գու 
կա րո ղու թյուն ներ, ուս տի և̀  մարդ կային բա նա կա նու թյան զո րու թյուն ներ են` և՛ հա վա-
տը, և՛ միտ քը, որ և ներ կա յա նում են որ պես բա նա կան հա վատ ու միտք: Եվ հենց հա
վա տի շնոր հիվ է մարդ կային բա նա կան հո գին ու միտ քը հա սու դառնում զուտ 
աստ վա ծային իրո ղու թյուն նե րի ու նաև մարդ կային իրո ղու թյուն նե րում աստ
վա ծայի նի իս կու թյու նը հայ տող իմաս տու թյանն ու սքան չե լու թյա նը: 

Ե թե ժա մա նա կա կից պատ մա բան-մաս նա գետ նե րը սկզբուն քո րեն կի րա ռում են ոչ 
միայն գի տա կան գի տե լի քը, այլև օգ տա կար նկա տե լով` իրենց գի տա կան պրակ տի-
կա յում կա մա թե ակա մա նե րա ռում են գի տե լի քի վե րոն շյալ հինգ տե սակ նե րը, ապա` 
Մով սես Խո րե նա ցին ու միջ նա դա րյան հա յազ գի ու այ լազ գի մյուս պատ մա գիր նե րը և 
հե տայ նու ու նաև ժա մա նա կա կից ամե նայն հա վա տա ցյալ պատ միչ ներ իրենց պատ-
մե լի քին հա մա պա տաս խան պատ մու մի եղա նա կը կազ մա կեր պե լիս` սկզբուն քո րեն 
կի րա ռում են նաև վե ցե րոր դը և այդ կերպ` գի տե լի քի վե ցաս տի ճան` ներ կար գա վոր ու 
հետևո ղա կան ամ բող ջա կա նու թյու նը̀  եր բեմն կամ հա ճախ իրենց բուն պատ մե լի քում, 
որ պես է ա կա նո րեն նշա նա կա լի, ը նդ գր կե լով մարդ կային կյան քում աստ վա ծային 
իրո ղու թյուն նե րի ներ կա յու թյանն առնչ վող իրա դար ձու թյուն ներ ևս: Խո րե նա ցին իր 
պատ մու թյու նը հյու սե լիս` պատ մու մի իր կեր պում իրա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծե րի̀  

774 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 57:
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պատ ճառնե րով ու հետևանք նե րով հան դերձ, իս կու թյու նը հայ տող իմաստ նե րը կա-
պակ ցում ու այդ կերպ` իմաս տա վո րում և հայոց կյան քի է ա կան եղե լու մի իմաստ ու 
հենց իմաս տու թյան խոր հուրդ է բա ցո րո շում ոչ սոսկ մտա կա պակ ցային հնա րա վո-
րու թյան սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյամբ, այլև դրանց հետ ներ հյուս վա ծու թյամբ̀  
հա վա տի ճշմար տու թյուն նե րով կա պակց վող ու այդ կերպ ևս իմաս տա վո րող մարդ-
կային բա նա կան հո գու կա րո ղու թյան առա վե լու թյամբ: Հա մայն աշ խար հի, որում և̀  
մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի եղե լա կա նա ցած որ պի սու թյան և հնա-
րա վոր նախ ընտ րե լի գո յու թյան իս կու թյուն են ստու գու թյամբ հայ տում ոչ միայն մտքի 
ճշմար տու թյուն նե րը̀  իրենց մտա կա պակ ցային ապա ցույց նե րով, այլև հա վա տի 
ճշմար տու թյուն նե րը̀  իրենց վերմ տային իմաս տու թյան խորհր դի մաց ու բա նա
կա պակ ցային ապա ցույց նե րով: Հա վա տի ճշմար տու թյուն նե րը և մտքի ճշմար
տու թյուն նե րը մարդ կային բա նա կան ու հա վա տա ցյալ հո գուն բա ցա հայ տում 
ու ներ կա յու թյան են մատ չե լի դարձ նում փոխլ րաց նող և ներ քուստ մեկմիաս
նա կան իմաս տու թյան խոր հուրդ ներ: 

Ա ռա ջադրված պատ մու թյան չոր րորդ ապո րիայի առն չու թյամբ կա րող ենք ամ-
րա գրել, որ պատ մա կան գի տե լի քի հն գաս տի ճա նու թյան մեջ ը նդ հան րա կան բնույ
թի գի տե լի քի ամե նայն տե սա կով և որ պես կոնկ րետ օ րի նակ` ներհմ տու թյամբ ու 
կար ծի քով ստու գու թյամբ ու նաև լիա կա տար չի լուծ վում ապո րիա յում բո վան դակ վող 
սկզբուն քային հար ցա դրու մը, այլ̀  մի միայն ար վես տով ու գի տա կան գի տե լի քով, 
որոն ցում միայն ստու գու թյամբ ու ան սխա լա բար բա ցո րո շե լի է եղե լու թյան` պատ ճա-
ռով հան դերձ իս կու թյու նը: Ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյու նից եզ րա կաց նե լով` կա-
րե լի է ամ րա գրել, որ Պատ մա հայրն ունի և՛ ար վես տա վոր կա րո ղու թյու նը` շնոր հով 
օ ժտ վա ծու թյու նը որ պես ունա կու թյուն, որում և̀  հմ տու թյու նը, ներհմ տու թյունն ու կար-
ծի քը, և՛ պատ մո ղա կան ար վես տի հայե ցա կար գը` որ պես քա նա կային ու որա կային` 
մտա վոր և հոգևոր փոր ձա ռու թյամբ կար գա բե րյալ հաս կա ցո ղու թյուն նե րի հա մա կարգ, 
և՛ պատ մու թյան` պատ մե լի քի (ե ղե լու թյան իս կու թյու նը հայ տող իմաս տի ու հոգևոր 
խորհր դի) տե սա նու թյան, հաս կաց ման ու պատ մու մի հյուս ման բա նա կան մտքի 
ու հա վա տի ճշմար տու թյուն նե րի գի տու թյու նը: Եվ նրա պատ մու մը բնա տուր ու 
կրթու թյամբ կա տա րե լա գործ ված ար վես տա վո րու թյուն, հաս կաց ված, փոր ձառ
ված ու հայե ցա կարգ ված ար վեստ ու գի տու թյուն է: Նկա տե լի է, որ գի տե լի քի այս 
եր կու տե սակ նե րում` և՛ ար վես տում, և՛ գի տա կան գի տե լի քում ու հենց գի տու թյու նում, 
որ պես ներ քին բա ղա դրա տարր և մարդ կային իմա ցու թյան հնա րա վո րու թյունն ան-
հրա ժեշ տո րեն ու նախ ընտ րե լիո րեն ի մի ու հենց լրու մի կա տա րե լու թյանն ու սքան չե-
լու թյա նը բե րող բաղ կա ցու ցիչ ունի նաև հա վա տով հա սու աստ վա ծային իմաս տու թյան` 
ճշմար տու թյան (տե սա կա նի) և բա րու (գործ նա կա նի) խոր հուրդ նե րը: 

Ար դարև, Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա հայե ցո ղու թյունն ու տե սա կան հա յացք-
նե րը, ինչ պես նաև պատ մու մի եղա նա կը, ոճը պայ մա նա վոր ված չեն սուբյեկ տի վու-
թյամբ, կա մա յա կա նու թյամբ, այլ կերպ ասած` կա մա յա ծին ու ինք նա կամ չեն: Այն 
կազ մա կերպ ված է ի հա մա պա տաս խա նու թյուն խնդրո է ու թյան, կա րե լի է նաև 
ասել̀  «խնդրո բա նի», որն ի քննու թյան է առնվում նրա պատ մա կան եր կում և ուրեմն` 
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պատ մու թյան ու պատ մա գի տու թյան նրա ուս մուն քում: Այս տեղ մենք առնչ վում ենք 
իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի իս կու թյու նը հայ տող իմաստն ու իմաս տու թյան խոր-
հուր դը հաս կա նալ, ի պա տում ու գիր հյու սել, որում և̀  մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ մամբ 
ամե նայն «ըն թեր ցա սէր»-ի և «ու սում նա սէր»-ի ներ կա յաց նել ձգ տող մտա ծո ղի «պատ
րաստ ված» լի նե լու կամ «նա խա պատ րաստ վե լու» այն ֆե նո մե նին, որի մա սին 
մշտա պես խո սում է Մ. Հայ դե գերն իր աշ խա տանք նե րում: Պատ միչ և հենց պատ
մա բան ու պատ մա գետու սում նա սե րի և նույ նո րեն` պատ մու թյան նախ ընտ րե
լի ըն թեր ցողու սում նա սե րի̀  իմաս տու թյան հաս կաց ման ձգ տող ան հրա ժեշտ 
ու նաև նախ ընտ րե լի կե ցո ղու թյուն է` ուղ ղա կիո րեն` կյան քի եղե լու թյուն նե րը 
կամ միջ նոր դա վոր ված` պատ մա կան աղ բյուր նե րը քննու թյան առնող խորհր
դա ծու թյուն նե րում «պայ ծա ռա ցյալ ու արթ նա ցյալ հոգևոր ակամբ և ուն կամբ» 
պատ րաստ լի նել̀  տե սա նել, ունկնդ րել, լսել և ի միտ առնել բուն իմաս տը` առ 
իմաս տու թյուն իր նշա նա կա լիու թյամբ, որում ևկամ որով հա սու ու ըն կալ լի
նել նրա նում հառնողհայեց վող իս կու թյա նը: Ի մաս տուն Պատ մա հայրն իր պատ-
մու թյու նը հյու սում է` որ պես իր աշ խա տու թյան սկզբուն քային դի տա վո րու թյուն բա-
ցո րոշ հայտ նե լով և պատմ վո ղում կա տա րա գոր ծե լով (ի կա տա րումն գոր ծե լով) հենց` 
է ա կա նո րեն նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի «զօ րու թիւնն ու 
պատ ճա ռը» ըն թեր ցո ղի մտքի «ուշ»ին և հա սո ղու թյա նը ստու գու թյամբ «յան
դի ման կա ցու ցա նե լը»775: Մով սես Խո րե նա ցին այս կերպ պատ մու թյան բնու թյու
նը բա ցա հայ տող իր պատ մու թյան մեջ, ը ստ մարդ կային ը նդ հան րա կան բնու թյանն ու 
նաև հենց ան հա տա պես իրեն ըն ձեռնված աստ վա ծային շնոր հի կա րո ղու թյան, բուն 
պատմ վո ղը ադեկ վա տո րեն որո շա կի կար գա վո րու թյամբ պատ մու մի կեր պով կա յաց-
նում և հյու սում է որ պես պատ ճա ռը գի տե ցող ստույգ ու ը նդ հա նուր գի տա կան 
գի տե լիք, որում ներ կա են ինչ պես պատ մա գի տու թյան` պատ մու թյան տե սու թյանն ու 
մե թո դա բա նու թյա նը վե րա բե րող սկզբուն քային ը նդ հան րա կան գի տե լիք ներ, այն-
պես էլ̀  պատ մու թյան, որ պես նաև էմ պի րիկ գի տու թյան, կոնկ րետ բո վան դա կու թյա նը, 
այ սինքն` ինչ պես և բնա գի տու թյան դեպ քում, եղե լու թյուն նե րի իս կու թյան իմա ցու թյա-
նը վե րա բե րող ու նաև հետզ հե տե լրաց նե լի̀  հավաստի գիտելիքի հետ մեկտեղ̀  իրենց 
բնույ թով հա վա նա կան գի տե լիք ներ:

 Պատ մա հայրն իր եր կի սկզբնա մա սում նշե լով և ապա` եր կի շա րա դրան քում ևս 
կրկ նե լով և, որ ամե նա կարևորն է, եղե լու թյուն նե րի իս կու թյան իր բա ցա հայ տում-
նե րում «տե սա դրե լով» ու իմա նա լի դարձ նե լով «ինչ» պատ մե լի քի իր ը նտ րու թյու նը, 
հաս կա ցումն ու նպա տա կաուղղ վա ծու թյու նը և բուն կա տա րու մի մեջ̀  ար դեն նաև 
դրան ադեկ վա տու թյամբ առնչ վող, ներ կար գա վո րու թյամբ փոխ կա պակց ված «ինչ-
պես» պատ մու մը, կա մա թե ակա մա գրին «ի պահ» հանձ նյալ ներ կա յաց նում է և՛ 
հայոց կյան քի է ա կա նո րեն նշա նա կա լի եղե լու մի, և՛ հենց պատ մագր ման եղե լու
մի ան թաք չու թյու նը յու րո վի նշա նա կա լիու թյուն է աց նող իս կու թյուն: Նրա 
պատ մու թյան մեջ պատ մե լին, ինչ պես ինքն է բազ միցս նշում, այդ քննու թյամբ նաև 

775 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 45:
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ստույգ ու հա վաս տի բա ցա հայ տու թյամբ̀  պատմ ված է ոճով` պատ մո ղու թյան որո շա-
կի կար գով, և հենց շա րադրված ըն թեր ցող նե րի հա մար առա վե լա չափ ըն կա լե լի հա
սա րա կաց լեզ վով: Պատ մա հայրն իր պատ մու մի մա սին գրում է` «հա սա րա կաց խո-
սիւք ան ցա նե լով ը նդ պատ մու թիւնս, որ պէս զի մի՛ ոք երևես ցի ի պեր ճա բա նու թիւնս 
գրա վե ալ առ փա փագն, այլ ճշմար տու թե ան բա նից մե րոց կա րօ տե ալ̀  ստէպ ստէպ և 
անյագ առնի ցեն զըն թեր ցումն պատ մու թե անց մե րոց հայ րե նե աց»776: 

