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ՆԱԽԱՇԱՎԻՂ
«Ճշմարտութիւն հաւատոյ լոյս է աչաց
մտացն, շարժմանցն խորհրդոց, յիշատակացն
զգացեալ զլոյսն գիտութեան եւ զիմաստու
թեան շնորհաց Հոգւոյն Սրբոյ»1։
«Եւ հասարակաց յոյսն մի շահ է. զի առա
ջինքն ուրախ լինին ի վերջնոցն բարեգործու
թիւնս. եւ վերջինքս հաստատին յառաջնոցն
կատարելութիւն յուսոյն։ Եւ առաքինութիւնք
առաջնոցն ժառանգութիւն առնի վերջնոցս.
զի մնացվածք բարի գործոց առաջնոցն առնու
լրումն` ի վերջնոց աստի»2։
Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ

Գիտական այս մենագրության բուն խնդրակարգն է` «իսկության հերմենևտի
կայի», որի հետևողական կատարելագործմամբ և` «իմաստության հերմենևտի
կայի» հայեցակարգով բացվող իմաստային տեսադաշտում ու հենց հերմենևտիկա
կան մեթոդաբանությամբ` ուսումնասիրել Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»
աշխատությունը և քննական խորհրդածությամբ` հասկանալ ու մեկնողաբար բա
ցորոշել նրա պատմագիտական հայեցակարգի, ինչպես նաև ըստ այդ հայեց(ող)
ակարգի ու իրենից բխող իմպլ իկացիաների` «պատմության որպես այդպիսին գո
յության» իսկությունը հայտող իմաստությունը։ Մենագրության բուն շարադրան
քին նախադրելով, անհրաժեշտ ու նաև նախընտրել ի է ընթերցմանն օժանդակելու
համար ընձեռել որոշ կանխահասկացում։ Ոմանք ընթերցել իս որևոր պատճառնե
րով հապճեպություն են դրսևորում, և կան նաև ոմանք, որ բուն ասվածը հասկանա
լու դիտավորությունից տարբեր նպատակով կազմակերպված ընթերցմամբ` տեքստն
իրենց կանխորոշ սպասման հայեցողականությամբ են միայն կամենում իմաստավո
րել, ուստի նախօրոք որոշակի ու կարճառոտ տեղեկություն ստանալ են սոսկ ակնկա
լում։ Եվ ընդհանրապես, մարդուն բնորոշ է ու շատերն են ձգտում «հասկանալ մինչև
հասկանալը»3։ Ահա թե ինչու կանխահասկացման ընձեռումը դառնում է նաև ան
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2

Նույն տեղում, էջ 162:

Հիշում եմ, թե ինչպես իր մարդկային որակներով` ազնվասիրտ ու բարի, առաքինի ու սրտաշարժ
ներաշխարհով ու կենսակերպով, մշակութաստեղծ հաղորդակցության զարմանալի ու սրտաբուխ կա
րողությամբ օժտված, իր մենագրու
թյու
նում (անտիպ) հին հունական իմաստա
սի
րու
թյան, Նիկոլայ
Կուզանացու ու գերազանցապես` Հեգելի փիլիսոփայությունից ուսյալ ու զարգացյալ իմաստությամբ ու
հոգևոր փորձառությամբ (իր` անտրոպոսոֆիական մտքի ավանդության համակիր և իմ` հերմենևտի
կայի պատմության, տեսության ու կիրառության և քրիստոնյա սուրբ հայրերի իմաստության ուսումնա
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 երաժիշտ
ու գեղանկարիչ Լև Վենիամինովիչ Սահակյանը խորհրդածությունների մեջ ներսուզող և ուղեկոչող այս
հետաքրքիր միտքն արտահայտեց (մոտ` 25 տարի առաջ) իր հետ անձնական զրույցներից մեկում:
3
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հրաժեշտ և՛ սկզբունքորեն ընթերցասերի, և՛ համառոտ տեղեկությամբ բավարար
վել կամեցող ի համար։ Այդ խնդիրը գիտակցել և իրենց ստեղծագործություններում
կարևորել են բազմաթիվ մտածողներ, այդ թվում` հերմենևտներ և հենց փիլ իսոփա
յական հերմենևտիկայի ներկայացուցիչներ` Հ.-Գ. Գադամերը և Պ. Ռիկյորը։ Շատ հե
տաքրքրական և ընդօրինակել ի է հատկապես Պ. Ռիկյորի մոտեցումն այս հարցին,
ով իր հերմենևտիկայի հայեցակարգում «կանխահասկացման» խնդրին ոչ միայն ան
դրադարձել է տեսականորեն, ինչպես Մ. Հայդեգերը և Հ.-Գ. Գադամերը, այլև առավել
ընդգծված կերպով, քան Գադամերը, հենց գործնականորեն, իր ստեղծագործություն
ների` հոդվածների ու գրքերի, կառուցվածքում մինչ բուն շարադրանքին անցնել ը,
ներկայացնելով իր անել իքն ու համառոտ բացորոշելով իր երկով ասել իքի թե՛ ինչը
(բուն իդեան` իրեն որպես այդպիսին էացնող և այդկերպ` էական ամենայն իր բաղա
դրատարրերով) և թե՛ ինչպեսը (ասման եղանակն ու կառուցվածքը)։
Աստ` էական է ամրագրել, որ միջնադարագիտական ուսումնասիրություններում
մարդ
կային ինք
նու
թյան, կյան
քի ու մշա
կույ
թի` պատ
մու
թյանն «ի պահ», որով և`
հասկացման ձգտող ընթերցողների բանական հոգուն, մտքին ու կյանքին «ի ներկա
յություն» հղված իսկության որոնումներում հարկ է նկատի ունենալ «ամենայն գոյի`
աստվածային և մարդկային իրողությունների» նկատմամբ մարդկային հավատա
ցյալ կեցողության ու գիտության առանձնահատկությունը։ Իսկ կյանքի ու մշա
կույթի իրողությունների իսկությունը հայտող իմաստների ստույգ բացահայտումն
իրագործել ի է հերմենևտիկական մեթոդաբանությամբ և հենց «իսկության հերմենև
տիկայի» հայեցակարգի տեսադաշտում` ըստ իր բուն կոչման։ Ըստ իս, միջին դարե
րի քրիստոնյա սուրբ հայրերի մեկնագիտությունը և ժամանակակից փիլ իսոփայական
հերմենևտիկայի տեսաբանների (Ֆր. Շլայերմախեր, Վ. Դիլթայ, Գ. Շպետ, Մ. Հայդե
գեր, Հ.-Գ. Գադամեր, Պ. Ռիկյոր) հայեցակարգերն իրենց էական գաղափարների
փոխլրացչականությամբ հնարավորում ու իրագործում են հասկացման ու մեկնա
բանության իսկության բացորոշում։ Ընդ որում, հասկացման ու մեկնաբանության
անհրաժեշտ ու նախընտրել ի մոդուսի բացահայտմամբ` այդ հայեցակարգերը հնա
րավորում են իրագործել ինչպես աստվածային ու մարդկային իրողությունների, այն
պես էլ` այդ ոլորտներն ուսումնասիրող իմաստասիրության, աստվածաբանության,
ամենայն հումանիտար կամ սոցիալական գիտության և կոնկրետորեն` միջնադարա
գիտության ու հենց պատմագիտության իսկության բացորոշում։ Ահավասիկ, միջ
նադարյան ու ժամանակակից հերմենևտիկայի հայեցակարգերն իրենց էական գա
ղափարների փոխլրացչականությամբ սկզբունքային հնարավորություն են ընձեռում
կյանքի կոչել «իսկության հերմենևտիկան» և արդ` կենագործել նաև «իմաստության
հերմենևտիկայի» հայեցակարգը։ Հերմենևտիկայի այս հայեցակարգը միջնադարա
գիտության խնդրակարգի վերոնշյալ հիմնորոշ առանձնահատկության նկատմամբ
իրենում ներհայտում է անհրաժեշտ ու նախընտրել ի բացություն և հասկացման ու մեկ
նորոշման բանորոշ (ռացիոնալ) մշակված տեսության պոտենցիա։ Ընդհանրապես`
հերմենևտիկան և կոնկրետորեն` իսկությունը հայտող իմաստի ու իմաստության խոր

Նախաշավիղ

9

հուրդի հասկացման ու մեկնողաբար բացորոշման բուն կոչումը, դիտավորությունն ու
կատարումն ունեցող «իսկության հերմենևտիկայի» (կամ` «իմաստության հերմենև
տիկայի») հայեցակարգը նկատի ունի հետազոտվող իրողությունների ու տեսություն
ների և կոնկրետորեն` պատմության ուսումնասիրությունը «ներսից», այլ ոչ թե` ար
տաքո այլևայլ նպատակների ու «շահեկանության» խնդրառության հետամուտ և «գոր
ծի էությանն» անիմա` իրագործում իսկությունն ու բուն իմաստն այլակերպող քննու
թյուն ու քննադատություն։
Միջնադարագիտության խնդրակարգին «ներսից» հայեցող «իսկության կամ
իմաստության հերմենևտիկայի» պոտենցիան և բուն մոտեցումը սկզբունքորեն
կարևորելով, էական եմ դիտում ընթերցող մտքի խոհընթացն` առ մենագրության
բուն «ասել իք» մեկնարկել ու կանխահասկանալ ընձեռող սույն «Նախաշավ իղում»
ժամանակակից լեզվով ձևակերպել այժմյան գիտության պատկերացումների շրջա
նակներն ընդլայնող ու չհակադրվող, այլ` ընդհանուր տեսադաշտի հնարավորություն
ապահովող հասկացութորեն մշակված այն սկզբունքներն ու մտքի բանաձևերը,
որ և ժամանակակից մշակութային անձի ու հենց գիտնականի, ամենայն «ընթերցա
սէր»-ի և իմաստության «ուսումնասէր»-ի իսկության հասկացման սիրուն, ձգտմանն
ու ջանքին հաղորդակից, մտահասու և ընկալ կարող են դարձնել միջին դարերի քրիս
տոնյա սուրբ հայրերի հավատացյալ գիտության ըմբռնումը, որով և` անհրաժեշտ
ու նախընտրել ի հնարավորության առավելություն ընձեռել, ըստ մարդկային կարողու
թյան, հասկանալ ու մեկնորոշել Մովսես Խորենացու պատմության ու պատմագիտա
կան հայեցակարգի իսկությունը հայտող իմաստն ու իմաստությունը։ Աստ` կարևոր
է նաև ամրագրել, որ նախաշավ իղ ի ու նաև բուն ներածության կոչումն է` ոչ թե սոսկ
կարճառոտ ու նախնականորեն հայտնել թեմայի և բուն խնդրի նշանակալ իությու
նը, հետազոտության մեթոդաբանությունը, հետազոտվածության աստիճանը…, այլև
հնարավորություն ընձեռել, ուղղորդել ու նախապատրաստել ամենայն ընթերցասերի
և ուսումնասերի` դառնալ հեղ ինակի ասել իքի ու հենց երկի նախընտրելի ընթեր
ցողը, իմաստության ուսումնասեր մարդկային բանական հոգուն` սրտին ու մտքին,
դիտահայաց լինել հոգևոր այն տեսադաշտին, որտեղ և կենագործվում է էականորեն
նշանակալ ի իրողությունը և հասկացմանը մատչել ի ու մեկնորոշել ի դառնում նրա կո
չումն ու իսկությունը հայտող իմաստության խորհուրդը։ Այս մենագրությունում ըն
թերցող ի կանխահասկացմանը նպաստավորող հեղ ինակային առաջաբանը կամ
նախաշավ իղն ընտրվել ու հյուսվել է յուրով ի եղանակով` հասկացութորեն հղկված
մտքի բանաձևերի և հենց ասույթների ներքուստ հետևողական շարքով։ Ժամանա
կակից ընթերցող ի համար մտքի աֆորիստիկ հղկված բանաձևերով աստ ձևակերպ
վել են միջնադարյան գիտության և կոնկրետորեն Մովսես Խորենացու «Պատմու
թիւն Հայոց» աշխատության ուսումնասիրությունն ու հասկացումը նպաստավորող և
«նախընտրել ի ընթերցող» դառնալու հնարավորություն ընձեռող բացություն, հայե
ցակարգային մտահորիզոն տեսադրող ու այդկերպ` իմաստների որոնման մտավոր
տեսադաշտ ընձեռող հիմնադրույթներ։
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 ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՀՈԳԵՎՈՐ ԿԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԼԻՆ
«Մարդկանց կյանքում կա ՃՇՄԱՐՏՈՒ
ԹՅՈՒՆ և աստվածային իմաստության ու հա
վիտենական կյանքի շնորհ` քչերին հասանելի,
կփափագեինք` ամենքին ու նաև մեզ` հետիննե
րին ամենքից»։
«Կա նաև ճշմարտության, իմաստության և
կյանքի եղծում բազմաց կենցաղում, սակայն
ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ հավետ հարակա է ու
անեղծ, և Նրա
նից ու Կյան
քից են բա
զում
ներ
եղծվում, կփափագեինք` ոչ ոք մարդկանց ազ
գերից»։
Ռ. Ք.



Ո՞րն է միջին դարերի ու ամենայն ժամանակների քրիստոնյա հավատացյալ ան
ձանց` «զամենեսեան` ոյք երկրպագեն (Աստուծոյ) ճշմարտութեամբ»4, կյանքի, հայե
ցողության և ըմբռնումների հոգևոր իմաստային տեսադաշտը մուտք գործել, հասու և
ընկալ լինել հնարավորող բանալ ի-ճշմարտությունը. ձգտել ու փափագել Քրիստո
սով կյանք ու փրկություն, Աստծո հետ միություն այս կյանքում ու հանդերձյա
լում և այդ նույնորեն կամենալ ամենքի համար։

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 արդ` 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:

Գրիգոր Նարեկացի, Մատեան Ողբերգութեան, աշխ. Պ. Մ. Խաչատրյանի և Ա.Ա. Ղազինյանի,
ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1985, էջ 377, տ. 116:
5

Նախաշավիղ

11

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 ըստ սուրբ հայրերի քրիստոնեական ուսմունքի, մարդկային բնությանը
Աստծո հետ միությունը հնարավոր է աստվածային շնորհին ընկալունակ քրիստո
նեական հավատով ու կյանքով` մտավոր, հոգեկան ու մարմնական ախտերի մա
հացմամբ` առաքինություններով կարգավորության ու հենց աստվածանմանության
կատարելագործվող և աստվածապատկեր էության կատարելությանը հասունացող
ինքնությամբ ու կենսակերպով։

DC

Աստվածաշունչ Մատյանում պատմյալ իսկությամբ` Աստված մարդուն արարել է
Իր պատկերով և նմանությամբ։ Աստված` Արարիչ և Տեր ամենայնի, իր սիրո լիու
թյամբ ու բարերարությամբ արարելով մարդուն Իր պատկերով, անբավ իր մարդա
սիրությամբ նրան տվել է առավելագույնը` լինել այնպիսին, ինչպիսին հենց Ինքն է,
և ի տարբերություն Աստվածության էությամբ բարի կատարելության, մարդկային
ինքնիշխան կամոք ու միայն ընտրությամբ բարի կարողությամբ` տեր լինել իր ան
ձին և ամենայն երկրին` կենագործելով իր տիրությունը «հոգածությամբ» 6։
Աստված Իր «պատկերով» լինելու հետ մեկտեղ ու հենց այդ շնորհին սկզբունքորեն
առնչվող միասնականությամբ` մարդուն արարել է նաև Իր նմանությամբ, որպես
այդպիսին իմանալ ի դարձնելով մարդու` Աստծուն նմանվելն ամենայն առաքի
նությամբ7, ըստ մարդկային կարողության, այն է` իմաստությամբ, բարությամբ,
գթությամբ, ներողամտությամբ, քաջությամբ, հեզությամբ, խոնարհությամբ…։

DC

Աստվածանմանությունը կատարելագործում ու հենց կատարելության է
հասցնում մարդու աստվածապատկեր էությունը։

DC

Աստվածանմանությունն այս կյանքում մարդկային բնությանը` ի ծնե, մկր
տությամբ նորոգող ու նաև ապաշխարությամբ վերստին ձեռքբերյալ 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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վերընթացություն աստվածապատկեր իր էության կատարելության և Աստծո
հետ միության։

DC

Ահավասիկ, միջին դարերի ու ամենայն ժամանակների քրիստոնյա հավատա
ցյալ մարդու կյանքում քրիստոնեությունը աստվածային ու մարդկային իրողու
թյունների իսկության հայտնաբանություն է և հենց մարդկային ինքնության
ու կյանքի իսկության, նախընտրելի գոյության ու կատարելության իմաստու
թյուն։

DC

Քրիստոնեությունը մարդկային ինքնությունը աստվածանմանության կա
տարելագործող իմաստություն է։

DC

Առավել համընդգրկուն բնորոշմամբ` քրիստոնեությունը մարդկային ինքնու
թյան աստվածանմանության և հենց աստվածապատկեր էության լրումի վե
րակատարելության` այս կյանքում ու հանդերձյալում Աստծո հետ միության
իմաստություն է։

 ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՍԿԱԿԱՆ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆԸ8
«Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ»9։ Իսկորեն
ահա ա՛յս մտածել միտք, խոսել խոսք, գործել գործ և ապրել կյանք` կոչում է Աստված
և կոչում են Սողոմոն Իմաստունն ու բոլոր սուրբ հայրերը։ Առ Աստված հավատով,
հույսով ու սիրով` երկրային կյանքում մշտապես ինքնականը զոհաբերելու և ըստ
հոգու բնության` աստվածայինը խորհելու, խոսելու, գործելու դիտավորությա
նը, կերպարանմանն ու կատարումին անձնացյալ լինելու են կոչում սուրբ իմաս
Ամենայն մարդկային իրողություններում գոյի գոյությունը և աստ նաև պատմության գոյու
թյունն իր պոտենցիայի ակտուալացման մեջ իսկական ու անիսկական գոյության դիխոտոմիայով
ներածող ու գիտականորեն խորհրդածող քննու
թյան առաջնոր
դող այս սկզբունքն ու մոտեցումը,
ոչ ամենայնիվ նույնականորեն, արդեն առիթ եմ ունեցել համահեղինակային աշխատասիրությամբ
ներկա
յաց
նել մեկ այլ գիտական երկի առաջաբա
նում (տե՛ս Ջիջյան Ա., Քոչարյան Ռ., Սոցիալա
կան աշխատանքը, բարեգործությունը և քրիստո
նեական կենսա
կերպի ար
մա
տա
վորումը, Եր.,
2009), որտեղ նույնպես «իսկության հերմենևտիկայի» ներկատարելագործմամբ հայտորոշվող
«իմաստության հերմենևտիկայի» հայեցակարգով ու մեթոդաբանությամբ բացորոշվում է
հումանիտար և հենց սոցիալա
կան գիտությունների, հիմնա
կանում` սոցիա
լական աշխատանքի և
փոքր-ինչ կարճառոտ` սոցիոլոգիայի իսկական ու անիսկական գոյությունը:
8

Առակք Սողոմոնի, Ա, 2 – Աստուածաշունչ Մատեան, Հայաստանի Աստուածաշնչային Ընկերու
թիւն, Մեծ Բրիտանիա, 1997:
9
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տուններն ամենքին։ Նրանց միաբան, Աստծո ողորմությամբ ու նախախնամությամբ,
սիրով, հոժարակամությամբ ու ջանքով մեկին` երեսուն, մեկին` վաթսուն և մյուսին`
հարյուր, պտղաբերության ու աստվածային շնորհին հավատարմության են կոչում
նաև ս. Սահակ Պարթևն ու ս. Մեսրոպ Մաշտոցը մեզնից յուրաքանչ յուրին, «իսկույն
ի թարգմանութիւն ձեռն արկեալ, խորհրդաբար սկսեալ յԱռակացն»10 (ընդգծումն
իմն է` Ռ. Ք.)` «Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ»։

DC

Մարդկային իրողություններում ամենայն գոյի որպես այդպիսին գոյու
թյան իմաստը` իր կոչմանը համապատասխան լինելությունն է։

DC

Եվ ամենայն մարդկային իրողությունները, որոնցում և կոնկրետաբար`
մարդկային ինքնությունն ու կենսակերպը, գործերը, գիտություններն ու կա
ռույցները, միմիայն իրենց կոչմանը համապատասխան լինելությամբ են հաս
տատվում իրենց իսկական գոյությունում։

DC

Ըստ մարդկային հոգու բնության` Աստծո հետ միության իր կոչման բացա
հայտումով, անսալով ու կայացմանն ուղղված կենսակերպով, որում և` աստ
վածայինը խորհելու, խոսելու, գործելու դիտավորությանը, կերպարանմանն
ու կատարումին անձնացյալ լինելով է մարդկային բանական էակի ինքնու
թյունը` իրեն որպես այդպիսին էացնող ներքին զորությամբ ու կեցությամբ,
իրենում ունենում իր իսկությունը և կենում իր իսկական գոյությունում։

DC

Մարդկային անձի հոգե-մարմնավոր միավորյալ կեցողությանը համա
հյուս ու մասնակցական` նաև հենց մարդկային գործերը, կառույցներն ու
գիտություններն են իրենց բուն կոչմանը համապատասխան լինելությամբ`
կայանում և հաստատվում իրենց իսկական գոյությունում և ճշմարիտ ու
կենարար իմաստում:

DC

Մարդկային ինքնությունը, կյանքը, գիտություններն ու բովանդակ մշա
կույթը իրենց հոգե-մարմնավոր, իմաստա-նյութեղեն միավորյալ բնության
գոյության ճշմարիտ ու կենարար իմաստի, որում և` իդեայի ու հենց իմաստու
թյան խորհուրդի զորությամբ` հասկացվում են որպես կենագործյալ իրենց սե
փական գոյությունում։
10

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 327:

14

Նախաշավիղ

 ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆԻՍԿԱԿԱՆ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բարեկարգության միտվածությանը ոչ միշտ հավատարիմ, այլ` երբեմն ստորան
կյալ և կարգավորություն ու խռնություն իրենում համատեղող, ներքուստ ծավալվող
ու միասնացող` ամենայն ինչ իրենում համընդգրկող կյանքի գոյացության բովում
մարդկային ինքնության, գործի ու հենց գիտության իսկական գոյության հետ մեկտեղ
առնչվում ենք նաև անիսկական գոյությանը։
Հասկանալ, թե ինչ ասել է` անիսկական գոյություն, ապա` ևս մեկ անգամ հնարավոր պատե
հություն ունենալ նորով ի մտածել կյանքի նախընտրել ի լինելությունը, որում և` իր ինքնությունն
ու գործը, և բովանդակ կյանքում ընտրել հոգեկեցույց դարձն ու ապաշխարությունը, կոչում է
սուրբ ու իմաստուն Մովսես Խորենացին իր «Ողբ»-ում` իմաստության հասկացման ու կատար
ման ձգտող յուրաքանչ յուր հային։ Աստվածասեր ու մարդասեր և հենց հոգևոր կյանք ապրե
լու, ինքնախոկումի ու ինքնահասկացման արթնության հասունացման ու իմաստության է կան
չում ու վերափոխում «ընթերցասէր», իմաստության «ուսումնասէր» ու կենագործության
անձնվեր ամենքին սուրբ հայրը, գրելով 5-րդ դարի իր ժամանակաշրջանի ներկայի մասին և
բացահայտելով մարդկային ինքնության վարընկեցյալ այլակերպվածությունը բոլոր սերունդնե
րի ու ժամանակների ներկաներում։ Ժամանակները փոխվել են, և այն բոլորը, ինչ նա ասում է
թագավորների ու իշխանների մասին, վերաբերում է պետությունների ոչ միայն միապետական,
այլև հանրապետական կառույցի պատմական ու նաև այժմյան օրենսդ իր ու գործադ իր ավագա
նուն` զանազան իր կարգերում։ Իսկ այն, ինչ ասվում է հոգևորականների մասին, վաղուց ի վեր
ու նաև այժմյան աշխարհիկ կյանքում նույնաբար կարող է վերաբերել ուսուցիչներին, դասախոս
ներին ու գիտնականներին։ Ըստ սուրբ ու իմաստուն Մովսես Խորենացու խոսքի, 5-րդ դարի իր
ներկայում բազում են անձինք, իրենց ընտրությամբ, սրտի խորհրդ ով, բանիվ և գործով` խմբա
ցյալ, իրենց գոյության անիսկությունում կեցող։ Մարգարեաշնորհ տեսանող ի ու կանխասացի
«Պատմութիւն Հայոց» աշխատության, որում և` «Ողբ»-ի, յուրաքանչ յուր ընթերցող իր ժամանա
կաշրջանի և հենց իր կյանքի նկատմամբ ասվածի կիրառությամբ ու ազնիվ, անկեղծ խորհրդա
ծությամբ, կարող է ասել, որ մարդկանց համայն` իր ու նաև այլ ազգերի կյանքում, սերունդների
ու պատմության բոլոր ներկաներում, ոչ ամենքը, բայց և բազում են` քանակով առավել
թագավորներ` տիրելու մեջ խստահոգիներ և չարչարողներ, ծանր և դժվարակիր բեռներ
բարձելով մարդկանց, հրամաններ տալով անտանել ի,
վերակացուներ` անհարթարար, անողորմ,
սիրելիներ` դավաճանած և թշնամիներ` զորացած, հավատը վաճառած սնոտի կենցաղ ին,
իշխաններ` ապստամբ, գողերին գողակից, կծծի, կրծող, ժլատ, ագահ, հափշտակող, աշ
խարհավեր, աղտեղասեր,
վարդապետներ` անմիտ, ինքնահաճ, իրենք իսկ իրենց պատվամատույց և ոչ Աստծուց
կանչված վարդապետության, արծաթով ընտրված, այլ ոչ` Սուրբ Հոգով, ոսկեսեր, նախանձոտ,
թողած հեզություն, որում Աստված է բնակվում և դարձած գայլեր` իրենց հոտը գիշատելով,
կրոնավորներ` կեղծավոր, անձնացույց, սնափառ, պատվասեր, քան թե` աստվածասեր,
եկեղեցականներ` հպարտ, դատարկակյաց, զրախոս, անբան, ծույլեր, ատող արվեստներ
և վարդապետական խոսք, սիրողներ առուծախի, նվագախաղության ու ծաղրերգության,
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աշակերտներ` ծույլ ուսման մեջ և վարդապետել փութացող, որոնք նախքան տեսությունը`
աստվածաբանող,
դատավորներ` տմարդ ի, ստախոս, խաբող, կաշառառու, իրավունքն ու արդարությունը
չընտրող, անհաստատ, հակառակող,
զորականներ` անարի, սնապարծ, զինատյաց, ծույլ ու հեշտասեր, անժուժկալ, կողոպտիչ,
գինարբու, ավազակներին համաբարո,
ժողովրդականներ (աշխարհականներ)` ամբարտավան, ստահակ, մեծախոս, անաշխատ,
արբեցող, վնասարար11,
և իրողություն է տառապալ ի, «ի ներքս ընթացեալ» հառաչմամբ ու արտոսր ավաղել ի, առ
հասարակ, սիրո և ամոթի վերացումն ամենքից12։

DC

Մարդ

կանց ազ
գե
րի կյան
քում ոչ բո
լո
րը, բայց և բա
զում են ու առա
վել`
անձինք և-կամ13 մարդկային գործեր, գիտություններ ու կառույցներ, որ գո
յություն ունեն այս աշխարհում իրենց կոչմանն անհամապատասխան լինելու
թյամբ` մատնվելով ունայնության, այլակերպված իրենց անստույգ ու նաև ան
բարի իմաստում, և հենց դա է նրանց շնորհազուրկ, հոգեկորույս ու իմաստա
զուրկ անիսկական գոյությունը։

11

Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 363-365:

12

Տե՛ս նույն տեղը, էջ 362 և 364:

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
այդպիսին 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 հինգերորդ
իմաստի հստակորեն արտահայտ
ված մեկ-միասնականությանն իր վերաբերությամբ ևս: Այս
կերպ
կապակցումով 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,
միասնացման գծիկ ունեցող «և-կամ»-ով` վերոնշյալ չորս տարբերակները, որոնցում և` առանց գծիկի
իմաստը նույնպես իրենում ներընդգրկող, միաբերող ու համայնող և որպես մեկ-միասնություն հնա
րատրող ընթերցմամբ:
13

16

Նախաշավիղ

 ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմաստությունը ճշմարտության (տեսա
կանի) և բարու (գործնականի) հասկացումն
ու կատարումն է` ըստ մարդկային կարողու
թյան»14։
Ռ. Ք.

Ըստ Ժամանակակից գիտության հայեցակարգի, մարդը Գոյի (համայն գոյի)
կամ աշխարհի նկատմամբ բաց է զգայություններով, զգացմունքներով և
մտածողությամբ։

DC

Եվ ասելով` «Գոյ», «հա
մայն գոյ», «աշ
խարհ», ըստ ժամանակակից գիտության
հայեցակարգի, ամենալայն առումով նկատի է առնվում բնաշխարհի, մարդկային
աշխարհի և մշակույթի աշխարհի` ժամանակընթաց իրենց դինամիկայով նախկի
նում ու ներկայում կայացյալ և ապագայում որպես կայանալ ի հնարավոր ամենայն
իրողությունները։

DC

Ըստ քրիստոնեական ուսմունքի, Աստծո արարյալ աշխարհը սոսկ նյութեղեն և
միմիայն այդչափ իր որակով` սահմանափակ ու աղքատիկ չէ, այլ` առավել հարուստ`
իրենում ընդգրկելով անտեսանելի-հոգևոր ու տեսանելի-նյութեղեն աշխարհնե
րը, և առավել հարուստ է նաև մարդկային սեռի բնության օժտվածությունը` իր ինք
նության և աշխարհում յուրահատուկ իր կեցողության մեջ։ Մարդու բացության
հնարավորությունները նույնպես առավել են։ Մարդը Գոյի (համայն գոյի) նկատ
մամբ բաց է հավատով, մտածողությամբ, զգացմունքներով ու զգայություն
ներով։

DC

Իսկ ասելով` «Գոյ», «համայն գոյ», «համաշխարհ» (ունիվերսում), ըստ քրիս
տոնեական ուսմունքի, նկատի է առնվում, աստվածային և մարդկային իրողու
թյունները: «Աստվածային իրողություններ» հասկացությամբ նշվում է ողջ հոգևոր
երկինքը` Աստծուց ներքո ամենայն զուտ հոգևոր գոյավորների` հրեշտակների,
երկնային Երուսաղեմի… բոլորումն ու նաև հենց կատարը` Աստված, իսկ «մարդկային
իրողություններ» հասկացությամբ նշվում է մարդկային բանական հոգուց և մարդու
Դավիթ Անհաղթի «Սահմանք իմաստասիրութեան» աշխատության էջերում արտահայտված
մտքերն ի մի բերելով` կարելի է վերահասու լինել և որպես ասույթ ձևակերպել մարդկային կարողու
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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Նախաշավիղ

17

անձից ներքո` ամենայն գոյավորների և ուրեմն` ողջ բնաշխարհի բոլորումն ու նաև
հենց կատարը` մարդկային բանական հոգին ու հենց մարդու կատարյալ անձը` իր
հոգե-մարմնավոր գոյության ամբողջականությամբ15։

DC

Մարդկային բանական հոգու կարողություններ, ուստի և` մարդկային բա
նականության զորություններ են` և՛ հավատը, և՛ միտքը, որ և ներկայանում են
որպես բանական հավատ ու միտք։

DC

Համայն աշխարհի, որում և` մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի
եղելականացած որպիսության և հնարավոր նախընտրելի գոյության իսկություն
են ստուգությամբ հայտում ոչ միայն մտքի ճշմարտությունները` իրենց մտակա
պակցային ապացույցներով, այլև հավատի ճշմարտությունները` իրենց վերմ
տային իմաստության խորհրդիմաց ու բանակապակցային ապացույցներով։

DC

Սոսկ կարծիք է, թե` իմաստություն ու հենց իսկորեն գիտական կարող են լինել
լոկ մտքի ճշմարտությունները, այլ ոչ` հավատի ճշմարտությունները։

DC

Կարծիք է, թե` բուն ու իսկական գիտությունը բաղկանալ կարող է ոչ հավատի
ճշմարտություններով, այլ` միմիայն մտքի ճշմարտություններով։

DC

Այս կարծիքը միջին դարերից անդր ի վեր տարբեր իր արտահայտություններով,
շեշտվածությամբ ու բազմայլ ոլորտներում ներթափանցվածությամբ` նաև այժմյան
ներկայի գիտական մտքում ներթափանց ու ներգործուն կանխադատություն է։

DC

Կանխադատությունների ազդեցությունից, ըստ հերմենևտիկայի տեսաբան ու փի
լիսոփայական հերմենևտիկայի ռահվ իրա` Հ.-Գ. Գադամերի, թեև լիով ին ազատվել
անհնար է, սակայն հասկացման գործընթացում ոչ-ճշմարիտ կամ ոչ-օրինավոր կան
խադատությունները հարցմամբ բացահայտել ու կասեցնել` հնարավոր ու անհրաժեշ
տորեն պիտոյական է16։
Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփա
յականք,
աշխ. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 60:
15

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:
16
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DC

Որևէ միտք կարող է չկայանալ որպես որևիցե գոյի գոյությունը մտառող և դրա
բնությունն ու իսկությունը բացահայտող և-կամ նկարագրող միտք` ըստ իր կոչ
ման, այլ` իր անիսկական գոյությամբ ներկայանալ որպես կարծողական, որ
քանով այն տվյալ գոյի որպես այդպիսին գոյությունն էացնող և ուրեմն` էական
ատրիբուտներից որևորը կանխադատությամբ ու միակողմանիորեն գերադրող
(հիպոստազի ենթարկող), իսկ առավել հաճախ` էական ատրիբուտներին անիմա`
ակցիդենցիալ հատկությունն իբրև թե էական թյուրհասկացող բանաձև է:

DC

Կարծիքից լիով ին այլ է մտքի կոչումն ու իսկությունը։ Մտքի որպես այդպիսին
գոյության կոչումն ու իսկությունն է` այս կյանքում քննության առնելով գոյն
իր գոյության իսկության և-կամ անիսկության մեջ, այնուամենայնիվ, նպա
տակում խոր և հենց վերընթաց խորհրդածությամբ խոկալ գոյն իր իսկական
գոյության մեջ, այսինքն` գոյն իր իսկությունն իրենում ունեցող գոյությամբ,
և այսկերպ` հասու լինել ու բացահայտել հենց իսկությունը և այդ իսկությունը
հայտող իմաստում` իմաստության խորհուրդը։

DC

Իմաստնացյալ հավատով ու հավատացյալ մտքով, Ճշմարտության ու բա
րու արդարությամբ հարդարյալ ամենայն իր բացությամբ է ներկայում մարդը`
Աստծուց անբաժան, աստվածային ու մարդկային իրողությունների միացյալ
աշխարհում։

DC

Աստվածային և մարդկային իրողությունների իսկությանը մարդը, ըստ իր
կարողության, հասու է հավատով թևավոր ու թռուցյալ` վերինը խորհել ի զո
րու մտքի և մտքով ճշմարտյալ ու սնոտիապաշտություններից ձերբազատյալ
հավատի` այսկերպ փոխներգործուն համագործակցությամբ։

DC

Քրիստոնեական հավատի ճշմարտությունները և մտքի ճշմարտություննե
րը, եթե պրոֆանացիայի չեն ենթարկվում և դիտվում են իրենց կոչման մեջ ու
համապատասխան իրողությունների նկատմամբ, որպես մարդկային ինքնու
թյան բացության տարբեր և փոխլրացնող զորություն-ունակություններով
(հավատով և մտքով) հասու ճշմարտություններ, մարդկային հոգուն բացա
հայտում ու ներկայության են մատչելի դարձնում փոխլրացնող իմաստության
խորհուրդներ։
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DC

Անբովանդակելի Իմաստությունը` և՛ Իրենում` ըստ Ինքյան Իր գոյությու
նում, և՛ նույնիսկ մարդկային անձին, ըստ նրա բանական հոգու կարողության,
Իր ներկայությունում չունի ամենևին որևէ հակասություն հավատի ճշմարտու
թյունների ու մտքի ճշմարտությունների միջև, այլ` միայն խաղաղություն։

DC

Մարդկային բանական հոգուն հասու հավատի ճշմարտությունների և իս
կական գիտության միջև չկա և ոչ մի հակասություն, այլ` միայն խաղաղու
թյուն ու ներքին միություն։

DC

Մարդկային բանական հոգու կարողությանը հասու` հավատի ու մտքի
ամենայն ճշմարտություններն իրենում բովանդակող իմաստությունը անսխալ
ու համընդհանուր գիտելիք է և ներկարգավոր իր ամբողջականությամբ` նաև
գիտություն` սնոտիությունից զերծ ու իմաստության ներկրթյալ հավատ և հա
վատով ներկրթյալ միտք ունեցող անձանց` առ իմաստություն բացությանն ու
հասկացմանը մատչելի։

DC

Մարդկային միտքը բնույթով զանազան` աստվածային ու մարդկային իրո
ղություններ ուսումնասիրելով, կոչված է իսկություն հայտող իմաստության,
անհատական իր փորձառության ստուգությամբ ու ընդհանրականությամբ
կայացնելով ամենայն գիտություն և բանական ու պիտանի արվեստ։

DC

Ընդհանրապես, գիտության էական ու հիմնարար խնդիրն է` հասկանալ և
մեկնողաբար բացորոշել մարդկային հասկացման կարողությանը մատչելի
իմաստությունը` ճշմարտությունը (տեսականը) և բարին (գործնականը)։

DC

Եվ բուն գիտությունը` իսկական ու կատարյալ, որին և հարկ է ձգտեր ու
ներքուստ կայացյալ ու կերպացյալ` աճեր ոչ միայն բոլոր` նախկին ու նաև մեր
այժմյան, այլև ամենայն` եղելական ու այլ ևս հնարավոր ժամանակների գի
տությունը, ամենայն ճշմարտությունն (տեսականը) ու բարին (գործնականը)
իրենում բովանդակող իմաստությա՛ն գիտությունն է` ըստ մարդկային կարո
ղության։
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DC

Գիտությունն այնժամ, այնկերպ ու այնչափ է գիտություն, երբ սկզբունքո
րեն դիտավորություն ու կատարում ունի` հասկանալ ու բացահայտել իմաս
տություն։

DC

Քանզ ի իր իսկությունն իրենում ունեցող և ուրեմն` իսկական ու կատարե
լության ձգտող գիտությունը հենց իմաստության գիտություն է։

DC

Եվ եթե գիտությունն ու մասնավորապես` պատմական գիտությունը հետա
մուտ չէ իմաստության ու հենց իմաստության գիտություն չէ, ապա` չգիտի և
որևէ ինչ ու չգիտի իսկություն և այն ամենը, ինչը կարծում ու հավակնում է,
թե` գիտի, սխալ գիտի։

DC

Իսկ եթե գիտությունն ու մասնավորապես` պատմությունը չգիտի իսկու
թյուն ու իմաստություն, չգիտի և ոչինչ, և այն, ինչը կարծում է, թե` գիտի, չգի
տի այնպես, ինչպես պիտո էր գիտենալ։

DC

Գիտությունն այնժամ, այնկերպ ու այնչափ է ճշմարտությամբ գիտություն,
երբ ինքնահասկանում ու կայանում է որպես աստվածային ու մարդկային իրո
ղությունների և-կամ ամենայն գոյի գոյության որևէ մասնավոր ոլորտի իսկու
թյունը հայտող իմաստի, որում և` իմաստության գիտություն։

 ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«Պատմություններն իմաստության աղ
բյուր են, իմաստության մարդկային փորձառու
թյուն ու գիտություն»։

Ռ. Ք.

Պատմության գոյության իմաստի առնչությամբ ֆրանսիացի միջնադարագետ
ու պատմության տեսաբան Մարկ Բլոկը գրում է`«անցյալի չիմացությունը ոչ միայն
վնասում է ներկայի ճանաչողությանը, այլև վտանգում ամենայն փորձ` գործե
լու ներկայում»17։

17

Блок М., Апология истории, М., 1986, с. 25.
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DC

Ըստ այդմ` սույն նախաշավիղի և ապա` բուն հետազոտության ընտրու
թյունն ու դիտավորությունն է` հասկանալ և մեկնողաբար բացորոշել Մով
սես Խորենացու պատմական երկում ասվածում և-կամ ասվածով` ընթերցողի
հասկացման սիրուն ու խորհրդածությանը, ըստ մարդկային կարողության,
մատչելի իմաստությունը։

DC

Արշակ Տեր-Միքելեանը գրում է. «Դեռևս պետք է հասկանալ Խորենացու
պատմութիւնը. դեռ պետք է որոճալ այդ մեծ հսկայի հարուստ մտքերի ամ
փոփ, բայց բազմաբովանդակ արտայայտութիւնը»18։

DC

Պատմափիլիսոփայություն են` պատմության բնությունը կամ` պատմու
թյան որպես այդպիսին գոյության իսկությունը հարցադրող ու բացահայտող
ուսումնասիրությունները։

DC

Պատմության իմաստասիրության, պատմության տեսության և հենց պատ
մագիտության անհրաժեշտորեն պիտոյական ու նաև նախընտրելի անելիքկատարում ու կատարելագործություն է, որպես պատմության ինքնահասկա
ցում, հարցադրել ու բացահայտել այն իմաստությունը, որի գիտություն է հենց
պատմությունը։

DC

Եվ պատմափիլիսոփայություն են` պատմությունը որպես գիտություն կամ
պատմագիտությունը որպես այդպիսին կայացնող այն ուսումնասիրություն
ները, որոնց սկզբունքային դիտավորությունը, կերպարանումն ու կատա
րումն է` հասկանալ և մեկնողաբար բացորոշել ընդհանրապես` պատմության
և կոնկրետորեն` հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկու
թյունը հայտող իմաստությունը, որ և կնշանակի` պատմողաբար ասվածում և
պատմումի կերպում պահյալ իմաստությունը։

DC

Մովսես Խորենացու պատմախորհրդածություններում պատմագիտության և
պատմափիլիսոփայության գոյության համար էական ու հիմնարար խնդիր է
18

Տեր-Միքելեան Ա., Խորենացին քննադատութեան մեջ - «Լումայ», գիրք Ա, 1900, էջ 327:
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ներկայանում` մարդկային կյանքի մշակութային հետքերից, որում և` իմաս
տության անգիր ու գրավոր աղբյուրներից որպես պատմելիք հասկանալ և
մեկնողաբար բացորոշել մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի
նախկին և երբեմն ներկայում շարունակական նշանակալի եղելումի19` պատ
ճառներով հանդերձ, զորությունն ու կարգավորությունը և այսու` բովանդակ
իսկությունը հայտող իմաստությունը, ըստ մարդկային կարողության։

DC

Պատմության առաջացման սկզբունքային նախադրյալ է և մարդկության
կյանքում այն որպես անհրաժեշտ կարիք է նկատել տալիս այս աշխարհում
մարդկային ինքնության ու կյանքի ժամանակընթաց ու անցողիկ գոյությունը։

DC

Պատմությունը մարդու (մարդկանց)` երկինք գնալու ճանապարհին երկրի
վրա թողնված հետքն է։

DC

Կան նաև պատմություններ, որ մարդկանց` մոլության ու կորստյան ճանա
պարհներին` նույնպես երկրի վրա թողնված հետքեր են։

DC

Պատմությունը բովանդակ կյանքի եղելումն իր բուն իսկությամբ էացնող
մասերից` ամբողջի հյուսմամբ իմաստավորող միտք ու տեսություն է։

DC

Պատմությունը ժամանկահոս այս աշխարհի ու կյանքի անհետացող մա
սերն իրենց էական իմաստով ներկային կապակցող ու ապագային բարեկար
գություն հնարավորող ամբողջը հասկացող ու մեկնորոշող խորհրդիմաց տե
սություն է։

DC

Պատմություններն իմաստության աղբյուր են` մարդկանց, ազգերի ինքնու
թյան կայացման, նրանց բազմայլ և ներքուստ բազմաբովանդակ կենսակեր
պերի վերաբերյալ իմաստության սեռի` մարդկային փորձառություն ու գիտու
թյուն։

«Եղելում» հասկացության վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս «Պատմության խնդրակարգը» ենթա
վերնագրի 13-րդ կետի շարադրանքում տրված մանրատառ բացատրությունում:
19
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DC

Իսկ հումանիտար գիտություններում, ընդսմին և` պատմությունում, տեքս
տամշակութային իրողությունների նկատմամբ ընթերցանության տեսությու
նում մտքի կոչումն ու իսկությունն է` խորհրդածել և հասու լինել տեքստում
և-կամ տեքստով բուն ասվողում ի պահ` ուղղա- կամ այլա-բանությամբ հայտ
նյալ իսկության իմաստին և դրանում` իմաստության խորհրդին։

DC

Տարածությունն ու ժամանակը մարդկանց բաժանում են միմյանցից, պատ
մությունը` միացնում։

DC

Տարածությունն ու ժամանակը տարանջատում ու զատորոշում են մարդ
կանց, իսկ պատմությունը` իսկություն հայտող իմաստով և հենց իմաստու
թյան խորհրդով` հաստատում միասնություն։

DC

Պատմությունը ասման է բերում մարդկանց ազգերի կյանքում էականը,
որով և` հաղթում նույն կյանքի ժամանակային անցողիկությունը։

DC

Պատմությունը կյանքի և նրանում էական իմաստի հաղթանակն է ժամա
նակի ու մահվան նկատմամբ։

DC

Պատմությունը իրենում և-կամ իրենով ասման բերվող իսկությունը հայ
տող իմաստ է և որպես հենց իմաստ ու իմաստություն` հաղթում է ժամանակն
ու ժամանակայինը։

DC

«Իմաստի» կոչումն ու իսկությունն է` լինել սկզբունքորեն ժամանակից ու
ժամանակային գերության կապանքներից դուրս ու ազատ, և այս աշխարհում
մարդու հոգե-մարմնավոր գոյության կոչումը, իսկությունն ու նախընտրելի
կատարումն է սկզբունքորեն այդպիսին` այս կյանքի ժամանակային ընթաց
քի մեջ մարմնավոր իր գոյականությամբ որպես իսկ մահկանացու կենալով
աշխարհում, այնուամենայնիվ, որպես իսկ հոգի, հաղթահարել ժամանակն ու
այս կյանքում ժամանակային գերության կապանքներն ու անցողիկը իմաստի
ու իմաստության մեջ, և այդպիսի իմաստությունից ամենևին էլ հեռու չէ ճշմա
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րիտ ու իսկական գիտությունը և որքան էլ զարմանալի թվա` նույնիսկ և հենց
պատմակա՛ն գիտությունը` կյանքում իրավ արդարաբան ու կատարելության
ձգտող իր իսկական գոյության պարագայում։

DC

Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը դեպքերի եղելության սոսկ
հիշատակությունն ու ժամանակագրությունը չէ, այլ` 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, պատմությունը աշխարհի և կամ կյանքի իրադարձությունների
ու մարդկային գործերի` փոխկապակցված ընթացքով որպես այդպիսին կա
յացման բուն եղելությունը չէ, այլ` այդ ամենի իսկությունն ու իմաստության
խորհուրդը, ըստ մարդկային կարողության, որոնող ու հասու գիտելիքը։

DC

Պատմությունը աշխարհի, որում և կյանքի, նշանակալի եղելումի` առ մարդ
և-կամ մարդկային բանական հոգի ու միտք հայտնությունն անհրաժեշտորեն
ու իրապես կայացնող «լեզու» ու իմաստավորում է։

DC

Մարդկային լեզուն երկնային և երկրային իրողությունների ու նաև մարդ
կային երևակայությամբ մտացածին իր բնությամբ հնարավորի մեկնություն է։

DC

Ինչպես լեզուն է «երկնային» ու «երկրային» համաշխարհի (ունիվերսումի),
լինող ու անցնող կյանքի, իրականի ու նաև մարդկային երևակայությամբ ու
մտոք հորինվածի հասկացություն, որում և` հասկացվածություն ու մեկնու
թյուն, այնպես և պատմությունը սկզբունքորեն տեղի ունեցած ամենայնի` աշ
խարհի և-կամ կյանքի «լեզուն» է` ամբողջական տիեզերական իրադարձու
թյան հասկաց(ված)ություն ու մեկնություն։

DC

Պատմությունն իր իսկական գոյությամբ ներկայության պարագայում
պատմում է աստվածային ու մարդկային իրողությունների և առավելապես`
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այս աշխարհի ու մարդկային այս կյանքի իսկը հայտող իմաստ, ըստ մարդ
կային կարողության։

DC

Ըստ Մովսես Խորենացու, ընդհանրապես` պատմությունը և կոնկրետորեն`
հայոց պատմությունը որպես այդպիսին` իրենում պատմվող ու որպես նշանա
կալի` ներկայավորվող մարդկային ու նաև հայոց կենսաշխարհի20, որում և`
մարդկային ու հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի հասկաց(ված)ություն
ու մեկնություն է։

DC

Պատմությունը հասկանալով ու պատմելով մարդկային ինքնության ու
կյանքի մշակութորեն նշանակալի եղելում, նաև ինքն է կայանում որպես մշա
կութորեն նշանակալի իրողություն։

DC

Մշակույթը յուրաքանչ յուր անձի ու ազգերի մարդկային ինքնության ու կեն
սակերպի` առաքինորեն կարգավոր և առինքնող, որով և` նախընտրելի ու
առավել կատարյալ, հոգևոր լինելության հաստատմանն ու փրկությանը կոչ
ված` ոգե-նյութեղեն կամ հոգե-մարմնավոր գոյությամբ օժտված` մտա-, հո
գե- ու ձեռա-կերտ ավանդություն է։

DC

Քանզի փրկության և Աստծո հետ միության գերխնդիրը մարդկային երա
զանքի կատարելություն է և կյանքի, ստեղծագործության ու մշակույթի բա
րենշանակության հիմնորոշ սկզբունք։

DC

Մշակույթը մարդկային ստեղծագործություն է` մարդկային ինքնության ու
կենսակերպի առ իմաստություն և ամենայն առաքինություն ու բարեկարգու
թյուն կրթունակ։
«Կենսաշխարհը» Է. Հուսեռլի «Lebenswelt» հասկացությունն է, աստ` վերաիմաստավորված որ
պես հայդեգերյան գոյութենական ֆենոմեն: «Կենսաշխարհ» ասելով, մտքի այս բանաձևում ու նաև
հետագա շարադրանքում նկատի է առնվում ոչ սոսկ հուսեռլյան` մարդկային բանականությունում
ներկա զուտ իդեական ֆենոմեն, այլ` մինչ իր այդկերպ ներկայությունը, ըստ Արիստոտելի, արդեն
իր կանխագոյությունն 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 հայդեգերյան գոյու
թենական (գոյա-գոյաբանական) ֆենոմեն: «Կենսաշխարհ» գոյութենական ֆենոմենի հասկացության
մեջ արդեն իսկ հասկացված և իդեականացած (կամ ոգեղենացած) և ուրեմն` նաև զուտ իդեականի
(կամ ոգեղենի) կերպի մեջ է ներկայացյալ նրա գոյությունը:
20
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DC

Մշակույթին սկզբունքորեն ներհատուկ է մարդկային ինքնությանը, կեն
սակերպին ու հենց իրեն` մշակույթին իսկևիսկ կրթական` հոգեկեցույց ու կե
նարար նշանակալիություն, և կրթողականությամբ այդ ամենայնը ներկատա
րելագործելու ու առավել բարեկարգ գոյության մեջ հաստատելու պոտենցիա
ունեցող մարդկային ստեղծագործություններն են իսկորեն մշակույթ։

DC

Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը ներկայանում է որպես կրթական
և ուրեմն` մարդկային ինքնության բարությանը, իմաստությանը և ամենայն
առաքինի ու մարդկությանը պիտանի կյանքի գործերում քաջությանն իր
կրթունակությամբ` որպես հենց զորակից ու աջակից մշակույթ։

DC

Պատմությունն իր կոչմանը հարազատ և ուրեմն` իր իսկական գոյությամբ`
ներկայանում է առ Ճշմարտությունն ու Բարին` կրթական և որպես այդպիսին`
հենց իսկական մշակույթ։

DC

Ղևոնդ Ալ իշանը գրում է. «Խորենացւոյն ջանքն էր ճշմարիտ պատմութիւն
գրել, վասնզի բուն պատմության հոգին ալ ճշմարտութիւնն է»21։

DC

Ընդհանրապես` պատմության և կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու հայոց
պատմության մարմինը մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի եղելու
մի պատումն ու գիրն է, իսկ պատմության հոգին` իմաստությունը։

DC

Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում պատմությունը «հոգի»
է` խորհուրդ ու իմաստություն, որ պահյալ է ի պատում ու գիր արձանացյալ
պատմության «մարմնում»` ուսումնասեր մարդկային հոգուն ու կյանքին հղյալ
ի ներկայություն, հասկացմանն ու կատարումին` ներկրթություն, իմաստու
թյան ու ամենայն առաքինության կատարելություն։

DC

Ըստ նրա, պատմության կոչումն ու նախընտրելի իսկությունն է` աշխարհի,
որում և` մարդկային բովանդակ կյանքի, նշանակալի եղելումի իսկության պա
21
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տումակերպ հյուսմամբ` ամենայն ընթերցասերի և ուսումնասերի հասկացման
սիրուն ու մտքի «ուշ»-ին ասման բերել իմաստություն։

DC

Ըստ այդմ` հայոց պատմությունը հայոց կենսաշխարհի, ինքնության, կեն
սակերպի ու մշակույթի նշանակալի եղելումի իմաստապատում է` իրենում
հասկացյալ ու մեկնաբանյալ և գուցե իսկ` լոկ ակնարկյալ իմաստության
խորհրդով։

DC

Եվ պատմության գոյության ու մարդկության կյանքում մասնակցության
բուն կոչումը և ըստ այդմ` նաև դիտավորությունն ու կատարումն է` կայանալ,
հասկացվել ու մեկնորոշվել որպես իմաստության ներկայություն` «ընթերցա
սէր» և «ուսումնասէր» ամենքի մարդկային ինքնությանը, կենսակերպին ու
մշակույթին ի կատարելություն։

DC

Աշխարհի, որում և` կյանքի, մարդկային ինքնության ու մշակույթի բովան
դակ եղելումի ճշմարտությանն ու բարուն հետախույզ` աստվածայինի և հենց
կենարարի առավելությունն ու նվազությունը բացահայտելով մարդկային իրո
ղություններում, պատմությունը կոչ, հնարավորություն ու կրթություն է ընթեր
ցասեր և ուսումնասեր անձանց` իմաստուն մտքի ու բարենշանակ անելիքի։

DC

Եվ սակայն, կան նաև պատմություններ, որ անխորհուրդ ու ինքնակամ մտքի
տեսությամբ քննելով կյանքի, մարդկային ինքնության ու մշակույթի եղելումը,
անհաղորդ ու անընկալ են ճշմարտությանն ու բարուն, աստվածայինի առավե
լությանն ու նվազությանը և նույնպես կոչ, հնարավորություն ու կրթություն են
անձանց` զուտ ինքնակամ, անբարի ու ոչնչարար մտքի ու անելիքի։

DC

Իսկ առ Աստված առինքնող տեսական ու գործնական իմաստության
վարդապետական կատարումը պատմյալ ամենայնում ընթերցողի հասկաց
ման սիրուն ու մտքի «ուշ»-ին է տեսադրում պատմիչ անձի` պատմության իս
կությունը հայտող հայեցակարգի, գիտության ու արվեստավորության, ըստ
մարդկային կարողության, սկզբունքային կատարելությունն առ իմաստու
թյուն։

28
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DC

Պատմությունը հասկանալով ու մեկնորոշմամբ պատումակերպ հյուսելով
ու ներկայացնելով մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակա
լի եղելումի իսկություն, պատմում է իմաստություն, որում և-կամ որով, ըստ
մարդկային կարողության, տեսանել տալիս ու իմանալի դարձնում Աստծո հո
գածու և խնամարար տեսչության խորհրդավոր ներկայություն։

DC

Ըստ ս. Մովսես Խորենացու, պատմության և հենց հայոց պատմության կո
չումը և ըստ կոչման` իմաստալից ու նպատակային նրա գոյությունը մարդու և
կոնկրետորեն` հայի ինքնահասկացումն է, ըստ էության, մարդկանց ազգերի
ու կոնկրետորեն` հայոց ինքնությունում, կյանքում ու մշակույթում եղելակա
նացած ու նաև հնարավոր իմաստության, ուստի և` այդ ամենի առավել նախ
ընտրելի գոյության հնարավորության հասկացումը։

DC

Պատմության և կոնկրետորեն հայոց պատմության որպես այդպիսին գո
յությունը կոչված է մարդու և մասնավորաբար` հայի ինքնահասկացմանը`
նրա ինքնությանն առնչվող ամենայնի (իմա` աստվածային ու մարդկային իրո
ղությունների) կյանքում եղելումի իսկության և հենց այդ առնչության բուն
նշանակության հասկացմամբ ու մեկնողաբար բացորոշմամբ։

DC

Հարցադրել պատմության գոյություն և հասկանալ ու մեկնորոշել պատմու
թյան և կոնկրետորեն` հայոց պատմության գոյության իմաստ, ըստ ս. Մովսես
Խորենացու, կնշանակի` հասկանալ մարդկային ինքնությունը, կյանքն ու մշա
կույթն առ Աստված առինքնող և իրենց ճշմարիտ կոչումի ու իսկության մեջ
էացնող կենարար ու հոգեկեցույց իմաստության խորհուրդ։

DC

Ըստ Մովսես Խորենացու հայեցակարգի, պատմությունը մարդկային ինքնու
թյան (կոնկրետորեն` հայոց ինքնության), համակեցության ու մշակույթի որ
պես այդպիսին եղելումի իսկության, որում նաև այդ ամենի նկատմամբ հոգե
կեցույց կենարարության և առ Աստված առինքնության զորություն ունեցող
իմաստության խորհուրդի բացորոշում է և այս առումով` գիտություն։
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DC

Իր պատմական երկում Պատմահայրը իմաստասիրում է առաքինություն
ները` աստվածայինը մարդու ինքնությունում ու կյանքում, որոնցով և մարդը
նմանյալ է Աստծուն, ըստ արարչության խորհուրդի։

DC

Նրա պատմագիտության իմաստությունը ներկայանում է` իր երկում
ուսումնասիրվող մարդկային իրողություններում` մարդկայինը մարդաբանող
և աստվածայինը աստվածաբանող պատմագիտություն։

DC

Մովսես Խորենացու պատմատեսությունն ու պատմագիտական հայեցակար
գը հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի էական եղելումի հոգևոր ու բարե
կարգ վերընթացը և անհոգևոր ու անբարեկարգ վարընթացը մարդաբանող
ու աստվածաբանող երկմիասնությամբ իմաստասիրող պատմագիտություն է։
Ռոմիկ Քոչարյան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեռևս պետք է հասկանալ Խորենացու
պատ
մու
թիւ
նը. դեռ պետք է որո
ճալ այդ մեծ
հսկայի հարուստ մտքերի ամփոփ, բայց բազ
մաբովանդակ արտայայտութիւնը»։
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Մուտք

Մուտք.

1. Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությանը նվիրված

գիտական հետազոտությունները բազմաքանակ են և իրենց բնույթով` զանազան։
Հայ ինքնության ու կյանքի եղելումի, որում և` յուրաքանչ յուր անձի և ողջ ազգի պատ
մական ու մշակութային ինքնության գոյության, այսու և` հայոց պատմության համար
տեսական ու գործնական առումով հիմնարար նշանակալ իություն ունեցող` ամեն
քին հայտնի այդ աշխատությունը զանազան հարցադրությամբ ու հայեցակերպերով
բազմիցս ուսումնասիրվել է ինչպես միջնադարագետների, այնպես էլ` մշակութային
կյանքի ու իրողությունների այլ ժամանակաշրջանների հետազոտության խնդրակար
գերում մասնագիտացած պատմաբանների, բանասերների` գրականագետների ու
լեզվաբանների, փիլ իսոփաների, սոցիոլոգների, քաղաքագետների և այլ գիտնական
ների կողմից։ Իմաստուն պատմասացի ու պատմաբանի23 այս աշխատությանը կրկին
ու բազմակի անդրադարձների այլևայլ և դրանցում նաև իսկորեն էական նշանակա
լիություններ, ըստ իս, եղել են նախկինում ու կլինեն նաև հետագա բոլոր սերունդների
«ներկա» ժամանակներում։
Խորենացիագիտության մասնագիտական գրականության մեջ կարել ի է առանձ
նացնել երկու ասպեկտներ։ Առաջին ասպեկտը մարդկային բազմաբովանդակ
կյանքի եղելությունն է, որ և ուսումնասիրվել է ազգային ինքնության, քաղաքակա
նության, պետականության, ինքնության ու կյանքի կարգավորման և այլ խնդիրների
տեսանկյունից բազմաթիվ հայագետների աշխատություններում (Ս. Արևշատյան, Ա.
Ստեփանյան, Գ. Խրլոպյան, Կ. Միրումյան և այլոք)։ Առավել չափով ուսումնասիրվել
է պատմագիտության երկրորդ ասպեկտին առնչվող բանասիրական ու պատմա
տեսական խնդրակարգը և որպես այդպիսին` հեղ ինակային ինքնության ու ժա
մանակի ատրիբուցիայի, երկի չորրորդ դրվագի հայտնաբերման, աղբյուրների, ժա
մանակագրության, տեքստում առկա բանասիրական, պատմական նյութի հավաս
տիության ու նշանակալ իության, հոգևոր ու տեքստամշակութային ազդեցություննե
րի և այլ խնդիրները (Գ. Սարգսյան, Ստ. Մալխասյանց, Մ. Մկրյան, Լ. Միրիջանյան,
Ռ. Թոմսոն, Ժ.-Պ. Մահե, Ա. Մուշեղ յան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. Թոփչյան, Ն. Դանիելյան

22

Տեր-Միքելեան Ա., Խորենացին քննադատութեան մեջ - «Լումայ», գիրք Ա, 1900, էջ 327:

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):
23
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և այլոք)։ Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի բազմաթիվ լեզուներով
թարգմանության հետ զուգընթաց և առավելապես վերջին մեկուկես հարյուրամյակի
ընթացքում ստեղծվել է խորենացիագիտության հսկայածավալ գրադարան և հրա
տարակվել է նաև մատենագիտությունը (Պ. Հովհաննիսյան)24։ Ներկայացվող աշխա
տությունում Խորենացու պատմագիտությունն ու պատմափիլ իսոփայությունը ուսում
նասիրվում է պատմական խնդրակարգի երկու այդ ասպեկտների միահյուսության
սկզբունքային նպատակամիտությամբ, առավելապես հայտորոշելով երկրորդ բաղա
դրիչը` պատմատեսական հայեցակարգի առանձնահատկությունները։
Հայագիտությունում Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության
բանասիրական, պատմագիտական ու աղբյուրագիտական հետազոտություններն
առավելապես կենտրոնացած են եղել երկի տարբեր ձեռագրերի համեմատու
թյամբ քննական տեքստի պատրաստման, հեղինակի ինքնության, կյանքի ու
ժամանակի, գրման ժամանակաշրջանի ատրիբուցիայի և օգտագործված աղ
բյուրների, այլ տեքստերի հետ փոխառնչությունների ու ազդեցությունների
բացահայտման խնդիրների վրա։ Եթե հայագիտական ուսումնասիրություններն
իրենց կարիքի, հետաքրքրության ու հոգացության25 ենթակա տիրույթն ու անել ի
քային հիմնախնդիրները գերակայորեն այդկերպ ինքնահասկանալով` կենտրոնացել
են պատմա-տեքստային մշակույթի հոգե-մարմնավոր և-կամ ոգե-նյութեղեն
գոյությունում առավելապես մարմնականին, նյութեղենին ու զգայահասու
փաստական բաղադրիչին առնչվող ի ատրիբուցիայի և բացահայտման խնդիրների
վրա, ապա իմ նախկին, առաջակա ու հետագա այլ ևս հրապարակումներում ուսում
նասիրության դիտավորությունն այլ է։
2.	Միշտ եղել են, կան ու կլինեն իր կոչման ու իսկության նկատմամբ նույնի
և-կամ աննույնի ու այլակերպի` «մտքի», «աս
ման», «գրի» ու «գոր
ծե
րի» իրո
ղու
թյունների վերաբերյալ իմաստություն և-կամ անիմաստություն պահող ու հայտող
նշանակությունների կամ իմաստների վերաբերյալ միմյանց փոխճշմարտող և փոխ
լրացնող վերասումներ։ Ինչո՞ւ է ասվում` «իր կոչման ու իսկության նկատմամբ նույնի
և աննույնի», և ինչո՞ւ է ասվում առաջինի դեպքում` «իմաստություն», իսկ երկրորդի
դեպքում` «անիմաստություն պահող ու հայտող»։ Կան կոնկրետ էմպիրիկ «պատմու
թյուններ» և-կամ «պատմության տեսություններ», որոնք իրենց կոչմանը համապա
տասխան լինելությամբ` իրենցում ունեն իրենց իսկությունը և ուրեմն` այդպիսի էմ
պիրիկ պատմությունների կամ պատմության տեսությունների դեպքում գործ ունենք
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Հովհաննիսյան Պ. Հ., Մովսես Խորենացի. Մատենագիտություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013:

Ինչպես և իմ այլ հրապարակումներում, այս մենագրությունում ևս հավասարապես կիրառվում են
և՛ «հոգածություն», և՛ «հոգացություն» տարբերակները, յուրաքանչյուր կիրառության պարագայում
նկատի ունենալով դրանցում բովանդակյալ իմաստ
ների և՛ որո
շա
չափ ընդ
հանրությունը, և՛
նրբերանգային տարբերություններն ու առավել նախընտրելի պատկանավորությունը 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 հանձնառյալ և կենսագործունեության բուն անելիքում` «ի
գործ» անհրաժեշտ ու նախընտրելի պիտոյականության ու կատարումի պարագայում:
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պատմության իսկական գոյության մոդուսի հետ։ Եվ այդպիսի պատմությունների
ու պատմության տեսությունների նկատմամբ է աստ մեկ-ընդհանրականությամբ աս
վում` իր կոչմանն ու իսկությանը` իր գոյությամբ նույնը, որ և ունի «իմաստության
խորհուրդ պահող ու հայտող իմաստ», իսկ իմաստության ուսումնասեր յուրաքանչ յուր
ընթերցող ի ու հետազոտող ի հասկացման սիրուն անմիջականորեն հայտ է ու նաև
քննական ջանքին` իմանալ ի, ինչպես և կբացորոշվ ի մենագրության ողջ շարադրան
քով, որ հենց այդպիսին է ս. Մովսես Խորենացու պատմությունն ու պատմության տե
սությունը, ինչը առաջնահերթորեն ու հենց սկզբունքորեն անհրաժեշտ և առավելա
չափ նախընտրելի է դարձնում նրա երկում բովանդակյալ և որպես «հայոց պատմու
թյուն» կերպացյալ պատմագիտական իմաստության ուսումնասիրությունը։
Սակայն հարկ է նաև նկատի ունենալ, որ պատմության գոյությունը ոչ միշտ է կայա
ցել ըստ իր կոչման, ուստի և` այն ոչ միշտ է կենագործվել իր իսկությունն իրենում ունե
ցող լինելությամբ, կամ որ նույնն է` իր իսկական գոյությամբ։ Կան նաև այնպիսի պատ
մություններ ու պատմության տեսություններ, որոնց գոյությունը պատմության բուն
կոչմանը համապատասխան չէ, և ուրեմն` դրանց դեպքում գործ ունենք պատմության
անիսկական գոյության հետ։ Եվ դրանց նկատմամբ է աստ ասվում` իր կոչմանն ու
իսկությանը` իր գոյությամբ աննույնը, որ և ունի «անիմաստություն պահող ու հայ
տող իմաստ»։ Ինչպես վկայում է Պրոկոպիոս Կեսարացին իր «Գաղտնի պատմություն»
աշխատության մեջ, այդպիսին են եղել իր նախկին աշխատությունները26։
3. Այս աշխատության մեջ հայոց պատմական ու մշակութային ինքնության գոյու
թյան ու նաև հայ պատմասիրության համար հիմնարար այդ երկին վերստին անդրա
դարձն ունի հիմնավոր ու իմաստասիրող մոտիվացիա։ Ո՞րն է այն։ 1986թ-ից ի վեր
համապետական ու այնժամ նաև միջազգային իրողություններում, իսկ երկու տարի
անց նաև մեր մերձագույն կենսաշխարհում` սոցիալական ու ազգային հիմնախնդիր
ների ներկերպավորումով սկզբնավորյալ և ապա` 90-ականների ողջ ընթացքում
ահագնացած կյանքի գոյաշարժն արթնացրել և, որպես ակտուալ, տեսադրել ու
մտակերպել էր մարդկային, որում և` ազգային, ինքնության գոյության խնդրա
կարգը։ Եվ ինքնության անհրաժեշտ ու նախընտրել իորեն բարեկարգ գոյության
հնարավորությունների որոնումները, որպես էական հարցադրություն, ինքնանդրա
դարձմամբ նորով ի հայեցման տեսադաշտ էին որոշարկում հայոց կյանքի նախկին
ու նաև ներկա եղելումն իրենում մեկնողաբար բացորոշող պատմության նկատմամբ։
Մարդկային ինքնության ու կյանքի բազմաբովանդակ գոյաշարժով պայմանավոր
ված` հայոց կյանքի նախկին եղելումի պատմությունը կոչվում էր վերապատմվելու
և իրենում բացահայտելու մարդկային ինքնության գոյության անհրաժեշտ, նախ
ընտրել ի ու բարեկարգ հնարավորությունների կենագործյալ կերպօրինակներ` իդե
այի տեսանության և ըստ այդմ` կերպարանման ու կատարումի, որոնցում և` ներկա
ու պատմվածությամբ` սերունդների համար պահյալ էին իմաստության խորհուրդ
ներ։ Պատմությունն իրենում պատմյալ իմաստությամբ դառնում էր ներկա`
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սկզբունքորեն ժամանակակից ու հենց անմիջապես այժմեական ասելիք իրե
նում բովանդակող։ Եվ հարկ է ասել, որ պատմությունը սկզբունքորեն կոչված է
ներկայության։
Անկեղծ խոստովանությամբ` այդ իսկ մոտիվացիայով ու դիտավորությամբ էր նաև
իմ վերստին անդրադարձը սկզբունքորեն պատմությանը և հենց Մովսես Խորենա
ցու «Պատմութիւն Հայոց» երկին։ Դպրոցական հասակում առաջին անգամ աշխար
հաբար թարգմանությամբ ընթերցելով Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»
երկը և բազում տարիներ անց, հոգեկան ապրումների դժվարին ժամանաշրջանում`
1995թ-ից27 ի վեր, Աստծո կամոք, ըստ կարողության, ուշադրությամբ և արդեն հեր
մենևտիկայի տեսաբաններից ուսանյալ փորձառությամբ սկսելով վերընթերցել այն,
ուսումնասիրության ողջ ընթացքում ու մինչ այժմ զարմանում էի, թե ինչո՞ւ իր ասե
լիքի բովանդակությամբ, պատմահյուսման եղանակով ու նաև ընթերցող անձանց
մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի ամենայն ներկայի ու ապագայի հա
մար իր նշանակալ իությամբ բացառիկ այդ երկի բովանդակությունը հիմնականում ու
առավել չափով հետազոտվել է բանասիրական ու պատմական` հեղ ինակային ինք
նության ու ժամանակի ատրիբուցիայի (ապրելու ու ստեղծագործելու դարի), պատ
մատեսական ժամանակագրության, պատմական ու բանահյուսական` գրավոր ու
անգիր աղբյուրներից օգտվելու «տեխնիկական» հնարքների, ինչպես նաև պատմվող
եղելությունների ճշգրտման, նորով ի ժամանակագրման ու այլ աղբյուրներով հավաս
տիացմամբ փաստագրման, հոգևոր ու տեքստամշակութային ազդեցությունների բա
ցահայտման և նույնաբնույթ այլ խնդիրների տեսանկյուններից։ Առավել զարմանալ ի
էր, թե ինչո՞ւ հայագիտության բանասիրական, պատմագիտական, որոնցում և` աղ
բյուրագիտական, լեզվաբանական, գրականագիտական… խնդրակարգերում հետա
զոտություններ իրականացրած զանազան անձինք մտավոր մեծ կարողություններով
ու ջանքերով և, սակայն, կանխադատություններով իրագործելով ընթերցանությունն
ու հետազոտական քննությունը դատողություններում ու եզրակացություններում գերի
էին դառնում հապճեպությանն ու հպարտությամբ քննադատամոլությանը, հետագա
յում այլ անձանց մտավոր հրաշալ ի կարողություններն ու ջանքերն անհրաժեշտաբար
ուղղորդելով հիմնավոր քննությամբ ու պատճառիմացությամբ այդ կարծիքների հերք
մանը։ Հայոց տեքստամշակութային ավանդության և նրանում բովանդակյալ ասել իքի
նկատմամբ անսեր, ոչ պատշաճ վերաբերմունքով ու մեծ ջանքերով մասնագետների
կողմից ստեղծվում էին խոչընդոտներ, որ և հաղթահարվում Պատմահոր ու իր ասե
լիքի իմաստության նկատմամբ անկեղծ սիրո ու առավել ևս մեծ ճիգի ջանքերով։ Իսկ
որ ամենակարևորն է, այդկերպ ու այդչափ ընթերցա«սիրությունն» ու ուսումնա«սի
րությունն» իր այդ «զբաղվածությամբ» երբևէ չէր քննում ու նաև այլոց ուշադրությունն
էր շեղում` խանգարելով երկն ուսումնասիրել այն դիտավորությամբ, թե Պատմահայր
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 ինքնության հիմնա
հարցը և արդիականությունը» միջազգային գիտաժողովում (1995թ. ապրիլի 17-19):
27
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Մովսես Խորենացին իրեն առձեռն ու մատչել ի աղբյուրներից օգտվելով ու կոնկրետո
րեն հենց այդ եղելությունների այդկերպ կապակցմամբ ի պատում հյուսելով, իմաս
տության ի՞նչ խորհուրդներ է նախ` հասկանում ու այդ իսկ նկատառյալ` մեկնողաբար
հղում ընթերցող ին և նույնիսկ ավելին` իր երկում և-կամ երկով սկզբունքորեն հնա
րավորություն ընձեռում իր կոնկրետորեն նկատառյալ պատմվածից անդին ևս հաս
կանալ` իր մտքի իմպուլսը շարունակելով` արդեն ընթերցող ի ժամանակաշրջանում
մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի սեփական կարիքի և այդ ճշմարտող
ու նաև իսկակից` ունիվերսալ հոգևոր կարիքի հարցադրությամբ։
4.	Սույն մենագրության դիտավորությունն է` հերմենևտիկական ներքուստ ամ
բողջակազմ և հետևողական հարցավորմամբ հասկանալ և մեկնորոշել, թե` ասելով
ընդհանրապես` «պատմություն» կամ կոնկրետորեն` «հայոց պատմություն»,
այդ գոյի գոյության ի՞նչ իդեա և իսկություն է ներկայանում Մովսես Խորենա
ցու աշխատությունում։ Ի՞նչ ասել է` «պատմություն», ըստ Մովսես Խորենացու։ Հե
ղինակին նախորդող ու նաև ժամանակակից հայոց կյանքի և հենց «պատմու
թյան գոյության» իսկությունը հայտող ի՞նչ իմաստ և դրանում «ի պահ» ան
թաքույց իմաստության խորհուրդ է իմանալի դառնում նրա երկում։ Պատմա
գիտության ինչպիսի՞ հայեցակարգ և դրանում կերպացյալ ու բովանդակյալ
ինչպիսի՞ իմաստություն է ուսուցանում Մովսես Խորենացին իր «Պատմութիւն
Հայոց» աշխատությամբ։
Կարել ի է նկատել, որ մենագրության դիտավորության ու դրանում բովանդակյալ
խնդրակարգի վերոբերյալ բանաձևը նշանակալ իորեն տարբերվում է միջնադարագի
տության մեջ սովորական դարձած դիտավորության ու խնդրակարգի այն տեսակից,
որում հարցադրվում և իրագործվում է սոսկ միջնադարյան հեղ ինակի կյանքի, տեքս
տի և նրանում ասվածի` այս կամ այն մասնավոր գիտակարգային հետաքրքրության
դիտանկյամբ ու հատույթով և-կամ հնարավորին չափ համադրությամբ ուսումնասի
րություն։ Պատմահայր Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի ուսումնասի
րությունը ներկայացվող աշխատությունում չի իրագործվում զուտ որպես կոնկրետ
հեղ ինակի որոշակի տեսության հետազոտություն` իր մասնավոր ու ինքնանպատակ
նշանակությամբ, այլ` նրա պատմատեսության միջոցով քննողաբար հասկացվում
ու մեկնորոշվում է պատմության բուն իսկությունն ու նախընտրելի գոյության
հնարավորությունները։
Ի տարբերություն և ի լրումն միջնադարագիտական և հենց խորենացիագիտա
կան հետազոտությունների, սույն մենագրությունում Մովսես Խորենացու երկի ուսում
նասիրության համար հիմնորոշ է դիտվում վերոնշյալ դիտավորության մեջ բովան
դակյալ պատմության խնդրակարգը և ըստ այդմ` մեկնությամբ հանդերձ, նորով ի
բացահայտվում նրա պատմության տեսության` որպես իսկորեն գիտական հայե
ցակարգ կատարումը, ըստ գիտության` միջնադարյան քրիստոնեական հայեցողու
թյան իմաստային տեսադաշտում կենագործված պատկերացումների։ Սույն մենա
գրության և հնարավոր այլ հրապարակումներով ևս միմյանց փոխլրացնող ու ամբող
ջացող` ներքուստ բաղադրյալ և մեկ-միասնական դիտավորության առաջնային
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ու նաև հիմնային բաղադրիչներից մեկը հետևյալն է` Մովսես Խորենացու աշխատու
թյունն ուսումնասիրելով, հասկանալ ու մեկնաբանել նրա պատմագիտական հայե
ցակարգը։ Ներկայացվող ուսումնասիրության մեջ առաջարկվող նորով ի մոտեց
մամբ` «իսկության հերմենևտիկայի» հենքով ներկատարելագործված «իմաստության
հերմենևտիկայի» հայեցակարգով28, Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի
ուսումնասիրության խնդրի առնչությամբ հնարավորություն է ընձեռնվում բացահայ
տել նախկինում հայտնի իսկությունների հետ անհակասական և հենց միասնականու
թյուն հայտող այլ ևս իսկություններ, նորով ի հիմնավորել ու մեկնորոշել արդեն հայտ
նի որոշ իսկություններ, ինչպես նաև բացորոշել դրանց տեսական ու գործնական
նշանակալ իություններ և՛ բուն պատմության, և՛ մարդկային կյանքի վերաբերությամբ։
5. Ուսումնասիրության դիտավորությունում բովանդակյալ հարցադրությամբ` գի
տական և կոնկրետորեն` պատմագիտական ու պատմափիլ իսոփայական խորհրդա
ծությունների ոլորտ վերստին մուտք է գործում հետաքրքիր խնդրակարգ` ուսումնա
սիրել գիտական մտքի, բուն գիտության ու կոնկրետորեն պատմագիտության
և իմաստության ներքին կապը և արդյունքում գիտական գիտելիքում ու հենց
պատմագիտությունում բացորոշ ներկայացնել իմաստության խորհուրդներ։
Պատմիչների երկերը և պատմական մտքի կայացման ուսումնասիրությանը նվիրված մաս
նագիտական` պատմագիտական ու պատմափիլ իսոփայական գրականությունը հնարավորու
թյուն են ընձեռում նկատել, որ անտիկ և հատկապես միջնադարյան պատմական գիտության
շրջանակներում, ըստ տվյալ ժամանակի գիտության պատկերացումների, գիտել իքի ու իմաս
տության ներքին կապի այս հիմնախնդիրը յուրօրինակ ու զանազանակերպ ըմբռնվելով` ունե
ցել է իր ներկայությունը, հետայնու` առավել էական իր կերպափոխություններով երբեմն լիով ին
մոռացության մատնելով և իր կատարումի բովանդակ խնդրակարգում որպես գիտահետազո
տական էական խնդիր չտեսանելով ու չձևակերպելով այն։ Պատմության բուն կոչումն է, որ
և հատուկ է եղել նրան ի սկզբանե` պատմել կյանքի եղելություններում իրագործված
իմաստություն։ Պատմության ու նաև պատմության ընթերցանության կոչումն է` հա
սու լինել բուն իմաստության։ Աստ` էական է նաև նշել, որ պատմության բուն կոչման ու ըստ
այդմ` պատմության գոյության և ճշմարիտ է ասել` պատմության անհրաժեշտ ու նախընտրելի
իսկության այս խորքային ու միաժամանակ ամենապարզ ըմբռնումը` պատմել իմաստություն,
որ և աստվածային իմաստությամբ նախախնամյալ` մարդկության կյանքում կենագործվել
է Աստվածաշունչ Մատյանում և սուրբ հայրերի` 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, պատմությունների ընթերցանության բուն կոչումն է` պատմվող և մարդկության կյանքի
Տե՛ս Քոչարյան Ռ., «Իմաստության հերմենևտիկան»` ամենայն գիտության և փիլիսոփայության
հիմնորոշ ու համընդհանուր մեթոդաբանական հայեցակարգ – Արդիականության մարտահրա
վերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ, միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ
հրատ., Եր., 2014, էջ 18-21:
28

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»:
29
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եղելությունների` պատճառով ու հետևանքներով հանդերձ, իսկությունը հայտող իմաստներից`
հասու լինել իմաստության` անցյալում և հենց ներկայում մարդկանց կարիքների և դրանց ադեկ
վատ ու նպատակային` նախկինում «արվածի» ու ներկայում «անել իքի» բովանդակ խնդրա
կարգում, որ և հնարավոր է դառնում պատմությամբ նաև հասկանալով մարդկանց կարիքին
ոչ-ադեկվատ արվածի չափազանցությունն ու ողբերգականությունը մարդկանց ու ազգերի միջև
փոխգործունեությունում` փոխվերաբերմունքում, փոխհարաբերությունում և փոխգործողությու
նում։ Այնինչ, պատմության ընթերցանության կոչումը, որն ընդհանրապես աշխարհի, որում և`
մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի, նկատմամբ մարդկային հասկացման ձգտումի
բուն կոչումն է, ոչ միշտ է իր անհրաժեշտ ու նախընտրել ի պիտոյականությամբ իրագործվում
նորագույն շրջանի տեքստամշակութային պատմահետազոտություններում, որոնք նույնպես
սկզբունքորեն ի կոչմանե` ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ` իմաստության նպատակամետ ընթերցա
նություն մարդկանց ազգերի ու համայն մարդկության ինքնության, կյանքի ու մշակույթի էա
կան եղելումի նշանակալ ի ավանդ ության։

Մենագրությունում

Մովսես

Խորենացու

պատմագիտությունում

ներկա

իմաստությունն ուսումնասիրվում է` քննողաբար հասկացվում ու մեկնորոշմամբ`
«տեսադրվում» ու ընկալել ի է դառնում տարբեր կողմերից, ըստ էության, տասներկու
զույգ կատեգորիաներում բովանդակվող ու հայտորոշվող իր բաղադրիչնե
րով ներքին երկբաժանությամբ ու հենց երկմիասնությամբ։ Որո՞նք են այդ զույգ
բաղադրիչները, որոնցով իր ներքին երկբաժանությամբ ու երկմիասնությամբ ներկա
յանում ու իր այդ ներկայությունում ուսումնասիրվում ու մեկնորոշվում է Խորենացու
պատմագիտության իմաստությունը։
Առաջին. Նրա պատմությունը և մենագրությունում ուսումնասիրվող նրա պատ
մագիտության իմաստությունը գոյություն ունեն և քննության առնվում ու իրենց իսկու
թյամբ ներկայանում են կոնկրետի և ընդհանուրի, այսինքն` և՛ որպես կոնկրետո
րեն` հայոց պատմություն գոյության, և՛ դրանում` նաև պատմության որպես
այդպիսին` ընդհանուր բնությամբ գոյության ներքին երկբաժանությամբ ու երկ
միասնությամբ։
Երկրորդ. Մենագրությունում Մովսես Խորենացու պատմագիտության իմաստու
թյունն ուսումնասիրվում է նրա պատմության համար հիմնարար «ինքնահասկաց
ման» մեջ։ Իսկ պատմության պարագայում ինքնահասկացումն իրագործվում է իր եր
կու մոդուսների ամբողջությամբ` և՛ որպես մարդկային, որում նաև ազգային, ինք
նության, կյանքի ու մշակույթի որպիսության կայացման ինքնահասկացում,
և՛ որպես այդ իսկությունն իրենում հասկացմամբ ու մեկնորոշմամբ ներկայավորելու
ընդունակ պատմատեսության սկզբունքային հնարավորության ինքնահաս
կացում։ Ահավասիկ, պատմագիտության իմաստությունը ուսումնասիրվում է ինքնա
հասկացման մեջ բովանդակյալ և նրա երկու մոդուսներով պայմանավորված` երկբա
ժան ու երկմիասնական իր որպիսությամբ։
Երրորդ. Նախորդ կետի հետ որոշակիորեն կապվածությամբ` Խորենացու պատ
մագիտության իմաստությունն ուսումնասիրվում է նաև հայոց կյանքի բուն եղելու
թյունում բովանդակյալ իմաստության և այն հասկանալու ու մեկնորոշելու ընդու
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նակ պատմատեսության իմաստության զույգ բաղադրիչներով ներքուստ երկբա
ժան ու երկմիասնական որպիսությամբ։
Չորրորդ. Մենագրությունում Խորենացու պատմությունում ներկա իմաստու
թյունն ուսումնասիրվում է նաև մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի հո
գե-մարմնավոր, ոգե-նյութեղեն կամ իմաստա-նյութեղեն երկմիասնական բնության
որպես այդպիսին գոյության նկատմամբ էական` հոգեկեցույց ու կենարար զույգ
նշանակալ իությամբ հայտորոշվող իր ներքուստ երկբաժան ու հենց երկմիասնական
որպիսությամբ։
Հինգերորդ. Ընդհանրապես` պատմությունում և կոնկրետորեն` Մովսես Խորե
նացու հայոց պատմությունում կերպացյալ ու բովանդակյալ իմաստությունն ուսում
նասիրվում է նաև մարդկային ու հենց հայոց կյանքի բովանդակ եղելությունում
մարդկային ու աստվածային իմաստության ներքուստ երկբաժանությամբ և, սա
կայն, ըստ իր բուն կոչման` անհրաժեշտ ու նախընտրել ի իր կերպում երկմիասնական
որպիսությամբ։
Վեցերորդ. Խորենացու պատմագիտության իմաստությունն ուսումնասիրվում է
որպես պատմության գոյության իմաստություն, որ և ներկայանում ու հարցադրվում
է ներքուստ երկբաժան իր բաղադրակազմով ու հենց երկմիասնական որպիսությամբ`
թե ի՞նչ է պատմությունը որպես «գոյ» և թե ինչպիսի՞ն է նրա «գոյությունը»։
Յոթերորդ. Նրա պատմագիտության իմաստությունը հարցադրվում և ուսումնա
սիրվում է նաև պատմողաբար ասվածում ու պատմումի կերպում ներկա իմաս
տության` այդկերպ ներքուստ երկբաժան ու հենց երկմիասնական որպիսությամբ։
Ութերորդ. Հարցադրվող և ուսումնասիրվող ամենայն պատմահայեցակարգի և
կոնկրետորեն` Խորենացու պատմագիտության իմաստությունը մեր առաջ սկզբուն
քորեն կարող է բացվել նաև երկու հիմնորոշ առումներով` իմաստության տեսական
ու գործնական բաղադրատարրերով և հենց երկմիասնությամբ։
Իններորդ. Մովսես Խորենացու պատմագիտության իմաստությունը մենագրու
թյունում հարցադրվում ու մեկնողաբար որոշարկվում է վերոնշյալ տեսականի ու որ
պես այդպիսին` ճշմարտության և գործնականի ու որպես այդպիսին` բարու ոչ սոսկ
տեսականորեն հասկացման, այլև գործնականորեն կատարումի իր բաղադրիչնե
րով ներքուստ երկբաժան ու հենց երկմիասնական որպիսությամբ։
Տասներորդ. Հայոց Պատմահոր պատմագիտության իմաստությունը մեկնորոշ
վում է նաև իր լրումի կատարելությանը «հասուցանող» մեկ այլ զույգ բաղադրատար
րերը` «եղելականության» ու այդկերպ հենց «գոյութենական ճշմարտությունը» և
«նախընտրել իորեն պիտոյական լինել իության» ու այդկերպ հենց «նպատակաբա
նական ճշմարտությունը», հայտորոշող կատեգորիաներով ներկայացող իր ներքին
երկբաժանությամբ ու երկմիասնությամբ, որ և իրագործվում է մարդկային ինքնու
թյան, կենսակերպի ու մշակույթի եղելումի և հնարավոր, անհրաժեշտ ու նախընտ
րել ի «անելիքի»` ըստ «մարդասիրության» ու «արդարության» իդեաների քննախորհրդածող հասկացմամբ ու մեկնորոշմամբ։
Տասնմեկերորդ. Խորենացու պատմագիտության իմաստությունը հայտորոշվում
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է մարդկային կյանքի ու մշակույթի եղելության իսկությունը` իր իմաստային շերտե
րի բազմաբովանդակությամբ ու մեկ-միասնականությամբ հանդերձ, ադեկվատորեն
հասկացման ու մեկնաբանության ի զորու բացության, հասկացութային ու մեթոդա
կան կառույցի անհրաժեշտ և նախընտրելի` նույնպես զույգ հնարավորության ու
իրագործման մեջ, ուստի և այդկերպ ևս ներքուստ երկբաժան ու հենց երկմիասնա
կան իր ներկայությամբ։
Տասներկուերորդ. Հաջորդ զույգը, ըստ որի` ներքուստ երկբաժանությամբ ու
հենց երկմիասնությամբ մենագրությունում ուսումնասիրվում է Մովսես Խորենացու
պատմագիտության իմաստությունը, մարդկային բանական հոգու զույգ կարողու
թյուններով` հավատով ու մտքով միայն հասու ու իմանալ ի իսկությունները հայտող
իմաստներն ու իմաստության խորհուրդներն են։
Էական է նշել, որ Մովսես Խորենացու պատմագիտությունում ներկա իմաստու
թյան` տասներկու զույգ բաղադրիչների երկմիասնությամբ հասկացումն ու մեկնորո
շումը կամայածին չէ, այլ` որպես հենք ունի Պատմահոր հայեցակարգի բովանդակու
թյունը և ուսումնասիրության ընթացքում նրանից ուսանյալ մոտեցում է, որ և բացորոշ
ձևակերպմամբ ներհյուսվել է ուսումնասիրության հայեցակարգում ու մեթոդաբանու
թյունում որպես էական բաղադրիչ։ Այսկերպ` մենագրության մեջ որոնվող իսկությու
նը հայտող իմաստների, որոնցում և` իմաստության խորհուրդների, տեսանության ու
հասկացման հնարավորություն ընձեռող իմաստային տեսադաշտ (հորիզոն) սահմա
նող ընտրված հայեցակարգն ու մեթոդաբանությունը պայմանավորված են ուսում
նասիրվող առարկայով, որ և, որպես մեթոդի` առարկայով պայմանավորվածու
թյան անհրաժեշտություն, նշում են Արիստոտել ը և փիլ իսոփայական հերմենևտի
կայի ավանդույթում` նաև Վ. Դիլթայն ու Գ. Շպետը։ Եվ հարկ է նաև խոստովանել,
որ վերոնշյալ իմաստախույզ դիտավորությամբ Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն
Հայոց»-ն ու նրանում բովանդակյալ «պատմագիտության իմաստությունը» հասկաց
ման ու մեկնորոշման ձգտմամբ տեսաբանող և տասներկու զույգ բաղադրիչներով
բաժանյալ ու հենց երկմիասնությամբ ներկայացնող սույն աշխատությունը, անշուշտ,
չի հավակնում բացորոշել ողջ իսկությունն իր կատարյալ լրիվությամբ, ինչը
սկզբունքորեն անհնար է մարդկային սեռի ու նաև անհատի բնությամբ իսկ սահմա
նափակ կարողության համար։
6. Մասնագիտական գրականության մեջ ընդունված տեսակետ է, որ Մովսես Խո
րենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունը գիտական հետազոտություն է 30,
և Պատմահայրն իր երկում արտահայտում է պատմագիտական ու նաև պատմա
փիլիսոփայական հայեցակարգ 31։ Այս առնչությամբ կարևոր է նաև արձանագրել
էական տարբերություն միջնադարագիտության համար ադեկվատ ու սեփական և
ժամանակակից պատմագիտության մոտեցումների միջև։ Ժամանակակից պատմա
30
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գիտությունում կա կայուն միտում` պատմության ներքին ու սեփական խնդրա
կարգի շրջանակում դիտարկել միմիայն «պատմության տեսությունը» և իրե
նից օտարել ու որպես արտաքին որոշարկել «պատմության փիլիսոփայությու
նը»։ Պատմության և պատմագիտության որպես այդպիսին գոյության բուն խնդրա
կարգից, որում և` տեսական հետաքրքրությունից ու ինքնահասկացումից, «պատ
մափիլ իսոփայությունն» ու «պատմության աստվածաբանությունը» տարանջատող
այս մոտեցմամբ` պատմագիտությունը որոշարկվում է որպես միայն «պատմության
տեսություն», որում «տեսություն» հասկացությունը չի ներկայանում այնպես, ինչպես
նախկինում (անտիկ շրջանում ու միջնադարում) առաջնահերթորեն` որպես «մտքի
տեսողություն ու տեսնվածություն» կամ` հենց «հայեցողություն-հայեցվածություն» և
հետո միայն` այդկերպ հասկացված ու մեկնորոշված ուսմունք, այլ` ժամանակակից
մտածողությամբ հասկացվում ու մեկնաբանվում է որպես խնդրո առարկայի վերա
բերյալ ամբողջական համակարգված մտակառույց ուսմունք։ Իր խնդրո առարկայի
առավել նեղ որոշարկմամբ` «պատմության տեսությունը» ներկայանում է որպես
մարդկային կյանքն ու մշակույթը հետազոտելու և քննական պատմություն գրելու
պրակտիկայի տեսություն, որում և` առավելապես հենց էմպիրիկ բովանդա
կությունն ու նաև «տեխնիկան» իր բացորոշ կառուցակարգվածությամբ ինքնա
հասկացող պատմատեսություն:
Պատմությունը և նրանում պատմվող ը միմիայն էմպիրիկ հենքով որպես մասնա
վոր գիտություն ու գիտական բովանդակություն ճանաչող և այդկերպ` որպես «էմ
պիրիկ պատմության» ինքնահասկացում ներկայացող ժամանակակից պատ
մագիտությունը իրեն հակադիր է համարում «պատմության փիլ իսոփայությունը»`
նրանում հնարավոր և ժամանակակից էմպիրիկ մեթոդներին ոչ ամենուր ու ամեներբ
մատչել ի ու հավաստագրել ի բնազանցական (մետաֆիզ իկական) իսկություններով
հանդերձ, որ և այդ պատճառով որոշարկվում են որպես ոչ հավաստի իմացականու
թյամբ բանավորյալ` համայն աշխարհի, որում և` մարդու ինքնության, կյանքի ու մշա
կույթի, անիսկություն։ Սակայն, պատմության փիլ իսոփայությունում հնարավոր բնա
զանցական իսկությունները սկզբունքորեն չեն դադարում լինել իսկություն միմիայն
այն պատճառով, որ այդ իսկությունների ներկայությունը մարդկային ինքնությանը
ամենևին էլ ինքն իրենում նույնականությամբ չի հավաստվում մարդկային զգայա
կանության եղանակներով և դրանցում կատարելագործված սարքերի հնարավո
րությամբ սահմանվող փորձում։ Մարդկային հոգևոր և մտավոր փորձառության
հնարավորությունները` հասու լինել աստվածային ու մարդկային իրողությունների
իսկությունը հայտող իմաստներին ու իմաստության խորհուրդներին, սկզբունքորեն
առավել են, քան «իսկության» հասկացության և նրանում հասկացյալ ի խորքն ու ընդ
գրկումը կորցնող ու նաև պրոֆանացնող` Նոր Ժամանակից ի վեր հաստատում գտած
«փորձի» չափողականությամբ սահմանվող ստուգել իությունն ու հավաստիությունը։
Պատմափիլիսոփայություն են` պատմության բնությունը կամ` պատմու
թյան որպես այդպիսին գոյության իսկությունը հարցադրող ու բացահայ
տող ուսումնասիրությունները։ Իսկ հնարավո՞ր է, արդյոք, պատմագիտությունը
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սկզբունքորեն որպես այդպիսին` առանց իրենում պատմության բնության ինքնա
հասկացման, որում և` իր ուսումնասիրության բազմաբովանդակ առարկայի նույ
նորոշման (իդենտիֆիկացիայի) և պատմահետազոտությունում ու պատմաշարա
դրանքում դրա իսկությունը որոնող ու բացորոշող ադեկվատ մեթոդի մշակման։
Պատմագիտությունն ու պատմափիլ իսոփայությունը միասնանում ու նույնանում են
իրենց բուն կատարումի, այն է` աշխարհի ու կյանքի եղելությունների և այն հասկա
ցող պատմության իսկությունները հայտող իմաստների ու իմաստությունների բացա
հայտման, նշանակետային խնդրակարգում։ Պատմության իմաստասիրության,
պատմության տեսության և հենց պատմագիտության անհրաժեշտորեն պի
տոյական ու նաև նախընտրելի անելիք-կատարում ու կատարելագործություն
է, որպես պատմության ինքնահասկացում, հարցադրել ու բացահայտել այն
իմաստությունը, որի գիտություն է հենց պատմությունը։ Եվ պատմափիլ իսո
փայություն են` պատմությունը որպես գիտություն կամ պատմագիտությունը որպես
այդպիսին կայացնող այն ուսումնասիրությունները, որոնց սկզբունքային դիտավո
րությունը, կերպարանումն ու կատարումն է` հասկանալ և մեկնողաբար բացորոշել
ընդհանրապես` պատմության և կոնկրետորեն` հայոց պատմության որպես այդպի
սին գոյության իսկությունը հայտող իմաստությունը, որ և կնշանակի` «պատմողաբար
ասվածում» և «պատմումի կերպում» պահյալ իմաստությունը։
Ժամանակակից պատմագիտության մեջ առկա և իրեն որպես սեփական ճանաչ
ված գիտական հետաքրքրությունից, բուն կոչումից ու խնդրակարգից, կատարումից
ու իսկությունից պատմափիլ իսոփայությունն օտարող` ոչ սկզբունքորեն ճշմարիտ ու
հիմնավոր վերոնշյալ մոտեցումը, որ և հնարավորություն է ընձեռում` պատմության ու
պատմագիտության` իրենց անիսկական գոյության մեջ կայացման, ըստ էության, ան
հարիր է 5-րդ դարի քրիստոնյա սուրբ հայրերի մտածողությանը։ Պատմագիտության
ու պատմափիլ իսոփայության փոխհարաբերակցությունը նրանց հայեցակարգերում
ներկայանում է հետևողականորեն ներկարգավորված միահյուսությամբ։
Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության ու պատմագիտական
հայեցակարգի առնչությամբ պետք է ասել, որ նրա երկը հայոց կյանքի եղելություն
ները հավաստիացման որոշակի եղանակով որպես «պատմական փաստ» կացուցա
նող` զուտ փաստերի տեղեկագիր չէ, և նրա պատմագիտական հայեցակարգը պատ
մական աղբյուրներից իմանալ ի այդ տեղեկությունների ճշտորոշման Պատմահոր
գիտության ու նաև արվեստի և այս առումով` պատմական հետազոտության միայն
«տեխնիկայի» համակարգը չէ` իր բոլոր մանրամասներով հանդերձ, ինչպես և հիմ
նականում հարցադրվում, հետազոտվում ու ներկայացվում է ժամանակակից պատ
մագիտական ուսումնասիրություններում։ Նրա պատմագիտությունը սոսկ այն չէ,
թե` պատմել իք-ամենայնը «ինչպես» պետք է որպես փաստ հավաստել ու փաստե
րի միջև պատճառա-հետևանքային կապակցվածություն բացահայտել և թվացյալ ու
կարծեցյալ «անորոշ անցյալ ից»` պատմություն ստեղծել, ըստ մարդկային կարողու
թյան` պատմիչ անձի պատմահետազոտական ու նաև պատմողության ունակու
թյան, համակարգված գիտեցման ու արվեստավորության և… ինքնակամու
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թյան։ Գ. Սարգսյանը, մասնավորապես, Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»
երկի ուսումնասիրության համար որպես պատմագիտական խնդրակարգի նշանա
կալ ի ուղղություններ ու բաղադրատարրեր է նշում` նրա աղբյուրների ստուգորեն բա
ցահայտման, հեղ ինակի ապրելու ժամանակի թվագրման, աշխարհայացքի ըմբռն
ման հետ մեկտեղ` հեղ ինակի աշխատանոցը ներթափանցելու անհրաժեշտությունը,
պատմական երկը շարադրելու միջոցների, փաստական նյութի մշակման չափանիշ
ների, նախասիրած ձևերի ու մեթոդների, պատմագիտական մտքի ընթացքի, ստեղ
ծագործական հոգեբանության օրինաչափությունների բացահայտումը և այլն32։
Այս ամենով հանդերձ Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի առնչու
թյամբ պետք է նկատի ունենալ, որ Պատմահոր կողմից այն իմաստավորված է փի
լիսոփայորեն և աստվածաբանորեն։ Միջին դարերի քրիստոնյա սուրբ հայրերի
պատմական աշխատություններում բովանդակյալ ու իմանալ ի պատմագիտական
հայեցակարգերում, ի տարբերություն գիտության ժամանակակից ըմբռնման, որպես
կանոն, պետք է նկատի ունենալ գիտության դիտավորության և ըստ այդմ` կեր
պարանումի ու կատարումի փիլիսոփայորեն ու աստվածաբանորեն հիմնա
վորված հայեցակետ։ Նրանց պատմագիտական հայացքները սերտորեն կապված
են պատմության փիլ իսոփայության ու պատմության աստվածաբանության ըմբռնում
ների հետ և ներկայանում են սկզբունքային միասնությամբ` հատկապես այն դեպքե
րում, երբ աշխատությունը ոչ թե սոսկ ժամանակագրություն է ու «էմպիրիկ պատմու
թյուն», այլ` նրանում հստակամտորեն արտահայտված է նաև պատմության սկզբուն
քային հայեցակարգ։ Միջնադարագիտությունում քրիստոնյա սուրբ հայրերի և կոնկ
րետորեն` Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգերն ուսումնասիրել իս,
այսպիսով, հարկ է նկատի ունենալ պատմագիտության և պատմության փիլիսո
փայության փոխներթափանցված ու հետևողականորեն կարգավոր միասնու
թյուն ներկայացնող հայեցակարգ։ Նրա պատմագիտական հայեցակարգն ունի
կուռ պատմափիլիսոփայական և պատմա-աստվածաբանական հենադրու
թյուն ու վերաիմաստավորվածություն։ Աստ` մենագրության ներածությունում
անհրաժեշտ է կանխանշել, որ Խորենացու` որպես էմպիրիկ պատմություն կոնկ
րետորեն կերպացյալ պատմագիտության իմաստության ուսումնասիրության
խնդրակարգում` ներկայացվող մարդկային կյանքի ու նաև պատմահայեցա
կարգի վերաբերյալ հարկ է նկատի ունենալ ոչ միայն մարդկային մտածողու
թյունից բխող և նրա այդչափ կարողության մեջ հնարավոր իմաստության,
այլև աստվածային իմաստության խորհուրդների բացահայտման խնդիր, ըստ
մարդկային կարողության։ Ինչպես և կնկատվ ի մենագրության հետագա շարա
դրանքից, այդպիսին է հենց իր` հավատացյալ պատմիչ Մովսես Խորենացու նպա
տակը, ինչը հնարավոր է նկատել երկի բազմաթիվ էջերում հայոց կյանքի գործերի
առնչությամբ արտահայտված նրա հավատացյալ ըմբռնումներից ու ամբողջական
Սարգսյան Գ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմության» ժամանակագրական համա
կարգը,
Եր., 1965, էջ 6:
32
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աշխարհայացքից։ Կարել ի է ամրագրել, որ Խորենացու պատմագիտության և հատ
կապես` նրանում կերպացյալ իմաստության ուսումնասիրության խնդրակարգում
անհրաժեշտ ու նախընտրել ի է ներկայացնել նաև նրա պատմափիլ իսոփայական ու
աստվածաբանական ըմբռնումները` պատմագիտության հայեցակարգի համար կեր
պարար իրենց նշանակալ իության չափով։
7. Հայագիտության միջնադարագիտական` բանասիրական, պատմագիտական,
որպես այդպիսին` նաև աղբյուրագիտական և փիլ իսոփայական մասնագիտական
գրականության մեջ արդեն արտահայտված փաստարկների հետ մեկտեղ, ըստ իս,
կարել ի է նշել Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի, որում և կերպացյալ
նրա պատմագիտական հայեցակարգի, 5-րդ դարում ստեղծման և թարգմանական
բուռն գործունեության այդ ժամանակաշրջանում որոշակի պահի արդեն իսկ գոյու
թյան փաստը կողմնակիորեն վկայող հնարավոր մի փաստարկ ևս։ Հայոց հոգևորմշակութային վերընթացով ու առատ պտղաբերությամբ արգասավոր 5-րդ դարում
Խորենացու երկի և նրանում` պատմագիտական հայեցակարգի կանխահղաց
մամբ կամ արդեն իսկ ներկայությամբ պայմանավորված կարել ի է, ըստ իս, են
թադրել «Գիրք Պիտոյից»-ում «պատմության» որպես խոսքի տեսակ ներկայաց
ման և սահմանմամբ ու օրինակներով նրա բնության առանձնահատկությունների
բացորոշման բացակայությունը։ Հայտնի է, որ Թեոնի, Ափթոնիոսի հռետորության
դասագրքերում կա հատուկ բաժին, որում ներկայացվում է «պատմությունը»` իր բնու
թյան սահմանմամբ և էական առանձնահատկությունների բացորոշմամբ33։ Սակայն,
«Գիրք Պիտոյից»-ում «պատմությունը» որպես խոսքի առանձնատեսակ բացակայում
է և լոկ որպես «գեղարվեստական պատմություն»` ավանդապատումների կոնկրետ
օրինակներում ճշմարտությունից շեղվող չափազանցությունների պատճառով մերժո
ղական գնահատմամբ հանդերձ, այն մասամբ ներկա է «եղծման» բաժնում։ Կարե
լի է ու նաև հավանական է ենթադրել, որ ոչ միայն խոսքարվեստի կրթության, այլև
բերվող օրինակների բովանդակությամբ հենց հոգե- ու նաև կենսա-կրթական և այս
կերպ` հայոց ազգի ինքնության ու կենսակերպի հոգեբարոյական կրթության դիտա
վորությամբ` թարգմանության հետ մեկտեղ ինքնուրույն ստեղծագործությամբ հա
մալրված «Գիրք Պիտոյից»-ում ամենևին էլ պատահական չէ պատմության վերաբե
րյալ բաժնի և դրանում` պատմության բանաստեղծական ըմբռնմամբ` նրա բնու
թյան առանձնահատկությունների հատուկ ներկայացման բացակայությունը։ Ինչո՞ւ։
Հայոց ինքնությունում ու կենսաշխարհում իմաստության նպատակամետ գիտու
թյունների ու արվեստների` իրենցում կատարելագործվող շարժընթացով արմատա
վորման ազգակրթական դիտավորությամբ, արդարև, առավել նախընտրել ի էր ու
առաջնահերթ` պատմության որպես գիտություն և հենց հայոց ինքնության, կյան
քի ու մշակույթի նախկինում եղելության ու նաև նախընտրել ի գոյության իսկություն
բացահայտող բնության առանձնահատկություններով կոնկրետ իրագործվածու
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 ներկայացնելն ու պատմության իմացություն ներկրթել ը։ «Գիրք Պիտոյից»ում պատմության որպես խոսքի տեսակ չներկայացվածությունը, ըստ իս, հնարավոր
ու նաև հավանական է դիտել, ընդհանրապես, մարդկային ինքնության ու հենց ազ
գակրթության, գիտությունների ու արվեստների արմատավորման խնդրակարգում,
առաջնահերթորեն, ոչ թե բանաստեղծական պատմության, այլ` պատմության` որ
պես գիտության, բնության բացահայտումն ու ներկայացումը որպես առավե
լաչափ օգտակար ու պիտանի տեսանող քրիստոնեական դիտավորության և
գուցե նաև պատմության որպես գիտություն ու կյանքի եղելության հենց իսկու
թյուն բացահայտող կոչմամբ ու իմաստությամբ` Մովսես Խորենացու աշխա
տության կանխահղացման, բուն նախաձեռնության կամ արդեն իսկ ընթացքի
մեջ գտնվող կատարումի գործոններով պայմանավորված։ Ինչպես և «Գիրք Պի
տոյից»-ի բանաստեղծական, որում նաև առասպելաբանական, պատմության «եղծ
ման» բաժնի կիրառության օրինակները եզրափակող կետում է ասվում` «հրաժար
մամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս, յիրաւի իբր ժանդախտական եւ ի
մահացու ինչ դեղոց դժուարեալ ի բաց հեռասցի» («Եղծ զՆեովբայ»)34, կամ` «ոչ միայն
հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի նորայն որոշել լսելութենէ» («Եղծ
զԿանտուղեայ»)35, «բնաւին հրաժարեալ, անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ
բերս» («Եղծ զԵրակլեայ»)36, կամ` հատկապես վերջին օրինակում («Եղծ Մեդեայ»)`
«փութալի համարեսցուք հեռանալ յամբարշտեալ սուտ բանիցն, եւ բոլորո
վին ի բանաստեղծականն հրաժարել պատմութեանց»37 (ընդգծումը` Ռ. Ք.)։ Այս
առումով նաև հասկանալ ի է դառնում «Գիրք Պիտոյից»-ում Ափթոնիոսի գրքից զանց
առված «ստեղծումն» տեսակը, ինչպես և նշում է Գ. Մուրադյանը, որտեղ Ափթոնիոսը
երբեմն հաստատում է այդ առասպելները38, որ և ներկայանում են որպես բանաստեղ
ծական պատմության օրինակներ։
«Գիրք Պիտոյից»-ի հեղ ինակի հարցի վերաբերյալ Գ. Մուրադյանի տեսակետը,
որում և`
ա) Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»-ում հռետորության նպատակային
հնարքների կիրառության նվազության39,
բ) այդ երկու երկերում հույն պատմիչների ու նաև առասպելների վերաբերյալ
տարբեր տեսակետների40 փաստարկները հասկանալով հանդերձ, այնուամենայնիվ,
հնարավոր է, ինչպես և ինքն է նշում, դրանք դիտել նաև ոչ-բավարար41։ Իմաստա
սիրական քննությամբ` լիովին հնարավոր, հավանական ու առավել հիմնա
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:

44

Ներածություն

վոր է «Գիրք Պիտոյից»-ը Մովսես Խորենացուն վերագրող ավանդական տեսակետը։
Սկզբունքորեն հնարավոր է նաև մեկ այլ տեսակետ, ըստ որի` հանձինս «Գիրք Պի
տոյից»-ի թարգմանչի ու հեղ ինակի` մենք գործ ունենք Մովսես Խորենացու «Պատ
մութիւն Հայոց» երկի գրման ընթացքին կամ արդեն ավարտուն ձեռագրին տեղ յակ և
հենց համախոհ կամ համակիր անձի հետ։
Այս երկու, առաջինի` առավել և երկրորդի` զուտ սկզբունքային հնարավորու
թյամբ, էական է ամրագրել մենագրության «խնդրո բան»-ին առնչվող այն դրույթը,
ըստ որի` «Գիրք Պիտոյից»-ում պատմության որպես խոսքի տեսակ ներկայացման և
նրա բնության առանձնահատկությունների այդկերպ ու այդչափ որպիսությամբ սահ
մանման միջոցով ու օրինակների քննությամբ բացահայտման բացակայությունը կա
րող է հենց պայմանավորված լինել`
ա) թարգմանչի կանխագիտությամբ ու ներքին համոզմունքով, թե ինչպիսին է
պատմության իդեան, ըստ քրիստոնեական ուսմունքի, այ
սու և` ինչ
պի
սին է
պատմագիտության սկզբունքային կոչումն ու իսկությունն ըստ այդմ հայտնա
բանող իմաստության խորհուրդը,
բ) Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության կանխահղացման ու նախա
ձեռնության, կամ` բուն շարադրանքին նախորդող` հետազոտական, պատմական
նյութի հավաքման, աղբյուրների համեմատական քննության և այսկերպ` դեռ նա
խապատրաստական աշխատանքների, կամ` գրման արդեն սկսված ընթացքով և որ
ամենակարևորն է` այդ երկում էմպիրիկ պատմության հետ միահյուս` քրիստո
նեական պատմագիտական որոշակի հայեցակարգի` Պատմահոր մտքում նե
րանշանակ (իմպլիցիտ) կամ արդեն նաև բացանշանակ (էքսպլիցիտ, բացորոշ)
ամրագրված ներկայությամբ։
Ասվածին առընթեր նշանակալ ի է նաև ամրագրել, որ Մովսես Խորենացու պատ
մական երկի իմաստասիրական քննությամբ իմանալ ի պատմագիտական հայեցա
կարգում, ինչպես և նկատել ի կդառնա մենագրության շարադրանքից, սկզբունքորեն
հասկացված ու վերաիմաստավորված և հենց ստեղծագործաբար զարգացված ու կի
րառված են` գիտական ու գեղարվեստական պատմության պարագաներում անհրա
ժեշտ տարբերակմամբ հանդերձ, Թեոնի «Յաղագս ճարտասանական կրթութեանց»
երկում նշված` պատմության բնությունը բացահայտող էական առանձնահատկու
թյունները42։
8. Հարկ է նաև հասկանալ և որպես էականորեն նշանակալ ի սկզբունք ամրա
գրել, որ Մովսես Խորենացու պատմական երկում ասացյալ ից սոսկ պատմագիտա
կան հայեցակարգի (պատմատեսության) իսկության ու իմաստության խորհուրդի
հասկացումն ու մեկնողաբար բացորոշումը կարող է լինել միայն ոչ-լրիվ ու անկատար
դիտավորություն։ Ինչո՞ւ։ Քանզ ի այդ ու հենց այդչափ որպիսության հասկացումն ու
մեկնությունը, արդարև, դեռ հասու չէ, թե հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի
պատմական կոնկրետ եղելությունների իսկությունը հաղորդող ի՞նչ որոշակի իմաստ
42
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ու իմաստության խորհուրդներ են բացահայտության կոչվում այդ պատմահայեցա
կարգի տեսադաշտում ու այդ մտքի տեսողությամբ։ Իսկության այդչափ հասկա
ցումն ու մեկնողաբար բացորոշումը դեռ հասու չէ, թե այդ եղելությունների բնության
և-կամ որպես այդպիսին լինելության այլ ի՞նչ իսկություններ ևս և դրանցում` իմաս
տության խորհուրդներ է հնարավոր բացահայտել, այնպիսիք, որոնք հակասության
մեջ չեն Մովսես Խորենացու հայեցակարգի «տեսողությամբ»` մարդկային, որում և`
հայոց, կյանքի նշանակալ ի եղելումի իրադարձություններում ու գործերում արդեն բա
ցահայտված իսկություններին ու խորհուրդներին, այլ` միմյանց փոխլրացչականու
թյամբ` լրումի ու կատարումի են բերում ու կազմում մեկ-միասնական իսկու
թյուն հայտող իմաստություն, հարկավ, իր ասելիության ու նաև անասելիու
թյան, որպես այսբերգի տեսանելի ու անտեսանելի մասերի, միասնությամբ
հանդերձ։
Ահավասիկ, պատմության ամբողջական խնդրակարգի վերաբերյալ ներկայաց
վող ուսումնասիրության դիտավորությունը լրումի կարող է բերել նրա մյուս բաղա
դրիչը, այն է` իսկության բացահայտման ուղղորդվածությունն ունեցող հերմենևտի
կայի կոչման ու պատմական կայացման ողջ ավանդության և հենց «իսկության կամ
իմաստության հերմենևտիկայի» դիտանկյունից` հասկանալ ու մեկնողաբար բացո
րոշել Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգով իմանալ ի դարձող` պատմվող
բովանդակությունը։ Այդկերպ արդեն հնարավորություն է ընձեռնվում հասնել մե
նագրության դիտավորության լրումի ամբողջական կատարումին, այն է` կոնկրետո
րեն քննության առնելով Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունը,
ուսումնասիրել` քննողաբար հասկանալ ու նաև մեկնողաբար բացորոշել պատմու
թյունը որպես այդպիսին, նրա երկում կերպարանյալ պատմագիտական հայեցա
կարգը և դրա հետ մեկտեղ` պատմության իսկության այդկերպ հայեցման կարգով
բուն տեքստում և-կամ տեքստով ասման բերվող` իսկությունը հայտող իմաստը,
որում և` իմաստության խորհուրդը։
Այս առնչությամբ հարկ է նշել, որ միջնադարյան տեքստամշակութային ավան
դությունում ու նաև Խորենացու պատմական երկում բազմիցս հանդիպող «իմաստ»
հասկացությունը հիմնականում ներկայում է իր նախընտրել ի կոչմանը համապա
տասխան գործածությամբ և ուրեմն` իրենում հասկացյալ ու բովանդակյալ ունի հենց
«իմաստությունը»43։ Սույն մենագրությամբ ներկայացվող քննա-մեկնողական ուսում
նասիրությունում, նկատի ունենալով, որ մարդկային մտածողությունում ու լեզվագոր
ծունեությունում «իմաստը» հիմնականում գործածվում է որպես ի՞նչ «գոյ» կամ դրա
ինչպե՞ս «գոյության» հնարավոր և-կամ կայացած առանձնահատկություն, պայման,
քանակ, տեղ, ժամանակ կամ այլ ստորոգություն նշելու համար` լեզվագործունեու
Մ. Աբեղյանն իր աշխատությունում քննողաբար վերաշարադրելով Պատմահոր ինքնակեն
սա
գրական միտքը Ալեքսանդրիայում «զզօրութիւնս պէսպէս իմաստից» ուսանելու մասին, այդ բառա
կապակցությունում «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):
43
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թյան ամենայն եղանակներով` պատմողական-հաստատական, հարցական, հրամա
յական… և ոչ միշտ է գործածվում որևոր իրի, մտքի, խոսքի, գործի բուն կոչում և ըստ
այդմ` նպատակաբանություն ու նախընտրել ի իսկական գոյություն նշելու համար,
այլ առավելապես` կոնկրետորեն իրականացած անիսկական գոյություն, հատուկ
ընդգծում ենք այդ իմաստի նկատմամբ խորհրդածությամբ` դրանում և-կամ դրանով
իմաստության խորհուրդի հասկացման ու մեկնորոշման հնարավորությունն ու կա
տարումը։
Հարկ է հասկացման ու մեկնաբանության խնդրակարգ սահմանել` Մովսես
Խորենացու երկում ներկայող պատմագիտական հայեցակարգով ասման բերվող և ի
միտ առնվող իմաստում բացահայտել` ընթերցող ի հասկացման սեր ու ջանք առ ինքն
կոչող` այլ անձանց կյանքի, այն է` ընտրության, մտքի, խոսքի, գործի, որոնցում
և` բովանդակյալ կամ որոնցով և` իմացահայտ «ապրման արտահայտությունների»44,
բուն իմաստություն։ Վերոասացյալ ամենայնով ի մի` սույն ուսումնասիրության
դիտավորության բանաձևն է` «իսկության և իմաստության հերմենևտիկայի» դի
տանկյունից` խորհրդածել, հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշել ընդհանրապես`
պատմության և կոնկրետորեն` հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյու
թյան բովանդակ իսկությունը հայտող իմաստը, որում և` իմաստության խոր
հուրդը, ըստ մարդկային կարողության։ Անհրաժեշտ ու նախընտրել իորեն պի
տոյական է խորհրդածել, հասու և ընկալ դառնալ պատմության իսկությունը հայտող
իմաստության խորհրդին և ուրեմն` ճշմարտորեն ներկրթյալ խորհրդով, բանիվ և գոր
ծով` կենագործել այն նաև ժամանակակից պատմագիտական աշխատություններում։
9. Աշխատության մեջ դիտավորություն, որում և` իղձ ու փափագ, ունենալով որո
նել և, ըստ «իմաստության հերմենևտիկայի» հայեցակարգի, հասկանալ ու մեկ
նողաբար բացորոշել պատմության իմաստության խորհուրդը, ըստ էության` մարդ
կային ինքնությունը, կյանքն ու մշակույթն առ Աստված առինքնող և իրենց
ճշմարիտ կոչումի ու իսկության մեջ էացնողն ու կենարարը, որքան հնարավոր
է տեքստում փորձել եմ խուսափել անդրադառնալ պատմագիտության ու աղբյուրա
գիտության մեջ հեղինակի ինքնության, կյանքի ու ժամանակի ատրիբուցիայի
խնդրակարգի առնչությամբ հայազգի ու նաև օտարազգի գիտնականների աշխա
տություններում առաքինասեր ու իմաստուն և հաճախ նույնիսկ սրբության
աստվածային շնորհին, երանությանն ու երկնային փառքին արժանացած այ
րերի նկատմամբ անհարկի ու անպատշաճ բազմատեսակ գնահատականներին,
որը սկզբունքորեն անհարիր է հոգևոր սիրուն (աստվածասիրությանն ու մարդա
սիրությանը) հիմնացյալ իմաստությունը որոնող և մարդկային ինքնությունը,
կյանքն ու մշակույթը այդ իմաստությամբ ներկրթյալ լինելության իղձն ու ին
տենցիան, կոչումն ու իսկությունը ունեցող գիտությանն ու գիտնականին։

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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Հետազոտության մեթոդաբանությունը.

Հետազոտության մեթոդաբանությունը. 1. Սույն մենագրությամբ ներկայաց
վող հետազոտությունն իր բնույթով պատմատեսական է և որպես այդպիսին այն
կայանում է պատմա-մեկնողական հարցադրությամբ ու որպիսությամբ։ Ընդ որում,
Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի փիլ իսոփայորեն ու աստվա
ծաբանորեն հիմնավորված ու իմաստավորված առանձնահատկությամբ պայմանա
վորված` հետազոտությունը ներկայանում է սկզբունքորեն հենց փիլիսոփայա-մեկ
նողական բնույթի հարցադրությամբ ու որպիսությամբ։
Մենագրության ողջ շարադրանքում իրագործվում է «պատմություն» գոյի որ
պես այդպիսին գոյության իսկության բացորոշման խնդրակարգի հետևողա
կան, բազմաբովանդակ ու ամբողջական հարցադրություն։ Այս բանաձևում ինչպե՞ս
հասկանալ «գոյի որպես այդպիսին գոյություն»-ը։ Աստ` ի՞նչ ասել է` «որպես այդպի
սին»։ «Պատմություն» գոյը քննության է առնվում իրեն հատուկ գոյության կերպի
մեջ, այն գոյության, որում և ինքը գոյում է որպես «պատմություն» և ոչ այլ «ինչ», և
ուրեմն` հետազոտությունում հարցադրվող խնդրակարգը ներկայանում է որպես
«պատմություն» գոյի` իրեն հատուկ գոյությունում իսկության բացորոշում։
Գիտական այս երկի բաղադրյալ և ներկարգավորությամբ միահյուս ու մեկ-միասնա
կան դիտավորությունն ու բուն խնդրակարգն է` հասկանալ և մեկնողաբար բացո
րոշել Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի և, ըստ այդ հայեց
ման կարգի, ընդհանրապես` պատմության և կոնկրետորեն` հայոց պատմու
թյան որպես այդպիսին գոյության իսկությունը հայտող` պատմումի կերպում
ու պատմողաբար ասվածում պահյալ իմաստությունը։
Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկն ունի բազմաբովանդակ իմաս
տային հյուսվածք և մասնագիտական գրականության մեջ արդեն բազմիցս նշվել է,
որ այն իր յուրօրինակությամբ առանձնանում է հայ մշակույթում ներկայացյալ պատ
մագրական այլ երկերից։ Երբեմն խոսքը կոնկրետացնելով աղբյուրագիտական հար
ցերի վերաբերյալ և երբեմն նկատի ունենալով պատմագիտական հետազոտության
բազմաբովանդակ խնդրակարգ, մասնագետները Մովսես Խորենացու երկի ուսում
նասիրության առնչությամբ, պատմագիտությունում ընդունված սովորական ձևերից
ու մեթոդներից բացի, նշում են նրա որպիսության առանձնահատկությանը համապա
տասխան մեթոդների ու եղանակների սկզբունքային անհրաժեշտության մասին45։ Աս
«…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 աղբյուրները, 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 նախասիրած ձևերն ու մեթոդները, տեղյակ դառնալ նրա
չափանիշներին, նրա պատ
մագիտական մտքի ընթացքի, նրա ստեղծագործական հոգեբանության
օրինաչափություններին և այլն» (Սարգսյան Գ. Խ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատ
մության»
45
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վածը ճշմարիտ է, անշուշտ, ոչ միայն աղբյուրագիտական հարցերի առնչությամբ, այլև
պատմագիտական ու պատմափիլ իսոփայական ողջ խնդրակարգի նկատմամբ և վե
րաբերում է նրա երկի ամբողջ բազմաբովանդակ իմաստային հյուսվածքին` պատմու
մի կերպով ու պատմողաբար ասվածով հայտնյալ իսկությանն ու իմաստությանը։
2. Մենագրությունում աստվածային ու մարդկային ամենայն իրողություններին և,
մասնավորապես, մշակութային ու կոնկրետորեն` պատմամշակութային կամ տեքս
տամշակութային իրողություններին ու հենց պատմությանը սեփական մեթոդնե
րի` հասկացման ու մեկնողաբար բացորոշման կիրառությամբ` ներկայացվում
է Հայոց Պատմահոր յուրով ի և իր յուրակերպության հետ մեկտեղ բովանդակ ու ամ
բողջական պատմագիտական և պատմափիլիսոփայական հայեցակարգը։ Ներ
կայացվող ուսումնասիրության հայեցակարգային ու մեթոդաբանական հիմքը
հերմենևտիկան է։ Մենագրությունում հետազոտական ուղու ընտրությունն է` «Մով
սես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի և ըստ այդմ` պատմության իս
կության» հարցադրությունն իրագործել ըստ «իսկության հերմենևտիկայի» հենքով
ներկատարելագործյալ «իմաստության հերմենևտիկայի» հայեցակարգի ու հենց հեր
մենևտիկական մեթոդաբանությամբ և որպես առաջադրվող խնդրակարգի լուծումպատասխան` երկում բացորոշվում է պատմության դիտավորության, կերպարա
նման ու կատարումի իսկությունը։ Նրա պատմագիտական հայեցակարգը հասկա
նալու և մեկնաբանելու խնդիրն, ըստ էության, աշխատության դիտավորության հիմ
նային բաղադրիչներից մեկն է, ինչն իրագործվում է, անշուշտ, ոչ լիով ին և ոչ ամենայն
կատարելությամբ, այլ` ըստ մարդկային ու անհատական չափավոր կարողության։
Տեքստամշակութային իրողություններ ուսումնասիրող բոլոր գիտություններում և
հենց պատմագիտությունում առավել նշանակալ իությամբ իր սկզբունքային ու հիմ
նարար ներկայությունն ունի հերմենևտիկական խնդրակարգը, ուստի հումա
նիտար, սոցիալական ու պատմական, փիլ իսոփայական ու աստվածաբանական
գիտակարգերի հետազոտական խնդրակարգերի կատարումի մեջ իր էական ու
հիմնորոշ, տեսական ու գործնական նշանակալ իությունն ունի հերմենևտիկայի տե
սությունն ու պրակտիկան, որ և իրենում որոշաչափ բովանդակյալ ունի հերմենևտի
կայի պատմությունն ու ներկան։ «Իսկության հերմենևտիկայի» հայեցակարգը ևս`
տեսական խորհրդածությամբ ինքնահասկացյալ, իրենում հայեցակարգված ունի
իսկության բացահայտմանն ուղղորդված հերմենևտիկայի պատմական կայաց
ման ողջ ավանդության տեսական ու գործնական փորձառությունը։ Ահավասիկ,
«իսկության հերմենևտիկայի» 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
սկզբունքների հետ մեկտեղ, չեն կարող լինել այն գլխավոր ուղեցույցը, որով պետք է առաջնորդվեն
մասնագետները…Նրա «Պատմությունն» առհասարակ չափազանց յուրօրինակ, պատմագրական
ուրիշ երկերից էապես տարբերվող գրվածք է, որի բովանդակությունը վերլուծելիս անհրաժեշտ են
հետա
զոտ
ման նույնքան յուրահատուկ մեթոդներ, և սա վերաբերում է հատ
կապես աղբյու
րագի
տական հարցերին» (Թոփչյան Ա., Մովսես Խորենացու հունական աղբյուրների խնդիրը, «Սարգիս
Խաչենց», Եր., 2001, էջ 7):
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հերմենևտիկայի» հետազոտական ուղիով մենագրության վերոնշյալ դիտավորու
թյունն իր լրումի կատարումին բերելու համար անհրաժեշտ ու նախընտրել ի է հեր
մենևտիկայի բուն կոչման և պատմական կայացման ողջ ավանդության, որում նաև
քրիստոնեական միջին դարերի սուրբ հայրերի մեկնարվեստի` «Սրբազան Հեր
մենևտիկայի» (կամ «Սուրբ Հերմենևտիկայի») և ժամանակակից փիլիսոփայա
կան հերմենևտիկայի հնարավորությունների միահյուս կարողությամբ ու հայեցա
կարգով` հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշել Մովսես Խորենացու ոչ միայն պատ
մագիտական հայեցակարգը և դրանում իսկ` իմաստությունը, այլև նրա այդ
հայեցակարգով մտով ի հայեցվածի ու ասման բերվածի իսկությունն ու իմաս
տության խորհուրդը։ Եվ աստ ասելով` «հերմենևտիկայի պատմական կայացման
ողջ ավանդություն», ըստ էության, նկատի է առնվում ինչպես ավանդական հեր
մենևտիկան` անտիկ շրջանից մինչև իր լրումն` «ունիվերսալ հերմենևտիկա» (Ֆր.
Շլայերմախեր), այնպես էլ` փիլիսոփայական հերմենևտիկան, որ սկզբնավորվում
է նույն այդ «ունիվերսալ հերմենևտիկայից», վերաճում «ոգու մասին գիտություննե
րի» մեթոդաբանության (Վ. Դիլթայ), կայանում որպես «գոյութենական և բուն իսկ
փիլ իսոփայական հերմենևտիկա» (Հ.-Գ. Գադամեր) և ապա` նաև որպես «տեքստի
ֆենոմենոլոգիական հերմենևտիկա» (Պ. Ռիկյոր)։
3.	Դիտավորության այսկերպ կատարումին հասնելու համար սկզբունքային
նպաստավորություն կարող են ցուցաբերել տեքստամշակութային ավանդությունում
Մերձավոր Արևելքի պատմական ու քաղաքակրթական մտքի որպիսությունն ուղ
ղակիորեն էացնող և-կամ նշանակալ ի` անտիկ շրջանից ի վեր իրենց ներկայությու
նը հաստատած պատմափիլ իսոփայական կամ պատմատեսական բնույթի գաղա
փարներն ու ամբողջական հայեցակարգերը։ Եվ հետաքրքիր ու զարմանալ ի է հենց
այն, որ էական են ոչ միայն անտիկ շրջանի և միջին դարերի (մինչև ուշ 5-րդ դար),
քրիստոնեական պատմական մտքի ինքնահասկացման տեսական ու փիլ իսոփայա
կան հղացքները, այլև հետագա ու նաև ժամանակակից պատմափիլ իսոփայական ու
պատմատեսական ձեռքբերումները։ Ինչո՞ւ։
Պատմական գրավոր աղբյուրները կարող են ուսումնասիրության խնդրո «բան»
հայտնել տեքստում, նախադասությունում ինչպես ուղղաբանորեն, այնպես էլ այլա
բանորեն արտահայտվող մտքի իմաստով։ Ավել ին` գրավոր աղբյուրները կարող են
իրենցում ուղղաբանող կամ այլաբանող ասման կերպի մեջ ամենևին չհայտնելով, այ
նուամենայնիվ, կողմնակիորեն իմանալ ի դարձնել իրենց որպես որևէ որոշակի միտք
կամ տեքստա-մշակութային իրողություն հնարավորող և գուցե նաև գիտակցորեն
նկատի առնվող գաղափարներ։ Հայտնի է, որ պատմամշակութային ոչ-գրային «հետ
քերը» իրենցում ուղղակի կամ անուղղակի չհայտնելով, նույնպես կարող են լի
նել «պատմական աղբյուր» և իմանալ ի դարձնել հետազոտության խնդրո «բան»-ին
առնչվող գաղափարներ և եղելությունների նշանակություններ ու իմաստներ։
Ինչպե՞ս են ուսումնասիրության մեջ իմանալի դառնում, թեև որևէ կերպ չհայտն
ված, այնուամենայնիվ, կողմնակիորեն հայտորոշել ի գաղափարներ և իրողություն
ների իսկություններ` որպես նշանակություն ու իմաստ։ Հարցավորման միջոցով։
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Երկի ասել իքում իմաստության ուսումնասեր հետազոտող ը խնդրո «բանի» որոնու
մի ու հայտնաբերմանն առնչվող հարցավոր մտքով քննության առնելով գրավոր աղ
բյուրներում ասվածն ու մշակութային հետքերը, ի զորու է հասու լինել դրանց որպես
այդպիսին գոյությունը նախադրող ու հնարավորող, ըստ էության, մարդկային ինք
նության, կենսակերպի ու մշակույթի գոյության պոտենցիայի և իրագործվածության
այս կամ այն կերպի ու չափի մեջ իմաստության առավելություն և-կամ նվազություն
իմանալ ի դարձնող գաղափարների ու իմաստների։ «Թեև մենք դատապարտված ենք
ծանոթանալ անցյալ ի հետ լոկ ըստ իր հետքերի, այնուամենայնիվ, մեզ հաջողվում
է իմանալ իր մասին նշանակալ իորեն ավել ին, քան իրեն կամել ի էր մեզ բացահայ
տել։ Եթե գործի անցնենք խելամտորեն, ապա դա հասկացման մեծ հաղթանակն է
ուղղակիորեն տրվածի նկատմամբ։ … Քանզ ի տեքստերը կամ հնագիտական գտա
ծոները, արտաքուստ նույնիսկ ամենապարզ ու մատչել ի, խոսում են լոկ այնժամ, երբ
գիտակ ես իրենց հարցնել», գրում է հայտնի միջնադարագետ Մարկ Բլոկը46։ Ավել ի
վաղ նույն այս առնչությամբ անգլիացի հայտնի պատմաբան` Ռ. Կոլ ինգվուդը գրում
է, որ գիտական պատմությունը ուսումնասիրելով մարդկային գործողություննե
րի ողջ աշխարհից ոչ թե մարդու կենդանական բնությամբ զուտ թելադրված վար
քը, այլ` «պատմական գործողությունները» և որպես այդպիսին` սոցիալականորեն
նշանակալ ի գործողությունները47, բացահայտելու համար դրանցում կենագործված
մտքերը` մարդկանցով գործվող իրադարձությունների ներքին կողմը48, իր քննության
գիտականությունը սկզբունքորեն կարող է իրագործել միայն հարցման հետևողա
կան, ճշմարիտ ու կանոնավոր կարգավորությամբ 49։ Ըստ Ռ. Կոլ ինգվուդի, հար
ցադրության տրամաբանության երեք մեծ վարպետներն են` Սոկրատը, Բեկոնը և Դե
կարտը50։ Սկզբունքային ու բովանդակորեն հիմնորոշ հարցադրության հետևողական
ու ներկարգավոր ընթացքով են ներկայանում Պլատոնի, Արիստոտել ի, Օգոստինոս
Երանելու, Դավ իթ Անհաղթի աշխատությունները։
4. Հերմենևտիկայի հայտնի տեսաբան Հ.-Գ. Գադամերը Ռ. Կոլ ինգվուդի պատ
մատեսական ու նաև պատմափիլ իսոփայական` «Պատմության իդեան» երկում
«հարց ու պատասխանի» գաղափարը սկզբունքորեն արժևորելով և էականորեն նշա
նակալ ի դիտելով ոչ միայն պատմական ուսումնասիրությունների, այլև հասկացման
ու մեկնորոշման ձգտող մարդկային մտքի ամենայն որոնումների, այսկերպ և` բուն
հերմենևտիկայի համար, անկատար է տեսնում նրա խորհրդածություններում այդ
գաղափարի բացորոշ կերպարանումն ու կատարումը որպես տեսություն։ Իր «Իսկու
թյուն և մեթոդ» գիտական երկում ներկայացնելով փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի
իր ծրագիրն ու ամբողջական հայեցակարգը, Գադամերն անհրաժեշտորեն անդրա
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դառնում է նաև այս խնդրին և հասկացման ու մեկնաբանության «հարց ու պատաս
խան»-ային կառուցվածքի ու տրամաբանության բովանդակ խնդրակարգի ման
րակրկիտ վերլուծությամբ` առաջադրում նաև տեսություն51, որ և մեթոդաբանական
նշանակություն ունի Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի և պատ
մության իսկության բացորոշման դիտավորություն ունեցող այս մենագրության հա
մար ևս։
Գիտական այս աշխատությունում, ըստ փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի տե
սաբան Հ.-Գ. Գադամերի հայեցակարգի, Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն
Հայոց» աշխատությունը դիտվում է որպես որոշակի մի պատասխան այդ եր
կի համար հիմնարար ու էացուցիչ հարցի։ Հարկ է ամրագրել, որ ամենայն երկի
հասկացման ու մեկնաբանության համար անհրաժեշտ է երկի համար հիմնարար և
հենց էացնող այդ հարցի բացահայտումը։ Այդ հարցը սկզբունքորեն ու միշտ իր ներ
կայությունն ունի տեքստում և-կամ տեքստով ասման բերվող ի ամենայն ճշմարիտ
ու բանորոշ (ռացիոնալ) հասկացման մեջ, և այն հնարավոր է ի միտ առնել ու բացա
հայտել հասկացման մեջ իր ներկայությունում։ Հասկացման մեջ այդ հարցի առաջ
նային, անհրաժեշտ ու նախընտրել ի ներկայությունն ու դրան մտահասու լինելն է, որ
հասկացումը կայացնում է որպես այդպիսին52։ Եվ արդեն յուրաքանչ յուր հասկացման
շարադիր ներկայացման ու մեկնաբանության մեջ հարկ է բացորոշ ներկայացնել այդ
հարցը, որը կոնկրետ այս հետազոտությունում ներկայանում է որպես պատմության
խնդրակարգ։ Գիտական այս երկում բացորոշվում է պատմության խնդրակարգը
և այդ խնդրակարգով բացվող իմաստային տեսադաշտում իրագործվում է Մովսես
Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի` պատմության դիտավորության,
պատմվող բովանդակության ու պատմումի վարդապետական եղանակի, այս
բոլորում` իսկություն հայտող իմաստի և այդ իմաստում` հենց իմաստության
հասկացում ու մեկնորոշում։
5. «Գոյի որպես այդպիսին գոյության իսկության բացորոշումը» որպես իր հաս
կացման ու մեկնաբանության խնդրո կատարում սահմանող «իսկության հերմենև
տիկայի», որի հենքով և հետևողականորեն զարգացվող «իմաստության հերմենևտի
կայի» կիրառության տեսության` այս մենագրությունում դեռևս ոչ լիով ին բացորոշ
ներկայացմամբ և, այնուամենայնիվ, այդ հայեցակարգից բխող հերմենևտիկական
մեթոդաբանությամբ` հետազոտական որոշակի ծրագրով կներկայացվ ի պատմու
թյան դիտավորության, կերպարանման ու կատարումի յուրով ի բովանդակ ու
ամբողջական խնդրակարգը և ըստ այդ խնդրակարգի` պատմության որպես այդ
պիսին գոյության իսկության բացորոշումը։
Հետազոտական ծրագրի ինչպիսի՞ իդեայով է կերպագործվել մենագրությու
նում բովանդակյալ սույն ուսումնասիրությունը։ «Պատմություն» գոյավորի գոյությու

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:
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նը սկզբունքորեն որպես այդպիսին ու նաև հենց Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն
Հայոց» աշխատության մեջ իր կոնկրետությամբ հասկանալու և մեկնողաբար բա
ցորոշելու և ուրեմն` այդ հարցադրության արդյունքում Մովսես Խորենացու պատմա
գիտական հայեցակարգի իսկությունը նույնպես բացորոշելու համար հնարավոր ու
նախընտրել ի նկատվեց որոնումի ուղին ու քննության ենթակա խնդրակարգը կազ
մակերպել ըստ Դավ իթ Անհաղթի չորս հարցերի` ա) «գոյություն ունի՞, արդյոք, պատ
մությունը», որի հետ մեկտեղ ու հաջորդական` «եթե գոյություն ունի, ապա` ինչպե՞ս
գոյություն ունի պատմությունը», կամ ըստ կանտյան հարցադրման` «ինչպե՞ս է հնա
րավոր պատմության գոյությունը որպես այդպիսին» և, ըստ իս, վերջինը առավել
ճշգրտող ու կատարելագործող լրացմամբ` «ինչպե՞ս է հնարավոր` պիտոյական ու
նաև նախընտրել ի, պատմության գոյությունը որպես այդպիսին», բ) «ի՞նչ է պատմու
թյունը», գ) «ինչպիսի՞ ինչ է պատմությունը», դ) «ինչի՞ համար է պատմությունը»։
Ըստ «իսկության հերմենևտիկայի» տեսության ու կիրառության` հայեցակար
գային ու պատմանշանակ բնույթի իդեաների53, «պատմության որպես այդպիսին գո
յության իսկության բացորոշման» բովանդակ և ունիվերսալ խնդրակարգի լուծմանը
հետամուտ լինելով, աշխատության մեջ կներկայացվ ի պատմության դիտավորու
թյան, պիտանացուի` պատմության որպես գոյավորի (сущее) ու պատմության գոյու
թյան (бытие) կերպի, պատմումի վարդապետական եղանակի ողջ խնդրակարգը։ Հե
տազոտական խորհրդածությունն իրագործելով ըստ այդ խնդրակարգի ներքին հար
ցավորության ընթացքի, որպես լուծում-պատասխան կբացահայտվ ի որոնվող պատ
մագիտական հայեցակարգը։ Կներկայացվ ի նաև «պատմության հերմենևտիկական
քննության» և-կամ «պատմության հերմենևտիկայի» համար նշանակալ ի` հիմնարար
ու հենց էացնող և կոնկրետաբար` Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխա
տությունում պատմագիտական և պատմության փիլ իսոփայության հայեցակարգ մեկ
նորոշող հասկացությունների որոշակի մի համակարգ։
6. Իսկ ինչո՞ւ է միջնադարագիտական ուսումնասիրությունների և կոնկրետո
րեն` պատմության համար առավել ադեկվատ, անհրաժեշտ ու նաև նախընտրել ի
ամբողջական հայեցակարգային, որում նաև մեթոդաբանական, հիմք ներկայա
Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006:
Առաջիկայում` որոշ էական լրացումներով ու վերջնամշակմամբ հանդերձ, ընթերցողին կներկայաց
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 հերմենևտիկան և հենց «իսկության կամ իմաստության հերմենևտիկան»։ Եվ
ինչպե՞ս մեկնել հայրերի ժառանգությունը, որպեսզ ի լեզվական նոր ձևակերպումի
կամ վերասման մեջ իրենց ուղիղ դրվածքով ի հայտ բերվ ի նրանց պատմություն
ներում հայտնվող, իսկ ավել ի ճշգրիտ` հայտնող հնարավորության մեջ պահյալ
իմաստները։ Հարցի առնչությամբ էական է նախ բացորոշել, թե ինչ բնույթի են
պատմություններով ներկայության կոչված այդ իմաստները։
Ընթերցասեր և իմաստության ուսումնասեր յուրաքանչ յուր ոք (պատմիչ գիտնա
կան այր և-կամ լոկ ընթերցող) ունի հնարավորություն` հաղորդ, հասու և ընկալ լինել
իրադարձություններից և-կամ տեքստից` աստվածային նախախնամությամբ և մշա
կութային ժառանգությամբ իրեն առ ի հասկացում և արդեն իմաստնացյալ անձամբ
(խորհրդով, բանիվ և գործով)` նաև իր ներկայում առ ի կենագործում կոչված` իս
կություն հայտնող իմաստությանը։ Հարկ է, սակայն, նկատել, որ ոչ ամենայն պատ
մություն է, որ սկզբունքորեն դիտավորություն, կերպարանում ու կատարում ունի
հաղորդել իսկություն հայտող իմաստություն և այսու` կայանալ որպես այդպիսին։
Եվ կարել ի է ամրագրել, որ հասկացման ձգտող խորհրդածությամբ` կյանքի նշա
նակալի եղելումի իրադարձությունների ու գործերի հետազոտություն, ուստի
և գիտական գիտելիք ու հենց գիտություն կայանալու նպատակամետ պատմու
թյուններում, ըստ էության, բովանդակյալ է իսկության ու իմաստության խորհուր
դի հայտնություն ու ներկայություն։ Առավելապես հենց այս բնույթի պատմություն
ներում, արդարև, ոչ ամենքին, այլ` բացության ու ընթերցանության որոշակի կերպ
ընտրող, ներկրթյալ ու մշտապես ինքնաքննությամբ նախապատրաստվող ընթերցո
ղին, հայտնող հնարավորության մեջ պահված իմաստները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ`
հենց իսկության ու իմաստության խորհուրդի հայտնություն ու ներկայություն։
Ահավասիկ, ամենայն գոյի, որում և` կյանքի ու մշակույթի իրողությունների, իսկությու
նը հայտող իմաստների, որոնցում և` իմաստության խորհուրդների, ստույգ բացա
հայտումն իրագործել ի է հերմենևտիկական մեթոդաբանությամբ և հենց «իսկության
հերմենևտիկայի» (կամ «իմաստության հերմենևտիկայի») հայեցակարգի տեսադաշ
տում` ըստ իր բուն կոչման։
7. Իսկ ինչպե՞ս մեկնել տեքստում և-կամ տեքստով ասվող ը, որպեսզ ի ապահով
վի հասկացման ձգտման ու վերահասու լինելու մարդկային կարողությանն ու ընտ
րությանը սկզբունքորեն հնարավոր և հեղ ինակին ու ընթերցող ին նաև նախընտ
րելի հոգևորությամբ, այսինքն` առ իմաստություն սիրո բացությամբ ու այդ սիրո
ջանքով հասկացման պատրաստությամբ մատչել ի` իսկության ու իմաստության խոր
հուրդի հայտնություն ու ներկայություն։ Հայրերի ժառանգությունն օգնություն է ցու
ցաբերում նաև այս հարցում։ Մեզ ավանդված են նրանց մեկնողական ուսմունքներին
կամ մոտեցումներին առնչվող, թեև ոչ միշտ ամբողջականորեն հայեցակարգված
ու հետևողականորեն շարադրված մտքեր և ավել ի հաճախ` աստվածաբանական,
իմաստասիրական, պատմական կամ այլ բնույթի տեքստեր, որոնցում պրակտիկորեն
իրագործվել են աստվածաշնչյան մատյաններում, իմաստասիրական կամ այլ գրա
կանությունում մարդկային ինքնության, կյանքի ու փրկության համար պիտանավոր
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նշանակալ իություն ունեցող մեկնություններ։ Բոլոր այդ կոնկրետ մեկնողական տեքս
տերում կարել ի է նկատել քննության առնվող ասման մեջ (նոեզ իսում) մարդկային
ինքնությանը, կյանքին ու փրկությանն անհրաժեշտ ու նախընտրել ի ասվածը (նոե
ման) բացահայտող և երբեմն նաև ասվածում (այսինքն` իր հնարավորությամբ ու
բնույթով միշտ մասնաչափ և, կարծես, այսբերգի` ջրից վեր, տեսանել ի փոքր մասում)
բուն ասելիքը (այսինքն` բնույթով ոչ մասնաչափ, այլ` բովանդակ ու ամբողջական և,
կարծես, այսբերգի` «անսույզ ու ակնատես» և «սուզ յալ ու անտես» փոքր-ու-մեծ մա
սերի մեկ-միասնական ամբողջը) տեսանել ու խորհրդածել տվող մեկնություններ։
Մովսես Խորենացու պատմության խնդրակարգի և այսու` պատմագիտական
հայեցակարգի ու այդ հայեցողությամբ տեսնվող բուն պատմության իսկության բա
ցորոշման համար հետազոտության ու մեկնաբանության ընդհանուր տեսական ու
մեթոդաբանական հիմքի առումով, ըստ իս, էականորեն նշանակալ ի են նրա ուսա
նության կենտրոնում աստվածաբանության և-կամ քրիստոնեական իմաստասիրու
թյան, պատմագիտության, քերականության, քերթողության, հռետորության և հենց
մեկնարվեստի կամ մեկնագիտության (հերմենևտիկայի) իմացակարգերի կրթական
բովանդակության մեջ այդ խնդրակարգին առնչվող գիտել իքները, նրան ժամանակա
կից կամ ժամանակով մերձակից և նրա հետ ընդհանուր ու թերևս նույնական կրթու
թյուն ստացած հայրերի տեսական աշխատությունները։ Ըստ եկեղեցական ավանդա
կան տեսակետի, ս. Դավ իթ Անհաղթն ուսումնակից է եղել Մովսես Խորենացուն նրա
ուսման տարիներին։ Իսկ ըստ հայագիտության մասնագիտական գրականության
մեջ ընդունելություն գտած տեսակետի, նրանց ուսանության ժամանակների մեջ կա
տարիների հեռակայք։ Սակայն Դավ իթ Անհաղթի իմաստասիրական երկերի և կոնկ
րետորեն` պատմության խնդրակարգի տեսանկյունից մեզ հետաքրքրող մասերում
բովանդակյալ ասել իքն, ըստ էության, կարել ի է բնորոշել որպես նույնական Խորենա
ցու կողմից ուսանյալ փորձառությանը։
Հարկ է նշել, որ հայագիտության մեջ հայտնի են հետագա դարերի սուրբ հայրե
րի գրական ժառանգության մեջ Դավ իթ Անհաղթի երկերի և դրանցում բովանդակյալ
իմաստասիրության և՛ յուրացվածություն, ուստի և մշակութային այդ իրողությունից
բխող` նրա մտքերի ազդեցություն 54, և՛ նույնչափ կարևոր` հենց կիրառելիության
հնարավորություն55 ուսումնասիրվող տեքստերի նկատմամբ։ Եվ կարել ի է նկատել,
որ նրա մտքերի կիրառել իության հնարավորության հարցն առավել սկզբունքային է
ու հենց մեթոդաբանական և ամենևին էլ ենթակարգված չէ ուսումնասիրվող տեքս
տի հեղ ինակի կողմից նրա հայացքների անհրաժեշտորեն յուրացվածության խնդրի
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 Թամրազ յան Հ.,
Գրիգոր Նարեկացին և նորպլատոնականությունը, «Նաիրի», Եր., 2004, և այլն):
54

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, ինչը հնարավոր էր միմիայն ժամանակակիցների ու հետագա սերունդների
պարագայում։ Հարկ է ամրագրել, որ Դավ իթ Անհաղթի իմաստասիրական երկերում
նկատել ի են ոչ միայն միջնադարյան քրիստոնյա սուրբ հայրերի` իրեն ժամանակա
կից կամ հետագա դարերի, այլև հենց նախորդող և, ընդհանրապես, ամենայն ժա
մանակի տեքստամշակութային ժառանգության նկատմամբ մեթոդաբանական կի
րառելիության սկզբունքային հնարավորություն իրենցում ներհայտող բազմաթիվ
մտքեր և նույնիսկ համընդհանուր տեսություն։
Էական է նաև հաստատագրել, որ Դավ իթ Անհաղթի իմաստասիրական երկերի
բովանդակությունը սկզբունքորեն նշանակալ ի կիրառել իության պոտենցիա է իրե
նում հայտում առաջիկա ուսումնասիրության «խնդրո բանի» առնչությամբ։ Նրա աշ
խատություններում խնդիրների առաջադրման, շարակարգման, լուծման, ինչպես
նաև լուսաբանման իրականացման մեջ առկա ուրույն որակների հետ մեկտեղ արտա
հայտված է իր ժամանակի և, մասնավորապես, իր ուսանության կենտրոնի համար
ընդհանուր իմաստասիրական բովանդակություն, ինչպես նաև հետազոտու
թյան սպառիչ ամբողջականությունն ապահովող խնդիրների ձևակերպման,
քննության ու շարադրանքի կազմակերպման կարգ։ Եվ այն, ինչ նա ներկայաց
նում է որ
պես մեկնողական պրակտիկայի խնդրաշար, ընդունված ըմբռնում և
ուսանյալ ընդհանուր բովանդակություն է, որ և կարող է բնորոշել ի լինել նաև որպես
Մովսես Խորենացու կողմից ուսանյալ փորձառություն։
Խորենացու պատմափիլ իսոփայության բացահայտման համար կառուցվածքային
ու նաև մեթոդաբանական տեսակետից հատկապես նշանակալ ի կարել ի է տեսնել
Դավ իթ Անհաղթի աշխատության մեջ նշված` որոշակի կարգավորությամբ ամբող
ջացող մեկնագիտական հետազոտական ծրագրի հայեցակարգը56։ Պատմողական,
որում կամ որով և` մեկնողական պրակտիկայում, ըստ Դավ իթ Անհաղթի, որպես
«զսովորականն պատմողաց», այսինքն` մեկնիչ-պատմողաց (էկզեգետների) հա
մար որպես սովորական` ընդունված կարգ, նշվում են մեկնագիտական խնդրաշարի
հետևյալ ութ գլուխները` «դիտավորութիւն, պիտանացուն, պատճառք մակագրութե
ան, հարազատութիւն, բաժանումն գլխոցն, կարգն, վարդապետական եղանակն, առ
ինչ մասն վերաբերումն»57։ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի իս
կության բացորոշումը սույն մենագրության հետազոտական ծրագրում իրագործվել է
ըստ Դավ իթ Անհաղթի աշխատությունում ներկայացված մենողական պրակտիկայի
խնդրաշարի որոշ կետերի։ Որոն՞ք են այդ կետերը։ Մեկնարկելով Մովսես Խորենա
ցու պատմագիտական ու պատմափիլ իսոփայական հայեցակարգում պատմության
բուն խնդրակարգի և ըստ այդմ` նաև հենց մեկնաբանության խնդրակարգի ներկա
յացմամբ58, դրանում որպես առաջին կետ է դիտվում հետազոտվող պատմական երկի
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:
56

57

Նույն տեղում:
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Տե՛ս Քոչարյան Ռ. Խ., Մովսես Խորենացին և պատմության խնդրակարգը, «Մանկավարժության և
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և հենց պատմության «դիտավորության»59, երկրորդ կետ` «պիտանացու»-ի առաջին
մասի` պատմության գոյության60, և երկրորդ մասի` պատմական գոյավորի կամ այլ
կերպ ասած` պիտանիության հայեցակետից ընտրված պատմել իքի61, երրորդ կետ`
պատմումի «վարդապետական եղանակի» առանձնահատկությունների բացորոշումը։
8. Մենագրության բուն ասել իքի կանխահասկացման հնարավորություն ընձե
ռող ներածական խոսքում հետազոտական այս ծրագրի առնչությամբ հարկ է նաև
ամրագրել, որ պիտանացուն այստեղ հենց պատմությունն է, ինչը պատմվում է
մարդկանց ինքնությունը, կենսակերպն ու մշակույթը առաքինի ու հոգեկեցույց բա
րեկարգության և ի փրկություն ուղղորդման հիմնարար դիտավորությամբ։ Խնդիրն,
այսպիսով, այն է, թե Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում ինչպիսի՞ն է
պատմության գոյությունը, որն իր այդ որպիսությամբ իբրև պիտոյական է նկատել
տալ իս պատմել պատմություն` նրանով հաղորդվող հոգևոր ուսուցմամբ մարդկային
ինքնությունն ու կեցողությունը նախընտրել իորեն բարեկարգելու, փրկությանն ուղղե
լու և հաջողելու համար։
Անհրաժեշտ է նաև պարզաբանել, թե ինչո՞ւ է «պիտանացուն» իր ամբողջականու
թյամբ ներկայացվել երկու մասերի տրոհվող իր բաղադրատարրերի միասնությամբ։
Ըստ Մ. Հայդեգերի, «ամենայն գոյի գոյության» ուսումնասիրությունը տարրորոշե
լի է առաջին` «գոյության» որպիսության հարցադրության, ինչը և իրագործվել ու
ընդհատվել է մինչպլատոնյան հին հույն մտածողների երկերում և երկրորդ` «գոյի»
որպիսության հարցադրության, ինչը և իրագործվում է Պլատոնից մինչև Նիցշե փի
լիսոփայության ողջ պատմության ընթացքում, և հարկ է առաջինը սկզբունքորեն
նախադրելով երկրորդին և նորով ի վերամտածել «գոյությունը» ներկա ու ապագա
խորհրդածություններում, որով միայն հնարավորություն կարող է ընձեռնվել` բացորո
շել մարդ և techne (τέχνη) փոխհարաբերակցությունում տեխնիկայի նկատմամբ մար
դու ազատությունը հնարավորող ու ապահովող խորհուրդը` մարդկային մտքի, գործի
ու բովանդակ կենսակերպի, արդյունքում կենագործել մարդկության և հենց քաղա

հոգեբանության հիմնախնդիրներ», Եր., 2013թ., հ. 1, էջ 148-160, հ. 2, էջ 110-134:
Այս մասին համառոտ ու նախնական տե՛ս Քոչարյան Ռ. Խ., Պատմության մեկնողականությունը
և Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության իմաստասիրող առանձնահատկությունը,
գ. Օշական, 1998թ. կոնֆերանսում կարդացված զեկուցման հոդվածային տարբերակը – «Ռուբիկոն»,
Եր., 2/10/2006, էջ 4-12, իսկ առավել մանրամասն տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Պատմության դիտավորու
թյունը Ս. Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում, «Բանբեր Մատենադարանի», հ.
19, «Նաիրի», Եր., 2012, էջ 111-140:
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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:
60

