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ԳՈՀԱՐ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Մաշտոցի անվան Մատենադարան

ՀՈՎՀԱՆ ԴԱՄԱՍԿԱՑՈՒՆ ՎԵՐԱԳՐՎԱԾ
«ՅԱՂԱԳՍ ՀՌՈՎՄԷԱՑՒՈՑ» ԵՐԿԸ
Բանալի բառեր՝

Եվստրատիոս Նիկիացի, հունական եկեղեցի, հռոմեական
եկեղեցի, եկեղեցիների բաժանում, Երուսաղեմի պատրիարք
Հովհաննեսի «Սինոդիկոն», Միքայել Կերուլարիոս, Պետրոս Անտիոքացի, Փոտ պատրիարք:

Հովհան Դամասկացու ԺԳ դարում Սիմեոն Պղնձահանեցու ձեռքով վրացերենից հայերեն թարգմանված երկերը1 ձեռագրերում ուղեկցում է «Յաղագս
հռովմէացւոց» գրվածքը, իսկ հենց վերնագրում նշում կա՝ «Եւստրատի գրեալ
Նիկիո»: Նրանում հունական եկեղեցում ընդունված կարգերի տեսանկյունից
քննադատվում է լատինական եկեղեցին:
Հունական և լատինական եկեղեցիների բաժանման՝ որպես տեղի ունեցած
իրադարձության մասին պատկերացումը աստիճանաբար է ձևավորվել, իսկ
արդեն 1054 թ. Անտիոքի պատրիարք Պետրոսը գրել է Հռոմի եպիսկոպոսի՝ իր
արևելյան եղբայրներից անջատման մասին, և այդ միտքը կրկնել են ԺԱ-ԺԲ դարերի մի շարք հույն հեղինակներ:
Հրատարակվող երկի վերնագրում հիշատակվող Եվստրատիոսը Նիկիայի
միտրոպոլիտն էր ԺԲ դարի սկզբին՝ փիլիսոփա Հովհաննես Իտալոսի աշակերտը: Ն. Ակինյանը գրել է. «Ճիշտ նկատած է թարգմանիչը, թէ զսա Եւստրատի
գրեալ Նիկիոյ մետրոպոլիտն»2: Նա հեղինակել է Արիստոտելի գործերի մեկնություններ, նաև հույն-լատինական սքիզմի սկիզբը դրած կրոնական վեճերի
1

2

Դրանք թվարկված են հետևյալ գրքում՝ Հովհան Դամասկացի, «Դիալեկտիկա» երկի հայերեն
թարգմանությունները, քննական բնագրեր և ուսումնասիրություն, աշխատասիրությամբ Գ.
Մուրադյանի (Հովհան Դամասկացի, Հայերեն թարգմանված երկեր, հ. Ա), Երևան, 2019, էջ
12-15։
Ն. Ակինեան, Սիմէոն Պղանձահանեցի և իւր թարգմանութիւնները վրացերէնէ, Վիեննա, 1951,
էջ 96։
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շրջանակում գրված հակալատինական չորս երկ՝ նվիրված Սուրբ Հոգու բխմանը
և բաղարջին3:
Սակայն համեմատությունը ցույց տվեց, որ «Յաղագս հռովմէացւոց» բնագիրը Եվստրատիոսի գրվածքներից ոչ մեկի թարգմանությունը չէ: Այն սերտ
առնչություն է ցուցաբերում Երուսաղեմի պատրիարք Հովհաննեսի անունով
պահպանված «Սինոդիկոնի» հետ: Հովհաննեսը Երուսաղեմի ութերորդ (ԺԲ դարի սկիզբ) կամ իններորդ (նույն դարի կեսեր) պատրիարքն է4: «Սինոդիկոնը»,
որ պահպանվել է Միլանի Ամբրոսյան գրադարանի երկու ձեռագրում (Ambr.
Gr. 1 et 303)5, հրատարակված չէ, սակայն նրա բովանդակության համառոտ
վերաշարադրանքը Բարմինի գրքում6 ստիպում է ենթադրել, որ «Յաղագս հռովմէացւոց»-ը կարող էր վերջինիս թարգմանությունը լինել: Բացի այդ «Սինոդիկոնը» բառացի զուգահեռներ է պարունակում Փոտ պատրիարքի «Սուրբ Հոգու
խորհրդագիտության մասին» երկի հետ7, ինչպես նաև քաղվածքներ Փոտին վերագրված «Հին Հռոմի հետևորդների դեմ»8 գրվածքից9, և այդ երկուսի հետ համեմատությունն ավելի հավանական է դարձնում մեր ենթադրությունը:
Հովհաննես Երուսաղեմացու «Սինոդիկոնի» աղբյուրներից մեկը՝ Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Միքայել Կերուլարիոսի 1054 թ. Պետրոս Անտիոքացուն հղած նամակն է10, որի որոշ դրույթներ համընկնում են «Յաղագս հռովմէացւոց»-ի հետ:
Հռոմեացիների կրոնական և կենցաղային սովորույթներից նշվում են Հավատո հանգանակում սուրբ Հոգու բխմանը Filioque («և յՈրդւոյ») հավելումը11,
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Չորս երկ հրատարակված է հետևյալ ժողովածուում՝ Ἀ. Δημητρακόπουλος, Ἐκκλησιαστικὴ
βιβλιοθήκη, Λειψία, 1886, σσ. 47-71, 71- 84։ Սուրբ Հոգուն նվիրված ևս մի երկ՝ Евстратий
Никейский, “Слово о Всесвятом Духе”, в кн.։ А. В. Бармин, Полемика и схизма.
История греко-латинских споров IX-XII веков, Москва, 2006, сс. 520-567 (հունարեն
բնագիրը զուգադիր ռուսերեն թարգմանությամբ)։
А. В. Бармин, Полемика и схизма, с. 107.
Նույն տեղում, էջ 110։
Նույն տեղում, էջ 287-290։
Photii patriarchae De Sancti spiritus mystagogia 32, PG 102, col. 279-392. այդ մասին՝ А.
В. Бармин, Полемика и схизма, с. 110։
Photii patriarchae Contra veteris Romae asseclas libellus ostendens, Spiritum sanctum ex
solo Patre procedere, non vero etiam ex Filio 1, PG 102, col. 392-400.
Բարմինի կարծիքով՝ այդ երկի իրական հեղինակը Եվփիմիոս Զիգադինոսն է (12-րդ դարի
սկիզբ), տե՛ս А. В. Бармин, Полемика и схизма, с. 111, 157, ծան. 133։
Michaelis sanctissimi archiepiscopi Constrantinopolis… Cerularii Ad Petrum
sanctissimum patriarcham… Antiochiae, PG 120, col. 781-793.
Որոշ լատինական եկեղեցիներում այդ հավելումն արվել է սկսած 6-րդ դարից, իսկ Հռոմի
պատարագի մեջ այն մտցվել է 1014 թ.։ Արևելյան քրիստոնեությունը մերժել է այդ հավելումը, համարելով այն Եփեսոսի տիեզերաժողովի 7-րդ կանոնի խախտում։
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սրբերի նշխարներն ու պատկերները չպատվելը, պատարագի խորհուրդը բաղարջով անելը (այս առիթով հիշատակվում է նորկտակարանային Առ Գաղ. Ե 9
համարի՝ լատիներեն բնագրի տարբերությունը հունարենից), մկրտելիս մեկ անգամ ջրի մեջ ընկղմելը, ամեն շաբաթ պահք պահելը, պատարագի ժամանակ
«Միայն սուրբ, միայն Տէր Յիսուս Քրիստոս, որ ի փառս Աստուծոյ Հաւր, Հոգւով
սրբով, ամին» ասելը, պիղծ կերակուրներ՝ այդ թվում խոզի ճարպ ուտելը, մորուքը սափրելը, եպիսկոպոսների՝ մատանի կրելը՝ իբր ամուսնացած են եկեղեցու հետ, եղբայրների՝ քույրերի հետ ամուսնանալը, քահանաների համար
ամուսնացած չլինելու պահանջը:
Այդ ավանդական մեղադրանքներին Հովհաննեսը տարբեր գնահատականներ է տալիս, քանզի ըստ նրա՝ դրանցից «ոմանք ոչ ի միտ առնլոյ արժանի են,
և ոմանք անհաւատալիք են, ոմանք աննշանք են», քանզի, օրինակ՝ «առ մերս»
(այսինքն՝ մեզանում) նույնպես տարածված է «պղծակերութիւն»-ը (չէ՞ որ բյութանացիները, թրակացիներն ու լիդիացիները ուտում են կանաչ փայտփորիկ,
ցամաքային ոզնի և «ըզճկա» խորհրդավոր կենդանուն12): Նման պատճառաբանություններով արդարացնում է սափրվելը, ճարպ ուտելը, մատանի կրելը, հաստատելով իր փաստարկները Նոր Կտակարանով և Բարսեղ Կեսարացուց մեջբերումներով:
Քրիստոսի պատկերները և սրբերի նշխարները չպատվելը մեր հեղինակն
անհավատալի է համարում (չէ՞ որ իրենց մոտ են Պողոսի և Պետրոսի նշխարները, որոնցով իրենք հպարտանում են, և հենց Հադրիանուս պապն է յոթներորդ
ժողովում հալածել ու անիծել պատկերամարտներին), իսկ ամուսնանալու արգելքն ու պատերազմում արյամբ պղծված ձեռքերով պատարագ մատուցելը՝
իրենց իսկ կանոնների խախտում, քանի որ «և մերն եպիսկոպոսք բազում ինչ
առնեն արտաքոյ աւրինացն»:
Լատինացիների սովորույթներից միայն՝ «ոմանք փախչելիք և յետս ընկենլիք» են. դրանցից են «զմեռելոտիս» և «զհեղձեալս» ուտելը, ամեն շաբաթ պաս
պահելը և պահքի առաջի երկուշաբթի միս ու պանիր ուտելը, քահանաների
ամուսնանալու արգելքը, հաղորդությունը պատարագող քահանային համբուրելով փոխարինելը, մեկ ընկղմումով մկրտելը: Այս ամենը հաստատելու համար
հիշատակվում են առաքելական («Կանոնագիրք հայոց»-ի «Երկրորդ առաքելական (Կղեմայ)») և վեցերորդ (այսինքն՝ Տրուլլյան հինգավեցյան) ժողովի կանոնները:
«Յաղագս հռովմէացւոց» երկում մանրամասն քննադատվում է հռոմեացիների բաղարջակերությունը, այսինքն՝ անխմոր հացը պատարագի ժամանակ
12