Ո ճով պատ մու մը որո շա կի լու սա վո րու թյամբ և այդ լույ սի ներքո տե սա նու թյամբ 
է հաս կա նում ու նաև ըն թեր ցո ղի հաս կաց ման ձգտ մա նը, սի րուն ու ջան քին մա տու-
ցում եղե լու թյուն նե րի իս կու թյու նը, պատ ճառն ու նշա նա կա լիու թյու նը և, այդ պի սով, 
որ պես այդ եղե լու թյուն նե րի իմաստ և իրենց նշա նա կա լիու թյամբ̀  ուսա նե լի իմաս տու-
թյուն` մեկ նո ղա բար բա ցա հայ տում իր պատ մու թյու նում: Խո րե նա ցու պատ մու մի վար-
դա պե տա կան եղա նա կի հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման հա մար է ա կան է վե րա հա սու 
լի նել, թե ինչ պես է նրա եր կում նե րըմբռնվում ու ներ կա յա նում «ո ճի» հաս կա ցու թյու-
նը: Պատ մա հայ րը բազ միցս նշում է, որ այ լոց պատ մու թյուն նե րը «հա ւա տա րիմ» ու 
արա դա րա բան է տես նում կյան քի «ի րաց և գոր ծոց» իս կու թյա նը, քան զի ին քը այս 
կամ այն պատ մի չի կող մից պատմ վա ծը և ուրեմն` ադեկ վատ ու ար դար հա մա պա-
տաս խա նու թյամբ է տես նում «տե ղի ունե ցա ծի» իս կու թյա նը, քան զի տվյալ հե ղի նա-
կը եղե լու թյան որ պես այդ պի սին կա յաց ման «ին չը», ասել է թե` զո րու թյու նը, և «ինչ-
պե սը», ասել է թե` կար գը̀  «պատ ճա ռաւ» հան դերձ, պատ մում է «ո ճով»: «Այլ հա ւաս-
տի մեզ թուե ցաւ… քան զի ոճով իմն ասէ և զպատ ճառս … յայտ նէ»777: Պատ մա հայ րը 
նույն այս հայե ցա կե տով ար տա հայտ վում է նաև պատ մա կան աղ բյու րից վե րա պատ-
ման հար ցում մերժ ման պա րա գա յում: «Բայց զի ոչ ճշմար տու թե ամբ և ոճով պատ մէ, 
և ոչ զա նուանսն նշա նա կէ կամ զտե ղիս կա տար մանցն` ոչ ինչ կարևո րա գոյն հա մա-
րե ցաք երկ րոր դել»778: Նկա տե լի է, որ պատ մու մի այն ոճը, որը նկա տի ունի Պատ
մա հայ րը, է ա պես առնչ վում է ճշմար տու թյա նը: Ի նչ պե՞ս հաս կա նալ այս միտ քը. 
աստ` ի՞նչ ասել է` է ա պես: Ո ճի և ճշմար տու թյան հա րա բե րակ ցու թյան հար ցում ինչ-
պե՞ս հաս կա նալ ոճի է ա պես առնչ վա ծու թյու նը ճշմար տու թյա նը: Պատ մու մի այն ոճը, 
որն ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի դի տե լով, ը ստ այդմ` հյու սում ու կեր տում է իր պատ-
մու թյու նը Մով սես Խո րե նա ցին, ճշմար տու թյանն առնչ վում է սկզբուն քո րեն, այ սինքն` 
ոճը հենց ը ստ իր կոչ ման է աց նող առանձ նա հատ կու թյամբ: Պատ մու մի նրա ոճում 
բա ցառ վում է ինք նա կա մու թյու նը, և այն սկզբուն քո րեն հե տա մուտ է ճշմար տու թյան 
բա ցա հայտ մա նը: Հաս կաց ման ձգ տող «ըն թեր ցա սէր» ու իմաս տու թյան «ու սում նա-
սէր» յու րա քան չյուր ոք հնա րա վո րու թյուն ունի հենց այդ իմաս տով հաս կա նալ Խո րե-
նա ցու պատ մու մի ոճի է ա կա նո րեն առնչ վա ծու թյու նը ճշմար տու թյա նը: «Զ հա ւաս տին 
որ չափ կա րա ցե ալ ի բազ մացն ը նտ րել բա նից` կար գե ցաք… որում ոչ զոք ը նդ դի մա-
նալ կար ծեմ ի’ միտս ունո ղացն. բայց եթէ զճշմար տու թե անն ոք խոր հե լով քա կել 

776 Նույն տեղում, էջ 258:
777 Նույն տեղում, էջ 56:
778 Նույն տեղում, էջ 213:



 Գլուխ 4. Պատմության իսկությունն ու նախընտրելի գոյությունը      591

զոճ` յա ռաս պելս զճշմա րիտ բանս ախոր ժե լով փո փո խել փու թաս ցէ (ընդգծու-
մը̀  Ռ. Ք.)»779: Խո րե նա ցու եր կում հայոց կյան քի վա ղա գույն ժա մա նակ նե րի իրա դար-
ձու թյուն նե րի ու գոր ծե րի իս կու թյու նը հայ տող իմաստ ներն ու իմաս տու թյան խոր-
հուրդ ներն ի մի շա րա կար գյալ ու ար ձա նա ցյալ «գիր» ու «պատ մու թյուն» է հյուս վել 
ու ավանդ վել «ըն թեր ցա սէր» և «ու սում նա սէր» ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի 
հաս կաց ման սի րուն` ի իմաս տա ցում, քննու թյամբ` առաս պել նե րում ու ամե նայն 
ավան դա պա տում նե րում թա քու ցյալ ճշմար տու թյու նը խոր հե լով ու բա ցո րո շե
լով և այս կերպ` ճշմա րիտ խոս քի ոճ կեր տու մով: Վե րոա սա ցյալն ի մի բե րե լով, 
կա րե լի է ամ րա գրել, որ Խո րե նա ցու եր կում պատ մու մի ոճը բա ցա հայտ վող իս կու
թյա նը հե տա մուտ և այդ իս կու թյանն ադեկ վա տու թյամբ գի տեց ման ու աս ման 
յու րո վիու թյան ար վես տա վո րու թյունն է:

 Պատ մե լիք բազ մա բո վան դակ ու ներ կար գա վո րու թյամբ մեկ-միաս նա կան «խնդրո 
բա ն»-ին ադեկ վա տու թյամբ Պատ մա հոր պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կը 
հայ տո րոշ վում է իր ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի հոգևոր ը նդ հան րու թյամբ: Եվ հենց 
մարդ կային ու նաև հայոց կյան քի է ա կան եղե լու մի իս կու թյու նը հայ տող իմաստն ու 
իմաս տու թյան խոր հուրդն է այն «խնդրո բա նը», որն ի հայտ բե րե լու դի տա վո րու-
թյամբ̀  նրան հա մա պա տաս խան կար գա վո րու թյամբ կազ մա կերպ ված է Պատ մա հոր 
պատ մու թյան ու պատ մա բա նու թյան բո վան դակ հաս կա ցումն ու մեկ նո րո շու մը: Ը ստ 
Խո րե նա ցու, պատ մու թյան ոճի կո չումն ու ը ստ այդմ` իս կու թյունն է` լի նել կյան քի 
է ա կան եղե լու մի բուն զո րու թյան ու կար գա վո րու թյան, որոն ցում և կեր պա ցյալ իդե ա-
նե րի, հայտ նա բա նու թյու նը կե նա գոր ծող մտքի և բա նա վոր ու գրա վոր լեզ վա գոր ծու-
նե ու թյան ներ քին բա ցու թյան ու կա պակ ցու մի կա րո ղու թյամբ, ար վես տա վո րու թյամբ 
և գի տու թյամբ: Նրա հայե ցա կար գում պատ մու թյան ոճը իր կոչ մամբ ու ը ստ այդմ` 
իր լի նե լու թյան իս կու թյամբ ներ կա յա նում է մարդ կային ու կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք-
նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի է ա կան եղե լու մի բուն իս կու թյու նը հայ տող իմաստն 
ու իմաս տու թյան խոր հուր դը մտոք և լեզ վոք ըն կա լող ու բա ցո րո շող, որով և̀  այ լոց 
ևս հայտ նա ցու ցող, ար դյուն քում նաև միտքն ու լե զուն նույն այդ իմաս տով ու իմաս-
տու թյան խոր հուր դով ի կա տա րե լու թյուն աճեց նող ար վես տա վո րու թյամբ և հենց գի-
տու թյամբ:

 Մով սես Խո րե նա ցու եր կում բուն պատ մե լի քը և դրան ադեկ վա տու թյամբ̀  նաև 
պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կը կազ մա կերպ ված է` ի առա քի նու թյուն ը նտ
րա կա նու թյամբ և ի ճշմար տու թյուն քննա կա նու թյամբ: Եվ նրա պատ մու մի ոճը, 
ոչ ամեն քին հա տուկ, պատ մե լու ար ժա նի իս կու թյան ու իմաս տու թյան նկատ մամբ 
սի րո և նվի րու մի վրա հիմ նա ցյալ, իրե նում յու րո վի փոր ձա ռու գի տե ցում ունե ցող 
պատ մու մի հենց այդ կար գա վո րու թյունն է: Կա րե լի է նկա տել, որ Մով սես Խո րե նա-
ցու պատ մու մի վար դա պե տա կան եղա նա կը այս կերպ իսկ հնա րա վո րում ու նախ ընտ-
րե լիո րեն իրա գոր ծում է պատ մու թյան չոր րորդ ապո րիայի լու ծու մը, որ և հաս տա-
տա գրում է նրա պատ մա տե սու թյունն ու բուն պատ մու թյու նը որ պես պատ մա գի տու-
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թյուն: Մեկմիաս նա կան իմաս տու թյա նը և որ պես այդ պի սին` «ճշմար տու թյան» 
հոգևորտե սա կան և «ա ռա քի նու թյան» հոգևորգործ նա կան բաղ կա ցու ցիչ նե
րին հե տա մուտ ու ադեկ վատ պատ մու մի կար գա վո րու թյամբ բա ցա հայ տե լով 
կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մի իս կու թյու նը` և՛ որ պես հենց այդ պի սին կա յաց
նող զո րու թյու նը նույ նո րո շող բազ մա բո վան դակ ու ներ կար գա վո րու թյամբ 
ամ բող ջա ցող իմաս տը և հենց այդ կերպ պա տահ ման պատ ճա ռա վո րու թյան ու 
հետևան քի̀  ճշմա րիտ կար գա վո րու թյու նը, Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյու
նը կա յա նում է որ պես իմաս տու թյան գի տու թյուն: 

Աս վեց, որ պատ մու թյան հո գին` կյան քի է ա կան եղե լու մի բո վում «իր »ա ցյալ ու 
«գործ »ա ցյալ և իր է ա կա նու թյամբ որ պես պատ մար ժան մտա հայեց ված ու ը նտր ված 
«ի րաց և գոր ծոց» իս կու թյու նը հայ տող̀  պատ մե լի իմաստն ու իմաս տու թյան խոր-
հուրդն է, իսկ պատ մու թյան մար մի նը` պա տումն ու գի րը: Ա մե նայն պատ մու թյուն-
նե րում, ավան դա պա տում նե րում ու պատ մա կան աղ բյուր նե րում և նույ նիսկ առաս պել-
նե րում թա քու ցյալ ճշմար տու թյու նը քննա-հաս կաց մամբ ու մեկ նո րոշ մամբ բա ցո րո շե-
լով և ոճով` ճշմա րիտ խոս քի ոճ կեր տու մով780 ի մի շա րա կար գյալ և որ պես «գիր» ու 
«պատ մու թյուն ներ» ար ձա նա ցյալ պատ մու թյան մարմ նա ցյալ հո գին ավանդ ված է 
սե րունդ նե րի հաս կաց ման սի րուն` ի իմաս տա ցում: Կա րե լի է ամ րա գրել, որ Մով սես 
Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում կեր պա ցյալ է պատ մու թյան իդե այի յու րա-
հա տուկ տե սա նու թյուն ու հաս կա ցում, ը ստ որի, պատ մու թյու նը և կոնկ րե տո րեն` 
հայոց պատ մու թյու նը «հո գի» է` խոր հուրդ ու իմաս տու թյուն, որ պա հյալ է ի 
պա տում ու գիր ար ձա նա ցյալ պատ մու թյան «մարմ նում»̀  ուսում նա սեր մարդ
կային հո գուն ու կյան քին հղված ի ներ կա յու թյուն, հաս կաց մանն ու կա տա րու
մին` ներկրթու թյուն, իմաս տու թյան ու ամե նայն առա քի նու թյան կա տա րե լու
թյուն:

DC
Ամ փո փե լով սույն մե նա գրու թյամբ ներ կա յաց վող ուսում նա սի րու թյու նը̀  կկա մե-

նայի ասել, որ Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյան տե սու թյու նը սոսկ առանձ նա կի ու 
եզա կի, տվյալ կոնկ րետ իրո ղու թյան կամ գոր ծի իրա դե պային ու ակ ցի դեն ցիալ ան-
թաք չու թյան որևէ բա ղա դրա տար րով «բռնված» տե սա նու թյուն ու ը մբռն(վ)ո ղու թյուն 
չէ և ոչ էլ̀  այդ կերպ տեսն վա ծու թյուն այդ իրո ղու թյան կամ գոր ծի: Նրա հաս կա ցու մը 
չի ներ կա յա նում նաև որ պես հո գե բա նա կան ներ թա փան ցում զա նա զան պատ մա-
կան ան ձանց ինք նու թյուն նե րի հո գե կան նե րաշ խարհ, ինչ պի սի հաս կաց ման մո դու-
սի առնչ վում ենք Վ. Դիլ թայի հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գում: Մով սես Խո րե նա-
ցու պատ մու թյան տե սու թյու նը ներ կա յա նում է որ պես հայոց քա ղա քակրթա կան 
ինք նու թյան, ը նդ հա նուր կեն սա կար գի ու անձ նա վո րյալ կեն սա կեր պի բուն 
հոգևո րու թյան, որում և` առա քի նի կամ արա տա վոր «ներ քի նի» (ի նք նու թյան) 
ու «ար տա քի նի» (կեն սա գոր ծու նե ու թյան) պատ ճա ռահետևան քային հա րա
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բե րակ ցու թյամբ պայ մա նա վոր ված` կեն սա մշա կու թային ձեռք բե րում նե րի ու 
կո րուստ նե րի ան թաք չու թյան և բուն իս կու թյան բա ցա հայ տու թյուն` քրիս տո
նե ա կան հայե ցո ղու թյան կար գա վո րու թյամբ, բա նո րոշ (ռա ցիո նալ) հաս կաց
մամբ ու մեկ նո րոշ մամբ: Մարդ կային և կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք նու թյան, կյան քի 
ու մշա կույ թի գո յու թյան «ար տա քի նը»̀  բա րեն շա նակ ու կե նա րար կար գա վո րու թյու-
նը կամ չա րան շա նակ ու կոր ծա նա րար ան կար գա վո րու թյու նը նա հաս կա նում ու մեկ-
նո րո շում է որ պես հետևանք, որի պատ ճա ռը «ներ քինն» է` մարդ կային ինք նու թյան 
առա քի նու թյուն ներն ու բա րե մաս նու թյուն նե րը, կամ` արատ նե րը, նան րա մո լու թյուն-
նե րը (ու նայ նա մո լու թյուն նե րը) ու չա րա մո լու թյուն նե րը: Հայոց կյան քի նշա նա կա լի 
եղե լու մի̀  «ի րաց ու գոր ծոց» և ամե նայն կար գա վո րու թյան ու ան կար գա վո րու թյան 
նրա հաս կա ցու մը որ պես մարդ կային ինք նու թյուն նե րի բա րե մաս նու թյուն նե րի ու 
արատ նե րի պատ ճառնե րով կա յա ցյալ հետևանք` ներ կա յա նում է որ պես բա նա կան 
հո գու և մտքի հոգևոր ու հենց բա նո րոշ ակտ` իրեն ներ հա տուկ կար գա վո րու թյամբ: 
Նրա պատ մու թյան տե սու թյու նը սկզբուն քո րեն ը նդ հա նուր տե սա նո ղու թյուն ու 
տեսն վա ծու թյուն է, և նրա նում ներ կա է տե սա նո ղու թյան ու տեսն վա ծու թյան, հաս-
կաց մամբ ու մեկ նո րոշ մամբ պատ մու մի կար գա վո րու թյուն: Այս պի սով, նրա եր կում 
բո վան դա կյալ ու կեր պա ցյալ̀  պատ մու թյան սկզբուն քո րեն ը նդ հա նուր տե սու թյու նը 
իրե նում` իմաս տի մտա հայե ցո ղու թյան (մ տո վի տե սա նո ղու թյան) սկզբուն քի և «այս 
աշ խար հի» ու «այս կյան քի» եղե լու թյուն նե րի բո վան դա կային մտա հայեց ման (մ տո-
վի տեսն վա ծու թյան), հաս կաց ման ու մեկ նո րոշ ման հոգևոր ու բա նո րոշ կար գա վո րու-
թյամբ, ը ստ է ու թյան, պատ մա գի տա կան հայե ցա կարգ է և իմաս տային շեր տե րի 
ներ քուստ փոխ կար գա վո րու թյամբ` բազ մա բո վան դակ ու մեկմիաս նա կան 
հայեց վա ծու թյուն ու հաս կաց վա ծու թյուն հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու մշա
կույ թի է ա կան եղե լու մի: 