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
տարբերակը, «Ռուբիկոն», Եր., 2/10/2006, էջ 14-21: Տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Պատմական գոյավորը.
Պատմությունը որպես պատմելիք, պատմվածություն և հենց պատմվո
ղություն Մովսես Խորենացու
պատմագիտական հայեցակարգում – «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», Եր.,
2014, հ. 3, էջ 144-172:
61
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քակրթության զարգացման` մարդու գոյության կոչմանը համապատասխան առավել
նախընտրել ի ուղի։ Այստեղ չքննարկելով ու չբացորոշելով Մ. Հայդեգերի տեսակետի
առավելություններն ու երբեմն նաև թերությունները և այդ իրագործելով մենագրու
թյան բուն բովանդակությունում, կոնկրետորեն` պատմությանը, որում և ներկա հեր
մենևտիկական խնդրակարգին, էականորեն նշանակալ իությամբ առնչվող իրենց
համապատասխան տեղերի մանրաչափ տառատեսակով շարագրյալ լրացումներում,
միայն ամրագրենք, որ «պատմություն» գոյավորի գոյության իսկությունը հասկա
նալու և մեկնողաբար բացորոշելու բազմաբովանդակ ու մեկ-միասնական խնդիրը ևս
կարել ի ու նաև նախընտրել ի է դիտարկել որպես երկու խնդիրների երկմիասնություն։
Եվ այդ երկմիասնությունը տարրորոշել ի է` «պատմության որպես գոյավորի կամ
գոյող ի (сущее) իսկության» և «պատմության գոյության (бытие) իսկության» հաս
կացման ու մեկնողաբար բացորոշման խնդիրների։
9. Ինչպիսի՞ն է որպես սույն մենագրություն կերպարանյալ խորհրդածության ողջ
ընթացքի ներկարգավոր հիմնակառուցվածքը։ Ինչպիսի՞ն է պատմության բովանդակ
խնդրակարգում հետևողական կարգավորությամբ ներկա խնդիրների հաջորդակա
նությունը, որ և ներկայանում է որպես սույն մենագրության և նրանում բովանդակյալ
ուսումնասիրության կառուցվածք։ Մենագրության առաջին գլխի առաջին ենթա
վերնագրում բացահայտվում է պատմության ու հերմենևտիկայի կապը` հասկացման
ու մեկնաբանության խնդիրների ներքուստ միահյուս ներկայությունը պատմության
խնդրակարգում62, ընդսմին` անհրաժեշտաբար էական չափով կանխահայտելով հե
տագա գլուխներում ներկայացվող ուսումնասիրության որոշ արդյունքներ։ Իսկ երկ
րորդ ենթավերնագրում ներկայացվում է «պատմություն-ընթերցող» հարաբերակցու
թյունում հասկացման ու մեկնորոշման հերմենևտիկական իրադրությունը և հե
ղինակի ու իր երկի դիտավորությամբ ակնկալվող ընթերցող մարդկային ինքնության
իդեան ու հենց իսկությունն իրենում ունեցող «պատմության ընթերցողը», որին և
ուղղված է պատմողությամբ բազմաբովանդակ ասել իքի մեկ-միասնական իմաստն ու
իմաստության խորհուրդը63։ Երրորդ ենթավերնագրում ներկայացվում է իսկության
բազմաբովանդակությունը` ինչպես բուն պատմությունում, այնպես և` ամենայն
մշակութային ու նաև հենց տեքստամշակութային և կոնկրետորեն` պատմությունում
ևս բովանդակյալ «ասել իքի» հասկացմանն ու մեկնորոշմանը կոչված հերմենևտիկա
յում։ Չորրորդ ենթավերնագրում կարճառոտ ներկայացվում է «իսկության հերմենև
տիկայի», որի հենքով ու հետևողական կատարելագործմամբ հեղ ինակի կողմից զար
գացվող «իմաստության հերմենևտիկայի», բուն իդեան և նախակատարումը միջնա
դարում` «Սուրբ Հերմենևտիկայում» և միայն նշվում բուն կատարումը` ժամանակակից
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:
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Այս մասին տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հերմենևտիկական իրադրությունը և «պատմության ընթեր
ցողը» Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում – Գիտական հոդվածների ժողովածու,
Գիտակրթական Միջազգային Կենտրոն ՀՀ ԳԱԱ, «Զանգակ», Եր., 2014, էջ 232-243:
63
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«փիլ իսոփայական հերմենևտիկայում» (Հ.-Գ. Գադամեր, Պ. Ռիկյոր)` մենագրության
հեղ ինակի մեկնորոշմամբ, լրացմամբ ու շարունակաբար զարգացմամբ հանդերձ64։
Մենագրության երկրորդ գլխի առաջին ենթավերնագրում, մեկնորոշմամբ հան
դերձ, առաջադրվում է պատմության խնդրակարգը։ Ըստ պատմության խնդրա
կարգի բաղադրակազմի ներքին հետևողական հաջորդականության` երկրորդ են
թավերնագրում մեկնողաբար ներկայացվում է «պատմության դիտավորությունը»
Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում։
Երրորդ գլխում, ըստ պատմության վերոնշյալ բովանդակ խնդրակարգի, մեկ
նողաբար բացորոշվում են պատմության «պիտանացուն»` «պատմության գոյու
թյունը», «պատմությունը որպես գոյավոր» և «պատմումի վարդապետա
կան եղանակը» Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում։ Երկրորդ
ենթավերնագրին կից գիտամեկնության օրինակում ներկայացվում է հայոց կյանքի
հազարամյակների ընթացքում ու նաև հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի
տարելիցի առնչությամբ իր առավելաչափ էականությունն իմացահայտող` օտարի
հետ համագոյության խնդիրը և այդ առումով նշանակալի` Պատմահոր «հոգևորքաղաքակրթական ինքնության ու կենսագոյության» պատմահայեցակարգը:
Իսկ այդ նույն ենթավերնագրին կից գիտամեկնության երկրորդ օրինակում ներկա
յացվում է հերմենևտիկայի գործնական կամ կիրառական տեսության ընդհա
նուր ակնարկ, որում և` նշվում է հերմենևտիկայի (մեկնագիտության) ու էկզեգետի
կայի (կոնկրետ գիտամեկնության) միահյուսության կարիքը կոնկրետ մեկնության
օրինակում, և ապա` իմաստության հերմենևտիկայի կիրառությամբ` մեկնորոշվում է
Խորենացու «հայոց ընդհանուր կենսակարգի, որում և` սոցիալական կառուցա
կարգի» քաղաքակրթական հայեցակարգը` մեկնողաբար հայտորոշելով Վաղար
շակ Ա Իմաստուն Պարթև Արշակունի թագավորի «հայոց համակեցության կենսա
կարգի բարեկարգման» իսկությունը հայտող իմաստության խորհուրդները։
Եզրակացությունում` չորս մասից բաղկացյալ, այն է` «Պատմության ներկա
յությունը»65, «Պատմության իմաստության ունիվերսալ տասներկու զույգ կատեգո
րիաները», «Պատմության սահմանումները»66 և «Պատմության չորս ապորիաները
և պատմագիտության անհրաժեշտ ու նախընտրել ի գոյությունը», ի մի են բերվում
ուսումնասիրության արդյունքները։ Հիմնվելով հերմենևտիկական մեթոդաբանու
թյամբ մենագրությունում իրականացված Մովսես Խորենացու պատմագիտական
«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 մեկնության օրինակների
ցուցադրությամբ հանդերձ, լինելու են հետագա այլ մենագրությունների հիմնական խնդրո նյութ:
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Այս մասին համառոտ ու նախնական տե՛ս Քոչարյան Ռ., Պատմությունը և մեկնարվեստը քրիս
տոնեական աստվածաբանական սկզբունքների լույսի տակ – «Հայք» հաստատության «Քրիստոնեու
թյուն և հայ իրականություն» գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Երևան-Օշական- Գանձասար,
1998, էջ 20-21:
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Այս մասին տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Պատմությունը և հերմենևտիկան. պատմու
թյան սահ
մա
նումները` ըստ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի – «Իմաստություն», Եր., 2013,
հ. 1, էջ 136-144:
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հայեցակարգի ուսումնասիրության արդյունքների վրա, որպես հարաբերական
ավարտ, եզրակացությունում մեկնորոշմամբ հանդերձ` հիմնական արդյունքներն
իրենում միաբերող բանաձևմամբ բացորոշվում է պատմության որպես այդպիսին
գոյության իսկությունը, ըստ այդ հայեցակարգի և իրենից բխող էական իմպլ իկա
ցիաների։ Առաջին ենթավերնագրի շարադրանքում, որպես մենագրությունում Խորե
նացու պատմագիտական հայեցակարգի ուսումնասիրության էական չափով ամփոփ
մամբ վերաիմաստավորում, բացորոշվում է Մովսես Խորենացու պատմության, որում
և` կերպացյալ ու բովանդակյալ պատմագիտական հայեցակարգի, ներկայությունը
որպես իր նախընտրել ի ընթերցող ին մերձավոր և հենց մարդկային ինքնությունը,
կյանքն ու մշակույթն էացնող ու այդկերպ` էական ասել իք պարունակող իմաստ ու
իմաստություն։ Նրա պատմության ու դրանում մեկնորոշելի պատմագիտության
ներկայությունը հայտորոշվում է որպես հենց պատմությունում` բուն պատմե
լիքում և այն իրենով հասկացող ու մեկնորոշող պատմատեսությունում, բո
վանդակյալ իմաստության ներկայություն և որպես այդպիսին` պատմության
գոյության սկզբունքորեն նախընտրելի հնարավորություն։ Երկրորդ ենթավեր
նագրում Մովսես Խորենացու պատմության մեջ կերպացյալ ու բովանդակյալ իմաս
տությունը հարցադրելով և ի մի բերելով ու վերաիմաստավորելով ուսումնասիրու
թյան արդյունքները, նրա պատմագիտության իմաստությունը բացահայտվում ու
նաև առ ինքն ուղղորդող, «հասունացնող ու հասուցանող» մեթոդաբանական հայե
ցակարգ է ներկայանում տասներկու զույգ կատեգորիաներով հայտորոշվող իր ներ
քուստ երկբաժանությամբ ու երկմիասնությամբ, որ և աստ ներկայանում է ոչ միայն
որպես Խորենացու պատմահայեցակարգի ուսումնասիրության գիտական նորույթ
ու ձեռքբերում, այլև սույն մենագրությունում կիրառված մեթոդաբանական հայեցա
կարգի էական բաղադրիչ։ Ավել ին` հիմնավորությամբ հանդերձ ամրագրվում է նաև,
որ մարդկային կարողությանը հասու իմաստությունը ոչ միայն պատմագիտությու
նում, այլև իրեն ներհատուկ սկզբունքային ունիվերսալությամբ` մարդկային կյանքի ու
գործունեության ամենայն ոլորտներում ու գիտություններում իր լրումի կատարելու
թյանն է հասնում հենց այդ տասներկու զույգ կատեգորիաներով ներկայացող իր ներ
քին երկբաժանությամբ ու երկմիասնությամբ։ Արդ` Խորենացու պատմագիտության
իմաստության ուսումնասիրությունից խորհրդաբանորեն ուսանելով ու անմիջապես
նաև կիրառելով, իմաստության` իր լրումի կատարելությանը հասնելու այդկերպ կար
գավորությամբ ներկայությունը մարդկային ինքնությանն ու կյանքին` մեկնորոշվում
է որպես ամենայն գոյի գոյության բուն իսկության, որին և ադեկվատ` մարդ
կային կարողությանը հասու գիտության ու գործունեության իմաստության
ուսումնասիրության ու հայտորոշման ունիվերսալ մեթոդաբանական հայեցակարգ։
Երրորդ ենթավերնագրում Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի և
ըստ այդմ` սկզբունքորեն պատմության ու կոնկրետորեն` հայոց պատմության էա
կան առանձնահատկությունները միաբերող մտքի բանաձևմամբ` ներկայացվում են
պատմության և հենց հայոց պատմության բնությունը կամ որպես այդպիսին գոյու
թյան իսկությունը բացահայտող սահմանումներ` մեկնությամբ հանդերձ, տեսական
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ու գործնական, ըստ առարկայի ու ըստ կատարումի` առանձնաբար, ապա նաև` ըստ
առարկայի ու կատարումի` միասնաբար։ Չորրորդ ենթավերնագրում առաջադրվում
են պատմության որպես այդպիսին գոյությունը և հենց պատմագիտության սկզբուն
քային հնարավորությունը ժխտող չորս ապորիաներ և ի պատասխան այդ փաս
տարկների` մեկնողաբար բացորոշվում Մովսես Խորենացու պատմության էական
առանձնահատկությունները, որոնք և սկզբունքորեն կայացնում են այն որպես պատ
մագիտություն։
Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ սույն մենագրությունը գրվել է` ենթավերնագրերից
յուրաքանչ յուրի բովանդակությունը, որում և` Մովսես Խորենացու պատմագիտական
հայեցակարգի էական բաղադրատարրերի առանձնահատկությունների բացահայ
տումը, որչափ հնարավոր է չառկախելով մյուս ենթավերնագրերի շարադրանքից։
Մենագրությունը մտահղացված է որպես պատմության գոյության ամբողջական
խնդրակարգով, որում և` առանձին, ներքուստ կապակցված ու հետևողական էական
հարցադրություններով, բացվող իմաստային տեսադաշտում իրագործվող փիլ իսո
փայա-մեկնողական քննական խորհրդածություն և հենց ուսումնասիրություն։ Ող ջ
մենագրությունը` հետազոտական որոնումն ու բուն պատասխան-ասել իքը, հետևո
ղական ու ներքուստ փոխկարգավորությամբ ամբողջացող այդ հարցադրումներով
իր հյուսմամբ` ներկայանում է նաև փոխադարձ ներկապակցվածությամբ հանդերձ`
ինքնուրույն, ինքն իրենում ամփոփ ու հնարավորինս ամբողջական հետազոտությունհոդվածների միասնություն, աշխատության հյուսվածքում երբեմն տեսադրելով ան
հրաժեշտ ու լոկ թվացյալ կրկնություն։ Սակայն, այդ նույնությունները այս պարագա
յում սկզբունքորեն անհրաժեշտ ու ոչ-թվացյալ են և հիմնականում միայն թյուրիմա
ցաբար բնորոշել ի որպես կրկնություններ` մյուս ենթավերնագրերի շարադրանքների
հետ համեմատության պարագայում։ Քանզ ի Մովսես Խորենացու պատմագիտական
հայեցակարգն իր կուռ հյուսվածքով և միևնույն ընդհանրական հիմքով սկզբունքո
րեն իսկ ենթադրում է նույնական այդ հիմքի ներգործուն ներկայությունը հայեցակար
գի` քննության առնվող բոլոր բաղադրատարրերում` պատմության դիտավորության և
ըստ այդմ` կերպարանումի ու կատարումի մեջ։
Ինչպես արդեն ասվեց, պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկության
հասկացման ու մեկնողաբար բացորոշման համար էական և սկզբունքային խնդրա
կարգի վերոնշյալ առանձին խնդիրների առաջադրությամբ է կառուցված մենագրու
թյան կառուցվածքը։ Եվ Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի առանձնա
հատկությունների մեկնորոշմանը նպատակամետ սույն մենագրությամբ բովանդա
կյալ ուսումնասիրության շարադրանքում երբեմն հանդիպող լուծում-պատասխաննե
րի կրկնորոշումը, ըստ էության, նկատել ի է դարձնում նրա պատմագիտական հայե
ցակարգի` սկզբունքային նշանակություն ունեցող, հիմնորոշ մի իսկություն ևս, այն է`
նրա պատմության դիտավորության, կերպարանման ու կատարումի բաղադրատար
րերի միջև չկա և ոչ մի հակասություն ու անհամապատասխանություն, այլ` ընդհա
կառակը նրա երկում պատմության որպես այդպիսին գոյությունը հյուսված է պատ
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մության բուն կոչումի կատարումին ուղղորդված իսկությամբ, որում հայտ է պատմու
թյան և՛ դիտավորությունը, և՛ հենց ըստ այդմ` կերպարանումն ու կատարումը։
Այսպիսով, յուրաքանչ յուր ենթավերնագրի շարադրանքում բուն ասել իքի ամբող
ջականությանը որոշ չափով ինքնուրույնություն օժտելով` իրենով իսկ հասկանալու
համար ու այդկերպ առավել դյուրին դարձնելով ընթերցանությունն ու հասկացումը,
ըստ էության, ենթավերնագրերի բովանդակություններով բացահայտվող իսկություն
ներով ու իմաստության խորհուրդներով կայանում է փոխլրացնող միասնականու
թյուն` ուսումնասիրության մեջ հետամուտ լինելով պատմության բազմաբովան
դակ իսկության և իմաստության լրիվությանն ու կատարելությանը, ըստ մարդ
կային կարողության։
10. Քրիստոնեական միջնադարից իրենց ժամանակակիցներին ու նաև գալ իք սե
րունդների հասողությանն (разумение) ու ներկային հղված մշակութային տեքստերից
հասկացման ձգտող յուրաքանչ յուր ընթերցող ի67 ու նաև հենց մեզ դիմող ավանդու
թյան իսկությանը հասու լինելու համար անհրաժեշտաբար պետք է կատարել էական
որոշ ուղղումներ սրբերի, քրիստոնյա հայրերի և նրանց ավանդության նկատմամբ ժա
մանակակիցներիս մոտեցման ու անդրադարձի վերաբերյալ։ Այս առնչությամբ հարկ
է նաև նշել, որ հնարավոր ու հավանական ընթերցող ին ուղղված և մասնագետների
մոտեցումներում տեղ գտած ու վաղուց արդեն տեսանել ի դարձած որոշ ոչ-ճշմարիտ
կամ ոչ-օրինավոր կանխադատություններ փոքր-ինչ բացորոշող ու կասեցման,
ապա և ադեկվատ, նախընտրել ի ու պատշաճ բացության հնարավորություն տեսա
նել տվող ներածական` ի սրտե խոսքի այս ակնարկում հոգու փափագ է, անձի կամե
ցողություն և առ Աստված հույս` նպաստել ոչ թե թշնամանքի առաջացմանը, ինչպես
ասվում է Առակաց Գրքում68, այլ` ընթերցանության ու հասկացման գործընթացում ոչՓիլիսոփայական 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 իրադրությունում` 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 «հասկացման
ձգտող» շլայերմախերյան կամ գադամերյան հասկացությունը: Մենագրությունում այդ հասկացության
հետ զուգորդմամբ` հաճախ կգործածվի նաև Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում
էականորեն նշանակալի` և իրեն ըղձալի, ըստ իս` ամենայն հեղինակի ու ստեղծագործողի համար
նույնպես փափագելի` «նախընտրելի ընթերցողի» իդեան` Մովսես Խորենացու երկում արտա
հայտված «ընթերցասէր» և (իմաստության ու ամենայն առաքինության) «ուսումնասէր» հասկացու
թյուններով (տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 17, 73, 22):
67

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 – Աստուածաշունչ Մատեան,
Հայաստանի Աստուածաշնչային Ընկերութիւն, Մեծ Բրիտանիա, 1997):
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օրինավոր այդ կանխադատությունների ներգործության կասեցմանը69։ Հերմենևտի
կական մոտեցումը, որի կողմնակից ու հետևորդ է ներկայացվող աշխատության հե
ղինակը, բացահայտելով որևէ կանխադատություն, ոչ թե կողմնորոշվում է դեպի դրա
պարսավում, ինչպես գործում էին սոփեստները` բացահայտելով որևիցե թերություն,
այլ` սկզբունքորեն այն դիտում է որպես հասկացման ու մեկնության խնդրո նյութ։
ա) Ճշմարտությունը սուրբ հայրերի համար հավատի ճշմարտությունն է, որն
ըստ սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի` լույս է «աչաց մտացն», անձի` մտքի, հոգու և մարմնի
շարժման խորհուրդների, հիշողությանն ու հասողությանը ներմուտ ու զգացյալ լույսն
է գիտության և իմաստության` Սուրբ Հոգու շնորհների70։ Ը
ստ է
ու
թյան, նույն այս
հարցին է վերաբերում Արշակ Տեր-Միքել յանի հետևյալ նկատումը. «Մինչև անգամ
միմիայն մեր ամբողջ պատմութիւնը դիտելով տեսնում ենք, որ նախնեաց փառաւոր
գործունեութիւնը միշտ հաստատուած է եղել քրիստոնեական ճշմարիտ հայեցո
ղութեան վրա. այդ հայեցողութիւնը նոցա հավատքն է եղել, որից և սփռուել է նոցա
գործունեութեան ոյժն և ուղղութիւնը։ Նոցա անձնական և հասարակական կենցաղ ը,
իտեալական ձգտումները և յավերժական վաստակները միահամուռ ծնունդ են եղել
այդ հաւատքից։ Հաւատքը, որ է մարդու աշխարհայեցողութեան սկզբունքն ու ամփո
փումը, նոցա կեանքի կողմնացոյցը, յառաջավարն, կազդուրիչն է եղել (ընդգծումներն
իմն են` Ռ. Ք.)»71։
բ) Նրանց բոլորի նկատմամբ ընդհանուր է այն, որ գրով ավանդվում էր իմաստու
թյուն` ի ուսանում։ Իսկ ո՞րն է իմաստության խնդիրը։ Քրիստոնյա մեր հայրերի հա
մար սա պարզագույն և կարևորագույնն էր, մարդկային անձի և հոգու համար ամե
նաէական ու առաջնային կարիքը` ինքնության և կենսակերպի քրիստոսյան
հոգեկեցույց ուսմամբ ներկրթությունն ու կայացումն այս կյանքում և փրկու
թյունը հանդերձյալում, ըստ էության, մարդու և մարդկանց ազգերի իսկորեն քրիս
տոսյան լինել ը, այս կյանքում ու նաև հանդերձյալում մարդկային ազգի` բանական
հոգով ինքնության` Տեր Հիսուս Քրիստոսին ի մի և Քրիստոսով` Աստծուն ի
մի լինելը։ Այդ մասին բազմիցս ուղղակիորեն ու նաև այլաբանորեն ասվում է Սուրբ
Գրքում, այդ թվում` Գիրք Սաղմոսացում, Առակներում, Սողոմոնի Իմաստությունում,
Սիրաքի Գրքում, առաքելական թղթերում, սուրբ հայրերի մեկնություններում և այլն։
Մարդկային հոգին ամենից առավել կարոտ է, և մարդու համար ամենաանհրաժեշտն
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 պիտոյականությամբ ներկա` «ինքնա
հրաժարման» 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):
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Տե՛ս «Նախաշավիղի» բնաբանը:

Տեր-Միքելեան Ա., Յառաջաբան – Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, Տփխիս,
1900, էջ 12:
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է` ուսանել Աստծո արդարությունն ու իրավունքը, ուսանել այն իմաստությունը,
որը կուղղ ի ու կառաջնորդի ի փրկություն։
Իմաստության այս դերն ամենից պարզն ու մերձավորագույնը լինելով մեր հայրե
րի համար, նրանց ավանդությանը ժամանակակից գիտական անդրադարձում հիմ
նականում (ոչ միշտ և ոչ հազվադեպ, այլ` հաճախ) անտեսվում կամ երկրորդական
է համարվում և առաջադրվում են այլ հիմնախնդիրներ կամ ձևակերպվում այլ հե
տաքրքրություններ նրանց նկատմամբ։ Այսկերպ մոտեցումը այլևս համապատաս
խան չէ ավանդված տեքստերին, ադեկվատ համաբացությամբ չէ տեքստերի` առ
ընթերցող դիմող ավանդության բացությանն ու դիտավորությանը, ժամանա
կակից է գիտության նախապաշարումների կամ կանխադատությունների առումով և
գրով ասված ու մեզ հղված ասել իքի` իր դիտավորության և պիտանության մեջ իս
կությամբ հասկացման հնարավորություն չի ընձեռում։ Սակայն պատկերն այլ է,
երբ հասկացողական որոնումը կազմակերպվում է ըստ հայրերի ուսուցման, որպես
ուսանություն, ի տարբերություն ժամանակակից փիլ իսոփայական հերմենևտիկա
յում առկա նաև այլ տեսակետների։ Նրանց ավանդությանը հասու լինելու համար ար
գասավոր է այնպիսի հասկացողական որոնումը, որը կազմակերպվում է մարդկանց
ազգերի ու յուրաքանչ յուրի` աստվածապատկեր ու աստվածանման, աստվա
ծասեր ու մարդասեր ինքնությամբ կենալու և փրկության, կարելի է նաև ասել
այլ կերպ բացորոշմամբ` մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու բովանդակ
համակեցության և մշակույթի առաքինի ու հոգեկեցույց բարեկարգության ու
փրկության հոգևոր սկզբունքին համապատասխան, այն նկատի ունենալով որպես
քրիստոնյա հայրերի տեքստերի նկատմամբ «բանալի»։
գ) Սուրբը, որպես այդպիսին, չի կարող միտումնավոր աղավաղել ու կեղծել։
Քրիստոնեական հավատը, աստվածասեր ու մարդասեր, առաքինասեր և փրկու
թյունասեր կյանքի հոժարակամ ընտրությունը, սիրո ու նվիրումի ջանքով քրիստո
նեական կենսակերպը և աստվածային շնորհով աստվածանմանության անձնացյալ`
փրկության հասնելու աստվածահույս փափագն ու իսկությունն է նրան որպես այդ
պիսին կատարելագործում72։ Իսկ այդպիսի մեղադրանքներ և անպատշաճ վերա
բերմունք բազմիցս արտահայտվել են մեր սրբերից շատերի և հատկապես ս. Մով
սես Խորենացու նկատմամբ XIX դարից սկսած մինչև այսօր։ Այդպիսի մոտեցումնե
րը սկզբունքորեն իսկ հետազոտող ին և-կամ ընթերցող ին անհաղորդ են պահում
հայրերի ժառանգությանը, և այլևս նկատել ի չէ ասվածի նշանակալի բացվածքը`
իմաստը և իմաստությունը։ Այդկերպ` հետազոտող անձը մնում է մշակութային իր
ինքնությանը բնորոշ յուրով ի ու անհատական և դրա հետ մեկտեղ` իր ժամանակա
կից գիտական ըմբռնումներում ներկա կանխադատությունների սահմաններում։ Չկա
այն «ջանքը», որի մասին ասում է Խորենացին, որը և, կարծես, ճեղքելով` ուսումնա
Սուրբը աստվածանմանությամբ` Աստծուն նվիրյալ և հենց նմանյալ իր անանձնական հոգով ու
կյանքով է ընկալվում որպես այդպիսին, արդարը` մարդկանց (էակների) նկատմամբ հավասար
վերաբերմունքով (տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան–Երկա
սի
րութիւնք փիլիսո
փայականք, էջ 70):
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սիրող ին դուրս կբերեր իր սովորական պատկերացումների շրջանակից, որ նաև
ժամանակակից ներկային իր բնորոշությամբ է որպես այդպիսին (այսինքն` սովորա
կան) սահմանված, և կուղղորդեր պատմվածի նկատմամբ մեր հարաբերության մեկ
այլ կողմնորոշման։
դ) Գրական մշակույթի հետ գործ ունենալիս` մենք միշտ առնչվում ենք իր բնակա
նոնության և սովորականության մեջ անգամ զարմանալ ի մի ֆենոմենի` հեղ ինակային
տեքստում ասվածի կամ գուցե դրա հեղ ինակային մեկնաբանության ու նկատառյալ
իմաստի և ընթերցող ի կամ հետազոտող ի մեկնաբանության ու հասկացված իմաստի
միջև տարբերության, որից սովորաբար դժգոհում ենք և դիտելով որպես խոչընդոտ
և-կամ թեր-, երբեմն հենց թյուրհասկացում, արձանագրում այն որպես յուրով ի հաս
կացման փաստ, կամ գուցե հաղթահարման ենթակա իրողություն։ Սակայն հիմնարա
րը և-կամ էականն այստեղ այն է, որ նախնականորեն հասկացվ ի ու մարդկային հաս
կացման մեջ ներկայանա մի իսկություն ու հերմենևտիկայի սկզբունքային մի ճշմար
տություն`հասկացող անձն ինքը մասնակից է հասկացման խնդրո նյութի, ֆենո
մենի գոյության` որպես իսկություն բացահայտվող իմաստի հյուսմանը։
Որպես հետևանք այս իրողության, հասկացումն ու մեկնաբանությունը կարող են
լինել թերի, թյուր ու խեղակերպ` տարաձայնելով տեքստում ու տեքստով ասվածին,
կամ` կարող են լինել խորիմաց, գուցե սոսկ յուրով ի` տեքստում և-կամ տեքստով աս
վածին հարազատ և նրանից բխել իության հնարավորությամբ, պիտոյականությամբ
և-կամ նույնիսկ նախընտրել իությամբ, ի ցույց դնելով հերմենևտիկայի մեկ ճշմար
տություն ևս` «իմաստի աճի» ֆենոմենը (Հ.-Գ. Գադամերի հասկացությունն է73)։ Իսկ
ինչպե՞ս է հնարավոր տարբեր իմաստների այդ հնարավորությունում ու իրագործում
ներում խուսափել թյուր իմաստից և հասու լինել ոչ միշտ նույնական ու միակ և, այ
նուամենայնիվ, ևս մի իսկություն բացորոշող իմաստի, և ուրեմն` հասու լինել մեկ
նությունների բազմազանությունում միմյանց փոխլրացնող իմաստության։
Ընթերցող ին հատուկ է հետաքրքրության յուրակերպ ուղղորդվածություն, ար
դյունքում ձևավորելով ընթերցանության նախընտրել ի բացությունից ու կողմնորոշ
վածությունից առավել նեղ և կանխորոշ տարբեր կերպեր։ Ընթերցանության մեջ սոսկ
եսա- կամ յուրա-կենտրոնությամբ, ուստի և ընթերցող ես-ի նախասիրությամբ, գործ
նական ու պրագմատիկ հետաքրքրությամբ և որպես ձեռնտու կամ շահեկան կարծո
ղությամբ միայն իմաստ որոնող ու այդչափ մասնավորը ընթերցելու արժանի համա
րող մոտեցումը, ըստ էության, դեռ չի մերձեցել ու հարազատացել իր ինքնության փո
փոխության խնդրին` սիրով ու ջանքով նախապատրաստությամբ դառնալու համար
առավել հասկացող ու ընկալունակ, հասունանալով աշխարհի, մշակույթի ու իմաստի
և հենց տվյալ կոնկրետ տեքստով ասվողի բացությամբ նույն այդ տեքստի առջևում
բացվող «երկի աշխարհի», որում և մարդկային կենսակերպի, դրանց իմաստների և
այդ ամենից, որպես հնարավոր իսկություն, նաև ուսանել ի իմաստության նկատմամբ
«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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անհրաժեշտաբար ու ադեկվատորեն համաբացության։ Տեքստի բացության, գրով
ասվող ի դիտավորության, ուստի և տեքստից դիմող և հասկացման ձգտող յուրաքան
չյուրին հղվող ավանդության հետ հաշվ ի չնստող և միայն անձնական` այս կամ այն
պրագմատիկ հետաքրքրությանն ու հաշվարկին տրված ընթերցողական մոտեցումը
միակողմանի է, իրենով, իր ինքնության քանոնով այլ ը չափող և ընթերցանությամբ
հաղորդվող այլ կենսակերպից, մշակույթից ու իմաստությունից նոր և գուցե փոքր-ինչ
կատարյալ ու առավել նախընտրել ի ինքնություն սկզբունքորեն չորոնող։
Տեքստի դիտավորությանն անհամապատասխան բացությամբ իրագործվող ըն
թերցանության նեղ ու կանխորոշ զանազան կերպերն իրենցում ունեն որոշակի կան
խադատություններ։ Աստ` էական է նշել երկու կանխադատություններ ևս, որոնց զար
մանալ իորեն հնարավոր է առնչվել հայագետների ընկերակցության որոշ անդամնե
րի տեսակետներում։ Գիտությունում և հայոց հոգևոր-մշակութային կյանքում ներդ
րում ունեցող հայագետների շրջանակում անգամ կարող են հնչել մտքեր, թե իրենց
ամենևին չի հետաքրքրում հերմենևտիկան և ուրեմն` իրենց մշակութային հետաքրք
րությանն ու գիտական որոնումին ամենևին «անպէտ» է հասկացման ու մեկնաբա
նության անհրաժեշտ ու նախընտրել ի կերպի, որով և մշակույթում ու հենց տեքստե
րում, ձեռագրերում բովանդակյալ` իսկություն հայտող իմաստի ու իմաստության խոր
հուրդի ստույգ մեկնորոշման բուն կոչումը, խնդրակարգն ու կատարումն ունեցող այդ
զարմանալ ի գիտակարգը, որն իր կարիքի ըմբռնումը, անընդհատ կայացումը, ինք
նագիտակցումն ու ներկատարելագործվող զարգացումն է ունեցել անտիկ շրջանից
ի վեր` մինչև մեր օրերը։ Այնինչ, հերմենևտիկան ծնունդ առնելով հենց անտիկ հու
նական բանավոր ու գրավոր տեքստամշակութային ավանդությունում, ըստ էության,
հնուց ավանդյալ և ընթերցման ներկայում` ժամանակային, ուստի նաև լեզվական,
մշակութային հեռակայքի պայմաններում հնարավոր չհասկացման, թերհասկաց
ման ու թյուրահասկացման խոչընդոտների հաղթահարման և տեքստում «ասվածի»
բուն իմաստի բացահայտման էկզեգետիկական (գիտական մեկնության կամ գիտա
մեկնության) պրակտիկայի առնչությամբ տեսական դիտարկումների, խորհրդածու
թյուննների արդյունքում ընդհանուր գիտա-հայեցակարգային լուծումների ու ամ
բողջական մտակառույցի մշակումների` ողջ մարդկությանը փոխանցված ու մինչ
այժմ ներկատարելագործվող գիտակարգ և հոգևոր-քաղաքակրթական ձեռքբերում
է։ Վերոնշյալ` անստույգ կանխադատություն և հենց չիմացություն ու նաև դրանում
իրեն հարմարավետություն գտանող, պահող-պահպանող մտքում ու վերաբերմուն
քում, ըստ էության, բովանդակյալ ու իմացահայտ է խորհրդածությունների մեջ սուզող
զարմանալի ևս մի «անպէտ անգիտաց»` «այն, ինչը չգիտի, իրեն պետք չէ»։ Այս առն
չությամբ նկատենք, որ գիտնականի կոչումը, սիրով ընտրությունն ու նվիրու
մով կյանքը` բացությունը, դիտավորությունն ու կատարումն է` սկզբունքորեն
գտնվելով հայտի ու անհայտի սահմանագծում` հասկանալ ու մեկնողաբար
հայտորոշել անհայտ հասանելիի իսկություն ու հենց իմաստություն։
Երկրորդ` նույնորեն զարմանք հարուցող կանխադատություն է, թե` «փիլ իսոփա
յությունը հայագիտություն չէ», ըստ որի` իմաստասիրությունը հայագիտությունից ար
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տաքո մի բան է։ Եվ այդկերպ մտածող ու հայագիտությամբ «զբաղվող» անձինք, ան
շուշտ, չեն կարող անտեղ յակ լինել միջնադարյան գրական ժառանգությունում զուտ
փիլ իսոփայական երկերի, կամ պատմական, աստվածաբանական… երկերի, երբեմն
իրենց իսկ կողմից պատրաստված և ներածական գիտական ուսումնասիրությամբ
հանդերձ հրատարակված կամ թարգմանված քննական բնագրերի բովանդակությու
նում փիլ իսոփայությանն առնչվող և նույնիսկ փիլ իսոփայական հայեցակարգ հայտ
նացուցող նշանակալ իության ու իմպլ իկացիաների մասին։ Հիրավ ի, այդպիսի անձինք
չեն կարող տեղ յակ չլինել և, ընդամենը, սեփական կանխադատությունը հարցականի
ենթակա տեսնելու ու կասեցնելու, ինքնահասկացման ու ինքնահաղթահարման և դրա
հետ մեկտեղ` իրենցից տարբեր այլոց գիտական որոնումի ու նաև ներդրումի նկատ
մամբ միայն ներքին կամեցողության խնդիր է իրենց գիտական գործունեությունում
վերստին գիտակցել ու առաջադրել` ձեռագրերով ավանդված հոգևոր ժառանգության
ընթերցման, բառով, դարձվածքով, նախադասությամբ, տեքստով ստույգ «ասվածի»,
որոնցում և բովանդակյալ ու փոխանցյալ ամբողջական ու ամփոփ իմաստի, հայեցա
կարգի և բուն իմաստության խորհուրդների հասկացման ու մեկնորոշման սկզբուն
քային խնդրակարգը, որի լուծմանն է կոչված` կոնկրետ տեքստամշակութային «նյութի
ու բանի» հետ աշխատանքի փորձառությունը արդեն նաև տեսաբանող խորհրդածու
թյամբ ու մշակմամբ ստեղծված` «հասկացման արվեստի տեսություն» կամ «մեկնար
վեստ»74 և հենց «մեկնագիտություն»75 ներկայացող հերմենևտիկայի գիտակարգը։
Մարդը պատմական էակ է, և մարդկային հասկացումը նույնպես պատմական
է, ասում է Հ.-Գ. Գադամերը76, և կանխադատությունները սկզբունքորեն հատուկ են
հասկացման ֆենոմենին, դրանցով է իրագործվում կանխահասկացում, և լիով ին
ազատվել կանխադատություններից նույնպես սկզբունքորեն անհնար է77։ Ընդ որում,
կան ճշմարիտ (կամ` օրինավոր) կանխադատություններ, որոնք նպաստում են հաս
կացմանը և կան ոչ-ճշմարիտ (կամ` ոչ-օրինավոր) կանխադատություններ, որոնք խե
ղաթյուրում են հասկացումը78։ Սակայն, շարունակում է Գադամերը, ոչ-ճշմարիտ կան
«Մեկնարվեստ»-ը` որպես հենց «հերմենևտիկա» բառեզրի ու գիտակարգի անվան թարգմանու
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:
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«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 պատմության ու տեսության դասավանդման սեփական ծրագիրը:
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խադատությունները, որ նախքան հասկացումը թաքուցյալ ու աննկատ են ինքնությա
նը և ակտուալանում են բուն հասկացման գործընթացում ու իրենց իրական ներգոր
ծությունն ունենում` իրագործելով կանխահասկացում, կարել ի է ի հայտ բերել հաս
կացման եղանակն ու կանխահասկացումը հարցավորելով։ Կանխադատությունների
այդկերպ բացահայտմամբ` հնարավոր է դառնում` եթե ոչ դրանցից սկզբունքորեն ու
լիով ին ազատվել, ապա տվյալ կոնկրետ «խնդրո բանի» հասկացման մեջ թյուրհաս
կացման տանող ոչ-ճշմարիտ (կամ` ոչ-օրինավոր) այդ կանխադատությունների ներ
գործությունը կասեցնել79։
Հասկացման մեջ իմաստների տարբերություն նկատել ի է ոչ միայն տարբեր ան
ձանց պարագայում, այլև իր հասկացման ու մեկնաբանությունների մեջ այն կարող
է բացահայտել նաև միևնույն անձը։ Նույն անձը կարող է մի քանի տարի հետո կար
դալով նույն տեքստը, նախկինից տարբեր ու առավել խորությամբ հասկանալ տեքս
տից իրեն դիմող ավանդություն-հաղորդանքը, թեև տեքստը չէր փոխվել, և փոխվել
էր միայն ինքը։ Տարբեր մարդիկ կարդալով նույն տեքստը, կարող են տարբեր խո
րությամբ հասկանալ նրանով հաղորդվող ը։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը առավել խո
րությամբ է հասկանում Սուրբ Գիրքը, քան տողերիս հեղ ինակը և նրա հասկացածը
ճշմարիտ է։ Նա մեկնաբանելով Ծննդոց Գիրքը, ասում է, որ հարկավոր է շատ աղո
թել, հասկանալու համար աստվածաշնչյան գիրը և նրանում պարունակվող խոր
հուրդը։ Նույն այս խնդրի առնչությամբ Եզնիկ Կողբացին գրում է. «Երբ մեկը խոսի
աներևույթի և նրա մշտնջենավոր զորության մասին, քանի որ մարմնավոր է, պար
տավոր է մտքերը մաքրել, և խորհուրդները սրբել, հոգեկան հույզերը պարզել (հս
տակեցնել), որպեսզ ի ինչն առաջադրել է (իրեն)` հասանել կարողանա։ Այսպես և
նա, որ արեգակի ճառագայթին հայել է կամենում, պարտավոր է աչքերի պղտորու
թյունը պարզել` աղտն ու ճպուռը մաքրել, որպեսզ ի մթնեցնող այդ աղտեղություննե
րը, որ բբերն են շողապարուրում, պայծառ լույսին հայելու արգելք չլինեն»80։ Խոսքն
այն մասին է, որ հասկացման ձգտող ին հարկավոր է մշտապես աղոթելով և մեղքե
րի թողություն ստանալով, մաքրվելով մտքի, հոգու, մարմնի ախտերից, լուսավորվել,
պայծառանալ մտոք, աստվածային շնորհով հասնելով Սուրբ Գրերով, ինչպես նաև
սուրբ հայրերի` Սուրբ Գրոց կամ այլ` այդ թվում նաև պատմական մեկնողական աշ
խատություններով հաղորդված խորհուրդների ընկալմանն ու իմաստացմանը։ Այսպի
սով, խնդրո նյութի առավել խորը և ճշմարիտ հասկացումն անհնար է առանց
ինքնահասկացման և ինքնամաքրմամբ` ինքնակատարելագործման։
11. Իմաստուն գիտնական ու հոգևորական, Մխիթարյան Միաբանության Աբբա
հայր Արսեն Այտընյանի միտքը` լեզվաբանության ու մասնավորապես` քերականու
թյան խնդրակարգի հետազոտությունների վերաբերյալ, աստ վերաձևակերպված
պատմության նկատմամբ, ըստ իս, կիրառել ի ու ճշմարիտ բացահայտություն է 19-րդ
դարից ի վեր և առ այսօր ժամանակակից պատմագիտության ներկայի նկատմամբ
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:

68

Ներածություն

նույնպես, և պատմության իմաստասիրության սույն աշխատության մեջ ևս այն ինձ
նախընտրել ի է որպես իմաստուն խորհուրդ և հերմենևտիկայի կոչմանն ու իսկությա
նը համապատասխան դիտավորություն. Եթե առհասարակ պատմություն գրող
ները և պատմության` որպես այդպիսին գոյության իմաստ ու իմաստություն
հասկանալ ձգտողները դիտավորություն ունեն իրենց նախորդների վրա կա
տարելություն ավելացնելու, ապա` մենք գոհ կլինենք` մեր հաջորդների առջև
ճանապարհը հարթած լինելով (քերականության փոխարեն պատմության նկատ
մամբ վերաձևակերպումն ու հավելումը` Ռ. Ք.)81, իրագործելով այդ` նախ և առաջ նա
խորդների աշխատություններում ասվածում մարդկային անձի ու կենսակերպի կա
տարելության իսկ ուղղորդող ու հասունացնող իմաստի ու իմաստության հասկացման
ու մեկնողաբար բացորոշման ձգտող դիտավորությամբ, ներկրթությամբ ու կատա
րումով։ Եթե պատմագրության, պատմաբանության ու պատմափիլ իսոփայության
դիտավորությունն է` մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի եղելումի
ուսումնասիրությամբ ընթացյալ ճշմարտության ու բարու որոնումներում նախնյաց
երկերում ասվածը լրացնել առ ի կատարելություն, ապա` կիսելով պատմասիրության
այդկերպ իմացյալ կոչման ու իսկության հասկացումը, սույն երկում և-կամ երկով այդ
կենագործելու ուղին տեսնում եմ պատմության որպես այդպիսին գոյության դիտա
վորության, կերպարանումի ու կատարումի նախընտրելի հնարավորությունների
բացահայտման մեջ։
Միանալով Արսեն Այտընյանի` հայոց նոր քերականի, իր աշխատության ընթեր
ցողների, որպես մերձավորների, նկատմամբ սրտի խորքից բխող փափագին, սույն
աշխատության համար նույնպես առ Աստված հավատ, հույս, սեր ու աղոթք, հայց
մունք և նշանակալ ի իմաստության խորիզ ենք տեսնում նրա առաջաբանից մեջբե
րյալ հետևյալ խոսքում. «Չեմ մտածում ամենևին, որ իմ այս առաջին հրատարակու
թյամբ ըստ ամենայն մասերի մի կատարյալ գործ լույս կընծայեմ, բայց հույս ունեմ
մեջը մոլար վարդապետություն չի գտնվի, և եթե ընթերցողներիս հադիպել իք դժվա
րություններից ամենքի լուծումը չեմ տվել, գեթ վստահ կարող եմ լինել, որ իրենց սխալ
ճանապարհով առաջնորդած չեմ լինի, որից հարկադրված լինեն հետ դառնալ»82։
12. Մինչ մենագրության բուն շարադրանքին անցնել ը, ներածությունում հարկ է
անդրադառնալ մի հարցի ևս, որը վերաբերում է երկի ողջ բովանդակությանը։ Ինչու՞
այս աշխատության մեջ քննության առնելով կոնկրետաբար «պատմություն» գոյավո
րի գոյությունը, բացահայտելու համար պատմության բնությունը և ասման բերելու իս
կությունը, որպես այդպիսին ի հայտ էին բերվում այնպիսի իմաստներ, որոնց նշանա
կալ իությունն ընդգրկում էր առավել լայն սահմաններ` համարյա միշտ ի ցույց դնելով

Հմմտ. Այտընյանի մտքի հետ, որը կոնկրետորեն ասվել էր «քերականություն» գրողների և իր
աշխատության մասին. «Եթե առհասարակ քերականություն գրողները դիտավորություն ունեն իրենց
նախորդների 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):
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իրենց ունիվերսալ բնույթը։ Ինչու՞ այն, ինչ բացահայտվում ու ասվում է պատմության`
պատմումի և պատմվող ի, որոնցում և քննության առնվող որևիցե կոնկրետ խնդրո
նյութի վերաբերյալ, իր նշանակալ իության մեջ այդ կոնկրետության սահմանները գե
րազանցելով, մտքին տեսադրում է առավել համընդգրկուն և ունիվերսալ վերաբերո
ղականություն։
Միտքն է սկզբունքորեն այդպիսին և հենց գիտական ու իմաստասիրող միտքը,
որը քննում ու բացահայտում է գոյերը որպես այդպիսին` իմաստախույզ իր քննու
թյան առարկա ունենալով ոչ թե իր գոյության որպիսությամբ հարահոս ու ծորուն
մասնավորն ու անցող իկ աննշանակալ ին, այլ` ընդհանուր գոյերը` գոյի բնությու
նը բացահայտող և կամ նրա գոյության այլևայլ պարագաները բացորոշող
ու հատկորոշող ընդհանրական գոյականն ու գոյականացնողը։ Եվ գիտական
միտքն է, որ ուսումնասիրելով ու քննության առնելով ընդհանուր գոյերն, ըստ էու
թյան, սկզբունքորեն միշտ ինքն իրենում որակական նույնականությամբ ներկա ճշմա
րիտ գոյն ու գոյության ճշմարտությունը որոնող միտք է։ Եվ այդ ճշմարտությամբ կա
յանալ կամեցող յուրաքանչ յուր մարդու բանական հոգին ու միտքը` նաև պատմիչի ու
պատմությունն իմաստասիրող ի, քննելով կյանքի եղելումը նախկին ու ներկա անցու
դարձում, դրանց հասկացման հերմենևտիկական իրադրությունում նաև իրեն, իր ան
ձի ու ինքնության` մտքի, հոգու, մարմնի, որում և` խորհուրդի, խոսքի ու գործի շարժը,
կայացումն ու մոտեցումները, բացահայտում է գոյերի որպես այդպիսին գոյության
իսկությունը, քննողաբար խորհրդածելով ու մտառելով բովանդակ մարդկային իրո
ղություններից ոչ թե իր գոյության որպիսությամբ մասնավոր ու անցող իկ աննշանա
կալ ին, այլ` ընդհանուր գոյերը` գոյի բնությունը բացահայտող և-կամ նրա գոյության
այլևայլ պարագաները բացորոշող ու հատկորոշող նշանակալ ի ու ընդհանրական գո
յականն ու գոյականացնող ը և որպես այդպիսին` իսկություն հայտող իմաստն ու այդ
իմաստում` իմաստությունը, մարդու որպես այդպիսին գոյության համար և՛ անհրա
ժեշտ ու նսեմ, և՛ նախընտրելի ու վսեմ պիտոյականը և այս առումով` արդեն առաջա
քայլ ու կրկին ընդհանրականը։ Կարելի է ու հենց հարկ է հասկանալ ու ամրագրել,
որ «իմաստի» կոչումն ու իսկությունն է` լինել սկզբունքորեն ժամանակից ու
ժամանակային գերության կապանքներից դուրս ու ազատ, և այս աշխարհում
մարդու հոգե-մարմնավոր գոյության կոչումը, իսկությունն ու նախընտրելի
կատարումն է սկզբունքորեն այդպիսին` այս կյանքի ժամանակային ընթաց
քի մեջ մարմնավոր իր գոյականությամբ որպես իսկ մահկանացու կենալով
աշխարհում, այնուամենայնիվ, որպես իսկ հոգի, հաղթահարել ժամանակն ու
այս կյանքում ժամանակային գերության կապանքներն ու անցողիկը իմաստի
ու իմաստության մեջ և այդպիսի իմաստությունից ամենևին էլ հեռու չէ ճշմա
րիտ ու իսկական գիտությունը և որքան էլ զարմանալի թվա` նույնիսկ և հե՛նց
պատմական գիտությունը` կյանքում իրավ արդարաբան ու կատարելության
ձգտող իր իսկական գոյության պարագայում։
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Շնորհակալություն և բարեմաղթություն

Շնորհակալություն և բարեմաղթություն. Ի խորոց սրտի անկեղծ բխումով
փառք տալով Աստծուն, բարեբանելով ու մեծարելով Սուրբ Աստվածածնին, կկամե
նայի իմ երախտագիտությունը հայտնել Տեր Շահե քհն. Հայրապետյանին` իմ խոս
տովանահորը, որ 1997թ. ի վեր` լուսավորություն տեսադրող, խաղաղարար ու հուսա
դրող, քրիստոնեական կեցողության իմաստության ներկրթող հոգևոր իր խորհուրդ
ներով աջակցել` հորդորել ու կյանքի է կոչել երբեմն բեկվող ու սասանվող իմ հոգու ու
մտքի ակտիվությունը` ս. Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի, նրա պատ
մագիտական հայեցակարգի և պատմության բուն իսկության ու նախընտրել ի գոյու
թյան խնդրակարգի նկատմամբ իմ հոգևոր հետաքրքրության, գիտական որոնումնե
րի և ուսումնասիրության ողջ ընթացքում, միաժամանակ ու մշտապես նաև ուղեկոչել
Եկեղեցում ծառայության հետ մեկտեղ որպես ստեղծագործական հոգևոր ու մտավոր
կարողությունները ներդնելու աշխատավայր սիրել ու տեսանել Մատենադարանը։
Իմ երախտագիտությունն ու խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում իմ ընկեր
ու բարեկամ` Գուրգեն Գասպարյանին, ում անմիջական միջնորդությամբ իմ կյանքի
դժվարին մի պահի աշխատանքի անցնելով Մատենադարանում` հնարավորություն
ընձեռնվեց առավելաչափ ինտենսիվությամբ շարունակել Մովսես Խորենացու պատ
մագիտական ու պատմափիլ իսոփայական հայեցակարգի գիտական ուսումնասիրու
թյունը և ավարտել այն։
Իմ երախտագիտությունը, խորին հարգանքն ու շնորհակալությունն եմ հայտնում
Մատենադարանի տնօրեն` բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պ. Հրաչ յա
Թամրազ յանին, ում բարյացակամ վերաբերմունքով մշակույթի մեր միջնաբերդում
աշխատանքի ընդունվել ը և այդ պահին մեր զրույցում իր հոգևոր ու բացառիկ խոսքի`
հոգուն ու մտքին մշտական ուղեկից աջակցությունը միայն` նպաստավոր հնարավո
րություն ընձեռեցին պատմության և հերմենևտիկայի (մեկնագիտության) փոխառն
չության իմաստային տեսադաշտում հայ պատմագիտական մտքի ու կոնկրետորեն`
Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի ուսումնասիրության շարունա
կականության ու ավարտման։
Իմ խորին հարգանքն ու շնորհակալությունն եմ հայտնում գրքի ամբողջական ձե
ռագրի առաջին ընթերցող ու նաև խմբագիր` փիլ իսոփայական գիտությունների դոկ
տոր, պրոֆ. Ռոբերտ Ջիջ յանին` սիրով ու հոժարակամությամբ գրքի խմբագրության
հանձնառության ու օգտակար խորհուրդների, ինչպես նաև իր կնոջ հետ մեկտեղ` իմ
ընտանիքի նկատմամբ ծնողական սիրո, անձնվ իրության ու աջակցության համար։
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»:
Երախտագիտության և շնորհակալության խորին զգացումով` իմ հարգանքն
եմ հայտնում Վ. Բրյուսով ի անվան ԵՊԼՀ-ի Փիլ իսոփայության ամբիոնի վարիչ, փի
լիսոփայական գիտությունների թեկնածու Հակոբ Մադոյանին` իմ ընկերոջն ու
բարեկամին, իրեն ներհատուկ ու մշտակա ընկերական և բարեկամական հոգևոր
կեցողությամբ` մենագրության գրախոսությունը սիրով հանձն առնելու, ուշադիր ըն
թերցմամբ այն նաև խմբագրելու, երկի անգլերեն կարճառոտ ամփոփումի վերս
տուգման ու անհրաժեշտ ուղղումների, մտավոր ստեղծագործական կյանքին մշտա
պես աջակցության պատրաստ իր բարյացակամությամբ` գրականության հարցում
օժանդակության համար։
Շնորհակալություն եմ հայտնում Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ավագ գի
տաշխատող, փիլ իսոփայական գիտությունների դոկտոր Հակոբ Քյոսեյանին` մենա
գրության ընթերցման և բարելավմանն ուղղված իր դիտողությունների համար։
Շնորհակալություն եմ հայտնում հիշատակյալ ու նաև անվանապես չհիշատա
կյալ բոլոր անձանց, որոնք իրենց մասնակցությունն ու հոգևոր նպաստն են բերել
մենագրության կայացմանը և մաղթում ամենքին` Ս. Աստվածածնի բարեխոսու
թյամբ Աստծո օրհնություն, շնորհների առավելություն և դրանցում մնայուն հաստա
տունությամբ ու առատ պտղաբերությամբ անսայթաք վերընթացություն առ Աստ
ված ուղղված հոգևոր կյանքում, 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
համաշխարհի, լինող ու անցնող կյանքի ու
նաև մտացածին հնարավորի, որում և` մարդ
կային երևակայությամբ ու մտոք հորինյալ
«հնարավոր
աշխարհի»
հասկաց(ված)ու
թյուն ու մեկնություն, այնպես և պատմությու
նը սկզբունքորեն տեղի ունեցած ամենայնի`
աշխարհի և-կամ կյանքի «լեզուն» է, ամբող
ջական տիեզերական իրադարձության հաս
կաց(ված)ություն ու մեկնություն»։
Ռ. Ք.

1. «Նախաշավ իղում» մենագրությամբ ներկայացվող ուսումնասիրության դիտա
վորության, կերպարանումի ու կատարումի համար հիմնորոշ, անհրաժեշտ ու նախ
ընտրել ի իմաստային տեսադաշտ ընձեռելով, որպես նաև բուն ասել իքի կանխա
հասկացում ապահովող կանխասացություն, ամրագրվեց էական խորհուրդ արտա
հայտող մտքի հետևյալ բանաձևը. ամենայն գոյի որպես այդպիսին գոյության
իմաստը` իր կոչմանը համապատասխան լինելությունն է։ Պատմագիտությունը
մարդկային իրողություն է, և առաջադրված բանաձևը սկզբունքորեն վերաբերում է
նաև նրան։ Պատմագիտության որպես այդպիսին գոյության իմաստը իր կոչ
մանը համապատասխան լինելությունն է։
Սակայն, ի տարբերություն աստվածային իրողությունների ու մարդկային
իրողություններում ենթակարգված բնաշխարհի` անշունչ, բուսական ու կեն
դանական աշխարհի, որոնց գոյությունը սկզբունքորեն համապատասխան է իրենց
կոչմանը, զուտ մարդկային կյանքի եղելությունները, իմա` այս աշխարհում
մարդկային գոյությունը, որում և` արդեն նաև մարդկային ներգործությամբ կեր
Այս գլխի շարադրանքում պատմության բնության վերաբերյալ արտահայտված պատմա
տե
սա
կան, պատմաիմաստասիրական մտքի բանաձևերում ու բնորոշումներում նշանակալի չափով
արդեն նկատի են առնված կամ ուղղակիորեն օգտագործված մենագրության հետագա գլուխներում
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 քննությունում պատ
մության վերաբերյալ դիտարկումներն ու խորհրդածությունները անհնար է ու նաև ոչ-նպատակահար
մար ներկայացնել բուն ասելիքի նկատմամբ սոսկ նախապատրաստաբար և այդկերպ` անբավարար
մասնաչափությամբ:
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պացյալ բնաշխարհն ու կենսաշխարհը, գիտություններն ու կոնկրետորեն` պատմա
գիտությունը ոչ միշտ են կայացել իրենց կոչմանը համապատասխան լինելությամբ։
Հարկ է հասկանալ և որպես սկզբունք ամրագրել մտքի մի բանաձև. իր կոչմանը հա
մապատասխան գոյության դեպքում է, որ պատմագիտությունն իրենում ներկայացյալ (իր ներսում կայացյալ) ունի իր իսկությունը։ Պատմագիտության
այդկերպ իր իսկությամբ կայացածությունը պատմագիտության իսկական գո
յությունն է, և, ընդհակառակը, իր իսկությունից օտարված նրա գոյությունը
պատմագիտության անիսկական գոյությունն է։ Եվ նրա անիսկական գոյության
բոլոր դեպքերում միշտ կարել ի է նկատել, որ կյանքի կազմակերպման սկզբունքնե
րի հետագա նշանակալ ի փոփոխման պարագայում նախկինի համեմատ փոխվում են
նաև պատմագիտությանն առաջադրված խնդիրները, ինչպես նաև դրանց ընկալում
ները։
2. Պատմությունն ուսումնասիրում է մարդկային կյանքի եղելություննե
րը, դրանց բուն իսկության գոյությունը84 և հենց իսկության ներկայությունն
է հնարավորում ու հաստատագրում մարդկության կյանքում։ Պատմության գո
յությունում անհրաժեշտորեն ու նաև նախընտրել իորեն առնչվում ենք իսկության
գոյության, կամ այլ կերպ ասած` իսկության ներկայության խնդրին։ Ինչպիսի՞ն
է «իսկության ներկայության» հիմնախնդրի դրվածքը պատմությունում։ Ինչպե՞ս է
եղելության որպիսությունը ներկայանում մարդկային անձի նկատմամբ որպես իսկու
թյուն։ Ինչպե՞ս են աստվածային ու մարդկային իրողությունները որպես իսկություն
ներկայանում ու հաստատվում մարդկային ինքնության նկատմամբ, ուստի և որպես
գոյի գոյության իսկություն` դառնում «պատմելի» և ապա` «պատմված» ու հենց
«պատմվող» ամենայն «ընթերցասէր»-ի և «ուսումնասէր»-ի։ Ինչպե՞ս է պատմությու
նը տեսանում ու սահմանադրում «իսկության ներկայության» հիմնախնդրին իր առն
չությունը, որով և` ապահովում իր որպես այդպիսին` անհրաժեշտ ու նախընտրել ի գո
յությունը։
Այս հարցերի պատասխանին է մերձեցնում ու այն բացորոշում պատմության ու
հերմենևտիկայի հարաբերակցության պարզորոշումը։ Պատմության և հերմենևտի
կայի հարաբերությունը չի ներկայանում որպես առանձին և ուրույն գիտաճյուղերի
հարաբերություն։ Հերմենևտիկայի խնդրակարգը սկզբունքորեն ներկա է պատմու
թյան մեջ։ Հասկացման ու մեկնաբանության խնդրակարգն անհրաժեշտորեն
ու հենց հիմնարար ներհյուսված է պատմության որպես այդպիսին գոյությու
Հերմենևտիկական իրադրությունում այս կարևորագույն խնդրակարգը հետազոտվել է`
Քոչարյան Ռ., «Իսկության գոյության պրոբլեմը Հ.-Գ. Գադամերի հերմենևտիկայում»` փիլիսոփայա
կան գիտությունների թեկնածուի աստիճանի հայցման ատենախոսությունում (2000թ.), որը նաև
հրատարակվել 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» հիմնախնդի
րը: Ըստ այդմ` փիլիսոփայական հերմենևտիկայի նրա ուսմունքը ներքուստ հետևողական հարցա
դրության ծավալմամբ կայանում է որպես կուռ ու ամբողջական հայեցակարգ` «իսկության գոյության
բացորոշում»:
84
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նում։ Այս իրողությունը բազմիցս նշվել է պատմաբանների` Լ. ֆոն Ռանկեի, Յ. Գ. Բ.
Դրոյզենի, Ռ. Կոլ ինգվուդի, Մ. Բլոկի ու այլոց աշխատություններում, և մանրակրկիտ
ուսումնասիրվել է նաև հերմենևտիկայի տեսաբանների` Վ. Դիլթայի, Գ. Շպետի, Հ.-Գ.
Գադամերի, Պ. Ռիկյորի կողմից։
3. Ասվածը հստակ բացորոշությամբ հասկանալու համար փորձենք տարրորոշել
պատմության գոյությունը։ Մասնագիտական գրականությունում պատմաբանների
կողմից ընդունված տեսակետ է պատմության գոյությունը ներկայացնել հիմնակա
նում որպես երեք փուլերի` պատմական նյութի հավաքման, հետազոտության ու
շարադրանքի եռամիասնություն, կամ միայն երկու փուլերի` հետազոտության ու
շարադրանքի, երկմիասնություն։ Պատմությունը սկզբունքորեն որպես այդպիսին է
կայանում, երբ դառնում է արդեն իսկ «պատմված», ուստի և իրենում «հետազոտու
թյուն» հիմնատարրի հետ համալրությամբ անհրաժեշտաբար ունի «շարադրանքի»
հիմնատարրը։ Հերմենևտիկայի խնդրակարգն անհրաժեշտորեն ու նաև նախ
ընտրելի պիտոյականությամբ ներկա է և՛ պատմիչ հեղինակի հետազոտու
թյունում, և՛ շարադրանքում, և՛ ամենայն անձանց կողմից պատմության ըն
թերցանությունում։
Հերմենևտիկայի խնդրակարգը, նախ և առաջ, ներկա է պատմաբան հեղ ինակի
հետազոտությամբ մարդկային իրողությունների իսկության, ըստ մարդկային իր
կարողության, հասկացման մեջ։ Հեղ ինակն առնչվում է եղելությունների իսկության
ներկայության խնդրին` հասկանալով ու մեկնողաբար բացորոշմամբ ամրագրելով
այն։ Պատմությունն իր հետազոտական փուլում կայանում է որպես իսկության բա
ցահայտություն ու հենց ներկայություն` հասկացման ուղիով և հենց ճշմարտո
րեն կազմակերպված հասկացման մեջ։
4. Պատմության շարադրանքում ևս առնչվում ենք իսկության ներկայության
խնդրին։ Եվ էականորեն նշանակալ ի է հասկացման ու նաև մեկնաբանության ան
հրաժեշտորեն ու հիմնակառուցվածքային ներհյուսվածության ընդգծված ամրագրու
մը պատմության` ոչ միայն «հետազոտություն», այլև «շարադրանք» կատարումի մեջ։
Քանզ ի պատմության շարադրանքը ներկայանում է որպես պատմումի յուրահատուկ
կերպով մեկնողաբար բացորոշում` հղված ընթերցող ի հասկացման կարողու
թյանն ու ձգտմանը և, ըստ էության, արդեն իսկ հասկացյալ իսկությունները հայտող
իմաստների միահյուսմամբ` «պատմության տեքստ» արարող գործունեություն։ Հե
տազոտությանը հաջորդող փուլում պատմությունը մեկնողաբար բացորոշելով` բա
նավոր հնչման և-կամ գրավոր նշանակման ամրակայությամբ շարադրում է, ինչպես
արդեն ասվեց, աշխարհի, որում և` մարդկային կյանքի, կոնկրետորեն` մարդկային
ինքնության, ընդհանուր կենսակերպի, անձնավորյալ կենսակերպի ու մշակույթի իս
կությունը հայտող` որոշ կերպով ու չափով հասկացյալ իմաստների միահյուսություն։
Պատմության շարադրանքում իրագործվում է, իսկ ավել ի ճշգրիտ` անհրաժեշտ ու
նաև նախընտրել ի պիտոյականությամբ պե՛տք է իրագործվի եղելությունների` ար
դեն հետազոտության փուլում նախապես հասկացյալ իսկությանն ադեկվատ
պատմում։ Ավել ին` շարադրանքում պատմիչ հեղ ինակն առնչվում է, պատմվող իս
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կության ադեկվատությունն անխախտ պահելու պայմանով, այդ իսկությունը մարդ
կային հասկացման կարողությանն այնկերպ ու այնչափ մեկնողաբար բացորոշմամբ
մատուցելու խնդրի հետ, որ տեքստով «ասված իսկությունը» ընթերցող ի հասկացման
ձգտմանն ու ջանքին ներկայանա նույնորոշելի ու կրկնորոշելի իր որպիսությամբ։
Պատմությունը կարող է կայանալ ըստ իր կոչման և ուրեմն` նախընտրելի
իսկությամբ միմիայն այնժամ, երբ իբրև հետազոտություն` կայանա որպես
աշխարհի, որում և` մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի, նշանա
կալի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստների ու դրանց պատճառականու
թյամբ ներկապակցված միահյուսության հասկացում և, իբրև շարադրանք,
մեկնողաբար հյուսմամբ ներկայացված բացորոշություն։ Պատմությունն իր այս
կերպ կայացմամբ` բացահայտում է հասկացման ու մեկնաբանության հիմնախնդիր
ների արմատական ու հիմնարար ներկայությունն իրենում և ուրեմն` հերմենևտի
կայի սկզբունքորեն անհրաժեշտ ու նաև նախընտրել ի մասնակցությունը «պատ
մության որպես այդպիսին գոյության իսկության բացորոշման» խնդրակարգում։
Պատմությունը որպես այդպիսին` և՛ որպես հետազոտություն, և՛ որպես շարա
դրանք, կայանում է հասկացմամբ ու մեկնությամբ իսկության ներկայություն
իրագործվելով։
5. Հերմենևտիկական խնդրակարգը ներկա է նաև պատմության ընթերցա
նությունում` «պատմության տեքստ – ընթերցող» հարաբերությունում պատմվող
իսկությունների բացահայտմանն ուղղված` «ուսումնասէր» անձանց հասկացման ու
մեկնաբանության ձգտման ու ջանքի անհրաժեշտ գործադրությամբ։ Ամենայն պատ
միչ և կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացին պատմության իր շարադրանքի դիտա
վորություն, կերպարանում ու կատարում ունի` հայտնել բովանդակ ու միահյուս այդ
իմաստը, որում և` իմաստության խորհուրդները, «ընթերցասէր»85 և «ուսումնասէր»86
ժամանակակիցներին ու սերունդներին` ի հասկացում ու իմաստացում։ Մովսես Խորե
նացին այս առնչությամբ գրում է. «Գրեմ քեզ այժմ և որ ինչ առանձին մերոյ աշխար
հիս գործք, երկրորդ առնելով գիրս, … կարգաւ, որ ինչ եղեալ աստ գործ քաջութե
ան և արութեան, իմաստից և կարգաց միոյ միոյ ի նոցանէ, որք յարքայէն Պար
սից յԱրշակայ և ի Վաղարշակայ եղբօրէ նորա, զոր մերոյ ազգիս թագաւորեցոյց…»87
(ընդգծումը` Ռ. Ք.)։ Պատմությունը որպես շարադրանք, որում և` հեղինակի կող
մից հասկացված իմաստի ու դրանում` իմաստության խորհուրդի մեկնողա
բար բացորոշմամբ իրագործված ամրագրում, հղված է ընթերցողի հասկաց
մանը։ Պատմողաբար ասվածում իրագործվում է եղելությունների իսկության ներ
կայություն ընթերցող ի հասկացման ձգտող մտքին։ Ավել ին` պատմությունը արդեն
հասկացված և-կամ խորհրդածությամբ էական նկատված իմաստները մեկնողաբար

«Իսկ դու, ո՛վ ուշիմ ընթերցասէրդ, հայե՛աց … և զարմացի՛ր» (Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն
Հայոց, Եր., 1991, էջ 17 (գլուխ Ե, տ. 12-14)):
85

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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բացորոշությամբ հղում է ընթերցող ի հասկացմանը, դիտավորություն և ըստ այդմ`
կերպարանում ու կատարում ունենալով` նաև կենագործել հասկացված իսկության
և իմաստության խորհուրդի ներկայության հնարավորություն ամե
նայն «ըն
թերցասէրի» և «ուսումնասէրի» ինքնության ու այլոց հետ համակեցության ներկայում
ու ապագայում։
Պատմության որպես այդպիսին գոյության մեջ քննության առնելով հասկացման
ու մեկնաբանության խնդրակարգը, առավել դյուրին է այն նկատել պատմիչի հետա
զոտության ու շարադրման պարագայում, քանզ ի «պատմություն-ընթերցող» իրա
դրությունում համարվում է, որ պատմությունը իր պատմվածության եղելության փաս
տով արդեն իսկ կայացել է իր որպես այդպիսին (որպես հենց պատմություն) գոյու
թյունում, ուստի ընթերցման հարաբերությունում հասկացման ու մեկնաբանության
խնդիրը անմիջականորեն չի վերաբերում պատմության բուն գոյության խնդրին։
Սակայն, ընդհանրապես` պատմության և կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու
հայոց պատմության գոյությունն ինքնանպատակ չէ, այլ` իրենում բովանդա
կյալ ասելիքով հղված է ընթերցողին88։ Պատմությունը հասկանալով ու իր պատ
մամբ` մեկնողաբար բացորոշելով իսկություն, ըստ էության, պատմում է իմաստու
թյուն, որով և իմաստության կոչում ընթերցող ու հասկացման ձգտող` «ուսումնասէր»
ամենայն անձանց ինքնությունն ու կենսակերպը։ Պատմության (և կոնկրետորեն
հայոց պատմության) որպես այդպիսին գոյությունը կոչված է մարդու (և մաս
նավորաբար` հայի) ինքնահասկացմանը` նրա ինքնությանն առնչվող ամենայ
նի, իմա` աստվածային ու մարդկային իրողությունների, կյանքում եղելումի
իսկության և հենց այդ առնչության բուն նշանակության հասկացմամբ ու մեկ
նողաբար բացորոշմամբ։
Նկատի ունենալով պատմության ու հերմենևտիկայի այսկերպ հարաբերակցու
թյունը, այն է` հերմենևտիկայի խնդրակարգի ներհյուսվածությունը պատմությու
նում, կարել ի է արձանագրել, որ պատմությունը գիտություն է` աշխարհի, որում
և` կյանքի, կոնկրետորեն` մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու մշակույ
թի նախկին` ընդհուպ մինչև ներկան «ի՞նչ» ու «ինչպե՞ս» եղելումի իսկությունը
հայտող իմաստի, որում և` իմաստության խորհուրդի, հասկացման ու մեկնո
ղաբար բացորոշման դիտավորությամբ, կերպարանմամբ ու կատարումով։
6. Մտորումների ընթացքի մեկ այլ ուղիով, մասամբ` վերոասացյալ ին հարազատ
խորհուրդով և մասամբ` զանազանվող դիտավորությամբ ու կատարումով, պատմու
թյունն իր գոյությունում հենց որպես գիտություն կայացնող իմաստի բացահայտման
համար հերմենևտիկայի կենտրոնական նշանակալ իությունն է մտքին տեսադրում
նաև Գուստավ Շպետը։ Նա պատմական հետազոտության մեթոդիկաների հեղ ինակ
ների շարքում անվանելով Յ. Գ. Բ. Դրոյզենին, Է. Բեռնհեյմին, Է. Մեյստերին, Շ. Սենյո
բոսին, պատմության որպես այդպիսին կայացման խնդրակարգի վերաբերյալ նրանց
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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հայացքների համար հիմնականում որպես ընդհանուր է տեսնում, փոքր-ինչ տար
բերություններով հանդերձ, պատմության որպես այդպիսին կայացման բովանդակ
գործընթացի եռաստիճան բաժանումը` «պատմական նյութի հավաքման` էվրիստի
կական փուլ ը, ստեղծագործական մշակման` քննական փուլ ը, և շարադրանքի` մեկ
նաբանության փուլը» (ընդգծումները` Ռ. Ք.)89։ Ինչպես և պարզորոշվեց վերոասա
ցյալ ից, կարել ի է համաձայնվել Շպետի հետ և մենագրության ու նաև կոնկրետորեն
այս ենթավերնագրի խնդրո «բանին»` պատմությունը որպես գիտություն կայացնող
հիմնական գործոն հանդիսացող` պատմության ու հերմենևտիկայի փոխառնչության
բացահայտման խնդրին հետամուտ, պատմության բովանդակ խնդրակարգը տե
սանել որպես երկմիասնություն միմյանցից տարբերակվող երկու հիմնախնդիրների`
պատմական հետազոտության և պատմության շարադրանքի։ «Որպես կանոն,
հարկ է միշտ տարբերություն նկատել ճշմարտությունների հետազոտության ու հայտ
նաբերման և հայտնի դարձած ճշմարտությունների հաղորդման, ապացույցի, հիմ
նավորման միջև»90։ Նրա տեսակետի համաձայն, պատմական գիտությունում բուն
հետազոտությունն ու պատմական ճշմարտությունների հայտնաբերումն առնչվում
են պատմական ճշմարտության բացահայտման էվրիստիկական ուղիների խնդրա
կարգին, որում նշանակալ ի չափով ներկա են հոգեբանական երևույթներ։ Իսկ ար
դեն հայտնաբերված այդ ճշմարտությունների հաղորդումը, ապացույցն ու հիմնավո
րումը` բոլոր այդ բաղադրատարրերի միասնությամբ, հենց այն է, ինչը և կայացնում
է պատմության գիտականությունն ու հենց գիտական մեթոդաբանությունը։
Ըստ նրա, հարկավոր է չշփոթել մարդկային մտքի պատմությունը գիտության պատ
մության հետ, հետազոտության գործընթացը գիտական հայեցակարգի կառուցման
գործընթացի հետ91։
Ըստ Գ. Շպետի, «ինչպես որոնել ճշմարտությունը` մի հարց է, ինչպես նկա
րագրել հայտնաբերված ճշմարտությունը (ընդգծումները` Ռ. Ք)` մեկ այլ հարց։
Հետազոտող ի ստեղծագործությունը, նրա «հոգեբանությունը» նյութ է առաջին հար
ցին պատասխանելու համար, իսկ երկրորդ հարցը լուծվում է մեկ այլ ոլորտում։ Ճշ
մարտության էվրիստիկական ուղիները ինքնըստինքյան սկզբունքորեն չեն երաշխա
վորում ո՛չ ճշմարտությունն ինքնին, ո՛չ նրա մեթոդաբանական համաձայնեցվածու
թյունը գիտության ընդհանուր բովանդակությանը։ Ուստի եթե անգամ ճիշտ լինի, որ
գիտական հետազոտության հնարների պարզաբանման համար պետք է օգտվել այն
նյութով, որն ընձեռում է հետազոտության և հետազոտողների հոգեբանությունը, այս
տեղ ից ոչ մի կերպ չի կարել ի անել հետևություն, որ և գիտական մեթոդաբանությունը
ձեռք կբերի նյութ այդ նույն աղբյուրից»92։

Шпет Г. Г., История как предмет логики – Историко-философский ежегодник 1988, М., 1988, с.
311-312.
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Սակայն այս առնչությամբ, ըստ իս, հարկ է նկատել, որ գիտական մեթոդն, ըստ
էության, իսկության որոնման ու բացահայտման ուղին է և որպես այդպիսին`
իրագործում է իսկությանն ուղղորդված ու հետևողական հարցադրության
հաջորդականությամբ կայացող որոնում ու բացահայտություն։ Իսկության որո
նումն ու բացահայտությունը, այսպիսով, ներկայանում է որպես գիտական մեթոդի
անմիջական խնդիր-անել իք։ Իսկ մեթոդաբանությունը իսկության բացահայտմանն
ուղղորդող ու ապահովող հարց-ու-պատասխանային այդ ուղին հասկացող խորհր
դածությունն ու տեսությունն է։ Ուրեմն, ինչպե՞ս հասկանալ Շպետի միտքը, թե գիտա
կան մեթոդաբանությունը առավելապես պատմության շարադրանքի մեջ է գտնում իր
խնդրո կատարումը։
Իսկության, որով և` իմաստության, հասկացման ու մեկնաբանության, այլ` ոչ շտա
պով այլ ի քննադատության ու իրենը հաստատել ձգտող հոգին ու գիտական միտ
քը, ըստ իս, հնարավորություն ունի նկատել, որ Շպետի այս բացահայտության մեջ
սկզբունքային ասելիքն այն չէ, թե` ժխտվում է պատմական ճշմարտության որոնման,
հետազոտության ու բացահայտման ուղին պատմության գիտական մեթոդաբանու
թյան շրջանակում ներառնվածությամբ հասկանալ ը։ Անշուշտ, պատմական ճշմարտու
թյան որոնման ուղին կարել ի է և հարկ է հասկանալ մեթոդաբանության խնդրակար
գում իր ընդգրկվածությամբ։ Շպետի ընդվզումը և բուն ասելիքն այլ է։ Նա սկզբուն
քորեն դեմ է, և նրան ընդունել ի չէ պատմական ճշմարտության որոնումի, հետազո
տության ու բացահայտության տեղարկումն ու դիտարկումը պատմության բովանդա
կությանն ու պատմվող ճշմարտությանը պատմաբանի հարաբերության շրջանակում,
ըստ էության, պատմաբանի ստեղծագործական հոգեբանության ֆենոմենի ու խնդրա
կարգի մեջ և այդկերպ` գիտական մեթոդաբանության հոգեբանականացումը։
Ըստ Գ. Շպետի, «պատմությունը գիտական է ոչ թե նախապատրաստող հետա
զոտությունների, այլ` այն բանի շնորհիվ, որը և իրագործում է գիտության իդեան»93
և որպես այդպիսին նա տեսնում է պատմության շարադրանքը։ Շպետն իր անհա
մաձայնությունն է հայտնում Յ. Դրոյզենի, Է. Բեռնհեյմի, Է. Մեյստերի, Շ. Սենյոբոսի
համար ընդհանուր այն տեսակետի հետ, ըստ որի` մտքի ընդհանուր կարգավո
րությունը` տրամաբանությունը, որ և իրագործում է պատմական ճանաչողությունն
ու կայացնում պատմությունը որպես գիտություն, առաջնային ու հիմնարար կերպով
ներկայավորվում է հենց երկրորդ` քննական փուլում` ի գործ պատմության կենա
գործվող տեխնիկական հնարքներում և հոգեբանական առանձնահատկություննե
րում։ «Պատմության գործի» այդկերպ եռաստիճան բաժանման մեջ, ըստ նրա, պատ
մության կայացումն ավարտումի հասցնող ը հենց երրորդ` շարադրանքի, որում և`
մեկնաբանության, փուլն է, որ և կայացնում է պատմությունը որպես գիտություն։
Ըստ նրա, պատմությունը որպես գիտություն է կայացնում պատմության շարա
դրանքը, որում և իրագործվում է հասկացվածի մեկնաբանությունը։ Ինչո՞ւ։ Քանզ ի
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հենց այդ շարադրանքում է կենագործվում բառային արտահայտություն ստացած
մտքի ընդհանուր կարգավորությունը, որ և` գիտության հասկացության ճշգրիտ
տեղն ու նշանակությունն է94։ Եվ ըստ Շպետի, տրամաբանությունն իր ուսումնասի
րության առարկա դիտելով պատմությունը, ճշմարտորեն որպես հենց այդ առարկա
յական տիրույթ պետք է տեսնի պատմության շարադրանքում կենագործյալ և պատ
մությունը որպես գիտություն կայացնող` «մտքի ընդհանուր կարգավորությունը»։ Այս
առնչությամբ ևս նկատենք, որ նպատակ ունենալով տրամաբանության հարցեր քննել
պատմության խնդրակարգի առնչությամբ, բնականաբար, Շպետը պետք է որպես
ուսումնասիրության առարկայի ճշմարիտ տեղ ու նշանակություն տեսաներ ու ամրա
գրեր ոչ թե պատմության հետազոտությունում, այլ` հենց պատմության շարա
դրանքում, այսինքն` պատմության գոյության արդեն բառային ու կապակցված լեզ
վական արտահայտություն ստացած մոդուսում։
Ըստ իս, Գ. Շպետի այսկերպ մտորումներում կարելի է նաև որպես ասված տեսա
նել այն, որ պատմությունը նախ` պատմական ճշմարտությունների հետազոտության`
հայտնաբերման ու հենց հասկացման, և ապա` պատմողաբար շարադրանքի, որում
իսկ հասկացվածի մեկնաբանության երկմիասնություն է։ Պատմության որպես այդ
պիսին գոյությունը, կամ արտահայտվելով Մարկ Բլոկի հասկացությամբ` «պատմու
թյան գործը», ներկայանում է հետազոտության ու շարադրանքի իր հիմնատարրերով
միահյուս` բովանդակ ու մեկ-միասնական խնդրակարգով։ Եվ հասկացման ու մեկնա
բանության խնդրակարգի սկզբունքային ներկայությունը «պատմության գործում»,
ըստ էության, բացահայտում է պատմությունը որպես այդպիսին կայացնող` հետա
զոտական և շարադրական մտորումների երկու այդ փուլերում ու հենց ուղղություն
ներում հերմենևտիկայի կենտրոնական նշանակությունը95։ Պատմությունը, գրում
է Գ. Շպետը, «սկսում է այն պնդումից, որ այն, ինչ իրեն տրված է, միայն նշան է։
Այդ նշանի բացահայտումը նրա միակ խնդիրն է։ Փաստաթղթերն ու հուշարձաններն
իսկը նշան են, որ պահանջում են հասկանալ որոշ գործողություններ, որոնք հենց
իրենք նշաններ են, որ ծածկում են պատմությամբ շարժվող որոշ գործոններ` իմանա
լի նույնպես հասկացման միջոցով։ …Պատմությունն էությամբ ոչ տեխնիկական, այլ`
հերմենևտիկական գիտություն է»96։
7. Պատմության որպես այդպիսին գոյությանը անհրաժեշտ ու նախընտ
րելի պիտոյականությամբ ներհատուկ է հերմենևտիկական կառուցվածք։
Պատմությունն անհրաժեշտ ու նախընտրելի պիտոյականությամբ իրենում
ներհյուսված ունի հասկացման ու մեկնաբանության հերմենևտիկական բո
վանդակային խնդրակարգն ու կատարումը։ Հասկացումն ու մեկնորոշումն իր
մեկ-միասնականությամբ` մարդկային բանական հոգու տեսական զորության կա
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տարումն է` աստվածային ու մարդկային իրողությունների իսկությանն ադեկվատու
թյամբ կատարելագործված ներքին ու արտաքին մտակերպություն, որ և անհրաժեշտ
ու նախընտրել ի պիտոյականությամբ ներկա են մարդկային ամենայն գիտություննե
րում ու կոնկրետորեն` պատմությունում։
Ըստ Մ. Հայդեգերի, «մարդ» գոյավորի գոյությունն էապես զանազանվում է աշ
խարհում գոյություն ունեցող և աշխարհ-ամբողջությունը բաղկացնող այլ գոյավոր
ների գոյության մոդուսից։ Մարդու գոյությունը, ըստ էության, աշխարհում յուրով ի
ներկայող և իր այդ յուրահատուկ ներկայությամբ` համայն աշխարհն իր բոլոր գոյե
րով հանդերձ իր նկատմամբ ներկայավորող գոյի գոյություն է։ Մարդու յուրահա
տուկ այդ «ներկայությունը հասկանում է ինչ-որ կերպ և ինչ-որ բացերևությամբ իր
գոյությունում։ Այդ գոյավորին (մարդուն) բնորոշ է, որ նրա գոյությամբ և նրա միջո
ցով գոյությունը նրան բացված է։ Գոյության հասկացվածությունն ինքը հենց
(մարդկային) ներկայության գոյութենական յուրորոշությունն է։ Ներկայու
թյան գոյական (օնտիկ) առանձնահատկությունն այն է, որ այն գոյում է գոյաբանորեն
(ընդգծումները` Ռ. Ք.)»97։ Ըստ Մ. Հայդեգերի բնորոշման, մարդու գոյությունն աշխար
հում սկզբունքորեն ներկայանում է որպես «հասկացող» ներկայություն կամ կեցողու
թյուն (Dasein)98։ Այդ կնշանակի, որ հասկացումը և հենց մարդու ձգտումն ու սերը
հասկացման` էացնում (կայացնում) ու կատարելագործում են մարդկային ինք
նությունն ու կեցողությունը որպես այդպիսին` նրա ինքնության ու աշխար
հում-կեցողության սկզբունքային կոչմանը համապատասխան։
Ըստ Վ. Դիլթայի, մարդկային գոյությունն իրենում ընդգրկող «կյանքին» հատուկ
է հերմենևտիկական կառուցվածք և հենց «հասկացման» տեսական ճանաչողական
մոդուսով է մարդը «ոգու մասին գիտություններում» ուսումնասիրում «մարդկային
կյանքի իրողությունները»` ի տարբերություն «բնության» նկատմամբ բնագիտությա
նը ներհատուկ «բացատրության» տեսական ճանաչողական մոդուսի, և հումանի
տար իրողությունների ողջ ընդգրկումի նկատմամբ ադեկվատ և ունիվերսալ
բացություն ու մեթոդ է հասկացումը 99։
Իսկ ըստ Մ. Հայդեգերի, սկզբունքորեն «հասկացող» կեցողություն է ներկա
յանում «աշխարհում-մարդու գոյությունը», և ամենայն իրողությունների ունի
վերսումի նկատմամբ «աշխարհում-մարդու կեցողությանը» սկզբունքորեն
ներհատուկ բացություն ու ամենայնը մարդկային կեցողությանը ներկայավո
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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 հերմենևտիկան, «ԳԱԹ», Եր., 2006, էջ 65):
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րելու ամբողջական կարողություն է հասկացումը` այդկերպ ու չափ առավելա
գույն իր ունիվերսալությամբ։
Ահավասիկ, ըստ Վ. Դիլթայի, «հումանիտար իրողությունները» կամ «մարդկային
կյանքի իրողությունները» ապրմամբ և-կամ վերապրմամբ, իսկ ըստ Մ. Հայդեգերի,
նույնիսկ ավել ին` արդեն «ամենայն իրողությունները» մարդկային կեցողությանը ներ
հատուկ տեսական բացության ու ամբողջական կարողության կատարումով ներկա
յավորող հասկացումը, թեկուզ և այդ ուսմունքներում հայտորոշվելով ոչ նույնաչափ
ունիվերսալությամբ, գործում-հյուսում և այդկերպ` հիմնում ու իմանալ ի է դարձնում
միևնույնը, այն է` իրողությունների փոքր-ինչ նվազ կամ առավելագույն ընդգրկումի
նկատմամբ մարդու գոյակցության հերմենևտիկական կառուցվածքը։ Ըստ այդ եր
կու հայեցակարգերի, «կյանքը` ապրմամբ» կամ «աշխարհում-մարդու գոյությունը»
իրենց հերմենևտիկական կառուցվածքով և հենց հասկացմամբ` իրենց իսկությունն
են ներկայավորում մարդուն։
Կյանքի հերմենևտիկական կառուցվածքով (Վ. Դիլթայ) կամ «աշխարհում-մարդու
գոյության» հերմենևտիկական կառուցվածքով (Մ. Հայդեգեր), ահավասիկ, և պատ
մությունն է իր տեսա-ճանաչողական գործունեությունը կատարումի բերում նույն
այդ հերմենևտիկական կառուցվածքով` մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույ
թի բազմաբովանդակ եղելության իսկությունը հասկացմամբ ու մեկնությամբ բացո
րոշելով։ Եվ պատմության գոյության իմաստի առումով, ըստ իս, կարել ի է ասել, որ
պատմությունն առավել, քան որևէ այլ մտավոր գործունեություն և-կամ գիտություն,
մարդկային հոգու էական ձգտումն է հասկացման, որով և պայմանավորված է
պատմության սկզբունքորեն անհրաժեշտ ու նաև նախընտրելի ներկայությու
նը ամենայն գիտություններում, արվեստներում, մասնագիտական ու այլ ևս
հնարավոր գործունեության տեսակներում։ Այս առնչությամբ հիշենք նաև հայտ
նի միջնադարագետ ու պատմության տեսաբան` Մարկ Բլոկի բնորոշումը, ըստ որի`
«պատմությունը ձգտումն է առավել լավ հասկացման»100։ Ըստ նրա, պատմությու
նը գիտությունների շարքում իրավասու իր գոյությունն է հաստատում լոկ այնժամ ու
այնչափ, որչափ երևույթների ու իրադարձությունների պարզ, նաև անկապակցված
ու անսահման թվարկումի փոխարեն ընձեռում է որևէ բանական դասակարգում և
դրանք դարձնում առավել հասկանալի101։
Իսկ ինչպե՞ս կարող է հնարավոր դառնալ պատմության համար` տալ որևէ բանա
կան դասակարգում և դարձնել պատմվողն առավել հասկանալ ի «ուսումնասէր» ըն
թերցող ին։ Պատմության ճշմարտորեն գիտական կոչումը և հենց կատարումը կարող է
իսկություն դառնալ, ուստի և Մ. Բլոկի միտքը ներկայանալ որպես պատմության նախ
ընտրել ի գոյության իսկության բացահայտում, եթե պատմությունն իր գոյության նախ`
հետազոտության փուլում հենց ինքն է հասկանում իր առարկան ու դրա հետ իր
անել իքը և այդկերպ ինքնահասկացող տեսությամբ` կոնկրետորեն հասկանում
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 9-10:
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է արդեն«խնդրո նյութն ու բանը»` մարդկային ինքության, կյանքի ու մշակույթի նշա
նակալ ի իրողությունների իսկությունը և ապա` իր շարադրանքում կապակցված ու
հենց պատճառների բացահայտությամբ այդ իսկությունն է մեկնողաբար ներկայաց
նում ընթերցող ի հասկացման ձգտմանն ու կարողությանը։ Իսկ մարդկային բանա
կան հոգուն սկզբունքորեն բնորոշ է ձգտում և հենց սեր` հասկանալ աստվա
ծային ու մարդկային իրողությունների իսկությունը, ըստ մարդկային կարո
ղության, և այդ իսկությանը հաղորդ ու ընկալ լինելու սկզբունքային հնարա
վորությամբ, կոչմամբ ու նախընտրելիությամբ` ինքնահասկանալ մարդկային
ինքնության եղելումը, իր անելիքն ու նախընտրելի առինքնությունը։
8. Ընդհանրապես` պատմագիտությանը ներհատուկ է և կոնկրետորեն` Մովսես
Խորենացու պատմությունում հստակամտորեն ընդգծվածությամբ ներկա է պատմու
թյան ինքնահասկացման, որում և` իր իսկ բնության հասկացման կարիք ու դիտավո
րություն։ Ըստ նրա, պատմությունը կարիք ու դիտավորություն ունի հասկանալ
ու մեկնորոշել իր բնությունը և իր բնությանն ադեկվատությամբ` որպես այդ
պիսին գոյությունը, որում և` իր գոյության ոչ միայն անհրաժեշտ կերպը, այլև
կատարելագործման և հենց նախընտրելի գոյության հնարավորությունները։
Արդ` ինչպիսի՞ն է պատմության բնությունը։ Ինչպես և մենագրության մեջ «Պատ
մության գոյության» ենթավերնագրի շարադրանքում կներկայացվ ի առավելաչափ
բացորոշությամբ, ընդհանրապես` պատմությունը և կոնկրետորեն` Մովսես Խորենա
ցու հայոց պատմությունը գործ ունի նախկինում տեղ ի ունեցած դեպքերի, իրադար
ձությունների ու գործերի հետ և վերաբերում է աշխարհի ու կյանքի եղելությանը, սա
կայն նրա բնությունը էապես տարբեր է իրեղենի ու մարմնեղենի բնությունից։ Պատ
մության բնությունը իրեղեն և-կամ մարմնեղեն չէ, նույնական չէ իրադարձությունների
ու գործերի` ըստ ինքյան լինելությանը։ Իրադարձությունների ու գործերի գոյության
կերպը էապես տարբեր է պատմության գոյության կերպից։ Աշխարհի ու կյանքի իրո
ղությունները` անցքերը, նույնն է թե` պատահարները, դեպքերը կամ իրադարձու
թյունները տեղ ի են ունենում ժամանակի ընթացքում և հենց ներկայում։ Մարդկային
իրողությունների ամենայն կոնկրետ իրադարձություններն ու գործերը տեղ ի են ունե
նում իրենց ներկայում, ապա նաև անհետանում և որպես կոնկրետ հենց այդպիսի
դեպք` «մնում» իրենց ներ
կա
յում։ Կյան
քի «իրաց և գոր
ծոց» նյու
թե
ղեն բնու
թյա
նը
հատուկ է լինել ու մնալ իր «տեղ ի ունենալու» ժամանակում` «նախկինում»։ Ներկայի
դեպքերը դառնալով նախկին և իրենց առնչվածությունը պատմությանը իմանալ տա
լով որպես նախկինում տեղ ի ունեցած «իրք և գործք», ամենևին էլ չեն փոխանցվում
ներկային ու ապագային իրենց կոնկրետ ու որոշակի դեպքային կամ իրադարձային
գոյության իմաստա-նյութեղեն բնության նույնությամբ։
Ժամանակի հարահոսությունը և իրադարձություններում նյութեղենի ու մարմնե
ղենի բնության ենթակայությունը ժամանակի հոսքին, ըստ էության, նրա բնությանը
նույնակարգ լինելության, այսինքն` հարահոսության, փոփոխունության և անցող ի
կության մեջ է տեսանել տալ իս աշխարհի ու կյանքի իրադարձությունների գոյությու
նը։ Դեպքերը, իրադարձությունները, ըստ իրենց բնության գոյության, լինում են ժա
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մանակի հոսքին իրենց ենթակայությամբ և որպես այդպիսին` անհետանում են։ Իսկ
պատմության գոյությունը, ընդհակառակը, ժամանակի հարահոս բնությանն այդ
կերպ կապանքված չէ։ Պատմությունն ըստ իր բնության գոյության սկզբունքային ու
հիմնարար առանձնահատկության կենագործվելով և այդկերպ նաև ժամանակի հոս
քին ենթակա չլինելով` չի անհետանում։ Պատմության` ըստ իր բնության գոյությունը
ժամանակի ֆենոմենի նկատմամբ այլ կարգի է և իրեղենի ու մարմնեղենի բնության
գոյությանը հատուկ ենթակայությամբ չէ։ Պատմությանը հատուկ չէ այն, ինչը հա
տուկ է իրեղենին ու մարմնեղենին` տեղ ի ունենալ, մնալ ու կապանքված լինել իր տե
ղի ունենալու ժամանակի մեջ։ Պատմությանը հատուկ չէ իր գոյության ամրագրված
տեղայնացումը կամ կայացածության արձանացածությունը ժամանակի` մինչ ներկան
ընթացքում, «նախկինում»։ Պատմության բնությունը հոգևոր է, և նրա գոյությունը
չի տեղակայվում ու տեղ-ա-գրվում զուտ «նախկինում»։
Պատմությունն իր պատմումն ի կատար ածելով այնպես, որ նրանում իրագործվ ի
կյանքի «իրաց և գործոց» որպիսության` «ինչ», «ինչպիսի ինչ», «ինչ պատճառով, ին
չի համար» և «ինչպես» գոյության բացահայտություն, ըստ էության, կայանում է որ
պես ամենայն եղելության, այսինքն` իրենց ժամանակում և տեղում ըստ ինքյան գո
յության իսկության բացահայտման պատմություն, ըստ մարդկային կարողության։
Վերոասացյալ ը կարել ի է ամրագրել որպես մտքի ստույգ բանաձև. Պատմությունը
կյանքի «իրաց և գործոց» որպիսության բացահայտություն է և որպես այդպի
սին` ամենայն այդ եղելությունների` իրենց ժամանակում և տեղում ըստ ին
քյան գոյության իսկության, ըստ մարդկային կարողության, բացահայտման
պատմություն։ Եվ հենց այդ բնույթի բացահայտությունն է անվանվում ճշմարիտ և
ուղիղ իմաստ, որ և ներկայանում է որպես հենց այդ իրերի ու գործերի հասկացում
ու մեկնություն։ Պատմությունը որպես այդպիսին իր գոյությամբ, այսինքն` իր
բնությանը համապատասխան գոյությամբ, մեկնողական է։
9. Պատմության ու հերմենևտիկայի փոխհարաբերակցության, ինչպես նաև ընդ
հանրապես` պատմության և կոնկրետորեն` հենց Մովսես Խորենացու պատմագիտա
կան հայեցակարգի իսկության հասկացման ու մեկնորոշման համար մենագրու
թյունում նշանակալ ի չափով հիշատակվող Պ. Ռիկյորի «տեքստի ֆենոմենոլոգիական
հերմենևտիկայի» հայեցակարգից` աստ անհրաժեշտ ու հենց նախընտրել ի է անդրա
դառնալ տեքստի ու բանախոսության (դիսկուրսի), թեև միմյանցից տրամագծորեն
տարբերվող, այնուամենայնիվ, ոչ սկզբունքորեն հակադիր, այլ` փոխլրացնող առանձ
նահատկություններ բացորոշող նրա տեսությանը102։ Այս երկում իրականացվող հե
տազոտության մտքի հետագա ընթացքի համար էականորեն նշանակալ ի է նկատի
ունենալ Պ. Ռիկյորի միտքն առ այն, թե` բանախոսությունը երկբևեռ` իրադարձության
և նշանակության միասնություն ներկայացող գոյացություն է։ «Բանախոսությունը տե

Այդ տեսության մասին մանրամասն տե՛ս Քոչարյան Ռ., Բանախոսության և տեքստի առանձնա
հատկությունները Պ. Ռիկյորի «տեքստի ֆենոմենոլոգիական հերմենևտիկայի» հայե
ցա
կարգում –
Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր, Եվրոպրինտ, Եր., 2013, էջ 193-197:
102
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ղի է ունենում որպես իրադարձություն և հասկացվում որպես նշանակություն»103։ Ըստ
նրա, «տեքստում արձանագրվում է ոչ թե բանախոսություն-իրադարձությունը, այլ`
բանախոսություն-նշանակությունը»104։
Ռիկյորի

այս

մտքում

բանախոսություն-իրադարձության

առնչությամբ

աս

վածը կարել ի է կիրառել աշխարհի, որում և` կյանքի, ամենայն իրադարձության
նկատմամբ։ 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, ըստ էության, ասվում է աշխարհից` հաս
կաց
մամբ առ իմաստ ու իմաս
տու
թյուն վերընթացության մասին` ի կատարում
հասկացյալ այդ իմաստն ու իմաստությունն իրենում բովանդակող գրության հյուս
ման-գործման։ Այսկերպ վերաիմաստավորելով Պ. Ռիկյորի միտքը` կիրառենք այն
պատմական բանախոսության ու պատմական տեքստի նկատմամբ։
Հայտնի է, որ պատմությունը գոյություն ունի որպես պատմասացություն և
պատմագրություն, կամ այլ կերպ ասած` որպես բանավոր և գրավոր պատմասա
ցություն։ Իսկ պատմասացությունը հենց պատմական բանախոսությունն է։ Պատ
մասացությունը, որը բանախոսություն է, տեղ ի ունենալով որպես իրադարձություն,
որպես այդպիսին իր գոյությունում ժամանակի հոսքին ենթակայությամբ, թվում է
թե` տեղակայել ի ու տեղագրել ի է զուտ «նախկինում» և իրադարձային իր բնությամբ
իսկ` անհետանալ ի է։ Սակայն, ինչպես և նկատել ի է Պ. Ռիկյորի մտքից, պատմասա
ցությունը որպես այդպիսին գոյություն ունի իր բնության ոչ միայն «իրադարձային»,
այլև «նշանակության» անհրաժեշտ բաղադրիչով, որը և միմիայն դարձնում է այն որ
պես որոշակիորեն հենց այդպիսի պատմական բանախոսության իրադարձություն։
Նույնիսկ պատմական բանախոսության որպես այդպիսին գոյությունը հնարավոր չէ
հանգեցնել սոսկականորեն իրադարձային բնության գոյության կարգին և քննության
առնել ու հասկանալ որպես այդպիսին իր նույնությամբ միմիայն իրեղենի ու մարմնե
ղենի բնության գոյության կարգում։
Ռիկյորի վերոբերյալ միտքը կիրառելով կոնկրետորեն պատմության խնդրակարգի
նկատմամբ, առավել մանրամասնությամբ և մեկնողաբար բացորոշմամբ կարող ենք
ասել, որ հասկացվում, գրի առնվում ու պատմվում են ոչ թե իրադարձություն
ներն ու գործերը, որոնք իրենց նյութեղեն և-կամ մարմնավոր գոյության կեր
պում ժամանակահոս ու անցավոր են, այլ` դրանց նշանակությունները և-կամ
իմաստները, որոնք իրենց հոգևոր բնության գոյության կերպում սկզբունքո
րեն անժամանակ ու մնայուն են։ Այսպիսով, պատմագրության մեջ արձանագրվում
է ոչ թե պատմասացություն-իրադարձությունը, պատահարը, որը վերաբերում է «այս
Տե՛ս Ricoeur P., The hermeneutical function of distanciation – Ricoeur P., Hermeneutics and the
human Sciences, 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.
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աշխարհի» բոլոր գոյավորների ու իրադարձությունների շարքի մեջ նույնանմանու
թյամբ նրա տեղ ի ունենալու կերպին, այլ` արձանագրվում է պատմասացություն-նշա
նակությունը, որում ի հայտ է պատմվող իրադարձության` իրի կամ գործի, որպիսու
թյունը և-կամ իսկությունը որպես իմաստ։ Պատմությունն, արդարև, ունի կոչում և իր
կոչումի խնդրառությամբ` անհրաժեշտ ու նախընտրել ի պիտոյականությամբ և ուրեմն`
իմաստուն ազատությամբ` ունի դիտավորություն, կերպարանում ու կատարում` հաս
կանալ ու մեկնաբանել կյանքի նշանակալի եղելումի իսկությունն ու խորհուր
դը հայտող իմաստը։ Արդ` կարելի է ու նաև հարկ է հասկանալ և ամրագրել, որ
պատմությունը ոչ թե դեպքերի, այլ` իմաստների պատմություն է, և հենց այդպի
սին է պատմության գոյության վերաբերյալ Մովսես Խորենացու հայեցակետը105։
10. Պատմությունը ժամանակահոս աշխարհի ու մարդկային կյանքի իսկու
թյունը հայտող իմաստ է և որպես հենց իմաստ ու իմաստություն` հաղթում է
ժամանակն ու ժամանակայինը։ Արդարև, պատմությունը գործ ունի իրադարձու
թյունների ու գործերի գոյության ժամանակատեղ իության, այսինքն` մարմնատեղ իու
թյան (կամ` նյութատեղ իության) ու ժամանակայ(ի)նության հետ։ Եվ սակայն, իր իս
կական գոյության կոչմանն ու կարգին հարազատության պարագայում` պատ
մությունն անդրանցում է իրադարձությունների ու գործերի գոյության ժամա
նակատեղիությունը և հենց տարածաժամանակային կապանքվածությունը`
առ իմաստ և իմաստություն։ Նկատենք նաև, որ նույնիսկ իր անիսկական գոյու
թյան պարագայում` պատմությունն անդրանցում է կյանքի եղելումի` իրերի ու գոր
ծերի ժամանակատեղ իությունը` առ իմաստ (թյուր իմաստ) և, սակայն, ամենևին ոչ`
առ իմաստություն։ Պատմությունն իր իսկական գոյության կարգում գործառնելու պա
րագայում կյանքի նշանակալ ի եղելումի և մշակույթի իսկությունն ու խորհուրդը բա
ցահայտելով և, այդպիսով, կյանքում իրենց լինելության կոնկրետ առաջագայության
ժամանակների կապանքներից, այսինքն` սկզբունքորեն ժամանակի մեջ և ուրեմն`
ժամանակային իրենց գոյության գերությունից բաց-արձակելով, ընթերցասեր ու
իմաստության ուսումնասեր սերունդներին է հնարավորում կյանքի ու մշակույթի եղե
լումի իսկությունը հայտող իմաստի ու իմաստության ներկայություն, հնարա
վորելով նաև մարդկանց ազգերի սերունդների` իմաստությամբ միասնություն և
մարդկային սեռի ու ազգերի կյանքում անժամանակային ու անանց հոգևորությամբ
ու իմաստությամբ հավիտենություն։
11. Պատմել` չի նշանակում բոլոր այդ եղելություններն իրենց նյութեղեն և-կամ
մարմնեղեն գոյության իսկությամբ կրկին անգամ գոյացնել։ Այս աշխարհը, որում և
այս կյանքը, գոյություն ունեն որպես ժամանակի մեջ և հենց ներկայում գոյող
իրադարձություն, սակայն հասկացվում ու պատմվում է, և այդկերպ հեղ ինակի,
իսկ նորով ի ագուցմամբ` նաև ընթերցող սերունդների, ժամանակների ներկաներում
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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գոյություն է ստանում ոչ թե աշխարհի ու կյանքի նյութեղեն-մարմնեղեն` զգայարա
նոք ընկալել ի բնությունը կամ նույնիսկ մտքին այդկերպ բնությամբ միայն իմանալ ի
եղելությունը, այլ` իմաստը։ «Իսկ պատմել կյանքի եղելության որպիսությունը բացա
հայտող իմաստ, կնշանակի` հասկանալ ու նաև մեկնողաբար բացահայտել այդ
իմաստը»106։
Պատմությունն իր կոչմանը համապատասխան իսկական գոյությամբ իր
ներկայության պարագայում պատմում է բովանդակ աշխարհի (հոգևոր առու
մով` «երկնային» ու «երկրային» համաշխարհի) ու առավելապես «այս աշ
խարհի» ու մարդկային «այս կյանքի» իսկը հայտող իմաստ։ Ասվածին կարծես
հակադրվելով` կարել ի է ասել, որ իր կոչմանն անհամապատասխան և ուրեմն` անիս
կական գոյությամբ իր ներկայության պարագայում ևս պատմությունը պատմում է
իմաստ։ Հարկ է, սակայն, այս առնչությամբ նկատել, հասկանալ ու ամրագրել էական
տարբերություն։ Որևիցե եղելության` իրադարձության կամ գործի որպիսության բա
ցահայտման առնչությամբ պատմողաբար ասվածը կարող է լինել եռակի հնարավո
րությամբ` թերիմաստ, թյուրիմաստ և ճշմարիտ իմաստ, ասել է թե` բուն իսկությու
նը հայտող իմաստ։ Մարդկային կեցողությունն աշխարհում որպես այդպիսին, զուտ
իր բնության յուրահատկությամբ էացնող է հասկացման ու մեկնորոշման ձգտումն ու
ջանքը, որոնց բուն կոչումն ու սկզբունքորեն ուղղորդվածությունն է` բացահայտել իս
կությունը։
Ահավասիկ, ըստ Խորենացու, պատմությունն իր կոչմանը համապատասխան
իր իսկական գոյությամբ պատմում է (պե՛տք է պատմի) ոչ սոսկ հնարավոր ու
գուցե այլևայլ շահերով, ինքնակամությամբ, քաղաքական կամ այլ մասնավոր
և ոչ հոգևոր պրագմատիկայով կողմնորոշված ու հենց շեղ կամ այլակերպ
ված իմաստ, այլ` բուն իսկությունը հայտող ուղիղ և ստույգ իմաստ ու հենց
իմաստություն։ Այսկերպ` պատմվող այդ իմաստում ներկայացյալ և ընթերցող ի
«ուշ»-ով արթնացյալ հոգուն ու մտքին ի հայտ է կամ կարո՛ղ է ի հայտ դառնալ նախ
նյաց ու երբեմն նաև ներկա մարդկային կյանքի իմաստության առավելություն կամ
նվազություն, որ և իրագործում է Պատմահայրը։ Ըստ նրա, պատմության կոչումն
ու նախընտրելի իսկությունն է` հասկացմամբ ու մեկնողաբար բացորոշմամբ
հայտնելով նախնյաց ու երբեմն նաև հեղինակին ժամանակակից մարդկային
կյանքի ճշմարտությունն (տեսականը) ու բարին (գործնականը), ներկայու
թյան հնարավորել այն ընթերցողի հոգևոր սիրով և «ուշ»-ով արթնացյալ հո
գուն ու մտքին։ Իսկ իր կոչումից ու իսկությունից օտարացյալ և այդկերպ` իր անիս
կական գոյության կերպում պատմությունը պատմում է արդեն վերոնշյալ ինքնակամ
ու այս կյանքում ներկա, բայց և բուն մարդկային հոգուն ու կյանքի իսկությանն օտար
ու ոչ-կենարար քաղաքական կամ այլ մասնավոր շահերով ու պրագմատիկայով այլա
կերպված իմաստ և ոչ այլևս իմաստություն։
12. Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկում պատմությունը ներկա
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յանում է որպես հայոց կյանքի նշանակալի եղելումի իրադարձությունների ու
գործերի` այդ իսկ նշանակալիության բացահայտում։ Այս առնչությամբ ստույգ ու
դիպուկ է Ա. Ստեփանյանի բնորոշումը, ըստ որի` «Հեղ ինակն անցյալ ի հոսքից ընտ
րում է, որպես կանոն, նշանակալ ի իրադարձությունները»107։ Իսկ մարդկային կյան
քի եղելությունների բուն նշանակալ իությունը պատմությանը` հետազոտությանն ու
շարադրանքին և դրանցում` հասկացմանն ու մեկնորոշմանը ներկայանում է որպես
«իրաց և գործոց» իսկությունը հայտող իմաստ։ Այսպիսով, ըստ Մովսես Խորենա
ցու պատմագիտական հայեցակարգի, պատմությունը աշխարհի, որում և` այս
կյանքի, իրադարձությունների ու մարդկային գործերի իսկություն հայտող
նշանակությունների և-կամ իմաստների բացահայտություն ու միահյուսու
թյուն է։
Արդ` իսկություն հայտող այդ ի՞նչ նշանակությունների ու իմաստների միահյու
սություն է պատմությունը։ Ներածությունում այս մասին համառոտ ակնարկով ար
դեն ասվել է և հանգամանալ ից բացորոշությամբ կներկայացվ ի մենագրության մյուս
գլուխներում։ Կարևոր է հարցադրել նաև հարցի մյուս բաղադրատարրը. իսկություն
հայտող նշանակությունների ու իմաստների ինչպիսի՞ միահյուսություն է պատմու
թյունը։
Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը «բանիւ» հայտնում և մարդկային մտքի
տեսանությանը «յանդիման է կացուցանում» առնվազն «իրաց և գործոց» պատճառն
ու զորությունը, և այդ բնույթի բացահայտությունը պատմությունը սկզբունքորեն իրա
գործում է հենց հասկացմամբ և մեկնողաբար բացորոշմամբ։ Իր երկում Արամի
գործերի իսկությունը հայտող իմաստներն ի պատում հյուսելու առիթով Խորենացին
գրում է. «…զպատճառս և զզօրութիւն իրացն միայն յայտնելով, և զերկարութիւն
գործոյն համառօտ բանիւ յանդիման կացուցանելով» (ընդգծում
նե
րը` Ռ. Ք.)108։
Հակիրճ բանաձևային ամրագրությամբ կարել ի է ասել, որ ըստ Մովսես Խորենացու,
պատմությունը հասկանում ու մեկնողաբար բացորոշմամբ պատմում է իրա
դարձությունների ու գործերի, մարդկային ինքնության ու կյանքի նշանակա
լի եղելումի որակական որպիսությունը հաստող ու հայտող զորությունը և
որպես այդպիսին լինելության պատճառն ու կարգավորությունը։ Հարկ է հաս
կանալ ու ամրագրել, որ նշանակալ ի եղելումի ներքին զորության և լինելության կար
գավորության (պատճառների ու իրադարձային ողջ ընթացքի) բացահայտությամբ
կայանում են եղելումի իսկությունը հայտող նշանակությունը կամ իմաստը, որոնցով
և` հնարավորվում «իրերի ու գործերի» որպիսության ստույգ իմանալ իությունը, նույ
նորոշել իությունն ու կրկնորոշել իությունը (identification and reidentification)։ Պատ
մությունը և կոնկրետորեն հայոց պատմությունը իր կոչմանը համապատասխան` իր
իսկությունն իրենում ունեցող և ուրեմն` իսկական գոյությամբ կարող է լինել, եթե ան
հրաժեշտ ու նախընտրել ի պիտոյականությամբ կայանա որպես մարդկային և հենց
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հայ ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակալ ի եղելումի «իրերի ու գործերի» և՛
ներքին զորության, և՛ լինելության կարգավորության (պատճառների ու իրադար
ձային ողջ ընթացքի) բացահայտություն, հղված «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» սե
րունդներին` ի ներկայություն։ Ի մի բերելով` կարել ի է ասել, որ պատմությունն իրա
դարձությունների ու գործերի` իրենց սեփական ժամանակատեղային լինելության
վերաստեղծություն ու կրկնություն չէ, այլ` մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույ
թի եղելումի իսկությունը հայտող նշանակությունների և-կամ իմաստների միահյուսու
թյուն և ուրեմն` բոլոր այդ նշանակությունները և-կամ իմաստները որպես այդպիսին
գոյացնող ու կայացնող, որով և` «իրերի ու գործերի» որպիսությունն իմանալ ի ու նաև
նույնորոշել ի դառնալ ը հնարավորող ներքին զորության և լինելության կարգավո
րության (պատճառների ու իրադարձային ողջ ընթացակերպի) բացահայտություն։
Մովսես Խորենացու հայեցակարգում հայոց պատմությունը հասկացվում ու մեկ
նողաբար բացորոշմամբ ներկայանում է որպես բուն հայոց ու նաև մերձակա
կենսաշխարհի, որում և` հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակա
լի իրադարձությունների, գործերի ու նաև ի բարին նպաստավոր և-կամ ան
նպաստ կարգավորության իսկություն հայտող իմաստների` պատճառակա
նությամբ կապակցված միահյուսություն։
13. Պատմությունն իրադարձությունների ու մարդկային գործերի սոսկ մարմնա
կան և-կամ նյութական բնության եղելության` «ի՞նչ», «ինչպիսի՞ ինչ», «ինչի՞ համար»
և «ինչպե՞ս» գոյությունը նկարագրող, քանակականորեն բնութագրող ու բացորոշող
ատրիբուտները ներկայացնող և հենց այդ բնույթի իմաստները փոխկապակցվածու
թյամբ միահյուսող պատմում չէ։ Ստ. Մալխասյանցը կոնկրետորեն Մովսես Խորենա
ցու պատմության հատկություններն ու նշանակությունը բացահայտելու դիտավորու
թյամբ` գրում է. «Պատմությունը նրա համոզմունքով լոկ անցքերի դասավորություն չէ,
այլ մի գիրք, որտեղ անցքերը պետք է լուսաբանված լինեն, անձերը գնահատված, մի
գիրք, որ ընթերցող ին պետք է ուղեցույց լինի կյանքի մեջ, առաջնորդելով նրան դե
պի առաքինություն, բարեգործություն, ուսումնասիրություն և հայրենասիրություն»109։
Հայագիտության մեջ արդեն ամրագրված տեսակետ է, որ Մովսես Խորենացու ու նաև
այլ պատմագիրների երկերում պատմությունն անցյալ ի եղելությունների սոսկ փաս
տագրություն չէ110։ Ռ. Թոմսոնը նույն այս առիթով գրում է. «Հայ հեղ ինակները հա
մաձայն են, որ մատենագրությունը սոսկ իրադարձությունների պատմական գրառու
թյուն չէ, այլ` նաև առաջարկում է առավել խոր իմաստ` «խորագոյն», հատուկ ավել ի
շուտ հոգևոր, քան մարմնական իրականությանը»111։
Մալխասյանց Ստ., Ներածություն – Մովսես Խորենացի, Պատմություն Հայոց, «Հայաս
տան»
հրատ., Եր., 1968, էջ 32:
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Պատմությունը կյանքի համայն ծավալումի ու բոլորումի նշանակալ ի եղելումի`
«ի՞նչ», «ինչպիսի՞ ինչ», «ինչի՞ համար» և «ինչպե՞ս» գոյության որակական բացո
րոշություն ներկայացնող պատմում է։ Եվ ըստ Խորենացու, հասկանալ որևէ եղելու
թյուն` իրադարձություն և-կամ գործ, կնշանակի` բացահայտել եղելության բնությունը`
որակային որպիսությունը, եղելության իսկությունն իրենում և-կամ իրենով հայտող
իմաստը։ Նրա պատմագիտական հայեցակարգում` պատմել, կնշանակի` պատմել
կյանքի ու մշակույթի նշանակալի եղելումի իմաստը, ընդ որում` այն իմաստը,
որը և այդ եղելումի իսկությունն ու խորհուրդն է իրենում և-կամ իրենով բա
ցահայտում։
14. Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը հասկանալով ու պատմելով կյանքի
նշանակալ ի եղելումի որպիսությունը նույնորոշող զորությունը, պատճառն ու կարգը,
ընդսմին` դիտավորություն, կերպարանում ու կատարում ունի հասկանալ ու պատմել
հեղ ինակի տվյալ ներկայից առավել մշակութային և ուրեմն` առավել կատարելու
թյամբ բարի ու իմաստուն մարդկային ինքնության ու կյանքի հասանելու և այդկերպ`
նոր ու նորոգ ինքնաստեղծության և հոգևոր կենարարության պոտենցիա ունեցող
եղելում։ Կյանքի` նախկինից մինչ այժմ եղելումից պատմությունն այդ իսկ է տես
նում որպես հասկացման ու պատմումի արժանի իմաստ և իմաստություն։ Ահավա
սիկ, մարդկային գոյության երկուստեք` և՛ ճանաչողության, և՛ գործնական անել իքի
խնդրակարգում սկզբունքորեն անհրաժեշտ` գոյութենական ու նպատակաբանա
կան միասնական ճշմարտությունը հիմնարար է պատմության համար։ Իր գոյու
թյան ճշմարտությունը պատմությունն այդկերպ է հասկանում և՛ իր կոչմանը համա
պատասխան, այսու և` իր իսկական գոյության, և՛ նույնիսկ իր կոչմանն անհամապա
տասխան, այսու և` իր անիսկական գոյության մեջ յուրով ի ու զանազանակերպ` ուղիղ
և-կամ թյուր ու շեղ, հասկանալով ու մեկնելով իր գոյության կոչումը, իսկությունն ու
խորհուրդը, ասել է թե` իր գոյության իմաստն ու իմաստությունը։ Պատմությունը
հասկանալով ու պատմելով մարդկային ինքնության ու կյանքի առավել մշա
կութորեն նշանակալի եղելում, նաև ինքն է իսկորեն կայանում որպես մշակու
թորեն նշանակալի իրողություն և հենց իսկական մշակույթ։
Իհարկե, ամենքին է հայտնի, որ այս կամ այն մասնավոր ու կոնկրետ պատմու
թյունները և ուրեմն` պատմությունն իր եղելականության մեջ կարող է նաև այդ մաս
նավոր կոնկրետությամբ ներկայանալ որպես մշակույթի անիսկություն կամ հենց
անիսկական մշակույթ` հասկանալով ու պատմելով մարդկային իրողություններից
ոչ ամենևին իմաստունն ու քաջը, առաքինին ու մարդկանց պիտանին։ Սակայն այդ չէ
մարդկային սեռի ու ազգերի ինքնության ու կյանքի իմաստուն ու բարեկարգ կայաց
մանն օգնության կոչված պատմության «իսկը» և բուն «իմաստը» որպես այդպիսին
հաստող «հոգին» ու ճշմարտությունը։
15. Պատմության բնությունն այլ է, և պատմության իսկությունն ու խորհուրդը
մարդկային բանականությունն ուղղորդում ու կատարելագործում է առ իմաս
տություն։ Սա է պատմության գոյության հոգևոր նշանակությունը սկզբունքո
րեն նախընտրել իությամբ և այդպիսին է այն Մովսես Խորենացու պատմագիտական
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հայեցակարգում։ Պատմությունն իր գոյության հոգևոր այս բնույթով ընձեռում է հնա
րավորություն ու նպաստավորություն` մարդկային հոգու և հոգե-մարմնավոր կյանքի`
ի առաքինություն կատարելագործության։ Նրա պատմագիտական հայեցակարգում,
ըստ իս, արտահայտվում է պատմության որպես այդպիսին` անհրաժեշտ ու նախ
ընտրելի գոյության որպիսությունը, ընդ որում` հենց այն կերպում, խորությունում
ու չափում, որով և այն առավել պիտանի ու օգտակար նպաստավորություն է ընձեռում
մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի բարեկարգության ու առ Աստ
ված անսայթաք վերընթացությամբ առինքնության իղձի կատարումի համար։
Արդարև, Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկում կա պատմության
իդեա, այդ իդեայի մտահայեցում ու հենց դիտավորություն, ըստ որի` կերպարա
նումով ու կատարումով` կայանում է պատմության և կոնկրետորեն` հայոց պատմու
թյան անհրաժեշտ ու նախընտրել ի գոյությունը։ Նրա երկում ներկա է հայոց ինքնու
թյան, կյանքի ու մշակույթի նշանակալ ի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստն իրե
նում բովանդակող որոշակի պատմության իդեայի հասկացվածություն ու մեկ
նորոշում և հենց այդ իդեայի` հայոց կյանքում ներկայությանն ուղղորդված
կրթականություն։
16. Մովսես Խորենացու երկում և դրանում կերպացյալ ու բովանդակյալ պատմա
գիտական հայեցակարգում պատմությունը աշխարհի, մարդկային ինքնության,
կյանքի ու մշակույթի նշանակալի եղելումի իմաստապատում է` իրենում հաս
կացյալ ու մեկնաբանյալ և գուցե իսկ` լոկ ակնարկյալ իմաստության խորհր
դով։ Նրա պատմագիտական հայեցակարգն ուսումնասիրելով, իրոք, կարել ի է նկա
տել, որ պատմությունն իր բուն կոչմանը համապատասխանությամբ իր գոյության
կերպն է հաստում` կյանքի նախկին ու նաև շարունակական բովանդակ եղելումից
հասկանալով և իրենում ու իրենով մեկնողաբար բացորոշելով մարդ
կային ինք
նության ու կյանքի մշակութորեն նշանակալի եղելումի իսկություն հայտող
իմաստ ու իմաստության խորհուրդ։ Նրա հայեցակարգի այս առանձնահատկու
թյունից ուսանելով, ներածությունում արդեն ասվեց, որ սույն մենագրության հետազո
տական ծրագրի սկզբունքային դիտավորությունն ու «խնդրո բանն» է` հասկանալ ու
մեկնողաբար բացորոշել պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունը հայ
տող իմաստը, որում և` իմաստության խորհուրդը։
Այդ դիտավորությամբ խորհրդածության հետևողական հարցադրության համար
ինչպիսի՞ «իմաստային տեսադաշտ» («հորիզոն»` Հ.-Գ. Գադամերի հասկացությունն
է112) է բացահայտում Խորենացու հայեցակարգի առնչությամբ ամրագրված վերոբե
րյալ` «պատմության գոյությունը որպես մարդկային ինքնության ու կյանքի մշակու
թորեն նշանակալ ի եղելումի իսկություն հայտող իմաստ ու իմաստության խորհուրդ»
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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հասկացող ու մեկնողաբար բացորոշող միտքը։ Իրենում և-կամ իրենով պատմվող
«ինչ»-ի և իր պատմումի «ինչպես»-ի միահյուս այդ որակով պատմությունն, ըստ
էության, ներկայանում է մարդկային անձի ու ազգերի հոգևոր ինքնությանը`
հոգուն և հոգե-մարմնավոր կեցությանը, բարի ու կենարար իսկություն ու
խորհուրդ իրենում ունեցող որպիսությամբ։ Այդ իր հերթին կնշանակի, որ պատմու
թյունը ներկայանում է որպես կրթական։ Նրա երկում կոնկրետորեն` Տիգրանի ինք
նության ու կյանքի գործերի ամենայն որպիսությունը113 հայտնող դրվագի քննական
ուսումնասիրությամբ կարել ի է հասկանալ ու մեկնորոշել նրա պատմության բնության
մի սկզբունքային առանձնահատկություն, որ մարդկային ինքնության ու կյանքի գոր
ծերի` բարությանը, իմաստությանն ու քաջությանը և «յամենայն որ ինչ մարդկութե
ան` պիտանի»114 առաքինությանն ու բարեմասնությանն իր կրթունակությամբ`
պատմությունը ներկայանում է որպես հենց զորակից ու աջակից մշակույթ։
17. Իսկ ի՞նչ իմաստով է պատմությունը մշակույթ։ Ասվեց, որ սկզբունքորեն պատ
մությունը և կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունը, իրենում և-կամ
իրենով ընթերցող ժամանակակիցներին ու սերունդներին ներկայավորելով աշխար
հի, որում և` մարդկային ինքնության ու կյանքի և կոնկրետորեն` հենց հայոց կենսաշ
խարհի, ինքնության ու կյանքի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստն ու իմաստու
թյան խորհուրդը, հենց ինքն է ներկայանում որպես մշակույթ։ Խորենացու հայեցա
կարգում պատմության իսկությունն առավել բացորոշությամբ հասկանալու ու մեկնո
րոշելու համար հարկ է սկզբունքորեն ու նաև հենց քրիստոնեական մտքի հայեցողո
ղության ու իմաստության ուսմունքի տեսադաշտում հարցադրել, թե` ի՞նչ ասել է` մշա
կույթ։ Ի՞նչ է և ինչպիսի՞ ինչ է մշակույթը։ Ինչպե՞ս հասկանալ ու սահմանել այն։
Հարցնում ենք «ի՞նչ է» և տալիս ենք անունը` «մշակույթ»։ Անունը իրի ամենակարճ
սահմանումն է։ Իսկ «սահմանումը կարճառոտ խոսք է` իրի բնությունը բացահայ
տող»115։ Անունը ամենակարճ կերպով անվանում և այլ իրերի միջից դեռևս ամենան
վազ որոշարկմամբ բացահայտում է տվյալ իրի բնությունը։ Իսկ որպեսզ ի անհրաժեշտ
ու բավարար չափով բացահայտվ ի իրի բնությունը, պետք է բացահայտել իրի էական
հատկությունները և նշել այդ հատկությունները հայտորոշող հասկացությունները, որ և
կնշանակի` պատասխանել «ինչպիսի՞ ինչ է» հարցին։ Մշակույթը կարել ի է սահմանել`
այդ հասկացության բովանդակությունը բացորոշելով ընդգրկուն ու ամենալայն իմաստ
արտահայտող առանձնահատկությամբ։ Այդպիսի սահմանումը մշակույթի բնությունը
բացահայտում է` նկատի ունենալով մշակույթը` ամենայնն իրենում ամբարող ամբող
ջությամբ։ Մշակույթն ամենալայն ըմբռնմամբ ու ընդգրկմամբ` մարդկային մտքի, հո
գու, ձեռքի ստեղծածն է։
ա) Մշակույթը մարդկային մտա-, հոգե-, ձեռա-կերտություն է։
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Գլուխ 1. Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներկայությունը պատմությունում
Մշակույթը բնորոշելով «մարդկային» հասկացությամբ, այն սկզբունքորեն տարբերում ենք

բնաշխարհից, հայտորոշելով, որ երկիրը, երկինքը, տիեզերքը, անօրգանական, բուսական, կեն
դանական աշխարհը և հենց մարդ ը` ինչպիսին որ արարվել կամ ծնվել է, ամենևին էլ մշակույթ
չէ, և մշակույթը միայն այն է, ինչը ստեղծել է մարդ ը։ Համայն գոյը տարաբաժանելի է նաև որ
պես Աստծո կողմից ստեղծված` տիեզերքը, բնությունն ու ամենայն արարածները, և մարդ
կանց կողմից ստեղծված` ողջ կենցաղ ը և մշակույթը։ Աստծո արարչությունը ամենայն գոյն
է` երկինքն ու երկիրը, տիեզերքը, բնությունն ու ամենայն արարածք, և այն չի ըմբռնվում ու ան
վանվում որպես մշակույթ, այլ` մարդ ու կողմից ստեղծվածն է միայն հասկացվում ու անվանվում
մշակույթ։ Եվ էական է ամրագրել, որ մշակույթն իր իսկական գոյությամբ, երբ նրա խորհրդան
շական երկմիասնության կառուցվածք ունեցող գոյությունում ներկա ու պահյալ է` երևակող կամ
հայտնաբանող հնարավորությամբ հանդերձ, ամենայն գոյի իսկությունը հայտող իմաստը, գործ
վում ու կայանում է ոչ սոսկ մարդկային կարողությամբ, այլև աստվածային ներգործությամբ և
հենց աստվածային շնորհին հաղորդ ու ընկալ անձանց մտա-, հոգե- և ձեռա-կերտությամբ։
Այս սահմանման մեջ մշակույթը բնորոշելով որպես «մտակերտություն, հոգեկերտություն ու
ձեռակերտություն»` սպառիչ կերպով նշվում է մարդ ու կողմից ստեղծման ամենայն հնարավո
րությունները։ Եվ այն բնորոշելով «մտակերտություն», սկզբունքորեն նշվում է, որ մշակույթ է
մտոք ստեղծյալը, այսինքն` ամենայն գոյի` աստվածային ու մարդկային իրողություննե
րի, իսկ վերջինում երկուստեք` արտաքին աշխարհի ու մարդկային ներաշխարհի մա
սին ուղղաբանող ու խորհրդաբանորեն այլաբանող միտքը կամ տեսությունը։ Իսկ ուղ
ղաբանող և խորհրդաբանորեն այլաբանող կարող են լինել գիտությունը, ի տարբերություն որի`
առավելապես խորհրդաբանորեն այլաբանող է արվեստը։ Մասնավորապես, ողջ գեղարվես
տական գրականությունը այլաբանություն է իրականության նկատմամբ։ Գեղարվես
տական գրականությունը մտքի հնարածո ավանդություն է (предание)` իրականության
իսկությունը հայտող իմաստին ու իմաստությանը հենց խորհրդաբանորեն առնչվող ու
հայտնացուցող։ Եվ անշուշտ, ասվածը վերաբերում է ոչ միայն բանավոր ու գրավոր գեղար
վեստական գրականությանը, այլ նաև համայն արվեստին` ներկայանալով արդեն ոչ միայն
մտավոր ավանդ ություն. արվեստը հնարածո ավանդ ություն է` համայն գոյի, որում և` արտա
քին աշխարհի ու մարդկային ներաշխարհի, իսկությունը հայտող իմաստին ու իմաստությանը
խորհրդաբանորեն առնչվող ու հայտնացուցող։
Իսկ «հոգեկերտություն» ասելով` նշվում է, որ մշակույթ է ներկայանում ոչ սոսկ մտոք`
դատողական և բանորոշ որակով ու կարգով ստեղծյալ ը, այլ նաև զգացմունքային աշխարհը,
զգացակերտը։ Դեռ հարյուրամյակ առաջ կային ցեղեր, որոնցում արմատավորված չէր մար
դասիրության զգացմունքը` իր ամենացայտուն դրսևորման օրինակում` օտարի նկատմամբ
վերաբերմունքում։ Հետամնաց ու վայրենաբարո այդ ցեղերում օտարի հանդ իպել իս` առաջ
նային զգացմունքն այն էր, թե կարո՞ղ են, արդյոք, ուտել նրան։ Իսկ դրան հակառակ` դեռ հա
զարամյակներ առաջ կային ու նաև այժմ կան ազգություններ, ազգեր, ժողովուրդներ, որոնցում
օտարի նկատմամբ վերաբերմունքը ընկալվում է որպես բարձրագույն բարոյական հոգևոր ար
ժեք և լիով ին տարբեր է նրանցում օտարի նկատմամբ զգացմունքը` դրսևորվելով հարգանքով,
հյուրասիրությամբ և օգնության պատրաստակամությամբ։ Եվ հայտնի է, որ մարդ ը կրթվում ու
կատարելագործվում է ոչ սոսկ մտոք, այլ` իր հոգու ողջ կարողությամբ ու ներաշխարհով: Կրթ
վում ու կատարելագործվում է ոչ միայն մարդկային միտքը, այլև զգացմունքային կարողությունն
ու աշխարհը և, անշուշտ, նաև մարդ ու ցանկական կարողությունն ու ամենայն դրսևորումները,
միով բանիվ` հոգով ստեղծյալ և ուրեմն` հոգեկերտ ներաշխարհը։ Նկատել ի է, որ «հոգեկերտը»
սկզբունքորեն իրենում բովանդակյալ ունի ողջ «մտակերտը» ևս։ Իսկ թե ինչո՞ւ մշակույթի վե
րոբերյալ սահմանման մեջ «հոգեկերտության» հետ մեկտեղ` ասվեց նաև կոնկրետորեն «մտա
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կերտություն» և թե ինչո՞ւ անմիջապես ու միմիայն «հոգեկերտությունը» չասվեց «մտակերտու
թյան» փոխարեն, քանզ ի մտոք ստեղծյալը մարդկային ու նաև ողջ մարդկության կյանքում ունի
առանձնահատուկ, մեծաչափ ու բազմաբովանդակ իր դրսևորումը, ուստի և մշակութային հա
տուկ դաս ներկայացող իր հայտանիշի օրինականությունը (լեգիտիմությունը)։
Մշակույթը բնորոշելով «ձեռակերտություն», նշվում է ձեռոք ստեղծյալ ամենայնը։ Իսկ ձեռ
քով աննյութականին հպվել անհնար է, և ուրեմն` ձեռոք ստեղծվածը միշտ ու անհրաժեշտորեն
առնչվում է նյութեղեն սուբստրատի հետ։ Ահավասիկ, «ձեռակերտը» կամ «ձեռակերտու
թյունը» մարդկային գիտական ու արվեստավոր կարողությամբ ստեղծված` նյութեղեն
սուբստրատ ունեցող և այն իրենով կերպարանող իմաստն ու հոգևորն է` օգտակար
ու պիտանի մարդկային հոգուն, կամ մարմնին, կամ հոգու ու մարմնի միավորությամբ
հնարավոր` մարդկային ինքնության այս կյանքին։ Նյութեղեն սուբստրատ ունենալ ը իմաս
տին հնարավորում է ոչ միայն մարդ ու ներաշխարհում զուտ իր աննյութական ու հոգևոր բնու
թյանը համապատասխան գոյություն, այլև այս կյանքում գոյության և այլոց ևս ներկայության
հնարավորություն, արդեն զգայարաններով ևս ընկալել ի գոյության իր կերպում (մոդ ուսում)։

Մարդկային ստեղծագործության ամենայնն իրենում բովանդակող մշակույթի
սահմանումը դեռ միայն գոյութենական ճշմարտություն է, այլ ոչ` նպատակա
բանական ճշմարտություն։ Իհարկե, այն, ինչ գոյություն ունի, արդեն իսկ իր գոյու
թյամբ ճշմարիտ է, ճշմարիտ է այն առումով, որ եղել է և չի կարելի ասել, թե չի եղել,
հնարավոր չէ այլևս ասել, թե այն գոյություն չունի ու ժխտել նրա այդկերպ փաստվա
ծությունը։ Հնարավոր չէ անտեսել նրա գոյությունը և պարտավոր ենք հաշվ ի առնել
այն ու կողմնորոշվել նրա նկատմամբ, ինչը կնշանակի, որ հարկավոր է նախ և առաջ
այն իր որպիսությամբ հասկանալ, հասու լինելով նրանում ճշմարտությանը և գուցե
թյուրությանը։ Իսկ դրա համար պետք է բացահայտել, թե որն է քննվող մշակույթի
որպես այդպիսին գոյության ճշմարտությունը, և այդպիսի քննության ու բացա
հայտության համար բավական չէ սոսկ մշակույթի գործերի եղելական սահմանափակ
որպիսության նշումն ու քննությունը։ Մշակույթի որպես այդպիսին գոյության ճշմար
տությունը, որում և` նախընտրել ի պիտոյականությամբ դրական ու կենարար լինելու
թյունը, բացորոշելու համար սոսկ եղելականը քննել ը և այդչափ ու այդտեսակ կեր
պավորումների մեջ միայն հնարավոր համարելն ու որոնում կազմակերպել ը դեռ բա
վարար չէ։ Մշակույթի իրողությունների որպես այդպիսին գիտական քննության հա
մար պետք է նկատի ունենալ, որ գադամերյան «գոյութենական ճշմարտությունից»116
բացի կա «ամբողջական ճշմարտության» մեկ այլ բաղադրիչ ևս։
Մշակույթը, տեքստերը դիտավորություն ունեն մեզ փոխանցել իրենցում
«ի պահ» իմաստները։ Նրանցում ներկա է այդպիսի կարողություն։ Սակայն գոյու
«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
հայեցակարգը, ըստ իս, ներկայանում է որպես իսկության գոյության բացորոշում: Տե՛ս Քոչարյան
Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006:
116
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թենական այն ճշմարտությունը, որն արտահայտում է մարդկային ամենայն մտա-, հո
գե-, ձեռա-կերտությունն իրենում բովանդակող մշակույթը, ակնհայտորեն ոչ միշտ է
այնպիսին, որով կարելի է և-կամ անհրաժեշտ, իսկ որ ամենակարևորն է` նախընտ
րել ի, որ մարդն առաջնորդվ ի։ Ոչ ամենայն մարդկային ստեղծագործությունն է հոգե
կենարար և իմաստային իր բովանդակությամբ` մարդկային ինքնությունն ու կեն
սակերպը կատարելագործող։
Հարկ է ամրագրել, որ մշակույթին սկզբունքորեն ներհատուկ է մարդկային
ինքնությանը, կենսակերպին ու հենց իրեն` մշակույթին իսկևիսկ կրթական`
հոգեկեցույց ու կենարար նշանակալիություն, և կրթողականությամբ այդ
ամենայնը ներկատարելագործելու ու առավել բարեկարգ գոյության մեջ հաս
տատելու պոտենցիա ունեցող մարդկային ստեղծագործություններն են իս
կորեն մշակույթ։ Մշակույթի գոյությունը եթե մարդկային կյանքում չի իրականա
նում սոսկ որպես առկա ունեցվածք և այդչափ միայն ձեռքբերում, այլ` յուրացվում է
և մարդկային ինքնության գոյության մեջ ունի ինքնությունը որպես այդպիսին հաս
տող ներկայություն, կայացնելով քաղաքակիրթ` հոգով ու բարքով կիրթ և ուսյալ հա
սարակություն, իր դիտավորության ու կատարումի մեջ է հենց մշակույթ ու նշա
նակալ ի ձեռքբերում, հաստատվելով ոչ այլևս իր իսկությունից օտարված ու այդկերպ`
անիմաստացած և ունայն, այլ` իրենում իր իսկությունն ունեցող, ուստի և` իսկական
գոյության մեջ, կնշանակի` մարդկային ինքնության նկատմամբ հոգե- և կեն
սա-ներգործուն իմաստում ու հենց իմաստացնող ներկայությունում։
Իհարկե, կրթական է և սկզբունքորեն կարող է նրանում նկատի առնվել ու ընդ
գրկվել նաև կրթականորեն վնասարարն ու ոչնչարարը, այդ իմաստով ևս իրագոր
ծելով կրթականության իր պոտենցիան և բացահայտելով իր նշանակալ իությունը։
Ի վերջո, կրթական կարող է լինել նաև չարությունը, մարդկային ինքնությունը «կրթե
լով» դեպի չարամտություն, չարախոսություն ու չարագործություն, միով բանիվ` դե
պի չարակեցություն և հենց անբարի կյանք ու անիմաստություն։ Մարդկանց կողմից
ստեղծվել են նաև մարդկային ինքնության, կենսակերպի և ընդհանրապես ամենայն
կյանքի նկատմամբ ոչնչարար, անբարի և ուրեմն` չարանշանակ մտքեր, տեսություն
ներ ու գործեր։ Այն, ինչը սոսկ որպես մարդկային գործունեության արդյունք ամե
նաընդհանուր առմամբ անվանում ենք «մշակույթ», ունի չափազանց լայն ընդգրկում,
և նրանում ներկա են ոչ միայն մարդկային ինքնության որպես այդպիսին գոյության
ու այլոց հետ գոյակցության առումով կենարարը և այս առումով` դրականը, կոնստ
րուկտիվ-ստեղծարարը, այլև ինքնության նկատմամբ ներքին ու արտաքին ոչնչարա
րը, կորստյան մատնող ը և այս առումով` բացասականը, դեստրուկտիվ ը, ստեղծա
գործական բարի կենսականությունն ընդարմացնողն ու կապանքող ը։ Ամենալայն
ընդգրկմամբ` մշակույթը հենց այն ամենն է, ինչը մարդը և համայն մարդկությունն իր
կարողությամբ ստեղծել է, այդ թվում` ոչնչարար հայեցակարգերն ու գործիք-միջոց
ները։
Էական է, սակայն, հասկանալ, որ հարկի ու պատշաճ չէ «մշակույթ» անվանել այն
բոլորը, ինչը ստեղծել է մարդը։ Մարդկանց մտա-, հոգե- ու ձեռակերտ ամենայնը չէ,
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որ մարդկային սրտին, բանական հոգուն ու մտքին հոժարել ի, նախընտրել ի ու ընդու
նելի է իր գոյությամբ և կոչելի որպես «մշակույթ»։ Եթե անգամ մի պահ մարդկային
միտքը հնարավոր համարի այդպիսի տեսակետ, ապա` մարդկային սիրտն ու սիրե
լու կարողությունն է սկզբունքորեն ընդվզում այդպիսի տեսակետի դեմ, քանզ ի մարդը
ձգտում ու կամենում է, սրտին, հոգուն ու մտքին ընդունելի է դիտում մշակույթ անվա
նել այն, ինչը հոգեկեցույց, հոգևոր կենդանություն հաղորդող ու հենց կենարար է
ամենքին, և ինչին կարել ի ու հենց նախընտրել ի է վերահասու դարձնել ամենքին ու
առաջնահերթորեն հենց մանկանց ու սերունդներին։
Իսկ ի՞նչ ասել է` հոգևոր կենդանություն։ Դավ իթ Անհաղթն այս առնչությամբ
գրում է, որ կենդանությունն ու մահը երկակի են` բնական և հոժարական։ Բնական
կենդանությունը հոգու և մարմնի միավորությունն է, որ և օժտում է մարմնին զգայու
թյան ու շարժման հնարավորություն ու կատարում, և այդկերպ` հենց կենդանություն է
հաղորդում մարմնին։ Հոժարական կենդանություն է այն, երբ հոռին հաղթում է լավա
գույնին, այսինքն` հոգին հաղթվում է մարմնական ցանկություններից, որը և կոչվում է
անառակ կյանք։ Իսկ բնական մահը հոգու անջատումն է մարմնից, որից և բոլոր մար
դիկ մահանում են։ Եվ հոժարական մահը ըստ առաքինության կենցաղավարությունն
է, այսինքն` կենդանությամբ հանդերձ, ապրել մահվան խոկումով` չարանշանակ ախ
տերի կամ կրքերի մեռելություն գործելով117։ Այսպիսով, անձի հոժարական մահն է,
որ կրքերի մեռելության կատարումով` հոգևոր կենդանություն է հաղորդում նրա ինք
նությանն ու կենսակերպին։ Հոգևոր կենդանությունը անձի ինքնության ու կեն
սակերպի առաքինորեն կարգավոր լինելիությունն է։ Այս առնչությամբ կարել ի
է նաև նկատել, որ Ֆր. Նիցշեի պատմության վերաբերյալ հանրահայտ աշխատությու
նում «կարմիր թելով» անցնող ու որպես առանցքային գաղափար ներկայացող միտքն
առ այն, թե պատմությունը ոչ է օգտակար, այլ` վնասաբեր, երբ ընթերցող ին չի հա
ղորդում կենդանություն118, իրենում բովանդակում է կրքերով առլեցուն մարդկային
ինքնության ու կենսակերպի «կենդանության» իդեա և ողջ համաշխարհի
(ունիվերսումի)` Աստծո ու աստվածայինի, մարդկանց ու բնաշխարհի, մարդ
կային կյանքի ու այս աշխարհում անելիքի նկատմամբ կրքոտ ու զգացմուն
քային, այդկերպ` կրքերից անազատ մարդկային ինքնության ու կենսագոր
ծունեության` վերաբերմունքի, մտքի ու տեսաբանության, հարաբերության
ու գործողության կերպօրինակ։ Իրավ է նաև նկատել, որ կրքոտ «կենդանության»
այս իդեան հետագա իր ամենայն դիտավորության ու ըստ այդմ` կերպարանման ու
կատարումի բազմատեսակ արտահայտություններում ոչ է կենագործվել որպես հենց
«հոգևոր կենդանություն»։ Քանզ ի Նիցշեի մտքում «կենդանություն» հասկացությու
նը և դրանում ինտուիտիվ ու ոչ-լիով ին խորազննությամբ հասկացյալ բովանդակու
թյունը, որպես ճշմարտող սկզբունք ու հենց հիմնորոշ իդեա, չունի կրքերի արդեն իսկ
Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս.
Արևշատյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1980, էջ 62-63:
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մեռելությունն իրագործելով միայն «հոգևոր կենդանության» կենագործման` Պլա
տոնի ու Դավ իթ Անհաղթի հստակ ու ամենայն իրենց կիրարկումներում բարենշա
նակ ճշմարտությունը։ Մարդկության կյանքի ու մշակույթի փոխհարաբերակցության
պատմությունը խորհրդածելով` հնարավոր է նկատել, որ մարդկանց կողմից ստեղծ
ված և «մշակույթ» անվանյալ ոչ ամենայնն է իրենում բովանդակում մարդկային ինք
նությանն ու կենսակերպին «հոգևոր կենդանություն» հաղորդող իմաստ։ Մարդկային
մտքի, հոգու և ձեռքի ստեղծագործությունների բոլոր եղելականը չէ, որ ի բարին և ի
ճշմարտություն` կրթունակ է։
Երկում ներկայացվող հետազոտության մեջ սկզբունքային դիտավորությամբ`
պատմության գոյության և աստ` մշակույթի գոյության ճշմարտությունը հարցա
դրելով, այն քննության է առնվում ոչ միայն իրագործված եղելականի` որպես միակ
հնարավորի առումով, այլև եղելականի համեմատությամբ նույնքան հնարավոր`
նախընտրելի պիտոյականության տեսանկյունից։ Գադամերյան «գոյութենական
ճշմարտության», կամ որ նույնն է` «իսկության», հետ մեկտեղ էական է նաև ռիկյո
րյան «նպատակաբանական ճշմարտությունը», և իմաստության` ճշմարտության
ու բարու գիտության մեջ այս երկուսի միահյուսմամբ է հնարավոր «ճշմարտության»
կատարյալ լրումին ու ամբողջությանը հասանել ը, ըստ մարդկային կարողության։
Մարդն իր կյանքում առաջնորդվում է նպատակաբանական ճշմարտությամբ։ Եվ
մշակույթը հարկի ու պատշաճ է սահմանել այնպես, որ նրանում իրագործվ ի մարդ
կային ազատ կամքի ընտրությունը։ Մարդկային գործունեության և հենց ստեղ
ծագործության ոչ ամենայն արդյունք է արժանի կոչել մշակույթ։ Ընտրողականությու
նը կարող է նկատվել մշակույթը որպես այդպիսին էացնող բոլոր այն հատկություն
ներում, որոնցով և բացահայտել ի է դառնում մշակույթի բնությունը։ Անհրաժեշտ ու
նախընտրել ի է, որ մշակույթի գոյության և-կամ դիտավորության, կերպարանումի ու
կատարումի «ի՞նչը», «ինչպիսի՞ ինչը» և «ինչպե՞ս»-ը լինեն մարդկային ինքնության
հոգևոր կենդանությանը զորակից ու այդկերպ` ինքնությանը, կյանքին ու մշակույթին
սկզբունքորեն կենարար։ Իսկական մշակույթը միմիայն մարդկային ինքնության
ու կյանքի կատարելագործությամբ է հենց որպես այդպիսին ստեղծագործ
վում։ Եվ հենց այդկերպ է այն իր հոգեկեցույց ու կենարար իմաստում և-կամ իմաս
տով կայանում ու նաև իր կրթական կարողությամբ այդ իմաստը փոխանցում մարդ
կային «նույն ու նաև այլ» ինքնությանն ու բովանդակ կյանքին։
Մշակույթի որպիսությունը կարել ի է բացորոշել սահմանման նաև հետևյալ բա
նաձևով.
բ) Մշակույթը մարդկային մտքի, խոսքի ու ձեռքի ստեղծագործությունն
է` մարդկային ինքնության ու կյանքի նկատմամբ հոգու և հոգևորի գերակա
յությամբ կենարարության կոչված շնորհի օժտվածությամբ և ուրեմն` մարդ
կային կյանքի հոգե-մարմնավոր բնության ու լինելության մեջ հոգի ապրեց
նող կենդանարարության ու կենարարության (և ոչ հոգեսպան ոչնչարարու
թյան) դիտավորությամբ, կերպարանմամբ ու կատարումով։
Մշակույթը կարել ի է սահմանել նաև այլ կերպ.
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գ) Իր ամենալայն ըմբռնմամբ` մշակույթը որպես այդպիսին Գոյի` Աստծո,
աշխարհի, մարդու, գոյության անթաքչությանը, ըստ մարդկային բանական
հոգու յուրակերպ ու բաղադրյալ բացության և հասողության կարողության,
այն հաղորդությունը, ընկալությունն ու փորձառությունը և ուրեմն` բուն Իսկու
թյան իմանալի իմաստի կամ Իմաստության` մարդուն հասանելի այն հասկա
ցումն է, որը նաև կենագործվել ու կայացել կամ կայանալի է որպես մարդ
կային առանձնական ու համախումբ ինքնության, կենսակերպի ու համայն
կյանքի բարենշանակ կարգավորություն։
Իմաստային առումով փոքր-ինչ մանրամասնելով մշակույթի բնությունը բացահայ
տող և ուրեմն` նաև այսկերպ հնարավոր վերոբերյալ սահմանումները, կարել ի է ձևա
կերպել մշակույթի բնությունը բացորոշող սահմանման այլ բանաձևեր ևս.
դ) Մշակույթը մարդկային մտքի, խոսքի ու գործի, բովանդակ ինքնության
ու կյանքի նյութեղենացյալ ամենայնում ամենայնիվ (մասնական և-կամ բո
վանդակ) ի բարեկարգություն միտումի ու ներկրթականության ներգործու
թյան զորություն իրենում պահող և հնարավորություն ընձեռող հոգևորի ու
հենց իմաստի, որում և` իմաստության ներկայություն է։
ե) Մշակույթը մարդկային ինքնության, նրա կենսակերպի և համայն կյան
քի մարմնականությունում կամ նյութեղենությունում հոգևորի կարգավոր
ներկայություն է` ի ճշմարտություն և ի բարին։
զ) Անձնական մեր հանդիպումներում ու զրույցներում հայտնի լեզվաբան ու
իմաստասեր Էդուարդ Աթայանը հաճախ էր ասում «մշակույթի» ստույգ մի բանաձև.
«Մշակույթը որպես այդպիսին` ոգեղենի նյութականացումը և-կամ նյութի
ոգեղենացումն է»։
է) Մշակույթը, մասնավորապես նաև տեքստը, իր պիտոյականությամբ
ճշմարտության ու բարու գիտության և ըստ այդ տեսական ու գործնական
իմաստության յուրացվածության` նաև մարդկանց կենսակերպի, նրանց առա
քինի ու առինքնող լինելությանը կոչված և փրկության գերխնդրի տեսանկյու
նից նշանակալի` պիտանի ու օգտակար, ավանդությունն է` հաղորդված միտք,
խոսք և գործ, պատկեր և պատում։
ը) Մշակույթը մարդկային ստեղծագործություն է` մարդկային ինքնության
ու կենսակերպի առ իմաստություն և ամենայն առաքինություն ու բարեկար
գություն կրթունակ։
Մարդկային ինքնությանն ու կյանքին կրթականությունը, այսպիսով, բացա
հայտվում է որպես մշակույթի էական ու հենց նախընտրել իորեն պիտոյական առանձ
նահատկություն, որ և էացնում է մշակույթը որպես այդպիսին։
թ) Ի մի բերելով վերոբերյալ սահմանումներում հայտորոշված էական առանձնա
հատկությունները, կարել ի է ամրագրել «մշակույթի» բնությունը բացահայտող կամ
«մշակույթի» որպես այդպիսին գոյության իսկությունը բացորոշող մտքի կարճառոտ
բանաձև։ Մշակույթը մարդկային մտա-, հոգե-, ձեռակերտություն է` հոգեկե
ցույց ու կենարար և հենց կատարելագործող մարդկային ինքնության գոյու
թյունը, այլի ու այլոց հետ գոյակցությունը։
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Աստ` «հոգեկեցույց», «կենարար» և «կատարելագործող» բնորոշելով մշակույթը, նշվում է
նրա օգտակարության ու պիտանիության այն հնարավորությունները, որոնք անհրաժեշտ ու
նախընտրելի են մարդկային հոգուն, մարմնին, ինչպես նաև հոգու ու մարմնի միավորությունն
ունեցող և այդկերպ ամբողջական նրա ինքնության գոյությանը և ոչ միայն անհատական, այլև
հենց այլի` ողջ բնաշխարհի և այլոց` ամենայն մարդկանց հետ իր գոյակցությանն ու կյանքին։
Իսկ այդ առանձնահատկությունները մշակույթի առնչությամբ նշվում են որպես բնորոշիչ էա
կան հատկանիշներ, քանզ ի մարդ ու կողմից ստեղծված ամենայնը չէ, որ արժանի է կոչվել մշա
կույթ։ Վերը ակնարկվեց, որ մարդկության կյանքում ստեղծվել ու իրագործվել են նաև մարդաս
պան ու տանջարար միտք ու գործունեություն` վերաբերմունք, հարաբերություն ու գործո
ղություն, որոնցում և` հոգեսպան, կենսակործան, ոչնչարար մտքեր, խոսքեր, տեսություններ,
կարգավորություն, գործիքներ։ Մարդկության պատմությունից հայտնի են արյունարբու, նախ
ճիրային ոգով դիտավորության և ըստ այդմ` ոճրագործ մտքերի, տեսակետների, գործերի`
իրենց զանգվածային ընդգրկումների ու սաստկության մեջ ցեղասպան կոտորածների օրինակ
ներ, և հենց ժամանակակից պատմությունից գիտենք, որ երիտթուրքերի, հետագայում նաև
գերմանացի ֆաշիստների ու այլոց կողմից ևս ստեղծվել են մարդասպանության մեջ շարու
նակաբար արվեստավորման` կենսակործան, ոչնչարար ու հենց ցեղասպան մտքեր և նույնիսկ
հայեցակարգեր ու գործիքներ` գազախցիկներ, վառարաններ, զանգվածային ոչնչացման մի
ջուկային, քիմիական, կենսաբանական զենքեր…։ Այնինչ, մարդկային հոգին` սիրտն ու միտքը
մշակույթ է կամենում անվանել և հենց անվանում այն, ինչը սիրով ստեղծվում ու ավելանում է
մարդկանց կյանքում որպես մարդկային ինքնությանն ու կյանքին անհրաժեշտ ու նախընտրել ի
հոգեհարազատ իմաստ ու հոգևորություն, ինչին նա կարող է նույն այդ սիրով վստահել
իր երեխայի ու հարազատների, մերձավորների ու հեռավորների, ծանոթների ու անծանոթների,
ժամանակակիցների ու սերունդների, ողջ մարդկության ինքնության` հոգու և հոգեմարմնավոր
գոյության, գոյակցության ու փոխգործունեության նպաստավորությունն ու բարեկարգությու
նը, կրթությունն ու կատարելագործությունը` բովանդակությունն ու ընթացքը։ Եվ այս առնչու
թյամբ մտորումների ու իմաստության խորհուրդների բացահայտման խորհրդածությունների
մեջ է սուզում այն հարցը, թե` արդյո՞ք մարդկության ողջ մշակույթը ներկայանում է այդօրի
նակ վստահություն առաջացնող իր «ասել իքում» բովանդակյալ հոգեկեցույց ու կենարար և
հենց հոգևոր կենդանության կրթունակ իր բուն իմաստով ու իմաստության խորհրդ ով, թե՞
ընդհակառակը, ներաշխարհում ու արտաքին գործելակերպում ամենայն աշխարհի ու ամենքի
(մարդկանց) նկատմամբ կրքոտ վերաբերմունքի, այդկերպ` հենց կրքոտ կենդանության և իր
դրսևորումներում` չարանշանակ ու նանրանշանակ119 մոլության կրթունակ, հոգեկործան ու կեն
սակործան, սկզբունքորեն անհոգևոր և այդկերպ` ունայն ու անխորհուրդ իր իմաստով, ասել է
թե` ան-իմաստությամբ։