Առաջին երկուսի անունները մեր թարգմանության մեջ տառադարձված են հունարենից՝
«կոլիոս» և «էհինաս», իսկ վերջինը նման չէ որևէ հունարեն բառի։
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օգտագործելը: Նշվում է, որ եթե անգամ Պետրոսն ու Պողոսը սկզբում բաղարջ
են տվել հռոմեացիներին «յաղագս նեղութեան ժամանակին և տկարութեան հաւատոյն», ապա հետագայում «ի նոցանէ փոփոխեալ եղև ի զաւրանալ հաւատոցն»: Նույնքան հանգամանալից կերպով քննարկվում է Filioque («և յՈրդւոյ»)
ուսմունքը, որն, ըստ մեր հեղինակի՝ նորկտակարանային որոշ տեղիների սխալ
մեկնաբանության հետևանք է: Այդ տեսակետը հերքվում է տասնվեց կետով:
«Յաղագս հռովմէացւոց»-ի վերջում հիշատակվում են հոգեմարտների ձեռքով աղավաղված կամ եկեղեցու համար անընդունելի հայտարարված մտքեր
արտահայտած հին ու պատվարժան քրիստոնյա հեղինակներ (Ամբրոսիոսը, Ավգուստինոսը, Հիերոնիմոսը, Դիոնիսիոս Աղէքսանդրացին, Մեթոդիոս Պատարացին, Պանտենոսը, «Կլիմիոս Ստրոմատեցին», Պիերիոսը, Պամփիլոսը, Թեոգնոստոսը, Իրինեոս Լուգդունացին և Հիպպոլիտոսը13), ինչպես նաև Filioque-ին
չանդրադարձած Հռոմի քահանայապետեր (Գրիգորիոս Տիալաւղոսը14, 157 տարի անց նրա գրվածքները հունարեն թարգմանած Զաքարիան15) և պատարագի
ժամանակ հավատամքը հունարեն կարդալ կարգադրած Լևոնն16 ու Բենեդիկտոսը17, և այդ ավանդույթը պահպանվեց մինչև Կոստանդնուպոլսի Սերգիոս պատրիարքի ժամանակները18:
Նման բովանդակությամբ մի շարք երկեր վերագրվել են նաև Հովհան Դամասկացուն19, ուստի և զարմանալի չէ, որ հայերեն թարգմանված «Յաղագս
հռովմէացւոց» երկը ձեռագրերում ուղեկցում է վերջինիս գրվածքները:
13

14
15
16
17

18
19

Ամբրոսիոս Մեդիոլոնցի (340-397), Ավգուստինոս / Օգոստինոս Երանելի (354-430, անունը
աղավաղված է՝ «Աղկուստինոս»), Հիերոնիմոս Երանելի (345-420, Աստվածաշնչի լատիներեն թարգմանիչն է), Դիոնիսիոս Աղէքսանդրացի (Ալեքսանդրիայի եպիսկոպոս 248-264,
բնագրում անունն է «Դիոնոս»), Մեթոդիոս Պատարացի (մհ. 311, նրա «Ազատ կամքի մասին» երկը Եզնիկ Կողբացու կարևոր աղբյուրներից է), Պանտենոս (մհ. ~ 200 թ., Ալեքսանդրիայի աստվածաբանական դպրոցի գլուխ, կաթոլիկ և ղպտական եկեղեցիների
սուրբ), Պիերիոս (3-4-րդ դդ., ալեքսանդրյան աստվածաբան, բնագրում անունն է «Պերիոս»), Պամփիլոս Երուսաղեմացի (6-րդ դար, Doctrina patrum երկի հեղինակ), Թեոգնոստոս (210-270` ալեքսանդրացի աստվածաբան), Իրինեոս Լուգդունացի (130-202, նրա
երկու գրվածք պահպանվել են հունաբան հայերեն թարգմանությամբ) և Հիպպոլիտոս
(բնագրում անունն է «Պիպոլիտէ»)։ «Կլիմիոս Ստրոմատեցի» անունը հավանաբար «Ստրոմատա» երկի հեղինակ Կղեմես (Clemens / Κλήμης) Ալեքսանդրացունն է (2-րդ դար)։
Գրիգոր Մեծ` Հռոմի պապ (590-604). Դիալոգոս (Dialogus) մականունը ստացել է որպես
իտալացիների սրբերին նվիրված տրամախոսությունների հեղինակ։
Հռոմի պապ (741-752)։
Հռոմի պապ Լևոն III (795-816)։
Հռոմի պապ Բենեդիկտոս III (855-858)։ Համաձայն սքիզմին նվիրված մի շարք գրվածքների՝
Բենեդիկտոսը, այլ ոչ թե Լևոնն էր կարգադրել հավատո հանգանակը կարդալ հունարեն,
տե՛ս А. В. Бармин, Полемика и схизма, с. 118։
Կոստանդնուպոլսի Սերգիոս Բ պատրիարք (1001-1019), որի օրոք՝ ըստ ընդունված կարծիքի,
տեղի է ունեցել հունական և լատինական եկեղեցիների միջև սքիզմը։
А. В. Бармин, Полемика и схизма, с. 160, 161.
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«Յաղագս հռովմէացւոց» երկը թարգմանված է հունարենից: Անունները
տառադարձված են ըստ հունարենի ժամանակի արտասանության, երբ γ-ն արտասանվել է «ղ», ոչ թե «գ» (Թէողնոստոս, Լողդոնեցի, Տիալաւղոս), բայց և
Սերգիոս, β-ն՝ ոչ թե «բ», այլ «վ» (Վասիլիոս, Վենետիկտէ):
Չնայած ամբողջական սկզբնագիրը մեզ մատչելի չէ, զուգահեռ հունարեն
հատվածները թույլ են տալիս մատնացույց անել հունարենից պատճենված բառեր՝ πρόδρομος – յառաջընթաց (խոսքը Հովհաննես Կարապետի մասին է),
πρoβoλή – առաքողականութիւն (իմաստով մոտ է հաջորդին), ἐκπόρευσις –
ելողութիւն (խոսքը Հոգու բխման մասին է), μιαρoφαγεῖν – պղծակեր [լինել],
λαμτπῆρ – լուսաւորիչ, τὸ τῆς μօναρχίας πολυΰμνητον («միապետության
խիստ գովելի լինելը») – բազմայգովութիւն միասկզբնութեան (ἀρχή նշանակում է «սկիզբ» և «իշխանություն», և թարգմանված է սխալ՝ ըստ առաջին
իմաստի):
Հունաբան քերականական ձևերից՝ «յիշատակիւր», որ անկատար անցյալի
կրավորական եզակի երրորդ դեմքն է:
Բնագիրը կազմելիս օգտագործել ենք հետևյալ ձեռագրերը՝
ՄՄ 63 (ԺԶ դար), 111ա-115բ,
ՄՄ 5859 (ԺԷ դար), 207ա-217բ,
ՄՄ 116 (ԺԶ դար), 247ա-255բ:
Այն պարունակում են նաև այլ ձեռագրեր՝ ՄՄ 103 (ԺԷ դար), 179-187,
Եղմ. 768 (1710), Եղմ. 1035 (1604 թ.), Ղալաթիա 77 (ԺԸ դար), 87-109:
Տողատակում բերել ենք զուգահեռ հատվածներ Միքայել Կերուլարիոսի
1054 թ. Պետրոս Անտիոքացուն հղած նամակից և այլ հունարեն բնագրերից:
ԲՆԱԳԻՐ
Զ. Նորին20 յաղագս հռովմէացւոց, թէ որպէս եղեն անմիաբան ի
սոցանէ չորից եկեղեցեաց զսա Եւստրատի գրեալ Նիկիո մետրոպոլիտն
Երբեմն զի հանդարտութիւն ունէր եկեղեցական անդորրութիւն և միոյ և
նոյն յամենեցունց պաշտելոյ Աստուծոյ՝ երեք անձնաւորութեամբ և մի աստուածութեամբ խոստովանութիւն խաղաղութեամբ հաստատուն և անշարժ
յաւագագոյնն Հռոմ և յայլ եկեղեցիս ամենայն աշխարհի, բարեպաշտութեամբ քաղաքավարէր և ուղղէր: Եւ որպէս բարեպաշտ ոք ևս առաւել աս-

20

5859 չիք 63 + բանք։
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տուածային պապն Հռոմայ յաստուածային յիշատակ սրբոց պատրիարգացն21 յիշատակիւր: Իսկ յաւուրս Սերգիոսի Կոստանտիանուպոլսի պատրիարգի արգելաւ յամենեցուցն յիշատակ նորա ոչ առանց պատճառի երբէք,
զի ոչ եթէ սոքա արգելեալ խնդրելով ինչ ի խնդրո նոցա ուղղել, այլ նա
խնդրէր սոցա ամենեցուն հաղորդ կարգին նորա լինել, այլ սոքա ոչ հաւանեալ ոչ առանց պատճառի և ոչ, որպէս ասի՝ պատահմամբ ինչ և առանց
տեսանելոյ, այլ յիրաւի վասն խոստովանելոց պատճառանաց ինչ:
Վասն զի պղծակերք են հռոմայեցիք և գերծեն զմիրուս22՝ ոչ միայն աշխարհիկք, այլ և քահանայապետք և կրաւնաւորք, և խոզից ճարպ ուտեն23 և
մատանի զգենուն եպիսկոպոսունք. ասեն՝ այս նշան է հարսնացելոց մերոց
եկեղեցեաց24: Եւ ընդ այսց ամենեցուն ոչ պատուեն զնշխարս սրբոց և
զպատկերս նոցա և բազում եղբարս զբազում քոյրս առնուն ի կնութիւն25:
Ուտեն և զմեռելոտիս, զհեղձեալս և զամենայն անուտելի գազանս և ի պահս
առնեն զամենայն շաբաթս տարոյն26 և առնեն զբարեկենդան մսուտուի և
պանդրուտոյի յառաջի երկուշաբթի պահոցն27: Եւ զկանանց28 զուգակցեալսն
և կնոջատէրս ոչ ընդունին ի քահանայութիւն29, և ի ժամու հաղորդութեան
պատարագին զպատարագողսն և զհաղորդեալսն համբուրեն այլքն, և այսու աւրինակաւ նոքա զտալն և սոքա զառնուլն հաղորդութիւն ասեն ունել30:
21
22