Ինչ պես լե զուն ինք նին` իրե նում չի բո վան դա կում զուտ իմաս տու թյուն, այլ̀  նրա-
նում «ամ բա րյալ» են ազ գե րի ու ողջ մարդ կու թյան կյան քում լեզ վա գոր ծու նա ցյալ 
(բա նա վոր ու գրա վոր), որ պես կար ծիք, միտք կամ տե սու թյուն, և՛ թե րի, և՛ թյուր, և՛ 
բուն իս կու թյուն հայ տող իմաստ նե րը, այն պես և̀  ան ցյալն ու ներ կան ինք նին` իրեն-
ցում չեն բո վան դա կում զուտ իմաս տու թյուն, այլ̀  դրան ցում եղե լա կա նա ցել են, որ-
պես մարդ կային խոր հուրդ, բան կամ գործ, և՛ մարդակործանը̀  հոգեկործանն ու 
կենսակործանը, և՛ մարդուն առ Աստված առինքնողը̀  հոգեկեցույցն ու կենարարը: 
Ինչպես արդեն նշվել է, պատմությունը մասնագիտական գրականությունում` երբեմն, 
իսկ ժողովրդական ընկալման մեջ̀  առավելապես ընկալվում է որպես մարդկության 
կենսընթաց, որ և Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում ներկայանում 
է որպես պատմության «խնդրո նյութ»̀  ընտրողական հավաքմամբ ժողովյալ, 
որում Պատմահայրը մեկնողաբար բացորոշում է եղելության բուն իսկությունը 
հայտող իմաստն ու իմաստության խորհուրդը, ինչը և ներկայանում է որպես 
պատմության «խնդրո բան», նույնն է թե` պատմության բուն իդեան: Ըստ Մովսես 
Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի և բուն պատմիմաստության, որպես 
իր իսկ պատմողության «խնդրո նյութ»̀  պատմությունը մարդու (մարդկանց)̀  
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երկինք գնալու ճանապարհին երկրի վրա թողնված հետքն է և դրա հետ 
մեկտեղ̀  պատմությունը նաև մարդու (մարդկանց)̀  մոլության ու կորստյան 
ճանապարհներին` նույնպես երկրի վրա թողնված հետքն է:

Ինչպես և նշվեց «Պատմության գոյությունը…» ենթավերնագրում, ըստ Խորե-
նացու, պատմությունը չի նույնանում իր ուսումնասիրության առարկային, «խնդրո 
նյութ»̀  մարդկության և կոնկրետորեն հայոց կյանքի եղելումին: Սակայն, կարելի 
է ամրագրել, որ ընդհանրապես` պատմության բուն կոչումն է և ըստ այդմ` Մովսես 
Խորենացու պատմագիտական ու պատմափիլիսոփայական հայեցակարգում նաև 
հենց պատմության իսկությունն է` նույնանալ իր իսկ «խնդրո բան»-ին` պատու-
մա կերպ ներկայացող ու մեկնորոշվող իր բուն իդեային: Եվ նրա պատմության 
բուն կոչումն ու ըստ այդմ` իսկությունն է` մարդկության ու կոնկրետորեն հայոց 
ազգի կյանքում իրապես կերպավորյալ բարենշանակ` հոգեկեցույցի ու կենարարի 
հետ երբեմն միախառն չարանշանակ` հոգեկործան ու կործանարար իմաստի ու 
խորհուրդի բացահայտմամբ̀  երկբնույթ այդ կենսադրվագների իր յուրահատուկ 
իմաս տապատումով` «ընթերցասեր» և «ուսումնասէր» իր ժամանակակիցներին 
ու սերունդներին` ի ներկայություն հղել մարդկային ինքնության, ընդհանուր 
կենսա կարգի, անձնավորյալ կենսակերպի ու մշակույթի̀  առ իմաստության 
լրումի կատարելություն վերընթացությանն ու բարեկարգությանը նպաս
տարար իմաստներ ու հենց իմաստության խորհուրդներ: Ահավասիկ, նրա 
պատմագիտական ու պատմափիլիսոփայական հայեցակարգում պատմու թյան դի-
տա վորության, կերպարանումի ու կատարումի իսկությունն է` իր ուսումնա սիրության 
խնդրո ոլորտ` ան ցյա լում ու ներ կա յում մարդ կու թյան ու կոնկ րե տո րեն հայոց կյան քի 
եղե լու մից մշա կու թո րեն կամ հենց պատ մո ղա բար «ամ բա րյալ» ու նաև ան մի ջա կա-
նո րեն ակա նա տես ու ական ջա լուր իմա ցյալ ամե նայ նից գտա նել̀  մտա հայել ու քննա-
խորհր դա ծու թյամբ հաս կա նալ ու մեկ նո ղա բար հայ տո րո շել ճշմար տու թյու նը 
(տե սա կա նը) ու բա րին (գործ նա կա նը)̀  հաս կաց ման և հաս կա ցյալ բա րին նաև 
կե նա գործ ման ձգ տող ժա մա նա կա կից նե րի ու սե րունդ նե րի մարդ կային ինք-
նու թյա նը, կյան քին ու մշա կույ թին հո գե կե ցույց ու կե նա րար իմաստ ներն ու դրան ցում 
պա հյալ̀  իմաս տու թյան խոր հուրդ նե րը: Եվ «գ տա նել» կն շա նա կի̀  ունե նալ այն պատ-
մա հայե ցո ղու թյունն ու պատ մա գի տե ցու մը, ան ցյա լի ու ներ կայի նկատ մամբ այն հար-
ցումն ու որո նու մը, որ և հնա րա վոր կդարձ նի ու կա պա հո վի որո նե լին որ պես իսկ 
նախ նյաց ու նաև ներ կայի մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի̀  առ հո գե կե-
ցույց ու կե նա րար իմաս տու թյուն և այդ կերպ` հենց է աց նող, որով և̀  է ա կան եղե լու մի 
իս կու թյու նը հայ տող բուն իմաստ ու խոր հուրդ: 

Ամենայն գիտությունը ձեքբերում ու հենց միջոց է` իր իսկ նպատակին` 
իմաստությանը հետամուտ և իր դիտավորության (իդեայի մտահայեցման) 
ու ըստ այդմ` կերպարանման ու կատարումի մեջ արդեն իր այդ նպատակի̀  
բուն իմաստության, ձեռքբերումով պսակյալ ու այդկերպ իսկ` կատարյալ: 
Գիտությունը միջոց է` իր բուն նպատակին` իմաստության հասանելու և հենց 
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ձեռքբերում է` արդեն որպես իմաստության գիտություն իր կատարումով: 
Հայոց ամ բող ջա կան պատ մու թյուն գրելն իրեն նպա տա կա դրե լով հան դերձ, ը ստ 
Մով սես Խո րե նա ցու եր կում կեր պա րա նյալ ու բո վան դա կյալ պատ մա գի տա կան ու 
պատ մա փի լի սո փա յա կան հայե ցա կար գի, պատ մու թյու նը մի ջոց է` հե տա մուտ 
մարդ կային և կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք նու թյան, կյան քի, մշա կույ թի̀  իմաս
տու թյանն առինք նու թյան բուն նպա տա կին: Եվ պատ մու թյան բուն կո չումն ու 
ը ստ այդմ` ան հրա ժեշտ ու նախ ընտ րե լի իս կու թյունն է` լի նել մի ջոց, հնա րա վո րու-
թյուն, քա ղա քակրթա կան փոր ձա ռու թյուն և հոգևոր-գի տա կան աջակ ցու թյուն մարդ-
կային և հենց ողջ մարդ կու թյան ու կոնկ րե տո րեն` հայոց ինք նու թյան, կյան քի ու 
մշա կույ թի̀  առ իմաս տու թյուն ներկրթու թյան ու կա տա րե լա գործ ման: Ա հա վա-
սիկ, Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան, որին և ներ հյուս միաս նու թյամբ̀  պատ-
մա փի լի սո փա յա կան, հայե ցա կար գը այն ուղին, մի ջո ցը, ան ցյա լին ու ներ կային այն 
հայե ցո ղու թյու նը, հար ցումն ու մշակ ված գի տեց ման եղա նակն է, որ և իր որո նե լին 
ինք նա հաս կա նում ու ար դյուն քում իմա ցա հայ տում` սե րունդ նե րի ինք նու թյա նը, կյան-
քին ու մշա կույ թին ներ կա յա կից է կար գում հենց իմաս տու թյուն: 

Ի տարբերություն Պատմահոր «Պատմութիւն Հայոց» երկում կերպացյալ պատ-
մա գիտության ու պատմափիլիսոփայության հայեցակարգի ու ըստ այդմ` պատ-
մության իսկության, ողջ մարդկության, մարդկանց ազգերի ու մշակույթի վերա-
բերյալ, անշուշտ, գրվել ու նաև այժմ գրվում են այլ բնույթի պատմություններ ևս` 
պատ մագիտական ու պատմափիլիսոփայական հայեցակարգի, որում և̀  պատ մու-
թյան իս կու թյան այլ հատ կո րոշ մամբ: Դրան ցում եղե լու թյուն նե րը միայն նկա րագր-
վում ու նույ նիսկ սպառ վում են իրենց պա տահ ման` առա ջաց ման ու կա յաց ման, փո-
փոխ ման ու ան ցման հան գա մանք նե րի ներ կա յաց մամբ, որով և̀  իրենց ան հա տա կան 
ու ան  զու գա կան որ պի սու թյան երկ միաս նա կան` իմաս տա-նյու թե ղեն կամ հո գե-մարմ-
նա վոր բնու թյան սոսկ կամ առա վե լա պես մեկ բա ղա դրի չի̀  զուտ նյու թե ղեն գո յու
թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի նշմամբ, նկա րա գրու թյամբ ու բա ցո րոշ մամբ և 
ը ստ այդմ` են թա կարգ վա ծու թյամբ նյու թա կա նին կամ մարմ նա կա նին, այդ կերպ` աշ-
խար հին նմա նյալ կեր պում ու հենց իր անիս կա կան գո յու թյու նում տե սա նե լով նաև 
բուն հոգևոր գո յու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Հոգևո րի̀  մարմ նա կա նին ու 
հենց աշ խար հին են թա կար գու մը որ պես անիս կու թյուն գի տակ ցե լու սկզբունքային 
տեսակետից` այդ բնույ թի պատ մու թյուն նե րը որ պես գի տու թյուն իրենց կոչ մամբ և իս-
կու թյամբ, ի հա մե մատ Խո րե նա ցու պատ մա գի տու թյան և նրա նում կեր պա ցյալ տե սա-
կան ու գործ նա կան իմաս տու թյան իդե այի, լոկ նա խա պատ րաս տու թյուն են դե պի 
մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի էական եղելումը կերպարանող 
ու բովանդակող ճշմար տու թյան ու բա րու և այդկերպ` հոգևո րի̀  տե սա կան ու 
գործ նա կան իմաս տու թյան գի տու թյուն և հենց իմաս տու թյան պատ մա գի տու
թյուն: 

Եզ րա կաց նե լով` կա րե լի է ամ րա գրել, որ Մով սես Խո րե նա ցու եր կում պատ մու թյու-
նը ներ կա յա նում է որ պես իմաս տու թյան պատ մա գի տու թյուն: Մարդ կայի նը` ինք
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նու թյու նը, կյանքն ու մշա կույ թը, աստ վա ծայի նի հա սու նաց նող հոգևոր նշա
նա կա լիու թյամբ պատ մու թյան առար կայի ու կա տա րու մի Պատ մա հոր ը նտ րու
թյունն ու հաս կա ցու մը կե նա գոր ծում ու սե րունդ նե րին ներ կա յու թյան է կո չում 
իմաս տու թյան պատ մա գի տու թյուն` պատ մու թյան հոգևոր իս կու թյուն ու նախ
ընտ րե լի գո յու թյուն:



ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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կանք, աշխ. Ս. Ա րև շա տյա նի, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1980: 

Եզ նիկ Կող բա ցի, Ե ղծ աղան դոց, Եր., 1994:

Սր բոյն Եփ րե մի Մա տե նա գրու թիւնք. հա տոր Ա, Մեկ նու թիւն Ա րա րա ծոց, Ե լից, Ղեւ տաց-
ւոց, Թւոց, Օ րի նաց, Յես սուայ, Դա տա ւո րաց, Թա գա ւո րու թե անց և Մնա ցոր դաց, Վե նե-
տիկ, 1836:

 Թէ ովն, Յա ղագս ճար տա սա նա կան կրթու թե անց, Պետ Հա մալ սա րա նի հրատ., Եր., 1938:
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նի, Ս. Էջ միա ծին, 2009:
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Խր լո պյան Գ. Տ., Հայ սո ցիա լա կան իմաս տա սի րու թյան պատ մու թյուն, Ե ՊՀ հրատ., Եր., 
1978:

Խուդինյան Գ., Տարեգիրների ժամանակը [խմբագրական] - «Վեմ» համահայկական 
հանդես, 2011 թիվ 1 [33] հունվար-մարտ, էջ 3-11: 

Հով հան նի սյան Պ. Հ., Մով սես Խո րե նա ցի. մա տե նա գի տու թյուն, Ե ՊՀ հրատ., Եր., 2013:

 Մալ խա սյանց Ստ., Նե րա ծու թյուն – Մով սես Խո րե նա ցի, Պատ մու թյուն Հայոց, «Հա յաս-
տան» հրատ., Եր., 1968: 

Մի նա սյան Ա., Ա րիս տո տե լի «Կա տե գո րիա ներ» և «Մեկ նու թյան մա սին» եր կե րի Հով հան 
Ո րոտ նե ցու մեկ նու թյուն նե րը – Աշ խա տու թյուն ներ Փի լի սո փա յու թյան և Ի րա վուն քի 
Ի նս տի տու տի, Եր., 1988, պր.1, էջ 63-87:

 Մի րի ջա նյան Լ., Հայ բա նաս տեղ ծու թյան ակունք նե րը, «Սո վե տա կան Գրող» հրատ., Եր., 
1977:

 Մու շե ղյան Ա., V դա րի հայ մա տե նա գրու թյան ժա մա նա կա գրա կան խնդիր ներ, ատե նա-
խո սու թյուն` բա նա սիր. գիտ. դոկ տո րի գիտ. աս տի ճա նի հայց ման հա մար, Եր., 1996:

 Մու շե ղյան Ա., Մով սես Խո րե նա ցու դա րը, Ե ՊՀ հրատ., Եր., 2007:

 Շի րի նյան Մ. է., Քրիս տո նե ա կան վար դա պե տու թյան ան տիկ և հել լե նիս տա կան տար-
րերը, Եր., 2005: 

Ոսկանյան Ա., Հասկացման անխուսափելիությունը, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2015: 