Մշակույթն իր բարենշանակ բազմաբովանդակությամբ էացնող և ուրեմն` նրա էա 
կան հատկություններ են «հոգեկեցույց» ու «կենարար» կրթունակության ու կատա
րելագործման զորությունները մարդկային ինքնության ու կյանքի, «ներքինի» ու «ար
տաքինի» նկատմամբ։ Ահավասիկ, այս ըմբռնումն օգնում ու իմաստային տեսադաշտ
(հորիզոն) է բացում պատմության որպես այդպիսին` անհրաժեշտ ու նաև նախընտրե
լի պիտոյականությամբ գոյության իսկության ևս մեկ առանձնահատկությունը հայտող
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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իմաստի, որում և` իմաստության խորհրդի բացորոշմանը։ Եվ աստ` կրկին անգամ ան
հրաժեշտ է նկատվում ամրագրել, որ իմաստության այդ խորհուրդին այս հետազոտու
թյունում մենք հասու ենք դառնում` կոնկրետորեն Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն
Հայոց» աշխատությունից նրա պատմագիտական հայեցակարգը և ըստ այդ հայեցա
կարգի` պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունն ուսումնասիրելով։
Այսպիսով, ո՞րն է Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգին բնորոշ
այդ առանձնահատկությունը հայտող իմաստության խորհուրդը։ Պատմությունն
իր կոչմանը հարազատ և ուրեմն` իր իսկական գոյությամբ ներկայանում է
մարդկային ինքնության ու կենսակերպի համար առ Ճշմարտությունն ու Բա
րին` կրթական ու կատարելագործող և որպես այդպիսին` հենց իսկական
մշակույթ։ Ի մի բերելով վերոասացյալ ը` կարել ի է ամրագրել, որ ընդհանրապես`
պատմությունը և կոնկրետորեն` Խորենացու պատմությունը, ըստ իր կոչման ու ըստ
այդմ` իսկության, ժամանակահոս աշխարհի ու մարդկային կյանքի անցյալի ու
նաև ներկայի մշակութորեն նշանակալի ներկայակցությունն է «ընթերցասէր»
և իմաստության «ուսումնասէր», առաքինության ու բարեկարգության ներկրթու
թյան ու կենագործման ձգտող ամենայն մարդկանց։ «Մշակույթի» բնության ու այդ
կերպ` նաև «մշակութորեն նշանակալ իի» առնչությամբ վերոշարադրյալ մեկնորոշու
մից եզրակացնելով և նույնիսկ կանխահայտելով մենագրության հաջորդ գլուխնե
րում ներկայացվող ուսումնասիրության որոշ արդյունքներ, կարել ի է առավել բացո
րոշությամբ հաստատագրել, որ Պատմահոր պատմագիտական, որում և ներհյուսյալ
միասնությամբ` նաև պատմափիլ իսոփայական հայեցակարգում 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. Ինչպես և առավել բացորոշությամբ կներկայացվ ի մենագրության հետագա
շարադրանքում, պատմությունն իր իսկական գոյության պարագայում և կոնկրետո
րեն` Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկը իրենում և-կամ իրենով պատմ
վող բովանդակությամբ և պատմումի կերպով կարո՛ղ է կրթել և հենց կրթում ու աճեց
նում է մարդկային հավատը, հույսն ու սերն առ Աստված, նաև սերը մարդկանց նկատ
մամբ և միտքն առ իմաստություն։ Ըստ Մովսես Խորենացու պատմական երկի նպա
տակային հղացքի և հենց պատմաիմաստասիրական հայեցակարգի, պատմությունն
իր նախընտրելի գոյության պարագայում կարող է լինել կրթական և հենց կրթա
կան է մարդկային մտքի, խոսքի, գործի և բովանդակ կենսակերպի համար և որպես
այդպիսին է «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» յուրաքանչ յուրի, ինչպես նաև զանազա
նակերպ մերձավորությամբ, համագոյակցությամբ ու համախմբությամբ ամենքի և՛
դիտավորության, և՛ կերպառության, և՛ կատարումի բովանդակ խնդրակարգում։
Հայտնի է, որ գեղարվեստական գրականությունը կրթում է զգացմունքնե
րը, ապրումները և այսպես` հենց հոգին։ Գեղարվեստական գրականությունում
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պատմվում և-կամ ասման է բերվում ու ներկայանում «երկի աշխարհի» եղելումը։ Ըստ
Արիստոտել ի, «պոետի խնդիրն է` խոսել ոչ իրական պատահումի մասին, այլ` թե ինչ
կարող է պատահել, հետևաբար` այն մասին, ինչ հնարավոր է ըստ հավանականու
թյան կամ ըստ անհրաժեշտության։ Պատմիչը և պոետը հենց տարբերվում են միմյան
ցից նրանով, որ առաջինը խոսում է իրական պատահումի, իսկ երկրորդը` այն մասին,
ինչը կարող է պատահել»120։ Արիստոտելն այստեղ ից եզրակացնում է. «Պոեզ իան այս
պատճառով փիլ իսոփայական ու լուրջ է, քան պատմությունը, քանզ ի պոեզ իան առա
վելապես խոսում է ընդհանուրի մասին, պատմությունը` եզակիի»121։ Եվ պարզաբանե
լով, նաև հիմնավորում է իր եզրակացությունը, ասելով. «Ընդհանուրն այն է, ինչն ըստ
անհրաժեշտության կամ հավանականության այսինչի (անձի և իրի բնության նկարա
գրի)` պատշաճ է խոսել կամ անել այս-այն, ինչին և ձգտում է պոեզ իան, տալով անուն
ներ, իսկ եզակին` օրինակ, ինչ արեց Ալկիվ իադը կամ ինչ պատահեց նրան»122։
Պոեզ իայի և պատմության կոչումի ու իսկության բացորոշմանն է ուղղորդված
Արիստոտել ի այն միտքը, որ պոեզ իան գործ ունի ըստ անհրաժեշտության կամ հա
վանականության հնարավոր եղելումի, իսկ պատմությունը` իրական եղելումի հետ։
Ըստ իս, կարել ի է հասկանալ Արիստոտել ի եզրակացությունն ու պատճառաբանու
թյունը և, այնուամենայնիվ, չհամաձայնել` ըստ ամենայնի ու անվերապահ, պոեզ իա
յում ասվող ի` առավել ընդհանուր և պատմությունում ասվող ի` եզակի բնույթի, ուստի
և պոեզ իայի` առավել և պատմության` նվազ փիլ իսոփայական լինելու վերաբերյալ։
Ոչ բոլոր պատմություններն են, որ ասման բերելով կյանքի եղելումի և նրանում` իրա
դարձությունների ու գործերի իսկություն, կողմնորոշված ու սպառված են լոկ եզակի
իմաստ, վերաբերություն և հենց նշանակալ իություն բացահայտելով։
Պոեզ իայի ու պատմության գոյության կոչումի և իսկությունը հայտող իմաստու
թյան խորհրդի խնդրակարգում հասկացման ձգտող խորհրդածության ու մեկնողա
բար բացորոշմանն ուղղված մտորումներում կարել ի է ու հարկ է ամրագրել, որ գե
ղարվեստական տեքստը ապրված էականի արտահայտությունն է և անմիջակա
նորեն չի վերաբերում իրական և-կամ արտաքին աշխարհին, այլ` ուղղակիորեն կեր
պագործում է «երկի աշխարհը» և, որ ամենակարևորն է, մարդկային ինքնության ու
կյանքի էականորեն նշանակալ ի դիտվող ու ներապրվող եղելումի` այդ նշանակալ իու
թյամբ իսկ` խորհուրդ հայտող իմաստի հյուսումն է` հնարածո, խորհրդանշանային
իր կերպավորմամբ։ Տեքստի և-կամ տեքստով բուն ասումը, որ հյուսյալ է ներքին ու
արտաքին կյանքի` երկուստեք իրական կամ հնարավոր եղելումից ապրված էակա
նի անկեղծ խոստովանությամբ, ուղղակիորեն վերաբերելով ու նկարագրելով` պա
տումակերպելով ու ներ-կայացնելով հնարով ի ու խորհրդանշանային «երկի աշխար
հը», ինչպես և նշում է «տեքստի ֆենոմենոլոգիական հերմենևտիկայի» իր հայեցա
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.
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կարգում Պ. Ռիկյորը` տեքստի չորս առանձնահատկությունների իր բացորոշման մեջ,
ամենևին էլ ուղղակի և-կամ մատնանշական (ostensive) վերաբերության հարաբերու
թյամբ չէ արտաքին ու իրական աշխարհին, որում և` իրական կյանքի եղելումին123։
Վերաբերության հնարավորություն և-կամ ճշմարիտ եղելություն պետք է որոնել ու
հայտնաբերել միայն «երկի աշխարհի» եղելումի այլաբանությամբ` ընթերցա
սերի հասկացման սիրուն մատուցվող ու նաև մատչելի իսկության առումով`
որպես հենց ներքին ու արտաքին և երկուստեք իրական կյանքի եղելումի իսկու
թյուն և-կամ իսկության կայացման հնարավորություն։
Այստեղ ու հիմա հարկ է հստակ ամրագրել, որ ի համեմատ գեղարվեստական
գրականության և նրանում` գեղարվեստական պատմողության, վերոնշյալ կրթու
թյունն առավել չափով ու իր բոլորատեսակ հնարավորություններով, այն է` առ Աստ
ված հավատի, հույսի, սիրո ու մարդասիրության, որին և հենացյալ` մտքի ու բովան
դակ կենսակերպի առ իմաստություն կրթությունը, իրագործում է պատմությունը,
քանզ ի այդ ամենը գիտակցում է որպես իր «անելիք», որը և իրագործում է կամային
ու բանականորեն կազմակերպված ուղղորդվածությամբ, այն է` դիտավորությամբ,
կերպարանումով ու կատարումով։ Եվ այդ ամենը պատմությունն իրագործում է հենց
իրական կյանքի` ի բարին նշանակալի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստը
հասկանալով ու պատումակերպ հյուսելով իրենում և այդ իմաստում ներկա ու այն որ
պես այդպիսին` պատմարժան իմաստ, կայացնող իմաստության խորհուրդը մեկ
նողաբար բացորոշելով, իրենում և-կամ իրենով արտա-հայտելով ու «յանդիման կա
ցուցանելով» ընթերցասեր անձի հասկացման սիրով և «ուշ»-ով արթնացյալ «աչաց
մտաց»։ Իսկ գեղարվեստական գրականությունը այդ կրթականությունն իրագործում
է իր խորհրդանշանային կերպավորության մեջ զուտ հնարովի կյանքի բարենշա
նակ եղելումի իմաստը իրենում և-կամ իրենով ներ-կայացնելով։ Եվ հարկ է ասել,
որ գեղարվեստական գրականությունում հնարածո կյանքի եղելումի ներ-կայացումն
իր խորհրդանշանային կերպառությամբ կարող է լինել գուցե լիով ին, գուցե մասամբ,
գուցե ոչ ամենևին` իրական, գուցե միմիայն հնարավոր կյանքի իսկություն հայտող
իր իմաստով և-կամ իմաստության խորհրդով, և ուրեմն` կարող է լինել հենց հեղ ինակ
անձի զուտ հետաքրքրություն և ոչ ամենևին և ոչ հաճախ, բարենշանակ կրթակա
նության առումով, հատուկ դիտավորություն, կերպարանում ու կատարում,
ինչպես որ այն իր անհրաժեշտությամբ ու նաև նախընտրելիությամբ և ամե
նայն իրաց պարագայում` «մարդասիրության» ու ըստ այդմ` «արդարության»
հոգևոր զգացմունքի ու իդեայի մտահայեցմանն ու կենագործմանը հետա
մուտ հոժարակամությամբ ու ազատությամբ` կարող էր լինել պատմությու
նում, մշակութային, հումանիտար կամ սոցիալական գիտություններում։
Տե՛ս Ricoeur P., The model of the text: meaningful action considered as a text – Ricoeur P.,
Hermeneutics and the human Sciences, Cambridge, 1982, p. 198-203: Քոչարյան Ռ., Բանախոսության
և տեքստի առանձնահատկությունները Պ. Ռիկյորի «տեքստի ֆենոմենոլոգիական հերմենևտիկայի»
հայեցակարգում – Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր, «Եվրոպրինտ», Եր.,
2013, էջ 196-197:
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Կարել ի է ասել նաև ավել ին` պատմությունը, այնպես ինչպես այն ներկայանում է
Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկում ու պատմագիտական հայեցակար
գում, նույնիսկ գեղարվեստական և-կամ հնարածո ու առասպելական գրականության
միջոցով իրագործվող այդ կրթությունն է շտկում, ճշմարտում և նույնորեն կատարումի
հասցնում` ի կատարելություն հավատի, հույսի, սիրո, ինչպես նաև առաքինությամբ
կարգավոր ու հենց բարեկարգ` խոհեմ ու պարկեշտ զգացմունքի ու ապրումի, մտքի,
խոսքի ու գործի և բովանդակ կյանքի։ Ըստ Խորենացու պատմագիտական հայեցա
կարգի, պատմությունն իր իսկական գոյության պարագայում ճշմարտում ու
լրումի է բերում նաև գեղարվեստական ու նաև առասպելական գրականու
թյան կրթականությունը և նրանով ներկրթյալն անդրադարձում բուն մարդ
կային ինքնությանն ու կյանքին և ոչ այլևս` ինքնության ու կյանքի պատրան
քին։ Ի հավելումն ասացյալ ի` հարկ է նաև ամրագրել, որ գեղարվեստական գրակա
նությամբ մանկուց կրթվում են ամենքը և նրա բուն կոչումը և ըստ այդմ` կատարու
մի իսկությունը, այն է` մարդկային կյանքի ու բովանդակ կենսակերպի էականորեն
նշանակալ իի ներքննական հասկացումն ու բարենշանակ հնարավորությունների
խորհրդանշանակորեն բացահայտումը, ըստ էության, «երկի աշխարհի» ու նրանում
հնարածո կյանքի համար չէ, այլ` հենց իրական մարդկային ու նաև մշակութային
ինքնության և կյանքի ներկա ու ապագա լինելության, ի սպաս որին իր պատմո
ղության վարդապետական եղանակի` ոչ սոսկ գեղարվեստական, այլև հենց իսկո
րեն գիտական արվեստավորությամբ և պատմվող բովանդակությամբ` իսկության
ու իմաստության խորհուրդի հասկացմանն ու մեկնորոշմանն ուղղորդված իր դիտա
վորությունը և ըստ այդմ` կեպարանումն ու բուն կատարումն է իմանալ ի դարձնում
Մովսես Խորենացին իր երկում ու դրանում բովանդակյալ իր պատմագիտական հայե
ցակարգում։
19. Ընդհանրապես` ողջ մշակույթը և կոնկրետորեն` մշակութային տեքս
տերն ու հենց պատմությունը ապրված, մտածված, էականի արտահայտու
թյուններ են և որպես այդպիսին օժտված լինելով մարդկանց, սերունդներին
և հենց մեզ պիտանի ու օգտակար ասելիք հաղորդելու կարողությամբ` կոչում
են մեզ ունկնդրության և հասկացման։ Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը
և կոնկրետորեն` հայոց պատմությունը իր կոչմանը համապատասխան լինելության և
ուրեմն` իր իսկական գոյության կարգում պատմում է բովանդակ կյանքի և կոնկրետո
րեն` հայոց կյանքի մշակութորեն նշանակալ ի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստը,
ընդսմին, իրենում կազմակերպելով պատմվող այդ իսկության ի հայտ և ի ներկայու
թյուն գալ ը հնարավորող ու ապահովող իր պատմումի կամ պատմողության կերպ,
նաև ակնկալելով ու սիրո հորդորով կյանքի կոչելով որոշակի պայմաններ։ Այդ ի՞նչ
պատմումի կերպի ու պայմանների մասին է խոսքը, որոնց դեպքում միայն հնարա
վորվում ու ապահովվում է իսկության գոյությունն ընթերցողին` իսկության ներ
կայությունը մարդկային ինքնությանը։
Հարկ է նկատի ունենալ, որ պատմությամբ ասման բերվող իսկության ի հայտ ու ի
ներկայություն գալն ընթերցող ին հնարավորող ու ապահովող առաջնահերթորեն ան
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հրաժեշտ ու նախընտրել իորեն պիտոյական գործոնը հենց տեքստի բացությունն է
ընթերցող ի նկատմամբ։ Իսկ ո՞րն է և որպիսի՞ն է պատմումի այն կերպը, որ և ներկա
յանում է որպես տեքստի բացություն ընթերցող ին։ Պատմումի կամ պատմողության
այն կերպը, որ և ներկայանում է որպես տեքստի բացություն, հենց մեկնողությունն
է։ Պատմությունն իր պատմումը կազմակերպում է (պե՛տք է կազմակերպի) առաջ
նահերթորեն` իրենում և-կամ իրենով պատմվող ու ներկայության կոչվող իս
կությանն ու իմաստության խորհուրդին համապատասխան մեկնողությամբ,
որով և հնարավորում ու ապահովում է իսկության գոյությունն ու հենց ներ
կայությունն ընթերցողին։ Պատմությունն իր պատմումը կազմակերպում է աս
ման բերվող իսկությանն ու իմաստության խորհուրդին` այլոց հասկացման ձգտմանն
ու սիրուն և հենց սիրով իմաստնացյալ մտքին, որով և` անհրաժեշտ ու նախընտրելի
բացության ու հասկացման կարողությանը, սկզբունքորեն մատչել իության և-կամ հա
ղորդակցականության հնարավորություն ընձեռող մեկնողությամբ։
Իսկության գոյությունը և հենց ներկայությունը ընթերցող ին հնարավորող ու
ապահովող սկզբունքային ու առաջնային գործոնի` ընթերցող ի նկատմամբ տեքս
տի նախընտրել ի բացության հետ մեկտեղ, անհրաժեշտ պայման է` տեքստում աս
վող ի նկատմամբ ընթերցող ի ադեկվատ ու նաև նախընտրելի համաբացու
թյունն ու հասողությունը (разумение)։ Մարդը որպես այդպիսին սկզբունքորեն
ունի և ուրեմն` ընթերցող անձինք ունեն պատմությամբ, տեքստամշակույթով և, ընդ
հանրապես, ողջ մշակույթով փոխանցվող` մտածված, ապրված էականը և այս
կերպ` պիտանին ու օգտակարն ընկալելու կարողությունը, և խնդիրն այսպիսով
հետևյալն է. բացվա՞ծ է, արդյոք, ընթերցող ը մշակույթով կամ կոնկրետորեն տեքս
տով հաղորդվող իմաստի ընկալման համար, ադեկվա՞տ է, արդյոք, նրա բացությունը
մշակույթի կամ տեքստի` առ «ընթերցող» բացության նկատմամբ թե` անհամա
պատասխան և-կամ փակ։ Արդյոք անհրաժեշտ չէ՞ «ընթերցող ին» և ուրեմն` նաև մեզ
որոշակի ինքնակազմակերպում, երբ ինքներս մեզ կկազմակերպենք հաղորդվող
իմաստին համապատասխան ընկալողական բացվածքով, այլ ոչ թե մնալով ան
պատրաստ` հաղորդվող ը կձևենք ինքնակամությամբ և սոսկ կամայականորեն, ըն
կալման արդյունքում ինքներս չփոխվելով ու չիմաստնանալով, այլ` մնալով ինքներս
մեր սահմաններում, այնպիսին, ինչպիսին կայինք նաև մինչև հասկանալ ը, որովհետև
հաղորդվող ի տեսադաշտը չպահպանելով` չընկալեցինք բացվող նշանակությունը
«աշխարհում մարդկային ինքնության և հենց մեր գոյության» (որում և` մեր ինք
նության ու կենսակերպի) ընտրության ու կատարումի առումով հնարավոր առա
վել բարի կարգավորության ու նորահայտության մեջ, որպես մեզ համար նոր
ու այլ և հենց առավել բարեկարգ, ինչը կարող էր վերափոխել մեզ դեպի առավել
առաքինի և մարդու կոչմանը համապատասխան, այսու` մարդուն իսկորեն առ-ինք
նող կեցողություն։ Հարկ է ամրագրել, որ երբ ասվում է` իսկության գոյությունն ըն
թերցողին, որպես այդպիսին պետք է հասկանալ` իսկության` ընթերցողին ի ներ
կայություն կայանալը և այդկերպ` կատարումի գալը հենց ընթերցողի մաս
նակցությամբ` բացությամբ ու հասկացմամբ։ Ինչպես և կարելի է ուսանել Հ.-Գ.
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Գադամերի փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի հայեցակարգից և աստ` պատմությու
նում հասկացման ու մեկնության ներհյուսվածության հերմենևտիկական խնդրակար
գի առնչությամբ որպես մտքի բանաձև ամրագրել, իսկության գոյությունն ընթեր
ցողին հնարավորվելով ու ապահովվելով ընթերցողի բացության, հասկաց
ման սիրո ու ջանքի մասնակցությամբ, կատարումի է բերում իսկության ներ
կայությունը ընթերցողին` մտքին, հոգուն ու կյանքին։
Ի մի բերելով վերոասացյալ ը, կարել ի է նաև ամրագրել, որ ըստ Մովսես Խորենա
ցու, պատմության հասկացման համար անհրաժեշտ ու նախընտրել իորեն պիտոյա
կան այս երկու գործոնները նկատի ունեցող պատմողությամբ հյուսված` ճշմարիտ ու
նախընտրելի պատմությունը` իսկություն հայտող մեկնողությամբ ուղղաբա
նող ու այլաբանող մեկ-միասնական իր իմաստի ուղիղ դրվածքով ու լրիվու
թյամբ հղված է իր նախընտրելի ընթերցողին124, ամենևին չմերժելով նաև այդ
նախընտրել ի բացությանն ու հասկացմանը դեռ անպատրաստ կամ ոչ-լիով ին պատ
րաստ` հնարավոր այլ ևս ընթերցող ին։
20. Մարդկային անձի ինքնության կեցողությունն ու կենսաշխարհը և այլոց հետ
համակեցությունն ի բարին կարգավորելու դիտավորությունը, կերպարանումը և կա
տարումը պատմության` ըստ իր կոչման ու իսկության և ուրեմն` իսկական գոյության
համար ունիվերսալ է։ Պատմությունները որպես պատմված և-կամ պատմվող
բովանդակություն` մշակութորեն նշանակալիի ասումներ են։ Դրա հետ մեկտեղ
հարկ է նաև ամրագրել, որ պատմությունները ոչ միայն որպես պատմելիք ու պատմ
վող բովանդակություն, այլև որպես նաև պատմում` իրենց պատմողական կեր
պում ևս նշանակալի և-կամ մշակութորեն նշանակալի ասումներ են։
Արդ` կարել ի է ամրագրել, որ պատմությունը որպես այդպիսին` իր սկզբուն
քային կոչմանը համապատասխան գոյությամբ և ուրեմն` իր իսկական գոյու
թյան կերպում, իրենով և-կամ իրենում պատմվողի ու պատմումի միասնու
թյամբ` մշակութորեն նշանակալիի` ադեկվատ ու հենց նույնորեն նշանակալի
կերպով «ասում» է։ Նկատենք նաև, որ պատմությունները ոչ միայն իրենց զուտ իս
կական գոյության մեջ, այլև եղելական կոնկրետ դրսևորումներում իրենց մասամբ իս
կական և մասամբ անիսկական գոյության միախառնության մեջ` նշանակալ ի ասում
ներ են, և կյանքի նշանակալ ի եղելումի համայնապատում և-կամ դրվագապատում
այդ պատմություններում ի պահ, ընթերցասեր և իմաստության ուսումնասեր սե
րունդներին հղվածությամբ ու ի հայտ բերվելու հնարավորությամբ, ներկա են
իմաստության խորհուրդներ։
Մենագրությունում կբացահայտվ ի, որ կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու պատ
մությանը բնորոշ է, իսկ աստ` հնարավորություն ունենք հակիրճ ընդհանրապես`
«պատմության» սեռի վերաբերյալ նույնպես ասել, որ պատմությունը որպես այդ
Այս մասին տե՛ս հաջորդ ենթավերնագրում, տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հերմենևտիկական
իրադրությունը և «պատմության ընթերցողը» Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում
– Գիտական հոդվածների ժողովածու, Գիտակրթական Միջազգային Կենտրոն ՀՀ ԳԱԱ, «Զանգակ»,
Եր., 2014, էջ 232-243:
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պիսին` իր իսկության անհրաժեշտ պիտոյականությամբ ու նաև նախընտրել ի գոյու
թյամբ (և ուրեմն` այդկերպ եղելականացած յուրաքանչ յուր պատմություն) կարող է
ներկայանալ և իր կոչմամբ, իրավամբ ու արդարությամբ հարկ է, որ սկզբունքորեն
ներկայանա մարդկային ինքնության ու կյանքի իսկություն ու իմաստության
խորհուրդ պահող և հայտնելու հնարավորություն ընձեռող իր լինելությամբ։
Մարդկանց համար իսկ նախատեսված և իրենում խորհուրդ պահող իր բնությամբ ու
գոյությամբ` պատմությունը իսկություն և նրա լրում որոնող է` ըստ մարդկային
կարողության։ Ըստ այդմ կազմակերպված ընթերցող ի բացության նկատմամբ
պատմությունը ցուցաբերում է նշանակություն։ Պատմությունը, որպես մարդկային
ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակալ ի եղելում և հենց կոնկրետ իրադարձու
թյուններ ու գործեր կերպացյալ էություն ու հենց իսկություն, անհրաժեշտորեն
դառնում է հասկացման ու մեկնության ենթակա բան-ա-կերպություն և արդեն հաս
կացվող ու մեկնվող «բան»-ում` խորհուրդ ու իմաստություն։ Պատմությունը մարդ
կային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի եղելումի իսկություն և խորհուրդ
պահող ու հայտնելու կարողություն ունեցող իր լինելությամբ ընթերցողի
նկատմամբ ցուցաբերում է նշանակություն և անհրաժեշտորեն դառնում հաս
կացման ու մեկնության թեմա։
21. Պատմությունն ինքն է կայանում որպես կյանքի եղելումի իսկության և
խորհուրդի հասկացում ու մեկնություն։ Իր գոյակերպության իմաստային բնու
թյան առանձնահատկությամբ, այդ իմաստում հենց իսկություն ու խորհուրդ պահող
ու հայտնող իր էությամբ` պատմությունը հենց ինքն է կայանում այնկերպ, որ իրենում
անհրաժեշտորեն ու նաև նախընտրել իորեն ներհյուսված ունի հասկացման ու մեկ
նաբանության խնդրակարգը և ապա` որպես արդեն պատմական տեքստ ներկայա
նում է ընթերցող ին` նույնաբար որպես հասկացման ու մեկնության ենթակա գոյավոր`
պատմվող բովանդակություն ու պատմում։
Պատմության որպես այդպիսին գոյության խնդրակարգում մեկնաբանության
ներհյուսվածության վերաբերյալ վկայությանն ենք առնչվում անգլիացի հայտնի
պատմաբան Ռ. Կոլ ինգվուդի պատմագիտական հայեցակարգում։ Պատմագիտու
թյան համար սկզբնարար նշանակություն ունեցող` պատմության հին հույների ըմբռն
մանը հետևելով, ինչպես և բազմաթիվ այլ պատմիչներ ու պատմաբաններ, նա իր
«Պատմության իդեան» աշխատությունում պատմությունը ոչ նրանց հետ նույնակա
նությամբ, այլ` սկզբունքային ու էութենական իր նշանակությամբ հասկանում է որպես
հետազոտություն125` մշակութային պատմական հետքերի փաստական տվյալ
ները որպես մեկնակետ ունեցող որոնում, հետազոտության արդյունքում իրա
գործելով մշակութային այդ հետքերը թողած մարդկային ինքնության ու կեն
սակերպի որպիսությունը բացահայտող իմաստների գտանում։ «Գիտությունը
որոնում է և այդ առումով` պատմությունը գիտություն է։ … Պատմությունը գիտություն
է res gestae-ի վերաբերյալ, փորձ է` պատասխանել անցյալում կատարված մարդ
125

Տե՛ս Коллингвуд Р. Дж., Идея истории. Автобиография, М., Наука, 1980, էջ 12, 19:
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կային գործողությունների վերաբերյալ հարցին»126։ Եվ այդ հետազոտության կատա
րումն իրագործող մեթոդի առնչությամբ Ռ. Կոլ ինգվուդը գրում է. «Պատմությունը
փաստական տվյալների (evidence) մեկնաբանություն է»127 (ընդգծու
մը իմն է` Ռ.
Ք.)։ Իսկ մի քանի տող ներքև նաև ավելացնում է. «…պատմաբանները կհամաձայն
վեն, որ պատմական ընթացակարգը կամ մեթոդը, ըստ էության, բովանդակվում է
փաստական տվյալների մեկնաբանության մեջ»128։ Եվ բնականաբար, որպեսզ ի ինչոր բան մեկնաբանվ ի, այն պետք է հասկացվ ի։ Ինչպես տեսնում ենք, Կոլ ինգվուդի
պատմագիտական հայեցակարգում պատմության գոյությունում հերմենևտիկական
խնդրակարգի ներկայությունը անհրաժեշտ ու նախընտրել ի մեթոդի խնդիր է իսկու
թյան բացահայտման, որով և` պատմության որպես գիտություն գոյության ու կատա
րելագործման հարակայության։
Հայտնի միջնադարագետ և պատմության տեսաբան Մարկ Բլոկն իր «Պատմու
թյան ջատագովություն» երկի ողջ շարադրանքում ընդհանրականացված տեսու
թյամբ արտահայտվելով ամենայն հնարավոր պատմության վերաբերյալ` թե ինչպես
է այն որպես այդպիսին գոյանում` հետազոտող ու ստեղծագործող պատմաբանի
պարագայում, և թե ինչպես է այն ներկայանում` ընթերցող ի պարագայում, հաս
կացման ու մեկնողաբար բացորոշման անհրաժեշտության մասին նշում է երբեմն
ուղղակիորեն129 և մնացյալ այլ էջերում` նաև անուղղակիորեն, սկզբունքորեն պատ
մության հասկացման խնդրակարգում նշելով պատմության միջոցով` ներկայի և
դրա հետ մեկտեղ` ներկայի կարիքով` պատմության հասկացման մասին։ Նա իր
այլ աշխատություններում ևս` կոնկրետ պատմական իրողությունների, անգիր և-կամ
գրավոր աղբյուրներից ու վկայություններից, մշակութային ու քաղաքակրթական
և ուրեմն` պատմական հետքերից իմանալ ի իսկությունների ու իմաստների բացա
հայտման վերաբերյալ խոսել իս, նշում է հենց «հասկացման» ու «մեկնաբանության»
անհրաժեշտությունը։ Նրա պատմատեսական բնույթի դիտարկումներն ու մտո
րումներն, ըստ էության, ներկայանում են որպես պատմագիտության անհրաժեշտ
ու նախընտրել իորեն պիտոյական գոյության կերպի հասկացմանն ու մեկնողաբար
բացորոշմանն ուղղված խորհրդածություններ։ «…Բազում իր աշխատանքներին Բլո
կը նախադրում է «դիտողություններ մեթոդի վերաբերյալ»»130։ Պատմատեսական
բնույթի իր երկում հետազոտելով բուն պատմությունը որպես այդպիսին և այլ ստեղ
ծագործություններում հետազոտելով պատմական տարբեր կոնկրետ իրողություն
ներ, նա անդրադառնում է պատմության տեսության սկզբունքային հարցերին, որով
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Նույն տեղում, էջ 13:
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Նույն տեղում:

Նույն տեղում: Կարելի է հասկանալ և, այնուամենայնիվ, չհամաձայնել հայտնի միջնադարագետ
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):
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Տե՛ս Блок М., Апология истории, М., 1986, էջ 10,11, 25-27, 29, 32, 33, 38, 80, 82:
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Гуревич А. Я., М. Блок и «Апология истории» – Блок М., Апология истории, М., 1986, с.197.
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և` իրագործվում է պատմության որպես այդպիսին գոյության ինքնահասկացում և
պատմության որպես գիտություն կայացման առավել ու հենց նախընտրել ի հնարա
վորությունների բացահայտում։ Կարել ի է նկատել ու եզրակացնել, որ այդ ամենով նա
խոստովանում է պատմության բովանդակ խնդրակարգում հասկացման ու մեկնաբա
նության, այսու և` հերմենևտիկայի խնդրակարգի, անհրաժեշտորեն ու նաև նախընտ
րել իորեն ներհյուսվածությունը։
Կարել ի է ամրագրել, որ հասկացման ձգտող և հասկացմամբ իսկ` իմաստություն
ուսանել կամեցող ամենքի և, անշուշտ, հետազոտողի, կնշանակի` նաև պատմա
գիտության ու հենց պատմության իմաստասիրության, խնդիրը իրենում խոր
հուրդ ունեցող եղելապատումի և ուրեմն` խորհրդավոր պատմության հասկա
ցումն ու մեկնությունն է և այդ հասկացման ու մեկնության մեջ` պատմության
իսկության, նրանում ի պահ և ի հայտ խորհուրդի բացորոշումը։
22. Պատմությունը ներկայանում է որպես հասկացման ենթակա փորձա
ռություն, հայտնացույց է անում նշանակալի խորհուրդ և նրա ընթերցմամբ` հաս
կացվում է իմաստություն։ Պատմությունը, որպես «հասկացող» և «մեկնող», ուղ
ղորդվում է իմաստի ընկալմանը և իմաստնացմանը։ Պատմությունը և նրանում`
պատմվող «ասելիքը» որպես ընթերցող անձին ժամանակակից, իր այդ բնույ
թով իսկ մեկնողական է։ Ինչպես և սկզբում ասվեց, պատմության հարաբերու
թյունը հերմենևտիկայի հետ չի կարել ի դիտարկել որպես ուրույն գիտակարգի սոսկ
հաղորդակցական հարաբերություն մեկ այլ գիտակարգի հետ։ Պատմությունը որ
պես սկզբունքորեն մեկնողական` մեկնում է աշխարհի, որում և` մարդկային
ինքնության, կյանքի ու մշակույթի եղելականություն դարձած լինելություն և
զարմանալի է, իհարկե, նաև հիացական` մեկնում է ... հենց պատմություն։
23. Պատմության մեկնողականության վերոնշյալ զարմանալ ի իրողությունը որ
պես ի՞նչ գոյավոր և ինչպիսի՞ գոյության մոդուսում է ի հայտ բերում «պատմություն»
կոչվող ը մտքի «դիտողության» հանդիման։ Պատմությունն իր մեկնողական բնույ
թով ներկայանում է իր գոյության հետաքրքիր և հենց մարդկային առանձնահատկու
թյամբ։ Ո՞րն է այն։
Մարդու կեցողությունը, ըստ Մ. Հայդեգերի, իրագործվում և՛ որպես գոյական
(օնտիկ), և՛ որպես գոյաբանական (օնտոլոգիական), և այս առումով` մարդու գոյու
թյանը երկմիասնական բնույթի է` գոյա-գոյաբանական (օնտիկ-օնտոլոգիական)131։
Պատմությունը նույնպես հասկանալով ու մեկնաբանելով կյանքի եղելումի իրադար
ձություններ և գործեր, ապա նաև ինքնահասկանալով հենց պատմություն ու այդ
կերպ` կայանալով որպես պատմագիտություն, իմանալ ի է դարձնում իր գոյության
մարդկային վերոբերյալ առանձնահատկությունը, ըստ որի` ներկայանում է մեզ ոչ
միայն որպես սոսկ գոյական կամ` սոսկ գոյաբանական, այլ` իր բնության այդ երկ

Մարդու գոյության` որպես իսկ «կեցողության» կամ «ներկայության» («Dasein»), օնտիկօնտոլոգիական բնույթի մասին առավել մանրամասն տե՛ս Хайдеггер М., Бытие и Время, Изд. “AD
Marginem”, М., 1997, էջ 12-14:
131
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միասնությունն ունեցող ու ընդսմին` իրենում և-կամ իրենով իսկ ինքնահայտվող գո
յութենական իրողություն։ Եվ աստ` հակիրճ բանաձևմամբ կարել ի է ամրագրել, որ
պատմությունը որպես այդպիսին իր գոյությունում երկմիասնություն է և ներ
կայանում է որպես գոյա-գոյաբանական (օնտիկ-օնտոլոգիական) կամ գոյու
թենական ֆենոմեն132։
24. Հիմնավորությամբ հանդերձ ամրագրվեց, որ մեկնողականությունը պատ
մության սկզբունքային հատկությունն է։ Պատմությունն իր որպես «ի՞նչ» գոյավոր
և «ինչպե՞ս» գոյության մոդուսում իր մեկնողական բնույթի ինչպիսի՞ այլ առանձնա
հատկությամբ է ներկայանում։ Միջնադարյան պատմական ավանդության` պատմիչ
ների պատմագրության նկատմամբ իր հարաբերությունում ժամանակակից հայ պատ
մագիտությունում 19-րդ դարից ի վեր իր ընդգծված կերպով արտահայտվածությամբ
և հիմնորոշ գերակայությամբ հաստատված կարել ի է նկատել պատմվող եղելու
թյունների հավաստիության խնդիրը, հավաստիության ժամանակակից մեկ
նաբանությամբ։ Պատմական տեքստերի քննական հասկացման և մեկնաբանության
խնդրակարգում այս հարցն ունի էական նշանակություն։ Անհրաժեշտ է, սակայն, նկա
տել, որ պատմագիտության մեջ այդ հարցի էականությունը ժամանակակից մտքի նո
րահայտություն չէ։ Այն հատուկ է նաև միջնադարյան պատմագիտությանը133։
Ժամանակակից պատմագիտությանը բնորոշ է, որում և` հիմնորոշ ու գերակա,
մեկ այլ առանձնահատկություն ևս` քննողաբար վերակազմել նախկինում համայն
եղելումի համալիր պատմագրությունը134։ Իսկ համայն եղելումի համաբովանդակ
պատմագրությունը, թեև իր կատարելության մեջ մարդկային կարողությանը սկզբուն
քորեն անհասանել ի, այնուամենայնիվ, բոլոր հնարավոր իր կատարումների մեջ իրա

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 ցուցանող 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 մենագրություններում գործածված է Մ. Հայդեգերի
վերաիմաստավորմամբ` որպես ամենայն ճանաչողական իրադրությունից ու հարաբերակցությունից
առաջ արդեն իսկ անհրաժեշտաբար գոյություն ունեցող` «գոյութենական ֆենոմեն», որը և թարգ
մանաբար կարելի է հայերեն փոխանցել «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:
132

«Հավաստիության» խնդրի առնչությամբ առավել մանրամասն տե՛ս հաջորդ գլխում` «Պատ
մության խնդրակարգը» ենթավերնագրի շարադրանքում:
133

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. կոնֆերանսում կարդաց
ված զեկուցման հոդվածային տարբերակը – «Ռուբիկոն», Եր., 2/10/2006, էջ 5:
134
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դարձությունների ու գործերի սոսկ քանակական կուտակություն ու շտեմարան չէ, այլ`
կա նաև որակականը, թե ինչ որպիսությամբ են մտով ի տեսնվել, հասկացվել ու մեկնո
րոշվել եղելությունները` հասկացման ձգտող անձի բանական հոգու և մտքի գործուն
մասնակցությամբ և թե ինչ որպիսությամբ են հասկացմանը ներկայանում նաև այդ
եղելությունների կոչումն ու իսկությունը, պոտենցիան-իրագործվածությունը-ակտուա
լությունը, իրենց ժամանակատեղ իում ու միջավայրում մասնավորության և-կամ միաս
նականության կերպագործման մեջ հիմնորոշ հոգևոր ու քաղաքակրթական սկզբունք
ները։ Նկատել ի է, որ ժամանակակից պատմագիտության` այս առանձնահատկու
թյամբ դրսևորման մեջ ևս ներկա է հասկացան ու մեկնաբանության խնդրակարգը։
Հայագիտությանն ու նաև ժամանակակից պատմագիտությանը բնորոշ է նաև եր
րորդ առանձնահատկությունը. պատմված «անցուդարձից» և մշակույթի բեկորային
հետքերից հայոց աշխարհում համայն տեղ ի ունեցածի համալ իր պատմագրության
վերակազմումը նրանում իրագործվում է «ինքնացույց» լինելու ընդգծված ու նպատա
կադրված արտահայտությամբ։ «Ինքնացույց» լինելու դիտավորությունը, կերպարա
նումն ու կատարումը սկզբունքորեն իրագործվում է այնպես, որ պատմվող նյութը`
իրերն ու գործերը, այլ ժողովուրդների ու օտարազգի պատմիչների պատմություննե
րում պատմվող նյութի հետ համադրությամբ ու համակցությամբ, ոչ միայն գիտական,
այլև հե
տաքրքր
վող ու որո
նող միտք ունե
ցող և կենտ
րո
նա
ցող «ուշ»-ով ամեն
քին`
և՛ մեզ, և՛ այլոց, ի հայտ դարձնի ու փաստի, որպես անհերքելի, համաշխարհային և
հատկապես նշանակալ ի ու առաջադեմ նկատվող քաղաքակրթություններին հայոց
ճյու
ղի, նախ և առաջ, մշա
կու
թային (և այս առու
մով հոգևոր-ս
տեղ
ծա
գոր
ծական) մասնակցային հայտը` որպես պոտենցիա, և ապա` որպես նաև այս
կամ այն չափով արդեն կենագործյալ եղելություն` համաշխարհային քաղա
քակրթական բազմայլ ոլորտներում (մշակութային, քաղաքական, տնտեսա
կան, ռազմական,…) մասնակցաբար գործուն ներընդգրկվածությամբ միա
հյուսությունը։ Ժամանակակից հայագիտության ու նաև պատմագիտության այս
առանձնահատկությամբ իրագործման մեջ ևս` այդ իսկ դիտավորությանն ու կատա
րումին համապատասխան ներկա է մեկնաբանություն։
Արդարև, մարդկության հանուր արմատից սերող և ապա` Նոյի զավակներից
սկզբնավորյալ մարդկանց ազգերի և կոնկրետորեն հայոց ճյուղ ի ներկայացման` հա
մախումբ ինքնության, կյանքի ու մշակույթի առաջացման, կայացման ընթացքի ու
իրենց ներկայում որպիսության սկզբունքային խնդիրներին, իրենց առձեռն ու մատչե
լի պատմական աղբյուրներով ընձեռնված հնարավորությամբ, անդրադարձել են նաև
մեր պատմիչները և հենց Մովսես Խորենացին։ Այլ է, սակայն, մեր պատմիչների ու
հայրերի վերաբերմունքն իրենց աշխատություններով մեզ հղված ու հասած պատմա
կան ավանդությանը։ Պատմիչների տեքստերում, ընդհակառակը, չի նկատվում «ինք
նացույց» լինելու վերոնշյալ ներքին «կարիքով» պայմանավորված դիտավորություն,
ուստի և նպատակային այդպիսի գերխնդիր կամ առանցքային ուղղորդվածություն։
Հայոց տեքստամշակույթի առավելապես «պատմասաց» բնույթը և հենց պատմասա
ցությանը նրանց ուղղվածությունը ընթերցող ու հասկացման ձգտող սիրուն և մտքի
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«ուշին» մատչել ի է դառնում ոչ որպես «ինքնացույց» լինելու ժամանակակից ֆենո
մեն և ոչ էլ որպես ինքնանպատակ, ինչն առավել ակներևությամբ նկատելի է հենց
Մովսես Խորենացու և, ընդհանրապես, 5-րդ դարի պատմագրությունում և նշանակա
լի չափով` նաև հետագա դարերի մեր պատմիչների երկերում։ Ինչպես և հետագա
շարադրանքում կոնկրետորեն կհատկորոշվ ի Խորենացու պատմագիտական հայե
ցակարգի առնչությամբ, ասել իքի բուն պատումի և պատմողական կերպի հյուսման
նրանց ընտրությունը, հատուկ դիտավորությունն ու կատարումը ուներ նպատակային
հիմնավորություն և առնչվում էր մարդկային կենսահոգևոր գոյությանն ամենաէ
ական ու գերագույն կենսա- և հոգե-նպատակային իդեայի` կյանքի եղելություննե
րում բացահայտել տեսական ու գործնական իմաստություն` ճշարտությունն
ու բարին, ի կրթություն ընթերցող ու հասկացման ձգտող ժամանակակիցնե
րի ու սերունդների հավատի, հույսի ու սիրո, իղձերի, մտքերի ու գործերի և
այսկերպ` բովանդակ ինքնության ու կենսակերպի։
Կարել ի է նկատել, որ միջին դարերի քրիստոնյա մեր պատմիչների վերաբեր
մունքն իրենց նախորդ ժամանակների քրիստոնյա այլ պատմիչներին և նրանց աշ
խատություններում պատմվող բովանդակությանը էապես տարբերվում է 19-րդ դա
րում ու որոշ մասնագետների կողմից նաև 20-րդ դարում նկատվող վերաբերմունքից
իրենց ուսումնասիրող մտքի որոնումի և պատմության հյուսման խնդրա
կարգում սկզբունքորեն իմաստության նպատակամետ հոգևոր կեցողության
առանձնահատկությամբ։ Նրանց վերաբերմունքին ու աշխատություններին հատուկ
է միմյանցից ուսանող և միմյանց փոխլրացնող բնույթ, որ պայմանավորված է բուն
իմաստությանը, ըստ մարդկային կարողության, վերահասու լինելու իրենց սկզբուն
քային ուղղորդվածությամբ և գիտության կատարելությունը հենց որպես իմաստու
թյան ներկրթություն հասկացող ու հետամուտ դիրքորոշմամբ։ Հնարավոր է նաև
մտածել, որ մինչ եկեղեցիների բաժանումը` ըստ դավանության, պատմիչների վերա
բերմունքն ու նրանց աշխատություններում պատմվող բովանդակություններն առա
վելաչափ անխաթարությամբ կարող էին լինել միմյանցից ուսանող և միմյանց փոխլ
րացնող։ Թեև նկատել ի է, որ և՛ միմյանց, և՛ աշխատություններում պատմվող ավան
դության նկատմամբ այսկերպ կազմակերպված բացությունը ոչ մշտակա, այլ` որոշ
չափով շարունակական է եղել նաև հետագա դարերում, հիմնականում` յուրաքանչ յու
րի համար համընդհանուր նույնականության հարցերում և առավելաբար` իր միտո
ղության մեջ, երբ հոժարում ու նախընտրել ի էին դիտում գնահատել միմյանցից` ան
ձից կամ տեքստից, ուսանել ը, իսկ տեսակետների որոշ տարբերությունների դեպքում,
այնուամենայնիվ, նշանակալ իի հարցերում միմյանց նկատմամբ խաղաղություն ու
ճշմարտության լրիվություն որոնող ու հասկացող տեսակետի հասանել ը։ Ի համեմատ
այդ հայեցակերպի, լիով ին այլ է ժամանակակից հումանիտար և սոցիալական գիտու
թյուններին բնորոշ առանձնահատկությունը, որում կենագործվում է` ամենայն իրենց
հայացքներում հիմնականում ու առավելապես այլոց իմացակերպից տարբերվող
նորի բացահայտությունը որպես գիտության կատարելագործություն հասկացող ու
հետամուտ ժամանակակից դիրքորոշումը։
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25. Մովսես Խորենացին «Պատմութիւն Հայոց» երկում իր ասել իքն ամբողջաց
նում է հայոց կյանքի իրեն ժամանակակից իրողությունների ու նշանակալ ի փոփոխու
թյունների մասին հայտնելով։ Նա կյանքի այդ ժամանակաշրջանի իրադարձություն
ների ու գործերի իսկությունը հայտնելով, իրեն ըղձալ ի երազանքների համեմատ`
իրականության ստորանկյալ, շնորհազուրկ ու հոգեկորույս գործընթացներին ակա
նատես լինելով, խորապես ապրված իր գնահատականն է արտահայտում իր պատ
մական երկը եզրափակող «Ողբ»-ում։ Առհասարակ, նշանակալ ի փոփոխությունների
ժամանակաշրջաններում առավելաչափ են ընդգծվում ինքնության կեցողության և
ինքնությունների գոյակցության ու «անել իքի» խնդրակարգի հասկացման ու բարե
կարգման անհրաժեշտությունն ու նախընտրել իությունը։ Հայոց կյանքում` երբեմն`
իմաստուն ու բարեկարգ և առավել հաճախ` անիմաստուն ու անբարեկարգ նախկի
նից որպես ժառանգություն մնացած պատմագիտության անիսկական գոյությունը
թոթափել կամեցող ամենայն Ժամանակում` և՛ Խորենացու, և՛ ամենայն սերունդների
ու նաև մեր ներկայում, մարդկային սիրտը, իղձն ու փափագը և ըստ այդմ` խոկացող
մտքի սլացքը մարդկային ու դրանում նաև ազգային իր ինքնության, կյանքի ու մշա
կույթի յուրահատուկ կարիքով և խնդրի դրվածքով «ի խորհուրդ, ի բան, ի գործ» է կո
չում պատմությանը։ Այս առումով` ինչպիսի՞ն է հարցականի ու անորոշության առաջ
կանգնած յուրաքանչ յուր ներկայի համար մարդկային ինքնության, համակեցության
ու մշակույթի կարիքային հիմնախնդիրներով պայմանավորված` պատմագիտու
թյանն առաջադրվող` համընդհանուր ու նաև համընդգրկուն և տվյալ ներկայում եր
բեմն առավելաչափ ընդգծվածությամբ` այժմեական ու հրատապ խնդիրների ու ամ
բողջական հարցադրության յուրահատկությունը, և ըստ այդմ` ինչպիսի՞ բնույթով
և առանձնահատուկ գոյությամբ է բացահայտվում պատմությունը։ Մովսես Խո
րենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի ուսումնասիրության արդյունքում կարել ի է նկա
տել այդ խնդիրների սկզբունքորեն ունիվերսալությունն ու ժամանակին ոչ ենթակա
լինել ը, որով և ի հայտ է գալ իս դրանց հոգևոր բնույթը։
26. Պատմահոր ժամանակաշրջանում հայոց կյանքում ներկա ու նաև ընդգծված
կերպով արտահայտված էր մարդկային ու նաև ազգային հոգևոր ինքնությամբ, կեն
սակերպով ու մշակույթով կարգավոր և հենց բարեկարգ լինելության խնդրակար
գը135։ Ըստ Մովսես Խորենացու, կարգավոր լինելության սկզբունքների որոնման
խնդիրն է` իր մշակութային դրսևորմամբ, ձևակերպվում որպես պատմության հե
տազոտության թեմա։ Ավել ին` մարդկության կյանքի ողջ եղելումի ամենայն ժա
մանակների համար ևս որպես պատմության կոչում ու նախընտրելի իսկություն
կարել ի է նկատել վերոբերյալ բացահայտությունը, այն, որ ոչ թե զուտ նախկին կյան
քի եղելության իսկությունը, այլ` կարգավոր լինելության, որում և` բարեկարգու
թյան նպատակամետ ընտրության, մտքի ու գործի միասնությամբ ապրված

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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կյանքի նախընտրելի կերպօրինակների և դրանցում` հենց սկզբունքների
որոնման մշտապես արդի խնդիրն է, իր մշակութային դրսևորմամբ, անհրա
ժեշտ ու նաև նախընտրելի պիտոյականությամբ` սկզբունքորեն ձևակերպելի
որպես պատմության հետազոտության թեմա։
Պատմության որպես այդպիսին կայացման գործոնների հարցադրությունն ուշա
դրության կենտրոնում է նաև ժամանակակից պատմագիտությունում, և այս առնչու
թյամբ Բենեդետտո Կրոչեն գրում է. «… Միայն ներկայի հետաքրքրությունը կարող է
հանդես գալ որպես շարժիչ անցյալ ի փաստերի որոնման։ Անցյալ ի փաստը, գտած ու
միացած ներկայի հետաքրքրությանը, դառնում է ներկայի իրողություն, այլ ոչ անցյա
լի»136։ Խորենացու երկում նկատել ի է այդ պատմահետազոտական հետաքրքրության
խորը հիմնավորվածությունն իր ժամանակի հոգևոր կարիքների վրա, որոնք իրենց
այդ հոգևորությամբ ներկայանում են որպես մարդկային ու նաև հայոց ինքնության,
կյանքի ու մշակույթի ունիվերսալ կարիքներ։ Նրա երկում ներկայի հոգևոր կարիք
ներով պայմանավորված, կարիքային այդ հիմնախնդիրների և պատասխանլուծումների հասկացմանն ու կենագործմանը նշանակալի հարցադրությամբ,
որոնումով և ուսումնասիրությամբ` իրագործվում է անցյալ ի եղելություններում,
ըստ էության, ողջ մարդկության ու մարդկանց ազգերի, հանրույթների, խմբերի կեն
սափորձառությամբ ու նաև հոգևոր փորձառությամբ ընձեռնվող հնարավորություննե
րում, անհրաժեշտություններում ու նախընտրել իություններում` բուն իսկություն հայ
տող իմաստների ու իմաստության խորհուրդների բացորոշում։
Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի այս առանձնահատկությամբ կա
յացյալ` հայոց պատմությունը մասնակից է դառնում մարդկային և կոնկրետ`
հայոց ինքնության լինելիությանը` մտքերին, ուսմունքներին, գործերին։ Ավե
լին` պատմության կոչման և խնդրակարգի ու կատարումի այդպիսի տեսանության
առանձնահատկությամբ կայանալու պարագայում` ամենայն պատմություն ունակ
և ի զորու է մասնակից դառնալ մարդկային ինքնության ու կյանքի լինելիու
թյանը։ Պատմությունը ներկային իր մասնակցությամբ` ժամանակակից է,
նշանակալից և էական ասելիք ունեցող ընթերցող ներկային։ Կարել ի է նկատել
և, ըստ իս, հարկ է նաև որպես հայեցակարգային նշանակություն ունեցող միտք ամ
րագրել, որ պատմության` ընթերցող ու հասկացման ձգտող ներկային ժամա
նակակից դառնալը պատմության կոչումն ու իսկությունն է։
Պատմության գոյության սկզբուքային այս առանձնահատկությունը գիտակցվում ու ընդ
գծվում է նաև ժամանակակից պատմագիտության մեջ։ Մեկնորոշելով մասնագիտական գրա
կանությունում մտքի հայտնի բանաձևը` «Յուրաքանչ յուր իսկական պատմություն միշտ ժամա
նակակից է»137, Բ. Կրոչեն գրում է. «…Պատմությունը, … եթե նրանում կա իմաստ (և ուրեմն`
կա նրա իմաստավորվածություն – հավելումը` Ռ. Ք.), այլ ոչ միայն օդ ի դատարկ տատանում,

Кроче Б., Теория истории – Антология сочинений по философии: история, экономика,
право, этика, поэзия, “Пневма”, СПб, 2005, с. 175-176.
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Գլուխ 1. Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներկայությունը պատմությունում

113

միշտ ժամանակակից է։ Պատմության ժամանակակից լինելու պայմանը կլինի նրա լսվածու
թյունը պատմիչի հոգում, կամ եթե գործածվ ի պատմարհեստի տեխնիկան` անհրաժեշտ է, որ
պատմական փաստաթղթերն ըմբռնել ի լինեն բանականությանը»138։ Ըստ Կրոչեի, բազում եղե
լություններ` Պելոպոնեսյան պատերազմը, մեքսիկական արվեստը կամ արաբական փիլ իսո
փայությունը տվյալ պահին անձի համար կարող են և չներկայանալ ու չլինել պատմություն, այլ
միայն կյանքի ու մշակույթի եղելությունների անուններ։ «Նրանք կդառնան պատմություն նրանց
համար, ովքեր հոգ կանեն խորհել դրանք ըստ իրենց հոգևոր պետքերի»139։ Այս առնչությամբ
և հենց հոգևոր բնույթ ունեցող պատմական իրադարձության և ուրեմն` սկզբունքորեն պատ
մության մասին արտահայտվելով, ընթերցող ու հասկացման ձգտող ներկային` պատմության
ժամանակակից դառնալու առանձնահատկությունն է մեկնողաբար բացորոշում նաև Օ. Շպան
նը140. «Լոկ այնտեղ, որտեղ ժամանակակից ներկայում ներկայակից է անցյալը, ընդհան
րապես տեղ ի ունի այնպիսի մի բան, ինչպիսին պատմությունն է։ Սակայն, եթե այդ անցյալը
հանկարծակի դադարեր լինել ժամանակակից, կդադարեր գոյությունը նաև պատմության։ …
Որքան հզոր է մարդ ու, ժողովրդ ի, պետության ոգին, այնքան նշանակալ ի է նրա կարողությու
նը` պտղաբեր անել յուրաքանչ յուր անցյալ, այնքան մեծաստիճան նա ունի պատմություն,
և, ընդհակառակը, որչափ տկար է ոգին, այնչափ մեծաստիճան նա զուրկ է պատմությունից»
(ընդգծումները` Ռ. Ք.)141։ Ժամանակակից պատմագիտությունում և, մասնավորապես, Ֆ. Ան
կերսմիտի «Պատումային տրամաբանությունը» երկում նույնպես սկզբունքորեն ընդգծվում
է «պատմության» ու հենց «պատումի» վերաներկայավորող հիմնային գործառույթը։ Աստ`
պատմության հարաբերակցությունը աշխարհի ու կյանքի անցյալ ի ու ներկայի որպիսությա
նը` առավելապես պատմիչի ինքնակամությանն ու երևակայությանը ենթակարգված թվա
ցյալ «ազատություն» որոնող նրա հետարդ իական (պոստմոդեռնիստական) տեսակետում, ոչ
ամենևին ներքուստ հետևողականությամբ, պատմությունը, որում և` «պատումային սուբս
տանցները» (հիմնապատում ները), լեզվա-տրամաբանական փոխկապակցյալ իրենց բովան
դակությամբ` իրագործվում են աշխարհի ու կյանքի անցյալ ի ու ներկայի եղելություններին դի
տահայեցող հիմնապատում(ներ)ին ներհատուկ մեկնաբանության ու հենց վերաներկայա
վորման հիմնային գործառույթով142։

Ներկային նշանակալ ից ու ասել իք ունեցող իր մասնակցությամբ ու այսկերպ`
ժամանակակցությամբ, պատմության գոյությունը դառնում է ներկա։ Այս դեպքում
պատմությունը մարդու համար իրոք կա՛ և հենց այնպես, ինչպես որ պետք է լիներ,
ինչին և կոչված էր։ Այն պատմվել էր սերունդներին հղելու համար, նրանց որպես մոտ
և մերձավորագույն կարգելու համար խորհրդակից ասելիք` ընթերցող յուրաքան
չյուրի համար օգտակար և պիտանի իմաստավորությամբ։ Պատմությունը հեղ ինա
կին ժամանակակից ընթերցողների ու նաև սերունդների ներկաներին իր այդ խորհր
դակից ասել իքով է դառնում ներկայակից ու ժամանակակից։ Այսկերպ ճշգրտմամբ`
վերոբերյալ միտքը հնարավոր է այժմ վերաձևակերպել այլ բանաձևմամբ. պատմու
138

Նույն տեղում, էջ 175:
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Նույն տեղում, էջ 176:
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Տե՛ս Анкерсмит Ф., Нарративная логика: семантический анализ языка историков, Идея–Пресс,
М., 2003:
142

114

Գլուխ 1. Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներկայությունը պատմությունում

թյունն ընթերցող ներկային նշանակալից ու էական իր ասելիքով ժամանակա
կից ու հենց մասնակից է ներկայի կայացմանը` մարդկային ինքնության, կյան
քի ու մշակույթի լինել(ի)ությանը։
27. Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում պատմությունն
ունի այժմեական և հենց հոգևոր առումով նշանակալին խորհելու և կյանքի
նախկին եղելության նկատմամբ այդ հարցադրելու և այսկերպ` նշանակալի և
ուղեցույց իսկություն ու խորհուրդ բացահայտելու հանձնառություն։ Այժմեա
կան ու հենց հոգևոր առումով նշանակալ ին խորհելու, ասելու և ըստ այդմ ցուցանելու
կամավոր հանձնառությունը պատմությունն ինքնագիտակցում է որպես իր իսկ վե
րաիմաստավորման և վերակազմության խնդիր։ Ժամանակակից իրողություններին
ինքն իրեն մերձավոր տեսնելու պատմության միտումն իր իսկ ներսում ձևակերպում
է «պատմության կարիքի» ֆենոմենը (բներևույթը – բուն երևույթը, ինքներևույթը),
կյանքի եղելության նորով ի վերապատմվելու, նորոգվելու խնդիրը` պատմումի մեջ
անցյալում եղածը այնպիսի դիրքով կարգելու, որ ի հայտ բերվ ի դեպի ներկան նրա
հղվածությունը, հայտնվ ի այս կերպով յուրաքանչ յուր ընթերցող ներկայի նկատմամբ
«ասուն» պատմության նշանակալ ի խորհուրդը։ Մշակութային այս երևույթն ի հայտ
է բերում կյանքի ու մշակույթի եղելության հասկացման ու ինքնահասկացման մեկմիասնական խնդրակարգում նրա «ճկունությունը» իմաստի գիտողությունում, երբ
իրադարձությունների անիսկությունը որպես թե իսկություն «հասկացող ու բացահայ
տող» պատմագիտությունն իր այդկերպ անիսկական գոյությունից նորոգվում է դեպի
իսկական գոյություն և արդեն նորոգյալ բացությամբ ու հասողությամբ (разумение)
եղելությունների իսկության, պատճառի ու նշանակալ իության հասկացմամբ ու մեկնո
ղաբար պատմամբ` փոխակերպվում ու վերընթանում իրադարձությունների իսկու
թյանն ու խորհրդին իմաստնացյալ գիտության։ «Պատմության կարիք» իրենում
բացահայտելու, երբեմն նաև նորոգվելու (նորով ի վերապատմվելու) և իր կոչմանն ու
իսկությանը համապատասխան գոյության սկզբունքային ու նաև նախընտրել ի պի
տոյականությամբ իր իսկական գոյության մեջ հաստատվելու այսպիսի իրադրու
թյուններում պատմությունն ի հայտ է բերում իր սկզբունքային բացություն-ընկալու
նակությունն ու հարաբերակցությունը իմաստության նկատմամբ և այսկերպ հասկա
նալով ու պատմելով ճշմարիտ իմաստ ու խորհուրդ, այսինքն` պատմելով իմաստու
թյուն, իր գոյության անիսկությունից ու անիմաստությունից փոխակերպվում ու
վերակարգվում է որպես իմաստավոր նաև մարդկային ինքնության, կյանքի, մշա
կույթի ու հենց պատմագիտության այդ նույն ներկա ժամանակի նկատմամբ։
28. Կյանքի մշակութային իրադարձության իսկությունն ու խորհուրդը և, այդպի
սով, իմաստությունը հասկանալ ու պատմել ձգտող և-կամ արդեն այդկերպ նորա
գրյալ ու նաև այդ որպիսությամբ կայացյալ` նախկինից ավանդված յուրաքանչ յուր
պատմություն սկզբունքորեն ու միշտ է սերունդների յուրաքանչ յուր ներկայի համար
ժամանակակից պատմություն և որպես այդպիսին (իմաստությամբ այժմեական
ու ժամանակակից)` անմիջականորեն մասնակից է կյանքի ներկային ու ապա
գային և հենց պատմության գոյությանը։ Իր իսկ վերաիմաստավորմամբ` պատ
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մությունը մասնակից է մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի և հենց իր
(պատմության)` և՛ անցյալ ի նորահայտ իսկության բացահայտմանը, այդկերպ` նաև
վերակազմավորելով անցյալ ի հասկացումն ու այդ հասկացման մեջ` անցյալ ի ներկա
յությունը, և՛ ներկայի, և՛ ապագայի կայացմանը։ Պատմությունն այլևս նախկին եղե
լությունների սոսկ իմացության շտեմարան չէ և այդ իմաստով միայն` պատմական
ու մշակութային ինքնության եղելության իմացություն և այդչափ ինքնագիտակցում
ու տեսական գիտություն։ «Պատմությունը ներկան ամրապնդող, իմաստավորող
ոգևորություն ու ուժայնություն է հաղորդում սերունդներին։ Պատմությունը լցվում է
ներկայի մեջ, նրան հաղորդում որոշակի իմաստ, փորձառություն, իդեալների առա
ջադրում ու դրանք իրականացնելու ձգտում»143։ Ըստ իս, պատմագրական ու պատ
մագիտական մտքի համաշխարհային պատմության մեջ ոչ միշտ պատմության բուն
կոչմանը համապատասխան իրագործմամբ, իսկ Մովսես Խորենացու պատմությանը
և՛ դիտավորությամբ, և՛ կերպառությամբ, և՛ կատարումով բնորոշ` պատմությունն
էացնող` անհրաժեշտորեն ու նաև նախընտրելիորեն պիտոյական ներքին զո
րություն ու հենց կայացյալ իսկություն է և ըստ այդմ մեկնորոշելի` էական ատ
րիբուտ է այն, որ պատմությունը սկզբունքորեն ներգործուն է, իր բնության
այդորակ առանձնահատկությամբ կայանալով արդեն ոչ միայն որպես տեսա
կան, այլև գործնական գիտակարգ։ «Պատմությունը զուտ ճանաչողական ասպեկ
տի հետ շարակից ունի նաև կիրառական ասպեկտ», – գրում է Ա. Ստեփանյանը144։
Այդ իսկ նկատի ունենալով, Պատմահայր Մովսես Խորենացին գովության արժանի
է գնահատում այն թագավորներին, որոնք գրով և պատմությամբ իրենց ժամանակ
ները հաստատակարգեցին և իմաստության ու քաջության գործերն արձանագրեցին
վեպերում ու պատմություններում, դրանց միջոցով աշխարհական ու քաղաքական
կարգերին ուսանյալ ու իմաստնացյալ լինելու145 հնարավորություն ու նպաստավորու
թյուն ընձեռելով ժամանակակիցներին ու սերունդներին, այդկերպ` կյանքում ներ
կայության կոչելով անցյալի ու նաև իրենց արդիականության եղելություն
ներում բովանդակյալ ճշմարտության ու բարյաց իմացություն ու գիտություն`
պատճառ ու կատարիչ մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի
ամենայն բարեկարգության։
29. Պատմությունն իր բնության սկզբունքային առանձնահատկությամբ հո
գեկրթական է։ Պատմությունը իրենում պահյալ և ի հայտնություն հնարավորյալ
իսկության հասկացմանը ձգտող «ընթերցասէր»-ի և «ուսումնասէր»-ի բանական
հոգին ու միտքը կրթում է` մտածել ու հասկանալ ոչ միայն այն, ինչը որպես ներկա

Սարգսյան-Կատվալյան Ս. Ա., Հայագիտության ձևավորման ժամանակի և հիմնախնդիրների
հարցի շուրջ, Եր., 2013, էջ 25:
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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:
144
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տեսնում ու զգայարաններով ընկալում է անմիջական իր ներկայակցությամբ
և այս առումով` տեսանելին, այլև մտածել ժամանակայնորեն անցյալ ը, բացական
և այս առումով` անտեսանելին, զգայարաններով անմիջական փորձառությանն
անմատչելի մարդկային եղելությունները, այդկերպ նախապատրաստելով ու
«աճեցնելով» մարդկային հոգին ու միտքը` ի զորու լինել մտածել սկզբունքորեն ան
տեսանելին և զգայարաններով փորձառությանն անմատչելին` աստվածային
իրողությունները։ Ինչո՞ւ և ինչպե՞ս է դա հնարավոր։
Դավ իթ Անհաղթը իմաստասիրության եռակազմ բաղադրության` բնաբանության,
մաթեմատիկայի, աստվածաբանության մասին խոսել իս, և ապա հիմնավորել իս, ի
ցույց է դնում մտքի պոտենցիան և վերընթացության կատարելագործող կրթությունը`
բնաբանությունում` մտածել այն, ինչը կարելի է նաև տեսնել շրջակա աշխարհում,
մաթեմատիկայում (երկրաչափությունում)` մտածել այն, ինչը կարելի է տեսնել
և-կամ չտեսնել շրջակա աշխարհում, այսինքն` իրերի թվաքանակն ու հենց թիվ ը որ
պես այդպիսին, ինչպես նաև իրերի ինքնին կամ կապակցող ձևը ու հենց ձևը որպես
այդպիսին և ապա` աստվածաբանությունում` մտածել այն, ինչը սկզբունքորեն ան
տեսանել ի է։ Դավ իթ Անհաղթն իր «Սահմանք իմաստասիրութեան» աշխատությու
նում իմաստասիրության` ոչ միայն արիստոտելյան, այլև կարելի է ասել` նաև պլա
տոնյան բաժանմամբ ներկայացված իր ուսուցմամբ` ներկայանում է որպես իմաստու
թյան ուսուցիչ։ Պլատոնի, Արիստոտել ի երկերից ու նաև նորպլատոնականությունից`
քրիստոնեական վերաիմաստավորությամբ ուսյալ` իմաստասիրությունն այսկերպ
մեկնորոշմամբ ներկայացնելով, նա իրեն նախընտրել ի «ուսումնասէր» ընթերցող ի
հասկացման սիրուն մատչել ի էր դարձնում ու թափանցել տալ իս մարդու բանական
հոգու ունակություն հանդիսացող մտքի վերընթացությունը տեսանել իից` անտեսա
նել իին, երկրից` երկինք, դեպի վերինն ու հոգևորը, ըստ Պողոս Առաքյալ ի խոսքի`
«Եթէ յարերուք ընդ Քրիստոսի, ապա զվերինն խնդրեցէք, ուր Քրիստոսն նստի ընդ
աջմէ Աստուծոյ։ Զվերինն խորհեցարուք, մի՛ զայս որ յերկրի աստ է»146։ Մարդկային
բանական հոգին ու միտքը առ Իմաստություն կրթությանն ու կատարելագործմանը
վերընթանալով Դավ իթ Անհաղթի երկում իմաստասիրության եռակազմ ուսուցման
այս ուղղորդված ընթացքով և բնաբանության մեջ իրագործելով զգայականի հետ կա
պակցված իր իմացությունը, հնարավորություն է ունենում իր իմացության հետագա
կայացման մեջ նաև ձերբազատվել զգայականով իր կապանքվածությունից։ Հայտ
նի է, որ բանական մտքին հատուկ` իսկության իմացության հնարավորությունները
չեն սահմանափակվում զգայական իմացության հնարավորությամբ։ Մտքի կոչումն ու
զորությունն` առ իմացություն իսկության` ավել ին է, քան զգայականի կոչումն ու զո
րությունը։ Իսկության իմացության ու իմաստության հասու դառնալու իր որո
նումներում ու բացահայտումներում միտքը զգայականի հետ իր կապանքվա
ծությունից ձերբազատմամբ է հնարավորություն ունենում կայանալ ըստ իր
կոչման ու զորության առավելության։
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Մարդկային բանական հոգու ունակություն հանդիսացող մտածողության այս
կերպ ընթացքով կայանում է «պայդեյա» (կրթություն), ըստ պլատոնական հղաց
քի։ Մարդկային հոգու ու մտքի և բովանդակ կենսակերպի կրթությունն իր այսկերպ
կատարումով իրագործվում է ըստ իր կոչման ու կայանում իսկական գոյությամբ։
Կրթությունն իր իսկական գոյությամբ, այսինքն` իրենում իր իսկությունն ունեցող
գոյությամբ, այլ ոչ` պատմական տարբեր ժամանակներում ու նաև այժմյան ներկա
յում համատարած ու այլևայլ ոլորտներ ներթափանցած իր անիսկական գոյությամբ,
մարդկային մտքի նկատմամբ իրագործվում է` նրա սկզբունքային պոտենցիան` և՛
տեսանել ին, և՛ անտեսանել ին խորհելու զորությունը, ըստ սուրբ հայրերի վարդապե
տության, կայացնելով տեսանել իից` անտեսանել իին, մարդկային իրողություններից`
աստվածային իրողություններին և արարվածից` Արարչին հասու դառնալու ուղղու
թյամբ ու կարգավորությամբ` մարդկային կարողությանը մատչել իի ու իմանալ իի չա
փավորության սահմաններում։
Մարդկային բանական հոգին մտավոր իր ունակությամբ ունի սկզբունքային հնարավորու
թյուն ու հենց կարողություն մտածել ինչպես տեսանել ին, այնպես էլ` անտեսանել ին, որին և
հասունանում ու հենց մտահասու է դառնում վերոնշյալ կրթությամբ։ Աստ` էական է նաև պար
զել, թե` «մարդկային կարողություն» հասկացությունում «կարողությունը» վերաբերում է մարդ
կային բանական հոգու և մտածողության պոտենցիային թե՞ զորությանը։ Ինչպես արդեն
ակնարկվեց, «պոտենցիա» տերմինը հայերեն «զորություն» է թարգմանվել դեռ հնուց, ինչը և
արտահայտվել է ձեռագրերում։ Հարկ է, սակայն, նկատի ունենալ, որ տերմինի մասին խոսե
լիս` առաջնահերթորեն մտածվում է այդ տերմինով նշվող հասկացյալ ը։ Արդ` էական է հարցա
դրել, թե` «գիտական լեզվամտածողությունում նույնակա՞ն են, արդյոք, այս տերմիններով նշվող
հասկացությունները` բովանդակությունն ու ծավալ ը, թե՞ կարել ի է ասել, որ գիտական և հենց
հասկացութային իրենց կիրառություններում դրանցում արդեն կարել ի է մտով ի նկատել ու ամ
րագրել էական տարբերություններ։ Նկատենք, որ անկենդան իրերի դեպքում կարել ի է ասել,
որ դրանց պոտենցիան` հասկացված իր իսկությամբ և ուրեմն` անկենդան իրերի իսկական պո
տենցիան սկզբունքորեն նույնանում է իսկական զորությանը (իր իսկությամբ հասկացված զո
րությանը)։ Իսկ մարդկային իրողությունների համայնության մեջ մարդկային անձի վերաբերու
թյուն, ապրում, մտածողություն, խոսողություն, գործողություն ներկայացող բոլոր իրողություն
ներում պոտենցիան չի նույնանում և կարող է տարբեր լինել զորությունից։ Մտքին կամ մտածո
ղությանը հատուկ է շարժ և մտածողության շարժը կարող է լինել տարբեր ուղղորդվածությամբ
ու ընթանալ այս կամ այն ուղղությամբ, հետևաբար այն կարող է շարժվել և՛ տեսանելիից` ան
տեսանել իին և, ընդհակառակը, մնալ նույնի սահմաններում և շարժվել տեսանել իից` տեսա
նելիին։ Մտքի շարժը նույն ինքը մտքի dinamis-ն է, իսկ զորությունը` նույն այդ շարժը` իրենում
ներբովանդակյալ կամ իրենով կերպացյալ ներուժով, այսինքն` նույն ինքը dinamis-ը` իրենում
ներբովանդակյալ energeya-յով, որը և տվյալ իրողությունը` ակտուալացած միտքը ու նաև խոս
քի և-կամ գործի մտային կերպվածությունը կատարումի է բերում կամային ընտրության իրա
գործմամբ։ Մտածողության շարժը և զորությունը, ինչպես և ասվեց, կարող է կայանալ տար
բեր ուղղություններով և լինել կա՛մ առաքինի ու իմաստուն, կա՛մ ոչ առաքինի ու ոչ իմաստուն։
Մտածողության պոտենցիան, այսպիսով, ներկայանում է որպես ավել ին, քան մտածողության
որևէ շարժ կամ նույնիսկ զորություն, և բնորոշելի է որպես սկզբունքորեն հնարավոր շար
ժերի բոլորություն, ունենալով սկզբունքային մի հատկություն` լինել բոլոր այդ շարժերի հնա
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րավորություններն իրենում պարունակող որպիսությամբ ակտուալացած` ձևավորված կամ նույ
նիսկ արտահայտված մտքի իրողության պոտենցիա։ Իսկ թե ո՞ր շարժի ուղղությամբ կընթանա
մտածողությունը` կախված է արդեն կամային ընտրությունից։ Տեսանել իից` տեսանել իին, թե՞
տեսանել իից` անտեսանել իին կընթանա մտածողության շարժի կարգավորությունը` կախված է
կամքի հոժարությունից և ըստ այդմ ընտրությունից։ Մարդկային մտածողության պոտենցիան
այնպիսին է, որ իրենում ունի ընտրության հնարավորություն։ Հետևաբար վերոբերյալ միտքն
առ այն, թե` մարդկային մտածողությունն ունի տեսանել ին մտածելուց բացի նաև անտեսանել ին
մտածելու կարողություն, ասելով` «կարողություն», առավել ճշգրտությամբ նկատի է առնվում ոչ
թե մտածողության պոտենցիան` որպես մտածողության շարժի ու կատարումի հնարավորու
թյունների բոլորություն, այլ` հենց մտածողության զորությունը` մտքի բազում հնարավորություն
ների մեջ հենց այն գերաշարժը, որ և հնարավորում ու կատարումի է հասցնում կոնկրետորեն
տվյալ միտքը, աստ` անտեսանել ին մտածող միտքը։

Իսկ ինչպիսի՞ մտածողություն է իրագործվում պատմության մեջ, որ և ներկայա
նում է որպես պատմության բնության սկզբունքային առանձնահատկություն։ Ո՞րն
է պատմության բնության սկզբունքային առանձնահատկությունը, որ և հիմնորոշ է
պատմողության համար և ունի հոգեկրթական զորություն։
Պատմությունը նույնպես ընձեռում է մտքին կրթություն և ճշմարիտ իր զորության
մեջ կայացում` տեսանել իից անցնել անտեսանել իին, այսինքն` որպես խնդրո նյութ
ունենալով տեսանել ին, խորհելով` վերընթանալ ու հասու լինել անտեսանել ի իմաս
տին ու իմաստության խորհրդին։ Ինչպե՞ս է պատմությունը դա իրագործում։ Պատ
մությունն իր զորության իսկությունը և ուրեմն` իսկական ու հենց ճշմարիտ իր զո
րությունը, ինչպես նաև իր զորության անիսկությունը և ուրեմն` անիսկական ու հենց
անճշմարիտ իր զորությունն իրագործում է իր պատմողականությամբ։ Պատմու
թյունն իրենում այս կամ այն չափ հասկացյալ «իրաց և գործոց» իսկությունը հայտող
«բանը» իր պատմողության սկզբունքային առանձնահատկություն հանդիսացող
մեկնողաբար բացորոշմամբ ներկայացնում է այլոց հասկացմանը։ Արդարև, պատ
մողականությունն իրագործվում է «մեկնողաբար բացորոշմամբ», որ և ներ
կայանում է որպես պատմության բնության սկզբունքային առանձնահատկու
թյուն։
Պատմության պատմողականությունը սկզբունքորեն բնական կամ բնականա
կերպ է և մարդկային մտածողության ամբողջական պոտենցիայի առումով` նախ
նական կամ առաջնային ու նաև անզերծանելի մտածողական զորություն է։
Ի՞նչ է սա նշանակում։ Նախ, ի՞նչ նկատի ունենք ասելով` պատմողականությունը բնա
կան կամ բնականակերպ է։ Պատմությունը պատմում ու ներկայացնում է նախկինում
տեղ ի ունեցածի իսկությունը հայտող իմաստը։ Բոլոր իրադարձություններն ու գոր
ծերը, որոնց գոյությունը որպես այդպիսին կայացել է տարածության ու ժամանակի
չափումների մեջ կայացող այսրաշխարհում ու մարդկային կյանքում, բանավոր կամ
գրավոր հյուսմամբ ու այդկերպ` հնչյունային կամ գրային ամրագրմամբ ձեռք բերե
լով սկզբունքորեն հաղորդել ի դարձող` տեղ ի ու ժամանակի մեջ գոյություն ունեցա
ծը կերպառնող իմաստ, պատումակերպվում ու շարադրաբար կապակցվում, որով և`

Գլուխ 1. Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներկայությունը պատմությունում

119

պատմվում ու ներկայանում է որպես պատմություն։ Եվ այն, ինչ պատմվում է ունկն
դիր ու ընթերցող ներկաներին, պատմվում է` որպես պատմվող աշխարհի
ժամանակատեղում տեսանելի, ասել է թե` իրերի ու գործերի պատահման ու
գործման ներկայում տեսանելի։ Ինչպե՞ս հասկանալ ասվածը։
Ընթերցող անձն ու իր ներկան կարող է տարածական կամ ժամանակային փոքր
կամ մեծ հեռակայքով բաժանված լինել պատմվող իրադարձության ներկայից, բացա
ռելով ընթերցող ի համար անմիջական ականատեսության իմաստով տեսանել իության
ու անմիջական զգայական փորձառությամբ ընկալման հնարավորությունն ու իմաս
տը։ Ուստի կարել ի է ավել ի ճշգրիտ արտահայտվելով` ասել, որ պատմությունը իրենով
պատմվող ը պատմում է ընթերցող այլ ներկաներին ոչ ուղղակիորեն որպես տեսանել ի,
այլ` «իբրև թե տեսանելի», այսինքն` եթե ընթերցող ը թեկուզև երևակայորեն, իրա
պես անհնար, բայց մտով ի հնարավոր ինչ-որ մի եղանակով հայտնվեր պատմվող ներ
կայում, ապա` կարող էր և տեսնել պատմվող իրադարձությունը որպես կատարվող։
Պատմության դեպքում գործ ունենք այնպիսի մտքի հետ, որում մտածվում ու ներ
կայանալի է դառնում այն, ինչը որպես մարդկային անցուդարձ, դեպք, պատա
հար, իրադարձություն մարմնականացած կամ նյութականացած իր կերպում
սկզբունքորեն կարող էր և տեսնվել ու մատչելի լինել զգայական ու մտավոր
ընկալման մարդկային կարողությանը տեքստում պատմվող ներկայում։ Պատ
մությամբ կամ պատմողականությամբ մտածվողն ու ներկայացող ը` պատմվող ներկա
յում իր բնության իրադարձակերպ մարմնավորությամբ կամ նյութավորությամբ, առա
վել ընդհանրական ու հասկացութորեն ձևակերպմամբ` կարել ի է ասել, որ աշխար
հակերպ է, կամ ինչպես և սկզբում ասվեց` բնական կամ բնականակերպ է։ Ինչ-որ
իմաստով պատմությունը նման է բնագիտությանը, որը նույնպես մտածում է այն, ինչը,
որպես բնութենական, մարմնական կամ նյութական, նաև տեսանել ի է ու սկզբունքո
րեն մատչել ի կարող է լինել մարդկային զգայական ընկալմանը և-կամ սարքերի առա
վել մեծ դիապազոն ունեցող զգայունակությանը։ Արդարև, մարդկային միտքը կարող
է բնաբանությունից անցնել աստվածաբանության` խորհելով աստվածային իրողու
թյուններ, մտածողության խնդրո նյութ ունենալով և խորհրդածելով բնությունը։ Հարկ
է, սակայն, նկատի ունենալ, որ պատմությունը և, մասնավորապես, Մովսես Խորենա
ցու երկում կերպացյալ հայոց պատմությունը ևս, ուսումնասիրելով մարդկային իրողու
թյուններ և հասկանալով ու մեկնողաբար բացորոշելով իսկություն, ներկայանում է որ
պես էմպիրիկ հենք ունեցող գիտություն։
Ինչպիսի՞ն է ներկայանում պատմությունը էմպիրիկ գիտության իր առանձնահատկու
թյամբ` ի համեմատ բնագիտության։ Գ. Շպետը մտորելով էմպիրիկ հենք ունեցող գիտություն
ների շարքում պատմության, ի համեմատ բնագիտության, նշանակալ ի առանձնահատկության
մասին, հիմնավորությամբ հանդերձ առաջադ րում է յուրատեսակ մի տեսակետ։ Մարդկության
կյանքում վաղուց նկատել ի է դարձել, որ պատմությունը որպես այդպիսին` իր հայեցողության
ու բովանդակության գիտական կայացման որպիսությամբ էական նշանակալ իություն կարող
է բացահայտել հումանիտար բոլոր էմպիրիկ գիտությունների որպես գիտություն գոյության ու
կատարելագործվող կայացման համար։ Ըստ Շպետի, պատմագիտությունն ունի էականորեն
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նշանակալ ի առանձնահատկություն, որի պատճառով և` «հենց absolute պատմության մեջ (կա
րել ի է) գտնել ամենատիպիկ ու պարզահայտ արտահայտությունը իրականության կոնկրետ ճա
նաչողության առանձնահատկությունների»147։ Բոլոր էմպիրիկ գիտությունների` իրականության
էմպիրիկ ողջ ճանաչողության մեջ, ըստ նրա, պատմագիտությունը հարկ է ճանաչել կենտրոնա
կան ու որոշակի դերում148։ «Եթե գիտությունը գնահատվ ի ոչ թե տեխնիկական կամ ընդհանրա
պես պրակտիկ իր օգտավետության, այլ` իրականության` որպես և է, մաքուր ճանաչողության
իդեալ ի տեսակետից, ապա` առաջին տեղն ու ղեկավար դերը բոլոր էմպիրիկ գիտությունների
մեջ պետք է գրավ ի ոչ թե վերացական ձևական գիտություններից որևիցե մեկը, այլ` այն գի
տությունը, որն իրենից կներկայացնի կոնկրետի` իր անսահման համայնության մեջ, առավել
կատարյալ ճանաչողության օրինակ։ Այդպիսի գիտություն կարող է լինել միայն պատմությու
նը»149։ Ինչո՞ւ։ «Պատմությունը նույնիսկ ամենամասնավոր իր թեմաներում գործ ունի կոնկրետ
իրականության այնպիսի լրումի հետ, որի համար ֆիզ իկականը, կենդանին և հոգեկանը միայն
«մասերը» կամ «անդամներն» են»։ Գ. Շպետը վիճարկում է իրականության կոնկրետ ճանա
չողության խնդրակարգում էմպիրիկ գիտությունների առ բնագիտություն կողմնորոշումն ու
կենտրոնական դերի ճանաչումը։ «Ակնհայտ է, որ մեթոդ ի առումով պատմությունը պետք է տա
իրականության կոնկրետ ճանաչողության օրինակ, քանզ ի այդպիսի ճանաչողության իդեալ չի
կարող լինել իրականության լուծումը աշխարհի մեխանիկայի վերացական բանաձևերի շարքի
մեջ։ Այլ կերպ ասած, պատմությունը պետք է գրավ ի ղեկավար տեղ էմպիրիկ գիտություննե
րի դասակարգության մեջ ոչ միայն ըստ այն հնարքների, որոնցով օգտվում է իրականությունն
ուսումնասիրելիս, այլև ըստ այն մեթոդների, որոնց դիմում է իրականություն պատկերելիս,
մեթոդներ, որ նպատակ ունեն ադեկվատորեն արտահայտել «այն, ինչ կա, որպես որ կա»։ …
Տրամաբանությունը որպես գիտությունների գիտություն իր այն մասում, որը վերաբերում է էմ
պիրիկ գիտություններին, պետք է արմատականորեն վերամշակվ ի։ XIXդ. առաջացած և մինչ
այժմ դեռ գերիշխող համոզմունքին, իբրև թե էմպիրիկ գիտությունների տրամաբանությու
նը պետք է լինի բնագիտության տրամաբանությունը, մենք պետք հակադ րենք կատեգորիկ
պնդում, որ էմպիրիկ գիտությունների տրամաբանությունն ամենից առաջ պատմության
տրամաբանությունն է»150։

Աստ` հարկ է ամրագրել, որ քննելով մարդկային իրողություններ ու հասկանա
լով իսկությունը հայտող իմաստը և խորհրդածելով այդ իմաստը, մարդկային միտքը
կարող է տեսանել իից` անտեսանել իին անցում կատարել և վերստին խորհել աստ
վածայինը նաև այլ ուղիով ու հնարավորությամբ` պատմությամբ։ Մտածողու
թյան խնդրո նյութ ունենալով պատմությունն ու խորհրդածելով պատմելին
կամ պատմվողը, պատմաբանող միտքը (պատմիչի կամ ընթերցողի) կարող
է վերընթանալ աստվածաբանության և ուրեմն` հասնելով մտքի զորության
կատարումին, խորհել անտեսանելի աստվածային իրողություններ, ըստ
մարդկային կարողությանն իմանալիության չափավորության, հասկանալով
իմաստ և իմաստություն և այդ հասկացման մեջ բացահայտելով իրենում խոր
Шпет Г. Г., История как предмет логики – Историко-философский ежегодник 1988, М., 1988, с.
299.
147

148

Տե՛ս նույն տեղը:

149

Նույն տեղում:

150

Նույն տեղում, էջ 300:

Գլուխ 1. Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներկայությունը պատմությունում

121

հուրդ պահող ու իմանալի դարձնող իսկություն։ Մենագրության ամբողջական
խնդրակարգի ներքին հետևողականությամբ բացորոշվող հարցադրությունների հա
ջորդական կարգավորությամբ կառուցված ենթավերնագրերի բուն շարադրանքում
կարել ի է նկատել, որ Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկում ներկայացվե
լով հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակալ ի եղելումի «իրաց և գործոց»
իսկությունը հայտող իմաստների հասկացում ու մեկնողաբար բացորոշում, երբեմն`
ուղղակիորեն, երբեմն` այլաբանորեն և երբեմն` զուտ ակնարկով բացահայտվում և
ընթերցող հոգուն ու մտքի հայեցողությանը, իմացությանն ու ներկրթությանը մատու
ցյալ է դառնում աստվածայինի ներկայությունը հենց մարդկային իրողություն
ներում։ Ահավասիկ, այն ճշմարտությունը, որ «տեսանել ին և-կամ իբրև թե տեսանե
լին» մտածող ու ներկայացնող պատմությունից միտքը կարող է կրթվել աճել ու հա
սանել անտեսանել իի խորհրդածության ու բացահայտության, հասկանալ ի է դարձ
նում նաև վերոբերյալ միտքը, թե` պատմությունն իր պատմողության առանձնահատ
կությամբ հոգեկրթական է և մարդկային մտածողության ամբողջական պոտենցիայի
առումով` նախնական կամ առաջնային զորություն։
30. Իսկ ինչո՞ւ է պատմողությունը մարդկային մտածողության նաև անզերծանե
լի զորություն և մարդկային միտքը որպես այդպիսին էացնող ու այդկերպ` էական
առանձնահատկություն։ Այս հարցի վերաբերյալ մտորել իս, հարկ է նախ` ամրագրել,
որ հերմենևտիկական խորհրդածությունները սկզբունքորեն վերաբերում են նաև
եղելությունների իսկության նկատմամբ պատմողության հենց բացության
ադեկվատության հիմահարցին, և սկզբունքային, անհրաժեշտ ու հիմնարար այդ
պայմանի իրագործմամբ միայն ընձեռնվող հնարավորությամբ է պատմությունը որ
պես այդպիսին իր գոյությունում ճշմարտությամբ կայանում և այդ հարցադրության
անհրաժեշտությամբ ու նախընտրել իությամբ` կայանում նաև պատմության որպիսու
թյան ճշմարիտ քննությունն ու բացորոշումը։
Ամենայն գոյի, որում և` այս աշխարհի ու այս կյանքի և հենց զուտ մարդ
կային կյանքի իրողությունների ու նաև մշակույթի նկատմամբ ընդհանրապես`
մարդկային ուսումնասիրող մոտեցմանը և կոնկրետորեն` հայագիտությանը բնորոշ
է թեմայի պատմականացում։ Զանազանելով հանդերձ` կարել ի է ընդհանրացնել,
որ մարդկության կյանքի եղելության իսկությանը նպատակամետ պատմությունը կամ
պատմագիտությունը մարդկանց ազգերի ու նաև հայոց կյանքում` ոչ միշտ նույնաբար
ունեցել է էական նշանակություն։ Ինչո՞ւ։ Մասնագիտական գրականությունում այս
հարցի առնչությամբ տրվել են բազմաթիվ պատասխաններ։ Ի՞նչ լրացուցիչ և, ըստ
իս, հիմնորոշ պատասխանի կարել ի է հասու լինել այս հարցով մտահայեցվող իմաս
տային տեսադաշտում։
Մարդկային ինքնության ու կյանքի` առ Աստված առինքնող բուն կոչման ու իս
կության և ուրեմն` իրենց իսկական գոյության պարագայում` մարդկային մտքի,
խոսքի, գործի ու երկրեղեն բովանդակ կյանքի կատարումը պատմությունում
կերպացյալ ու բովանդակյալ` իր իսկությունը հայտող իմաստով ու խորհրդով
բուն Իմաստությանն էացյալ` վերստին մատչում է համայնն իրենում ընդ
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գրկող իրականություն և իմաստություն կենագործում մարդկային կյանքում։
Ասվածը սկզբունքորեն ու ընդհանրապես վերաբերում է նաև ամենայն գիտության ու
արվեստի և հատկապես հենց պատմությանը։ Ահավասիկ, պատմությունն իր ուսում
նասիրության ոլորտում աշխարհի ու հենց մարդկային կյանքի նախկին եղելության ու
ներկայի իսկությունը հայտող իմաստով ու խորհրդով իմաստնանալով, մարդկային
բովանդակ կյանքից առ ինքն (առ մարդկային կյանք) բարի կենարարության կարգա
վորությամբ նշանակալ ի այդ իմաստների ու իմաստության խորհուրդների` իրենում
բովանդակյալ գիտությամբ մուտք է գործում ամենայնն իրենում ընդգրկող իրականու
թյուն, կենագործում և մարդկության կյանքում` ժամանակակից ու ապագա ներկանե
րին ներկայակից դարձնում իմաստություն։
Ուսումնասիրվող «խնդրո բանը» պատմականացնող մարդկային մտքի
հանրահատկության հետ մեկ
տեղ` նաև հենց հայոց կյանքի առանձնահատ
կությամբ պայմանավորված` հայոց մշակութային կյանքում հատկապես հենց
պատմ(ագիտ)ությունը առավելաչափ ու ավանդաբար ունեցել է կենտրոնա
կան հանձնառություն։ Հայոց կյանքում տեքստային մշակույթի գոյությունն
առավելապես ակտուալացել է «պատմողական» կերպի մեջ։ Ազգի ինքնագոյ
ման խնդրառությունը անհրաժեշտություն էր դարձրել տեքստային ավանդության մեջ
«պատմավորող» ուղղվածության կարևորումը։ Եվ տեքստամշակույթի պատմավորող
այս առանձնահատկությունն արդեն անհրաժեշտաբար իր վրա պետք է կենտրոնաց
ներ քննողաբար խորհրդածող` հասկացման ու մեկնորոշման ձգտող միտքը։ Ըստ իս,
պատմագիտության և պատմափիլ իսոփայության համար էականորեն նշանակալ ի
խնդրակարգ է ներկայանում մշակույթի, որում և` գիտության ու կոնկրետորեն` հայա
գիտության «պատմավորող ուղղվածության» գոյութենական ու նպատակաբանա
կան իմաստի բացահայտումը։
Տեքստամշակույթի առավելապես պատմողական կերպի մեջ կենագործման այս
պնդումն ամենևին էլ չի նշանակում, թե նրանում անհամեմատորեն եզակի կամ սա
կավ են ոչ-միանշանակորեն գիտական և-կամ գեղարվեստական պատմության`
«պատում»-ային «պատմողականություն» իրենցում հայտող այն ստեղծագործու
թյունները, որոնք ևս իրենց գրական հյուսվածության յուրօրինակ կերպում «ի պահ»`
ամենայն «ընթերցասէրի» և «ուսումնասէրի» հասու են դարձնում նշանակալ ի իմաստ
ու իմաստություն։ Օրինակ, տեքստային հոգևոր մշակութային ավանդություն են
տեսնվում նաև շարականները, աղոթքները, իմաստասիրական ու աստվածաբանա
կան երկերը, որոնք ունենալով իրենցում մեկնողական-պատմողական առանձնահատ
կություն, այնուամենայնիվ, իրենց ամբողջության, կնշանակի` խոսքային ու գրական
հյուսվածության որակային որպիսության մեջ ներհայտելով սկզբունքորեն պատմո
ղական բնույթի մտակապակցվածություն, այնուամենայնիվ, չեն տեսնվում որպես
միանշանակորեն «պատմության» սեռին պատկանող ստեղծագործություններ։
Ասելով, թե հայոց մշակույթի գոյությունն առավել չափով իր իրագործումն է գտել
«պատմողական» կերպի մեջ, նկատի ունենք և՛ ներքին, և՛ արտաքին ասպեկտները։
Ներքին ասպեկտ ասելով, հասկանում ենք գրական ամենայն ստեղծագործություն
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ների, որոնցում գեղարվեստական երկերի հետ մեկտեղ` նաև գիտական աշխատու
թյունների բովանդակության մեջ մտածողական որոնումի, այս առումով` նաև որո
նումն իրագործող մոտեցումի, ապա և` մտքերի բխման, ամրագրյալ հյուսվածության
(տեքստի) մեջ դրանց կապակցողական շարադրանքի այս կամ այնչափ հետևողա
կանությամբ ու իսկությամբ «պատմողական» առանձնահատկությամբ ու կարգով
դրսևորվել ը։ Ներքին ասպեկտ ասվածը «պատմողականությունը» իմանալ ի է դարձ
նում իբրև մի վերագրություն, որը սկզբունքորեն հատուկ է մարդու մտածելու ներքին
ու արտաքին ձևերին, որպես ներքին տեսողությամբ իրերի վերաբերյալ բացա
հայտումներն իրենց ասման կերպի մեջ նույն այդ իրերին վերագրող ու կա
պակցողական կարգում կայացնող ու կարգավորություն հաստատող ունա
կային առանձնահատկություն։ Իսկ արտաքին ասպեկտ ասելով, հասկանում ենք
տպագրությունների մեջ առավել ինտենսիվ հաճախականությամբ ու ստվար տպա
քանակով «պատմողական»` գեղարվեստա-պատմողական կամ գիտապատմողա
կան, բնույթի երկերի` ամենքին մատչել ի դարձնող հրապարակումների իրողությունը։
Արտաքին ասպեկտը նկատել ու հասկանալ է տալ իս պատմողական բնույթի մտքի,
երկերի և դրանցում` իմաստային հյուսվածությունների առավել մատչելիությունը
մարդկային մտքի ընկալունակությանը։
Մշակույթի գոյության առավել չափով «պատմողական» կերպի մեջ իրագործու
մը իր այդպես կայացումը պայմանավորող հիմք ունի մարդկային գոյության «ինչն»
ու «ինչպեսը» որպես այդպիսին էացնող, մարդկային սեռի բնությունն ու ներկա գո
յության որպիսությունը բաղկացնող չորս` բանական և մահկանացու լինելության,
մտածելու և գիտենալու առանձնահատկությունները151։
1.	Մարդկային բանական հոգու և մտքի կարողությունն է` մտածել ու իմաստ
բացահայտել հենց կապակցողական եղանակով։ Եվ մարդկային բանականու
թյան այս կարողությունն առավելապես դրսևորվում է «պատմողական» առանձնա
հատկությամբ։ Ասվածը կոնկրետացնելով` կարել ի է ասել, որ հենց ինքը` պատմու
թյունը մասերից ամբողջի հյուսմանը կոչված միտք է։ Թեև աստ` «պատմողա
կանություն» (narrative) հասկացությունը հարկ է հասկանալ առավել համառոտ իր
բովանդակությամբ ու ընդարձակ ծավալով, քան բուն պատմության պարագայում։
Պատմողականությամբ է կայանում ամենայն բանավոր ու գրավոր լեզվական ստեղ
ծագործություն։ Պատմողականությունը բանական-լեզվական կապակցվածու
թյան որոշակիորեն հետևողականությամբ շարադիր բացորոշությունն է։
2. Մարդու` այս կյանքում մահկանացու բնությամբ պայմանավորված` անհրա
ժեշտորեն ու նաև նախընտրել ի պիտոյականությամբ ծնունդ է առնում պատմությու
նը և նրա եռատեսակ` գիտական, գեղարվեստական ու առօրեական պատմությա
նը ներհատուկ «պատմողականությունը»։ Կյանքի կոչվելով` պատմությունն ու

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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գրականությունը ներկայանում են որպես մարդկային սեռի կարողությանը մատչել ի
իսկության փորձառություն, ընդ որում, պատմության պարագայում այդ փորձա
ռությունը ներկայանում է նաև որպես հենց իսկության գիտություն։ Եվ կարել ի է
ամրագրել, որ պատմությունը բովանդակ կյանքի եղելումն իր բուն իսկությամբ
էացնող մասերից` ամբողջի հյուսմամբ իմաստավորող միտք ու տեսություն է։
Ե՛վ պատմությունը, և՛ գրականությունը իրենց պատմողականությամբ կյանքի են կոչ
վում աշխարհի ու հենց կյանքի եղելություններում բովանդակյալ իմաստայինն ու հենց
հոգևոր խորհուրդը այս կյանքի ժամանակահոս ու անցող իկ բնությամբ պայմանա
վորված անհետացումից ու կորուստից փրկելու, միմյանց ավանդելու և այդկերպ փո
խանցմամբ` անընդհատականություն ու նաև համայն մարդկության` նախնյաց, ժա
մանակակիցների ու սերունդների իմաստությամբ հոգևոր միասնություն ապա
հովելու համար։ Պատմությունը ժամանակահոս այս աշխարհի ու կյանքի անհե
տացող մասերն իրենց էական իմաստով ներկային կապակցող ու ապագային
բարեկարգություն հնարավորող ամբողջը հասկացող ու մեկնորոշող խորհր
դիմաց տեսություն է։
Մասնագիտական գրականությունում առկա է մարդկայինը աստվածայինից
տարանջատող և մարդկային ինքնակամությունը նաև պատմության գոյացման
և՛ պրակտիկայում, և՛ տեսությունում հաստատագրող տեսակետ, ըստ որի` «անո
րոշ անցյալ»-ից լոկ պատմիչի մտագործունեությամբ կազմակերպվելով է գոյանում`
ստեղծվում ու կազմահյուսվում «պատմական անցյալ» և հենց «պատմությունը» որ
պես այդպիսին152։ Ի տարբերություն այս տեսակետի և դրանից բխող ու պատմու
թյան գոյացման կամայածին բնույթը հաստատագրող իմպլ իկացիայի, ըստ իս,
ուսանելով Մովսես Խորենացու պատմագիտական իմաստուն փորձառությունից,
հարկ է ամրագրել, որ պատմության պատմողականության դեպքում «բանական-լեզ
վական կապակցվածությունը» կապված է իրական աշխարհի, որում և` մարդկային
կյանքի, իրողությունները որպես այդպիսին կայացնող բուն «զորությունների» ու
լինելության «կարգավորությունների» փոխկապվածությունների հետ, ներ
կայանալով որպես հենց դրանք հայտող «բանական-իմաստային կապակցվածու
թյուն»153։ Պատմության «պատմողականությունը» իրական կյանքի եղելու
թյունների կապվածության իսկությունը հայտող «բանական-իմաստային կա
պակցվածության» որոշակի հետևողականությամբ բանավոր կամ գրավոր
շարադիր բացորոշումն է։ Իսկ գեղարվեստական երկում բանական-լեզվական կա
պակցվածությունը հենացյալ է «երկի աշխարհի» իրողությունների փոխկապվածու
թյանը, դրանց իսկության նկարագրությամբ ու բացահայտմամբ` ունկնդիր կամ ըն
թերցող մտքին տեսադրելով ու ներկայավորելով ներկապակցյալ «երկաշխարհ»:
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., Պատմությունն իբրև տեքստ – «Պատմություն և Կրթություն», Եր.,
2005, հ. 1-2, էջ 9-22:
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Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս մենագրության «Պատմության գոյությունը…» ենթա
վեր
նագրի 4-րդ կետում:
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Պատմությունն իր որպես այդպիսին (ըստ ինքյան) գոյության ու ամբողջակա
նության մեջ, որակական իր որոշությամբ և հենց որպես իմաստ` կայանում է իրեն
էացնող բաղադրիչ քայլերի հաջորդականությամբ ու կապակցվածությամբ։ Եվ
ընդհանրապես, որևէ բան սկզբունքորեն իմաստ ունեցող կամ իմաստալից է ու որ
պես այդպիսին` մատչել ի հասկացման ու ընկալել ի, եթե այն կապակցված է, և այդ
կապակցվածությունը որպես այդպիսին կայացյալ է բանական կցել իության ու ներ
հյուսության` անհրաժեշտության, պատճառա-հետևանքային, մաս-ամբողջ և-կամ այլ
կապաեղանակներով։ Միտքը, խոսքը կամ գործը իմաստալից են, եթե իրենցում
ներկա, իրենց որպես այդպիսին էացնող և մարդկային իմացական կարողու
թյանը ներհայտ ու մատչելի ունեն բանական որևէ կերպ կապակցվածություն։
Հակառակ դեպքում, նույնիսկ որպես հայտնի ժողովրդական խոսքի ձև, ասվում է, թե
միտքը, խոսքը կամ գործողությունները «անկապ» են, ուստի և անիմաստ։ Ասվածում
էական է նաև «բանական որևէ կերպ կապակցվածության»` «մարդկային իմացա
կան կարողությանը ներհայտ ու մատչել ի լինելու» բացորոշումն ու սահմանագծումը,
քանզ ի բոլորին է հայտնի և քիչ չեն դեպքերը, երբ այն, ինչը մի ոք, ըստ մարդկային
իր կարողության, կապակցված ու իմաստալ ից է տեսնում ու հասկանում, մյուսը, ըստ
յուրով ի իր կարողության, կարող է և չտեսնել որպես այդպիսին, այլ, ընդհակառակը,
տեսնել ու հասկանալ որպես անկապ ու անիմաստ։ Կարել ի է ամրագրել, որ պատ
մությունն իր բաղադրիչ քայլերում իրագործվում է որպես եղելությունների
իսկություն և խորհուրդ բացահայտող մտավոր տեսանություն և հենց միտք,
խոսք և-կամ գիր։ Հարկ է նկատել, որ և՛ միտքը, և՛ խոսքը, և՛ գիր-տեքստը որպես
այդպիսին են ու հենց իրենց իսկական գոյության մեջ են` միմիայն իրենցում իմաստի
ներկայության դեպքում, այլապես դրանցից յուրաքանչ յուրն իր հերթին որակել ի է որ
պես անիսկություն և անխորհուրդ, անկապ ու անիմաստ միտք, խոսք կամ գիր։ Ի մի
բերելով ասվածը, կարող ենք ասել, որ պատմության իսկությունը բացահայտվում
է որպես կյանքի եղելումը բաղկացնող իրադարձություններն ու մարդկային
գործունեությունը, ըստ մարդկային կարողության, ներքուստ կապակցող ու
իմաստավորող և այդկերպ որոշակի ու ամբողջական գոյականության որակը
բանավոր ու գրավոր հյուսմամբ ներքուստ կայացնող (ներ-կայացնող) իմաս
տություն։ Իսկ պատմության գիտական հետազոտության խնդիրն է` բացահայտել
պատմության, որում և` դիտավորության, պատմվող ի ու նրա միջոցով նաև նախընտ
րել ի պատմել իքի, պատմումի հայեցակարգի, պատմվող եղելությունների իսկությու
նը հայտող իմաստները և ավելին` նաև բացահայտել բոլոր դրանցում և-կամ դրան
ցով կենսականորեն ու մշակութորեն նշանակալ ի` հոգեկեցույց ու կենարար, մարդ
կային ինքնության հոգևոր կեցողությունն ու համակեցությունը կատարելագործվող
առինքնության ու բարեկարգության ուղղորդող ու նպաստավորող խորհուրդնե
րի ներկապակցվածություն, ամբողջականություն ու մեկ-միասնականություն հաս
տող` պատմության իմաստությունը։
3. «Պատմողական» առանձնահատկությունը (պատմողականությունը) սկզբուն
քորեն բնորոշ է մարդկային մտածողությանը որպես այն էացնող, գոյացնող հատ
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կություն։ Հիրավ ի, ինչպես և վերը ակնարկվեց, կարել ի է առանձնացնել` փոխզա
տորոշելով միմյանցից, «պատմության պատմողականություն», «գեղարվեստական
պատմողականություն» և «մտքի պատմողականություն»։ Եվ աստ հարկ է ամրագրել,
որ «պատմողականությունը, սկզբունքային իր ընդհանրականությամբ ան
պայմանորեն կապված չէ սյուժեի ու պատումի հետ»։ Այն իրագործվում է ամե
նայն մտքի բանաձևերում` աստվածաբանական, փիլ իսոփայական, բնագիտական,
… ու նույնիսկ մաթեմատիկական հենասույթներում (աքսիոմաներում) ու մակասույթ
ներում (թեորեմաներում)154, ինչպես նաև մարդկային մտքի` կապակցված ու որոշակի
հետևողականությամբ շարադիր հենց առօրեական բովանդակությամբ արտահայ
տություններում։
4. Մարդկային մտքի կոչումը գոյի որպես այդպիսին գոյությունը մտածելն
ու իսկության` որպես իմաստ ու իմաստություն բացորոշումն է։ Իսկ «պատմո
ղականությունը» ներկայանում է որպես մարդկային իմացության ընթացքի ու հենց
գիտեցման կարողությանն ու կերպին մատչել ի սկզբունքային հնարավորություն։
Ինչպիսի՞ն է մարդկային իմացության ու հենց գիտեցման կարողությունն ու կերպը։
Իմացություն իրենում ներքուստ բովանդակյալ և արտահայտելու ունակ ու հենց ար
տահայտող միտքը, ինչպես նաև դրա բանավոր ու գրավոր ամենայն` բացահայտ
և-կամ անբացահայտ համահյուսվածությունները սկզբունքորեն իսկ որպես այդպի
սին կայանում են պատմողության` մասերից որևէ ամբողջ կապակցող կարգով։
Վերոասացյալն ամբողջականացնելով` կարել ի է ամրագրել, որ իմացականություն
իրենում ունեցող միտքը, այսու` նաև բանավոր ու գրավոր տեքստերը պատմային են
և իրենց ներքուստ որպես այդպիսին իրագործող հնարավորություն ու կերպագործող
սկզբունք ունեն մասերից որևէ ամբողջ կապակցող և, այդպիսով, մարդկային
բանական հոգու իմացական կարողությանը մատչելի ամբողջական իմաստի
ու իմաստության հայտումը հնարագործող «պատմողականությունը»։ Մասից
ամբողջի իմացականության ի զորու ու հետամուտ «ուսումնասէր» մարդկային մտքին
և բանավոր կամ գրական հյուսմանը պատմողականությամբ հնարավորվում և որ
պես իսկություն բացահայտել ի է դառնում իրերի գոյացման ու լինելության կար
գը (կարգավորությունը)։ Նախկինում ակնարկվեց և աստ հարկ է նաև ընդգծել, որ
իրերի (իրողությունների) ու գործերի բնության, կամ այլ կերպ ասած` իրերի որպես
այդպիսին գոյության իսկության որպես իմաստ և իմաստություն բացահայտումը, ին
չին ի զորու է, ասինքն` ունի պոտենցիա և կոչված է պատմողական միտքը, դեռ սոսկ
իրերի գոյության կարգի բացահայտման իրագործմամբ` կլինի անկատար։ Պատ
մողականությամբ իրերի ու գործերի որպես այդպիսին գոյության իսկության
բացահայտման և այսու` իմաստության ուղղորդված մարդկային միտքը (որ և
կնշանակի` պատմողական միտքը) կոչված է և ըստ այդմ` ի զորու ու հենց հե
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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տամուտ` բացահայտել իրերի ու գործերի զորությունը, որ և ներկայանում ու
իմանալի է դառնում` այդ իրերի ու գործերի որակային որոշությունը որպես
այդպիսին կայացնող զորություն։ Մովսես Խորենացին իր «Պատմութիւն Հայոց»
երկում հայոց կյանքի նշանակալ ի եղելումի իրադարձությունների, գործերի ու կենցա
ղավարության կարգավորության իսկության հասկացմանն ու մեկնողաբար բացորոշ
մանը հետամուտ, «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» ժամանակակիցներին ու հետագա
սերունդների «մտաց աչաց» է «յանդիման կացուցանում», ասել է թե` իմաստագետ և
դրանում նաև խորհրդագետ խոսքով («բանիւ») ու գրով կերպարանավորում կամ
պատկերավորում «իրաց և գործոց» եղելության «կարգը» և «զօրութիւնը»` «զպատ
ճառս և զզօրութիւն իրացն միայն յայտնելով, և զերկարութիւն գործոյն համառոտ բա
նիւ յանդիման կացուցանելով»155։
Ի մի բե
րե
լով վե
րոա
սա
ցյա
լ ը, կա
րե
լ ի է կարճառոտ սահմանել, որ պատմու
թյունը մտածողության առ իսկություն ու իմաստություն ներկապակցությունն
է: Մանրամասնորեն բացորոշելով` կարելի է հաս
տա
տա
գրել, որ պատմությունը
ներկայանում է որպես գոյի գոյությանը և հենց համաշխարհի ու մարդկային
կյանքի եղելությանն առնչվող մարդկային մտածողության` առ իսկություն ու
իմաստություն ընթացքի ներկապակցություն։ Եվ պատմությունը որպես պատ
մողականություն և ուրեմն` որպես մտքի` առ իսկություն հայտող իմաստ ու իմաստու
թյուն ընթացքի ներկապակցություն` իրենում և-կամ իրենով բովանդակում է պատմու
թյունը որպես հենց պատմողությամբ «ասել իք»։
31. Հարկ է նաև ամրագրել, որ ընդհանրապես` պատմությունը և կոնկրետորեն`
Խորենացու հայոց պատմությունը իրե
նում հասկացյալ ու մեկնորոշյալ «ա
սե
լ ի
քի»
բազմաբովանդակ նշանակությամբ և՛ հոգեկրթական, և՛ կենսակրթական է։ Եվ
պատմությունն, ի տարբերություն այլ գիտությունների, այս առումով ունի մի յուրա
հատկություն ևս։ Աշխարհի, որում և` մարդկային ինքնության ու կյանքի, իրապես տե
ղի ունեցած եղելությունը որպես այդպիսին կայացնող զորությունն ու կարգը, ըստ
մարդկային կարողության, հասկանալով ու մեկնողաբար բացորոշմամբ պատմելով
այնկերպ, որ պատմվող ի դիտավորության բացությանը համաբացորեն հասկաց
ման ձգտող ամենքին իմանալ ի դառնա այդ եղելության իսկությունը, պատմությունը
«ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» յուրաքանչ յուրին ուսուցանում և ներկրթու
թյամբ` ուսյալ ու կիրթ հոգի, միտք ու կենսակերպի է կոչում, կերպարանման ու
կատարումի ուղղորդում ու կատարելագործում օրինակով։ Խորենացու երկում
պատմությունը ձեռքբերովի առաքինություններով156 պատճառյալ` մարդկային և
կոնկրետորեն հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի առավելություն ու բարեկարգ
կենսահաջողություն իմացահայտելով` ուսուցանում ու հոգևոր-քաղաքակիրթ գոյու
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Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 45:

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 ավանդված ու նաև ժամանակակից ամենայն պատմությունների առնչու
թյամբ մտորումներում հնարավոր է, գուցե, մտածել, թե նախնյաց կյանքից որևէ բան
և-կամ ողջ անցուդարձը պատմության մեջ հիշատակման արժանի է դիտվում արդեն
իսկ այնքանով, որ այն եղել է և այդ եղելության փաստն անհնար է անտեսել, ժխտել
ու չեղ յալ համարել` աչք փակելով և-կամ հայացք թեքելով։ Սակայն, արդյո՞ք պատմե
լու արժանի կարել ի է տեսանել ողջ եղելությունը սոսկ այն հիմնավորությամբ, որ այդ
բոլորը եղել է, թե՞ հարկ է պատմել էականը, նշանակալ ին, մարդկային ինքնության
ու կյանքի իմաստուն ու բարի գոյության համար կենարար նշանակալ իությամբ նախ
ընտրել ին։ Մովսես Խորենացին իր երկում` և՛ բուն պատմության շարադրանքում, և՛
տեղ առ տեղ Սահակ Բագրատունուն ուղղված իր խոսքում բազմիցս նշում է, որ ան
ցյալում կատարված ոչ ամենայն ինչ է նշանակալ ի ու արժանի տեսնում իր պատմու
թյան մեջ հիշատակման։ «Պատմութիւն Հայոց» երկի ուսումնասիրությունը նկատել
է տալ իս, որ նրանում պատմվող ի և՛ որպես «ինչ» կացուցանման, և՛ պատմողության
«ինչպես» կարգավորությամբ շարակցման ու նաև արտաքնահարդարման մեջ կայա
ցյալ է և կամա թե ակամա գրին «ի պահ» հանձնված` մարդկային, որում և` հայոց
կյանքի անթաքչությունը յուրովի նշանակալիություն էացնող իսկություն, և
աստ` հարկ է հետագա ուսումնասիրության արդյունքների կանխասացությամբ` նաև
մեկնահայտել Խորենացու մեկ-միասնական պատմագիտությունում ու պատմափիլի
սոփայությունում հասկացյալ ու մեկնորոշյալ այդ նշանակալիությունը: Ընդ որում,
այսպիսի եզրահանգումը հնարավոր է նաև ընդհանրացնել միջնադարյան հայ պատ
միչների երկերի նկատմամբ։ Եվ այդ ամենը նրանց երկերում իրագործված է հաս
կացման ու մեկնաբանության` վերջինիս ուղղակի ու բացորոշ և-կամ անուղղակի
պատմողական ակնարկով, այդկերպ մեկնորոշմամբ` ընթերցասեր ու իմաստության
ուսումնասեր ժամանակակիցների ու սերունդների հասկացման սիրո քննությանն ըն
ձեռելով սկզբունքորեն իմանալ իության հնարավորություն ու երբեմն նաև հասկաց
մանը նպաստավորող աջակցություն, հենց այդպիսի առինքնող կերպօրինակ նկա
տելով Մովսես Խորենացու պատմական երկը։ Մասնավորապես, նրա պատմության
մեջ պատմել ին, ընթերցող ի կողմից իր հասկացման համար ամենաէական կարևո
րությամբ` քննողաբար հասկացված ու մեկնորոշված է պատմագիտական որոշակի ու
ամբողջական հայեցակարգով, ըստ մարդկային կարողության ու առձեռն հնարավո
րության։
Միջնադարյան հայ պատմիչների և կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու պատմագի
տությունը, ինչպես և ասվեց, չի ներկայանում որպես զուտ «դեպքերի պատմություն»,
այլ` իրեն ինքնահասկանում ու իմաստավորում է որպես «բուն իմաստների պատմու
թյուն»։ Հայ միջնադարյան պատմագիտությունը բազում աշխատություններով և հատ
կապես` Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկով, որոնցում և, ըստ մարդկային կարո
ղության` այս կամ այն չափ ընդգրկմամբ ու գիտությամբ, միշտ պատմել է նշանակալի
իրադարձություններ, որոնք որպես այդպիսին էին իրենցում կայացյալ իմաստային
բովանդակությամբ և այսպիսով` պատմել է էականորեն նշանակալի իմաստային
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բացահայտություններ։ Միջնադարյան հայ պատմագիտության որպես այդպիսին
գոյության պոտենցիայի և իրագործվածության հասկացման ու մեկնորոշման խորհր
դածություններում Մովսես Խորենացու պատմագիտությունը որպես նրան հարացույց
նկատելու հնարավորության տեսադաշտում միտքը բանաձևելով, կարել ի է ասել, որ
հայ պատմագիտության սկզբունքային դիտավորությունն է` այդ բացահայտումների
իմաստավորությամբ ընթերցող ի մտքին ու խորհրդածությանը մատուցել կյանքի մեջ
տեղ ի ունեցած` կենսագործված և-կամ մարմնացյալ ոգեղենություն և այս առումով`
կորցրած կամ իրագործված հնարավորություն, կյանքում իմաստության հոժա
րակամության, ընտրության ու կատարումի նվազություն կամ առավելություն։
Նրանց պատմագիտությունը կոնկրետ պատմություններում այդ ամենի հյուսման և ըն
թերցող հետնորդներին` ի իմաստացում հղման մեջ է հասկացել իր գոյության իմաս
տավորությունը հիմնող ու կատարումի բերող, մարդկային կարողության համար հնա
րավոր ու իրենում իսկ արդեն ինքնաբավ` պատմության նշանակությունը, նախընտրե
լի դիտավորությունն ու նաև մերձավոր համայն դիտավորության բոլորումը։
32. Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգին բնորոշ առանձնա
հատ
կու
թյուն է նաև այն, որ այս կյանքի` ամենայն ու կոնկրետորեն Պատմահոր
ներկայի բնույթով ու հոգևոր` ժամանակի մեջ ունիվերսալ կարիքով և հենց
այդ կարիքի հոգացության խնդրակարգի ու պատմական հետաքրքրության, գիտա
կան որոնումի ու հասկացման իմաստային տեսադաշտում` անհատի, ազգի, մարդ
կային հանրության ու ողջ մարդկության անցյալն ու ներկան` կյանքի նախկին ու նաև
ներկայում շարունակական եղելումը, մտահայեցվում, հասկացվում ու մեկնորոշվում
է որպես նշանակալի անցյալ ու ներկա։ Աշխարհն ու կյանքը պատմությունում վե
րակերպվում են իմաստի, և կյանքը պատմությամբ, որում և, ըստ Վ. Դիլթայի, «վե
րապրումով» ոգեղենանում է` ձերբազատվելով նյութեղեն իր սուբստրատից։
Եվ անմիջականորեն ապրված կյանքի անցյալ ը մարդկային ինքնությանը որոշաչափ
ներկայանալով հիշողությամբ` իր առավելաչափ ընդգրկմամբ ու նաև չապրված ան
ցյալն իր նշանակալ ի եղելությամբ ներկայանում է պատմությամբ։ Ահավասիկ, մարդ
կային, որում և` ազգային, ինքնության, կյանքի ու մշակույթի ներկատարե
լագործվող և բարենշանակորեն կարգավոր գոյության խնդրի տեսակետից`
անցյալը իրենում կերպարանյալ ու բովանդակյալ խորհուրդով հենց պատմու
թյամբ ավանդյալ և ուրեմն` ինքը` պատմությունը մեր նկատմամբ ի հայտ է բե
րում նշանակություն և դառնում մեկնաբանության թեմա։
Միջնադարյան հայրերից մեզ ավանդված տեքստամշակութային ժառանգության
պատմական երկերում ու ընդհանրապես` պատմությունում և կոնկրետորեն` հենց
Մովսես Խորենացու երկում ներկա է կարիքի, ժամանակների, տեղ ի ունեցածի, աշ
խարհի, աստվածային և մարդկային իրողությունների մեկնություն։ Մարդկային լե
զուն իսկ` ողջ համաշխարհի (ունիվերսումի) հասկացություն, որում և` հաս
կացվածություն է։ Եվ չի ասվում, թե այն համաշխարհի հենց ճշմարիտ հասկացու
թյունն է, որում հասկացյալն իրենում և-կամ իրենով հայտում ու մարդկային բանա
կան հոգուն ու մտքին «յանդիման կացուցանում» և ներկա է դարձնում համաշխարհի
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իսկությունը։ Մարդկային լեզվում ամբարյալ են և՛ թերհասկացումը, և՛ թյուրհասկա
ցումը, և՛ ստույգ գիտելիքը, դրա հետ մեկտեղ` և՛ գռեհիկը, և՛ անեծքը, և՛ օրհնությու
նը։ Մարդկային լեզուն իրենում և-կամ իրենով` երկնային ու երկրային իրողու
թյունների մեկնություն է։ Ավել ի ճշգրիտ` մարդկային լեզուն երկնային և երկ
րային համաշխարհի, լինող ու անցնող կյանքի ու նաև մտացածին հնարավո
րի, որում և` մարդկային երևակայությամբ ու մտոք հորինյալ «հնարավոր աշ
խարհի» հասկաց(ված)ություն ու մեկնություն է, անշուշտ, ամենայն իր տարրե
րում կամ արտահայտություններում` մասամբ կամ լիովին, ոչ զուտ ճշմարիտ։
Իսկ պատմությունը հենց լեզվով` պատմում է նաև այդ մեկնությունը` իր յուրահա
տուկ շարակարգությամբ։ Պատմությունը սկզբունքորեն տեղի ունեցածի «լե
զուն» է, ամբողջական տիեզերական իրադարձության մեկնություն։ Կարել ի է
նաև ամրագրել պատմության էություն և իմաստության խորհուրդ բացահայտելու հնա
րավորություն ընձեռող մտքի այլ բանաձև ևս. պատմությունն իրենում պատմվող
աշխարհի, որում և` մարդկության ինքնության, կյանքի ու մշակույթի էական
եղելումի հասկացություն ու մեկնություն է, բուն իմաստ և հենց հոգևորություն`
հղված ի ներկայություն հասկացման ձգտող, իմաստության, քաջության և ամենայն
առաքինության ու բարեկարգության ուսումնասեր` հեղ ինակին ժամանակակից ու
նաև ապագա ընթերցող ին։ Ամեն մի մասնավոր պատմություն, այսինքն` «բանի» յու
րահատուկ շարակարգություն, տվյալ եղելումի լեզուն է, որում հայտնվում է տեղի
ունեցածի իմաստը, եղելության հոգևորությունը։ Հոգևորությամբ կամ իմաստով
է պատմությունը նման «տեղ ի ունեցածին», այլ ոչ վերջինիս հատուկ նյութեղեն կամ
մարմնավոր թանձրացականությամբ։ Աշխարհում ու կյանքում ամենայն «տեղ ի ունե
ցածում» մարմնավորյալ ու այդկերպ` կերպարանյալ, որով և` մարդուն ու հենց պատ
միչ անձին ի հայտ իդեան, հոգևորը կամ իմաստը պատմվելով` փոխում է այս կյան
քում իր գոյավորության կարգը և ձեռք բերում պատումի մեջ ներկայություն`
մեկնահայտելով աշխարհի, որում և` մարդկային կյանքի իսկություն և-կամ
անիսկություն։ Արդ` պատմության մեկնողականությունն են մեզ ի հայտ բերում և
ուսուցանում հայրերը և հենց Մովսես Խորենացին։ Ինչպես և ասվեց, պատմությունն
ընդհանրապես իր բնույթով մեկնողական է, իսկ պատմության մեկնությունը, կողմնո
րոշվելով Ս. Հովհան Որոտնեցու բանաձևով, որ նա տալ իս է Արիստոտել ի «Յաղագս
մեկնութեան» աշխատության վերաբերյալ, մեկնության մեկնություն է157։
33. Մշակույթի տեքստի և մարդու փոխհարաբերակցության իրադրու
թյունն իրենում ունի սկզբունքորեն կոչում ու հնարավորություն և յուրաքան
չյուր կոնկ
րետ դեպ
քում նաև առիթ է` մարդ
կային ինք
նու
թյունն ու կյանքն
առավել կատարելությամբ իմաստուն ու բարի, միով բանիվ` առաքինի ու հենց
բարեկարգությանն առինքնող կայացման։ Մշակութային տեքստի և մարդու
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փոխհարաբերակցության իրադրությունը, ըստ իր կոչումից բխող անհրաժեշտ ու նաև
նախընտրել ի պիտոյականության ուղիով կատարելագործվող ազատության, նշանա
կում է, որ մարդը կարիք ունի ինքն իր նկատմամբ որոշակի ջանքի գործադրության`
իրենը, կամայականը զսպելու և իր կամքը, իրեն հաճել ին, հարմարն ու ընտելակա
նը չպարտադրելու հաղորդվող ին։ Պատմությամբ «ասվող ի» հասկացման հերմենև
տիկական իրադրությունում հարկ է ոչ թե ինքնակամությամբ բռնանալ ու տեքստով
«ասմամբ» իրեն հայտնվող ը փոխել, այլակերպել (իմա` ինքնակերպել), այլ` հայտնվո
ղի ու իր միասնացող, ուստի և յուրաքանչ յուրի համար ավել ի ընդարձակ տեսադաշ
տում (հորիզոնում)158 տեքստով իրեն հղված ասման և-կամ ասման մեջ հայտն
վողի դիմաց արդեն իսկ իրենում տեսանվող, բացահայտվող նշանակությունն ընկա
լել և հենց այդկերպ հասկանալ` ի միտ և ի կյանս առնել, փոխվել ու իմաստնանալ։
Ինչպես տեսնում ենք տեքստում, մշակույթում պահված իմաստների ընկալումն
ամենևին էլ պարզունակ և ինքնին ակնհայտ բան չէ։ Այդ իմաստները բացահայտելու,
ընկալելու համար, անհրաժեշտ է հասկացում ու մեկնություն։ Եվ այդ հասկաց
ման ու մեկնության տեսականացումն ու տեսությունը հերմենևտիկան է` ան
տիկ շրջանից ի վեր մինչև ժամանակակից «փիլիսոփայական հերմենևտիկա»
իր հայեցակարգային կայացման փորձառությամբ։ Եվ պատմությունն իր դիտա
վորության խնդրակարգն ի կատար է ածում սկզբունքորեն հիմնվելով հերմենևտի
կայի խնդրակարգի ու կատարումի վրա` հասկանալով և ապա` մեկնությամբ բացո
րոշելով ու այսկերպ նաև այլոց հաղորդել ի ու մատչել ի դարձնելով մարդկային ինք
նության ու կյանքի նշանակալ ի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստն ու խորհուրդը։
Պատմության համար հերենևտիկայի այս հիմնարար դերը նկատի ունենա
լով, պատմության վերաբերությամբ վերոասացյալ ը հարկ է ասել նաև պատմության
խնդրակարգին ու կատարումին ներհյուսված հերմենևտիկայի և գործնական գիտա
մեկնության (էկզեգետիկայի) բուն կոչումի ու իսկության, իմաստի ու իմաստության
խորհուրդի վերաբերությամբ։ Հերմենևտիկայի խնդրակարգն ու կատարումը, որում
և` ճշտորոշյալ հասկացման ու մեկնության անհրաժեշտ ու նախընտրել ի մոդուսը հենց
գործնական գիտամեկնության կոնկրետ խնդրակարգով ու կատարումով կիրառյալ`
արարելով պատմություն, ընթերցասեր ու իմաստության ուսումնասեր ամենքին
հնարավորում է անձանց, ազգերի ու մարդկության ինքնության ու կյանքի` ի բա
րի կարգավորություն նշանակալի ու մշակութային իսկությունը հայտող իմաս
տի ու իմաստության ներկայություն, հնարավորելով նաև մարդկանց ազգերի սե
րունդների` իմաստությամբ միասնություն և այդկերպ` մարդկային սեռի ու ազգերի
կյանքում անժամանակային ու անանց հոգևորությամբ ու իմաստությամբ հավի
տենություն։
Արդ` կարել ի է ամրագրել, որ հերմենևտիկական հարցադրումն ու բովանդակ
խնդրակարգը, ըստ էության, հիմնադրում, ադեկվատորեն կայացման ու կատարումի
«Հորիզոնների» միահյուսման գադամերյան դրույթի մասին մանրամասն տե՛ս Քոչարյան Ռ.,
Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 145-149:
158
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է ուղղորդում մարդկային միտքը` ամենայն գիտություն ու բանական արվեստ և հենց
պատմությունը որպես գիտություն։ Ի մի բերելով վերոասացյալ ը` կարել ի է առավել
բացորոշությամբ սկզբունքորեն ամրագրել, որ պատմության հետ իր ներքին փոխ
հարաբերակցությունում հերմենևտիկան հիմնադրում, ադեկվատորեն կայաց
նում, կատարելագործում և հենց անհրաժեշտ ու նախընտրելի կատարումի
պսակին է հասցնում պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունն
ու այն հայտորոշող իմաստն ու իմաստությունը։

2. Հասկացման իրադրությունը և պատմության ընթերցողը
Մովսես Խորենացու պատմությունում
«Ստեղծագործող յուրաքանչ յուր ոք ու նաև
Պատմահայր Մովսես Խորենացին ունի իր
տեքստի համար նախընտրելի ընթերցողի մի
փափագ ու երազանք, ըմբռնում ու սպասում,
որ միգուցե իրեն ժամանակակից ներկայում
կարող էր լինել միայն հնարավոր ու քիչ հավա
նական, այնուամենայնիվ, հենց նրա հասկաց
ման սիրուն է հղված հոգու խորքից սիրով, տք
նությամբ ու փափագով ասման բերված իմաս
տի ուղիղ դրվածքն ու լրիվությունը»։
Ռ. Ք.

1. Պատմության ստեղծաբանության` «կյանքի եղելում–պատմիչ» և ապա` նաև
պատմահաղորդակցության` «պատմական տեքստ– ընթերցող» երկուստեք հարա
բերակցային գործընթացներում առկա է հերմենևտիկական իրադրություն։ Մով
սես Խորենացու պատմությունում հայոց ինքնության ու կյանքի եղելումի ան
թաքույց գոյությունը կամ անթաքչությունը (aleteya), որպես իսկություն159`
ըմբռնված իմաստ ու իմաստության խորհուրդ, ուղղված, պատմումով իսկ
«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 հերմենևտիկայի
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» հասկացությանը
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 բազմաբովանդակությունը
պատմությունում և հերմենևտիկայում» ենթավերնագրի 4-րդ կետի մանրատառ շարադրանքում:
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առաքված է սերունդներին և նրանց ներկա ժամանակին։ Եվ Մովսես Խորենա
ցու պատմագիտական հայեցակարգի և ըստ այդմ` պատմության իսկության բացո
րոշմանը նպատակամետ խորհրդածության ընթացքն ուղղորդող հետևողական հար
ցադրությանն էականորեն նշանակալ ի է ներկայանում նաև հետևյալ ենթահարցը.
ինչպիսի՞ն է Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում պատմության
իսկության հասկացման ու մեկնողաբար բացորոշման հերմենևտիկական
իրադրությունում «պատմության ընթերցողը»։
2. Փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի և կոնկրետորեն Պ. Ռիկյորի «տեքստի ֆե
նոմենոլոգիական հերմենևտիկայի տեսությունից» հայտնի է, որ պատմական բանա
խոսությունը (դիսկուրսը, բանավոր պատմասացությունը) լինելով դեմուդեմ ֆենոմեն
(բներևույթ, ինքներևույթ)` ունի կոնկրետ հասցեատեր, որին և ուղղված է տվյալ խոս
քը, և ի տարբերություն բանախոսության` տեքստը չունի կոնկրետ հասցեատեր, այլ`
տեքստի ընթերցող կարող է լինել հնարավոր ամեն ոք160։ Ըստ իս, հարկ է, սակայն,
խոստովանել, որ ստեղծագործող յուրաքանչ յուր հեղինակ, այդ թվում` նաև
Պատմահայր Մովսես Խորենացին, ունի իր տեքստի համար նախընտրելի ըն
թերցողի մի փափագ ու երազանք, ըմբռնում ու սպասում, որ միգուցե իրեն
ժամանակակից ներկայում կարող էր լինել միայն հնարավոր ու քիչ հավանա
կան, այնուամենայնիվ, հենց նրա հասկացման սիրուն է հղված հոգու խորքից
սիրով, տքնությամբ ու փափագով ասման բերված իմաստի ուղիղ դրվածքն
ու լրիվությունը։ Իր «Պատմութիւն Հայոց» երկում Խորենացին դիմելով ընթերցող ին
և ի սրտե անկեղծ խոսք ուղղելով նրան` որպես մերձավորի, արտահայտում է մտքեր,
որոնցում ակներևությամբ ու հստակամտորեն ներկա է «նախընտրել ի ընթերցող ի»
գաղափարը։ Ինչպե՞ս հասկանալ «պատմության ընթերցող ի» վերաբերյալ Մովսես
Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում «նախընտրել ի ընթերցող ի» իդեան։
3. Նրա «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունն իր մասերում և մեկ-միասնական
ամբողջությունում սկզբունքորեն հնարավոր է, իրավ ու նաև նախընտրել ի` հասկա
նալ ու բացորոշել որպես աշխարհի բոլորապտույտ անցուդարձում հայ ազգի
սկզբնավորման ու կայացման համայնապատում իրադարձության, այսու և`
ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի եղելումի, իսկությունը առաքինորեն
նշանակալի ու կենարար իր բուն կապակցվածության ու համահյուսության
մեջ հասկացող ու մեկնողաբար բացորոշող հոգևոր ու հենց հոգեկեցույց
պատմություն։ Նրանում, ինչպես և կբացորոշվ ի մենագրության հետագա գլուխնե
րում, պատմվում է իմաստության ու քաջության և ամենայն առաքինության գործերի
խորհրդաբան պատմություն161։ Պատմական այս երկում դիտավորությանը համա
պատասխան պատմումի միջոցով պատմել իքը կարգվում է ընթերցող ու հասկացման
ձգտող սերունդներին մերձավոր ու ներկա գոյավորությամբ։
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:
160

161

Հմմտ. Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 10, տ. 4-5, տ. 17-18:
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4. Իր աշխատության մեջ Մովսես Խորենացին մարդկային ու ազգային ինքնու
թյան և կյանքի, որում և` կենսակերպի կարգավորության և-կամ անկարգավորության,
եղելումի ու պատմահայեցողության իսկության հետ մեկտեղ մեզ ուսուցանում է նաև
հայրերի ավանդության ընթերցանության պիտոյական ու նախընտրել ի կողմնորոշում
ու տեսություն։ Նա ասում է. «Իսկ դու, ո՜վ ուշիմ ընթերցասերդ, հայեաց... և զար
մացի՛ր» (ընդգծումը իմն է` Ռ. Ք.)162։ Հարկավոր է ուշիմ կերպով ընթերցասիրել, ըն
կալելու համար «անսուտ»163 իմաստը։ Սա, ըստ էության, հոգևոր նախապատրաս
տություն է, և այսպիսի կազմակերպվածությամբ ընթերցողը կանչվում է հայեցո
ղության, պատմվածով ի հայտ եկող ը ոչ զգայական աչքով, այլ` առանձնահատուկ
ձևով` հայեցող կեցողությամբ դիտելուն, նկատելուն, որի դեպքում և նա կզարմանա։
Ընթերցող ի բացության և հասկացման սիրո առ իմաստություն ուղղորդված կազմա
կերպվածությունը, որը և բանասաց կամ պատմասաց տեքստերի նկատմամբ իրա
գործվում է որպես ուղղորդված կազմակերպվածություն ու այդկերպ նախապատրաս
տություն դեպի իմաստընկալում` կբերի զարմացման, որ և սկիզբն է իմաստասիրու
թյան (Պլատոն, Արիստոտել)։
5. Իմաստի ընկալմանն ընթերցող ի նախապատրաստությունը անհրաժեշտորեն
նկատի ունի անձի մարդկային ինքնությունն այլակերպող ու ոչնչող և բանական էակի
իմաստուն կեցողությունը խափանող ու անբանականության ստորաբերող, աստվա
ծայինից (պատվ իրաններից, շնորհից ու առաքինություններից) ունայնացյալ վայրըն
կեցյալ գայթմամբ` չարակեցության և, այդպիսով, հենց չարության մատնող զանա
զան բնույթի (մտքի, հոգու և մարմնի) մոլություններից զերծ մնալ ը և-կամ ձերբազատ
վել ը, կնշանակի` այդ մոլություններից «հոգով աղքատ» լինելն ու խոնարհու
թյան հասանելը։ Քանզ ի հենց խոնարհն է գնահատում իմաստությունը և հիշատա
կելու ձգտում այն, ինչը իմաստության է կոչում և հենց ներկա է եղելությունում, այն
է` մարդկանց մտքում, խոսքում, գործում, կյանքի բարենշանակ կարգավորությունում
(noesis-ում)` որպես մտածված, ասված, արված բանական կամ հենց ոգեղեն բովան
դակություն (noema)։ Եվ պատմության մեջ մեկնողաբար բացորոշմամբ հյուսյալ այդ
բնույթի կերպօրինակների իմաստներն ու խորհուրդներն են, որ իրենցում հայտում են
զորություն` կրթող առ իմաստություն ու քաջություն և ամենայն առաքինություն ու բա
րեկարգություն։ Ահավասիկ, ընթերցող լինելու և իր երկում պատմողական հյուսմամբ`
ուշիմ մտքին և հասողությանը մատուցվող ուղիղ իմաստին ու իմաստության խորհուր
դին հաղորդ ու ընկալ դառնալու համար անհրաժեշտ այս խոնարհությանն է կոչում
ամենքին իմաստուն հայր Մովսես Խորենացին։
6.	Պատմահայրը հայոց կյանքում մարդկային ու ազգային ինքնության և կենսա
կերպի նշանակալ ի եղելումի պատմվող ուղիղ իմաստին ու իմաստությանը ընթերցո
ղի հասու դառնալու համար անհրաժեշտ և միմիայն հնարավորող խոնարհության ու
իմաստության ուսումնասեր ընթերցասիրության, ապա և` ստեղծագործ ու բարերար
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կենսակերպի իմաստության է կանչում, և, այդպիսով, մարդկային ու ազգային կյանքի
համար հիմնարար և իսկը կենարար հոգեկրթություն է իրագործում նաև հռետորա
կան բազմաթիվ հնարներով, որպես օրինակել ի ու պատվել ի տեսանել տալով բոլոր
նրանց ջանքն ու իմաստությունը, որ այլոց և այդ թվում նաև հենց պատմագիրների
մեջ հայտնաբերել էր նա։ Հերմենևտիկական իրադրության ու ընթերցող ի հասկաց
ման սեր կյանքի կոչող և այդ սիրով ընդհանրապես ամեն հեղ ինակի ու նաև Պատ
մահայր Մովսես Խորենացու համար փափագել ի` նախընտրել ի ընթերցող ի և հենց
նրա նախընտրելի հասկացման բացության կազմակերպմանը սատարող հռե
տորական այս հնարքների մասին աստ լոկ կարճառոտ ամրագրելով և ապա` երրորդ
գլխում սկզբունքային անհրաժեշտությամբ այն որոշակի մի չափով նաև երկրորդե
լով` կբացորոշվ ի կոնկրետորեն պատմության հյուսման վարդապետական եղանակի
առանձնահատկությունների ներկայացման առիթով։
Մովսես Խորենացու պատմական այս տեքստում հերմենևտիկական իրադրության
և հասկացման սիրո ու բացության, ապա և` ասվող ու իսկություն բացահայտող իմաս
տին ու իմաստությանը հասու և ընկալ լինելուն սատարող պատմումը նաև հռետո
րությամբ հյուսելու առնչությամբ հնարավոր է նկատել ուշագրավ և հենց էականորեն
նշանակալ ի մի իրողություն։ Հռետորության արվեստի ու կիրառության քրիստոնե
ական հայեցակարգը, որ ունի և իրագործում է իր երկում Պատմահայրը, ուշագրավ
ու լիով ին այլ է, քան նախկին` անտիկ հռետորության արվեստը և որպես դիտավո
րություն ունի ոչ թե ասված «բան»-ի նկատմամբ, նրանում բովանդակյալ ճշմարտու
թյունից շեղվող «առավելությամբ»` այլոց հավանությանն ու համոզելուն հասա
նելը, այլ` հենց Ճշմարտությունն ու Իմաստությունը բացահայտելը։ Ըստ Խորե
նացու, հռետորությունը ճշմարիտ ու իմաստուն խոսքի արվեստ է` մարդկային
ինքնությանն ու կյանքին օգտակար ամենայն պիտոյից բացահայտությանն
իր բուն կոչմամբ ու ըստ այդմ` իսկությամբ։ Պատմահայրն այն օգտագործում է
պատմվող եղելությունների իսկությունը գրավոր հյուսմամբ բացահայտելու և մարդ
կային ու նաև ազգային ինքնության և կյանքի ճշմարտությունն ու բարին մեկնողա
բար մատուցելու համար ընթերցող ի հասողությանը` ի նպաստ նրա ինքնության առ
Իմաստություն ներկրթության ու կենսակերպի բարեկարգության։
7. Ինչպես և երկրորդ գլխում` «պատմության դիտավորության» խնդրի առնչու
թյամբ առավել բացորոշությամբ կասվ ի, Մովսես Խորենացու համար առաջնահերթ
նշանակություն ունի «պատմության կարիքի» ֆենոմենը (բներևույթը, ինքներևույ
թը), որ մարդը ցուցաբերում է անցյալ ի նկատմամբ իր հարաբերությունում։ Կարել ի
է նկատել, որ ըստ Մովսես Խորենացու տեսանումի և դրվատող բարձրագույն գնա
հատման, Սահակ Բագրատունու մտահղացումը` գրել հայոց պատմություն և պատ
մել եղելությունը հայոց մեծաց ծննդոց, իմաստության ու քաջության գործերի, ըստ
էության, ցուցանում է մեզ մարդկային ինքնության ու կյանքի գոյության հոգևոր
կենդանության ու բարի կենարարության առումով էականորեն նշանակալ ի մի
կարիք և ստույգ պատմության հյուսմամբ` սեփական հոգածությունն այդ կարիքին։
«Բայց ընդ քո յոյժ զարմացեալ եմ ընդ մտացդ ծննդականութիւն, որ ի սկզբանցն մե
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րոց ազգաց մինչև ցայժմուս միայն գտար զայսպիսւոյ մեծէ իրէ բուռն հարկանել, և
մեզ խոյզ խնդրոյ առաջի արկանել – երկար և շահաւոր գործով զազգիս մերոյ կար
գել զպատմութիւնն ճշդիւ` զթագաւորացն և զնախարարականաց ազգաց և
տոհմից, թե ո՛վ յումմէ, և զինչ իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ գործեաց, և ո՛վ ոք
ի ցեղիցս որոշելոց ընտանի և մերազնեայ, և ո՛յք ոմանք եկք ընտանեցեալք և
մերազնացեալք. և զգործս և զժամանակս իւրաքանչիւր գրով դրոշմել, ի ժա
մանակէ անկարգ ամբարտակին շինուածոյ մինչև ցայժմ.- գեղեցի՛կ զայս քեզ
համարեալ ի փառս և անջան հեշտութիւն (ընդգծումը` Ռ. Ք.)»164։
Ո՞րն է այդ «կարիքը» և ըստ այդմ` «պատմությամբ հոգածությունը»։ Պատմու
թյան հյուսմամբ, որպես և պատմության իսկությունն ու բուն իմաստը հայտող
խորհուրդ, հայոց ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի նախընտրելիորեն
բարեկարգ գոյության կարիքի հոգացությանն է ուղղված` մեկնողաբար բացա
հայտմամբ ու գրով ամրագրմամբ` ժամանակակիցներին ու սերունդներին հա
ղորդելը իմաստությունն ամենայն պիտոյից` և՛ այն, որ ներկա էր հայոց նախնյաց
կյանքի եղելություններում, և՛ այն, որ կա այլուստ արտաքին` այլ ազգերի կյանքի եղե
լություններում, մեզանում ի օժանդակություն ներածելու օգտակար ու պիտանի իմաս
տությունը165։ Քրիստոնյա սուրբ հայրերի տեսական ու գործնական իմաստության
ուսուցանության պրակտիկայում, որպես ավետարանական ճշմարտություն, կարել ի
է նկատել մարդկային ինքնության ու կենսակերպի կրթությանն ու կատարելագործ
մանը նպատակամետ ամենայն պիտոյից ուսման անհրաժեշտություն ու նախընտրե
լիության հորդորում։ Խորենացու պատմության մեջ հայոց կյանքի ոչ միայն քրիստո
նեական, այլև հեթանոսական շրջանի վերաբերյալ պատումն է հյուսված` ընտրելով
մարդկային ինքնությանն ու կյանքին կրթական ու առինքնող հոգևոր նշանա
կություն իրենցում հայտող հոգեկեցույց ու կենարար ամենայն պիտանին։
Այս առնչությամբ էական է հիշատակել, որ ս. Բարսեղ Կեսարացին ևս նշում է հեթանոսա
կան գրքերից հոգևոր օգտակարություն քաղելու հնարավորությունը` զտելով ու առանձնացնե
լով դրանց բովանդակությունում ուսանել ին, առաքինին ու բարին ու նաև դեն գցելով ամենայն
խոտելին։ «Ես հենց կամենում եմ ձեզ ցույց տալ, որ անհարկի է մեկընդմիշտ նրանց հանձնել
ձեր բանականության սնուցարանը և հետևել նրանց, ուր էլ նրանք տանեն, այլ` ընկալելով նրան
ցից օգտակարը, պետք է կարողանալ ինչ-որ բան նաև դեն գցել»166։ Կեսարիայի սուրբ և իմաս
տուն հայրապետին ակնհայտ է, որ այդ գրականության ու իմաստասիրության մեջ անօգտակա
րի ու անպիտանի հետ մեկտեղ կա նաև օգտակարն ու պիտանին։ Այս կյանքը տեսնելով որպես
մյուս կյանքին, այն է` երկնքի արքայությունում Աստծուց անբաժան հավ իտենական ու երանե
լի կյանքին, նախապատրաստության եզակի հնարավորություն, ս. Բարսեղ Մեծը գրում է. «Այդ
մյուս կյանքի ներսն են տանում Սուրբ Գրքի մատյանները, ազդելով մեզ վրա նրանցում պարու
նակյալ ծածուկ իմաստով։ Բայց քանի դեռ երիտասարդ տարիքի պատճառով մենք չենք կարող
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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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հասու լինել նրա մտքի խորությանը, վարժում ենք մեր հոգևոր աչքը այլ, նրանից ոչ հատուկ հե
ռու իրերի նկատմամբ, որոնք նման են նրա մի տեսակ ստվերների և-կամ հայելիների։ … Ահա
վասիկ և մեզ անհրաժեշտ է մտոք հաղորդակցվել պոետների, գրողների, հռետորների, և բոլոր
մարդկանց հետ, որոնցից կարելի է ստանալ գեթ ինչ-որ բան` օգտակար հոգու խնամքի հա
մար։ … Ուսումնասիրենք նախ` արտաքին աշխարհի հետ կապված այդ աշխարհիկ գրողներին,
իսկ հետո արդեն «ուշ» կդնենք սրբազան և գաղտնի դասերին, կարծես, սովորույթ ստեղծելով`
ջրում նայել արևին, մենք հետո տեսողությամբ ընկալու կլինենք նաև նրա իսկական լույսին»167։
Մի քանի տող ներքև ս. Բարսեղ Մեծը նաև ավելացնում է. «Ասում են, որ հանրահայտ Մովսեսը,
ում անունն իր իմաստության համար փառավորվեց բոլոր մարդկանց մեջ, խելամուտ ու վարժ էր
սկզբում եգիպտական գիտություններում և հետո էր միայն անցել Գոյի հայեցողությանը։ Նրա
նման նաև իմաստուն Դանիել ը Բաբելոնում, ինչպես հաղորդ ում են, ուսումնասիրել է քաղդեա
կան իմաստությունը և միայն դրանից հետո շփվել աստվածային գիտություններին»168։

8. Մարդու կեցողության ինչպիսի՞ կարգում է «տեսանել ի» դառնում ու «ի հայտ
գալիս» պատմությունը, կամ այլ կերպ ասած` ո՞ր «դռնով» է մարդուն բացվում պատ
մությունը։ Խոսքը մարդու անհրաժեշտ և դրա հետ մեկտեղ նաև նախընտրել ի այն
լինելության կերպի մասին է, որը և միայն նրան կուղղ ի նկատել անցյալ ի գործերից
ինքնության և կյանքի իմաստուն ու բարի կարգավորությանը կենարար և հոգեկե
ցույց նշանակալ իություն։ Ինչպես արդեն վերը ասվեց, Մովսես Խորենացին որպես
այդպիսի կեցողություն նկատի ունի խոնարհությունը։ Ներանձնականի խոնարհ
կարգավորություն ունեցող մարդկային ինքնությունն է, որ իրենում տեսնում
է հոգևոր կարիք իմաստության ու բարու։ Հոգու` առ Աստված խոնարհության
կարգում է մարդկային ինքնությունը հասու և գիտակից իր հոգում ու նաև այլոց հետ
փոխգործունեությամբ կայացող կյանքում և հենց սրտի խորհրդում, մտքում, խոսքում
ու գործում` Աստծո և աստվածայինի, նույնն է թե ասել` առաքինությունների, կարի
քին։ Եվ ապա` հոգու` առ Աստված խոնարհության այդ կարգավորությամբ է, որ Աստ
ծո ու աստվածայինի` առաքինությունների նույն այդ կարիքի առումով` մարդկային
ինքնությունը նշանակալ ի իմաստ և խորհուրդ է տեսանում կոնկրետորեն` իր ազգի
և ընդհանրապես` ողջ մարդկության` նախնյաց ու նաև ժամանակակիցների կյանքի
պատմյալ կամ դեռևս անպատում գործերում, այսպիսով իսկ` բացահայտելով «պատ
մության կարիք» և այդ կարիքի հոգացության ու այդկերպ` «բացը» «լցնելու» դիտա
վորություն, կերպարանում ու կատարում։ Սահակ Բագրատունու վերոնշյալ խնդրան
քը մեկնելով, հենց այդ է հայտնացույց անում Մովսես Խորենացին, գրելով նրա մասին
հետևյալ տողերը. «… զքեզ այժմ այսպիսի եղեալ ծանեաք, – ապա ուրեմն յայտ է, թե
ամենեցուն քան զքեզ նախագունիցն ճանաչիս վեհագոյն, և բարձրագունից արժա
նաւոր գովութեանց, և այսպիսիս պատկանաւոր դնիլ յարձանագրութիւնս բանից»169։
Կարել ի է ամրագրել, որ խոնարհությամբ տեսանել ի և որպես արժանի գնահատե
լին դառնում է պատմության նյութ։ Առ իմաստություն խոնարհությամբ է մարդ
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կային հոգուն ու մտքին հասու և տեսանելի պատմությունը։ Հեռավոր ու մեր
ձավոր անցյալ ի և երբեմն նաև հեղ ինակին ներկայակից եղելություններում նախնյաց
ու ժամանակակիցների` առ Աստված ճշմարիտ հավատի, հույսի, սիրո գործերը և
ուրեմն` աստվածասիրության ու մարդասիրության հոգևոր սիրո վրա հիմնացյալ և
նրանից բխյալ բարության ու բարեգործության, իմաստության ու քաջության և ամե
նայն առաքինության գործերը խոնարհին տեսանել ի են որպես պատմել ի։ Խոնար
հությամբ է հնարավոր դառնում անցյալ ի իրերի ու գործերի` աստվածային նախա
կոչվածությամբ խորհուրդ պահող և այսկերպ` խորհրդավոր իմաստները բացորո
շել մարդկային ինքնությանն ու կենսակերպին հղված իրենց իմացյալ կոչման մեջ և
ապա` հյուսել պատմությունում։ Եվ հենց խոնարհությամբ է միայն հնարավոր` խռնի
թվացյալ անցյալ ը ինքնամաքրագործվող հոգու ակամբ տեսանել ու իմանալ ի դարձ
նել որպես կազմակերպված և-կամ կարգավորված ճշմարիտ պատմություն, իրենում
Աստծո հայտնությունը` աստվածայինն ու իմաստությունը, որով և` իր իսկությունն
ունեցող պատմություն, այդպիսով, հյուսելով այն իր իսկական և ոչ թե անիսկական
գոյությունում։
8. Առաքինության` իմաստության ու քաջության, գործերի եղելությունը պատմող
և իսկությունը բացահայտող «պատմության կարիքի» նկատմամբ բացության և հա
սողության ուղղորդված կարգավորությունը կամ կազմակերպվածությունը, իր հիմ
նային ըմբռնմամբ` որպես իսկ խոնարհություն, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ առաքինություննե
րի կատարելությանը, ըստ մարդկային կարողության, ներկրթության հիմնարար հնա
րավորություն` ուսման ուղղորդող և հենց ուսանել ուսուցանող կարևորագույն առա
քինություն։ Այս առաքինությունների մասին Խորենացին նշում է նաև մեկ այլ տեղ.
«Այլ այսպէս զսա կարգեալ գտաք ի ուշմագունէ և յընթերցասիրէ ումեմնէ Ասորւոյ
և հավատարիմ թուեցաւ մեզ ասացեալն»170։ Ուշիմությամբ հայող խոհեմ միտքը
տեսնում է պատմումով հանդիման կացուցյալը և հասու լինում իմաստին ու
նրանում պահյալ իմաստության խորհրդին։ Այսկերպ` պատմությունից տեսական
ու գործնական իմաստության հասկացման ձգտող ամենայն անձինք, ուշիմությամբ
հայող և իրենց հոգու բանական մասը զարդարող խոհեմությամբ ընթերցասիրելով
պատմություններ և կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու պատմական երկը, ունեն հնա
րավորություն` մարդկային և կոնկրետորեն` հայոց կյանքի նշանակալ ի եղելության
իսկությունը հայտող իմաստից հասկացյալ իմաստության խորհրդով նորով ի հայել
իրենց ներաշխարհն ու կենսաշխարհը, մարդկության պատմյալ բովանդակ կյանքը և
վերահասկանալ իրենց ինքնության ու «ներկայության» կամ «աշխարհում-գոյության»
(Մ. Հայդեգեր), «կենսաշխարհի» (Է. Հուսեռլ) կամ «սեփական աշխարհի» (Հ.-Գ. Գա
դամեր) իսկությունը, որով և ներկրթյալ` նախընտրել ի ու առինքնող նոր ինքնության
«ձեռքբերմամբ» (Պ. Ռիկյոր), ասել է թե` նոր ինքնությանն անձնացյալ` իմաստնանալ։
9. Ուշիմության և ընթերցասիրության առաքինությունների առավելագույն աստի
ճանով զարդարված հոգով ճանաչված անձի (Մար Աբաս Կատինայի) ասածը Խորե
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նացին բնորոշում է որպես ճշմարտությանը հավատարիմ։ Նա նկատել է տալ իս նաև
այլ առաքինություններ` ճանաչելով «վեհագոյն և բարձրագունից արժանաւոր գովու
թեանց» Սահակ Բագրատունուն, որը խորհում է «օժանդակութիւնս իմաստից»171 և
բնութագրելով նաև նրանց, որոնք դեպի իմաստությունն անհոգություն կամ «անսիրե
լութիւն» ցուցաբերեցին172, որպես «առ ի իմաստն տխմարութիւն, և անկատարութիւն
ոգւոյն բանականի»173։ Սուրբ հոր համար գովելի են ամենքը, ովքեր այսպիսի բաղ
ձանքով առաջնորդվելով` կարգվեցին որպես «վարժ ամենայն իմաստութեամբ» (Բե
րոսոս)174 և ապա` «իմաստութեան ջանք` փոյթ անձին կալան աւանդել»175 և ով «պետ
յանձին կալավ մատենագրել»176։ Առաքինություններով կատարելագործվող ու
կատարելության հասանող մարդկային հոգու զարդարյալ կարգավորությամբ
է բնորոշում սուրբ հայրը իմաստություն պատմող և ուսանող անձանց, նրանց
վերաբերյալ նշելով հետևյալ առաքինությունները, որոնցով պետք է կերպարանվել`
ուշիմ, ընթերցասեր, ջանասեր, ուսումնասեր, դառնալու համար վարժ և ապա` գիտակ
ցաբար հանձն առնել իմաստություն պատմելու և «զկնեացն» ուսուցանելու մարդ
կային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի` անհրաժեշտ ու նախընտրելի, կենա
րար ու հոգեկեցույց «պիտոյ»-ականություն։ Խորենացին իր հետազոտական որո
նումի ու հասկացման և ապա` իր «պատմումի» ու դրանով հայոց կյանքի եղելումից
հայտնաբանյալ իսկության ու իմաստության խորհուրդի` իր բուն պատմել իքի, առնչու
թյամբ գրելով, թե` այդ իրագործել է` «որքան ջանք և հասողություն բավեցին», ըստ
այդմ` նշանակալ ի է դիտում հասկացման սիրո ջանքի դերը նաև իր պատմության
ընթերցող ի ու հասկացման ձգտող ի համար։ Կյանքի եղելություններում բովանդակյալ
և ապա` պատմական երկում «բանիւ» հայտնաբանյալ` հայոց ինքնությանն ու կենսա
կերպին սկզբունքորեն նշանակալ ի իսկության ու իմաստության խորհուրդի հասկաց
մանն ուղղված այդ «ջանքը», այսպիսով, հարկ է մեկնորոշել որպես հենց հասկաց
ման ձգտումի ու հենց սիրո ջանք` մարդուն ուղղորդող ու հաստատող ընթերցասի
րության այնպիսի մոդուսով, որը կարել ի է բնորոշել` պատմությամբ հայտնվածի
նկատմամբ ընկալող մարդկային բանական հոգու ու մտքի ինտենցիա։ Ընթեր
ցասեր լինելով` մոտենում ենք, ուսումնասեր լինելով` ակնկալում, «ջանիւ»` ընդար
ձակում նախկին մեր սովորականը, ուշիմությամբ` դառնում ընկալունակ հաղորդվող
իմաստն «ի միտ առնելուն» և այս բոլորով` պատմվածով ուսուցումն ուսանում։
11. «Պատմական տեքստի» և «պատմության ընթերցող ի» փոխհարաբերակացու
թյան հերմենևտիկական իրադրության և Պատմահոր պատմագիտական հայեցա
կարգի հասկացման համար նշանակալ ի միտք ու հենց քրիստոնեական հայեցակե
տի էական բովանդակություն է արտահայտվում նրա երկի հետևյալ տողերում. «Բայց
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սակայն սկսայց, թէպէտ և ջանիւ. միայն թէ շնորհակալ ոք մերոցս գտանիցի
աշխատութեանցս»177։ Սուրբ հայրը նույն այդ «շնորհակալության» մասին գրում է
նաև այլ էջում. «Այլ եթե շնորհակալ և մերոցս տքնութեանց և ջանից լինիցիս,
ո՛վ ուսումնասէր դու և յայսոսիկ զմեզ աշխատեցուցանող»178 (ընդգծումները` Ռ. Ք.)։
Նկատվում է, որ ինչպես ամենայն ստեղծագործ անձ, այնպես էլ հենց ինքը` Խորենա
ցին ուներ «նախընտրել ի ընթերցող ի» խնդիր179։ Իր անձի և իր կրթության ու ամենայն
հնարավոր իր ասել իքի նկատմամբ այլ հոգևորականների վերաբերմունքով պայմա
նավորված` գուցե իր ժամանակում առավել անհնար տեսնելով, այնուամենայնիվ,
ամենքի որպես «ընթերցասէր» և իմաստության, քաջության ու ամենայն առաքինու
թյան «ուսումնասէր» կայացման համար Մովսես Խորենացին հոգևոր սիրո ճիգով ու
իմաստությամբ իր «Պատմութիւն Հայոց» երկով ու նաև այլ ստեղծագործություննե
րով ու թարգմանություններով անում էր անհրաժեշտն ու նախընտրել ին։
Սերունդներին հղված` կյանքի եղելումը հասկացող ու մեկնող նրա «ասել իքը»,
ըստ մարդկային բնության սկզբունքորեն համընդհանուր ու նաև անձի անհատական
կարողության, գրվել է որպես կյանքի եղելումի անցող իկությունից տքնությամբ ու
ջանքով «բռնված» էական իմաստ և «նախընտրել ի ընթերցող ի» բանական հոգու տե
սանությանն ու հասկացմանն ի ներկայության է կոչված ու կացուցված որպես գրին
«ի պահ» հանձնված և այդկերպ` «ասված» խորհուրդ։ Խորենացին վերոբերյալ տողե
րում ընթերցող ի հոգուն և սրտին «դիպչող» մի խոսք է ասում, որում և-կամ որով իսկ
էականորեն նշանակալ ի իսկություն ու խորհուրդ հայտող իմաստի նկատմամբ բացու
թյան, ուշադրության, ընկալու և հենց հասկացման ձգտող վերաբերմունքի է կանչում
ու կազմակերպում ընթերցող ին։ Պատմահայրը իմաստի ու իմաստության որոնումի
սեր, ուղղորդված միտում ու շարժ է սերմանում ընթերցասիրության և ուսումնասիրու
թյան ձգտող և հոգևոր կանչին անսացող` իրեն նախընտրել ի ընթերցող ի հոգում` առ
ի հասկացում, որ և կնշանակի` հասու դառնալու աճի կոչում նրան։ Կարելի է նկատել,
որ այդ տողում Պատմահայրը հոգու և հենց սրտի խորքից բխած, իմաստ ու իմաստու
թյուն որոնող մարդկային անձը «ջերմացնող», պատմությամբ «ասվածի» իսկությանը
ընթերցող ի հոգու` սրտի և մտքի հավանողական հակում ու հոժարում, մերձիմացու
թյան և իսկությանը հասու լինելու մղում ու շարժ առաջացնող մի խոսք է ասում։ Նկա
տելի է նաև, որ սուրբ հայրը նվիրական իր հույսի և նրանում` ըղձության բարբառով
«ասված» և գրից իմանալ ի իմաստի, որում և` իմաստության խորհուրդի, նկատմամբ
էական դիրքորոշման և վերաբերմունքի է կանչում ընթերցող ին, այն է` շնորհա
կալության։
Մովսես Խորենացին շատ կարևոր է դիտում հոգեկան այն կարգավորությունը,
որը և պատմությամբ ասվածում ներկա շնորհին և ուրեմն` պատմվող կյան
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քի եղելումի իրադարձությունների ու գործերի զորության ճշմարիտ, անշեղ
և ուղիղ բացահայտությանը` իսկությունը բացահայտող իմաստին, հասու լի
նելը հնարավորելով ու կատարումը հաջողելով, բերում է ասվածի նկատմամբ
շնորհակալ վերաբերմունքին։ Սուրբ և իմաստուն մեր Պատմահայրը` հենց ինքն
արդեն ուներ ժամանակակիցների ու սերունդների ինքնության համար «նախընտրել ի
ընթերցող ի» իր փափագը, ընթերցասեր և ուսումնասեր ընթերցողի` առ իմաս
տություն սիրո բացության և հասու լինելու տենչումի` այն ի բարի կարգավո
րությունը, որին և հղված է ու միայն մատչելի կարող է լինել պատմության հյուս
մամբ` հոգու խորքից սիրով ու աստվածային շնորհով, այլև տքնությամբ ու ջանքով
և ըղձությամբ ու փափագով ասման բերված և իրենում իմաստության խորհուրդ
պահող ու հայտումն հնարավորող իսկության ու իմաստի ուղիղ դրվածքն ու
լրիվությունը։
Կարել ի է նկատել, որ վերոբերյալ տողերում` «Բայց սակայն սկսայց, թէպէտ և
ջանիւ. միայն թէ շնորհակալ ոք մերոցս գտանիցի աշխատութեանցս» և «Այլ եթե
շնորհակալ և մերոցս տքնութեանց և ջանից լինիցիս, ո՛վ ուսումնասէր դու և յայ
սոսիկ զմեզ աշխատեցուցանող», խոսքի իմաստը լոկ երախտագետ լինելու մասին
չէ, այլ` «շնորհը կալող լինելու» և հենց «շնորհընկալության»։ Սիրով և ուրեմն` սիրո
ձգտմամբ ու փափագով շնորհին հաղորդ և ընկալ դարձող ներկրթությամբ է հնարա
վորվում պատմվածի «լուսավորությամբ» լուսավորվելն ու լույսի մեջ ապրել ը, շնորհի
այդ «մնասը» սփռելն ու բազմապատկել ը` ըստ ավետարանական առակի, որով և առ
Աստված պտղացյալ` առաքինության գործերի բարի պտուղներ տալ ը կյանքում։ Սա
իսկ է շնորհակալություն ու երախտագիտություն` ուսանել շնորհը և չկորցնել
այն, պահպանել ու դրանում կատարելագործվել, լինել ուսյալ և ուսուցմամբ
փոխանցելով` բազմապատկել։
12. Էական է նաև այդ մտքի արտահայտման ձևը։ Իմաստուն հայրն ընթերցող ին
կոչում է առաքինության, նրան ուղղելով խոսքը որոշակիորեն, ասելով ու շեշտելով`
«…ո՛վ ուսումնասէր դու և յայսոսիկ զմեզ աշխատեցուցանող» (ընդգծումը` Ռ. Ք.)180։
Հիրավ ի, սա նույնպես յուրով ի հռետորական որոշակի ձև է` երկում ասացյալ ի նկատ
մամբ ընթերցող ին կենտրոնացնելու և ըմբռնել տալու, որ անձամբ հենց իրեն է ուղղ
ված խոսքում ասվածը` յուրաքանչ յուրին, որ ընթերցում է այդ տող ը։ Կազմակերպ
վում է հերմենևտիկական իրադրություն, ընդ որում, ոչ միմիայն հերմենևտիկայի
ժամանակակից ըմբռնմամբ։ Վերոբերյալ մտերիմ հորդորումով պատմության ընթեր
ցող ը կանչվում է հասկացման, և նրա այդ ուղղվածությունում ներկա են նաև իմաս
տուն ուսուցչի վարդապետությունն ուսանել սկսող` թեև հասուն անձի և, այնուամե
նայնիվ, իրենում` ներանձնականում ու հենց «ներքին մարդ»-ում` «մանուկ» հոգու
պարզություն, սեր և իմաստության տենչ, բաղձանք և մատուցվող ճշմարտու
թյան նկատմամբ հավատով ակնկալություն ու վստահող անսացում։ Սուրբ
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Գրի ընթերցանության հենց այս եղանակն է, որ Առակաց Գրքում ուսուցանվում է
որպես հասկացման ձգտում ու սեր իմաստության, և այդ իսկ է` ընթերցանու
թյան իմաստություն։
Էական է նկատել ու ամրագրել, որ ընթերցողական այդկերպ բացությունն ու եղա
նակը և հասկացման նպատակամիտությունը, իհարկե, տարբեր են հասկացողական
մեկ այլ ուղղորդվածությունից ու կազմակերպվածությունից, ըստ Հ.-Գ. Գադամերի
բնորոշման, ասվածին սոսկ որպես հնարավոր ճշմարտության վերաբերող հաս
կացողական կեցողությունից181, նույնպես դրական, բայց որը նկատի ունենալով,
թերևս, կյանքում առկա, ինչպես նաև մշակույթից փոխանցվող մոլորեցնող մտքերի,
վարք ու բարքի հնարավորությունը, առավել զգուշավոր և ասվածի նկատմամբ հե
ռակացություն (դիստանցիա) պահող կեցվածք է։
13. Պատմահոր հայեցակարգում հասկացումը զուտ տեսական չէ, այլև գործ
նական։ Այն հասկացումը, որին և կանչում է Խորենացին իր պատմության ընթերցո
ղին, կայանում է տեսականի ու գործնականի անկեղծ ու անխտրոց միասնությամբ։
Պատմահայրը նկատի չունի զուտ մտակառուցվածքային ու սոսկ այդկերպ` «տեսա
կան» հասկացում։ Հայոց կյանքի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստի ու իմաս
տության խորհուրդի հասկացումը, որին և կոչում է նա իր ընթերցող ին, ըստ էության,
կյանքում իր գործնական կատարումին ուղղված հասկացում է, որում ներկա է
ընթերցողի ներքին ձգտմամբ ու արդեն նաև սիրմամբ` նմանումն ու կերպա
րանումը հասկացյալ իմաստության խորհուրդի` կյանքում իր կատարումին։
Այսպիսի հասկացման դիտավորության և ըստ այդմ` կերպարանումի ու կատարումի
համար «տեքստ-ընթերցող» հերմենևտիկական իրադրության կողմերը զուտ երկում
բովանդակյալ «մտային բովանդակությունը» և ընթերցող ի սոսկականորեն «միտքը»
չեն։ Խորենացու երկում բովանդակյալ իսկությունն ու իմաստության խորհուր
դը հղված է ընթերցողի «սրտի խորքում բնակյալ» հոգու և՛ տեսական, և՛ կե
նագործական զորությանը, այդկերպ` և՛ մտային իմացությանը, և՛ գործնական
անելիքին։ «Հերմենևտիկական իրադրությունն» այստեղ յուրահատուկ է նաև նրա
նով, որ Խորենացին ստեղծում է հոգեհարազատ, անմիջական իրադրություն, հալեց
նելով տեքստում ասվածի նկատմամբ հեռակացություն պահող (Մ. Վեբեր)182 և ընթեր
ցումը դեպի քննադատող մոտեցում կողմնորոշող «սրտի սառույցը»։ Պատմահայրն
իր երկում բովանդակյալ պատմության ընթերցողին ու հասկացման ձգտողին
կանչում է հայոց կյանքի նշանակալի եղելումից` պատմությամբ հայտնաբա
նյալ ճշմարտությանն ու բարուն ներկրթյալ ինքնությանն ու կենսակերպին։
14. «Շնորհակալ» կեցողությունն է` իր բացությամբ հանդերձ, որ ուղղում և հիմ
նում է խոնարհություն «հայրական ջանքի» ու «ասվածի» նկատմամբ, և դրանով իսկ
ընթերցողը պատվում է ասացյալը` իսկություն ու խորհուրդ հայտող իմաստը,
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որ և բերում է իմաստության։ Խորենացին այսկերպ կազմակերպում է ունկնդիր,
և հենց այդպիսի «որդի», լսարան նկատի ունի իր պատմության համար սուրբ հայ
րը. հաստատվում է ընթերցող ի որոշակի, ճշմարիտ ուղղվածություն և վերաբերմունք
իմաստության նկատմամբ։ Նա է «աշխատեցուցանող ը» և նրա համար է նախատես
ված պատմությամբ ասվածը, իսկ ընթերցանության այլ կերպով առաջնորդվել իս`
անհաղորդ ենք մնում պատմված իմաստին ու հայտնյալ խորհուրդին։ Պատմված
իմաստն այդկերպ կազմակերպված «ընթերցող» ինտենցիոնալությանը նկատել ի է
դառնում որպես ներկայի կարիքների համար սկզբունքորեն ուսանել ի, ինչը բխում է
հոգևոր կարիքների և խնդիրների` իրենց հիմնային դրվածքում անժամանակային,
ունիվերսալ բնույթից։ Այսպիսով, առաքինություններով կարգավոր հոգևորու
թյամբ բացված ընթերցողությունը դեպի պատմվածն է ուղղորդված ուսանե
լիի սպասումով, տեսանումով ու ընկալումով, և այդ դեպքում է «ասվածը» յու
րաքանչ յուր ժամանակի, ինչպես նաև մեզ համար` վարդապետություն-ուսու
ցողություն և մենք` ուսումնասեր։
Իր «Պատմութիւն Հայոց» երկի ընթերցանության առաջին իսկ պահից և ողջ ըն
թացքում Խորենացին նախապատրաստում, կրթում ու կատարելագործում է «ըն
թերցասէր» ու իմաստությանն «ուսումնասէր», «չափաւոր և-կամ ողջախոհ մոլու
թեամբ»183 ու պատշաճորեն քննությամբ հասկացման ձգտող մարդկային ինքնու
թյուն։ Նրա երկում բովանդակյալ «ասվածում», որով և` նկատառյալ «ասել իքում»,
ներկա է իրեն հոգևորությամբ մերձակից «նախընտրել ի ընթերցող ի» իդեայի դիտա
վորությանն ու ըղձալ ի կատարումին հասունացնող հոգեհարազատ, բազմահոլով ու
անձանձիր կանչ։ Պատմահայրն իր երկի բուն «ասել իք» հասկանալով ու մեկնորո
շելով հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի էական ու բազմաբովանդակ եղելու
մի իմաստն ու իմաստությունը, հղում է այն իր նախընտրելի ընթերցող ին` երկն ըն
թերցասիրող ու իմաստության «ուսումնասէր» յուրաքանչ յուր հասկացման ձգտող ին։
Հայոց կյանքի նշանակալի եղելումին հասու իր ասելիքի բազմաբովանդակու
թյունը մատուցելով «նախընտրելի ընթերցողի» իր կանչին և բուն կոչմանն
անսացող անձանց, Պատմահայրը մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշա
կույթի գոյության անցյալի, ներկայի ու նախընտրելի հեռանկարի` հոգևոր
իմաստով պսակյալ ու կատարյալ մեկ-միասնական իմաստն ու իմաստության
խորհուրդն է մեկնողաբար բացորոշում ու նվիրագրում աստվածային շնոր
հով զարդարյալ հոգով և ճշմարտությամբ, ըստ իր իմացության, հոգևոր փա
փագի ու սիրո ջանքի մարդկային կարողության։

Խորենացու` «չափաւոր մոլութեամբ» (տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991,
էջ 6) և Դավիթ Անհաղթի` «ողջախոհ մոլութեամբ» (տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստա
սիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 29) արտա
հայտություններն այդ տեղիներում իրենց գործնական կիրառություններում նույնիմաստ են:
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3. «Իսկության» խնդրակարգն ու բազմաբովանդակությունը
պատմությունում և հերմենևտիկայում
«Մովսես
Խորենացու
«Պատմութիւն
Հայոց»-ը հոգևոր գիտություն է` մարդկային,
որում և` հայոց, ինքնության, կյանքի ու մշա
կույթի
իսկության
բազմաբովանդակու
թյունն ուղղակիորեն և-կամ այլաբանորեն
հայտնել հնարավորող անսուտ իմաստ ու
իմաստություն»։
Ռ. Ք.