23
24
25

26
27

28
29

30

116 պատուիրանացն
5859 զմուրուս | հմմտ. Michaelis sanctissimi archiepiscopi Constrantinopolis… Cerularii
Ad Petrum sanctissimum patriarcham… Antiochiae, PG 120, col. 789։ τὸ... αὐτοις
ἐπικρεμάμενօν ἔγκλημα... καὶ τὸ ξυρᾶσθαι…
Հմմտ. Michaelis… Cerularii Ad Petrum..., PG 120, col. 792։ καὶ τὸ μιαρoφαγεῖν καὶ τὸ τօὺς
μoναχօὺς κρεoφαγεῖν τὸ στέαρ τὸ χօίρειoν…
Հմմտ. Michaelis… Cerularii Ad Petrum..., PG 120, col. 793։ καὶ δακτυλίoυς φoρoῦντες ἐν
ταῖς χερσίν oἱ ἐπίσκoποι, ὡς δῆθεν τօὺς γυναῖκας Ἐκκλησίας λαμβάνoντες.
Հմմտ. Michaelis… Cerularii Ad Petrum..., PG 120, col. 793։ καὶ δύo ἀδελφὰς δύo
λαμβάνoυσι... օὐδὲ τὰ λείψανα τῶν ἁγίων ἀνέχօνται πρօσκυνεῖν, τινες δὲ τῶν օὐδὲ τὰς ἁγίας
εἰκόνας…
Հմմտ. Michaelis… Cerularii Ad Petrum..., PG 120, col. 789։ καὶ τὸ τὰ πνικτὰ τօύτօυς
ἐσθίειν… καὶ τὸ φυλάττειν Σάββατα…
Հմմտ. Michaelis… Cerularii Ad Petrum..., PG 120, col. 792։ καὶ τὸ κατὰ τὴν πρώτην τῶν
νηστειῶν ἑβδoμάδα, καὶ τὴν ἀπόκρεoν ἐν ταυτῷ καὶ τὴν τυρηνὴν ἐκτελεῖν, καὶ τὸ τῇ τετάδι
κρεoφαγεῖν, τῇ δὲ Παρασκευῇ ἐσθίειν τυρὸν καὶ ὠά, ἐν τῷ Σαββάτῳ δὲ νηστεύειν πᾶσαν τὴν
ἡμήραν.
5859 63 կանանց փխ և զկանանց
Հմմտ. Michaelis… Cerularii Ad Petrum..., PG 120, col. 792-793։ καὶ τὸν γάμoν τῶν ἱερέων
κωλύουσι, τουτέστι τօὺς γυναῖκας ἔχoντας μὴ καταδέχεσθαι τὸ τῆς ἱερoσύνης ἀξίωμα, ἀλλ'
ἀζύγoυς εἶναι τօὺς ἱερᾶσθαι θέλoντας...
Հմմտ. Michaelis… Cerularii Ad Petrum..., PG 120, col. 793։ καὶ ἐν τῇ λειτoυργίᾳ κατὰ τὸν
καιρὸν τῆς μεταλήψεως εἷς τῶν λειτoυργoύντων ἐσθίει τὰ ἄζυμα καὶ τօὺς λoιπօὺς ἀσπάζεται.
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Իսկ եպիսկոպոսք նոցա հանապազաւր ի պատերազմունս ընթանան,
արեամբ պղծեալ զձեռս իւրեանց և զանձինս, և այնպէս քահանայագործեն31:
Եւ մկրտեն միանգամ ի ջուրս մխելով և ասեն՝ «Յանուն Հաւր և Որդւոյ և Հոգւոյն սրբոյ»32: Եւ բաղաջիւ կատարեն զխորհուրդ սուրբ33 պատարագին և
զբանս գրոց զոմանս շրջեալս և խանգարեալս ունին, զի զառաքելոյ զայն, որ
ասէ, եթէ` «փոքր մի խմոր զամենայն զանգուածն խմորէ»34, իբրև զաւգնական նոցա առ բաղարջն այսպէս ունին գրեալ. «փոքր մի խմոր զամենայն
զանգուածն ապականէ»35: Եւ առաւել չար քան այս ամենայն ի հաւատամսն
գրեալ է նոցա այսպէս՝ գտեալ36 յաւելուածս ինչ նորս37, և ասեն այսպէս. «ի
Հոգին սուրբ, ի Տէրն և ի կենդանարարն որ ի Հաւրէ ելանէ և յՈրդւոյ»38: Նոյնպէս և ի սուրբ պատարագին այսպէս ասեն, եթէ յաւելուն ասել այսպէս.
«Միայն սուրբ, միայն Տէր Յիսուս Քրիստոս, որ ի փառս Աստուծոյ հաւր, Հոգւով սրբով, ամին»39:
Եւ այս են գլխաւոր բանքն ընդ այլոց բազմաց, զոր խնդրեցին ի համասփեռ ամենայն աշխարհէ ընդ նոսա առնել և յոչ լսելոյ սակս մեկնեցան ի
միմեանց: Այլ յայսոցիկ ասացելոց պատճառանաց ոմանք ոչ ի միտ առնլոյ
արժանի են, և ոմանք անհաւատալիք40 են, ոմանք աննշանք են, և ոմանք
փախչելիք և յետս ընկենլիք: Վասն զի պղծակերութիւն առ մերս բազումս
գտանի բազում անգամ, վասն զի բիւթանացիք և թրակացիք և լուդք ըզճկա41
31
32

33
34
35

36
37
38

39
40
41

Հմմտ. Michaelis… Cerularii Ad Petrum..., PG 120, col. 793։ καὶ εἰς πօλέμoυς δὲ ἐξιόντες,
αἵμασι τὰς ἑαυτῶν χεῖρας χραίνουσι...
Հմմտ. Michaelis… Cerularii Ad Petrum..., PG 120, col. 793։ καὶ τὸ θεῖoν βάπτισμα
ἐπιτελoῦντες τօὺς βαπτιζoμένօυς βαπτίζoντες εἰς μίαν κατάδυσιν, τὸ ὄνoμα τοῦ Πατρὸς καὶ
τοῦ Υἱoῦ καὶ ἁγίου Πνεύματoς ἐπιλέγoντες.
116 չիք
Գաղատ. Ե 9։
= “Modicum fermentum totam massam corrumpit” (Vulgata). Հմմտ. Michaelis… Cerularii
Ad Petrum..., PG 120, col. 793։ Κακῶς δὲ καὶ τὸ ἀπoστoλικὸν ῥητὸν ἐκλαμβάνoντες, τὸ
φάσκoν· Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ, oὕτως ἐκεῖνo γεγραμμένoν ἔχօυσι· Μικρὰ ζύμη
ὅλον τὸ φύραμα φυμοῖ.
116 գրեալ
116 նորա
“Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit” (Vulgata).
Հմմտ. Michaelis… Cerularii Ad Petrum..., PG 120, col. 792։ ἐν τῷ ἁγίῳ Συμβόλῳ τօιάνδε
τινὰ ποιοῦνται προσθήκην, κακῶς καὶ ἐπικινδύνως φρoνοῦντες. ἔχει δὲ оὕτως· καὶ εἰς τὸ
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ Υἱoῦ ἐκπορευόμενον. А. В.
Бармин, Полемика и схизма. История греко-латинских споров, pp. 518-565։
“Tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu։ in
gloria Dei Patris. Amen”, Missale Romanum, 2002, p. 510.
5859 անհաւատանալիք
5859 զճկա
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Գոհար Մուրադյան

և զկոլիոս և զէհինաս42 զցամաքային43 ուտեն44, զորս ոչ ուտել հրամայեցին
հարքն, և նոքա ուտեն: Վասն զի ամենայն ինչ, որ յԱստուծոյ ստեղծան, բարի
է և սուրբ, յորժամ գոհութեամբ կերիցէ ոք: Եւ վկայ այսոցիկ որ յերկնից էջ
անաւթն կտաւեայ, յորում էր ամենայն չորքոտանիք երկրի և գազանք և սողունք և թռչունք երկնից45: Եւ Պետրոս, որ լուաւ յԱստուծոյ, զի ասէր. «Արի,
Պետրէ, զեն և կեր: Եւ նա ասէ՝ քաւ լիցի, Տէր, զի ոչ երբէք անսուրբ և խառնակ
եմուտ ի բերան իմ»46: Զորոյ և դարձեալ լուաւ. «զոր սրբեաց Աստուած, դու
մի պիղծ համարիր»47: Եւ մեծն Վասիլիոս ասէ. «Որպէս և ի բանջարսն, զվնասակարսն բարժանեմք յոչ վնասակարացն, նոյնպէս և ի մարմինսն գիտեմք
զլաւն և զվատթար, և որպէս բանջար է կոնիոն, և որպէս մարմին է մարմին
ցինոյ, և ոչ ուտեն ի սոցանէ, որք միտս ունին, և ոչ մերձենան ի նոսա, եթէ ոչ
ի մեծ նեղութենէ բռնադատեցի ոք երբէք, և եթէ ուտէ ոք բռնադատեալ, ոչ
համարեսցի նմա անաւրէնութիւն»48:
Եւ գերծեալ զգլուխ և զմիրուս49 քահանայապետից և քահանայից մի՞ թէ
փոխանակ այնորիկ է, զի մեք բոլոր գերծեմք զգագաթունս, զի և նոքա և մեք
վասն պատուելոյ զգլուխ առաքելոցն զՊետրոս առնեմք զայս: Զի զոր նոքա
վատամտաբար ի վերայ սրբոյն գտանի անաւրէնքն50, զսա մեծութիւն և մեծ
վայելչութիւն համարիմք մեզ աստուածապաշտքս մեք: Իսկ ճարպ խոզից ի
հարցն հրամայեալ է կրաւնաւորաց և ևս առաւել անդ, ուր ձէթ ձիթենեաց ոչ
գտանի, զի վասն սորա յԱսկիտիկոնն իւր գիրք ասէ մեծն Վասիլիոս, եթէ
«զճարպս զայս կերակուր ի սրբոց հարցն թուլացեալ եղև՝ փոխանակ լինել

42

ἐχῖνος, κολιός՝ «ոզնի» և «կանաչ փայտփորիկ», իսկ «ըզճկա» անհասկանալի բառ է

43

5859 զցամքային 116 զցամաքին
116 + և
Գործք Ժ 11-12. «Եւ տեսանէ զերկինս բացեալ. եւ զչորեցունց տըտնոց կախեալ անօթ ինչ
իբրեւ կտաւոյ մեծի իջեալ նստեալ ի վերայ երկրի. յորում էր ամենայն չորքոտանիք, եւ սողունք
երկրի, եւ թռչունք երկնից»։
Գործք Ժ 13-14. «Եւ ղև ձայն առ նա. Արի, Պետրոս, զեն եւ կեր։ Եւ Պետրոս ասէ. Քաւ լիցի,
Տէր, զի ոչ երբոք կերայ խառնակ ինչ եւ անսուրբ»։
Գործք Ժ 15. «Զոր Աստուած սրբեաց, դու մի՛ պղծեր»։
= Basilius, Sermones de moribus a Symeone Metaphrasta collecti, PG 32. 1253. 31-38։ ὡς καὶ
ἐν λαχάνοις τὸ βλαβερὸν τοῦ καταλλήλου χωρίζομεν, οὕτω καὶ ἐν τοῖς κρέασι τοῦ χρησίμου
τὸ βλαβερὸν διακρίνομεν. Ἐπείτοι λάχανόν ἐστι καὶ τὸ κώνειον, ὥσπερ κρέας ἐστὶ καὶ τὸ
γύπειον· ἀλλ' ὅμως οὔτε ὑοσκύαμον φάγοι ἄν τις νοῦν ἔχων, οὔτε κυνὸς ἅψαιτο, εἰ μὴ μεγάλης
ἀνάγκης κατεπειγούσης· ὡς ὅγε φαγὼν οὐκ ἠνόμησεν.
5859 զմուրուս
116 գտան օրէնքն

44
45

46
47
48

49
50
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այլոյ խառնելոյ, որպէս զի փոքր ինչ խառնեսցի ընդ կերակրոյ, պարարտացուցանելով զայլ51 ինչ կերակուրս, զբանջար և զջուր խառնելով: Մի ոք պատճառանաւք ախտիւք սուտ52 ամբարհաւաճութեան53 որպէս ի մսոյ արգելել գոլով, խնդրեսցէ զայլ պատուական և զպիտանի կերակուրս»54: Եւ դարձեալ
յետ փոքր միոյ ասէ. «վասն զի մեք ոչ հրէաբար խտրելով մեկնիմք յայսպիսեացս, այլ ի լրմանէ փախչիմք փափկութեանցն»55: Իսկ սուրբն Պախում ի
վանս56 իւր սնուցանէր խոզս ի փշրանաց57 սեղանոյն և զենլով զնոսա, զմիսն
նոցա այլուր վատնելով, իսկ զփորոտի և զճարպ և զոտս և զգլուխ նոցա
տկարացելոց ծերոց կրաւնաւորացն տայր լինել կերակուր58:
Նոյնպէս և մատանիս ունել ի մատունս եպիսկոպոսաց ոչ ինչ խտրելի է,
քանզի մերն քահանայապետք ոսկէ զարդս զգենուն՝ զուրարս և զբազկանոցս
և գոգանոցս: Եւ այսոքիկ և այսպիսիք ոչ յիշելիք, այլ զանցառնելիք են:
Իսկ պատկերացն Քրիստոսի և ամենայն սրբոց և նշխարաց նոցա ոչ
երկրպագութիւն և անպատուութիւն ոչ հաւատալի է, վասն զի նշխարք սուրբ
առաքելոցն Պետրոսի և Պաւղոսի ի միջի նոցա են, որով և նոքաւք առաւել
պարծին նոքա, քան այլ ամենայն պատմութեանց հռոմէացոց: Եւ Անդրիանէ
սուրբ պապն Հռոմա յեւթներորդ ժողովն գլուխ նա գոլով այլոց պատրիարգացն, և հալածեաց զպատկերամարտսն և բոլորովիմ ընդ անիծիւք փակեաց:
Իսկ անկարգութիւն ամուսնութեանցն, որ ո՛չ հրէական, և ո՛չ քրիստո-