Ոս կա նյան Ա., Վիլ հելմ Դիլ թայ. Պատ մա կան բա նա կա նու թյան քննա դա տու թյու նից դե պի 
հեր  մենև տի կա – Գի տա կան աշ խա տու թյուն ներ (հաս. գիտ.), «Լինգ վա», Եր., 2005, էջ 
123-150:

 Սարգ սյան Գ., Հել լե նիս տա կան դա րաշրջա նի Հա յաս տա նը և Խո րե նա ցին, Եր., 1966:

 Սարգ սյան Գ. Խ., Մով սես Խո րե նա ցու «Հայոց Պատ մու թյան» ժա մա նա կա գրա կան հա-
մա կար գը, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., Եր., 1965:

 Սարգ սյան Գ. Խ., Մով սես Խո րե նա ցու «Հայոց Պատ մու թյու նը» (Երևան, 1991) – Պատ մա-
գի տա կան Հե տա զո տու թյուն ներ, ՀՀ ԳԱ «Գի տու թյուն» հրատ., Եր., 2006:

 Սարգ սյան-Կատ վա լյան Ս. Ա., Հա յա գի տու թյան ձևա վոր ման ժա մա նա կի և հիմ-
նախնդիր նե րի հար ցի շուրջ, Եր., 2013:

Ս տե փա նյան Ա., Պատ մու թյունն իբրև տեքստ - «Պատ մու թյուն և Կր թու թյուն», Եր., 2005, 
հ. 1-2, էջ 9-22:

 Տեր-Մի քե լե ան Ա., Հա յաս տա նե այց Ե կե ղե ցին եւ Բիւ զան դա կան ժո ղո վոց պա րա գայք, 
Մ., 1892:

 Տեր-Մի քե լե ան Ա., Հա յաս տա նե այց Սուրբ Ե կե ղե ցու Քրիս տո նե ա կա նը, Տփ խիս, 1900:

 Տեր-Մի քե լե ան Ա., Խո րե նա ցին քննա դա տու թե ան մեջ – «Լու մայ», գիրք Ա, 1900, էջ 321-
327:

 Քո չա րյան Ռ., Բա նա խո սու թյան և տեքս տի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը Պ. Ռիկյո րի 
«տեքս տի ֆե նո մե նո լո գիա կան հեր մենև տի կայի» հայե ցա կար գում – «Փի լի սո փա յու-
թյու նը ար դի աշ խար հում», գի տա ժո ղո վի նյու թեր, ՀՀ ԳԱԱ Փի լի սո փա յու թյան, սո ցիո-
լո գիայի և իրա վուն քի ինս տի տուտ, «Եվ րոպ րինտ», գիրք III, Եր., 2013, էջ 193-197:
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 Քո չա րյան Ռ. Խ., «Բաց հեր մենև տի կայի» խնդրա կար գը և Վ. Դիլ թայի հեր մենև տի կայի 
հայե ցա կար գը – «Վէմ», թ. 1(49), Եր., 2015, էջ 9-35:

 Քո չա րյան Ռ. Խ., «Բաց հեր մենև տի կայի» ֆե նո մե նը փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կա-
յում (Վ. Դիլ թայ) – Փի լի սո փա յու թյու նը Հա յաս տա նում 21-րդ դա րի շե մին, «Նոյյան Տա-
պան», Եր., 1998, էջ 50-57:

 Քո չա րյան Ռ., «Բաց հեր մենև տի կայի» կա յա ցու մը, Եր., 1999 (ան տիպ մե նա գրու թյուն):

 Քո չա րյան Ռ., «Ի մաս տու թյան հեր մենև տի կան»̀  ամե նայն գի տու թյան և փի լի սո փա յու-
թյան հիմ նո րոշ ու համ ընդ հա նուր մե թո դա բա նա կան հայե ցա կարգ – Ար դիա կա նու-
թյան մար տահ րա վեր նե րը. փի լի սո փա յա կան և հո գե բա նա կան հիմ նախնդիր ներ, մի-
ջազ գային գի տա ժո ղով, Ե ՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 18-21:

 Քո չա րյան Ռ., Ի նք նու թյուն և սե փա կա նու թյուն – Ի նք նու թյուն, հ. 1, Եր., 1995, էջ 37-46:

 Քո չա րյան Ռ., Հանս-Գե որգ Գա դա մե րի փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կան, «ԳԱԹ», Եր., 
2006:

 Քո չա րյան Ռ. Խ., Հաս կաց ման եր կու մա կար դակ նե րը Դիլ թայի ուս մուն քում – Տա րե գիրք 
1989, ՀԽՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1990, էջ 119-125:

 Քո չա րյան Ռ., Հեր մենև տի կա կան իրա դրու թյու նը և «պատ մու թյան ըն թեր ցո ղը» Մով սես 
Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում – Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա-
ծու, Գի տակրթա կան Մի ջազ գային Կենտ րոն ՀՀ ԳԱԱ, «Զան գակ», Եր., 2014, էջ 232-
243:

 Քո չա րյան Ռ., Հեր մենև տի կա կան խնդրա կար գի ներ կա յու թյու նը պատ մու թյու նում և Մով-
սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գը – Հա յա գի տա կան մի ջազ գային 
երկ րորդ հա մա ժո ղով` «Հա յա գի տու թյու նը և ար դի ժա մա նա կաշրջա նի մար տահ րա-
վեր նե րը», զե կու ցում նե րի. ժո ղո վա ծու, ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒՆ» հրատ., Եր., 2014, էջ 
544-547:

 Քո չա րյան Ռ., Մեկ նա բա նու թյան որ պես «յու րա ցում» նո րո վի ը մբռ նու մը Պ. Ռիկյո րի հեր-
մենև տի կա յում – «Փի լի սո փա յու թյու նը ար դի աշ խար հում», գի տա ժո ղո վի նյու թեր, 
գիրք IV, ՀՀ ԳԱԱ Փի լի սո փա յու թյան, սո ցիո լո գիայի և իրա վուն քի ինս տի տուտ, «Լի-
մուշ», Եր., 2014, էջ 68-79:

 Քո չա րյան Ռ. Խ., Մով սես Խո րե նա ցին և պատ մու թյան խնդրա կար գը - «Ման կա վար ժու-
թյան և հո գե բա նու թյան հիմ նախնդիր ներ», «Զան գակ» հրատ., Եր., 2013, հ. 1, էջ 148-
160, հ. 2, էջ 110-134:

 Քո չա րյան Ռ. Խ., Մով սես Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն Հայոց»-ը և պատ մու թյան գո յա վո-
րու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, (գ. Օ շա կան), 1999թ. կոն ֆե րան սում կար դաց-
ված զե կուց ման հոդ վա ծային տար բե րա կը – «Ռու բի կոն», Եր., 2/10/2006, էջ 14-21:

 Քո չա րյան Ռ. Խ., Պատ մու թյան գո յու թյան առանձ նա հատ կու թյու նը Մով սես Խո րե նա ցու 
պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գում – Քրիս տո նե ու թյու նը և Հա մաշ խար հային մշա-
կույ թը. մի ջազ գային գի տա ժո ղո վի նյու թեր, Լինգ վա, Եր., 2001, էջ 100-103:

 Քո չա րյան Ռ., Պատ մա կան գո յա վո րը. Պատ մու թյու նը որ պես պատ մե լիք, պատմ վա ծու-
թյուն և հենց պատմ վո ղու թյուն Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար-
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գում – «Ման կա վար ժու թյան և հո գե բա նու թյան հիմ նախնդիր ներ», Եր., 2014, հ. 3, էջ 
144-172.

 Քո չա րյան Ռ., Պատ մու թյան դի տա վո րու թյու նը Ս. Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գում – «Բան բեր Մա տե նա դա րա նի», «Նաի րի», Եր., 2012, հ. 19, էջ 111-140:

 Քո չա րյան Ռ. Խ., Պատ մու թյան մեկ նո ղա կա նու թյու նը և Մ. Խո րե նա ցու «Պատ մու թիւն 
Հայոց» աշ խա տու թյան իմաս տա սի րող առանձ նա հատ կու թյու նը (գ. Օ շա կան) 1998թ. 
կոն ֆե րան սում կար դաց ված զե կուց ման հոդ վա ծային տար բե րա կը – «Ռու բի կոն», Եր., 
2/10/2006, էջ 4-12:

 Քո չա րյան Ռ., Պատ մու թյու նը և մեկ նար վես տը քրիս տո նե ա կան աստ վա ծա բա նա կան 
սկզբունք նե րի լույ սի տակ – «Հայք» հաս տա տու թյան «Ք րիս տո նե ու թյուն և հայ իրա-
կա նու թյուն» գի տա ժո ղո վի զե կու ցում նե րի դրույթ ներ, Երևան-Օ շա կան-Գան ձա սար, 
1998, էջ 20-21:

 Քո չա րյան Ռ., Պատ մու թյու նը և հեր մենև տի կան. պատ մու թյան սահ մա նում նե րը̀  ը ստ 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա կար գի – «Ի մաս տու թյուն», Եր., 2013, 
հ. 1, էջ 136-144:

 Քո չա րյան Ռ., Պ. Ռիկյո րի հեր մենև տի կայի հայե ցա կար գը̀  տեքս տի հաս կա ցու մից դե պի 
ինք նա հաս կա ցում – Ար դիա կա նու թյան մար տահ րա վեր նե րը. փի լի սո փա յա կան և հո-
գե բա նա կան հիմ նախնդիր ներ, մի ջազ գային գի տա ժո ղով, Ե ՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 
21-24:

 Քո չա րյան Ռ., Ջի ջյան Ա., Սո ցիա լա կան աշ խա տան քը, բա րե գոր ծու թյու նը և քրիս տո նե-
ա կան կեն սա կեր պի ար մա տա վո րու մը, Եր., ԴԱԼԼ հրա տա րակ չու թյուն, 2009:

 Քո չա րյան Ռ., Ջի ջյան Ա., Սո ցիա լա կա նը հոգևոր նվա զա գույն ը նդ հան րու թյուն թե՞ համ-
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РЕЗЮМЕ

Ромик Кочарян

ИСТОРИЯ И ГЕРМЕНЕВТИКА 
КНИГА I: ИСТОРИКО-НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МОВСЕСА 

ХОРЕНАЦИ

(Экспликация - герменевтической методологией –
истины единой “историко-научной концепции” и “философии истории” Мовсеса 

Хоренаци и “истории как таковой”)

1. Проблематикой настоящего исследования является понимание и интер-
пре тация единой “историко-научной концепции” и “философии истории” Мовсеса 
Хоренаци и согласно этой концепции и её импликаций раскрытие истины “бытия 
истории как таковой”, посредством герменевтической методологии. Монография 
состоит из Предпутья, Введения и четырех глав (четвёртая – как Заключение).

Предпутье
Введение
Глава 1. Присутствие герменевтической проблематики в истории

1. Проблематика и исполнение понимания и истолкования в бытии истины истории
2. Ситуация понимания и «читатель истории’’ в «Истории Армян» Мовсеса Хоренаци
3. Проблематика и многосодержательность истины в истории и в герменевтике
4. От «герменевтики истины» к «герменевтике мудрости»: идея и свершение (общий очерк)

Глава 2. Идея истории в историко-научной концепции Мовсеса Хоренаци
1. Проблематика истории
2. Узрение идеи и намерение истории

Глава 3. Осуществление идеи истории в историко-научной концепции Мовсеса Хоренаци
1. Бытие истории: самостановление и воплощение истории в смысл
2. Историческое сущее: история как повестуемое, повествованное и повествуемое
2.1. Проблема общежития с “другим” и историоучение “духовно-цивилизационной 

идентичности и бытия” Мовсеса Хоренаци
2.2.Царь Вагаршак Мудрый и восхождение к Мудрости структурой самоотрешения в 

понимании, интерпретации и жизнеобразе
3. Ученый способ изложения: история как изложение

Глава 4. Истина и предпочитаемое бытие истории (Заключение)
1. Присутствие истории
2. Двенадцать универсальные парные категории мудрости истории
3. Определения истории
4. Четыре апории истории и необходимое и предпочитаемое бытие истории как науки
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В «Предпутьи» и «Введении» представлено необходимое предпонимание 
проблематики, пути и горизонта поиска, концептуальной основы и методологии 
настоящего исследования и достигнутых результатов. Призвание предпутья, 
предисловия или введения историко-научного исследования – не только лишь кратко 
и предварительно представить значимость темы и самой проблематики, методологии 
исследования, степень изученности…, но принципиально создать и представить 
возможность, направить и подготовить всех читолюбов и любящих исследовать – 
стать предпочтительным читателем «сказываемого» самим ав то ром и сочинением, 
и посему, разумной душе, изучающей премудрость, сердцем и мыслью прозревать тот 
горизонт и зримое поле значения, где и со вершается существенно значимое событие, 
а также человеческому разу мению становится доступно и истолкуемо призвание, 
смысл и в нём храняемый непотаенный завет мудрости, выявившие истину этого 
события. С этой сущест венной целью в монографии, как и в ранее опубликованных 
двух моих книгах: первая – по истории и теории философской герменевтики, и вторая 
(в соавторстве) – по применению герменевтики к социальной сфере, введение 
представлено в подробном его изложениии – в двуединости авторского предисловия 
и введения.

В настоящей монографии в авторском предисловии, названном как «Предпутье», 
предпринята попытка особенной формой изложения к пони ма нию стремящемуся 
современному читателю предоставить возможность пред понимания сущности 
взаимосплетённого христянского учёно-религиозного миро по нимания и конкретно 
историко-научной концепции средневекового ве рую щего мыслителя Мовсеса 
Хоренаци. Предпутье – означенное как пред зна мение пути исследования – изложено 
внутреннe последовательным рядом лаконичных формулировок, отшлифованных 
и понятийно выверенных формул мысли, а именно и по сути – афористически 
выраженными мыслями об истинном и неистинном бытии, истинах мысли и 
веры, всеохватывающем предмете исследования науки: вещах божественных и 
человеческих, вере и науке, истории и истине, истине и смысле, смысле и мудрости, 
науки истории и мудрости. Здесь для современного читателя афористически 
отшлифованными формулами мысли выражены открытость, горизонт мысленного 
взора и, по сути, сформулированы теоретические основоположения, способствующие 
изучению и пониманию средневековой науки и конкретно трактата «Истории 
Армян» Мовсеса Хоренаци и предоставляющие возможность становления его 
«предпочитаемым читателем».

Концептуальной и методологической основой настоящего исследования 
является «герменевтика истины» и основанная на ней и далее развитая авто-
ром «герменевтика мудрости». Исследование герменевтической методо логией 
«Истории Армян» Мовсеса Хоренаци осуществляется в смысловом горизонте 
или прозреваемом поле значений, открывающемуся концепцией «герменевтики 
мудрости», развитой на основе «герменевтики истины». В монографии крити-
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чес ким раздумьем понимается и интерпретируется смысл и завет мудрости, 
выявляющие истины историко-научной концепции Мовсеса Хоренаци и соглас-
но вытекающих из неё импликаций – бытия истории как таковой.