1.	Պատմությունն աստվածային նախախնամությամբ` որպես իր աստվածային
նախակոչվածություն և, ը
ստ մարդ
կային կա
րո
ղու
թյան, ար
դեն նաև որ
պես իր
իմացյալ կոչում, ը
ստ այդմ` դիտավորություն, կերպարանում ու կատարում
ունի, պե՛տք է ունենա` հասկանալ և մեկնողաբար բացորոշմամբ ներկայացնել ուսում
նասեր ընթերցող ին աստվածային ու մարդկային իրողությունների, որում և առա
վելապես` մարդկային ժամանակընթաց կյանքում աստվածայինի ներկայություն ու
հենց իմաստության խորհուրդ իրենցում պահյալ ու հայտնելու հնարավորություն ըն
ձեռող և այդկերպ` էականորեն նշանակալ ի եղելությունների իսկություն։ Այդպիսի՞ն
է, արդյոք, մարդկային մտքի ստեղծագործության բանավոր և-կամ գրավոր տեքս
տամշակութային բովանդակ ավանդությունում պատմության իդեայի դիտավո
րության ամենայն իրագործում` կերպարանում ու կատարում։ Արդյո՞ք, պատմու
թյունն ամենայն իր արտահայտություններում ներկայանում է իր այն որպիսությամբ`
կոչմամբ ու իսկությամբ, որն ըստ Մովսես Խորենացու հայեցակարգի, մարդկային
ինքնության (կոնկրետորեն` հայոց ինքնության), համակեցության ու մշակույ
թի որպես այդպիսին եղելումի իսկության, որում նաև այդ ամենի նկատմամբ
հոգեկեցույց կենարարության զորություն ունեցող իմաստության խորհուրդի
բացորոշում է և այս առումով` գիտություն։
Մարդկության կյանքում պատմությունն իր բանավոր կամ գրավոր բոլորաքանակ
արտահայտություններում կայացել է ոչ միայն իր իսկությունն իրենում ունեցող
և ուրեմն` իր իսկական գոյությամբ։ Պատմությունը նաև միշտ չէ, որ իրագործվել
է լիով ին իր անիսկական գոյությամբ, որում և` պատմիչի կամա թե ակամա կեղծ
հորինվածքով։ Մարդկության կյանքում ստեղծված բոլորաքանակ կոնկրետ պատմու
թյուններում բազում են այնպիսիները, որոնցում պատմությունն իրագործվել է իր իս
կական ու անիսկական գոյության միախառնությամբ։
Իրադարձությունների համահյուսություն ու շարունակական եղելում ներկայա
ցող այս աշխարհի, որում և` այս կյանքի, եղելումը և նրանում` աստվածային բարին
ու իմաստությունը, ըստ էության, նախատեսություն և իսկորեն կենարար կոչում
է մարդուն, մարդկանց ազգերին, սերունդներին և յուրաքանչ յուրին` իրենց ինքնու
թյան ու կենսակերպի իմաստացման ու բարեկարգման, ըստ մարդկային կարողու
թյան։ «Պատմություն» գիտությունն ուղղորդված որոնում իրականացնելով, ընտրում
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ու քննության է առնում գոյի համայն տիրույթն ու այս աշխարհի, որում և` այս կյան
քի, էականորեն նշանակալ ի եղելումը, այն ամենը, ինչն իրապես եղելություն է` ունե
ցել է և գուցե հեղ ինակի ներկայում ևս ունի գոյություն և, որպես ուսումնասիրության
ենթակա առարկայական տիրույթ ունենալով վերոնշյալ ը, քննում ու բացահայտում է
բոլոր այդ գոյավորների` իրենց գոյության ժամանակում որպես այդպիսին եղե
լության անթաքչությունը (aleteya) և բուն իսկությունը, կարելի է նաև ասել` գո
յութենական ճշմարտությունը` նպատակաբանական ճշմարտության առնչու
թյամբ իր նշանակալիությամբ հանդերձ։
2. Ըստ միջնադարյան և հետայնու` ամենայն ժամանակների համար սկզբունքո
րեն ունիվերսալ քրիստոնեական հայեցակետի, բացորոշել պատմության իսկու
թյունը` կնշանակի խորհրդածելով պատմության աստվածային նախակոչվա
ծությունը, բացորոշել նրա իմանալի կոչումն ու ըստ այդմ` նրա կատարումը,
ըստ մարդկային կարողության։ Ընդհանրապես` գոյի գոյության կամ կոնկրետո
րեն` պատմության գոյության նախակոչվածությունը մարդկային իմացական կարո
ղությանը մատչելի իր չափում ներկա է որպես գոյի կամ պատմության իմացյալ կո
չում։ Ըստ քրիստոնեական հայեցողության, Գոյի` գոյության մատչելու աստվա
ծային նախակոչվածությամբ սկզբունքորեն նախասահմանյալ է նրա` «ի՞նչ
է» ու «ինչպիսի՞ ինչ է» որպիսության ու նաև այդ «ինչ» որպիսությանն ադեկ
վատ` «ինչպե՞ս» գոյության սկզբունքային պոտենցիան։ Եվ այդ կնշանակի, որ
բացորոշել գոյի գոյության, աստ` պատմության գոյության իմանալի կոչումը,
կնշանակի` բացահայտել նրա առավելագույն պոտենցիան, որում պահյալ է
նրա անհրաժեշտ ու նաև նախընտրելի գոյությունը։ Իսկ բացորոշել, ըստ պատ
մության կոչման, պատմության բուն կատարումը` կնշանակի բացորոշել արդեն նրա
իրագործումը։ Այսպիսով, բացորոշել պատմության իսկությունը` կնշանակի բա
ցահայտել պատմության գոյության պոտենցիան և իրագործումը, այսինքն` բա
ցահայտել պատմության անհրաժեշտ ու նաև նախընտրել ի գոյությունն իրենում զուտ
հնարավորության կարգի կամ կերպի մեջ պահող ու հայտող պոտենցիան և դրա հետ
մեկտեղ` բացահայտել պատմության իրագործումը, որը յուրաքանչ յուր պատմության
կոնկրետ պարագայում կարող է լինել պատմության սկզբունքորեն առավելագույն ու
ճշմարտորեն սեփական պոտենցիային գուցե ադեկվատ, գուցե թերի` մասնավոր կամ
թերակատար, գուցե թյուր ու այլախեղ` թյուրակատար ու այլակերպ։
Նկատել ի է, որ իսկության ուսումնասիրության` հասկացման ու մեկնողաբար բա
ցորոշման, խնդրակարգի հետևողական հարցադրությունում որոնող ու խորհրդածող
միտքը դեպի իսկություն հայտող էական իմաստին ուղղորդող սկզբունքային հարց է
այն, թե` համապատասխա՞ն է, արդյոք, քննության առնվող գոյի կոնկրետ գո
յությունն իր սկզբունքային պոտենցիային։ Այդկերպ` հնարավորություն է ըն
ձեռնվում ամենայն ուսումնասիրության նպատակում` խորհրդածության «խնդրո բա
նի» և կոնկրետորեն` պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկության խնդրում
արդեն նաև ինքնահասկանալ ու ինքնակողմնորոշվել դեպի պատմության` իր կոչ
մանն ու ճշմարիտ պոտենցիային համապատասխան իսկական գոյության`
նախընտրելիորեն պիտոյական հայեցակերպի։
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3. «Պատմության իսկության բացորոշում» բանաձևն առաջադրելով, կարել ի է այն
հասկանալ և՛ որևիցե մի կոնկրետ պատմության, և՛ սկզբունքորեն ամենայն պատ
մությունների զանազանությունների հնարավորություններն իրենում ընդգրկող պատ
մության որպես այդպիսին գոյության ընդհանրական բնության նկատմամբ։ Հարկ
է հստակ ամրագրել, որ «պատմության» երկրորդ իմաստը քննողաբար խորհրդածող
պատմատեսությունն իրենում ներառում է նաև առաջինի առանձնահատկություննե
րի բացորոշումը։ Ինչպես և մանրամասնորեն կբացորոշվ ի հաջորդ գլխում, իր «Պատ
մութիւն Հայոց» աշխատությունում Մովսես Խորենացին քննական խորհրդածությամբ
իրագործում է նշյալ բանաձևի և՛ առաջին, և՛ դրան միահյուս` նաև երկրորդ իմաստնե
րը։ Մենագրությունում «պատմության իսկություն բացորոշում» ասելով, ինչպես և ակ
նարկվեց ներածությունում ու նաև բացանշանակ կամ բացորոշ (էքսպլ իցիտ) կամրագր
վի հաջորդ գլխում, ըստ «իսկության հերմենևտիկայի» հայեցակարգի, հասկացվում և
առաջադրվում է պատմության բնության, այլ կերպ ասած` «պատմության որպես
այդպիսին գոյության իսկության բացորոշման» սկզբունքային խնդրակարգը։ Ընդ
որում, մենագրությունում հենց որպես այդպիսին է մեկնորոշվում պատմության բուն
խնդրակարգը Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում և խնդրակար
գի բանաձևի բազմաբովանդակության մեկնությամբ հանդերձ, որպես խնդրակարգի
լուծում-պատասխան, բացահայտվում է պատմության գոյության անհրաժեշտ ու
նախընտրելի հնարավորությունը հայտող իմաստ ու իմաստություն։
Մենագրությունում

հերմենևտիկական

մեթոդաբանությամբ

հետազոտական

քննության ու խորհրդածության և մեկնողաբար բացորոշման ենթակա է դիտվում
երկմիասնական խնդրակարգ։ Որո՞նք են այդ երկմիասնության բաղադրատարրերը։
Առաջնային և բուն նպատակային բաղադրատարրն է` ուսումնասիրել պատմության
գոյության բովանդակ ու ամբողջական վերոբերյալ խնդրակարգը և հետևողական
հարցադրությամբ բացահայտել իսկություն հայտող իմաստ-պատասխանները։ Սա
կայն, ինչպես և նշվեց նախորդ ենթավերնագրում, հարկավոր է հասկացման ձգտող
քննության ու խորհրդածության, ապա և` մեկնողական բացորոշման ենթակա նկատել
ոչ միայն գոյի գոյության իսկությունը, այլև հենց այդ իսկության գոյությունը ևս։
Իսկ դա կնշանակի, որ առաջին խնդրակարգի ստուգությամբ կայացման համար հարկ
է նաև անդրադառնալ նրան անհրաժեշտորեն ներհյուսված` իսկության գոյության»
խնդրակարգին և այդկերպ իրագործել «իսկության գոյության բացորոշում»։
4. Իսկության գոյության խնդրակարգը, հետևելով Հ.-Գ. Գադամերին, հարկ է հաս
կանալ և հստակորեն ամրագրել որպես հերմենևտիկայի բուն և հենց սկզբունքային
խնդրակարգ։ Ինչպե՞ս գոյություն ունի իսկությունը մարդու համար, ինչպիսի՞ն է իս
կության ներկայությունը մարդու նկատմամբ։ Ասվեց, որ իսկության գոյությունը և
հենց որպես այդպիսին ներկայությունը մարդուն իրագործվում է հասկացման ու մեկ
նության մասնակցությամբ։ Ըստ Մ. Հայդեգերի և Հ.-Գ. Գադամերի, մարդկային կե
ցողության հասկացողական կազմակերպվածքով է իրագործվում և որպես ներկա
հաստատվում մարդկային բանական հոգուն ու մտքին մատչել ի իսկության գոյու
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թյունը184։ Հասկացման մեջ ներկա է և հասկացմամբ կայանում ու իր ներկայու
թյան մեջ է հաստատվում մարդկային կարողությանը մատչելի իսկությունը։
Հասկացումն է այն ուղին, որով իսկությունը և-կամ իսկությունը հայտող իմաստը բա
ցահայտվում է մարդուն և կայանում մարդկային իրողությունների աշխարհում իր ներ
կայավորության հնարավորությամբ։ Ամենայն գոյի իսկությունը մարդկային անձի
ինքնությանը, բանական հոգուն ու մտքին ներմուտ ու հենց ներկա է նրա հաս
կացողական կեցողությամբ` ըստ մարդկային կարողության։ Ըստ Մ. Հայդեգե
րի «հիմնարար գոյաբանության» և Հ.-Գ. Գադամերի «փիլ իսոփայական հերմենևտի
կայի» հայեցակարգերի, մարդկային հասկացմանը մատչել ի գոյի գոյության իսկությու
նը հենց գոյի գոյության անթաքչությունն է` գոյի անթաքույց, բացահայտ գոյությունը,
մարդկային հասկացման մեջ ներկայությունը։ Ըստ իս, սակայն, ոչ այնքան ճշգրիտ է
իսկության նույնացումն անթաքչությանը։ Արդարև, ինչպե՞ս է գոյի որպես այդպիսին
գոյության որպիսությունը ներկայավորվում մարդկային «հասկացող» կեցողությանը և
այդկերպ` նրա հասկացմանը ներկայանում որպես իսկություն։
«Իսկության գոյության» և-կամ «իսկության ներկայության» այս հարցի առնչությամբ հարկ
է անդ րադառնալ որոշ կնճռոտ խնդիրների։ Մ. Հայդեգերը հարցադ րելով գոյի, ֆենոմենի
(բներևույթի – բուն երևույթի կամ ինքներևույթի) գոյության իմաստը, բացահայտել է կամենում
գոյության անթաքչությունը (aleteya-ն)` կոչելով այն «ճշմարտություն» կամ «իսկություն»։ Այս
սկզբունքային տեսակետի ու դիտավորության վերաբերյալ հարկ է կատարել էական մի ճշգր
տում ևս։ Իսկ չկա՞ն ֆենոմեններ, որոնց գոյության անթաքչությունը թեև մարդկային հասկաց
մանը բացահայտվում են որպես ճշմարտություն, այնուամենայնիվ, մարդկային առ Աստված
առինքնող ու առաքինություններով աստվածանմանության կատարելագործվող ինքնության
կեցողությանն ու իմաստացմանը այդ ֆենոմենների ներկայությունը նկատվում է ոչ ամենևին
նախընտրելի ու կենարար, այլ` խոտելի ու հենց ոչնչարար։ Այն, ինչը կա, դեռ չի նշանակում, որ
կա իր բուն կոչմանը համապատասխան և ուրեմն` իր իսկությունն իրենում ունեցող գոյությամբ։
Աշխարհում տեղ ի ունեցող ոչ ամենայնի գոյության անթաքչությունն է, որ բացահայտվելով որ
պես «գոյութենական ճշմարտություն», նույնն է թե ասել` իսկություն, այդ ֆենոմենների որպես
այդպիսին, այսինքն` ըստ աստվածային նախակոչվածության և ապա` ըստ մարդկային հաս
կացման չափավոր կարողության արդեն նաև իր իմանալ ի կոչման, իր անհրաժետ ու նախ
ընտրելի գոյությունն է բացահայտում։ Ըստ իս, հարկ է տարբերել գոյության անթաքչու
թյունը և բուն իսկությունը, և նույնորեն հարկ է տարբերել գոյի անթաքույց գոյությունը և
գոյի` իր կոչմանը համապատասխան և ուրեմն` իր բուն իսկությամբ գոյությունը։ Քան
զի հնարավոր է նաև, որ գոյի կամ բներևույթի գոյության անթաքչությունը հասկացող բացա
հայտումը քննության առնի ոչ թե գոյի, բներևույթի սկզբունքային ու նախընտրելիորեն
պիտոյական գոյության, այլ` մի
միայն կոնկրետաբար եղելականացած գոյության ան
թաքչությունը, օրինակ` կոնկրետ որևոր եղելությունների պատմությունները, և այսկերպ թե
րի իր քննության արդյունքում թյուր եզրահանգմամբ` որպես ճշմարտություն իմանալ ի դարձնի
բներևույթի կոնկրետորեն առկա գոյությունը, որը, սակայն, կարող է լինել այդ բներևույթի
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անիսկական գոյությունը, երբ նրա եղելականացած գոյությունն օտարված է իր նախընտրել ի
ու իսկական իմաստից ու իդեայից` նախնական կենարար, հոգեկեցույց կոչումից և իմաստու
թյանն առնչվածությունից։ Ըստ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի, մարդ
կային իրողությունների ամենայն պատմությունում և կոնկրետորեն` հենց իր պատ
մությունում այն ամենը, ինչն իրապես իրագործվել է որպես աշխարհի, որում և` հայոց
ինքնության, կյանքի ու մշակույթի, եղելում և հասկացող քննությամբ բացահայտվում է
որպես իր որպիսության նշանակություն կամ իմաստ, դեռ չի նշանակում, որ հենց այդ
պիսին էլ պետք է լիներ դրանց ճշմարիտ, մարդկանց հոգե-մարմնավոր ինքնությանը,
կյանքին ու մշակույթին կենարար ու նախընտրելի, պիտանի ու օգտակար պոտենցիան
և լինելության ընթացքի կարգը։ Այդ նկատելի է նրա երկի բոլոր այն էջերում ու նաև հենց
«Ողբ»-ում, որտեղ նա պատմում է` նշավակմամբ հանդերձ, մարդկային ինքնության ու կենսա
կերպի` իրենց բուն կոչումից ու իսկությունից օտարացյալ, այսու և` այլակերպ ու հենց անիսկա
կան գոյության մասին։
Կոնկրետ եղելականի ուսումնասիրության նշանակետին միայն ուղղորդված ու սահմա
նափակված միտքը և նրա տեսությունը, եղելության տեսանել իի քննությունից առաջ չանցնե
լով և, այդպիսով, նախապես իսկ սկզբունքորեն չմիտելով` կարող է և չհասնել ու հենց չի՛ հաս
նի այդ տեսանելիի մեջ անտեսանելիի և որպես գոյունակ` նույնպես հնարավորի, այսինքն`
բներևույթի որպես այդպիսին գոյության իսկության և հենց խորհուրդի բացահայտմա
նը, ինչը և կնշանակի, որ սկզբունքորեն ու նախապես սահմանյալ դիտավորություն չունենալով,
չի անցնի մարդկային, որում և ազգային, ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նախընտրելիո
րեն պիտոյական գոյության խորհուրդների բացահայտմանը։ Իսկ մարդկային գոյության
համար ճշմարտությունն իր լրիվության մեջ բացահայտվում է որպես գոյութենական ու նպա
տակաբանական իր բաղադ րատարրերի միահյուս ամբողջականություն ու միասնություն։ Այս
պիսով, ըստ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում բովանդակյալ և ինձ ևս
ընդ ունել ի` անհրաժեշտ ու նաև նախընտրել ի պատմության իդեայի, պատմության գոյության
անթաքչության որևիցե կոնկրետ բացահայտումը կարող է և անպայմանորեն չբացահայտել
պատմության գոյությունը որպես այդպիսին, այսինքն` մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշա
կույթի բարեկարգ գոյության կարիքի լրումին իր աստվածային նախակոչվածությանը, ապա
և` մարդկային կարողությամբ իմացյալ կոչումին համապատասխան նրա գոյությունը։ Այնինչ,
հարկ է նկատի ունենալ ու որպես խնդիր ձևակերպել իրի, հումանիտար կամ սոցիալական ու
մշակութային տվյալ բներևույթի, մեր կոնկրետ դեպքում` պատմության որպես այդպիսին
գոյության բացահայտումը։ Եվ մարդկային իրողություններում և հենց պատմության կոնկրետ
արտահայտություններում ոչ թե իրենց կոչումից երբեմն ու առավել հաճախ օտարացյալ` անիս
կական ու անինքնական գոյության անթաքչությունը, այլ` ըստ իրենց կոչման, ուստի և` ըստ
ինքյան գոյության անթաքչությունը բացահայտելն է, որ կնշանակի` դրանց կոչմանը համա
պատասխան գոյության իսկությունը բացորոշել և, ինչպես արդեն ասվեց, այդ կնշանակի` բա
ցահայտել դրանց «իսկական գոյությունը»։

Աստվածային և մարդկային իրողությունները և ուրեմն` ամենայն գոյն իր գոյու
թյունում կարող է իր իսկությունն ունենալ և նույնիսկ մարդկային ինքնության հասու և
ընկալ լինելու սկզբունքային կարողության նկատմամբ ներկայության մեջ հաստատ
վել, եթե անգամ մարդը դեռ անպատրաստ, անհաղորդ ու անընկալ է այդ իսկությա
նը։ Թեև հարկ է այս առնչությամբ նաև նշել, որ սկզբունքորեն տարբեր են բնությամբ
զանազան գոյերի (օրինակ` աստվածային և մարդկային իրողությունների)` իրենց գո
յությունում մարդկային ինքնության կեցողության նկատմամբ իսկության ներկայու
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թյան մոդուսները, ինչին փոքր-ինչ անդրադարձ կլինի երրորդ գլխում։ Աստ` մենա
գրության խնդրո նյութի` «պատմության իսկության» և հենց «պատմության իմաստու
թյան» վերաբերյալ խորհրդածությունների առումով էական է մտորել գոյի գոյության
իսկության` մարդկային կեցողությանը ներկայության կոնկրետորեն հենց այն մոդու
սի մասին, որ և սկզբունքորեն մատչելի է մարդկային բանական հոգուն ու մտքին։
Ըստ Մ. Հայդեգերի, գոյի գոյության իսկությունը ներկայավորվում է ահա՛-գոյության
կերպառությամբ` հենց մարդու հասկացող կեցողության նկատմամբ։ Եվ պետք է
ասել, որ աշխարհում մարդկային ներկայության առավելագույն ու հենց նախընտ
րել ի նշանակալ իությունը կատարումի է գալ իս մարդու` ճշմարիտ կերպով հասկաց
ման ձգտմամբ ու իրագործմամբ։
Ներկայացվող ուսումնասիրության տեսադաշտում ոչ միայն ընդհանրապես`
«ամենայն գոյի» և կոնկրետորեն` «պատմության» որպես այդպիսին գոյության իս
կության խնդրակարգի առնչությամբ, այլև հենց «իսկության գոյության» հիմնախնդրի
առիթով ևս հարկ է վերոասացյալ միտքը վերաձևակերպել էական լրացմամբ ու նաև
ասվածում նախընտրել ի պիտոյականության շեշտադրությամբ։ Հասկացումը հա՛րկ
է լինի այնպիսին, որ դրանում ներկա լինի և հենց հասկացմամբ կայանա ու իր
ներկայության մեջ հաստատվի մարդկային կարողությանը հասանելի իսկու
թյունը` հնարավոր իր բազմաբովանդակությամբ ու մեկ-միասնականությամբ
հանդերձ։ Խոսելով «իսկության գոյության» կամ «իսկության ներկայության» մասին,
այսպիսով, նկատի է առնվում իսկության այնկերպ ներկայությունը, որ մատչել ի է
մարդկային կեցողությանը և նախընտրել ի կերպով ու չափով իրագործվում է ճշմար
տորեն կազմակերպված հասկացման մասնակցությամբ, քանզ ի հենց այդկերպ է
իրագործվում պատմության իսկության որպես այդպիսին ներկայությունը մարդուն և
իր ներկայության հենց այդ կերպի ու չափի մեջ է այն խորհրդածելի ու իմանալի։ Ըստ
այդմ` նաև պատմության իսկությունը մարդկային ինքնությանը, նրա բանական հո
գուն ու մտքին մատչելի ու ներկա է գոյի գոյության իսկության նկատմամբ ադեկ
վատ կազմակերպված հասկացողական բացվածքով և հունով։
5. Աշխարհի ողջ եղելումից, ըստ մարդկային կարողության, նշանակալի
տեսնվող կենսաշխարհի բազմաբովանդակ իսկությունը (աստվածային նա
խախնամությամբ) կոչված է դառնալու իմացյալ պատմություն, որ և գոյաց
նում` հնարավորում ու կենագործում է ամենայն կոնկրետ պատմություն։ Ինք
նության գոյության և այլոց հետ գոյակցության ու համատեղ կյանքի բարի ու իմաս
տուն կարգավորության կարիքների առնչությամբ նշանակալ ի եղելությունների իս
կությունը` իմաստն ու խորհուրդը, ընթերցող ժամանակակցի և սերունդների կողմից
ի միտ առնելու և խորհրդածելու, իրենում խորհուրդ պահող տվյալ իմաստի ու իմաս
տության հասկացման ու նաև դրան առդեմ անհրաժեշտ ու նախընտրել ի ինքնահաս
կացման համար արժանի ու նպաստավոր ուսման խնդիրները` իրենց այս կամ այն
ծավալ ի, տարբեր մոտեցումների ու ձևերի բազմաբովանդակությամբ, դառնում են
որոշիչ այն բանի նկատմամբ, թե` պատմություններում ի՞նչն է ընտրվում որպես
պատմվող բովանդակություն` դիտվելով որպես հենց իսկություն։
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Արդյոք, կա
րե
լ ի՞ է և սպա
ռի՞չ է, արդյոք, ասել, որ պատմության իսկությու
նը մարդկային ինքնության, անձնավորյալ կենսակերպի ու նաև մարդկային
գոյությանն առնչվող այլ իրողությունների կայացումն իրենում բովանդակող
ամբողջական կյանքի ու մշակույթի նշանակալի եղելումի և-կամ դրա որևէ
հատվածի իսկության հասկացումն ու մեկնողաբար պատմամբ ներկայա
ցումն է ամենայն «ընթերցասէր»-ի ու իմաստության «ուսումնասէր»-ի։ Պատ
մությունը որպես այդպիսին, իրոք, կարող է գոյություն ունենալ կամ կայանալ կյան
քի ու մշակութային եղելումի և-կամ նրա որևէ բաղադրատարրի իսկության հասկաց
մամբ ու մեկնողաբար պատմումով և իր իսկությունը հաստատել որպես տեսական
գիտություն իր էմպիրիկ հենքով: Աստ` հարկ է բացորոշ ամրագրել պատմության
գոյության խնդրակարգում էական մի բաղադրատարր ևս, որ թեև ներկա է վերոբե
րյալ բանաձևում, սակայն ոչ որպես այդ հարցադրությանը ուղղակիորեն ու բանորոշ
ձևակերպված պատասխան։
6. Ի տարբերություն բազում այլ գոյավորների, պատմությունն իրեն ներհա
տուկ գոյությունում կայանալով մարդու մասնակցությամբ` հենց մարդու
համար է` նրա բանական հոգու ու մտքի հասողությանն իր կոչման պատկա
նավորությամբ։ Ընդսմին, հարկ է նաև ամրագրել, որ պատմության գոյությունն
իրենում նշանակություն է պահում և ուսումնասեր ընթերցասերին բացահայտում ոչ
միայն որպես գիտենալի իմաստ` սոսկ անցյալ ի եղելության իմացության, այլև հենց
հարազատ ու կենարար իմաստ` նրա ներկա ու ապագա կենսակերպի` ի բարի
կարգավորության դիտավորության, կերպարանման ու կատարումի։
Պատմությունն իր գոյությամբ կոչված է մարդուն։ Եվ նրանում պատմվող մարդ
կային կյանքի մշակութորեն նշանակալի եղելումի իսկությունն ու իրենում
իմաստության խորհուրդ պահող ու հայտնող իմաստը նախատեսված ու
հղված է մարդուն` ի իմաստացում և ինքնության ու կենսակերպի բարեկարգու
թյուն։ Այդ նշանակում է, որ պատմության գոյության իսկությունը բացորոշել իս, ճշմա
րիտ ու նախընտրել ի չէր կարող լինել` սահմանափակվել ու լիով ին սպառիչ համարել
պատմության գոյացումը բացորոշել միմիայն ըստ «ի՞նչ է պատմությունը» և«ինչ
պիսի՞ ինչ է այն» հարցերի, անտեսելով «ինչի՞ համար է պատմության գոյությու
նը» հարցը։ Պատմության գոյության իսկության այդկերպ բացորոշումը կարող է լինել
թերի, քանզ ի նրա գոյության բուն կոչումն անտեսված ու անբացահայտ մնալով, թերի
կլինի նրա դիտավորությունը և ուրեմն` թերի կլինի նաև ըստ այդ դիտավորության կա
յացյալ պատմության կերպարանման ու կատարումի բացահայտումը։
«Պատմության գոյության իսկության բացորոշման» բովանդակ խնդրակար
գում, այն է` ա) «գոյություն ունի՞, արդյոք, պատմությունը», և եթե այո, ապա` «ինչպե՞ս
է հնարավոր ու նաև նախընտրել ի պատմության գոյությունը», «ինչպիսի՞ն է նրա պո
տենցիալ և իրագործված գոյությունը», բ) «ի՞նչ է պատմությունը», գ) «ինչպիսի՞ ինչ է
այն» և դ) «ինչի՞ համար է այն», ահավասիկ, այս վերջին հարցը ևս իսկություն որո
նող ու խորհրդածող մտքի տեսադաշտում (հորիզոնում) նկատել է տալ իս էական

Գլուխ 1. Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներկայությունը պատմությունում

151

առանձնահատկություն արտահայտող իմաստ185։ Հարկ է նկատել, որ «ինչի՞ համար
է պատմության գոյությունը» հարցը կայացնում ու լրումի է բերում պատմության դի
տավորությունը։ Նկատենք ու ամրագրենք նաև, որ պատմության բնությունը և-կամ
նրա որպես այդպիսին գոյությունը իրենում ամբողջությամբ ունի դիտավորության,
ըստ այդմ` կերպարանումի ու կատարումի խնդրակարգը։ Պատմության իդեան ու
նրա դիտավորությունն է այն ատաղձը, հիմքն ու առանցքը, որը ներկերպում է
պատմության բնությունը, կոնկրետ ու ադեկվատ կատարումը։ Ուստի և պատ
մության գոյության իսկությունը բացորոշել իս, հարկ է քննության առնել նաև «ինչի՞
համար է պատմության գոյությունը» հարցը, որով հետազոտությունը մուտք է գործում
«պատմական տեքստ և ընթերցող» հարաբերության քննության դաշտ, հասկացողա
կան ու մեկնողական խորհրդածության թեմա դիտարկելով «տեքստով ասվող ի և ըն
թերցող ի բացության ու հասկացման», որով և` «տեքստով ասվող ի և ընթերցող ի ինք
նության կայացման» խնդիրները։
7. «Ինչի՞ համար է պատմության գոյությունը» հարցը և ըստ այդմ` պատմությու
նում կամ պատմական հետազոտությունում որոնվող ու բացահայտվող իսկությունը
կարող է որոշարկվել տարբերաբար: Պատմագիտական նպատակային հետազոտու
թյան ու բացահայտման ենթակա իսկություն կարող է ներկայանալ տվյալ տեքստի
հեղ ինակի ու ժամանակի ատրիբուցիան, հեղ ինակի կյանքն ու ստեղծագործության
բովանդակությանն առնչվող աղբյուրները, բուն տեքստը` ասման վարդապետական
եղանակը և հենց ասվածը` այս կամ այն մասնավոր գիտակարգային հետաքրքրու
թյան դիտանկյամբ ու հատույթով և-կամ հնարավորին չափ համադրությամբ։ Ներա
ծությունում որպես կանխասացություն նշվեց և հետագայում «Պատմության խնդրա
կարգի» շարադրանքում բացորոշ կամրագրվ ի, որ գիտական որոնման հասկացման
ու մեկնորոշման սկզբունքային խնդրակարգ կարող է նաև ներկայանալ այս մենա
գրությունում ուսումնասիրվող` «ընդհանրապես պատմության և կոնկրետորեն`
հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունը հայտող իմաս
տի, որում և` իմաստության բացահայտման» հիմնախնդիրը։
Երկրորդ գլխում մեկնողաբար բացորոշմամբ, իսկ աստ` միայն ակնարկով նշենք,
որ Մովսես Խորենացին պատմության որպես այդպիսին գոյությունը` և՛ պատմության
հայեցակարգը, և՛ դրանով հայեցվող ու պատմվող բովանդակությունը, այն, ինչը և
սովորաբար անվանում են պատմություն (աստ կոնկրետորեն` հայոց պատմություն),
չի դիտում սոսկ իր եղելականության մեջ։ Պատմահայրն այն դիտում, հասկանում
ու մեկ
նո
րո
շում է նաև իր նախընտրելի ու բարեկարգ հնարավորության մեջ,
թե` ինչպիսին նախընտրել իորեն պե՛տք է լինի պատմության սկզբունքային հայե
ցակարգը և ըստ այդմ` պատմարժանության չափորոշիչներին համապատասխան
ընտրվող «պատմել իք» «նյութն ու բանը», հասկացվող ու մեկնողաբար ներկայացվող
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):
185
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բուն «պատմվող ը» և հենց «պատմումի եղանակը»։ Բոլոր այս հիմնախնդիրների` և՛
պատմության հայեցակարգի, և՛ դրանով պատմվող ի, և՛ պատմումի վարդապետական
եղանակի նկատմամբ նա ունի դիտավորություն, ըստ այդմ` իր երկի կերպարանում ու
կատարում` հայոց պատմությունում ու հենց պատմագիտությունում բացահայտել և՛
գոյութենական, և՛ նպատակաբանական ճշմարտություններն իրենց միահյուս ներկա
յությամբ ու բազմաբովանդակությամբ։ Եվ հարկ է հասկանալ ու հստակամտորեն
ամրագրել, որ պատմության իսկությունն ու իմաստության խորհուրդը բազմա
բովանդակ են։
8. Նախնական ակնարկով նշենք, որ պատմությունը և ընդհանրապես` պատմա
կան գիտություններն ու հետազոտություններն իրենցում իրենց իսկությունն ունեցող
գոյությամբ կարող են ներկայել` իսկության իրենց որոնումը, հասկացումն ու մեկնա
բանությունն այլևս սկզբունքորեն չշրջանակելով ու չսահմանափակելով սոսկ փաս
տականի` պատմության «մարմնի» հետազոտությամբ։ Պատմության որպես այդ
պիսին գոյության իսկության ու իմաստության խորհուրդի բացահայտման խնդրա
կարգը նկատի ունի ոչ միայն պատմության «մարմնի», այլև պատմության «հոգու»
ուսումնասիրությունը։ Պատմությունը և ամենայն պատմական գիտություններն ու
հետազոտությունները իսկության ու իմաստության ուսումնասիրության ուղղորդվա
ծություն ունեցող իրենց դիտավորությամբ և ըստ այդմ` կերպարանմամբ ու կատա
րումով կարող են մատչել մարդկային իմացական կարողությանը հասանել ի լրիվու
թյանն ու կատարելությանը, պատմության իսկությունը ճանաչելով որպես բազ
մաբովանդակ ու մեկ-միասնական և իրենց պատմության «մարմնի» մերձավոր
խնդիրն ու կատարումը` դեռ միայն նախապատրաստական, իսկ գիտական մտքի
ուսումնասիրության, իմաստախույզ քննության, խորհրդածության ու հասկացման
որպես հեռավոր խնդիր ու կատարում ճանաչել պատմության «հոգու», այն է`
ուսումնասիրվող երկի բովանդակ (ուղղաբանող և-կամ այլաբանող) նշա
նակությամբ, ըստ մարդկային կարողության, բացահայտելի հոգևոր իսկու
թյունն ու իմաստության խորհուրդը։
9. Անտիկ շրջանից ի վեր «պատմություն» անվանակոչված, ինչպես նաև իրեն
հենց որպես «պատմական գիտություն» կայացնող ամենայն ստեղծագործություն`
բանավոր և-կամ գրավոր հետազոտություն, հարցադրելով ու քննության առնելով
կյանքի եղելությունների որպիսությունը, թե` «ի՞նչ է», «ինչպիսի՞ ինչ է» և «ինչի՞ հա
մար է», ապա և` իրենում կայացյալ հայեցակարգով տեսանելով ու հասկացմամբ`
բացահայտելով, «ի բան» և «ի գիր» հյուսմամբ մեկնողաբար ներկայացնելով իսկու
թյուններ` ունկնդրությամբ կամ ընթերցանությամբ իրենց հասկացման ձգտող ին,
հերմենևտիկական իրադրության են մատչում բազում զանազանվող նշանա
կություններով։ Ա. Տախո-Գոդին իր երկու աշխատություններում186 «պատմություն»
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. 443458; Тахо-Годи А. А., Эллинистическое понимание термина “история” и родственных с ним – там же,
с. 459-483..
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տերմինի առնչությամբ, ըստ էության, իրագործելով սոսկ բանասիրական և ուրեմն` ոչ
դեռևս վերջնական քննություն187, գրում է. «Հունական «պատմություն» (historia) տեր
մինը… հին Հունաստանում վերաբերում էր ոչ միայն պատմական հետազոտություն
ներին, այլև առասպելներին, բանաստեղծական սյուժեներին և ընդհանրապես մարդ
կային մտածողության ու ճանաչողության տարատեսակ ակտերին»188։ Մարդկության
տեքստամշակութային ժառանգության մեջ հայտնի են երկեր, որոնց դիտավորությու
նը, ըստ այդմ` կերպարանումն ու կատարումը` բնույթով զանազան, ներկայանում են
որպես մարդկային էակի ու նաև կոնկրետորեն` մարդկանց ազգերի ծագումնաբա
նություններ, ավանդապատումներ, երկրների աշխարահագրության ու ժողովուրդ
ների կենսակերպի առանձնահատկությունների, նախնյաց` թագավորների, իշխա
նազունների, հոգևորականության ու ժողովուրդների նախկին և-կամ ներկա կյանքի,
մշակույթի ու քաղաքակրթության կայացման մեջ էական մասնակցություն ունեցած
ստեղծագործ անձանց կենսագործունեության, սուրբ անձանց վարքերի, նահատա
կությունների և այլ բազում նշանակալ ի իրադարձությունների ու գործերի, որոնցում
և` այդ նշանակալ իության բացահայտության, պատմություններ։ Ամենայն այդ պատ
մություններում ներկայացվող` որոնվող, արժևորվող, երբեմն ու ոչ միշտ հասկացվող
իսկությունները կարող են «ուսումնասէր» մտքի «ուշ»-ին «յանդիման կացուցեալ»189
լինել իրադարձությունների ու գործերի ականատեսությամբ և-կամ ականջալուր իմա
ցությամբ` դեպքերի ու իրենց ընթացքի զուտ նկարագրությամբ, երբեմն դրանց զու
գակցյալ խորհրդածությունների միջոցով իմաստակապակցումներով, մարդկանց
ազգերի կենաց և մշակույթի «հետքերի»` կամա ու ակամա, գրավոր ու անգիր վկա
յությունների ու աղբյուրների քննությամբ, միով բանիվ` կյանքի եղելությունների որ
պիսության ու կարգավորության` պատճառով հանդերձ նկարագրությամբ, քննական
հասկացմամբ ու մեկնողաբար ի պատում հյուսված` իսկություն հայտող իմաստների
ու իմաստության խորհուրդների բացորոշմամբ։
Այն, ինչն ան
վա
նում և ընդ
հա
նուր հաս
կա
ցու
թյամբ նշում ենք որ
պես «պատ
մություն», իրենում ընդգրկում է մարդկության կյանքի ընթացքում կայացյալ ամե
նայն իր կոնկրետ դրսևորումները։ Նկատի ունենալով «պատմություն» հասկացու
թյան բովանդակությունում` պատմությունը որպես այդպիսին գոյացնող էական
առանձնահատկությունները և ծավալում` համահավաքական ու համընդգրկուն բո
լորաքանակ արտահայտությունները, կարել ի է ասել, որ ընդհանրապես` պատմու
թյունը ու նաև կոնկրետորեն` հայոց պատմությունը ներկայանալով իրենց
զանազանակերպ հատկորոշող երկագրություններով` որո
նում ու պատ
մում
են կյանքի եղելումի իսկություն հայտող բազում տարբեր նշանակություններ։
10. Ակնարկվեց, որ պատմությամբ «ասվածով» և-կամ «ասվածում» իմա
նալի իսկությունը և խորհուրդը հայտող իմաստը կարող է լինել բազմաշերտ
Տե՛ս Тахо-Годи А. А., Ионийское и аттическое понимание термина “история” и родственных с ним
– նշվ. աշխ., էջ 444.
187

188

Նույն տեղում, էջ 443-444:

189

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 7, 45:
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և, ըստ էության, բաղադրյալ ու մեկ-միասնական։ Ե՛վ կենցաղավարությունում,
և՛ մարդկային բովանդակ կյանքում, և՛ արվեստում, և՛ պատմությունում, և՛ մշակու
թային գործունեության այլ ոլորտներում, և՛ իմաստասիրությունում, և՛ այդ ամենն
իրենում ներկայավորող լեզվում իսկության բազմաբովանդակությունը հասկաց
ման ուղիով մար
դուն ներ
կա
յա
նում է նույնորեն բազմաբովանդակ ու մեկմիասնական իմաստի և-կամ իմաստության միջոցով։ Սուրբ Գրոց աստվածա
շունչ պատումներում ևս պատմվող իսկությունը և ուրեմն` այդ իսկությունը հայտող
իմաստը բաղադրյալ ու բազմաբովանդակ և հենց մեկ-միասնական է։ Եկեղեցական
Ավանդության` քրիստոնյա սուրբ հայրերի գրական ժառանգությունը կազմող երկե
րում աստվածային ու մարդկային իրողությունների և վերջիններում ևս աստվածայի
նի ներկայության իսկությունը, իմաստն ու իմաստության խորհուրդը քննողաբար
ուսումնասիրող և գիտամեկնողական (էկզեգետիկական) խորհրդածությամբ բացո
րոշող աստվածաբանական, վարքաբանական, եկեղեցապատմական բովանդակու
թյունը հայտորոշվում է բազմաշերտ բաղադրակազմով` ու հենց մեկ-միասնականու
թյամբ։ Ժամանակակից էկզեգետիկայում ևս Սուրբ Գրոց ու սուրբ հայրերի երկերի և
հենց միջնադարյան էկզեգետիկայի պատմության վերաբերյալ աշխատություններում
ուսումնասիրվում ու հաստատագրվում է այդ տեքստերում ներկայող ու մեկնորոշվող
իմաստի բազմաբովանդակությունն ու միասնականությունը190։ Իսկության և ուրեմն`
այն հայտող իմաստի ու իմաստության խորհուրդի բազմաբովանդակ բաղադրակազմ
ու մեկ-միասնականություն է հայտորոշվում միջնադարում` հայրերի ոչ միայն աստ
վածաբանական, վարքաբանական, եկեղեցապատմական, աղոթագրային, բանաս
տեղծական, այլև իմաստասիրական ու նաև պատմագրական աշխատություններում,
որոնցում և ներկա բազմաբնույթ «ասել իքն» ու «ասման կերպը» իրենցում ներհայ
տում են սկզբունքորեն գիտամեկնողական հանրահատկություն, այդկերպ` ուսում
նասիրվող իրողությունների որպիսությունը ստույգ իմաստով քննողաբար բացահայ
տելու ու ներկայացնելու իրենց դիտավորությամբ ու կատարումով։ Մտքով կամ երկով
բուն «ասել իքի» ամբողջական ու մեկ-միասնական իմաստում ներկա ու ներկարգա
վոր կապակցվածությամբ բովանդակյալ են ուղղաբանող ու այլաբանող իմաստներ,
և, անշուշտ, այլաբանող իմաստները տեքստում ներկա են ուղղաբանող իմաստին, որ
պես իրենց անհրաժեշտ հենք, ներկապակցվածությամբ։
Իսկության ու այն հայտող իմաստի, որում և` հայտորոշել ի իմաստության խոր
հուրդի, բազմաբովանդակ բաղադրակազմ ու մեկ-միասնականություն ներկա ու մեկ
նորոշել ի է նաև կոնկրետորեն Մովսես Խորենացու պատմությունում։ Հայոց կյանքի
նշանակալ ի եղելումի իմաստ բացահայտող ու իմանալ ի դարձնող նրա պատմու
թյան մեջ որևէ մի պատում ընթերցող ին ի ներկայություն մատուցելով այդ եղելումի
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, կարող է իրենում իմանալի դարձնել մարդկային անհատ և-կամ համա
խումբ ինքնության որպես այդպիսին կայացման համար էական որևոր նշանա
կալ իություն և-կամ իմաստավորություն։ Եվ այդ պատումը կարող է իրենում բացա
հայտել ու իմանալի դարձնել ոչ միայն կոնկրետ որևէ անձի կամ հենց հայոց ազ
գի ինքնության զուտ ներքին անհատական ու առանձնական կայացման, այլև
սկզբունքորեն այլոց ու ամենքին ևս կենարար կենսակերպի կայացման համար
էականորեն նշանակալ ի զորություն, ասել է թե` գործուն պոտենցիա, և հենց այդպի
սի՛ իսկություն հայտող` մարդկային մտքին «տեսանել ի» ու բանորոշ (ռացիոնալ) հաս
կանալի իմաստ։ Այն կարող է իրենում նկատելի դարձնել ոչ միայն անձի ինքնության
ու անհատական կենսակերպի, թեկուզ և սկզբունքային կարգավորության առումով
նշանակալ ի, ատրիբուտ ու հենց դա բացահայտող իմաստ, այլև համախմբության`
բարեկարգության միտումի ու շարժի կարգավորությամբ կայանալ ի կյանքի համար
նշանակալ ի ատրիբուտ ու իմաստ։ Եվ իհարկե, ամբողջական համայնապատու
մը կամ մասնավոր դրվագապատումը կարող են բացահայտել նաև այլևայլ
բնույթի, այդ թվում` ուղղակի ու բառացի` բանասիրական ու պատմական,
էթիոլոգիական, այլաբանական և հենց զուտ հոգևոր կամ վերաբանական191
(անագոգիական) իմաստներ192։
11. Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունում ներկա են
իսկորեն էական նշանակալիություններ, որ և որպես այդպիսին են բացահայտ
վում ընթերցող սերունդների «ներկա» ժամանակների ու նաև տվյալ ուսումնասեր
անձի բացության և ընկալունակության, իմաստի և դրանում իմաստության խորհուր
«Անագոգիա»-ն որպես «վերաբանություն» է թարգմանված հենց Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն
Հայոց» երկում. «…զմեզ առաքեցին յԱղէքսանդրիա, ի լեզու պանծալի, ի ստոյգ յօդանալ ճեմարանին
վերաբանութեան» (Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 343): Այն, որ Խորենացու
երկում «վերաբանութիւն» հասկացությունը «անագոգիա» հասկացության թարգմանությունն է, նշում
է Արշակ Տեր-Միքելյանը: «… Խորենացու «ճեմարան վերաբանութեան» խոսքը նշանակում է բարձր
աստուածաբանութեան ճեմարան, որպիսին փայլում էր Աղէք
սանդրիա
յում: «Վերա
բանութիւն»
«անագօգի» բառի թարգմանութիւնն է և ոչ թէ փիլիսոփայութիւն է նշանակում: Այդ մենք յիշել ենք մեր
գրուածներից մէկում մի քանի տարի առաջ: Այդպէս էր կոչւում Խորենացու ժամանակներում Աղէքսան
դրիայի դպրոցը» (Տեր-Միքելեան Ա., Խորենացին քննադատութեան մեջ – «Լումայ», գիրք Ա, 1900,
էջ 327): Իսկ նախկինում հրատարակված իր աշխատությունում նա գրել էր. «…Եկեղեցեաց ս. հարց
գրուածների ստույգ օրինակներ, որոնց թարգմանութեան համար առավել նախապատրաստութիւն 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 հիմնավորմամբ հանդերձ վերա
հաստատում է «վերաբանության»` άναγωγή-ի թարգմանություն լինելու իրողությունը (Շիրինյան Մ. է.,
Քրիստոնեական վարդապետության անտիկ և հելլենիստական տարրերը, Եր., 2005, էջ 60):
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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
средневековой культуры, М., 1972, с. 75-77; Шпет Г. Г., Герменевтика 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:
192
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դի հասկացման կարողության նկատմամբ։ Հայոց ինքնության ու կյանքի նշանակալ ի
եղելումի բազմաբովանդակ իսկությունը բացահայտելու համար նա ոչ-լեզվական
մշակութային հետքերից և հատկապես տեքստային մշակույթի` բանավոր ու գրավոր
ավանդության իրեն մատչել ի ու առձեռն աղբյուրներից, մեկնությամբ հանդերձ, քննո
ղաբար հասկանում ու իր պատմության մեջ է հյուսում` ընթերցող ի ուսումնասեր հոգու
հասկացման ձգտմանը մատչել իության հնարավորելով ուղղաբանող և այլաբանող
նշանակություններ։ Հունական առասպելների առնչությամբ գրելով, թե` «հունական
պերճ և ողորկ առասպելքն իցեն հանդերձ պատճառաւ, որք զճշմարտութիւն իրաց այ
լաբանաբար յինքեանս ունին թաքուցյալ»193, նույնորեն «ճշմարտութիւն իրաց» կամ
իսկություն հայտող իմաստներ որոնող մտքի քննական տեսությամբ է նա հայում նաև
հնուց ավանդյալ հայկական առասպելներին` քննական խորհրդածությամբ պատմար
ժան ասելիք կորզելով «ի լրոյ կամ գրոյ» իմանալի մշակույթից194։ Ինչպես և գրում է
Գ. Սարգսյանը, «նա առասպելական տարրերը որպես այլաբանություն է ընկալել և ձգ
տել է վերլուծության միջոցով բացահայտել դրանց բանական հիմքերը»195։
Այլաբանությանը նա առնչվում է ոչ միայն այս բնույթի աղբյուրներում` ուղղա
կիորեն ասվածին «ի պահ» տրվածում ու այլաբանորեն թաքուցյալում նկատառյալ
ճշմարտությունը քննական մեկնությամբ հայտելով և իր երկում գրելով` «զայլաբա
նութիւնն ճշմարտեսցուք»196։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տալ իս, որ հայոց կյան
քի էականորեն նշանակալի եղելումի իսկությունը հայտող պատմումի վար
դապետական եղանակով հաղորդված իր բոլորապատում ասելիքում ևս` ոչ
ամենայն, այլ` իրենց պատկան տեղիներում, ներկա ու իմանալի է բազմանշա
նակություն, որում և` ներքին փոխկարգավորությամբ ամբողջացող իմաստի
մեկ-միասնականություն։
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 կերպով արտա
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Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 89-91:
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հայտե՞լ է, արդյոք, ընդհանրապես` ամենայն պատմագիտության և կոնկրետորեն` 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 պատմական
երկում չկա բացորոշ դրույթ` առ այն, թե ինքը դիտավորություն ունի, մասնավորա
պես, ըստ անտիկ շրջանի գիտամեկնության (էկզեգետիկայի) ու մեկնահայեցա
կարգի (հերմենևտիկայի) քառակի իմաստի տեսության` հասկանալ ու պատմողա
բար մեկնորոշմամբ բացորոշել իր աշխատությունում հայոց կյանքի նախկին ու նաև
իրեն ժամանակակից կյանքի իրողությունների բառացի, էթիոլոգիական, այլաբանա
կան ու անագոգիական իմաստային շերտերի մեկ-միասնական ամբողջականությու
նը։ Խորենացու երկը զուտ պատմատեսական աշխատություն չէ և նրա հայեցակարգն
ամենայն իր մանրամասնությամբ չէ, որ առանձին դրույթների տեսքով ներկայացված
է տեքստում։ Նրա պատմագիտական հայեցակարգը ներհյուսված է էմպիրիկ
պատմությանը, ուստի և` այն հարկ է հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշել
կոնկրետորեն պատմվող տեքստի իմաստային առանձնահատկություններն ի
միտ առնող քննությամբ ու խորհրդածությամբ։
Իր պատմագիտական հայեցակարգի բացորոշ տեսական դրույթների ամբող
ջական համակարգն ուղղակիորեն չամրագրելով հանդերձ, նա իր պատմության մեջ
ընդհանրապես` մարդկային և կոնկրետորեն` հայոց ինքնության ու կյանքի եղելու
թյունների մասին պատմելով, ըստ անհրաժեշտության ու նաև նախընտրել ի պիտոյա
կանության, հստակամտաբար բացորոշությամբ ներկայացնում է դրանց ինչպես ուղ
ղակի ու հենց բառացի, այնպես էլ` մշակութային ու քաղաքակրթական և հենց
հոգևոր իմաստների` այս կամ այն կերպ ներկարգավորությամբ ու համակա
պությամբ ի լրումն կայացող մեկ-միասնականությունը։ Եվ այդ կնշանակի, որ
Մովսես Խորենացու պատմության վերլուծաբար քննա-հասկացմամբ` ձգտելով մեկնո
ղաբար բացորոշել նրա պատմագիտական հայեցակարգը, անհրաժեշտորեն պետք է
պատմվող իսկության ու իմաստի բազմաբովանդակության խնդրի առնչությամբ
նրա պատմատեսության առանձնահատկությունը հասկանալ ու բնորոշել իր պատ
մության մեջ գործնականորեն պատմվող իսկության ու հենց այդ իսկությունը հայտող
իմաստի բազմաշերտության կոնկրետ իրողությունից, թե` ի՞նչ իմաստների զանա
զանություն է` իրենց ներկարգավոր կապակցվածությամբ հանդերձ, ներկա
յում նրա պատմական տեքստում կամ տեքստով «ասվածում»։
Նրա դիտավորությունն է` պատմել ոչ բովանդակ եղելումը և ոչ էլ սոսկ նշանակա
լի եղելումը` որպես զուտ փաստագրություն, նշանակալ ի իրադարձությունների ու գոր
ծերի ժամանակագրություն, այլ` բացահայտել ու պատմողաբար շարադրմամբ ներ
կայացնել, որպես պիտո ու արժանի պատմումի, հայոց կյանքի եղելումի ամենայն
նշանակալիությունը` մարդկային ու հենց հայոց ինքնությունն ու կենսակերպն
առ իմաստություն ու բարեկարգություն ուղղելուն ի զորու։ Նրա դիտավորու
թյունն է նաև` իմաստությամբ հյուսել պատմումը և արդյունքում` ստուգությամբ
պատմել անսուտը` այդ եղելումի բազմաբովանդակ նշանակալիությունը կամ
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իմաստը։ Պատմահայրն իր երկի գրմանը նախապատրաստվելով և հենց գրման ողջ
ընթացքում խորհրդածում և ամենայն «ընթերցասէր»-ի ու իմաստության «ուսումնա
սէր»-ի մտքի «ուշ»-ն ի խորհրդածության է կոչում, թե ինչպիսին պե՛տք է լինի պատ
մությունը։ Նա պատմագրում է, թե որպիսին է պատմարժան եղելությունը ու նաև
հայտնում այդ եղելությունը որպես այդպիսին դարձնող իսկության բազմաբո
վանդակությունն ուղղակիորեն և-կամ այլաբանորեն հայտնել հնարավորող և
հենց հայտնող անսուտ իմաստը, որ և հարկ է, որպես պիտոյություն և սրտի խոր
քից ելանող հոգու նախընտրություն, մեկնողաբար բացորոշմամբ գրի առնել ու հաղոր
դել «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» իր ժամանակակցին ու սերունդներին։
12. Մինչ այժմ կանխանշվող և մենագրության երկրորդ գլխում բացորոշ ներկա
յացվող պատմության խնդրակարգի` «պատմության որպես այդպիսին գոյության
իսկության բացորոշում» բանաձևում ասելով «իսկություն»` նկատի է առնվում իս
կության բազմաբովանդակություն։ Մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի
նշանակալ ի եղելումի` պատմագիտական հայեցակարգով հայեցվող, հասկացվող ու
մեկնորոշվող որպիսությունը, որ և ներկայանում է պատումին «ի պահ» և ընթերցող
ու հասկացման ձգտող մարդկային կարողությանը նույն պատումով նաև հայտնյալ
իսկություն, ըստ էության, բազմաբովանդակ իսկություն է։ Պատմելու արժանի
կյանքի իրադարձությունների ու գործերի որպես այդպիսին գոյությունը իրենում իսկ
«պահյալ» և, ըստ մարդկային կարողության, իմանալ ի ունի բազմաբովանդակ նշա
նակալ իություն`
ա) նախ` ուղղակի դրանց «ինչ» և «ինչպես» եղելության փաստական ինքնանշա
նակությամբ, և ապա`
բ) մարդկային ինքնության ու կենսակերպի համար` բարոյախրատական,
գ) այլաբանական,
դ) վերաբանության (անագոգիայի), այսինքն` երկնային փառքի իրերի բացա
հայտման նշանակություններ։
Մովսես Խորենացու երկում մարդ
կային, որում և` հայոց, կյանքի եղելումի`
պատմության արժանի հայեցվող «իրաց և գործոց» ներպարունակյալ նշանա
կալիության բազմաբովանդակությունն իրենով պայմանավորում է նաև դրանց
իսկությունը հայտող իմաստի և այդ իմաստում` հենց իմաստության խորհուր
դի բազմաբովանդակությունն ու մեկ-միասնականությունը։ Այսպիսով, նրա
պատմական երկի ուսումնասիրությամբ և դրանում կայացյալ պատմաբանության ու
հենց պատմագիտության հայեցակարգի հասկացմամբ ու մեկնողաբար բացորոշմամբ`
ընդհանրապես` պատմության և հատկապես` հայոց պատմության որպես այդպիսին
գոյության իսկության բացորոշումը որպես իր դիտավորություն ու կատարում առաջա
դրող այս աշխատությունը սկզբունքորեն առնչվում է բնույթով բազմաբովանդակ ու
մեկ-միասնական իսկությունը բացահայտող նույնաբնույթ իմաստի, որում և` իմաստու
թյան, խնդրին։ Ահավասիկ, մենագրության մեկ-միասնական դիտավորությունն իր ան
հրաժեշտ ու նախընտրել ի կատարումին հասնելու հնարավորություն ունի տեքստում
և-կամ տեքստով ասվողի մեկ-միասնական իմաստի, որում և` ուղ
ղա
կի (կամ
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բառացի), էթիոլոգիական, այլաբանական, վերաբանական (անագոգիական)
իմաստային շերտերի բացահայտմանն ուղղորդվելու ու վերահասու լինելու կամ
վերջինը` վերաբանության խորհուրդը, գեթ ակնարկելու պարագայում։
13. Մենագրության ողջ շարադրանքում ներկայացվում է, որ ըստ Մովսես Խո
րենացու պատմագիտական, որում և ներբովանդակյալ պատմափիլիսոփա
յական հայեցակարգի, պատմությունը մարդկային ինքնության, կյանքի ու
մշակույթի նշանակալի եղելումի իսկության հասկացումն ու մեկնողաբար բա
ցորոշմամբ պատմումն է։ Եվ ասվեց, որ հասկացման գործոնն արդեն իսկ ներկա
է և՛ պատմության գոյացման (կայացման) մեջ, և՛ պատմական տեքստով ասվող ի և
ընթերցող ի միջև հարաբերակցությունում։ Որոշակի առումով կարել ի է ասել, որ մշա
կութային, որում և` հումանիտար բնույթի գիտական տեքստերով «ասվող ի» քննու
թյան դեպքում մենք գործ ունենք կրկնակի հերմենևտիկայի հետ, քանզ ի այս բնույ
թի մշակութային տեքստերի դեպքում և ընդհանրապես բանասիրությունում, ինչպես
հերմենևտիկայի տեսաբան` Ավգուստ Բյոկն է ասում, «ճանաչվում է ճանաչվածը»,
իսկ «ճանաչել արդեն իսկ ճանաչվածը, կնշանակի` հասկանալ»198։ Պատմությունն,
ի վերջո, ճանաչվածի ճանաչողություն է ճշգրտապես199։ Պատմությունն ընդհանրա
պես իր բնույթով հասկացողական ու մեկնողական է, իսկ արդեն պատմության հաս
կացումն ու մեկնությունը ներկայանում է որպես հենց հասկացվածի հասկացում,
և ուրեմն` աստ ևս կիրառել ի է նախորդ ենթավերնագրում արդեն նշված` ս. Հովհան
Որոտնեցու բանաձևը, որ նա տալ իս է Արիստոտել ի «Յաղագս մեկնութեան» աշխա
տության վերաբերյալ, որպես մեկնության մեկնություն200։
14. Մարդկային (որում և` հայոց) ինքնության, կյանքի ու մշակույթի բազմաբովան
դակ իսկությունը հայտող նույնորեն բազմաբովանդակ ու մեկ-միասնական իմաստի,
որում և` իմաստության խորհուրդի հասկացումն ու մեկնողաբար բացորոշումը որպես
իր սեփական` անհրաժեշտ ու նախընտրելի, խնդրակարգ ինքնահասկացող հեր
մենևտիկայի հայեցակարգը ներկայանում է որպես «իսկության հերմենևտիկայի»
հենքով ներկատարելագործվող «իմաստության հերմենևտիկա»։ «Պատմության
որպես այդպիսին գոյության իսկության» խնդրակարգը, որում նաև «իսկության գո
յության ու հենց ներկայության մեջ հաստատման» խնդիրը, որպես իր ուսումնասի
րության սեփական խնդրակարգ ինքնահասկացող «իսկության հերմենևտիկան», որի
կատարելագործմամբ` նաև «իմաստության հերմենևտիկան», ըստ էության, սույն գի
տական մենագրությամբ ներկայացվող հետազոտության մեջ իր անվանումով և լոկ
մասնաչափ իր բացորոշմամբ ներկայելով, մինչ այժմ մնում էր վարագույրի ետևում։
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):
198

Տե՛ս Boeckh A., Enzyklopedie …, S. 11. մեջբերումը` Шпет Г. Г., Герменевтика и ее проблемы–
Контекст 1991, литературно-теоретические исследования, Наука, М., с. 216:
199

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:
200
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Արդարև, պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունը հայտող իմաստի, որում
և` իմաստության խորհուրդ ի, խորհրդածության հետևողական այս ընթացքով, և՛ կոնկրետո
րեն միջնադարագիտության ու հենց պատմագիտության, և՛ ամենայն գիտական, այդ թվում`
նաև հումանիտար կամ սոցիալական ուսումնասիրություններն ուղղորդ ող ու ճշմարտող իր ան
հրաժեշտությամբ ու նախընտրել իությամբ, որպես էականորեն նշանակալ ի է բացահայտվում
հետևյալ հարցակարգը. «ինչպե՞ս է տեղ ի ունենում այն հասկացումը, որում իր ներկայությունն
է հաստատում մարդկային կարողությանը մատչել ի իսկությունը։ Սկզբունքորեն էական է բա
ցորոշել, թե` ինչպիսի՞ն է «իսկության հերմենևտիկան» իր գոյության նախընտրել ի պիտոյակա
նությամբ էացնող և ուրեմն` այդկերպ գոյության համար էական ու նշանակալ ի` «իսկություն –
հասկացում ու մեկնություն» փոխգործուն հարաբերակցությունը, որով իսկ պայմանավորված`
իր ներկայության մեջ կարող է հաստատվել իսկությունը մարդկային ինքնությունում ու բովան
դակ կենսակերպում` բանական հոգով անձի սրտի խորհրդ ում, մտքում, խոսքում, գործում, այ
լոց ու այլ ի հետ համակեցությունում, ըստ մարդկային սեռի ընդհանուր ու նաև անհատական
շնորհի չափավոր կարողության։ Եվ հերմենևտիկայի երկուս ու կես հազարամյա եղելումի` մաս
նագիտական գրականությունում երկատմամբ որպես հերմենևտիկայի նախապատմություն ու
բուն պատմություն բնորոշվող ողջ (պատմական) ավանդ ությունում ինչպիսի՞ն է այժմ արդեն
որպես գիտություն ու իսկը փիլ իսոփայություն ընկալել ի «իսկության (կամ իմաստության) հեր
մենևտիկայի» գոյությունը։ Բոլոր այս հարցերը, ինչպես և ներածությունում նշվեց, քննության
են առնվում և ուսումնասիրվում հեղ ինակի «իսկության (կամ իմաստության) հերմենևտիկայի»
հայեցակարգի իդեայի ներկայացմանը, պատմական կայացմանը, տեսությանն ու կիրառությա
նը նվիրված` տպագրված ու նաև անտիպ, դեռևս անավարտ մենագրություններում201։

Ներկայացվող մենագրության հետագա շարադրանքում ևս «պատմության խնդրա
կարգով» բացվող տեսադաշտում «իսկության» յուրաքանչ յուր բացորոշման մեջ նե
րանշանակորեն (իմպլ իցիտորեն) ի կատար է ածվելու «իսկության հերմենևտիկայի»,
որի հիմքով և ներկատարելագործյալ` «իմաստության հերմենևտիկայի», տեսանության
կերպն ու քննական խորհրդածությունը։ Ընդ որում, ներկայացնելով «իսկության հեր
մենևտիկայի» և «իմաստության հերմենևտիկայի» իդեաները և համառոտ բացորոշելով
կամ միայն հիշատակելով այդ տեսական հայեցակարգերի առավելաչափ նշանակալ ի
նախադրյալները, մենագրությունում հիմնականում իրագործվելու է դրանց կիրառու
թյունը։ Մովսես Խորենացու պատմագիտական ու պատմաիմաստասիրական հայեցա
կարգի սկզբունքային բաղադրիչների բացորոշմանը նպատակամետ` մենագրության
հաջորդ գլուխներում «իսկության հերմենևտիկան» և-կամ «իմաստության հերմենևտի
կան»` իրենց հայեցողության ու տեսական դրույթների ներանշանակությամբ, առավելա
պես ներկա կլինեն զուտ իրենց կիրառական դրսևորման բացորոշությամբ։
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 «իսկության հերմենևտիկայի» իդեայի
ժամանակակից ըմբռնում և առաջադրվում, թեև ոչ լիովին և, այնուամենայնիվ, նշանակալի չափով
ամբողջական մի տեսություն, որ և իր ամբողջականության լրումի ուղղությամբ էական առաջընթաց
է ունենում Պ. Ռիկյորի հերմենևտիկայի 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)
«Իսկության կամ իմաստության հերմենև
տիկան» գիտակարգ է` հասկացման ու մեկնա
բանության անհրաժեշտ ու նախընտրելի մո
դուսը տեսաբանող և ըստ այդմ` մշակույթում
ու առավել նախընտրելիությամբ` տեքստամշա
կութային ավանդությունում «ի պահ»` աստ
վածային ու մարդկային իրողությունների իս
կությունը ուղղաբանությամբ կամ այլաբանու
թյամբ հայտող իմաստը, որում և` իմաստությու
նը, հասկացող ու մեկնողաբար բացորոշող»։
Ռ. Ք.

1. Անտիկ շրջանից ի վեր մինչև այսօր հերմենևտիկայի կայացման ամբողջական
ընթացքը նրա պատմված ավանդության կամ պատմության մեջ ներկայացվում ու
բնորոշվում է երկբաժանությամբ, որ և նշվում է նրա կոնկրետ գոյության մոդուսների
բոլորաքանակ բազմազանությունը երկտեսակ մեծ հավաքականությամբ միաբերող
երկու հասկացություններով` որպես «ավանդական հերմենևտիկայի» և ժամանակա
կից «փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի» իրական կայացման ժամանակաշրջան
ներ և դրան համապատասխան` ներկայացվում են նաև «ավանդական հերմենև
տիկայի» և «փիլիսոփայական հերմենևտիկայի» պատմություններ։
Մեկնաբանության խնդիրը և արդեն էկզեգետիկայի (գիտամեկնության) ու հենց
հերմենևտիկայի (մեկնարվեստի և-կամ մեկնագիտության) անհրաժեշտորեն նշա
նակալ ի կարիքը նկատվել և նրա պատմական եղելումն իր նախնական կայացման
այս կամ այն կերպ ու չափ կազմակերպված արտահայտություններով սկզբնավորվել
է դեռ անտիկ շրջանում202։ Հերմենևտիկան իր իրական կայացման ողջ եղելումի
նշանակալ ի ու էական դիտված մասնաչափությամբ պատմվածության մեջ, այսու և`
պատմական բազմատեսակ կերպավորությունում, դեռ նույ
նիսկ ան
տիկ շրջա
նում ներկայացել է որպես «բանավոր խոսքի թարգմանություն», (բանավոր խոսքի
և ապա` նաև գրավոր ասվածի) «մեկնություն», «անհասկանալ ին մեկնելու արվեստ»

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 շրջանում, և այս առումով, նրա կազմավորման անտիկ
և միջնադարյան փուլերը ընդհուպ մինչև Դանհաուեր (1603-1666)` որոշ մասնագետներ բնորոշում են
որպես հերմենևտիկայի նախապատմություն: Հերմենևտիկան իր կազմավորման միջնադարյան
ու հետագայում նաև Ռեֆոր
մա
ցիա
յի փուլերում գոյություն է ունեցել իբրև աստվածաշնչյան
հերմենևտիկա և իրականացել որպես Սուրբ Գրերի գիտական մեկնություն (էկզեգետիկա):
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կամ «անհասկանալ ի իմաստները ուղղաբանորեն կամ այլաբանորեն մեկնելու պրակ
տիկ մեկնարվեստ»` իրագործվելով որպես «քառակի իմաստի մեկնարվեստ», այն է`
«բառացի, էթիոլոգիական, այլաբանական և անագոգիական իմաստների մեկնար
վեստ»։ Անտիկ շրջանի իր նախապատմությունում հերմենևտիկան սկզբնա
վորվելով իր կիրառական դրսևորմամբ` գոյություն է ունեցել տեսական ու
գործնական իր բաղադրատարրերի երկմիասնությամբ, հիմնականում կենա
գործվելով որպես հունա-լատինական դասական գրականության պրակտիկ
մեկնարվեստ203։
Մեկնաբանության խնդիրը, ուստի և հերմենևտիկայի կարիքը նկատվել ու առանձ
նահատուկ կարևորվել է ոչ միայն անտիկ շրջանում, այլև քրիստոնեության տա
րածման սկզբնական շրջանում և ողջ միջնադարում` սուրբ հայրերի վարդապե
տության ու սքոլաստիկայի կայացման ժամանակաշրջանում` և՛ Մերձավոր Արևել
քում, և՛ Եվրոպայում։ Միջնադարում և ապա` նաև Ռեֆորմացիայի շրջանում այն
կոնկրետորեն կայացել է որպես Սուրբ Գրերի մեկնարվեստ կամ մեկնագիտություն,
իր այդ բնույթով հենց անվանակոչվելով «Սրբազան Հերմենևտիկա»։ Միջնադարյան
հերմենևտիկան պատմության մեջ ներկայացել է «բառացի մեկնության» և «այլաբա
նական մեկնության» երկբաժան ուղղություններ ներկայացնող Անտիոքյան և Ալեք
սանդրյան դպրոցների իր տարորոշմամբ։ Միջին դարերում սուրբ հայրերի հերմենև
տիկան կոնկրետորեն Ալեքսանդրյան դպրոցում իր առավելաչափ կատարելագործ
ված որպիսության որոշաչափ ընդհանրական բնութագրով, ըստ էության, անտիկ
շրջանի իր ավանդության քննողաբար ընտրական ժառանգմամբ` նույնպես կայացել
է որպես «քառակի իմաստի մեկնարվեստ»204։
Աստ` հարկ է հատուկ ընդգծել, որ միջնադարագիտությունում տեքստերի քննության, դրան
ցում և-կամ դրանցով ասացյալ, մարդկային կարողությանը մատչել ի, ամենայն իսկության բա
ցահայտման համար նշանակալ ի է ոչ միայն միջնադարյան մեկնագիտության, այլև հեր
մենևտիկայի ետմիջնադարյան ավանդությունում իսկության փորձառության քննական
ուսում նասիրությունը` հասկացումն ու մեկնողաբար բացորոշումը։ Ետմիջնադարյան հերմենև
տիկայի երկմիասնական` տեսական ու գործնական կայացման մեջ բացահայտվել են այլ ևս
հնարավորություններ, որոնք կարող են ներընդգրկվել միջնադարյան տեքստերի քննության ու
խորհրդածության ոլորտում` ի առավելումն դրանցում ասացյալում նոր ևս իսկությունների հաս
կացման ու մեկնողաբար բացորոշման կարողություններին` գիտությանն ու արվեստին։

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:
203

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 կայացման հետագա շրջանում մեկնության սկզբունքները տարանջատելով
աստվածաշնչյան բովանդակության առանձնահատկությունների հետ սերտ կապ
վածությունից, հերմենևտիկան կայացել է նաև որպես բազում հերմենևտիկաներ։
Ավանդական հերմենևտիկան ներկայանում է որպես պրակտիկ ու նաև տեսական
մեկնարվեստ (մեկնության արվեստ), որին հատուկ էր իր ուսումնասիրության տար
բեր ոլորտների, բնագավառների առարկայական յուրահատկություններով պայ
մանավորված` մեկնության ենթակա գրավոր տեքստի իմաստա-բովանդակային
առանձնահատկություններ`

աստվածաբանական,

բանասիրական,

պատմական,

իրավաբանական։ Ըստ այդմ` իր կայացման այս ժամանակաշրջանում ավանդական
հերմենևտիկան իր գոյությունն էր հաստատել որպես «հատուկ հերմենևտիկա
ներ»` «լոկալ» կամ «ռեգիոնալ», այն է` «աստվածաշնչյան», «պատմական», «բա
նասիրական», «իրավաբանական» հերմենևտիկաներ։
Ժամանակակից շրջանում հերմենևտիկան կայացել է որպես «ունիվերսալ հեր
մենևտիկա»` հասկացման արվեստի ունիվերսալ տեսություն (Ֆր. Շլայերմախեր),
«ոգու մասին գիտությունների» համընդհանուր մեթոդաբանություն ներկայացող փի
լիսոփայական հերմենևտիկայի հայեցակարգ (Վ. Դիլթայ), «գոյութենական կամ փի
լիսոփայական հերմենևտիկա» (Հ.-Գ. Գադամեր), «տեքստի ֆենոմենոլոգիական հեր
մենևտիկա» (Պ. Ռիկյոր)։
Հերմենևտիկան` մեկնարվեստը և-կամ մեկնագիտությունը, պատմական իր կա
յացման դասական և ապա` ժամանակակից փիլ իսոփայական ավանդության մեջ
զանազանակերպ է ինքնահասկացել իր կոչումը և ըստ այդմ կերպարանմամբ ու կա
տարումով` իր բուն իսկությունը։ Եվ հարկ է ամրագրել, որ վերոնշյալ բոլորատեսակ
իր կերպավորումներում հերմենևտիկան ոչ միշտ է իրավամբ կայացել որպես հենց
«իսկության հերմենևտիկա» կամ «իմաստության հերմենևտիկա»։ Իսկ թե ինչո՞ւ է աս
վում` «իսկության կամ իմաստության հերմենևտիկա», անհրաժեշտ է ասել հետևյա
լը. երբ անձը (անձինք) իր(ենց) մարդկային բանական հոգով ու մտքով ձգտում է (են)
հասկանալ ու մեկնորոշել իսկությունը հայտող իմաստը և այնուհետ` այդ իմաստի
առնչությամբ խորհրդածությամբ` նաև հասու լինել նրանում ներկա իմաստության
խորհուրդին, ահավասիկ, հասկացման ու մեկնորոշման առ իսկություն ընթաց
քի այդ ուղիով որպես հենց առ իմաստություն իր իրագործմամբ` հերմենևտիկան
որպես իսկության նպատակամետ հասկացման ու մեկնության գիտական հայեցա
կարգ` «իսկության հերմենևտիկա», այդկերպ իր կատարումի բուն նշանակետում
արդեն նաև իրագործվում կամ պսակագործվում է որպես «իմաստության հերմենև
տիկա»։
Հասկացման ձգտող քննական խորհրդածությամբ կարել ի է նաև նկատել «իսկու
թյան հերմենևտիկայի» որպես գիտակարգ պատմական կայացման ընթացքում` նրա
պոտենցիայի տարբեր կենագործումներում, արտահայտված առանձնահատկություն
ների ու սկզբունքների կիրառական նշանակալ իությունը` լինել պատմության բուն
խնդրակարգի լուծման հայեցակարգային հիմք։ Հերմենևտիկայի պատմության
միջնադարյան ու նաև ժամանակակից ավանդույթում կարել ի է առավելաչափ
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նկատել հերմենևտիկայի որպես գիտություն կայացման պոտենցիան ու իրագործու
մը, ըստ էության` որպես «իսկության հերմենևտիկա» իր սկզբունքորեն ներկեր
պարանմամբ։ Այդ առումով` աստ հատկապես նախընտրել ի եմ գտնում կարճառոտ
ակնարկով կամ միայն նշմամբ անդրադառնալ «իսկության հերմենևտիկայի» պոտեն
ցիայի ու այս կամ այն չափ կատարումի պատմական ողջ ավանդությունից էականո
րեն ու առավելաչափ նշանակալ ի տեսանել ի` իսկության բացորոշմանն ուղղորդ
ված սկզբունքային առանձնահատկությամբ օժտված` նրա գոյության միջնադարյան
և ապա` ժամանակակից շրջանին։
2. Ընդհանուր ակնարկով և ոչ ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացմամբ` ինչ
պիսի՞ն է միջնադարյան հերմենևտիկայի ընդհանուր բնութագիրը։ Միջնադարյան
քրիստոնեական հերմենևտիկայի վերաբերմունքը անտիկ հունական հերմենևտի
կային քննական ու ընտրողական էր։ Անտիկ հունական հերմենևտիկայի ոչ բոլո
րատեսակ դրսևորումներն էին էականորեն նշանակալ ի և այս առումով` հենց էացնող
ու կենարար միջնադարյան քրիստոնեական հերմենևտիկայի ավանդության` իր որ
պիսությամբ կայացման մեջ։ Այն որոշակի բացությամբ ու որոնումով էր քննության
առնում անտիկ հերմենևտիկան։ Առ ի՞նչ բացություն ու որոնում է ներհատուկ քրիս
տոնեական խորհրդածությանը։ Քրիստոնեական իմաստասիրող հոգու ու մտքի բա
ցությունն ու որոնումն ուղղորդված է ամենայն գոյավորում և-կամ բանավոր ու
գրավոր ասվածում աստվածայինի և ուրեմն` իսկության բացահայտմանն ու
հաղորդմանը, և իսկություն բացահայտող այդպիսի միտքն է հենց իմաստու
թյուն։
Միջին դարերի ողջ ընթացքում որպես անհրաժեշտություն էր նկատվում ու նաև
որպես հենց ներքին կարիք արտահայտվում` թարգմանել և մեկնաբանել Հին ու Նոր
Կտակարանները։ Մերձավոր Արևելքում ու Եվրոպայում քրիստոնեական կյանքի ու
մշակութային ավանդության սկզբնավորման ու կայացման ողջ շրջանում մարդկային
ինքնության և կենսակերպի քրիստոնյա հոգևորությամբ ներկրթության ու կայաց
ման խնդիրը հիմնադրում է նաև հերմենևտիկայի սկզբունքային կոչումը և ըստ այդ
կոչման` նրա «ի՞նչ», «ինչպիսի՞ ինչ», «ինչպե՞ս» և «ինչի՞ համար» գոյությունը։ Մարդ
կային սեռի ու ազգերի դեպի քրիստոնեական ինքնություն ու կենսակերպ ներկրթու
թյան նպատակային խնդիրը որոշարկում է հերմենևտիկայի կոչումն ու այդ կոչմանը
համապատասխան իր լինելության իսկությունը, այն է` հնարավորել ու իրագործել
ա) կրոնական տեքստերի նկատմամբ մարդկային ինքնության ադեկվատ բացու
թյան ներկրթություն,
բ) հասկացման ու մեկնության կենագործման ու կատարելագործման, որով և`
տեքստով ասման բերվող ճշմարտության (տեսական իմաստության) և ամենայն բա
րյաց ու առաքինության (գործնական իմաստության) իմաստընկալության, անհրա
ժեշտ ու նախընտրել ի պայմանների բացորոշում ու կայացում։
3. Նախնյաց աշխատություններից և երբեմն դրանց ֆրագմենտներից մեզ հասած
տեղեկությունների համաձայն, հերմենևտիկան անտիկ շրջանում և այնուհետև քրիս
տոնեական միջնադարում գոյություն է ունեցել ոչ միայն զուտ գործնական-կիրա
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ռական իր արտահայտություններով, պրակտիկ կոնկրետ մեկնությունների տեսքով`
որպես էկզեգետիկա, այլև իրագործվել են տեսական մշակումներ, գրվել նաև տեսա
կան աշխատություններ205։ Ահավասիկ, նկատի ունենալով, որ միջնադարում առանձին
հեղ ինակների երկերում կան հերմենևտիկայի տեսության մշակումներ, կարել ի է ամ
րագրել, որ սկզբունքային հնարավորությամբ և ոչ միշտ ու համատարած իրա
գործմամբ` միջին դարերում քրիստոնյա սուրբ հայրերի վարդապետության
մեջ հերմենևտիկան իր գոյության պոտենցիայում և բոլորատեսակ իր կենա
գործումներում` երբեմն և այսու` սկզբունքային հնարավորությամբ` ունեցել է
տեսականի ու գործնականի երկմիասնություն։ Անշուշտ, անհրաժեշտ է նաև ամ
րագրել, որ հերմենևտիկան տեսականի ու գործնականի երկմիասնությամբ է կայացել
իր ոչ բոլոր կոնկրետ դրսևորումներում։ Հարկ է նաև նշել, որ այս ժամանակաշրջա
նում հերմենևտիկան հիմնականում չի գործառնել իբրև ուրույն, առանձին ուսմունք և
ուսուցակարգ։ Միջին դարերում քրիստոնեական վարդապետության շրջանակներում
հերմենևտիկան հիմնվում ու կայանում, ինքնահասկանում ու գործառնում է որպես
աստվածաբանությանն ու հռետորությանը ներհյուս ու օժանդակ գիտակարգ, հռետո
րությունն այստեղ հասկանալով որպես եկեղեցական խոսքարվեստ։
4. Քրիստոնեության տարածման ժամանակաշրջանում սկզբնավորվել ու կայացել
են մեկնաբանության հայեցակարգի տեսակետից միմյանցից հարացույցային բնույթի
տարբերություններ ունեցող երկու աստվածաբանական կենտրոններ։ Այդ կենտրոն
ներից մեկը Անտիոքյան դպրոցն էր (սկ. III դ. վերջ), որին առավել բնորոշ էր ուղղա
կի և-կամ «բառացի», այսինքն` քերականական և պատմական մեկնաբանությունը։
Բառացի մեկնաբանության էությունն այն է, որ բառը կամ միտքը մեկնա
բանվում է տեքստում գործածված ուղղակի իմաստով` քերականորեն ու
պատմականորեն։
Մեկնարվեստի հայեցակարգի առումով տարբեր աստվածաբանական կենտրոն
ներից մյուսը Ալեքսանդրյան դպրոցն էր (սկ. II–III դդ.), որտեղ առավելապես գերա
կայում էր կողմնորոշվածությունը դեպի Սուրբ Գրերի այլաբանական մեկնաբանու
թյունը206։
Այլաբանական մեկնաբանության էությունն այն է, որ մեկնաբանվող բառե
րի ուղղակի, բառացի իմաստի հետ մեկտեղ ընդունվում է նաև մեկ այլ, առա
վել խոր իմաստի գոյությունը` հիմնականում ծածուկ և ոչ բոլորին ու ոչ միշտ
ընկալելի ու մատչելի։
Տե՛ս Августин Блаженный, Христіанская наука, или Основанія св. Герменевтики и церковнaго
красноречія, Кіев, 1835; Ориген, О началах, Новосибирск, 1993, էջ 265-328:
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Ալեքսանդրյան և Անտիոքյան դպրոցների մեկնագիտական առանձնահատկությունների մասին
տե՛ս Аверинцев С. С., Поэтика ранневизантийской литературы, “Наука”, М., 1977, с. 96-97; Саврей
В. Я., Александрийская школа в истории фило
софско-богословской мысли, М., 2010. Քրիստո
նեական աստվածաբանության ու մեկնագիտության երկու այս դպրոցների և հայ մեկնիչների ու մեկ
նաբանական 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:
206
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Այլաբանական

մեկնաբանության

ուղղության

ներկայացուցիչները

աստվա

ծաշնչյան գրերի հասկացման ու մեկնության պրակտիկայում ըստ հարկի պատկա
նավորություն, որում և` անհրաժեշտություն ու ադեկվատություն, արդարություն ու
իրավասություն էին ճանաչում ոչ միայն «բառացի մեկնության», այլև «այլաբանական
մեկնության» նկատմամբ, վերջինս ոչ սոսկ անձանց ինքնակամության դրսևորում տե
սանելով։
5. Քրիստոնեության սկզբնավորումից ի վեր Հին Կտակարանը դիտվել է որպես
հենց կանխասացություն Քրիստոսի փրկչական տնօրինության և գիտել իքի ու ապա
ցույցի աղբյուր քրիստոնեության համար։ Եվ երբ քրիստոնեությունն իր տարածման
ընթացքում Ալեքսանդրիայում հաստատվեց որպես նաև կատեխետիկ դպրոց207,
կարիք զգացվեց քրիստոնեության և Հին Կտակարանի մեծաստիճան հարմարեց
ման տվյալ ժամանակի մշակույթի, հատկապես պլատոնական փիլ իսոփայության
հետ208։ Իհարկե, ասել սոսկ հարմարեցում` կլինի ոչ այնքան ճշգրիտ։ Այն, ինչ տեղ ի
էր ունենում, ամենևին էլ սոսկ հարմարեցում չէր, և խնդիրն ամենևին էլ չի հանգում
հարմարեցմանը։ Ըստ քրիստոնեական հայեցակետի, աստվածային բարերար
նախախնամությամբ ու մարդասիրությամբ` այն, ինչն օգտակար ու պիտանի
էր մարդկանց, շնորհվում էր նրանց որպես ազատ ընտրությամբ ձեռքբերելու
հնարավորություն։ Ասվածը սկզբունքային ճշմարտություն է` բնորոշ ամենայն ժա
մանակներին` անգամ հեթանոսական ժամանակաշրջանին, քանզ ի Աստված բարի
է` ողորմում ու հոգածություն է ցուցաբերում ամենքի` և՛ Իրեն հավատացյալ ու ընտ
րյալ ժողովրդի, և՛ մոլորյալ ու կռապաշտյալ ազգերի նկատմամբ։ Քրիստոնեական
վարդապետության համաձայն, իսկությանը հասու ոչ ամենևին ամբողջական հայե
ցակարգ, բայց և անսխալ գիտելիքի որևոր հատիկներ ու մասնավոր մի չափ` ամբող
ջի մեջ միահյուսված թյուր «գիտելիքի» որոմի հետ, առկա էր, անշուշտ, նաև հեթա
նոսական շրջանի գիտությունում։ Սուրբ հայրերը փաստացիորեն գործ ունենալով
ոչ-քրիստոնյա անձանց այդպիսի տեսությունների հետ և դիտավորություն ունենա
լով ուսանել գիտություններ, լսում էին նրանց, ընթերցում նրանց երկերը և, սակայն,
ուսանում միակ վարդապետից` Քրիստոսից209, և ըստ այդմ` ներկրթյալ դառնում այդ
ուսմունքներում պարունակյալ «որայից բարուց»` աստվածային իմաստության, այլ ոչ`
«որոմանց չարեաց», ասել է թե` անբարի (մտացածին և-կամ չարահնար) կարծիքնե
րի։ Քրիստոնությունն, այսպիսով, ոչ թե հարմարեցվում, այլ` ներկայանում էր մտա
ծողության ու ասման նաև այդ կերպավորությամբ` լինելով ու մնալով ինքն իրեն
հարազատ, այսինքն` բուն իր էությունում սկզբունքորեն ու միշտ նույնական,
այլ ոչ` իրենից օտարացյալ։ Արտաքին առումով, կարծես, տեղ ի էր ունենում պլատո
նականության հետ հարմարում։ Սակայն, քրիստոնեությունը որպես իսկ աստվա
Քրիստոնեուսույց դպրոց, այսինքն` քրիստոնեից ուսմունքը կամ քրիստոնեական վարդապետու
թյունը (իմա` «քրիստոնեականը») ուսուցանող դպրոց:
207
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Տե՛ս Immer A., Hermeneutics of the New Testament, Andover: Printed by Warren P. Draper, 1877, p. 31:

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 իմաստություն, իրենում ներառելով որևոր չափ պլատոնականություն,
ճշմարտությամբ այդ իրագործելու դեպքերում, ըստ էության, պլատոնակա
նություն չէ, որ իրենում ունենում էր, այլ` նրանում ևս պարունակյալ աստվա
ծային իմաստության խորհուրդներ։
6. Սուրբ հայրերն, ըստ իս, այն տեսակետին էին, որ Սուրբ Գրքի տեքստերում
պատմվող եղելությունների իմաստի դեպքում մենք գործ ունենք բազմաբովանդակ
իմաստի հետ։ Եղելության իմաստն իր բազմաբովանդակությամբ հանդերձ` կարող
է ներկայանալի լինել նաև որպես ամբողջական։ Աստ` հարկ է նկատի ունենալ, որ
իմաստի բազմաբովանդակությունը բաղկանում է ոչ ամենևին ուրույն և միմյանցից
լիով ին առանձին բազմաթիվ իմաստներով։ Բնույթով բազմաբովանդակ յուրաքան
չյուր իմաստի դեպքում մենք գործ ունենք մեկ-միասնական իմաստի հետ, իմաս
տային շերտերի միասնականություն, որին հատուկ է ներքուստ որոշակիորեն կար
գավորվածություն։ Իմաստի բազմաբովանդակության մեջ նկատել ի է իմաստային
շերտերի առ վերին իմաստն ու հենց վերաբանությանն (անագոգիային) ուղղորդված
ներքին կարգավորություն։ Սուրբ Գրքի բովանդակությանը, նրա որևէ միավորին կամ
հատվածին բնորոշ է իմաստի միասնություն, որին մեկնաբանությունը վերահասու
է լինում բանասիրական (ի մասնավորի` քերականական), պատմական210, էթիոլո
գիական` բարոյա-խրատական, այլաբանական և անագոգիական մեկնաբանություն
ների իրականացման վերջնական արդյունքում։ Ըստ Եկեղեցու տեսակետի, Աստ
վածաշունչը ճշմարտությամբ հնարավոր է հասկանալ միայն այն դեպքում, երբ այն
հասկացվում է Սուրբ Հոգու շնորհով, և ուրեմն, ըստ այդ սկզբունքի, Աստվածաշունչը
կարել ի է հասկանալ հենց Աստվածաշնչով և Եկեղեցական Սրբազան Ավանդության
օգնականությամբ, որ և կնշանակի` Սուրբ Հոգուց մեկնության շնորհ ստացած սուրբ
հայրերի մեկնաբանություններ ընթերցելով։
7. Հայ միջնադարագիտությունում մեր սուրբ հայրերի մեկնողական աշխատու
թյունները հետազոտել իս, երբ փորձում են բացորոշել նրանց մեկնարվեստի տեսու
թյան կամ տեսությունների առանձնահատկությունը, հիմնականում առաջնորդվում
են «առանձնահատկություն» ասվածի կանխահասկացման որոշակի բանաձևով և
այդ կանխահասկացումն իր հիմքում ունի կանխադատություն։ Ո՞րն է այդ կանխա
հասկացումը, և ո՞րն է այդպիսի կանխահասկացումը հաստող` հիմնող ու կերպող,
կանխադատությունը։
Ռ. Թոմսոնը խոսելով Գրիգոր Արշարունու` Սուրբ Գրոց, Ճաշոց ընթերցվածքների
մեկնության, Խոսրով Անձևացու` Պատարագի մեկնության, ս. Գրիգոր Նարեկացու`
Աղոթամատյանի Կ և ԿԱ աղոթքներում ամբողջ Սաղմոսարանով անցնող մեկնու
թյունների մասին, գրում է. «Սակայն, այս հեղ ինակներից և ոչ ոք է առաջարկում մեկ
նություն` անզուգականորեն հայկական, այն իմաստով, որ այն չէր կարող կիրառվել

Նկատի ունենալով, որ բանասիրական քննության որպիսության կայացման առանձնահատ
կությունն այնպիսին է, որ իրենում ներառում է նաև պատմականը, բնականոն է նաև ասել` բանա
սիրական-պատմական:
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այլալեզու քրիստոնեական գրականության մեջ»211։ Այնուհետև խոսելով կանոններում,
մասնավորապես` Շահապիվանի կանոններում, և օրենքներում սաղմոսների կիրա
ռության մասին, նա գրում է. «Սակայն նույնպես և այստեղ չկա և ոչինչ արտահայտ
ված հատուկ հայկական իդեաների վերաբերյալ»212։ Նույն հոդվածում մի քանի տող
ներքև Հովհաննես Օձնեցու` Պավլ իկյանների դեմ ուղղված խոսքում մեջբերվող սաղ
մոսների, ինչպես նաև տարբեր հեղ ինակների կողմից նույն սաղմոսում ասվածը Եր
րորդության տարբեր անձերի վերաբերյալ մեկնելու մասին խոսել իս, վերստին գրում
է. «Բայց և նորից ոչ հատուկ հայկական իրավ իճակ է ներառված»213, թերևս որի պա
րագայում միայն, ըստ Ռ. Թոմսոնի, կարել ի կլիներ խոսել հատուկ հայկական մեկնու
թյան մասին։
Այս առնչությամբ հարկ է նկատել, հասկանալ ու ամրագրել, որ միջնադարյան մեկ
նիչների մեկնարվեստի հայեցակարգերին նվիրված գիտական աշխատություններում
կամ հերմենևտիկայի պատմության վերաբերյալ երկերի առանձին ենթավերնագրե
րում ու հատվածներում հետազոտության դիտավորություն ունենալով հասկանալ,
քննողաբար վերլուծել ու բացորոշել Որոգինեսի, Կապադովկյան սուրբ հայրերի` ս.
Բարսեղ Կեսարացու, ս. Գրիգոր Նյուսացու և ս. Գրիգոր Նազ իանզացու, ինչպես նաև
ս. Եփրեմ Խուրի Ասորու, ս. Հովհան Ոսկեբերանի, ս. Օգոստինոս Երանելու, քրիս
տոնյա այլ սուրբ հայրերի և նույնիսկ ժամանակային առումով նրանց բոլորին նախոր
դող և քրիստոնեության սկզբնավորման ու հենց առաքյալների քարոզությամբ քրիս
տոնեության տարածման շրջանի հեղ ինակ հանդիսացող Փիլոն Ալեքսանդրացու մեկ
նարվեստի կամ մեկնագիտության տեսությունները, ընդհակառակը, դրանց առանձ
նահատկությունները սկզբունքորեն չեն հանգեցվում նրանց ազգային ինքնության
յուրահատկությանը։ Արդարև, սուրբ հայրերի մեկնողական հայեցակարգերի հետա
զոտությունը նկատել է տալ իս, որ մեկնողական տեսության ու պրակտիկայի վերա
բերյալ նրանց վարդապետություններում երբեմն` անթաքույց և-կամ անսքող, իսկ
երբեմն` ակամա քողածածկ և-կամ թաքուցյալ, այս կամ այն չափով միահյուս ներկա
են և՛ ընդհանուրը, և՛ առանձնահատուկը։ Հարկ է, սակայն, ամրագրել, որ մեկնա
գիտական հայեցակարգի իսկությունը բացորոշելիս, անհարկի է անհրաժեշ
տորեն կանխադիտել ու հասկանալ ազգային ինքնության յուրահատկությա
նը հենացյալ, կամ դրանից ածանցյալ, դրանով սկզբունքորեն ու բովանդակ
պայմանավորված որպիսությամբ և ուրեմն` մեկնարվեստի հայեցակարգերի
առանձնահատկությունն այդկերպ միայն բնորոշելու կանխադատությամբ։
8. Ընդհանրական Եկեղեցու վարդապետների ու մեկնիչների և նրանց հետ մեկ
տեղ նաև հայ մեկնիչների ու պատմագիրների` որևոր ու երբեմն իրոք նշանակալ ի
առանձնահատկություններով հանդերձ, բայց և սկզբունքորեն ընդհանրական մեկ

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.
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նարվեստի հայեցակարգի, կամ առանձնակիություն ու հոգնակիություն նշելով` կա
րել ի է ասել` մեկնարվեստի նրանց հայեցակարգերի համար ընդհանուր ու սկզբուն
քային վերագրություն է այն, որ մեկնիչ սուրբ հայրերի պատմություններում բուն
պատմվող ը «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» (ըստ Մովսես Խորենացու), այսկերպ և`
«հասկացման ձգտող» (ըստ Հ.-Գ. Գադամերի) մարդկային բանական հոգուն և մտքի
«ուշ»-ին և ուրեմն` մտքի տեսանությանն ու հասկացմանը ամենևին էլ չի ներկայա
նում եղելությունները սոսկ թվարկող ու նկարագրող շարագրություն։ Միջ
նադարագիտության հայագիտական մասնագիտական գրականության մեջ արդեն
իսկ նկատվել ու արձանագրվել է, որ «Այն պահից, երբ հայերը սկսեցին թարգմանել`
օգտագործելով իրենց նորաստեղծ (աստվածային հայտնությամբ նորագյուտ` Ռ. Ք.)
գիրը, նրանք դեմ առան մեկնության խնդիրների»214։ Մեկնության խնդրակարգը և
ուրեմն` մեկնության դիտավորությունը, կերպարանումն ու կատարումը ներընդգրկ
ված էր նրանց ստեղծագործություններում։ Ընդհանրական Եկեղեցու սուրբ հայրերի
և նրանց հետ համատեղ նաև հայազգի մեկնիչ ու պատմագիր հայրերի` այլ կամ հենց
իրենց ժամանակների եղելությունների վերաբերյալ գրություններում և-կամ պատմու
թյուններում եղելությունների արդեն իսկ տեսանումն ու բնության բացահայտումը և
որպես այդպիսին նկարագրությունն ու ներկայացումն այլ է. դրանցում մոռացված չէ
Աստծո ներկայությունը։ Եղելությունները չեն պատմվում ու ներկայանում որպես Աստ
ծուց անջատ կամ լքված իրադարձությունների սոսկ պատահում։ Պատմություններում
ասման բերված` մարդկանց ազգերի ու նաև հայոց կյանքի նշանակալի եղելու
մի իրադարձությունների ու գործերի` պատճառներով հանդերձ իսկությունը
հայտող իմաստները ամենևին էլ չեն պատմվում որպես հանկարծակի մի բան կամ
սոսկ մարդկային որևէ գործի դիտավորությանն ու դիպումին իբրև նաև պատաս
խան` նույնպես զուտ մարդկային դիտավորություններ ու դիպման կոչված գործեր։
Պատմություններն ու պատմվող կյանքի եղելումը չի ներկայանում ամենևին որպես
պատահումների շղթա, Աստծուց մեկուսի մարդու կամ մարդկանց կամքով ու դիտա
վորությամբ, սրտի, հոգու, մտքի, մարմնի և նրա անդամների շարժով ու գործմամբ
կապակցվող և-կամ երբեմն անկապակից դեպքերի պատահում, բազմախռիվ պա
տահումների բով և ժամանակային հերթափոխություն։ Պատմությունը չի ներկայա
նում այդորակ ու այդչափ կապակից ու անկապակից դեպքերի ժամանակահոս` կյան
քում հավելվող ու նաև կյանքից չքացող և հիշմամբ ժողով յալ ու գրով արձանագրյալ
բազմություն։ Այն չի ներկայանում ոչ որպես խռնի և ոչ էլ ժամանակի հետ ունեցած
կապով տվյալ ժամանակին որպես սեփականություն հանձնված, կարել ի է նաև ասել`
ժամանակի հարահոսությանն ի գերություն մատնված և հենց ժամանակի մեջ ու ժա
մանակով կերպացյալ (կերպագործված) ու կարգաբերված եղելությունների կուտա
կություն և ուրեմն` սոսկ ժամանակի հոսքի փոփոխությունն առանձնահատկող` նկա
րագրող ու բնութագրող, կյանքի եղելություններ։
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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Հայրերի պատմություններում հայտնացուցվող իմաստները կյանքի դեպքերի այդ
պիսի եղելում ու պատում չեն ներկայացնում և սոսկ մարդկայինով (Աստծուց մեկուսի
մարդու ընկալմամբ) չափադրյալ հատվածականությամբ` պատմության «մարմին» ի
ցույց դնում։ Նույնիսկ բանասիրա-պատմական քննությունում ու մեկնությունում, որն,
ըստ էության, լրիվ ու ամբողջական մեկնության մեջ դեռ միայն նախապատրաստա
կան կամ առաջնային փուլ և ուղղակի կամ բառացի մեկնություն է, պատմությունը չի
ներկայանում որպես այդկերպ ու այդչափ (սոսկ մարդկորեն) եղելության պատում։
Երբ իմաստուն մեկնիչ-պատմիչի մեկնություն-պատմումին կենտրոնացած ու մտա
սույզ հետևմամբ է ընթերցումն իրագործվում, մեկնվող-պատմվող ը, այն է` աստվա
ծաշնչյան և-կամ այլ մատյանների պատումներում կերպացյալ` անձանց ու ազգերի
մարդկային ինքնության առ Աստված և Նրա ներկայությամբ ու շնորհով զորացյալ
կյանքի` իմաստության խորհուրդով նշանակալ ի եղելումը և-կամ Աստծուց ու աստվա
ծայինից օտարացյալ, Նրա ներկայությունից ունայն ու շնորհազուրկ կյանքի` նույն
պես առ իմաստություն խորհրդանշանակ եղելումը, մտքի «ուշ»-ին վերհառնում է որ
պես հոգևոր արթնությամբ կայացող կյանքի եղելում ու պատմություն, որում և`
այդկերպ նկատել ի են դառնում մարդկային ինքնության ու կյանքի և՛ առաքինություն
ները, և՛ արատները։
9. Քրիստոնեական միջնադարում հերմենևտիկայի գոյության հասկացման ու մեկ
նողական բացորոշման դիտավորությանն ու կատարումին կոչված խորհրդածության
կարճառոտ այս ակնարկում էական է ամրագրել որոշ ընդհանուր բնութագրական
առանձնահատկություններ։
ա) Հերմենևտիկան քրիստոնեության տարածման շրջանում և ապա` քրիստոնե
ական միջնադարում գոյություն ուներ իր կիրառական դրսևորմամբ` հիմնականում
որպես աստվածաշունչ ամենայն գրոց, սուրբ հայրերի գրական ավանդության ու նաև
դասական գրականության ու իմաստասիրության պրակտիկ մեկնարվեստ։ Եվ աս
վում է` «հիմնականում», այլ` ոչ սկզբունքորեն ու միմիայն, քանզ ի նաև ասվեց, քրիս
տոնեական միջնադարում հերմենևտիկայի ոչ լոկ գերակշռող, այլ` բովանդակ
գոյությունն իրենում ներառում էր և՛ տեսականը, և՛ գործնականը։ Միջին դա
րերի քրիստոնեական մշակույթի ավանդույթում, արդարև, իրագործվել են նաև հեր
մենևտիկայի տեսության` արդեն նույնիսկ որպես հայեցակարգ կայացած մշակում
ներ215։ Թեև մասնագիտական գրականության մեջ միջնադարյան հերմենևտիկայի
կիրառության ոլորտը հիմնականում ու առավելապես շրջանակված է դիտվում Սուրբ
Գրոց մատյաններով, քննախույզ ուսումնասիրությունը, սակայն, կարող է նկատել
տալ, որ միջնադարյան քրիստոնեական մշակույթի ավանդության մեջ հերմենևտի
կան, պայմանավորված իր առարկայական տիրույթը կազմող բանավոր ու գրավոր
մշակույթի բովանդակության առանձնահատկությամբ, գոյություն է ունեցել որպես
առավել լայն շրջանակի տեքստերի մեկնարվեստ և-կամ մեկնագիտություն`
տեսություն ու պրակտիկա։
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) Միջնադարյան հերմենևտիկայի մեկ այլ առանձնահատկություն է այն, որ նրա
գոյությունը ոչ միշտ ու ամենուր և մեկնիչներից ոչ ամենքի կողմից է իրագործ
վել պրակտիկայի հետ մեկտեղ ու անբաժան` տեսության զուգակցությամբ։
գ) Նրա գոյության առանձնահատկություններից է նաև այն, որ հերմենևտիկան
գոյություն է ունեցել նաև որպես աստվածաբանությանն ու Եկեղեցական բա
նարվեստին` հռետորությանը և-կամ քարոզխոսությանը ներհյուս ու օժան
դակ ուսուցակարգ ու իմացակարգ իր ներկայության հյուսմամբ ու հաստատ
մամբ։
դ) Մասնագիտական գրականությունում միջնադարյան քրիստոնեական գրա
կան ավանդույթում հերմենևտիկայի որպես այդպիսին գոյության հասկացման մեկ
այլ առանձնահատկություն է ներկայանում նաև այն, որ այս գիտակարգը կամ ար
վեստը ոչ միշտ ու ամենուր և ոչ ամենքի կողմից է ինքնահասկացվել ու նույնո
րոշվել «հերմենևտիկա» անվամբ, այլ` ինչպես և անտիկ շրջանում, տեսական
մեկնահայեցակարգը

հիմ
նա
կա
նում

ներհյուսյալ

էր

«էկզեգետիկային»,

այդկերպ` գործնականին միահյուս իր գոյությունում բնորոշվելով որպես գի
տամեկնություն (գիտական մեկնություն) ու իր գոյությունն իմացահայտելով
առավելապես մեկնության գործնական-կիրառական արտահայտությամբ։
ե) Հերմենևտիկայի միջնադարյան գոյության ու մասնագիտական գրականության
մեջ այդ գոյության ինքնահասկացման առանձնահատկությունների շարքում էական
է նաև նշել, որ մեկնության այս գործն ու գործաբանություն-տեսությունը իր թարգմա
նությունում (ռուսերեն) անվանակոչվել է Սրբազան կամ Սուրբ Հերմենևտիկա216։
Եվ կարել ի է ասել, որ միջնադարյան քրիստոնյա սուրբ հայրերի վարդապետությու
նում էկզեգետիկայի ու նաև նրա տեսաբանություն ներկայացող հերմենևտիկայի
փաստացիորեն բազմաբովանդակ կիրառությանն անգամ լիով ին համապատասխան
կլիներ այդկերպ անվանումը, ինչը և արդեն հենց այդ անվանումով հաստատագրյալ
շարունակականությունն է ունեցել հերմենևտիկայի հետագա գոյության բողոքական
շրջանում217։
10. Մարդկային կարողությանը հասանել ի մտքի տեսության ու ստույգ գիտակա
նու
թյան կա
տա
րու
մը հնա
րա
վո
րող սկզբունք ու հարկավորություն է` որևէ խնդրո
նյութի և կոնկրետ` «հերմենևտիկայի» վերաբերյալ խորհրդածության իմաստային
տեսադաշտ (հորիզոն) և նրա առանձնահատկությունները միաբերող որպիսություն
բացորոշելու համար այն սահմանելը։ Մտորումի անվ րեպ ուղղորդության ու ըստ իր
կոչման` կատարումի համար անհրաժեշտ ու առաջնային է նախ և առաջ սահմանել,
թե ինչ ասել է` «հերմենևտիկա»։ Ինչու՞ է անհրաժեշտ ու առաջնային։ Այս առնչու
թյամբ դիպուկ է արտահայտվել Պլատոնը իր «Ֆեդրոս» տրամախոսության մեջ. «Ով
դու մանուկ, գեղեցկաբար խորհելու սկիզբը մեկն է (միակը), այսինքն` գիտենալ ինչի
Տե՛ս Августин Блаженный, Христіанская наука, или Основанія св. Герменевтики и церковнaго
красноречія, Кіев, 1835:
216

Տե՛ս Dannhauer J. C., Hermeneutica sacra sive methodus exponendarum sacrarum litterarum,
Strassbourg, 1654:
217
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մասին է մտածությունը, ապա թե ոչ` հարկ կլինի ամեն ինչում վրիպել»։ Դավ իթ Ան
հաղթն իր «Սահմանք իմաստասիրութիւն»-ում մեջբերելով և մեկնելով Պլատոնի այս
միտքը` շարունակում է. «այսինքն` եթե կամենում է մի ոք որևէ իրի (իրողության) մա
սին ճշմարտաբար խորհել և մտածել, պարտավոր է նախ գիտենալ այդ իրի բնությու
նը, այսինքն` սահմանումը»218։ Հետևելով Դավ իթ Անհաղթի բացատրությանը և այն
վերաձևակերպելով «հերմենևտիկայի» վերաբերյալ, արդարև, կարել ի է ասել, որ եթե
մեկը կամենում է գիտենալ, թե ինչ է «հերմենևտիկան» և չգիտի նրա բնությունը, որ
խոսքով ու գրով և բովանդակ մշակույթով կերպացյալ ու «ասացյալ» իմաստության
հասկացման ու մեկնության մասին է, այլ` կարծում է, թե այն ամենայն խոսքի ու գրի
և ուրեմն` դրանցում նաև կամայածին և-կամ ունայն` անկապակից ու անբովանդակ,
մտքի իմաստի հասկացման ու մեկնության արվեստի տեսություն է, ապա ինչ էլ, որ
ասի հերմենևտիկայի մասին` թյուր և-կամ թերի, գուցե և` ընդունայն կասի։ Հետևելով
նորից Դավ իթ Անհաղթի` սահմանման վերաբերյալ ուսուցմանը, «հերմենևտիկան»
և այստեղ կոնկրետ միջին դարերի քրիստոնյա սուրբ հայրերի հերմենևտիկան,
նույնն է թե ասել` «Սրբազան Հերմենևտիկան», կարել ի է սահմանել առանձինառանձին և՛ ըստ առարկայի, և՛ ըստ կատարումի, և՛ միասնորեն` ըստ առարկայի ու
կատարումի։
Սահմանում ըստ առարկայի.
«Սրբազան հերմենևտիկան» աստվածաշնչյան, եկեղեցական և մշակու
թային գրավոր ու բանավոր ավանդության հասկացման ու մեկնության տե
սություն ու պրակտիկա է։
Էական է նաև հերմենևտիկան սահմանել ոչ միայն ըստ առարկայի, այլև թե որն է
իր առարկայի նկատմամբ նրա անելիքը, որ և` ուսումնասիրելով իր առարկան` իրա
գործում է նա։ Միջին դարերի սուրբ հայրերի քրիստոնեական հերմենևտիկան կա
րել ի է սկզբունքորեն սահմանել ըստ մերձավոր ու հեռավոր կատարումի։ Կատարում
ասելով` նկատի է առնվում ոչ սոսկ դիտավորությունը` իդեայի տեսանությունը, և-կամ
լեզվականորեն բանորոշ արտահայտված դիտավորությունը, այսինքն` նպատակը,
այլև ըստ հերմենևտիկայի կոչման և ըստ դիտավորության` իրագործումը, որով և` կա
յացյալ կամ հենց կատարյալ է դառնում կոչումն ու դիտավորությունը։
Սահմանում ըստ մերձավոր կատարումի.
«Սրբազան հերմենևտիկան» մեկնարվեստի տեսություն կամ մեկնագիտու
թյուն է` աստվածաշնչյան, եկեղեցական և մշակութային գրավոր ու բանավոր
ավանդությունում ամենայն գոյի` աստվածային ու մարդկային իրողություննե
րի, որպես այդպիսին գոյության իսկություն հայտող իմաստ, որում և` իմաս
տության խորհուրդ, բացահայտող` ըստ մարդկային կարողության։

Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր.,
1980, էջ 38:
218
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Սահմանում ըստ հեռավոր կատարումի.
«Սրբազան հերմենևտիկան» մեկնարվեստի տեսություն կամ մեկնագիտու
թյուն է` աստվածաշնչյան, Եկեղեցական և մշակութային գրավոր ու բանավոր
ավանդությունում մարդկային ինքնությունն ու կյանքը աստվածանմանու
թյան կոչող ու կատարելագործող իմաստ, որում և` իմաստության խորհուրդ,
բացահայտող` ըստ մարդկային կարողության։
Կարող է թվալ, թե յուրաքանչ յուր այսկերպ սահմանմամբ` «աստվածաշնչյան ու
եկեղեցական ավանդության» հետ մեկտեղ նշելով ու հերմենևտիկայի ուսումնասիրու
թյան առարկայական տիրույթը լրացնելով մեկ այլ բաղադրատարրով ևս` «մշակու
թային ավանդությամբ», հերմենևտիկայի որպիսությունը բացորոշվում է առավել ըն
դարձակ հնարավորությամբ, քան այն իրապես ունեցել է միջնադարում։ Իրոք, միջնա
դարում որպես հերմենևտիկայի ուսումնասիրության առարկա և-կամ առարկայական
տիրույթ գիտակցվել ու բացորոշ ամրագրվել է աստվածաշնչյան տեքստը։ Սակայն,
միջին դարերի քրիստոնեական գրական մշակույթում և հենց Եկեղեցու սուրբ հայրերի
աշխատություններում բազում են նաև ոչ-աստվածաշնչյան բովանդակության սեփա
կան կամ ոչ-սեփական կոնկրետ մեկնություններ, որ իրագործվում և-կամ մեջբերվում
էին երբեմն` էականորեն անհրաժեշտ ու նաև նախընտրել ի հենց իրենց իմաստի բա
ցահայտման և երբեմն` խորհրդածության կոնկրետ թեմայի վերաբերյալ մտքերի լու
սաբանումն օժանդակելու համար։ Այս առումով հերմենևտիկան ոչ միայն իր պոտեն
ցիայով, այլև կոնկրետ իրագործվածությամբ էր ներկայանում` աստվածաշնչյան, եկե
ղեցական ու նաև մշակութային գրավոր ու բանավոր ավանդությունը որպես իր ուսում
նասիրության առարկայական տիրույթ ունեցող արվեստ և-կամ գիտակարգ։
11. Միջնադարյան հերմենևտիկայի և, ընդհանրապես, հերմենևտիկայի ողջ
ավանդույթի կայացման առանձնահատկությունների համար էական է նաև հարցա
դրել, թե` գիտել իքի ինչպիսի՞ մոդուսով կամ կերպավորումով է ներկայացել հերմենև
տիկան իր գործնական կայացման ու ինքնահասկացման տվյալ ժամանակաշրջա
նի և պատմական ողջ եղելումի ընթացքում։ Հերմենևտիկան իր գործնական և այն
ինքնահասկացող տեսական կայացման բոլոր փուլերում ներկայանում է գիտել իքի
հնգաստիճան կերպավորության և-կամ կարգավորության բոլորատեսակ որակնե
րով` որպես հմտություն, ներհմտություն, կարծիք, արվեստ և գիտություն։ Գի
տել իքի բոլորատեսակ այդ որակները բնորոշ են հերմենևտիկային ինչպես իր կա
յացման ավանդական շրջանում` ավանդական հերմենևտիկային, այնպես էլ` ժա
մանակակից ու առ այսօր փիլ իսոփայական իր կարգավ իճակով կայացման փուլում`
փիլիսոփայական հերմենևտիկային։ Գիտել իքի բոլորատեսակ այս կարգավորու
թյունը հերմենևտիկան ունի նաև քրիստոնեական միջին դարերում իր կայացման`
պատմությամբ հայտնյալ ողջ ավանդությունում։ Միջին դարերի քրիստոնյա սուրբ
հայրերի «Սրբազան Հերմենևտիկան» ունեցել է պոտենցիա և պատմվող իր նշա
նակալի եղելումի ավանդության մեջ այս կամ այն չափով` մասնակի և երբեմն` ամ
բողջական բովանդակությամբ նաև կայացել է ստույգ գիտել իքի այն կարգում, որ և
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կոչվում է գիտական գիտելիք` իրի ստույգ ու անսխալ, պատճառագետ իմացություն
(գրաբարում` «մակացութիւն»)։ Ըստ իս, հարկ է ամրագրել, որ գիտական գիտելի
քի կարգում «Սրբազան Հերմենևտիկան», ըստ իր սկզբունքային պոտենցիայի
ու երբեմն` նաև իր հայեցակարգային իրագործման, հասկացման է մատչում
ու մեկնորոշվում որպես «իսկության հերմենևտիկա» ու հենց գիտություն, ըստ
գիտության քրիստոնեական հայեցակետի։
12. Մասնագիտական գրականության մեջ հաստատվել է այն տեսակետը` իր հիմ
նավորությամբ հանդերձ, որ հերմենևտիկան որպես գիտություն կայացել և ուրույն
գիտակարգի կարգավ իճակ է ձեռք բերել բողոքական աստվածաբան և հերմենև
տիկայի տեսաբան, «ունիվերսալ հերմենևտիկայի» հիմնադիր Ֆր. Շլայերմախերի
հայեցակարգում219։ Ը
ստ նրա, հերմենևտիկան հասկացման արվեստի ու նաև
մեկնարվեստի ունիվերսալ տեսություն է, և նրա խնդիրը բուն հասկացման
հասկացումն ու մեկնորոշումն է։ Հերմենևտիկան գիտություն է` հասկացման
բնությունը բացահայտող։ Հերմենևտիկական հետազոտության նշանակետը ինք
նին հասկացումն է, այլ ոչ թե տեքստում ասման բերված այն առարկայական
բովանդակությունը, որին և ուղղված է հասկացումը։ Այսկերպ հայեցվող, հաս
կացվող ու մեկնողաբար բացորոշվող հերմենևտիկայի նրա հայեցակարգում հեր
մենևտիկայի կոչում ու ըստ այդ կոչման` առարկայի ու կատարումի իսկություն է ներ
կայանում բանախոսության և-կամ գրավոր երկի հեղինակի անհատականության
հասկացումն ու մեկնողաբար բացորոշումը, որը հիմնականում իրագործել ի է
երկում «ասման կերպի», որում և` առավելաչափ արտահայտված հոգեբանական ու
տեխնիկական` ոճական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությամբ։
Հերմենևտիկան այդկերպ սահմանելով` նա այն հստակ տարբերում է դիա
լեկտիկայից։ Ըստ Ֆր. Շլայերմախերի, «հերմենևտիկայի արվեստը երբեք չի եղել
առարկայական հետազոտությունների օրգանոն»` այդ դերը վերապահելով դիալեկ
տիկային220։ Հենց այդ առումով, դեռ հնուց` հերմենևտիկայի արվեստը որպես այդ
պիսին տարբերվել է դիալեկտիկայից, քանզ ի դիալեկտիկան գործ ունի խոսքում կամ
գրավոր տեքստում ասված, պատմված առարկայական բովանդակությունների հետ,
դիտավորություն ունենալով բացահայտել գոյի գոյությունը, ինչը կնշանակի` բացա
հայտել այն առանձնահատկությունները, որ և բնորոշում են ու հենց վերագրել ի են
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 познание, 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:
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իրերին։ Ըստ հերմենևտիկայի շլայերմախերյան հայեցակարգի, երկում «ասվածում»
հայտնաբանվող և գոյի գոյությանը վերաբերող բուն իսկության բացահայտումը ու,
այդպիսով, առարկայական բովանդակություն իրենով հայտող իմաստի բացորոշու
մը հերմենևտիկայի խնդիրը չէ, այլ` դիալեկտիկայի կոչումն է և ըստ այդ կոչման`
իր ուսումնասիրության առարկայի` աստվածային ու մարդկային իրողությունների,
նկատմամբ նրա կատարումի բովանդակ խնդրակարգը։
Սակայն, ըստ իս, հերմենևտիկան կարող է որպես ուրույն գիտություն կայանալ,
նախ և առաջ, այն պարագայում, եթե իր գոյության սկզբունքային իդեա, այդ իդե
ային կոչվածություն ու խնդրակարգ, իդեային հայեցող դիտավորություն և ըստ այդմ`
կերպարանում ու կատարում ինքնահասկանա ու իրագործի իր «խնդրո առարկայի»
առնչությամբ իսկության բացորոշման տեսություն և հենց հայեցակարգ կայանալ ը,
քանզ ի գիտության բուն կոչումը, խնդրակարգն ու կատարումը հենց իսկության բա
ցահայտումն է։ Ամենայն ինչ, որ հասկանում ու մեկնորոշում է մարդկային բանական
հոգին ու միտքը, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ միմիայն իմաստ։ Հասկանալ որևիցե իրողու
թյուն, կնշանակի հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշել այդ իրողության իսկությու
նը հայտող իմաստը և ապա` խորհրդածելով կարել ի է հասու լինել դրանում ներկա
կամ «պահյալ» իմաստության խորհուրդին։ Եվ միմիայն հասկանալով ու մեկնորոշե
լով բուն հասկացման անհրաժեշտ ու նախընտրելի կերպը` հնարավորություն
է ընձեռնվում ճշմարտորեն հասկանալ ու մեկնորոշել ամենայն իրողությունների իս
կությունը հայտող իմաստն ու իմաստության խորհուրդը։ Հերմենևտիկան այսկերպ
ներկայանում է որպես հենց հասկացման ու մեկնողության իմաստություն, ընդ
որում` հասկացման ու մեկնաբանության բուն իսկությունը հայտող այն իմաստի ու
իմաստության բացորոշող հայեցակարգ, որում հասկացման դիտավորությունը և ըստ
այդմ` նրա կերպարանումն ու կատարումը կարող է մարդուն, ըստ իր կարողության,
հնարավոր դարձնել աստվածային ու մարդկային ամենայն իրողությունների իսկու
թյան բացորոշումը։
13. Հերմենևտիկայի նախապատմության անտիկ ու նաև ետ-միջնադարյան
շրջաններում և «հատուկ» կամ «լոկալ» հերմենևտիկաներում ու նաև Շլայերմախե
րի հերմենևտիկայի հայեցակարգում ներկա էր ոչ թե հստակորեն միայն բուն իսկու
թյանն ուղղորդվածություն, այլ` դրա հետ մեկտեղ ու միախառնությամբ և նույնիսկ
առավել հստակ կողմնորոշվածությամբ` այլ միտումներ ևս, այն է` կա՛մ բանավոր և
գրավոր տեքստի վերաբերյալ հեղինակի կողմից նկատառվող իմաստի, կա՛մ
բանավոր և գրավոր տեքստում և-կամ տեքստով հենց բուն ասվածի` «ի՞նչ» և «ինչ
պե՞ս» իր ասվածության մեջ հասկացում ու մեկնորոշում։
Ըստ իս, հերմենևտիկայի ողջ պատմության ընթացքում նկատել ի է երկու հիմնա
կան հարացույց` հասկանալ հեղինակի կողմից նկատառյալ իմաստը կամ բուն
տեքստը։ Հասկացման ու մեկնաբանության բուն կատարումի առաջին հարացույ
ցը ժամանակակից փիլ իսոփայական հերմենևտիկայում հստակ արտահայտվում
է Ֆր. Շլայերմախերի և Վ. Դիլթայի, իսկ երկրորդը` Հ.-Գ. Գադամերի և Պ. Ռիկյորի
հայեցակարգերում։ Մասնավորապես, ըստ Վ. Դիլթայի, ով հերմենևտիկայի իր հայե
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ցակարգում հիմնականում Ֆր. Շլայերմախերի հետևորդն էր, հերմենևտիկան հիմ
նադրվում է որպես «ոգու մասին գիտությունների» (հումանիտար գիտություն
ների) մեթոդաբանություն, հասկացման ու մեկնության արվեստի տեսություն221,
որի կոչումն ու ըստ այդ կոչման` առարկայի ու կատարումի իսկությունը հեղ ի
նակի ինքնության անզուգականության և-կամ տեքստամշակութային ավանդության,
երկի բովանդակ իմաստի անզուգականության հասկացումն ու մեկնաբանությունն է
և հենց այդպիսի հասկացման ու մեկնաբանության տեսություն ներ-կայանալը (իր
ներսում կայանալ ը)։ Հերմենևտիկայի իր հայեցակարգում նա պատմական աշխարհի
հասկացման խնդիրը փոխարկում է այլ անձնավորությունների և նրանց կենսական
դրսևորումների հասկացման խնդրի։ Ըստ մասնագիտական գրականության մեջ ըն
դունված ու, կարծես, համընդհանուր տեսակետի, Վ. Դիլթայի հերմենևտիկայի` հեղ ի
նակին հասկանալու դիտավորությամբ կերպավորումն ու կատարումը, նրա ուսմունքն
ամենայն իր բաղադրատարրերում բնորոշել ի է դարձնում որպես հերմենևտիկայի
հոգեբանականացում։ «Հասկացման խնդրո առարկայի այսպիսի ձևակերպման
դեպքում փնտրվում է ոչ թե այն, ինչը ներկա է տեքստում, այլ` այն, ինչը ենթադրա
բար գտնվում է տեքստի ետևում, մեզ համար սոսկ ենթադրելի` հեղ ինակի անձնա
կան նկատառումը, որը, դարձյալ մեր ենթադրությամբ, ըստ ամենայնի պայմանավո
րում է գրավոր տեքստը, գործողությունը, փաստը` արձանագրված իրողությունը»222։
Այս կապակցությամբ Պ. Ռիկյորը գրում է. «Դիլթայի ստեղծագործությունը, նույնիսկ
ավել ի, քան Շլայերմախերինը, լուսավորում է հերմենևտիկայի կենտրոնական ապո
րիան, որը տեքստերի հասկացումը հանգեցնում է դրանցում իրեն արտահայտող այլ
անձի հասկացման օրենքին։ Եթե նախաձեռնությունը մնում է հիմնորոշաբար հոգե
բանական, ապա հենց այն պատճառով, որ կանխապայմանում է մեկնաբանության
բարձրագույն նպատակը. ոչ թե այն, ինչ տեքստն է ասում, այլ այն, թե ով է ասում» 2։

Վ. Դիլթայի հերմենևտիկայի տեսության մասին տե՛ս Шпет Г., Герменевтика и ее проблемы,
Контекст; 1991, М., с. 251-253, 255-261; Ионин Л. Г., Понимающая социология: историко-критический
анализ, ”Наука”, М., 1979, с. 15-41; Кузнецов В. Г., Герменевтика и гуманитарное познание, изд.
МГУ, М., 1991, с. 54-65; Плотников Н. С., Жизнь и история: философская программа Вильгельма
Дильтея (Введение) – Дильтей В., Собрание сочинений в 6-и томах, “Дом Интеллектуальной Книги”,
М., 2000, т. 1, с. 15-264; Ricoeur P., The task of hermeneutics – Hermeneutics and the Human Sciences,
Cambridge University Press, Cambridge. London. New York, 1982, p. 48-53; Palmer R. E., Hermeneutics,
Interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer, Northwestern University
Press, Evanston, 1969, p. 98-123; Ոսկանյան Ա., Վիլհելմ Դիլթայ. Պատմական բանականության
քննադատությունից դեպի հերմենևտիկա – Գիտական աշխատություններ (հաս. գիտ.), Եր., 2005, էջ
123-150. Քոչարյան Ռ. Խ., Հասկացման երկու մակարդակները Դիլթայի ուսմունքում – Տարեգիրք
1989, Եր., 1990, էջ 119-125. նույնը նաև տե՛ս Ոսկանյան Ա., Հասկացման անխուսափելիությունը, ԵՊՀ
հրատ., Եր., 2015, էջ 83-111. Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» ֆենոմենը փիլիսոփայական
հերմենևտիկայում (Վ. Դիլթայ) – Փիլիսոփայությունը Հայաստանում 21-րդ դարի շեմին, «Նոյյան
Տապան», Եր., 1998, էջ 50-57. Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» խնդրակարգը և Վ. Դիլթայի
հերմենևտիկայի հայեցակարգը – «Վէմ», թ. 1(49), Եր., 2015, էջ 9-35, և այլն:
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Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» խնդրակարգը և Վ. Դիլթայի հերմենևտիկայի
հայեցակարգը – «Վէմ», թ. 1(49), Եր., 2015, էջ 33:
2
Ricoeur P., The task of hermeneutics – Hermeneutics and the Human Sciences, Cambridge University
Press, Cambridge. London. New York, 1982, p. 52:
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Ի տարբերություն այս տեսակետի, Հ.-Գ. Գադամերի փիլ իսոփայական և-կամ գո
յութենական հերմենևտիկայի հայեցակարգում, ըստ էության, իսկության բացահայտ
ման կոչում, դիտավորություն ու կատարում ունեցող հասկացման փիլ իսոփայական
տեսությունում, հասկացման ու մեկնության խնդիրն այն չէ, թե ով է ասում, այլ` թե
ինչ է ասվածը։ Ըստ նրա, հերմենևտիկայի կոչումն ու իսկությունը, տեքստում և-կամ
տեքստով ասվածի` հասկացման մեջ ներկայավորվող իսկության բացորոշումն է,
որ և կնշանակի, թե` հերմենևտիկան հենց «բուն ասվածի» իսկությանը ներընկալու
և բացահայտման կարողունակ լինելու հետամուտ` հասկացման ու մեկնության տե
սություն է և բացահայտում է այդպիսի հասկացման ու մեկնության որպիսությունն ու
պայմանները։
Նույն այս տեսակետի համախոհ է հերմենևտիկայի մեկ այլ տեսաբան և «տեքստի
ֆենոմենոլոգիական հերմենևտիկայի» հիմնադիր Պ. Ռիկյորը։ Ըստ նրա, հերմենև
տիկայի կոչումն ու իսկությունը տեքստում և-կամ տեքստով «բուն ասվածի» հաս
կացման ու մեկնության տեսությունն է` այդ հասկացմանն առնչակից ինքնահասկաց
ման ու ինքնակատարելագործության դիտավորության ու կատարումի տեսությամբ
հանդերձ, որում ինքնահասկացումն ու ինքնակատարելագործումը հնարավոր են
դառնում` հասկացման մեջ ներկայավորվող ու բացահայտվող իսկության հանդիման`
հասկացող անձի կողմից իրենում «թյուր Ես»-ից հրաժարմամբ և տեքստամշակու
թային ավանդությունից նոր, առավել կատարյալ ու առինքնող ինքնության ձեռքբեր
մամբ և արդեն որպես այդպիսին ինքնակայացմամբ223։
14. Իսկ ինչո՞ւ է ասվում, թե ավանդական հերմենևտիկայի ու նաև փիլ իսոփայա
կան հերմենևտիկայի կայացման ողջ ընթացքում կոնկրետ հայեցակարգերում իրա
կանացած` հերմենևտիկայի երկու այդ կողմնորոշումները սկզբունքորեն այլ են իս
կությանն ու հենց իմաստությանն ուղղորդվածությունից։ «Հեղ ինակի կողմից նկա
տառյալ իմաստի» կամ հենց «բուն ասվածի» իմաստի բացահայտումը, արդյոք, իս
կության բացահայտում չէ՞։ Անշուշտ, դա նույնպես իսկություն է, քանզ ի «տեքստում
բուն ասվածի» կամ դրա վերաբերյալ «հեղ ինակի կողմից նկատառվող մտքի» ստույգ
իմաստների` իրենց հնարավոր սխալներով հանդերձ, բացահայտումը ևս իսկության
բացահայտում է նշանակում, քանզ ի մեր իմացության մեջ ստույգ ներկա է դառնում
«բուն ասվածը» և-կամ «հեղ ինակային նկատառյալ իմաստը» և ուսումնասիրող ի կող
մից գիտեցյալ այդ իմաստը ստույգ համապատասխան է դրանց, որով և` հավաստի։
Այդ դեպքում ի՞նչ նկատի ունենք, երբ ասում ենք, թե` հերմենևտիկայի պատմական
ավանդությունում որպես ուրույն գիտակարգ կայացող «իսկության հերմենևտիկան»
սկզբունքորեն դիտավորություն և ըստ այդմ` կերպարանում ու կատարում ունի հաս
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
նության որպես «յուրացում» նորովի ըմբռնումը Պ. Ռիկյորի հերմենևտիկայում – Փիլիսոփայությունը
ար
դի աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր, գ. IV, «Լիմուշ», Եր., 2014, էջ 73-77. Քոչարյան Ռ., Պ.
Ռիկյորի հերմենևտիկայի հայեցակարգը` տեքստի հասկացումից դեպի ինքնահասկացում – Արդիա
կանության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ, միջազգային
գիտաժողով, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 23:
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կանալ ու մեկնորոշել բուն իսկությունը և իր խնդրակարգի այդկերպ ինքնահասկաց
մամբ` էապես տարբերվում է այլ երկու տեսակետներից։
Ամենայն մարդ սխալական է և իր ինքնությունում, կյանքում ու ստեղծագործությու
նում լիով ին կատարյալ չէ։ Եվ երբ հասկացման ու մեկնության նպատակ է սահման
վում ու իրագործվում «հեղ ինակ-անձի նկատառման» կամ հենց «բուն ասվածի» հաս
կացումը, ապա` հասկացման արդյունքում կրկնելի են նույն այդ սխալներն ու թյուր
հասկացումները։ Այդկերպ` մարդկության կյանքում ու մշակույթում հույժ առավելա
նում են այս կամ այն թյուրհասկացումների ընդգծված ազդեցությունների հետևորդ
ու նաև հենց թյուրհասկացումների հետագիծ ցուցանող անձանց ներաշխարհ, կեն
սակերպ ու նաև ստեղծագործություններ, քանզ ի նպատակի այդկերպ սահմանմամբ`
չի բացորոշվում որոնումի այն նշանակետն ու խոհընթացային ուղին, որոնցով
և որոշարկվող իրենց ընթացքով` հասկացումն ու մեկնորոշումը սկզբունքո
րեն հնարավորություն կունենային խուսափել թյուրհասկացումից։ Իրոք, իս
կությո՞ւն է, արդյոք, հայտում «բուն տեքստում ասվածը» և-կամ դրա վերաբերյալ «հե
ղինակային նկատառյալ իմաստը»։ Կարել ի է նաև ասել` իսկություն հայտող իմա՞ստ և
դրանում` իմաստությո՞ւն է, արդյոք, իրենում կամ իրենով նշում «բուն տեքստում աս
վածը» և-կամ «հեղ ինակային նկատառյալ իմաստը», թե՞ թյուր իմաստ և թյուրիմաս
տություն` մարդկային ինքնությանը, կյանքին ու մշակույթին ոչ-հոգեկեցույց ու ոչ-կե
նարար։ Եվ այն ամենը, որ «բուն տեքստում ասվածում» կամ «հեղ ինակային նկատա
ռյալ իմաստում բացահայտվում են որպես իսկություն կամ` ներկայանում են որպես
թե իսկություն հայտող իմաստներ, ունե՞ն, արդյոք, իրենցում նշանակալ իություն`
մարդկային ինքնությունը, կյանքն ու մշակույթը` առ ճշմարտություն ու բարին
ուղղորդելու և կատարելագործելու առու
մով։ Նկա
տի ունե
նա
լով այն, որ «բուն
տեքստում ասվածը» կամ «հեղ ինակային նկատառյալ իմաստը» կարող են և չներկա
յանալ որպես իրենցում և-կամ իրենցով բացահայտվող աստվածային ու մարդկային
իրողությունների իսկություն, գիտություն ու հենց ուրույն գիտակարգ ներկայացող
հերմենևտիկայի և որպես այդպիսին` «իսկության հերմենևտիկայի» համար սկզբուն
քորեն էական է նրա բուն կոչման ու ըստ այդմ` որպիսության, որում և` նրա ուսումնա
սիրության առարկայի ու կատարումի, հիմնորոշ ևս մի առանձնահատկության բացո
րոշությամբ ամրագրումը։
15. Ի տարբերություն վերոնշյալ երկու խնդիրներին նպատակաուղղված հերմենև
տիկայի տեսությունների, ինչպիսի՞ն է հերմենևտիկայի, որպես հենց գիտություն, բուն
իսկությանը նպատակամետ հայեցակարգը։ Ըստ իս, հասկացման դիտավորության,
կերպարանման ու կատարումի բուն խնդիրն, արդարև, սկզբունքորեն ու նաև ուղ
ղակիորեն այն չէ, թե ով է ասում, սակայն դրա հետ մեկտեղ` նաև այն չէ, թե ինչ է
ասվածը, քանզ ի հեղ ինակը և ուրեմն` նաև գրավոր կամ բանավոր ասվածը կարող
են լինել սխալական։ Ի տարբերություն հերմենևտիկայի նպատակային խնդրի հաս
կացման հարցում վերոբերյալ երկու հարացույցային կողմնորոշումների հետևորդ
կոնկրետ մեկնությունների կամ տեսությունների, «իսկության հերմենևտիկայի» կամ
«իմաստության հերմենևտիկայի» սկզբունքային նպատակը «բուն տեքստում ասվա
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ծը» կամ «հեղ ինակային նկատառյալ իմաստը» հասկանալն ու մեկնորոշել ը չէ։ Երկու
դեպքում էլ նրա համար հիմնորոշ ու սկզբունքային խնդրակարգը` դրանցում և-կամ
դրանցով ներկա իսկությունը հայտող իմաստը, որում և` իմաստության խոր
հուրդը բացահայտելն է։ Կարելի է ասել, որ հասկացման ու մեկնաբանության
անհրաժեշտ ու նախընտրելի խնդիրն է` ամենայն ասվածում ու նաև ասման
կերպում բացահայտել իմաստություն։ Մտքի այս բանաձևը կարել ի է ամրագրել
նաև առավելագույն իր ընդհանրացմամբ. հասկացման ու մեկնաբանության բուն
խնդիրն է` կյանքի ու մշակույթի ամենայն իրողություններում և կոնկրետո
րեն` նաև տեքստամշակույթում ասվածում ու ասման կերպում բացահայտել
իմաստություն։ Նախընտրելի է ու նաև պե՛տք է, որ այդպիսին լինի, ընդհանրա
պես, հերմենևտիկայի սկզբունքային դիտավորությունը` ինքնահասկանալ, կատա
րելագործվել ու առավելանալ հասկացողական ձգտման, բացության և հենց
անհրաժեշտ ու նախընտրելի կատարումի մեջ, որով և` այսուհետ հասկանալ
ոչ թե սոսկ այլ ընտրություն ու տեսակետ և հնարավոր իմաստ, այլ` այդ ամե
նում հասկանալ հենց իմաստություն։ Ընդմիջելով բուն հերմենևտիկայի ինքնա
հասկացման, կոչումի և ըստ այդմ` դիտավորության, ներկերպարանման ու կատա
րումի և այդկերպ` անհրաժեշտ ու նախըտրել ի գոյության ու իսկության վերաբերյալ
խորհրդածությունները, հասկացման նշանակետային խնդրի բանաձևի առնչությամբ
նկատենք, որ հենց այդպիսին էր Մովսես Խորենացու` հայոց կյանքի ողջ եղելումից
հասկացման արժանի և գրավոր հյուսման ենթակա պատմության ընտրությունը և
ըստ այդմ` պատմագիտական հայեցակարգի հիմնորոշ սկզբունքը` և՛ պատմության
որոնման, և՛ նախնյաց կյանքի, մշակույթի հետքերի հետազոտության ու գրավոր կամ
անգիր աղբյուրների քննության, և՛ բուն շարադրանքի։
Կարել ի է ամրագրել, որ հերմենևտիկան իր կոչմանը համապատասխան
և իր իսկությունն իրենում ունեցող, այսու և` իր իսկական ու նաև նախընտ
րելի գոյության մեջ կարող է հաստատվել, երբ իր որպես այդպիսին գոյու
թյան դիտավորությունը, կերպարանումն ու կատարումը ինքնահասկանա
որպես հասկացման ու մեկնաբանության անհրաժեշտ ու նախընտրելի կերպի
բացահայտում և ապա` ը
ստ այդմ իր կիրառությունում կա
յա
նա որ
պես ոչ
սոսկ այլ ընտրության, տեսակետի և հնարավոր իմաստի հասկացման ու մեկ
նության արվեստի տեսություն, այլ` այդ ամենում և-կամ ամենով իմանալի`
իմաստության հասկացման ու մեկնության տեսություն։ Այդկերպ հնարավոր է
դառնում նորով ի հասկանալ ու իմաստավորել հերմենևտիկայի կոչումն ու բուն իս
կությունը և այդկերպ` նախընտրել ի ու իսկական գոյությունը, որը ավանդական ու
առավելանշանակ` հենց միջնադարյան հերմենևտիկայի և ժամանակակից փի
լիսոփայական հերմենևտիկայի պոտենցիան, որում և` գիտական տեսության
իմպուլսը, իրենց կայացման լրումին բերող փիլիսոփայական հայեցակարգ ու
նաև մեթոդաբանություն է։
Պարզ է, որ հասկանալով իսկությունը հայտող ճշմարիտ իմաստը և նրանում`
իմաստության խորհուրդը, «իսկության հերմենևտիկան» կհասկանա նաև այդ երկու
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սում առկա թերություններն ու թյուրությունները, ուստի և` կհասկանա իսկությունն
ու անիսկությունը հայտող իմաստներ։ Ըստ ուղղակի դիտավորության` հասկանա
լով ասվածում ու ասման եղանակում մարդկային կարողությանը մատչել ի իմաստու
թյուն, դրա հետ մեկտեղ ու առընթեր, անուղղակի դիտավորությամբ` առ ի հասկա
ցում է մատչում նաև ասվածում ու ասման եղանակում ներկա անիմաստությունը ևս։
Հիրավ ի, սկզբունքային և ուղղակի դիտավորությամբ իմաստության հասկացմամբ,
կողմնակիորեն կամ անուղղակիորեն հասկացվում է նաև թերին ու թյուրը հեղ ինակի
նկատառման` «տեքստի հեղ ինակային իմաստավորման», ինչպես նաև հենց «տեքս
տում բուն ասվածի»։ Եվ պետք է ասել, որ իսկությունն ու անիսկությունը հայտող այդ
իմաստներում հասկացվում է իմաստության ու անիմաստության միախառն, միահյուս
ամբողջություն ներկայացնող այդ երկուսի` «բուն տեքստում ասվածի» ու «հեղ ինա
կային նկատառյալ իմաստի» որպիսությունը ևս, սակայն արդեն սխալ ի ազդեցության
մեջ չընկնելու, չկրկնելու ու հավելումով հանդերձ չշարունակելու հնարավորությունն
իրենում ունենալով ու ինքնահասկանալով։ Այսպիսով, ուղղակիորեն ու անուղղա
կիորեն հասկացվում է և՛ ամբողջական ասվածը` մասամբ իրենում պարունակյալ
իմաստությամբ ու այլ ևս մասամբ իրենում պարունակյալ անիմաստությամբ հան
դերձ, և՛ ով է ասողը` հեղ ինակի անձի անհատականության առանձնահատկությու
նը, որ և էականորեն նշանակալ ի չափով բնորոշել ի է ասվածով ու ասման կերպով։
Ինչպես և ասվեց, անշուշտ, արդեն իսկություն է ներկայանում նաև հենց «բուն աս
վածի» կամ «հեղ ինակային իմաստավորման» բացահայտումը, սակայն, «իսկության
հերմենևտիկան» իր խնդրի կատարումը սպառված չի դիտում` ճշտորոշելով, թե բուն
ասվածին կամ հեղ ինակային նկատառյալ իմաստին որչափ է համապատասխան իր
կողմից հասկացվող ու մեկնորոշվող իմաստը, այլ` իր խնդրակարգում նկատի ունի
նաև սկզբունքային այն հարցադրումը, թե` քննության առնվող «իրողության»,
«գործի էության», «խնդրո բանի» իսկությունը որչափ ստույգ և որչափ ան
ստույգ գիտի` հասկանում ու մեկնորոշում է հենց ինքը` «բուն ասվածը» կամ
«հեղինակային նկատառյալ իմաստը»։ «Իսկության հերմենևտիկան» կոնկրե
տորեն ուսումնասիրելով «ասվածը» կամ «հեղ ինակի կողմից նկատառյալ իմաստը»
և հասու լինելով այդ իմաստով ի հայտ եկող «գործի էության» կամ «խնդրո բանի»
իսկությանը, կանգ չի առնում, այլ` սկզբունքային իր դիտավորությամբ հետամուտ
է նույն այդ «գործի բուն էության» կամ «խնդրո բանի» պոտենցիայի ու նաև
իրագործվածության, անհրաժեշտ ու նաև նախընտրելի, մշտապես ու առա
վելաքայլ ի լրումն կատարելության տանող հենց խորքային իսկության բա
ցահայտմանը, որի համար և ձգտում էր հասկանալ ու մեկնորոշել «բուն հասկաց
ման ու մեկնաբանության անհրաժեշտ ու նախընտրել ի կերպը», որի կիրառությամբ
իսկ` աստվածային ու մարդկային իրողությունների վերաբերյալ մարդկության կողմից
նախկինում արդեն որևէ չափ ու կերպ իմացյալը` «տեքստով բուն ասվածը» կամ դրա
«հեղ ինակային նկատառյալ իմաստը»։ «Իսկության հերմենևտիկան» իր հիմնորոշ ու
սկզբունքային այս կոչմամբ ու դիտավորությամբ առաջնորդվելով, հիրավ ի, իր այդ
նպատակայնությամբ ուղղորդյալ` իրագործում է «բուն հասկացման ու մեկնաբանու
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թյան իսկության բացորոշում» (տեսականը), որի կիրառությամբ և` տեքստով «բուն
ասվածի» կամ «հեղ ինակային նկատառյալ իմաստի» քննական հասկացում ու մեկ
նորոշում (գործնականը) և, անշուշտ, ուսումնասիրում է նաև ամենայն հնարավոր
իսկություն, որ և ի հայտ է գալիս տվյալ «գործի էության» կամ «խնդրո բանի»
վերաբերյալ տեքստով բուն ասված մտքից կամ հեղինակային նկատառյալ
իմաստից։ Եվ այդ հնարավոր է դառնում, քանզ ի հասկանալով, թե` «ով է ասում» և
թե` «ինչ է տեքստում ասվածը», հասկացման բուն կոչումն ու էությունը, այսու և`
դիտավորությունը, ըստ այդմ` կերպարանումն ու կատարումը, բուն ասվածում
աստվածային ու մարդկային իրողությունների իսկությունը հայտող իմաստի
և այդ իմաստում` հենց իմաստության հասկացումն է։
16. Ֆր. Շլայերմախերի` «ունիվերսալ հերմենևտիկայի» և Վ. Դիլթայի` հերմենև
տիկան որպես «ոգու մասին գիտությունների» մեթոդաբանություն առաջադրող ու
հիմնավորող հայեցակարգերով իր նախապատրաստական փուլն է ունեցել, ապա` Մ.
Հայդեգերի «հիմնարար գոյաբանությամբ»` հերմենևտիկայի նոր հայեցակարգ էաց
նող իր նշանակալ իության չափով կերպացյալ որպես «հերմենևտիկական ֆենոմենո
լոգիա (բներևութաբանություն)», Հ.-Գ. Գադամերի ու Պ. Ռիկյորի` փիլ իսոփայական
հերմենևտիկայի ամբողջական հայեցակարգ ներկայացնող երկերով ու հոդվածնե
րով արդեն նույնիսկ սկզբունքային մշակվածությամբ` իր կայացման փուլն է մուտք
գործել «իսկության հերմենևտիկան»։ Ըստ իս, «իսկության հերմենևտիկան» այժմ
հնարավորություն ունի նաև ինքնագիտակցել ու նույնորոշվել որպես այդպի
սին, այսինքն` իսկության բացորոշման դիտավորությունը, կերպարանումն ու
կատարումն ունեցող հերմենևտիկայի հայեցակարգ, ուստի և` ոչ սոսկ որպես
հասկացման արվեստ կամ մեկնարվեստի տեսություն, այլ` որպես գիտություն
կամ գիտակարգ։ Հերմենևտիկայի` «իսկության բացորոշմանը կոչվածության ու կա
տարումի հայեցակարգային կարգավ իճակով կայացած այս գիտել իքը Դավ իթ Ան
հաղթը կարտահայտեր «մակացութիւն» հասկացությամբ և ուրեմն` հետևելով նրան ու
նաև Մ. Հայդեգերին, Հ.-Գ. Գադամերին ու Պ. Ռիկյորին, հնարավորություն ունենք հեր
մենևտիկայի այս կարգավ իճակում կայացումը հասկանալ որպես հենց փիլիսոփա
յություն։ «Իսկության հերմենևտիկան» աստվածային ու մարդկային իրողությունների
բովանդակ տիրույթը և մարդկային իրողություններում` ողջ մշակույթը, որում նախ
ընտրել իորեն հենց տեքստային մշակույթը, և այդ ամենում` «իսկության և հասկաց
ման, ապա նաև մեկնաբանության փոխհարաբերակցությունը» ինքնահասկանում է
որպես իր ուսումնասիրության առարկայական տիրույթ։ Իսկ այդ փոխհարաբերակ
ցությունում հասկացման ու մեկնության մեջ իսկության գոյության ու հենց ներկայու
թյան, որ և կնշանակի` իսկության կայացման ու ներկայության մեջ հաստատման, բա
ցորոշումը «իսկության «հերմենևտիկան» ինքնահասկանում է որպես իր կատարում։
Կարել ի է հստակ ամրագրել, որ «իսկության հերմենևտիկայի» բուն կոչումն
ու իսկությունը հասկացման ու մեկնաբանության անհրաժեշտ ու նախընտրե
լի կերպի և ըստ այդմ` բանավոր կամ գրավոր ասվածի իսկությունը հայտող
իմաստի, որում և` հենց իմաստության տեսություն լինելն է։
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Իսկ կոնկրետորեն` «իմաստության հերմենևտիկան» հասկացման ու մեկնա
բանության անհրաժեշտ ու նախընտրելի կերպի իմաստության, որով և` բա
նավոր կամ գրավոր ասվածում պահյալ և հենց ասվածով` ուղղաբանությամբ
կամ այլաբանությամբ հայտնյալ իմաստության հասկացման ու մեկնաբանու
թյան տեսություն կամ հայեցակարգ է։
Ի մի բերելով վերոասացյալ ը, ըստ իս, կարել ի է ամրագրել, որ ընդհանրապես`
հերմենևտիկայի և հատկապես` «իսկության հերմենևտիկայի» ու այդ հենքով
ներկատարելագործյալ «իմաստության հերմենևտիկայի» իդեայի ու հայեցա
կարգի բուն կոչումը, դիտավորությունն ու կատարումն է` բացորոշել հասկաց
ման ու մեկնաբանության անհրաժեշտ ու նախընտրելի կերպի և ըստ այդմ`
ամե
նայն գոյի ու հենց մշա
կույ
թի իս
կու
թյու
նը հայ
տող իմաս
տը, որում և`
իմաստության խորհուրդը։
Այսկերպ բացորոշելով, ընդհանրապես, հերմենևտիկայի` հասկացման ու մեկնա
բանության հայեցակարգի բուն կոչումն ու իսկությունը, հնարավորություն է ընձեռնվում
նկատել, որ ավանդական ու նաև փիլիսոփայական հերմենևտիկայի կայացման ողջ
իրական ընթացքը և պատմական եղելումը, ըստ էության, նրա որպես «իսկության հեր
մենևտիկա» և «իմաստության հերմենևտիկա» ինքնահասկացմանն ու ինքնակայաց
մանը նախապատրաստություն էր։
Ասվեց, որ ըստ մասնագիտական գրականությունում ընդունված տեսակետի, հեր
մենևտիկան որպես ուրույն գիտակարգ է ներկայանում Ֆր. Շլայերմախերի «ունիվեր
սալ հերմենևտիկայում», քանզ ի նրա հայեցակարգն իրենում ունի, որպես գիտություն
կայացման համար անհրաժեշտ, իր ուսումնասիրության ու կիրառության զանազան
ոլորտների` աստվածաբանական, փիլ իսոփայական, բանասիրական, պատմական,
իրավաբանական, ... նկատմամբ համընդհանուր առարկայական տիրույթ` հաս
կացման ողջ խնդրակարգը, սկզբունքները, օրինաչափությունները, որոնք
սկզբունքորեն բնորոշ են մարդկային մտքին և ուրեմն` համընդհանուր են նրա մտքին
առնչվող բոլոր բնագավառներում։ Զարմանալ ի է, սակայն, ըստ իս, առավել հստա
կությամբ հերմենևտիկան կայացել է որպես «իսկության հերմենևտիկա» և ուրեմն`
ճշմարտորեն որպես գիտություն` ոչ թե Ֆր. Շլայերմախերի հայեցակարգում, այլ` միջ
նադարում և փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի ժամանակակից ավանդույթում` Հ.-Գ.
Գադամերի ու Պ. Ռիկյորի հերմենևտիկայի հայեցակարգերում։ Ինչպես և նախորդ
ենթավերնագրում տողատակային հղումի մեջ ասվեց, «իսկության հերմենևտիկա»
բառեզրը ստեղծել և առաջին անգամ գործածել եմ իմ ատենախոսությունում` «Իս
կության գոյության պրոբլեմը Հ.-Գ. Գադամերի փիլ իսոփայական հերմենևտիկայում»
(2000թ.), որը և որպես մենագրություն հրատարակվել է «Հանս-Գեորգ Գադամերի
փիլ իսոփայական հերմենևտիկան» խորագրով, և այնտեղ ուսումնասիրության ար
դյունքում այդ հասկացությամբ բնորոշվել է Գադամերի հերմենևտիկայի հայեցակար
գը224։ Հետագայում իմ մեկ այլ` դեռևս անտիպ «Բաց հերմենևտիկայի կայացումը» մե
224

Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, «ԳԱԹ», Եր.,
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նագրությունում այդ հասկացությունը գործածվել է նաև Պ. Ռիկյորի հերմենևտիկայի
հայեցակարգի նկատմամբ, որը փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի հասկացութային
կառույցի էականորեն նշանակալ ի ներքին փոփոխություններով հանդերձ` իրագործ
վել է որպես Հ.-Գ. Գադամերի «գոյութենական» ու Վ. Դիլթայի «էպիստեմոլոգիա
կան» հայեցակարգերի միահյուսություն225, այսկերպ, ի տարբերություն փիլ իսոփա
յական հերմենևտիկայի նախորդ ուսմունքների, արդեն իր ամբողջական տեսությամբ
կայանալով որպես «բաց հերմենևտիկա» և հենց «իսկության հերմենևտիկայի» առա
վել կատարելագործված ու նախընտրել ի հայեցակարգ։ Հիրավ ի, նրա «տեքստի ֆե
նոմենոլոգիական հերմենևտիկայի» հայեցակարգում իրագործվում է «բացություն»,
որը և հաղոդակցականություն ու ընկալունակություն է հաղորդում նրան աստվածա
շնչյան էկզեգետիկայի և, ընդհանրապես, գիտամեկնությունը (էկզեգետիկան) որպես
մեթոդ ունեցող ու նաև հենց փիլ իսոփայական նշանակալ իություն ունեցող գիտակար
գերի` սեմիոլոգիայի, կառուցվածքաբանության, հոգեվերլուծության և դրա հետ մեկ
տեղ` նաև փիլ իսոփայական ուղղությունների` «ֆենոմենոլոգիայի» (Է. Հուսեռլ), «գա
ղափարախոսության քննադատության» (Յու. Հաբերմաս), «վերլուծական փիլ իսոփա
յության» (Լ. Վիտգենշտայն) նկատմամբ226։
Սակայն, հարկ է նաև նշել, որ «իսկության հերմենևտիկան» Հ.-Գ. Գադամերի ու
Պ. Ռիկյորի հայեցակարգերում իր սկզբունքային հիմնադրությամբ հանդերձ` ներկա
է ոչ հենց այդկերպ իր անվանմամբ։ Կարելի է նաև ասել, որ նրանց ուսմունքներում
«իսկության հերմենևտիկան» ներկա է իր բովանդակության և հենց իմպլ իկացիա
ների ոչ լիով ին բավարար ու հետևողականորեն մշակված բացորոշությամբ, առավել
ևս` ոչ ամենևին և ոչ էլ հստակամտորեն որպես նաև «իմաստության հերմենևտիկա»
իր ներկատարելագործյալ վերակատարումով։ Եվ երբ «իսկության հերմենևտիկայի»
իդեայի դիտավորությամբ արդեն նաև հետընթաց խորհրդածող վերաքննության է
առնվում հերմենևտիկայի նախապատմությունն ու Դանհաուերից սկզբնավորվող
պատմությունը, ապա` անհրաժեշտություն է նկատվում նախ վերանայել նրա պատ
մական կայացման փուլերի այդկերպ բաժանումը և այդ իդեայի տեսանկյունից նորո
վի վերահասկանալ ու վերամեկնորոշել հերմենևտիկայի ձեռքբերումների ողջ պատ
մությունը, քանզ ի «իսկության հերմենևտիկայի» որոշակիորեն կայացման հիմքեր,
պոտենցիա և իրագործվածության որևոր կերպեր ու չափեր են նկատվում և՛ անտիկ
շրջանում, և՛ միջնադարում, և՛ հետագայում։

2006, էջ 211, 217, 220:
Այս մասին տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Բանախոսության և տեքստի առանձ
նահատ
կությունները
Պ. Ռիկյորի «տեքստի ֆենոմենոլոգիական հերմենևտիկայի» հայեցակարգում – Փիլիսոփայությունը
արդի աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր, «Եվրոպրինտ», Եր., 2013, էջ 193. Քոչարյան Ռ., Պ. Ռիկյորի
հերմենևտիկայի հայեցակարգը` տեքստի հասկացումից դեպի ինքնահասկացում – Արդիականության
մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ, միջազգային գիտաժողով,
ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 23:
225

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 ամենի հետ մեկտեղ հարկ է նաև ամրագրել, որ ավանդական և ապա` փիլի
սոփայական հերմենևտիկայի բոլոր այդ հայեցակարգերում և կոնկրետորեն` սույն
մենագրության մեջ սկզբունքորեն կիրառվող` միջնադարյան քրիստոնյա սուրբ հայ
րերի և Հ-Գ. Գադամերի ու Պ. Ռիկյորի հերմենևտիկայի հայեցակարգերում կա պո
տենցիա, մտքի ինտենցիա, ապագային հղված մտքի իմպուլս և էական չափով նաև
իրագործվածություն` հերմենևտիկայի պատմական գոյության մեջ ամրագրելու և շա
րունակաբար կատարելագործվող ընթացքի հնարավորության, անհրաժեշտության
ու նախընտրելության մեջ ևս տեսնելու ու բացորոշելու «իսկության հերմենևտիկայի»
ներկայությունն ու հեռանկարը։ «Իսկության հերմենևտիկայի»` դասական և ապա`
նաև փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի ավանդույթներում սկզբունքային կայացման
նախադրյալները և հիմնադրությունը, ըստ էության, շատ լավ նախապատրաս
տություն են` հերմենևտիկայի բովանդակ խնդրակարգի ու գոյության` անհրաժեշտ
ու նաև առավելաչափ նախընտրել ի դիտավորության, կերպարանման ու կատարումի,
կատարելագործվող ներկայություն ու հեռանկար բացորոշելու համար։ Այդ նախա
դրյալները և Գադամերի ու Ռիկյորի կողմից արդեն նաև հիմնադրությունը սկզբուն
քային ու էական նախապատրաստություն են` այժմ արդեն ուղղակիորեն իր այդ
կերպ անվանմամբ, բուն կոչմամբ և ըստ այդմ` բովանդակությամբ որպես
«իսկության հերմենևտիկայի» ուրույն գիտակարգ ու հենց «իմաստության
հերմենևտիկա» նրա կատարելագործված ինքնահասկացման ու գործառնու
թյան և, այդպիսով, տեսական ու գործնական երկմիասնությամբ կայացման
համար։
17. «Իմաստության հերմենևտիկան» հիմնարար և ունիվերսալ մեթոդաբանա
կան հայեցակարգ է մշակութաբանական և հենց տեքստամշակութային ամենայն
ուսումնասիրությունների, պատմագիտության ու ամենայն գիտությունների, փիլ ի
սոփայության ու փիլ իսոփայության պատմության համար։ Ինչպես և կանխանշվեց
ներածությունում, նրանում առաջադրվող հարցադրությամբ` գիտական խորհրդա
ծությունների ոլորտ վերստին մուտք է գործում հետաքրքիր խնդրակարգ` ուսումնա
սիրել բուն գիտության և հենց իմաստության ներքին կապը և գիտական գիտել իքում
բացորոշ ներկայացնել իմաստության խորհուրդներ։ Եվ հարկ է ամրագրել, որ մարդ
կային մտքի կոչումն է` ուսումնասիրելով բնույթով զանազան իրողություն
ներ` հասու լինել իսկություն հայտող իմաստության, իր այդ փորձառության,
որում և` հասկացման ու մեկնորոշման, ստուգությամբ ու ընդհանրականու
թյամբ կայացնելով ամենայն բանական ու պիտանի արվեստ և գիտություն։
Ամենայն գիտություն ունի և պե՛տք է ունենա, որպես իր գոյության համար հիմնորոշ
և ունիվերսալ մեթոդաբանական սկզբունք, իսկության ու իմաստության հասկացման
ու մեկնորոշման խնդիրը։
Ընդհանրապես, գիտության էական ու հիմնարար խնդիրն է` հասկանալ և մեկ
նողաբար բացորոշել մարդկային հասկացման կարողությանը մատչել ի իմաստությու
նը` ճշմարտությունը (տեսականը) և բարին (գործնականը)։ Եվ բուն գիտությունը`
իսկական ու կատարյալ, որին և հարկ է ձգտեր ու ներքուստ կայացյալ ու կեր
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պացյալ` աճեր ոչ միայն բոլոր` նախկին ու նաև մեր այժմյան, այլև ամենայն`
եղելական ու այլ ևս հնարավոր ժամանակների գիտությունը, ամենայն ճշմար
տությունն (տեսականը) ու բարին (գործնականը) իրենում բովանդակող իմաս
տությա՛ն գիտությունն է` ըստ մարդկային կարողության։ Քանզ ի իր իսկությունն
իրենում ունեցող և ուրեմն` իսկական ու կատարելության ձգտող գիտությունը հենց
իմաստության գիտություն է։ Իսկ եթե գիտությունն ու մասնավորապես` պատ
մական գիտությունը հետամուտ չէ իմաստության ու հենց իմաստության գի
տություն չէ, ապա` չգիտի և որևէ ինչ ու չգիտի իսկություն և այն ամենը, ինչը
կարծում ու հավակնում է, թե` գիտի, սխալ գիտի` չգիտի այնպես, ինչպես պի
տո էր գիտենալ։ Գիտությունն այնժամ, այնկերպ ու այնչափ է ճշմարտությամբ գի
տություն, երբ ինքնահասկանում ու կայանում է որպես աստվածային ու մարդկային
իրողությունների և-կամ ամենայն գոյի գոյության որևէ մասնավոր ոլորտի իսկությու
նը հայտող իմաստի, որում և` իմաստության գիտություն։
18. Հարկ է սկզբունքորեն ամրագրել, որ իսկությունը հայտող իմաստի, որում
և` «պահյալ» իմաստության խորհուրդի հերմենևտիկական հարցադրումն ու
բովանդակ խնդրակարգը հիմնադրում, ադեկվատորեն կայացման ու կատա
րումի է ուղղորդում մարդկային միտքը` ամենայն գիտություն ու բանական
արվեստ և հենց պատմությունը որպես գիտություն։ Արդարև, ամենայն գիտու
թյուն սկսվում է գոյի գոյության հասկացման խնդրից և կատարումի է գալ իս այդ հաս
կացման ձեռքբերմամբ։
Ամենայն բովանդակային` ոչ զուտ ձևական գիտություն և այդ թվում նաև պատմությունը
սկսվում է ամենայն գոյի` աշխարհի, որում և` մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի,
ժամանակի մեջ եղելության հասկացման խնդրից և կատարումի գալ իս այդ հասկացման ձեռք
բերմամբ ու մեկնողաբար բացորոշմամբ։ Բանասիրությունը և կոնկրետորեն` լեզվաբանությու
նը սկիզբ է առնում հետևյալ խնդրից` հասկանալ բանավոր և գրավոր լեզվով ասվածը և
ունենալով այդ խնդիրը որպես իր գոյության սկզբնավորում, նախ` սկսում է ուսումնասիրել լե
զուն` միջոցը, հասկանալու համար դրա միջոցով ասվածը, որով և հասանելու իր կատարումին։
Սոցիոլոգիան սկզբնավորվում է այն հարցադ րությամբ, թե` ինչպես հասկանալ մշակութո
րեն կամ սոցիալականորեն նշանակալի իրողությունները, և ապա` այդ հարցադ րությամբ
որոնվող իսկությունը հասկանալու համար ադեկվատորեն կերպարանվելով որպես գիտահե
տազոտություն կամ հենց գիտակարգ և այդկերպ` իսկության հասկացման հարցադ րությանն
ու որոնումին ադեկվատ միջոց, և ապա` իր բուն կատարումին է հասանում այդ հարցին որպես
պատասխան` իսկությունը հայտող իմաստը, որում և` իմաստության խորհուրդ ը հասկանալով ու
մեկնողաբար բացահայտելով և իրենում այդ իմաստությունն ունենալով։ Իսկ ձևական գիտու
թյունների ու հենց մաթեմատիկայի առնչությամբ կարել ի է նշել, որ նրանք ևս, ուսումնասիրելով
ժամանակային ու տեսանել ի և-կամ անժամանակային ու անտեսանել ի գոյի գոյության առանձ
նահատկություններ, սկսվում են ամենայն գոյի գոյության` ինչպես ժամանակայինի և հենց
եղելականի ու այսկերպ` քանակավոր ու ձևավոր բոլորության, այնպես էլ` անժամանա
կայինի և հենց գոյողության հնարավորի ու այսկերպ` անքանակ ամենայնի, առանձնա
հատկությունների հասկացման խնդրից և կատարումի գալ իս այդ հասկացման ձեռքբերմամբ ու
մեկնողաբար բացորոշմամբ։
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Իսկություն հայտող իմաստության նախակոչվածություն, ըստ աստվածային
նախախնամության, և իմացյալ կոչում, ըստ մարդկային հասկացողական կարողու
թյան, ամենայն գիտությունների հետ համատեղ ունի նաև պատմությունը։ Պատմու
թյունը խնդիր ունի հասկանալու նշանակալի եղելության իսկությունը, ուստի և`
սկզբնավորվելով այդ հարցադրմամբ, դրան ադեկվատությամբ ինքնակազմակերպ
վում է որպես պատմահետազոտություն ու պատմագիտություն` դառնալու համար
եղելության իսկությունը հասկանալու հարցադրությանը համապատասխան միջոց
ու տեխնիկա, ապագա իր արդյունքում որպես իր կատարում ունենալով այդ հարցի
պատասխանին հասանել ը։ Ի մի բերելով վերոասացյալն ու եզրակացնելով` կարել ի
է ասել, որ հերմենևտիկան և հենց «իսկության կամ իմաստության հերմենև
տիկան» պատմության և ընդհանրապես` ամենայն գիտության, փիլիսոփայու
թան ու փիլիսոփայության պատմության հետ իր ներքին փոխհարաբերակցու
թյունում հիմնադրում, կայացնում ու կատարումի պսակին է հասցնում դրանց
որպես այդպիսին գոյությունը և ուրեմն` անհրաժեշտ ու նախընտրելի գոյու
թյան բուն իմաստն ու իմաստությունը։

ԳԼՈՒԽ 2

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻԴԵԱՆ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ
ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳՈՒՄ
1. Մովսես Խորենացին և պատմության խնդրակարգը
«Խորենացւոյն ջանքն էր ճշմարիտ պատ
մութիւն գրել, վասնզի բուն պատմության հո
գին ալ ճշմարտութիւնն է»:
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«Պատմության մարմինը մարդկային ինք
նության, կյանքի ու մշակույթի եղելումի պա
տումն ու գիրն է,իսկ պատ
մու
թյան հո
գին`
իմաստությունը»:
«Գիտությունն այնժամ, այնկերպ ու այն
չափ է ճշմարտությամբ գիտություն, երբ ինք
նահասկանում ու կայանում է որպես աստվա
ծային ու մարդկային իրողությունների և-կամ
ամենայն գոյի գոյության որևէ մասնավոր
ոլորտի իսկությունը հայտող իմաստի, որում և`
իմաստության գիտություն»:
Ռ. Ք.