51
52
53
54
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116 պարարտացուցանել զայն
5859 այսու
116 անբարհաւաճութեամբ
= Basilius, Constitutiones asceticae, PG 31. 1413. 38-44։ Ἀλλὰ κἂν τὸ προσέψημα τοῦτο τὸ
ταριχευτὸν, τὸ παρὰ τῶν ἁγίων Πατέρων ἐγκριθὲν ἀντ' ἄλλου τινὸς ἀρτύματος, ἐλάχιστον τοῖς
βρώμασιν ἐπιβάλλεσθαι συμπεπλεγμένον τῷ λοιπῷ ἐδέσματι τοῦ ὕδατος ἢ τῶν λαχάνων
ὑπάρχῃ, μὴ προφάσει δῆθεν κενοδόξου ἐθελοευλαβείας, ὡς κρέα παραιτούμενος, ἐπιζητείτω
τῶν ἐδεσμάτων τὰ τιμιώτερα καὶ χρηστότερα.
= Basilius, Constitutiones asceticae, PG 31. 1416. 2-4 Οὐ γὰρ τῶν τοιούτων ἀπεχόμεθα
Ἰουδαΐζοντες, ἀλλὰ τῆς τρυφῆς τὴν πλησμονὴν φεύγοντες.
116 չիք ի վանս
116 + սեղանաց
Հմմտ. 5-րդ դարի հեղինակ Պալլադիոսի՝ անապատական հայրերին նվիրված Historia
Lausiaca երկում՝ Palladius, Περὶ Παχωμίου καὶ τῶν Ταβεννησιωτῶν, 32. 10. 1-10։ Τρέφουσι
δὲ καὶ χοίρους· ἐμοῦ δὲ ψέγοντος τὸ πρᾶγμα, ἔλεγον ὅτι «Ἐν τῇ παραδόσει παρελάβομεν ὅτι
τρεφέσθωσαν μὲν διὰ τὰ σινιάσματα, διὰ τὰ ἀποκαθαρίσματα τῶν λαχάνων, διὰ τὰ ῥιπτόμενα
περιττώματα, ἵνα μὴ ζημιῶνται. Καὶ θυέσθωσαν οἱ χοῖροι, καὶ τὸ κρέας μὲν πιπρασκέσθω, τὰ
δὲ ἄκρα τοῖς νοσοῦσι καὶ τοῖς γέρουσιν ἀναλισκέσθωσαν, τῷ μετρίαν εἶναι τὴν χώραν καὶ
πολυάνθρωπον».
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նէական, և զինուք ի պատերազմ ելանել ի եպիսկոպոսաց և իւրեանցն ձեռաւք հեղուլ զարիւն քրիստոնէից և դարձեալ պատարագս մատուցանել, այս
ոչ հաճութեամբ պապային59, և ոչ ըստ կանոնաց է ի նոսա, այլ իւրովն
խստասրտութեամբ և անգիտութեամբ, որպէս և մերն եպիսկոպոսք, բազում
ինչ առնեն արտաքոյ աւրինացն, մինչև ցայս վայր ոչ քննելի է և ոչ դատելի
ինչ ի մէնջ:
Իսկ այլք, որք զկնի սոցա ասին գլուխք, դատապարտութիւն բերէ ի նոսա,
վասն զի յաղագս արգելման ի հեղձուցելոցն նախ ի սկզբանն առ Նոյիւ մինչ
զմարմնակերութիւն հրամայեաց Աստուած Նոյի զհեղձեալսն պնդաբար արգել60: Եւ յաւրէնսն ընդ Մովսէսի խաւսելով այնպէս փակեաց զնա, զի ասէ, թէ
որ ոտիւք մերձենա ի մեռելոտի, պեղծ է61: Իսկ ի Նորումս գրեալ է ի Գործք62
առաքելոցն, եթէ Յակոբոս եղբայրն Տեառն ասէ. «Ես այսպէս դատեցայ, զի
մի հոգասցուք զնոսա, զորս ի հեթանոսաց հաւատացեալք են63, այլ պատուիրեսցուք մեկնել ի զոհելոյ կռոց, ի պոռնկութենէ, ի հեղձուցելոց և յարենէ»64:
Իսկ ի չորից յայսց65 աւրինաց զերիսն լուծեալ ունին, զի բնաւին աւրէնք ունին
հեղձեալն ուտել: Եւ զարիւնհեղութիւն և զպոռնկութիւն մեղս ոչ երբէք ասելով
կամ պարսաւելի66 գոլ, իսկ առ մեզ հեղձուցելոյն բնաւ ուտել ոչ հնար է67,
բայց թէ յանգէտս դիպեսցի68 ումեք կամ ի վտանգս ինչ:
Իսկ յաղագս զշաբաթսն ընդ պահաւք առնելոյ գրեալ է ի կանոնս սուրբ
առաքելոցն, եթէ ոք ի քահանայից գտցի պահեալ զկիրակէ կամ զշաբաթ,
բայց միայն ի միոյն յայնմանէ, հատցին ի քահանայութենէ69, իսկ աշխարհականն ոչ հաղորդեսցի, և զհռոմէացիքն70 զպահողսն շաբաթուն արգել ի
պահելոյ վեցերորդ ժողովն:
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69

70

116 պապին
Ծննդ. Թ 4. «զմիս արեամբ շնչոյ մի՛ ուտիցէք»։
Ղևտ. Ե 2. «Եւ անձն որ մերձեսցի յիրս պղծութեան, կամ ի մեռելոտի, կամ ի գազանաբեկ,
կամ ի պիղծ ինչ. կամ ի մեռելոտիս անասնոց պղծոց, կամ ի մեռելոտիս սողնոց պղծոց. եւ
անցանիցէ զնովաւ։ եւ ինքն պղծիցի եւ յանցանիցէ»։
116 գործս 5859 գործ
116 5859 չիք
Հմմտ. Գործք ԺԵ 19-20
116 յայց
5859 63 աւելի
116 ոչ հնար է բնաւ մի ուտել
5859 հանդիպեսցի
Հմմտ. «Կանոնք Կղմեայ», ՂԳ (ՂԲ) ԾԹ, Կանոնագիրք հայոց, աշխատասիրութեյամբ Վ.
Հակոբյանի, հատոր Ա, Երևան, 1964, էջ 91. «Եթէ ոք ժառանգաւոր գտցի զաւր կիւրակէին կամ
զշաբաթու պահելով՝ լուծցի»։
5859 + և 63 զհռոմէացիք և
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Իսկ վասն լուծանելոյ զառաջին աւուրս Մեծի պահոցն այսպէս ասէ ութսուներորդ կանոն առաքելոցն. «եթէ ոք եպիսկոպոս կամ քահանայ կամ սարկաւագ կամ աշխարհիկ զսուրբ պահսն յերկուշաբաթոջ ոչ սկսանի և զչորեքշաբաթ և զուրբաթ71 ցամաքապահ առնիցէ, լուծցի և անհաղորդ լինիցի: Բայց
եթէ ոք ի հիւանդութեան սակս խափանեսցի ինչ յայսցանէ, և այս յայտ է, զի
արտաքոյ քառասնիցն72 է եւթնեակ չարչարանացս73 Տեառն»74: Եւ գրեալ է ի
կանոնս վեցերորդ ժողովոյն, եթէ եւթնեակ չարչարանացն Տեառն պահաւք և
աղաւթիւք և ճգնութեամբ և բազում զղջութեամբ կատարեսցի յամենայն հաւատացելոց, և ի մէջ գիշերոյ75 Մեծի կիրակէի լուծցի պահք:
Իսկ զի ոչ զկնոջատէրս ընդունին ի քահանայութիւն, և ոչ պոռնկութիւն
խափանէ զքահանայութիւն, զոր կանոնիւք ասեն ունել, լռեցուցանէ զնոսա
վեցերորդ ժողովոյն երկոտասան կանոն, ուր գրեալ է զհռոմէացիսն արգելուլ
յայդպիսի աւրէնադրութեանց76, ուր և երկայնագոյնս գրեալ է պատասխանիս և աւրինակս և աւրինադրութիւն վասն այդպիսի իրաց:
Իսկ յաղագս այնորիկ, զի հաղորդեալ քահանայն և ելեալ արտաքս և
այլքն զնա համբուրմամբ զինքն հաղորդեալս կարծեն, վասն այդորիկ աւելորդ է մեզ ասել առ ի քակտումն սորա: Ինքն իսկ դատապարտեալ է այսպիսի
գործ և ամենևիմբ առասպել գոլ, վասն զի «առէք կերայք ամենիքեան»77, ասէ
Քրիստոս, և ոչ եթէ զմի կերող համբուրեսջիք ամենեքին:
Իսկ որք միով ի ջուր թաղելով մկրտեն, այսպէս ասէ յիսներորդ կանոն
առաքելոցն. «Եթէ ոք եպիսկոպոս կամ քահանայ ոչ երրորդ մկրտութիւնս կատարէ միոյ խորհրդոյն, այլ մի թաղումն առնէ ի ջուր և զայն ի մահն Տեառն,
լուծցի»78: Եւ երիս մկրտութիւն կոչէ զերիսն մկրտել ի ջուր յանուն սուրբ երրորդութեանն:
Ապա վասն բաղարջեա նշխարին այսպէս պատճառեն և ասեն, եթէ
71
72
73
74