В медиевистике, в поисках истины человеческой самости, жизни и культуры, 
доверенной истории – «хранить и являть», тем и завещанное «присутствию» 
человеческой разумеющой душе и мысли, самости и жизни, нужно иметь в виду 
особенность христянской учёности мыслителей и их воззрений по отно ше-
нию всего сущего – «божественных и человеческих реалий», а также верую-
щего образа жизни. А достоверное раскрытие смыслов, выявляю щих истины 
событий жизни и культуры, осуществимо герменевтической методо логией, имен-
но в смысловом горизонте концепции «герменевтики истины», соглас но её 
призванию и самой сути. В этой связи существенно фиксировать, что для вер шения 
полноты вышеозначенного намерения монографии необходимо и предпоч тительно 
единосплетённой потенцией и концепцией подлинного призва ния гер ме невтики 
и всего предания её исторического становления и в нём особенно возможностей 
«искусства толкования святых отцов» («Священной Герменевтики») и современной 
философской герменевтики – понять и интерпретирующе экспли цировать не только 
историко-научную концепцию Мовсеса Хоренаци и в ней – мудрости, но и истину и 
завет мудрости его же концепцией мысленно узреваемого и приведённого к сказу.

Экзегетика христианских святых отцов средних веков и концепции теоретиков 
современной философской герменевтики (Фр. Шлейермахера, В. Дильтея, Г. Шпета, 
М. Хайдеггера, Г.-Г. Гадамера, П. Рикёра) взаимодополнимостью своих существенных 
идей создают принципиальную возможность призвать к жизни концепции 
«герменевтики истины» и основывающейся на ней «герменевтики мудрости», 
осуществляющие по сути более глубокую и полную экспликацию ис тин понимания 
и истолкования и далее посредством этого – самих истин божест венных и 
человеческих реалий, а также истин эти же сферы изучающих философии, теологии, 
гуманитарных и социальных наук, конкретно медиевистики и именно науки истории. А 
в отношении означенной фундаментальной особен  ности проблематики медиевистики 
эта концепция герменевтики являет в себе необходимую и предпочтительную 
открытость и потенцию рационально разра ботанной теории понимания и 
истолкования. Герменевтика, в целом, и в особенности «герменевтика истины» 
или «герменевтика мудрости» имеют как свое призвание, узревающее 
намерение своей идеи и испол нение – понимание и интерпретацию смысла и 
завета (таинства) мудрости, яв ляю щих саму истину. Посему самопонимая своё 
призвание, пробле ма тику и исполнение, герменевтика и конкретно «герменевтика 
истины» все ис сле дуемые феномены, теории и конкретно историю изучают 
«изнутри», а не руко водствуются некими предзаданными «интересами», в практике 
своего иссле дования преследующих внешние, иные цели, потому и в незнании «су-
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щества дела» – осуществляющие саму же эту истину и её собственный смысл 
искажающее и, по существу, пере- или ино-образующее рассмотрение и критику. 

В первой главе – «Присутствие герменевтической проблематики в исто-
рии», представлена внутренняя связь истории и герменевтики – пробле ма-
тика и свершение понимания и истолкования в призвании и станов лении истины 
истории. Понимание и истолкование необходимым обра зом впле тены в 
бытие истории. С этой проблематикой необходимо и предпочи тае мо должным 
образом сталкиваются и историк во всех этапах своего исто рио твор чества (выбора 
и собирания исторического материала, исследования и изложения), и читатель в 
свօем прочтении исторического текста. История – это понимание и истолкование, 
подлинный смысл и духовность в себе самой рассказываемого мира и в 
нём – существенного события челове ческой самости, жизни и культуры, 
и в таком качестве она также посыл и духов ное присутствие к пониманию 
и благозначимое жизневоплощению стремящемуся читателю – учелюбу 
мудрости, доблести, всякой добро детели и благопорядка. И в своей внутренной 
взаимосвязи с историей герме нев тика основополагает, адекватно конструирует, 
совершенствует и ведёт к венцу своего необходимого и предпочитаемого 
свершения истину и её же выявляющий смысл бытия истории как таковой.

В этой главе, как необходимое предварение исследования всей структурно-
содержательной целостности проблематики историописания: мысленного узре-
ния самой идеи истории и её воплощения и исполнения в историческом со-
чинении, представлена герменевтическая ситуация в самой истории и в нём 
понимание и ожидание ярко выраженного в историко-научной концепции Хоренаци 
«препочитаемого читателя» истории. Согласно установленной в философской 
герменевтике общеизвестной точке зрения, у текста нет конкрет ного адресата, 
его читателем может быть любой желаюший. Однако в качестве дополнения и 
коррекции этого тезиса, в монографии расскрывается идея, стрем ление и мечта, 
понимание и ожидание основателя армянской исто рио графии Мовсеса Хоренаци 
о «предпочитаемом читателе», который возможно в его время мог быть лишь 
возможным и маловероятным, и тем не менее, именно к его любви и стремлению 
понимания обращена из глубины сердца любовью, усердием и мечтой приведённая к 
сказыванию прямота и полнота смысла.

Во второй главе – «Идея истории в историко-научной концепции Мовсеса 
Хоренаци», в первом параграфе герменевтической методологией, путём интер-
претирующего философского анализа эксплицируется фундаментальная проб-
ле матика истории в трактате и в нём же присутствующей историко-фило софской 
концепции Мовсеса Хоренаци: понимание и интерпретирующая экспликация 
смысла и в нём также завета мудрости, выявляющие истину бытия истории 
как таковой. Принципиально и сущностно понять историю – значит понять истину 
«сказанного» в историческом тексте, понять в нём истинное значение и содержащийся 
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в нём завет мудрости. Эта всеохватывающая и полная проблематика истории состоит 
из двух тесно сплетённых компонент: понимая и интерпретирующе эксплицируя, 
прежде всего, саму концепцию «науки истории» и, в последующем, с точки зрения 
этой концепции – также и содержательно «сказанное» историописанием, понять 
и интерпретировать подлинный смысл и в нём завет мудрости, выявляющие истину 
бытия истории как таковой, в целом, и истории армян, в частности.

Следует отметить, что в практике историотворчества и экзегетики сущест-
венным принципом и первым пунктом значится экспликация «узрения и наме рения» 
(идеи) мысли, речи и деяния, трактата и учения. Посему, во втором па раграфе этой 
главы интерпретируя представлено «узрение идеи истории» (мысленное видение 
идеи истории) и «намерение истории (историописания)» Мовсеса Хоренаци в 
их непосредственном единстве и неразличаемом само тождестве, по армянски 
выражаемое единым понятием – «պատ մու թյան դի տա վո րու թյու նը». 

В третьей главе – «Осуществление идеи истории в историко-научной кон-
цепции Мовсеса Хоренаци», согласно многосодержательной проблематике узре-
ваемой идеи и намерения истории, интерпретируя эксплицируются пре су щественно 
и деонтологически «полезное» в самой истории – «история как сущее», «бытие 
истории», и «ученый способ изложения истории». «История как таковая» должна 
рассматриваться не только как она есть во всеох ва тывающей или преобладающей 
общности всех конкретных случаев её осуществлений и, возможно, в иноподобии и 
неистинности своего бытия, но и каковой она должна быть согласно её призванию 
– как сущее себе адекватно присущем бытии, тем самым в своем «истинном 
бытии», свою истину в себе самом имеющем бытии. В таком ракурсе видения и 
именно дву составным разделением М. Хайдеггера, в ютой главе «история как 
таковая» рассматривается в условно двураздельности своего единого бытия: 
«история как сущее» и «бытие истории». Итак, проблематикой и вопрошанием 
этой главы являются, во-первых, «Каково бытие истории?», во-вторых, «Что 
есть история как сущее?», и в-третьих, «Каков учёный модус повествования ис-
тории» в историко-научной концепции Мовсеса Хоренаци? В экзегетической 
практике существенным принципом и вторым пунктом значится раскрытие «пре-
существенности» или «полезности» в тексте и-или текстом «сказываемого». В 
проблематике истории вопрошание «пресущественности» или «полезности» на целен 
на «бытие истории». Посему, в первом параграфе, как первая часть вопрошания 
«пресущего» или «полезного» текстом «сказываемого», вопрошая «Каково бытие 
истории?», исследуются проблематика и особенности «бытия истории» и в нём 
также про-из-ведение истории из значимо свершаемой жизни как её смысл 
своим воплощением. Здесь представлены существенные и предпочитаемые 
особенности бытия истории в историко-научной концепции Мовсеса Хоренаци, а 
также сформулированы предварительные определения истории, эксплицирующее 
его видение и понимание истории. Вопрошание «бытия истории» является 
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предварительным и именно основополагающим для последующих вопросов по 
отношению истории, так как вопрошаемое нечто преж де всего должно быть, чтобы 
возможно было вопрошать, исследовать и раскрыть особенности его сушества. 
Итак, что является той сущей и основой, над чей и основан бытие истории, и потому 
не измышлена, не волепроизводна и самовольным мышлением не создано, а 
именно объективна история. Поистине, объективность истории – это прежде всего 
её объектность. . Принципиальной предпосылкой возникновения истории 
является и в жизни человечества историю как существенно необходимую 
нужду проявляет и даёт осознать именно времетечное и преходящее бытие 
человеческой самости и жизни.  И согласно историко-научной концепции Мовсеса 
Хоренаци, определённо зна чимые, а именно «значимо молвствующие» 
события как таковые могут становиться и действительно становятся (рас)
сказыванию и тем самым историзации подлежащей материей и, посему, 
объектом истории. Од нако, в историоучении Хоренаци история, будучи призванной 
к жизни и воплощённой в ней значимостью в предшествующем и в современности 
происшедшего, не тождественна лишь этому происшествию, времетечной дина-
мике мира и в ней человеческой жизни. История не тождественна, не иден тична 
объекту своего исследования. История бытийствует как смысл и природа истории 
духовна, а этот мир и в нём человеческая жизнь по природе своей телесна, 
и бытие человеческой самости, жизни и культуры, будучи как таковые именно 
духовностью, в этом мире присутствуют и самой «истории» и «историзации» 
(-повествованию) предстают как объект исследования, понимания и интер претации 
именно тело-воплощённостью этой духовности. Итак, каково бытие истории, 
по Хоренаци? В его историоучении история как таковая рождается будучи 
«(рас)сказанной», «повествованной». Разумеется, история есть и՛ устная, и՛ 
письменная «повествованность». Однако, в его историософии модус необходимого 
и предпочитаемого бытия истории и во всеобщем её смысле, и конкретно для армян 
– не лишь исторический дискурс или предание, а именно письменная фиксация, 
историописание.

История Мовсеса Хоренаци осуществляется в самопонимащем качестве 
и в самой себе разумевает смысл, выявляющую истину собственного бытия, 
соответсвующего своему подлинному призванию. В его историософии история 
предстаёт как в своей пресущественном совершении язык-обретённый 
минувший мир и человеческая жизнь. В истории Мовсеса Хоренаци явлена 
божьей благодатью человеческому разумению достигаемая премудрость, 
прозревающая и проясняющая собственный и подлинный духовный смысл 
минувшего и настоящего человеческой жизни и мира. В его учении история 
в своём самопонимающем качестве размышлением восходит к пониманию и 
интерпретации в этом же смысле содержащемуся совету мудрости, и в таком модусе 
своего бытия внутренне становится и познаётся как подлинная «наука истории», 
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имеющая в самой себе истину и мудрость своему призванию соответствующего 
собственного бытия.

Последующее исследование особенностей истории как сущего, т. е. вопроса 
«Что есть история как сущее?», усматривается как проблематика исследования 
второго параграфа. То, что повествуется в истории и, как её суть, предстаёт как 
сама «история», видится в трёхплановости своего бытия: как повестуемое, 
что в герменевтической ситуации «автор – былое» понято и предвидится ска-
зыванию; как повествованное, что в герменевтической ситуации «автор-текст-
предполагамый читатель» интерпретирующе было сказано самим автором; как 
повествуемое – что в герменевтической ситуации «текст-читатель» и в настоя-
щем самого чтения понимается читателем и по сути – сказывается ему, и это уже 
то понятое и истолкованное, которое слагается с участием и՛ текста, и՛ самого 
читателя. В своём трактате Хоренаци выбирает и исследует для своей истории 
события и деяния, посредством которых становится возможным вы ра зить истинно 
необходимое и предпочтительное в человеческих деяниях для конструирования 
подлинно благопорядочной жизни в Армении. Для него под линным принципом выбора 
и исследования таких происшествий и деяний, посредством которых он стремится 
формулировать «намереваемое сказыванию» в своей истории, следующее: «деяния 
достойные призванию».

В представленном первом конкретном примере научной экзегезы – “Проблема 
общежития с “другим” и историоучение “духовно-цивили за ционной 
идентичности и бытия” Мовсеса Хоренаци” – и, по существу, экскурсе ко второму 
параграфу, эксплицируя особенности, по сути, «намереваемо повестуемого» в 
трактате Мовсеса Хоренаци, во втором параграфе представлена также его концепция 
«духовно-цивилизационного и морального отношения к «другому». Отношение 
к «другому» является основополагающим критерием духовно-цивилизованного 
и морального бытия и совершенства человеческой самости, жизнепорядка и 
культуры. В жизнеисториях разных наций, народов можно разглядеть неоди -
наковое проявление отношения к «другому» – от душеживительного и живо-
твор ного, до душегубительного и жизнеуничтожающего. В отличии от таких 
деструктивных проявлений своей самости, внешней и внутренней политики 
своего общества и государства (являющихся выражениями их совместной воли), 
а посему – их цивилизационно существенной особенности, принципиально иное – 
духоживительное и животворное, проявление армянской самости в обще  житии с 
«другим» и соответственно восхваляющее отношение конкрет но Мовсеса Хоренаци 
к подлинно цивилизационной (духоживительной и живо твор ной) мысли, речи и деяний 
«других». Как наглядный образец духо живи тельно и животворно цивилизационного 
и морального отношения к «другому» в последующем подпараграфе представлен 
конкретный пример интерпретации «повествуемого» историей Мовсеса 
Хоренаци – существенно значимого эпизода из прошлого армянского народа и 
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государственности. Ситуация и проблема подверженности смертельной опасности 
армянской самости, жизне пре бывания и культуры историчны многовековым 
своим присутствием в жизни армян. Во все времена многовекового господства 
«чужих», по отношению армян, отличающихся от них человеческой идентичностью 
и являющихся этно территориальными уроженцами, а также гражданами уже 
их государства, си туация и проблема подверженности смертельной опасности 
армянской самости и жизнепребывания или под угрозой смерти насильственного 
принуж дения вероотступления – духовного самоотчуждения и неидентичности, 
осущест влялась именно основопричиной принципиального отсутствия духовных 
чувств и идей «человеколюбия» и соответствено ему «справедливости». И 
последствия многовековой подверженности смертельной опасности ар-
мянской самости, жизнепребывания, культуры и максимального её выра жения 
в начале XX в. по отношению армян осуществлённого Геноцида присутствуют 
и в настоящем, и необходимостью предзаданные к преодолению, они должны быть 
учтены в проблематике «намеренно-предпринимаемого» армянским обществом и 
государством по жизнеустроению цивилизационного общежития.