1.	Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկը հետազոտվել է զանազան
առումներով և բանասիրական, պատմագիտական, աղբյուրագիտական բնույթի հե
տազոտություններում առավելաչափ քննության են առնվել պատմվող փաստական
նյութին առնչվող խնդիրները: Հետազոտվել են պատմական աղբյուրներն ու հնա
րավոր ազդեցությունները, միջլեզվային` բառա- և-կամ լեզվա-կառուցվածքային
փոխառնչությունները, այդկերպ ու այդչափ նաև իմաստային փոխներթափանցումնե
րը, պատմագիտական հայեցակարգի ժամանակագրական համակարգը, պատմու
թյան բովանդակությունը հայտնաբերելու «տեխնիկան» և, այնուամենայնիվ, ոչ բո
վանդակ «իսկը» այն էականի, որ կարող է վերաբերել «պատմության էվրիստիկային»,
այսինքն` ըստ Գ. Շպետի` «պատմական ճշմարտությանը տանող ուղիներին»228: Իսկ
քննության առնել երկում պատմվող զուտ փաստական նյութը, կնշանակի` ուսումնասի
րել սոսկ «պատմության մարմինը»: Կարել ի է նույնիսկ ամրագրել, որ մասնագիտա
կան գրականությունում առավելաչափ հետազոտվել են «պատմության մարմնի» բա
ղադրատարրերը:

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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Աշխարհի, որում և` կյանքի, իրադարձությունների ու գործերի` «նյութեղեն-իմաս
տային» կամ «մարմնեղեն– ոգեղեն» միացյալ-ամբողջական բնության գոյությունը
որպես այդպիսին նույնորոշվել (իդենտիֆիկացվել) է նրա առավելապես նյութեղեն
և-կամ մարմնեղեն բաղադրատարրի հետ, և իրադարձության իսկությունը պատմել ը
հանգեցվել է նրա երկմիասնական կազմության սոսկ նյութեղեն և-կամ մարմնե
ղեն բաղադրատարրը մտառող ու հենց դրան «նույնացող» իմաստի պատմու
մին: Թերևս ոչ միշտ, բայց և առավելապես, «եղելությունների իսկություն» ասելով,
որպես այդպիսին գիտակցորեն հասկացվում էր հիմնականում ուղղակի ու բառացի
և-կամ այլաբանական այն իմաստները, որոնցում մտառված է եղելության արտաքին
փաստական կերպը: Եվ այդ կնշանակի, որ եղելության արտաքին փաստական կեր
պի հետ ուղղակի իմաստի նույնական լինելու բնույթից գայթակղվելով և հասկացման
ձգտող մտքի որոնումի մեջ, կարծես, այլևս մտով ի «կուրանալով», մոռացվում էր, որ
սկզբունքորեն հասկացվում և որպես տեքստ ու կոնկրետորեն` հենց պատմա
կան տեքստ` արձանագրվում են ոչ թե իրադարձությունները` անցողիկ իրենց
բնությամբ, այլ` դեպքերի նշանակությունները և-կամ իմաստները229: Քանզ ի
այն, ինչ ձգտում ենք հասկանալ, ոչ թե իր բնույթով անցող իկ իրադարձությունը կամ
պատահարն է որպես այդպիսին, այլ` նշանակությունը, որը մնայուն է230:
Կարել ի է ասել, որ իր բնույթով «նուրբ» այս ճշմարտությանն անհաղորդ մտքի տե
սողությամբ և հետազոտական որոնումի իրագործմամբ` պատմագիտությունն ու բա
նասիրությունը իրենց կոչումից ու իսկությունից այլակերպվելով, առավել հաճախ ներ
կայում են իրենց անիսկական գոյությամբ, որի պատճառով և` պատմությունն ընդ
հուպ մինչև այժմ առավելապես հասկացվում է որպես «դեպքերի պատմություն»,
այլ ոչ` «իմաստների պատմություն» (Մովսես Խորենացի, Պ. Ռիկյոր և այլն), իսկ
բանասիրությունը հասկացվում է որպես «լեզվագործունեության իրողություննե
րի կամ փաստերի բանասիրություն», այլ ոչ` «լեզվագործունեության իմաստ
ների բանասիրություն»: Պատմությունը, բանասիրությունը ու նաև այլ գիտություն
ներ, անշուշտ, ոչ իրենց պոտենցիայով, այլ` իրենց այդկերպ իրագործման պարագա
յում, այսինքն` իրենց իսկությունից ունայնացյալ և ուրեմն` անիսկական գոյությունում,
չեն ներկայանում ու հասկացվում որպես այդ ամենի (պատմության դեպքում` ինք
նին իրադարձությունների ու գործերի, բանասիրության դեպքում` ինքնին լեզվական
իրողությունների, սոցիոլոգիայի դեպքում` ինքնին սոցիալական և-կամ սոցիալակա
նորեն նշանակալ ի իրողությունների, մշակութաբանության դեպքում ինքնին մշակու
թային և-կամ մշակութորեն նշանակալ ի իրողությունների,…) բուն նշանակության
կամ իմաստի բացահայտմանը, ըստ մարդկային կարողության, ձգտող, որո
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
առանձնահատկությունները Պ. Ռիկյորի «տեքստի ֆենոմենոլոգիական հերմենևտիկայի» հայեցակար
գում – Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր, Եվրոպրինտ, Եր., 2013, էջ 196:
229

Տե՛ս Ricoeur P., The hermeneutical function of distanciation – Hermeneutics and the human Sciences,
Cambridge, 1982, p. 134:
230
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նող ու հասու գիտություններ: Առավել ճշգրտելով ու բացորոշելով` կարել ի է ասել,
որ պատմությունը, բանասիրությունը, սոցիոլոգիան, մշակութաբանությունը… իրենց
անիսկական գոյության պարագայում չեն ներկայանում որպես այդ ամենում և-կամ
ամենով պահյալ ու հաղորդյալ, բազմաբովանդակ ու մեկ-միասնական իսկու
թյուն հայտող իմաստների, իսկ այդ իմաստներում` հենց իմաստության, ըստ
մարդկային կարողության, ձգտող, որոնող ու հասու գիտություններ:
2. Կարելի է և հենց հարկ է նկատել, որ բանասիրական, պատմական և աղբյու
րագիտական հետազոտությունները, որոնցում քննության են առնվել ու առավելաչափ
հետազոտվել Մովսես Խորենացու երկում պատմվող փաստական նյութի, «պատմու
թյան մարմնի» բաղադրատարրերը, զուտ միջոց և սոսկ նախապատրաստություն
ներ են տեքստում և-կամ տեքստով ասման բերված բուն իմաստի ու հենց իմաս
տության հասկացման ու մեկնության հիմնային ու առանցքային դիտավորությունը
կատարումի բերելու համար: Ինչպես և ակնարկվեց նախորդ գլխում, պատմությունն
ուսումնասիրելով մարդկային ինքնությունը, կյանքն ու մշակույթը, ըստ էության, հաս
կանում ու մեկնորոշում է այդ ամենի հոգե-մարմնավոր կամ իմաստա-նյութեղեն
երկմիասնական գոյության իսկությունը հայտող իմաստն ու խորհուրդը: Արդարև,
մարդկային ինքնությունն ու կյանքը իրենցում ներհայտում են հոգե-մարմ
նավոր երկմիասնական գոյություն, իսկ բովանդակ մշակույթը, որում և` գրա
մշակույթը, նյութեղենում կերպացյալ իմաստ է` հոգևորության ներկայություն
աշխարհում, այդկերպ` իր գոյությունում հատկորոշվելով իմաստա-նյութեղեն
երկմիասնությամբ: Եվ աստ զուտ նյութեղենին, մարմնականին ու փաստական
բաղադրիչին առնչվող ի որոնման, ատրիբուցիայի ու հաստատագրման նկատմամբ
հնագիտական, արվեստաբանական, լեզվամշակութային կամ բանասիրական (լեզ
վաբանական, լեկսիկական, ոճական…), աղբյուրագիտական և պատմագիտական
հետազոտությունները, ըստ էության, նախապատրաստություններ են մշակույթում
կերպացյալ իմաստի հասկացման ու մեկնության, որով և` մարդկային ինքնությունն
ու կյանքը հնարավորություն է ունենում իմաստությամբ ներկրթության և հոգեկեցույց
ու կենարար իր գոյության: Բոլոր այդ բնույթի հետազոտությունները չեն կարող լինել
ինքնանպատակ, և իրենց գոյության իմաստն ու արժեքն ունենալ հենց միայն իրեն
ցում: Արդ` չլինելով ամենևին ինքնանպատակ ու իրենց որպես թե ուրույն գոյությամբ`
արդեն իսկ ինքնին արժեք, դրանք մշակույթում կերպացյալ իմաստի և իմաստության
հասկացմանն ու մեկնաբանությանը նախորդող ու նախապատրաստող կարգըն
թացներ (պրոցեդուրաներ) են և հենց այդ նախապատրաստության համար
իսկ առաջացել ու իրենց կատարումն ունեն:
3. Ամենայն պատմություն լեզվամշակութային իրողություն է, կարելի է
նաև ասել` բանավոր ու գրավոր տեքստամշակութային ավանդություն: Իսկ
լեզվամշակութային ամենայն արտահայտությանը, բանավոր կամ գրավոր տեքստա
մշակութային ավանդությանն ուղղված սկզբունքային` առաջնային ու վերջնային
հարցադրումը, որով հիմնացյալ ու պայմանավորված` առաջանում են այլ ևս հար
ցեր, հետևյալն է` ի՞նչ է բուն ասվածը: Սկզբունքային այդ հարցադրման մեկ այլ`
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առավել խոր ու ճշգրիտ բանաձև է հետևյալը` ի՞նչ իսկություն(ներ) է(են) մարդկային
ինքնության հասկացման սիրուն, ջանքին ու խորքին մատչել ի դառնում տեքստա
մշակութային ավանդությամբ ասվածում և-կամ ասվածով: Տվյալ տեքստում և-կամ
տեքստով բուն ասվածում, ինչպես նաև ասման կերպում և-կամ ասման հենց
այդ կերպով իսկություն հայտող ի՞նչ հնարավոր իմաստ, որում հենց իմաստություն
է ներկայանում ու բացահայտել ի դառնում մարդկային հասկացման ու մեկնաբանու
թյան կարողությանը: Կոնկրետորեն Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի
նկատմամբ իր կիրառությամբ` վերոասացյալ ը կնշանակի, որ պատմական այս երկի
առնչությամբ սկզբունքային, հարկ է նաև ասել` առաջնային ու վերջնային խնդիրը
հետևյալն է. իր յուրով ի պատմական աղբյուրներով ու հնարավոր ազդեցություննե
րով, բառա- և-կամ լեզվա-կառուցվածքային բնույթի միջլեզվային փոխառնչություն
ներով, իմաստային փոխներթափանցումներով, ժամանակագրական համակարգով,
պատմության բովանդակությունը հայտնաբերելու «տեխնիկայով» և ամբողջական
պատմագիտական հայեցակարգով հանդերձ, երկում և-կամ երկով բուն ասվածում
իսկություն հայտող ի՞նչ հնարավոր իմաստ, որում` հենց իմաստություն է ներ
կայանում մարդկային հասկացման ու մեկնաբանության կարողությանը:
4. Արդարև, բանավոր կամ գրավոր լեզվա- և հենց տեքստամշակութային
իրողությունների առնչությամբ սկզբունքային` առաջնա- ու վերջնանպատա
կային, խնդիրը բուն ասվածի, իսկ ասվածում` հենց իմաստության հասկա
ցումն է: Ասվածն ուղղակիորեն վերաբերում է ամենայն գրական` գիտական կամ
գեղարվեստական, ստեղծագործության: Մարդկային ինքնությանն ու կյանքին հո
գեկեցույց ու կենարար բովանդակ մշակույթի և հենց տեքստամշակույթի գործերը
ստեղծվել են` սկզբունքորեն իսկ կոչված ու հղված լինելով ժամանակակիցների ու
սերունդների հասկացման ու իմաստացման սիրուն ու ջանքին: Միջնադարյան հայ
գրական ավանդության և այդ թվում` պատմական երկերի ու կոնկրետ հենց Մովսես
Խորենացու պատմական երկի նկատմամբ ևս վերոասացյալ ը նույնորեն կնշանակի,
որ սկզբունքային խնդիրը տեքստում բուն ասվածի, իսկ ասվածում` հենց իմաս
տության հասկացումն է:
Բանավոր և-կամ գրավոր ասվածում իսկություն հայտող իմաստի և այդ իմաստում`
հենց իմաստության խորհրդի բացահայտման նպատակային հիմնախնդրի լուծմանը
հասանելու համար, որպես միջոց, ենթակարգվածություն ու նախապատրաստություն,
որպես իսկ մասնավոր ու միջանկյալ խնդիրներ ու հարցադրումներ, հարկավ, առաջա
նում են բանասիրական, պատմագիտական, աղբյուրագիտական և այլ հետազոտու
թյունների թեմատիկ խնդրակարգերը, որոնց նախկին ու նաև այժմյան իրագործում
ներին ենք առնչվում այդ գիտությունների ներկայում: Եվ այդ բնույթի բոլոր հետա
զոտություններն իրենց կոչմանը համապատասխան են դառնում ու իրենց ճշմարիտ
իմաստն են ձեռք բերում, այսինքն` իրենցում ներկա ունենալով իրենց իսկությունը`
ունայնության չեն մատնվում, եթե բոլոր իրենց ձեռքբերումներով ու հենց նախապատ
րաստություններով շարժ, իսկ արդեն անինքնական շեղվածության ու այլակերպվա
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ծության պարագայում` դարձ է կատարվում առաջնային ու հիմնարար խնդրին` տեքս
տում և-կամ տեքստով ասվածի հասկացման, մեկնաբանության ու իմաստացման
դիտավորությանն ու կատարումին: Այդկերպ ամենայն այդ նախապատրաստություն
ները որպես իրենց նպատակային վերջնակատարումի բերող «պսակ» և իրենց գոյու
թյունն իմաստավորող են ունենում հասկացման ու մեկնաբանության կատարումը:
Էական է նաև նկատել, որ տեքստի իմաստային ու հենց իմաստասիրական քննությու
նը, տեքստում ասման բերվող իսկության ամբողջական ու մեկ-միասնական իմաստի`
հասկացմամբ ու մեկնաբանությամբ բացահայտումը, ի ճշգրտում և ի լրումն զուտ
աղբյուրագիտական, բանասիրական, լեզվաբանական, պատմական ուսումնասիրու
թյունների և ըստ այդմ` եզրակացությունների, իր ներդրումը կարող է ունենալ և նոր
հնարավորություններ ու տեսադաշտ կարող է ապահովել, մասնավորապես, եկեղեցա
կան ավանդությամբ Մովսես Խորենացուն վերագրված տեքստերի միջև փոխառնչու
թյունների բացահայտման, ինչպես նաև «պատմային ինքնության», գրման ժամանա
կաշրջանի ատրիբուցիայի խնդիրներում կողմնորոշվելու համար:
Կարել ի է և նույնիսկ ավել ին` անհրաժեշտություն ու նաև նախընտրել ի պիտոյա
կանություն է հասկանալ, որ բանասիրությունը, պատմագիտական և պատմափիլ ի
սոփայական հետազոտությունները կոչում ու իսկություն ունեն և իրենց իսկու
թյունն իրենցում ունեցող գոյությամբ, որ և կնշանակի` իրենց իսկական գո
յությամբ, կարող են ներկայել միմիայն այն պարագայում, եթե իրենց ուսումնասի
րությանն ու հասկացմանը ենթակա «բան»-ի ընտրությունում իրենց համար հիմնա
րար ու հեռանպատակային խնդիր ճանաչեն և իրենց ինքնահասկացումն ու ուղ
ղորդվածությունը կայացնեն դեպի պատմատեքստային մշակույթի երկմիասնական
բնության` իմաստային-նյութեղեն, («ոգեղեն-նյութեղեն» կամ «հոգե-մարմնավոր»)
գոյության բուն դիտավորության, ըստ այդմ` կերպարանումի ու կատարու
մի իսկության ու իմաստության խորհուրդի բացահայտումը: Բանասիրական
և պատմական գիտություններն ու հետազոտություններն իրենց այդկերպ ինքնա
հասկացման պարագայում հնարավորություն են ունենում ներկայանալ իրենց իս
կական գոյությամբ և ոչ այլևս իրենց գոյության անիսկությամբ` միմիայն այն
ժամ ու այնչափ, որժամ ու որչափ իրենց խնդրակարգերը կհասկանան ու կորոշար
կեն` ենթակարգված «իմաստության հասկացման» սկզբունքային հարցադրությանը,
այլ կերպ ասած` «բուն ասվածի և այդ ասվածում` հենց իսկություն հայտող
իմաստի, իսկ այդ իմաստում` իմաստության խորհրդի հասկացման» խնդրին:
Ամփոփելով վերոասացյալը` կարելի է ամրագրել, որ այդ գիտություններն ու հետա
զոտություններն իրենց կոչմանը համապատասխան գոյությամբ կարող են լինել, եթե
որպես մերձավոր խնդիր ու կատարում ճանաչելով ու իրագործելով առավե
լապես «պատմության մարմնի» իսկության բացահայտումը, պատմության իս
կության` մարդկային իմացական կարողությանը հասանել ի լրիվությունն ու կատարե
լությունն այլևս սկզբունքորեն չեն շրջանակի ու սահմանափակի միայն այդկերպ ու
այդչափ բացորոշել իությամբ:
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5.	Գիտությունների համար էական հատկություն է և դրանք որպես իսկ իմաս
տության գիտություն էացնող է` լինել ոչ միայն հետազոտական, այլև սկզբունքո
րեն ուսումնասիրող ուղղորդվածությամբ: Ինչպե՞ս հասկանալ ասվածը: Իսկության
իրենց որոնումներում գիտություններին ու հետազոտություններին հարկ է որպես «իս
կություն» հասկանալ ու բացահայտման ենթակա դիտարկել ոչ սոսկ որպես «փաստ»
նույնորոշել ի իրողությունը, աստ կոնկրետ` պատմական «հետքը», որ և իրագործում
է «հետազոտությունը» որպես այդպիսին: Հարկ է ուղղորդված լինել, դիտավորու
թյուն ու կատարում ունենալ` որպես «իսկություն» բացահայտել ոչ թե սոսկ փաստը,
այլև խորհրդածության ենթակա դիտարկելով այն, հասկանալ` առ ի ուսումն ու
ներկրթություն հենց իմաստը և դրանում` հնարավոր իմաստության խորհուրդը, որ
և «պահյալ է» ասվածում ու «ի հայտ դառնալու» հնարավորության է մատչում հաս
կացման ձգտող մարդկային հոգու և մտքի բանականությանը: Ուսումնասեր հոգին,
միտքն ու գիտությունն են, որ իսկություն ու հենց իմաստություն որոնող իրենց դիտա
վորությամբ` ունակ և ուղղորդված են ոչ միայն սոսկ հետազոտության, այլև խորհր
դածության` իմաստության խորհուրդի հասկացման ու մեկնողաբար բացորոշման,
որով և, որպես իրենց կերպարանում ու կատարում, դառնում են ուսումնառու հենց
իմաստության, կայանալով ու կատարելագործվելով որպես իմաստասեր հոգի ու
միտք և հենց իմաստության գիտություն կամ ուսումնասիրություն:
Հարցի քննական խորհրդածության այսկերպ հետևողական ընթացքով է հնարա
վորություն ընձեռնվում ասել, որ բանասիրական, պատմական և այլ գիտություններն
անհրաժեշտորեն ու նաև նախընտրելիորեն ուսումնառու, ներկատարելագործվող ու
այդկերպ` «իմաստացող» գոյությամբ կարող են ներկայել և «իմաստության գիտու
թյան» իրենց կոչմանը հասանել` իսկության իրենց որոնումը, հասկացումն ու մեկ
նաբանությունն այլևս սկզբունքորեն չշրջանակելով ու չսահմանափակելով սոսկ
պատմության «մարմնի» ու փաստականի հետազոտությամբ, այլև պատմու
թյան «հոգու» ուսումնասիրությամբ: Բոլոր այդ գիտությունները իսկության ու
իմաստության ուսումնասիրության ուղղորդվածություն ունեցող իրենց դիտավորու
թյամբ և ըստ այդմ` կերպարանմամբ ու կատարումով` կարող են մատչել մարդկային
իմացական կարողությանը հասանել ի լրիվությանն ու կատարելությանը, պատմու
թյան իսկությունը ճանաչելով որպես բազմաբովանդակ ու մեկ-միասնական և
ուրեմն` պատմության «մարմնի» իրենց մերձավոր խնդիրն ու կատարումը` դեռ
միայն նախապատրաստական, իսկ գիտական մտքի ուսումնասիրության, իմաստա
խույզ քննության, խորհրդածության ու հասկացման հեռավոր խնդիր ու կատարում
ճանաչելով պատմության «հոգու», այն է` ուսումնասիրվող երկի բովանդակ`
ուղղաբանող և-կամ այլաբանող նշանակությամբ, ըստ մարդկային կարողու
թյան, բացահայտելի հոգևոր իսկությունն ու իմաստության խորհուրդը:
Վերոասացյալ ին որպես էական հավելում, կարել ի է նաև նկատել ու ամրագրել, որ
բոլոր այդ բնույթի հետազոտությունները պատմական տեքստը հիմնականում դիտում
են որպես անվանում կյանքի եղելության փաստերի և տեքստն ընթերցում ու վերլու
ծում անվանում-փաստ կառուցվածքով: 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, կյանքի նախկին ու երբեմն նաև հե
ղինակի ներկայում շարունակական նշանակալ ի եղելումի վերաբերյալ պատմողա
բար ասվածը և հենց նկարագրությունը հարկ է դիտարկել ոչ սոսկ որպես այդ եղե
լումի անուն, ուստի և այդ ասվածով` որպես իսկություն բացահայտել ի տեսնել միայն
եղելումի փաստականությունը, այդկերպ` «պատմություն» գիտությունը կողմնորոշե
լով զուտ իր մերձավոր խնդրի, այն է` պատմության «մարմնի» հետազոտությանը:
Սկզբունքորեն անհրաժեշտ ու նախընտրել իորեն պիտոյական է` ասվածում որոնել,
հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշել նաև տվյալ եղելումի իմաստը, որում և` որպես
հիմնորոշ ու նպատակային հեռավոր խնդիր` հենց հնարավոր իմաստության խոր
հուրդը: Գրավոր և-կամ բանավոր լեզվով ասված իմաստի և դրանում` հենց
իմաստության հասկացման խնդիրը հիմնարար է բանասիրական, պատմա
կան ու աղբյուրագիտական բնույթի բոլոր հետազոտությունների ու գիտու
թյունների առաջացման համար: Իսկ իմաստության հասկացման կատարու
մը նպատակակետ է և ուրեմն` բոլոր այդ բնույթի գիտական հետազոտությունների
ջանքն ու արդյունքը, որպես «առ հասկացում» նախապատրաստություն ու միջոց,
նպատակային ամբողջի տեսադաշտում իր մասնատեղ ի ու մասնաչափի և ուրեմն`
մասնավոր նշանակության մեջ տեսանել ու որոշարկել ընձեռելով, դրանք իմաստավո
րող ու պսակող նպատակային լրումն է: Քանզ ի ըստ Գրիգոր Տղայի և փոքր-ինչ լրաց
մամբ` նաև ըստ Սոկրատի, եթե որևէ ոք իր անձին ու իր գիտեցմանը վստահա
նալով ասի, թե` այսինչ մասը գիտի (և ուրեմն` այդ ինչի մասն-ա-գետ է), ապա`
գիտի՞ նա, արդյոք, թե` ինչպես պիտո է այդ մասը գիտենալ` ամբողջին անգի
տանալով և ամբողջի տեսադաշտում այդ մասն իր չափի ու նշանակության
մեջ չտեսանելով ու հասու չդառնալով:
6.	Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի նկատմամբ XIX դարի երկրորդ
կեսից ի վեր սկզբնավորվել և ապա` նաև շարունակություն է ունեցել «գերքննադատ»,
որ և` քննադատամոլ, մոտեցումը: Միմիայն քննադատականության տրված լինելու
պարագայում և այդկերպ` սոսկ հակառակության ոգով ու մոլությամբ` ընթերցողն ու
հետազոտող ը, որպես հետևանք, մնում է անհաղորդ տեքստից` հասկացման ձգտող
ամենքին հղված ու նաև մեզ դիմող ավանդությանը: Այսկերպ քննադատականու
թյան դեպքում ոչ-ճշմարիտ կանխադատությամբ ու այլևս ոչ ադեկվատ բացությամբ`
սկզբունքորեն իսկ իրագործվում է իմաստություն չորոնող մոտեցում, և տեքստում
և-կամ տեքստով ասման բերվող իսկությունը հնարավորող իմաստին ու իմաստու
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 խորհրդին անհաղորդ թեր ու նաև թյուրհասկացում, որի մասին` գիտական
քննությամբ ու պատճառների բացահայտմամբ, բնորոշող գնահատականներով ու
ճշգրտումներով հանդերձ, մասնագիտական գրականության մեջ խոսվել է բազմիցս232:
Ժամանակակից հայ պատմագիտությունը XIX դարում իր սկզբնավորումից
ի վեր «պատմության մարմնի» իմացությանը հետամուտ իր մոտեցումն ու հետա
զոտական խնդիրը մեզ ավանդված տեքստերի նկատմամբ, ընդհուպ մինչև այժմ,
ձևակերպել է որպես նախկինում պատմված բովանդակության ճշգրտում: Այս
խնդիրը սահմանվում և իմաստավոր է ձևակերպվում ըստ այն նպատակի, որին և հե
տամուտ է ժամանակակից պատմագիտությունը` վերակազմել նախկինում տեղի
ունեցածի հանրագումար պատմագրական լինելությունը233 և այդ
կերպ բա
ցահայտել աշխարհի ու կյանքի հավաստի` իր իսկ ժամանակում եղելությու
նը: Արդի պատմագիտության մասին խոսել իս` ոչ ճշմարիտ կանխադատությամբ
մտածվում է, թե իր մոտեցման և սկզբունքային ու բովանդակ հետազոտական խնդրի
այսկերպ սահմանումը հայոց պատմության նոր ու նաև ժամանակակից գիտությա
նը բնորոշ ինքնահասկացում ու առավելություն է, որ և ձևակերպում է հայոց պատ
մությունը որպես գիտություն իր ժամանակակից կարգավ իճակով: Նաև մտածվում
է, թե` հայոց պատմությունն իր հետազոտական նպատակային խնդրի, նրա ընդգրկ
ման ծավալ ի ու մոտեցման իմաստների այդկերպ հասկացմամբ ու բացորոշ սահման
մամբ` առավել է ներկայանալ ի դառնում որպես քննական պատմություն: Ավել ին,
ոչ-ճշմարիտ կանխադատությամբ` քննականությունը, որպես էմպիրիկ և տեսական
պատմագիտության որակական առանձնահատկություն, առավելաչափ բնորոշ ու վե
րագրել ի է դիտվում ժամանակակից պատմագիտությանը և նրա հնարավորություն
ներին: Հայեցակետային հավակնությամբ կարող է մտածվել և հենց մտածվում է, թե
հայ պատմական միտքն ու իր արդյունք` հայոց պատմությունն իր այսկերպ ինքնա

Տե՛ս Саркисян Г. Х., Введение – Мовсес Хоренаци, История Армении, Ер., 1990, էջ XXIIIXXXV. 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, սնանկության բացահայտումն ու տեքստում ասվածի առավել ադեկվատ
ընթերցանությունը, ինչպես նաև հաղորդվող պատմական տեղեկությունների ուղիղ հասկացման ու
մեկնաբանության տեսակետի 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 Խորենացու 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:
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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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հասկացմամբ` մուտք է գործել մի նոր փուլ և արդեն իրավասու ենք խոսել հայ պատ
մագիտության մասին` գիտության ժամանակակից իմաստով: Սակայն, ժամանա
կակից պատմագիտության և կոնկրետորեն` հայ պատմագիտության այդկերպ ինք
նահասկացումն իրենում ունի թյուրհասկացում, քանզի պատմագիտության ժամա
նակակից կերպափոխությունը դեռևս չի ներկայանում որպես նրա ավանդության ու
որակի սկզբունքային ինքնակատարելագործություն: Ինչո՞ւ:
Այս առնչությամբ նախ` հարկ է ամրագրել, որ մարդկային ինքնության, կյանքի ու
մշակույթի և, ընդհանրապես, մարդկային իրողություններում ամենայն գոյի ուսում
նասիրության խնդրակարգում մարդկային մոտեցմանը սկզբունքորեն ներհատուկ և,
մասնավորապես, նաև հայագիտությանը բնորոշ ամենայն թեմաների պատմակա
նացումը կարող է ունենալ և իրապես ունեցել է ոչ միայն դրական (նախորդ գլխում
մանրամասնորեն ներկայացվեց), այլև բացասական նշանակություն: Ո՞րն է բացա
սականը: Պատմությունը և պատմականացումը` որպես մարդկային մտքի ան
զերծանելի զորություն, կյանքի կոչվելով որպես մարդկային իրողություննե
րի իսկությունը հայտող իմաստի, որում և` իմաստության բացահայտման ան
հրաժեշտ ու նաև անխուսափելի ճանապարհ ու հենց միջոց, դարձել է միմիայն
(ինքնա)նպատակ և, կարծես` որպես կանոն, իրենում սպառել ու ամփոփել ժա
մանակակից պատմագիտությունը:
Հիրավ ի, էմպիրիկ պատմության կոնկրետ հետազոտական պրակտիկայում
պատմախույզ որոնման ու «պատմել իքի» ժողովման խնդրում մարդկային ինքնու
թյան, կյանքի ու մշակույթի իրողությունների էմպիրիկ տրվածության հնարավորու
թյուններն այլ էին միջնադարում և սկզբունքորեն ոչ նույնական այժմյան պատմագի
տության հնարավորություններին: Եվ այնուամենայնիվ, ճշմարիտ չի լինի ասել, թե
ժամանակակից պատմագիտությունն ըստ ամենայնի ու էական գերազանցություն
հավաստող այնպիսի մի առաջընթաց ունի պատմության դիտավորության, «պատմե
լիքի» ընտրության և «պատմել իքի» իսկությանն ադեկվատ «պատմումի» ու ընթերցո
ղին ներկայացման բովանդակ խնդրակարգում, որով և` պատմությունն առավելապես
է հնարավորություն ու կատարում ունենում «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» ժամա
նակակիցներին ու սերունդներին բացահայտել հենց այն իմաստը, որ և կոնկրետորեն
Մովսես Խորենացու երկում մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի
նախկին և երբեմն նաև հեղինակին ժամանակակից ներկայում շարունակա
կան կամ գուցե միայն նշանակալի ու հենց այդկերպ` ներկայակից եղելումի
իսկություն հայտող իմաստությունն է:
7.	Ժամանակակից հայ պատմագիտությունն այս նույն շրջանից ի վեր` իր նպա
տակի, հետազոտական խնդրի ու մոտեցման մեջ սկզբունքորեն շեշտադրված ունի
«եղելությունների հավաստիության» խնդիրը, ոչ-բացորոշ կերպով պատմական
եղելությունների հավաստիորեն բացահայտումն անհրաժեշտաբար պայմանավորված
ու հասանել ի դիտելով անցյալի իրադարձությունների ու գործերի համայն բոլո
րումի վերակազմության համատեքստում: Այդ առումով` ժամանակակից հայ պատ
մագիտության վերաբերմունքն ու անդրադարձը քրիստոնեական միջին դարերի մեր
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պատմիչներին կարել ի է բնորոշել որպես միջնորդավորված. նրանց երկերում պատմ
վածի նկատմամբ հաստատվում է հավաստիության խնդրով միջնորդավորված հա
րաբերություն: Ժամանակակից պատմագիտությունում միջին դարերի մեր պատմիչնե
րի երկերում պատմվածի նկատմամբ հաստատվում է «հավաստիության» հասկացու
թյան բովանդակության (իմա` «հավաստիության» իդեայի)` անտիկ հունական ու նաև
միջին դարերի քրիստոնեական ըմբռնումներից զանազանվող յուրով ի ու նոր մեկնա
բանություն իրենում հայտող տեսությամբ միջնորդավորված հարաբերություն:
8. Այնինչ, մարդկային ինքնությանն ու կյանքին նշանակալի եղելություննե
րի որպես այդպիսին գոյության իսկությունը, ըստ մարդկային յուրովի տեսա
նության ու ընկալումի, հասկացման ու մեկնորոշման կարողության, պատմե
լու դիտավորություն-խնդիրը պատմագիտությանը հատուկ է եղել ի սկզբանե:
Սակայն, «եղելությունների իսկությանը» հասու լինելն ու պատմել ը որպես պատմու
թյան հիմնախնդիր ճանաչվելով հանդերձ, 19-րդ դարից ի վեր «իսկություն» հասկա
ցությամբ նշվող բովանդակությունը բացորոշվել է առավել աղքատիկ, միակողմանի
ու ստորին իմաստով` որպես «հավաստիություն», ընդ որում, այդ հասկացության
յուրով ի ու առավել ժամանակակից իմաստով: Հարկ է նկատի ունենալ, որ «եղելու
թյունների իսկություն» ասելով և պատմության մեջ որպես հասկացման, մեկնողաբար
բացահայտման ու այսկերպ պատմելու խնդիր տեսանելով կյանքի բովանդակ եղե
լումի նշանակալ ի իրադարձությունների ու գործերի որպես այդպիսին` իրենց բնու
թյանն ադեկվատ գոյության իսկությունը, պատմությունը գործ ունի առավել հարուստ
իմաստային բովանդակության հետ, քան սոսկ «հավաստիությունը»: Պատմության
քննական իմաստասիրությունը մենագրությունում իրագործվելով ըստ «իսկության
հերմենևտիկայի», որի ներկատարելագործմամբ և` «իմաստության հերմենևտիկայի»
հայեցակարգի, հնարավորություն է ընձեռում նկատել, որ և՛ «իսկության», և՛ նրա
նեղ նշանակություն ու նույնիսկ կերպափոխություն հանդիսացող «հավաստիության
ըմբռնումները զանազան հայեցակարգերով ու տեսադաշտով իրենց իմաստավոր
վածության որպիսության կերպով ու չափով, ընդսմին` ոչ միշտ հստակ ու բացորոշ
ամրագրությամբ, կամա թե ակամա հատուկ են եղել պատմությանը դեռ հնուց ի վեր,
«իսկություն» հասկացության ամենախորքային ու համընդգրկուն պոտենցիան առա
վելաչափ նվազությամբ արտահայտելով ժամանակակից պատմագիտությունում:
Արդարև, պատմվող բովանդակության, ուստի և օգտագործվող աղբյուր
ների նկատմամբ հենց հավաստիության հարցադրությունը ևս պատմությա
նը ներհատուկ է եղել ի սկզբանե: Պատմություններում բուն պատմել ին, յուրով իո
րեն հասկացված ու ընտրված որպես «հավաստի», պատմված է որոշակի կարգով
ներ-կացուցյալ, շարակցյալ ու նաև արտաքնահարդարյալ միահյուսությամբ: Նախկին
կյանքի եղելությունների և երբեմն նաև երկի գրման ժամանակի ներկայում դեռ շա
րունակական իրադարձությունների, գործերի ու կարգավորության «ի՞նչ», «ինչպիսի՞
ինչ» ու «ինչպե՞ս» գոյությունը` պատճառով հանդերձ, քննող և բացահայտող պատ
մագիտությանը` պատմագրությանն ու պատմաբանությանը, «հավաստիության»
խնդիրը` ստույգն ու հավաստին պատշաճ կարգով, «ոճով պատմելու» սկզբունքային
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դիտավորությունը հատուկ է եղել իր սկզբնավորումից ի վեր: Իր երկում բազմիցս այդ
պիսի հարցադրություն է կատարում և իրեն մատչել ի աղբյուրներով, առձեռն հնարա
վորություններով ու պայմաններով ստույգն ու հավաստին պատմելու իր դիտավորու
թյունն է նշում ինքը` Մովսես Խորենացին: «Նա միայն «հավաստին», «ճշմարիտն» և
«անսուտն» է ուզում գրել»234: Վերոասացյալն, անշուշտ, չի նշանակում, որ մարդկու
թյան կյանքում պատմողական բանավոր ավանդույթում և գրավոր տեքստերում,
կամա և գուցե նաև ակամա, հավաստիի հետ մեկտեղ չի պատմվել զուտ առասպե
լականն ու թյուրը ևս, ինչի մասին իր «Պատմութիւն Հայոց» երկում բազմիցս նշում է
հենց ինքը` Մովսես Խորենացին:
Իրոք, առաջնորդվելով եղելությունների իսկության բացահայտության ու պատ
մումի սկզբունքային դիտավորությամբ, պատմություններում, որպես պատմել ի, ի մի
էր ժողովվում «ստույգը», «հավաստին»: «Եւ սկսայց` յորոց և այլքն, որք յեկեղեցւոջ և
ոյք ըստ Քրիստոսի, աւելորդ համարելով զարտաքնոցն երկրորդել յաղագս սկզբանն
առասպելս, բայց եթե զկնիսն` ժամանակս ինչ արդեօք և զարս յայտնիս, որում և աս
տուածայինքն ի ճահ գայցեն պատմութիւնք բանից. մինչև ի հարկէ երթեալ հասնի
ցեմք ի հեթանոսականսն զրուցատրութիւնս. սակայն և նոցանէ` զոր ինչ հաւաստին
կարծեմք, առնուլ» (ընդգծումը` Ռ. Ք.)235: Մեկ այլ տեղում նշելով, թե որքան դժվա
րահավաք ու տաժանել ի է իր կողմից ձեռնարկած պատմության ստույգ շարադրան
քը, որում և` ի սկզբանե մինչև իր ներկան` եղելությունների ժամանակների գյուտը,
Պատմահայրը գրում է. «Զորոց մեք սկսեալ ճառեսցուք` որքան է կարողութիւն, որ
պէս գտաք զհաւաստին ի հնոց պատմութեանց, մերով մասամբ ամենևին անսուտ»
(ընդգծու
մը` Ռ. Ք.)236: Ա
սում է նաև` «Զհաւաստին որչափ կարացեալ ի բազմացն
ընտրեալ բանից` կարգեցաք…» (ընդգծումը` Ռ. Ք.)237:
Հարկ է, սակայն, նկատել, որ տարբեր դարաշրջաններում և հեղ ինակների պատ
մագիտական հայեցակարգերի զանազանությամբ նաև պայմանավորված` պատմու
թյան բովանդակ խնդրակարգում տարբերաբար են որոշարկվել, թե ինչը հասկանալ
որպես իրադարձությունների` իրենց ժամանակային ներկայում «ինչ» և «ինչկերպ»
լինելության, պատճառների, նշանակալ իության «իսկություն» և թե ինչը հասկանալ
որպես «հավաստիության» բուն գաղափար ու չափանիշ: Արդարև, իրադար
ձությունների ու գործերի` «ինչ» ու «ինչպես» եղելության ճշմարիտ ու իրեն ընդունե
լի հայեցողությունն ու հասկացումն ունի և դրան «հաւատարմացեալ»` իր պատմու
թյունն է հյուսում նաև Պատմահայր Մովսես Խորենացին: «Յաղագս Արմատոյն հա
նուր մարդկութեանս, կամ թէ հաճոյ ումեք թուիցի ասել ծայրին, պարտ էր մեզ սա
կաւ ինչ անցանել բանիւ, թէ ընդէ՛ր հակառակ Հոգւոյն խորհեալ` անմիաբանեցան
այլքն ի պատմագրաց, զԲերոսեայ ասեմ, զԲազմավ իպէն և զԱբիւդենայ. կամ զնոյն
Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն – Երկեր, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1968, հ. Գ,
էջ 295:
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ինքն զՆաւակառուցէն և զայլոց նահապետացն ոչ միայն անուանց և ժամանակաց,
այլ և վասն ոչ սկիզբն զառ ի մէնջ հաւատարմացեալս կարգելոյ ազգի մարդկան»
(ընդգծումը` Ռ. Ք.)238: Համառոտ նշելով, թե ինչպես են այդ պատմագիրները տարա
պատմում ժամանակների սկզբի մասին` անունների ու նաև ժամանակների տարբե
րությամբ, Պատմահայրն իր բուն պատմությունը շարադրելուց առաջ գրում է. «Արդ
օրէն էր մեզ աստանօր զկարծիս նոցա յայտնել ըստ կարողութեան, թե զի՛նչ իւրա
քանչիւր ոք ի նոցանէ խորհեցան այսպես զայսոսիկ գրել. այլ վասն երկարութեան
առաջիկայ գործոյս` այլում տեղւոյ և ժամանակի զայսոսիկ թողեալ, հատցուք աս
տանօր զբանս, սկսանելով յաղագս այսորիկ` որպես և հաւատացեալ եմք»
(ընդգծումը` Ռ. Ք.)239:
9.	Կարել ի է նկատել, որ այլ է քրիստոնեական միջին դարերի մեր հավատացյալ
պատմիչների ու կոնկրետորեն Մովսես Խորենացու համար «հավաստին», որն առնչ
ված է մտքի ճշմարտության հետ մեկտեղ նաև հավատի ճշմարտությանը` հիմնավոր
ված ու սահմանադրված նրանով, և այլ է ժամանակակից գիտության «հավաստիու
թյան» տեսությունը, որն իր ակունքում ունի դեկարտյան240 ու նաև բեկոնյան ըմբռ
նումը, իսկ հետագայում կրել է այլ ևս փոփոխություններ: Եվ պատմագիտությունն իր
գոյության ընթացքի տարբեր ժամանակաշրջաններում յուրով ի ու զանազանորեն է
հասկացել ու սահմանել «հավաստին»:
Հնարավոր է, իհարկե, ինչպես սովորությունն է ժամանակակից պատմագիտու
թյան, քննությամբ ու կարգով պատմել իրերի ու գործերի արտաքին փաստական
եղելությունն իրենց տեղում ու ժամանակում և այսկերպ` կարծես, պատմել հավաս
տիորեն: Հիրավ ի, «հավաստիության» այսկերպ ու այսչափ բացորոշ սահմանմամբ
նույնպես կարել ի է հասկանալ պատմագիտության կամ պատմության որպես գիտու
թյան անել իք-կատարումն ու կայացումը: Ասվածը կարել ի է հասկանալ նաև որպես
հնարավոր մի պատասխան «ինչպե՞ս է հնարավոր պատմությունը որպես գիտու
թյուն» հարցմանը, եթե հետևելով մշակույթի պատմաբան և հերմենևտիկայի տեսա
բան` Վ. Դիլթային, գիտության ու մետաֆիզ իկայի վերաբերյալ կանտյան հարցադրու
թյունը ձևակերպենք արդեն նաև պատմության նկատմամբ241: Ավելին` այն ոչ միայն
հնարավոր մի պատասխան է, այլև հայ ժամանակակից պատմագիտության ոչ լիո
վին և, սակայն, առավելապես` դեռ միայն այդկերպ ու այդչափ կայացածությունն է:
Եթե միայն խնդիրը սահմանափակվեր հավաստին պատմելու դիտավորությամբ,
պատմագիտությունն արդեն վաղուց` իր սկզբնավորումից ի վեր, որպես իր գոյության
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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:
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Տե՛ս Քոչարյան Ռ., «Բաց հերմենևտիկայի» խնդրակարգը և Վ. Դիլթայի հերմենևտիկայի
հայեցակարգը – «Վէմ», թ. 1(49), Եր., էջ 14-15:
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իմաստավորությունը հիմնող ու կատարումի բերող և հենց նախընտրել ի դիտավո
րություն, ընդսմին նաև` համայն դիտավորության բոլորում ու նշանակետ, կնկատեր
այն, ինչը որպես հատկություն ամրագրվեց ժամանակակից պատմագիտության վե
րաբերյալ, որն իր համար որպես այդպիսին է տեսնում, հասկանում ու նաև ակամա
սահմանում` իրեղենը, մարմնականն ու փաստականը պատմագրող ուղղակի իմաս
տի աղքատիկ ու միակողմանի բովանդակությամբ, ուստի և` թերությամբ ու թյուրու
թյամբ, նախկինում տեղ ի ունեցածի հանրագումար պատմագրական լինելության և
այդկերպ` պատմության «մարմնի» վերակազմել ը: Դիտավորության այդ նշանակե
տով` «իսկության» հասկացությունն աղքատացնելով և նրա բնությունը լոկ որպես
«հավաստիություն» սահմանելով ու մեկնորոշելով, այնուամենայնիվ, դեռ միայն մո
տավոր և շատ հաճախ թյուր «հավաստիությամբ», ինչպես և ասվեց, կարելի է պատ
մել սոսկ պատմության «մարմինը»: Այնինչ, հնուց մեզ ավանդված պատմություն
ներում և հենց քրիստոնեական տեքստամշակութային ավանդությունում ուղղությամբ
և ոչ «թեք» հասկանալով «հավաստիությունը»` պատմվում է և՛ պատմության «մար
մինը», և՛ պատմության «հոգին»: Ինչպե՞ս հասկանալ ասվածը: Այդ պատմություն
ներում իրագործված` աստվածային ու մարդկային համայն իրողությունների իսկու
թյան ու խորհուրդի իմաստախույզ որոնումներում «հավաստիությունը» հասկացվում
է ուղղությամբ և ոչ-այլակերպվածությամբ, որպես իրենում լրիվություն ու կատա
րելություն ունեցող Ճշմարտությանը և-կամ աշխարհի ու կյանքի որևիցե իրո
ղության բազմաբովանդակ իսկությանը հասանելու` մարդկային սկզբունքորեն
մտակերտ և երբեմն նույնիսկ եռամիասնությամբ` մտա-, հոգե-, ձեռա-կերտ միջոց և
ոչ` իսկությունը միայն իրենում ու իրենով շրջանակող կամ նույնիսկ փոխարինող մի
բան:
10. Ակնարկվեց, որ վերոբերյալ բանաձևմամբ հետազոտական խնդիր, այն է`
«նախկինում պատմված բովանդակության ճշգրտում», որը և ներկայանում է որպես
պատմությունների «հավաստիության» քննության բուն նպատակ, պատմագիտու
թյունն իրենում այս կամ այն կերպով ու չափով գիտակցել, ձևակերպել և իրագործել
է հնուց ի վեր: Այս խնդիրը պատմագիտության մեջ որպես սեփական է հասկաց
վել` ընկալվելով որպես անհրաժեշտ ու բնականոն մի բան: Սա սկզբունքորեն ան
հրաժեշտ ու նվազագույն այն հենքն է, որի վրա հիմնվածությամբ միայն կարող է
գոյություն ունենալ պատմությունը որպես գիտություն, պատմագիտությունը որպես
այդպիսին: Սակայն, հնարավոր է նաև գիտակցել, որ սկզբունքորեն անընդունել ի է
սոսկ միայն դրանով շրջանակելն ու սահմանափակել ը մարդկային բանական հոգուն
նախընտրել ի և այդ նախընտրել իությամբ հենց պիտոյական այն դիտավորությունը,
որին հարկ է նաև ձգտի իմաստացման ձգտող և իր բացության հենց այդպիսի`
«իմաստացող» ուղղորդվածություն (ինտենցիոնալություն) իրենում արմա
տավորել կամեցող պատմագիտությունը: Չէ՞ որ կոնկրետ պատմություններն
ամենևին էլ խռնիխուռն մեկտեղ ամբարված սոսկ «հավաստի» տեղեկությունների
պարունակություններ չեն և նույնիսկ ավել ին` այդպիսին չէ պատմությունների բուն
կոչումը և ըստ այդմ` իսկությունն ու նախընտրել ի գոյությունը:
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Հարկ է նկատել, որ քրիստոնեական միջնադարի սուրբ հայրերի տեքստամշա
կութային ավանդության նշանակալ ի մաս կազմող «պատմությունների» և այդ թվում`
նաև Մովսես Խորենացու պատմական երկի նկատմամբ իր հետազոտական խնդիրը,
անել իքն ու հենց կատարումը որպես «նախկինում պատմված բովանդակության ճշգր
տում» ինքնահասկացող` 19-րդ դարի վերջից ի վեր հաստատում գտած վերստուգող
և-կամ վերաքննիչ («ռևիզ իոն») մոտեցումը ոչ միայն բավարար չէ, այլև սկզբունքորեն
ադեկվատ չէ` ամենայն «ընթերցասէրի» և «ուսումնասէրի» ու նաև մեզ հղված այդ
պատմություններին` այդ ամենում և-կամ այդ ամենով «ասվածի» հասկացման հա
մար: Այդ մոտեցումը կարիք ունի ոչ սոսկ ճշգրտումների, այլև էական վերափոխման:
11. «Պատմությունների» հասկացմանը հետամուտ ինչպիսի՞ մոտեցումը կարող
է լինել «պատմությունների» համընդհանուր բնությանն ադեկվատ ու նախընտրե
լի, որ և հնարավորություն կընձեռի հասկանալ դրանք ճշմարտությամբ: Այս հարցի
պատասխանը բացահայտելու համար հարկ է նախապատրաստվել: Ինչպե՞ս: Հարկ է
նախ բացահայտել պատմության բնությունը: Ի՞նչ ասել է` «պատմություն»: Որո՞նք
են պատմությունը որպես այդպիսին էացնող առանձնահատկությունները: Նկա
տենք, որ Մովսես Խորենացու աշխատությունն, ըստ էության, պատասխան է հենց
այն խնդրակարգին, թե` ի՞նչ ասել է` պատմություն ու հենց` հայոց պատմություն:
Նրա «Պատմութիւն Հայոց» երկում «պատմության բնության» և-կամ «պատմության
որպես այդպիսին գոյության» սկզբունքային հարցադրումը ուղղակիորեն կոնկրետա
ցած է որպես հարցակարգ, թե` «ի՞նչ է» և «ինչպիսի՞ ինչ է» հայոց պատմությունը որ
պես այդպիսին, և «ինչպե՞ս» ու նաև «ինչի՞ համար» գոյություն ունի (պե՛տք է գոյու
թյուն ունենա) այն, որ կնշանակի, թե` «ինչպիսի՞ն է» հայոց պատմության հենց որպես
այդպիսին կամ` ըստ ինքյան գոյությունը:
12. Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը աշխարհի, որում և` կյանքի,
նախկինում, իսկ երբեմն նաև ներկայում շարունակական, եղելումի էականո
րեն նշանակալի իրադարձությունների ու գործերի կայացման հետքերով` իս
կություն ու իմաստության խորհուրդ որոնող մտքի ընթացք է և որպես այդպի
սին` ուսումնասեր հետազոտություն և հենց սկզբունքորեն գիտելիք: Այս տե
սակետն իսկություն հայտող իր իրավասությունն է հաստատել, թեև դեռ ոչ սկզբուն
քային կատարելությամբ, այն է` պատմյալ ամենայնում առ Աստված առինքնող
տեսական ու գործնական իմաստության վարդապետական կատարումով, այլ`
նշանակալ ի կերպով ու չափով, դեռևս անտիկ հույն պատմաբանների ու իմաստա
սերների աշխատություններում242: Պատմությունը ոչ թե աշխարհի և-կամ կյանքի
իրադարձությունների ու մարդկային գործերի` փոխկապակցված ընթացքով
որպես այդպիսին կայացման բուն եղելությունն է, այլ` այդ ամենի իսկությունն
ու իմաստության խորհուրդը, ըստ մարդկային կարողության, որոնող ու հա
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 понимание
термина «история» и родственных с ним – նույն տեղում, էջ 459-483:
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սու գիտելիքը: Եվ այն անսխալ և-կամ ստույգ գիտելիք է, ուստի և` գիտական գի
տելիք ու հենց գիտություն, այնժամ, այնկերպ ու այնչափ, որժամ, որկերպ ու որչափ
նրանում հասկացված ու բացահայտված է աշխարհի, որում և բովանդակ կյանքի,
իրադարձությունների, մարդկային գործերի որպիսության` զորության ու կարգավո
րության իսկությունը: Պատմությունը ներկայում է որպես (կյանքի եղելումի) իս
կության հասկացման ու բացահայտման դիտավորություն ունեցող գիտելիք
և որպես այդպիսին` ձգտում լինել ստույգ, անսխալ գիտելիք: Պատմությունգիտել իքը որպես այդպիսին գոյության իր կոչման հայտով, պոտենցիայով ու նաև
իրագործումով` ուղիով (հունով), կերպով ու չափով է կայանում որպես գիտական
գիտել իք և հենց գիտություն: Բացահայտել պատմության բնությունը և ուրեմն` պատ
մությունը որպես այդպիսին և հենց որպես գիտություն գոյացնող առանձնահատկու
թյունները, կնշանակի` բացահայտել նրա ուսումնասիրության ենթակա առարկայա
կան տիրույթը (առարկան) և կատարումը, որ և իրագործելի է սահմանման մի
ջոցով:
13. Ո՞րն է պատմության առարկան, ո՞րն է պատմագիտության ուսումնասիրու
թյան առարկայական տիրույթը: Այս հարցին մանրամասնորեն կանդրադառնանք
մենագրության հետագա շարադրանքում ու նաև եզրակացության «Պատմության
սահմանումները» ենթավերնագրում, իսկ աստ` անհրաժեշտաբար նախադրելով`
հարկավոր է մեկնողաբար բացորոշել ընդհանրապես` պատմության և կոնկրետորեն`
Մովսես Խորենացու պատմության ուսումնասիրության առարկայի որոշ առանձնա
հատկություններ: Առաջին գլխում` պատմության կատարումի խնդրակարգի մի բա
ղադրատարրի, այն է` պատմության կրթական առանձնահատկության և աստ` պատ
մության առարկայի առնչությամբ ևս անհրաժեշտ է մեջբերել Արիստոտել ի միտքն առ
այն, որ «Պատմիչը և պոետը հենց տարբերվում են միմյանցից նրանով, որ առաջի
նը խոսում է իրական պատահումի, իսկ երկրորդը` այն մասին, ինչը կարող է պատա
հել»243: Ըստ նրա, «պոեզ իան առավելապես խոսում է ընդհանուրի մասին, պատմու
թյունը` եզակիի»244: «Ընդհանուրն այն է, որ ըստ անհրաժեշտության կամ հավանա
կանության այս կամ այն ինչի (բնության)` պատշաճ է խոսել կամ անել այս կամ այն,
ինչին և ձգտում է պոեզ իան, տալով անուններ, իսկ եզակին այն է, օրինակ, թե ինչ
արեց Ալկիվ իադը կամ ինչ պատահեց նրան (ընդգծումները` Ռ. Ք.)»245: Այսպիսով,
ըստ Արիստոտել ի, ի տարբերություն պոեզ իայի, որի առարկան հնարավոր պատա
հումն ու կատարումն է` հնարավոր իրադարձություններն ու մարդկային գործերը,
պատմության առարկան` իրապես պատահածն ու կատարվածն է, այսինքն`
իրական ու եղելություն դարձած իրադարձություններն ու մարդկային գործերը: Արիս
տոտել յան այսկերպ բնորոշմամբ` պատմության առարկայի մեջ սկզբունքորեն ընդ

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.
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գրկվում է ամենայն եղելություն, այն սկզբունքային չափանիշով, որ իրապես տեղ ի
է ունեցել և անհարկի է այն բացարկել, այլ` հարկ է հասկանալ ու պատմողաբար մեկ
նությամբ բացահայտել ամենայն եղելության իսկությունը:
Այդպիսի՞ն է, արդյոք, պատմությունը սկզբունքորեն, և կամ այդպիսի՞ն է, արդյոք,
ամենայն պատմություն: Նախորդ գլխում արդեն ասվեց, որ պատմության ուսումնա
սիրության ենթակա առարկայական տիրույթի` Մովսես Խորենացու հասկացումն ու
բացահայտումը էականորեն տարբեր է: Ըստ նրա, պատմությունն առ ի քննություն ու
խորհրդածություն, որպես անհրաժեշտ ու նաև նախընտրել ի, ընտրում և առարկայա
կան տիրույթում ընդգրկմանն արժանի է դիտում անցյալի ու նաև տվյալ ներկայի ոչ
ամենայն իրադարձություն ու մարդկային գործեր, այլ` միայն նշանակալի: «… Հան
դէս է մեր` ոչ զպատմութեանն ողջաբանութիւն գրել, այլ ջանալ ցուցանել զառաջինսն
մեր և զբուն հին նախնիս»246: Մեկ այլ տեղում` Նոյի երեք որդիների հետնորդ սե
րունդների անձանց, բնակության, գործերի ու ժամանակի վերաբերյալ այլ պատմիչ
ների տարապատմություններում փոխզանազանվող ու նաև փոքրաչափ միայն նման
ու ընդհանրական «ասվածը» քննությամբ վերապատմել ը դադարեցնելով` նա գրում
է. «Եւ այսոքիկ բաւական լիցին ասել այսչափ: Զի եթէ զամենայն եղեալսն յաշտարա
կագործութենէն մինչև առ մեզ ի հասողութիւն քեզ ի մերումս ածել ջանասցուք պատ
մութեան, ե՞րբ ապա յըղձալ ին քո հասանիցեմք զրուցաց պատմութիւնն. մանաւանդ
զի և առաջիկայս մեր երկար է գործ, և ժամանակ մահկանացուաց սուղ և անյայտ: Այլ
սկսեալ ցուցից քեզ զմերն, թէ ուստի՛ և ո՛րպէս»247: Իսկ մեկ այլ էջում գրում է. «Բազում
ինչ զկնի այսորիկ պատմի ի մատենին, այլ մեք` որ ինչ պիտոյն մերոյ հաւաքմանս է,
շարեսցուք»248: Ըստ Մովսես Խորենացու, ընդհանրապես` պատմության և հատ
կապես` հայոց պատմության առարկան, ինչպես և առավել մանրամասն կբացո
րոշվ ի մենագրության ամբողջ շարադրանքում, մարդկային, որում նաև հայոց ազ
գի, ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակալի եղելումն է:



Ի՞նչ է նշանակում «եղելում»249, և ինչո՞ւ է անհրաժեշտ ու նախընտրելի դիտվում ասել` «եղե
լում», այլ ոչ` «եղելություն»: «Եղելություն» հասկացությամբ առավելապես նշվում են տեղ ի ունե
ցած այն իրադարձություններն ու գործերը, որոնք ունեցել են սկիզբ, կայացման ընթացք ու
ավարտ և անցյալ են այնչափ, որչափ սկզբունքորեն անցող իկ ու ներկայի նկատմամբ անցյալ
կարող են լինել աշխարհի ու կյանքի` ժամանակի հարահոսությանը համընթաց իրողություն
ները, որոնք ըստ այդմ և կոչելի են որպես «անցքեր»: Առհասարակ, «անցքեր» կոչվում են բո
լոր այն դեպքերը, որոնք առտնին իրողություններում սկզբունքորեն առանձնանում են որպես
իրենց կարևորությամբ նշանակալ ի: Կարևորող այդ նշանակալ իությունից զատ, «անցքերը»,
նախ և առաջ` ըստ իրենց անվանող բառի իմաստի, այնպիսի դեպքերն են, որոնց երկմիասնա
կան` նյութեղեն ու իմաստային, բնությանն ու գոյության կերպին հատուկ է ժամանակի հոսքին
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հանձնված իրենց գոյության նյութեղեն բաղադրատարրի անցողիկություն ու կյանքի ներ
կայում` ոչնչում և երկրորդ ի` իմաստային բաղադրատարրի, գրով չարձանագրվածության
պարագայում` մոռացություն: Միով բանիվ` «անցքերն» իրենց ներհատուկ գոյության
կերպում հենց այնպիսի դեպքերն են, որոնց գոյությանը հատուկ է «ժամանակի ընթացքին կա
պանքված գերություն»: «Անցքերի» գոյությունը «տեղ ի» է ունենում որպես ժամանակընթաց
մի դիպում, և որպես այդպիսին` մարդկանց ներկայում կամ կյանքի ներկայությունում իրենց
պատահումից կամ դիպումից այնուհետ` դրանց գոյությանը հատուկ է հետզհետե ոչնչացող ու
անգոյացող ընթացք կամ` հենց անմիջապես չգոյություն:
«Աշխարհի» ու «կյանքի»` նախկինում տեղ ի ունեցած ու ներկայում մշտապես կայացող ու
շարունակական գոյությունը, ի տարբերություն «եղելություն» հասկացության, առավել ադեկ
վատ ու ճշգրիտ բնորոշել ի է «եղելում» հասկացությամբ: Արդարև, աշխարհում ու կյանքում
իրենց ներկայությունը կարող են ունենալ նաև աստվածային իրողությունները, որոնց բնությու
նը նույնական չէ այս աշխարհի ու այս կյանքի ժամանակահոս բնությանը, և, թվում է, այդպի
սի իրողությունների նկատմամբ կիրառել ի չէ «եղելում» հասկացությունը: Հարկ է նկատել, որ
այս աշխարհում ու կյանքում և հենց մարդկային ինքնությանը մատչել ի նրանց գոյության կեր
պի նկատմամբ, որ կարող է իրագործվել որպես միառժամանակ ներկայություն և ապա` ան
հետացում, ևս կիրառել ի է «եղելում» հասկացությունը, քանզ ի իրենց ներկայությունն իրագոր
ծելով և-կամ ժամանակի ու տարածության մեջ «տեղ ի» ունենալով որպես լինող ու անցնող
իրադարձություն, մարդկանց կյանքում «տեղ ի» են ունենում նաև որպես հավերժ մնայուն
ու հենց գործուն նշանակություն: Աշխարհի, որում և` կյանքի, ինչպես նաև դրանցում տեղ ի
ունեցած ու դրանց բնությանը համապատասխան իրողությունների, գոյությունը նշելով «եղե
լում» հասկացությամբ, այդ բառի` ներկայում շարունակականություն արտահայտող «-ում» վեր
ջավորությամբ նկատի է առնվում «մարդկանց նկատմամբ նշանակալ իություն ունեցող» ամե
նայն «իրք» և «գործք»` ըստ իրենց համապատասխան գոյության կերպի, որոնք տեղ ի ունենա
լով նախկինում, նաև ունեն բացություն ու գործուն նշանակալ իություն և ուրեմն` իրենց որպես
այդպիսին գոյող ներկայակցության հնարավորություն կամ իրագործություն մարդկային
բանական հոգու, մտքի ու կյանքի համար` կա՛մ սկզբունքորեն, կա՛մ կոնկրետ տվյալ ներկայի
նկատմամբ: Իսկ այդ կնշանակի, որ այդ իրողություններն այլևս սոսկ անցյալ ի եղելություններ
չեն` տեղ ի ունեցած, ավարտված ու զուտ անցյալում մնացած իրենց գոյության կերպով,
այլ` ունեն հասկացման ձգտող յուրաքանչ յուր ներկայում իրենց գոյության շարունակակա
նություն` որպես իսկ ներկայում գոյող, իրենց գոյողության (կամ գոյավորության) այդ կերպը
կենագործելով սերունդների հասկացման կարողությանն իրենց իսկությունը հայտող իմաստով:
Եվ նկատենք, որ հենց այդպիսի իրողություններն են, որոնք իրենց որպես այդպիսին գոյության
իսկությունը հայտող իմաստով հղված են մարդկանց հասկացմանն ու ներկայանում են որպես
արժանի պատմության մեջ ընդգրկման ու հիշատակության և ուրեմն` ընթերցող ու հասկաց
ման ձգտող մարդկանց սերունդների յուրաքանչ յուր ներկային` ներկայակցության: «Եղելում»
հասկացության վերաբերյալ մինչ այժմ երբեմն ներանշանակ (իմպլ իցիտ) և աստ նաև այսչափ
բացորոշությամբ ծանուցումը բավ է, առավել խորին ու բովանդակ մանրամասներով մնացյալ ը
մեկնահայտման ենթակա ու հնարավոր տեսանելով մենագրության հետագա շարադ րանքում`
Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը, որում ու նաև որով` պատմության որ
պես այդպիսին գոյության իսկությունը, բացորոշելու խնդրակարգի ներկայացմանն ու լուծմանը
հետամուտ մեր այս հետազոտության ողջ ընթացքում:

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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բնությունը համընդհանուր է, և այն, ինչ ասվում է որևէ ազգի ընդհանուր ինքնության
և-կամ որևէ կոնկրետ անձի առանձնացող ինքնության ամբողջական անկրկնել իու
թյան վերաբերյալ, ասվում է` ի հավելումն այդ համընդհանուրի»250: Եվ աստ` համընդ
հանուրը «ամենայն մարդկանց, ըստ նրանց բնության նույնության ու նաև ինքնու
թյունը որպես այդպիսին կայացնող առանձնահատկությունների փոխնմանության,
նվազագույն ընդհանրությունն է մարդկային հոգե-մարմնավոր բնության
ու ինքնության, որ և հատուկ է յուրաքանչ յուրին»251: Արդյոք այդկերպ նվազագույն
համընդհանրությո՞ւնը պետք է նկատի ունենալ ու հասկանալ, երբ ասվում է` «մարդ
կային ինքնություն», թե՞ հնարավորություն ունենք և ավել ին` անհրաժեշտություն ու
նաև նախընտրել իություն է «համընդհանրությունը» և այս հիմքով արդեն` «մարդ
կային ինքնությունը», «մարդկությունը», «ազգը», «հասարակությունը», «սոցիալակա
նը» հասկանալ մեկ այլ կերպ և հենց նորով ի:
Արդարև, «մարդկային բնությունը համընդհանուր է մարդկանցից յուրաքան
չյուրի ու ամենայն հնարավոր և-կամ արդեն իրականացած համախմբության
համար: Սակայն «մարդկային ինքնությունն» ու «մշակույթը», «մարդկությունը», «ազ
գը», «հասարակությունը», որոնցում և` «մարդկայինը», «ազգայինը», «հասարակա
կանը» կամ «սոցիալականը» հարկ է անհրաժեշտորեն ու հենց նախընտրել ի պիտո
յականությամբ հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշել ոչ սոսկ մարդկային բնության
նույնությամբ, կամ` հոգե-մարմնավոր հատկությունների նմանությամբ` մարդկանց
միջև նվազագույն ընդհանրություն, այլ` որ
պես համընդգրկունություն, որ և
բաղկացյալ ու նախընտրել ի բարեկարգությամբ ի մի կայացյալ է այդ հասկացություն
ների ծավալով ընդգրկվող ամենայն անձանց ինքնությունների, կենաց ու մշա
կույթների` շնորհներով զանազանությունների հարստությամբ»252: Եվ այն, ինչ
ասել ի է «մարդկային ինքնության», «մարդկային կյանքի» ու «մշակույթի» վերաբե
րյալ, հարկ է ասել ամենայն անձանց, կենաց ու մշակույթների ինքնությունների
հոգեկեցույց ու կենարար շնորհների զանազանությունների հարստության իսկևիսկ
մարդասիրող ժողովումի, առ իմաստություն և ամենայն բարին ու առաքինություն
ներկրթության», կատարելագործության ու պահպանության դիտավորություն, կեր
պարանում ու կատարում իրագործող խորհրդով, բանիվ և գործով253:
14. Էական է նաև հասկանալ, որ պատմությունը գիտություն է ոչ միայն իր այն
առանձնահատկությամբ, որ որպես ուսումնասիրության առարկա ունի աշխարհի,
որում և` մարդկանց ազգերի այս կյանքի ու դրանում` մշակութաստեղծ գործու
նեության նշանակալ ի իրողությունները: Պատմության ուսումնասիրության են
թակա առարկայական տիրույթում է ներընդգրկվում նաև իր իսկ բնությունը:
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:
250

251

Նույն տեղում:

252

Նույն տեղում, էջ 86:

253

Տե՛ս նույն տեղը:
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Այս առնչությամբ Ա. Գուրևիչը գրում է. «Պատմական ճանաչողության բնության
(ընդգծումը` Ռ. Ք.) վերաբերյալ մտորումները նույնքան հին են, որքան և ինքը` պատ
մությունը. մարդիկ միշտ հետաքրքրվել են իրենց անցյալով և հարց առաջադրել այդ
գիտել իքների կարևորության մասին: Պատմության սահմանումը որպես «կյանքի
խրատանի»` գալ իս է դեռ անտիկ շրջանից»254: Պատմությունը ներքուստ կայա
նում, հարկ է նաև ասել` առավել ևս կայանում ու կատարելագործվում է որպես
գիտություն, երբ ուսումնասիրում և հենց իմաստասիրում է իր բնությունը,
հասկանում ու մեկնողաբար բացորոշում է իր որպես այդպիսին գոյության իս
կությունը հայտող իմաստն ու իմաստությունը: Պատմությունը աստվածային ու
մարդկային իրողությունների համաշխարհում մարդկային ինքնությունը և նրան հա
մագոյակից` այլը (անշունչ իրեղեն, բուսական ու ոչ-բանական կենդանական աշխար
հը) ու այլոց (բանական էակներին և կոնկրետորեն` հենց մարդկանց), կյանքն ու մշա
կույթը, միով բանիվ` նշանակալ ի համայն եղելականությունն ուսումնասիրելով, դրան
առընթեր իրագործում է ներքին ռեֆլեքսիա` ինքնանդրադարձող խորհրդածու
թյուն, և իրագործելով ուսումնասիրություն իր բնության կամ` իր որպես այդպիսին
գոյության, բացահայտում է այն` հասկանալով ու սահմանմամբ բացահայտելով իր
առարկան ու կատարումը: Թեև Գուրևիչը նույն աշխատության մեջ գրում է նաև, որ
«պատմական միտքը հազվադեպ է ինքն իրեն անդրադարձել»255, այնուամենայնիվ,
հազվադեպությամբ հանդերձ` նա այդ իրագործել է անտիկ շրջանից ի վեր, և հենց
այդ է նրան կայացրել ու կատարելագործել որպես պատմագիտություն` տարբեր
ժամանակներում «գիտության» ըմբռնման փոխակերպությամբ:
Ըստ Մովսես Խորենացու ևս, պատմագիտության ուսումնասիրության առար
կա է նաև հենց ին
քը պատ
մու
թյու
նը, և նրա աշխատության բազմաթիվ էջե
րում կան պատմության որպես այդպիսին գոյության խնդրի վերաբերյալ միմյանց
փոխլրացնող ու պատմագիտական ամբողջական հայեցակարգ կյանքի կոչող և հենց
կենագործող մտորումներ: Այսպիսով, ըստ նրա, պատմագիտության ամբողջական
ու մեկ-միասնական առարկան, ընդհանրապես, հենց ինքը պատմությունն է
որպես այդպիսին և պատմության անհրաժեշտ ու նախընտրելի հասկաց(ված)
ությամբ ու տեսությամբ` աշխարհի, որում և` մարդկային կյանքի, նշանակալի
եղելումը: Եվ նույնորեն ու կոնկրետաբար կարել ի է ասել նաև հայոց պատմագիտու
թյան վերաբերյալ: Ըստ Խորենացու, հայոց պատմագիտության մեկ-միասնական
առարկան հենց ինքը պատմությունն է որպես այդպիսին և պատմության ան
հրաժեշտ ու նախընտրելի հասկաց(ված)ությամբ ու տեսությամբ` հայոց սեփա
կան ու շրջակա աշխարհի, որում և` հայոց բազմաբովանդակ կյանքի կարգա
վորության և իրադարձությունների ու գործերի նշանակալի եղելումը:
15. Ի
սկ ո՞րն է պատմության կատարումը: Ի՞նչը պետք է հասկանալ որպես
պատմության բուն անել իք ու հենց կատարում: Ո՞րն է այն անել իք-կատարումը, 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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ընդհանրապես` պատմությունը ու հատկապես` նաև հայոց պատմությունը կարող է և
հարկ է սկզբունքորեն անհրաժեշտ ու նաև նախընտրել ի պիտոյականությամբ ինքնա
հասկանա ու իրագործի իր առարկայի նկատմամբ: Պատմության, որպես գիտու
թյուն, կատարումը իր առարկայի իսկության հասկացումն ու մեկնողաբար`
բանավոր և-կամ գրավոր հյուսմամբ բացորոշումն ու ներկայացումն է:
Պատմության, որպես գիտության, կատարումը լիով ին բացորոշելու համար, ի
լրումն ասվածի, հարկ է վերստին ամրագրել, որ պատմությունը գիտություն է ոչ
միայն այն առանձնահատկությամբ, որ կոչված ու հետամուտ է աշխարհի, որում և`
կյանքի, իրողությունների իսկության բացահայտմանը, այլև իր իսկ ինքնահաս
կացմանը: Այլ կերպ ասած` պատմագիտությունը որպես այդպիսին է, ինքնանդրա
դարձող հասկացմամբ ու խորհրդածությամբ սկզբունքորեն իսկ բացահայտելով իր
բնության, նույնն է թե ասել` որպես այդպիսին գոյության, իսկությունը: Եվ իհարկե,
պատմագիտությունը հասու լինելով իր որպես այդպիսին գոյության իսկությանը և
մեկնողաբար բացահայտելով այն, որպես այդ խնդրակարգի բաղկացուցիչ ու լրումի
բերող նպատակային խնդիր, բացահայտում է աշխարհի, որում և` կյանքի, նշանակա
լի եղելումի իսկությունը:
16. Արդարև, պատմության խնդրակարգում, այսու և` պատմության առարկայում ու
կատարումի մեջ իր սկզբունքային ու էական նշանակությամբ ներընդգրկված է պատ
մության` իր իսկ բնության կամ որպես այդպիսին գոյության ինքնահասկացումը ևս:
Գուրևիչի մտքում միայն ակնարկվեց, այնինչ, հարկ է հստակամտորեն հասկանալ ու
ամրագրել, որ պատմությունն իր սկզբնավորումից ի վեր ոչ միայն որևէ կերպ ու չափ
հասկանալով ու բացահայտելով կյանքի եղելումի իսկություն, ի պատում հյուսմամբ`
բանավոր և-կամ գրավոր շարադրել ու ներկայացրել է ամենայն «ընթերցասէր»-ի
և «ուսումնասէր»-ի, այլև ի սկզբանե իրենում իրագործել է նույնորեն որևէ կերպ ու
չափ ինքնահասկացում: Պատմությունն իրենից այլի (աշխարհի, որում և` կյան
քի, նշանակալի իրադարձությունների ու գործերի) իսկության հասկացմանն
առընթեր` սկզբունքային անհրաժեշտությամբ ու նախընտրելիությամբ իրա
գործում է նաև ինքնահասկացում: Ընթերցասեր և ուսումնասեր ամենայն ան
ձանց ավանդված և՛ անտիկ շրջանի, և՛ միջին դարերի պատմական երկերում երբեմն
պատմվում ու բացահայտվում է ոչ միայն իրադարձությունների ու գործերի որպի
սությունը, այլև այս կամ այն չափ բացորոշվում է պատմության բնությունը, այ
սինքն` թե ինչպիսին պետք է լինի պատմությունը որպես այդպիսին, որպես
զի ստույգ բացահայտի աշխարհի, որում և` այս կյանքի, նշանակալի եղելումի
իրադարձությունների, գործերի ու կարգավորության` պատճառներով հան
դերձ, իսկությունը:
Պատմության, ինքնահասկացմամբ հանդերձ, որպես հայեցակարգ կայացման ըն
թացքում ու արդյունքում մշակվում է նաև մեթոդաբանությունը` սեփական մեթոդի բա
ցորոշ ձևակերպմամբ ու իրագործմամբ: Եվ այդ կնշանակի, որ պատմագիտությունը
որպես այդպիսին է` պատմել իք իսկությանն առդեմ իր ինքնահասկացման արդյուն
քում ամենայն «հետքերի» ու «պատմությունների» (բոլոր եղելական ու նաև
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հնարավոր իդեական «պատմությունների») նկատմամբ ադեկվատ ու նախընտրե
լի մոտեցման հասկացմամբ, մշակմամբ ու իրականացմամբ: Պատմագիտությունը
որպես այդպիսին է` ոչ միայն ուսումնասիրելով աշխարհի, որում և` այս կյանքի,
նշանակալի եղելումը, այլև ասելիքի իսկության հանդեպ նաև իր իսկության`
հայեցողության, հասկացման ու մեկնողաբար ասման կերպի, ուսումնասիրու
թյամբ ու ինքնահասկացմամբ և ապա` ըստ այդմ իր կայացմամբ:
17. Պատմության ինքնահասկացման ու տեսության, որպես իսկ գիտություն կա
յաց
մանն ենք հա
ղորդ ու ըն
կալ դառնում նաև հայոց պատ
մա
տեքս
տային ավան
դությանն առնչվել իս: Արդարև, Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»-ը ևս քննական
պատմություն է և դիտավորություն, կերպարանում ու կատարում ունի «հայոց
ինքնության, բազմաբովանդակ կյանքի ու մշակույթի որպես այդպիսին եղե
լումի էական իրադարձությունների ու գործերի, կարգավորության առավելու
թյան ու նվազության` պատճառներով հանդերձ, իսկության քննական հասկա
ցումը, մեկնողաբար բացահայտումը և ի գիր հյուսմամբ ներկայացումը:
Աստ էական է նկատել, որ թեև ոչ ամենայն պատմություն և, այնուամենայնիվ,
ընդհանրապես` պատմագիտությունը և կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու հայոց
պատմությունը, դիտավորություն ունենալով հասկանալ իրենից արտաքո և
ուրեմն` իրենից այլազան իրողության իսկություն, որպես հետազոտություն,
գիտական գիտելիք և-կամ գիտություն, այլի հասկացմանն առընթեր` անհրա
ժեշտ ու նաև նախընտրելի պիտոյությամբ ինքնահասկանում է իր իսկությու
նը ևս: Այս առնչությամբ վերհիշենք, որ մասնագիտական գրականության մեջ վա
ղուց ի վեր ճանաչում գտած ու հայտնի տեսակետ է այն, որ Մովսես Խորենացին սոսկ
պատմիչ չէ, այլև պատմաբան256: Հայոց տեքստամշակութային ավանդության մեջ
պատմական երկերի շարքում հատկապես Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»
աշխատությունն ընթերցել իս` հասու, հաղորդ ու ընկալ կարող ենք դառնալ ոչ միայն
պատմվող բովանդակության, այլև նշանակալ ի չափով` պատմության ինքնահաս
կացման և որպես գիտություն ըմբռնման ու կայացման, որ և ունակ է, հնարավորում
ու իրագործում է հայոց կյանքի նշանակալի իրադարձությունների ու գործերի`
պատճառներով հանդերձ, իսկություն բացահայտող քննական ու հենց ինք
նաքննական պատմություն:
Քանզ ի առարկայական իր տիրույթը կազմող եղելությունների նկատմամբ իր մո
տեցման մեջ ճշմարտությամբ քննական լինելու համար պատմությունը հարկ է, որ
նախ և առաջ լի
նի ինքնաքննական: Ինքնանդրադարձող ու ինքնահասկացող
քննությամբ է, որ պատմությունը պոտենցիա ու իրագործում (ակտուալացում) է ունե
նում սահմանել իր որպես այդպիսին ու հենց գիտություն էացնող հնարավորությունը,
պայմաններն ու չափորոշիչները և, այդպիսով, կայանալ կյանքի եղելումի իսկու
թյան նկատմամբ ադեկվատ ու նախընտրելի բացության, ստույգ հասկացման
ու մեկնողաբար պատմումով ներկայացնելու կարողունակ որպիսությամբ:
Տե՛ս Սարգսյան Գ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմության» ժամանակագրական համա
կարգը, Եր., 1965, էջ 5. տե՛ս նաև էջ 146:
256
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18. Կարել ի է նկատել, որ Մովսես Խորենացու տեսակետն է հենց այնպիսին, ըստ
որի` պատմությունը, որպես գիտություն, կոչված է, ունի հիմնախնդիր և կատարում`
ա) հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշել աստվածային ու մարդկային իրողու
թյունների համաշխարհի, որում և` կոնկրետորեն իր երկում պատմյալ` մարդկային ու
հենց հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակալ ի եղելումի իսկությունը,
բ) դրան առընթեր քննության առնելով ու խորհրդածելով նույն այդ իսկությունը`
հասկանալ ու մեկնողաբար բացահայտել, բանավոր և-կամ գրավոր հյուսմամբ` ներ
կայացնել նաև այդ իսկությունից իմանալ ի իմաստության խորհուրդը,
գ) ինքնահասկանալ իր որպես այդպիսին գոյության, այսինքն` իսկություն բա
ցահայտող գիտական գիտել իքի ու գիտության գոյության հնարավոր, անհրաժեշտ
ու հենց նախընտրելի որպիսությունը:
Նկատենք, որ պատմագիտությունն իր իսկ կոչումն ու իրագործումը և ուրեմն`
պատմության որպես այդպիսին` անհրաժեշտ ու նախընտրել ի, կայացումն ուսումնա
սիրելով ու հասկանալով, այսու և` իր այդկերպ կայացման իմաստության խորհրդին
հասու լինելով է ինքնահասկանում, որ իր ուսումնասիրության առարկայի որոշարկող
առանձնացման մեջ սկզբունքորեն ունի ընտրություն և ուսումնասիրում է աշխարհի
ու կյանքի ոչ համայն, այլ` նշանակալի եղելումը: Եվ գուցե ոչ ամենայն հետազոտող,
այդ թվում` զանազան կանխադատություններով լցյալ ու «հարուստ» հոգով ու մտքով,
ներքին ինքնաքննություն չիրագործող և ուրեմն` ոչ-ճշմարիտ կանխադատություննե
րի ներգործությունը կասեցնելու ոչ հետամուտ հետազոտող անձինք, այլ` Մովսես Խո
րենացու երկում և-կամ երկով հայտնյալ իմաստության «ուսումնասէր» հայազգի կամ
օտարազգի հետազոտողներ հնարավորություն ունեն հասկանալ, որ նրա աշխատու
թյունում իրագործվել է պատմության որպես այդպիսին գոյության անհրաժեշտ
ու նախընտրելի կերպի վերաբերյալ խորհրդածություն և ըստ այդմ` նաև ընդհան
րապես` պատմության և կոնկրետորեն` հենց հայոց պատմության առարկայի ու կա
տարումի որոշարկում:
19. Ընդհանրապես` «պատմություն» և կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու «հայոց
պատմություն» հասկացություններով մտառվող բովանդակությունը կանխահայտող
խորհրդածություններն ի մի բերելով, արդ` կարելի է հարցադրել, թե` ո
՞րն է այն
«խնդրո բանը», որն ի հայտ բերելու դիտավորությամբ` նրան համապատասխանեց
ված կարգով կազմակերպված է Պատմահոր պատմության ու պատմաբանության բո
վանդակ հասկացումն ու այդ հասկացման յուրահատկությունը: Ո՞րն է պատմության
բուն հետազոտական խնդիրը, և-կամ ո՞րն է պատմագիտության ուսումնասիրության
ենթակա բուն խնդրակարգը: Հետևելով հերմենևտիկայի տեսաբան ու «փիլ իսոփա
յական հերմենևտիկայի» ռահվ իրա Հ.-Գ. Գադամերի հայեցակարգում բացահայտ
ված` հասկացման ու մեկնաբանության ֆենոմենի «հարց ու պատասխանային» կա
ռուցվածքի մասին սկզբունքային դրույթին, հետազոտող-մեկնաբանի համար էական
խնդիրը պետք է ձևակերպել հետևյալ կերպ. ո՞րն է տեքստի և հասկացման ձգ
տողի ու մեկնաբանի համատեղ գործողությամբ հյուսվող այն առանցքային
հարցադրումը և-կամ խնդրակարգը, որի պատասխանն է տեքստով ասվողը`

Գլուխ 2. Պատմության իդեան Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում

209

տեքստով ուղղորդվող հասկացման ու մեկնաբանության արդյունքում ի հայտ
եկող իմաստային հյուսվածքը257:
Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը, որով և` հայեցվող հայոց
ինքնության, կյանքի ու մշակույթի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստ և այդ իմաս
տում` իմաստությունը, մեկնելու և ներկայացնելու տեսակետից, նրա հայացքների
ամբողջության նկատմամբ, ըստ էության, որպես առաջնային ու ծրագրային
հարցադրում է առանձնանում «ընդհանրապես` պատմության և կոնկրետորեն`
հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկության բացորոշման» խնդրա
կարգը: Արդարև, պատմության, որպես գիտություն, բուն և բովանդակ խնդրա
կարգը պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկության բացորոշումն է:
Այս բանաձևը կարել ի է նաև վերաձևակերպել` նրանում և-կամ նրանով ասվածը ներ
քուստ առավել բացորոշելով: Պատմության, որպես գիտություն, բուն և բովան
դակ խնդրակարգը պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունը
հայտող իմաստի, որում և` իմաստության, և ուրեմն` պատմողաբար ասվածում
ու նաև պատմումի կերպում պահյալ իմաստության բացորոշումն է:
Ասվածը հիմնականում նույնորեն կարել ի է կոնկրետացնել նաև հայոց պատմա
գիտության նկատմամբ: Այն հարցին, թե ո՞րն է հայոց պատմագիտության կամ պատ
մության, որպես, գիտության, բուն խնդրակարգը` ըստ Մովսես Խորենացու, պատաս
խանը հետևյալն է` հասկանալ և մեկնողաբար բացորոշել սկզբունքորեն պատ
մության և կոնկրետորեն` հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյության
իսկությունը հայտող իմաստը, որում և` իմաստությունը, և պատմողաբար աս
վածում ու ասման կերպում պահյալ ու նույն այդ ասվածով ու ասման կերպով
նաև հայտնյալ իմաստությունը: Ըստ նրա պատմագիտական ու պատմափիլ իսո
փայական հայեցակարգի, ընդհանրապես` պատմությունը և կոնկրետորեն` հայոց
պատմությունը կայանում է որպես այդպիսին, երբ դիտավորություն ու ըստ այդմ`
կերպարանում ու կատարում ունի` հյուսվել ու ներկայանալ որպես մարդկային, որում
և` հայոց, ինքնության, ընդհանուր կենսակարգի ու նաև անձնավորյալ կենսա
կերպի, մշակույթի էական եղելումի իսկությունը հայտող իմաստի ու իմաս
տության հասկացում ու մեկնորոշում:
20. Պատմության խնդրակարգի բանաձևում միաձույլ ներկա ներքին հիմ
նախնդիրներից յուրաքանչ յուրի տեսանկյունից «պատմության» ֆենոմենը (բներևույ
թը) հայեցող ու քննող խորհրդածությունը, այն է` իմաստախույզ հասկացմամբ մեկ
նողաբար բացորոշել և՛ սկզբունքորեն պատմության որպես այդպիսին, որում նաև
որպես գիտություն, գոյության իսկությունը, և՛ պատմումի եղանակում ու նաև հենց
պատմողաբար ասվածում պահյալ իմաստությունը, պատմության այլ տեսանություն
Հասկացմանն ու մեկնաբանությանը նպատակամետ խորհրդածությունում ներբովան
դակյալ
ու նաև դրանց ընթացքն իրենով գործունացնող, առաջնորդող ու կատարումի հասուցանող «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:
257
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և ուրեմն` պատմության տեսություն ու մերձիմացություն են հնարավոր դարձնում
ու մատուցում մարդկային հասկացման սիրուն: Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն
Հայոց» երկում պատմությունը ներկայանում է մարդկային բանական հոգուն և նրա
մտային զորությանն ու կարողությանը` պատմագիտության ոչ վաղ անցյալ ից` ժամա
նակակից մեր ներկային փոխանցված ու քարացած կաղապար դարձած սովորակա
նի համեմատ այլ ու անսովոր կերպավորությամբ: Նրա երկը պատմության որպես
այդպիսին գոյության իսկությունն ու իմաստության խորհուրդը հասկանալ ձգտող
անձին ու նախընտրելի ընթերցողին հնարավորություն է ընձեռում, հասու և ընկալ
դարձնում զարմանալի ու առինքնող տեսանության:
Պատմության խնդրակարգի այս բանաձևին որպես պատասխան է ի հայտ բեր
վում նրա հայացքների ամբողջությունը, և մենագրության մեջ ներկայացվող հետա
զոտությամբ հնարավորություն ունենք հասկանալ, որ Մովսես Խորենացու պատ
մատեսությունն, ըստ էության, ներքուստ հետևողականորեն կազմակերպված
ու ծավալվող ամբողջություն է: Եվ երբ նրա տեսության վերլուծության և մեկնա
բանության ժամանակ նկատի ունենք սկզբունքային այս խնդրակարգը, ապա` նրա
պատմական երկում շարադրված պատմության ու նաև պատմագիտական ըմբռ
նումների ամբողջությունը ներկայանում է սույն ենթավերնագրի շարադրանքում իր
բանորոշ ձևակերպումը ստացած` պատմության խնդրակարգով սահմանվող
իմաստային տեսադաշտում (հորիզոնում)` որպես պատմության սկզբունքային
դիտավորության հետևողական կատարում: Նկատվում է, որ պատմության բուն
խնդրակարգի բանաձևում ներկա է և՛ պատմության առարկայի, և՛ պատմության կա
տարումի որոշարկումը: Ինչո՞ւ: Բանաձևում ներկա է պատմության առարկայի ու կա
տարումի համար սկզբունքորեն հիմնայինը` պատմության, որպես գիտության,
ուղղակի կոչումն ու ըստ կոչման` գոյությունը, այն է` հասկանալ, մեկնողաբար
բացահայտել և ի գիր հյուսմամբ ներկայացնել աշխարհի, որում և` կյանքի,
նախկին ու նաև ներկա նշանակալի եղելումի իսկությունը:
21. Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում և հենց պատմության
խնդրակարգի բանաձևում ներկա է առավել հարուստ բովանդակություն, քան կարե
լի էր առաջին հայացքից նկատել: Նրա պատմության խնդրակարգում և բուն երկում
նկատել ի է ոչ զուտ և կոնկրետորեն` հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյության
հետազոտությանը վերաբերող գիտական բովանդակություն: Նա իր բացորոշ հար
ցադրության կոնկրետությամբ հանդերձ և, սակայն, դիտավորության առավել ամբող
ջական ու մեկ-միասնական ընդգրկումով մեկնորոշում է և՛ ընդհանրապես` պատմու
թյանը, և՛ կոնկրետաբար` հայոց պատմությանը բնորոշ հատկություններ:
Պատմության գոյությունը տարբեր քաղաքակրթություններում և ամենուր` ազգե
րի կյանքում ու մշակույթում, ինչպես նաև հենց Հայաստանում և կոնկրետորեն` 5-րդ
դարում ունեցել է և այժմ ևս ունի տարաբնույթ բազմազանությամբ ծավալվող միտում:
Հայաստանում ու նաև այլ ազգերի կյանքում ու մշակույթում, պատմության գոյու
թյան տարաբնույթ բազմազանությունն իրագործվել է մարդկային, որում և` ազգային,
բազմաբովանդակ ինքնության, կյանքի ու մշակույթի ոչ միայն կոնկրետ «պատմու

Գլուխ 2. Պատմության իդեան Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում

211

թյան կարիքավորությանն» ադեկվատ իր պատմել իքի «ինչի» ու «ինչպեսի» նպա
տակային կոչվածության ու կատարումի պրակտիկորեն բազմատեսակ և նույնորեն
կոնկրետ դրսևորումներով: Հոգևոր ու մշակութային ինքնության և դրա համար ան
հրաժեշտ ու նախընտրել ի` հոգեկեցույց նշանակալ իություն ունեցող կենսակերպի ու
բովանդակ կենցաղավարության և ուրեմն` երկբնույթ (հոգևոր ու կենցաղային) կա
րիքավորության` իր զանազանությամբ հանդերձ, համատարած ու տիպական լինե
լը, յուրաքանչ յուր իր տեսակում` թեթևի հետ նաև ծանր ու խորացած դրսևորումները
անհրաժեշտ են դարձրել որպես սոցիալականորեն ու մշակութորեն և այդկերպ` քա
ղաքակրթորեն ու հոգևոր առումով նշանակալ ի դիտել ոչ միայն մասնավոր ու կոնկ
րետ պատմության կարիքը, ինչպես օրինակ Մովսես Խորենացու երկում` հայոց մե
ծաց ծննդաբանությունը, այլև սկզբունքորեն պատմության կարիքը որպես այդպի
սին, այսինքն` ընդհանուր կարիքը կամ ընդհանուր կարիքավորությունը` նույն
այդ երկում հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակալ ի եղելումի իսկությու
նը հայտող բովանդակ իմաստն ու իմաստության խորհուրդը:
Մշակութային, սոցիալական ու քաղաքական և այսկերպ` քաղաքակրթական ու
հենց հոգևոր կարիքավորության ներկայացածության մասնավոր կոնկրետության
մեջ «ընդհանուր կարիքավորության» իդեան, որ և կնշանակի` ընդհանուր գոյը,
որպես ուշադրության, ապա նաև հասկացող հոգածության և պատասխան-արձա
գանքի անհրաժեշտ ու պիտոյական ճանաչել ը պատմության գոյութենականությա
նը տարաբնույթ բազմազանություն է հաղորդում ոչ միայն որպես այնպիսի ֆենոմեն,
որն արտահայտում է սոսկ պատմագրելու կոնկրետ գործելակերպ ու իմացու
թյուն կոնկրետ կարիքի առնչությամբ և ըստ այդմ` պատմաբովանդակություն,
այլև որպես մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի բուն իսկությունը հայտող
բազմաբովանդակ իմաստի, որում և` իմաստության բացորոշմանը կոչված ու նպա
տակամետ գիտություն:
22. Մովսես Խորենացու երկի, որում և` բովանդակյալ պատմագիտական ու պատ
մափիլ իսոփայական հայեցակարգի, համար հիմնորոշ` պատմության խնդրակարգի
վերոբերյալ բանաձևին նույնական է հիմնականում բացորոշվում նաև սույն գիտա
կան մենագրության ամբողջական ու մեկ-միասնական դիտավորությունը` հասկա
նալ և մեկնողաբար բացորոշել սկզբունքորեն պատմությունը և կոնկրետորեն` հայոց
պատմությունը, ըստ իր ներքին ու սեփական, հիմնարար ու որպես այդպիսին էացնող
բուն խնդրակարգի և ուրեմն` դրա լուծման դիտավորությունը, կերպարանումն ու
կատարումն ունեցող պատմումի եղանակի և պատմվող բովանդակության:
Եվ հարկ է ամրագրել, որ գիտական այս մենագրության դիտավորությունն է` բա
ցահայտել պատմության ոչ միայն կոնկրետ գոյության իսկությունը, այսինքն` Մովսես
Խորենացու հայոց պատմության դիտավորությունը, պատմության` որպես իմաստ գո
յության, պատմել իքի ու պատմումի կոնկրետ առանձնահատկությունները, ինչպես
նաև նրա պատմության այդկերպ գոյության համար որպես հիմնարար ճշմարտու
թյուն ու իմաստություն` քրիստոնեական ուսմունքը, որով և Հայաստանում պատմու
թյան գոյության հենց այդ մոդուսի կոնկրետ ներկայության հիմնավորված բնույթն
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ու օբյեկտիվությունը: Պատմության կոնկրետ գոյության ուսումնասիրությունը հնա
րավոր կլիներ, ըստ էության, հայոց կյանքում պատմության իրագործված որևէ ձևի
և-կամ բազմազան որևոր ձևերի սոսկ նկարագրական ու պատմողական և, իհարկե,
իրենում անհրաժեշտորեն մեկնողականություն հայտող շարադրանքով: Դիտավորու
թյան վերոնշյալ տարրը, այն է` եղելական ու կոնկրետ պատմության գոյության
իսկության առանձնահատկությունները, ինչպես նաև նրա այդկերպ գոյու
թյունը հիմնող ճշմարտության և իմաստության` հերմենևտիկական քննու
թյամբ ներկայացումը գիտական այս աշխատությունում, անշուշտ, առկա է, ինչը և
իրագործվում է մենագրության ողջ շարադրանքում:
Աշխատության դիտավորությունն առավել սկզբունքային է ու ամբողջական` հեր
մենևտիկական մեթոդաբանությամբ մեկնորոշելով հայ պատմագիտության հա
մար հիմնադիր նշանակություն ունեցող կոնկրետ այդ պատմական երկի և դրանում
կերպարանյալ ու բովանդակյալ նույնպես կոնկրետ պատմագիտական հայեցակար
գի, այն է` Մովսես Խորենացու քրիստոնեական պատմագիտության առանձնա
հատկությունները, ըստ մարդկային ընդհանրական ու նաև անհատական տկար ու
սահմանափակ մեր կարողության, բացահայտել սկզբունքորեն պատմության որ
պես այդպիսին գոյության իսկությունն ու իմաստության խորհուրդը, որը, ըստ
իս, իր կատարելությամբ` նաև իսկորեն Պատմահոր դիտավորությունն է` ինձ համար
ուսանել ի ու ընդօրինակել ի:
Աստ` անհրաժեշտ է նաև նշել, որ մենագրությունում պատմատեսական առումով`
պատմության դիտավորության, պատմել իքի և պատմումի վարդապետական եղա
նակի վերաբերյալ քննա-մեկնողական խորհրդածությամբ ներկայացվող ամբող
ջական այս ուսումնասիրության բուն դիտավորությունն ու կատարումը նույնական է
Պատմահոր դիտավորությանը փոքր-ինչ հավելմամբ, և այդ հավելումը վերաբերում
է «պատմումի վարդապետական եղանակի իսկության բացահայտմանը»: Վերջինիս
առնչությամբ էական է ամրագրել հետևյալ դիտարկումը: Առհասարակ, պատմու
թյունն ինքնին չունի դիտավորություն` ուղղակիորեն հաղորդել նաև պատ
մումի եղանակի իսկություն: Ինչո՞ւ: Ինչպե՞ս հասկանալ ասվածը: Ըստ փիլ իսոփա
յական հերմենևտիկայի տեսաբան` Հ.-Գ. Գադամերի, լեզվ ի կոչումն է` լուծվել ու ան
հետանալ ասվողում258: Եվ ինչպես լեզվագործունեությունում լեզվ ի կոչումն է` ինքնա
մոռաց նվիրումը, «ինքնազոհաբերությունը», այսինքն` խոսելով, «ասելով»` լուծվել ու
անհետանալ ասման բերվող «բանում», այնպես էլ` բուն պատմումի եղանակի կոչումն
է` լուծվել ու անհետանալ ասման բերվող իսկությունը հայտող իմաստում: Պատմու
մի վարդապետական եղանակը պատմել իք իսկության բանավոր և-կամ գրությամբ
շարադրյալ ասմանն իր կոչման մեջ սկզբունքորեն կարող է և ճշմարտությամբ կայա
նում է` ինքնամոռաց նվիրումով ու «ինքնազոհաբերությամբ» լուծվելով ու անհետա
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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նալով ասված իմաստում: Նաև սույն գիտական երկում իրականացվող պատմության
մեկնության կոչումն է` ինքնամոռաց նվիրումն ու ինքնազոհաբերությունը, լուծվելն
ու անհետանալ ը ասման բերվող իմաստում259: Սակայն «ընթերցասէր» և (իմաստու
թյան) «ուսումնասէր» ամենայն հետազոտող ի ու նաև հենց միջնադարագետի հա
մար` «իսկություն հայտող իմաստության խորհուրդ» իրենում պահող աղբյուր է նաև
պատմումի կերպը կամ եղանակը, ուստի և` առանձնահատուկ դիտավորություն է
պատմումի վարդապետական եղանակի իսկության և իմաստության խորհուրդի բա
ցահայտումը: Դրանով է պայմանավորված մասնագիտական գրականության մեջ
պատմումի եղանակի խնդրին առնչվող հետազոտությունների առկայությունը: Այս
հիմնավորմամբ` մենագրության դիտավորությունն ու կատարումն է` հասկա
նալ և մեկնողաբար բացորոշել սկզբունքորեն պատմության և, մասնավորա
պես, հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունը, որում և`
պատմումի կերպում ու պատմողաբար ասվածում` պահյալ և, միաժամանակ,
նույն այդ պատմումի կերպով ու պատմողաբար ասվածով` նաև հայտնյալ
իմաստությունը:
Հասկացման ձգտող յուրաքանչ յուր ընթերցող ին և գիտական ընկերակցությա
նը ներկայացվող սույն մենագրությունում խորհրդածությունների ուղղորդվածության
և ուսումնասիրության ենթակա «բան»-ի այդպիսի ընտրությունն ու դիտավորությու
նը ամենևին էլ պատահական ու կամայածին չէ մի քանի պատճառով: Սկզբունքային
պատճառ է այն, որ իր աշխատության էջերում մտորելով, թե ինչպիսին պետք է լինի
պատմությունը և դրա նախընտրել իորեն պիտոյական կերպը որոշարկող սկզբուն
քային ու հենց հայեցակարգային նշանակություն ունեցող մտքեր արտահայտելով,
Մովսես Խորենացին ինքն է մեզ հայտնացույց անում, որ իր պատմությունը հյուսել իս`
խորհրդածել է պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկության վերաբե
րյալ: Արդարև, Խորենացու համար չէր կարող խորհրդածության առարկա չլինել, թե`
ի՞նչ է պատմությունը սկզբունքորեն` որպես այդպիսին: Ըստ իր «Ողբ»-ի, հայոց ազ
գի ինքնության և կյանքի համար դժվարին ու նաև հոգևոր անկումային ժամանա
կաշրջանում, երբ նա մշտապես խորհրդածում էր իր ազգի պատմության ու ներկայի
վիճակի և ապա` Սահակ Բագրատունու խնդրանքով պատրաստվում էր ու արդեն
ձեռնարկել էր գրել «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունը, անշուշտ, նրա մտորում
ների նյութ պետք է լիներ հենց այն հարցը, թե` ինչպիսի՞ն պետք է լինի այն պատ
մությունը, որն իր բուն ասել իքով և՛ իրեն ժամանակակից ընթերցող ին, և՛ «զկնեացս»
կներկայանա` ընդհանրապես` մարդկային և կոնկրետորեն` հայոց ինքնությա
նը, կյանքին ու մշակույթին առաքինուսույց ու հոգեկեցույց և առ բարեկար
գություն` կենարար իր որպիսությամբ: Այս
կերպ իր հար
ցա
դրու
թյամբ և բուն
դիտավորությամբ` նրա պատմության համար որպես հասկացման ու մեկնողաբար
բացորոշվող ասել իք է ներկայանում` հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի ամե
Լեզվի ու մեկնության այս կոչումի մասին տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի
փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 173-174:
259
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նայն եղելումից, իրեն առձեռն ու մատչել ի հնարավորությամբ ու նաև ընտրողակա
նությամբ, ներկայի ու ապագայի ընթերցող ին` առ ճշմարտությունն ու բարին նշանա
կալ ի իսկությունը հայտող իմաստը, որում և` իմաստության խորհուրդը: Ահավասիկ,
Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկում ու պատմագիտական հայեցա
կարգում` իր բաղկացուցիչ խնդիրների ներքին փոխկարգավորությամբ և մեկ-միաս
նական ամբողջականությամբ որպես պատմության սկզբունքային ու հիմնային
խնդրակարգ է ներկայանում, այսու և` մենագրության ողջ շարադրանքում նույնորոշ
վում ու կրկնորոշվում` «ընդհանրապես` պատմության և կոնկրետորեն` հայոց պատ
մության որպես այդպիսին գոյության իսկության հասկացումն ու մեկնողաբար բացո
րոշումը, ըստ մարդկային կարողության»:
Նրա աշխատությունում այն ամենը, ինչը կարող է բացահայտվել որպես սկզբուն
քորեն պատմության և, մասնավորապես, հայոց պատմության որպես այդպիսին
գոյության առանձնահատկություն, ներկայանում է ու հարկ է հասկանալ նաև հենց
որպես նրա պատմագիտական ու պատմափիլիսոփայական հայեցակար
գի առանձնահատկություն: Եվ ուրեմն` մեկ այլ պատճառ է այն, որ ըստ իս, այս
խնդրակարգը ներկայանում է` պատմագիտությունն ու պատմափիլիսոփա
յությունն իրենց իսկությունն իրենցում ունեցող գոյությամբ, կամ որ նույնն է`
դրանց գոյությունն իրենց բուն իսկության մեջ և այդկերպ` իսկական գոյու
թյամբ հաստատող խնդրակարգ: Իր այդ բնույթով խնդրակարգը ներկայանում
է` գիտական պատմությունը և հենց պատմագիտությունն ու պատմափիլիսո
փայությունը որպես այդպիսին էացնող, իրենց անհրաժեշտ ու նախընտրելի,
կնշանակի նաև կատարելագործության ուղղորդված գոյությունը կայացնող
խնդրակարգ: Բովանդակ այս առանձնահատկությամբ, արդարև, այն ներկայանում
ու հասկանալ ի է որպես պատմագիտության ու պատմափիլիսոփայության իսկո
րեն սեփական խնդրակարգ:
Այս աշխատության մեջ իմ վերոնշյալ ընտրությունն ու դիտավորությունը` «հաս
կանալ և մեկնողաբար բացորոշել սկզբունքորեն պատմության և, մասնավորապես,
հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունը, որում և` պատմումի
կերպում ու պատմողաբար ասվածում` պահյալ և, միաժամանակ, նույն այդ պատ
մումի կերպով ու պատմողաբար ասվածով` արդեն նաև հայտնյալ իմաստությունը»,
ունի այլ հիմնավոր պատճառ ևս: Այն պատահական ու կամայածին չէ ոչ միայն այն
պատճառով, որ այդպիսին է նաև Մովսես Խորենացու դիտավորությունն ու ավանդը
ընթերցող սերունդներին` հասկանալ, խորհրդածել ու մեկնողաբար բացորոշել
պատմության որպես այդպիսին գոյության երկուստեք` և՛ ամենայն ազգերի
ու հենց հայոց կյանքում պատմագիտության ինքնին, և՛ կոնկրետորեն հայոց
ինքնության ու կյանքի նշանակալի եղելումի ու նաև այդ իսկ նշանակալիու
թյան` պատճառով հանդերձ, իսկությունն ու իմաստությունը: Այդօրինակ
ընտրության ու դիտավորության հիմնապատճառ է նաև այն, որ սկզբունքորեն այդ
պիսին է հասկացման ու ինքնահասկացման ներքուստ կապակցված` անհրա
ժեշտորեն միմյանց փոխպահանջող ու փոխներգործող և հենց փոխճշմար
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տող հարաբերակցությունը, և, ըստ բնական կարգի, այդպիսին է իմաստությանը
ներկրթության պիտոյական ընթացքն ու նախընտրելի իսկությունը:
23. Ինչպես արդեն ներածությունում ակնարկվեց և ապա` առաջին գլխում նաև
նշվեց, պատմության գոյությունը ոչ միշտ է կայացել ըստ իր կոչման, ուստի և`
այն ոչ միշտ է կենագործվել իր իսկությունն իրենում ունեցող լինելությամբ,
կամ որ նույնն է` իր իսկական գոյությամբ: Մարդկանց ազգերի պատմության ողջ
ընթացքից, այլ ոչ որպես բացառություններ տեսնվող առանձին պատմական ժամա
նակաշրջաններից, ինչպես նաև հենց մեր ոչ այնքան վաղեմի անցյալ ից կարել ի է հի
շել քաղաքական ինքնակամ պրագմատիկայի շահերով, մտայնություններով և գաղա
փարախոսություններով պատմության այլակերպվածության, այդ բոլորի նկատ
մամբ սպասարկու կարգավ իճակով պատմության գործառնության ոչ սակավաթիվ
դեպքեր: Պատմության գոյության այսկերպ իրագործումները մարդկային բանական
հոգու մտային և գիտել իքային կազմակերպվածության մեջ մշտապես հարցադրել և
մշտարթուն են պահել պատմության գոյության խնդիրը:
Պատմության գոյության պոտենցիայի և եղելական դրսևորումների միջև մշտա
պես տեսանել ի անհամապատասխանությունը և այս առումով` պատմության` իր գո
յության մեջ երկփեռեկվածությունը, պոտենցիայի և այլայլված ու թյուրախեղված ակ
տուալացումների կերպերի, որ նաև կնշանակի` իմաստների ոչ նույնությունը կամ ոչ
միաբանությունն ի միտ առնելով, հարցականի կարգում է տեսնվում պատմության
գոյության որպիսությունը: Օբյեկտի՞վ է, արդյոք, թե՞ սուբյեկտիվ պատմության գո
յությունը: Ունի՞, արդյոք, պատմությունը օբյեկտայնություն, այսինքն` օբյեկտային
հենա- կամ հիմնադրություն, որի դեպքում իր այդ օբյեկտի ու իր օբյեկտայնության
հասկացվածությունն է «պատմություն» ամբողջական հասկացությունը` իր հայեցա
կարգային ու բովանդակային ամբողջականությամբ ու մեկ-միասնականությամբ,
թե՞ այն առավելապես սուբյեկտայնություն է` սուբյեկտով ու նրա ինքնակամությամբ
պայմանավորված ու կազմակերպված, պատմիչ անձի այս կամ այն շահերով կամա
յածին, կարծիքին հենացյալ մտքի շարժով հյուսվող իր պատումային ու իմաստային
կերպավորությամբ: Ինչպե՞ս է հնարավոր ու նաև հենց նախընտրել ի` պատմության
գոյությունը որպես այդպիսին: Ինչպիսի՞ն է պատմության գոյությունը` ըստ իր կոչ
ման: Ինչպե՞ս է բացահայտել ի պատմության` ըստ իր կոչման, և ուրեմն` ըստ ինքյան,
գոյության իսկությունը:
24. Պատմության խնդրակարգի վերոբերյալ սկզբունքային բանաձևն ունի
վերսալ է: Ամենայն ժամանակներում` անտիկ շրջանում, միջին դարերում, … ու նաև
այժմյան ներկայում այն ունի իր հիմնարար, էացնող և հենց այդկերպ` էական
նշանակալ իությունը աստվածային ու մարդկային իրողությունների իսկությունը հայ
տող բոլոր հնարավոր աստվածաբանական ու մարդաբանական իմաստները մարդ
կային կարողությանը հասանել ի ստուգությամբ իմաստասիրող և իմաստության
գիտեցմանն ուղղորդված պատմագիտության ու պատմափիլ իսոփայության գի
տական խորհրդածությունների համար: Պատմության խնդրակարգի վերոբերյալ
ունիվերսալ բանաձևն իր սկզբունքային ու հիմնարար նշանակալ իությունն է բացա
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հայտում նաև ամենայն իրողությունների իսկության, ըստ քրիստոնեական վար
դապետության հայեցողության, հասկացման մեջ: Իսկ այդ կնշանակի, որ վերոբե
րյալ խնդրակարգն ունի իր սկզբունքային ու հիմնարար նշանակության պոտենցիա և
իրագործվածություն նաև հենց միջնադարյան սուրբ հայրերի քրիստոնեական վար
դապետության մեջ` մարդկային ինքնության, կյանքի ու հենց պատմության կոչման
ու իսկության վերաբերյալ խորհրդածություններում ու կենագործումներում, ինչն այդ
խնդրակարգի սկզբունքային ու հիմնարար նշանակության պոտենցիան ու ակտուա
լացումն ի ներկայության է կոչում հենց միջնադարագիտությունում:
25. Ըստ քրիստոնեական վարդապետության տեսանկյան, մշակույթի և կոնկրե
տորեն` հենց պատմության որպես այդպիսին գոյությունն (իմա` իր իսկությունն
իրենում ունեցող` պահող ու հայտող, և ուրեմն` իսկական գոյությունը) ու նշանակու
թյունը մարդու կամ ազգի համար կարել ի է սահմանել որպես յուրաքանչ յուր անձի
ու մարդկանց ազգերի առինքնող և առաքինորեն կարգավոր, որով և` նախ
ընտրելի ու առավել կատարյալ, հոգևոր լինելության հաստատմանն ու փրկու
թյանը կոչված` ոգե-նյութեղեն կամ հոգե-մարմնավոր գոյությամբ օժտված`
մտա-, հոգե- ու ձեռա-կերտ ավանդություն: Մշակույթը և պատմությունը իմաս
տավորվում են որպես այդպիսին ու նաև սկզբունքորեն արժևորվում` յուրաքան
չյուր անձի ու մարդկանց ազգերի առինքնող և առաքինորեն կարգավոր, որով
և` նախընտրելի ու առավել կատարյալ, հոգևոր լինելության հաստատման ու
փրկության դիտավորությամբ կազմակերպված մարդկային հոգևոր կեցողու
թյան նկատմամբ ներկայավորվող իրենց պիտանիության և օգտակարության
տեսակետից:
Կարել ի է նկատել, որ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում
պատմության կոչման, դիտավորության, ըստ այդմ` կերպարանման ու կատա
րումի և ուրեմն` պատմության գոյության ունիվերսալ խնդրակարգի համար
հիմնորոշ է և հենց պատմության իսկությունն է ներկայության կոչում մարդ
կային ու կոնկրետորեն հայոց ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի եղե
լական ու նաև նախընտրելի գոյության կարիքային խնդրակարգը: Մարդկանց
ազգերի ու նաև հայոց կյանքում ոչ միայն միջնադարի, այլև բոլոր ժամանակների,
ինչպես նաև մեզ համար ունիվերսալ այս երկու խնդրակարգերի` փրկության և
մարդկային ու հենց հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի առաքինորեն կարգա
վորությամբ նախընտրել ի ու առավել կատարյալ գոյության նկատմամբ կողմնորոշվե
լու առումով ևս սկզբունքորեն էական է` անհրաժեշտ ու նախընտրել ի, բացահայտել
սուրբ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը:
Էական խնդիրն, այսպիսով, այն է, թե` ինչպիսի՞ն է պատմության որպես այդ
պիսին գոյության իսկությունը Մովսես Խորենացու պատմահայեցողության իմաս
տային տեսադաշտում, և այդ հարցում իր ներանշանակ ներկայությամբ հասկացման
ու մեկնորոշման է մատչում նաև հարցն առ այն, թե` ինչպիսի՞ն է նրա պատմա
գիտական հայեցակարգը: Բոլոր ժամանակների ու նաև այժմյան ներկայի կարի
քով պատմությանն առաջադրված այս խնդրի ունիվերսալությունն ի հայտ է բերում
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հայրերով մեզ ավանդված ժառանգության ժամանակակից, ինչպես նաև մշտական`
«մինչև ի կատարած աշխարհի» (Մատթ. ԻԸ, 20), նշանակալ իությունը: Եվ այս առու
մով առինքնող ու նշանակալ ի է, բոլոր «ներկա» ժամանակներին նաև ժամանակա
կից` ս. Մովսես Խորենացու պատմության քրիստոնեական ուսմունքը, որը հյուս
ված է ըստ աստվածաբանական սկզբունքների: Այս հիմնադրությամբ` նրանում
պատմվողն ի մի է բերված ու հաստատված որոշակի կարգավորությամբ: Խորենացու
աշխատությունը կարգավոր պատմություն է` պատմության դիտավորության, նյու
թի ընտրության ու շարադրման հիմքերի, անհատի ու ազգի ինքնության, կենսակեր
պի ու մշակույթի կարգավորման խնդիրների նկատմամբ իր նշանակության տեսակե
տից կազմակերպված կայացումով:
26. Ամենևին էլ պատահական չէ, որ «պատմության որպես այդպիսին գոյության
իսկության բացահայտման» խնդրակարգը վերընթանում է իմաստության հասկաց
մանն ու մեկնողաբար բացորոշմանը: Գի
տու
թյունն այն
ժամ, այն
կերպ ու այն
չափ է գիտություն, երբ սկզբունքորեն դիտավորություն ու կատարում ունի
հասկանալ ու բացահայտել իմաստություն: Ըստ իս, ընդհանրապես գիտության
համար էական ու հիմնարար խնդիր է` հասկանալ և մեկնողաբար բացորոշել մարդ
կային հասկացման կարողությանը մատչել ի իմաստությունը: Նույնաբար նաև հենց
պատմագիտության և պատմափիլիսոփայության համար էական ու հիմնա
րար խնդիր է` հասկանալ և մեկնողաբար բացորոշել պատմության տեքստե
րում և-կամ տեքստերով մարդկային հասկացման կարողությանը մատչելի
իմաստությունը: Ըստ այդմ` սույն հետազոտության ընտրությունն ու դիտավորու
թյունն է` հասկանալ և մեկնողաբար բացորոշել Մովսես Խորենացու պատմական
երկի տեքստում և-կամ տեքստով ընթերցող ի հասկացման սիրուն ու խորհրդածու
թյանը, ըստ մարդկային կարողության, մատչել ի իմաստությունը: Քան
զ ի, ինչ
պես և կանխանշվեց մենագրության «Նախաշավ իղում», իր իսկությունն իրենում
ունեցող և ուրեմն` իսկական ու կատարելության ձգտող գիտությունը հենց
իմաստությա՛ն գիտություն է: Եվ եթե գիտությունն ու մասնավորապես` պատմա
կան գիտությունը հետամուտ չէ իմաստության ու հենց իմաստության գիտություն չէ,
ապա` չգիտի և որևէ ինչ ու չգիտի իսկություն և այն ամենը, ինչը կարծում ու հավակ
նում է թե գիտի` սխալ գիտի: Եվ պետք է ասել, որ պատմությունը որպես գիտություն
կամ պատմագիտությունը որպես այդպիսին և ոչ սոսկ քանակականորեն, այլ` հենց
որակապես առ ի կատարելություն են կայացնում այն պատմական ուսումնասիրու
թյունները, որոնց սկզբունքային դիտավորությունը, կերպարանումն ու կատարումն
արտահայտել ի է վերոբերյալ բանաձևով` հասկանալ և մեկնողաբար բացորոշել
սկզբունքորեն պատմության և, մասնավորապես, հայոց պատմության որպես
այդպիսին գոյության իսկությունը և պատմողաբար ասվածում պահյալ իմաս
տությունը:
27. Երբ ասվում է պատմության որպես այդպիսին գոյություն, նկատի է առնվում
երկուստեք և՛ բնույթով պարզ պատմությունները, որոնցում զուտ պատմվում է աշ
խարհի ու կյանքի այլ իրողությունների իսկությունը, և՛ ինքնահասկացող ու պատմա
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բանող բնույթի խորհրդածություններ ու հենց պատմագիտական հայեցակարգ իրեն
ցում ևս պարունակող պատմությունները: Եվ էական է նկատել, որ ամենայն պատ
մություն, որոնցում պատմվում է աշխարհի, որում և` մարդկային ինքնության
ու կյանքի, իրադարձությունների և աստվածային ու մարդկային գործերի որ
պես այդպիսին կայացման իսկություն, ըստ էության, գոյաբանություն է:
Պարզ պատմողական բնույթի պատմությունները գոյաբանական են, քանզ ի
պատմությունների բնության սկզբունքային առանձնահատկությունն է` բանորոշ հաս
կանալ ու բացահայտել և մեկնողաբար` բանավոր և-կամ գրավոր հյուսմամբ շարա
դրել ու ներկայացնել եղելությունների իսկություն: Եվ այն պատմությունները, որոն
ցում գիտակցորեն ու բանորոշ չի բացահայտվել պատմության բնությունը, այլ կերպ
ասած` պատմության որպես այդպիսին գոյությունը, գոյաբանական են միայն պատ
մության սկզբունքային բնությամբ պայմանավորված և ուրեմն` այդչափ սպոնտան
իրենց կա
տա
րու
մով:Ընդ որում, այդ պատմությունները բացահայտելով իրենցում
պատմվող աշխարհի ու մարդկային կյանքի իսկությունն ու հանգամանքները հայտող
իմաստները` ներկայանում են որպես սոսկ այլի վերաբերյալ իմաստապատում ու
հենց գոյաբանություն և, դրա հետ մեկտեղ` այդ պարզ ու էմպիրիկ պատմություն
ները ինքնին ներկայանում են որպես պատմություն սեռի կոնկրետ ու մասնավոր
գոյավորներ, օնտիկ միավորներ:
Իսկ այն պատմությունները և այդ թվում` Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն
Հայոց» երկը, որոնցում սկզբունքորեն ու առավել է կայացել եղելությունների իսկու
թյան բացահայտման հետամուտ ինքնակազմակերպվածություն, իրենց որակով
առավել են գոյաբանական և որպես այդպիսին են ոչ թե սպոնտան իրենց կատա
րումով, այլ` արդեն նույնիսկ սկզբունքային դիտավորությամբ և ըստ այդմ` իրենց
կերպարանումով և կատարումով: Պարզ պատմողական բնույթի պատմություննե
րից առավել են որպես գոյաբանական ներկայանում այն պատմությունները և այդ
թվում` Խորենացու պատմական երկը, որոնցում եղելությունների իսկության
բացահայտման խնդիրը գիտակցվել է պատմության համար հիմնարար ու
առանցքային, ուստի և սկզբունքային դիտավորությամբ ու կատարումով
իրագործվել է իսկության բացահայտմանը հետամուտ պատմության ինքնա
հասկացում ու պատմության բնության բացահայտում: Դրանք առավել են գո
յաբանական, քանզ ի դրանցում իրագործվել են պատմության հայեցակարգի, իմաս
տա- ու պատմա-հայեցման ուղղորդվածության, ինչպես նաև իրողությունների, որպես
պատմարժան, ընտրության, պատճառներով հանդերձ հասկացման ու մեկնողաբար
պատմողականության յուրովի և, սակայն, ոչ կամայածին ու ինքնակամ` «ոչ ինչ կա
մաց մտածական և ոչ ինչ անպատշաճ ի սմա յօրինելով բան…»260, այլ` իսկությանը
ներընկալու կարողությամբ այդ ամենի ներքին կազմակերպում-կատարելագոր
ծում: Այս բնույթի պատմությունները և այդ թվում` Խորենացու պատմությունը իրենց
իսկ ինքնահասկացող ու իրենց իսկությունն իմաստաբանող էական հատկությամբ`
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սկզբունքորեն են ներկայանում որպես գոյաբանություն և ոչ սոսկ պատմություն
սեռի պարզ գոյավոր:
Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի, ինչպես նաև մյուս ազգերի տեքս
տամշակութային ավանդությունում` և՛ նախնյաց, և՛ ժամանակակից որոշ այլ ևս պատ
մական աշխատությունների ուսումնասիրությունը, սակայն, հնարավոր է դարձնում ի
լրումն պատմության բնության վերաբերյալ և կոնկրետորեն հայոց Պատմահոր պատ
մագիտական հայեցակարգի առանձնահատկություն բացահայտող վերոասացյալ այն
մտքի բանաձևի, թե` ամենայն պատմություն գոյաբանություն է, բացորոշել ևս մի
առանձնահատկություն և ամրագրել պատմության որպես այդպիսին` անհրաժեշտ ու
նաև նախընտրել ի գոյության իսկությունն իր լրումի կատարելությանն ուղղորդող մյուս
մտքի բանաձևը, որ ամենայն պատմություն, որում հասկացվում ու մեկնողաբար
պատմվում է աշխարհի, որում և` մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույ
թի, նշանակալի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստները և դրանցում` հենց
իմաստության խորհուրդները, նաև նպատակաբանություն է:
28. Ինչպես և ասվեց, պատմության բուն խնդրակարգի վերոբերյալ բանաձևից իր
հիմնորոշ բխմամբ` պատմական յուրաքանչ յուր երկի ուսումնասիրությանը նվիրված
աշխատությունների դիտավորություն կարող է ներկայանալ նաև տվյալ պատմությու
նում կերպացյալ կամ բովանդակյալ պատմագիտական հայեցակարգի հասկա
ցումն ու մեկնաբանությունը: Եվ մասնավորապես, Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն
Հայոց» աշխատության ուսումնասիրությանը կոչված սույն մենագրության ներքուստ
բաղադրյալ և մեկ-միասնական դիտավորության առաջնային ու հիմնային բաղադրիչ
է ներկայանում իմաստուն պատմաբանի պատմագիտական հայեցակարգի հաս
կացումն ու մեկնողաբար բացորոշումը:
Սակայն, ինչպես և ներածությունում մենագրության «խնդրո բանի» կանխածա
նուցմամբ արդեն ասվեց, նրա աշխատությամբ ասացյալ ից միայն պատմագիտական
հայեցակարգի և սոսկ այդչափ բովանդակության բացորոշությունը կարող է լինել
ոչ լրիվ ու հենց անկատար դիտավորություն, հասու չլինելով, թե հայոց ինքնության,
կյանքի ու մշակույթի նշանակալ ի եղելությունների իսկությունը հաղորդող ի՞նչ իմաստ
ու իմաստություն է այդ հայեցակարգի և-կամ մտքի տեսողությամբ բացահայտու
թյան կոչվում: Դիտավորությունը լրումի բերող կարող է նկատվել` հերմենևտիկայի
պատմական կայացման ողջ ավանդության, որում նաև «սուրբ հերմենևտիկայի»`
միջնադարյան մեկնարվեստի, ու ժամանակակից փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի
հնարավորությունների միահյուս կարողությամբ ու հայեցակարգով հասկանալ ու
մեկնողաբար բացորոշել Մովսես Խորենացու ոչ միայն պատմագիտական հայե
ցակարգը և դրանում իսկ` իմաստությունը, այլև դրա հետ մեկտեղ հասկանալ
ու մեկնաբանել նրա այդ հայեցակարգով մտով ի հայեցվածի ու ասման բերվածի
իմաստը և նույնիսկ այդ իմաստում` հասկացման ու մեկնաբանության խնդրա
կարգ սահմանել` ընթերցող ի հասկացման սեր ու ջանք առ ինքն կոչող` այլ ան
ձանց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի, ասել է թե` ընտրության, մտքի, խոս
քի ու գործի, իմաստության բացահայտությունը, և այս բոլորով ի մի` խորհրդա
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ծել, հասկանալ ու կենագործել պատմության որպես այդպիսին գոյության, որում
և` բուն պատմյալի իսկությունը:
Ըստ պատմության խնդրակարգի տեքստի իմաստասիրական քննություն ու խորհր
դածություն իրագործելով, հասկացման ձգտող մարդկային բանական հոգուն ու մտքին
Մովսես Խորենացու պատմաիմաստասիրության ուսմունքը ներկայանալ ի կարող է
դառնալ որպես պատմության իսկության հնարավոր և նույնիսկ ավելին` անհրա
ժեշտություն ու հենց նախընտրելի պիտոյականություն տեսնվող մի բացորո
շություն: Ե՛վ ընդհանրապես` պատմության, և՛ մասնավորապես` հայոց պատմության
որպես այդպիսին գոյության իսկության բացորոշումն իրենում նկատի ունի թե՛ պատ
մագիտական հայեցակարգի իսկության բացահայտումը, թե՛ ըստ այդ հայեցա
կարգի բացության, տեսանության ու հասկացման, ապա և` մեկնողաբար հայտ
նողական զորության ու արվեստավորության, արդյունքում` մարդկային, որում
և` հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի եղելումի բազմաբովանդակ իսկու
թյան բացահայտումը, որ և` իր մեկ-միասնականությամբ ներկայանում է որպես
նույն ինքը` պատմություն-իմաստ ու հենց պատմություն –իմաստություն:
29. Ներածությունում կանխահասկացման հնարավորություն ապահովելով` ար
դեն ասվեց, որ պատմության խնդրակարգի, այն է` «պատմության որպես այդպիսին
գոյության», բանաձևը կարող է կանխահասկացվել երկու հնարավոր և մտքի պատ
մության մեջ նաև իրագործված մեկնաբանություններով, այն է` պատմությունը որ
պես «պատմում» և պատմությունը որպես «պատմվող» բովանդակություն:
Երկբնույթ այս մեկնաբանություններն առանձին-առանձին, ըստ էության, մասնա
վոր մեկնաբանություններ են: Այնինչ, պատմության խնդրակարգի վերոբերյալ բա
նաձևում, երբ ասվում է «պատմության որպես այդպիսին գոյություն, ըստ իս, հարկ
է նկա
տի ունե
նալ պատ
մու
թյան ոչ որ
պես սոսկ «պատ
մում» և-կամ որ
պես սոսկ
«պատմվող բովանդակություն»` երկակի ու հենց երկփեռեկված, առանձին-առանձին
մասնավոր մեկնաբանություններ: Պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկու
թյան ամբողջական լրիվության ու կատարելության, ըստ մարդկային կարողության,
բացահայտման ճանապարհին պատմումը և պատմվողը հասկացվում են որպես
պատմության բաղադրատարրեր և ուրեմն` պատմության այդպիսի մեկնաբանու
թյունները, ըստ իս, հարկ է ճանաչել որպես անհրաժեշտ ու դեռ միայն մասնավոր
իսկությունների բացահայտում: Բանաձևում պատմությունը ներկայանում ու հաս
կացվում է որպես պատմումի կերպի և պատմվողի մեկ-միասնականություն, և
բացահայտել պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկություն, կնշանակի` բա
ցահայտել այդ երկուսի փոխհամապատասխանությամբ ու մեկ-միասնականությամբ`
հասկացման ձգտող մարդկային հոգուն ու մտքին, ըստ մարդկային կարողության չա
փի, ներկայացող և հասկացվող իսկությունն իր լրիվությամբ: Ինչպե՞ս:
Ամենայն գոյի գոյությունը, աստվածային նախախնամությամբ, անթա
քույց, ներմուտ ու մատչելի և որպես իսկություն` ներկայանալի ու հասկանալի
է մարդկային ինքնությանը, բանական հոգուն ու մտքին` ըստ մարդկային կա
րողության: Եվ որևէ իրողության իսկության լրիվության, ըստ մարդկային կարողու
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թյան, հասկացման հերմենևտիկական իրադրությունում որպես անհրաժեշտություն
ու նախընտրել իություն է նշել ի այն, որ հասկացումը պետք լինի պատշաճ` համա
կերպ ու համաչափ, ըստ մարդկային կարողության ներկայացող իսկությանը:
Թեև հարկ է նաև խոստովանել, որ հաճախ հասկացումն ու մեկնորոշումը չի լինում
պատշաճ և ստույգ համաչափ իսկության այդկերպ ու այդչափ անթաքչությանը, որի
դեպքում էլ պատմությունը որպես «պատմում» կամ «պատմվող», կամ դրանց մեկմիասնականություն` հաճախ կայացել է իր թերի կամ թյուր և հենց անիսկական գո
յությամբ:
30. Ինչպես և ասվեց, պատմությունը որպես այդպիսին էացնող և հենց ըստ կոչ
ման կայացնող կարևորագույն առանձնահատկությունը աշխարհի, որում և` կյանքի,
նշանակալ ի եղելումի իսկություն բացահայտելն է: Պատմությունը որպես պատ
մում` կարող է ներկայանալ որպես գիտական և-կամ գեղարվեստական, ընդսմին, յու
րաքանչ յուրը կարող է ներքուստ կայանալ նաև մյուսի առանձնահատկությունն իրե
նում ունենալով, և աստ հարկ է ամրագրել, որ հենց այդպիսին է Մովսես Խորենացու
«Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունը261: Պատմահոր երկի կերպօրինակով արդեն
իսկ կարել ի է ամրագրել, որ իր սկզբունքային դիտավորությամբ ու կատարու
մով հենց որպես գիտական պատմություն կայացած երկը կարող է ներքուստ
կայանալ նաև իր պատմումի գեղարվեստականությամբ: Ի
սկ իր սկզբուն
քային դիտավորությամբ ու կատարումով հենց որպես գեղարվեստական
պատմություն կայացած երկը կարող է նաև ներ-կայանալ իրենում պատմվողի
գիտականությամբ: Արդարև, հեղ ինակի նախընտրության ու հենց ազատ ընտրու
թյան հարց է, և գեղարվեստական պատմությունը կարող է որպես այդպիսին ներ-կա
յանալ` իրենով պատմվող ը գիտականության առանձնահատկությունից չզրկելով:
Հասկացման ձգտող ամեն ոք հնարավորություն ունի և հենց նախընտրել ի է հաս
կանալ, որ և՛ որպես գիտական, և՛ որպես գեղարվեստական` պատմությունը բացա
հայտում է իսկություն: Գիտական պատմությունը բացահայտում է աշխարհի, որում և`
կյանքի, նախկին և-կամ այժմյան ներկային մերձակա ու երբեմն ներկայում դեռ շա
րունակական եղելումի իսկություն, իսկ գեղարվեստական պատմումը` «երկի աշխար
հի» կամ կարել ի է ասել` «հնարավոր աշխարհի» իսկությունը: Հոգու զգացմունքով`
սիրո առավելությունից բխյալ, ոճով կերպացյալ ու անկեղծ բարբառով ասացյալ ը, որ
և էացնում է մեծագույն ստեղծագործությունները որպես այդպիսին, զուտ «երկի աշ
խարհ» ու հենց «հնարավոր աշխարհ» է ներկայանում մարդկային երևակայությանն
ու մտքին, և, այնուհանդերձ, հնարածո կերպյալ այդ աշխարհի մտային իրադարձու
թյունում պահյալ ու ներ-կայացյալ իմաստության խորհրդով` «երկի հնարավոր աշ

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 հերթին ևս առնչվում է բուն աշխարհի ու մարդկային ներքին ու արտաքին
կյանքի պոտենցիայի ու ակտուալացումի իսկությանը:
Պատմության որպես այդպիսին գոյությունը կարող է ի խորհրդածություն մուտք
գործել նաև զուտ որպես խոսքի տեսակ և որպես այդպիսին` գիտական կամ գե
ղարվեստական խոսքի տեսակ: Թեև ոչ անհրաժեշտորեն ու անպայմանորեն, այ
նուամենայնիվ, լիով ին այլ կերպով կարող է ներկայանալ և, արդարև, մշակույթի
պատմությունում իր այդկերպ ներկայության հստակ արտահայտություններն է ունե
ցել պատմության, որպես խոսքի տեսակ, դիտարկումն ու գործածումը հռետորու
թյունում262, որում պատմության դիտավորությունը, կերպարանումն ու կատարումը,
վերապահությամբ միջնադարյան ու այլ ևս ժամանակների քրիստոնեական հռետո
րության, չի կայացել որպես իսկության հետամուտ բացահայտություն, այլ` աս
վողի նկատմամբ սկզբունքորեն ու միանպատակ` ունկնդիրների հավանու
թյան արարում ու համոզում, ընդ որում, անխտրաբար` իսկություն է, արդյոք, տվյալ
«պատմություն» խոսքի տեսակը մասամբ և-կամ ամբողջությամբ, թե` անիսկություն:
Կոնկրետ Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկում պատմության որ
պես այդպիսին գոյության իսկության խորհրդածությունը, հասկացումն ու մեկնողա
բար բացորոշումն իրագործվել է` պատմությունը ճանաչելով և իմաստության ամե
նայն «ընթերցասէր…, ուսումնասէր»-ին ևս այն ճանաչել տալով որպես իսկության
բացահայտման ուղղորդված գիտություն: Նա պատմությունը քննության է առնում,
խորհրդածաբար հասկանում, մեկնողաբար բացորոշում, ի գիր հյուսմամբ ներկայաց
նում, միով բանիվ` երկի բովանդակությունը կազմակերպում երկու հիմնախնդիրների
միահյուս ուղղությամբ` բացահայտել պատմության, որպես գիտության, իսկությունը
և գիտականորեն կազմակերպված հայեցողությամբ` հայոց ինքնության ու նախկին
կյանքի նշանակալ ի եղելումի իսկությունը, ընդսմին, այդ ամենը կատարումի բերելով
իր պատմումի ոչ միայն գիտականությամբ, այլև արվեստավորությամբ: Նրա
պատմության դիտավորությունն ու կատարումն է` իմաստախույզ հասկացմամբ մեկ
նողաբար բացորոշել պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունը, այսու և`
այլոց պատմողաբար ասման կերպում ու բուն ասվածում պահյալ իմաստությունը և
հենց հայոց ինքնության ու կյանքի նշանակալ ի եղելումի իսկությունը հայտող իմաս
տը և այդ իմաստում` հենց հոգեկեցույց ու կենարար իմաստությունը:
31. Ամենայն գոյի և հատկապես մարդկային իրողությունների մասին
խորհրդածելիս, հարկ է նկատի ունենալ, որ իրական է և՛ այդ գոյի` տվյալ պա
հին որպես այդպիսին կայացածությունը` մարդկային հասկացման կարողու
թյանն իմանալի որպես նյութեղեն-իմաստային ֆենոմեն, և՛ այդ գոյի պոտեն
ցիան` իմանալի դեռ որպես զուտ իմաստային ֆենոմեն: Պատմության խնդրա
կարգի` «պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկության բացորոշում» բա
նաձևում, ասելով «պատմություն»` անհրաժեշտ է հասկանալ և՛ պատմության պո
տենցիան, և՛ պատմության իրագործվածությունը: Մարդկային կյանքի իրադար
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ձություններում ու գործերում, որոնցում ներկա է նաև «ընտրության» գործոնը, հարկ է
նաև քննության առնել, թե իր պոտենցիային և հենց նախընտրել ի հնարավորությանը
որչափ ադեկվատ է կայացել տվյալ գործը, սոցիալականորեն և-կամ մշակութորեն
նշանակալ ի իրողությունը:
Մովսես Խորենացին խորհրդածելով հայոց պատմության վերաբերյալ,
նկատի ունի ընդհանրապես` պատմության և կոնկրետաբար` հենց հայոց
պատմության ոչ միայն իրագործված փաստականությունը, այլև պատ
մու
թյան իմաստային պոտենցիան: Այդպես է միայն հնարավոր դառնում մարդկային
և հենց հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի, բարեկարգության ինտենցիայի (մի
տումի) առումով, իմաստության ու կենարարության և-կամ անիմաստության ու ոչն
չարարության խորհուրդների բացահայտումն ու արժևորումը, հայոց կյանքի համար
նշանակալ ի որևիցե խորհրդում, բանում և գործում մարդկային ընտրության, դիտա
վորության ու կատարումի դրվատումը և-կամ նշավակումը, որ բազմիցս իրագործվում
է նրա երկի ողջ բովանդակությունում` ոչ որպես բազմադեպ ակցիդենցիա, այլ` որ
պես սկզբունքային հայեցակետ:
Ամենևին էլ պատահական չէ, որ Խորենացու խորհրդածություններում պատմու
թյան խնդրակարգի բանաձևը մեկնորոշվում է` «պատմության որպես այդպիսին
գոյության իսկության բացորոշում» և ոչ այլ կերպ: Ինչո՞ւ չի ասվում, թե նա խորհր
դածել է «պատմության իսկության» վերաբերյալ, այլ` որպես խնդրակարգի բանաձև,
ասվում է` «պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկության»: Պատմության իր
տեսությունում նա հետևում է ոչ սոսկ և ոչ այնքան արիստոտելյան, որքան ու հենց
սկզբունքային դիտավորությամբ` պլատոնյան հետազոտական ուղուն և ծրագրին:
Պատմության նրա տեսությունը զուտ եղելական, մինչ այդ գրված ու առձեռն բոլոր
պատմությունների տեսությունների քննական ուսումնասիրությամբ և էական հատ
կությունների իմացությամբ` ընդհանրացող և այսկերպ` ընդհանուր տեսության
բացորոշություն և դրանց իսկության վերահաստատում չէ, ինչպես որ իր աշխատու
թյուններում հետազոտության խնդրո առարկաների նկատմամբ իր հետազոտական
ուղին է իրագործում Արիստոտել ը263:
Պատմության նրա հայեցակարգը չի հիմնվում միմիայն «պատմության» որպես
այդպիսին եղելական գոյության իսկության բացահայտման վրա: Պատմության իր
տեսության մեջ Խորենացին ուղղակիորեն բացորոշ և-կամ ներանշանակ պատաս
խանում է ոչ սոսկ այն հարցին, թե` «ինչպիսի՞ն է պատմությունը» և ուրեմն` Արիս
տոտել ին հանգունակելով` սոսկ նկատի ունենում, թե էական հատկությունների

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 ընդհանրության մեջ ինչպիսին են պատմության արդեն եղելական դարձած
բոլորաքանակ կոնկրետ տեսությունները և-կամ ինչպիսին է հայոց ինքնության, բո
վանդակ կյանքի ու մշակույթի եղելումի իրադարձությունների ու գործերի բոլորաքա
նակ ու փաստագրյալ, և այդկերպ` բոլորապատում և նույնիսկ էական պատմությունը:
Իհարկե, Մովսես Խորենացին պատմում է ոչ հայոց կենաց ամենայնն իրենում համ
ընդգրկող ու բոլորապատում «ողջաբանութիւն», այլ` էական պատմություն, սակայն
էականը` և՛ պատմության իր հայեցակարգի, և՛ այդ հայեցակարգով իր պատմել իքի
(պատմվող բովանդակության) համար որոնում է ոչ միայն, ըստ Արիստոտել ի, եղե
լական և հենց իրեն առձեռն բոլոր պատմությունների` իրագործված առանձ
նահատկությունների մեջ, այլև, ըստ Պլատոնի, կյանքում գուցե և փաստացի չիրա
գործված` պատմության իդեական կերպավորության առանձնահատկություննե
րի, թեև ոչ նույնորեն, սակայն` ևս իրական հնարավորությունների տեսադաշ
տում: Քանզ ի սկզբունքորեն իրական է ոչ միայն եղելականը, ակտուալացածը, այլև
պոտենցիան, հնարավորը: Մովսես Խորենացու մոտեցումը պատմության` իրենում
էական հիմնախնդիրներ պարունակող խնդրակարգին, որում և` պատմության
տեսությանը, հասկաց(ված)ությանն ու հայեցակարգին և պատմության հայեցակար
գով տեսանվող կյանքի եղելումի իսկությանը, ըստ էության, ստեղծագործական է,
ընդ որում, ոչ կամայածին և-կամ մտացածին, այլ` իսկության բացորոշմանն ուղղորդ
վածություն, դիտավորություն ու կատարում ունեցող ստեղծագործականությամբ:
Հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի ոչ բովանդակ, այլ` նշանակալի եղելու
մի իսկությունը բացահայտելով և ընդսմին` այդ նշանակալիությունը ևս բացահայ
տելով, և ուրեմն` այդ նշանակալի եղելումի ու իր նշանակալիության բացահայ
տությունը որպես էական պատմություն հյուսելով, իսկության նրա որոնումը և
պատմագիտական հայեցակարգը, պլատոնյան մոտեցմանը հանգույն, գործնական
ու տեսական ուսումնասիրություն, բացահայտություն ու պատասխան է նաև պատ
մության բարենորոգության միտող այն հարցին` թե ինչպիսի՞ն` առավել նախ
ընտրելի ու պիտո, կարող է լինել պատմությունը: Եվ նրա «Պատմութիւն Հայոց»
աշխատության ողջ բովանդակության մեջ, թեև ոչ բացորոշ ձևակերպմամբ, և, այ
նուամենայնիվ, կարմիր թելով անցնում, ծավալվում և իր լուծման մեջ` իմաստության
ուսումնասեր հասկացման ու խորհրդածության սիրուն ու հետազոտությանը մատչե
լի ու պարզորոշ է դառնում հետևյալ խնդրակարգը` բացահայտել հայոց պատմու
թյան որպես այդպիսին գոյության իսկությունը` մարդկային ու հենց հայոց
ինքնությանն ու մշակութային կենսակերպին իր նախընտրելի ու պիտոյական
նշանակալիության ներկայացմամբ:
Մեկնողաբար բացահայտել ի նրա հայեցակարգն ու բաղադրատարր լուծումները և
ըստ այդ հայեցակարգի` պատմվող բովանդակությունը, ըստ էության, պատասխան են
ոչ սոսկ այն մեկ պարզ հարցին, թե` «ինչպիսի՞ն է հայոց պատմությունը», այլև այն հար
ցին, թե` «ինչպիսի՞ն կարող է ու նախընտրել ի, որ լինի պատմությունը և կոնկրետորեն`
հենց հայոց պատմությունը որպես այդպիսին»: Նրա պատմագիտական հայեցակարգը
և ողջ երկը պատասխան է այն հարցին, թե` «ինչպիսի՞ն է պատմության և կոնկրետո
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րեն` հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունը, որը համապատաս
խան է պատմության աստվածային նախակոչվածությունից, ըստ մարդկային կա
րողության, իմանալ ի` պատմության բուն կոչմանը»: Նրա պատմական երկը` ամե
նայն իր բովանդակությամբ, պատասխան-բացահայտություն է վերոբերյալ խնդրա
կարգ-հարցի, թե` «ինչպիսի՞ն է հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյությունը`
մարդկային ու հենց հայոց ինքնության հոգևոր կեցողությանն ու մշակութային կենսա
կերպին իր նախընտրել ի ու պիտոյական նշանակալ իության բացահայտությամբ»:
32. Նրա պատմատեսությունը ոչ իր ամբողջության մեջ և ոչ էլ նույնիսկ իր բաղա
դրատարրերում սոսկ չի նույնանում նախկին հայեցակարգերին: Պատմատեսության
կամ պատմագիտության նախկին հայեցակարգերից պատմության իդեան ու դիտա
վորությունը, մոտեցումը, սկզբունքներն ու չափորոշիչները նա չի վերցնում միշտ նույ
նությամբ: Մովսես Խորենացին պատմության առկա տեսություններին իր քննական
մոտեցման մեջ իրագործում է այդ ամենի վերաիմաստավորում, այդու և` պատմվող
նյութի ոչ սոսկ քննական պատմաքաղություն ու ի մի հավաքում: Պատմահայրը պատ
մության իդեայի իր տեսանության կամ դիտավորության և ըստ այդ դիտավորության`
նաև կերպարանման ու կատարումի բովանդակ խնդրակարգում և ուրեմն` կյանքի ամ
բողջական ու նրանում նշանակալ ի եղելումի նկատմամբ, ըստ մարդկային կարողու
թյան, բացության ու իմացության, որում նաև որպես գիտություն տեսականորեն կազ
մակերպվածության, խնդրակարգում և լուծում-պատասխանում նկատի ունի և այլոց
ևս տեսանել է տալ իս առ ճշմարտություն ու բարին, միով բանիվ` առ իմաստու
թյուն սկզբունքորեն ու առավել բարեկարգության հնարավորություն:
Պատմության իմաստասիրությունում և-կամ պատմության տեսությունում պատ
մության գոյության` եղելական դրսևորումներից առավել հնարավորությունների
և հենց նախընտրելի կերպի վերաբերյալ խորհրդածությունների, դիտավորության,
ըստ այդմ` կերպարանման ու կատարումի` իրենց ամբողջությունում կամ մասնակի
լուծումներում, բազում նշանակալ ի և երբեմն առինքնող օրինակներ են կենագործվել
պատմագիտության կայացման ողջ ընթացքում` և՛ պատմիչների կամ պատմաբան
ների264, որոնցում նաև քրիստոնյա սուրբ հայրերի265, և՛ փիլ իսոփաների ու հենց հեր
մենևտների266 և՛ այլ մասնագետների կողմից: Այս առնչությամբ հայտնի միջնադարա
գետ Մարկ Բլոկը գրում է. «Պատմությունը ավելի լավ հասկացման ձգտում է, հետևա
բար` մի բան, որ շարժման մեջ է: Սահմանափակվել գիտության ներկա վիճակի նկա
րագրությամբ` կնշանակի որոշակի չափով նրան թերագործության մատնել: Առավել
կարևոր է պատմել այն մասին, թե նա ինչպիսին դառնալու հույս ունի հետագա իր
զարգացման մեջ»267: Մեկ այլ տողում նա գրում է. «Պատմությունը դեռևս այնպիսին
չէ, ինչպիսին պետք է լինի»268:
Հերոդոտոս, Թուկիդիդես, Պլուտարքոս, Յ. Գ. Հերդեր, Յ. Դրոյզեն, Լ. ֆոն Ռանկե, Մ. Բլոկ, Լ. Ֆևր,
Ֆ. Բրոդել, Ռ. Կոլինգվուդ և այլոք:
264

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:
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Блок М., Апология истории, М., 1986, с. 11.