75
76
77
78

5859 զուրբաթ և զչորեքշաբաթ
5859 քառասնից
5859 չարչարանացն
Հմմտ. «Կանոնք Կղմեայ», ՂԸ (ՂԷ) ԿԴ, Կանոնագիրք հայոց, էջ 92. «Եթէ ոք եպիսկոպոս կամ
երէց կամ սարկաւագ կամ գրակարդաց կամ սաղմոսերգող զսուրբ քառասներորդսն ոչ
պահեսցէ եւ զչորեքշաբաթի եւ զուրբաթ՝ լուծցի, բայց եթէ վասն հիւանդութեան մարմնոյ ինչ
խափան լինիցի, իսկ եթէ ժողովրդական ոք իցէ՝ որոշեսցի»։
116 գիշերի
116 անաւրէն դրութեանց
Մատթ. ԻԶ 26. «Առէ՛ք կերա՛յք՝ ա՛յս է մարմին իմ»։
Հմմտ. «Կանոնք Կղմեայ», ՁԱ, Կանոնագիրք հայոց, էջ 97. «Եպիսկոպոս կամ երէց, որ ոչ յերիս
մկրտութիւնս միոյ սրբութեանն կատարեսցէ, այլ ի մի մկրտութիւն, որ ի մահն Տեառն տուաւ,
անկցի ի քահանայութենէն»։
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խմոր աւրինակ է սերման79, որ բուսանի, և զի մարմին Քրիստոսի առանց
սերման հաստատեցաւ ի ձեռն80 Բանին Աստուծոյ առեալ այն մարմին: Եւ
զայս մոռացեալ եղեն, զի բաղարջ առնել զնա զԱպոլինարին հերձուածոյն
բերէ զաւրինակ, որ զՔրիստոս ասէր մարմին առանց հոգւոյ և մտաց լոկ և
մեռելոտի ունէր: Այլ խմոր փոխանակ հոգւոյ և փոխանակ մտաց լինի հացին, վասն զի Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս որպէս կատարեալ Աստուած է և
կատարեալ մարդ, նոյնպէս պարտ է լինել և աւրինակ մարմնոյ նորա: Եւ արդ
բաղարջ եբրայեցւոցն տուաւ աւրէնս առ ի յիշատակ փախստի նոցա, որ յԵգիպտոսէ, իսկ հացն81 քրիստոնէից շնորհեցաւ ի յիշատակ կենդանարար մահուանն Քրիստոսի: Վասն զի «քանիցս անգամ ուտիցէք զհացս զայս» ասէ,
և «ըմբէք զբաժակս, զմահ Տեառն պատմեցէք»82: Եւ արդ ոչ բաղարջ առեալ
Տէրն և ետ աշակերտացն, այլ հաց, որպէս ասեն չորք աւետարանիչքն և այլ
առաքեալքն և յամենայն տիեզերս յամենայն վարդապետութիւն առաքելոց,
ոչ բաղարջ, այլ հաց գտանի կերեալ ի նոցանէ և բաշխեալ: Զի եթէ բաղարջ
էր, ապա ոչ հաց գրէին նոքա, զի բաղարջ ոչ հաց, և ոչ հաց բաղարջ կոչեցեալ
է ի գրոց երբէք: Այլ հաց ասեն՝ իբրև կենդանական ինչ շարժութիւն ունել տեսակաւ ինչ առնել ի խմորոյ և յաղէ, որ աւրինակ է կենդանի, հոգևոր և մտաւոր գոլ83 զմարմինն Տեառն84 Քրիստոսի: Կամ յաղագս կատարեալ և անպակաս գոլոյ և բեկումն հացի և ոչ բաղարջի գրեալ է վասն առ ի կերակրելն յաջողագոյն և կակղագոյն գոլոյ և կամ որպէս ոչ85 անպատշաճ է զմեռեալ, զանհոգի և զանմիտ բաղարջ կենդանի և կենդանատու մարմին Քրիստոսի փոխարկել ասել: Վասն զի զի՞նչ նմանութիւն ունին հոգևոր մարմինն Քրիստոսի
մեռելոտի բաղարջոյ: Իսկ որք զբաղարջն վասն աւրինացն լինելոյ ուտեն, ընդէ՞ր նախ ոչ թլփատին, զի այս աւրէն է, զի Քրիստոս թլփատեցաւ և եկեր զբաղարջ, այլ հինն ամեն անց, որպէս ասէ Պաւղոս և եղև ամենայն նոր86:
Եւ արդ վասն զի ոչ բաղարջ էր տուեալն ի Տեառնէ աշակերտացն ի միջի
ընթրեացն, որպէս ասէն, յայտ յայնմանէ է, զի ոչ մերձեցեալ էր զատկին ժամ
և բաղարջակերք: Վասն զի Յովհաննէս աւետարանիչ ասէ. «Յառաջագոյն
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116 63 սերման է
116 չիք ի ձեռն
116 հարցն
Ա Կորնթ. ԺԱ 26. 26 «Քանիցս անգամ թէ ուտիցէք զհացս զայս եւ զբաժակս ըմպիցէք, զմահն
Տեառն պատմեցէ՛ք»։
116 չիք
116 չիք
5859 չիք
Բ Կորնթ. Ե 17 «Զի հինն անց և արդ նոր եղև»։
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քան զտաւն զատկին գիտաց Յիսուս, զի հասեալ ժամ նորա, զի ելանիցէ յաշխարհէ և երթիցէ առ հայր»87: Եւ ի լինել ընթրեացն և որ88 զկնի, վասն զի սա
աստ ընթրիս ասէ ուտել և ոչ պասեք, և ոչ զլուծումն աւրինացն ասաց առնել
աստ Տեառն89 աշակերտացն:
Եւ դարձեալ ասէ. «Ածին զՅիսուս ի վանացն Կայիափա յապարանսն90 և
ինքեանք ոչ մտին յապարանսն, զի մի պղծիցին, այլ զի կերիցեն զզատիկն»91, և դարձեալ՝ «զի մի ի խաչին ագանիցին մարմինքն մինչև ցշաբաթն,
զի աւր մեծ էր շաբաթուն այնորիկ»92: Եւ արդ յայսցանէ յայտ է, զի յառաջ
քան զպասեքն երկուց աւուրց եղև ընթրիսն ի Տեառնէ, և աւրէնսն ոչ հրամայէր նախ քան զզատիկն ուտել զբաղարջ:
Վասն զի Մարկոս ասէ. «Յառաջնումն աւուրցն93 բաղարջակերաց»94, և
Ղուկաս ասէ. «Մերձեցաւ աւուրց95 բաղարջակերացն»96: Նոյնպէս և Մաթէոս
ասէ97: Այլ ոչ ընդդէմ Յոհաննու ասացին սոքա, որ ասէ98, թէ «Յառաջագոյն
քան զտաւն»99: Վասն զի առաջի աւր բաղարջակերացն կոչէր տասներորդ
աւր ամսոյն, ուր պատրաստելն սկսանէին զզատիկն, զայս չորք աւր մինչև ի
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Յովհ. ԺԳ 1. «Յառաջագոյն քան զտօնն զատկի, գիտաց Յիսուս, թէ հասեալ է ժամ նորա զի
փոխեսցի յաշխարհէ աստի առ Հայր»։
5859 63 չիք
5859 չիք
5859 63 ապարանսն
Յովհ. ԺԸ 28. «Եւ ածեն զՅիսուս ի վանացն Կայիափայ յապարանս դատաւորին. եւ էր այգուց։
Եւ նոքա ոչ մտին յապարանսն, զի մի պղծիցին, այլ զի ուտիցեն զզատիկն»։
Յովհ. ԺԸ 31. «Իսկ Հրէայքն, քանզի ուրբաթ էր, զի մի՛ անդէն ի խաչին ագանիցին մարմինքն
մինչ ցշաբաթն, զի էր օր մեծ շաբաթուն այնորիկ»։
5859 աւուրց
Մարկոս ԺԴ 12։
5859 63 օր
Ղուկ. ԻԲ 1. «Մերձեցաւ տօն բաղարջակերացն, որ կոչէր Պասքա»։
Մատթ. ԻԶ 17. «Յառաջնում աւուր բաղարջակերացն»։
5859 ասացին
Յովհ. ԺԳ 1. «Յառաջագոյն քան զտաւն զատկի»։
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չորեքտասան ամսոյն առաջի աւր կոչէ, զի պատրաստէին, այլ ոչ ուտէին, որպէս ասէ գիրք Ելիցն100, ասէ Տէր ցՄովսէս: Իսկ ի տասն ամսոյն բերցին իւրաքանչիւր ուրուք ոչխար ըստ101 տանց և պահեսցեն զոչխարն մինչև ցչորեքտասան102 ամսոյն և այսպէս երեկոյին կերիցեն, և ապա բաղարջակերքն սկսանէր ի հնգէտասան ամսոյն103: Եւ որպէս առ մեզ եաւթնեակս մեծ նախապատրաստութիւն է չարչարանաց և յարութեան Տեառն, նոյնպէս էր և առ եբրայեցիսն այն չորս աւր:
Իսկ Յովհաննէս աւետարանիչն, որ զկնի այլոցն գրեաց զԱւետարանն
իւր, և զնոցայն տեսեալ զգրեալսն և զորս ի նոցանէ գրեալ էր, ոչ յայտնագոյնս գոլով, յիւր Աւետարան ևս յայտնագոյն գրեաց զայն: Եւ զոմանս
զմնացեալսն ի նոցանէ յիշեաց, որպէս զՂազարու յիշէ զեղեալ սքանչելիսն104
և զժամ ընթրեացն105 և զայլս բազումս:
Եւ արդ զիա՞րդ առաքեալքն ուտէին106 զբաղարջ107, զոր ինքեանք ի Տեառնէ ոչ առին, վասն զի զկնի ընթրեացն ետ զայսոսիկ խորհուրդ, և բաղարջակերք զկնի թաղմանն լինելոց էր, և ըստ աւրինացն յայնժամ տալ զբաղարջն
անաւրէնութիւն էր, և նստեալ տալ կամ առանց եղեգի՝ և այն ևս, իսկ ըստ
շնորհաց ոչ պիտանի էր: Այլ յայնժամ ետ, յորժամ ասաց, եթէ՝ «ցանկալով
ցանկացա զայս պասեքս ուտել ընդ ձեզ, մինչչև չարչարեալ եմ»108: Զիւրն
ասաց զընթրիս զատիկ զհացն և զգինին, որոյ վկայէ առաքեալ ասելով, եթէ՝
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Ելք ԺԲ 18. «Ի սկսանել չորեքտասաներորդի աւուր ամսոյն առաջնոյ. յերեկորեայ բաղարջ
ուտիցէք, մինչեւ ցքսան եւ մի օր ամսոյն ցերեկոյ»։
5859 63 ոչխարս
5859 չորեքտասան
Ելք ԺԲ 3-8. «ի տասներորդում ամսեանս այսորիկ առցեն իւրեանց իւրաքանչիւր ոչխար ըստ
տունս ազգաց իւրեանց. ոչխար ըստ երդ։ Եւ եթէ սակաւք իցեն ի տանն, որպէս թէ չիցեն
բաւական լինել ոչխարին՝ առցէ՛ ընդ իւր զդրացի իւր եւ զընկեր իւր ըստ մարդաթուի.
իւրաքանչիւր ըստ բաւականի իւրում համարեսցի յոչխարն։ Ոչխար կատարեալ՝ արու, տարեւոր, անարատ լիցի ձեզ։ յօդեաց եւ յայծեաց առնուցուք. եւ եղիցի ձեզ պահեալ մինչեւ ի
չորս եւ ի տասն աւուր ամսոյս այսորիկ։ եւ զենցեն զնա ամենայն բազմութիւն ժողովրդեան
որդւոցն Իսրայէլի ընդ երեկս։ եւ առցեն յարենէ անտի եւ դիցեն ի վերայ երկուց սեմոցն եւ
բարաւորին տանցն յորս ուտիցեն զնա ի նոսա։ Եւ կերիցեն զմիսն ի գիշերիս յայսմիկ խորովեալ հրով. եւ բաղարջ ընդ եղիգի կերիցեն»։
Յովհ. ԺԱ։
Յովհ. ԺԱ 1-2. «Իսկ Յիսուս վեց աւուրբ յառաջ քան զզատիկն եկն ի Բեթանիա, ուր էր Ղազար
մեռեալն, զոր յարոյցն ի մեռելոց։ Եւ արարին անդ նմա ընթրիս»։
116 տուին
Գործք ԺԲ 2. «էին աւուրք բաղարջակերաց»։
5859 չարչարիմ 63 չարչարեմ | Ղուկ. ԻԲ 15. «Ցանկալով ցանկացայ զայս պասեք ուտել ընդ
ձեզ՝ մինչչեւ չարչարեալ իցեմ»։
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«Ես ընկալայ ի Տեառնէ, զոր ձեզ աւանդեցի, եթէ Տէրն Յիսուս ի գիշերին, յորում մատնէր, առեալ հաց գոհացաւ, եբեկ, ետ նոցա և ասէ. առէ՛ք, կերա՛յք,
այս է մարմին իմ»109:
Եւ արդ եթէ Պետրոս և Պաւղոս ետուն գուցէ հռոմայեցոցն զբաղարջն, որ
և այս ոչ հաւատալի է, այլ թէ և ետուն, այսպէս ասել պարտ է, եթէ ոչ նոքա ի
Քրիստոսէ առեալ ետուն, զի զայն աշխարհի ետուն զհաց և զայս սոցա
միայն ետուն: Այլ բազում ինչ ի նոցանէ, զոր յաղագս նեղութեան ժամանակին և տկարութեան հաւատոյն թոյլ ետուն ինչ ուրեք, դարձեալ ի նոցանէ փոփոխեալ եղև ի զաւրանալ հաւատոցն: Վասն զի Պետրոս ի հեթանոսաց հաւատացելոցն թլփատել աւրէնսդրեաց և ապա մկրտել110, և Պաւղոս զՏիմոթէոս թլփատեաց111, և երախայքն112 երեսունամեայ մկրտէին, և շաբաթն պահեալ լինէր: Եւ քահանայապետքն կնոջատէրք լինէին, և զաւրինացն զամենայն կարգս պատուէին այնու ժամու քրիստոնեայք՝ զայս ամենայն ըստ
տկարութեան հաւատոյ զիջեալք, այլ յետոյ լուծեալ զայս ամենայն:
Ոչ ևս քաղաքավարի այս յերկրի, այլ առ կատարելն փոփոխեցաւ գործ
եկեղեցոյ Քրիստոսի, և զի113 մեծ էր յայնժամ ի Հռոմ ժողովուրդ բազմութեան
հրէից, որպէս ասէ գիրք Գործոցն: Ոչ զարմանք է, եթէ գուցէ թողացուցին առ
ժամանակ մի առնել զնշխարն բաղարջ յաղագս նոցա տկարութեան զիջանելոյն, ապա յետո բարձին զսա114 իբրև զթլփատութիւն և զոհսն, յորժամ
զաւրացաւ աստուածպաշտութիւն: Վասն զի և հրէիցն թոյլ ետ Աստուած զոհել և կատարել զաւրէնս, այլ յետոյ ի նոցանէ և յամենայն աշխարհէ միանգամայն եբարձ, և արդ եթէ ետուն յայս սակս115 առաքեալքն, ոչ հաստատուն
ետուն, այլ թոյլ ետուն ժամս ինչ: Այլ յամենայն աշխարհս ոչ ուրեք ետուն, և
ոչ յիւրեանց գիրս բնաւ գրեալ է բաղարջ, այլ յամենայնն հաց է գրեալ, և թէ
էր տուեալ կամ գրեալ, ապա կայր ևս:
Նոյնպէս և այլ պատրիարգունքն ոչ բռնադատեցին զսոսա թողուլ զբաղարջ և յայն սակս մեկնեցան ի միմեանց, այլ սոքա բռնադատեցին զայլսն
առնուլ զայն, զոր այլ ոչ լուեալ էին և յայն սակս մեկնեցան: Վասն զի որ