В представленном втором конкретном примере научной экзегезы – “Царь 
Вагаршак Мудрый и восхождение к Мудрости структурой самоотрешения в 
понимании, интерпретации и жизнеобразе” – и, по существу, экскурсе ко второму 
параграфу, удивительным духовным своим содержанием узревается концепция 
«цивилизационного жизнеустроения и в нём – социального строе по рядка» Мовсеса 
Хоренаци, которая воплощает в себе завет мудрости, имеющий «духостановящее» 
и «животворное» значение для человеческой и конкретно армянской самости, 
жизни и культуры, претворенное царём Вагаршаком I Мудрым Парфяно-Аршакидом 
в основостроении и благоустроении жизнепорядка армян подлинными духовными 
чувствами и идеями «человеколюбия» и «спра ведливости». В истории Хоренаци 
присутствует концепция «духовно-циви лиза ционного становления армянской 
самости», содержащая в себе идеи при чинно-следственной связи «внутреннего» 
и «внешнего», добродетелями бла гоу порядочения самости и образа жизни. И 
эта концепция именно в своём христианско-цивилизационно-одухотворённом 
качестве и по сей день духотво ряющим и живительном значении существенна также 
для преодоления последствий геноцида и подлинно перспективного развития 
армянского народа, общест ва и государства.

В последнем параграфе этой главы, вопрошая «Какова форма повествования 
истории Мовсеса Хоренаци?», история определяется и вместе с тем исследуется как 
учёная форма повествования. 

В четвёртой и заключительной главе – «Истина и предпочитаемое бытие 
истории», состоящей из четырёх параграфов – «Присутствие исто рии», «Двенадцать 
универсальные парные категории мудрости истории», «Определения истории», 
«Четыре апории истории и необходимое и предпочитаемое бытие истории 
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как науки», подытоживаются результаты иссле дования. Согласно в научной 
литературе устоявшейся точке зрения, бытие истории в трактате Мовсеса Хоренаци 
предстаёт как «наука истории». Основываясь на результатах осуществленного 
герменевтической мето дологией исследования историко-научной концепции 
Мовсеса Хоренаци, как относительное завершение исследования, в заключении 
эксплицируется истина бытия истории, согласно этой концепции. Истина бытия 
сущего – это его естество в своём адекватном присутствии, т. е. ответ на вопрос: что и 
как, а именно что за сущее в своём как (себе-адекватном и посему собственном) 
бытии несокрыта человеческому разумению (пониманию)? Человеческому 
разумению доступная истина бытия сущего, согласно концепции философской 
герменевтики Х.-Г. Гадамера, это его явь, его раскрытое, явленное бытие, присутствие 
в человеческом понимании. В понимании присутствует и пониманием в своём 
присутствии осуществляется истина и её выражающиe смысл и мудрость, 
доступная человеческой способности. А каково присутствие истории? Согласно 
Мовсесу Хоренаци, присутствие истории есть присутствие смысла и мудрости. И 
это значит, что в его учении присутсвтвие самой истории, а также в ней воплощённой 
и содержащейся историко-научной и вместе с тем историко-философской 
концепции, есть человеческую самость, жизнь и культуру в истинном бытии 
преосуществляющий и потому сказывающий пресущно-значимый смысл и мудрость, 
близкие предпочитаемому читателю его трактата. Присутствие его истории и в 
ней интерпретируемой историософии проявляется и эксплицируется именно 
как «присутствие мудрости», содержащееся в самой истории и потому в ней 
«намереваемо повествуемом», а также сие понимающем и интерпретирующем 
историоучении и как таковое – знаменует принципиально предпочтительную 
возможность бытия истории. В трактате Мовсеса Хоренаци история не есть лишь 
нечто «свершившееся» в прошлом, но и своей умудряющей и одухотворяющей 
значимостью – «свершаемое» в настоящем и в будущем. Присутствие истории есть 
«свершаемость» (по армянски – «ե ղե լումն»).

Во второй части заключения вопрошая мудрость воплощённую и содер-
жащуюся в истории Мовсеса Хоренаци, и подводя итоги переосмысливая 
результаты исследования, мудрость его исторической доктрины экспли-
цируются двенадцатью парными категориями выявлящими её внутреннюю 
дихотомичность и двуединость, и такой остов мудрости его историко-научной 
и историко-философской концепции представлена не только как достижение 
и результат, но и как существенный компонент в монографии применяемой 
методологической концепции исследования. Более того, обоснованием также 
утверждается, что человеческой способности доступная мудрость, не только в 
исторической науке, но и ей присущей принципиальной универсальностью, во 
всех сферах человеческой жизни и активности, а также науки знаменует путь 
самосовершенствующегося развития от их данного состояния, ориен ти руется, 
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восходит и достигает в них свершения и совершенства своей полноты двенадцатью 
парными категориями являемой своей внутренней дихотомичностью и двуединостью. 
Понимающим и интерпретирующим, внутрен ние импликации проясняющим 
изучением и применением мудрости историко-научной концепции Мовсеса Хоренаци, 
присутствие мудрости, вышеозначенной упорядоченностью достижения свершения 
своей полноты для человеческой самости и жизни, в монографии интерпретируется 
как универсальная методологическая концепция исследования истины всего сущего 
и изучения соответствующей ей, человеческой способности достижимой, мудрости 
научного знания и деятельности.

Природа истории, существо и само естество, по сути, истина бытия истории как 
таковой раскрывается в определении истории. Посему, в заключительной главе 
монографии, подитоживая полученные результаты, интерпретируя формули руются 
определения истории по предмету и по исполнению, в отдельности, а также по 
предмету и исполнению, совместно.

В завершении, формулируя четыре апории истории, с точки зрения 
содержащихся в них отрицающих аргументов и вопрошания о возможности 
«науки истории», эксплицируются особенности концепции Мовсеса Хоренаци, 
которые принципиально обеспечивают «истории», в её разумении существенно 
значимых свершений человеческой самости, жизни и культуры, самостановиться 
как общее знание и наука, согласно своему призванию и истинному бытию, понять 
и интерпретировать смысл и в нём универсальное духовное содержание – завет 
мудрости, выявляющие истину свершения человеческой самости, жизнеобраза и 
культуры. 

2. В монографии герменевтическим структурно целостным и последо вательным 
вопрошанием понимается и интерпретируется: что за идея и истина «истории» 
в целом и конкретно «истории армян» проявляет себя в трактате Мовсеса 
Хоренаци? Что есть и что означает «история», согласно Мовсесу Хоренаци? Что 
за смысл и в нём хранимый непотаенный завет мудрости, выявляющие истину 
событий предыдущей и современной автору жизни армян – разумеются в его 
сочинении? Какой концепции «науки истории» и в ней воплощённой и содержащейся 
мудрости учит Мовсес Хоренаци своим трактатом «История армян»? 

Посредством предложенного вопрошания в монографии в сферу научных 
и конкретно историко-научных размышлений вновь вводится интересная 
проблематика – исследовать внутреннюю связь «мудрости» и «науки», в данном 
конкретном случае – «мудрости» и «науки истории». В результате такого 
исследовательского подхода в научном знании и именно в «науке истории» 
появляется возможность эксплицитно представить заветы мудрости. В античной и, 
в особенности, средневековой исторической науке фундаментальная и вместе с тем 
целевая задача внутренней связи «знания» и «мудрости» присутствовала своим 
своеобразным пониманием, в последующем, в результате своей более существенной 
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трансформации иногда полностью предавая забвению и в целостной проблематике 
истории не усматривая и не формулируя ее как научно-исследовательскую задачу. 
Рассказать мудрость, содержавшуюся в событиях жизни – это и есть само 
призвание истории, что и было изначально ей присуще. Призвание не только 
самой истории, адресованной современникам и потомкам, но и прочтения 
истории – тождественны и понимаются как постижение самой мудрости.

В трактате «Истории Армян» Мовсеса Хоренаци бытие истории выявляется не 
как простая эмпирическая история, но и в ней взаимосплетённо присутствующим 
самопонимающим любомудрием человеческой и конкретно армянской самости, 
жизни, культуры, и в ней также исторической науки, такой всеохватностью 
проблематики и размышления и по сути – своему призванию достойной 
мыслью предстаёт и как историософия, в научной литературе будучи признанной 
преимущественно в качестве историко-научной концепции. Согласно историко-
научной концепции Мовсеса Хоренаци, подлинное при сутствие истории – 
это присутствие мудрости былых существенных свершений в настоящем 
и будущем «читалюбящего учелюба», самости и жизни современников и 
последующих поколений. Подлинное призвание бытия истории и её соучастия 
в человеческой жизни и, посему, истина и само присутствие узримой 
идеи истории и её исполнения – быть понятым и интерпретированным 
как воплощённое и содержащееся в истории «присутствие мудрости» – к 
совершенству человеческой самости, жизнеобраза и культуры читалюбных и 
учелюбных современников и потомков. 

В концепции Хоренаци история представляется не только как духовно-
теоретическое познание и наука свершаемости или сбываемости (в прошлом 
свершённого и вместе с тем в настоящем и будущем продолжающего бытия, по 
арм. «ե ղե լու մի») армянской самости, жизни и культуры, но и своим повествуемым 
содержанием имеющая действенную значимость для образовательно совер-
шенствующего развития человеческой и именно армянской самости и жизнепорядка 
– духовно-деятельная наука. В его сочинении, повествуя добродетели личностей 
и их деяний с похвалой и полноценным раскрытием, а также пороков с порицанием 
и умеренным раскрытием, история как таковая и конкретно армянская история 
являет себя современным и будущим «читалюбам» и «учелюбам» мудрости, 
взаимосплетённо со своей теоретической оформленностью, именно как деятельная 
история. В его сочинении вместе с теоретической функцией истории принципиально 
подчёркивается современным и будущим всем «читалюбам» и «учелюбам» 
значимая деятельная функция истории, и потому в своём повестуемом Хоренаци 
устремлён в смыслах выявляющих истину свершения человеческой самости, жизни 
и культуры понять и интерпретировать подлинную духовность – присутствием в 
них человечеству и самой человечности пригодных добродетелей и благопорядка 
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и, напротив, недуховности – присутствием в них человечеству негодных и саму суть 
человечности ничтожающих пороков, страстей, неблагопорядка и суеты.

Необходимо понять и фиксировать: всё то, что в прошлых событиях мира, и 
в нём – жизни, является подлинной истиной и благом в своей благозначности 
в вечном духовном, таково и в настоящем и в будущем. Именно следуя этому 
принципу Хоренаци во всём ареале былого и ему современного свершения сей 
человеческой жизни – в мыслях и концепциях, речах и делах, существенно и 
основоположно значимым видит и как мудрость истории в своём повествовании 
интерпретируя раскрывает, посему и всем «читалюбам» и «учелюбам» к разумению 
в мудрости ссылает духовное и неду ховное – добродетели и пороки, по причине их 
– хорошие и плохие, благозначные и злозначные следствия человеческой жизни и 
конкретно армянского народа.

Для Мовсеса Хоренаци понять истину человеческойи и конкретно армянской 
самости, жизни и культуры, значит осуществлять самопонимание духов ного и 
жизненного общего опыта добродетелями совершествования и восхождения к 
самостоянию – в человеческой и в ней национальной общности принципиально 
включённых также своей самости, жизни и культурно-созида тельного умения, 
или напротив, страстями и пороками соблазнения, спотыкания и погибели. В 
сочинении «Истории Армян» Мовсеса Хоренаци и в нём содержащемся историко-
научной концепции истина армянской истории проявляется как интерпретирующая 
экспликация во всём былом армянской самости и жизнеустроения, жизненных и 
культурных дел в конкретном времени и месте жизнеосуществлённой, возвышающей, 
и՛ в его настоящем, и՛ в будущем предпочтительной мудрости – «человечеству 
всеобъемлемо (всеёмко) пригодных» добродетелей, достоинств и благопорядков. 
В таком качестве его теория истории и историко-научная концепция выявляется как 
философствующая (любомудрствующая) «наука истории». 

Многосодержательным и единым комплексом намерения и совершения 
сего исследования, осуществлённой герменевтической методологией, было 
интерпретировано, что в историософии Мовсеса Хоренаци бытие истории, согласно 
своему призванию и в соответствии его – истине своего совершения и значит 
своим истинным бытием – принципиально духовная. Его трактат «История 
Армян» – по принципам христянского богословия сплетённая история. А по 
христянской теологии, человеческая душа достигает мудрости своими способностями 
веры и мысли. И между «истинами веры» и подлинной наукой нет никакого 
противоречия, а только лишь мир и внутреннее единство. Премудростью 
«истин веры» и премудростью «истин мысли» взаимодополняюще 
единосплетается человеческой способности доступная мудрость. 

Средневековые верующие учёные осуществляли поиск «божественного» не 
только в чисто «божественных вещах», но и в чисто «человеческих вещах», в 
особенности – в событиях и деяниях человеческой самости, жизни и культуры. Вот 
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и Мовсес Хоренаци в своём сочинении исследуя и повествуя вещи человеческие 
– некую меру реальных возможностей жизне-благопорядка, событий и деяний, 
во всём этом также даёт узреть и уразуметь божественное. Из религиозных 
представлений, выраженных во многих страницах трактата верующего историка 
Мовсеса Хоренаци, возможно увидеть, что целенаправленно изучаемая и 
интерпретируемая мудрость его историософии выявляется своим другой общим 
отличием – как единосплетение человеческого и божественного. В своём 
историческом сочинении Мовсес Хоренаци философствует о добродетелях – о 
божественном в человеческой самости и жизни, коими и человек подобен Богу, 
согласно таинству творения. В таком качестве его теория истории и историко-
научная концепция выявляется как философствующая (любомудрствующая) 
«наука истории». От такого философствующего качества его историко-научной 
концепции узнаваема также богословствующая особенность той же историософии. 
Известно, что во времена Хоренаци философия включала в себя и богословие. 
Его историоучение и сама мудрость его историоучения предстаёт, по сути, в 
исследуемых реалиях человеческой жизни его эмпирической истории человеческое 
– антропологирующей и божественное богословствующей «наукой истории».

В историко-научной и историко-философской концепции Мовсеса Хоре наци 
подлинное призвание и истина истории – это из предшествующего и настоя щего 
существенного свершения жизни всевозможные плоды самосовер шенствующегося 
образования и жизневоплощения душе-оживляющей и животворной мудрости, 
доблести в благих делах и всей добродетели в сердцах, душах и мыслях, речах и 
деяниях, моральных (боголюбных и человеколюбных) чувствах и идеях и, согласно 
им, узревающего намерения, воплощения и совершения духовного образа жизни 
в сосуществовании с иною (со всей природой) и общежити с иными (с людьми, 
человечеством). А «читолюбами» и мудрости «учелюбами», по человеческой 
способности просвещёнными и образованными и её жизневоплощать стремящими 
душами могут быть и успешно становятся только от злострастий и чрезмерности 
«благокажущихся» страстей «нищие духом», нуждающиеся в теоретической 
и практической мудрости, в самопонимании своей самости, жизнеобраза и 
культуры уразумевшие нужды мудрости, ищущие и находящие её с их жизнью 
соединяющемся и к себе же соединяющем духовном присутствии истории 
человечества. 
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HISTORY AND HERMENEUTICS 
BOOK I: HISTORICAL-SCIENTIFIC CONCEPTION OF MOVSES 

KHORENATS’I

(Explication of the truth of unified “historical-scientific conception”  
and “philosophy of history” of Movses Khorenats’i and of “history as such”  

by hermeneutical methodology)

1. The purpose of this research is to study Movses Khorenatsi’s work “History of the 
Armenians”, to understand and interpretively explicate the meaning and in it – the wisdom, 
that reveal the truth of his unified “historical-scientific conception” and “philosophy of history”, 
and – according to his conception and its implications – the truth of “being-of-history as 
such”. The study is conducted using hermeneutic methodology and namely in the meaning-
field opening by the conception of “hermeneutics of truth” and its consequently elaboration 
– “hermeneutics of wisdom”. This monograph consists of Pathway, Introduction and four 
chapters (the fourth chapter instead of Conclusion).  