268

Նույն տեղում, էջ 40:
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Ահավասիկ, Մովսես Խորենացին իր երկը գրելուց առաջ և ընթացքում մտածել ու
մտածում է, այդկերպ նաև մեզ ուսուցանում, թե ինչպիսին պե՛տք է լինի պատմությու
նը և նրանում ասվածը` ասման բերված իրողության իմաստային բացահայտությու
նը, թե ինչն է, իր ստույգ իմաստով բացահայտված, արժանի ու հարկավոր` այդկերպ
կարգավորությամբ հյուսված իր պատմության մեջ ընդգրկել և հղել ամենայն «ընթեր
ցասէր» և «ուսումնասէր» անձանց` առ ի ուսումն իմաստության, քաջության ու ամե
նայն առաքինության269 և օրինակյալ կատարելությամբ իրենց կյանքում կենագործու
թյան` ըստ մարդկային կարողության:
33. Իսկ ինչո՞ւ է սկզբունքային բանաձևմամբ ասվում, թե նա իր պատմությունը հյու
սել իս` խորհրդածել է պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկության վե
րաբերյալ: Նկատենք, որ հենց Մովսես Խորենացու դիտավորությունն է` իմաստությամբ
տեսանել, հասկանալ ու մեկնողաբար բացահայտմամբ` «ի պատմութիւնս հիւսել»270
մարդկային ու հենց հայ ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակալ ի եղելումի իսկու
թյունը: Եվ այդ կնշանակի, որ նրա դիտավորությունն է` ընդհանրապես` մարդկային
ինքնության և կոնկրետորեն` հենց հայ ինքնության, կյանքի ու մշակույթի էական եղե
լումի իսկության, նշանակալ իության և ուրեմն` պատմության ու նաև պատմողության
իմաստուն գիտեցմամբ ու արվեստավորությամբ` պատմել և ուսուցանել աշակեր
տել ու հասկանալ ձգտող` «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» ամենայն ժամանակակիցնե
րին ու սերունդներին այդ իսկությունը, նշանակալ իությունն ու խորհուրդը` ընթերցասեր
ուսմամբ առ իմաստություն կոչելով ու կրթելով: Ինչպես և իր աշխատության մեջ իրա
գործում ու նաև ուղղակիորեն հայտնում է մեր սուրբ ու իմաստուն Պատմահայրը և այս
կերպ` նույնի կոչում յուրաքանչ յուր ազնիվ պատմիչ անձի, իր երկում սիրով ու ջանքով
ճշմարտաբար պատմելով անսուտ պատմություն` իրերի ու գործերի իսկություն հայ
տող իմաստ և այդ իմաստում` իմաստություն, ըստ էության, իր պատմումի կերպի
ու պատմությամբ ասացյալի ուղղակի ու նաև այլաբանող նշանակությամբ հյուսում է
հայոց ազգի գոյության և իմաստուն հոգևոր կեցողության համար անհրաժեշտ ու
նաև նախընտրել ի տեսնվող պիտոյից պատմություն` սերունդներին «ի իմաստացում»:
Մարդկային ու ազգային կյանքում նա տեսնում էր բարեկարգության կարիք:
Եվ այս կարիքը «լցնելուն» է նպատակամետ նրա հայոց պատմությունը: Դի
տավորություն, կերպարանում ու կատարում ունենալով պատմել եղելությունը հայոց
մեծաց ծննդոց, իմաստության ու քաջության գործերի, ըստ էության, նա իրագործում
է մարդկային ինքնության և կյանքի գոյության համար կենարար ու էականորեն նշա
նակալ ի իմաստության աջակցություն կամ «օժանդակութիւն»` պատմությամբ բացա
հայտմամբ և գրով ամրագրմամբ ժամանակակիցներին ու սերունդներին հաղորդելով
իմաստությունն ամենայն պիտոյից271` և՛ այն, որ ներկա էր մեր նախնյաց կյանքի
269

Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 10, տ. 4-5, 17-18:

270

Նույն տեղում, էջ 54, տ. 6:

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,
271
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եղելություններում, և՛ այն, որ կա այլուստ արտաքին` մեզանում «օժանդակութիւնս
իմաստից» ներածելու օգտակար ու պիտանի272:
Կարել ի է նաև ասել, որ հայոց իմաստուն Պատմահայրը պատմության իր տեսու
թյան և-կամ պատմագիտության իր հայեցակարգի, պատմումի կերպի ու պատմու
թյամբ ասացյալ ի կոնկրետ օրինակով անուղղակիորեն հյուսում է նաև մարդկանց այլ
ևս ազգերի գոյության և իմաստուն հոգևոր կեցողության համար անհրաժեշտ ու նաև
նախընտրել ի տեսնվող պիտոյից պատմության կերպօրինակ` հնարավորություն
ընձեռելով նաև այլոց «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» սերունդներին` իրենց սեփա
կան կենսակերպի ու ինքնահասկացող պատմության խորհրդում ու գործում իմաս
տացման:
Իսկ ինչո՞ւ է ասվում «կերպօրինակ»: Ո՞րն է պիտոյից պատմության այն բնօրի
նակը, որին և ուսանությմբ հանգունակյալ` որպես պիտոյից պատմության կերպօրի
նակ է ներկայանում Խորենացու պատմությունը: Աստվածաշունչը Աստծո Սուրբ Հո
գով կենագործյալ` իսկությունն ու բնօրինակ պատմությունն է արարչագործության,
աստվածային նախախնամության ու մարդկանց կյանքի, և որպես միակ ճշմարիտ
այդպիսին` այն ամենայն սքանչել յաց ու պիտոյից պատմություն է: Աստվածա
շունչ Մատյանը և՛ ամենայն սքանչել յաց պատմություն է` աստվածային իրողու
թյունների և մարդկային իրողություններում` աստվածային ներկայության, նախախ
նամության ու փրկագործության իսկություն հայտնող, և՛ պիտոյից պատմություն`
Աստծով սքանչության հասանելու համար մարդկային ինքնության, կյանքի անհրա
ժեշտ, օգտակար ու նախընտրել ի պիտոյից: Սուրբ Գիրքը ներկայանալով որպես ամե
նայն սքանչել յաց ու պիտոյից պատմություն, որպես այդպիսին` իր կոչմամբ ու իսկու
թյամբ մարդկանց ազգերի հոգեկեցույց կենսակերպի իմաստության ուսուցանություն
է: Աստվածաշունչը աստվածային ու մարդկային իրողությունների իսկության
պատմություն է, բնօրինակն այդ պատմության` շնորհյալ մարդկային բանա
կան հոգու հավատի և մտքի հասողության կարողությանը:
Իսկ Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»-ը պիտոյից պատմության մի կեր
պօրինակ է, աստվածային նախախնամությամբ ուղղակիորեն հղված հայոց ազգին
և անուղղակիորեն` այլ ևս մարդկանց ազգերին` իրենց կյանքի ու պատմության դի
տավորության ու կատարումի, սեփական կենսակերպի և պատմումի ու պատմվող ի
հայեցակերպի իմաստացման հնարավորությամբ: Իսկ կարո՞ղ է լինել, արդյոք, իմաս
տացում, եթե ընթերցելով «Պատմութիւն Հայոց»-ը, ճշմարտությամբ «ուսումնասէր»
և «ընթերցասէր» ընթերցողն ի միտ չի առնում և հասու չի լինում պատմիչի ոչ-կա
մայածին հասկացման ու պատմումի այն կերպին, որով և ընթերցող մտքի «ուշ»-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:
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Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6:
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«յանդիման է կացուցանւում»273 «իրերի ու գործերի» իսկությունը` «զօրութիւնն»274,
«զուստն և զզիարդն»275, ինչն էլ հնարավորություն է ընձեռում ընթերցող ին` հաղորդ
և ընկալ դառնալ իրերի որպիսության ու պատճառի իսկությունը գիտեցող նույ
նորոշելի ու կրկնորոշելի իմացության, այսինքն` իրերի ու գործերի իսկությունը գի
տականորեն գիտեցող պատմության: Նկատենք, որ հենց Մովսես Խորենացու դիտա
վորությունն ու ակնկալ իքն է` ընթերցասեր և ուսումնասեր յուրաքանչ յուր անձ ձգտի
հասկանալ ու խորհրդածել պատմության կոնկրետ բովանդակությունում կամ
պատմությամբ կոնկրետաբար ասվածում պահյալ իմաստության հետ մեկ
տեղ` դրան նախընթացությամբ ու նաև զուգընթացությամբ, պատմության սկզբուն
քային կոչման ու որպես այդպիսին գոյության իսկությունը, այդկերպ` ըստ
մարդկային կարողության, միշտ նախկինի համեմատ փոքր ի շատե առ ի մի և առ
ի լրումն կայացնելով պատմությամբ ի հայտ իմաստության կոչումը, կատարումն ու
կատարելությունը:

2. Պատմության դիտավորությունը
«…Սուրբ վարդապետք նոր Սիոնի,
Յորոց ծածկեալն իմաստ յայտնի:
Մի է և այն սուրբ հայկազնի
Մովսես Քերթող Խորենացի,
Սուրբ և ընտրեալ և հրաշալ ի,
Ճշմարտախոս յիմաստ բանի:
Զոր և տեսեալ աչօք լինի,
Գրով ցուցցէ ամենայնի,
Համանման մարգարեի,
Ծ ածկեալ անտեսն առնէ յայտնի» 276:
Գրիգոր Տղա

1. Պատմողական, որում կամ որով և` մեկնողական պրակտիկայում, ըստ ս. Դա
վիթ Անհաղթի, որպես «զսովորականն պատմողաց», այսինքն` որպես էկզեգետների
կամ հերմենևտների ուսումնասիրության ընդունված ընթացակարգ, հետազոտու
թյամբ բացահայտման ենթակա` նշվում են հետևյալ ութ գլուխները` «դիտավորութիւն,
պիտանացուն, պատճառք մակագրութեան, հարազատութիւն, բաժանումն գլխոցն,
կարգն, վարդապետական եղանակն, առ ինչ մասն վերաբերումն»277: Ինչպես 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:

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:
276

Դաւիթ Անյաղթ, Վերլուծութիւն «Ներածութեանն» Պորփիւրի – Երկասիրութիւնք փիլիսոփա
յականք, աշխ. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 107-109, այս մասին նաև տե՛ս Մեկնութիւն «Ստորոգու
թեանցն», էջ 220-225:
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դեն ասվեց, այս մենագրությամբ ներկայացվող հետազոտության սկզբունքային ու
բովանդակ խնդրակարգն է` ուսումնասիրելով ս. Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն
Հայոց» աշխատությունը, հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշել ընդհանրապես`
պատմության և կոնկրետորեն` հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյու
թյան իսկությունը հայտող իմաստը և այդ իմաստում` հենց իմաստությունը:
Մեկ-միասնական ու ամբողջական այս խնդրակարգում որպես բաղադրիչ ու առաջ
նային խնդիր է ներկայանում` հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշել Մովսես Խորե
նացու պատմագիտական և պատմափիլ իսոփայական հայեցակարգը:
Պատմությունը մարդկային բանական հոգու ու մտքի գործ է` ստեղծագոր
ծություն և հենց մշակութային իրողություն: Ըստ Դավ իթ Անհաղթի, ամենայն
բանական գործի և այդ թվում` գիտության ու արվեստի որպիսության հասկացման ու
մեկնողաբար բացորոշման առնչությամբ հարկ է հարցադրել նրա բովանդակ կատա
րումը, այն է` դիտավորությունը, ըստ այդմ` կերպարանումը և բուն կատարու
մը (իրագործումը): Դավ իթ Անհաղթն այդ հասկանալու հնարավորություն է ընձեռում,
երբ խոսելով արվեստների ու գիտությունների ոչ միայն ըստ «ենթակայի», այլև ըստ
«կատարումի» սահմանելու և-կամ որոշարկելու մասին, մեկնորոշում է «կատարում»
հասկացությունը, որը նախնականորեն «իդեան» նկատի ունենալը և ըստ այդմ`
կերպարանվելն ու իրագործվելն է յուրաքանչ յուր գիտության, արվեստի ու արհես
տի կամ որևէ մասնագիտական գործունեության. «… կատարում է, ըստ որում նկա
տէ և կերպարանի և ըստ որում զամենայն ինչ առնէ»278: Եվ իհարկե, գիտությունները,
արվեստները և մասնագիտական գործունեություններն ու գործերը տարաբնույթ են և
նրանց բնությունը, ըստ կատարումի, սահմանման միջոցով բացահայտել իս, «կատա
րում» հասկացության մեջ հարկ է նկատի ունենալ ու բացորոշ նշել ոչ թե անպայմա
նորեն երեք, այլ` երբեմն միայն երկու բաղադրիչները` առանց կերպարանումի, այն է`
դիտավորությունն ու բուն կատարումը` իրագործումը279: Դավ իթ Անհաղթի այս տողե
րից կարել ի է հասկանալ, որ դիտավորությունը իդեայի (աստ կոնկրետ` պատմու
թյան իդեայի) մտովի տեսանությունն է:
Իդեայի տեսանությունն իրագործվում հոգու կամ մտքի «աչքով», այսինքն` «ուշ»-ով
արթնացյալ մտքով և-կամ հոգով հայեցմամբ, ինչը համապատասխան է ոչ միայն միջ
նադարյան, այլև հետայնու` քրիստոնյա սուրբ հայրերի աշխատություններում և-կամ
աղոթքներում «հոգևոր կեցողությամբ ինքնակատարելագործության» մասին բազ
միցս արտահայտվող այն մտքին, ըստ որի, աստվածային շնորհով կարող է բացվել հո
գու տեսողությունը, որով և հնարավորություն ընձեռնվել հոգևոր հայեցողության կամ
տեսության: Ասվածի համար, այս ուսումնասիրության «խնդրո բան»-ին անմիջական
առնչությամբ, որպես լրացուցիչ հիմք կարել ի է բերել, մասնավորապես, Մովսես Խորե
նացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի զանազան մասերում արտահայտված մտքերն ամ

Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս.
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 46:
278
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Տե՛ս նույն տեղը, հաջորդ տողերում:
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փոփող մի միտք, որի մանրամասներին անհրաժեշտ անդրադարձներ կլինեն նաև մե
նագրության հետագա շարադրանքում: Մովսես Խորենացին իր դիտավորության մասին
խոսել իս հայտնում է, որ կամենում է ամենայն «ընթերցասէրի»280 և «ուսումնասէրի»281
հո
գու կամ մտքի «աչ
քին» և ուրեմն` հոգևոր տե
սո
ղու
թյա
նը «յանդիման կա
ցուցանել»282 հայոց կյանքում իմաստության, քաջության ու ամենայն առաքինության,
մարդկությանն ամենայնորեն պիտանի «իրաց և գործոց»283` իրենց տեղում և ժամա
նակում գոյության «զզորութիւնն»284 ու «զզ իարդն»285, «ի՞նչն» ու «ինչպե՞սը» և ուրեմն`
այդկերպ նշանակալ ի համայն եղելումի իսկությունը հայտող իմաստը, որում և` իմաս
տության խորհուրդը: Այս առնչությամբ կարել ի է նաև հիշատակել նրա երկով ասա
ցյալ իմաստն ու իմաստության խորհուրդը լրումի բերող «Ողբ»-ի հետևյալ տող ը.
«Աշակերտք հեղգք առ ուսումն և փոյթք առ ի վարդապետել, որք նախ քան զտեսու
թիւնն աստուածաբանք» (ընդգծումը` Ռ. Ք.)286:
Ժամանակակից հայերենում հավասարապես օգտագործվում են և՛ դիտավորություն, և՛
նպատակ հասկացությունները, ընդ որում, առավելապես միևնույն բովանդակությամբ, ըստ իս`
հոգևոր որոշակի անկման և արդյունքում հոգևոր տեսանության կորստյան կամ դեռ բացակա
յության պատճառով: Գրաբարում և սուրբ հայրերի տեքստերում կարել ի է երբեմն հանդ իպել
թվացյալ նույնական կիրառություններ, սակայն հարկ է նկատի ունենալ, որ այս երկու հասկա
ցությունների բովանդակություններին հատուկ են նաև էական տարբերություններ, և սուրբ հայ
րերի հայեցակարգային առանձնահատկություններն ուսումնասիրել իս, ըստ հերմենևտիկայի
տեսաբանների, տեքստից մեզ դիմող ավանդության բացությանն ու իսկությանը ընթեր
ցողի ադեկվատ համաբացության ու հասկացման պիտոյության անհրաժեշտությամբ`
հարկ է հասկացման գործընթացում ներքին հարցմամբ բացահայտել ու կասեցնել
թյուրհասկացման բերող ժամանակակից ոչ-ճշմարիտ կանխադատությունների ներ
գործությունը287 և այսկերպ` զգուշանալ ու զերծ մնալ հասկացութային այն խառնաշփոթությու
նից ու նույնացում ներից, որ հատուկ է ժամանակակից լեզվամտածողությանն ու լեզվագործու
նեությանը:
Իսկ ինչպե՞ս բացորոշել «նպատակ» հասկացությունը և այն տարբերել «դիտավորությու
նից»: Դիտավորությունը որպես այդպիսին` կարող է և չլինել բանորոշ-լեզվական (ռացիոնալ-լեզ
վական) բանաձևմամբ: Իսկ նպատակին ներհատուկ է բանորոշ-լեզվական ձևակերպվածություն
և դիտավորությունը միայն այդկերպ (բանորոշ-լեզվական) բանաձևմամբ կարող է ներկայանալ
որպես նպատակ: Այս առնչությամբ, սակայն, անհրաժեշտ է նաև նշել, որ մարդկային ոչ ամե
նայն նպատակ` բանորոշ-լեզվական ձևակերպվածության իր բնույթով հանդերձ, իրոք, հոգևոր
տեսանությունն ու դիտավորությունն է իդեայի` աստվածային իմաստության խորհուրդ ի: Քան
280

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 17,
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Նույն տեղում, էջ 22:
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Նույն տեղում, էջ 7, 45:
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 10, տ. 4-5, 17-18, էջ 73, տ. 5:
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 45:
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Նույն տեղում, էջ 7:
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Նույն տեղում, էջ 364:

Տե՛ս Гадамер Х.-Г., Истина и метод, М., 1988, էջ 353-354, տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ
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զի մարդկության կյանքում հաճախ որպես մարդկային գործի նպատակներ են ձևակերպվել նաև
կենցաղասեր, իշխանատենչ, փառասեր և մարդկային համակեցության մեջ եսակենտրոն պրագ
մատիկայի հակված` հոգու այլևայլ մոլությունները որպես իրենց ակունք ու պայմանավորում
ունեցող մտքերը` իրենց բանորոշ-լեզվական ձևակերպմամբ, չլինելով առնչված աստվածային
իմաստության որևիցե խորհրդ ի և ուրեմն` չլինելով պատշաճ` մարդկային մտքի ու կյանքի` առ
Աստված իմաստուն ու բարի, անսայթաք ու անկասել ի վերընթացության` աստվածային նախա
կոչվածությունից, ըստ մարդկային կարողության, իմացյալ կոչմանն ու իսկությանը:

Պատմության պարագայում դիտավորությունը մինչ որևէ գործունեություն,
այսինքն` մինչ պատմել իքի ընտրողաբար ժողովում ու պատմումի իրականա
ցում, պատմությունը գոյության կամ կյանքի կոչող իդեայի դիտվածությունն է,
մտահայեցումը, տեսանությունը կամ «ի նկատ» ունենալ ը, կերպարանումը` ըստ
այդ իդեայի դիտավորության կամ նկատումի արդեն նաև կերպարանավորումը, իսկ
կատարումը` բուն իրագործումն է և գործունեության նպատակային արդյունքին հա
սանումը` ողջ գործընթացը և ոչ սոսկ վերջնական արդյունքին հասնել ը: Եվ Մովսես
Խորենացու պատմափիլ իսոփայական ու հենց պատմագիտական հայեցակարգն իր
ամբողջությամբ կարող է ներկայանալ, եթե բացահայտվ ի պատմության դիտավո
րությունը, ըստ այդմ` պատմության կերպարանումը և վերջապես` պատմության
բուն կատարումը:
Հարկ է նաև հիշատակել, որ հերմենևտիկան իր երկմիասնական` տեսական ու
գործնական գոյության և անտիկ շրջանից ի վեր` պատմականորեն կայացման ամե
նայն արտահայտություններում որպես իր պրակտիկայի սկզբունքային կետ է ամրա
գրել «դիտավորության» բացահայտումը: Ահավասիկ, Մովսես Խորենացու պատ
մատեսական ու պատմափիլիսոփայական մեկ-միասնական ու բազմաբովանդակ
հայեցակարգի հասկացման ու մեկնողաբար բացորոշման համար հերմենևտիկական
ուսումնասիրության այս ուղին որպես անհրաժեշտ ու նաև նախընտրել ի տեսնելով,
առաջնային են նկատվում պատմության դիտավորության հարցադրումն ու բացա
հայտումը:
Իսկ ինչո՞ւ է ասվում` «պատմության դիտավորություն»: Արդյո՞ք, սկզբունքորեն իսկություն
հայտող նույն իմաստն է` ճշմարիտ ու արդարաբան, ասելով` «պատմության դիտավորություն»,
նույնորեն նկատի ունենալ ու նաև ասել` «հեղ ինակի դիտավորություն» կամ հենց «Մովսես Խո
րենացու դիտավորություն»:
Հարկ է նախ ասել, որ հեղ ինակը կարող է ունենալ պատմության բուն կատարումից տար
բեր բազմայլ խնդիրների առնչությամբ ևս դիտավորություններ, ուստի և աստ` կոնկրետացվում
է, որ խոսքը հենց պատմության իդեայի դիտավորության, այլ կերպ ասած` պատմության
իդեայի մտահայեցության կամ դիտահայացության մասին է, որ և ներկա է ու իրենով կեր
պավորում ու կատարումի է բերում երկում բովանդակյալ պատմահայեցողությունը, պատմա
գիտությունն ու պատմափիլ իսոփայությունը: Եվ այնուամենայնիվ, Մովսես Խորենացու պարա
գայում որչափ կարող ենք ասել` «պատմության կամ բուն երկի դիտավորություն», նույնչափ և
կարող ենք արդարաբանությամբ ասել` «հեղ ինակի դիտավորություն»: Ինչո՞ւ է այս հաստատա
գրումը սկզբունքորեն կարևոր ու իմաստալ ից:
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Ինչպես և արդեն ասվեց, Ժամանակակից փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի սաղմնավո
րում ներկայացող` Ֆր. Շլայերմախերի տեսությունում հերմենևտիկան իր հիմնախնդիրն ինք
նահասկանում ու սահմանում է ստեղծագործության հեղինակային իմաստավորման, որում
և` հեղինակի դիտավորության հասկացումը, բուն նշանակետ ունենալով` հասկանալ, թե`
«ով է ասում», և տվյալ ժանրի ու գրական հոսանքի, կոնկրետ երկի ու ստեղծագործական ժա
ռանգության հասկացման խնդիրները ներկայանում են որպես «հեղ ինակի անհատականու
թյան» հասկացման այդ նպատակին նախապատրաստող ու հասունացնող խնդիրներ:
Վ. Դիլթայի տեսությունում հեղ ինակի հասկացման խնդիրը նույնպես ներկայանում է որ
պես կարևորագույն ու հենց նպատակային խնդիր, քանզ ի հասկանալ երկը, ըստ նրա, նույն
պես նշանակում է` դրա հասկացման խնդրի նշանակետ ու լրում հասկանալ հեղինակի դի
տավորության ու հենց հեղինակային իմաստավորման հասկացումը: Դիլթայի համար,
սակայն, այդ խնդիրը հերմենևտիկայի սկզբունքային ու վերջնանպատակային խնդիր չէ: Նրա
համար վերջնանպատակ է ներկայանում` այդ ամենով հանդերձ` հասկանալ ամենայնն իրե
նում ներառող ու դինամիկորեն հարատև ծավալվող կյանքը288: Կարել ի է ամրագրել, որ
Ֆր. Շլայերմախերի ու Վ. Դիլթայի հայեցակարգերում «երկի դիտավորւթյունն» ու «հեղ ինակի
դիտավորւթյունը» ներկայանում են որպես նույնական: Նրանց ըմբռնումների իմաստային տե
սադաշտերի որոշ չափով համընկնմամբ` ձևավորվում է ընդհանուր տեսադաշտ, որում Մովսես
Խորենացու պատմության առնչությամբ` «նրա երկի դիտավորություն» և հենց «պատմության
դիտավորություն» ասելով, նույնորեն կարել ի է նաև ասել` «հեղ ինակի դիտավորություն»: Այդ
դեպքում ո՞րն է այստեղ դժվարություն հարուցանող խնդիրը:
Փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի կայացման մեջ հիմնորոշ ներդրում ունեցող այլ տե
սաբանների` Հ.-Գ. Գադամերի ու Պ. Ռիկյորի հայեցակարգերում հերմենևտիկայի բուն խնդիր
ու նշանակետ է առաջադրվում, ինչպես և նախորդ գլխում ասվեց, հասկանալ ոչ թե «ով է
ասում», այլ` հասկանալ «ինչ է ասում», «ինչ է բուն ասվածը»: Ըստ նրանց հերմենևտիկայի
հայեցակարգերի, հերմենևտիկայում հասկացման բուն խնդիր պետք է ինքնահասկանալ
ու սահմանել ոչ թե հեղինակի, այլ հենց բուն ասվածի, այսինքն` երկի հասկացումը: Հեր
մենևտիկայի հիմնախնդրի այս կերպափոխմամբ` հերմենևտիկայում քննահասկացման ու գի
տամեկնության բուն խնդիր է ներկայանում ոչ թե հեղ ինակին հասկանալ ը, ուստի և հասկացման
իրողության հանգեցումը հոգեբանական փոխներթափանցման երևույթին (Վ. Դիլթայ), արդյուն
քում` հոգեբանականացնելով հասկացման գիտական տեսություն ներկայացող հերմենևտիկան,
այլ` հասկացման ենթակա «տեքստում և-կամ տեքստով ասացյալի» բուն իսկության բա
նորոշ բացահայտումը: Ահավասիկ, նրանց ուսմունքներում ձևակերպվում է հերմենևտիկայի
սկզբունքային մի բանաձև. տեքստի բուն նշանակությունը հարկ է տարբերել հեղինա
կային նկատառումից` նախնական իմաստավորումից, որն իր հերթին կնշանակի նաև, թե`
«տեքստի դիտավորությունը» հարկ է տարբերել «հեղինակի դիտավորությունից»: Ըստ
նրանց` այս խնդրի առնչությամբ համընդհանուր տեսակետի, ստեղծագործության արդյունքում
երկն անջատվելով հեղ ինակից, ձեռք է բերում ինքնուրույնություն, ընձեռում է հնարավորություն`
իր նշանակությունը հասկանալ ոչ անպայմանորեն հեղ ինակի նախնական իմաստավորությամբ
միայն կապանքվածությամբ, այլ` արդեն հեղ ինակից ազատ` իրենում և-կամ իրենով բուն աս
ման ողջ պոտենցիայով ընձեռնվող հնարավորություններով մեկնորոշմամբ և ունենում ուրույն
«կյանք», այն է` ժամանակի ընթացքում կենագործյալ` երկի նշանակութենական պոտենցիայի
տիրույթի վրա հիմնացյալ ու անշեղ բազմայլ մեկնություններն ու ըստ այդմ` իմաստավորում
Տե՛ս Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» խնդրակարգը և Վ. Դիլթայի հերմենև
տիկայի
հայեցակարգը – «Վէմ», թ. 1(49), Եր., 2015, էջ 32-34:
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ները: Ինչպես և առաջին գլխում նշվեց և աստ էական է երկրորդել, նույն այս կապակցությամբ
Պ. Ռիկյորը գրում է. «Դիլթայի ստեղծագործությունը, նույնիսկ ավել ի, քան Շլայերմախերինը,
լուսավորում է հերմենևտիկայի կենտրոնական ապորիան, որը տեքստի հասկացումը բերում է
այլ անձի հասկացման օրենքին, որն էլ իրեն արտահայտում է առաջինի մեջ: Եթե (հասկացման
–Ռ. Ք.) ակտը հիմքում մնում է հոգեբանական, ապա` այն պատճառով, որ պայմանավորում է
մեկնաբանության բարձրագույն նպատակը. ոչ թե այն, ինչ տեքստն է ասում, այլ` այն, թե ով է
ասում»289: Ըստ հերմենևտիկայի այս տեսաբանների, կոնկրետորեն` պատմության դիտավորու
թյուն» ասելով` հարկ է այն տարբերել «հեղ ինակի դիտավորությունից»:
Այս առնչությամբ նկատենք, սակայն, որ տեքստի բուն նշանակության ու հեղ ինակային
իմաստավորման, ինչպես նաև «երկի դիտավորության» ու «հեղ ինակի դիտավորության» տար
բերակման այս սկզբունքին միջնադարագիտությունում հարկ է մոտենալ վերապահումով,
երբ ուղղակիորեն գործ ունենք սուրբ հայրերի քրիստոնեական ընմռնումների ու հենց իմաստու
թյան որպիսության բացահայտման խնդիրների հետ: Քրիստոնեական իմաստության հիմնորոշ
սկզբունք է. աստվածային ու մարդկային ամենայն իրողությունների ուսումնասիրու
թյան և դրանցում` նաև իր ինքնության ու կենսակերպի մասնակցության առնչությամբ,
ըստ մարդկային կարողության իմացյալ կոչման, ապա և` ձգտման ու հասողության, ի
խորհուրդ սրտի, ի միտ, ի բան ու ի գործ ունենալ` հասկանալ, մեկնորոշել ու կատարելկենագործել ոչ ամենևին և ոչ սոսկ աշխարհի իմաստություն, այլ հենց աստվածային
իմաստություն: Եվ երբևէ ինքնակամ ու հենց կամայածին չասել, չպատմել ու չբացորո
շել և ոչինչ` որպես թե իսկություն հայտող իմաստ ու խորհուրդ, այլ` ամենայնը մտորել
ու քննողաբար խորհրդածել և հենց հասկանալ ու մեկնորոշել միայն ըստ աստվածային
շնորհի: Մովսես Խորենացին գրում է. «Յարմարեալ զամենայն կարգեցից քեզ ի գիրսս յայսո
սիկ… ոչ ինչ կամաց մտածական և ոչ ինչ անպատշաճ ի սմա յօրինելով բան, այլ որ ինչ ի գրոց
իսկ. ըստ նմանեացն ապա և որ ինչ ի բանից արանց իմաստնոց և յայսոսիկ քաջախոհաց. յո
րոց մեք արդարապէս ջանացաք հաւաքել զհնագրութիւնս290»: Պատմահայրն իր պատմությու
նում խուսափում է բուն պատմվողի` յուրովի հորինյալ ու մտացածին և պատմումի կեր
պի` սոսկ կամայածին ընտրությունից ու իրագործումից, այլ` ձգտում Սուրբ Գրերից, իմաստուն
այրերից ու նրանց օրինակյալ քաջախոհների երկերից` պատմել իքի ու նաև պատմողության
շնորհներով ներկրթյալ ու իմաստնացյալ` ճշմարիտ ու բարի և այդկերպ` ստուգապատում
պատմագրության: Մովսես Խորենացու` հավատացյալ և քրիստոնյա սուրբ անձի պարագա
յում, կարել ի է նկատել միախորհուրդ միաբանություն նրա հոգու ձգտման, սրտի խորհուրդ ի,
մտքի, խոսքի ու գործի միջև, որին և հաղորդ ու ընկալ կարող է լինել ամեն ոք նրա երկում ներ
կա ինքնախոստովանության տողերի բուն ասել իքի ու հենց կատարումի ազնիվ ու անկեղծ նույ
նականությանը և մեկ-միասնականությանը հասու դառնալով: Այսու` նրա երկի առնչությամբ
ասելով «պատմության դիտավորություն»` հարկ է այն ոչ թե տարբերել, այլ` հստակամտորեն
հասկանալ որպես նույնական «հեղինակի դիտավորությանը»: Նրա սկզբունքային դիտավո
րությունն է` իր երկից հասկանալ ամենայն հնարավորը, որը, ըստ աստվածային կամ
քի, մարդկային բանական անձի գիտական-տեսական ու կենդանական-գործնական
զորություններով` բովանդակ ու ամբողջական կարողությանը և որպես այդպիսին`
իմացողությանն ու անելիքին ներկայանում է որպես մարդկային ու հենց հայոց ինք
նության, կենսաշխարհի, կյանքի ու մշակույթի էական եղելումի` ամենայն առաքինու
Ricoeur P., The task of hermeneutics – Ricoeur P., Hermeneutics and the Human Sciences,
Cambridge University Press, Cambridge. London. New York, 1982, p. 52.
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թյան ու բարեկարգության առումով բարենշանակ ու նախընտրելի իսկություն հայտող
իմաստ և որպես այդպիսին` հենց իմաստություն:

2. Մինչ պատմության դիտավորության բուն հարցի քննությունը, հարկ է ամենայն
իրողության և կոնկրետորեն` պատմության քննության համար ևս հիմնային նախա
դրյալ ճանաչել տվյալ իրողության և ուրեմն` պատմության բուն գոյության հարցա
դրումը, ինչպես և նշում է Դավ իթ Անհաղթն իր աշխատության սկզբում: Ինչո՞ւ է սա
սկզբունքորեն անհրաժեշտ ու նաև նախընտրել ի: Ի թիվս ամենայն գոյավորների`
պատմությունը ևս մի գոյավոր է, և պատմության որպես այդպիսին գոյության բոլոր
առանձնահատկությունների մեջ «գոյություն ունենալու» հատկությունը հիմնային է,
քանզ ի միմիայն իրենով են սկզբունքորեն հնարավոր դառնում պատմության մյուս բո
լոր առանձնահատկությունների լինելությունը որպես ոչ-կամայածին ու մտացածին,
պատրանքային ու կարծեցյալ, այլ` արդարև, որպես ճշմարիտ գոյերի շարքին պատ
կանող ևս մի մարդկային իրողության առանձնահատկություններ: Եվ աստ` դեռ միայն
կարճառոտ քննելով ու գոնե նախնականորեն պարզորոշելով, թե ինչպիսին է, ըստ
Մովսես Խորենացու պատմության գոյության անհրաժեշտ ու հենց նախընտրել ի կեր
պը (մոդուսը), հարկ է պատմության գոյության այդ կերպի մեջ հայտնացույց անել, թե`
ինչո՞ւ է, արդարև, պատմության դիտավորության հարցը հիմնարար ու առաջ
նային: Քանզ ի ինչպես և պատմության գոյության նախնական ու կարճառոտ քննու
թյան արդյունքում կպարզորոշվ ի Խորենացու պատմահայեցակարգի ու պատմափի
լիսոփայության պարագայում, հենց պատմության իդեայի դիտավորությունն է,
որ սկզբնադրում` գոյության է կոչում ու կենագործում պատմությունը: Արդ`
անհրաժեշտ է նախ` սկզբունքային նշանակություն ունեցող որոշակի մի չափով պար
զորոշել Պատմահոր հայեցակետը պատմության գոյության վերաբերյալ և ապա` բա
ցահայտելով նաև դիտավորության հիմնարար ներկայությունը պատմության
գոյությունում, արդեն այս պարագայում` հարցադրել և ուսումնասիրել պատմության
դիտավորության առանձնահատկությունները նրա պատմագիտական ու պատմափի
լիսոփայական հայեցակարգում: Այսկերպ հնարավոր է բացահայտել, որ դիտավորու
թյան հարցադրումն ու բացահայտումը բուն հետազոտական քննությունից արտաքո`
a priori մի սկզբունք չէ, որն անհասկանալի թե ինչու ու հենց որպես առաջնային` կի
րառվում է որևէ գործի, գիտության կամ արվեստի և աստ` կոնկրետորեն պատմության
նկատմամբ, այլ` անհրաժեշտորեն բխում է պատմության որպես այդպիսին գոյու
թյան իսկության հարցադրությանն ու բացահայտմանը հետամուտ մտքի հետևողա
կան ընթացքից և ներկայանում` իսկությունը հայտող իմաստ ու իմաստություն:
Հնարավոր է դառնում նաև բացահայտել, որ էկզեգետիկայի ու հերմենևտիկայի ողջ
պատմության մեջ հասկացման ձգտող ի ու մեկնաբանի ոչ ինքնակամ` կամայածին ու
հենց մտացածին, և ոչ էլ պատահական մտածումով, այլ` էականորեն անհրաժեշտ ու
նախընտրել ի պիտոյականությամբ է «դիտավորությունը» դարձել բացահայտման են
թակա սկզբունքային ու հենց առաջնային հարց գիտամեկնողական պրակտիկայում
(էկզեգետիկայում), ուստի և` մեկնության գիտակարգում (հերմենևտիկայում) որոշարկ

Գլուխ 2. Պատմության իդեան Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում

235

վել որպես այդպիսին` հիմնորոշ սկզբնահարց ու պատասխան-իմաստ, որ և ներկայա
նում է որպես տվյալ մարդկային գործի և-կամ պատմության գոյության իսկությունը
հայտող իմաստ ու իմաստություն: Հետազոտության ուղին այսկերպ սկզբնադրելով
ու իրագործելով, հնարավոր է դառնում հասկանալ, որ «դիտավորությունը» ուսումնա
սիրվող «առարկային» կամ «գոյի գոյության» կերպին (մոդուսին) և աստ` «մարդկային
մտքի, խոսքի, կամ գործի» գոյությանն ադեկվատ «մեթոդի» անհրաժեշտ ու նաև նախ
ընտրել ի հարցադրում ու պատասխան-իմաստ է, որ և իրենով հասկանալ ի է դարձնում
ու մեկնորոշում մարդկային ամենայն գործի, կառույցի, կարգավորության, գիտության
կամ արվեստի և կոնկրետորեն` պատմության ու հենց պատմագիտության հետագա
ամենայն կերպարանման ու կատարումի իսկությունն ու անիսկությունը:
Պատմության գոյությանը Մովսես Խորենացին տալ իս է տարբեր բնորոշումներ:
Ըստ նրա, գրել պատմություն` կնշանակի «կարգել զյիշատակս բանից»291 կամ «յար
ձանագրութիւնս բանից»292, «մատենագրել»293: Պատմության գոյությունը բացորոշ
վում է նաև որպես «իրաց յիշատակք»294: Այս բնորոշումներում կերպացյալ և հաս
կացման ձգտող մտքին իմանալի է միտքն առ այն, որ պատմության անհրաժեշտ ու
նաև նախընտրել ի գոյության առաջնային հատկություններն են լեզվականությունն
ու հենց տեքստային բնույթը` բանավոր և-կամ գրավոր միակապակցվածությունը
և որպես այդպիսին` պատմվածությունը, որ և կնշանակի` պատմասացություն
և-կամ պատմագրություն լինելու առանձնահատկությունները:
Մովսես Խորենացու հայեցակարգում պատմության գոյության այս բնորոշումնե
րում և-կամ դրանք իրենցում նախապատրաստող ու ձևակերպող ամբողջական մտքե
րում արտահայտված է պատմությունը գոյացնող կամ էացնող և ուրեմն` էական ևս մի
առանձնահատկություն, որ և նշանակալ ի է պատմության դիտավորության հետազո
տության համար և իրենում կամ իրենով իմանալ ի է դարձնում դիտավորության ներ
կայությունը նրա պատմությունում: Այդ բնորոշումներում սկզբունքորեն նկատված`
ներընդգրկված ու կազմորոշել ի են հայոց կյանքի նշանակալ ի իրադարձություններում
ու գործերում ներկա և դրանց որպիսությունը հիմնող իմաստի ու բնությամբ բանա
կանի հղվածությունը295 մարդուն` հասկացման ձգտող նրա բանականության կարո
ղությանը, ինչպես նաև այդ հղվածությամբ ու ընթերցող ի հասկացման սիրով, ջանքով
ու խորքով կենագործվող նշանակալիության բազում հնարավոր առնչությունները
հասկացման ձգտող «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» անձանց ներաշխարհում ու բո
վանդակ կյանքում: Իր «Պատմութիւն Հայոց» երկում Խորենացին անկեղծ խոստովա
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:

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):
295
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նությամբ բազմիցս արտահայտվում է պատմության գոյությանը նպատակամետ`
պատմախույզ իր որոնման ջանքերի և գրով ամրագրելու անհրաժեշտության, ինչպես
նաև պատմական իր երկի` «ընթերցասէր» ու իմաստության «ուսումնասէր» ամենքի`
և՛ ժամանակակիցների, և՛ սերունդների, հասկացման սիրուն հղվածության մասին:
Մեկ այլ մենագրությունում արդեն առիթ եմ ունեցել ասելու, որ պատմական ավանդու
թյան և պատմության որպես այդպիսին գոյության համար հիմնարար` «հղվածության»
այս գործոնը կենտրոնական իր նշանակությունն է բացահայտում նաև ժամանակակից հեր
մենևտիկայի տեսաբանների խորհրդածություններում և հենց փիլ իսոփայական հերմենևտի
կայի ռահվ իրա` Հ.-Գ. Գադամերի հայեցակարգում296: «Հղվածության» գործոնի վերաբերյալ
Գադամերի խորհրդածությունները էականորեն նշանակալ ի են պատմության որպես այդպիսին
գոյության և Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի իսկության հասկացմանն ու մեկնո
ղաբար բացորոշմանն ուղղված հերմենևտիկական այս մտորումների համար` ընձեռելով մտքի
տեսադաշտ (հորիզոն) ու մեթոդաբանական հիմք, ուստի և անհրաժեշտություն է նկատվում
փոքր-ինչ անդ րադարձ կատարել նրա «փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի» հայեցակարգում
«պատմության գոյությանն» առնչվող խորհրդածություններին:
Հ.-Գ. Գադամերի հետ համաձայնվելով` հարկ է նկատել, որ այդ «հղվածությունն» է, որ
գոյացնում է պատմությունն ու պատմական ավանդությունը (предание): Ինչո՞ւ: «Հղվածու
թյան» հիմնորոշ գործոնն է մշակույթը, որում և` գրությունն ու պատմությունը, հաստում որպես
ավանդված ժամանակակիցներին ու սերունդներին, իսկության ու իմաստության խորհուրդ ի
ուսումնասեր ամենքին և այդկերպ` դարձնում ավանդություն: Մշակութային, որում և` գրային,
պատմական, ավանդ ությունը որպես այդպիսին կայացնող հիմնարար գործոնը հենց «հղվածու
թյամբ» լինելն է ամենայն «ընթերցասէր»-ի և «ուսումնասէր»-ի, և այդկերպ ուղղվածությունն է,
որ ընձեռում է ներկայում անցյալ ի ընկալումը որպես ոչ անցած, վերջացած և ներկայի համար ոչ
նշանակալ ի: Ընդհակառակը, պատմական ավանդ ությունն իր այդ բնույթով սոսկ անցյալ ինը չէ,
այսինքն` անցած մի բան չէ, այլ` յուրաքանչ յուր «այժմյան» ժամանակին իր սկզբունքային հղվա
ծությամբ` այն միշտ սերունդների համար ներկա է, լինելով նրանց համար էական:
Իսկ «հղվածության» հիմնարար այս գործոնը մշակութային ու պատմական ամենայն
ավանդ ության և հենց պատմության գոյությունը ինչպիսի՞ ներկայության ու հասկացման է հնա
րավորում «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» ամենայն անձանց: Ըստ Գադամերի, մշակութային
ու հենց պատմական ավանդությունը մեզ հղված ասելիք է, որում ի հայտ է դարձել իրո
ղության անթաքույց լինելությունը` անթաքչությունը (aleteya): Մշակութային, որում նաև
պատմական, գրական…, ավանդ ությունը որպես այդպիսին էացնող ու հենց էական յուրահատ
կությունը, ըստ նրա, մեզ «հղվածությունն ու դիմելն» է, և հումանիտար ու հենց պատմական գի
տությունների «բան ու գործի» համար, արդյոք, չի՞ կարելի ասել նույնը, ինչը և` ավանդ ության
բովանդակության վերաբերյալ, այն, որ նրանց նշանակությունը կարող է հասկացման մատչել
հենց դիմելու հիմնային գործոնով պայմանավորված297: Ասվածը կիրառելով «պատմության»
նկատմամբ, կարել ի է ամրագրել, որ պատմությունը նախկին իրադարձությունների ու գործերի
անթաքույց գոյությունը կամ անթաքչությունը և հենց իսկությունն է բացահայտում կամ գուցե
միայն ակնարկում ընթերցող ներկային` հնարավորելով հասկացում: Պատմվածի մեջ անցյալում

Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 116123:
296

297

Տե՛ս Гадамер Х.-Г., Истина и метод, М., 1988, էջ 335:
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տեղ ի ունեցած եղելության անթաքույց լինելությունը, որպես իսկություն ու հասկացված իմաստ,
ուղղված է, պատմումով իսկ առաքված է սերունդներին և նրանց ներկա ժամանակին` հասկաց
ման ու նրանց կյանքում ներկայության: Պատմությունը հասկացման ձգտող մարդկային
կարողությանը հայտնում ու իրո՛ք ներկա է դարձնում, այսու և` ընթերցման յուրաքան
չյուր ներկայում կայացնում եղելության անթաքչությունը և բուն իսկությունը հայտող
իմաստն ու իմաստությունը:
Հասկացման միջոցով նախնյաց ու սերունդների, նրանց մտքերի, խոսքերի ու գործերի միջև
հաստատվում է որոշակի կապակցվածություն, հաղթահարվում է անցյալ ի ու ներկայի տարան
ջատությունը և դրանց միջև հնարավորվում ու հենց հաստատվում որոշակի միասնականություն:
Այդ կապակցվածությունն ու միասնականությունը կայանում է իմաստային հենքի վրա, և հաս
կացմամբ, ըստ էության, «հյուսվում» է պատմականություն: Հասկացումը ներհյուսված է պատ
մությանը` որպես այն բաղկացնող անհրաժեշտ բաղադ րիչ: Ահավասիկ, պատմությունն իր այդ
հղվածության բնույթով ոչ թե սկզբունքորեն անցյալ և այդ բառի բուն իմաստով` անցած, ներկա
յում բացակա ու ներկայից կտրված մի բան է, այլ` այն, ինչը միացնում է անցյալն ու ներկան:

Պատմության իդեայի (տեսլականի) իր դիտավորությամբ` գրով և պատմությամբ
ժամանակն ու ժամանակահոս հայոց կյանքը կարգելու 298 և իմաստության, քաջու
թյան ու ամենայն առաքինության գործերի իսկությունն ու իմաստության խորհուրդը
պատմամբ, որով և` էմպիրիկ պատմության հյուսմամբ` գրավոր արձանագրելու 299
և «ընթերցասէր» ու իմաստության «ուսումնասէր» ամենայն անձանց` ժամանակա
կիցներին ու սերունդներին հղելու առանձնահատկություններն իմանալ ի դարձնող
Պատմահոր մտքերը հնարավորություն են ընձեռում բացորոշել, ըստ իր պատմագի
տական հայեցակարգի, պատմության գոյության իր տեսանությունն ու հասկացումը
ներհայտող պատմության սահմանման դեռևս նախնական մի բանաձև:
Ըստ Խորենացու, պատմությունը ամենայն աշխարհի, որում և` մարդկային
ու նաև հայոց կյանքի, եղելումի իրադարձությունների ու գործերի իսկությու
նը հայտող իմաստների և այդ իմաստներում` իմաստության խորհուրդների
կապակցված միահյուսությունն է, հասկացմամբ ու մեկնողաբար բացորոշ
մամբ` բանավոր և-կամ գրավոր, հղված հասկացման ձգտող ժամանակակից
ներին ու սերունդներին:
3. Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունը նպատա
կաբանական (թելեոլոգիական) պատմություն է: Նրա պատմության նպատա
կայնությունը` նպատակայնորեն կազմակերպված լինելու բնույթը, երկկողմանի է`
կա պատմվողի նշանակալիություն, կա նաև պատմումի վարդապետական
եղանակի նպատակ, և աշխատության մեջ այս երկուսը ներկա են միասնականո
րեն: «Պատմութիւն Հայոց»-ում, այսպիսով, նպատակային բնույթն իր երկկողմանիու
թյամբ, որպես պատմումի եղանակի և պատմվածի բանորոշ դիտավորություն,
ներկա է միասնականորեն: Իսկ պատմվածի և պատմումի միությունը` երկուսի ներ
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Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 12, տ. 4-5:
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Հմմտ. նույն տեղը, էջ 10, տ. 4-5, 17-18:
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քին փոխկարգավորող կապակցվածությամբ ի մի կայացումը, հենց պատմությունն է:
Ըստ Մովսես Խորենացու, և՛ պատմաբանը, և՛ հենց պատմությունն ինքնին ունեն
և նախընտրել ի պիտոյականությամբ` պե՛տք է ունենան դիտավորություն, քանզ ի
պատմությունը և այն որպես այդպիսին էացնող և՛ պատմումը, և՛ պատմվող ը աննպա
տակ և-կամ ինքնանպատակ չեն300: Արդարև, պատմվող նյութը` մարդկային կյանքի
ու մշակույթի եղելումը բաղկացնող «իրք և գործք», ամենևին էլ աննպատակ և-կամ
ինքնանպատակ չեն հենց իրենցում, այսինքն` իրենց որպես այդպիսին գոյությունում,
կյանքի ու գոյության կոչող ամենանախնական ու փոքրիկ իրենց ներքին շարժ ում
և ապա` իրենց որպիսության ընթացային կայացման մեջ և, ի վերջո, արդեն նաև
իրենց որպիսության կատարումին հասած արդյունքում: Ընդհակառակը, աշխարհի
ու կյանքի եղելումը բաղկացնող և պատումի մեջ կերպառյալ ամենայն նշանակալ ի
«իրք և գործք» ունեն առ իմաստ ու իմաստություն հոգեխրատական նախակոչվա
ծություն` ըստ աստվածային նախախնամական տեսչության, իմացյալ կոչում` ըստ
մարդկային կարողության, և ուրեմն` ուղղորդվածություն ու նշանակություն, կա
րել ի է նաև ասել` ուղղորդված նշանակալիություն և այդպիսով` իսկություն:
Պատմանշանակ եղելությունների առնչությամբ ժամանակակիցների ու սե
րունդների «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» մարդկային ինքնությանը, կենսակերպին
ու մշակույթին հղված և ընթերցման ներկայում պատմվող իդեան և ուրեմն` պատու
մի մեջ կերպարանյալ սկզբունքային դիտավորությունն այդ իդեայի, այսինքն`
մարդկային կարողության չափով մտահայեցյալ ու նկատառյալ «բանը», պատման
շանակ ամենայն «իրաց և գործոց» իսկությունը հայտող իմաստն ու իմաստությունն
է: Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը գոյություն ունի մարդկային ինքնու
թյանն առ իմաստություն ու ազատություն հոգե- ու կենսա- խրատական, որով
և` կրթական, կոչմամբ ու իսկությամբ: Բացահայտվելով որպես ընդհանրապես`
պատմության գոյության սկզբունքային առանձնահատկություն, ասվածը ներկայա
նում է նաև որպես կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու Հայոց Պատմությունում կեր
պացյալ պատմագիտական հայեցակարգի առանձնահատկություն:
Ասվածը հասկացվելով որպես պատմության սկզբունքային առանձնահատկու
թյուն, անշուշտ, չի նշանակում, որ մարդկության կյանքում պատմությունը երբևէ և
նույնիսկ առավելաբար չի կայացել իր կոչմանն անհամապատասխանությամբ և
ուրեմն` իր գոյության անիսկությամբ, կնշանակի նաև` իր անիսկական գոյությամբ:
Հարկ է նաև նշել, որ վերոասացյալն իր նշանակության մեջ ներկայանում է ոչ որ
պես սոսկ գոյութենական ճշմարտություն, այլև նախընտրելի ու հենց նպատա
կաբանական ճշմարտություն: Իսկության ոչ մասնավորությանը, այլ` լրիվությա
Մասնագիտական գրականությունում, այլակերպ իր ձևակերպմամբ ու նաև տարբերվող
բովանդակությամբ, 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 ուղղորդված վերոբերյալ մտքի բանաձևի նշանակության հասկանալ իությունն ու
մատչել իությունը հնարավորելու համար կարել ի է նույն այդ միտքը վերաձևակերպել
առավել բացորոշ, ընդգծելով այդ բանաձևում ներկա և պատմությունն իր իսկական
գոյության մեջ կայացնող նպատակաբանական ճշմարտությունը: Ըստ Մովսես Խորե
նացու, պատմությունը անհրաժեշտ ու հենց նախընտրելի պիտոյականությամբ
գոյություն ունի և պե՛տք է գոյություն ունենա մարդկային ինքնությանն առ
իմաստություն ու ազատություն հոգե-, կենսա- խրատական ու կրթական կոչ
մամբ և ուրեմն` իր այդ կոչմանը համապատասխան դիտավորության, կերպա
րանման ու կատարումի իսկությամբ:
4. Խորենացու պատմության նպատակաբանական բնույթը հայտնացույց է անում,
որ նրա պատմությունը հյուսված է հոգևոր և հենց իդեական, այսու և` իմաս
տային հիմքի վրա: Հոգևոր այդ հիմքով է, որպես էականորեն նշանակալ ի, արժևոր
վում պատմվող «իրաց և գործոց»` հայոց կյանքում եղելությունը: Եվ հենց հոգևոր
հիմքով է արդեն նաև սկզբունքորեն պատմության հասկացման համար արժևոր
վում նրա պատմությունում «իրաց և գործոց» իսկությունը հայտող ու լուսաբանող
իմաստների ու հենց իմաստության խորհուրդների գոյությունը: Կարել ի է նաև ամրա
գրել, որ առանց այդ հոգևոր ու հենց իդեական հիմքի ու իսկությունը հայտել հնարա
վորող իմաստային լուսավորության չէր կարող լինել սկզբունքորեն և ոչ մի ճշմարիտ
պատմություն` ըստ իր կոչմանը համապատասխան, որով և` կատարյալ լինե
լության, չէր լինի իր իսկությունն իրենում ունեցող և՛ պատմել իքը, և՛ պատմումը,
և ուրեմն` չէր լինի այդ երկուսի փոխմիաբանության կարգավորությամբ էացող պատ
մության իսկական գոյությունը:
Մովսես Խորենացու պատմության դիտավորության իսկության` հետևողական
հարցադրությամբ հասկացմանն ու մեկնողաբար բացորոշմանը հետամուտ սույն
ուսումնասիրությունում, այսպիսով, որպես հաջորդական կարող է ներկայանալ այն
հարցը, թե` ի՞նչ հոգևոր ու իդեական, իմաստային հիմքով ու հենց իմաստությամբ է
հյուսված նրա պատմությունը, որում և`
ա) հայեցված հայոց ինքնության ու կյանքի եղելումը,
բ) հայոց ինքնության ու կյանքի բովանդակ եղելումի` սկզբունքորեն մասնաչափ
իմանալ ի իմաստապատումից, որպես պատմել իք իմաստ, առանձնացված ու հաս
կացված էականը,
գ) իրագործված պատմումի եղանակը,
դ) իր ըղձացյալ ու նախընտրել ի «ընթերցասէր» ու իմաստության «ուսումնասէր»
ամենայն անձանց հասկացման կարողությանն ու մտքին «յանդիման կացուցեալ»
տեսադրությամբ` արդեն նաև նրանց կյանքում ի ներկայություն հնարավորությանն
ու նպաստավորությանը հղված` հայոց կյանքի նշանակալ ի եղելումի իսկությունը
հայտող իմաստներն ու իմաստության խորհուրդները:
5. Մշակույթի պատմության մեջ ոչ եզակի կամ հազվադեպ, այլ` բազմիցս կարել ի
է նկատել զանազան ուսմունքների նշանակալ ի ազդեցություն և-կամ հետևողական
արդյունագործություն պատմական աշխատություններում: Այդպիսի ուսմունքները
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եղել են բազմազան և հիմնականում միմյանցից տարաբաժանել ի են իրենց երկտե
սակ բնույթով` մետաֆիզիկական հայեցակարգեր և հակամետաֆիզ իկական ու
հենց էմպիրիկ հիմքի վրա կառուցված պատմության տեսություններ:
Պատմագիտության կայացման ու նաև բովանդակ մշակույթի պատմությունից
արդեն իսկ հայտնի են այնպիսի ուսմունքներ, որոնք պատմության` որպես էմպիրիկ
գիտություն բնորոշման տեսակետից դիտվել են իբրև արտաքո հիմք ունեցող ու համ
ընդհանրության պոտենցիա ներհայտող մետաֆիզ իկական հայեցակարգեր: Հայտնի
են նաև այնպիսիք, որոնք դիտվել են բուն պատմության ֆենոմենի վրա հիմնացյալ
ու այն բացորոշող, թեև ավելացնենք` պատմության սոսկ բաղադրակազմությունը և
այլևս ոչ իսկությունը բացահայտող, հակամետաֆիզ իկական ու էմպիրիկ հենք ունե
ցող պատմության տեսություններ` պատմության ամբողջական ֆենոմենի որևոր բա
ղադրիչը այս կամ այն չափով հիպոստազ ի ենթարկող (գերադրող) իրենց ինչպես
կոնկրետ գործառնությամբ, այնպես էլ` ողջ տեսության բնույթն առանձնահատկող
ամբողջական կատարումով: Այլազան մետաֆիզիկական ուսմունքների` ներգոր
ծուն, իսկ պատմության տեսությունների` ներհյուս, ներկայությունը պատմական
տեքստերի բովանդակությունում` տեսանել ի է և՛ պատմության դիտավորության,
և՛ կերպարանման, և՛ կատարումի բովանդակ ու ամբողջական խնդրակար
գում, որ և` ի հայտ ու իմա
նա
լ ի է պատ
մու
թյան հյուս
ման բո
լոր բա
ղա
դրա
տարր
խնդիրների` և՛ նկատառյալ պատմել իքի ընտրության սկզբունքում, և՛ բուն ու ամբող
ջական պատմելիքում (նաև նկատառյալ պատմել իքին ոչ լիակատար նույնական ու
այս առումով` համարյա միշտ ոչ-ամբողջական` հեղ ինակի կողմից պատմվածում և
նույնիսկ պատմվածին ոչ ըստ ամենայնի նույնական` ընթերցող ին տվյալ ներկա ժա
մանակում տեքստով իսկ պատմվողում) բացորոշել իք իմաստի, և՛ ըստ այդմ` պատ
մումի կազմակերպման եղանակի, կոնկրետ լուծումներում301:
6. Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունում պատմության
իդեայի հիմնականում հստակամտորեն բացորոշ ռացիոնալ-լեզվական ամրագրմամբ
ու նույնիսկ բանաձևային մշակմամբ, իսկ երբեմն նաև զուտ ներանշանակ (իմպլ ի
ցիտ) ներ
կա է ամբողջական պատմափիլիսոփայություն և պատմագիտական
հայեցակարգ 302: Մանրամասնելով` կարել ի է ասել, որ նրա պատմության իդեայում
Վերոասացյալին է մասնաչափորեն առնչվում ու կոնկրետ օրինակներով պարզորոշում Հ. Գևոր
գյանի միտքը. «Բոլոր հայտնի դասական պատմափիլիսոփայական ուսմունքները կառուցված 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 ընթացաշրջանները (ստադիաները)» (Կոնտ), «պատմության դարաշրջանները
(էպոխաները)» (Ռանկե), «hասարակական-տնտեսական ֆորմացիաները» (Մարքս), «մշակույթների
տիպերը» (Շպենգլեր), «քաղա
քակրթու
թյուն-հասարակությունները» (Թոյնբի) և այլն, որոնց մեջ
համակարգվում, դասակարգվում, տեղավորվում է էմպիրիկ պատմական նյութի իրական բազմազա
նությունը» (Գևորգյան Հ. Ա., Փիլիսոփայություն. Պատմություն. Մշակույթ, Եր., 2005, էջ 267-268):
301

Այս մասին տե՛ս Аревшатян С. С., Формирование философской науки в древней Армении (VVI вв.), Ер., 1973, с. 254, 268-269, Արևշատյան Ս. Ս., Միրումյան Կ. Ա., Հայոց փիլիսոփայության
պատմություն. հին շրջան եւ վաղ միջնադար, Եր., էջ 257, 274: Այն, որ պատմական իր երկում
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և բովանդակությունը կերպագործող բաղադրատարրերում ու բոլորող ամբողջությու
նում, և՛ պատմագիտական հայեցակարգում, և՛ բուն պատմվող բովանդակությունում`
իրադարձությունների ու գործերի շարագրյալ բոլորապատումի մեջ սկզբունքորեն
համաթափանց ներգոյությամբ` երբեմն ուղղակիորեն ու բացահայտ և երբեմն անուղ
ղակիորեն` ներանշանակ ու սոսկ ակնարկվածություն, որպես հեղ ինակի անձնական
նվիրում, համոզմունք ու հայեցողություն, տեսանել ի է քրիստոնեական վարդապե
տության` իմաստասիրության և-կամ աստվածաբանության ուսմունքի ներգոր
ծություն ու ըստ ամենայնի ներկայություն: Քրիստոնեական իմաստասիրության
ուսմունքի ըստ ամենայնի ներկայությունը` հետևողական ու ազդեցիկ ներգործության
և արդյունագործության բաղադրիչներով հանդերձ, իմանալ ի է նրա պատմագիտա
կան հայեցակարգում` և՛ պատմության դիտավորությունում, և՛ պատմել իքի ընտրու
թյունում ու բուն պատմվածում, և՛ պատմումի կազմակերպման վարդապետական եղա
նակի իր ընտրության ու տեսության կոնկրետ իրագործման մեջ: Նրա պատմության
տեսանությանը հատուկ է քրիստոնեական ուղղորդվածություն ունեցող բացու
թյուն և իսկությունը բացահայտող իմաստի ու հենց իմաստության խորհուրդի
որոնում: Նրա աշխատությունում քրիստոնեական իմաստության ներգործությունն
ու բովանդակ ներկայությունն իմանալ ի է դառնում այդկերպ կազմակերպված բացու
թյան ու որոնումի տեսադաշտով (հորիզոնով) կայացող նրա հասկացման ու պատմո
ղաբար մեկնության կերպում և բուն պատմվող ի ողջ բովանդակությունում:
Ըստ քրիստոնեական իմաստասիրության վարդապետության, սկզբուն
քորեն կազմակերպված է նրա պատմագիտական հայեցակարգը և հյուսված
է մարդկային ու հենց հայ ինքնության, կյանքի և մշակույթի եղելումի իսկու
թյունը հայտնող պատմության բովանդակությունը: Վերոասացյալն ի մի բերե
լով` կարել ի է ասել, որ ըստ քրիստոնեական իմաստասիրության է կազմակերպված
բանական հոգու իմացականության բացություն, հոգևոր տեսանություն ու իմաս
տային տեսադաշտ` մարդկային ինքնության և ազգի բովանդակ կյանքի` պատմե
լու արժանի եղելությունների իսկության որոնումի, ընտրության, հասկացման ու մեկ
նողաբար բացորոշմամբ` պատմության հյուսման խնդրակարգում և ուղղակի ու
բացահայտ կամ անուղղակի ու ակնարկով, երբեմն նաև այլաբանությամբ`
ոչ միշտ բացահայտ լուծում-պատասխաններում, և այդ ամենով ի հայտ է, որ Մով
սես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունում առկա է քրիստոնեական
պատմափիլիսոփայության կուռ հայեցակարգ:
7. «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությանը հատուկ է միմյանց հետ ներ
քուստ որոշակի կարգավորությամբ ի մի բերված և համակարգային միասնու
թյամբ ներկայող դիտավորությունների միահյուսություն: Դիտավորությունների
մի մասը տեքստում ներկա է բացանշանակ (էքսպլ իցիտ) արտահայտվածությամբ,

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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ուղղակիորեն ռացիոնալ-լեզվական բանաձևմամբ` որպես նպատակ: Դիտավորու
թյունների մեկ այլ մասի ներկայությունը ներանշանակ է` ոչ բացահայտ ու բանորոշ
տեքստային ձևակերպմամբ: Մովսես Խորենացու պատմական այս աշխատությու
նը դիտավոր է, ըստ այդմ` երբեմն նաև ուղղակիորեն ռացիոնալ-լեզվական իր բա
նաձևմամբ` նպատակային է բազում իմաստներով: Եվ դիտավորությունների բոլոր
այդ բացահայտ ու անբացահայտ արտահայտված իմաստները կացուցված են մի
առանցքի վրա և նրան միա
հյուս բազմաբովանդակ ամբողջականություն ու
հենց մեկ-միասնական դիտավորություն են կազմում: Նրա դիտավորության այս
կերպ բաղադրյալ և միահյուս ամբողջությունում կա նաև ներանշանակ և ոչ ըստ ամե
նայնի բացորոշ արտահայտված հիմնարարն ու լրումի բերողը` պատմել իմաս
տություն, որը նշանակալի է մարդու, անհատի, ազգի և համախումբ հանրու
թյան համար` բարեկարգելու նրա գոյությունը, այն ի փրկություն ուղղորդելու
և հաստատելու հնարավորող ու նաև նպաստավորող հոգևոր գործակցու
թյամբ: Նրա պատմության դիտավորությունն ու կատարումն է` հայոց կյանքի եղելու
մի իմաստապատումով ժամանակակիցների ու սերունդների հասկացման ձգտմանը
մատչել ի դարձնել իմաստություն` ի նպաստ նրանց ինքնության ներքին ու ար
տաքին կյանքի բարեկարգության ու փրկության:
8. Ի
սկ ո՞րն է այն առանցքային դիտավորությունը, որի վրա հե
նա
ցյալ` իր
«նախընտրելի ընթերցողի»` ամենայն «ընթերցասէրի» ու իմաստության «ուսում
նասէրի» մտքի տեսողությանն ու հասկացմանն ի հայտ են դիտավորության ամբող
ջականություն ու մեկ-միասնականություն կազմող մյուս իմաստները: Առանցքը առա
ջադրանք-դիտավորությունն է: Ի
նչ
պես և առա
ջին գլ
խում` «Հաս
կաց
ման իրա
դրությունը և պատմության ընթերցող ը...» ենթավերնագրի շարադրանքում արդեն
մեջբերվեց, Մովսես Խորենացին, արտահայտվելով Սահակ Բագրատունու մտածու
թյան և իրեն ուղղված հայցման մասին, գրում է.
«Բայց ընդ քո յոյժ զարմացեալ եմ ընդ մտացդ ծննդականութիւն, որ ի սկզբանցն մերոց ազ
գաց մինչև ցայժմուսս միայն գտար զայսպիսւոյ մեծէ իրէ բուռն հարկանել, և մեզ խոյզ խնդրոյ
առաջի արկանել – երկար և շահաւոր գործով զազգիս մերոյ կարգել զպատմութիւնն ճշդիւ`
զթագաւորացն և զնախարարականաց ազգաց և տոհմից, թէ ո՛վ յումմէ, և զի՛նչ իւրաքանչիւր
ոք ի նոցանէ գործեաց, և ո՛վ ոք ի ցեղ իցս որոշելոց ընտանի և մերազնեայ, և ո՛յք ոմանք եկք
ընտանեցեալք և մերազնեալք. և զգործս և զժամանակս իւրաքանչիւր գրով դրոշմել, ի
ժամանակ` անկարգ ամբարտակին շինւածոյ մինչև ցայժմ. – գեղեցի՛կ զայս քեզ համարեալ ի
փառս և անջան հեշտութիւն»303: Մեկ այլ էջում նա ասում է` «զորդ ի ի հորէ ծննդաբանելով ազ
գաբանիցեմք զբովանդակն, իսկ զՀայաստանեայցս նախարարութիւն զամենեցուն զուստն
և զզիարդն յայտնելով համառոտ և հաւաստի (ընդգծումները` Ռ. Ք.)»304:

Ազգաբանության ի հայտ բերելը` ծնունդը և ինչպիսին լինելը բացահայտելն
ու գրով հյուսմամբ` ընթերցասեր ու իմաստության ուսումնասեր ամենքին` ժամանա
303

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 11-12:

304

Նույն տեղում, էջ 7:
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կակիցներին ու սերունդներին, ցուցանելն է առաջադրանքը, այն, ինչը և նրա կողմից
խոստացված անելիքն է` «զյայտարարութիւն մերոյ ազգաբանութեանս խոստա
ցաք յանդիման կացուցանել»305: Խորենացու պատմության «ազգաբանութիւն» լինե
լը և, այս առումով «ի հայս» ազգային պատմություն հիմնելն ունի կոնկրետացման`
մարդկանց ազգերից հենց հային վերաբերելու և նրա լինել իությունն ի կարգ հաստա
տելու առանձնահատուկ դիտավորություն: Նրա երկի ամբողջական ու մեկ-միասնա
կան դիտավորությունը կազմող մնացյալ իմաստներն ի հայտ են գալիս, երբ հարց է
տրվում, թե ինչպիսին է առաջադրանք-դիտավորությունն արվածում և այսպիսի
հարցով դրանք ի հայտ են բերվում անելիքի և արվածի (օրինակ` սրտում սիրո լիու
թյունից ըղձալ ի` ասելիքի և, սակայն, ընձեռնված պայմանների ու առձեռն հնարավո
րությունների սահմանափակությամբ չափյալ կարողությամբ` ասվածի, կամ մեկ այլ
զույգի` ասվածի և ասումի` արտահայտվող ի ու արտահայտության, իմա` նոեմայի և
նոեզ իսի) փոխհարաբերակցությունում:
9. Նրա պատմության դիտավորության մեկ-միասնական իմաստն ի հայտ
է կացուցանվում (իմա` ընթերցող մտքի տեսանությանը «յանդիման կացուցեալ»`
հասկացման կարողությանը մատուցյալ է դառնում) աշխատության ողջ հյուսվածքում:
Պատմությունը Մովսես Խորենացու համար պատմվող իմաստից զատ, այլահիմն
ու այլիմաստ մեկ այլ բան չէ: Այն սոսկ միջոց չէ, որպես թե ինքնին աննշանակ, որ
և նշանակալ իության է հնարավոր միայն պատմության հյուսվածքից արտաքո մեկ
այլ բանի շնորհիվ306: Այն կամայական ընտրությամբ` որևոր միջոց և զուտ գործիք չէ,
305

Նույն տեղում, էջ 7, 45:

Մասնավորաբար, պատմագիտության մեջ բազմիցս արծարծված մի թյուր կարծիքի համա
ձայն, նրա երկի նկատմամբ իրագործվում է «պատմության կողմնակալ միտումնավորության» վերա
գրություն, ըստ որի` Բագրատունի և Մամիկոնյան նախարարական տների ներքին «շահերից» 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 պատմության տեսանության, պատմելիքի ընտրության ու պատմումի
վարդապետական եղանակի այլ առանձնահատկություններով այդ գործերն արդեն ներ
կայացված
էին առավել մանրամաս
նությամբ: Միջնադարյան քրիստոնեական գրականությանը, որպես կանոն,
հատուկ է ընդհանրական դավանության շրջանակներում ասվող ճշմարտությունների փոխլրացչա
կանություն և ոչ ամենևին հակասություն: Խորենացին հայոց ամբողջական պատմության շարա
դրման դիտավորությամբ և իր երկն ամփոփ ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ սահմանա
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 միասնական հայեցման ու գիտության:
Պատմահոր երկին «կողմնակալություն» վերագրող այդ միտքն իր բնույթով զուտ կարծողական 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 ընդելուզված
են թագավորական տոհմի ու հայոց կյանքի կենտրոնական ու առանցքային, ընդհանուր ու էական
նշանակություն ունեցող իրադարձությունների հետ, ինչպես նաև կարևոր են հավաստիության ևս մի
վկայություն լինելու տեսանկյունից և չի պատմում իր առաջադրանքային դիտավորությունից դուրս և
միմիայն մասնավոր իշխանական կյանքի և տոհմի պատմության շրջանակներում նշանակալի եղելու
թյուններ, ինչպես հետագա դարերում հայ այլ պատմիչներ: Նույնորեն նաև Գրիգոր Լուսավորչի չար
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Գլուխ 2. Պատմության իդեան Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում

ի թիվս այլ հնարավոր ու բազում ինքնին աննշանակ միջոցների կամ գործիքների,
պատումակերպ ասման բերվող բազմաբովանդակ իսկությունից ու իմաստության
խորհուրդից տարասեռ, առանձին ու ծածուկ, ուրույն այլ ևս իմաստներ հաղորդե
լու ու կողմնորոշումներ արմատավորելու համար: Նրա պատմությունը և ասել իքը
կամայածին չէ, ինչպես և ինքն է ասում307:
Պատմությունն ինքնին նշանակալի է և նրանում ներքին կարգավոր կապակց
վածությամբ` ուղղակի ու բառացի իմաստների հետ մեկտեղ և դրանցում իսկ պահյալ`
ներկա են նաև երբեմն այս կամ այն չափ թաքուցյալ և այլաբանությամբ բացահայ
տել ի հոգևոր իմաստներ` համատեղ կյանքում մարդուն որպես «հոգի» կեցուցանող
ու բարոյական կենսակերպի կատարելագործող իմաստության խորհուրդներ: Ուստի
հարկ է նաև ամրագրել, որ հոգևոր այդ իմաստներն ու դրանք որպես այդպիսին հիմ
նող հոգեկեցույց ու կենարար իմաստության խորհուրդները Պատմահոր նախընտ
րելի ընթերցողի` խոնարհության առաքինությամբ միայն կայացող «ընթերցասէր»
և իմաստության «ուսումնասէր» բացությանն ու հենց հասկացման սիրուն ու ձգտու
մին ներմուտ ու մատչել ի են դառնում «սովորական» սպասումի նկատմամբ անուղղա
կի և այս առումով` նաև «անսովոր» նշանակալ իություն ու իսկություն բացահայտող
իրենց «ասման» բազմաբովանդակությամբ: Մովսես Խորենացին պատմությամբ`
ուղղակիորեն ու նաև այլաբանորեն, որպես «ասելիք» և, ըստ կարողության,
«ասված» կամ «ասվող» և այդ ամենում որպես մեկ-միասնական իմաստ ու
իմաստություն, հաղորդում է հենց այն, ինչը կարելի է հասկանալ ու բացորո
շել որպես իսկ պատմության սկզբունքային դիտավորություն:
10. Ըստ էության, ինչպիսի՞ մտայնությամբ է համակված Խորենացին: Կարել ի՞ է,
արդյոք, ասել, թե նա դիտավորություն ուներ պատմել կյանքի զուտ փոփոխակա
չարանքների և հայոց դարձի ու քրիստոնեության ընդունման մասին Պատմահայրն անդրադառնում
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
ժամանակագրական առումով խիստ մերձակայությամբ (տե՛ս Սարգսյան Գ. Խ., Մովսես Խորենացու
«Հայոց Պատմությունը» (Երևան, 1991) – Պատմագիտական Հետազոտություններ, 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 ճշմարտության «հաւատարմացեալ»
պատմիչներին, ուստի իր համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող` ճշմարտությանը 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 ճշմարտության, 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, Ագաթանգեղոսն կոչեցելոյ` երկուացեալ
հարկաւորին չասել զայնպիսի անպատշաճ կարգումն բիւզանդացւոյ (տե՛ս Ղազարայ Փար
պեցւոյ Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1982, էջ 10 (ընդգծումները – Ռ. Ք.)):
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Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 57:
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նությունը և ուստի` պատմել, որպես փոփոխական, իրական փաստերի և դրանցում`
իրադարձությունների ու գործերի հերթափոխն ու պատճառա-հետևանքային կա
պակցվածությունը: Արդյո՞ք, ըստ նրա, պատմության կոչում և այդ կոչման իդեան տե
սանող դիտավորություն է` պատմելով փոփոխություններ և դրանց ընթացք, պատ
մել հենց փոփոխությունների դինամիկան, որի կայացմամբ և` իր որպիսության
մեջ է հաստատվել ժամանակակից ներկան:
Այս հարցերի ոչ ամբողջական, այլ` մասնակի բովանդակության առնչությամբ Ա. Գուրևիչի
պատասխանը հետևյալն է. «Իրականում մենք ուսումնասիրում ենք անցյալ ի պատմությունը ոչ
միայն հասկանալու համար, թե ինչպես է նրանից առաջացել ներկան, այսինքն` ոչ միայն այս
պես ասած` նպատակաբանորեն»308: Կարել ի է, սակայն, խոսքի շարունակությունից նկատել,
որ նրա հայեցակարգում ամենևին չի ժխտվում ընդհանրապես` պատմության և մասնավորա
պես` Մովսես Խորենացու պատմության նպատակաբանական լինելու վերոնշյալ սկզբունքային
առանձնահատկությունը, այլ` միայն նպատակաբանության սոսկ ուղղագիծ ու պարզունակ մեկ
նաբանությունը: «Պատմության տարբեր դարաշրջանների ճանաչողությունը, այդ թվում և` հե
ռավորների և գուցե` մեր ժամանակի հետ ուղիղ ու բացահայտ չկապվածների, հնարավորու
թյուն է տալիս տեսնել մարդկություն մեջ ինչպես միություն, այնպես էլ` բազմազանություն:
Հայտնաբերելով կրկնողություն պատմության մեջ, բախվելով բոլոր նույն մարդկային պահանջ
մունքների ու դրսևորումների հետ, մենք առավել խորն ենք հասկանում հասարակության կա
ռուցվածքն ու գործառնությունը, նրա շարժման օրենքները: Իսկ բախվելով պատմության այլ
ժամանակաշրջաններում, կամ` այլ քաղաքակրթություններում, մշակութային տարածաշրջան
ներում` մարդ ու կենսակերպի տարբերությունների ու բազմազանությունների հետ, մենք առա
վել ճիշտ ենք հասկանում մեր սեփական ինքնակեցությունը, մեր տեղ ը համաշխարհայինպատմական գործընթացում: Այսպիսով, հավասարապես անհրաժեշտ է ընդհանուրի և ան
հատականի, միության և բազմազանության գիտեցում (ընդգծումները` Ռ. Ք.)»309:

Ըստ Խորենացու, ընթերցող ու հասկացման ձգտող յուրաքանչ յուր ներկայի` ան
ցյալ ին անդրադառնալու գործոն և ուրեմն` պատմվող բովանդակությունում նշա
նակալի կարող է դիտվել ոչ միայն նույնականն ու այդկերպ միայն ընդհանուրը
և նրա որպես այդպիսին եղելումի «ինչ»-ն ու «ինչպես»-ը` զորությունն ու կարգը և
ապագա հնարավորությունը նույն կամ նման պայմաններում, այլև զանազանությու
նը` որպես մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի բովանդակ
պոտենցիայի կայացման մեջ սեփականից ու նույնականից տարբերվող այլ
հնարավորություն ևս: Պատմվող կյանքի եղելումը բաղկացնող անզուգական իրա
դարձության և-կամ գործի իսկությունը310 կարող է իմաստության հասկացման ու կա
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Гуревич А. Я., Категории средневековой культуры, М., 1972, с. 6.
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Նույն տեղում:.

«Գոյի գոյության» իսկության (aleteya – անթաքչության)` Մ. Հայդեգերի հասկացության ու նաև
հենց այդ «իսկության գոյության»` հասկացման միջոցով և ուղիով Հ.-Գ. Գադամերի փիլիսոփայական
կամ հիմնարար հերմենևտիկայի որպես «իսկության գոյության բացորոշում» կատարումի վերա
բերյալ մանրամասն տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան,
Եր., 2006:
310
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տարման, ըստ իր կարողության, ձգտող յուրաքանչ յուր անձին և որպես այդպիսին`
Պատմահոր «ընթերցասէր» ու նաև «ուսումնասէր» նախընտրել ի ընթերցող ին ներ
կայանալ որպես մարդկային ինքնության ու կենսակերպի լինել իության հնարավո
րություն: Իսկ այն, ինչը մարդկային ինքնության ու կենսակերպի համար դիտվում
է որպես հնարավոր, կարող է նաև ընդօրինակվել ու կրկնվել և ուրեմն` ընդհանրա
նալ, կնշանակի` հենց հասկացվել ու դառնալ որպես ընդհանրական: Ավել ին, այն
կարող է իմաստության հասկացման ու իր ներկայում կենագործման ձգտող մտքին
ու կարողությանը ներկայանալ ոչ միայն որպես հնարավորություն, որպես թե ևս մեկը
բոլորատեսակ հնարավորությունների շարքում, այլև կարող է ներկայանալ իր որևոր
ատրիբուտների մեջ ոչ անպայման, բայց և հնարավոր նախընտրելիություն` որպես
առաքինի միտք, խոսք կամ գործ:
Մարդկային իրողություններում որևէ կերպ ու չափ նույնության պարագայում հնա
րավոր է պարզորեն ընդհանրականը: Սակայն, նկատել ի է, որ անզուգականի ու
հենց զանազանի` առ ընթերցող ներկան նշանակալիությամբ նույնպես հնա
րավոր է դառնում այն, ինչը մարդկային սեռի ինքնության ու կենսակերպի համար
հնարավոր է որպես ընդհանրանալի և կոչել ի` որպես ընդհանրական: Ինչպե՞ս է
այդ դառնում սկզբունքորեն հնարավոր պատմության ուսումնասիրության առարկայի
ու կատարումի մեջ, և ուրեմն` ինչպե՞ս հասկանալ պատմությունը որպես այդպիսին:
Գիտության մեջ, արդյո՞ք, կարելություն ունենք ասելու, ըստ մշակույթի պատմաբան
և հերմենևտիկայի տեսաբան Վ. Դիլթայի, թե` պատմությունը գիտություն է, որն
ուսումնասիրում է ինքն իրենում դինամիկ կյանքը և ուրեմն` իրենց որպիսու
թյան մեջ անզուգական մարդկային իրողություններ, փոփոխություններ և
բացահայտում անզուգական եղելումի որպես այդպիսին և ոչ այլ կերպ կայա
ցումը` պատճառով հանդերձ և այլ ոչինչ, թե՞ այլ կերպ պետք է հասկանալ պատ
մության, որպես գիտության, ուսումնասիրության առարկայական տիրույթը և այդ
առարկայի հետ իր անել իքը` կատարումը:
Անշուշտ, պատմությունն ուսումնասիրում է մարդկային ինքնության, մշակույթի
ու կենսակերպի նշանակալ ի եղելումն ու նրա ինքնին նշանակալիությունը` փոփո
խության, կամ գուցե` կայունության, կամ գուցե` երկուսի փոխներթափանցության,
կամ գուցե և այլ առումով, բացահայտելով այդ ամենի իսկությունն ու իմաստության
խորհուրդը, ըստ մարդկային կարողության ու պայմանների հնարավորության: Ըստ
իս, հարկ է, սակայն, դրա հետ մեկտեղ նկատել, որ եթե անկրկնելի ու անզուգական
կարել ի է տեսանել ու հասկանալ մարդկային որևիցե եղելումի որպես այդպիսին կա
յացած գոյությունը, ապա` դրանցից յուրաքանչ յուրը մարդկային ինքնության` մտքի,
խոսքի, գործի, ապրումի, այլոց ու այլ ի հետ գոյակցության զուտ կերպ ու հենց հնա
րավորություն դիտարկող և հասկացման ձգտող խորհրդածության պարագայում`
որպես այդ ամենի կերպի ու հնարավորության իսկություն ու իմաստության խոր
հուրդ, արդարև, կարող են ներկայանալ որպես ընդհանրանալի և հենց նույնախոր
հուրդ այլ ժամանակներում ու այլ միջավայրում ևս` բոլոր դրանցում դիտավորու
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թյան առավելաբար նույնությամբ և կերպարանումի ու կատարումի հնարա
վոր ու հավանական այլազանությամբ: Այդ չի՞ վկայում, արդյոք, արիստոտելյան
մետաֆիզ իկան ոչ թե Պլատոնի հայեցակարգի հետ հակադրության մեջ, այլ` որպես
ներածություն դիտող և ամենայն ճշմարտություն ամբողջի մեջ միմյանց նկատմամբ
փոխլրացչականությամբ տեսանող և, այդպիսով, մետաֆիզ իկայի հայեցակարգը
սկզբունքորեն մեկ-միասնականության մեջ հասկացող ու հյուսող նորպլատոնակա
նության ավանդության հայեցողակարգում ամենայն կոնկրետ գոյողում իդեական ու
հենց հնարավոր ձևի կամ կերպի, որպես ընդհանրականի, որոնումն ու բացահայ
տումը, որ և` հենք ու նախադրյալ է նաև XX դ. սկիզբ առնող «կյանքի ֆենոմենոլո
գիայի» և-կամ որպես «պատմության ֆենոմենոլոգիա» բնորոշել ի պատմության տե
սությունների համար: Այդ չի՞ վկայում, արդյոք, պատմության ու նաև մեր իսկ կյանքի
պատմության հասկացման գործնական փորձառությունը, երբ կյանքի նախկին
եղելումի իսկությունը հայտող իմաստության խորհուրդը, մշակութային ու պատմա
կան տեքստով` ի գիր պահյալ ու հաղորդյալ դառնալով, անգամ աշխարհակարգի և
ուրեմն` նաև մշակութային ու քաղաքակրթական` նախկինի համեմատ մեծ փոփոխու
թյունների պայմաններում կեցող և իսկության ու իմաստության խորհուրդի հասկաց
ման ձգտող ամենքի և գուցե հենց պատմաբանի ու նաև պատմություն իմաստասիրող
յուրաքանչ յուր անձի ինքնության ու կյանքի նկատմամբ բացահայտվում է իր էական
նշանակալ իությամբ:
Այդ է վկայում նաև այն, որ Պատմահայրն ինքը, ինչպես և մասնագիտական գրա
կանության մեջ է բազմիցս նշվում, պատմում է «փառավոր անցյալ»` ներկայի հաս
կացման ու նաև ներկայի ու ապագայի բարեկարգության հնարավորության բա
ցահայտման ու կենագործության համար, այլ ոչ սոսկ շարադրում ներկան նախա
պատրաստող և իր որպիսությանը «հանգեցնող» նախկինի պատմություն:
Անշուշտ, Խորենացին իր պատմությամբ` հիշատակի ու հենց ուսուցանության ար
ժանի հասկանալով ու մեկնողաբար բացորոշելով, սիրել ի ու իմանալ ի դարձնելով
իմաստության, քաջության և ամենայն առաքինության ու բարյաց գործեր ու հաջո
ղություններ («փառավոր անցյալ») և միևնույն այդ դիտավորությամբ հոգևոր ուսու
ցանությունը լրացնող` անբարի ընտրության, անիմաստության, անարիության և
արատավորության գործերի ու անհաջողության` անփառունակ անկումի ու կորուստ
ների` իմաստությամբ չափավորյալ պատմողություն ևս, այդ ամենին կից ու արդա
րաբան ճշմարտապատումն, արդարև, լրումի բերող «Ողբ»-ով հանդերձ, պատմում է
ներկայի` որպես այդպիսին կայանալու պատճառներ, և, սակայն, առավել քան այդ`
իր դիտավորությունը (պատմության իդեայի իր տեսանումը) ու փափագն է` պատմել
ու հայտնացույց անել ուսանել ի և օրինակել ի նախընտրելին և ուրեմն` ընդհան
րանալին:
Կարել ի է նկատել, որ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի ոչ
միայն դիտավորության, այլև կերպարանումի ու բուն կատարումի կոնկրետ հենց այս
առանձնահատկությունը անմիջականորեն վերաբերում է միջնադարագիտության
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մեջ հայտնի` «ունիվեսալիաների» հիմնախնդրին: Եվ նոմինալիստների ու ռեա 
լիստների հայտնի բանավեճի համատեքստում Խորենացու պատմատեսությունը
ներկայանում է ոչ որպես կողմնորոշված երկընտրանքի որևէ մեկ կողմին: Այն բա
ցահայտվում է որպես նորպլատոնականության մեջ զանազան իր դրսևորումներով
ուսանել ի` համադրական ու մեկ-միասնական հայեցակետ: Ո՞րն է այն: Նրա հայե
ցակետն է` պատմել կոնկրետ ու մասնավոր եղելությունը և, սակայն, պատմելու ընտ
րելով նշանակալին, որպես այդպիսին հասկանալով ու մեկնողաբար բացորոշելով
հայոց ինքնության ու կենսակերպի կայացման խնդրակարգում ուսանության
ու կենագործության համար արժանի աստվածայինը` սկզբունքորեն ունի
վերսալ իդեան, որ և` մարդուն իր կարողության ու կյանքի պայմաններում չափա
վոր հնարավորությամբ կոնկրետացյալ` ներկայանում է որպես հենց նախընտրելին
և այսկերպ` արդեն նաև մարդկային կյանքում ընդհանրանալին: Պատմահայրն իր
պատմումի մեջ կապակցաբար հյուսմամբ ներկայացնելով կյանքի նշանակալ ի եղե
լումը` անզուգական ու անկրկնելի իրադարձություններ ու գործեր` այդ ամենը
որպես հենց այդպիսին կայացնող պատճառներով հանդերձ, դիտավորություն ունի
բացահայտել կոնկրետ այդ օրինակներում ու իրենց պատճառներում կայացյալ ու
«պահյալ» ընդհանրանալին ու հենց ընդհանուր գոյը: Իսկ ո՞րն է այդ «ընդհան
րանալ ին» և ուրեմն` «ընդհանրականը» ու հենց «ընդհանուր գոյը»: Մովսես Խորե
նացին մարդկանց և հենց հայոց ազգի կյանքի նախկին ու նաև իր ներկայում շարու
նակական բովանդակ եղելումից ուսումնասիրում և իր պատմության մեջ բացորոշում
է ամենքին, ըստ յուրաքանչ յուրի կարողության ու անհատական շնորհի, ուսանել ի
հոգևոր ու ընդհանրական իմաստությունը` մարդկային ինքնությունը որպես
իմաստուն հոգի ապրեցնող ը: Պատմահոր երկում ուսումնասիրվող ու մեկնորոշվող
հոգևոր ընդհանրական իմաստություն է ներկայանում մարդկային ու կոնկրետորեն`
հայոց ինքնությանը, քաղաքակիրթ (այլ` ոչ վայրենի, վայրագ ու բարբարոս) կենսա
կերպին և հենց մշակույթին կենարարն ու կատարելագործող նշանակալ ին, այն, ինչն
ուսանել ի, կրթական ու կերպարանել ի է «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» ամենքի
ինքնության ու կենսակերպի համար: Ինքնության ու կյանքի բարի, իմաստուն ու առա
քինի կարգավորությունը «ընթերցասէր» ու ամենայն բարյաց «ուսումնասէր» իր ժա
մանակակիցներին ու սերունդներին սիրելի դարձնելու և նրանց կյանքում` ի խոր
հուրդ, ի բան և ի գործ նախընտրությանը նպաստավոր ու աջակից հոգևոր պտղա
բերությանն է ուղղված նրա սիրո ջանքն ու գործը` պատմության դիտավորությունը,
կերպարանումն ու կատարումը:
11. Մովսես Խորենացու պատմության դիտավորությունն, ըստ իս, ամենևին էլ այն
չէ, որ պատմ
վ ի կյան
քի` զուտ արտաքուստ տեսանելի և զգայարաններով ու
մտքով ընկալելի հարահոս իրադարձությունների մասնակի և-կամ ամբողջական
եղելումը: Սկզբունքորեն անհնար ու նաև անիմաստ համարելով կյանքի հանրա
գումար բովանդակությունը պատմելու խնդիրը, նրա պատմության դիտավորությու
նը նաև այն չէ, որ իր ձեռքի տակ եղած աղբյուրներով այս կամ այն չափ մատչելի և
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իմանալ ի եղելականության իսկությունը հայտող իմաստը պատմելով, սոսկ պատմվի
եղելությունների հենց այդպես և ոչ այլ կերպ պատմականորեն կայացման պատ
ճառները311:
Դիտավորություն ունենալով պատմել հայ ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նախ
կին ու նաև իրեն ժամանակակից եղելականի իսկությունը հայտող ստույգ իմաստը,
նա դիտավորություն ունի երբեմն ուղղակիորեն և երբեմն անուղղակիորեն հայտնա
ցույց անել նաև առինքնող` իսկության նախընտրելի լրումի հնարավորությունը:
Պատմելով այս աշխարհի ու այս կյանքի նշանակալ ի կարգավորության, իրադարձու
թյունների ու մարդկային գործերի եղելումի իսկությունը հայտող ստույգ իմաստներ,
Պատմահայրն ի սրտե և մտոք հետամուտ լինելով իմաստության, քաջության ու ամե
նայն առաքինության, որ և` բովանդակ պիտանի է մարդկության312, հնարավորություն
է ընձեռում ընթերցող ին` հոգու և մտքի սիրո ջանքով և այդ ջանքը ծնող, առաջնոր
դող ու պսակող աստվածային շնորհով հասկանալ պատմվող բոլոր այդ անցուդարձում
նախընտրելի պիտոյականը, ինչը նկատել ի է իրադարձությունների ու գործերի իս
կության իր լուսաբանություններում ու դրանց վերաբերյալ արտահայտած իր արժևո
րող գնահատականներում: Այսպիսով, նրա պատմության դիտավորությունն ու կատա
րումն է` պատմելով եղելականի բուն իմաստը, դրանում և-կամ դրանով բացահայտել
ընթերցասեր և ուսումնասեր հոգուն ու մտքին իսկության լրումն իր հնարավորության
մեջ և ուրեմն` բացահայտել ոչ միայն գոյութենական իսկությունը, այլև նպատա
կաբանական իսկությունը, պատմվող իրադարձություններում ու գործերում հայտ
նացույց անել նշանակալ ի այն իսկությունը, որով կարել ի է առաջնորդվել մարդկային
ու ազգային ինքնության` առ իմաստություն ներկրթության ու կատարելա
գործման և կենսակերպի իմաստուն բարեկարգության խնդրակարգում:
12. Մովսես Խորենացու և իր «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության դիտավորու
թյունն է` պատմել ոչ բոլոր ու բովանդակ անցյալը, որն անհնար է ու ոչ իմաստա
լի, այլ` ըստ կարողության, պատմել մարդկային ու հենց «հայ» ինքնության, կյան
քի ու մշակույթի նշանակալի եղելումը, որում և` իրեն հասու ողջ ճշմարտությունը
և այդ ամենը պատմել ճշմարտությամբ ու հենց այնպես, որ ընթերցող ժամանա
կակցի ու սերունդների նկատմամբ լինի սերմնացանություն, արմատավորում
ու նպաստավոր սատարում առաքինի ինքնության ու կենսակերպի ձգտման,
ներկրթության ու հասանման: Նրա աշխատության դիտավորությունն է` պատմել
հենց այն ու պատմել հենց այնպես, որ ընթերցող ժամանակակիցների ու սերունդ
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):
311
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ների ներսում սեր և այդ սիրով` հոգու (և ուրեմն` հոգևոր) արթնություն առաջացնե
լով, նրանց ամենքին ուղղորդի իմաստուն ու քաջ, ամենայնիվ առաքինի ինք
նության, հոգեկեցույց մշակույթի ու կենսակերպի նպատակամետ կյանքի:
Իմաստուն մեր պատմիչի դիտավորությունն ու ըստ այդմ` նաև կատարումն է` կյան
քի համայն եղելումից պատմել իմաստության ու քաջության և ամենայն առաքի
նության գործերը` «յամենայն որ ինչ մարդկութեան` պիտանի»313, ինչպես և ինքն
է խոստովանում, մասնավորապես խոսքը կոնկրետացնելով Տիգրանի վերաբերյալ,
թե` այս բնույթի ասելիքն է իրեն «ի գիրսս այսոսիկ… բան սիրելի… պատմութիւնք
յերկարել»314: Նրա պատմական երկի դիտավորությունն ու ըստ այդմ` կատարումն է,
ըստ մարդկային կարողության ու անհատական իր շնորհի ու հատկապես նաև պայ
մաններով առձեռն հնարավորության, պատմել նշանակալի անցյալը, որի իսկու
թյունն օգտակար ու պիտանի է մարդկային ու ազգային ինքնությունն ու կեն
սակերպն առ իմաստություն ուղղելու և բարեկարգելու համար: Իսկ կյանքի
ժամանակահոս ընթացքի մեջ մարդկանց կյանքում դիպող ու անցնող, ծորուն ու հա
րահոս աշխարհի իրադարձություններն ու գործերը նշանակալ ի են ոչ թե հենց իրենց
հարահոսության ու անցող իկության շնորհիվ, այլ` իրենցում ներկա` նաև այլոց համար
էող ու էական հոգևոր մնայունի, կենարար (այլ ոչ` կենսասպան ու ոչնչող) իմաստի
և-կամ իմաստության շնորհիվ, որ և եղելություններում ընդհանրական գոյ ու այդ
եղելություններում նաև որոնվող իսկություն է ներկայանում «պատմության կամ
պատմագիտության» կողմից իրագործվող քննության ու բացահայտման համար:
13. «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության մեջ Մովսես Խորենացու մտահոգու
թյուն-խնդիրն ու դիտավորությունն է` հասկանալ և մեկնողաբար ի գործ պատ
մության հյուսել հայոց կյանքի նշանակալի եղելումի իսկությունը` որպես
իմաստ և հենց իմաստության խորհուրդ: Նրա դիտավորությունն է` ընթերցասեր
և ուսումնասեր ամենքի մտքի «ուշ»-ին «յանդիման կացուցանել» և հասկացման սի
րուն մատուցել հայոց կյանքում անհրաժեշտ ու նախընտրել ի` նախկինում ու նաև իր
ներկայում կա՛մ որպես կայացած, կա՛մ որպես չկայացած ու կորցրած հնարավորու
թյուն բացահայտել ի հենց այդ նշանակալիությունը` մարդկային կարողությանը
հասու, մարդկային ինքնությանն ու կյանքին հոգեկեցույց ու կենարար իմաստությու
նը, և այսկե՛րպ իմաստավոր պատմագրությամբ իրագործելով հայոց կյանքին
մասնակցություն, մասնակցաբար օժանդակել` կարգ հաստատել այն ամենում
և հենց բարեկարգել բոլորը, ինչն ունի դրա կարիքը 315: Հայոց կյանքում պատմա
գրությանը հատուկ է եղել այդպիսի և՛ սկզբունքային դիտավորություն, և՛ կերպա
րանում, և՛ կատարում: Հայոց մտակեցվածքում պատմագրությունն «ընդգրկել է այլ
ոլորտների ձեռքբերումները և վերառաջադրել նոր ազգային ինքնություն առավել
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որոշակի ուղիով»316: Պատմությամբ ասացյալ բազմաբովանդակ իմաստով և հենց
իմաստությամբ իրագործվում է հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի բարեկար
գության դիտավորության խնդրակարգին գործուն մասնակցություն, և այդ առումով
ամենևին էլ պատահական չի կարող նկատվել, այլ` ընդհակառակը, նպատակա
մետ` նրա կողմից «կարգ» հասկացության հաճախակի գործածումը: Մարդկային և
կոնկրետորեն` հայոց ինքնության կյանքի ու մշակույթի առ կատարելություն ընթացքի
բարեկարգությանը նրա բովանդակ մասնակցության կերպն են ցուցանում և հոգևոր
ժառանգությունն են կազմում բազմաթիվ շարական-աղոթքներ, թարգմանություններ,
իմաստասիրական և քերականական աշխատություններ, պատմություններ, մարգա
րեություններ:
Մարդկային ինքնության կեցողության և համակեցության նորոգության ու բա
րեկարգության կարիքը հոգալուն և այն «լցնող» իմաստության խորհուրդներ հայտ
նաբերելուն, ի մի բերելուն և պատմողական շարակարգությամբ հաղորդելուն է
ուղղված Պատմահոր` անցյալի գործերից պատմություն կազմակերպելու ջանքն
ու գործունեությունը: «Դժվարահաւաք և տաժանել ի որպէս գիւտ Ժամանակացն ի
սկզբանէ», «առավել ևս գիւտ նախարարականաց ազգաց ծննդոց»317, և այն բոլորը,
ինչը և կատարել է, իրականացված է ըստ իր մարդկային կարողության` «ճառեսցուք
որքան է կարողութիւն»318, և «որչափ ջան և յիշողութիւնք բաւեցին` պատմեցաք ստու
գապէս»319, խոնարհությամբ խոստովանում է սուրբ հայրը: Նա կոչում է ամենքին` ըն
թերցող լինելու համար անհրաժեշտ խոնարհության, պատվելով նաև բոլոր նրանց
բովանդակ ջանքն ու իմաստությունը, որոնց և հայտնաբերել էր ինքը այլոց մեջ: Այդ
կոչը Խորենացին իրագործում է անկեղծ ջերմությամբ ու նաև հռետորական հնար
քով, գովելով ընթերցողներից յուրաքանչ յուրին, «որք ընկալան և պատուեցին զայս
պիսի գիւտս իմաստից» (ընդգծումը` Ռ. Ք.) 320:
Կարել ի է ամրագրել, որ մարդկային ու ազգային կյանքում ներկա` բարեկար
գության կարիքի տեսանությամբ և այդ կարիքը «լցնելու» կոչված «պիտոյից»` և՛
բանական, և՛ գործնական, և՛ խառը (երկնշանակ` բանական ու գործնական), պատ
մության հյուսման դիտավորությամբ է կյանքի կոչված նրա «Պատմութիւն Հայոց»
աշխատությունը: Եվ այս առումով` Մովսես Խորենացու աշխատությունը դիտավորու
թյուն ունի և կարող է ներկայանալ որպես իսկ «պատմություն պիտոյից», պատմու
թյուն հանուր այն «պետքերի»` զուտ բանական, զուտ գործնական ու նաև խառը`
դրանց երկմիասնությամբ, որոնք և բոլոր իրենցում իմաստության ներկայությամբ ու

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.
316

317

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 17:
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այս կամ այն առաքինության կրթունակությամբ` «լցնում» են հայ ազգի և նրանում`
հայոց մեծաց ու հենց հայ ինքնության ծննդյան, աստվածասեր ու մարդասեր հո
գով կեցողության, այլ ի (անշունչ, բուսական ու կենդանական աշխարհի) ու այլոց (այլ
ազգերի) հետ գոյակցությունում` հոգածու համակեցության, հոգեկեցույց ու կենա
րար մշակույթի ստեղծման ու նրանով ուսյալ ու կիրթ` իր (հայ ինքնության) ու այլոց
հոգևոր կենդանության և այդկերպ` բարենշանակ կենսակերպի ճշմարտությամբ
կայացման համար անհրաժեշտ ու նախընտրել ի ամենայն առաքինության ուսանու
թյան կարիքները: Վերոասացյալն ի մի բերելով` կարել ի է եզրակացնել, որ Մով
սես Խորենացու պատմության դիտավորությունն է` իմաստության նպատակամետ
պատմագրությամբ` հայոց կյանքում մասնակից օժանդակություն իրագործե
լով, պատմել ու մեկնորոշել հայոց ինքնությունում ու կենսակերպում, մշակույ
թում ու հայրենի կենսաշխարհում կարգավորություն ու հենց բարեկարգու
թյուն կենագործելու առումով նշանակալի իմաստներ, որում և` իմաստության
խորհուրդներ:
14. Կարել ի՞ է, արդյոք, ասել, թե Պատմահոր աշխատության դիտավորություննե
րից մեկը ինքնության պահպանումն էր: Անշուշտ, կարելի է ասել, սակայն մարդ
կային ու կոնկրետորեն` հայոց ինքնությունը ռեալ կյանքում պահպանելու խնդիր
առաջադրելուց առաջ ու նաև մեկտեղ, հիմնայինը, առանցքայինն ու նպատակայինը
այդ ինքնությանը հասու դառնալն է և ուրեմն` հասկանալը: Ահավասիկ, Մով
սես Խորենացու երկի դիտավորության հիմնարար առանձնահատկություն է նաև
հայոց ինքնության հասկացումն ու հաստատագրումը հենց պատմությամբ:
Իսկ Հայոց Պատմահոր համար հասկանալ մարդկային ու կոնկրետորեն` հայոց ինք
նություն, կնշանակի` հասկանալ ինքնության հոգևոր ընդհանրություն ու հենց
ամենայն անզուգականությունների բարենշանակ հոգևորությամբ միասնացյալ
իմաստ ու իմաստություն` անցյալ ու ներկա ժամանակների մեջ կոնկրետացած
իր գոյության` առավելությունների կամ նվազությունների բոլորումի ոչ միայն եղե
լականությամբ` որպես պատմական ազգ և-կամ պատմական մարդկություն,
այլև այդ ամենից ուսանելի` նախընտրելի հնարավորությամբ և ուրեմն` հայոց
ազգի ու ողջ մարդկության գոյության նաև ապագայի հեռանկարային ընտ
րությամբ: Եվ Մովսես Խորենացու աշխատության դիտավորություններից մեկը, որը
հայոց կյանքում ու մշակույթում իրագործված և արդ ևս շարունակական իր զորու
թյունն ունեցող պատմական ու կենարար նշանակություններից է, հայոց ինքնության
կայացման ու նաև հասկացման իսկություն հայտող` հոգևոր, ժամանակների մեջ
թափանցանց և ունիվերսալ իմաստություն իրենում բովանդակող հաստատա
գրումն է, որ և լավագույն կերպով իրագործել ի է պատմության միջոցով: Սակայն որ
պեսզ ի ինչ-որ բան հաստատագրվ ի, ինչպես և արդեն ասվեց, այն նախ պետք է հաս
կացվ ի:
15. Պատմության կոչումը և կոչմանը համապատասխան իմաստալ ից ու նպատա
կային նրա գոյությունը մարդու ինքնահասկացումն է և ավելին` նրա ինքնությու
նում, կյանքում ու մշակույթում կայացած ու նաև հնարավոր իմաստության և այդ
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ամենի առավել նախընտրելի գոյության հնարավորության հասկացումը: Ընդ
որում, հասկանալ մարդկային ու հենց հայոց ինքնություն, չի նշանակում հասկանալ
ինքնության միայն անցյալ կամ միայն ներկա և ոչ էլ նույնիսկ անցյալ ու ներկա321:
Պատմության իդեան, այսինքն` պատմությունը գոյության, կյանքի կոչող իդեան և
ուրեմն` պատմության կոչումը, ըստ այդմ` պատմության դիտավորությունն ու
նաև կերպարանումն ու կատարումը այն չէ, որ հասկացվ ի մարդու ինքնության, կյան
քի ու մշակույթի սոսկ եղելականությունը` անցյալն ու ներկան, ինչպես որ այն
եղել է իր բարեմասնությունների ու բարեկարգությունների հետ մեկտեղ` իր թերու
թյունների, թյուրությունների ու այլակերպվածությունների խառնությամբ և այդ ամ
բողջի անորոշությամբ հանդերձ: Քանզ ի հասկանալ մարդու ինքնության, կյանքի ու
մշակույթի սոսկ եղելականությունը, կնշանակի` հասկանալ մարդու, իր կյանքի ու
մշակույթի, թեև ամենևին էլ ոչ բնականոն, այնուամենայնիվ, բոլոր ժամանակներում
մեծամասնության համար սովորական դարձած` իսկության ու անիսկության չտարո
րոշված ու այդկերպ` խառնաշփոթությամբ համատեղ գոյությունը: Մովսես Խորենա
ցու երկում պատմության իդեան ու կոչումը և ըստ այդմ` դիտավորությունը, կերպա
րանումն ու կատարումը հայոց կյանքի եղելումի, կարծես, խառնաշփոթ անցուդար
ձում իմաստության և ամենայն բարյաց ու առաքինության, ուստի նաև հակադարձի`
այդ ամենը վտանգող ու ոչնչող անիմաստության և ամենայն անբարյաց ու արատա
վորության (չափավորությամբ հանդերձ) որպես հենց այդպիսին փոխտարորոշող ու
նաև համապատասխանաբար դրվատմամբ ու նշավակմամբ արժևորող հասկացումն
ու մեկնորոշումն է:
Այս առնչությամբ նաև նկատենք, որ Մովսես Խորենացու պատմական աշխատու
թյունում պատմության իդեան պատմության իմացյալ կոչումի, դիտավորության, կեր
պարանումի ու կատարումի մեջ ներկայանում է անխաթար կատարելությամբ: Նրա
պատմագիտական հայեցակարգում պատմության իդեայի, կոչումի, դիտավորության,
կերպարանումի ու կատարումի միջև չկա և ոչ մի հակասություն, շեղում ու անջրպետ,
այլ` պատմության իդեայով` միասնություն: Նրա երկում դրանց բացանշանակ կամ
ներանշանակ ներկայությանը բնորոշ է իդեային համապատասխանություն ու այդ
կերպ` ներքուստ փոխհարազատ ներկարգավորությամբ միասնություն:
Կարել ի է ամրագրել, որ պատմության ոչ մասնավոր ու թերի, այլ` բովանդակ կո
չումը, ըստ էության, մարդկային ու ազգային ինքնությունը, մշակույթն ու կենսակեր
պը` առ բարին ու ճշմարտություն, առ հոգևորություն ու իսկորեն սրբություն կատա
րելագործող և ըստ ամենայնի առ Աստված առինքնող իմաստության հասկացումն
է և հենց ըստ այդ իմաստության` վերոնշյալ ամենայնի եղելական գոյության հաս

«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
(Աբրահամյան Ա. Գ., Մովսես Խորենացի, Հայպետհրատ, Եր., 1959, էջ 59-60):
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կացումը: Եվ ուրեմն կոնկրետ` հայոց պատմության կոչումն ու ըստ այդմ` գո
յությունը, որն այդպիսով կարող է ներկայանալ որպես նրա իմաստալից ու
նպատակային գոյություն, հայոց հոգևոր, մշակութային ու կենցաղավարող
ինքնության պոտենցիայի ու իրագործվածության և բարենշանակ կատարե
լագործման դիտավորության, կերպարանումի ու կատարումի հնարավորու
թյունների, նախընտրելիության ու պիտոյականության ինքնահասկացումն է:
«…Իւրին գիտաստ լինելով` Հայը պիտի զինքն ճանաչէ եւ այդ գիտաստութեամբ է` որ
Հայը պիտի կարենայ հայի նմանիլ` որպէս ամենքի ինքնաճանաչութեան հետևանք
բաղձանքն է: Այդ գիտաստութեան աղբյուրն է Հայոց պատմութիւնն, որ ոչ թե պատա
հարների, այլ Հայ ազգի պատմութիւնն է»322: Իր կոչմանը համապատասխան գո
յության մեջ իր իսկությունն ունեցող և ուրեմն` իսկական ու կատարելության
ձգտող իր գոյությունում պատմությունը դիտավորություն, կերպարանում ու
կատարում ունի ինքնահասկանալ մարդկային անձի ու ազգերի ինքնության
ու կենսակերպի` իմաստուն ու բարի կարգավորության առումով նշանակալի
եղելումը:
16. Հայոց ինքնության ու կյանքի պատմությունը Մովսես Խորենացու «Պատմու
թիւն Հայոց» երկում հասկացվում է ոչ զուտ հայ ազգի կյանքի զգայականորեն ընկա
լելի փաստերի` ի մի տեղ հավաքմամբ և ի գիր ամրակայմամբ: Իր երկում պատմու
թյունը հասկացվում ու ներկայացվում է ոչ միայն կյանքի էմպիրիկ փաստերի որպես
այդպիսին լինելության անվան ու ժամանակատեղի (ժամանակի ու տեղ ի) որո
շարկմամբ ու ժամանակային հերթափոխության հաջորդականության առանցքին
հանձնված ժողովագրությամբ, որը «պատմության մարմինն» է: Ինչպես և ասվեց,
նրա երկը կյանքի էմպիրիկ իրողությունների ու գործերի սոսկ պատմողական շա
րա
դրանք և ուրեմն` սոսկ էմպիրիկ պատմություն չէ: Էմպիրիկ պատմությունը,
ըստ էության, կյանքի իրողությունների դեռ միայն զգայականի բնությանը հասու
ընկալությանը համաչափ մտքի քննությամբ ու կապակցմամբ` ժամանակային
առանցքի վրա մեկնված պատմության «մարմինն» է: Կյանքի իրադարձություն
ների ու գործերի` որպես «ի՞նչ» և «ինչպե՞ս» գոյությունը ճանաչվելով ոչ մտքի բուն
կոչմանն ու կարողությանը համապատասխանությամբ, այլ` սոսկ զգայական ընկա
լության հնարավորության կարգին ու սահմաններին համաչափ մտքի միջոցով, ար
դարև, պատմության գոյության իսկությունը հասկանալ ձգտող մտքին կարող է ներ
կայանալ սոսկ որպես պատմության «մարմին»: Եվ հարկ է հասկանալ ու ամրագրել,
որ այդկերպ` ոչ ամբողջական, այլ` սոսկ զգայականին համաչափ մտքի քննու
թյամբ հասկացվող ու ներկայացվող պատմությունը ու նաև հայոց պատմու
թյունը դեռ միայն ժամանակային առանցքի ու տեղի «վրա» և անվան «ներքո»
մեկնված, վավերականացած և ուրեմն` կոնկրետացած պատմության մար
մինն ու … դին է:
Տեր-Միքելեան Ա., Յառաջաբան – Հայստանեայց Եկեղեցին եւ Բիւզանդական ժողովոց պարա
գայք, Մ., 1892, էջ Ա:
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Եթե անգամ միտքը քննության է առնում «պատմության մարմինը», ապա` մտքի
զգայականաչափ ընդգրկումն իր քննության առարկայի, ըստ էության, մաս
նաչափ է բուն մտքի կոչման ու կարողության ու հենց իսկության համեմատ,
թե` ինչպիսի ընդգրկմամբ ու նույնորոշմամբ կարող է սկզբունքորեն տեսանել ու հաս
կանալ միտքը «պատմության մարմինը»: Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»ում հայ ինքնությունն ու հայոց կյանքը հասկացվում է մտքի բանական բնության բուն
կոչմանը, իսկությանն ու կարգին մատչել ի և հասու ամենայն հնարավորությամբ, ուս
տի և` մտքի տեսողությունից (մտքի կոչումի ու պոտենցիայի համեմատ զգայականի
մասնաչափության պատճառով) դուրս մնացյալ և, այնուամենայնիվ, պատմության
«մարմինը» բաղկացնող` իրադարձությունների ոչ-համաժամանակյա կապակցու
թյուններով ևս հասկացմանը մատչել ի ու խորհրդածել ի դարձող «պատմության հո
գու» իսկությամբ ու իմաստության խորհրդով:
17. Մովսես Խորենացու պատմության դիտավորությունը, ըստ որի` պատմել ի են
դիտվում և որպես պատմված հյուսվում հայոց մեծաց ինքնությունից ու կյանքից, ըստ
նրանց կարողության ու ջանքի, ճշմարտության ու բարու արդարությանը պատկանա
վոր` «ամենայն առաքինության և ուղղության գործերը»323, ամենևին էլ կամայածին
և-կամ ինքնակամ չէ 324:
Իմաստության և բարյաց ուսումնասեր ամենայն ընթերցող և-կամ հետազոտող`
միախորհուրդ ու համամիտ, կարող է հասկանալ, որ Սահակ Բագրատունու մա
սին Մովսես Խորենացու` դրվատանքով ասացյալ ամենայն առաքինությունները, թե`
պատմության խնդրի հայցմանը չափավոր մոլությամբ հետամուտ` անհատնում ցան
կությամբ ու գեղեցիկ մտածությամբ խոհականության կայծակը վառ և բորբոք պա
հելով, առ կատարելություն ձգտող առաքինությամբ է նա զարդարում իր բանակա
նությունը325, որչափ վերաբերում է պատմության հայցորդին, այնչափ ու առավել վե
րաբերում է` հայցել ի ու փափագել ի այդ խնդիրն, ըստ աստվածային շնորհի ու նաև
մարդկային սիրո ու ջանքի ամենայն կարողության` նույնիսկ ծերունական հասակում,
իմաստությամբ կատարումի բերող սուրբ ճգնավոր հոգևորական այր` Պատմահոր
անձին: Խորենացու համար հայոց ինքնության ու կյանքի բարեկարգության խնդրին
ուղղվածությունն ավել ին է, քան սոսկ մտահոգություն: Հոգևոր բարենորոգու
մի սերմնացանության ու իրագործման նպատակային խնդրի նկատմամբ, սոսկ
մտահոգությունից առավել, «գեղեցիկ և չափաւոր» այս տենչումը326 «չափաւոր մո
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Հմմտ. Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 186, տ 11:
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 57:
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Հմմտ. նույն տեղը, էջ 6:

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
արտահայտվում նաև Դավիթ Անհաղթն իր «Սահմանք իմաստասիրութեան» 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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լութեամբ»327, հոգևոր ախորժությամբ328, բանականն առաքինացնող և, ըստ մարդ
կային կարողության, կատարելությունն աստվածանմանության առինքնող խոհեմու
թյամբ329 համակել է նրա ինքնությունն ու ողջ կեցողությունը` խորհուրդը, բանը և գոր
ծը, որով և հնարավոր է դառնում Պատմահոր երկուստեք` անինքնակամ ու հոգևոր
և՛ կեցողությունը, և՛ ստեղծագործությունը` պատմության հոգևոր հայեցակարգը
և, արտահայտվելով Մարկ Բլոկի հասկացությամբ` «պատմության գործը»:
Կարել ի է ամրագրել, որ աստվածային իմաստությանն ուսյալ ու խոհեմությամբ` ի
բարին կարգավորությամբ ներկրթյալ է ներկայանում նրա երկում նաև պատմության
խորհուրդը, բանը և գործը: Մարդկային ու ազգային կյանքում ներկա` հոգևոր առաքի
նություններ իրենցում բովանդակող գործերի իմաստությունների «բազումը ժողով յալ
ի մի»` գրավոր հյուսման դիտավորությամբ (պատմության իդեայի մտով ի տեսանու
թյամբ) է կյանքի կոչված և այդ կոչմանը համապատասխանությամբ է (այսինքն`
ըստ դիտավորության` կերպարանումով ու կատարումով է) իմաստավորված նրա
պատմության գոյությունը, որը սոսկ դեպքերի պատմություն չէ և ոչ էլ կողմնա
կի ու կամայական հետաքրքրությամբ ու որոնումով ժողով յալ` եղելությունների ու
գործերի սոսկ նկարագրական հաղորդում:
18. Հայոց կյանքի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստներն ու իմաստության
խորհուրդներն ի մի հյուսող իր պատմական երկում նրա դիտավորությունը և ըստ
այդմ` կերպարանումն ու կատարումն է` ամենայն բարյաց ու առաքինության գործե
րը հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշմամբ ներկայացնել որպես հենց այդպիսին`
դրվատող գնահատմամբ հանդերձ, և, ընդհակառակը, իմաստության, ամենայն
առաքինության ու բարեկարգության առումով` թերության, թյուրության և իրենց կոչ
ման իսկությունից այլակերպվածության գործերն իրենց հերթին հասկանալ ու մեկ
նաբանել որպես հենց այդպիսին` նշավակմամբ հանդերձ:
Նրա աշխատության մեջ մարդկային, որում և` կոնկրետաբար հենց հայոց, ինքնության
կյանքի բովում ամենայն առաքինության և ուղղության գործերի հետ մեկտեղ պատմվում է նաև
ոչ աստվածասեր ու մարդասեր և այսու` ոչ առաքինի, այլ` բասրել ի կայացման, անինքնության
և-կամ ինքնօտարության` հավատուրացության ու դավաճանության, այլ ի ու այլոց հետ անհո
գածու համակեցության, իր և այլոց ինքնությանն ու կյանքին հոգեսպան` մեղքուսույց ու ոչն
չարար մշակույթի, հոգեկեցույց մշակույթով անուս ու անկիրթ ինքնության ու կենսակերպի
իրադարձություններ ու գործեր: Իր երկով ասման բերվող իմաստում պարունակյալ իմաստու
թյան խորհրդ ում և այն լրումի ու բովանդակ կատարումի հասունացնող ու եզերող Ողբում նա
հայ ազգի կյանքի բովանդակ եղելումից, արդարև, պատմում է նաև անիսկական 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:

Գլուխ 2. Պատմության իդեան Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում

257

նական գոյության իրադարձություններ ու գործեր, երբ մեծն ու իշխանավորը և-կամ հոգևո
րականը, քաղաքացին ու ռամիկը, վարդապետն ու աշակերտը… որպես այդպիսին էին իրենց
նախակոչվածությամբ, սակայն ոչ իրենց ինքնության, հոգե-, մտա- ու ձեռակերտ «մշակույթի» և
բովանդակ կենսակերպի իսկությամբ:

Նրա պատմական ու գիտական աշխատությունում պատմագիտական հայեցա
կարգն այնպիսին է, որ պատմվում է նաև այդ բոլորը, սակայն, գիտականությունը
հասկանալով ոչ սոսկ Աստծուց ու բարուց օտարացած, հոգևոր ու բարոյական ար
ժեկողմնորոշումից չեզոք «գիտական» դատողություններով, երբ այդ
կերպ
ըմբռնված գիտականությամբ, արդեն իսկ գիտականության այդ սկզբունքի տեսան
կյունից` բասրել ին, խոտել ին ու մերժել ին որպես այդպիսին հասկանալն ու մեկնողա
բար բնորոշել ը դառնում է անհնար:
Հարկ է նկատել ու ամրագրել, որ և՛ միջնադարի, և՛ հետայնու սուրբ հայրերի գի
տական ժառանգությանը բնորոշ ու ընդհանրական է այն, որ բոլոր այդ ստեղծագոր
ծություններում իր արտահայտությունը գտած միտքը և նրանում գիտականությունը
տարանջատ չէ բարոյական արժեկողմնորոշումից: Ոչ միայն կոչմամբ, այլև բովան
դակ իսկությամբ` քրիստոնեական տեքստային մշակույթում իր կերպառությու
նը գտած միտ
քը` առ Աստված ճշմարտությամբ հավատացյալ, հուսացյալ և
սիրով խոնարհյալ, բաց ու հաղորդակից, այսու և` իրի էությանը մերձեցյալ`
հասու ու ընկալ իր կատարումով` հենց էակից, իր բովանդակ դիտավորության,
կերպարանումի ու կատարումի մեջ աստվածասիրության ու մարդասիրության վրա
հիմնացյալ միտք է: Ամենայն կամ որևիցե գոյի գոյության իսկությունը բացահայտող
իմաստը (իմա` իմաստությունը) ուսումնասիրող ու մեկնող սուրբ հայրերի աշխա
տություններում միտքը` իսկություն բացահայտող իր գիտականությամբ, նաև բարու
և բարոյականի հայեցակետից գնահատող միտք է: Ա. Գուրևիչը գրում է. «Անշուշտ,
պատմությունը հարում է բարոյական գիտություններին, և իրենց հետազոտություննե
րի առարկայի սեփական գնահատականը լիով ին պատմությունից բացարկել պատ
մաբաններին չի տրված»330:
Լուսավորչությունից ի վեր ու նաև ժամանակակից հետազոտող ին կարող է թվալ,
թե ճշմարիտ գիտականության սկզբունքին համապատասխան չէ և առնվազն վիճա
հարույց է գիտական բնորոշել արժեքային դատողությունները, պատմական աշխա
տությունում բարոյական գնահատական իրենցում արտահայտող մտքերը, որոնցում
բարոյականության առումով դրվատել ի ու առինքնող և-կամ նշավակել ի ու խոտե
լի են հասկացվում ու մեկնվում մարդկային ինչ-ինչ ընտրություններ, տեսակետներ,
խոսքեր ու արարքներ: Հարկ է, սակայն, տարբերել գիտականության` ընթերցող ի
և-կամ հետազոտող ի ժամանակակից ըմբռնումը հետազոտվող ժամանակաշրջանի
և հենց տվյալ հեղ ինակի ըմբռնումից: «Պատմաբանի բարոյական պատասխանատ
վությունը, – գրում է Ա. Յա. Գուրևիչը, – նաև այն է, որպեսզ ի պատմության նախորդ
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ժամանակաշրջանները չտեսնի որպես զարգացման առավել ստորին որևէ աստի
ճան: Պատմաբանը չի կարող անցյալ ին հայել բարձրից, նա ձգտում է հավասարու
թյան կարգով երկխոսություն սկսել հետազոտվող տեքստերը ստեղծող մարդկանց և
նրանց ժամանակակիցների հետ»331: Այստեղ կարելի է ավելացնել, որ դա պատմա
բանի ոչ միայն բարոյական պատասխանատվության, այլև նրա մոտեցման հենց գի
տականության ցուցանիշ է: Հակառակ դեպքում` պատմաբանի մոտեցումն իրեն
ժամանակակից կյանքի իրողություններից ու նաև պատմական տեքստից իրեն «դի
մող» իսկությանը կարող է լինել ոչ ադեկվատ բացությամբ և, ըստ էության, գիտա
կան ու արժեքային դատողությունների փոխհարաբերակցության վերաբերյալ
մեր ժամանակակից ըմբռնումների ոչ միանշանակ, այլ` երկակի հնարավորությու
նից` միմյանց հակադրողի ու հենց փոխբացառողի ընտրության իր կանխադա
տությամբ միայն թույլ կտա իրենում «լսել ի» լինել հասկացման արժանի իսկությունը
հայտող իմաստն ու իմաստությունը, արդյունքում` իր հոգու «ունկին»` «անլսել իու
թյան» ու մտքին` «անտեսության» և հենց թյուրհասկացման մատնելով կյանքի իրո
ղություններում ու նաև պատմական տեքստում և-կամ տեքստով ասվածում ներ
կա իսկությունը: Նկատենք, որ կարելի է և պատմաբան-հետազոտողները, ինչպես
նաև ամենայն ընթերցասեր ու ուսումնասեր անձինք կարո՛ղ են այդ նույնը ուսանել
հենց Մովսես Խորենացու տեքստից, որում Պատմահայրը, պատմելով նաև հայոց
ինքնության, կյանքի ու մշակույթի հեռավոր ժամանակների եղելումը մինչ Քրիստո
սի ծնունդը և ապա` մինչ իր սեփական ժամանակաշրջանը, հայոց ինքնակեցության`
ինքնության ու կենսակերպի, մեջ տեղ գտած արատներով լեցուն` իրեն ժամանակա
կից որակը չի ներկայացնում որպես քաղաքակրթական` բարոյական, տնտեսական,
քաղաքական, մշակութային ու գիտական առումով «բարձր» և հենց պատվանդան,
այլ` նույնիսկ ողբերգական: Հայոց ինքնակեցության որպիսությունում նախկինի և
արդ (V դ.)` գուցե նաև անցյալ ի ու կորուսյալ ի նկատմամբ նրա վերաբերմունքը, մո
տեցումը բարձրահոնության կեցվածքով չէ, այլ` իմաստության և ամենայն բարյաց
ու առաքինության հասկացման ու մեկնողական հյուսման ձգտմամբ: «Պատ
մությունը չպետք է դաստիարակի սեփական գերազանցության զգացում, այն պետք
է կրթի փոխհասկացման: Ոչ թե դատել, այլ` հասկանալ, այդպիսին է պատմաբանի
նշանաբանն ընդհանրապես (ընդգծումը` Ռ. Ք.) և հատկապես XX դ. վերջի պատմա
բանի», – գրում է հայտնի միջնադարագետը332` վերասման բերելով մեկ այլ հայտնի
միջնադարագետի` Մարկ Բլոկի միտքը333, կես դար անց ևս նշանակալ ի տեսնելով այդ
բանաձևը ընդհանրապես` պատմագիտության և կոնկրետաբար` հենց միջնադարա
գիտության համար:
Կարել ի է ամրագրել, որ Մովսես Խորենացու արժեքային դատողությունները
հայտնացույց են անում նաև այն, որ նրա երկում պատմությունը ներկայանում է
331

Նույն տեղում, էջ 9:

332

Նույն տեղում:

333

Տե՛ս М. Блок, Апология истории, М., 1986, с. 79-82:

Գլուխ 2. Պատմության իդեան Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում

259

որպես ապրված գիտելիք, որը հումանիտար ու սոցիալական և հենց պատմական
գիտել իքի անհրաժեշտ ու նախընտրել ի սկզբունք է ձևակերպվում Վ. Դիլթայի` հեր
մենևտիկան որպես «ոգու մասին գիտությունների» համընդհանուր մեթոդաբանու
թյուն առաջադրող հայեցակարգում: Ինչպես և գրում է Մ. Աբեղ յանը, Խորենացին
«ապրում է իր գրածը, և այդ է հենց ազդում ու գրավում և նույնիսկ հմայում. ընթերցո
ղը համակվում է նրա զգացումով»334:
Մարդկային կյանքի եղելությունների, որում և` իրադարձությունների ու գործերի,
ընդհանուր կենսակարգի ու անձնավորյալ կենսակերպի, մշակույթի ու ստեղծարար
գործունեության իսկությունը հայտող իմաստի ու իմաստության խորհուրդի իր բա
ցահայտություններում ու նաև արժևորող գնահատականներում Մովսես Խորենացու
պատմագիտական միտքը և բարոյական գնահատականները կամայածին ու սուբյեկ
տիվ չեն, ինչպես և ինքն է նշում335, և ոչ էլ այդ առումով ու այդկերպ` ըստ թվացյալի
ու կարծեցյալ ի դատող, այլ` ըստ աստվածային քրիստոնեական իմաստության և հենց
արդարության, ավետարանական և հենց տերունական այն խոսքի համաձայն, թե`
«Մի՛ ըստ աչս դատիք, այլ` ուղիղ դատաստան արարէք»336: Հայոց ինքնության, մշա
կույթի ու կենսակերպի եղելումի իսկությունն ու խորհուրդը հայտող նրա պատմության
մեջ մտքի գիտականությունն ու արժևորող գնահատականները միահյուս ու հենց մեկմիասնական են` ըստ իր ժամանակի քրիստոնեական գիտության սկզբունքների: Նրա
մտքերը, ըստ քրիստոնեական իմաստության, պատմվող մարդկային իրողություննե
րի (պատմվող ընտրության, մտքի, խոսքի ու գործի) որպես այդպիսին իրենց եղելու
թյան իսկության, արժեքի ու խորհրդի նախընտրելիությունն ու խոտելիությու
նը հասկացող ու մեկնող և այսկերպ` հենց ցուցանող են: Եվ նրա պատմողական
միտքն ու բովանդակ պատմությունը ընդհանրապես` մարդկային և կոնկրետորեն`
հայոց ինքնության ու կենսակերպի համար կենարար, հոգեկեցույց բարյաց, իմաստու
թյան, ամենայն առաքինության ու բարեկարգության հնարավորության ու արմատա
վորման, ձեռքբերումի ու կորստյան, ինչպես նաև ոչնչարար, հոգեսպան չափազանց
մոլությունների ու չարյաց, անիմաստության ու արատավորության չափավոր ու բա
րենպատակ ցուցանություն և հենց «յանդիման կացուցանութիւն» է «աչաց մտաց»
ամենայն «ընթերցասէր»-ի ու իմաստության «ուսումնասէր»-ի:
Գիտականությունը և նրանում անհրաժեշտ, հիմնարար ու որպես այդպի
սին կայացնող իմաստությունը, այսպիսով, նա հասկանում է ոչ թե գիտական ու
արժեքային դատողությունները փոխբացառող ու տարանջատող սկզբունքով,
այլ` ընդհակառակը, հասկանում ու սահմանում է, դրանք նույնպես և առաջին հեր
թին հենց դրանք առնչելով Աստծուն` Ճշմարիտ Գոյին, Բացարձակ Ճշմարտությանն
ու Բարուն, և այդպիսով, գիտականությունն ու նրանում իմաստությունը հաս
Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն – Երկեր, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1968, հ. Գ,
էջ 319:
334

335

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 57:

Յովհ, Է, 24 – Աստուածաշունչ Մատեան, Հայաստանի Աստուածաշնչային Ընկերութիւն, Մեծ
Բրիտանիա, 1997:
336

260

Գլուխ 2. Պատմության իդեան Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում

կանում է առավել և հենց անսահման ընդարձակությամբ ու խորությամբ, այ
սինքն` հավատի ու մտքի ճշմարտությունների ոչ թե հակադրությամբ, այլ`
խաղաղությամբ ու ներքին միասնությամբ: Այս
կերպ ար
դեն ու այլևս ոչ աշ
խարհի իմաստությամբ, այլ` ըստ մարդկային կարողության, ուսյալ աստվածային
իմաստության, ս. Մովսես Խորենացին հայ ազգի ու մեծաց ինքնության, կյանքի ու
մշակույթի և բովանդակ կենսակերպի եղելումի մեջ, որպես նշանակալ ի, պատմում է
ոչ միայն առինքնող ամենայն բարին ու առաքինին, այլև վերոնշյալ խոտելին ու մեր
ժել ին և պատմում է դրանք իմաստության, բարու, քաջության ու ամենայն առաքինու
թյան «պիտոյ»-ի առումով սահմանյալ չափով և պատճառների բացահայտու
թյամբ:
Նրա դիտավորությունն է` «պիտոյ»-ի տեսանկյունից սահմանյալ չափով պատմել
հայոց կյանքում նշանակալ ի եղելականություն դարձած ոչ միայն բարի, այլև անբա
րի ինքնության, կյանքի ու մշակույթի իրադարձություններ ու գործեր, այդպիսով, ան
բարու, չարի ու անիմաստունի համեմատությամբ և պատճառների ու հետևանքների
հայտնացուցմամբ` ընթերցասեր և ուսումնասեր ամենքին վերստին կոչելով իմաստու
թյան ու ամենայն բարյաց` իրենց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի կայացման բովան
դակ խնդրակարգում: Իմաստուն հասկացմամբ ու մեկնողաբար բացորոշմամբ` նրա
երկում նաև պատմվում է հայոց կյանքում նշանակալ ի անբարին, պատմվում այնկերպ
ու այնչափ, որ դրանց պատմումը չլինի ունակ իրենով մեղսագործության ու չարության
ներկրթել ընթերցող ներկա ու հետագա սերունդներին, այլ` բացահայտի այդկերպ
ինքնության, կյանքի ու անմշակույթի, այսինքն` չարամշակ հոգե-, մտա-, ձեռա-կերտի,
ընդհակառակը, մարդկային ու ազգային բովանդակ կյանքում ամենայն բարին, որում
և` հենց ամենամարդկայինը` բանական հոգին, ոչնչող բնույթը337:
Խորենացու դիտավորությունն է` հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի` իրեն
հայտնի բովանդակ եղելումից, վերինը խորհող ու վերաբանող (անագոգիա)
հասկացմամբ ու մեկնողաբար բացորոշմամբ` արժևորող ու նաև այլոց արժե
կողմնորոշող իմաստությամբ և իր կոչմամբ ու իսկությամբ, արդարև, գիտա

Նկատելի է, որ սուրբ հայրերի աշխատություններում, երբ պատմվում է որևէ արատի, մեղքի,
աղանդների ուսմունքների մասին, դրանք ներկայացվում են ոչ ամենայն իրենց մանրամասնությամբ:
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 կարողության, 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
վորություն 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 դատողություններով պատմել իմաստության ու ամենայն առաքինության օգ
տակարն ու պիտանին: Այդկերպ` իմաստուն Պատմահոր, որպես ոչ սոսկ պատմիչի,
այլ` աստվածասեր ու մարդասեր անձի, հոգևորականի, իմաստասիրող ու աստվածա
բանող պատմաբանի և իր աշխատության դիտավորությունը, կերպարանումն ու կա
տարումն է, ըստ իր ու նաև ընթերցող ի սիրո ջանքի ու կարողության, իմաստության,
բարու և ամենայն առաքինության «պիտոյ»-ի բոլորապատում սերմնացանությամբ ու
սերմընկալությամբ` կոչել ու ուղղորդել առ այն և ուրեմն` նպատակում ուսուցանել
նույն այն, ինչը կարող է, աստվածային կամոք, ուսուցանել հենց ինքը` ճշմար
տությունն ու բարին` մարդկային կյանքում հնարավոր իր ներկայության և
հենց հայոց կյանքում կենագործվածության, նաև մարդկային կարողությանը
հասու ու ընկալելի լինելու իր խորության, կերպի ու չափի մեջ:
19. Դիտավորությունը հայտնացույց է անում «պատմության կարիքի» և «պատ
մության հոգածության» ֆենոմենները, որոնցով և կյանքի է կոչվում պատմատեսա
կան այդպիսի աշխատությունը: Պատմագրության հոգևոր ախորժությունը338, սիրո
ջանքն ու աշխատությունը339, որոնց մասին իր երկի ընթերցող ի հետ, որպես մերձա
վորի, անկեղծորեն կիսվելով` ոչ մեկ անգամ խոստովանում է Մովսես Խորենացին, և
հենց երկի ստեղծումը, ըստ էության, արտահայտությունն է նաև «պատմության կա
րիքի», արտահայտությունն է ոչ թե որևոր սուտ առասպելների340, այլ` հենց ճշմար
տապատմության (այսու և` գիտական պատմության) «պէտք»-ի ու «կարօտութեան»`
և՛ բուն կենսակերպի, և՛ հայոց հոգևոր կյանքի ու մշակույթի իմաստությամբ կազ
մակերպման համար: Ահավասիկ, հայոց պատմության ստեղծումը, որ և «փոյթ ան
ձին կալաւ» սուրբ հայրը, նույն հենց «պատմության հոգածությունն» է, որի էական
անհրաժեշտության, ինչպես նաև ազգի իշխանների անիմաստասեր մտաց, վարքի
ու բարքի պատճառով` բացակայության մասին նույնպես գրում է նա իր երկում341:
«Պատմության կարիքում» սկզբունքորեն արտահայտվում է ներկայի կարիքը` ան
բարեկարգ, ոչ նախընտրել իորեն կարգավոր ու ստորանկյալ տվյալ ժամանակակից
վիճակը, և մարդկանց ինքնության ու ազգային կյանքի այլակերպվածության հենց
այդ համայնապատում ողբերգությունն է Մովսես Խորենացին հոգու խորին ապրու
մով, ներընթաց հառաչմամբ ու ավաղմամբ, Երեմիա մարգարեին նմանացյալ ողբակ
ցությամբ պատմում իր աշխատության վերջում զետեղ յալ «Ողբ»-ում342:
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Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 5:
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Հմմտ. նույն տեղը, էջ 12:

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):
340

341

Տե՛ս նույն տեղը, էջ 6, 9-11:

Տե՛ս նույն տեղը, էջ 358-366: Նախասկզբնական քաոսի գաղափարին ենթակարգված ու նմանա
կերպ` սոցիալական քաոսների ծայրահեղ դրսևորումների, այն է` հսկաների ու հետագայում նաև
աշտարակաշինության և Խորենացուն ժամանակակից աղետալի ներկայի միջև հայոց կյանքի սոցիա
լական կարգավորության` երբեմն վերընթացի և երբեմն վարընթացի տեսանկյունից «Պատմութիւն
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 ավանդության
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Մարդկային սիրտը հոգածությամբ ու խնամքով ժողովում, պահում ու
պահպանում է ինքնության, կյանքի ու մշակույթի անցյալի ու ներկայի բա
րենշանակ եղելումի հիշողությունը343: Պատմահայրը «պատմության կարիքին»
հասու և այն «լցուցանող» «պատմության հոգածության» վերաբերյալ իր սկզբուն
քային դիրքորոշումը բազմիցս արտահայտում է` իր սերն ու դրվատանքը հայտնե
լով բոլոր նրանց նկատմամբ, որոնք «փոյթ անձին կալան» պատմագրել ու «կարգել
զյիշատակս բանից», որով և «ի ներքս ածել խորհեցան օժանդակութիւնս իմաս
տից», այսպիսով, գովելով «պատմելու հանձնառությունը» իմաստունների344: Մեկ այլ
էջում նա գրում է. «…արդարև արժանի գովութեան այնք ի թագաւորաց իցեն, որք
գրով և պատմութեամբ զիւրեանցն հաստատեալ կարգեցին զժամանակս, և զգործս
իմաստութեան և զքաջութիւն իւրաքանչիւր արձանացուցին ի վէպս և ի պատմու
թիւնս...»345: Եվ ընդհակառակը, իմաստուն հայրը պարսավել ի և կշտամբության ար
ժանի է գտնում նաև բոլոր նրանց` Հայոց աշխարհի հարուստներին ու իշխաններին,
որ հոգ չտարան այդ մասին և անհրաժեշտ պիտույքների հայթայթմանը սատարող
հոգածությամբ հանդերձ, չպատվ իրեցին իմաստուն այրերին` պատմել բոլոր արժա
նին. «որք յառաջ քան զմեզ և կամ առ մեօք եղեն հարուստք և իշխանք աշխարհիս
Հայոց, ոչ ընդ ձեռամբ անկելոց իւրեանց արդեօք գտելոց իմաստնոց զայսպիսեացս
հրամայեցին…»346: Նույն այս խնդրի վերաբերյալ մեկ այլ էջում նա գրում է. «… ապա
ուրեմն ամենեցուն մեզ յայտնի է թագաւորացն մերոց և այլոց առաջնոցն առ ի յի
մաստն տխմարութիւն, և անկատարութիւն ոգւոյն բանականի»347: Հայոց ինքնության,
կյանքի ու մշակույթի` հոգևոր կատարելագործմանն ու բարեկարգությանը նպատա
կամետ գոյության հոգացության խնդրակարգում իմաստության կարիքի նկատմամբ
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.
Հարկ է որպես տեսական սկզբունք ամրագրել, որ «իսկության հերմենևտիկայի» և աստ` նաև
պատմության տեսության ու մեթոդաբանության և պատմափիլիսոփայության բովանդակ խնդրակարգի
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 հարաբերակցության
առնչությամբ` կարող են ուշագրավ և մտքին ազդակ (իմպուլս) հաղորդող նշանակություն ունենալ ոչ
միայն գիտական մենագրություններն ու հոդ
ված
ները, այլև մշակութային բազմաբնույթ տեքստեր`
բանաստեղծություններ, առակներ, երգեր և այլն, քանզի այդ ամենում ևս մարդկային բանական հոգու
և մտքի զորությամբ յուրո
վի հետազոտվում ու անկեղծության հասնելու անհրաժեշտ պարագայում`
նշանակալի «բան» ասման 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»:
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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 առաջնորդների, թագավորների, իշխանների ու հարուստների անզգա ու անսեր և
ոչ հասու հոգու ու բանականության մասին գրելով այդ տողերը, Պատմահայրն առա
վելաչափ է տեսնում ներընթաց հառաչանքի, ավաղման ու ներքին ցավ ի այս կացու
թյունը, աստվածային շնորհով ու արթուն հսկողությամբ տեսանելով և՛ իմաստության
ու ամենայն առաքինության հոգևոր կարիքը ազգի կյանքում, և՛ Աստծո բարերար
ու ողորմած նախախնամությամբ հիշատակության և ուսանության արժանի այդպի
սի գործերի ներկայությունը հայոց կյանքի նախկին ու նաև այժմյան եղելումի ողջ
ընթացքում, թեև` առավել պոտենցիայում և ի համեմատ վերջինիս` նվազ իրագործ
ման մեջ: «Զի թէպէտ և եմք ածու փոքր, և թուով յոյժ ընդ փոքու սահմանեալ, և
զորութեամբ տկար, և ընդ այլով յոլով անգամ նուաճեալ թագաւորութեամբ`
սակայն բազում գործք արութեան գտանին գործեալ և ի մերում աշխարհիս, և
արժանի գրոյ յիշատակի, զոր և ոչ մի ոք ի նոցանէ պէտ յանձին կալաւ մատե
նագրել»348:
20. Մասնագիտական գրականությունում` հայրենական ու նաև արտերկրյա, բա
նաձևման բազմատեսակ իր հոլովումներով շրջանառվող այն միտքը, թե` Մովսես Խո
րենացու պատմագիտական հայեցակարգն ու պատմվող բովանդակությունը զերծ են
աստվածաբանական ուղղորդվածությունից, ըստ իս, տեքստին տարաձայնող հաս
կացում և, ըստ էության, զուտ կարծողական միտք է349: Առավել խորությամբ հասկա
նալու համար, թե ինչ է նշանակում հետազոտական գրականության մեջ արտահայտ
ված այդ բնորոշումը, հարկավոր է մանրամասնել, թե ինչին այն կարող է վերաբերել:
Այն, ըստ էության, վերաբերում է պատմության ուսումնասիրության առարկայի ու
պատմության կատարումի բովանդակ խնդրակարգի` Մովսես Խորենացու հասկաց
մանը: Իսկ ի՞նչ է մտնում այդ հասկացման մեջ, այսինքն` պատմության առարկայի ու
կատարումի նրա հասկացումն ի՞նչ կարող է իրենում բովանդակել, և ուրեմն` ինչի՞ն
կարող է վերաբերել աստվածաբանական ուղղվածությունից զերծ լինելու բնորոշումը:
Այն կարող է վերաբերել`
•

նրա պատմագիտական բովանդակ հայեցակարգին և-կամ որևոր բաղադրա
տարրերին,

• այլ պատմական տեքստերին և դրանցով հաղորդվող մարդկային ու ազգային
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Նույն տեղում:

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
գաղափարախոսության ու գրաքննադատության թույլատրությամբ` գիտական թեմաների 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 գաղափարախոսության 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 արդարաբանության առավել հնարավորություն ու հենց ազատություն:
349
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ինքնության, կենսակերպի, մշակույթի համայն եղելումի իսկության ու իմաս
տության խորհուրդի նկատմամբ Պատմահոր անձի ու պատմաբանի բացու
թյանը և հենց հասկացմանը,
• իր աշխատությամբ ասման բերվող իմաստի ստույգ հնարավոր ու հենց ներկա
բազմաբովանդակությանը:
Բովանդակ այդ ամենի նկատմամբ հնարավոր վերաբերությամբ ասված` աստ
վածաբանական ուղղվածությունից զերծ լինելու բնորոշումը, ըստ էության, տեքստին
ոչ ադեկվատ բնորոշում է և հենց թյուրհասկացում: Տեքստում ասվածի (noema-ի)
այդկերպ տեսանությունն ու հասկացումը, որպես միտք, կարծողական է ու չի հասա
նում բուն մտքի կոչմանը, իսկությանն ու կարգավ իճակին, քանզ ի այն միակողմանի
է և նրանում անտեսված են հավատի ու նաև հենց Խորենացու` հավատացյալ լինելու
վերաբերյալ իր իսկ վկայությունները տեքստում և այդ տեսանկյունից` նրա դատողու
թյունների ու գնահատականների բազմաթիվ արտահայտությունները:
Նման դեպքերում որևէ միտք կարող է սկզբունքորեն չկայանալ որպես որևի
ցե գոյի գոյությունը մտառող և դրա բնությունն ու իսկությունը բացահայտող և-կամ
նկարագրող միտք` ըստ իր կոչման, այլ` իր անիսկական գոյությամբ ներկայա
նալ որ
պես կար
ծո
ղա
կան, որքանով այն տվյալ գոյի, իրադարձության կամ գործի
որպես այդպիսին գոյությունը էացնող և ուրեմն` էական 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 ամրագրել, սակայն, որ կարծի
քից լիով ին այլ է մտքի կոչումն ու իսկությունը հումանիտար գիտություններում,
ընդսմին և` պատմությունում, տեքստամշակութային իրողությունների նկատ
մամբ ընթերցանության տեսությունում, այն է` խորհրդածել և հասու լինել
տեքստում և-կամ տեքստով բուն ասվողում ի պահ` ուղղա- կամ այլա-բանու
թյամբ հայտնյալ իսկության իմաստին և դրանում` իմաստության խորհրդին,
ըստ այնմ, թե` մտքի որպես այդպիսին գոյության կոչումն ու իսկությունն է` այս կյան
քում քննության առնելով գոյն իր գոյության իսկության և-կամ անիսկության
մեջ, այնուամենայնիվ, նպատակում խոր և հենց վերընթաց խորհրդածու
թյամբ խոկալ գոյն իր իսկական գոյության մեջ, այսինքն` գոյն իր իսկությունն
իրենում ունեցող գոյությամբ, և այսկերպ` հասու լինել ու բացահայտել հենց
այդ իսկությունը և այդ իսկությունը հայտող իմաստում` իմաստության խոր
հուրդը:
Այդ կարծիքներն արտահայտվում են` երբեմն ի մտի ունենալով ժամանակակից
իմաստով գիտական, այսու և` ոչ կրոնական ըմբռնման համաձայն ներկայացնել կա
մենալով այն գիտականությունը, որին «հաւատարմացեալ» է սուրբ այր, ճգնավոր ու
հոգևորական Մովսես Խորենացին, այսպիսով, տեքստն ընթերցելով ըստ այն կան
խադատության, թե` իսկորեն գիտական կարող են լինել լոկ մտքի ճշմարտություն
ները, այլ ոչ` հավատի ճշմարտությունները, թե` բուն ու իսկական գիտությունը
բաղկանալ կարող է ոչ հավատի ճշմարտություններով, այլ` միմիայն մտքի ճշմար
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տություններով: Այս կանխադատությունը միջին դարերից անդր ի վեր տարբեր իր
արտահայտություններով, շեշտվածությամբ ու բազմայլ ոլորտներում ներթափանց
վածությամբ` նաև այժմյան գիտական մտքում ներթափանց ու ներգործուն կանխա
դատություն է: Իսկ կանխադատությունների ազդեցությունից, ըստ հերմենևտիկայի
տեսաբան ու փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի ռահվ իրա` Հ.-Գ. Գադամերի, թեև
լիով ին ազատվել անհնար է, սակայն հասկացման գործընթացում հարցմամբ բա
ցահայտել և ուրեմն` կարելություն ունենալ նաև կասեցնել` ոչ միայն հնարավոր
է, այլև անհրաժեշտորեն պիտոյական է350:
Հիրավ ի, առ Աստված հավատի ունակությունն ու խնդիրը վերաբերում է
միմիայն բանական արարածներին: Հարկ է նաև ամրագրել, որ Իմաստությունն
Ինքն Իրենում հավատի որևէ խնդիր չունի, քանզ ի հավատի ունակությունն ու
խնդիրը վերաբերելով բանական էակներին, անմահ և մահկանացու արարածնե
րին` հրեշտակներին ու մարդուն և հատկապես` հենց մարդուն, չի կարող վերաբերել
անեղ Է-ին` Աստծո Որդուն, որ և` «Բանն Աստուծոյ», Ում դիմելով ու հայցմամբ խոսքն
առաքելով` Ներսես Շնորհալու «Հաւատով խոստովանիմ…» աղոթքում ասվում է`
«Իմաստութիւն Հօր Յիսուս»: Հավատը հույսի ու սիրո հետ մեկտեղ Աստծո շնորհն է
մարդուն` մարդկային բանական հոգու առ Աստված բացության և աստվածային իրո
ղություններին հասու լինելու, «Աստված իր մեջ և ինքն Աստծո մեջ» միության հասա
նելու համար:
Ըստ քրիստոնեական իմաստության, Աստված խաղաղության Աստված է351 և
Ինքն Իրենում չունի և ոչ մի հակասություն ու հակառակություն, որոնք ներկայության
են հնարավորվում հենց մարդկային բանական հոգում ու մտքում, ըստ էության, նրա
հավատի, հույսի, սիրո անկատարությամբ` ամենայն գոյի իսկությանը հասու լինելու
խնդրում նաև հենց մտքի անկատարության ու անիսկության պատճառով: Անբովան
դակել ի Իմաստությունը` և՛ Իրենում` ըստ Ինքյան Իր գոյությունում, և՛ նույնիսկ մարդ
կային անձին, ըստ նրա բանական հոգու կարողության, Իր ներկայությունում, չունի
որևէ հակասություն հավատի ճշմարտությունների և մտքի ճշմարտությունների միջև,
այլ` միայն խաղաղություն ու ներքին միություն: Եվ բուն գիտությունը` իսկական և
ըստ մարդկային կարողության` կատարյալ գոյությամբ, որում և ներքուստ կա
յացյալ ու կերպացյալ` հարկ է իրենում ձգտեր ու աճեր ոչ միայն բոլոր` նախ
կին ու նաև մեր այժմյան, այլև ամենայն` եղելական ու այլ ևս հնարավոր ժա
մանակների գիտությունը, ամենայն ճշմարտությունն (տեսականը) ու բարին
(գործնականը) իրենում բովանդակող իմաստությա՛ն գիտությունն է` ըստ
մարդկային կարողության:
21. Մովսես Խորենացու երկում Հայոց կենսաշխարհն ի բարին կարգավորելու
կամ ի բարեկարգություն հաստատելու դիտավորությունն ու նպատակային

Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 134135. տե՛ս նաև Гадамер Х.-Г., Истина и метод, M., 1988, էջ 353-354:
350

351

Տե՛ս Կորնթ. Ա (ԺԴ, 33):
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խնդրակարգն ունիվերսալ է: Այն վերաբերում ու ընդգրկում է բոլոր ոլորտները`
կարգի բերել ժամանակը352, մարդուն, հայի կենցաղավարությունը, ողջ Հայոց աշ
խարհը353` որպես մի օրրան քաղաքակարգության, տնտեսակարգության, մշակույթի`
արվեստների ու գիտության ներկրթության ու իմաստուն կյանքի և այս բոլորը` «ըն
թերցասէր» ու իմաստության «ուսումնասէր» ամենքին մատչել ի ճշմարտաբան ու
առինքնող պատմության` պատմվածի ու պատմումի միջոցով, «հասարակաց խո
սիւք անցանելով ընդ պատմութիւնս, որպէս զի մի՛ ոք երևեսցի ի պերճաբանութիւնս
գրավեալ առ փափագն, այլ ճշմարտութեան բանից մերոց կարօտեալ` ստէպ ստէպ
և անյագ առնիցեն զընթերցումն պատմութեանց մերոց հայրենեաց»354: Նրա երկում
պատմությունը աշխարհի ու բազմաբովանդակ կյանքի նախկին կամ ներկա
յում դեռևս շարունակական իրադարձությունների ու գործերի և բարենպաստ
կարգավորության առավելության ու նվազության այս կամ այն կերպ ու չափ
անթաքչությունը և բուն իսկությունն է բացահայտում կամ գուցե միայն ակ
նարկում ընթերցող ներկային` հնարավորելով հասկացում:
Այս առումով, նրա պատմությունը նշանակալի պատմություն է և պարունա
կում է խորհուրդ: «Պատմութիւն Հայոց»-ը սերունդների, յուրաքանչ յուր ժամանակի
ու ընթերցող ի նկատմամբ ցուցաբերում է նշանակություն և մեզ համար «խորհուրդ
պահող» իր գոյությամբ` անհրաժեշտորեն դառնում մեկնության թեմա: Այսպիսով,
հասկացման ձգտող յուրաքանչ յուրի և հասկացմամբ իսկ` իմաստություն ուսանել կա
մեցող ամենքի ու հենց հետազոտողի, այսու և` պատմագիտության խնդիրը, որ
նաև պատմության իմաստասիրության խնդիր է, նրա խորհրդավոր պատմու
թյան մեկնությունն է:
22. Պատմությունը ոչ միայն պատմող է, այլև մեկնող ու գիտականորեն գի
տեցող, որ և կնշանակի` իսկությունը ստույգ հասկանալու ու մեկնողաբար բա
ցահայտելու դիտավորություն ունեցող իմացություն ու հենց գիտություն է: Ոչ
միայն էկզեգետիկայի, այլև պատմության բնության այս առանձնահատկությունների
բացահայտություն կարել ի է հասկանալ Դավ իթ Անհաղթի միտքը` արտահայտված
էկզեգետի` մեկնիչի և-կամ պատմող ի վերաբերյալ: «Իսկ մեկնիչ եւ պատմող եղիցի
միանգամայն եւ պատմող եւ մակացող»355:
Առաջին գլխում արդեն ասվեց և աստ` էական է փոքր-ինչ հավելմամբ` կրկնել, որ
մեկնողությունը ներհատուկ է պատմողությանը և հենց պատմությանը: Ըստ
Դավ իթ Անհաղթի, «մակացող» դիտավորությունն ու «մակացութեան» կատարումը`
ստույգ ու անսխալ գիտական գիտել իքի հասանումը, նույնպես բնորոշում է պատմու
թյունը: Իսկության ստույգ ու անսխալ գիտեցողության, իմա` գիտականորեն
352

Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 10, 12:

Այս մասին տե՛ս Степанян А. А., Развитие исторической мысли в древней Армении, Е., 1991, էջ
137-158:
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Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 258:

Դաւիթ Անյաղթ, Մեկնութիւն «Ստորոգութեանցն» Արիստոտէլի–Երկասիրութիւնք փիլիսո
փայականք, աշխ. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 215:
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գիտեցողության, դիտավորությունն ու կատարումը նույնպես հատուկ է պատ
մությանը: Ընդսմին, ասելով` պատմություն, այստեղ հարկ է նկատի ունենալ իրա
կան աշխարհի ու կյանքի նշանակալ ի բազմաբովանդակ եղելումը բաղկացնող իրա
դարձությունները, գործերն ու կենսակարգերը որպես իր ուսումնասիրության առար
կա և դրանց իսկությունն ու իմաստության խորհուրդը որոնել, հետազոտել, հասկա
նալ ու մեկնողաբար բացորոշել ը որպես իր կատարում ինքնահասկացող ու սահ
մանող և այդկերպ` հենց գիտական պատմությունը356: Քանզ ի եթե պատմությունը
չգիտի իսկություն ու իմաստություն, չգիտի և ոչինչ, իսկ այն, ինչը կարծում է,
թե` գիտի, չգիտի այնպես, ինչպես պիտո էր գիտենալ: Եվ պատմության իմաս
տասիրության, պատմության տեսության և հենց պատմագիտության անհրաժեշտո
րեն պիտոյական ու նաև նախընտրել ի անել իք-կատարում ու կատարելագործություն
է, որպես պատմության ինքնահասկացում, հարցադրել ու բացահայտել այն իմաստու
թյունը, որի գիտություն է հենց պատմությունը:
23. Պատմություններն իմաստության աղբյուր են` մարդկանց, ազգերի ինք
նության կայացման, նրանց բազմայլ և ներքուստ բազմաբովանդակ կենսա
կերպերի վերաբերյալ իմաստության սեռի` մարդկային փորձառություն: Պատ
մության որպես այդպիսին գոյության այսկերպ հասկացման տեսադաշտում նկատել ի
է դառնում, որ պատմության սկզբունքային դիտավորությունը մարդկային կյանքի
բովանդակ եղելումի նշանակալ ի իրադարձություններում, գործերում ու կենսակարգե
րում որևէ կերպ ու չափ ներկա իմաստության հաղորդումն է` ճշմարտության ու
բարու ցուցանումն ի ուսանություն ընթերցող ժամանակակիցների ու սերունդների:
Եվ կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու «Պատմություն Հայոց»-ում պատմվում է մարդ
կանց` հայոց ու նաև շրջակա ազգերի, կյանքի եղելումից քրիստոնեական իմաստու
թյամբ իմանալ ի ճշմարտությունը (տեսականը) ու բարին (գործնականը), որ և
պատմարժան կամ պատմանշանակ են տեսնվում մարդկային ինքնության կեցողու
թյունում ու ազգային համակեցությունում արմատացյալ ներկայությամբ` պիտանա
վոր իմաստություն և ամենայն առաքինություն ու բարեկարգություն հաստելու
իղձի ու դիտավորության տեսադաշտում: Պատմահայրն իր աշխատության պատ
մական բնույթի ու հնարավորության չափով, ըստ մարդկային կարողության,
պատմում է իմաստության տեսականն ու գործնականը` նշանակալի մարդ
կային ու ազգային քրիստոնեական ինքնության, առաքինասեր ու փրկաբեր
քրիստոնեական կենսակերպի ու հոգեկեցույց մշակույթի համար:
Տեսական և գործնական այս առումներով` Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն
Հայոց»-ը իմաստասիրող պատմություն է: Նրա պատմության սկզբունքային դի
տավորության, կայացած նպատակաուղղվածության և ըստ այդմ` պատմության որ
պես այդպիսին գոյության, ի թիվս բացորոշյալ առանձնահատկությունների, նաև այս
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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պիսի բնորոշումը պայմանավորված է նրանով, որ պատմությունը սկզբունքորեն ունի
կոչում և Մովսես Խորենացու պատմությունը հիրավ ի արդարաբանությամբ նույնպես
ունի այդ կոչումն ու նաև կերպարանումն ու կատարումը` պատմամբ բացահայտել ու
այլոց հաղորդել ի դարձնել իրողությունների ու գործերի իսկությունը հայտող,
այսինքն` ուղղակիորեն հայտնող կամ ի հայտ գալը հնարավորող, իմաստներ
և դրանցում ներկա և-կամ պահյալ խորհուրդներ: Նրա պատմությունը իմաս
տության այդ խորհուրդներով ուսուցանում է ազգերի կյանքում ու մշակույթում կեն
սագործված իմաստության տեսականն ու գործնականը` ճշմարտությունն ու
բարին, պատմվողում ի ցույց դնելով այս առումով մարդկային ինքնության կեցո
ղության և այլոց հետ համակեցության համար` նախկինից ու իր «այժմեակա
նից» իմանալ ի` եղելական բոլոր պիտանին, որում առավել ևս` ամենքի՛ն և հենց
սկզբունքորեն ու առհավետ նշանակալի հանուր պիտանին:
24. Քրիստոնեական միջին դարերի սուրբ հայրերի պատմությունները և հայ
պատմագրական մտքի մեջ առաջին հերթին ու հատկապես Մովսես Խորենացու
«Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունը որպես հարացույց ունեն Աստվածաշունչը և
իրենց դիտավորության հարցում նույնպես նկատել են տալ իս նրան նմանակարգու
թյուն` աստվածաշնչյան դիտավորությունն ընդօրինակելով: Եվ կարել ի է նկատել,
որ աստվածաշնչյան դիտավորությունը նույնպես բաղադրատարրերի ներքուստ
կարգավոր հարաբերակցությամբ մեկ-միասնական ու ամբողջական դիտա
վորություն է:
Աստվածաշունչ Գրերի և Սուրբ Հոգու շնորհով դրանցից ուսյալ մեկնությունների
դիտավորության, կերպարանման ու կատարումի խնդրակարգի առնչությամբ էա
կան բացահայտություն կարել ի է նկատել Փիլոն Ալեքսանդրացու որոշ մտքերում:
Եբրայեցի մեկնիչը` ուսյալ ու ներկրթեալ Սուրբ Գրերի իմաստությամբ և հույն մտա
ծողների երկերով` նաև հունական իմաստասիրության, սկզբունքորեն նպատակա
մետ էր ամենայնում հասու լինել «սկզբանց»: Նա առաջինների (նախահայրերի)
ու ընտրյալների` մարդկային սեռի և ազգերի համար սկզբնարար ու նաև առաքինու
սույց նշանակալ իություն ունեցող կենաց եղելումի աստվածաշնչյան պատմություն
ների իր մեկնողական աշխատության մեջ, որպես կոնկրետ օրինակ, քննելով ու մեկ
նելով Սամսոնին վերաբերող հատվածը, արտահայտում է նաև էականորեն նշանա
կալի որոշ մտքեր, որոնք դուրս են գալիս տվյալ դրվագապատումի մեջ նկարագրվող
մասնավոր իրադարձությանը միայն վերաբերելու կոնկրետ սահմաններից, ի հայտ
են բերում առավել ընդհանրական վերաբերողականություն և, ըստ էության, Աստ
վածաշնչում պատմվող մարդկային կյանքի հոգևոր ու մարմնավոր բովանդակ եղե
լումի իսկության համայնապատումին վերագրել ի բացորոշություններ են: Այդ մտքե
րում նկատել ի են աստվածաշնչյան պատմությունների, ինչպես նաև Սուրբ Հոգու
շնորհով այդ ամենից ուսյալ մեկնողական պատմությունների դիտավորության,
կերպարանման ու կատարումի, որում և` պատմումի ու բովանդակ պատմել իքի կամ
պատմվող ի վերաբերյալ սկզբունքային ու ընդհանրական բացորոշություններ: Որո՞նք
են այդ մտքերը:
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«Արդ առ մեծացն գործոցն վճարումն` զորութեան պէտք են. իսկ մեզ (մեք) առ
գործեցելոցն սքանչելեացն պատմութիւն իմաստութեամբ (թեան) կարոտեալ
եմք»357 (ընդգծումը` Ռ. Ք.): Այս միտքն իր իսկությամբ անմիջականորեն և ուղղակիո
րեն վերաբերում է Աստվածաշնչյան պատումին ու մեկնություններին, և նկատենք, որ
իր իսկությամբ այն նույնաբար կարող է վերաբերվել նաև Մովսես Խորենացու հայոց
պատմությանը: Քանզ ի նրա երկում, կոնկրետորեն` հայոց ինքնության ու կյանքի վե
րաբերյալ ևս պատմվում է մեծաց գործերի և դրանցում ներկա իմաստության ու
քաջության և ամենայն առաքինության նկատմամբ սիրով բացության անհրա
ժեշտության ու նախընտրելի պիտոյականության մասին, այդ գործերի զորու
թյունը, պատճառներն ու բովանդակ իմաստությունը հայտնող պատմության,
կնշանակի նաև` «պատմության իմաստության», նկատմամբ ճշմարիտ իմաստու
թյամբ կարոտի ու իր ներկայի կարիքի հասկացումի մասին: Եվ քանզ ի Պատ
մահայրը հոգու խորքից նվիրական փափագման ըղձությամբ խոսում է սերունդների
(«զկնեացն») մասին, ապա ընթերցող ու իմաստության ձգտող յուրաքանչ յուրի հա
մար հասկանալ ի է նաև, որ ասվածը յուրաքանչ յու՛ր ներկայի, այսինքն` ընթերցող և
ուսումնասեր յուրաքանչյո՛ւր սերունդի ներկայի կարիքի հասկացումի մասին է:
Շարունակելով միտքը, Փիլոն Ալեքսանդրացին իր մեկնողական պատմումի ոչ
անիմա, այլ` աստվածային շնորհի հայցմամբ ու ստույգ, ըստ մարդկային կարողու
թյան ու շնորհի` ճշտիմաց լինելու մասին ասում է հետևյալը. «Արդ առեալ Սամփսոնի
զօրութիւն, զի մեծամեծ գործոցն ցուցցէ, յայնմանէ, որ ետ նմա զզօրութիւնն` խնդրեմք
և մեք իմաս
տու
թիւն, զի զոր զօ
րու
թե
ամբ Սամփ
սովնն (և-կամ աստվածաշնչյան
պատմության որևէ մեկ այլ մեծի – Ռ. Ք.) գործեաց` իմաստութեամբ լսողաց առաջի
դիցուք. քանզ ի եթէ անտեղեկագոյնք և վայրապարք առ գործսն մտերմութեան ցուցե
ալ գտցուք բանիւս, ոչ զՍամփսովնի զօրութիւնն զրկեսցուք, այլ շնորհսն Աստուծոյ զր
պարտեսցուք»358: Փիլոնի այս միտքը, կոնկրետորեն` Սամսոնի առնչությամբ ասված,
նույնական իր բովանդակությամբ կարող էր արտահայտվել աստվածաշնչյան պատ
մության նաև այլ մեծերի նկատմամբ, ինչը կնշանակի, որ այդ միտքը կարելի է հաս
կանալ որպես սկզբունքային դրույթ` պատմության դիտավորությանը, պատմել իքին
ու պատմումի եղանակին վերաբերող: Այս մտքի առնչությամբ ևս` կարել ի է նկատել,
որ այն իր իսկությամբ վերաբերում է նաև Մովսես Խորենացու պատմությանը: Այդ
ակնհայտ է դառնում, երբ այս միտքը համեմատում ենք Պատմահոր` իր պատմելիքի
(պատմվող իմաստի ու իմաստության) և պատմումի վարդապետական եղանակի,
որոնց միությամբ և` իր պատմության, ոչ կամայածին ու ինքնակամ, այլ` ըստ աստ
վածային շնորհի, ուստի և` ստույգ ու ճշմարտապատում լինելու մասին արտահայտած
մտքերի հետ: Ավելին` նկատելի է դառնում նաև այն, որ Փիլոն Ալեքսանդրացու այդ
միտքը շատ լավ ծանոթ է եղել նրան, և նա ուսյալ է այդ մտքից իմանալի` պատմելիքի
ընտրության և պատմումի կազմակերպման իմաստությանը:
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, Վենետիկ, 1826, էջ 550:
357

358

Նույն տեղում:
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Փիլոն Ալեքսանդրացին շարունակելով և հաջորդ մտքում ուղղակիորեն արտա
հայտվելով աստվածաշնչյան պատմություններում բուն ասվածի մասին, ըստ էու
թյան, արտահայտվում է այդ պատմությունների դիտավորության և դրանցով կամ
դրանցում պատմել իքի կամ պատմվող ի մասին. «Արդ յայլ սքանչել իսն Աստուած մի
իմն յայլոց սքանչելեացն գործէ. կա՛մ զզօրութիւնն ցուցանէ, կա՛մ զմարդասիրու
թիւնն քարոզէ, կա՛մ զիշխանութիւնն յայտնէ, կա՛մ որ կան պահին բարիքն ար
դարոցն ’ ի վայելչութիւն` պատմէ. և կա՛մ որ պահին մեղաւորաց դատաստան
յառաջագոյն ասէ» (ընդգծումները` Ռ. Ք.)359: Այսկերպ` աստվածաշնչյան պատմու
թյունները, և նկատենք ու հավելենք` դիտավորության, կերպարանման ու կատարումի
խնդրակարգում նրանից ուսյալ ու նմանակարգություն ընտրող սուրբ հայրերի պատ
մությունները, իրոք, պատմում են մարդկային իրողություններ` մարդկանց նշանա
կալի մտքեր, խոսքեր ու գործեր, իր նշանակալիության մեջ որպես էական իմաստ ու
իմաստություն հայտող մարդկային բովանդակ կյանք, որը իմաստությամբ հայեցյալ
ու հասկացյալ, բարի ու կենարար կարգավորության, ամենայն առաքինության ու բա
րեմասնության, այսինքն` մարդկային ինքնությունում ու կյանքում աստվածայինի ներ
կայության, հայտնություն կարող է լինել ընթերցող և ուսումնասեր յուրաքանչ յուրի
ինքնության ու կյանքի համար:
Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության քննությունը նկատել է
տալ իս, որ Փիլոն Ալեքսանդրացուց մեջբերված վերոբերյալ միտքը աստվածաշնչյան
պատմություններին վերաբերելով հանդերձ, որպես պատմության իսկություն հայտող
իմաստության խորհուրդ, ամենայն իր մանրամասնությամբ և զարմանալի նույ
նությամբ կարող է վերաբերել նաև Խորենացու պատմությանը: Ավել ին` նկատել ի է
նաև, որ Պատմահայրը ոչ միայն քաջածանոթ է եղել նաև այս մտքին, այլև հոգով`
ներկրթյալ և մտոք` ուսյալ այդ բանաձևում հայտնյալ իմաստությամբ ևս:
Բացահայտելով Փիլոն Ալեքսանդրացու երկում արտահայտված այս մտքերի հետ Մովսես
Խորենացու պատմատեսության առնչությունը, այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ եմ նկատում ամ
րագրել, որ ոչ աղբյուրագիտական, այլ` խոհա-փիլ իսոփայական և քննա-մեկնողական բնույթի
այս ուսումնասիրության շրջանակներում «տեքստում և-կամ տեքստով ասվողի ու ասման
կերպի դիտավորության, կերպարանումի ու կատարումի իսկությունը հայտող իմաս
տության հասկացման ու մեկնողաբար բացորոշման» բովանդակ խնդրակարգի տեսան
կյունից` առավել էական և հենց սկզբունքային է Խորենացու պատմագիտական և պատմափիլ ի
սոփայական հայեցակարգի և բուն պատմության իսկությունը հայտող իմաստների, որոնցում և`
իմաստության խորհուրդների բացահայտումը, ուստի և` մասնավոր հետաքրքրության
խնդիր ու մեկնությանը նախորդող ու նախապատրաստող կարգընթաց (պրոցեդուրա)
է դիտվում նրա պատմության ու պատմագիտական հայեցակարգի` այս կամ այն մտա
ծողի աշխատության ազդեցության կամ մասնավոր պայմանավորվածության փաստո
րոշմամբ ներկայացնելը: Մասնագիտական գրականությունում արդեն արտահայտվել ու
հաստատագրվել են ստույգ տեսակետներ, որ Պատմահայրը ծանոթ էր և գուցե նույնիսկ մաս
նակից Փիլոն Ալեքսանդրացու աշխատությունների հայերեն թարգմանություններին: Այդ դեպ
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քում ինչո՞ւ է առավել ճշգրտություն պահելով` եզրակացական բնույթի մեր մտքում ասվում` «հո
գով` ներկրթյալ ու մտոք` ուսյալ» ոչ թե ուղղակիորեն Փիլոնի բանաձևից, այլ` դրանում հայտնյալ
իմաստությունից: Քանզ ի հնարավոր է նաև ընթերցյալ ու ծանոթ լինելով մտքին` ամենևին էլ
ուսյալ չլինել այդ մտքում բովանդակյալ ու հայտնյալ իմաստությունից, ինչին ամենքը կարող են
ակնդետ լինել մարդկության և կոնկրետորեն` հայոց կյանքի պատմյալ անցյալ ից ու ապրվող
ներկայից: Աստ` անհրաժեշտ է նաև նշել, որ քրիստոնեական վարդապետությանն անշեղ
հետևելով, այսու և` մտքի ճշմարտության հետ մեկտեղ հավատի ճշմարտություն ևս ներա
ռելով վերոբերյալ մտքում և այդկերպ ուղղորդելով խորհրդածության ընթացքը, առավել նախ
ընտրել ի է նկատվում եզրահանգումը բանաձևել ոչ ուղղակիորեն ու անպայման փիլոնյան
մտքից Խորենացու պատմաստեղծման հիմնորոշ սկզբունքների ուսանությունը հաստատագրե
լով, այլ` թեկուզ և մեկ այլ հնարավորություն թողատրելով, այնուամենայնիվ, մեր քննության հա
մար էականն ու հիմնականը սկզբունքորեն իրենում պահող ճշգրտությանը հետևելով: Ինչպե՞ս:
Ըստ քրիստոնեական վարդապետության, վերոնշյալ իմաստության խորհրդ ով Խորենացու հո
գու և մտքի բանականությունն ուսյալ ու կիրթ կարող էր լինել (այլ կերպ ասած` «ի գործ պատ
մութեան նոյն իմաստութիւն ոգւոյն բանականի» կարող էր նա ունենալ) գուցե ուղղակիորեն
Սուրբ Հոգու շնորհով կամ հենց ալեքսանդրացի հայտնի մեկնիչի (Փիլոնի) աշխատությունից
ուսմամբ և այդ ևս` աստվածային շնորհով: Իրոք, հնարավոր է նախապես հասու լինելով որևիցե
իմաստության խորհուրդ ի, ընթերցելով մեկնողական, իմաստասիրական կամ այլ բնույթի գրա
կանություն` անդ ևս ներանշանակորեն կամ բացանշանակորեն ասացյալ գտանել նույն այդ
իմաստության խորհուրդ ը: Գիտության պատմությունից ևս հայտնի են դեպքեր, երբ տարբեր
անձինք որևէ խնդրի նկատմամբ ունեցել են իսկությունը բացահայտող նման կամ համարյա
նույնական մտահղացումներ: Սուրբ հայրերի աշխատություններ ընթերցել իս` Սուրբ Գրերի մեկ
նության, աստվածային ու մարդկային իրողությունների, քրիստոնեական կյանքի որպիսության
բազմաբովանդակ խնդիրներում միևնույն դավանության խոստովանությանը հետևորդ
տարբեր անձանց հայեցակարգերում նույն հարցի առնչությամբ հաճախ են նկատվում սկզբուն
քորեն անհակասական ու փոխլրացչական, համանման կամ նույնիմաստ ըմբռնումներ: Եվ նույ
նիսկ դավանության միմյանցից տարբերվող խոստովանության պարագայում հաճախ է
նկատվում ոչ ամենայն, այլ` միայն որևոր հարցերում անհակասական ու նույնպես փոխլ րացչա
կան և երբեմն` հենց համանման ու նաև նույնիմաստ ըմբռնումներ: Ինչո՞վ է դա պայմանավոր
ված: Բոլոր այդ ուսումնասիրություններում` Սուրբ Գրերի մեկնություններում, ամենայն գոյի և
քրիստոնեական կենսակերպի որպիսության բազմաբովանդակ խնդրակարգերում հարցադ րու
թյան կենտրոնակետը, հիմնային, առանցքային ու նշանակետային խնդիրը բուն իսկության
բացահայտումն է, ուստի և աստվածային շնորհով իմանալ ի ու մեկնողաբար բացորոշել ի դար
ձող` իսկությունը հայտող իմաստն ու խորհուրդ ը, անգամ տարբեր անձանց ու նրանց հայեցա
կարգերի պարագայում, կարող են ներկայանալ որպես նմանիմաստ կամ նույնիմաստ: Ահավա
սիկ, սույն ուսումնասիրության մեջ ևս հետամուտ լինելով իսկության բացահայտմանը, ասվում է
ոչ թե աղ բյուրագիտական նշանակություն ունեցող ու Խորենացու հայեցակետի կամ որևիցե
մտքի առնչությամբ այս կամ այն ազդեցությունը բացահայտող, այլ` բուն իսկություն բացորոշող
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նաձևում հայտնյալ իմաստությամբ ևս»: Աստ` հարկ է որպես սկզբունքային դրույթ նշել այն, որ
որևիցե երկում և կոնկրետորեն` պատմությունում ու դրանում ներկա պատմագիտա
կան ու պատմափիլիսոփայական հայեցակարգում կերպարանյալ ու բովանդակյալ
իմաստության խորհուրդների բացահայտմանը հետամուտ ուսումնասիրությունը աղ
բյուրագիտական բնույթի հետազոտությունների նկատմամբ ունի ոչ անպայմանորեն
կախվածություն ու կապանքվածություն, այլ` սկզբունքային ու էականորեն նշանակալի
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ազատության աստիճան, ինչպես օրինակ, իսկության, բուն իմաստի ու իմաստության խոր
հուրդ ի բացահայտման հարցում, ըստ իր կոչման ու իսկության, միտքն է ոչ լիով ին կախյալ ու
պայմանավորված, այլ` սկզբունքորեն կարողունակ ու ազատ` զգայարանների և մտոք իմանա
լին` զգայել իի համեմատ: Այս բնույթի ուսումնասիրություններում սկզբունքային հարցը
հետևյալն է` երկում կերպարանյա՞լ ու բովանդակյա՞լ և հենց հայտնյա՞լ է, արդյոք, իսկությունը
հայտող տվյալ իմաստը, որում և` իմաստության խորհուրդ ը թե՞ ոչ, և ուրեմն` երկում ներկայող
բուն իմաստության խորհուրդի հասկացմանն ու մեկնորոշմանը հետամուտ ուսումնա
սիրության կոնկրետ տեսանկյունից, ըստ էության, երկրորդական, լրացուցիչ ու օժան
դակ` ուսման, ընթերցման, ազդեցության, պայմանավորվածության… որևոր հանգամանքներ
բացահայտող գիտել իք է ներկայանում աղբյուրագիտական բնույթի որևիցե տեղեկության
հայտնաբերումը: Պատմահայրը կրե՞լ է, արդյոք, Փիլոն Ալեքսանդրացու ազդեցությունը, դա չէ
աստ մեր քննու
թյան ու նաև եզ
րա
կա
ցու
թյան բուն խնդի
րը: Թեև ինչ
պես ար
դեն նկատ
վեց,
իմաստների ավել ի խորը և հենց մեկնափիլ իսոփայական քննախորհրդածությամբ կարել ի է
բացահայտել նաև աղբյուրագիտական խնդիրների ստույգ ու արդյունավետ լուծումներ: Այդ հա
մոզմունքով հանդերձ, էական եմ գտնում ընդգծել, որ աստ խնդիրն ամենևին էլ այն չէ` Խորենա
ցու պատմագիտական միտքն ուսյալ է հենց Փիլոնի մտքի այդ բանաձևով, թե` ուղղակիորեն
Սուրբ Հոգու շնորհով, ինչը սկզբունքորեն հնարավոր է հավատացյալ անձի կյանքում: Չվիճար
կելով և միջնադարագիտական ուսումնասիրություններում հաճախ հանդ իպող ու սկզբունքորեն
հնարավոր այդ բնույթի տարբերակների քննական ուսումնասիրության ու ընտրության հարցը
թողնելով աղբյուրագետ պատմագետի կամ բանասերի մտքին ու հավատին և հենց աղբյուրա
գիտական խնդրակարգին, այս ուսումնասիրության «խնդրո բանի»` իսկություն հայտող իմաս
տի ու իմաստության խորհուրդ ի բացորոշման համար էականն այն է, որ երկու դեպքում էլ ներ
կա է աստվածային շնորհի ներգործություն և «Պատմութիւն Հայոց» երկում` պատմու
թյունն իր իսկության ու նախընտրելի գոյության մոդուսով կենագործող դիտավորու
թյան, ըստ այդմ` կերպարանման ու կատարումի իմաստություն: Եվ ասվում է, որ երկու
դեպքում էլ ներկա է աստվածային շնորհի ներգործություն, քանզ ի փիլոնյան վերոբերյալ բա
նաձևով հայտնյալ բազմաբովանդակ իմաստության, ինչպես նաև վերաբանական (անագոգիա
կան) իմաստի բացահայտմանը նպատակամիտված նրա մեկնությունների360 նախընտրել ի ու
կատարյալ հասկացումը ևս սկզբունքորեն անհրաժեշտ է դարձնում աստվածասեր ու մարդա
սեր կյանքով և հենց աստվածային շնորհով բացվող հոգևոր տեսողությունը, որի մասին
այնքան հաճախ իրենց աշխատություններում ու նաև հայցմամբ` առ Աստված իրենց աղոթքնե
րում նշում են սուրբ հայրերը, և որի մասին Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի ու
հենց «դիտավորություն» հասկացության բովանդակային առանձնահատկության բացորոշման
առնչությամբ արդեն ասվեց այս ենթավերնագրի սկզբում:

Ահավասիկ, այդ նույն իմաստության վրա է հիմնացյալ նաև պատմության նրա
տեսանությունն ու գիտական հայեցակարգը: Մտքի այդ բանաձևում հայտնյալ իմաս
տության խորհրդում բացահայտվում ու բնորոշվում են` Սուրբ Գրքում պատմվող բո
վանդակության հինգ առանձնահատկություններ: Եվ Խորենացին գիտի ու իր պատ
մության մեջ ամենայն մանրամասնությամբ իրագործում է Փիլոնի մտքում բացորոշ
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:
360
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ված այդ առանձնահատկությունները և՛ այն մասով, որում ասվում է, թե` «զզօրու
թիւնն ցուցանէ», և՛ մյուս մասով, որում ասվում է, թե` «զմարդասիրութիւնն քարոզէ»,
և՛ այլ մասով, որում ասվում է, թե` «զիշխանութիւնն յայտնէ», և՛ այլ մյուս մասով, որում
ասվում է, թե` Սուրբ Գիրքը տվյալ տեղում ու պահին պատահյալ «բարիքն արդա
րոցն ’ ի վայելչութիւն` պատմէ», և՛ այլ մասով ևս, որում ասվում է, թե` տվյալ տեղում ու
պահին` կյանքի իրադարձություններում ու գործերում, երբեմն նույնիսկ անձերի կեն
դանության օրոք և այլոց ի խրատ, ի վերուստ հասած պատժի մասին է պատմում`
հանդերձյալում գալ իք դատաստանի կանխասացությամբ` «մեղաւորաց դատաստան
յառաջագոյն ասէ»: Առաջինի մասին Մովսես Խորենացին արտահայտվում է, ասելով`
«զպատճառս և զզօրութիւն իրացն միայն յայտնելով, և զերկարութիւն գործոյն հա
մառօտ բանիւ յանդիման կացուցանելով» (ընդգծումը` Ռ. Ք.)361: Իրերի ու գործերի զո
րության բացահայտության հետ մեկտեղ իր պատմության էջերում, այդ թվում` նաև
Ձիրավ ի ճակատամարտի մասին պատմող դրվագում, նա ընթերցասերի և ուսում
նասերի հոգու «աչքին» հանդիման է կացուցանում նաև հենց աստվածային զորու
թյունն ու զորակցությունը և այդկերպ` ցուցանում աստվածային իշխանությունն
ու մարդասիրությունը` ընթերցող ի հասկացման սիրուն ու հավատացյալ մտքին
հաղորդ ու ընկալ դարձնելով և հոգին` վերընթացությամբ «առ ի սքանչություն» հա
սունացնելով: Չորրորդը` «բարիքն արդարոցն ’ ի վայելչութիւն», նա նույնպես պատ
մում է, երբ հյուսում է իր պատումը սրբերի ու արդարների կյանքի գործերի ու նահա
տակության մասին: Պատմահայրն իր պատմական աշխատության մեջ ոչ եզակի և
ոչ էլ հազվադեպ ուղղակիորեն արտահայտվում է վերջինի մասին ևս` կանխասացու
թյամբ հայտնելով մեղավորներին վերահասու դատաստանի մասին. «Բայց Վաղեսի
կայսեր ըստ արժանի իւրոց խորհրդոցն զյաւիտենական գեհենին աստէն բերելով զօ
րինակ, հրակեզ եղեալ յԱդրիանապոլ իս` սատակեցաւ. և առնու զթագն Թեոդոս»362:
25. Մովսես Խորենացին իրերի ու գործերի իսկությունն ու խորհուրդ պարունա
կող իմաստներն իրենց խորին ճշմարտությամբ, ըստ մարդկային կարողության, բա
ցահայտել ի է տեսնում Աստծուն և Նրա նախախնամող իմաստությանն առնչվածու
թյան կարգավորությամբ: Այդ նկատելի է այն մտքերում, որոնցում նա դեպ առ դեպ,
ընթերցող ին ազատ ընտրության ընձեռնմամբ և առ Իմաստություն ու Ճշմարտություն
նրա սիրո բացությանը, հավանությանը, հոժարակամությանը, ընտրությանն ու մտքի
կարողությանը և ըստ այդմ` իսկությանը հասու լինելուն աջակցելով, արտահայտում
է իր քրիստոնեական հավատը, հույսն ու սերը Աստծո նկատմամբ և հայտնում նաև
իր իմացությունը «իրաց և գործոց», ըստ աստվածային շնորհի և խնամածու տեսչու
թյան, զորության ու կայացման մասին:
Խորենացին «իրաց և գործոց» իսկությունը հայտող իմաստներում ընթերցողների հավա
տացյալ մտքին ցուցանում է նաև աստվածային նախախնամությունը: Այդկերպ հյուսյալ իր
պատմությունում նա մարդկանց երկրային կյանքում աստվածայինի ներկայությունն է հայտնում
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զանազան դեպքերի առնչությամբ, այդ դեպքերի իսկությունը հայտող իմաստում և՛ աստվա
ծային հոգածությունն ու աջակցությունը, և՛ բարկությունն ու պատիժը խորհրդ աբանելով: Մաս
նավորապես, նկարագրելով Աբգարի որդ ու մահը և նկատի ունենալով նրա մեղապարտ լինել ը
ս. Թադ եոս առաքյալ ի աշակերտ` ս. Ադ դ եին մահվան դատապարտելու համար, Պատմահայրը
գրում է. «… աստուածային իմն ակնարկութեամբ խնդրեցաւ վրէժ մահուանն Ադ դ էի յորդ ւոյն
Աբգարու: Քանզ ի սիւն կճեայ կանգնել տայր յԵդ եսիայ. ի վերնատունս ապարանից իւրոց, և
ինքն ի ներքոյ կալով հրամայէր զորպէսն առնել. որ զերծեալ յունողացն` անկաւ ի վերայ նորա
և խորտակեաց զոտսն և սատակեաց»363: Գրում է նաև մեկ այլ էջում` երանելի Նունեի քարոզ
չությունը և Վրաստանում քրիստոնեության հաստատումն ի պատում հյուսելով` «Իսկ բարերա
րին Աստուծոյ նայեցեալ ի գայթակղութիւն նոցա` առաքեաց յերկնից սիւն ամպոյ, և լցաւ լեառնն
բուրմամբ անուշութեան. և ձայն բազմութեան սաղմոսերգուաց լսել ի եղև քաղցր յոյժ, և ծագե
աց լոյս տպաւորութեամբ խաչի, ըստ ձևոյ և չափոյ փայտեղ ինին, և կալով ի վերայ նորա հան
դերձ երկոտասան աստեղօք. յոր ամենեցուն հաւատացեալ` երկրպագեցին նմա: Եւ յայնմ հետէ
զօրութիւնք բժշկութեան կատարէին ի նմանէ»364: Պատմահայրը աստվածային նախախնամու
թյունն է հայտնում նաև պատմելով պարսից Շապուհ արքայի` խաբեությամբ Տիրան հայոց ար
քային իր մոտ կանչելու և կուրացման մասին` հիշատակելով վերջինիս հրամանով ս. Հուսիկի ու
Դանիել ի մահվան դատապարտմամբ` հայոց ազգը հոգևոր առումով խավարեցնելու մասին. «…
թէ և արդ եօք վրէժս ընդ սրբոյ առնն այնորիկ պահանջեցաւ, որով լուսաւորէր աշխարհս, ըստ
Աւետարանին ձայնի` գոլով լոյս աշխարհի, յորմէ խաւարեցոյց Տիրան զՀայս»365: Խորենացին
աստվածային ներկայությունն է պատմում մարդկանց և հենց ընտրյալների կյանքում նաև գրե
լով Ներսես Մեծի` անբնակ կղզում աքսորում Աստծո տեսչությամբ իր ուղեկիցների հետ ձկնե
րով կերակրվելու և վերապրելու մասին366: Գրում է նաև Արտագերսի պաշարման մասին պատ
մող տողերում. «Եւ թեպէտ ոչ ինչ կարէին առնել նմա վասն անմատչելի ամրութեանն, բայց զի
բարկութիւնն Աստուծոյ էր ի վերայ Արշակայ` մարդ իկ ամրոցին ոչ անսացին մնալ համբաւուն
Պապայ, այլ անձնատուրք եղեն ի կամաց, և ոչ ի բռնութենէ»367:

Պատմության նրա հայեցակարգն այսկերպ արդեն մարդկային ու ազգային կյան
քի եղելումի` իրադարձությունների ու գործերի, իմաստի ու խորհուրդի իր որոնումնե
րում ոչ հատվածական, ոչ զուտ մարդկային եղելությունների ինքնականության ու
առանձնականության մեջ է հասկանում դրանք, այլ` ի մտի ունենալով գոյի գոյու
թյան համայն ամբողջությունը` աստվածային և մարդկային իրողությունների
համագոյությունը, որոնում, տեսնում ու հասկանում է իմաստային շերտերի մեկմիասնականության մեջ: Այսկերպ` Մովսես Խորենացու պատմության հայեցակար
գը գիտական է` գիտականության առավել լայն ու խորը ըմբռնմամբ, քանզի
նկատի ունենալով աստվածային ու մարդկային իրողությունների համընդգր
կուն ամբողջությունը, գործ ունի իսկության լրումի, այլ ոչ` հատվածակա
նության հետ: Ոչ սոսկ պատմիչ, այլ` իսկությամբ պատմաբան Խորենացին պատ
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մագիտական իր հայեցակարգով մարդկային իրողությունների իսկությունն ու
խորհուրդը զուտ մարդկայինի ոլորտում դիտող, քննող ու բացահայտել հնարավոր
համարող հայեցակարգերի մասնավորությունից ու հատվածականությունից առավել
ու անդին` բացահայտում է որպես Աստծուց և աստվածայինից անանջատ իմաստներ
ու իմաստություն: Նա «հասարակաց» կամ ընդհանուր, այսկերպ և` բազմաց հաս
կացմանը մատչել ի չափով Աստծուն ու աստվածայինին` երկնային կամ աստվածային
իրողություններին առնչվածությամբ է իրագործում կյանքի եղելումի` իրադարձու
թյունների ու գործերի, իմաստների բացահայտության իր որոնումն ու գտանումը: Այս
առումով` հայոց կյանքի նշանակալ ի եղելումը հետազոտող ու գիտեցող պատմու
թյան նրա հայեցակարգը գիտական է` իսկության լրիվությունը հայեցող ու հե
տազոտող իր ընտրությամբ ու բանորոշ հայեցակարգային մշակմամբ, իսկ դա
կնշանակի, որ արդեն իսկության նկատմամբ այդկերպ ու այդչափ բացությամբ` այն
նաև կոչված է լինել աստվածաբանող: Ահավասիկ, իր այդ կոչումն իսկությամբ
իրագործելով և այդկերպ` իր իսկական գոյության մեջ հաստատվելով, նրա պատ
մագիտական հայեցակարգը և ըստ այդմ` նաև բուն պատմությունը իր դիտավորու
թյամբ, կերպարանմամբ ու կատարումով` և՛ իր հետազոտող որոնումի, և՛ գիտեցող
բացորոշման, և՛ պատմումի մեջ կայացել է աստվածաբանող առանձնահատկու
թյամբ:
26. Իմաստությունը մարդուն իր գոյության կարգավորման խնդրում ուղ
ղում է դեպի իր գոյության ճշմարտությունը, ինչն արտահայտվում է Խորենացու
«առ ի լինել պատկեր (Աստուծոյ)» հասկացությամբ368 և դեպի աստվածանմանու
թյուն կազմակերպված ուղղորդվածությամբ: Այսպիսին է ս. Դավ իթ Անհաղթի իմաս
տասիրության չորրորդ սահմանումը. «Իմաստասիրութիւն է նմանութիւն Աստուծոյ
ըստ կարողութեան մարդկան»369: Պատմության դիտավորությունն է` պատմելով
անձանց, խմբերի, հանրույթների, ազգերի կյանքի եղելություններում ու նաև
ոգեղենի կամ ոգեղենության մարմնավորում, կամ` իրեղենի ու մարմնեղենի
ոգեղինացում հանդիսացող մշակույթում կենագործյալ ճշմարտությունը (տե
սական իմաստություն) և բարին (գործնական իմաստություն)370, կո
չել մար
դուն` ուղղել իր ընթացքն ի կարգ աստվածանմանության:
27. Իսկ ինչպե՞ս է հնարավոր դառնում պատումակերպ հյուսմամբ` ուղղաբանորեն
կամ այլաբանորեն ասման բերել և ուսումնասեր ընթերցող ի հասկացման կարողու
թյանն ու ձգտմանը հնարավորել ճշմարտությունն ու բարին` տեսական ու գործնա
կան իմաստությունը, պատմության մեջ ընդգրկելով և պատմելով զուտ մարդկային
368

Նույն տեղում, էջ 6:

Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք,
աշխ. Ս. Արևշատյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1980, էջ 55, 66-71:
369

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):
370

276

Գլուխ 2. Պատմության իդեան Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում

գործերը: Իրոք, էական հարց է, թե ինչպիսի գործերն է պատմում և ինչ ոլորտ է
ընդգրկում պատմությունը և մասնավորապես` Մովսես Խորենացու աշխատությու
նը, և էական հարց է, այդպիսով, թե առարկայական ինչպիսի տիրույթում է գործում
պատմությունը: Նրանում ներկայացվում են ոչ միայն մարդկային գործերը, և հենց
նրանք էլ պատմվում են ոչ որպես սոսկ մարդկային: Պատմությունը հետամուտ է
այնպիսի պատմումին, որի դեպքում պատմվող եղելություններում և գործե
րում ներկա է իմաստությունը, որ և կնշանակի` իսկորեն աստվածայինը, ըստ
մարդկային հասկացող ու մեկնողաբար հայտնաբանող կարողության: Պատ
մությունը պատմելով տեղ ի ունեցածը, պատմում է` նկատել տալով Աստծո բարությու
նը, գիտությունը, կարողությունը, այսինքն` այն, ինչով և կերպարանում է Աստված.
բարությունը, զի բարությամբ է խնամում, գիտությունը, զի ամեն ինչ համանգամայն
գիտե, կարողությունը կամ անսահման զորությունը, զի այն ինչ կամենում է` կարող է
և այն ինչ կարող է` կամենում է371: Խորենացու պատմության և ընդհանրապես քրիս
տոնեական միջնադարում պատմության դիտավոր կազմակերպվածության ուրույն և
առանցքային բաղադրիչներից մեկը հենց այն է, որ պատմությամբ նաև հայտնացույց
է դառնում Ա
ստ
ծո բա
րեխ
նամ կամ
քը, որ ոչ միայն արա
րել է, այլև բա
րե
րա
րու
թյամբ յուրով մշտապես խնամում է372: Ըստ Խորենացու, պատմությամբ մեզ ի հայտ է
դառնում աստվածային տեսչությունը, ընդսմին, մի առանձնահատկությամբ` մար
դու իմացականության համար հասանելիի սահմաններում:
Աշխարհում այն բոլորը, ինչը կատարվում է և հենց պատմությունը մար
դո՛ւ համար է` նախատեսումով: Կյանքի նշանակալ ի եղելումի, ասել է թե` անցյալ ի
ու նաև կատարվող, շարունակական ընթացքի մեջ գտնվող, պատմվելու հնարավոր`
ներկայի նշանակալ ի իրադարձությունների կամ գործերի մեջ հայտնացույց աստվա
ծային նախախնամության խորհուրդի յուրով ի ու մասնաչափ հասկացումը և աստվա
ծայինին հաղորդ ու ընկալ լինել ը, այսու և` իմանալ ի իմաստությանը, ամենայն առա
քինությանն ու կատարելությանը մարդկային անձի ինքնության կերպարանումն իրա
գործվում է ըստ մարդկային բնության կարողության, նույնն է թե ասել` ըստ նրա
բնության սահմանների ու զորության: Մարդը կերպարանվում է այն բոլորով, ինչով և
Աստված` բարությամբ, գիտությամբ, զորությամբ` ըստ մարդկային կարողության373:
28. Պատմությունը դիտավորություն ունի իմաստը հաղորդել ուղիղ դրվածքով:
Ի՞նչ է սա նշանակում: Պատմությունը նշանակալ ի այն ամենը, ինչը որպես այդպիսին
արդեն անցյալ է` անհետացման ենթակա կամ այլևս չկա, դարձնում է իրենց իսկու
թյունը հայտող իմաստով և դրանում հայտնաբանյալ իմաստության խորհրդով ներ
կա` հասկացման սեր ու ձգտում ունեցող` «ընթերցասէր» և իմաստության «ուսում
նասէր» ժամանակակցին ու հետագա սերունդներին: Պատմությունը նշանակալ ի
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 47-48, 67-69:
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Հմմտ. Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք հարցմանց, Կոստանդնուպօլիս, 1729, էջ 157:

Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփա
յա
կանք,
աշխ. Ս. Արևշատյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1980, էջ 47-48, 67-69:
373
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եղելությունների իսկությունը հայտող իմաստի ու իմաստության խորհուրդի ներկայու
թյունն է ընթերցող ին` հիշողության ու իմաստացման: Իսկ նշանակալի են այն իրո
ղությունները, որոնցում ի հայտ է իմաստությունը, Աստծո տեսչությունը` ըստ
մարդկային հասողության (разумению): Պատմիչը` կատարյալ իմաստությամբ, և
այսու` պատմությունն իր իսկությունն իրենում ունեցող և-կամ իսկական գոյությամբ,
իր դիտավորության լրումով ու կատարելությամբ և այսկերպ` անհրաժեշտությամբ ու
նախընտրել ի պիտոյականությամբ պատմում է եղելությունների իսկությունը հայտող,
մարդկանց կյանքի բարի կարգավորությանը կենարար` ստույգ ու բարի իմաստներ և
ճշմարտության խորհուրդներ, միով բանիվ` պատմում ուղղակի և-կամ խորհրդաբար
մարդկանց կյանքի եղելություններում` իրերում ու գործերում, Աստծո հայտնությու
նը. սա է նրա սկզբունքային և մշտական դիտավորությունը Աստվածաշնչում և նրան
նմանող, նրա ուղղությամբ ուղղորդվող մեր սուրբ հայրերի գրվածքներում:
29. Իսկ ինչի՞ մեջ է տեսանել ի Աստծո հայտնությունը: Ինչպես և ասվեց, այն, ինչ
Աստված արարել է` բարերար իր հոգածությամբ նաև խնամում է374: Աշխարհի ժա
մանակային ու պատմական եղելումը, որում և` մարդկային կյանքի եղելումն ու պատ
մական ներկայությունը, Աստված նախախնամում է իմաստությամբ: Աստծո նա
խախնամության ըստ ինքյան իմաստությունը` իր լրումի ու կատարելության մեջ,
մարդկային բանականությանն անմատչել ի ու անքննել ի է: Եվ սակայն, աստվածային
կամքն է` իր նախախնամության և ամենայն ժամանակ հոգածու տեսչության իմաս
տության խորհուրդներին, մարդկային կարողությանը հասանել իի չափով ու կար
գով, հասու լինել և իմանալ ի այդ չափով տեսական ու գործնական իմաստությանը
ներկրթյալ` ապրել կյանքն իմաստությամբ: Իսկ աստվածային նախախնամության
իմանալի խորհուրդներն ու Աստծո հայտնությունը մարդկային բանական հո
գու հասողությանը մատչելի և հավատացյալ ու հոգևոր արթնություն ունեցող
մտքին «ի տես» է պատմվող խորհրդի, խոսքի և գործի իմաստներում, որոնք
պիտանավոր նշանակալիություն են ցուցաբերում և ուղղում մարդու ինքնու
թյան ու կյանքի լինելիությունը առաքինի կարգավորության: Մարդկային ինք
նության գոյության առաքինի կարգավորությունը եռամասնյա հոգու զարդարումն
է չորս առաքինություններով375 և կյանքում լինելությունը` առաքինացյալ խորհրդով,
բանիվ և գործով: Այս առնչությամբ էական է նաև հիշել, որ Դավ իթ Անհաղթը մարդ
կային հոգու զարդարումը չորս առաքինություններով նույնպես դիտում է որպես
իմաստասիրության դիտավորություն. «Իմաստասիրութիւն դիտաւորութիւն ունի զհո
գիս մարդկան զարդարել»376:
30. Մովսես Խորենացու պատմությունում, որպես պատմումի ու պատմվող ի դի
տավորություն, կերպարանում ու կատարում, պատմվում է մարդկային կյանքի
374

Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք հարցմանց, Կոստանդնուպօլիս, 1729, էջ 157:

Այս տեսակետի մասին, որը նախապես արտահայտվել էր Պլատոնի «Պետություն»-ում և որում
միաբան են բոլոր քրիստոնյա հայրերը, տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան –
Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս. Արևշատյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1980, էջ 70-71:
375

376

Նույն տեղում, էջ 85:
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հոգևոր` առաքինի և մշակութային բարեկարգության համար նշանակալի
եղելությունների իսկությունը, այսու և` այդ իսկությունը հայտնացույց անող
իմաստը և նրանում պահյալ իմաստության խորհուրդը: Նրա պատմության դի
տավորությունն այնպիսին է, որ պատմվողն իր եղելության հավաստիությամբ և հենց
«իրաց ու գործոց»` իրադարձային լինելության ընթացքի մեջ գուցե անսքող կամ գու
ցե թաքուցյալ իր իսկության ու իմաստի խորհրդով ի հայտ բերվ ի ճշմարիտ կապակց
վածության կարգում` իր ուղղակի և երբեմն նաև այլաբանորեն իմաստության խոր
հուրդ պահող ու այդկերպ` խորհրդավոր իմաստի հասկացմամբ ու մեկնողաբար
բացահայտմամբ: Նրա դիտավորությունն է` իր պատմությունը հյուսել պատմվող ի
այնպիսի կարգավորված կերպմամբ, որում մարդկայնորեն, այսինքն` ըստ մարդ
կային կարողության, տեսանել ի, ընկալել ի է Աստծո հայտնությունը որպես պատմ
վողի` «ի պիտոյն ու պիտանաւորութիւն» ցուցաբերվող խորհուրդ և իմաստ:
Սկզբունքորեն, յուրաքանչ յուր` ըստ քրիստոնեական հայեցակարգի պատմել իին ներ
հատուկ է դիտավորություն, որը և հասկացմամբ` արդեն նաև քրիստոնեական պատ
մագիտության և կոնկրետորեն հենց Մովսես Խորենացու աշխատության մեջ, եթե ոչ
ուղղակիորեն ձևակերպմամբ, ապա` նշանակալ ի ուղղորդվածությամբ (նոեմատիկ
ինտենցիոնալությամբ, այսինքն` ասել իք-խորհրդի նշանակալ իությամբ ուղղորդյալ
ողջ շարագրության բովանդակությունում) ներկա ու տեսանել ի է որպես այդպիսին`
պատմել և «ընթերցասէր», «ուսումնասէր», հասկացման ձգտող ամենքի` «ու
շիւ» արթնացյալ մտքին «ի տես», հասկացմանն արժանի ու նաև կյանքի գոր
ծերում ներկա դարձնել մարդկության` առ Աստված հայեցմամբ իմաստուն ու բարի
կենցաղավարության համար բոլոր «պիտոյականն ի կարգ քրիստոնեից վարուց»: Ըն
թերցող ի ուշիմ խոհականությունը այն հասողությամբ, որով հաստատվում է նրա
համար պատմվող գործի խորհրդավոր իմաստի ներկայություն, հասու է լինում
այդ հայտնությանը, Աստծո կամքին ու խնամածությանն ի փրկություն, որն և` է բա
րին: «Զի ամենայն տուրք բարիք եւ ամենայն պարգեւք կատարեալք ի վերուստ են
իջեալ առ ի Հօրէն լուսոյ», – ասում է առաքյալ ը (Հակ., Ա., 17):
31. Մովսես Խորենացու պատմությունը, հետազոտելով մարդկային իրողություն
ներ և քննության առնելով, խորհրդածելով ու հասկանալով դրանք ոչ աշխարհի
իմաստությամբ, այլ` ըստ մարդկային կարողության, քրիստոնեական ու հենց
աստվածային իմաստությամբ, այդ ամե
նը տես
նում է ոչ աստ
վա
ծային նա
խա
խնամությունից զուրկ անխորհուրդ իրենց գոյության մեջ, այլ` որպես երկրային ու
երկնային` «համագոյ» աշխարհների (համաշխարհի) բաղադրյալ միասնության մեջ
ու այդ համագոյությունում` աստվածային հոգածու տեսչության ներքո: Եվ այդկերպ
մտահայեցմամբ ու ինքնահասկացմամբ` Պատմահայրը մարդկային իրողություննե
րի զորությունն ու պատճառները, իսկություն հայտող իմաստներն ու իմաստությունը
բացահայտում է հավատացյալ բանական հոգուն մասամբ ու չափով` հասու ու իմա
նալի, իսկ անբովանդակել իությամբ` սքանչելի, աստվածային բարերար նախախ
նամության խորհրդով: Նրա պատմությունն այսկերպ իր հյուսմամբ` աստվածա
բանող է և, ըստ մարդկային կարողության իմանալ ի չափի, ակնարկում, հասկանալ
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ու տեսանել է հնարավորում պատմվող ողջ բովանդակությունում աստվածային նա
խախնամությունը, որը, ինչպես և ասվեց, թեև որպես այդպիսին, ըստ քրիստոնեա
կան վարդապետության, սկզբունքորեն անքննել ի ու անճառել ի է, սակայն կյանքի
եղելումի քննությամբ` իմանալ ի ու պատմությամբ հաղորդել ի մի չափով` մատչել ի է
մարդկային բնությանը` ինքնության ու կենսակերպի համար բացահայտելով նշանա
կալ իություն` առ իմաստություն ու բարեկարգություն:
Այս առնչությամբ նկատենք, որ մասնագիտական գրականության մեջ արտա
հայտված այն տեսակետը, ըստ որի` Մովսես Խորենացին իր պատմական երկում
հիմնային դիտավորություն ունենալով պատմել հայոց մեծաց գործերի և դրանցում
ներկա իմաստության ու քաջության և ամենայն առաքինության մասին, պատմու
թյունը չի հասկանում, և նույնիսկ ավել ին` պատմությունը սկզբունքորեն իսկ պետք
չէ հասկանալ, որպես Աստծո նախախնամության մեկնաբանություն377, ըստ էության,
տարաձայնում է Խորենացու տեքստում բացորոշ և երբեմն` ներանշանակ ասվածին:
Այն, ինչը ժամանակակից հետազոտող անձը տեսնում է հակադրության մեջ, Պատ
մահայրը տեսնում է ըստ Ճշմարտության արդարության` խաղաղության և միասնու
թյան մեջ, որպես մարդկային ինքնության, կյանքի ու հավ իտենական հանգրվանի
մի և նույն ուղին տանող, առաջին դեպքում` մտքով և երկրորդում` հավատի ու մտքի
միասնությամբ հասու ճշմարտություններ: Մովսես Խորենացու պատմության դի
տավորությունն է` մարդկային ու հենց հայոց կյանքի նշանակալի եղելումի
բազմաբովանդակ իսկության, որում և` հայոց մեծաց գործերի և դրանցում
ներկա իմաստության ու քաջության և ամենայն առաքինության բոլորապա
տումի ներկայացմամբ, հասու լինել ու մեկնաբանել աստվածային նախախնա
մության իմաստության խորհուրդները` ըստ մարդկային կարողության: Կարե
լի է և ըստ իս` նաև ըղձալի, փափագելի կլիներ` նկատել, որ պատմության այսպի
սի դիտավորությունը և ըստ այդմ` կերպարանումն ու կատարումը, ոչ միայն հայոց,
այլև սկզբունքորեն ամենայն ազգերի ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակալ ի
եղելումի նկատմամբ կոնկրետացմամբ, հնարավորություն ու զորություն ունի ներկա
յանալ որպես պատմության նախընտրել ի, իր իսկությունն իրենում ունեցող և ուրեմն`
իսկական գոյություն:
32. Հնարավորություն է ընձեռնվում նկատել, որ Մովսես Խորենացու պատմությա
նը հատուկ է «պատմության որպես այդպիսին գոյության» համար հիմնարար երկու
դիտավորությունների երկմիասնություն: Առաջինը կարել ի է անվանել նախընտրելի
ու փափագելի մերձակա դիտավորություն: Ո՞րն է այն: Նրա պատմությունը նախ
և առաջ որպես մերձակա դիտավորություն ունի մարդկային ու ազգային բովանդակ
ինքնության, մշակույթի ու կենսակերպի եղելումից, որպես մարդկային ու ազգային
հոգե-մարմնավոր գոյության համար հոգեկեցույց ու բարեկարգ և հենց այդկերպ կե
նարարությամբ` նշանակալ ի, ընտրել ու ի պատմում ժողովել, հասկանալ ու մեկնո
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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ղաբար բացորոշող պատմողությամբ ի գիր հյուսել իմաստության, քաջության և
ամենայն բարյաց ու առաքինության իսկություն հայտող իմաստներ` ի ուսա
նություն ու կիրառություն ընթերցող ու հասկացման ձգտող ամենքի կյանքում: Նրա
պատմությունը որպես իր հետազոտության առարկայական տիրույթ ունի մարդկային
իրողությունները, և իր մերձավոր դիտավորության, կերպարանման ու կատա
րումի մեջ ներկայանում է որպես կյանքի հոգևորությամբ նշանակալի եղե
լումի բոլոր բաղադրատարրերում անհրաժեշտ ու նախընտրելի «մտաց, խո
սից ու վարուց» առաքինության և-կամ արատավորության, կատարելության
և-կամ անկատարության, դրանց իսկության, պատճառների ու հետևանքնե
րի բացահայտություն և այդկերպ պատմումով` մարդկային ու ազգային ինք
նության ու կենսակերպի բարեկարգության համար ամենայն այդ պիտոյից,
այն է` իմաստության ու քաջության և ամենայն առաքինության, ուսուցանու
թյուն:
Երկրորդը, ի համեմատ առաջինի, կարել ի է անվանել նույնորեն ու առավել ևս`
նախընտրելի ու փափագելի, սակայն արդեն հեռակա դիտավորություն: Ո՞րն է
այն: Մերձակա դիտավորության կատարումով, այն է` հոգևոր սերմնացանությամբ,
հորդորումով, ուսուցանությամբ հասանել ի առաքինի կեցողությամբ` հնարավոր
և Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով ու մարդասիրությամբ` իսկորեն հասանե
լի դարձող` նախընտրելի ու փափագելի հեռակա դիտավորությունը` մարդու
փրկությունը և մարդկային ինքնության ու կյանքի նորոգ, կատարյալ ու սքան
չելի` Աստծուն ի մի լինելությունն է:
33. Մարդկային կյանքի նշանակալի եղելումից և նրա իմաստային բազմա
բովանդակությունից որ
պես խոր
հուրդ պա
հող ու հայտ
նող իմաստ ու իմաս
տու
թյուն, Պատմահայրը քաղում ու իր պատմությունում, ոչ առանձնաբար ու բացորոշ
բանաձևմամբ, այլ` նաև ներանշանակ, որպես դիտավորություն է հասկանում ու իմա
նալ ի դարձնում հնարավորինս առավել ը` նախընտրել ի ու փափագելի և՛ մերձակա դի
տավորը, և՛ հեռակա դիտավորը, ինչպես նաև այս երկուսի առումով` և՛ ուղղակի ու
բառացի պատմվողի ու մտքին ակնառու իմանալի, և՛ այլաբանական ու մտքին
այլակերպ իրողությամբ իմանալի` իսկություն ու խորհուրդ հայտող իմաստնե
րը: Եվ այս առումով` պատմության գոյության իսկության նրա որոնումն ու հայեցա
կարգն իր հիմքում ու նաև բուն կատարումի մեջ` մտքի սկզբունքային ուղղորդվածու
թյունում (ինտենցիայում) ու կայացման միտող շարժի, պոտենցիայի ու իրագործման
մեջ և՛ աստվածասեր է, և՛ մարդասեր, որպես այդպիսին` հումանիստական, ուստի և`
արդյունքում նրա պատմահայեցակարգը և՛ աստվածաբանող է, և՛ մարդաբա
նող: Նրա պատմությունն իմաստասիրում ու մարդաբանում է մարդկայինը`
ինքնությունը, մշակույթն ու կյանքը, և այդ ամենում` իմաստասիրում ու հենց
աստվածաբանում աստվածայինը:
Պատմությունը հղված է մարդուն` կոչելով նրան մարդկային բանական հոգուն
շնորհյալ հավատի ու մտքի կարողություններով իսկության ու իմաստության բա
ցահայտման հնարավորություններում և հենց պատմվող ճշմարտությանն ու բարուն
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ադեկվատ պատմումի կերպով և ուղիով հայտնաբանյալ իսկության իմաստով` հա
սու լինել Աստծո ճանաչողությանը, տեսական և գործնական իմաստասիրությամբ
ուղղվել խորհրդով, բանիվ և գործով, եռամասնյա հոգին զարդարել չորս առաքինու
թյուններով: Իսկ լինել առաքինի, ըստ Խորենացու, կնշանակի լինել` մշտապես ուղ
ղորդվելով աստվածանմանության: Հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշա
նակալ ի եղելումից, հասկացմամբ ու մեկնողաբար բացորոշմամբ որպես պատմու
թյուն` պատմելիք ու պատմում, հյուսված իր աշխատության մեջ սուրբ և իմաստուն
հայր Մովսես Խորենացին ներկայացրել է իմաստության, ամենայն առաքինության ու
բարյաց պիտոյից նշանակալ ին, որ և հնարավորություն է ընձեռում ու կարող է մարդ
կային ու նաև մեր ազգային ինքնությունը, կյանքն ու կենսակերպի մշակութային
կողմնորոշումը հոգևոր սիրո կրթունակությամբ, ներկատարելագործվող ինքնահաղ
թությամբ ու հոգեկեցույց կենարարությամբ` աստվածանմանության կատարելագոր
ծող նպատակամիտությամբ ու կարգավորությամբ կայացնել: Այս տեսակետից ևս`
իր հեռավոր դիտավորության մեջ նրա «Պատմութիւն Հայոց»-ը աստվածա
բանող պատմություն է: «Առ ի լինել պատկեր Աստուծոյ» և աստվածանմանության
սկզբունքներով կարգավորված լինելությունն է մարդու համար նախընտրելի և
էութենական կեցողություն, հասնելու աշխարհում իր անցավոր կյանքում մարդու
համար գերագույն նպատակին` փրկությանը, այդուհանդերձ, ինչպես նշում են և՛
մինչ-, և՛ ետ-հինգերորդ դարերում մեր բոլոր սուրբ հայրերը` ս. Հովհան Ոսկեբերա
նը, Գրիգոր Նարեկացին, Գրիգոր Տաթևացին և այլոք, հուսալով այդ երանությանն
արժանանալ ոչ թե մարդկային իրենց գործերով, այլ` «շնորհօք և մարդասիրութե
ամբ Տեառն մերոյ եւ Փրկչի, Յիսուսի Քրիստոսի, որին ընդ Հաւր և ընդ Հոգւոյն Սրբոյ
փառք յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն»:

ԳԼՈՒԽ 3

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻԴԵԱՅԻ ԿԵՐՊԱՐԱՆՈՒՄՆ ՈՒ
ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳՈՒՄ
1. Պատմության գոյությունը. պատմության որպես իմաստ
գոյությունն ու կերպավորումը
«Մարդկային իրողություններում ամենայն
գոյի ու նաև պատմության որպես այդպիսին
գոյության իմաստը` իր կոչմանը համապա
տասխան լինելությունն է»:
Ռ. Ք.

1. Պատմողական և մեկնողական պրակտիկայում էական սկզբունք և որպես
երկ
րորդ կետ է դիտ
վում տեքս
տում աս
վա
ծի կամ տեքս
տով «աս
վո
ղ ի» մեջ «պի
տանացու»-ի պարզումը378: Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատու
թյան մեջ ո՞րն է պիտանացուն: «Պիտանացուն» Խորենացու աշխատության մեջ
հենց պատմությունն է` իր գոյության յուրահատուկ կերպավորությամբ, որում
պատմվում է հայոց կյանքի եղելումի հոգևորությունը ու նաև բացահայտվում
հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նախընտրելի գոյության հոգևո
րությունը, որ և` կարող է այդ ամենն օժտել իրենց իսկությամբ ու կայացնել
իրենց կոչումի ու իսկական գոյության մեջ: Նրա պատմական երկում, որպես պի
տանացու, պատմվում է հայոց ինքնության ու կյանքի նշանակալ ի եղելումի որպիսու
թյունը բացահայտող իմաստ ու նաև էական իմաստության խորհուրդ, ողջ ազ
գի ինքնությունն ու կենսակերպն առ իմաստություն և ամենայն առաքինություն ու
բարեկարգություն կատարելագործվող կենագործության ուղղություն ու ընթացք`
«ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» յուրաքանչ յուր ոքու ինքնությունում, կյանքում ու
ստեղծարար գործունեությունում հոգևոր սեր, դիտավորություն (իդեայի տեսանու
թյուն), հոժար ու պատրաստակամ նախաձեռնություն, կերպարանում ու կատարում
արմատավորելու համար: Մարդկային ինքնության ու կյանքի գոյության այն մոդուսը,
որի համար իսկորեն որպես պիտանավոր է որոշարկվում պատմությունը, Խորենա
ցու պատմափիլ իսոփայական հայեցակարգը նկատի ունենալով` կարել ի է բնորոշել
մտքի հասկացութային հետևյալ բանաձևով` մարդու փրկությունասեր և առաքի
նասեր հոգևոր կեցողություն` «առ ի լինել պատկեր Աստուծոյ»379: Այս կյանքում

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:
378

379

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6:
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առաքինորեն կատարելագործվող նախընտրել ի ինքնությամբ ու կենսակերպով լի
նել իության և հանդերձյալում փրկության հիմնորոշ ու հեռակա դիտավորության
տեսակետից, որպես պիտանացու, պատմվում է հայոց կյանքի նշանակալ ի եղելումի
հոգևորություն, առաքինության ու բարեկարգության առավելություն ու նվազություն`
պատճառով ու հետևանքով հանդերձ:
2. Միջնադարագիտական ուսումնասիրությունների առնչությամբ հարկ է ամ
րագրել, որ միջին դարերի քրիստոնյա սուրբ հայրերի ստեղծագործական ողջ
ժառանգությունը` հոգե- և կենսա-կրթական իր բովանդակությամբ փրկաբա
նական է և սկզբունքորեն կյանքի է կոչվել ու հենց կենագործվել այս կյան
քում` քրիստոնեական կյանքի տեսական ու գործնական իմաստության և հան
դերձյալում` փրկության հոգևոր կարիքով ու դիտավորությամբ: Եվ նկատենք,
որ փրկության խնդիրը հիմնորոշ կարող է լինել ոչ միայն որևէ ժամանակաշրջանի ու
կոնկրետորեն` միջին դարերի մարդկային ինքնության, կյանքի, մշակույթի ու հենց
պատմության, այլև սկզբունքորեն ամենայն ժամանակի մարդկային ինքնության, բո
վանդակ կյանքի ու մշակույթի համար: Այն կարող է լինել երազանք, իղձ ու փափագ
մարդկային բովանդակ ապրումի, մտքի, խոսքի ու գործի համար և այսկերպ` լինել
հենց իդեայի դիտավորություն և ըստ այդմ` կերպարանում ու կատարում մարդկային
ինքնության, կյանքի ու մշակույթի: Փրկության և Աստծո հետ միության գերխնդի
րը մարդկային երազանքի կատարելություն է և կյանքի, ստեղծագործության
ու մշակույթի բարենշանակության հիմնորոշ սկզբունք ամենայն անկեղծ հավա
տացյալ ի և միջնադարի սուրբ հայրերի ու հենց Մովսես Խորենացու համար: Պատ
մահայրն իր «Պատմութիւն Հաոց» երկում գրում է, որ իրեն սիրելի ու հոգևոր խնդու
թյուն է գրել Հայոց Մեծաց իմաստուն ու քաջ այրերի առաքինությունների ու հայ
րենաշեն բարեկարգությունների մասին: Եվ իրեն փափագելի է` Փրկչի գալուստն
ու փրկչական արյան հեղմամբ` իրեն գնելը, իր աշխարհ գալն ու խնդակյաց կենալը
լիներ հայազգի առաջնորդների ու թագավորների օրոք ու հենց նրանց տերությամբ,
որով և` բարեհնար` «յարդեացս ապրել վտանգիցս»380: Այդ ամենն այդկերպ պատմե
լով ու պատմությունն ի գործ` առ Աստված առինքնող կենաց կոչելով, Խորենացու
հայեցակարգի բուն էություն և ամենայն մարդկանց, որում և` կոնկրետորեն հայոց
ազգի ու նաև իր վերաբերությամբ` տեսական ու գործնական, մերձավոր ու հեռա
վոր իր կատարումով «ասել իք» կարել ի է նկատել հետևյալ մտքի բանաձևը` կենալով
առաքինությամբ ու բարեկարգությամբ, որպես կատարում ամենայնի` հաս
նել փրկության «շնորհոք և մարդասիրությամբ Տեառն մերոյ և Փրկչի, Յիսուս
Քրիստոսի»:
Մշակույթի գոյության` աստվածային նախակոչվածություն ու ըստ մարդկային
կարողության` իմացյալ կոչումն է, և մտքի հետևողական ընթացքով կարելի նաև
ասել, որ ըստ կոչման` հենց իսկությունն է` իրենում բովանդակյալ իմաստով լի
նել ի նպաստ մարդկանց ինքնության ու կենսակերպի աստ` առաքինորեն
380

Նույն տեղում, էջ 66-67:
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կարգավորության և հանդերձյալում` փրկության: Մովսես Խորենացու` Հայոց
Պատմահոր և մեր սուրբ ու իմաստուն թարգմանչաց իղձերի բուն դիտավորություն
ու կատարում է ներկայանում` աստ` հայոց, որով և` ողջ մարդկության, ինքնու
թյան, կենսակերպի, մշակույթի իմաստության ու քրիստոնյա հոգևոր քաղա
քակրթության կայացումը և հանդերձյալում` փրկությունը, ամենքի` Աստծո
հետ հավետ միությունը: Մշակույթը որպես այդպիսին, այսինքն` որպես մարդկանց
կողմից ստեղծված, ստեղծելու արժանի և մարդկային անձի ինքնության հոգե-մարմ
նավոր կեցողությանն էական ու կենարար մտակերտ, հոգեկերտ ու ձեռակերտ ավան
դություն, արժևորվում է փրկության դիտավորությամբ կազմակերպված մարդ
կային հոգևոր կեցողության նկատմամբ ներկայավորվող իր պիտանիության
և օգտակարության տեսակետից: Այսկերպ սահմանյալ մշակույթն է հավատացյալ
մարդկային ինքնությանն ու կյանքին, փրկությանն ուղղորդված դիտավորությանը,
կերպարանումին ու կատարումին ներկայանում որպես կրթական և հենց զորաց
նող առանձնահատկությամբ և հասկացվում իր իսկական գոյության մեջ և հենց
սկզբունքորեն արժևորել ի ու նախընտրել ի պիտոյականության տեսակետից:
3. Արիստոտել ի ու այլ իմաստասերների երկերում և այդ թվում` նաև Դավ իթ Ան
հաղթի «Սահմանք իմաստասիրութեան» աշխատությունում գոյի գոյության հար
ցադրումը գրեթե ամենայն իրողության ու նաև «իմաստասիրության» առնչու
թյամբ381 մեզ իսկության որոնման ուղի է բացում ու հարթում նաև «պատմություն»
գոյավորի գոյության որպիսության բացահայտման խնդրակարգում: Դավ իթ Ան
հաղթը գրում է` «բարւոք թուի ինձ … արուեստիցն հաւանել որոշմանց, որք ասեն`
թէ պարտ է գրեթէ յամենայն իրողութիւնս զչորսս զայսոսիկ խնդրել զգլուխս. եթէ է՞,
և զի՞նչ է, և որպիսի՞ ինչ է, և վասն է՞ր է»382: Մովսես Խորենացու պատմագիտական
հայեցակարգի և ըստ այդ հայեցողակարգի` պատմության որպես այդպիսին գոյու
թյան իսկությունը հայտող իմաստի, որում և` իմաստության խորհուրդի հասկացման
ու մեկնողաբար բացորոշման հերմենևտիկական խնդրակարգում, այսպիսով, էական
է սկզբունքային ու հետևողական այդ հարցադրումներով նրա «Պատմութիւն
Հայոց» երկի և նրանում ներկա պատմատեսության քննությունը:
Դավ իթ Անհաղթի աշխատությունում շարադրված և գիտական մեկնության
պրակտիկայի (էկզեգետիկայի) ընդունված կարգում ութ կետից բաղկացած խնդրա
շարում383, որպես երկրորդ կետ, «պիտանացու»-ի հարցադրությունն ամենաընդհա
նուր առմամբ ուղղված է «գոյի գոյությանը», իսկ կոնկրետորեն մեր դեպքում` պատ
մության գոյությանը: Ընդ որում, պատմության բազմաբովանդակ ու մեկ-միասնա
կան խնդրակարգում` պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկության
Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս.
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 31-37:
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 29:

Դաւիթ Անյաղթ, Վերլուծութիւն «Ներածութեանն» Պորփիւրի – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայա
կանք, Եր., 1980, էջ 107-109: Ավելի համառոտ` վեց կետով, տե՛ս նաև Մեկնութիւն «Ստորոգութեանցն»,
էջ 220-225:
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բացորոշման մեջ հարցադրելով «պիտանացուն», բացահայտել ի է դառնում այդ
ամբողջական հարցադրության երկու մաս: «Պիտանացու»-ի հարցադրության առա
վել ակնհայտ մասը, որը ստույգ կլինի անվանել` երկրորդ մաս, «պատմության գո
յության», այսինքն` «ի՞նչ է պատմությունը» հարցն է, երբ հարցադրվում է «պատ
մական գոյավորը», նույնն է թե` «պատմությունը որպես գոյավոր» (история как
сущее) և որպես այդպիսին` հարկ է սկզբունքորեն հասկանալ բուն «պատմել իքը»,
անցյալում ու հենց պատմիչ հեղ ինակի ներկայում «պատմվածը» և ընթերցող ի ներ
կայում, այսինքն` «տեքստ – ընթերցող» իրադրությունում և հենց ընթերցանության
ներկա հարաբերությունում` «պատմվող ը»: Պատմության որպես գոյավոր` եռատե
սակ այս մոդուսներում և հարցադրումներում հասկացման և խորհրդածող մտորումի
«խնդրո նյութը»` պատմության` որպես «ի՞նչ» գոյությունն է: Նշենք նաև, որ «պի
տանիության» հայեցակետից ընտրված և պատմությունը որպես «գոյավոր» կայաց
նող ամենայն այս մոդուսների` «պատմել իքի», «պատմվածի» ու «պատմվող ի», միով
բանիվ` պատմության բուն «noema»-ի առանձնահատկությունների բացորոշումը կի
րագործվ ի հաջորդ ենթավերնագրում:
«Պատմություն» գոյավորի գոյությունն իր ամբողջականության ու լրումի մեջ
հարցավորելով ու հասկացման հետամուտ լինելով, բուն պատմել իքի առանձնա
հատկության բացահայտմանը զուգադիր ու առաջնային, հարկ է նախ` առաջադրել
«պիտանացու»-ի հարցադրության ոչ այնքան ակնհայտ, այլ նույնիսկ անսպասել ի`
առաջին մասը: Ո՞րն է այն: «Պիտանացու»-ի հարցադրության առաջին մասում հար
ցադրվում, հասկացվում ու մեկնողաբար բացորոշվում է «պատմության գոյությու
նը» (бытие истории), որում և` կյանքի նշանակալ ի եղելումից պատմության գոյա
ցումն ու լինելությունը` որպես իմաստ իր կերպավորմամբ: Այստեղ արդեն հաս
կացման և խորհրդածող մտորումի «խնդրո նյութը»` պատմության «ինչպես» գո
յությունն է: Արդարև, «պատմություն» գոյավորի որպես այդպիսին գոյության
բովանդակ իսկությունը հնարավոր չէ հասկանալ առանց պատմության` առանձնա
կիորեն նաև հենց գոյության սկզբունքային ու առաջնային հարցադրման: Խնդիրն,
այսպիսով, այն է, թե Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում ինչպի
սի՞ն է պատմության որպես այդպիսին գոյությունը, որն իր այդ որպիսությամբ
իբրև պիտոյական է նկատել տալ իս պատմել պատմություն` նրանով հաղորդվող
հոգևոր ուսուցմամբ մարդկային ինքնությունն ու կենսակերպը այս կյանքում բարե
կարգելու և մարդկային կեցողությունը փրկության ուղղելու ու հաջողելու համար:
4. Աշխատության դիտավորության ամբողջական խնդրակարգում հետևելով Դա
վիթ Անհաղթի ուսուցանությանը, պատմության որպես այդպիսին և հենց որպես
գիտություն գոյության իսկության բացորոշման համար քննության ենթակա
նախնական ու առանցքային հարցադրում է ձևակերպվում հետևյալ ը. «գոյություն
ունի՞, արդյոք, պատմությունը»: Պատմությունը որպես բանավոր պատմասացու
թյուն` գոյություն ունի մարդկային սեռի (կամ մարդկության) և հենց սերնդի սկզբնա
վորումից ի վեր: Իսկ գրի առաջացումից հետո` պատմության գոյության մոդուսն իրա
գործվել է նաև որպես պատմագրություն: Այս առումով առավել քան տարօրինակ կա
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րող է թվալ այն հարցը, թե` գոյություն ունի՞, արդյոք, պատմությունը: Ի պատասխան
այս հարցի, կարել ի է նշել, որ, ըստ Դավ իթ Անհաղթի, միտքը սկզբունքորեն որպես
այդպիսին` քննում է գոյի գոյությունը: Մտքի բուն կոչումն է` մտածել գոյի գոյու
թյունը և բացահայտել իսկությունը, որ և այն իրագործում է` կայանալով որ
պես բանական արվեստ ու գիտություն և կոնկրետորեն` նաև հենց պատմագի
տություն: Տեսական խորհրդածություններում ամենայն գիտության ու նաև «պատ
մության» բնության հասկացման և այդկերպ` ինքնահասկացման ու իր իսկության
բացահայտման, ուստի դրանց ու նաև «պատմության» որպես գիտակարգ հիմնա
դրության ու կայացման համար սկզբունքային նշանակություն ունի նրա որպես այդ
պիսին գոյության հնարավորության և, անշուշտ, հենց ըստ ինքյան կամ սեփական
գոյության հարցադրությունը:
Նկատենք նաև, որ պատմության «ինչպես» գոյության վերոբերյալ հարցման
կենտրոնակետ և-կամ կիզակետ ու իսկության դուռ բացող հնարավոր մի այլ բանալ ի
և սեփական գոյության իմաստ բացահայտող քննության սկիզբ կարել ի է ճանա
չել նաև հետևյալ կերպ հարցմամբ նույն այդ հարցվող ի որոշակիացումն ու որոնումի
ուղենշումը. ինչպիսի՞ն է պատմության այն գոյությունը, որում կայացյալ է նրա
իսկությունը և ապահովված նրա օբյեկտիվությունը: Քանզ ի պատմության որ
պես այդպիսին և հենց որպես գիտություն գոյության իսկության բացորոշման
խնդրակարգի ուղղությամբ հերմենևտիկական հետևողական հարցման մեջ, իրոք,
սկզբունքային նշանակություն ունի հետևյալ կետը. «ինչպե՞ս է հնարավոր և հենց
կայանում պատմության օբյեկտիվությունը: «Պատմության» գոյության կամ
«պատմության» օբյեկտիվության հարցի պարզաբանումը էական նշանակալ իություն
ունի պատմության գիտական հետազոտության և իսկության բացորոշման համար,
որի պատճառով և` «գոյության» հարցն առաջնային է Դավ իթ Անհաղթի երկում:
Հարկ է ամրագրել, որ երբ խոսվում է որևէ բներևույթի (ֆենոմենի) օբյեկտիվու
թյան մասին, պետք է ցույց տրվ ի, թե ինչպես է հնարավոր այդ օբյեկտիվությունը որ
պես այդպիսին, ինչպես այն կարող է կայանալ: Ասել, թե որևիցե մի բան և այդ թվում
նաև պատմությունը օբյեկտիվ է, կնշանակի թե` այն զուտ կամայական, մտացածին և,
այդպիսով, պատրանքային չէ, այլ` ունի օբյեկտային հենադրություն: Որևէ ճանաչո
ղության, մտքի, հայեցակարգի և-կամ գիտակարգի օբյեկտիվությունը նախ և առաջ
նկատի ունի դրա օբյեկտայնությունը, օբյեկտային հենադրությունը, այլ ոչ սոսկ կա
մայածին մակամտածություն (Դավ իթ Անհաղթ), այսինքն` մտքից մակածված ու սոսկ
հորինված լինել ը:
Առօրյա ու հատկապես` քաղաքական և նույնիսկ գիտական պրակտիկայում մար
դիկ ու մասնագետ անձինք շատ հաճախ են կամա թե ակամա ձգտմամբ հնչեցնում
հետևյալ հարցը և-կամ ունկնդիր լինում դրան. «Պատմության ո՞ր վերսիան նկատի
ունեք»: Արդյո՞ք, պատմությունը մարդկային ինքնության, համակեցության ու մշակույ
թի որպես այդպիսին եղելումի իսկության, որում նաև այդ ամենի նկատմամբ հոգե
կեցույց կենարարության զորություն ունեցող իմաստության խորհուրդի բացորոշո՞ւմ
է և այս առումով` գիտություն: Կամ դրան հակառակ` մեկ այլ վերսիա. արդյո՞ք պատ
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մությունը հորինվածք է` առաջնահերթորեն գեղարվեստական կամ` նույնիսկ գիտա
կանակերպ (իբր գիտական) և այս առումով` պատմիչի անկեղծ խոստովանությամբ
կամ գուցե` կեղծությամբ և դրանցում երբեմն կամա թե ակամա ինքնակամությամբ`
եղելությունների այս կամ այն կերպ կապակցում, որում և` «իբր իսկություն» և «իբր
հասկացման արժանի իմաստ ու իմաստություն»` ընկալված ու ներկայացված են գու
ցե և հնարավոր բարին ու նախընտրել ին, կամ` անորոշը, կամ` անբարին ու մերժե
լին և երբեմն ու նույնիսկ հաճախ` ամենայն դրանցում եսակենտրոն կամ խմբակենտ
րոն քաղաքականորեն, տնտեսականորեն, մշակութորեն և-կամ այլակերպ կարծեցյալ
«շահ»եկան մտացածինն ու պատրանքայինը:
Պատմության որպես այդպիսին գոյության համար առարկայական տիրույթի հիմ
նարար լինել ը և ուրեմն` ուրույն հենքի առկայությունը որպես անհրաժեշտ գոյապայ
ման հասկանալ ը հնարավորություն է ընձեռում պատմագիտական ամբողջական
խնդրակարգում, տեսական ու գործնական պրակտիկաների ամենայն բաղադրա
տարրերում խուսափել կամ ձերբազատվել ինքնակամության այլևայլ դրսևորումնե
րից` զանազան ու բազմաթիվ թերի և թյուր, թվացյալ ու կարծեցյալ ըմբռնումներից,
կանխադատություններից,

սուբյեկտիվ

կամայականություններից:

Բացահայտել

պատմության օբյեկտիվությունը` կնշանակի բացորոշել նրա գոյության (ինչպես
նաև այդ գոյության վերաբերյալ գիտելիքի օբյեկտիվության) կայացման հնարա
վորությունն ու կատարումը: Նկատենք, որ պատմության օբյեկտիվության հիմ
նախնդրի լուծման խորհրդածությունն իրենում նկատի ունի նաև իրադարձություննե
րի նկատմամբ ադեկվատ բացությամբ կայացող «պատմության հայեցակարգի» ու
«մեթոդաբանության» որպիսության բացորոշում:
Պատմության առաջացման սկզբունքային նախադրյալ է և մարդկության
կյանքում այն որպես անհրաժեշտ կարիք է նկատել տալիս այս աշխարհում
մարդկային ինքնության ու կյանքի ժամանակընթաց ու անցողիկ գոյությու
նը: Եվ կարել ի է ասել, որ ըստ միջնադարյան ընդհանրական քրիստոնեական իմաս
տության, իրադարձությունների համահյուսություն ու շարունակական եղելում
ներկայացող աշխարհը, ասել է թե` աշխարհի եղելումը և դրանում` աստվածայինն
ու բարին` նախատեսություն և իսկորեն կենարար մի կոչում է յուրաքանչ յուր մարդուն,
մարդկանց ազգերին ու սերունդներին` ի իմաստացում: «Պատմություն» գիտու
թյունն ուղղորդված որոնում իրականացնելով` գոյի համայն տիրույթից ու աշխարհի
եղելումից ընտրում ու քննության է առնում այն ամենը, ինչն իրապես եղելություն է`
ունեցել է և գուցե գրման ներկայում ևս ունի գոյություն և, որպես ուսումնասիրության
ենթակա առարկայական տիրույթ ունենալով վերոնշյալ ը, քննում ու բացահայտում է
բոլոր այդ եղելական գոյավորների գոյության ճշմարտությունը, նույնն է թե ասել` իս
կությունը:
Մենագրությունում արդեն առիթ է եղել ամրագրելու, որ Մովսես Խորենացին, ինչ
պես և ինքն է բազմիցս նշում իր երկում, աշխարհում ու մարդկանց ազգերի, որում և`
հայոց, կյանքի եղելումի ոչ ամենայն ինչ է դիտում պատմելու արժանի և գրով դրոշ
մամբ` արձանագրության ու հենց մատենագրության ենթակա: Ըստ նրա պատմա
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գիտական հայեցակարգի, որոշակիորեն նշանակալի և այդկերպ` «ասուն» 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: Նկատենք, որ եղելությունները` իրերն ու գործերը, հենց այդ նշանակութային
կամ իմաստային բովանդակության պոտենցիայով են միայն, որ իրենց իսկության ու
իմաստի նկատմամբ պատմիչ անձի ու նաև այլոց ադեկվատ բացության ու հասկաց
ման պարագայում, նրանց մտավոր տեսանությանն առդեմ կայանում, հասկացվում
ու բնորոշվում են որպես այդպիսին` իր և-կամ գործ: Պատմայինն ու պատմարժա
նը իրենցում «ասուն» իմաստային բովանդակության պոտենցիա արդեն իսկ ներկա
ունենալով են պատմիչ անձի կողմից ընկալվում որպես այդպիսին: Եվ որպես նշա
նակալի իմացյալ իրերն ու գործերն են հենց կոչված պատմիչի հասկացման, պատ
մումի ու հաղորդման` բարենշանակ սիրով ձգտմանն ու ջանքին: Կարել ի է նաև ասել,
որ ըստ Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի, ճշմարիտ, բարի ու արդար
է, երբ ոչ թե աննշանակ, այլ` հենց նշանակալի և, այդպիսով, «ասուն» իրադար
ձություններն ու գործերն են, որ հենց որպես այդպիսին` անհրաժեշտությամբ
ու նախընտրելի պիտոյականությամբ դառնում են պատմության ուսումնասի
րության օբյեկտ և իրենցով իսկ` իրենցում ներկա նշանակությամբ գոյացնում
պատմությունը: Ըստ նրա պատմատեսության, պատմությունն իրապես գոյություն
ունի և գոյություն ունի հենց «ասուն» իրադարձությունների ու գործերի բազ
մաբովանդակ իսկությունն արտահայտող իմաստների վրա հիմնադրվածու
թյամբ:
Կարել ի է ամրագրել նրա պատմագիտական հայեցակարգի առանձնահատկու
թյուն ու իսկություն հայտող մտքի հետևյալ բանաձևը. հայոց կյանքի նշանակալի
եղելումի իրադարձություններում, գործերում ու կենսակարգերում արդեն իսկ
ներկա, որով և` դրանք որպես այդպիսին դարձնող հենց այդ նշանակալիու
թյունն է` պատճառա-հետևանքային իր փոխկապակցվածությամբ հանդերձ,
որ հասկացմամբ ու մեկնողաբար բացորոշմամբ` հյուսվում ու ներկայանում
է որպես պատմություն: Պատմության գոյությունն այսկերպ է միայն իմաստա
լից ու իմաստուն և ոչ ունայն, քանզ ի մարդկային ինքնության ու կյանքի ճշմարտու
թյունն ու բարին իրենում ներկա ունեցող «ասուն» գործերի իսկության ու խորհուրդի
պատմամբ է միայն պատմության գոյությունը, ըստ իր կոչման, կատարումի հասնում
և ընթերցող ի նախընտրել ի բացությամբ ու հասողությամբ իսկություն հայտելով` իր
իսկական գոյության ներկայություն հաստատում: Սա է պատմության օբյեկտայնու
թյունը, այլ կերպ ասած` պատմության ֆենոմենի գոյացման օբյեկտային հիմ
նավորվածությունը:
Ինչպես և վերը նշվեց, պատմության օբյեկտիվությունը նախ և առաջ նրա
օբյեկտայնությունն է: Պատմությունը, որը մարդկային իրողությունների ոլորտին
պատկանող մի գոյավոր է, արդարև, գոյությունից ծնված ու մտածվող մի գոյացու
թյուն է և, այդպիսով, սոսկ կամայածին մտքի արգասիք և գոյությանը չառնչվող ֆե
նոմեն չէ: Դա պատմության գոյության առարկայական (օբյեկտային) հիմնավոր
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վածությունն է, և դրա բացահայտմամբ` տեսական հիմնավորումը: Խորենացու
«Պատմութիւն Հայոց» երկում պատմությունն ունի իր ուրույն սեփական օբյեկտը, որի
առանձնահատկությամբ կերպարանվում է նրա պատմությունը: Ընդ որում, պատմու
թյան այդ կերպարանությունում ներկա ու այն իսկ գոյացնող-հյուսող նպատակային
գործոն է` մարդկային ու կոնկրետորեն հայոց ինքնությանը, կյանքին ու մշակույթին
առնչվող ու այդկերպ իր որոշարկմամբ իրենում ներքուստ բազմաբովանդակ իդե
ան, որ և հասկացվում ու մեկնողաբար բացորոշվում է որպես նրա պատմագիտական
հայեցակարգի իդեա և բուն էություն: Էական է նաև ընդգծել, որ այսկերպ իմանալ ի
պատմության իդեան կամ պատմագիտական հայեցակարգի իդեան սկզբուն
քորեն հարկ է տարբերել անտիկ շրջանի ու միջնադարի պատմիչի կամ ժամանակա
կից պատմագետի «կամայածին» մարդկային հղացքից, որն իբրև թե դեռ «անորոշ»
կամ «տարտամ անցյալ ից» ինքնակամ ու յուրով ի հյուսում ու ստեղծում է «պատմա
կան անցյալ» և հենց պատմություն384, ըստ իս, իր այդկերպ պատմահյուսմամբ և-կամ
պատմակերտմամբ` գոյացնելով պատմությունը ոչ իր իսկությամբ, այլ` հենց անիսկու
թյամբ, իրագործելով պատմության անիսկական գոյությունը:
Պատմության օբյեկտիվությունը հարկ է հասկանալ նախ որպես օբյեկտային
հենք և ապա` գիտելիքը, գիտական հայեցակարգը և ողջ պատմագիտությու
նը որպես այդ օբյեկտային հենքի և-կամ առարկայական մարզ ի ընդհանուր ու նաև
այս կամ այն չափով ամբողջականության հավակնող իսկությունը հայտող իմաստի
ու իմաստության «հասկացվածություն-հասկացություն»: Եվ ամենայն այդ հասկացու
թյուններն առանձին ու նաև ողջ հասկացութային համակարգը հարկ է բացահայտել
նույնորոշվելու ու կրկնորոշվելու իրենց ներքին պոտենցիայով ու իրագործման
հնարավորությամբ:
էական է նաև հարցադրել, թե ինչպե՞ս են «նշանակալ ի եղելությունները» ներ
կայանում որպես առարկայական (օբյեկտային) հիմնավորում պատմության համար:
Նշանակալ ի իրադարձությունների, գործերի հետ հարաբերակցվելով այդ ինչպիսի՞
գործով է առնչված դրանց պատմությունը, և ինչպիսի՞ն է նրա հարաբերակցության
ուղղվածությունը, դիտավորությունն ու կատարումը դրանց հետ, որ վերջիններս նրա
օբյեկտային հիմնադրությունն են ապահովում:
Կյանքի նախկին և երբեմն ներկայում դեռ շարունակական եղելումի իսկությու
նը հայտող իմաստներում ու իմաստությունում բովանդակյալ և, ըստ էության, մարդ
կային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի համար նշանակալ ի խորհուրդներին` ընթեր
ցող ու հասկացման ձգտող ժամանակակցին և սերունդներին հաղորդ դարձնելու հո
գածության նպատակային կազմակերպված ձևն իրականացվում է պատմողաբար:
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:
384
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Պատմագիտության բուն ասել իքը, նախ և առաջ, իրագործվում է հենց պատմողու
թյան միջոցով, որում և` իր բուն կատարումին է հասնում աշխարհի, մարդկային
ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի նշանակալի եղելումի իսկությունը
հայտող ստույգ իմաստի ու իմաստության խորհուրդի բացահայտմամբ: Եվ սա
պատմության կատարողականն է, որ և այդ գիտակարգի իմաստացման ու կատարե
լության հասանել միտող բովանդակության համար ունի հիմնարար դեր: Ի համե
մատ դրան` գեղարվեստական պատմության բուն ասել իքն իրագործվում ու ընթեր
ցող ին ներկայանում է սկզբունքորեն խորհրդանշանային կառուցվածք ունեցող
պատմողության կերպով: Գրականության և դրանում` գեղարվեստական հորինված
քի պատմողությունը ներկայանում է` աշխարհի, մարդկային ինքնության, կենսակեր
պի ու մշակույթի` որպես թե հնարավոր իմաստավորության ու այդկերպ` գեղար
վեստորեն ներկայացյալ «երկի աշխարհի» խորհրդաբանություն:
Ինքնության գոյության և այլոց հետ գոյակցության ու համատեղ կյանքի իմաս
տուն ու բարի կարգավորության կարիքների առնչությամբ նշանակալ ի եղելություն
ների իսկությունը հայտող իմաստն ու խորհուրդը, ընթերցող ժամանակակցի և սե
րունդների կողմից ի միտ առնելու և խորհրդածելու, իրենում իմաստության խորհուրդ
պահող տվյալ խորունկ իմաստի հասկացման ու նաև դրան առդեմ անհրաժեշտ ու
նախընտրել ի ինքնահասկացման համար արժանի ու նպաստավոր ուսման խնդիր
ներն իրենց այս կամ այն ծավալ ի, մոտեցումների ու ձևերի բազմաբովանդակությամբ
դառնում են հիմնադիր ու սահմանադիր պատմության, նրա առարկայի ու կա
տարումի համար: Դրանք այդպիսին են դառնում, նախ և առաջ, իմաստության ու
մարդ
կանց նկատ
մամբ «հոգևոր սի
րուց» բխող ու հե
նա
ցյալ` մարդ
կային ինք
նու
թյանն ու կյանքին «հոգեկեցույց ու կենարար» և այդկերպ` «իմաստուն բարեկարգու
թյան ներգիտակցյալ ու հանձնառյալ հոգածությունից» բացվող ու կազմակերպվող
«պատմատեսական ու պատմագործնական հետաքրքրությամբ» և ապա` պատմու
թյան դիտավորությամբ, կերպարանմամբ ու կատարումով, ըստ էության, մարդկային
կյանքի եղելության իմաստը պատմողությամբ «յանդիման կացուցանելով» ընթեր
ցող ի ու հասկացման ձգտող ի մտքի «ուշ»-ին ու կայանալով որպես իմաստության
ուսուցանություն:
Աշխարհի ողջ եղելումից, ըստ մարդկային կարողության` առ Աստված և
առ իմաստություն բացության` սիրո, հավատի, զգացմունքի ու մտքի զորու
թյան, նշանակալի տեսնվող և այդկերպ` մարդկային ինքնությանը որպես
պատմային ու պատմարժան ներկայացող կենսաշխարհի ու հենց կյանքի եղե
լումը` իր կայացման ժամանակահոս դինամիկայով հանդերձ, կոչված է իմա
ցյալ պատմության, կոչված է դառնալու պատմություն:
Պատմությունը կյանքի նախկին ու նաև պատմիչ անձի ներկայի անցուդարձի նշա
նակալ ի եղելություններին հենացյալ օբյեկտայնությամբ, այսինքն` այդ ամենին իր
առնչվածության այն մոդուսով, որ դրանք իր նկատմամբ և հենց իրենում ունի որպես
իր գոյականացման հենադրություն, էականորեն նշանակալի ամենայնի պատմո
ղության իր կոչմանը համապատասխան լինելությամբ` դիտավորությամբ, կերպա
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րանմամբ և կատարումով, ամենուր ու նաև Հայաստանում արմատավորվել է և գոյու
թյուն ունի օբյեկտիվ հիմնադրությամբ: Պատմությունն այդկերպ իսկ և հնարա
վորություն ունենք նաև ասել` նախընտրել ի պիտոյականությամբ` գոյություն ունենա
լով օբյեկտիվ հենադրությամբ և ուրեմն` ունենալով իր օբյեկտիվության պոտենցիան,
ունեցել է նաև իր օբյեկտիվության իրագործումը, այսինքն` իր օբյեկտիվության կա
տարումն է ունեցել գիտել իքում` ինքնության և կյանքի եղելության իսկության
հասկացվածության և դրա բացահայտմանը կոչված պատմումի մեջ, միով
բանիվ` պատմությունը գիտող ու այդկերպ հայտնող իմաստությունում, ինչը
տեսանել ի է Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության բովանդակու
թյունում և մենագրությունում մեկնորոշվող նրա պատմագիտական հայեցակարգում:
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» գոյությունը հաստատող իսկության բացորոշումը ներ
կայացնում է Պիհռոն իմաստակի չորս փաստարկներին իր պատասխաններում385:
Ահավասիկ, այդկերպ հարցադրումն ուղենշում է նաև հենց «պատմության ինչպե՞ս
գոյության» իսկության որոնումը: Սակայն, աստ հարկ է նաև ամրագրել, որ պատ
մության գոյության իսկությունը հնարավոր է հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշել
միայն հասկացման մեջ նախընտրելի լրումի ու կատարելության ձգտմամբ և
հասանումով` ըստ մարդկային կարողության: Ինչպե՞ս հասկանալ ասվածը:
«Պատմության ինչպե՞ս գոյության» հարցադրումն իրենում նկատի ունի ավել ին,
քան սոսկ «գոյություն ունի՞, արդյոք պատմությունը» հարցադրումը: «Պատմության
ինչպե՞ս գոյության» հարցադրումն իրենում պոտենցիա ունի պատմության գոյու
թյան իսկության հասկացման մեջ ուղղորդվել դեպի այդ իսկության լրումի կատարե
լություն, ըստ մարդկային կարողության: Ինչպե՞ս:
Պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունը հայտող իմաստի որոնման
խնդրակարգը, ըստ իս, անհրաժեշտ ու նախընտրել ի է դարձնում այս մենագրությու
նում անդրադառնալ ոչ միայն «գոյություն ունի՞, արդյոք, պատմությունը» առաջնային
հարցին, այլև նրա հետ մեկտեղ ու հաջորդական մյուս հարցին, որ «եթե այո, գոյու
թյուն ունի, ապա` ինչպե՞ս գոյություն ունի պատմությունը որպես այդպիսին» և,
ըստ իս, կարել ի է նույնիսկ հարցադրել, թե` «ինչպիսի՞ն է պատմության գոյության
յուրահատուկ, սեփական մոդուսը»: Այսկերպ հարցմանը նույնական ու համա
հունչ է և դրանով առաջադրված խնդրակարգին է հետամուտ նաև հարցի ձևակեր
պումը ըստ կանտյան այն հարցադրման, ըստ որի` եթե գոյություն ունի, ապա` «ինչ
պե՞ս է հնարավոր պատմությունը (պատմության գոյությունը) որպես գիտու
թյուն»: Ըստ իս, հարցադրության այդ բանաձևը, գոյութենական ու նպատակա
բանական իսկության` մարդկային կարողությանը հասանել ի առավել լրիվությանը
Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփա
յականք,
աշխ. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 31-37:
385
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հետամուտ բացորոշությամբ, կարել ի է ճշգրտելով լրացնել և առաջադրել հետևյալ
կերպ` «ինչպե՞ս է սկզբունքորեն հնարավոր, անհրաժեշտ ու նաև նախընտրե
լիորեն պիտոյական պատմության գոյությունը որպես այդպիսին»: Նկատենք նաև,
որ պատմության «ինչպես» գոյության քննությունն իրենում ներառում է «ինչի՞
համար, ի՞նչ նպատակով ու իմաստավորվածությամբ գոյություն ունի պատմությունը»
խնդրաշարը:
6. Պատմության բնությունը տարբեր է աշխարհի ու կյանքի բնությունից: Պատմու
թյան գոյության մոդուսը սկզբունքորեն տարբեր է աշխարհի ու կյանքի գոյության մո
դուսից: Ո՞րն է պատմության գոյության առանձնահատկությունը` ի տարբերություն իր
ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող` աշխարհի ու կյանքի իրադարձություննե
րի ու գործերի:
Պատմումի և պատմության կամ պատմագիտության ուսումնասիրության «առար
կան», ինչը միջին դարերի սուրբ հայրերի քրիստոնեական իմաստասիրության աշ
խատություններում ասվում է` (պատմության) «ենթակա»386` որպես այդպիսին նկատի
ունենալով պատմության ուսումնասիրության և-կամ գործառնության ենթակա տի
րույթը, այս աշխարհի և դրանում` մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույ
թի գոյությունն է` ընդհուպ մինչև պատմիչ անձի ներկա ժամանակը, ընդսմին,
ոչ թե համայնն իրենում բովանդակող ամբողջը, այլ` այդ ամենայնում նշանա
կալի եղելումը:
Ի՞նչ բնույթի է պատմության ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող մարդ
կային իրողությունների գոյությունը: Այլ կերպ ասած` ինչպիսի՞ն է գոյության այն կեր
պը (մոդուսը), որ և հատուկ է պատմության առարկա` մարդկային իրողություններին:
Այն, ինչը նկատի ունենք և-կամ հասկանում ենք «գոյություն» (бытие) կատեգորիայով
ու «գոյությունը որպես այդպիսին» բանաձևով նշելով, իրենում բովանդակում է ամե
նայն գոյ(ողն)երի (сущее) գոյության` իրենց կոնկրետության մեջ բազմայլ կերպերի
ամենաընդհանուր` զուտ ու միմիայն «գոյություն ունենալու» հատկությունը, առանց
գոյերի գոյության առանձնահատուկ ու տարբերակվող կերպերի այլևայլ զանազանու
թյունների զատորոշման: Եվ հարկ է ամրագրել, որ ի տարբերություն Աստծո և աստ
վածային իրողությունների գոյության կերպերի, այլ է մարդկային իրողություն
ների` բնաշխարհի, մարդկային ինքնության ու կյանքի, գոյության կերպը:
Ինչպես և մենագրության առաջին գլխում արդեն ասվեց, ըստ Մ. Հայդեգերի բնորոշման,
մարդ ու գոյությունն աշխարհում «հասկացող» ներկայություն է (Dasein), որ և ամենայն աշ
խարհն իր նկատմամբ «ներկայավորում է» իրեն ներհատուկ «հասկացող» գոյության մոդ ու
սով387: Սակայն, ի տարբերություն Մ. Հայդեգերի տեսակետի, ըստ իս, էականորեն նշանակալ ի
է ամրագրել, որ մարդկային հասկացող կեցողությանը գոյի ներկայությունը կարող է լինել ոչ
միմիայն ֆիզ իկական բնության առանձնահատկությամբ, այսինքն` ոչ սոսկ ֆիզ իկական կեր
Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Վերլուծութիւն «Ներածութեանն» Պորփիւրի – Երկասիրութիւնք փիլիսոփա
յականք, Եր., 1980, էջ 46:
386
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Տե՛ս Хайдеггер М., Бытие и Время, Изд. «AD Marginem», М., 1997, էջ 12-14:
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պավորմամբ, մարմնականորեն թանձրացական եղելականության եղանակով, այլ` կարող է լի
նել հոգևոր կամ ոգեղեն բնության գոյության առանձնահատկությամբ: Մարդկային հասկացող
գոյակերպին որևէ գոյի ներկայությունը կարող է լինել էությամբ աննյութական, անմարմնավոր,
իմաստային կամ նշանակութենական կերպի մեջ, և դա կարող է լինել զուտ իմաստային որևի
ցե միավոր և-կամ հենց ոգեղեն բնություն ունեցող գոյ` միտք, իդեա, տեսություն, գիտություն…
և-կամ հոգի, հրեշտակ, Աստված: Ըստ իս, հենց սա է էական ու սկզբունքային այն ճշգրտումը,
որն անհրաժեշտ ու նախընտրել ի իր պիտոյականությամբ և ամենայն իր հետևողականությամբ
հարկ է բացորոշել գոյի գոյության անթաքչությունն ու բուն իսկությունը մարդկային
հասկացող կեցողությանն իր ներկայության մեջ հայտող իմաստի որոնման, հարցադ րու
թյան ու բացահայտման բովանդակ խնդրակարգում, ինչը Մ. Հայդեգերի կողմից սկզբունքորեն
առաջադրվելով հանդերձ, այնուամենայնիվ, այդկերպ ճշգրտվածությամբ չի իրագործվում նրա
հետազոտություններում: Հայդեգերն իր աշխատություններում հետազոտում և բացահայտել է
կամենում հետևյալ հարցը, թե` ինչպե՞ս է հնարավորվում գոյի (сущее – գոյող ի, կամ գոյավո
րի) գոյությունը որպես մարդկային հասկացող գոյությանը ներկայություն, և-կամ մեկ այլ ձևա
կերպմամբ` ինչպիսի՞ն է մարդկային հասկացող կեցողությանը (Dasein) որևէ գոյի գոյության
որպես ներկայություն կերպագործվելու սկզբունքային կառուցվածքը: Բազմաթիվ իմաստասեր
ների, այդ թվում` Արիստոտել ի, Դավ իթ Անհաղթի, Կանտի,… և ժամանակակից մտածողներից
նաև Մ. Հայդեգերի` զանազանակերպ արտահայտված տեսակետից ուսյալ և համախոհ, հեր
մենևտիկայի պատմության, տեսության և կիրառության վերաբերյալ իմ մյուս աշխատություն
ներում արդեն ասվել է և սույն մենագրությամբ ներկայացվող հետազոտական հայեցակարգում
ևս անհրաժեշտ է ամրագրել, որ գոյի գոյությունը քննելիս` հարկ է ի մտի ունենալ, որ գոյի
որպիսության բոլորատեսակ հատկություններին և որպես այդպիսին բացահայտում
ներին սկզբունքորեն կանխադրյալ է գոյություն ունենալու հատկությունը և գոյության
իմաստի հասկացումը: Սակայն դրա հետ մեկտեղ նաև համաձայն չենք Հայդեգերի այն տե
սակետին և-կամ տեսակետի մեկնաբանությանը, թե գոյության իմաստը հարկ է քննության
առնել և հասկացմամբ բացահայտել մինչ գոյավորի վերաբերյալ որևիցե հարցադ րում անել ը
և քննություն անցկացնել ը: «Գոյության» իմաստը լիարժեք հարցադ րել, որոնումն իրագործել
ու պատասխանը բացահայտել` հնարավոր է միայն «գոյի» հետ միասնական հարցադ րության
պարագայում և ուրեմն` հարցադրելով «գոյի գոյությունը»: Մեր տեսակետն այն է, որ սկզբուն
քորեն անհարկի է և նույնիսկ անհնար գոյի գոյության որևիցե բացահայտում` գոյի
ուրույն սեռի բնության առանձնահատկությունից տարանջատ ու անկախ և ուրեմն` սե
ռի ուրույն որպիսությունն անտեսող ու այդ բնույթի բացահայտումների նկատմամբ
նախնական:
Օրինակ, մարդ ու, որպես ուրույն սեռ, բնության, այսինքն` որպես այդպիսին (մարդ) գոյու
թյան կերպն ու պոտենցիան տարբեր է և՛ անօրգանական ու անշունչ իրերի, և՛ բուսականի, և՛
շնչառությամբ ու նաև հատուկ զգայարանների միջոցով զգայելու, այլ ը ամբողջականորեն ըն
կալելու ընդ ունակությամբ օժտված ոչ-բանական կենդանականի գոյության կերպից ու պո
տենցիայից: Իհարկե, մարդ ու գոյության մոդ ուսին նույնպես հատուկ է բուսականի գոյության
առանձնահատկությունները` սնվել ու աճել: Դրա հետ մեկտեղ մարդկային բնության գոյությա
նը հատուկ է կենդանիների գոյության առանձնահատկությունները` շնչառությունը և առանձին
զգայարաններով օժտված զգայունակությամբ` իրերի վերաբերյալ մասնավոր զգայությունների
ու նաև ամբողջական ընկալում ունենալ ը: Սակայն, այդ բոլորը դեռ միայն իրենց համանմանու
թյան մեջ են որպես թե կարգված տեսանել տալիս մարդկային բնության գոյությունը և որպես
այդպիսին ու այլ գոյերի (անօրգանական, բուսական ու կենդանական) հետ իբրև թե նույնա
հավասար` աշխարհում նրա գոյությունը բացահայտում են լոկ մասնակցաբար պատկանե
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Գլուխ 3. Պատմության իդեայի կերպարանումն ու կատարումը ...

լություն (Մ. Հայդեգեր, Հ.-Գ. Գադամեր): Դրանք աշխարհի անօրգանական, բուսական և ոչբանական կենդանական կյանքի համընդգրկումի մեջ նույնա- և նմանա-կերպում են, այլ ոչ թե
առանձնահատկում են մարդկային բանական բնության գոյությունը:
Մարդու գոյությունը բանական է` Աստծո պատկերով ու նմանությամբ և կենդանական
սեռի ոչ-բանական տեսակի համեմատությամբ` ավել ի պատվավոր: Մարդ ու բնությունը կամ թե`
մարդկային սեռի գոյությունը առանձնահատուկ է և այլ գոյերն իր նկատմամբ ներկայավորվող
գոյության, այսինքն` ահա՛-կեցության և իր յուրով ի կենսաշխարհի բացահայտման առումով`
կենդանականի անբան տեսակից տարբեր: Այլ կերպ ու յուրով ի է կենդանին իր շփման ոլորտն
ընդգրկված որևիցե իրն ու աշխարհը, որպես ահա՛-, այժմ- ու աստ-, նաև հայտնի- ու հիշելիկեցություն և հենց ներկայություն, առանձնացնում անհայտ շրջակա այլաշխարհից, որն իր
շփման, իր կենսագործության շրջանակի մեջ ընդգրկվածությունից` «ահա՛ ու ներկա»-ից, դուրս
ու արտաքո, շրջապատող ու օտար է: Մարդ ու գոյությունը, բուսականի ու կենդանականի զորու
թյուններն իրենում յուրով ի ու առավել նվազ ունենալով, որպես ուրույն սեռ, իր բնության ինք
նությանը համապատասխան` բանական է և ինչպես նշում են և՛ Վ. Դիլթայը, և՛ Մ. Հայդեգերը,
և՛ Հ.-Գ. Գադամերը, և՛ Պ. Ռիկյորը` հասկացող: Ի տարբերություն գոյության բոլոր այդ կերպե
րի, մարդկային գոյությունը, որպես իսկ բանական ու «հասկացող», զգայունակ, զգացմունքային
ու մտա
վոր, իր հոգևոր, մտա
վոր և մարմ
նա
վոր կե
ցո
ղու
թյանն առ
դեմ շփ
ման ոլոր
տում նե
րընդգրկվող իրերը կամ աշխարհը յուրով ի «ահա՛-կեցություն» կամ «ներկայություն» (Մ. Հայ
դեգեր), «կենսաշխարհ» (Է. Հուսեռլ), «սեփական աշխարհ» (Հ.-Գ. Գադամեր) առանձնացնելով,
դրանց գոյությունը իսկության մեջ կայացնող է, որ և կնշանակի` իրերի գոյությունը այդ որ
պիսությամբ գոյավորության, ասել է թե` ըստ ինքյան գոյավորության մեջ բացահայտող է: Ինչ
պես տեսնում ենք, գոյության իմաստի բացահայտումը` գոյող ի (գոյավորի) սեռային բնության
որպիսությունից տարանջատ, անկախ ու նախնական, կարող է տանել շեղման և, օրինակ, այս
րաշխարհում մարդ ու, ըստ բանական հոգու բնության, հոգևոր կեցողության հնարավորությունը
ստորաբերել ու հանգեցնել մարմնականին և մարդկային հոգե-մարմնավոր գոյությունը նմանա
կերպել և նույնիսկ նույնակերպել աշխարհի մեջ մահկանացու-ժամանակավոր-անցավոր մարմ
նական գոյությանը, ինչը որպես թերություն կարել ի է նկատել Մ. Հայդեգերի հայեցակարգում:
Այսպիսով, պատմության հարցադ րումը երկու իր բաղադ րատարրերի նկատմամբ բանաձև
մամբ` որպես հարցում «պատմություն» գոյավորի որպիսության վերաբերյալ` «ի՞նչ է» ու «ինչ
պիսի՞ ինչ է պատմությունը» և որպես հարցում «պատմության» գոյության վերաբերյալ` «ինչ
պե՞ս գոյություն ունի պատմությունը», որում և նկատի է առնվում անհրաժեշտ ու նաև նախընտ
րել իորեն պիտոյական հարցում նրա գոյության այն սկզբունքային մոդ ուսի բացահայտման վե
րաբերյալ, որում ըստ ինքյան (կամ` որպես այդպիսին) կայացել ու կայանալ ի է դառնում պատ
մությունը, ահավասիկ այդ երկու հարցատարրերը` իրարից ոչ տարանջատ ու ոչ անկախ և մեկը
մյուսի նկատմամբ որպես նախնական` ճշմարտությամբ ոչ էլ հնարավոր, այլ` ընդհակառակը,
մեկը մյուսին ներքուստ անհրաժեշտաբար պահանջող իրենց բնույթով` ներքուստ կարգավոր
ու ամբողջացող միություն են կազմում:
Հայդեգերյան մոտեցմամբ` պատմությունը հարցադ րել ի է մարդկային հասկացող գոյու
թյանն իր ներկայության մեջ, և հասկացումը հետամուտ է «պատմության գոյության իմաստի»
բացահայտմանը: Պատմագիտության և պատմության իմաստասիրության համար հայդեգե
րյան մոտեցումն ու հայեցակարգը, դրանցում ընձեռնվող ու դրանցով բացվող տեսադաշտը,
ըստ իս, կարել ի է նկատել որպես դրականորեն նշանակալ ի ու էական: Դրականորեն էական է
այն, որ ըստ այդմ հայեցող մտքի տեսանության, գոյի և կոնկրետորեն` հենց պատմության գո
յության իմաստի հարցադ րումը իրագործվելով որպես պատմության գոյության անթաքչու
թյան բացահայտում, թյուրհասկացման տանող հնարավոր թյուր կամ շեղ մտային ուղիները
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կասեցնող ճշգրտման պարագայում, որպես որոնումի ու հասկացող բացահայտության անհրա
ժեշտ ու նաև արժանի խնդիր կարող է տեսանել տալ պատմության իսկությունը: Սակայն,
երբ Հայդեգերի հայեցակարգում որպես բացորոշ հարցման ենթակա դիտվում ու որպես խնդիր
է սահմանվում «գոյավորի գոյության»` մարդկային հասկացող կեցողությանը ներկայություն
դառնալն իր սկզբունքային հնարավորության մեջ, այդ հնարավորությունը չի հետազոտվում ու
բացահայտվում գոյի` իր բնությանը համապատասխան գոյության կերպի, մարդ ուն ներկայա
վորվելու ադեկվատ եղանակի և գոյի որակական որպիսության, ըստ մարդկային կարողության
չափի, բացահայտման պոտենցիայով ու իսկությամբ: Ամենայն գոյի գոյության և մարդկային
հասկացմանը ներկայանալու կերպը քննության չի առնվում գոյի բնությանը համապատասխան
մարմնական-նյութական և ոգեղեն-աննյութական` միմյանցից զանազանվող առանձնահատ
կություններին համապատասխան և, մասնավորապես, ոգեղենի գոյությունը բացորոշվում է
մարմնականի ներկայության կերպի մեջ:
Կարել ի է նկատել, որ մարդկային հասկացող գոյությանը ներկայավորվելու եղանակի հար
ցում ևս Հայդեգերի հայեցակարգում նկատել ի են կնճռոտ ու չհաղթահարված խնդիներ: Նա
Հուսեռլ ից ժառանգում է ֆենոմենոլոգիական հետազոտություններին բնորոշ խստությունն ու
ճշգրտության միտումը: Ճանաչողությունից առաջ ու կանխադ րյալ` ամենայն իրերի գոյության
վերաբերյալ Արիստոտել ի միտքը շարունակելով, ապա և` ֆենոմենի` իր բնութով իդեական, հու
սեռլ յան ըմբռնումը վերաիմաստավորելով գոյութենական ֆենոմենի (բներևույթի, ինքներևույ
թի), Հայդեգերը մարդկային հասկացող իմացականության մեջ իրերի կամ ֆենոմենների ներ
կայությանը, որպես առաջնային, կանխադ րում է դրանց գոյություն ունենալ ը: Այդպիսով, գոյու
թենական հենադ րությամբ քննելով ֆենոմենները, դրանց հասկացումը, ըստ ֆենոմենոլոգիա
կան հետազոտությունների ճշգրտության, չբխեցնելով ու չհանգեցնելով զգայական-նատուրա
լիստական ու զգացական-հոգեբանական աղբյուրների ու կերպերի, բացահայտում է որպես
իմաստի, այսինքն` իսկությամբ ոգեղենի կամ իդեականի, զուտ բանական (ոչ-զգայական և
ոչ-զգացական) ընկալում: Մինչ այս պահը նրա դատողությունները ճշմարիտ են և ուսանել ի, սա
կայն, զուտ ոգեղեն բնություն ունեցող գոյավորները նրա հետազոտություններում ոչ միշտ են
ստուգությամբ քննության առնվում իրենց բնությանն ադեկվատության և մարդկային կա
րողությանը հասանելիության չափի հետ կորրեկցիայով մարդկային կեցողությանն ու
հասկացմանը ներկայավորվելու եղանակին հարազատ: Եվ այնուամենայնիվ, Մ. Հայդե
գերի հարցադ րությունը էականորեն նշանակալ ի է փիլ իսոփայական մտքի բուն խնդրակարգը
և որոնումների ու հարցադ րությունների հետևողականությունը ճշգրտելու առումով: Ըստ իս,
սակայն, էական է աստ ամրագրել, որ փիլ իսոփայության բուն խնդրակարգն է` ոչ թե միմիայն
առանձնաբար հարցադ րել «գոյությունը» կամ «գոյը» որպես այդպիսին, այլ` մեկ-միաս
նություն նկատի ունենալով` սկզբունքորեն հարցադ րել «գոյի գոյությունը որպես այդպի
սին»:
Հայդեգերի հետազոտություններն ու եզ րակացությունները մտորելու համար նշանակալ ի
հորիզոններ ընձեռելով, այսպիսով, երբեմն նաև ոչ-ստուգություն են բացահայտում այն հարցի
տեսանկյունից, թե որպես ու որչափ է հնարավոր ու որպես իսկություն բացահայտել ի մարդ ու
«հասկացող» կեցողությանը («հասկացող» կարողությամբ «աշխարհում-ներկայող ու այլ ը իր
նկատմամբ ներկայավորող» մարդկային կեցողությանը) որևիցե գոյի ներկայություն դառնալ ը:
Գոյի, սոցիալական որևէ իրողության կամ ֆենոմենի (ինքներևույթի, բներևույթի) և մեր դեպ
քում` հենց պատմության ներկայության հնարավորությունը և կառուցվածքը հարկ է նկատի
ունենալ ու բացահայտել ի տեսնել մարդկային կեցողությանն ի ներկայություն` այդ ամե
նի ներմուտ լինելու և ուրեմն` մարդկային հասկացող իմացականությանը հասանելի ու
հասկանալի դառնալու հնարավոր ու ադեկվատ կերպի, եղանակի ու չափի մեջ:
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Հոգևորի և նյութեղենի (կամ մարմնեղենի) բնությունների գոյության մոդուսները
զանազան են: Նյութեղենի և մարմնեղենի բնության գոյության կարգը սահմանյալ է որ
պես ժամանակի մեջ գոյություն: Այս աշխարհը, որում և` այս կյանքը, սկզբուն
քորեն գոյություն ունեն և դրանց բաղկացուցիչ իրադարձություններն ու մարդ
կային գործերը հենց գոյություն են ունեցել ժամանակի մեջ և հենց տվյալ ներ
կայում: Գոյավորության կամ գոյողության (суще-ствование) այս սեռի` հասկացման
արժանի էական առանձնահատկություն է այն, որ այս աշխարհը և նրանում մարդ
կային կյանքը տեղի է ունենում որպես լինող ու անցնող իրադարձություն:
7. Պատմության ուսումնասիրության առարկա ներկայացող աշխարհի, որում և`
կյանքի, իրադարձությունների ու գործերի պարագայում ի՞նչ ասել է` «տեղի է ունե
նում»: «Տեղ ի ունենալ ը» այս աշխարհի և նրանում մարդկային կյանքի գոյության
կերպն է: Այս աշխարհը և նրանում մարդկային այս կյանքը գոյություն է «ձեռք բե
րում»` տեղի ունենալով: Եվ ասել, թե` ինչ-որ մի «իր և-կամ գործ» տեղ ի է ունենում,
կնշանակի` ասել, որ այդ «իրը և-կամ գործը» այստեղ ու հիմա ներկայություն է ստա
նում և ամենայնն իրենում համընդգրկող ու որպես այդպիսին հաստող գոյության մեջ
իր սեփական ուրույն տեղն է «ձեռք բերում»: Գոյի գոյությունը կայանում է նրա` «ինչ»
գոյ և «ինչպես» գոյության հիմնային միասնությամբ: Եվ նկատենք, որ որևէ գոյի գո
յության անիսկությանը կամ այլ կերպ ասած` գոյի անիսկական գոյությանն ենք առնչ
վում, երբ կայացած ենք տեսնում որևէ գոյի որպիսության («ի՞նչ է կոնկրետորեն այն
գոյը, որ գոյություն ունի») և գոյության կերպի («ինչպես է գոյությունը այդ կոնկրետ
գոյի») միջև անհամապատասխանություն, որից թեև սկզբունքորեն զերծ է շրջակա
անշունչ, բուսական ու կենդանական աշխարհը` ինքնին իր գոյությունում, այնուամե
նայնիվ ու ցավոք, շատ հաճախ է այն պատահում ու անընդմեջ իրագործվում մարդ
կանց կյանքի գործերում ու նաև մարդկային գործունեության մասնակցականությունն
իրենում ունեցող կամ ներգործությունն իրենում կրող անշունչ, բուսական ու նաև կեն
դանական բնությունների աշխարհի իրադարձություններում:
Ամենայն իրողություն իրեն որպես այդպիսին հաստում է իր` «ինչ գոյ» որ
պիսության զորության (պոտենցիայի) ու դրան համապատասխան կամ անհա
մապատասխան իրագործվածության (actualité) և հենց դրանց «ինչպես գոյու
թյան» կերպի միասնությամբ: Եվ երբ ասվում է, թե որևէ «ինչ» «տեղ ի է ունենում»,
նկատի է առնվում տվյալ գոյի գոյությունում` գոյի և իր գոյության հենց այդ միաս
նության որևէ կերպ ու որևէ չափ ներ-կայացումը, որ և կնշանակի` իրեն ադեկվատ
«տեղ»-ա-գտնությունը ամենայնն իրենում ընդգրկող ու ըստ յուրյանց առանձնահա
տուկ որպիսության կայացնող գոյությունում: Ամենայն գոյ որպես այդպիսին կայա
նում է` իրեն իր իսկ «տեղով» և-կամ «տեղում» հաստելով և այսու` իրեն իր ուրույն
«տեղով» որպես արդեն եղելական փաստելով: Ահավասիկ, «տեղ ի ունենալու» այդ
կերպ իմանալ ի բացորոշությամբ` այս աշխարհը, որում և` մարդկային այս կյանքը,
ինչպես և արդեն ասվեց, գոյություն է ունեցել և ունի որպես լինող ու անցնող հա
մահյուս իրադարձություն:
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8. Գոյավոր է ու իրեն հատուկ մոդուսով գոյություն ունի ոչ միայն պատմության
ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող մարդկային իրողություններն իրենում բո
վանդակող աշխարհը և-կամ կյանքը, այլև հենց ինքը` պատմությունը և, առհասարակ,
ամենայն գիտություն: Ուստի էական է նաև հարցադրել, թե ինչպիսի՞ն է պատմու
թյան գոյության մոդուսը:
Յուրաքանչ յուր մարդ հարց է տալիս ամենայն գոյի` աստվածային ու մարդկային
իրողությունների, վերաբերյալ և ամենայն հնարավոր հարցավորմամբ` բացահայ
տում ու կյանքի է կոչում իմաստ: Մարդը բովանդակ աշխարհի, իր ինքնության, իրե
նով և-կամ իրենում ապրվող կյանքի ու նաև այլոց` նախնյաց ու ժամանակակիցների
ինքնության ու կյանքի, համայն մշակույթի եղելություններ հարցավորելով` «ի՞նչ է»,
«ինչպիսի՞ ինչ է», «ինչպե՞ս գոյություն ունի», «ինչո՞ւ հենց այդ է և հենց այդպիսին է»,
«ինչի՞ համար է», ըստ էության, ի հայտ է բերում ու կյանքի կոչում և այդկերպ իսկ`
կենագործում իմաստ ու հենց մշակույթ, որում և` ամենայն գիտելիք ու գիտու
թյուն և, անշուշտ, նաև պատմություն: Ըստ սուրբ հայրերի քրիստոնեական իմաս
տասիրության, մարդը աշխարհում հարցանում, որոնում ու գտանում է իմաստը և
իմաստությունը, ինչը ըստ իր աննյութական բնության ու նաև ի բնե աշխարհինը չէ,
թեև ներդրված ու ներկա է նրանում և աշխարհն իսկ` իմաստության ու իմաստի կեր
պառությամբ է եղելականացել:
Կարել ի է նկատել ու ամրագրել, որ ի տարբերություն այլ կենդանիների, մարդուն
չի բավարարում կյանքը` սոսկական իր լինելության մեջ: Մարդուն չի բավարարում,
ամենայն իր մասամբ, «աշխարհ» համայնապատում իրադարձությունը` նյութեղեն իր
բնությամբ և ժամանակայնորեն հարահոս ու անցող իկ իր գոյությամբ: Մարդուն չի
բավարարում «աշխարհի» սեփական, զուտ աշխարհային բնությանն ու «անցք»-ային,
որ կնշանակի նաև` անցող իկ, գոյությանն իր մասնակացաբար այն պատկանելությու
նը, որով կիրագործվեր աշխարհի դեռ միայն ըստ ինքյան գոյությունը: Ինչո՞ւ: Մարդ
կային անձին, մարմնում բնակյալ նրա աննյութական ու անմահ բանական հոգուն չի
բավարարում և սկզբունքորեն իսկ չի կարող բավարարել նյութեղեն, լինող ու անց
նող բնություն ունեցող այս աշխարհն ու կյանքը: Մարդկային ինքնությունը, ըստ իր
բանական հոգու բնության, կարիք ունի հոգևոր կեցողության, և աշխարհն ու կյան
քը չի կարող նրան բավարարել սոսկ իր անցող իկ լինելության մեջ: Մարդկային բա
նական ու աննյութական հոգին «այս աշխարհ», որում և` «այս կյանք», նյութե
ղեն իրադարձությունը փոխակերպում կամ ավելի ճշգրիտ` վերակերպում է իր
աննյութական բնությանը համապատասխան, վերածում է զուտ աննյութեղեն
իմաստի և այդկերպ միայն ընկալում այն: Իր բանականության ու հենց մտածելու
կարողությամբ կամ զորությամբ մարդկային հոգին աշխարհի ու կյանքի եղելությու
նը վերակերպում է իմաստի և միմիայն իմաստային-աննյութական գոյության կար
գում ու իմաստային կերպավորությամբ դրանք իրենում ընկալում: Այսկերպ` մար
դը ստեղծում է «իմաստի աշխարհ» և հենց մշակույթ` նյութի ոգեղենություն
և-կամ ոգեղենի նյութեղեն կերպավորություն:
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Մարդը ստեղծում է իմաստային աշխարհ` հենց իմաստով միջնորդավո
րելով իր հարաբերությունն աշխարհին: Քանզ ի, ինչպես և կարել ի է հասկանալ
սուրբ հայրերի քրիստոնեական իմաստասիրությունից, այս աշխարհում ու այս կյան
քում մարդկային բանական հոգու կամով ի ընտրությամբ` նյութեղեն ու մարմնեղեն
բնության հետ անմիջականորեն կապվելու դեպքում` հիվանդանում է հոգին և
ձեռք բերում մոլություններ388: Աննյութական ու անմահ հոգին այս աշխարհն ու այս
կյանքը վերակերպում է իր բնությանը համապատասխան գոյավորության` իմաստի,
այսինքն` նույնպես աննյութական ու ժամանակի «գերությունից» ազատ գոյակեր
պության:
Մարդկային բանական հոգու գոյությունը որպես այդպիսին է, այսինքն` կարող է
կայանալ, մնալ ու կատարելագործվել որպես այդպիսին, ամենուրեք ու ամեներբ իր
կեցողության ներկայում իր գոյության իսկությունը հաստելով միմիայն իր բնության
կոչմանը համապատասխան: Մարդկային հոգին իր բնությանը հարազատ գոյու
թյան կարգում, այլ ոչ` ստորանկյալ ու մոլություններով ախտացյալ ու հիվան
դացյալ կեցողությամբ, աշխարհն ու կյանքն ընկալում է միայն որպես իմաստ
և դրանում` խորհրդածում իմաստություն:
Ահավասիկ, ամենայն գիտությունները, որոնցում և` պատմությունը, գոյանում ու
կատարելագործվում են հենց այդ սկզբունքային կառուցվածքով: Եվ ըստ Մովսես Խո
րենացու պատմագիտական հայեցակարգի, պատմությունը որպես այդպիսին գոյու
թյուն ունի ոչ աշխարհի ու կյանքի իմաստա-նյութեղեն, այլ` զուտ իմաստային կերպա
վորությամբ, գոյություն ունի որպես իմաստ, որ և պատմական ավանդությունում կամ
պատմական բանախոսությունում (discourse) իր ներկայության մոդուսում սկզբուն
քորեն ենթակա լինելով անհետացման` անհրաժեշտորեն կարիք ունի պատմագրու
թյան, ինչի նշավակել ի պակասը հայոց կյանքում և դրվատել ի առավելությունը հունա
կան մշակույթում Պատմահայրը բազմիցս նշում է իր երկի սկզբում389: Նրա պատմա
հայեցակարգում պատմությունը աշխարհի, որում և` մարդկային ինքնության,
կյանքի ու մշակույթի, նշանակալի եղելումի` պատճառով հանդերձ, իսկու
թյունը հայտող նշանակությունների և-կամ իմաստների բացահայտություն ու
միահյուսություն է:
9. Արդեն ասվեց, որ ինչպես հին հույները (Հերոդոտոս և Թուկիդիդես), այնպես
էլ` Մովսես Խորենացին պատմության իր աշխատությունն ըմբռնում է որպես հետա
զոտություն: Նրա պատմությունը, որպես իսկ հետազոտություն, քննողա
բար հասկանում ու մեկնողաբար բացորոշում է նախկին ու որոշ չափով նաև
իրեն ժամանակակից կյանքի նշանակալի եղելումի իսկությունը, նշանակալի`
մարդկային ու ազգային ինքնության ու կենսակերպի առաքինի կարգավորու
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., Ինքնություն և սեփակա
նություն – Ինքնություն, հ. 1, Եր., 1995, էջ 40-45:
388

389

Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 5-12:
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թյան ու այսկերպ` հենց բարեկարգության առումով: Իսկություն որոնող ու բա
ցահայտող այդ խնդրակարգի նկատմամբ նրա պատմությունը կայանում է որպես գի
տություն, ըստ էության, իրագործվելով «իսկություն բացահայտող» իր կոչմանը հա
մապատասխան մեթոդաբանությամբ:
Անցյալ ից սերունդներին են ավանդվել պատմողականության պոտենցիա ունեցող
մշակութային հետքեր և-կամ իրագործում ունեցող գրություններ, որ և հետազոտող ին
ներկայանում են որպես պատմական աղբյուրներ: Պատմվող ավանդության առնչու
թյամբ կարել ի է ամրագրել, որ պատմություններն իրենց դրվագապատումներում և
նույնիսկ ողջ բովանդակությունում կոնկրետորեն գործ են ունենում իրական կյանքամբողջի համեմատ միշտ լոկալ ու մասնավոր անցուդարձի հետ և նույնիսկ այս պա
րագայում` պատմում այդչափ մասնավոր անցուդարձի իրական բովում հենց միայն
էականորեն նշանակալ ի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստը: Այսպիսով, կարել ի
է արձանագրել, որ յուրաքանչ յուր պատմության ու նաև Մովսես Խորենացու հայոց
պատմության` առ գիտություն կոչված գոյությունը կայանում է պատմողականու
թյան պոտենցիա և-կամ ուղղակիորեն իրագործում ունեցող զանազան աղբյուրներով
սերունդներին փոխանցվող բանավոր կամ գրավոր պատմական ավանդությամբ`
անցյալ ի համընդգրկուն կյանքի բով ից արդեն իսկ չափավորությամբ հաղորդվող
անցուդարձի շրջանակից` պատմիչ ու պատմաբան անձի և հենց Պատմահոր կողմից
նորով ի մի չափավորություն ևս ներմուծող ընտրությամբ որպես էականորեն նշա
նակալի առանձնացված եղելումի իսկության քննողաբար հասկացմամբ ու մեկ
նորոշմամբ: Հասկացյալ այդ բովանդակությունը արդեն նաև նորով ի իմանալ իու
թյան հնարավորությամբ է ժամանակակիցներին ու սերունդներին փոխանցում իսկու
թյունը: Մովսես Խորենացին գրում է պատմություն` հայոց կյանքի նշանակալ ի եղելու
մի իսկությունը հայտող իմաստը, որում և` իմաստության խորհուրդը, գրով հաստա
տյալ` ընթերցասեր ժամանակակիցներին ու սերունդներին` ի ներկայություն հնարա
վորելով: Ըստ նրա, պատմությունը և, մասնավորաբար, հայոց պատմությունը
սկզբունքորեն որպես այդպիսին` աշխարհի, որում և մասնակից` մարդկային
ու հենց հայոց ինքնության ու կյանքի, եղելումի հետազոտություն և իսկությու
նը հայտող իմաստների` ի խոս և-կամ ի գիր միահյուսությունն է` քննողաբար
հասկացված ու մեկնողաբար բացորոշված իմաստության խորհուրդները ըն
թերցասեր և իմաստության ուսումնասեր սերունդների հասկացման սիրուն ու
կյանքին` առ ի ներկայություն հնարավորող իր հիմնարար դիտավորությամբ,
կերպարանմամբ ու կատարումով:
Պատմական ավանդության նկատմամբ, արդարև, հարկ է որպես «իսկություն
որոնող» բնորոշել ու հենց իրագործել ոչ սոսկ հասկացումը, այլ` քննողական հաս
կացումը, քանզ ի որքան էլ որ պատմական ավանդությունն ինքնին սկզբունքորեն
հարկի է մեկնորոշել իսկությանը նպատակամետ կոչմամբ, այնուամենայնիվ, մեծա
քանակ իր արտահայտություններում իսկության հնարավոր ներկայությունը նրա
նում խռնահյուս մեկտեղված է` նույնպես հնարավոր մարդկային ինքնակամ ու կա
մայածին, չափազանցված ու առասպելական և հենց պատրանքային անիսկությա
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նը: «Զհաւաստին որչափ կարացեալ ի բազմացն ընտրեալ բանից` կարգեցաք»390, –
գրում է նա: Եվ նույն այս առնչությամբ Պատմահայրը մեկ այլ էջում բացորոշ հայտ
նում է. «Յարմարեալ զամենայն կարգեցից քեզ ի գիրսս յայսոսիկ… ոչ ինչ կամաց
մտածական և ոչ ինչ անպատշաճ ի սմա յօրինելով բան, այլ որ ինչ ի գրոց իսկ.
ըստ նմանեացն ապա և որ ինչ ի բանից արանց իմաստնոց և յայսոսիկ քաջախոհաց.
յորոց մեք արդարապէս ջանացաք հաւաքել զհնագրութիւնս391»: Պատմահայրն իրեն
առձեռն ու նաև որոնումներով մատչել ի դարձած աղբյուրներից` Մար Աբաս Կատի
նայի, Կեփաղ իոնի, Աբյուդենոսի, Բերոսոսի, Հովսեպոս Փլավ իոսի, իհարկե նաև հին
հույների ու այլոց մատյաններից, այլևայլ վկայություններից, փաստաթղթերից կամ
թղթագրություններից, բազում պրպտումներով ու ջանքով է, որ էականորեն նշանա
կալ ի եղելումի իսկության քննողաբար հասկացմամբ և մեկնողաբար բացորոշմամբ`
ժամանակակիցների ու սերունդների կյանքում ներգործուն ներկայության է կոչում
իր պատմությունը:
10. Հ.-Գ. Գադամերի փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի հայեցակարգում պատ
մության առնչությամբ ձևակերպված սկզբունքային դրույթի համաձայն, յուրաքան
չյուր իսկական «պատմական հետազոտություն ոչ միայն հետազոտություն է, այլև այդ
ավանդության միջնորդավորում»392: Ըստ այդմ` Մովսես Խորենացու պատմությունը
ոչ միայն հետազոտություն ու գիտություն է, այլև պատմական գիտության գոյության
յուրակերպությամբ, այն է` ավանդությամբ մեզ հղված «ասվող ի», որում նաև «ասե
լիքի», իսկություն պահող ու հայտող իմաստի ու իմաստության խորհուրդի քննողա
կան հասկացմամբ ու մեկնողաբար բացորոշմամբ` կյանքի եղելումի միջնորդա
վորում: Պատմության գոյության իսկությունն է այդպիսին, քանզ ի պատմությամբ է
կայանում ավանդության` մեզ հղված ասել իքի «ներկայությունը» և ուրեմն` ավանդու
թյամբ ասվող ի միջոցով հասկացման ձգտող ամենայն ընթերցող ի նկատմամբ որպես
իմաստ ու իմաստություն վերաբացահայտումը: Եվ պատմությամբ ընթերցող ժամա
նակակիցների ու սերունդների կյանքում որպես հենց ներկա է հաստատվում ավան
դությամբ յուրաքանչ յուր հասկացման ձգտող ի հղված` կյանքի եղելումի և-կամ
կյանքում ուղղակիորեն կամ այլաբանորեն հնարավորի իսկությունը: Ասքերից
ու մատյաններից պատմական ավանդությամբ փոխանցված, ըստ մարդկային կա
րողության, «ասելին» (այն, որ կարող էր ոչ միայն անհրաժեշտությամբ, այլև նախ
ընտրել իորեն լինել` «ասել ի») և հենց հեղ ինակի կողմից «ասվածն» ու նաև ընթերցող
սերունդի ներկայում տեքստով «ասվող ը»` հայոց ինքնության կյանքի ու մշակույ
թի նախնին, պատմողաբար փոխանցման իր դիտավորությամբ ու կատարումով`
դառնում է ընթերցողին ներկայակից ու հենց ժամանակակից իմաստ ու իմաս
տություն:
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Նույն տեղում, էջ 22:
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Նույն տեղում, էջ 57:
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Гадамер Х.- Г., Истина и метод, М., 1988, с. 338:
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11. Հին հույների ըմբռնումների համար բնորոշել ի է, որ մարդն իրենում կյանքի
լրիվության ներկայությունն ապրում և հասու է լինում ոչ միշտ, այլ` կյանքի որո
շակի պահերին և հենց էականորեն նշանակալ ի իրադարձություններում: Այսպես
են առանձնանում առտնին ու սովորական կյանքից առանձնացող` որպես եզակի ու
մարդկային կյանքի համար էականորեն նշանակալ ի ներկայացող իրադարձություն
ներն ու գործերը: Հին հույների ընկալման մեջ առավել արժևորվում էին կյանքի լրի
վության ապրումի եզակիությունները, ընդսմին, ապրումի երկու բաղադրիչներում`
և՛ մարդկային պրակտիկ կյանքում, և՛ հոգևոր ներաշխարհում:
Մարդկային կյանքում ինքնության գոյությունն ու կյանքն արժեքավոր դարձնող
այսպիսի եզակիությունները բազմազան են, և կյանքի լրիվությունն իրենում ներկա
ունենալու պոտենցիայով և ակտուալացածությամբ` նշանավոր եզակիություններ
կարող են լինել մարդկային ինքնությունները, խոսքերը, գործերը, ապրումներն ու
ստեղծագործությունները: Եզակի այս գոյավորներին հատուկ է ներքուստ ընթացիկ,
դինամիկ գոյություն ու որպես այդպիսի՛ն կայացում: Եզակիությունների բազմազա
նությունը` իրենց ներքուստ ընթացիկ, դինամիկ գոյությամբ, պայմանավորում են նաև
կյանքում փոփոխություններ: Պետք է ասել նաև, որ աշխարհի ու կյանքի բնությանը
հատուկ եզակիությունների բազմազանությունը և փոփոխականությունը փոխպայմա
նավորում են միմյանց:
Հին հույների պատմահայեցողությունը, որ կարել ի է բացահայտել նրանց պատմա
կան աշխատություններից, ամենևին էլ չի ներկայանում որպես նույնատեսակ և-կամ
նույնիմաստ: Տարբեր հեղ ինակների պատմություններում կարել ի է նկատել պատմա
հայեցողության զանազանություն, և ամենքի զանազանակերպությունը հայտնացույց է
անում ու վկայում հին հույների պատմահայեցողության պոտենցիայի ու իրագործման
հարստությունը: Պատմության որպես այդպիսին գոյության խնդրակարգը քննության
առնելով հին հույների պատմական մտքի ստեղծագործություններում, կարել ի է հաս
կանալ այն, որ նրանց` կյանքի իրադարձություններ արժևորող և պատմականություն
կազմակերպող ընտրողությանն ու ընկալմանը, կոնկրետությամբ որպես իսկ Հերոդո
տոսի պատմահայեցողության առանձնահատկություններ, հատուկ են եղել նաև եզա
կիության ու փոփոխականության սկզբունքները: Նրա պատմությունում կյանքը ներ
կայացվում է իր եզակիության և փոփոխականության մեջ: Պատմությանն արժանի
է, նրանում պատկերվում և պատմություն է դառնում մարդկային իրողություններում`
իրադարձություններում ու գործերում, կյանքի լրիվության ներկայության ոչ առտնին,
այլ` հենց արտասովոր եզակիությունն ու փոփոխականությունը:
Մովսես Խորենացու պատմության հայեցակարգն էականորեն տարբեր է պատ
մության «ինչպե՞ս գոյության անտիկ հունական հերոդոտոսյան այս հայեցակարգից:
Կարող է ստեղծվել այնպիսի պատկերացում ու թվացյալ կարծիք, որ պատմության
որպես այդպիսին գոյության իսկության վերաբերյալ նրա հայեցակարգը կորցնում է
պատմության այն զգացումը, որն, ըստ Ռ. Կոլ ինգվուդի, հատուկ էր հին հույների և,
մասնավորապես, Հերոդոտոսի ընկալմանը:
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Անշուշտ, Խորենացու պատմությունում կյանքը ներկայացվում է իր եզակիության
և փոփոխականության մեջ: Սակայն նրանում միշտ շեշտադրվում, հասկացման ու
հիշատակության արժանի է դիտվում և ուրեմն` հասկացվում ու մեկնողաբար
բացորոշվում է մարդկային կյանքում ունիվերսալ ու հաստատուն նշանա
կալիությունն ունեցող բարին ու անբարին` ասելիության չափի մեջ մարդ
կությանն ամենայն պիտանին («յամենայն որ ինչ մարդկութեան` պիտանի»393) ու
հենց իմաստները, և որպես այդպիսին` իմաստության, քաջության, ամենայն առաքի
նության խորհուրդներն ու որպես հետևանք` ինքնության, կյանքի ու մշակույթի բա
րեկարգությունը, ինչպես նաև առաքինությունների հակոտնյաները` արատներն
ու որպես հետևանք` ինքնության, կյանքի ու մշակույթի անբարեկարգությունն ու
ողբերգականությունը: Ըստ Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի, պատ
մությանն արժանի է և նրանում պատումակերպ պատկերվում է կյանքը ոչ սոսկ իր
եզակիության ու փոփոխականության մեջ, ինչպիսի սկզբունքային հիմնադրույթ հայ
տորոշվում է Արիստոտել ի կարճառոտ բնորոշման մեջ394 և ապա` նաև Վ. Դիլթայի
մանրամասնորեն մշակված` «ոգու մասին գիտությունների» համընդհանուր մեթո
դաբանություն ներկայացող հերմենևտիկայի հայեցակարգում395: Նրա պատմահայե
ցակարգում սկզբունքային դիտավորությամբ հասկացվում ու մեկնողաբար բացա
հայտվում և պատմություն է դառնում մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույ
թի, մարդկային բովանդակ կենսակերպի համար հոգեկեցույց ու կենարար իմաս
տությունը: Հայոց Պատմահայրն իր երկի հոգեկեցույց ու կենարար իմաստության
պատմողությամբ «ընթերցասէր» ու իմաստության «ուսումնասէր», հասկացման ձգ
տող յուրաքանչ յուրին մատուցում, ուղղորդում ու նպաստավորում է` հասու, ուսյալ ու
ներկրթյալ դառնալու պատմվող հայոց կյանքի իրադարձություններում ու գործերում
ներկա` առ Աստված ճշմարիտ հավատի, հույսի, սիրո և ճշմարիտ աստվածասիրու
թյան ու մարդասիրության վրա հիմնացյալ մտքի ու տեսակետի, խոսքի, գործի ու բա
րեկարգ կենսակերպի իմաստության խորհուրդների:
12. Ինչպիսի՞ն է պատմության որպես այդպիսին գոյությունը այլ ևս առանձնա
հատկությամբ, ըստ Մովսես Խորենացու: Պատմությունն, ըստ նրա, գոյության
կոչվելով ու կենագործվելով նախկինում ու նաև բուն ներկայում տեղի ունե
ցածի նշանակալիությամբ, չի նույնանում սոսկ այդ եղելությանը, աշխարհի և
դրանում նաև մարդկային կյանքի ժամանակահոս դինամիկային:
Պատմության փիլ իսոփայությունից և-կամ պատմագիտական եվրոպական մտքի
պատմությունից հայտնի են տեսակետներ, որոնցում պատմության գոյությունը հաս
կացվում ու ներկայանում է պատմության տեսության համար հարացույցային նշանա
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կություն բացահայտող տարասեռ գոյականությամբ` որպես բնություն, կամ` ոգի396,
կամ` կյանք, յուրաքանչ յուրի` ինքն իրենում կայացման դինամիկայի մեջ: Այս առնչու
թյամբ նաև նշենք, որ դեռ անտիկ հույների ըմբռնումներում էական տարբերություն
ներ են նկատվել նաև «պատմություն» տերմինի և հասկացության նշանակություննե
րում397: Վերոասացյալ ը կնշանակի, որ պատմագիտական ու պատմափիլ իսոփայա
կան մտքի եվրոպական պատմության մեջ «պատմություն» հասկացությունն ունեցել
է զանազան մեկնաբանություններ: Հարկ է, սակայն, սկզբունքորեն տարբերել կյանքի
նախկին ու նաև ներկայում շարունակական եղելումը և դրան վերաբերող պատմու
թյունը: Այս բնույթի տեսակետներից սկզբունքորեն տարբեր է պատմության բնու
թյան, կարելի է ասել նաև այլ կերպ` պատմության որպես այդպիսին գոյության,
վերաբերյալ Պատմահայր Մովսես Խորենացու հայեցակարգը:
Արդարև, և՛ բնությունը, և՛ կյանքը, և՛ դրանցում ու մշակույթում կերպացյալ ոգին ու
ոգեղենը աշխարհում կայացման իրենց ընթացիկ դինամիկայում կարող են ընդգրկ
վել և հենց ընդգրկվում են պատմության ուսումնասիրության առարկայի բովանդակ
տիրույթում: Պատմության ուսումնասիրության առարկա է ներկայանում բովանդակ
աշխարհի, որում և` մարդկային կյանքի, համայն եղելությունը բաղկացնող նշանակա
լի իրադարձությունները, գործերն ու կարգավորության որպիսությունը: Այն, ինչը տե
ղի է ունեցել` աշխարհի, որում և` մարդկային ու նաև հայ ինքնության կյանքի ու մշա
կույթի եղելումն է:
Պատմության փիլ իսոփայությունում և-կամ պատմագիտական տեսություններում
միշտ չէ, որ միմյանցից հստակ զատորոշվել են բուն աշխարհի, որում և` կյանքի,
եղելումը և պատմությունը: Օրինակ, մշակույթի պատմաբան և հերմենևտիկայի տե
սաբան Վ. Դիլթայն ասելով «պատմական աշխարհ»` հստակամտորեն ու որոշակիո
րեն նկատի չունի պատմված աշխարհ398, այսինքն` պատմության մեջ ներկայացյալ և
ընթերցող ի մտքին «յանդիման կացուցեալ»399 աշխարհ, կամ ըստ հերմենևտիկայի մեկ
այլ տեսաբան Պ. Ռիկյորի հասկացության` «տեքստի կամ երկի աշխարհ»400: Հարկ է,
սակայն, սկզբունքորեն տարբերել կյանքի նախկին ու նաև ներկայում շարունակական
եղելումը և դրան վերաբերող պատմությունը: Հարկ է նաև հասկանալ ու հստակ ամ
րագրել, որ պատմությունը չի նույնանում իր ուսումնասիրության առարկային:
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:
396

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:
397

Տե՛ս Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» խնդրակարգը և Վ. Դիլթայի հերմենև
տիկայի
հայեցակարգը - «Վէմ», թ. 1(49), Եր., 2015, էջ 21, 23:
398

399

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 7, 45:

Տե՛ս Ricoeur P., The hermeneutical function of distanciation - Ricoeur P., Hermeneutics and the
Human Sciences, Cambridge, 1982, էջ 140-142:
400
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13. Իսկ ինչպե՞ս գոյություն ունի պատմությունը: Պատմության գոյությանը Մովսես
Խորենացին տալ իս է տարբեր բնորոշումներ: Ինչպես և երկրորդ գլխում արդեն աս
վեց և աստ` անհրաժեշտ է կրկնել, ըստ նրա, գրել պատմություն, կնշանակի` «կար
գել զյիշատակս բանից»401 կամ «յարձանագրութիւնս բանից»402, «մատենագրել»403,
«զգործս և զժամանակս իւրաքանչիւր գրով դրոշմել»404: Պատմության գոյությունը
բացորոշվում է նաև որպես «իրաց յիշատակք»405: Պատմության որպես այդպիսին ու
հենց մնայուն գոյության խնդիրը սկզբունքորեն ու նաև հայոց կյանքում Պատմահայ
րը կապում է`
ա) ժամանակը և ժամանակահոս կյանքի եղելումը հաստատված կարգելու406,
բ) հայոց ինքնության, կենսաշխարհի ու բազմաբովանդակ կենսակերպի բարե
կարգության առավելության կամ նվազության, որում և` բարենշանակ ու կենարար,
գուցե և` չարանշանակ ու վնասարար, ոչնչարար իրադարձությունների ու գործերի
չափավոր պատմվածությամբ` գրով արձանագրության և այսու` մատենագրությամբ
սերունդներին ի հիշատակ թողնելու հետ407:
Մովսես Խորենացու վերոբերյալ բոլոր բնորոշումներում որոշարկվում են պատ
մության անհրաժեշտ ու նախընտրել ի գոյության իմաստներ: Թեև այդ բնորոշումնե
րը տարբեր են, սակայն դրանցում և-կամ դրանք նախապատրաստող ու ձևակերպող
մտքերում ներկա են պատմության գոյության որպիսություն բացահայտող երեք ընդ
հանրական առանձնահատկություններ, որոնք, այդպիսով, ներկայանում են որպես
Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի առանձնահատկություններ: Որո՞նք են,
ըստ Մովսես Խորենացու, պատմության որպես այդպիսին գոյության այդ առանձնա
հատկությունները:
Առաջին. վերոբերյալ բնորոշումներից կարել ի է հասկանալ, որ ըստ նրա, պատ
մությունը նախ և առաջ ու հենց որպես այդպիսին` պատմվածություն է:
Այս առնչությամբ նկատենք, որ այդպիսին է նաև Գ. Շպետի տեսակետը, ըստ որի, պատ
մությունը որպես գիտություն սկզբունքորեն կայացնում է ոչ այնքան ճշմարտությունների
որոնման ու հայտնաբերման էվրիստիկական փուլ ը` առավելապես ստեղծագործող ի հոգեբա
նության առանձնահատկություններով իր իրագործմամբ, ինչը, ըստ էության, կարող է միայն
նախապատրաստել բուն պատմությունը, այլ` պատմության շարադ րանքը` պատմվածությունը,
որում և իրագործվում է այդ շարադ րանքը նախապատրաստող հետազոտությամբ արդեն իսկ
հասկացվածի մեկնաբանությունը: Քանզ ի հենց այդ շարադ րանքում է կենագործվում բառային
արտահայտություն ստացած մտքի ընդհանուր կարգավորությունը` տրամաբանությունը, որ
և` գիտության հասկացության ճշգրիտ տեղն ու նշանակությունն է և կայացնում է պատմությու
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 որպես գիտություն ու իրագործում մարդկային բանական մտքի ամենայն հնարավոր ու նաև
հենց պատմական իմացություն408:

Երկրորդ. պատմության գոյության Խորենացու բնորոշումներից ի հայտ է
դառնում նաև, որ ըստ նրա, պատմության գոյությունը սկզբունքորեն լեզվական
է ու հենց տեքստային` բանավոր և-կամ գրավոր, պատմասացություն և-կամ
պատմագրություն:
Խորենացու` պատմության գոյության այսկերպ տեսանությունը, որպես պատմության գո
յության սկզբունքորեն էական առանձնահատկություն, որին հարկ է անդ րադառնալ պատմու
թյան բնությունն ինքնահասկացող և այդպիսի ինքնահասկացումն իրենում անհրաժեշտ պի
տոյություն ու նախընտրություն ըմբռնող պատմագիտական խորհրդածություններում, որպես
նպատակային հարցադ րում ու պատասխան, ներկա է նաև ժամանակակից պատմագիտական
հայեցակարգերում: Այն, որ պատմության գոյությունը լեզվական է, ընդգծելով նշում է նաև
Գ. Շպետը409 պատմության տրամաբանությանը նվիրված իր աշխատությունում, որտեղ այլ
բնույթի հարցադ րությամբ նույնպես հետամուտ է պատմության որպես այդպիսին գոյության
իսկության բացահայտման խնդրին: «Պատմությունը որպես գիտություն գիտի ճանաչողության
միայն մեկ աղբյուր` բառը» 410: Նմանակերպ արտահայտվում է նաև մեկ այլ էջում. «Պատմու
թյունում մենք ամբողջ ժամանակ գործ ունենք բառի հետ որպես ճանաչողության աղբյուր»411:
Անշուշտ, ըստ նրա, պատմությունը կոնկրետ փաստային բովանդակություն պատմող իր նախ
նական խնդրով ու կատարումով` առավելապես էմպիրիկ գիտություն է412, որն իր որո
նու
մի,
հասկացման ու պատմողաբար ներկայացման առարկա ունի մարդկային կյանքի իրողություն
ների «իրական պատահումը»` ըստ արիստոտել յան տերմինաբանության413: Պատմության`
բառի ու լեզվ ի վրա հիմնացյալ գոյության իր այս տեսակետում Շպետն, ըստ էության, ասելով
«բառ», նկատի ունի` արտահայտող և հաղորդ ող զուտ ձև կամ կաղապար և նշանակություն
կամ իմաստ ունեցող նշան: «Պատմությունը, որպես գիտություն, գործ ունի բառի հետ որպես
նշանի, որը հետաքրքրում է պատմիչին նախ և առաջ, և նույնիսկ համարյա բացառապես` իր
նշանակության առումով, այսինքն` այն առումով, թե ինչի մասին է հաղորդում բառը: Այն
պատմիչին հաղորդ ում է տարբեր բնույթի սոցիալական իրադարձությունների, հարաբերու
թյունների, վիճակների, փոփոխությունների և այլ ի մասին»414: Միտքը և բառը ունենալով ար
տահայտելու և հաղորդելու զորություն և ըստ այդմ` գործառույթ, ըստ պատմական էմպիրիկ
գիտության հետաքրքրության ու ակնկալության դիտանկյան, իրենցում և-կամ իրենցով արտա
հայտում ու հաղորդ ում են իրադարձությունների ու գործերի` աշխարհում ու կյանքում իրական
պատահման իմաստ:

Տե՛ս Шпет Г. Г., История как предмет логики – Историко-философский ежегодник, М., 1988, էջ
311-312:

408

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:

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.
413

414

Шпет Г. Г., История как предмет логики – Историко-философский ежегодник, М., 1988, с. 309.
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«Բառը, ըստ նրա, այն ձևն է, որի ներքո պատմիչը հայտնաբերում է իրականության բովան
դակությունը, որ ենթակա է իր գիտական իմացությանը, և բառը այն նշանն է, որից պատմի
չը գալիս է իր առարկային` իր առանձնահատուկ բովանդակությամբ, որ կազմում է այդ նշա
նի նշանակությունը կամ իմաստը»415: Սակայն արդյո՞ք միայն բառն ու հենց լեզվականն է, որ
մարդկային ինքնության գոյության, մարդկանց ազգերի կեցության իսկություն ու անիսկություն
հայտող իմաստի ներկայություն է իրենում բովանդակում: Չկա՞ն, արդյոք, պատմության համար
հիմնարար, մարդկային կյանքի իսկություն ու անիսկություն բացահայտող և պատմությունը
որպես այդպիսին կայացնող այլ աղբյուրներ ևս: Շարունակելով իր միտքը` Շպետը պատաս
խանում է նաև այդ հարցին. «Եթե պատմիչը բառի կողքին անվանում է իր ճանաչողության այլ
աղբյուրներ ևս, օրինակ` այսպես կոչված իրեղեն հուշարձաններ, ապա` ակնհայտ է, որ նկա
տի ունի իր աղբյուրների փաստական դասակարգումը, այլ ոչ` դրանց «հաղորդման» ճանաչո
ղական դերի սկզբունքային տարբերության բնութագրությունը: Հետևաբար, այս տեսակետից
այլևս հիմնավորում չի պահանջում «բառ» տերմինի` մեր ընդհանրացնող օգտագործումը»416:
Լեզվագործունեությունում բառի որպես այդպիսին գոյությունը իմաստայինն իրենում բովան
դակող ու նաև իմաստայինն իրենից անզերծանել ի ունեցող գոյություն է: Իր այդ որպիսությամբ
«բառը», իսկ ավելի ճիշտ` ինքն իրենում ավարտուն իմաստ ունեցող լեզվական ու հենց տեքս
տային միավորները` «նախադասությունն» ու հենց «տեքստը», ըստ Շպետի, և՛ սկզբունքային ու
նախընտրել ի աղբյուրն ու հաստատիչն է պատմության գոյության, և՛ այն առարկան, որի ուսում
նասիրությունը ուղղակի կոչումն է «տրամաբանության ու, մասնավորապես, նաև հենց «պատ
մության տրամաբանության»: Եվ տրամաբանության խնդիրն է` ամենայն գոյավորում, որում և`
մարդկային իրողություններում, հումանիտար էմպիրիկ գիտություններում և, մասնավորապես,
նաև հենց պատմագիտությունում, հետազոտել բոլորաքանակ էմպիրիկորեն եղելականու
թյամբ իսկ հնարավոր, իսկ արդեն ոչ էմպիրիկ, այլ` զուտ իմանալի իրողություններում ու տե
սական գիտություններում` ոչ սոսկ եղելական բոլոր հնարավոր, այլ` հենց ամենայն, ուստի
նաև իդեականորեն հնարավոր, ճշմարիտ ու ընդհանուր ձևերն ու կապակցությունները:

Խորենացին բազմիցս նշում է, որ հայոց նախնիներն անիմաստասեր իրենց կե
ցողությամբ` չեն գիտակցել պատմության կարիքը և ի գիր չեն դրոշմել այն` իրենց
ներկայում պատմության միջոցով իմաստություն ներածելու և սերունդներին ավան
դելու համար: Եվ այսպիսի նշավակումն իրենում պարունակում է Պատմահոր միտքն
առ այն, որ հայոց ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի` իմաստությամբ ներկրթյալ
կայացման համար հարկ է հասկանալ պատմության կարիքն ու նաև այն, որ պատ
մության անհրաժեշտ ու նախընտրել ի գոյությունը գրավոր արձանագրյալ տեքստն է:
Հենց այդ նկատի ունենալով` Լևոն Զեքիյանը նշում է, որ ըստ Խորենացու մոտեցման,
պատմությունն առաջնահերթորեն ու լիով ին պատմագրություն է, գրով արձանագրու
թյուն417: Պատմաբան ու պատմիչ Խորենացու անձի սկզբունքային այս տեսակետը` և՛
ընդհանրապես պատմության, և՛ հատկապես հայոց պատմության անհրաժեշտ ու
նախընտրելի գոյության վերաբերյալ, դիտավորությամբ ու ըստ այդմ կերպարա
նյալ կատարումով` կոնկրետացյալ է նրա պատմական երկի բովանդակությունում:
415

Նույն տեղում, էջ 303:

416

Նույն տեղում:

Zekiyan B. L., L’ «Idéologie» nationale de Movsēs Xorenac’i et sa conception de l’ histoire – Հանդէս
Ամսօրեայ, Վիեննա, 1987, p. 477:
417

Գլուխ 3. Պատմության իդեայի կերպարանումն ու կատարումը ...