109

110
111
112
113
114
115

Ա Կորնթ. ԺԱ 23-24. «Զի ես ընկալայ ի Տեառնէ, զոր եւ ձեզն աւանդեցի, եթէ Տէր Յիսուս ի
գիշերին յորում մատնէր, առ հաց. գոհացաւ. եբեկ եւ ասէ. Ա՛յս է իմ մարմին որ վասն ձեր.
զա՛յս արարէք առ իմոյ յիշատակի»։
Գործք Ժ 45-48։
Գործք ԺԶ 1-3։
116 երեխայքն
5859 63 չիք
5859 զնա
116 չիք և արդ եթէ ետուն յայս սակս
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ուղղափառ խոստովանի զՏէր և զամենայն կարգս եկեղեցւոյն նորա116, ի նոցանէ և բաղարջ նշխար ոչ աղարտելի է, այլ ոչ աւրինադրելի: Իսկ ի նոցանէ,
որք ոչ ուղիղ դաւանեն զՔրիստոս, և հաց և բաղարջ անընդունելի է և անմարթ է ի ձեռաց նոցա:
Իսկ վասն Հոգւոյ սրբոյ շարժէ զնոսա և ասէ բանս աննմանս ոչ ուղիղ ի
միտ առնուլ նոցա զբան Աւետարանին, որ ասէ Քրիստոս վասն Հոգւոյն
սրբոյն, եթէ՝ «Յիւրմէ անտի առնուցու117 և պատմեսցէ ձեզ»118, և զմեծին Պաւղոսի, որ ասէ, եթէ՝ «Առաքեաց Աստուած զհոգի Որդւոյ իւրոյ ի սիրտս ձեր»119,
և ոչ կամին իմանալ, եթէ զընտանութիւն և զմիաւորութիւն ցուցանեն այսոքիկ, զի ոչ այսպէս ասաց Փրկիչն, եթէ՝ «Յիմմէ առնուցու120», այլ եթէ՝ «յիմոցն
առնուցու» ասեն, այսինքն է՝ զոր ի վերայ էած յաջորդաւքն յայտնագոյն բանիւքն, եթէ՝ «ամենայն, ինչ զոր ունի հայր, իմ է»121: Վասն այսորիկ ասաց,
եթէ՝ «Յիմոցն անտի առնուցու և պատմեսցէ ձեզ», քանզի եթէ Որդի և Հոգի
զամենայն ինչ, զոր լուանի ի Հաւրէ, զայն ասեն նոքա, ապա ուրեմն122 միոյ
փառաց և զաւրութեան են նոքա:
Իսկ ոմանք զայս, որ ասէ123, եթէ` «Յիմմէ անտի124 առնուցու», այսպէս
մեկնեն, եթէ յիմոյն Հաւրէ, վասն զի սովորութիւն ունիմք բազում անգամ
այսպիսի բանիւք ցուցանել զմիաբանութիւն և զընտանութիւն: Եւ մեծն Պաւղոս յորժամ ասաց, եթէ՝ «զհոգի Որդւոյ իւրոյ», զմի բնութիւն ցուցանէր, զի ոչ
ուրուք125 ինչ ասի ումեք եղեալ, նոյն ի նմանէ եղեալ ասի և լեալ: Վասն զի
Հայր Որդւոյ Հայր ասի, որպէս ասացեալ է, այլ ոչ յՈրդւոյ ծնեալ ասի Հայր,
նոյնպէս և Հոգւոյ ասի Հայր126, այլ ոչ ի Հոգւոյ լեալ ասի Հայր: Եւ Հոգի իմաստութեան ասի Հոգի, և Հոգի գիտութեան, և Հոգի հանճարոյ127, և Հոգի որդեգրութեան128, և Հոգի երկիւղի Աստուծոյ129: Այլ ոչ յայսց շնորհաց ելող ասի
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

116 + և
63 առնու
Յովհ. ԺԶ 14. «յիմմէ անտի առնուցու եւ պատմեսցէ ձեզ»։
Գաղատ. Դ 6. «Առաքեաց Աստուած զհոգի Որդւոյ իւրոյ ի սիրտս ձեր»։
116 անտի առնուցու և պատմեսցէ ձեզ
Յովհ. ԺԶ 15։
5859 չիք
116 ասեն
116 չիք
116 որ
5859 63 չիք նոյնպէս և Հոգւոյ ասի Հայր
Եսայի ԺԱ 2. «Եւ հանգիցէ ի վերայ նորա Հոգի Աստուծոյ. Հոգի իմաստութեան եւ հանճարոյ.
Հոգի խորհրդոյ եւ զօրութեան. Հոգի գիտութեան եւ աստուածպաշտութեան»։
Հռովմ. Ը 15։
Եսայի ԺԱ 3։

Հովհան Դամասկացուն վերագրված «Յաղագս...
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Հոգի, այլ սոքա ի Հոգւոյ, զի սոցա ամենեցուն պարգևող Հոգի է, որոց արժանի են նոցա:
Եւ արդ Հայր Որդւոյ ասի և Հոգւոյ, և Որդի Հաւր ասի և Հոգւոյ, և Հոգի
Հաւր ասի և Որդւոյ: Այլ վասն մի գոլոյ բնութեանն և էութեանն ասի և վասն
ոչ կարգադրութեանցն և սահմանի էութեանցն և անձնաւորութեանցն փոփոխել: Այլ յանդիմանեսցուք խորհրդաբանութեամբք ինչ զանուղիղն և զանպատշաճն գոլ այսպիսի հաւատոյ:
ա. Եթէ պարզ է Հոգին սուրբ, և ի Հաւրէ և յՈրդւոյ ելանէ, ապա մի երեսք
իմանալի են նոքա, և աստի մտանէ չար միաւորելն Սաբելիոսի, որ մի անձն
ասաց գոլ զերեսինն և կամ ևս՝ կէս Սաբելի լինել130:
բ. Եւ դարձեալ եթէ հաւասարապէս ելանէ ի Հաւրէ և յՈրդւոյ, նախ յայտնի է ստութեանն տգեղութիւն, զի որպէս պատճառաւ մեծ է Հայր քան զՈրդի,
մեծ առաքէ և զՀոգին, իսկ եթէ մեծ ելանէ ի Հաւրէ բաժանումնք պատճառանացն, զբաժանմունսն ցուցանէ բնութեանցն, որ և այս Արիոսի յիմարութեանն են բանք:
գ. Եւ դարձեալ եթէ յատկութեան է ելողութիւն, որպէս և է անծնելութիւն
և ծնելութիւն, ապա գտանի Հոգին երկուս ունելով յատկութիւնս՝ մի զայն, որ
ի Հաւրէ ունի զելողութիւն, և միւսն՝ զայն, որ յՈրդւոյ, և Որդի միով յատկութեամբ բաժանի ի Հաւրէ, իսկ սա երկու յատկութեամբ և յայսմանէ կրտսեր
քան զՈրդի է՝ ըստ անմտութեան Մակեդոնիոսի131:
դ. Եւ այլ զի եթէ Որդի հաղորդակցի Հաւր առ յառաքումն Հոգւոյն սրբոյ,
ապա և Հոգի հաղորդասցի132 Հաւր առ ի ծնունդն Որդւոյ: Զի ամենայն133
Հաւր, որքան հաղորդեն Որդւոյ, այնոքիկ և Հոգւոյն սրբոյ, և ի պատճառէն
գոլ լինել, որ և այս ևս առաւել նշանագրութիւն է հեթանոսական առասպելաբանութեանցն134:
ե. Եւ դարձեալ եթէ անկատար ինչ ի Հաւրէ ելանելն Հոգւոյ, ապա աւելորդ
130