In the “Pathway” and “Introduction” of this work are presented the necessary pre-
understanding of the issues under investigation, the ways and horizons of undertaken 
search, the conceptual grounds and methodology of the present investigation and the 
achieved results. The calling and purpose of the Pathway and Introduction of the scientific 
investigation is not merely to serve as a short and preliminary presentation of the significance 
of the theme, issues and methodology of research, the degree to which it has been already 
investigated, etc, but to extend an opportunity, to direct and prepare all readers (“reading-
lovers” in terms of Khorenats’i) and investigators (“study-lovers”), to become a preferred 
reader of the “to be narrated” by its author and by just the work itself. The Pathway helps 
the preferred reader and, namely, wisdom “study-loving” rational soul, heart and mind – to 
grasp the spiritual purview, where does happen the essentially significant event, and also is 
provided an opportunity to understand and interpret its true calling, sense and stored in it – 
uncovered counsel (covenant, advice, mystery, in Armenian - «խորհուրդ») of wisdom. The 
essential goal of the Introduction of this work, just as in my other books (the first being on the 
history and theory of philosophical hermeneutics and the second, with a co-author, on the 
application of hermeneutics to the social sphere), is presented in a detailed exposition as a 
twofold unity of the Author’s Foreword and Introduction, as a prelude to the actual work, and 
as an opportunity for pre-understanding for the reader.

In the present monograph the author’s “Pathway” makes an attempt using a special form 
of narration to give to the contemporary reader, eager for understanding, the possibility of 
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pre-understanding, in essence, the interlaced scientific-religious doctrinal world-view and, 
specifically, the historical-scientific conception of the medieval Christian thinker Movses 
Khorenats’i. The Pathway, taken as the foreshadowing of the research path and facilitating 
for the reader pre-understanding of the author’s introduction, is narrated by a series of 
laconic formulations, polished and conceptually developed formulas of thought, which are 
aphoristic modes of expression about true and untrue being, the truths of thought and faith, 
and the all-embracing object of scientific investigation: divine and human things, faith and 
science, history and truth, truth and meaning, meaning and wisdom, wisdom and science, in 
general, as well as wisdom and historiography. Here, for the contemporary reader has been 
formulated into intellectual aphoristic modes and theoretical principles the openness, horizon 
of thought, facilitating the study and understanding of medieval science and, concretely, 
Movses Khorenatsi’s “History of the Armenians”, thereby providing an opportunity for 
becoming the “preferred reader” of the work. 

The conceptual and the methodological basis of the present investigation is the 
“hermeneutics of truth” and based on it and developed further by author the conception 
of “hermeneutics of wisdom”. The investigation of Movses Khorenatsi’s “History of 
the Armenians” by hermeneutical methodology is carried out in the horizon of meaning 
elucidated by the conception of “hermeneutics of wisdom”, which in turn is developed on the 
basis of “hermeneutics of truth”. In this monograph by critical consideration is understood 
and interpreted the meaning and counsel of wisdom, that reveal the truth of his historical-
scientific conception and according to the implications of the latter – the truth of “being-of-
history as such”.

In medieval studies, in the search for the truth of human identity (or selfness), life and 
culture, trusted to history for “preserving and showing”, and by this bequeathed to the 
“presence” of the human rational soul, thought and life, it is proper to take into account 
the specificity of religious life-mode and Christian scholarship of thinkers with regard to 
the entire Entity – “divine and human realities”. The true revelation of the meanings that 
disclose the truth of the events and deeds of life and culture, is realizable by hermeneutical 
methodology – namely in the meaning-horizon of the conception of “hermeneutics of truth” 
according to its true calling. In this regard, it is essential to establish, that in order to bring 
to completion the aforementioned intention of monograph it is necessary and preferable –
through the true calling of hermeneutics and the unified-interlaced possibilities of its entire 
tradition of historical being, in particular, “the art of interpretation of holy fathers” (“Sacred 
Hermeneutics”) and modern philosophical hermeneutics – to understand and interpretively 
explicate not only Movses Khorenatsi’s historical-scientific conception and its wisdom, but 
also the “truth” and “counsels of wisdom” of the pure empirical historic content of his work, 
that through his scholarly conception is contemplated and brought to narration.

Mutual complementarity of the essential ideas of the exegetics of the medieval holy 
fathers and the conceptions of modern theoreticians of philosophical hermeneutics (F. 
Schleiermacher, W. Dilthey, G. Schpet, M. Heidegger, H. G. Gadamer, P. Ricoeur) make 
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possible to explicate the truths of “understanding” and “interpretation”. Thereby, these 
conceptions, through revelation of necessary and preferred mode of understanding and 
interpretation, make possible to explicate the truths of divine and human realities, as well 
as the truths of disciplines studying these spheres: philosophy, theology, human and social 
sciences, medieval studies and the history itself. So, the conceptions of medieval exegetics 
and contemporary hermeneutics through mutual complementarity of theirs essential ideas 
create а principаl possibility to call to life the conception of “hermeneutics of truth” and 
hence also to conceive the idea and conception of “hermeneutics of wisdom”. In regard to 
aforementioned fundamental specificity of the issues of medieval studies, this conception 
of hermeneutics presents in itself a necessary and preferable openness, a potentiality 
of more elaborated and perfected rational theory of understanding and interpretation. 
Hermeneutics in general, and especially the “hermeneutics of truth” or the 
“hermeneutics of wisdom”, has as its true calling the foreseeing of its idea and the 
fulfillment – the explication of the necessary and preferable mode of understanding 
and interpretation, and by this – the meaning and counsel of wisdom, that reveal 
the truth-of-being of entire Entity and Culture. With such self-understanding of its true 
calling, problematic and fulfillment, the hermeneutics and especially “the hermeneutics of 
truth” or “the hermeneutics of wisdom” investigates all phenomena, theories and, concretely, 
the history from “inside”, and is not guided by some outer biased “interests” in its research 
practice, ignorant of the “essence of the matter”, executing an examination and critique that 
distort the truth and proper meaning. 

In the first chapter – “The presence of hermeneutic problematic in history” – is 
presented the interconnection of the history and the hermeneutics – the problematic and 
fulfillment of understanding and interpretation in the realization of genuine calling and the 
“being-of-truth” of history. Understanding and interpretation are necessarily interwoven 
in the being of history as such. Into this problematic are necessarily and preferably 
involved both the historian author – during all stages of his history-creation (selecting and 
collecting historical material, research and exposition) and the reader – in his perusal 
relatedness with the historical text. History is the understanding and interpretation of 
the genuine sense (meaning) and spirituality of the narrated in itself essential and 
significant bygones or yores of the world and in it also of mankind’s self-identity, 
life and culture, and as such it is a message to a “reading-lover” striving for understanding 
wisdom, valiance and heroism, every virtue and good-orderliness. And in its inner 
interrelation with history hermeneutics builds the foundation, forms the adequate 
construction, improves and leads to the completion of its necessary and preferable 
fulfillment the truth of the being of history as such and the sense, which reveals that 
truth. 

In the same chapter, as a necessary anticipation of the entire structural-content of 
the whole problematic of history-writing – the mental premeditation of the idea of the 
history, and then its embodiment and execution in the historical work – is presented the 
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hermeneutical situation just in history and in it – the understanding and expectation of the 
concept of “preferable reader of history”, which is so vividly expressed in the historical-
scientific conception of Khorenats’i. According to the widely accepted in the philosophical 
hermeneutics viewpoint, the text has no particular addressee, anyone can become its reader. 
As a correction and completion of this thesis in the monograph it is revealed, that the founder 
of the Armenian history Movses Khorenats’i has for his great work the idea, aspiration and 
dream, understanding and expectation of “the preferable reader”, which in his time, perhaps, 
could be only possible but improbable, nevertheless, just to yearning of understanding 
of such a reader was addressed – from the depth of his heart with spiritual love, diligence, 
eagerness and dream –the straightness and completeness of “brought to saying” meaning.

In the second chapter – “The idea of historical-scientific conception of Movses 
Khorenats’i” – by hermeneutic methodology and, as such, interpretive-philosophical 
analysis – is explicated the fundamental authentic problematic of history in the historical-
scientific conception of Movses Khorenats’i: the understanding and interpretational 
explication of the meaning and in it also the counsel of wisdom of the being modi of 
history as such. Truly, the fundamental problematic for being of history is to understand the 
meaning, and in it – the counsel of wisdom, indicating the truth of essential bygones (yores) 
of human selfness, life and culture. And to understand history principally and essentially 
means to understand the true meaning of “the said” in the historical text and then – the 
counsel of wisdom contained in that meaning. In this all-embracing and complete problematic 
of history two tightly interwoven components are present: understanding and interpretively 
explicating the historical-scientific conception (concretely the “theory of history”) and 
the contents of the historically “said” treated and expounded from the viewpoint of 
this conception, thereby to understand and interpret the meaning and in it – the counsel 
of wisdom revealing the truth-of-being of history as such, in general, and of the history 
of Armenia, in particular. It must be mentioned, that in practice of history and exegetics 
as essential principle and first point is required the explication of the premeditation or 
intention (of the idea) of text. So, in the second section of this chapter “the premeditation 
(of the idea) of history” (in Arm. «պատմության դիտավորությունը») in the historical-
scientific conception of Movses Khorenats’i is interpretively presented.

In the third chapter – “The embodying and fulfillment of the idea of history in 
historical-scientific conception of Movses Khorenats’i” – according to the multi-
meaning problematic of intentional contemplation of the idea of history, are interpretively 
explicated, first, the quintessential and deontological “duly useful” in the history – “the 
being of history”, “the history as entity”, and then – “the scholarly way of narration of 
history”, in the historical-scientific conception of Movses Khorenats’i. “History” as such must 
be considered not only in all-embracing or dominating generality of its concrete realizations 
and, possibly, in its non-genuine (untrue) and therefore in its “inauthentic being”, but also in 
regard to what it should be according to its true calling – as an entity in its adequate own 
being, and thus in its “genuine (true) being”, i.e. an entity having its truth in its own being. 
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In this perspective and just according to M. Heidegger’s two-componential division, history 
as such is considered in the conditional twofold unity of its being: “history as entity” and 
“the being of history”. So, the queries of this chapter are, first, “How is the history being?” 
or “How does the history exist?”, second, “What is the history as entity?” and, third, “How 
is the scholarly mode of narration of the history?”. In practice of history and exegetics as 
essential principle and second point is noted the explication of “duly useful” in the “said” 
of the text. In the problematic of history the whole query of “duly useful” is directed to the 
essential and preferable mode of “the being of history”.

In the first section, as the first part of the query about the “duly useful”, is questioned, 
understood and interpretively explicated “the being of history” - the genesis (from bygone 
of life) and existence of history as such by its embodiment as a meaning. So, the 
subject of considerations is the “how” being of history, and here aiming at the all-embracing 
and complete problematic of the “being of history” the question “How is the history’s being?” 
is examined. Here are presented the essential and preferable features of “being of history” in 
the historical-scientific doctrine of Khorenats’i and are also formulated preliminary definitions 
of history, explicating his vision and understanding of history. The query about “being of 
history” is fundamental in regard to other questions about history. And what is that entity 
basis and just the object of research, on which the “being of history” is grounded and by 
virtue of which the history is not fictitious, created just only by historian’s arbitrary thought, 
but is objective? Indeed, the objectivity of the being of history is, primarily, its objectity 
(in Arm. օբյեկտայնություն), i. e. having its own object of investigation. The temporal 
and passing being of human selfness and life in this world is the main principle 
presumption of history, and it truly enables to recognize history as a necessary need 
in mankind’s life. And according to historical-scientific conception of Movses Khorenats’i, it 
is the certainly significant and, as such, having an essential potency and “meaningful 
to say” bygones, that may become and really has become “a subject matter” liable to 
be narrated in history and so – an object of history.

In Movses Khorenatsi’s historical doctrine the history, called to exist and existing 
by meaningfulness of bygone in past and present, is not identified merely with that 
bygone (yore), with the temporal dynamic world and in it – also with human life. 
History is not identified to his object of research. In his doctrine the history is coming 
to exist becoming “narrated”. Certainly, history is a spoken or written narration. But in his 
historical conception the necessary and preferable mode of being-of-history, in general, 
and concretely for Armenians is not the historical discourse, but just its written fixation, its 
historiographic form.

The history of Movses Khorenats’i by its “self-understanding” character contains in 
itself the comprehension of the meaning which reveals the truth of its being corresponding 
to its calling. In his hitoriosophy the history presents itself as language-acquired past 
world and human life just in its essential accomplishment. And the history is presented 
as wisdom insighting and clarifying the genuine and own spiritual meaning of the 
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past and present of world and human life, achievable to human understanding by 
God’s grace. In his conception the history by its self-understanding quality rising up by 
pondering to understanding and interpretation of the counsel of wisdom contained in that 
meaning, and in this modus of its being becomes and is cognized as a true “science of 
history”, that contains in itself the truth and wisdom of its own being corresponding 
to its genuine calling. 

The problem of the second section is the next question: “What is the history as entity?”. 
And here, in the historical-scientific conception of Movses Khorenats’i, as the second part 
of the query about “duly useful”, is questioned, understood and interpretively explicated 
the truth of “historical entity” or of “history as entity”. So, here the matter of considerations 
and understanding is history’s “as what” being, the truth of which is explicated in this 
section. What is narrated in history and, in essence, appears as the “history” itself, should 
principally be viewed in the three planes of its being: as what is to be narrated, which in 
the “author-past” hermeneutic situation is understood and is foreseen to be said; as what 
has been narrated, which in the hermeneutic situation “author-text-presumable reader” has 
been interpretively told by author himself; as what is being narrated, which in the “text-
reader” hermeneutic situation and just in the present of reading process is understood by 
reader himself and, in essence, is narrated to him, and this is that understood and interpreted 
meaning, which is weaved by the co-participation of the text and the reader. In his treatise 
Khorenats’i chooses and investigates for his narration bygones, by which it is possible to 
express the genuinely necessary and preferable in human deeds for constructing good-
orderly life in Armenia. And for him the leading principle for choosing and investigating 
such bygones, by which he intends to formulate what is to be narrated in his history, is the 
following: deeds must match their boon-significant destination.