131
132
133
134

Հմմտ. Photii patriarchae Contra veteris Romae asseclas libellus ostendens, Spiritum
sanctum ex solo Patre procedere, non vero etiam ex Filio 1, PG 102, col. 392։ Eἰ ἁπλoῦν μὲν
τὸ Πνεῦμα, ἐκ τοῦ Πατρὸς δὲ καὶ ἐκ τοῦ Υἱoῦ ἐκπoρεύεται, πάντως ἓν ἂν oὗτoι νoμισθεῖεν
πρόσωπoν· κἀντεῦθεν εἰσαχθήσεται συναλoιφὴ Σαβέλλιος, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν, ἡμισαβέλλιος.
Հմմտ. Photii patriarchae De Sancti spiritus mystagogia 32, PG 102, col. 313, որ ավելի
ծավալուն է։
116 հաղորդեսցի
5859 որպէս
Հմմտ. Photii patriarchae Contra veteris Romae asseclas…7, col. 392։ Eἰπερ ὁ Υἱὸς τῷ Πατρὶ
κoινωνεῖ τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος πρoβoλῆς, καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα ταύτης κoινωνήσει· πάντα
γὰρ ὅσα τοῦ Πατρὸς κoινὰ πρὸς τὸν Υἱὸν, ταῦτα καὶ πρὸς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· καὶ λoιπὸν
ἔσται καὶ αἴτιoν ἅμα καὶ αἰτιατὸν, ὃ καὶ τῆς τῶν Ἑλληνων μυθoλoγίας τερατωδέστερον.
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է յՈրդւոյ առնել դարձեալ զնա: Զի եթէ ի Հաւրէ ելանելն ոչ կատարեալ է,
յՈրդւոյ ելանելն զի՞նչ լինիցի135:
զ. Եւ դարձեալ եթէ ի Հաւրէ և յՈրդւոյ ելանէ Հոգին, կրկին լինիցի136 նա և
խառնեալ գոլով: Վասն զի պարզն յերկուց ոմանց ոչ կարէ ելանել137:
է. Եւ դարձեալ եթէ ամենայն, որ ոչ է երկոցունցն, այն միայն միոյն է, իսկ
առաքողականութիւն ոչ երկոցուցն է հաղորդակից, այլ միայն է միայնոյ, և
ընդունայն եղիցի բանք ի նանիր քննողաց:
ը. Եւ դարձեալ եթէ զնոյն ինքն զառաքումն Հոգւոյ և Որդի ունի, որպէս և
Հայր, ապա հաւասար երկուցն է յատկութիւն առաքողականութեանն, և ո՞րպէս յատկութիւն լինի, որ ումեք հաղորդակից է: Իսկ եթէ հակառակ է այս
ելողութիւն այնմ ելողութեան, ո՞րպէս ոչ ապականէ սա զնա, վասն զի զմիմեանս ապականող են հակառակք միմեանց: Եւ եթէ ընկերակցութիւն է կէս
Հոգւոյն այսպէս, և կէսն այլո տեսակաւ ելանէ և յաննման կողմանց եղիցի
նա ի մի ժողովեալ138:
թ. Եւ դարձեալ եթէ ի միոյ պատճառէն, այսինքն՝ ի Հաւրէ են Որդի և Հո139
գի :
ժ. Եւ դարձեալ եթէ Որդի առաքէ զՀոգի, ապա ծնանի Հոգի զՈրդի, վասն
զի հաւասարապատիւ երկոքեանն են, զի Հայր ծնաւ և առաքեաց:
ժա. Եւ դարձեալ եթէ Որդի ի հայրական պարզութենէն ոչ մեկնի, և Հոգին
յերկուց պատճառաց ունի զէութիւն140, ապա երկու իմն է, և ո՞ւր է յայնմհետէ
երրորդութեանն պարզութիւն և հաւասարապատիւն գոլ141:
ժբ. Եւ դարձեալ եթէ առ երկուս սկզբունս վերաբերի Հոգին, ո՞ւր է բազմայգովութիւն միասկզբնութեան142, վասն զի հելլենական բազմասկզբնութիւն, որ է բազում իշխանութիւն, ի վերայ մտանէ յայսմանէ:
ժգ. Եւ դարձեալ եթէ ինքնութիւն Հաւր է առաքողականութիւն և սմա հաղորդի Որդի, ապա իբրև զնորայն է ինքնութիւն Որդւոյ, որ է ծնելութիւնն և
նմա հաղորդի Հայր, և յայսմ հետէ անծնունդն Հայր ծնեալ կոչեսցի:
135
136
137
138
139
140

141
142

Հմմտ. Photii patriarchae Contra veteris Romae asseclas…4, col. 392. Սա ավելի համառոտ է։
116 այստեղ ընդհատվում է
Հմմտ. Photii patriarchae Contra veteris Romae asseclas…2, col. 392.
Հմմտ. Photii patriarchae Contra veteris Romae asseclas…5, col. 392.
Հմմտ. Photii patriarchae Contra veteris Romae asseclas…6, col. 392.
Հմմտ. Հովհաննես Երուսաղեմացուց մեջբերումը (А. В. Бармин, Полемика и Схизма..., с.
289, сн. 86). ὁ υἱὸς ὑπὲρ τῆς πατρικῆς ἁπλότητος οὐκ ἐξίσταται, τὸ πνεῦμα δὲ πρὸς δύο αἴτια
τὴν ἀναφορὰν ἔχει (Ambr. 303, f. 234)։
Հմմտ. Photii patriarchae De Sancti spiritus mystagogia 4, PG 102, col. 284։
Հմմտ. Photii patriarchae De Sancti spiritus mystagogia 11, PG 102, col. 292։ πօῦ τὸ τῆς
μօναρχίας πօλυΰμνητον…
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ժդ. Եւ դարձեալ եթէ առաքէ և Որդի, և Հոգին զրկեալ է յառաքողականութենէն, ապա փոքր է զաւրութեամբ քան զՈրդի:
ժե. Եւ դարձեալ եթէ առաքէ զՀոգի Հայր և առաքէ զնա և Որդի, եղիցի
Հոգի մերձաւոր Հաւր Որդովն յիւրմէ ելանելովն և հեռաւոր ևս գոլով յաղագս
Որդւոյ ելանելոյն:
ժզ. Եւ դարձեալ եթէ անսկզբնակից ընդ Որդւոյ է և Հոգին սուրբ ըստ ժամանակաւոր սկզբման և ելանէ ի նմանէ դարձեալ, ապա ստոյգ ի ծնունդն
իւր ելանէ, և յայսմ հետէ ընդ նմա երևեալ և ծնունդն լինի ելող:
Եւ արդ եթէ առ ներգործութիւնս ի վերայ երկրի զառաքումն յամենայն տեղիս և զայն ասեն ելումն, այս ճշմարիտ է, զի առ գործս որպէս ի Հաւրէ ելանէ
և առաքի և տուեալ լինի, նոյնպէս և յՈրդւոյ ելանէ և առաքի և տուեալ լինի:
Վասն զի բնաբար և ծառայական և կրտսեր կամ արարած ոչ ի Հաւրէ
ելանէ կամ առաքի և ոչ յՈրդւոյ, այլ համակամութեամբ առ գործ ի Հաւրէ և
յՈրդւոյ ելանէ, ի Հաւրէ և յՈրդւոյ առաքի, ի Հաւրէ և յՈրդւոյ տուեալ լինի, ի
Հաւրէ և յՈրդւոյ առնու և տայ՝ որպէս համագոյ և համաբնութիւն նոցա: Այլ
ըստ գոյացութեան և պատճառին ոչ այսպէս, այլ ի Հաւրէ ելանէ, որպէս Որդի
ծնելութեամբ և Հոգի ելողութեամբ, և այնպէս անշփոթ ունին զինքնութիւն և
զկարգ անուանցն: Եւ զոր աւրինակ լոյս և ճառագայթ յարեգակնէն են, նոյնպէս Որդի և Հոգի ի Հաւրէ, և որպէս բան և խորհուրդ ի մտաց, նոյնպէս և
նոքա են, և որպէս ճրագ և լոյս ի հրոյ, նոյնպէս և նոքա:
Իսկ ըստ պատճառին ի Հաւրէ և յՈրդւոյ ելանել անմարթ է, զի թէ ընդ
նմա և ի նմանէ ի նմին ժամու ել, այս ոչ ասելի է: Եւ եթէ ի Հաւրէ ել, նախ և
ապա յՈրդի եմուտ և դարձեալ ել, այս աննման է: Եւ երկրորդ ելանել, և եթէ
Որդի յինքն ունէր, և ել նախ և յետոյ ասել, ապա ոչ ի Հաւրէ, այլ յՈրդւոյ ել և
ոչ ի Հաւրէ, այլ Որդւոյ, որպէս թոռն ոչ որդի, այլ որդւոյ որդի կոչի:
Այլ պատճառեն, եթէ այսպէս գրեալ է Ամբրոսիոս ի բանս իւր: Եւ դարձեալ ընդ նմա Աղկուստինոս և Հերոնիմոս143, որոց պատասխանի տացուք,
եթէ կամ հոգեմարտքն խառնակեցին զայդ ի գիրս նոցա, կամ զտնօրինական և զներգործական ելիցն գրեցին, և ոչ զգոյականէ: Կամ վասն ժամանակին ինչ զայն խորհրդով ասացին և զկատարեալ ասացուածն լռեցին և յիւրում ժամու ասացին, կամ թէ որպէս զմարդիկ յայս սակս պակասեցին ի
ստուգաբանելոյ: Որ և բազում և մեծամեծ արանց դիպեցաւ ի բանս ինչ պակասել, որպէս Դիոնոսի Աղէքսանդրացո և Մեթոդիոյ Պատարունացոյ և Պանտենոսի և Կլիմիոսի Ստրոմատեցո և Պեռիոսի և Պանփիլոսի և Թէողնոստո-

143

63 Հերոնոմոս
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Գոհար Մուրադյան

սի և Իրինէոսի Լողդոնեցո և Պիպոլիտէի աշակերտի նորա: Զի զոմանս ի բանից նոցա եկեղեցի ոչ ընկալաւ, թէպէտ և այլ ամենայն բանք նոցա սքանչելի
և հաւատալի են144:
Վասն զի զսահմանս հաւատոյս մերո ամենեքեան առաքելական աթոռոցն փոխանորդքն առ միմեանս բարիոք հաստատեցին, որոյ և ոչ երբէք դիմադարձ լեալ: Այլ մի կամք և հաճոյակիցք եղեն առաջնորդք ամենայն և լուսաւորիչքն մեծին Հռովմայ եկեղեցւոյն և անփոփոխելի աւրէնս եդին, որպէս
զի մի յաւելցի և մի պակասեսցի յեդելոց նոցա սահմանաց հաւատոցն: Այլ
և զայսոսիկ իշխեցողսն145 բնաւ յեկեղեցեաց արտաքս ձգել հրամայեցին146:
Եւ արդ աստուածային Գրիգորիոս Տիալաւղոսն կոչեցեալ147 ոչ յետ բազմաց ամաց քան զվեցերորդ ժողովն երևեալ` հռոմայեցւոց ձայնիւ գրեաց և
աստուածաբանեաց միայն ի Հաւր ելանել Հոգւոյն սրբոյ: Իսկ Զաքարիա, որ
զկնի. ՃԿ. և. Է. ամաց զգրեալսն Տիալողոսնին ի հելլենացւոց լեզու թարգմանեաց, այսպէս գրեաց զնորայն բան՝ մխիթարիչ Հոգին ի Հաւրէ ելանէ և ընդ
Որդւոյ կացցէ: Վասն զի ի յառաջընթացէն Յովաննու ուսաւ զայս, որ ետես
զՀոգին զի իջանէր իբրև զաղաւնի և գայր ի վերայ նորա148:
Իսկ Լեոն և Վենետիկտէ մեծին Հռոմա որք յետ սոցա քահայանապետք
էին ի խորհուրդ քահանայագործութեան, ի պատարագն ելլադացոց լեզուաւն օրինադրեցին զհաւատամքն ասել ի նոյնն ի Հռոմ քաղաք և յամենայն
եկեղեցիս նորա, որպէս զի մի նեղութիւն լեզուին հռոմայեցոց պատճառ
144

Photii patriarchae De Sancti spiritus mystagogia 4, PG 102, col. 393։ Προφασίζονται δὲ, ὅτι
Ἀμβρόσιος οὕτως εἴρηκεν ἐν τoῖς λόγοις περὶ αὐτοῦ, ἔτι δ’ Αὐγουστῖνος καὶ Ἱερώνυμος ὑπὲρ
ὧν ἀπολογητέον, ὡς ἢ νενoθεύκασιν οἱ πνευματομάχοι τὰς τοῦτων συγγραφὰς ἢ κατ’
οἰκονομίαν ἴσως εἰρήκασιν, ᾗ καὶ ὁ μέγας Βασίλειος ἐχρήσατο, παρ’ ἑαυτῷ φυλάττων
ἀπόρρητον μέχρι τινος τοῦ παναγίου Πνεύματος τὴν θεολογίαν, ἢ καὶ τῆς ἀκριβείας ὡς παρασύρησαν, ὃ πολλοὶ πεπόνθασι τῶν μεγάλων ἔν τισιν ὡς ὁ Ἀλεξανδρείας Διονύσιος καὶ
Μεθόδιος ὁ Πατάρων καὶ Πιέριος καὶ Πάμφιλος καὶ Θεόγνωστος καὶ Εἰρηναῖος ὁ
Λoυγδoύνων, καὶ Ἱππόλυτος ὁ αὐτοῦ μαθητής.

145

5859 իշխեցողացն
Photii patriarchae De Sancti spiritus mystagogia 10, PG 102, col. 393։ Eἶπoν οἱ τρεῖς, ὡς
Ῥωμαῖoι λέγουσιν, οἱ δὲ ἑπτὰ συνόδων oὐκ εἶπoν. Τὸν γὰρ πίστεως ἡμῶν ὅρον πᾶσαι διαδօχὰς
ἐβεβαίωσαν, αἷς օἱ πρόεδρօι καὶ λαμτπῆρες Ῥωμαϊκῆς Ἐκκλησίας ἀναντιρρήτως
συνεψηφίσαντο καὶ δόγμα προστεθῆναι μηδὲν ἔτι τεθείκασι μήτ’ ἀφαιρεθῆναι τοῦ ῥηθέντος
ὅρου, ἀλλὰ καὶ τὸν κατατoλμήσαντα παντάπασιν ἀπoρραγῆναι τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας.
63 կոչեցեաց
Photii patriarchae De Sancti spiritus mystagogia 11, PG 102, col. 393։ Ὁ μέντοι Γρηγόριος
ὁ Διάλογος οὐ πολὺ μετὰ τὴν ἑκτὴν σύνoδον ἀκμάσας, Ῥωμαϊκῇ φωνῇ καὶ ἐθεολόγησεν ἐκ
τοῦ Πατρὸς πρoβάλλεσθαι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. Ζαχαρίας δὲ πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν
ἔτεσιν ὕστερον τὰ συγγράμματα τοῦ Διαλόγου δι’ Ἑλληνίδoς ἑρμηνεύων φωνῆς, Τὸ
παράκλητον Πνεῦμα, φησὶν, ἐκ τοῦ Πατρὸς πρoέρχεται καὶ ἐν τῷ Υἱῷ μένει. Παρὰ τοῦ Πρoδρόμου τοῦτο μαθὼν ἰδόντος τὸ Πνεῦμα καταβαίνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν.
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հայհոյութեան ինձ լինիցի: Որպէս և Լեոն149 զգանձարանն Հռովմայ առաքելական եկեղեցւոյն բացեալ, և երկուս ասպարակերպ տախտակս գտեալ
յաստուածային յայն գանձանակի եդեալս ի պահեստի և հանեալս զնոսա,
որք և հելլենացի գրով և լեզուաւն էին150 գրեալ զբարեպաշտ դաւանութիւն
հաւատոյ, զսոսա առաջի ամենայն հռոմայեցւոցն ընթեռնուլ հրամայեաց:
Եւ այնպէս ունէին, որպէս անդ գրեալ էր մինչև յաւուրս Սերգիոս պատրիարգին Կոստանդինուպօլսիյ, և քահանայապետք Հռոմա ի սկիզբն իւրեանցն
գալո ի քահանայապետութիւն զհաստատութիւն իւրեանց հաւատոց գրէին
թուղթս և առաքէին ի չորրորդ պատրիարգացն աթոռս և այնպէս հրամանաւ
նոցա ելանէին յաթոռսն Պետրոսի առաքելոյն և հաւատամքն անփոխադրելի
գրէին151:
Եւ արդ զի՞նչ պետք է բազում բանից: Տէրն զՀոգին ի Հաւրէ ելանել ասէ,
և Պաւղոս ասէ, եթէ մեք և եթէ հրեշտակք երկնից աւետարանեմք աւելի քան
զոր առնէքն, անիծեալ լիցի: Եւ արդ մեք զձերն ո՞չ հայհոյեմք և ո՞չ խտրեմք
զամենայն, ո՜վ հռոմայեցիք, այլ հաւատով ընդունիմք զհին և զնոր աւանդութիւնս և սրբապէս պատուեմք, և դուք ոչ իրաւունս ունիք բռնադատել զմեզ
թողուլ մեզ զհինն աւանդութիւնն, զոր ամենայն հռոմայեցոց քահանայապետքն հաւատացին մինչև ցայժմ, զոր գրով ունիք դուք և մեք: Զի մեք նորագոյնս ինչ ոչ առաք կամ ունիմք152:
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63 Լեոն-ից վեր՝ էոն 5859 էոն լեոն
63 լեզուաւ ունէին
Photii patriarchae De Sancti spiritus mystagogia 12, PG 102, col. 396։ Λέων καὶ Βενέδικτος,
oἱ μεγάλoι Ῥώμης ἀρχιερεῖς Ἑλληνιστί κατὰ τὴν ἱερὰν μυσταγωγίαν ἐκφωνεῖσθαι τὸ
σύμβoλoν τῆς πίστεως ἐν τῇ Ῥώμῃ καὶ ταῖς ἄλλαις ὑπὸ ταῦτην Ἐκκλησίαις ἐνoμοθήτεσαν,
ἵνα μὴ τὸ στενὸν τῆς διαλέκτου βλασφημίας παράσχῃ πρόφασιν. Oὗτος δὲ ὁ Λέων τὸ
θησαυρoφυλάκιoν τῆς ἀπoστoλικῆς Ἐκκλησίας Ῥωμαίων διανoίξας, ἀσπίδας δύo τօῖς ἱερօῖς
κειμηλίօις συναπoτεθησαυρισμένας ἐξένεγκεν, Ἑλληνικօῖς καὶ γράμμασι καὶ ῥήμασιν
ἐχօύσας τὴν εὐσεβῆ τῆς πίστεως ἔκθεσιν, καὶ ταύτας ἐνώπιօν ὑπαναγνωσθῆναι τοῦ Ῥωμαϊκοῦ
πλήθօυς ἐδικαίωσεν. Καὶ μέχρι τοῦ εὐσεβοῦς πατριάρχօυ Κωνσταντινօυπόλεως Σεργίօυ
Ῥώμης ἀρχιερεῖς ἐν ἀρχῇ τῆς ἱερωσύνης ἐπιστօλάς εἰς πάντας τօὺς πατριαρχικօὺς θρόνους.
Հմմտ. Photii patriarchae De Sancti spiritus mystagogia 13, PG 102, col. 396։ Ἀλλὰ τί δεῖ
πoλλὰ λέγειν; Ὁ Υἱὸς καὶ Δεσπότης τὸ Πνεῦμα ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκ πoρεύεσθαι μυσταγωγεῖ·
καὶ ὁ μέγας Παῦλoς αὖθις ἀπoφαίνεται λέγων·
Κἂν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ oὐρανoῦ εὐαγγελίζεται ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα
ἔστω. Τίς δὲ ἐπιζητεῖ διδάσακαλoν ἄλλον, εἰ μὴ πρoφανῶς μέμηνεν;
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The works of John of Damascus were translated into Armenian from Georgian
in the 13th century by Simēon Pghndzahanets‘i. The manuscripts of the corpus often
contain a sermon On the Romans. Eustratius of Nicaea (metropolitan bishop of
Nicaea in the early 12th c., pupil of John Italus) is mentioned as its author. It is a
criticism of the Latin Church from the point of view of the Greek Church.
However, this translation displays close parallels with the Synodicon by John,
patriarch of Jerusalem (the eighth in early 12th c. or the ninth in the mid 12th c.). The
Greek original is extant in two manuscripts kept in the Bibliotheca Ambrosiana in
Milan (Ambr. Gr. 1 et 303); it is unpublished but its content is briefly presented in a
book by A.V. Barmin (А.В. Бармин, Полемика и схизма. История греколатинских споров IX–XII веков, Мoscow, 2006, 287–290), and it allows us to assume that the sermon On the Romans published here is a translation of it. This
supposition is also confirmed by some common points in the sermon On the Romans
and a source of the Synodicon, namely the letter (dated 1054) of Michael Cerularius,
patriarch of Constantinople, to Peter of Antioch (PG 120, col. 781–793), as well as
by close parallels of the Armenian text with Photius’ De Sancti spiritus mystagogia
(PG 102, col. 279–392) and with the Contra veteris Romae asseclas… attributed to
him (PG 102, col. 392–400). The close links between the Synodicon with these texts
are witnessed by the same Barmin (111, 157, n. 133).
The Armenian version is published here on the basis of three manuscripts of the
16th–17th centuries.
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ГОАР МУРАДЯН
СОЧИНЕНИЕ СЛОВО О РИМЛЯНАХ, ПРИПИСАННОЕ
ИОАННУ ДАМАСКИНУ

Ключевые слова:
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Труды Иоанна Дамаскина, переведенные на армянский с грузинского в 13ом веке Симеоном Пгндзаанеци, в рукописях сопровождает Слово о римлянах,
причем в заглавии упоминается имя Евстратия Никейского (митрополита
Никеи в нач. 12-го века, ученика Иоанна Итала). В нем содержится критика
латинской церкви с точки зрения церкви греческой.
На самом деле в Слове о римлянах обнаруживаются тесные параллели с
Синодиком Иерусалимского патриарха Иоанна (8-го, нач. 12-го в., либо 9-го,
середина того же века). Греческий оригинал сохранился в двух рукописях библиотеки Амбросиана в Милане (Ambr. Gr. 1 et 303); он не издан, однако его
содержание, вкратце пересказанное в книге А. В. Бармина Полемика и схизма.
История греко-латинских споров IX-XII веков (Москва, 2006, сс. 287-290), позволяет предположить, что публикуемый текст мог быть его переводом. Это
предположение подтверждается также общностью некоторых пунктов Слова о
римлянах с источником Синодика, письмом 1054 г. Патриарха Константинополя Михаила Керулария Петру Антиохийскому (PG 120, col. 781-793), дословными параллелями с Мистагогией святого духа патриарха Фотия (PG 102,
col. 279-392) и с приписанным ему трактатом Против приверженцев старого
Рима (Contra veteris Romae asseclas… PG 102, col. 392-400), о близости Синодика с которыми свидетельствует опять же А. Бармин (с.111, 157, cн. 133).
Армянский перевод издается на основе 3-х рукописей 16-17-го веков.