In the presented first example of scientific exegesis – “The problem of coexistence 
with “others” and Movses Khorenatsi’s historical conception of “spiritual-
civilizational identity and being” – and, in essence, in the excursion to the second 
section, explicating specifications of “intending to narrate” in Movses Khorenatsi’s treatise, 
his conception of “spiritual-civilizational and moral attitude to the «others»” is also presented. 
The relation to “others” is a fundamental criterion for the civilizational-spiritual and moral 
being and perfection of human self-identity, life-mode and culture. In the history of human 
nations and of all mankind there have been various manifestations of the relation to “others” 
among different nations – from the soul-living and life-creating up to the soul-killing and life-
destroying. In contrast to the destructive manifestations of «others’» self-identity, foreign 
and internal policy of their society and state (which are expressions of their collective will), 
therefore – of their civilizational essential peculiarity, the manifestation of Armenian self-
identity is principally different– soul-living and life-creating – in coexistence with “others” 
and accordingly is different also the praising relation of historians and concretely of Movses 
Khorenats’i to genuinely civilizational (soul-living and life-creating) thought, speech and acts 
of “others”. In the following subsection, as an example of interpretation of “what is being 
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narrated” in Movses Khorenatsi’s history and as an illustrative pattern of soul-living and life-
creating civilizational and moral attitude to “others”, an essentially significant episode from 
the past of Armenian people and statehood is presented. The situation and the problem of 
Armenians’ being in deadly danger for self-identity, live-presence and culture are historical 
bеcause of their presence in the life of Armenians for many centuries. Armenians, being 
the ethno-territorial natives in their fatherland, remained different from intruder “others” by 
their self-identity, Christian faith, life-style, traditions and culture. The mentioned situation 
and the problem of Armenians’ being under deadly danger for self-identity and live-presence 
or under threat of death – coercion to apostasy, spiritual self-alienation and non-identity, 
being under the rule of the state of “others” in attitude to Armenians during many centuries, 
was realized just by the principally absence of spiritual feelings and ideas of “love for 
mankind” and therefore absence of “justice”. The consequences of Armenians’ being 
under deadly danger for self-identity, live-presence and culture during many centuries and 
of its outmost expression – genocide of Armenians, realized by Turks at the beginning of 
the XX century, are present in our days, and are necessarily predetermined to be overcome; 
these consequences should be taken into account by the Armenian society and state for 
building the civilized community life. 

In the presented second example of scientific exegesis and, in essence, in the 
excursion to the second section, by its amazing spiritual content presents itself Movses 
Khorenatsi’s conception of “civilized life-order as well as of the social structural order”. His 
conception embodies in itself the covenant of wisdom, which has a spirit-building and life-
creating significance for human and, in particular, for Armenian self-identity, life and culture, 
implemented – with genuine spiritual feelings and ideas of “love for mankind” and “justice” 
– by the king Vagharshak I Wise Parthian-Arshakide in building the foundations and good-
structure of the life-order of Armenians. In the history of Movses Khorenats’i is presented 
the conception of “civilizational-spiritual being of Armenian self-identity”, containing the ideas 
of cause-effect relation of the “inner” and “outer”, and of good-ordering the self-identity and 
life-mode by virtues. This conception just in its Christian-civilizational-spiritual quality and 
soul-living and life-creating meaning up to this day remain essential for overcoming the 
consequences of the Genocide of Armenians and genuinely perspective development of 
the nation and state.

 In the next section considering the query about “What is the mode of narration of history 
in the doctrine of Movses Khorenats’i?”, the history is defined and accordingly investigated 
as a scholarly mode of narration. It can be fixed, that in his historical-scientific conception 
the history is the interconnected uni-laced of meanings and in them – counsels of wisdom, 
revealing the truth of significant bygones of whole world and in it – human and also Armenian 
life, by understanding and interpretive explication in spoken and written modes directed to 
contemporaries and generations striving for understanding the worthy.   

In the last, fourth chapter – “The truth and the preferable being of history” – 
consisting of four sections – “The presence of history”, “Twelve universal dual categories 
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of the wisdom of history”, “Definition of history”, “Four aporias of history, and the necessary 
and preferable being of history as science”, the achieved results are summed up. According 
to the viewpoint established in scholarly publications, the being of history in the treatise of 
Movses Khorenats’i appears as “the science of history”. Grounded upon the results of the 
implemented hermeneutical study of the historical conception of Movses Khorenats’i, as 
a preliminary conclusion of the investigation, the truth-of-being of history according to 
his conception and its implications are explicated. The truth-of-being of an entity is just its 
nature in its adequate presence, which is the answer to the principal twofold-unified question: 
“what is?” and “how is?”, namely, what entity in its how (self-adequate, and therefore, 
its own) being is uncovered for human understanding? According to H.-G. Gadamer’s 
conception of philosophical hermeneutics, the truth-of-being of an entity, principally 
intelligible to human understanding, is the uncoveredness of being-of-entity, namely, the 
uncovered or revealed being of entity, just its presence in human understanding. The truth 
and it expressing meaning and wisdom, available for human cognition, are present in 
understanding, and by understanding they exist and are affirmed in their presence. 
What is the presence of history, and how the history is present? According to Movses 
Khorenats’i, the presence of history is a presence of sense (meaning) and wisdom. The 
presence of history and of the historical-scientific conception, shaped and contained in it, is 
a sense (meaning) and wisdom, which create the human self-identity, life and culture and 
thus contain essential “to-be-said”, closest meaningful for preferable reader of the history. 
The presence of his history and of interpreted in it “science of history” is disclosed 
just as presence of wisdom, contained in “what is to be narrated” and in “theory 
of history”, and, as such, is disclosed as a principally preferable possibility of the 
being-of-history. In the treatise of Movses Khorenats’i history is not only something, which 
“has been” (“happened” or “occurred” bygone) in the past, but also – in virtue of its power 
to make wise and its spiritualizing significance – is “in continuing being” (“in occurring”) for 
present and future. The presence of history is “the bygone occurring in its continuating 
being” (in Armenian – «եղելումն»).

In the second section of Conclusion querying the wisdom shaped and contained 
in the history of Movses Khorenats’i, and summing up and rethinking the results of the 
investigation, the wisdom of his historical doctrine is disclosed by the twelve paired 
categories indicating its inner dichotomy and bi-unity, which is presented not only 
as the achievement and the result of the study, but also as an essential component of the 
methodological conception applied in this monograph. Moreover, with substantiation it is also 
fixed, that the wisdom available for human capacity, not only in historical science, but – in 
virtue of universality inherent to it in principle – in all fields of human life and activity as well 
as in all sciences reaches the completeness of its fullness by the twelve pared categories 
presenting its inner dual division and bi-unity. Studying the wisdom of “the science of history” 
of Movses Khorenats’i, and also immediately applying it, the presence of wisdom for human 
self-identity and life – reaching to the completeness of wisdom’s fullness with this kind order 
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– in monograph is interpreted as the universal methodological conception for studying 
and disclosing the very truth of being of all entity, and adequately to it – of the wisdom 
of science and activity, available for human capacity. 

The nature of history or the truth of being-of-history as such is revealed in the definition of 
history. Thus, in the third section of this final chapter, summing up the achieved results – the 
essential features of Armenian history – in formulas of thought are presented the definitions 
of history by its subject and execution (fulfillment), separately as well as jointly.

In the final section of monograph, by formulating four aporias of history, from the 
viewpoint of their negative arguments and the query about the possibility of the being-of-
history as such and just of “the science of history”, and as an answer to these arguments 
are interpretively explicated essential common and specific features of the historical 
conception of Movses Khorenats’i, that ensure the “history” in its understanding of the sense 
(meaning) and in it – the universal spiritual content, the counsel of wisdom, revealing the truth 
of the essentially significant fulfillment of human self-identity, life and culture – to build itself 
as general knowledge and science. 

2. In the monograph by the hermeneutical inherently successive and structural integrative 
inquiry are understood and interpreted the following questions: What an idea and truth of 
“history”, in general, and of the “history of the Armenian”, in particular, are presented 
in the treatise of Movses Khorenats’i? I.e. what is “history” and what is its meaning 
according to Movses Khorenats’i? What sense and what uncovered counsel of wisdom 
contained in it, that reveal the truth of events and deeds of the antecedent and contemporary 
(to the author) life of Armenians, are understood in his work? What conception of “the 
science of history” and what wisdom, incarnated and contented in it, teaches Movses 
Khorenats’i by his treatise “History of the Armenians”? 

By the suggested queries of the monograph in the sphere of scientific and particularly 
historical-scientific thought again the interesting problematic is introduced: to investigate the 
inner connection of “wisdom” and “science”, in this particular case – of “wisdom” and 
the “science of history”. In the result of such research approach in scientific knowledge 
and, namely, in the “science of history” appears the possibility to present explicitly the 
counsel of wisdom. In the ancient and especially in medieval historical science the 
fundamental and at the same time target-problem of the inner connection of “wisdom” and 
“science” was present in its peculiar understanding; subsequently, as a result of its more 
essential transformation, this problem has been completely forgotton and not considered and 
not formulated in the integral problematic of history as a problem of scientific investigation. 
To narrate the wisdom, contained in bygones (or yores) of life, is the true calling 
of history that was originally inherent to it. The calling of history addressed to 
contemporaries and descendants is identical to the calling of reading history are: to 
reach and comprehend the wisdom itself.  

In the treatise “History of the Armenians” of Movses Khorenats’i the being of history 
is revealed not as a mere empiric history, but – in virtue of  its self-understanding “love 
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for wisdom” of the human and particularly of Armenian self-identity, life and culture and in 
it also historical science, in virtue of such all-embracing problematic and meditation and, 
in essence, by thought, deserving its calling – it appears also as historiosophy, being 
accepted in scholarly literature predominantly in this surprisingly perfect quality of historical-
scientific conception. According to his historical-scientific conception, the genuine presence 
of history is just the symbolic and wonderful presence of wisdom contained in essential 
bygones of human identity, life and culture and presented to the self-identity and life of every 
“reading-lover” and “study-lover” among contemporaries and generations. The genuine 
calling of the being of history and its participation in human life and by it – the truth 
and the very presence of the premeditation (of the idea) of history and its fulfillment 
is: to be understood and interpreted as the “presence of wisdom” embodied and 
contained in history, which is dedicated to the perfection of human self-identity, life-
mode and culture of truly “reading-lover” and “studying-lover” contemporaries and 
generations.

In the conception of Khorenats’i history exists not only as a spiritual-theoretical 
cognition and science of fulfillment of the Armenian self-identity, life and culture, but also 
with its narrated content – having practical significance for the educational perfecting 
progress of human and just of Armenian self-identity and life-mode – history exists as a 
spiritual-active science. In his treatise, narrating virtues of persons and their activities with 
praises and full disclosure, as well as vices – with reprehension and partial disclosure, history 
as such and, in particular, the Armenian history is presented to the contemporary and future 
“reading-lovers” and “study-lovers” of wisdom, inter-woven with its theoretical forming, just 
as active history. In his work together with the “theoretical” function of history the significant 
“active” function of history is emphasized to all contemporary and future “reading-lovers” and 
“study-lovers”, and for this reason in his narration Khorenats’i pursues to understand and 
interpret in meaning revealing the truth of fulfillments of human self-identity, life and culture 
true spirituality (by the presence in them of idoneous virtues and good-order for humanity 
and humaneness), and on the contrary, also non-spirituality (by the presence in them 
ineligible to humanity and extinguishing the very essence of humaneness vice, evil, passion, 
disarray and vanity).

It is necessary to understand and fix: anything that in the bygones (or yores) օf the 
world and in it – of the human life, is genuine truth and goodness in the frame of its 
good-meaning in the eternal spiritual, is genuine truth and goodness in present and 
also will be as such in future. Just following this principle Khorenats’i in all his narration, 
in all area of past and contemporary to him fulfillments of human life – in thoughts and 
conceptions, speeches and deeds, as substantially and fundamental significant sees and in 
his work interpretively reveals, as а wisdom of history, the spiritual and non-spiritual, i. e. 
virtues and vices, and by this – the good and evil, the good-meaning and the evil-meaning 
consequences and fulfillments of human life and concretely of Armenian people and, thus, 
directing to all “reading-lovers” and “study-lovers” for their comprehension of wisdom.
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For Movses Khorenats’i to understand the truth of human and concretely of Armenian 
self-identity, life and culture means to realize the self-understanding of the common 
spiritual- and life-experience, which in case of virtues – can provide an opportunity for 
perfection and ascension, or in case of passions, obsessions and vices – can provide an 
opportunity for seduction, stumbling and perdition of national and personal self-identity, 
life and creative-cultural capabilities. In “History of the Armenians” of Movses Khorenats’i 
and in his historical-scientific conception the truth of Armenian history appears as 
an interpreting explication of elevating-to-itself wisdom (“totally applicable for 
humanity” virtues, dignities and good-orderities), preferable in his present, as well as 
in future and fulfilled in a concrete time and place, in all past Armenian self-identity 
and order of life-beautification, deeds of life and works of culture. Thus his theory of 
history and historical-scientific conception is revealed as a philosophizing “science of 
history”. 

By means of the unified complex of the intention and fulfillment of this research, 
realized by hermeneutical methodology, it is established, that in the historiosophy of 
Movses Khorenats’i the being of history, according to its calling and also the truth of 
its adequate fulfillment, i. e. by its true being, is in principle spiritual. His treatise 
“History of the Armenians” is a history inter-woven in accordance with the principles 
of Christian theology. According to Christian theology, mankind’s rational soul reaches 
wisdom by means of his ability of belief and thօught, and there is no contradiction 
between the “truths of faith” and genuine science, but only peace and inner unity. 
The one-unified wisdom, accessible to human capacity, is complementarily 
interwoven out of “truths of faith” and “truths of thought”.

The medieval religious scholars were seeking the “divine” not only in purely “divine 
things”, but also in pure “human things”, especially in the events and acts of human self-
identity, life and culture. So Movses Khorenats’i in his treatise investigating and narrating the 
truth of human things, in all these gives also the possibility to perceive and understand the 
divine. From the religious apprehensions expressed on the numerous pages of the treatise 
of the believer-historian Movses Khorenats’i, it is possible to see, that the purposefully 
investigated and interpreted wisdom of his historiography is revealed by its another, general 
feature – as the interwovenness of the human and the divine.

 In his historical work Movses Khorenats’i philosophizes about virtues – the divine 
in human self-identity and life, by virtue of which man is Godlike, according to the 
idea of creation. Thus his historical-scientific conception is revealed as philosophizing 
“science of history”. And from such philosophizing quality of his historical-scientific 
conception is recognizable also the theological specificity of that doctrine. It is well known, 
that in the times of Khorenats’i philosophy included also theology. His historical doctrine 
and namely the wisdom of his doctrine exists, in essence, as “science of history” 
antropologizing “the human” and theologizing “the divine” in the realities of human 
life.
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In Movses Khorenatsi’s historical-scientific and historiosophical conception the 
true calling and truth of history – understood and interpreted from the past and present 
occurrences of life – are all possible fruits of perfection and perfect self-education and 
life-fulfillment towards spirit-growing and life-giving wisdom, braveness in good deeds 
and all virtues, fruits that grow just in the human hearts, spirits and thoughts, words and 
actions, spiritual feelings and ideas begotten from “love for God” and “love for mankind” of 
all “reading-lovers” and “study-lovers” and accordingly – in their spiritual life-mode intention, 
shaping and fulfillment, realizing into the sphere of their coexistence with all the other (natural 
world) and everyone (humans). And as “reading-lover” and “study-lover” of wisdom, to the 
best of human abilities, educated and nurtured souls striving to fulfill that wisdom, can be and 
successfully become only “the spiritually poors” from excessiveness of evil and unkind 
obsessions and seemingly good and, thus,  “free” persons – needy for theoretical 
and practical wisdom, which just conceive the neediness of wisdom in self-
understanding of their self-identity and life-mode, searching and finding this wisdom 
in the spiritual presence (unifying with their life and also unifying them just with it) of 
the history of mankind.
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