307

Ակնհայտ է նաև այն, որ պատմության` գրով արձանագրությունը փափագելով
հանդերձ, Խորենացին պատմությունը չի նույնացնում զուտ գրի հետ, որում նույնիսկ
ավել ի քան ակնհայտը` կարել ի է հավաստիանալ հետևյալ տողերից. «Զի թէ արդարև
արժանի գովութեան այնք ի թագաւորաց իցեն, որք գրով և պատմութեամբ զիւրե
անցն հաստատեալ կարգեցին զժամանակս, և զգործս իմաստութեանն և քաջութեան
իւրաքանչիւր արձանացուցին ի վէպս և ի պատմութիւնս` ըստ նոցանէ և պարա
պեալքն այսպիսում ճգնութեան դիւանագիրք մատենից` ներբողականաց ի մէնջ ար
ժանի եղեն ասից…(ընդգծումները` Ռ. Ք.)»418: Արդարև, պատմության որպես այդպի
սին գոյությունը կարող է ներկայանալ նաև որպես պատմասացություն, ընդ որում,
այդկերպ իր բանախոսային բնության ժամանակահոսությամբ ու անցող իկությամբ`
պատմությունը գոյություն ունի միայն տվյալ ներկայում և հենց որպես իրադարձու
թյուն, և նրա սոսկ բանավոր և ոչ գրով արձանացյալ գոյությունը չի կարող լինել հա
րատև ու ներկայանալ ի նաև այլոց` երկի «ընթերցասէր» և իմաստության «ուսումնա
սէր» ամենքին: Այս` պատմության նախընտրելի գոյության կերպը ըստ Խորենա
ցու, և՛ կոնկրետորեն հայոց համար` նախկինում ու նաև հենց իր ներկայում, և՛ ընդ
հանրապես ու սկզբունքորեն որպես այդպիսին` գրով արձանագրվածությունն է`
գրավոր շարադրանք կամ շարագրություն:
Այսպիսով, պատմության գոյությունը Մովսես Խորենացու երկում բնորոշվում է
ոչ ամենևին որպես միայն «իրք» և-կամ «գործք» և ուրեմն` աշխարհի և մարդկային
ինքնության, կյանքի ու մշակույթի եղելում: Աշխարհի և-կամ կյանքի սոսկականո
րեն եղելումը չէ, որ պետք է անվանել պատմություն, այլ` այդ եղելումի հաս
կացումը և մեկնությամբ` բանասացության և-կամ բանագրություն հյուսումն
է պատմություն: Այս առնչությամբ որպես հիմնավորում կարելի է նաև ասել, որ աշ
խարհում ու կյանքում այն ամենը, ինչը տեղ ի է ունեցել, ուրույն կամ ամբողջական
կամ մեկ-միասնական եզակիություն է, իսկ պատմությունները բազում են` և՛ իրենց
ընդգրկմամբ, և՛ իրենցում` տեղ ի ունեցածի իսկություն հայտող իմաստի մեկնա
բանությամբ, որ երբեմն` իրենց ստուգության պարագայում, կարող են նաև միմյանց
փոխլրացնել, և այս բոլորը հենց այն պատճառով, որ պատմությունը որպես այդպի
սին իր կայացման մեջ ունի ոչ միայն բուն եղելումը` որպես իր ուսումնասիրության
առարկա, այլև դրա իսկությունը հասկանալ ձգտող մարդկային բանական մտքի հենց
լեզվականությամբ 419, ասել է թե` բանավոր կամ գրավոր արձանագրյալ պատմ
վածությամբ, իրագործվող մասնակցությունը պատմության կատարումին ու հենց
անել իքին` մտածողության խորության, ստուգության և ընդգրկման կարողության զա
նազանություններով հանդերձ:
Երրորդ. Ո՞րն է Խորենացու` պատմության գոյությանն առնչվող վերոբերյալ բնո
րոշումներից, կամ ուղղակիորեն բացորոշությամբ` զուտ պատմատեսական, կամ նե
418

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 10:

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):
419
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րանշանակորեն դրանք նախապատրաստող ու պարունակող` իրենում հիմնականում
կենսապատում, էմպիրիկ առարկայական բովանդակություն արտահայտող մտքերից
իմանալ ի` պատմության որպես այդպիսին գոյության մյուս առանձնահատկությունը:
Այդ բնորոշումներից իմանալ ի է նաև պատմության որպես այդպիսին գոյության բուն
հնարավորությունն ընձեռող` հղվածության առանձնահատկությունը, որ և գոյաց
նում է պատմությունը այն ընթերցող ու հասկացման ձգտող ժամանակակիցների ու
սերունդների նկատմամբ:
Կարել ի որպես եզրակացություն ամրագրել, որ Խորենացու` պատմության որպես
այդպիսին գոյության տեսանությանն ու հասկացմանը բանաձևային բացորոշ արտա
հայտվածությամբ է ներկայանում որչափ սովորական, այնչափ և` առավել աննկատե
լի մնացող` պատմության գոյության սկզբունքորեն էական առանձնահատկություն
ներ, նախ` պատմված ու ավել ին` հատկապես գրով արձանագրված և ընթերցա
սեր, հասկացման ձգտող ու իմաստության ուսումնասեր ամենայն անձանց հղված
լինել ը, որոնց և հարկ է անդրադառնալ պատմության բնությունն ինքնահասկացող և
այդպիսի ինքնահասկացումն իրենում անհրաժեշտ պիտոյություն ու նախընտրություն
ըմբռնող պատմության փիլիսոփայությունում կամ պատմագիտական խորհր
դածություններում` որպես նպատակային հարցադրություն ու պատասխան:
14. Ըստ Մովսես Խորենացու, «պատմություն» գոյավորի գոյությունը հոգեմարմնավոր կամ ոգե-նյութեղեն գոյություն է: Պատմությունը որպես այդպիսին
է և՛ որպես պատմասացություն, և՛ որպես պատմագրություն, այդ երկուսում` իմաս
տի ոգեղենությամբ և բանավորում` հնչյունի օդեղեն, իսկ գրավորում` մագաղաթի,
թղթի ու գունաներկի նյութեղեն սուբստրատներով:
Թեև պատմությունը չի նույնանում իր ուսումնասիրության առարկային, այնուամե
նայնիվ, պատմությունն ու իր առարկան իրենց գոյությունում համաբնությամբ են: Ար
դարև, սա զարմանալ ի իրողություն է և ունի իր պատճառը: Պատմության բնությունը
նույնակարգ է իր առարկայի բնությանը, որը հենց աշխարհի ու կյանքի բնությունն է
իր գոյության ոգեղեն-մարմնեղեն կամ իմաստա-նյութեղեն առանձնահատկությամբ:
Եվ հարկ է ամրագրել, որ պատմության մեջ պատմվողի բնությունն է, որ որպես
զուտ աննյութական` իմաստային ու հենց ոգեղեն, սկզբունքորեն տարբեր
է պատմության առարկայի բնությունից: Պատմության բուն էությունը, կարել ի է
ասել նաև պատմության մեջ բովանդակյալը, որ և հաստում է պատմության գոյու
թյունը որպես այդպիսին, միմիայն նշանակություն է` իմաստ և հենց իմաստություն,
բնությամբ` ոգեղեն: Իսկ պատմությունը ոգեղենի ներկայության որոշակի մի
կերպ (մոդուս) է այս աշխարհում ու այս կյանքում, և նույն ոգեղենի ներկայու
թյան կերպ է նաև այս աշխարհն ու կյանքը, որում նաև կոնկրետորեն հենց
մարդկային կյանքն ու մշակույթը: Պատմությունը և այն, ինչ անվանում ենք «աշ
խարհ, «կյանք», «մարդկային իրողություններ», որ և պատմության ուսումնասիրու
թյան առարկան են, այսրաշխարհում ու այս կյանքում իրենց ներկայության կերպավո
րությունը անհրաժեշտաբար ու անխուսափել իորեն ունեն ոգեղեն-նյութեղեն համաբ
նությամբ, զգայությանն ու մտքին մատչել ի իրենց ներկայության հետևյալ առանձնա
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հատկություններով, առաջինին (զգայությանը)` իրենց կենսագոյության թանձրակա
նությամբ, որ հատուկ է նյութեղենին ու մարմնականին, և երկրորդին (մտքին)` աննյու
թեղեն ու անթանձրացական իմանալ իությամբ, որ հատուկ է իմաստին ու ոգեղենին:
Թեպետ պատմությունն իր մարմնավոր և-կամ նյութեղեն բաղադրատարրով աշ
խարհի, որում և` կյանքի, մարմնավորությանը և-կամ նյութեղենությանը համաբնու
թյամբ է և իր ապականացու բնության պատճառով սկզբունքորեն ենթակա է հարա
հոսության ու անցող իկության, սակայն` այլակերպ և ոչ նույնորեն ու այնչափ ակն
թարթային, ինչպես ժամանակին է հատուկ հարահոսություն ու անցող իկություն:
Պատմության որպես այդպիսին գոյության` գրային նյութեղեն բաղադրատարրին, ի
համեմատ ժամանակի հարահոսության ու անցող իկության, հատուկ է առավել կայու
նության ու մնայունության զորություն: Ինչո՞վ է այն պայմանավորված:
Ըստ քրիստոնեական վարդապետության, որում ներկա է նաև հին հույներից
ուսյալ իմաստասիրության ճշտորոշված բովանդակություն, աշխարհը և կյանքը բաղ
կացյալ են չորս տարրերից ու դրանց փոխներթափանց միացություններից: Եվ բո
լոր այդ տարրերի բնությանը հատուկ է տարբեր հարահոսություն, ուստի և միմյանց
նկատմամբ գոյությունը, կախված բնության առանձնահատկությունից, կարող է լինել
առավել հաստատուն ու կայուն: Հաստատունության ու տևական կայունության առա
վելությունը կախված է նրանից, թե այդ տարրերի բնությունը որչափ առավել է օժտ
ված կառուցվածք պահելու ներքին կարողությամբ: Այս առումով նվազագույն
են օդեղեն, հրեղեն և ջրային տարրերի բնություններն իրենց կարողությամբ և, ընդ
հակառակը, ակնհայտ է հողեղեն, որում և` քարեղեն բնության առավել կարողությու
նը: Նկատել ի է նաև, որ սկզբունքորեն չորս տարրերի փոխներթափանց միությամբ,
սակայն իր արտաքին դրսևորման մեջ առավել չափով` հողեղեն ու ջրային բնության
փոխներթափանց միացությամբ իսկ` փայտեղեն և ուրեմն` թղթե ու նաև գունաներ
կի բնության կարողությունը նույնպես առավել է, ընդսմին` նաև այնչափ առավել, որ
չափ գունաներկվածությունն առավել ամրակայուն է պահում իր գունակերպ այն կա
ռուցվածքը, որով և ի հայտ գալու հնարավորություն է ունենում դրան կապակցված և
դրանով իսկ նշվող ու արտահայտվող իմաստը:
Մարդկության ու մշակույթի պատմությունից, հնուց ի վեր, հայտնի են իմաստի
ամրագրման բազմաթիվ օրինակներ` սեպագիր արձանագրություններ, մագաղա
թյա, պապիրուսե կամ թղթե ձեռագրեր ու մատյաններ: Իմաստը աննյութական և
հենց ոգեղեն իր բնությամբ ոչ միայն ծնվում է ու գոյություն ունի մարդկային
հոգում` զգացմունքի ու մտքի ներաշխարհում, այլև իր գոյությունն է փաստում
այս աշխարհում` նյութեղենում կերպավորյալ իր ամրակայմամբ` որպես հենց
մշակույթ:
15. Մովսես Խորենացու հայեցակարգի առնչությամբ պատմության` որպես
իմաստ գոյության մոդուսը քննության առնելով և առանձնահատկությունները
բացորոշելով, հարկ է «իմաստի ոգեղենություն» ասելով` նկատի ունենալ ոչ միայն
իմաստի բնության առանձնահատկությունը, այլև դրա հետ մեկտեղ ու առավել` հենց
հոգևոր առանձնահատկությունը: Ինչպե՞ս հասկանալ ասվածը:
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Ամենայն իմաստ իր բնությամբ ոգեղեն է: Սակայն, ինչպես և հպանցիկ ակնարկ
վեց առաջին գլխում, մարդկային բանական հոգուն ու մտքին ի ներկայություն մատ
չող իմաստը, իսկության հետ ունեցած իր հարաբերակցության առումով, կարող է
լինել եռակի կերպավորությամբ` թերի իմաստ, թյուր իմաստ և իսկություն հայտող
իմաստ: Թերի իմաստում իսկությունը հասկացված է թերությամբ, պակասավորու
թյամբ, այլ ոչ` անհրաժեշտ ու նախընտրել ի ամբող ջականությամբ, ըստ մարդկային
կարողության: Թյուր իմաստում իսկությունը կամա կամ գուցե ակամա թյուրհաս
կացմամբ` խեղաթյուրված է: Իսկ իսկությունը հայտող իմաստում` խորհրդածու
թյամբ բացահայտել ի է իմաստության խորհուրդ ը, և հենց այս է մարդկային բանա
կան հոգու ու մտքի, պատմության ու ամենայն գիտության բուն դիտավորությունը և
ըստ այդմ` անհրաժեշտ ու նախընտրել իորեն պիտոյական կերպարանումն ու կա
տարումը:
Հետազոտական միտքը պատմություններում և նույնիսկ պատմական վավերա
գրերում, մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի պատմության գրական ողջ
ավանդությունում, այդ թվում` նաև սեպագիր արձանագրություններում բազմիցս է
առնչվում դրանց ոչ ըստ իրենց կոչման` պիտոյական ու նախընտրել ի, այլ` եղելական
գոյության ամենքին հայտնի այն իրողությանը, երբ պատմվող ի ու պատմումի մեջ
ներկա է շեղում ու հավելում ճշմարտության ու ստուգության նկատմամբ, երբ պատմ
վողն ու պատմումը «աճեցված» են ճշմարտությունից ունայն պաճուճյալ խոսքի բո
վանդակության ու արտահայտչաձևի: Ամենայն գոյի, որում և` մարդկային կյան
քի իրողությունների, առնչությամբ` առ իսկություն և ապա` առ իմաստություն
անքննական ու այդկերպ` անպատշաճ իմաստը իսկության բացահայտմանն
իր կոչվածությունից այլակերպմամբ և ճշմարտությունն ու անճշմարիտը որ
պես միջոց դիտելով, ներկայանում է անիսկության մեջ «շահ» և «օգուտ» ակն
կալող իր թյուր դիտավորությամբ, կերպարանմամբ ու կատարումով: Իսկ Մով
սես Խորենացու դեպքում` պատմագիտության ու պատմափիլ իսոփայության հայե
ցակարգային բովանդակ խնդրակարգում և պատասխան-լուծումներում գործ ունենք
մի անձի հետ, ում հավատը, միտքն ու գործը, հայեցակերպն ու երկում ներկայացյալ
հայեցվող ը ներքին փոխմիաբանությամբ նույնն են` ներքին խաղաղությամբ
միասնական իմաստություն և ոչ են քաղաքական կամ այլ պրագմատիկաների
ստիպմանը սպասարկությամբ` աննույն, երկփեռեկված ու երկդիմի, ինչպիսի օրի
նակներ հնուց ի վեր բազմաթիվ են` և՛ սեպագիր արձանագրություններ, և՛ պատմա
կան երկեր: Կարել ի է նաև նկատել, որ ժամանակակից ներկայում այդ բնույթի պատ
մական երկերն առավել են բազմացյալ, ինչն ամենևին էլ սոսկ քանակականություն
չէ` պայմանավորված տպագրության ժամանակակից հնարավորություններով, այլ`
«պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկության» թյուրհասկացում, տեսական
ու գործնական իմաստությունից օտարում ու հոգևոր անկում:
16. Նշվեց, որ «ինչպե՞ս գոյություն ունի պատմությունը» հարցին Մովսես Խորե
նացին տալ իս է տարբեր բնորոշումներ, որոնցով ընդգրկում ու կազմորոշում է այն
բազում առնչությունները, որ ցուցաբերում են եղելություն դարձած ու դարձող իրա
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դարձություններն ու գործերը` մարդուն իրենց հղվածությամբ: Աստ` կրկնագրենք,
որ գրել պատմություն, ըստ նրա, կնշանակի` «կարգել զյիշատակս բանից»420 կամ
«յարձանագրութիւնս բանից»421, «մատենագրել»422, «յարմարել զբանս»423: Նա պատ
մությունը բացորոշում է նաև որպես «իրաց յիշատակք»424: Ինչպե՞ս հասկանալ այս
բոլորը:
Առհասարակ, «բանը» թարգմանում են որպես խոսք: Սակայն այդկերպ հասկա
ցումը կարող է լինել նաև ոչ ճշգրիտ: Կարելի է ոչ դեռ լիով ին ճշգրիտ, բայց և ճշգր
տությանն առավելաչափ մերձավորությամբ և դեռ ոչ լրիվ ու բովանդակ, այլ` մասնա
վոր նշանակությամբ ասել, որ աստ` «բանը» խոսված իմաստը և-կամ իմաստու
թյունն է: Ինչո՞ւ այս մտքում «բանը» մեկնորոշելով` «խոսված իմաստ», ոչ սոսկ հա
վելում, այլ` նաև ճշգրտող լրացում է կատարվում` «և-կամ իմաստությունն է»:
Խոսքն օժտված է այն իմաստով, ինչը պարունակվում է որպես պատմել իք ընտր
ված նյութում` գործերում, իրողություններում: Խոսքում ըմբռնված է եղելություննե
րի, գործերի իմաստը, ինչը ադեկվատ պատմումով, որում և` այս կամ այն չափ մեկ
նությամբ` ի հայտ է բերվում ընթերցող ին ի ուսանություն: Սակայն, արդյո՞ք, Մովսես
Խորենացու «զյիշատակս բանից», «յարձանագրութիւնս բանից», «մատենագրել»,
«յարմարել զբանս» հասկացություններն ու արտահայտությունները մեկնել իս, ասելով`
«բան», որպես այդպիսին պետք է հասկանալ այն խոսքը, որում ներկա է սոսկ իմաստ:
Մարդկային ինքնությունների ու կենսակերպերի, մարդկանց մտքերի կամ տեսու
թյունների, խոսքերի ու գործերի համայնն իրենում բովանդակող` համատեղ ու բազ
մաբովանդակ կյանքի եղելությունների պատմվող իմաստները կարող են լինել զանա
զան: Ընդ որում, մարդկային հոգե-մարմնավոր կյանքի նկատմամբ կենարար և-կամ
ոչնչարար նշանակալ իությունների բացահայտմամբ, մարդկային ու հենց հայոց կյան
քի եղելությունների ամենայն այդ իմաստները կարող են լինել առաքինի ու առինքնող
կարգավորության ու հենց բարեկարգության խորհուրդների էական նշանակությամբ
և-կամ աննշանակությամբ ու հականշանակությամբ: Եթե պատմումի ենթակա դիտ
վեր և ուրեմն` պատմված իմաստը լիներ մարդկանց ազգերի` մտքերի և-կամ հայեցա
կարգերի, խոսքերի ու գործերի համայնն իրենում բովանդակող կյանքի հնարավոր
և-կամ իրագործված նշանակալ իությունների առումով կենարարի, ոչնչարարի ու ան
նշանակի ողջ համայնապատկերը, ապա «յիշատակութեան», «արձանագրութեան»,
«մատենագրութեան» ենթակա «բան» ասելով, պետք է իրոք հասկացվեր մարդկային
ինքնության ու կյանքի նկատմամբ նշանակալ իությունների բոլոր զանազանություն
ներով կոնկրետ իմաստներ և ուրեմն` սկզբունքորեն «իմաստ» իրենում ներկա
ունեցող խոսքը:
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Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Ե., 1991, էջ 6:
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Նույն տեղում:
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Նույն տեղում, էջ 10:
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Նույն տեղում:
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Նույն տեղում, էջ 7, տ. 12:
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Հիշենք, սակայն, որ Պատմահայրն իր մատյանում բազմիցս նշելով` ցուցաբերում
էր ընտրողական վերաբերմունք և ոչ բոլոր մտքերի, խոսքերի ու գործերի եղելու
թյուններն էր դիտում որպես իր աշխատության մեջ պատմումի արժանի պատմել իք:
Նա որպես պատմել իք էր ընտրում ու պատմության արժանի համարում մարդկային ու
ազգային ինքնության ու կենսակերպի հոգևորության ու բարեկարգության իր դիտա
վորության ողջ խնդրակարգի տեսակետից նշանակալ ի եղելությունների իմաստը, և
նրա պատմագիտական բանախոսությունը (դիսկուրսը) այդօրինակ և սկզբունքորեն
այդ կարգի իմաստ իրենում կացուցյալ պահող ու ցուցանող խոսք է: Նկատի ունենա
լով այդ ամենը, հարկ է նաև ասել, որ կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու բանախոսու
թյունում «բանը» ոչ սոսկ իմաստ իրենում կացուցյալ պահող կամ ցուցանող խոսքն
է` ուղղված «ուշիւ» արթուն որոնող ի հասկացման սիրուն: Նրա լեզվագործածությու
նում, ըստ պատմության` որպես հետազոտություն ու գիտություն կոչումի, ներկեր
պումի ու կատարումի, «բանը», ոչ թե առհասարակ իմաստ, այլ` սկզբունքորեն
իսկություն հայտող իմաստ և-կամ իմաստություն իրենում կացուցյալ պահող
և ուղղակիորեն կամ այլաբանորեն ցուցանելիության հնարավորության մեջ
պահող խոսքն է: Եվ ինչպես արդեն ներածությունում անհրաժեշտ կանխահասկա
ցում ընձեռելով ասվեց, իսկ աստ` ուղղակի առնչությամբ էական է կրկնել, միջնադա
րյան տեքստամշակութային ավանդությունում ու նաև Խորենացու պատմական եր
կում բազմիցս հանդիպող «իմաստ» հասկացությունը հիմնականում ներկայում է իր
նախընտրել ի կոչմանը համապատասխան գործածությամբ և ուրեմն` իրենում հաս
կացյալ ու բովանդակյալ ունի հենց «իմաստությունը»: Մ. Աբեղ յանն իր աշխատու
թյունում քննողաբար վերաշարադրելով Պատմահոր ինքնակենսագրական միտքը
Ալեքսանդրիայում «զզօրութիւնս պէսպէս իմաստից» ուսանելու մասին, այդ բառա
կապակցությունում «իմաստ»-ը հունարեն «սոֆիա» բառի թարգմանություն նույնորո
շելով` մեկնում է որպես «իմաստություն»425: Վերոասացյալն ի մի բերելով` կարել ի է
ամրագրել, որ Մովսես Խորենացու պատմագիտական բանախոսությունում «բան»-ը
իմաստություն է` հղված ոչ առհասարակ յուրաքանչ յուր, այլ` նախընտրելի ըն
թերցողին, այն է` իսկություն որոնող և իմաստության «ուսումնասէր»` հաս
կանալ ու կատարել ձգտող «ընթերցասէր»-ին:
17. «Բան»-ի մեկնաբանության վերոբերյալ մտքի առավել հուպ համապատաս
խանության ու այսկերպ` առավել ճշգրիտ բանաձևմամբ, իրոք, թվում է թե կարելի
է ասել, որ «բանը» իրենում իմաստ և հենց իմաստություն կացուցյալ պահող
և-կամ ցուցանող խոսքն է: Մովսես Խորենացու և ոչ միայն նրա կողմից գործած
վող «բան»-ի հասկացմանն ու մեկնությանը հետամուտ մեր քննությունը և նշանա
կության, ըստ կարելույն, ճշգրիտ բանաձևի բացորոշմանն ուղղորդող հաջորդ հար
ցը հետևյալն է. սակայն արդյո՞ք ճշգրիտ կլինի «բանը» նախ և առաջ հասկանալ ու
թարգմանել «խոսք» և ապա միայն վերոնշյալ` Պատմահոր արտահայտություններում
Տե՛ս Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն – Երկեր, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1968,
հ. Գ, էջ 279:
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գործածության վերաբերյալ ճշգրտելով ասել` «իմաստ իրենում ներկա ունեցող խոսք»:
Երբ Աստվածաշնչում Աստվածությունը` Ամենասուրբ Երրորդությունը անվան
վում է` Հայր Աստված, Որդի Աստված և Հոգի Աստված, և Որդու նկատմամբ ասվում
է նաև Բանն Աստված («Բանն Աստուծոյ»), անեղ Գոյի անվանակոչությամբ` «Բանը»
Աստված է` Սուրբ Երրորդության անձերից մեկը: Եվ «Բանն» հենց «Իմաստութիւնն»
է` աննյութական ու հոգևոր էություն, և մարդեղացյալ Բանն Աստված` Տեր Հիսուս
Քրիստոս, Աստծո Որդին և հենց «Իմաստութիւն Հօր»426: Ըստ այդմ` Պատմահոր եր
կում սկզբունքորեն աննյութական ու հոգևոր է նաև «բանը» և նույնորեն նշանակում է
«իմաստություն»: Եվ երբ Մովսես Խորենացու երկում ասվում է «զյիշատակս բանից»,
«յարձանագրութիւնս բանից» …, կամ` «բան», նկատի չի առնվում որևէ մարմնավո
րություն, այլ` միայն իմաստություն, և այստեղ անհարկի է «բան»-ը թարգմանել սոսկ
որպես խոսք, քանզ ի խոսքն արդեն իսկ նկատի ունի աննյութական իմաստի`
հնչյունի նյութականությամբ ագուցում (կամ զգեցում)427: Ահա թե ինչու «բան»-ի
մեկնության վերոբերյալ միտքը նախապես ձևակերպվել էր` «բանը» խոսված իմաս
տը և-կամ իմաստությունն է: Արդ` այդ մտքի առավել ճշգրիտ բանաձևը հետևյալն
է. Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունում «բան»-ը եղե
լություններից հասկացված ու խոսված` իսկություն բացահայտող իմաստը և
հենց իմաստությունն է:
Ասվածը վերաձևակերպելով կարել ի է «բանը» հասկանալ նաև նախկինից առա
վելաչափ ունիվերսալ ու ճշգրիտ բանաձևի միջոցով, այն է` «բանը» իմաստը և-կամ
իմաստությունն է, որ կարող է ներկայացված ու նաև իմանալի լինել մտքում,
խոսքում ու գործում և որևէ եղելությունում: Արդարև, հայոց լեզվում` պատմա
կան ու գիտական նաև այլ տեքստերում և նույնիսկ առօրյա կենցաղավարությունում
«բան» հասկացության գործածությանը կարել ի է առնչվել ոչ մասնակիորեն «խոսքի»
նկատմամբ կոնկրետացմամբ, այլև մտքի, գործի և-կամ այլ որևէ գոյավորի վերաբե
րությամբ: Ահավասիկ, «բանի» լրիվ ու բովանդակ նշանակության բացորոշմանը հե
տամուտ լինելով, կարել ի է ասել, որ եղական գոյերի նկատմամբ` «բանը» մտքում,
խոսքում կամ գործում և, ընդհանրապես, որևէ գոյում իրացյալ իմաստը
և-կամ իմաստությունն է, որ և կարող է իմանալի լինել մարդուն` ըստ մարդ
կային կարողության:
Այսկերպ ճշտորոշելով «բան»-ի նշանակությունը` բնականաբար կարող է նաև
հարց առաջադրվել առ այն, թե` ինչո՞ւ հարկ նկատվեց նախապես առանձնակիո
րեն բացորոշել «բան»-ի նշանակությունը «խոսքի» նկատմամբ կոնկրետացմամբ:

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 իւրաքանչիւր
անձին հաւատացելոց ի Քրիստոս» («Հաւատով խոստովանիմ…»):
426

Հետագա տեքստում գործածելով նաև «բան»-ի որպես «խոսք» թարգմանությունը, նրա ոչ
մարմնավորության, այլ` աննյութական իմաստի կարգում որպես իմաստություն ըմբռնելու նրբերան
գային ճշգրտումը նկատի է առնվում:
427
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Եվ պատասխանն այն է, որ ձգտելով հասկանալ պատմության գոյության մեր քննու
թյան համար նշանակալ ի` Խորենացու վերոբերյալ բնորոշումները, հարկ էր հատուկ
անդ րադառնալ «բան»-ի` խոսքի նկատմամբ կոնկրետացող նշանակությանը: Իսկ
պատմական գրավոր տեքստը հենց պատմական բանախոսության ամրագրումն է,
որն իր բանավոր բնության առանձնահատկությամբ ենթակա է անհետացման, և բա
նախոսությունում արդեն իսկ ներկայացյալ է «իրի» և-կամ «գործի» հասկացումը:
18. «Բանը» կոնկրետ այս մենագրությունում ներկայացվող ուսումնասիրության
խնդրո նյութ` Մովսես Խորենացու պատմական տեքստում իմաստ բովանդակող այն
պիսի մտածումն է «իրաց և գործոց» առնչությամբ, որում նշվող իրապես մտածվածի,
ասվածի և-կամ գործվածի ուղղակի իմաստի հետ մեկտեղ` ի հայտ բերելու հնարավո
րություն ընձեռող դիտավորությամբ պահված է խորհուրդը: «Բանը» պատմական
ու նաև ներկա հայոց լեզվագործունությունում մարդկային իրողությունների նկատ
մամբ իր կիրառությամբ` իմաստ իրենում ունեցող և ուրեմն` իմաստ պահող և ցուցա
նող միտքը, խոսքն ու գործն է: Իմաստները և դրանցում պահյալ ու նաև ուղղակիո
րեն և-կամ այլաբանորեն իմանալ ի խորհուրդներն են, որ և հաստում են իսկորեն
նշանակալ ի որևիցե կենսադեպի, եղելումի որպիսությունը` դրանց իսկորեն նշանա
կալ ի կենսադեպային, եղելումային բաժնեչափը որպես այդպիսին` և՛ որպես եղելում,
և՛ որպես նշանակալ ի:
Այժմ արդեն հասկանալի է դառնում նաև այն, որ իմաստները և դրանցում պահյալ
ու իմանալ ի խորհուրդներն են, որ իբրև անցյալ ի գործերում և եղելություններում ներ
կա ու բացահայտվող հոգևորություն, կարգվում են որպես հիշատակ և դրանք են,
որ արձանագրվում են: Խոսքը իմաստ, որում և` խորհուրդ, պահող և-կամ ցույց դնող
իր հենց այս բնույթով է, որ պատմող է: Խորհրդով օժտված և այս կերպ` իմաստավոր
խոսքն է գրով պահված ու հաղորդված որպես պատմություն, և այդ խորհուրդնե
րով է բաղկանում իմաստությունը:
19. Խորենացու պարագայում` գրել պատմություն, որում և` «կարգել զյիշատակս
բանից» կամ «յարձանագրութիւնս բանից», այսպիսով, կնշանակի` առձեռն և-կամ
մատչել ի ու նաև թեկուզ բացակա, սակայն հիշողությամբ մտաբերվող ամենայն աղ
բյուրներից մասնաչափությամբ իմանալ ի հայոց կյանքի բովանդակ եղելումից հաս
կանալ և մեկնողաբար «ի պատմութիւնս հիւսել»428 «զբանս», որում և բովանդակյալ
«զխորհուրդս»` դրանցով հենց կերպացյալ և այդկերպ իսկ նշանակալ ի ու իմաստա
վոր «իրաց և գործոց»: Կարելի է նաև նկատել, որ ոչ միայն «բան» հասկացության
մեջ է ներբովանդակյալ «խորհուրդ» հասկացությունը, այլև իր երկում Խորենացին
հենց ուղղակիորեն է զանազան բառակապակցություններում բազմիցս օգտագոր
ծում «խորհուրդ» հասկացությունը: Իսկ ի՞նչ է խորհուրդը: «Խորհուրդ» ասելով` հարկ
է հասկանալ «իմաստության խորհուրդ»: Խորհուրդը հայտնում է հոգևոր իմաստ:
Խորենացու պատմության բովանդակությանը հատուկ է ոչ միայն բառացի ուղղակի
և պատմական նշանակություն, որի բացահայտման խնդիրներով է զբաղվել հա
428

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 54, տ. 6:

Գլուխ 3. Պատմության իդեայի կերպարանումն ու կատարումը ...

315

յագիտությունը` իրականացնելով տեքստի բանասիրական և պատմական մեկնաբա
նություն: Նրան հատուկ է նաև հոգևոր նշանակություն: Իսկ ընդհանրապես Սուրբ
Գրերը և միջին դարերի սուրբ հայրերի գրվածքները մեկնել իս` պետք է նկատի ունե
նալ ոչ թե տեքստի, նրա որևէ միավորի կամ հատվածի, դրանցում «ասվածի» և-կամ
դրանցով «ասվող ի» բազմանշանակություն, այսինքն` քերականական կամ բա
նասիրական, պատմական, բարոյախրատական, անագոգիական կամ իսկը հոգևոր`
միմյանցից առանձին, ուրույն նշանակություններ429, այլ` իմաստի ներքուստ կար
գավոր միասնություն, այսինքն` սկզբունքորեն մեկ-միասնական իմաստի քերա
կանական կամ բանասիրական, պատմական, բարոյախրատական (էթիոլոգիական),
անագոգիական կամ իսկը հոգևոր շերտերի կարգավոր միասնություն: Եվ մենա
գրության մեջ արդեն առիթ է եղել ասելու, որ հոգևոր առումով նշանակալի ասելիքը
Խորենացու պատմությունն ի հայտ է բերում որպես «խորհրդավոր պատմություն»:
20. Որպես հիշատակ կարգվել ը և արձանագրվել ը ի՞նչ յուրահատկություն են հա
ղորդում «բան»-ին, ինչպիսի՞ գոյության մեջ են այն կարգում, և արձանագրությունն
ու հիշատակը ի՞նչ գոյութենական յուրահատուկ իմաստ ունեն: Արձանագրումը դարձ
նում է այն հաստատուն: Գիրն այս կերպով նմանեցվում է քարե տախտակների
վրա գրյալ լինելուն և բնորոշվում նրան հատուկ բնութագրերով` անփոփոխել իու
թյամբ, անջնջել իությամբ, մշտնջենավոր հաստատունությամբ և հավաստիությամբ:
Այդպիսով, քարե տախտակների վրա արձանագիր դառնալուն հանգունակելով,
գիրն անփոփոխել ի, անջնջել ի, հաստատուն ու հավաստի է` ի համեմատ մտավո
րի և բանավորի, որը կարող է փոփոխվել և-կամ անհետանալ: Փիլոն Ալեքսանդրա
ցին Աստվածաշունչ մատյանի Ել ից գրքի մեկնության մեջ նույն այս առիթով գրում է.
«Պնակիտք և գիրք` ձեռաց կազմած են. և որք ’ի սոսայն են` դիւրաւ իմն ապակա
նելի են գիրք. քանզ ի մոմ է ’ ի պնակիտսն, որ դիւրաւ փխրի. և’ ի քարտեզսն գիր` է՛
ուրեք ուր տարածանի, և է՛ ուրեք որ ընդ աղոտ երևի: Իսկ քարինք և՛ բնութեան են
գործ ’ ի դույզն դարձուցանելոյ ’ ի տախտակս, և ’ ի սալս պճնեալս կերպարանք. և ’
ի սոսա գիրքն` մշտնջենաւորք են և հաստատունք վասն հարստութեան նիւթոյն
(ընդգծումները` Ռ. Ք.)»430:
Արձանագրվել ը և որպես հիշատակ կարգվել ը ունի մեկ այլ նշանակություն ևս:
Ո՞րն է այն: Երկրորդ նշանակությունն այն է, որ պատմումի արժանի է կոչվում, և Մով
սես Խորենացու իմաստուն պատմաբանող քննությամբ` հասկացվում ու մեկնաբան
վում, ի պատում և ի գիր հյուսմամբ` պատմագրվում, մարդկային ու ազգային ինքնու
թյան ու կենսակերպի` բարեկարգության (ի բարին կարգավորության) առումով էա
կանորեն նշանակալ ի իմաստության ու ամենայն առաքինության գործերի գոյության
զորությունը` «ի՞նչ է», «ինչպիսի՞ ինչ է», «ի՞նչ պատճառով ու ինչի՞ համար է», և լի
նելության կարգը և-կամ կարգավորությունը` դրանց գոյության «ինչպե՞սը», ըն

429

Տե՛ս հղում 192, էջ 155:
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թերցասիրության և իմաստության ուսումնասիրության կոչելով իր ժամանակակիցնե
րին ու հետագա սերունդներին:
Իր երկում նա պատմության իդեայի իր դիտավորությամբ` գրով և պատմությամբ
ժամանակն ու ժամանակահոս հայոց կյանքն է կարգում431` էմպիրիկ պատմության
հյուսմամբ գրավոր արձանագրելով ու ընտրողաբար նրանում ընդգրկելով որոշակի
առումով նշանակալին: Այս առնչությամբ, ինչպես և կանխանշվեց առաջին գլխում,
ստույգ ու դիպուկ է Ա. Ստեփանյանի բնորոշումը, ըստ որի` «Հեղ ինակն անցյալ ի հոս
քից ընտրում է, որպես կանոն, նշանակալ ի իրադարձությունները»432: Ըստ նրա պատ
մագիտական սկզբունքային հայեցակարգի, կյանքի նշանակալ ի եղելումից «մարդկու
թյանն ամենայն պիտանին» հնարավոր, անհրաժեշտ ու նաև նախընտրելիորեն
պիտոյակա՛ն է հյուսել ի պատմություն և այդկերպ` իրադադարձություններում ու
գործերում հասկացվող ու պատմության մեջ մեկնողաբար պատմվող բարին, իմաս
տունը, քաջն ու ամենայն առաքինին կարգել ի ցույց, ի տես, ի հասկացում, ի հիշում ու
հիշատակում ընթերցանությամբ իմաստության ներկրթյալ ինքնության ու կենսակեր
պի ձգտող ամենքի մարդկային հոգու բանական ունակություն-զորությանը: Եվ սուրբ
հայրը հենց այդ դիտավորությունը, կերպավորումն ու կատարումն է իրագործում,
կյանքի նախկին ու նաև ներկայում շարունակական եղելումի իսկության` իմաստի ու
իմաստության ի գիր հյուսմամբ` ամրագրելով ու «արտաքոյ հրապարակադիր» (Փիլոն)
կացուցանելով: Նույն այս առնչությամբ Փիլոն Ալեքսանդրացին Ել ից գրքի իր մեկնու
թյան մեջ շարունակում է իր միտքը` գրելով հետևյալը. «Երկրորդ աստուածային հրա
մանքն ոչ էր հնար յալցի ուրեք կալ թաքուցեալ, ’ ի հանդիպելոյն խոյս տուեալ այնոցիկ`
որ փութային տեսանել և ուսանել. արտաքոյ հրապարակադիր լինել, և շուրջ բերեալ
յայտնապէս: Իսկ այնոցիկ որ արտաքոյ հռչակելն հանդերձեալ էին, պիտոյ էր նմա
կարծր նիւթ` վասն յարևուն կիզմանէ և անձրևաց ’ ի վերայ գալոյ. քանզ ի որեմն անա
գան ’ ի տապանակին դիրք եղեն սալիցն»433:
21. Մարդկային իրողությունների աշխարհում ամենայն «իրք և գործք» տեղ ի են
ունենում ժամանակի մեջ և հենց ներկայում: Այդ իրադարձություններն ու գործե
րը ներմասնակցաբար պատկանում են աշխարհին ու կյանքին` պայմանավորված,
կապված ու նաև կապանքված են իրենց տեղ ի ունենալու կամ ստեղծման կոնկրետ
հանգամանքների հետ և աշխարհի ու կյանքի գոյության ժամանակահոս ընթացքին
համահյուս` հենց անցող իկ են: Եվ սակայն, աստ կա նաև էական առանձնահատկու
թյուն: Որպես «մարդկային իրողություններ» որոշարկել ի «այս աշխարհի», որում և`
«այս կյանքի» բնությունը, բնորոշվելով որպես ժամանակային, այնպիսին է, որ դրանց
ու նաև այս կամ այն որևէ բաղադրատարրի իսկության գոյությունը, որն ի ներկայու
թյուն է հաստատվում հերմենևտիկայի հայեցակարգով ճշտորոշյալ հասկացմամբ
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Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 12, տ. 4-5:
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ու մեկնորոշմամբ, քննության է առնվում ըստ իր գոյության ժամանակային առանց
քի և ներկայանում որպես իր իսկ իմաստի կայացման պատմական իրադարձու
թյուն: Իսկ հասկացվում մեկնորոշվում ու հենց գրառվում են նշանակությունները,
իմաստները: Ըստ իս, աստ և հենց մարդկային իրողությունների դեպքում էլ հարկ է
հասկանալ ու ամրագրել, որ «այս աշխարհի», որում և` «այս կյանքի» նշանակալի ու
մշակութային եղելումի իսկության գոյությունը հասկացմամբ ու մեկնաբանությամբ
բացորոշվելով ու ի ներկայություն հաստատվելով, ժամանակի գերությունից ու իշ
խանությունից բաց-արձակվում, իսկ ավել ի ճշգրիտ` ժամանակային գոյությանը են
թակայությունից ու գերությունից իր սկզբունքային բաց-արձակությունն է վերա
հաստում որպես իմաստ և խորհուրդ: Փոքր-ինչ առաջ անցնելով` ասենք նաև, որ
այդ իմաստներն ու խորհուրդներն ամենայն իրենցով` քանակական բոլորումով և
որակական բովանդակումով, այսու և` այլևայլ հնարավոր, ճշմարիտ ու բարի կա
տարումի բերող կապակցումներով, ամենայն բանն ի մի` ի լրումի ու ի հասանել ի կա
տարելություն հյուսելով, բաղկացնում են մարդկային կարողությանը հասանել ի իմաս
տություն: Արդ` կարել ի է ամրագրել, որ, ըստ էության, գրմամբ` ամենայն գործի ու
իրադարձության իմաստը, խորհուրդը դուրս է բերվում ու բաց-արձակվում
ժամանակի գերությունից ու իշխանությունից:
Այս առնչությամբ` կարելի է նաև ամրագրել մտքի մեկ այլ` առավել ճշգրիտ բա
նաձև. գրմամբ` ամենայն եղելումի իմաստն ու խորհուրդը ձերբազատվում
և հենց բաց-արձակվում է ժամանակահոս իրադարձության ու գործի, նաև
պատմիչի մտովի և-կամ բանավորակերպ հասկացման ու մեկնաբանության
միայն տվյալ ակնթարթային` «այստեղ ու հիմա» ներկայությունում գոյությու
նից: Գործի և եղելության իրականացման իրադարձությունը, որն ըստ էության` ժա
մանակային է (տեմպորալ) ու անցող իկ, գրմամբ` այլևս ենթակա չէ ժամանակի ազդե
ցությանը և գոյավորվում է այլ կարգով:
22. Փոխվում է գործի և եղելության «տեղի ունենալու» գոյութենական կարգը:
Ինչպես և արդեն ասվել է, «տեղի ունենալը» հատուկ է գոյավորության մարմնավոր
կարգին, և աշխարհն ու նրանում որևէ գոյավոր (եղելություն` գործ, դեպք) գոյություն
ունի այդ կառուցվածքով` տեղի ունենալով, այսինքն` տարածության և ժամանակի
մեջ: Իմաստը այս նյութեղեն աշխարհում գոյություն ունի «մարմնավորված» կերպով
և հենց «տեղ ի ունենալու» կառուցվածքով` որպես «գործք և իրք», որոնք էլ պատմվում
են: Աշխարհում «տեղ ի ունեցածը» պատմությունը վերարտադրում է մեկ այլ կարգա
վիճակով` որպես իմաստ և գրի առնելու միջոցով պատմվում են իմաստները: Եթե
գործը կատարվել էր, «իրը» պատահել էր աշխարհում, այսինքն` տարածության մեջ
և ժամանակի ընթացքում, ապա` գրմամբ` դրանց «տեղ ի ունենալ ը» անցել է արդեն
պատմայնության կարգը, որտեղ այն պատմամբ «կայանում» է որպես պատում:
Պատմության մեջ իմաստը գոյավոր է այդ կերպով, գոյավոր է որպես պատում, որի
գոյավորության կարգը, ինչպես արդեն նշվեց, տարբեր է իրական, նյութականորեն
թանձրացական գոյավորից:
Իսկ ինչպիսի՞ն է արդեն այս դեպքում «կայանում է»-ի յուրահատուկ կերպը, ի
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տարբերություն իրական գոյավորության կարգի: «Կայանալ» այստեղ արդեն կնշա
նակի պատմումով պատմել իքը «յանդիման կացուցանել» մարդուն, ընթերցող ին: Խո
րենացին ասում է` «զհայտարարութիւն մերոյ ազգաբանութեանս խոստացաք յանդի
ման կացուցանել»434: Եվ մեկ այլ էջում գրում է. «զպատճառս և զզօրութիւն իրացն
միայն յայտնելով, և զերկարութիւն գործոյն համառօտ բանիւ յանդիման կացուցա
նելով» (ընդգծումները` Ռ. Ք.) 435: Աստ` էական է հասկանալ, որ պատմության միջո
ցով այս աշխարհն ու այս կյանքն ի ցույց կամ ի տես է դրվում ոչ թե իր նյութական ու
մարմնավոր գոյության կարգում «տեղ ի ունենալու» եղանակով, այլ` պատումակերպ
ներկայացվում է դրանց բուն իմաստը և հենց հոգևորը: Այս առիթով կարելի է նաև
վերհիշել հայագիտության մեջ ամրագրված (Ստ. Մալխասյանց, Ս. Արևշատյան, Գ.
Խրլոպյան, Ռ. Թոմսոն և այլոք) տեսակետը, ըստ որի` Պատմահոր և մեր այլ պատմա
գիրների երկերում պատմությունն անցյալ ի եղելությունների սոսկ փաստագրություն
չէ, և հայ պատմագիր և աստվածաբան մեկնիչների երկերը սոսկ իրադարձություն
ների գրառություն չեն, այլ` խոր ու խորագույն հոգևոր իմաստներ բացահայտող լու
սաբանումներ ու արժևորող գնահատականներ436: Այսպիսով, ասել իքին համապա
տասխան պատմումով, որպես պատումի մեջ կերպացյալ իմաստ, ընթերցող ի հոգու
և մտքի աչաց «ի տես»` «յանդիման է կացուցանւում» այն (իսկությունը), ինչն ի գործ
գործյալ` ըստ մարդկային ընտրության, կարողության ու պայմանների, այդ գործում`
«ի պահ» ու նաև «ի հայտ» հնարավորությամբ, պատմիչ-մեկնիչ անձի բացությանն
ու հասկացման սիրուն «ի հայտ» և ուրեմն` հասու էր անցյալի գործերում, և նրանց
կողմից հենց այդպիսի «ասուն» գործերն են ընտրված պատմելու համար: «Բանք» և
«շարագրութիւնք» հասկացություններով նշվող և իրենց բնույթով իսկ պատմողական
տեքստերը հյուսված են այն դիտավորությամբ, որ ի ցույց դրվի այն իմաստը, որ և
պատմվել է որպես պատում:
Պատումի միջոցով է «յանդիման կացուցանւում» ոչ-մարմնականը, հոգևո
րը` իմաստը: Իսկ ի՞նչ ասել է` «պատումի միջոցով»: Պատումով իմաստը կա, այսինքն`
գոյություն ունի որպես մեզ համար ներկա, ընդսմին, այն կա` որպես հենց կերպված:
Պատումով կերպացյալ` կայանում ու ցուցադրվում է իմաստը: Իմաստը կա պա
տումի մեջ և նրանով կերպմամբ` ի ցույց է դրված ընթերցող ին: Ո՞րն է պատումի մի
ջոցով իմաստի` մեզ հայտնացույց լինելու յուրահատուկ ձևը: Իմաստը պատումի մեջ
ձևակերպվելով, որպես կերպ «գործվելով» և-կամ «հյուսվելով»` մարդկային ընկալման
կարողության համար ձեռք է բերում տեսք, և այդ տեսքով է այն «յանդիման կացուցան
ւում», նկատել ի դառնում ու ներկայանում հասկացման ձգտող ընթերցող ին:
434

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 7:
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Նույն տեղում, էջ 45:

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. Ահավասիկ, այդ իմաստի «տեսքն» է, որ ընթերցող ի համար որպես տեսանե
լի` «յանդիման է կացուցանում» հասկացման ձգտող նրա բանական հոգուն ու մտքին:
Պատմումի և հյուսվածի պատումային բնությունը` պատ(ու)մայնությունը, այնպիսին
է, որ աշխարհում տեղ ի ունեցածի իսկությունը, որպես ըմբռնված իմաստ, հանդիման է
կացուցանում ընթերցող ին: «Յանդիման կացուցանել ը», ըստ էության, պատումի մեջ
ներկերպվածությամբ և հենց ընթերցող ի նկատմամբ` իմաստի կայացման և ցուցա
նության յուրահատուկ ձևն է: Հավաստի և ոչ հնարածո պատմություններում իմաստի
այդ տեսքը իր ստուգապատումի մեջ վերառված է բուն իրողություններից և գործերից:
Իմաստի այս տեսքով իր հյուսմամբ է հենց պատումը նման աշխարհում տեղ ի ունե
ցած եղելություններին ու գործերին: Նմանությունն է հենց ապահովում աշխար
հում իրոք տեղի ունեցած եղելությունների պատմվելու հնարավորությունը:
Պատմել` կնշանակի պատում դարձնել: Պատմել` կնշանակի «տեղ ի ունեցողում» տես
նել ու հասկանալ իմաստի կերպավորություն, ի հայտ բերել կերպավորված իմաստը,
ըստ այդմ` հյուսել պատում և հաղորդել պատումակերպված իմաստը: Այն ինչ տեսն
վում է, այն էլ պատմվում է, և, ընդհակառակը, այն, ինչ պատմվում է` հղվում է
ի տեսանություն ընթերցողաց: Պատմվածի և հյուսվածի պատ(ու)մային բնու
թյունն (պատում-այնությունը) այնպիսին է, որ իրենում ներկերպվածը և-կամ իրենով
կերպվածը «յանդիման է կացուցանում» ու հենց ցուցանության հնարավորում ընթեր
ցող ին:
Խոսքը սոսկ ականատեսության անմիջական հարաբերության մասին չէ, և նույ
նիսկ ականատեսը ժամանակագրություն գրել իս, պատմում է նաև այն, ինչ լսում է:
Նկատենք նաև, որ խոսքն ամենևին էլ ֆիզ իկական տեսողության և լսողության մասին
չէ: Պատմիչն իր տեսած և լսած ամբողջը չէ, որ պատմում է, այլ` կա ընտրություն:
Իսկ դա նշանակում է, որ տեսնելու բնույթն այստեղ լիով ին այլ է: իրադարձության և
գործի` ի պատմություն նշանակալ ի և ուրեմն` պատմական, «ասել իքը» («նոեման»)
հղված է` ի ցույց և ունի հնարավորություն` ի հայտ դառնալ «աչաց մտաց»: Իմաս
տը պատումի մեջ իր կերպավորմամբ, պատմումով «յանդիման կացուցեալ» է ընթեր
ցող ին և որպես իսկ հոգևոր` ոչ թե զգայական, այլ` իմաստ ընկալող նրա «աչաց
մտաց»:
Գրիգոր Տղան ս. Մովսես Խորենացու մասին այս առնչությամբ գրում է` « …Սուրբ
վարդապետք նոր Սիոնի, Յորոց ծածկեալն իմաստ յայտնի: Մի է և այն սուրբ հայ
կազնի Մովսես Քերթող Խորենացի, Սուրբ և ընտրեալ և հրաշալ ի, Ճշմարտախոս
յիմաստ բանի: Զոր և տեսեալ աչօք լինի, Գրով ցուցցէ ամենայնի, Համանման
մարգարեի, Ծածկեալ անտեսն առնէ յայտնի437»: Եվ մի քանի տող ներքև շարու
նակում է` «Արդ, դու ընկալ զիմաստ բանի, Որ ի սրբոյս վերաճառի. Քանզ ի յայտնի
զմէնջ ասի, Որպէս աչօք յայտ տեսողի»438: Գրիգոր Տղան հոգևոր և-կամ մտավոր
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:
437

438

Նույն տեղում, էջ 208:
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այս տեսողության կամ հայեցողության` Մովսես Խորենացու մարգարեաճառ պատ
մությամբ բազում ասվածից մեկ իմաստը իր իսկ «աչքով» տեսնելու մասին ասում է
նաև մի քանի տող հետո, երբ խոսում է անուսումնասեր ու անիմաստասեր ընթեր
ցող ամենքի մասին, «Որ ընթեռնու յույժ անիմայ Եւ ոչ ի միտ առնու զսա, … Այնպիսին
ոչ քննէ զսա, Թէ մարգարէ խոսի զդա …: Զի զայն ելից անդ զներկայ Եւ աստ զմեր
յայտնէ գործ սա, Որպէս և ես աչօք տեսայ Մինս ի բազմաց, զոր հեգնէ դա»439:
24. Իսկ ի՞նչ ասել է` «աչաց մտաց»: Ասել, թե` մտածողությունն «աչք» ունի, կնշա
նակի` ասել, թե այն կարո՛ղ է, ունակ է ընկալել լուսավորվածը, լույսով ներկան, բա
նը, իսկ խավարած աչաց համար լույսը տեսանել ի չէ. «Միթե ճանաչիցի՞ն ի խաւարի
սքանչել իք քո» ասվում է Դավ իթ մարգարեի սաղմոսում440: Խոսքը ուշիմությամբ ար
թուն մտածողության մասին է, նկատող, որն այնքան խոնարհ է ու զարմանալու կա
րողունակ, որ նկատում է նաև այն, ինչը նույնիսկ ամենամոտիկն է և կամ սովորական
է թվում: Մերձավորագույնի և կամ սովորականի մեջ անգամ զարմանալ իի, սքանչելու
թյուն ու բերկրանք պատճառող Աստծո և աստվածայինի ներկայությանը, ըստ մարդ
կային կարողության, հաղորդ, ընկալ և հասու լինել ը, հոգևորի ու լուսավորի` բանական
«աչոք» նկատել ը հատուկ է հոգևոր առումով քաղցածին ու կարոտյալ ին:
Ով հոգևոր քաղց ունի` կարիքավոր է, և հենց նա է դառնում Խորենացու երկը իր կա
տարումի լրումին բերող «Ողբ»-ի բուն ասել իքին մասնակից, տեսանելով իրեն «Ողբ»-ի
հոգևոր տեսանումով: «Ողբ»-ը մեզ ուղղում է հենց մեզ և շրջական տեսանելուն, և
նրան հատուկ հոգևոր հայեցումը մեր մտահայացքն ուղղում է իր հոգևոր տեսադաշ
տով, մարդկային միտքը, հոգին ու բովանդակ կյանքն ի բարեկարգություն ու նախ
ընտրել ի գոյություն հաստատելու, ամենքի` ավագանու ու իշխանավորի, կրոնավորի,
վարդապետի ու քահանայի, մտավորականի, գործավորի, շինականի ու ռամիկի և, այդ
պիսով, անձի, ընտանիքի ու ազգի, կրթության, տնտեսության,… ու պետության` իրենց
աստվածային նախակոչվածությունից, ըստ մարդկային կարողության, իմանալ ի կոչ
մանը համապատասխան` ի բարի կարգավորություն հաստատելու կարիքին հասու
լինելու: Ինքնահասկացման ձգտող և հոգևոր կարիքավորությունն իրենում հասկա
ցող կարիքավորն է, որ ուղղությամբ ու ճշմարտությամբ իրագործում է ինքնահաս
կացում և ունի հնարավորություն հոգևոր կատարելագործման: Նա է փնտրում և հենց
առաջաքայլ ու ամենայն խնդիրների մեջ` նաև առաջնահերթ նկատում ու ընկալում
հոգևորը: Եվ հենց այդպիսի կարիքավորն է միայն ձգտում խորհրդից, բանից և գոր
ծից քաղել իմաստություն և ուսանում այն պատմությունից, որում և հայտնացույց կա
րող է լինել (իսկ Մովսես Խորենացու Հայոց Պատմությունում կոնկրետորեն հենց հայտ
նացույց է) «իրաց» և «մարդկային խորհրդոց, բանից ու գործոց» իսկությունը հայտող
իմաստները և դրանցում` իմաստության, առաքինության ու ամենայն բարեկարգության
խորհուրդները: Եվ նույն այդ կարիքավորն է ձգտող, հոժարակամ ու պատրաստ` ի միտ
«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):
439

440

Գիրք Սաղմոսաց, ՁԷ, 13:
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առնել ու խորհել բարենշանակ այդ խորհուրդներով առլեցուն պատմության ասելիքն
ու հենց անսալ դրանով իսկ իր «մտաց ունկ»-ին հնչող պատմության կոչին: Խոնարհն
է, որ մշտապես հոգևորի կարիք ունի, և նա է հոգով աղքատը, որ և կարիքավոր է
հոգևորության: Հոգով աղքատը մտոք արթնացած է փնտրելու, նկատելու և ընկա
լելու համար իմաստը և իմաստություն, և նա է, որ «հոգևոր ակամբ» նկատում է հան
դիման կացուցյալ ը ուղիղ դիրքով, այսինքն` լույսի մեջ: Այսպիսի «արթուն» մտածողու
թյունն է, որ նայում և «տեսնում» է «ուղ իղ իմաստը»:
25. Իսկ ինչպիսի՞ բանականությունն է մտածում այդպիսի մտածողությամբ: Խո
րենացին մեջբերում է. «Առաքինութիւն բանականին է խոհականություն»441: Սա նշա
նակում է, որ բանականի առաքինության կարգում` խոհականությունում (խոհեմու
թյունում) է ընկալվում գործի և իրերի խորհուրդը, իմաստը: Բանականությունն իր
խոհականությամբ է ընկալում խորհուրդը: Եվ պետք է լինել առաքինի` ընկա
լելու համար ուղիղ իմաստը: Դավ իթ Անհաղթը գրում է. «Մայր իմաստասիրութեան
առաքինութիւն է…»442 կամ «Տեղ ի իմաստասիրութեան առաքինութիւն է, վասն զի ի
ձեռն առաքինութեան ստանամք զիմաստասիրութիւն»443: Այսպիսով, ուշիմ խոհեմու
թյան առաքինությունն ունեցող և նրանով զարդարված բանականությունն է ի զորու`
լինել իմաստն իր ուղիղ դրվածքով ու նաև խորին խորհուրդ հայտնող զորությամբ տե
սանող և ընկալող մտածողությամբ: Խոհեմության առաքինությամբ հասունա
ցած բանականությանն է տեսանելի ուղիղ իմաստը: Մարդը ուշիմությամբ ար
թուն ու խոհեմ բանականությամբ հասու է լինում եղելությունների և գործերի` «տեղ ի
ունենալու» կառուցվածքով կերպավորված իմաստին և իմաստնանում: Իսկ իմաս
տին հասու ենք լինում իմաստասիրումով:
26. Գրավոր պատմությունը ամրագրում և հաղորդում է իմաստը ընթերցողին
«յանդիման կացուցանելու» դիտավորությամբ` նրան ի գիտումն, ի իմաստացումն:
Ինչպես և կանխասացությամբ նշվեց «Ներածությունում», պատմությունը պատ
մում է իմաստություն` ընթերցող սերունդներին ուղղելով և կոչելով իմաստասիրու
թյան: «Բերան իմ պատմեսցե զիմաստութիւն, և խորհուրդ սրտի իմոյ զհանճար»
(ընդգծումը` Ռ. Ք.) ասվում է սաղմոսում444: «Իմաստասիրութիւն դիտաւորութիւն ունի
զհոգիս մարդկան զարդարել», – ասում է Դավ իթ Անհաղթը445: Ուղղվելով իմաստասի
րության` մարդը զարդարում է իր հոգին առաքինություններով: Իմաստասիրության
ուղղված ընթերցանությամբ` պատմությունից ընկալում ենք պատմված իմաստն ու
իմաստությունն իր ուղիղ դրվածքով, հաղորդ և հասու լինում դիտավորաբար իսկ
հղված խորհրդին, այսպես դառնալով ուսյալ և կիրթ:
441

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6:

Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր.,
1980, էջ 61:
442

443

Նույն տեղում, էջ 69:

444

Գիրք Սաղմոսաց, ԽԸ, 4:

Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր.,
1980, էջ 85:
445
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27. Պատմության նպատակն է` պատմվող իմաստը հաղորդել իր ուղիղ
դրվածքով: Եվ ճշմարիտ պատմությունը գոյանում է իմաստի ուղիղ դրված
քով: Իսկ ի՞նչ է նկատի առնվում ասելով` «պատմել և-կամ հասկանալ ու ընկալել
իմաստ և իմաստություն իր ուղիղ դրվածքով»: Ի՞նչ ասել է` իմաստի ու իմաստության
«ուղիղ դրվածք»: Վերհիշենք Մովսես Խորենացու արտահայտությունը` «բանիւ յան
դիման կացուցանել»446: Ասել, թե` պատմողական «բանիւ» կացուցանվում է իմաս
տը, նույնն է թե ասել` պատմվում է իմաստը իր ուղիղ դրվածքով:
Աս
վեց, որ Խո
րե
նա
ցու եր
կում բազ
միցս և այդ թվում` «բա
նիւ յան
դի
ման կա
ցուցանել» մտքի բանաձևում գործածվող «բան» հասկացության ամբողջական իմաս
տի տարր է նրա քերականական-բառացի մեկնաբանությունը որպես «խոսք»: Իրերից
և գործերից պատումի մեջ իմաստի կերպավորումն իրագործվում է խոսքում և գրում,
նրանց տարրերով ու միջոցներով յուրահատուկ շար հյուսելով: Իմաստը խոսքում
կամ գրում (գրի մեջ) է «շարակարգվում» որպես պատում: Եվ պատ(ու)մայնու
թյամբ կացուցանվում է իմաստը: Պատմիչն ընկալում է «տեղ ի ունեցածի» կերպը
և պատումակերպմամբ հաղորդում իմաստ` հղելով այն ընթերցող և մեկնաբանող
սերունդներին` «ի իմաստավորումն»: Ինչպիսի՞ իմաստավորումներ կամ իմաստի
ինչպիսի մոդուս է ներկայում պատմությունում, որին և առնչվում է ընթերցողը:
Արդեն ակնարկվեց, որ Սուրբ Գրերին, ինչպես նաև հայրերի գրվածքներին
հատուկ է պատմությամբ հաղորդված իմաստի մեկ-միասնություն, այլ ոչ թե
միմյանցից առանձին և իրավասու բազում նշանակություններ, ինչպես վաղուց
ի վեր հայտնի է մասնագիտական գրականության մեջ: Սակայն խոսքով, ինչպես նաև
գրառմամբ իմաստային կերպավորության «յանդիման կացուցանել ը» չի ենթադրում,
թե ընթերցող ի կողմից իմաստ չի ընկալվում, եթե նրա ընթերցմանն «ի դեմս» բերվա
ծը չի ըմբռնվել իր միասնական փոխկապակցված ամբողջության մեջ: Իրերի ու գոր
ծերի պատումացյալ կերպի` տվյալ որպիսությամբ տեսանելն ընթերցող ի կողմից
արդեն որոշակի իմաստավորում և իմաստային տարր է:
28. «Ու
ղ իղ դրվածքն» ապա
հով
վում է ոչ միայն պատ
մո
ղա
կան խոս
քով իմաս
տի կացուցմամբ: Ըմբռնելու համար, թե ինչ ասել է` «ուղ իղ դրվածք», պետք է նկա
տի ունենալ նաև «բանիւ»-ի հոգևոր իմաստը: Իմաստը որպես այդպիսին` իր հոգևոր
բնության բացարձակ ու կատարյալ կոչմանը համապատասխան իր գոյությամբ է
ներկայում իդեայում և հենց նույն ինքն իդեան է, իսկ մարդկային կյանքի անցուդար
ձում այն իր հոգևոր բնությանն առավել համապատասխանությամբ հաստատվում է
իրեն հատուկ միջավայրում` լեզվում, խոսքում, ինչը հենց բանականի ոլորտն է: Ինչ
պես և նշում է գերմանացի հերմենևտ Հ.-Գ. Գադամերը, «…լեզուն հենց բանականու
թյան լեզուն է»447: «Բանիւ յանդիման կացուցանել», ըստ էության, կնշանակի ի լույս
երևեցուցանել և հենց լույսով: «Բանիւ»` ի լույս հանել, կնշանակի` բանականության
լույսով, իմաստուն և գրավոր խոսքով որպես պատում կերպավորել` «կանգնեցնել»
446

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 45:

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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ընթերցող ի դիմաց: Այսպես է հոգուն ու մտքին ակն-առու դառնալու մեջ հնարա
վորվում, հոգու և-կամ մտքի աչքին ի ցույց դրվում այն, ինչը «պարունակվում», ներ
կայում է «գործում»` նրա իմաստը, խորհուրդը:
29. Իսկ ի՞նչ է ներկայող կամ «պարունակվող» իմաստը: Դա հենց այն հենքն է,
որի շնորհիվ և այդ գործը կա: Ոչ թե ճիշտ կլիներ ասել, թե այդ «բանը» կա գործով,
գործի միջոցով, այլ` ընդհակառակը, այդ «բանի» ներկայությամբ է գործն իրոք որ
պես այդպիսին, որպես գործ, այսինքն` մի բան, որ իրենում ներկայող նշանակալից
միտումով, դիտավորությամբ, իմաստային այդ հիմքով «կատարվել է» ու աննշան չէ,
այլապես` ի՞նչ է եղել, ոչինչ էլ չի պատահել: Այդ իմաստն է և դրա հետ մեկտեղ այդ
իմաստում «ի պահ» և, ըստ մարդկային կարողության ու շնորհի` իմանալ ի լինելու իր
հնարավորությամբ, հայտնյալ խորհուրդն է դիպվածը դաձնում մարդու և պատմիչի
համար իր նշանակալ իությամբ նկատել ի մի բան, իրադարձություն, եղելություն, կա
տարված մի բան, որը և պետք է պատմել իրենում պարունակող կամ ներկայող
խորհրդի համար: «Բանի» ներկայությամբ, այսինքն` խորհրդի միջոցով գործն
«ի հայտ» է կացուցանվում մարդու խոհեմ բանականությանը, իսկ անխորհուրդ
գործն անիմաստ է նաև պատմել:
30. Պատմությունը նշանակալի եղելությունների այդ իսկ նշանակալիու
թյան ներկայությունն է մարդուն` ի հիշում և իմաստացում: Կարելի է ասել նաև
այլ կերպ` պատմությունը կյանքի նշանակալ ի եղելումի իմաստի, որում և` իմաստու
թյան խորհրդի, ներկայությունն է մարդուն և մարդկանց ազգերին` ի հիշում ու իմաս
տացում և մարդկային անձի ինքնության` որպես հոգի ապրող անձի գոյության, ըստ
մարդկային կարողության, ներքին կատարելագործում ու նաև կենսակերպի, այլոց
հետ համակեցության բարեկարգում: Եվ իսկությամբ նշանակալ ի են այն իրողություն
ները կամ դրանց իմաստները, որոնցում ի հայտ է ճշմարտությունը և-կամ բարին:
Պատմությունը հասկանալով և պատմողական բացահայտությամբ ընթերցող ժամա
նակակցի ու սերունդների հոգևոր սիրուն և մտքի «ուշ»-ին «յանդիման է կացուցա
նում» և հասկացման սիրուն մատուցանում իրերի ու գործերի գոյության իսկությու
նը: Այսպիսով, պատմությունը հասկացման ձգտող ին բացահայտելով հայոց կյանքի
նշանակալ ի եղելումի իսկությունը, այն է` հավատով թռուցյալ ու վերինը խորհող
մտքի և նրա օգնությամբ` սնոտիության կապանքներից զերծ հավատի ճշմար
տություններն ու բարին, հայեցման ու պատմումի ուղիղ դրվածքով հայտնացուցող,
սիրել ի ու hենց սիրով իմանալ ի և այսկերպ` նաև նախընտրել ի դարձնող կերպավո
րությամբ, ըստ էության, պատմում է իմաստություն:
Ի մի բերելով ասվածը, Մովսես Խորենացու հայեցակարգում պատմության գոյու
թյան յուրահատուկ մոդուսի վերաբերյալ կարել ի ամրագրել մտքի հետևյալ բանաձևը,
որ և կարող է ներկայանալ որպես նրա պատմատեսությունում պատմության հնարա
վոր մի սահմանում: Հայոց պատմությունը հայոց կյանքի նշանակալի եղելումի
իսկությունը հայտող` մտքի և հավատի ճշմարտություններն ու բարին հաս
կացող ու մեկնողաբար բացորոշող իմաստություն է` հայեցման ու պատմումի
ուղիղ դրվածքով հայտնացուցող և ընթերցողի հասկացման, ուսանության ու
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նաև կենագործման ձգտմանն ու ջանքին հղվածությամբ` իմանալի ու նախ
ընտրելի դարձնող իր դիտավորությամբ, կերպավորությամբ և կատարումով:
31. Պատմությունն իր կոչմանը համապատասխան լինելության` իր անհրաժեշտ
ու նախընտրել ի իսկությունն իրենում ունեցող և ուրեմն` իսկական գոյությամբ` պատ
մում է իմաստություն, որով և որում, ըստ մարդկային կարողության, կյանքի
իրադեպերում ու մարդկային գործերում տեսանել տալիս ու իմանալի դարձ
նում Աստծո հոգածու կամ խնամարար տեսչության իսկորեն ներկայություն:
Պատմությունը ոչ թե իր իսկությունը կորցրած (այսու և` անիսկական), որ և իր հերթին
կնշանակի` իր ինքնությունը կորցրած ու անինքնական գոյության մեջ, այլ` իր իսկա
կան (և ուրեմն` ինքնական) գոյության մեջ, ոչ միշտ ուղղակի ու բացահայտ այդ նշելով,
պատմում է Աստծո ու աստվածայինի հայտնությունը. սա է նրա ուղղակի և-կամ
խորհրդաբար բացահայտությամբ սկզբունքային և մշտական դիտավորությունը Աստ
վածաշնչում և նրան նմանող, նրա ուղղվածությամբ ուղղորդվող մեր սուրբ հայրերի
գրվածքներում` երբեմն ուղղակիորեն և գուցե երբեմն` անուղղակիորեն նշմամբ ու բա
ցահայտությամբ: Իսկ ինչի՞ մեջ է տեսանել ի Աստծո ու աստվածայինի հայտնությունը:
Աստծո և աստվածայինի հայտնությունը մտոք տեսանելի ու իմանալի է մարդ
կային լինելության առաքինի կարգավորության պիտանավոր նշանակալիու
թյուն ցուցաբերող և ուղղորդող կյանքի եղելություններում, ինչպես նաև ար
դեն պատմյալ խորհրդի, խոսքի ու գործի իմաստներում: Եվ հենց ուշիմ խոհա
կանությունն է հասու լինում այդ հայտնությանը, Աստծո կամքին, խնամածությանն ի
փրկություն, որը և` է բարին: Իսկ «ամենայն տուրք բարիք և ամենայն պարգեւք կա
տարեալք ի վերուստ են իջեալ առ ի Հօրեն Լուսոյ», ասում է առաքյալը448:
32. Իսկ միջնադարյան քրիստոնեական իմաստասիրության մեջ և հենց Մովսես Խո
րենացու պատմաիմաստասիրական հայեցակարգում ինչպե՞ս է հնարավոր պատմու
թյան գիտության համար, որն իր գոյության մեջ ներկայանում է, կարծես, մարդկային
գործ ու ստեղծագործություն, ուսումնասիրել մարդկային իրողություններ և դրանցում
հասու լինել ու մեկնությամբ հանդերձ պատմել Աստծո և աստվածայինի հայտնություն
ու աստվածային իմաստություն: Ըստ քրիստոնեական իմաստասիրության ընդհանրա
կան հայեցակարգի, Աստծո և աստվածայինի ըստ ինքյան գոյությունը, բնությունն
ու էությունը անմատչել ի, անիմանալ ի ու անճառել ի է մարդուն, սակայն Աստծո ու
աստվածայինի հայտնությունը որպես այդպիսին է, այսինքն` հայտնություն է հենց
մարդուն` նրա բնությանը մատչելի կերպի ու իմաստության խորհուրդի մեջ: Եվ պատ
մությունը զուտ մարդկային ստեղծագործություն չէ: Պատմությունը կյանքի է կոչված
աստվածային նախախնամությամբ, և պատմության գոյությանը հատուկ է աստվա
ծային նախակոչվածություն և, ըստ մարդկային կարողության, նաև հենց իմանալի
կոչում: Ըստ աստվածային նախակոչվածության իր սկզբունքային հիմունքի, պատ
մության գոյությունն այլևս ըմբռնելի չէ որպես սոսկ մարդկային, այլ նաև որպես աստ
Յակ. (Ա, 17) – Աստուածաշունչ Մատեան, Հայաստանի Աստուածաշնչային Ընկերութիւն, Մեծ
Բրիտանիա, 1997:
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վածային գործ, ինչը հնարավոր է դարձնում պատմությամբ ուսումնասիրելով մարդ
կային իրողություններ, հասու լինել Աստծո ու աստվածայինի հայտնության` իմաստու
թյան խորհուրդին: Աստվածային նախակոչվածությամբ հիմնորոշված` այդ ի՞նչ որպի
սությամբ կարել ի է հասկանալ պատմության գոյությունը:
Ինչպես և նշվեց «Նախաշավ իղում», անտիկ, միջնադարյան ու նաև հետագա
շրջանների փիլ իսոսփայության պատմությունում ընդունված էր և այժմ ևս էականորեն
նշանակալ ի ու ընդունել ի է` համայն գոյը որպես այդպիսին սկզբունքորեն բաժանել
աստվածային ու մարդկային իրողությունների: Դավ իթ Անհաղթը «աստվածային իրո
ղություններ» և «մարդկային իրողություններ» հասկացությունների ծավալները բացո
րոշելով` գրում է. «…յէակացն են ոմանք, որ իմանալիք են, և են` որ զգալիք: Արդ, իմա
նալեացն ծայր աստուածայինքն են, և զգալեացն` մարդկայինք: Արդ, զծայրս գոյիցն
ասելով, հանդերձ նոքումբք յարառոցեաց զիմանալ իսն և զզգալ իսն»449: Համայն գոյը
տարաբաժանել ի է նաև որպես Աստծո կողմից ստեղծված` տիեզերքը, բնությունն
ու ամենայն արարածները, և մարդկանց կողմից ստեղծված` ողջ կենցաղ ը և մշա
կույթը: Աստծո արարչությունը ամենայն գոյն է` երկինքն ու երկիրը, տիեզերքը, բնու
թյունն ու ամենայն արարածք, և, ինչպես արդեն ակնարկվեց առաջին գլխում, այն չի
ըմբռնվում ու անվանվում որպես մշակույթ: Մշակույթ է հասկացվում ու անվանվում
միայն մարդու կողմից ստեղծվածը: Եվ էական է ամրագրել, որ մշակույթն իր իսկական
գոյությամբ, երբ նրա խորհրդանշական երկմիասնության կառուցվածք ունեցող գոյու
թյունում ներկա ու պահյալ է` երևակող կամ հայտնաբանող հնարավորությամբ հան
դերձ, ամենայն գոյի իսկությունը հայտող իմաստը, գործվում ու կայանում է ոչ սոսկ
մարդկային կարողությամբ, այլև աստվածային ներգործությամբ և հենց աստվածային
շնորհին հաղորդ ու ընկալ անձանց մտա-, հոգե- և ձեռա-կերտությամբ:
Օգոստինոսը գրում է, որ կան երկու տեսակի գիտություններ, և առաջին տեսակի
գիտությունները որպես իրենց ուսումնասիրության առարկա ունեն մարդկանց կող
մից ստեղծվածը, իսկ երկրորդ տեսակի գիտությունները ուսումնասիրում են այն, ին
չը չի ստեղծված նրանց կողմից, այլ` դիտարկման հետևանքով ընդունված է որպես
պատրաստի կամ ի վերուստ հաստատված մի բան450: Այս առումով` որպես ի՞նչ գո
յություն ունի պատմությունը` որպես մարդկանց ստեղծագործությո՞ւն և ուրեմն` մարդ
կանց կողմից իր գոյության մեջ որպես այդպիսի գոյ հաստատված մի բան, թե՞ ոչ
մարդկային կամոք ստեղծված մի գոյ և ուրեմն` ոչ մարդկային հաստատություն:
Պատմությունը` ազգերի, գիտության, մշակույթի պատմությունները և Խորենացու
երկում կոնկրետորեն` հայոց պատմությունը որպես իր ուսումնասիրության առար

«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. )):
449

Տե՛ս Августин Блаженный, Христiанская наука, или Основанiя св. Герменевтики и церковнaго
красноречiя, Кiев, 1835, էջ 111.
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կա ունի մարդկային իրողությունները: Գոյավորների այն ընդգրկումը, որը նկատի է
առնվում ու որպես հասկացման ենթակա ներկայանում «մարդկային իրողություններ»
հասկացությամբ, իրենում ներընդգրկյալ ունի մարդկանց կողմից ու մարդկային կա
մոք ստեղծված ամենայնը և չի նույնանում դրա հետ, այլ` առավել է և իրենում ներա
ռում է այլ բնույթի գոյավորներ ևս451: Ուսումնասիրելով մարդկային իրողությունները`
պատմությունն ինքը մարդկայի՞ն իրողություն է, թե՞ ոչ: Պատմությունն ինքը նույնպես
մարդկային իրողություն է և, սակայն, ինչպես և բնությունը, որ նույնպես մարդկային
իրողություն է, այն մարդկանց ստեղծագործություն և զուտ մարդկանց կողմից հաս
տատված գոյավոր չէ: Պատմությունը որպես աշխարհի ու կյանքի անցնող եղելումի
պատմում, թեև որպես իսկ պատմում ու պատմված` կայանում է մարդու մասնակցու
թյամբ, այնուամենայնիվ, իր նախակոչվածության, ինչպես նաև, ըստ մարդկային կա
րողության, իր իմացյալ կոչումի և ըստ այդ կոչման` արդեն նաև իր իսկության մեջ
կայացյալ նրա ծնունդն ու գոյությունը զուտ մարդկային չէ: Պատմության որպես այդ
պիսին ծննդյան ու գոյության կոչումն ու իսկությունը մարդկանց կողմից չի հաստատ
ված: Ս. Օգոստինոս Երանել ին պատմության մասին սկսում է խոսել, երբ իր աշխա
տության մեջ կամենում է քննության առնել այն, ինչ գոյության մեջ իր հաստումն է
ստացել ոչ մարդկային ծննդյամբ452: «Դրանց մեջ հարկ է նկատի ունենալ բոլոր այն,
ինչը ում ձեռքերում և շուրթերում էլ հետագայում պահպանվ ի` չի ստեղծված ինքնին
մարդկանցից, այլ` ընդունվել է նրանց կողմից նախկին ժամանակներից կամ ի վե
րուստ, Աստծուց: Այս հայտնաբերումներից մի մասը վերաբերում է մարմնին և զգաց
մունքներին, մյուս մասը հոգուն և բանականությանը: Առաջինները կամ պատումներ,
կամ նկարագրություններ են, կամ, վերջապես, փորձեր ու մեխանիկական գործեր453:
Քանզ ի պատմությունն ի մեջ այլ ամենի պատմում է նաև բոլոր անցյալ մարդկային
հաստատակարգությունների ու ստեղծագործությունների մասին, պատմությունն ինք
նին այլևս չպետք է դասել բուն մարդկային ստեղծագործությունների շարքում, ինչը
ցույց է տալիս նաև հենց իր առարկան, քանզ ի ողջ անցյալը չի կարող արդեն փոփո
խության ենթարկվել և պետք է մնա մշտապես ժամանակի այն կարգում, որի Արա
րիչն ու Կառավարող ը միայն Աստված է454»:

Այն, որ պատմության առարկան` կյանքի նախկին եղելումը սկզբունքորեն փոփոխման են
թակա չէ, հնարավորություն է ընձեռում մեզ մտածել, որ պատմությունը որպես այդպիսին կա
րող է ներկայանալ և հենց ներկայանում է որպես գիտություն, և ճշմարիտ չեն մասնագիտա
կան գրականության մեջ առկա` պատմության այն բնորոշումները, որոնցում պատմությունն
իր գոյության գիտական կարգավ իճակում անգամ, պատմիչի պատմողության ունակության`
ներկրթությամբ ու կատարելագործմամբ հասունացյալ արվեստավորությունը, որով և` երկում
Այս մասին տե՛ս նաև Օգոստինոսի հետևյալ մտքի ակնարկում` «… պատմությունն ի մեջ այլ
ամենի (ընդգծումը` Ռ. Ք.) պատմում է նաև բոլոր անցյալ մարդկային հաստատակարգությունների ու
ստեղծագործությունների մասին» (նույն տեղում, էջ 132):
451

452

Տե՛ս նույն տեղը, էջ 128:

453

Նույն տեղում, էջ 129:

454

Նույն տեղում, էջ 132
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պատումի մեջ պատմողագիր շարակարգման արվեստով բուն պատմել իքի ի հայտ բերումը և
ընթերցող ի մտքի «ուշ»-ին «յանդ իման կացուցանումը» նկատի ունենալով, շատ հաճախ` կա
մա և երբեմն` ակամա հասկացվել ու մեկնաբանվել է որպես արվեստ: Անշուշտ, գիտական
պատմությունը իսկության բացահայտման իր դիտավորությամբ, կերպարանմամբ ու կատա
րումով հանդերձ` կարող է հյուսվել նաև լեզվական և հենց գրական արվեստավորությամբ, ին
չին ականատես ենք դառնում Մովսես Խորենացու երկում: Սակայն, պատմությունն իր գիտա
կանությամբ հանդերձ որպես արվեստ բնորոշելու պարագայում հարկ է նկատի ունենալ նաև
սկզբունքային նշանակություն ունեցող մեկ այլ փաստարկ ևս: Ո՞րն է այն: Պատմությունը մտած
վելով որպես արվեստ, ըստ Դավ իթ Անհաղթի` արվեստի սահմանման, պատմության նկատ
մամբ արդեն իսկ մտածվում է, թե ունի փոփոխության ու ապականության ենթակա սեփական
առարկա և ինքն էլ այնպիսի մի գոյացություն է, որի` ըստ իր կոչման գոյության իսկությունն
իբրև թե բացորոշել ի է որպես սկզբունքորեն կախված պատմելու գործ ձեռնարկած տվյալ
պատմիչ անձի ոչ միայն իմացական ու նաև կամային հատկանիշներից, այլև սկզբունքորեն
հենց արվեստավոր կարողություններից: Ըստ իս, պատմության այսպիսի տեսանությունը, հաս
կացումն ու մեկնությունը, թերի և, գուցե, թերիի հետ մեկտեղ` նաև թյուր ըմբռնում է և այդ կա
րել ի է նկատել նաև հենց Օգոստինոսի մեկնորոշումից:

Կարել ի է ամրագրել, որ Աստվածության և, ըստ մարդկային կարողության, աստ
վածայինին հաղորդ ու ընկալ մարդկային բանականության համամասնակցությամբ է
ստեղծվում մշակույթն ու պատմությունն իրենց իսկական գոյությամբ` որպես հոգե
կեցույց ու կենարար մշակույթ ու (ճշմարտա)պատում և, ընդհակառակը, զուտ
մարդկային հոգու, մտքի, զգացմունքի ու զգայության` թերի ու նաև թյուր իմացակա
նության ու նաև նրա ազատ կամքով անբարի ու ոչ-ճշմարիտ ընտրության տկարու
թյամբ է ստեղծվում մշակույթն ու պատմությունն իրենց անիսկական գոյությամբ` որ
պես անբարի, հոգեկործան ու ոչնչող անմշակույթ ու (ստա)պատում:
Պատմությունը աստվածային նախակոչվածությամբ ու, ըստ մարդկային կարողու
թյան, նաև իմացյալ իր կոչմամբ` հղված է մարդուն` կոչելով նրան մարդկային իմա
ցության այս կերպով ևս հասու լինել Աստծո ճանաչողությանը, և տեսական ու գործ
նական իմաստասիրությամբ ուղղելով խորհուրդը, բանն ու գործը` հոգին կատարելա
գործել ու զարդարել և կյանքը կայացնել առաքինություններով: Իսկ լինել առաքինի,
ըստ Խորենացու, որոշակիորեն կնշանակի` լինել աստվածանմանությանն ուղղորդ
ված կեցողությամբ` «առ ի լինել պատկեր Աստուծոյ» 455, մնալով ու կատարելա
գործվելով այդ կարգում: Ինչպե՞ս հասկանալ Աստվածաշունչ Մատյանում պատմյալ
իսկությամբ` Աստծո պատկերով և նմանությամբ արարյալ մարդու լինելությունը:
Մարդկային անձն ու կեցողությունը Աստծո պատկերով ու նմանությամբ արար
ման ու կյանքի լինելության մեջ կարգելու վերաբերյալ տերունական խոսքում «պատ
կեր» ասելով, ըստ քրիստոնյա սուրբ հայրերի մեկնաբանության, հարկ է հասկանալ
ոչ թե կերպարանքը, այլ` ինքնիշխան, ազատ կամք ունենալ ը: Աստված իր բարերա
րությամբ մարդուն տվել է` լինել ազատ կամքով ու ինքնիշխան և որպես այդպիսին`
«տեր» լինել հենց իր ու երկրային համայն գոյավորի նկատմամբ` «տեր լինել»-ն իմա
455

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6:
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նալ տալով այն որպես հենց «հոգածություն»: Աստված` Արարիչ և Տեր ամենայնի, իր
սիրո լիությամբ ու բարերարությամբ արարելով մարդուն Իր պատկերով, անբավ իր
մարդասիրությամբ ու բարերարությամբ նրան տվել է առավելագույնը` լինել այնպի
սին, ինչպիսին հենց Ինքն է, և ի տարբերություն Աստվածության` էությամբ բարի
կատարելությունից, մարդկային ինքնիշխան կամոք ու միայն ընտրությամբ բարի
կարողությամբ` տեր լինել իր անձին և ամենայն երկրին` կենագործելով իր տի
րությունը «հոգածությամբ» 456:
Իր «պատկերով» լինելու շնորհի հետ մեկտեղ և հենց առնչվող միասնությամբ` Աստ
ված մարդուն արարել է նաև Իր նմանությամբ, որպես այդպիսին իմանալ ի դարձնե
լով մարդու` Աստծուն նմանվելն ամենայն առաքինությամբ 457, ըստ մարդկային
կարողության, այն է` իմաստությամբ, բարությամբ, գթությամբ, ներողամտությամբ,
քաջությամբ, հեզությամբ, խոնարհությամբ…: Քանզ ի աստվածանմանությունը կա
տարելագործում ու հենց կատարելության է հասցնում մարդու աստվածապատ
կեր էությունը: Ի մի բերելով վերոասացյալ ը, կարել ի է ամրագրել, որ աստվածա
նմանությունն այս կյանքում մարդկային բնության` առաքինություններով զար
դարության ու կարգավորության` ի ծնե և ապա` մկրտությամբ նորոգող ու նաև
ապաշխարությամբ վերստին ձեռքբերվող շնորհ է` վերընթացություն աստվա
ծապատկեր իր էության կատարելության և Աստծո հետ միության:
Առաքինություններով «զարդարյալ» մարդկային ինքնությունում, կյանքում ու ամե
նայն ձեռնարկներում` կայանալ, մնալ ու կատարելագործվել տիրական պատկերում և
այդկերպ` մարդկային աստվածապատկեր ինքնությամբ կենալն իրագործել ը Մով
սես Խորենացու երկում արտահայտվում է «առ ի լինել պատկեր Տեառն» բանաձևով:
Նա հոգևոր հայեցողությամբ որպես այդպիսին և հենց դրվատանքի ու աղոթքի ար
ժանի է տեսնում Հայոց Պատմություն գրել իրեն խնդրող Սահակ Բագրատունուն`
սրտի խորհրդով, բանիվ ու գործով իմաստության կարիքը գիտակցող ու նաև հոգևոր
այդ ձեռնարկի համար անհրաժեշտ հոգածությունը հանձնառող անձին և մաղթում`
մնալ նույն այդ կեցողությամբ458:
Ահավասիկ, աստվածասեր ու մարդասեր հավատացյալ հոգու ուշիմ խոհեմության
առաքինությամբ զարդարված բանականությունն է ի զորու` լինել իմաստն
իր ուղիղ դրվածքով տեսանող ու ընկալող մտածողությամբ` որպես ունակու
թյուն և ուրեմն` իմաստուն մտածությամբ` որպես կատարում, և հոգևոր այս
կարգավորությամբ է, իսկորեն առաքինացյալ, մարդը հաստատվում աստվածա
նմանության ուղու մեջ` հարազատ ու հավատարիմ մնալով աստվածապատկեր իր
կոչմանը, և ընկալունակ դառնում ու հենց ընկալում պատմության իմաստություն:
33. «Մարդ - աշխարհ» հարաբերակցությունում նկատել ի է դառնում մի զարմա
նալի ու բարենշանակ հնարավորություն, ուղի ու հենց կարգավորություն` 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 ինքնության հոգեկեցույց կյանքի: Նյութեղեն ու անցող իկ բնություն ունեցող
այս աշխարհում, որում և` այս կյանքում, իմաստ ու մշակույթ ստեղծող մարդկային
սեռի մասնակցությամբ, որում և` բարու կամ անբարու մարդկային ընտրությամբ, գի
տությամբ, խոսմամբ ու գործմամբ, աշխարհի լինելությունը կայանում է իսկական
և-կամ անիսկական գոյությամբ: Մարդն աշխարհում իր հոգևոր լինելության հա
մար տեսանում է նաև կարիք ու կարիքավորություն պատմության և ստեղծում
այն որպես «աշխարհի» իրադարձության` ժամանակի ընթացքում կայացող
իսկության որպես իմաստ բացահայտություն և այդ իմաստում հնարավոր ու
կենարար, այդկերպ նաև` իսկորեն նախընտրելի խորհուրդի ու հենց իմաս
տության տեսանություն: Աստվածայինի հայտնությունը, ըստ պատմիչի` հասողու
թյան հետ մեկտեղ նաև ասման կարողության, ընթերցող և-կամ ունկնդիր մարդկային
բանական հոգու հասկացման սիրուն մատուցելու և ուշիմ մտքին ի տես կացուցանելու
կոչումը հիմնարար է պատմության որպես «ի՞նչ» գոյության, այսինքն` պատմության
իդեայի ու ըստ այդմ` կերպացյալ «պատմել իքի» համար, որ և կբացորոշվ ի հաջորդ
ենթավերնագրում: Սակայն, այն հիմնարար է պատմության որպես «ի՞նչ» գոյությանն
ադեկվատ` պատմության «ինչպե՞ս» գոյության համար ևս:
Ըստ ս. Մովսես Խորենացու, հարցադրել պատմության գոյություն և հաս
կանալ ու մեկնորոշել պատմության և կոնկրետորեն` հայոց պատմության գո
յության իմաստ, կնշանակի` հասկանալ մարդկային ինքնությունը, կյանքն ու
մշակույթն առ Աստված առինքնող և իրենց ճշմարիտ կոչումի ու իսկության
մեջ էացնող կենարար ու հոգեկեցույց իմաստության խորհուրդ: Այս տեսակե
տից Խորենացու հայեցակարգում պատմության գոյությունն ի հայտ է բերվում
աստվածաբանող առաձնահատկությամբ, որի միջոցով մարդն ընկալում է պատ
մության իմաստությունը և հոգևոր, առաքինորեն կարգավոր կեցողության ձեռք
բերմամբ` հաստատվում աստվածանմանության ուղու մեջ: Արդարև, Մովսես Խո
րենացու պատմությունը հոգևոր պատմություն ու գիտություն է և միայն այդ
կերպ է այն իմաստասիրող, որում նաև` աստվածաբանող պատմություն:
Մարդկությունը կամ մարդկային ինքնությունը պատմության միջոցով մարդկանց
կյանքի փորձառությունից իմաստության ներկրթյալ ընկալությամբ ևս մեկ հնարավո
րություն ու օժանդակություն է ձեռք բերում` իրագործել իր կոչմանը համապատաս
խան լինելություն, աստվածապատկեր ու աստվածանման իր մարդկային ինքնության
կատարելագործվող կայացում: Հասկացման ձգտող և գիտության «ուսումնա
սէր» բանական հոգին պատմությամբ ևս աշխարհը վերակերպում է իմաստի և
խորհրդածությամբ` դրանում վերահասու լինում իմաստության խորհրդի, այս
կերպ և` ինքն իսկ կատարելագործվում իմաստության, որով և` մեղքի ու մոլու
թյունների ամենայն կապանքներով կաշկանդված, անսեր ու անբարի իր գոյու
թյունից` բաց-արձակության ու սիրով առաքինացյալ ու պարկեշտացյալ` աստ
վածանման գոյության և որպես այդպիսին` հոգևոր սիրով Աստծուն միության:
Աստվածաբանող տեսական և գործնական իմաստասիրության այս նշա
նակալիությամբ է տեսնում և այդկերպ` ներկա ու ակ
տուալ դարձ
նում իր
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պատմությունը` խոնարհության հոժարակամ իրենց ընտրությամբ որդեգրվող
ու իմաստության ուսանություն փափագող և ներկրթյալ` որպես կենսակերպ
ապրող յուրաքանչյուր անձանց և հենց հայոց ազգի համար սուրբ ու իմաս
տուն հայր Մովսես Խորենացին:

2. Պատմական գոյավորը. պատմությունը որպես պատմելիք,
պատմվածություն և պատմվողություն
Սա աստ զորդւոցն Արամենի,
Զծննդ ոցն Թորգոմի
Եւ զցեղ իցն Յաբեթի
ԶԱսքանազեանն Պարթևի:
Ճշմարտապէս ազգաբանէ
Եւ ի սմանէ յայտ երևի
Եւ որ չարեաց գործ և բարի
Սովաւ այն մեզ հրատարակի:
		

Գրիգոր Տղա 459

«Պատմական անցեալն իւրաքանչիւր ազգի
վեհագոյն հարստութիւնն է, իսկ ամենայն ազգ
կայուն է, եթե նորա անդամները գիտաստ են
իւրեանց պատմական անցեալին և շարունա
կում են մեկ անընդհատութիւն պահպանել ան
ցեալը ներկայով ապագային թողնելու»:
Արշակ Տեր-Միքելեան460

1. Ինչպես և կանխանշվեց ներածությունում, «պատմություն» գոյավորի որպես
այդպիսին գոյության իսկությունը հասկանալու և մեկնողաբար բացորոշելու հա
մար հնարավոր ու նախընտրել ի է որոնումի խնդրակարգը և ուղին կազմակերպել
ըստ Դավ իթ Անհաղթի չորս հարցերի` «գոյություն ունի՞ արդյոք», «ի՞նչ է», «ինչպի
սի՞ ինչ է», «ինչի՞ համար է»461: Առաջնային այն հարցը, թե` «գոյություն ունի՞, արդյոք,
պատմությունը» և նրա հետ մեկտեղ ու հաջորդական մյուս հարցը, թե` «եթե գոյու
թյուն ունի, ապա` ինչպե՞ս գոյություն ունի պատմությունը», քննարկվեց նախորդ են
թավերնագրում: Աստ` Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունում
«պատմություն» գոյավորի կամ գոյողի (сущее) իսկության բացորոշմանը նպատա

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:
459

Տեր-Միքելեան Ա., Հայաստանեայց Եկեղեցին եւ Բիւզանդական ժողովոց պարագայք, Մ., 1892,
էջ Ա:
460

Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր.,
1980, էջ 29:
461
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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»: Այսկերպ հարցադրելով, հնարավորություն ու իմաստային տեսա
դաշտ է ընձեռնվում հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշել պատմական գոյավորը:
Իսկ ի՞նչ ասել է` «պատմական գոյավոր» (историческое сущее) և-կամ «պատմությու
նը որպես գոյավոր» (история как сущее): «Պատմական գոյավորը» կարել ի է բացո
րոշել որպես`
ա) ըստ պատմիչ-հեղինակի կողմից պատմության իդեայի մտահայեցման ու
սկզբունքային դիտավորության, սիրո փափագի ու նախատեսության` պատմելիք,
բ) ըստ պատմիչի սիրո ջանքի, կարողության ու պայմաններով առձեռն
հնարավորության` պատմված,
գ) հեղինակին ժամանակակիցների ու նաև սերունդների ընթերցանության հերմե
նևտիկական իրադրությունում, ըստ ընթերցողի բացության ու իմաստընկալության`
ընթերցանության ներկայում պատմվող բովանդակություն:
«Պատմական գոյավորի» այսկերպ քննողաբար ճշգրտող տարրորոշումը սկզբուն
քային անհրաժեշտություն է, քանզ ի ամենայն պայմաններում չէ, որ հեղ ինակի
«պատմել իքը» նույնանում է տեքստում բուն «պատմվածին»: Ամենայն «ասելիք»
և-կամ «պատմելիք» չէ, որ իր բովանդակ իմաստով ու նաև նշանակցությամբ
դառնում է և-կամ հնարավոր է, որ դառնա «պատմված»: Առհասարակ, «պատ
մել իքը» ավել ին է, քան բուն «պատմվածը»: Խորենացին հաճախ լիով ին ընդհատում
է իր ասել իքը` երբեմն կարճելով իր պատմության համար էական նկատվողն անգամ,
հետագա եղելությունների մասին ևս իր պատմել իքին անցնելու և երկն անավարտ
չթողնելու, այլ` ավարտի բերելու հոգածությամբ, իսկ երբեմն իր բուն դիտավորու
թյանը հետևելու` համայն մարդկության պատմության համատեքստում հայոց
ճյուղի պատմությունը հյուսելու մտադրությամբ «զի առաջիկայս մեր երկար է
գործ, և ժամանակ մահկանացուաց սուղ և անհայտ»462: Պատմահայրն իր երկում այլ
պատմիչների մատյաններում միևնույն եղելությունը տարբերաբար պատմելու խնդի
րը քննելը և թե ինչ խորհեցին նրանք այդկերպ գրելով, նրանց կարծիքների պատ
ճառները բացահայտել ը դիտելով անհրաժեշտ ու հենց «օրէն», որպես «պատմել իք»,
իր պատմության մեջ հյուսելու, որպեսզ ի ընթերցող ին պարզ լինի նույն այդ «իրաց և
գործոց» ճշմարտապատումի իր ընտրությունն ու չափանիշը և բազմիցս իրագործելով
այդ «օրենը» իր պատմության մեջ, այնուամենայնիվ, երբեմն նաև գրում է` «վասն եր
կարութեան առաջիկայ գործոյս` այլում տեղւոյ և ժամանակի զայսոսիկ թողեալ, հատ
ցուք աստանօր զբանս»463:
Անստույգ կանխադրույթ է նաև տեքստում «պատմվածի» նույնացումը «պատմ
վող ին»: Քանզ ի «պատմվածը» այն է, ինչը պատմվել է հեղ ինակի ներկայում և ամ
462

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 28:

463

Նույն տեղում, էջ 14:
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րագրվել տեքստում, և այն հեղ ինակային մենախոսություն է` հղված ընթերցող ին:
Իսկ «պատմվող» սկզբունքորեն հնարավոր է անվանել միայն այն, ինչը տեքստով
իսկ պատմվում է ընթերցող ին` արդեն նրա ներկայում և հենց յուրակերպ նրա բացու
թյանը, և այն լոկ տեքստում ամրագրված հեղ ինակային մենախոսությունը չէ: Ըստ
Հ.-Գ. Գադամերի և Պ. Ռիկյորի, ընթերցող ին «պատմվող» իմաստը «գործվում» կամ
«հյուսվում» է երկուստեք մասնակցությամբ` և՛ տեքստից ընթերցող ին դիմող ավան
դությամբ (преданием)` բուն «պատմվածով», և՛ ընթերցող ի հոգևոր փորձառությու
նից` տեքստում «պատմվածի» («ասվածի») առնչությամբ հայտորոշվող և նրան իսկ
նշանակցվող ու միահյուսվող բանախոսությամբ: Հարկ է նկատի ունենալ, որ հեր
մենևտիկական իրադրությունում հասկացման ձգտող անձն իր յուրովի բա
ցությամբ ու կարողությամբ նույնպես մասնակից է տեքստից և-կամ տեքստով
իրեն ներկայացող իսկության կայացմանը, իրեն «պատմվող» իմաստի գոյաց
մանը 464:
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 կոչումն ու իսկությունը
ամենայն խորհրդածության` լինել խորհրդածություն առ իմաստություն: Արդ`
մենագրության խնդրո նյութ` Խորենացու պատմական երկից ուսումնասիրության,
հասկացման ու մեկնորոշման ենթակա «անելիքը», այն է` իր էական բաղա
դրա
տարրերի միասնությամբ պատմություն-ամբողջի իսկությունը հայտող իմաս
տի ու իմաստության որոնումը և, ըստ մարդկային կարողության, բացորոշու
մը, որ և միայն, որ
պես «ամբողջ», կա
րող է ճշմար
տել «մասի»` «պատմական
գոյավորի» հարցադրումն ու իսկությունը հայտող իմաստ-պատասխանը, այդկերպ`
հնարավորություն ընձեռելով այս ենթավերնագրի դիտավորություն սահմանել ու
բանաձևել` «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 նպատակը պե՛տք է լի
նի` հասկանալով կոնկրետ տեքստում
և-կամ տեքստով «ասվող ը», վերամտածելով Մովսես Խորենացու միտքը, անհրա
ժեշտության դեպքում երբեմն նույնիսկ շարունակելով ու լրացնելով մտքի շար
ժը դեպի իր կատարումը, այսինքն` իր կատարումի լրումին բերելով հեղինա
կային մտքում ներկա իմպուլսը` դեպի եղելումի իսկությունը հայտող իմաս
տը, ինչպես և այլ հեղ ինակների պատմական աշխատությունների հետազոտու
թյան պարագայում, աստ` Հայոց Պատմահոր «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության

Հերմենևտիկական այս իրողությունը խորությամբ ուսումնասիրված է Հ.-Գ. Գադամերի «Իսկու
թյուն և մեթոդ» աշխատությունում (տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական
հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 97-149):
464
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հետազոտությամբ ևս` հասու լինել պատմության իսկությունը հայտող իմաս
տության խորհրդին:
3. Ինչպե՞ս հասկանալ Մովսես Խորենացու երկում ու պատմագիտական հայեցա
կարգում «պատմական գոյավորի» («պատմել իքի», «պատմվածի» ու «պատմվող ի»)
իսկությունը հայտող իմաստն ու իմաստության խորհուրդը: Տարբեր պատմիչներ և
նրանց երկեր զանազանվում են իրենցում «պատմել իքի» ու նաև «պատմումի կերպի»
առանձնահատկություններով: Աստ` հետևողական հարցադրությամբ ուսումնասիրու
թյան ենթակա է, թե ո՞րն է Խորենացու երկում «պատմել իքի» առանձնահատկությու
նը, այն որպես այդպիսին էացնող ու նրանում իսկ պահյալ խորհուրդը: Ի՞նչ իմաստն
ու ի՞նչ խորհուրդն է կացուցանում նրա «պատմել իքը» որպես այդպիսին:
Ըստ քրիստոնեական վարդապետության, մարդկային կյանքի ու մշակույթի եղե
լու
մը բաղ
կաց
նող ամե
նայն «իրք և գործք» ամենևին էլ ան
նպա
տակ և-կամ ինք
նանպատակ չեն հենց իրենցում, այսինքն` իրենց որպես այդպիսին գոյությունում, և՛
կյանքի ու գոյության կոչող` սկզբնարար ներքին իրենց շարժում, և՛ կայացման ըն
թացքում, և՛ արդյունքում: Պատմության գոյությունը` և՛ որպես այս կյանքի եղելու
մի հասկացման ու պատումակերպ հյուսմամբ` մեկնորոշման ձգտող գիտություն, և՛
ինքն իսկ որպես մարդկային գործ, նույնպես աննշանակ չէ: Ընդհանրապես` պատ
մությունը և մասնավորապես` հայոց պատմությունը գոյության և-կամ կյանքի է կոչ
ված ամենևին ոչ-ակցիդենցիալ (ոչ-պատահական) նշանակությամբ: Ըստ Մովսես
Խորենացու, և՛ պատմաբանը, և՛ հենց պատմությունն ինքնին ունեն և նախընտրել ի
պիտոյականությամբ պետք է ունենան դիտավորություն, որի էական ու հենց բաղկա
ցուցիչ առանձնահատկությունները բացորոշվեցին նախորդ գլխում: Արդարև, պատ
մությունը և կոնկրետորեն` նրա հայոց պատմությունը և այն որպես այդպիսին էաց
նող բուն «պատմելիքն» ու հենց «պատմվածը», ըստ այդմ` նաև ընթերցող ի ներկա
յում «պատմվող ը», աննպատակ կամ ինքնանպատակ չեն: Մարդկային ինքնության ու
ազգերի կյանքում պատմության գոյությունն արժևորված է և ունի իմաստ: Եվ
պատմությունն իմաստավորվում ու արժևորվում է հեղ ինակի ու նաև այլոց կողմից
իրենում «պատմել իքի» և հենց «պատմվող» բովանդակությամբ:
Ասվեց, որ պատմության որպես այդպիսին գոյության իմաստը և-կամ իմաս
տալի գոյությունը իր կոչմանը համապատասխան լինելությունն է: Պատմու
թյունն ունի իմաստ և ունայն ու իմաստազուրկ չէ նրա գոյությունը միմիայն իր կոչ
մանը համապատասխան գոյության պարագայում: Պատմության` ըստ իր կոչման
գոյությունն է, որ ինքն իրենում ունենալով իր իսկությունը, որպես այդպիսին`
պատմության իսկական ու հենց սեփական և ոչ թե իր իսկությունից օտարա
ցած ու այլակերպված անինքնական գոյություն է: Իսկ պատմության, ըստ իր
կոչման, գոյությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ` նրա իդեայի կերպարանումն ու բուն կա
տարումը: Եվ պետք է ասել, որ պատմության կերպարանումն ու կատարումի նախա
պատրաստումն իրագործվում է պատմահետազոտական փուլում` պատմական
աղբյուրներից ու նաև կյանքի ներկա իրողություններից` բուն պատմել իքի «խնդրո
նյութի»` նշանակալ ի եղելությունների առանձնացմամբ և դրանցում «խնդրո բանի»,
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այսինքն` այդ իսկ նշանակալ իության և որպես այդպիսին` հենց իսկությունը հայտող
իմաստի ու իմաստության խորհուրդի հասկացմամբ: Իսկ արդեն պատմության բուն
կատարումը` պատմաշարադրանքի կամ պատմումի փուլն է, քանզ ի չկա պատմու
թյուն` առանց պատմվածության:
Պատմության իդեայի իր դիտավորությունը (մտով ի տեսանումը) և իմացյալ այն
կոչումը, որին իր երկում ու պատմագիտական հայեցակարգում հասու է Խորենացին,
որպես ոչ միայն մտով ի տեսանում, այլև պատմության բուն իդեային` սիրո նվիրում
ու իրենում այդ իդեայի ներկերպավորում, հիմնորոշ ու էացնող է նաև «պատմել իքի»
համար: Եվ որպես «պատմել իք» է կյանքի կոչվում ոչ ամենայն իրողությունների և ոչ
էլ դրանց ամենայն ասպեկտների, կողմերի ու մանրամասների իսկությունը հայտող
իմաստներ, այլ` առկա է որոշակի ընտրություն: Իր երկում բովանդակյալ «պատմե
լիքի» խնդրում ընտրության մասին հայտնում է ինքը` Պատմահայրը. «որչափ կարա
ցեալ ի բազմացն ընտրեալ բանից` կարգեցաք»465:
4. Մովսես Խորենացու ստեղծագործական ժառանգության ուսումնասիրությանը
նվիրված մասնագիտական գրականությունում բանասեր ու պատմաբան-աղբյուրա
գետների և ոչ միայն նրանց սկզբունքային գիտական որոնումների դիտավորությու
նում ու նաև կատարումի մեջ, աշխատություններում և գիտական երկերի նկատմամբ
ակնկալ իքում վաղուց ի վեր ու մինչև ցայսօր հետազոտության էական խնդիր է ներկա
յանում նրա պատմահայեցողության և պատմության բուն բովանդակության համար
նշանակալի աղբյուրների, ինչպես նաև այդ իսկ նշանակալիության որպիսության
բացահայտման խնդիրը: Եվ աստ` հարկ է որպես էականորեն նշանակալ ի սկզբունք
ամրագրել, որ ստեղծագործ անձի ինքնության, մտքի ու կյանքի իսկությունը և
դրանց որպես այդպիսին գոյությունում կերպացյալ իմաստությունը բացահայտելու
համար աղբյուրների ու ազդեցությունների հետազոտությունը կա
րող է ունե
նալ լոկ մասնավոր ու առանձնակի նշանակություն: Աղբյուրների ու ազդեցությունների
բացահայտությունը չի կարող ունենալ ուսումնասիրվող անձի ինքնությունն ու կյանքն
իրենց որպիսությամբ էացնող և ուրեմն` էական ու հիմնորոշ նշանակություն:
Հնարավոր չէ իսկությամբ հասկանալ ու բացահայտել ստեղծագործ մտա
ծողի հայացքները, սոսկ բացահայտելով ազդեցությունները: Հնարավոր չէ
մտածող ի մտահայեցողությունն ու հայեցվող ի որպիսությունը հայտող գիտել իքն
այդ ազդեցություններով պայմանավորված դիտարկելով` հանգեցնել լոկ այդ ազդե
ցություններին: Այնինչ, մասնագիտական քննարկումներում ու զրույցներում, երբեմն
նույնիսկ հաճախ, հայտնաբաց և-կամ քողածածկ հնչում են տեսակետներ, թե Մով
սես Խորենացու բուն տեսակետը կարել ի է պարզել, բացահայտելով նրա հայացքնե
րի պայմանավորվածությունը նախկինում ու նաև այդ ժամանակաշրջանում հայտնի
կրոնական` ոչ-քրիստոնեական ուսմունքների, օրինակ` զրադաշտականության և-կամ
միհրականության, կամ` ոչ-ուղղադավան, օրինակ` քաղկեդոնականության, կամ`
իմաստասիրական, օրինակ` նոր-պլատոնականության, կամ` քաղաքական և կամ`
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այլ բնույթի ըմբռնումների ու կողմնորոշումների ազդեցությամբ, թեև այդպիսի կան
խորոշությամբ պայմանավորվածության ատրիբուցիան, ըստ էության, սոսկ կանխա
դրույթ է և հենց ոչ ճշմարիտ կանխադատություն:
Մարդկային ինքնության ու կյանքի որպես այդպիսին լինելությունում կեր
պացյալ իմաստն ու իմաստությունը անհնար է և սխալ` հանգեցնել այդ ազդե
ցություններին և-կամ բացահայտել դրանցով: Հնարավոր չէ հեղ ինակի միտքը,
տեքստում և-կամ տեքստով ասվածը, դրանցում հայտնյալ իսկությունն ու իմաստու
թյան խորհուրդը ճշմարտությամբ բացահայտել, հետազոտական որոնումը կազմա
կերպելով և հնարավոր եզրակացությունների սպասումն ու բացորոշումն իրագոր
ծելով` զուտ և-կամ առավելապես մնալով նրա հոգու և մտքի կրթության համար են
թադրաբար կամ վավերագրաբար հաստատվածությամբ նշանակալ ի կենսաշխար
հային, որում և` մշակութային, միջավայրի և ուրեմն` նրա ստեղծագործական կյան
քում հնարավոր և-կամ ակտուալ ազդեցություն գործած աղբյուրների ուսումնասիրու
թյամբ բացվող տեսադաշտի կարգում ու ծիրում:
Մարդու ինքնությունն ու կյանքը սոսկ ազդեցությունները չեն, այլ` առա
վելապես իր ընտրությունը: Մտքի այս բանաձևը կարելի է նաև ամրագրել բա
ցորոշ ներկայացնելով ազդեցության բոլոր հնարավոր գործոնները: Մարդու ինք
նությունն ու կյանքը սոսկ ազդեցությունները չեն` արտաքին իրաց, գործոց
և-կամ այլ անձանց, այլ` առավելապես իր կատարած ընտրությունը: Խորենա
ցին ներկրթյալ էր իմաստության այս խորհուրդով, որ և հայտնի է «Գիրք Պիտոյից»
երկի «Պէտք բանականք»-ի երկրորդ օրինակից: Մարդու ինքնությունը պարզելու
համար միշտ հարցնում են, թե որտեղ են նրա գանձերը466, այն, ինչն այնչափ սիրելի
է անձին, որ և իսկորեն գանձ է նրա հոգուն, որում իսկ կարելի է գտանել նրա սիր
տը և գոյության արժևորումը, կյանքն իմաստավորող, ուղղորդող ու կայացնող` սրտի
խորքից բխող բովանդակ սիրո նվիրումը և այդկերպ` սրտի խորհրդի, մտքի, խոսքի,
գրի ու գործի` սիրով առավել ու կատարյալ միասնությամբ, բուն ընտրությունն
ու կատարումը ինքնության, կյանքի ու տարաբնույթ մշակութաստեղծ գործունեու
թյան: Խորենացու երկում պատմված ամենայն իրողությունների իսկությունը հայտող
իմաստների բուն նշանակետը, պատմել իք հոգևոր «աղն» ու միջուկը մարդկային ու
կոնկրետորեն հայոց ինքնության առաքինակարգ գոյության և կյանքի բարե
կարգության նպատակամետ գործերի «հոգևոր գանձերի» ցուցանումն է: Եվ Պատ
մահայրն ինքն իսկ կամենում է մարդկային և հենց հայոց ինքնությունը, ընդհանուր
կենսակարգն ու անձնավորյալ կենսակերպը` «ներքինն» ու «արտաքինը», հոժարա
կամությունն ու ընտրությունը, սրտի խորհուրդն ու բուն իդեան մտահայեցող դիտա
վորությունը և ըստ այդմ` կերպարանումն ու կատարումը կրթել իր երկով «պատմե
լիք» «հոգևոր գանձերի» խորհուրդով: Այդ նկատել ի է հոգևորությամբ կրթանշա
նակ «գանձեր» իրենցում ներհայտող առաքինի անձանց ու գործերի և որպես կենա
րար արդյունք` հայոց հոգևոր ինքնության ու կյանքի բարեկարգությամբ «փառավոր
466
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անցյալ ը» և դրա հետ մեկտեղ` մոլություններով գերված ու կապանքված անձանց ու
արատավոր գործերի և որպես կործանարար հետևանք` անկումն ու զրկանքը ներկա
յացնող, միահյուսյալ այդ ամենում հենց բարենշանակն արժևորող և այդ բարեբ
նույթ իմաստներով ու դրանցում ներկա իմաստության խորհուրդներով կապակից ու
ի կատար հասուցյալ պատմությամբ: Խորենացու այդկերպ պատմությամբ և նրանում
մեկնորոշմամբ ընթերցողների հոգևոր փորձառությունը (սրտի խորհուրդը, զգաց
մունքը, միտքն ու կամքի հոժարությունը) հաղորդ ու ընկալ դարձնելով այդ «հոգևոր
գանձերին», իրագործվում է նրանց` հոգով ներկրթությունն ու մասնակցությունը
առինքնող եղելումին և նրանց` հենց կյանքով պատրաստությունը այդ հոգևոր գանձե
րով ուսյալ իմաստության շարունակական ներկայագործմանը:
Մարդու ինքնությունը, ինչպես նաև նրա համար որպես նախընտրել իորեն պիտո
յական տեսանել ի` մարդկային կամ ազգային ինքնության, կենսակերպի ու համայնն
իրենում բովանդակող կյանքի նպատակային իսկությունը` կյանքի իմաստն ու ուղե
ցույցը, որի որոնմանը, բացահայտությանն ու սրտի խորքում որպես կյանքի խարիսխ
գտանելուն իր ձգտման ու փափագի բովանդակ սիրով ուղղորդված է անձի հայեցող
ու տեսանող հոգու «աչքը» և, ըստ կարողության, սիրո ջանքը, տքնությունն ու հա
սողությունը, ամենևին էլ կենսաշխարհային ու մշակութային միջավայրի, որում նաև
կրթանյութ գրական աղբյուրների, իրենց հնարավոր և-կամ իրագործված ազդեցի
կությամբ, բովանդակ թելադրությունը և-կամ պայմանավորությունը չէ, այլ` առավե
լապես ու իսկորեն իր հոգու և մտքի` ի սրտե ընտրությունը: Քանզ ի սոսկ ազդե
ցությամբ որոշարկելի է ինքնության անազատությունը: Իսկ ինքնության ու
կյանքի առ կատարելություն նախընտրելի ու բարեկարգ ընթացքի ու կայաց
ման ազատության համար անհրաժեշտ ու հիմնորոշ է ընտրության հնարավո
րությունն ու հոժարակամ կատարումը:
Ասվածը վերաբերում է յուրաքանչ յուր մարդ ու և առավել ևս` անկեղծորեն
հավատացյալ, բովանդակ անձով ու զորությամբ, սրտով, հոգով, մտքով ու բովան
դակ կյանքով առ Աստված և առ Ինքը` Ճշմարտություն ու Իմաստություն, առինքնող
իմաստասերին ու պատմաբանին, որպիսին տեսանել ի է և միշտ կարող է տեսա
նելի լինել Պատմահայր Մովսես Խորենացին: Կարելի է (և հարկ է) միայն ավելաց
նել, որ իմաստուն և սուրբ Պատմահայրը այդկերպ իր ընտրությամբ ճանաչել ի
կարող է լինել յուրաքանչ յուր անկեղծ հետազոտող ի, վերջինիս կողմից սկզբունքո
րեն դիմացինի` անձի կամ տեքստի, նկատմամբ բացություն պահելու պարագայում,
քանզի այդկերպ է միայն հնարավոր հերմենևտիկական իրադրության և ապա`
հերմենևտիկայի կոչման ու իսկության անհրաժեշտ ու նախընտրելի կայա
ցումը` իրադարձությունների ու գործերի իսկությունը հայտող իմաստի, որում
և` իմաստության խորհուրդի, հասկացումն ու մեկնողաբար բացորոշումը:
5. Ինչպե՞ս պարզել` հասկանալ ու հայտորոշել ի դարձնել Պատմահոր ընտրությու
նը: Ամենայն անձանց և կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու «ընտրության» հասկաց
ման ու մեկնորոշման համար հիմնորոշ է «բացության» հարցադրումը: Ինչպիսի՞
«բացություն», որին և հիմնացյալ «ընտրություն» կարել ի է հասկանալ նրա «Պատմու
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թիւն Հայոց» երկից` կյանքի ու պատմության վերաբերյալ արտահայտված տեսական
ու գործնական ըմբռնումներից, արժևորող գնահատականներից, իր սիրո, ձգտում
ների ու ջանքի, հոգևոր ուրախությունների ու տառապանքների ինքնախոստովա
նություններից, որ և իմանալ ի կարող էին դարձնել նրա պատմագիտական հայեցա
կարգի բացությունն ու ընտրությունը իր ուսումնասիրության «խնդրո նյութի ու բանի»
նկատմամբ:
Աստ` էական է ամրագրել, որ աշխարհը, որում Խորենացին քննության է առնում
մարդու գոյությունը, աստվածային ու մարդկային իրողությունների համաշխարհն (ու
նիվերսումն) է, և, ըստ նրա, մարդը Գոյի (համայն գոյի) նկատմամբ սկզբունքո
րեն բաց է հավատով, մտածողությամբ, զգացմունքներով ու զգայություննե
րով: Իր պատմության մեջ անկեղծորեն արտահայտված բազմաթիվ վկայություննե
րով Պատմահայրը կյանքի եղելությունների իսկության հասկացման ու մեկնորոշման
հերմենևտիկական իրադրությունում ներկայանում է հավատացյալ կեցողությամբ և
ուրեմն` հավատի ու մտքի բացությամբ: Նրա երկի պատումներում իրադարձություն
ների ու գործերի իսկության մեկնողաբար բացորոշումներից ու գնահատականներից
կարել ի է նկատել բացության ներքին ու արտաքին ձևերի երկմիասնություն:
Ինչպե՞ս հասկանալ ասվածը:
Արտաքին «դիմացինի»` անձի կամ տեքստի, նկատմամբ բացությունը կարե
լի է բնորոշել որպես արտաքին բացություն կամ բացության արտաքին ձև, որը
ճշմարտությամբ հնարավոր է ներքին բացության կամ բացության ներքին ձևի
ներկայության պայմանով ու հենց հենքով: Ո՞րն է բացության ներքին ձևը: Բացու
թյան ներքին ձևը անձի` սկզբունքորեն ու առաջնահերթորեն իր իսկ ներաշ
խարհում ամենայն սրբության նկատմամբ պատշաճ բացությունն է:
Ընդհանրապես` տեքստամշակութային իրողությունների ուսումնասիրող ի պարա
գայում և կոնկրետորեն` միջնադարագիտական հետազոտությունների ոլորտում, ան
շուշտ, այսկերպ բնորոշված ներքին բացությունը չի կարող ամփոփվել սոսկ անձի ինք
նությանն ու կյանքին վերաբերող չափում: «Ներքին բացություն» հասկացության բո
վանդակությունը սահմանել իս, հարկ է այն նկատի ունենալ հասկացման ու մեկնաբա
նության ենթակա «երկի աշխարհի» առնչությամբ ևս: Այսպիսով, ներքին բացությունը
անձի` իր ներաշխարհում և, անշուշտ, հասկացման ու մեկնաբանության ենթակա «եր
կի աշխարհի» մարդկանց ինքնության ու կյանքի առնչությամբ իր խորհրդածության ու
կողմնորոշման մեջ ևս` ամենայն սրբության, մարդկանց առ Աստված հավատի, հույսի
ու սիրո, իմաստության ու քաջության, առաքինության ու բարեկարգության գործերի
նկատմամբ պատշաճ ու ադեկվատ, այսու և` ընկալունակ բացությունն է:
Ներանձնականում ներքին բացությունն ունենալու հետ մեկտեղ էական
է նաև իրենում ներքին բացության, որպես անհրաժեշտություն ու նաև նախ
ընտրելիություն, ինքնահասկացումը: Ներքին բացության ինքնահասկացմամբ
հնարավոր է դառնում ոչ միայն բացություն ունենալ ը, այլև պահել ը: Խորհրդածության
այս ընթացքով հնարավորություն ունենք նաև ամրագրել, որ մարդկային ինքնությու
նում ներքին բացության ներկայություն, որին և հենացյալ` արտաքին բացություն,
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ճշմարտությամբ ընձեռնվում է միայն ամենայն սքանչել յաց ու պիտոյի նկատմամբ
բացություն ունենալու ու պահելու, հասու դառնալու և առ ինքն ներկրթության ու
կատարելագործման սիրո ու ձգտման և, անշուշտ, այդ սիրով` ուսումնասիրության
ու ամենայն ստեղծագործության, իր ինքնության ու կյանքի դիտավորության, կեր
պարանման ու կատարումի բովանդակ անելիքում մարդուն մարդ պահող ու կա
տարելագործող բարենշանակ հոգևորության պարագայում:
Կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի և նրանում բո
վանդակյալ պատմագիտական հայեցակարգի ուսումնասիրության առնչությամբ
կարող ենք վերոասացյալ ի հաստատումը տեսնել հենց երկի սկզբնամասում պատ
մության` նրանում իսկ պատմել իքի ու նաև նշանակալ իության նկատմամբ այլոց ու,
մասնավորապես, հույների` բաց, հասու, ընկալող ու արժևորող վերաբերմունքի և
նրանց համեմատ` սոսկ կենցաղասեր ու «անիմաստասէր բարուց առաջնոցն մերոց
թագավորաց և իշխանաց» առնչությամբ Պատմահոր բնորոշումներում և դրվատող
կամ պարսավող գնահատականներում467: Այն կարել ի է տեսնել, օրինակ, պատմահե
տազոտությամբ բացահայտել ի և մեկնորոշմամբ հանդերձ` պատմաշարադրանքով
«ասել իք»` հայոց ինքնության ու կյանքի բուն եղելության իսկությանը հասու իմաստի
և իմաստության խորհուրդի նկատմամբ Սահակ Բագրատունու «խոհական առաքի
նությամբ զարդարված բանականության»468 բացության, ընտրության, բուն ձգտու
մի, ներկրթության և ըստ մարդկային կարողության` նաև կատարելության ամենայնն
իրենում միավորող ու արդեն նրա ինքնությունը բնորոշող` Պատմահոր` աստվածա
շնչյան խոսքից մեջբերյալ զարմանալ ի ու սքանչել ի բանաձևում` որպես «պատկեր
Աստուծոյ»469, «վասն որոյ ոչ միայն գովել արժան է զքեզ, այլ և ի վերայ քո աղոթել`
առ ի լինել քեզ միշտ այսպիսի»470, – իր համախոհությունն ու հոգևոր ուրախությունն
արտահայտելով` գրում է սուրբ հայրը: Հայոց պատմության մատենագրման համար
որպես հիմնորոշ նշանակություն ունեցող իրադարձություն, Խորենացին գրում ու
հասկանալ է հնարավորում նաև պատմության և նրանում էականորեն նշանակալ ի
պատմել իքի նկատմամբ Վաղարշակ Իմաստուն Արշակունի թագավոր անձի բացու
թյան, ձգտումի ու արժևորման, գահակալության ու բարեկարգությունների
մասին պատմող իր երկի երկու դրվագներում471:
6. Նշվեց, որ Մովսես Խորենացու պատմության հայեցակարգի ձևավորման մեջ
նշանակալ ի են եղել պատմության վերաբերյալ հին հույների հայացքները472: Այս
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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:

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:
471

472

Տե՛ս նույն տեղը, էջ 7-9:
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առումով` «պատմություն» գոյավորի իսկությունը հայտող ինչպիսի՞ ուղիղ իմաստով,
որում և` իմաստությամբ, է ներկայանում Մովսես Խորենացու պատմահայեցողությու
նը, երբ այն քննության է առնվում հին հունական պատմահայեցողության համեմա
տությամբ իրագործվող ուսումնասիրության հարցադրությամբ բացվող իմաստային
տեսադաշտում:
20-րդ դարի անգլիացի հայտնի պատմաբան Ռ. Կոլ ինգվուդը հին հույների գիտա
կան պատմությունը կամ` պատմության գիտական հայեցակարգը մեկնաբա
նում է որպես ոչ սկզբունքորեն ու լիակատար կայացած, լիով ին ու բավարար պատ
մագիտություն, այլ` դեռ միայն բացում ու սկիզբ473: Նրանց պատմագիտական հայե
ցակարգի վերաբերյալ Ռ. Կոլ ինգվուդը գրում է. «Հին հույները հստակ գիտակցում
էին և՛ այն, որ պատմությունը գիտություն է կամ կարող է լինել գիտություն, և՛ այն,
որ նրա ուսումնասիրության առարկայական տիրույթը (հնում առավել ճշգրտությամբ
կասեին` պատմության ուսումնասիրության ենթական կամ ենթակայական տիրույ
թը – ճշգրտումը` Ռ. Ք.) մարդկային գործողություններն են»474: Իսկ ինչո՞ւ է, ըստ հին
հույների, պատմությունը գիտություն և-կամ կարող լինել գիտություն և ուրեմն` պատ
մության նրանց հայեցակարգը` ոչ սոսկ պատմողական արվեստ, այլ` հենց պատ
մագիտություն: Քանզ ի «հին հույների պատմությունն առասպել չէ, շարունակում է
Կոլ ինգվուդը, այն հետազոտություն է, որոշակի հարցերի պատասխաններ ձեռք բե
րելու փորձ է այնպիսի իրադարձությունների և գործերի վերաբերյալ, որոնցում հարց
նող ը խոստովանում է իր (անտեղ յակությունն ու) անգիտությունը»475: Նա իր գիտա
կան երկում Հերոդոտոսի և Թուկիդիդեսի կոնկրետ աշխատությունների օրինակների
հիման վրա քննության առնելով հին հունական պատմագրությունն ու պատմության
տեսությունը, առաջինում ներկայացյալ պատմահայեցողությունը մեկնաբանում է որ
պես պատմական, իսկ երկրորդում` հակապատմական: Այսչափ ասվածից արդեն
հնարավոր է նկատել ու ամրագրել սկզբունքորեն նշանակալ ի ու էական այն դիտար
կումը, ըստ որի` հին հույների պատմահայեցողությունը նույնօրինակ չէ յուրաքանչ յուր
պատմիչի պարագայում, այլ` բնորոշել ի է նրանցից յուրաքանչ յուրի պատմահայեցո
ղությունների` միմյանց հետ ընդհանուր ու նաև զանազանվող առանձնահատկություն
ներով կազմավորվող բազմաբովանդակ միասնականությամբ:
Կարել ի է նկատել, որ հին հունական պատմական մտքի ավանդությունում մարդ
կային հոգուն ու մտքին հասու պատմահայեցողության սկզբունքային պոտենցիայի
իրականացած արտահայտությունների այսչափ բազմակերպության համատեքստում
է ներկայանում նաև Մովսես Խորենացու պատմահայեցողության ու պատմափիլ իսո
փայության առնչակցությունը հունական պատմասիրության ավանդությանը: Պատ
մության նրա տեսանությունն ու հայեցակարգը, անշուշտ, որոշ ընդհանրություններ
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:
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Նույն տեղում, էջ 17-18, ռուսերենում` էջ 19:
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Նույն տեղում, էջ 18, ռուսերենում` 19-20:
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ունենալով հանդերձ, լիով ին նույնական չեն հին հույների հայեցակերպին ու հասկաց
մանը: Նրանց պատմությունների տեսություններն ու կոնկրետ պատմությունները Խո
րենացու համար եղել են որպես կրթանյութ, ուսումնառություն, լրացուցիչ քննության
ենթակա պատմական աղբյուրներ: Նրա «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունը այլ
հեղ ինակների պատմահայեցողության կրկնություն և բուն պատմությունների զուտ վե
րապատմություն չէ: Պատմության նրա տեսությունը ոչ թե եղելական, մինչ այդ գրված
պատմությունների տեսությունների բացորոշություն է և դրանց իսկությունն է վերա
հաստատում, այլ` պրակտիկ բացահայտություն ու պատասխան պատմության բարենո
րոգության միտող հարցին` թե` «ինչպիսի՞ն կարող է` առավել նախընտրել ի ու պիտո,
լինել պատմությունը» կամ «ինչպե՞ս է հնարավոր` անհրաժեշտ ու առավել նախընտրե
լի պիտոյականությամբ, պատմության գոյությունը որպես այդպիսին»: Այսկերպ` այն
քննական պատմություն է ինչպես կենցաղային ու մշակութային այլևայլ բնույթի` բա
նավոր, գրավոր ու ձեռակերտ` պատմության համար նշանակալ ի աղբյուրների, այնպես
էլ` իրեն առձեռն մատչել ի և օգտագործված պատմագրությունների նկատմամբ476:
7. Ի՞նչ է և ինչպիսի՞ ինչ է «պատմություն» գոյավորը, պատմումի ենթակա «պատ
մել իքը», ըստ Մովսես Խորենացու: Արդյո՞ք, նա այն տեսակետին էր, ըստ որի` կյանքի
որևոր եղելություններ կոչելով «պատմական»` որպես այդպիսին պետք է հասկանալ
այդ իրադարձությունների կամ գործերի բնության մեջ զուտ փոփոխականը, և ուրեմն`
իսկը պատմական հայեցողություն ունենալ` կնշանակի պատմելու համար կենտ
րոնանալ և ուղղորդվել` նկատելու և բացահայտելու իրադարձությունների կամ
գործերի զուտ փոփոխականությունը` հաջորդական հետևողականությամբ
կապակցվածության կերպի մեջ: Հին հույների պատմագրության մեջ իր արտա
հայտությունն ունեցած` եղելությունների այնկերպ տեսանությունը, ըստ որի` պատմ
վում է կյանքի փոփոխականությունը և հենց այն նշանակալ ի փոփոխությունները, որ
և հաստում են ներկան իր որպիսությամբ, և ուրեմն` պատմվում ու բացահայտվում է
ներկայի որպիսության` պատճառներով հանդերձ կայացումը, Ռ. Կոլ ինգվուդը բնորո
շում է որպես հենց պատմական հայեցողություն: Սակայն վերոնշյալ մտայնության
ու հայեցակարգի առնչությամբ, ըստ իս, էական է հետևյալ հարցադրումը. կլինե՞ր
և-կամ կմնա՞ր, արդյոք, այդպիսի տեսակետում գիտել իքի գիտականության որևիցե
նշույլ` չլինելով ստույգ և չունենալով իր ստուգության մեջ նույնորոշել ի և կրկնորոշե
լի դառնալու հնարավորություն և ուրեմն` իր բնույթով չկայանալով ու չլինելով իսկու
թյուն հայտող, որում և` ընդհանրանալի ու այսկերպ` ընդհանրական գիտելիք:
Արդյո՞ք Մովսես Խորենացին դիտավորություն ունենալով գրել պատմություն,
սկզբունքորեն որպես պատմության կոչում է հասկանում, «պատմել իք» սահմա
նում ու նպատակադրում` պատմել կյանքի զուտ փոփոխականությունը` ժամանա
կային հետևողական հաջորդականությամբ նաև միասնացող իր ընթացքի ու ծա
վալումի մեջ: Եվ այդպիսով, արդյո՞ք նա որպես պատմություն է հասկանում և ըստ
Այս մասին տե՛ս նաև Մալխասյանց Ստ., Ներածություն – Մովսես Խորենացի, Պատմություն
Հայոց, «Հայաստան» հրատ., Եր., 1968, էջ 28:
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այդմ` միայն պատմում մարդկային բնության կարողությանն արտաքուստ տեսանե
լի և զգայարաններով ու մտքով ընկալել ի հնարավոր իրադեպեր, փաստական իրա
դարձություններ ու գործեր` իրենց իսկ փոփոխականության մեջ, և եղելությունների
սոսկ այդչափ որակական բացահայտությամբ` պատմում նաև դրանց հերթափոխն
ու պատճառա-հետևանքային կապակցվածությունը: Կարել ի՞ է, արդյոք, ասել, թե
նա կյանքի ժամանակահոս և փոփոխուն ընթացքն ի մտի ունենալով, սկզբունքորեն
պատմելի է դիտում ու սահմանադրում և հենց պատմում հայոց կյանքում տեղ ի ունե
ցած միայն այն նշանակալ ի իրադարձություններն ու մարդկային գործերը, ազգի ոչ
առասպելական, այլ` իրական կյանքի նշանակալ ի բովն ու փոփոխությունները, որոնք
ըստ պատմության այդկերպ տեսանության կամ հայեցողության, պե՛տք է տեղ ի ունե
նային, որպեսզ ի գոյության հնարավորություն ու իրագործում ունենար և կյանքի լի
նելության մեջ հաստատվեր ժամանակակից իր ներկան իր որպիսությամբ: Այդկերպ
մտայնության համար, ըստ էության, պատմությունը և հենց գիտական պատմությու
նը սահմանել ի կարող էր լինել որպես նախկին անցուդարձի և հենց անցողիկի
պատմում, որով նաև կյանքի սոսկ անցողիկության հաստատում: Մովսես Խո
րենացու հայեցակարգում, արդյո՞ք, իրավամբ գիտական բնորոշել ի պատմական գի
տել իքը կարող էր ըմբռնվել որպես ժամանակահոս ու ծորուն, փոփոխական ու ան
ցող իկ աշխարհի և մարդկային այս կյանքի զուտ եղելական, փաստացի իրադարձու
թյունների մասին գիտել իք: Եվ այդպիսով, արդյո՞ք պատմական գիտական գիտել իքի
բնությունը նրա հայեցակարգում կարող էր նույնպես բացորոշվել ու սահմանվել ըստ
նույն այդ հարահոս աշխարհն ու կյանքը բաղկացնող յուրաքանչ յուր իրադարձության
նույնչափ ու նույնորակ անցողիկության: Հարցադրության այդ հետևողակա
նությամբ, արդյո՞ք, յուրաքանչ յուր իրադարձության որպիսությունը` զուտ իր տեղի
ունենալու փաստով ու չափով արդեն իսկ որպես պատմելի է արժևորվում նրա
պատմատեսությունում:
8. Ըստ Ռ. Կոլ ինգվուդի, բուն և իսկորեն պատմական հայեցակետն այն է, երբ որ
պես իսկորեն պատմական են բնորոշվում` կարևորվում ու ճանաչվում, մարդկային
կյանքի իրադարձություններն ինքնին477: Ըստ նրա, Հերոդոտոսի դեպքում մենք գործ
ունենք այդպիսի պատմահայեցողության փորձառությամբ` արդեն նաև հայեցակար
գի ստեղծման փորձի հետ: Եվ սկզբունքորեն պատմական է, ըստ Կոլինգվուդի, ոչ թե
անփոփոխը, այլ` անցող իկ իրադարձությունը478:
Այդպիսի՞ն է, արդյոք, Մովսես Խորենացու տեսակետը: Իհարկե, նա պատմելով և
ընթերցող ին բացահայտելով կյանքի նախկին ու նաև իր ներկայում շարունակական
եղելումի իսկությունը, պատմելու ենթակա, մոտ ու առձեռն ունենալով ու սկզբնահայե
լով մարդկային իրողություններ, պատմական է բնորոշում և որպես պատմել իք է նույ
նորոշում այս աշխարհի ու կյանքի, որում և` հայոց աշխարհի ու կյանքի, իրա
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:
477

478

Տե՛ս նույն տեղը, էջ 42, ռուսերենում` էջ 43:
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դարձություններն ու գործերն ինքնին: Սակայն, ըստ նրա, պատմության կոչումը
չի սպառվում միայն դրանով:
Հարկ է ամրագրել, որ պատմությունը որպես այդպիսին, ըստ իր կոչման ու իս
կության և հենց նախընտրելիության, կյանքի ստատիկայի և-կամ դինամիկայի,
առտնին ու միապաղաղ և-կամ վայրիվերող անցուդարձի արտատպություն չէ,
և ոչ էլ պատմիչի խնդիրը պետք է հասկանալ այդկերպ: Մովսես Խորենացու «Պատմու
թիւն Հայոց» աշխատության ռուսերեն թարգմանության ներածական հոդվածում Գ.
Սարգսյանը գրում է. «…պատմությունն անցյալ ի իրադարձությունների և երևույթների
ճշմարտացի ու հավաստի վերարտադրությունն է»479: Անգլ իացի հայտնի պատմաբան
Ռ. Կոլ ինգվուդը պատմության վերաբերյալ Ջ. Վիկոյի ուսմունքը վերլուծել իս` գրում է`
«պատմիչի խնդիրն է` վերականգնել իր կողմից հետազոտվող ժողովրդի հոգևոր կյան
քը, իդեաները»480: Եվ նույնիսկ այս պարագայում Մովսես Խորենացին, որպես պատմիչ,
իր անել իքը տեսնում է ավել ին: Խնդիրն այն չէ, որ պատմությունը, որպես հետազոտու
թյուն և իմաստային շարադրանք, լոկ բացահայտի և-կամ վերականգնի նշանակա
լի անհայտ եղելությունների որպես այդպիսին լինելության «զօրութիւնն» ու «կարգը»,
անշուշտ, «պատճառաւ հանդերձ»481, այսինքն` պատմականորեն որպես «ինչ» ու «ինչ
պես» կերպացյալ կայացումը` նույն այդ «ինչ»-ի ու «ինչպես»-ի պատճառներով հան
դերձ: Մասնավոր կոնկրետացմամբ` ասվածը կնշանակի, որ պատմություն կոչվող ու
հասկացվող հետազոտության ու իմաստային շարադրանքի խնդիրը, ըստ Խորենացու,
սոսկ այն չէ, որ բացահայտվ ի հայ ազգի ու հայոց մեծաց, որում և` թագավորական իշ
խանության ու հայրապետության, նախարարաց տոհմերի պատմական ինքնությունը,
հայոց կենսակերպի և այլոց հետ քաղաքական ու մշակութային փոխառնչությունների
առավել կամ նվազ կարգավորությունը և-կամ անկարգավորությունը` պատճառներով
հանդերձ, իրենց որպես այդպիսին պատմական կայացման մեջ:
9. Ժամանակի հոսքին հանձնված այս աշխարհն ու այս կյանքի ամեն ինչն է
անցող իկ` դժվարությունները, ցավերը, տառապանքները, անախորժությունները,
այս կյանքում դիպող և այս աշխարհին պատկանող հաջողությունները, մարդկային
կյանքի ցնցումներն ու վայրիվերումները: Լոկ այդորա՞կ եղելությունների և դրանց
ամենի՞ պատմումին է, արդյոք, կոչված պատմությունը: Չկա՞, արդյոք, այս կյանքում
անցող իկ ունայնի ու անիսկականի հետ գուցե մեկտեղ` նաև իսկականն ու անան
ցը, որևիցե ինչ, որ երբ ձեռք է բերում մարդկային ինքնությունը, ձեռք է բերում ոչ թե
մարմինը` որպես իրեն պատկանություն և ունեցվածք, այլ` հոգին` որպես իր անմահ
բնությանը հարազատ սեփականություն` անանց ու ոչ անցող իկ: Չկա՞, արդյոք, կյան
քի իդեայում որևէ բան (իմաստության խորհուրդ) և հենց այս կյանքում որևիցե
եզակի կամ հոգնակի իրադարձություններ կամ գործերի եղելումն և դրանց
Սարգսյան Գ. Խ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմությունը» (Երևան, 1991) – Պատմա
գիտական Հետազոտություններ, Եր., 2006, էջ 18:
479

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:
480

481

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 45:
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նշանակություններ ու իմաստներ, որ սկզբունքորեն վերաբերում են հոգու
բնությանը և հոգունն են առհավետ, այլ` ոչ մարմնինը, նույնն է թե ասել` մարդ
կային անձի այս կյանքի առժամանակյա, մահկանացու մարմնավոր կեցությանը:
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:
Անկարո՞ղ է, արդյոք, պատմությունը, որպես իր կոչում ու իսկություն, այս կյանքի
եղելություններից պատմել անանց և հոգուն առհավետ սեփական և նրա աննյու
թական ու անմահ բնությանը հարազատ ձեռքբերումներ, այն, ինչը ձեռք բե
րելով` ունի և իսկորե՛ն ունի հոգին, քանզի ունի ոչ միայն այս կյանքում, այլ`
նաև այս կյանքի ավարտից հետո, այն է` սեր, բարություն, գթություն, իմաստու
թյուն, արիություն, հեզություն, խոնարհություն և կամ այլ որևէ առաքինություն: Պատ
մությունը պատմելով այս կյանքի մարդկային եղելություններ, պատմու՞մ է, արդյոք,
իսկություն և ուրեմն` իմաստություն, որ անանց է, հոգունն է և մարդուն իր այս կյան
քում «հոգի», այլ` ոչ սոսկ «մարմին» ապրելուն է կոչում, մարդու բանական հոգի ունե
ցող ինքնությունն է հաստատում, նորոգում ու հոգևոր կենդանությամբ ապրեցնում,
կենարար է և կյանքի հոգևորությունն է ի կյանս ներկայության ու մշտնջենության
հաստատում ու կատարելագործում, այլ ոչ` սոսկ կյանքի մարմնավորությունն իր ան
ցող իկության մեջ կայացնում ու առավելացնում:
10. Միջնադարյան պատմագիտության վերաբերյալ Ռ. Կոլ ինգվուդի այն միտքը, որ
զարգացած և հասուն պատմական միտքն ամենևին էլ չի սահմանափակվում պարզա
պես փաստերը հայտնաբերելու շրջանակներում և չի վախենում պատմողությամբ նաև
դրանք մեկնաբանել482 (ընդգծումը` Ռ. Ք.), ուղղակիորեն կիրառել ի է Մովսես Խորենա
ցու նկատմամբ քանզի ստույգ բնութագրում է նրա պատմահայեցողությունն ու հայե
ցակարգը և բուն «պատմելիքը»: «Նա չէր կարող բավարարվել… փաստերի, դեմքերի
ու իրադարձությունների չոր թվարկմամբ»483, – գրում է Ս. Արևշատյանը: Պատմական
հայեցողությունը իր սկզբնահայեցմանն առձեռն ունենալով մարդկային իրողություն
ներ, որոնցում և` կյանքի անցող իկ իրադարձություններ, իր պատմ(ող)ության կոչումը
տեսնում է ավել ին, քան սոսկ փաստերի արձանագրումը և մարդկային բնությանը
զգայարաններով ու այդչափ միայն մտահասու կարողությամբ եղելությունների
որակական բացահայտությունն ու դրանց հերթափոխի, պատճառա-հետևանքային

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:
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Аревшатян С. С., Формирование философской науки в древней Армении (V-VI вв.), Ер., 1973, с. 254.
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կապակցվածության նկարագրությունը: Պատմահայեցողությունն իր քննության են
թակա մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի ամենայն եղելություններում հա
սու է լինում դրանց հոգե-մարմնավոր կամ իմաստա-նյութեղեն բնության գոյությանը
էական և, սակայն, զգայությանն ու լոկ այդչափ ընկալունակ մտքին` անմատչել ի կեր
պավորությամբ ներկա ու իմանալ ի առավել խորին` մերձակա ու հեռակա իմաստների,
որոնցով և մակերեսայինից ու կարծեցյալ ից առավել է ճշմարտվում ու իր իսկության
մեջ հառնում տվյալ նշանակալ ի եղելումի ինքնին իմաստը:
11. Անշուշտ, այս աշխարհի իրադարձություններն ու մարդկային գործերը, ինչպես
և աշխարհի ու կյանքի բնությանը հարազատ ամեն մի անցուդարձ, անցող իկ են, տե
ղի են ունենում ժամանակի մեջ և հենց տվյալ ներկայում: Սակայն, ինչպես և արդեն
ասվեց առաջին գլխում, հետևելով հերմենևտիկայի տեսաբան Պ. Ռիկյորի «տեքստի
ֆենոմենոլոգիական հերմենևտիկայի» հայեցակարգին, հարկ է պատմության որ
պես այդպիսին գոյության իսկության բացորոշման և այդկերպ` պատմության բուն
խնդրակարգի լուծմանն ուղղորդված խորհրդածություններում էական նշանակություն
նկատել ու որպես սկզբունք ամրագրել հետևյալ միտքը. արդարև, իրադարձություն
ները կյանքում տեղ ի են ունենում որպես անցող իկ դեպք կամ պատահար, որպես ակ
ցիդենցիա, բայց և, ի տարբերություն կյանքի եղելության անցող իկության, հասկաց
վում են որպես նշանակություն և-կամ իմաստ, որոնք մնայուն են:
Նշվեց նաև, որ Պ. Ռիկյորն իր միտքը բանաձևային ամրագրությամբ արտահայ
տում էր կոնկրետորեն բանախոսության (discourse) նկատմամբ, բացորոշելով բանա
խոսության երկբևեռ` որպես իրադարձություն և որպես նշանակություն գոյության
երկմիասնությունը: Գրելով` «ողջ բանախոսությունն իրագործվելով որպես իրադար
ձություն` հասկացվում է իբրև նշանակություն»484, նա նկատի ունի, որ հասկացման
բուն նշանակետը, այն, ինչը ձգտում ենք հասկանալ և որպես տեքստ ամրագրել, ոչ
թե իրադարձությունները կամ պատահարներն են` որպես այդպիսին, իրենց բնույ
թով անցող իկ, այլ` հենց նշանակությունները որպես այդպիսին, որոնք և մնայուն
են485: Պ. Ռիկյորի վերոբերյալ մտքի բանաձևում դատողության սուբյեկտը «բանա
խոսությունն» է, և այդ կնշանակի նաև, որ պատմական բանախոսությունը (պատ
մասացությունը) տեղ ի է ունենում որպես անցող իկ իրադարձություն, ինչպես
և աշխարհին պատկան ամենայն իրադարձություն և հասկացվում ու իբրև տեքստ
գրի է առնվում որպես ոչ նույնաբար անցող իկ, այլ` մնայուն նշանակություն և-կամ
իմաստ:
Նկատենք, որ մարդու և մշակույթի, այսինքն` մարդկային անձի` մտա-, հոգեու ձեռակերտ գործի, բնությունը և-կամ որպես այդպիսին գոյությունն աշխարհում

Ricoeur P., The hermeneutical function of distanciation - Hermeneutics and the human Sciences,
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 հերմենևտիկայի» հայեցակարգում –
Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր, Եվրոպրինտ, Եր., 2013, էջ 195:
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նույնպես կարել ի է բնորոշել որպես հոգե-մարմնավոր կամ իմաստա-նյութեղեն,
մասնավորապես, մշակույթի ու նրանում` նաև բանախոսության որպես այդպիսին
գոյության կոնկրետ դեպքում նկատի ունենալով դրանց` որպես իրադարձություն
և նշանակություն գոյության երկմիասնությունը: Եվ այն, ինչը Պ. Ռիկյորն ասում էր
բանախոսության` որպես «իրադարձություն» գոյության վերաբերյալ, նույնաբար վե
րաբերում է աշխարհում մարդկային կյանքի` բնույթով անցող իկ այլ իրադարձություն
ներին ևս:
Հասկացվում ու որպես պատմել իք են որոշարկվում, ապա և` պատմվում ու որպես
պատմական տեքստ` գրի են առնվում և իսկորեն պատմություն հյուսվում, ժամանա
կի հոսքի մեջ սերունդների ներկաներում ևս ներկայանալու հնարավորությամբ, ոչ թե
իրադարձությունները (դեպքերը, պատահարները, անցքերը)` անցող իկ աշխարհին
պատկան իրենց բնության հարազատությամբ, այլ` դրանց նշանակությունները և-կամ
իմաստները: Եվ կոնկրետորեն Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակար
գում արդեն կարել ի է նկատել, որ պատմությունը ոչ թե «դեպքերի պատմու
թյուն» է, այլ` հենց «իմաստների պատմություն», պատմագրյալ հենց այն իմաստ
ների, որոնցից և հնարավոր է դառնում ուսանել «յամենայն որ ինչ մարդկութեան
պիտանի»` և՛ ներքին բարոյական486, և՛ արտաքին քաղաքական կյանքի կարգավո
րության487, և՛ հոգևոր կյանքի բարեկարգության (ս. Աբգար, Թադեոս և Բարդուղ իմե
ոս առաքյալներ, Գրիգոր Լուսավորիչ, Տրդատ, Արիստակես, Վրթանես, Ներսես Մեծ,
Սահակ Պարթև, Մեսրոպ Մաշտոց) իմաստության խորհուրդներ: Նրա պատմության
մեջ կայացյալ է աշխարհի ու կյանքի ընտրված իրադարձությունների իմաստների
փոխհյուսվածություն: Ընդհանրապես, պատմության` ըստ իր բնության գոյությունը
և կոնկրետորեն հենց Խորենացու պատմությունն այնպիսին է, որ նրանում իրագործ
վում է կյանքի կարգավորության, իրադարձությունների ու գործերի էական եղելումի
որպիսության բացահայտություն:
12. Պատմության վերաբերյալ Մովսես Խորենացու հայեցակարգի հասկացման
ձգտող քննության արդյունքում կարել ի է մեկնողաբար բացորոշել «պատմություն»
գոյավորի և-կամ պատմել իքի հիմնորոշ մի առանձնահատկություն: Ըստ իս, Մովսես
Խորենացին, իրոք, պատմում ու բացահայտում է մարդկային ու հենց հայ ազգի
ինքնության և բազմաբովանդակ կենսակերպի հաստատում ու մշակութային
կերպավորում ստացած անցյալի ու դեռ շարունակվող ներկայի որպիսության`
պատճառներով հանդերձ կայացումը, սակայն դրան հասնում է ոչ սոսկ զգայա
հասու փաստերի արձանագրությամբ, այլ` առաջնորդվելով հենց հոգևոր հայեցո
ղությամբ: Եվ ինչպես այլ առնչությամբ արդեն ասվեց, նա հայոց կյանքի եղելումը
խորհրդածում ու հասկանում է հենց կյանքի հոգե-մարմնավոր ու այդկերպ արդեն
ամբողջական գոյական կարգում և ոչ ամենևին իր մարմնական և-կամ նյութեղեն
ու փաստական տրվածությամբ փորձառել իության մասնաչափության մեջ: Մարդ
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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 ինքնության և բազմաբովանդակ կենսակերպի` մշա
կույթով կերպացյալ եղելումի պատճառներով հանդերձ կայացման իսկությու
նը նա հասկանում ու մեկնողաբար բացահայտում է ոչ սոսկ երկրայինը խոր
հելով և երկրայինը երկնայինից տարանջատությամբ հասկանալով, այլ` ըստ
առաքելական խոսքի, հենց վերինը խորհող488 ու առավել խորին իմաստն ու
իմաստությունը գիտեցող պատմահայեցողությամբ: Ըստ նրա, պատմական է
և որպես պատմել իք նույնորոշել ի է, պատմության կոչումն է և պատմահյուսման մեջ
նախընտրել ի ու պիտոյական է ոչ թե զուտ պատմել ու սպառվել անցող իկ իրադար
ձության տեղ ի ունենալու ժամանակընթաց կարգավորության բացահայտմամբ ու
ներկայացմամբ, այլ` բազմաբովանդակ նշանակության և-կամ իմաստի լրումին
ու կատարելությանը, ըստ մարդկային կարողության, հետամուտ լինելով` բացվել,
ընկալու և հասու լինել, ապա և` պատմողաբար մեկնությամբ ընթերցող ուշիմ մտքին
մատուցել ու հասողությանը (разумение) հնարավորել իրադարձությունների ու
գործերի ինքնին` «ի՞նչ», «ինչպիսի՞ ինչ», «ինչի՞ համար» և «ինչպե՞ս» եղելումի
իսկությունը հայտող առավել խորին և հենց վերին իմաստներ:
13. Մովսես Խորենացին իր պատմությունում իրադարձությունների որպիսությունն
ամենևին էլ չի պատմում և իր պատմողության մեջ բացահայտում, որպես պատմել ի
դրանք արժևորելով զուտ այնքանով, որքանով որ դրանք սոսկ տեղ ի են ունեցել: Այն,
ինչը անվանում են «պատմություն», անցյալ ի եղելությունների ու գործերի սոսկ կու
տակություն չէ` պատահական ու անկազմակերպ, այլ` նրանում ի մի են բերվում և
միմյանց ու տեքստի ամբողջության նկատմամբ կարգավոր հարաբերությամբ դասա
վորված ներկայում են այն բոլորը, ինչն իմաստալի է դիտվում մատենագրել ու պատ
մել սերունդներին: Իսկ քրիստոնյա հայրերն ունեին այն ամբողջական ուսմունքը`
հանձինս քրիստոնեության, որն առաջնորդում, լույս ու տեսադաշտ էր ապահովում
բոլոր եղելությունների ու գործերի քննության և իմաստավորման համար: Այս առնչու
թյամբ անհրաժեշտ ու նախընտրել ի է հիշատակել Արշակ Տեր-Միքել յանի դիտարկու
մը, որը կարել ի է նաև հասկանալ` պատմվող իրողություններում պատմության իսկու
թյան, որում և` իմաստության, խորհրդածության տեսադաշտ բացահայտող նշանա
կալ ի բանաձև. «Մինչև անգամ միմիայն մեր ամբողջ պատմութիւնը դիտելով տեսնում
ենք, որ նախնեաց փառաւոր գործունեութիւնը միշտ հաստատուած է եղել քրիստո
նեական ճշմարիտ հայեցողութեան վրա. այդ հայեցողութիւնը նոցա հավատքն է
եղել, որից և սփռուել է նոցա գործունեութեան ոյժն և ուղղութիւնը: Նոցա անձնական
և հասարակական կենցաղ ը, իտեալական ձգտումները և յավերժական վաստակները
միահամուռ ծնունդ են եղել այդ հաւատքից: Հաւատքը, որ է մարդու աշխարհայեցո
ղութեան սկզբունքն ու ամփոփումը, նոցա կեանքի կողմնացոյցը, յառաջավարն, կազ
դուրիչն է եղել»489:
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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Տեր-Միքելեան Ա., Յառաջաբան - Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, Տփխիս,
1900, էջ 12:
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Ինչպես և նախորդ գլխում, աստ ևս հարկ է ամրագրել, որ մարդկային և ազգային
ինքնության ու կյանքի եղելումի` իրերի ու գործերի, նշանակալ իությունն ու ճշմա
րիտ որպիսությունը Պատմահայրը տեսանում ու պատմողաբար տեսադրում է
հոգևոր և հենց քրիստոնեական հայեցողության ու իմաստության տեսադաշ
տում: Հոգևոր այս տեսադաշտում նշանակալ ի եղելումի իսկությունը կամ իսկությու
նը հայտող իմաստը նա բացորոշում է, իմաստության, քաջության ու ամենայն առա
քինության առումով, ինքնության ու կյանքի բարեկարգության, որում և` հոգեկեցույց
ու կենարար, և-կամ անբարի, չար ու ոչնչող, որում և` հոգեսպան ու կենսասպան,
դիտավորության, կերպարանումի ու կատարումի նշանակությամբ և-կամ ան
նշանակությամբ: Եվ սույն մենագրությունում ներկայացվող ուսումնասիրության բա
ղադ րյալ ու մեկ-միասնական դիտավորության հիմ նախնդիրներից է նաև հետևյալ ը`
պարզել, թե ինչպես է սուրբ հայրերի քրիստոնեական հայեցողությունն ու ուսմունքը,
իր իսկությամբ` սկզբունքորեն ընդհանրական ու մեկ-միասնական, Մովսես Խորենա
ցու հայացքներում կոնկրետանում որպես քրիստոնեական պատմաբանություն:
14. Ասվեց, որ Մովսես Խորենացու համար պատմությունն ամենևին էլ կյանքի`
զուտ զգայարաններով ու մտքով ընկալել ի հարահոս իրադարձությունների մասնա
կի և-կամ ամբող ջական եղելումի պատմում չէ: Մովսես Խորենացին իր երկում, ան
շուշտ, պատմում ու պատումակերպ ներկայացնում է իրենց բնույթով` մարդկային
բնությանը սկզբունքային հնարավորությամբ զգալի ու իմանալի եղելություններ,
թեև որպես անցյալ` ընթերցողի անմիջական զգայությանն այլևս անմատ
չելի, այլ միայն «ի լրոյ» և «ի գրոյ»` զգացականությամբ ու մտքով ընկալելի:
Սակայն, ըստ նրա, ընդհանրապես` պատմության և կոնկրետորեն` իր պատմության
դիտավորությունն ու նպատակային նշանակետն ամենևին էլ այն չէ, որ նրանում
պատմվ ի ողջ մարդկության կյանքի հանրագումար ու համաբովանդակ եղե
լությունը: «…Զի հանդ էս մեր` ոչ զպատմութեանն ող ջաբանութիւն գրել, այլ ջա
նալ ցուցանել զառաջինսն մեր և զբուն հին նախնիս»490: Պատմահայրն աշխարհի ու
մարդկային իրական կյանքի համայն «անցից» պատմում է, մարդկային բնությանն
ու կարողությանն իմանալ ի չափով ու մասամբ նաև արտաքուստ տեսանել ի և-կամ
զգայարաններով ընկալել ի, Հայոց ինքնության ու կյանքի` Թորգոմյան Հայկից
սկզբնացյալ պատմական եղելումը, կապակցելով այն մարդ ու արարման և ազգե
րի ծննդյան աստվածաշնչյան պատմությանը: Սակայն այսչափ կոնկրետացման պա
րագայում անգամ Խորենացու պատմության բուն նշանակետային ու հենց վերինն ու
հոգևորը հայեցող դիտավորությունն ու ըստ այդմ` կերպարանումն ու կատարումը
հայոց ինքնության ու կյանքի համաբովանդակ եղելության պատմումը չէ: Ի տարբե
րություն աստվածայինի, մարդկային մտքին հատուկ չէ եղելությունների` կյանքում իր
ամենայն կապակցվածությունների ամբող ջությամբ, նույնժամայն ամենընդգրկուն
ընկալում ու իմաստավորում: Պատմություններում որպես պատմել իք է հյուսվում աշ
խարհի, կյանքի կամ որևէ եղելության` ամենընդգրկունի ու անսահմանի համեմատ,
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Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 32:
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անշուշտ, էական և, այնուամենայնիվ, լոկ մասնաչափ առնչություններ ու հատկու
թյուններ բացահայտող իմաստներ, և այդ մասնաչափությունը որոշարկվում է ըստ
նշանակալ իության: Եվ այս առնչությամբ արդեն նշվեց, որ հայագիտական մասնա
գիտական գրականությունում (Ստ. Մալխասյանց, Ս. Արևշատյան, Գ. Խրլոպյան և այ
լոք) նկատվել ու ամրագրվել է մեր պատմիչների ու մեկնիչների հայեցողության ին
տենցիային ու բովանդակությանը և կոնկրետորեն` պատմության ու նրանում «պատ
մել իքի» հասկացմանը սկզբունքորեն ներհատուկ ու հենց բնորոշող առանձնահատ
կություն և իրենց ժամանակակիցներին ու սերունդներին հղված իսկություն, որը իրա
դարձությունների ու գործերի` ժամանակի մեջ եղելության սոսկ պատմական գրառու
թյունն ու փաստագրությունը չէ, այլ, որպես երկի բուն «պատմել իք», բացահայտում է
«առավել խոր իմաստ` «խորագոյն», հատուկ ավելի շուտ հոգևոր, քան մարմնական
իրականությանը»491:
Մովսես Խորենացու պատմությունում որոշակի ու հենց հիմնորոշ հոգևոր իդե
այի դիտավորությամբ (մտահայեցմամբ) հասկացվում ու մեկնորոշվում, հիմնվում ու
հաստատվում է նշանակալ իության սկզբունքային տեսադաշտը և արդեն ըստ այդմ`
բացորոշվում կյանքի նշանակալ ի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստն ու իմաստու
թյան խորհուրդը: Եվ ըստ այդմ որոշարկվում է հիմնարար այն նշանակալ իությունը,
որն իրենով ուղղորդում է պատմահետազոտության փուլում «պատմել իքի» որոնումն
ու ընտրությունը և ապա` պատմաշարադրանքի փուլում այդ «պատմել իքի» իսկու
թյանն ու խորհուրդին համապատասխան «պատմումի» հյուսումը:
Տարբեր պատմիչների պարագայում եղելությունների նշանակալ իությունը նրանց
ինքնությանն ու կյանքին կարող էր ներկայանալ տարբերաբար և ուրեմն` հասկաց
վել ու մեկնորոշվել յուրովի, կախված` պատմության իդեայի նրանց տեսանու
թյունից (դիտավորությունից): Եվ կարել ի է նկատել պատմահետազոտական փու
լում «պատմել իք»-«խնդրո նյութի» որոնումը, ընտրությունն ու ժողովումը և ապա`
պատմաշարադրանքի փուլում այդ «նյութից» մեկնողաբար բացորոշման ենթակա
«պատմել իք»-«խնդրո բանի» հայտնաբանությունն ուղղորդող նշանակալիության`
Խորենացու հասկացման ու մեկնության յուրակերպություն: Օրինակ, հայոց ինքնու
թյան գոյության, շրջապատող աշխարհին ու կյանքին յուրով ի կենսաշխարհով և ինք
նությամբ կենալու բազմայլ չափումներով բովանդակ մասնակցության եղելումը Խո
րենացին իր պատմության մեջ ներկայացնում է ոչ որպես արքետիպ ու ժամանակի
ընթացքում անփոփոխ, ի սկզբանե և դարերից ի վեր իրենում նույնական հոգևոր
իդեայով, ինչպես Տիտոս Լիվ իոսն է պատմում Հռոմի ու հռոմեական ինքնության
մասին492, ըստ էության, իր պատմահայեցակարգում առաջնորդվելով պլատոնյան
հարացույցով: Պատմահայրը հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի եղելումը տե
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.
491

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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սանելով ու հասկանալով որպես պատմական` պատմողաբար մեկնում է իր պատ
մական կայացման մեջ` իմանալ ի դարձնելով մարդկային ու կոնկրետորեն հայոց
ինքնության` պատմությամբ հյուսվող հոգևոր միասնության եղելում, ըստ
էության, իր պատմահայեցակարգում առաջնորդվելով պլատոնյան ու արիստոտե
լյան հարացույցերի միջև փոխմիասնություն հաստատող սկզբունքով, այս անցողիկ
կյանքում հոգևորի անհրաժեշտ ու նախընտրելի ներկայության ու պատմու
թյամբ հյուսվող միասնության բացորոշմամբ` հնարավորել ու կենագործել
հայոց իմաստնացյալ հոգևոր վերընթացություն` առինքնող բուն իդեային և
իդեաների իդեային` Աստծուն:
15. Անշուշտ, Մովսես Խորենացին իր երկում պատմում է եղելականը, սակայն,
ըստ նրա, ընդհանրապես` պատմության և կոնկրետորեն` հենց իր հայոց պատմու
թյան սկզբունքային դիտավորությունն ու նպատակային նշանակետը ո՛չ կյանքի
փաստական հանրագումար ու համաբովանդակ եղելությունը, ո՛չ էլ միայն իր
ձեռքի տակ եղած աղբյուրներով այս կամ այն չափ մատչելի ու իմանալի` փաստա
կան եղելությունների հենց այդպես և ոչ այլ կերպ պատմականորեն կայացման պատ
ճառները պատմելն է: Նրան չի բավարարում արիստոտել յան` սոսկ եղելականին
կողմնորոշվող և հենց եղելական բազմատեսակ ու բոլորաքանակ դրսևորումներից
ընդհանուր առանձնահատկություններ բացահայտող հետազոտական այն մոտեցու
մը, որը պատմագիտության կայացման ու դրսևորման պատմության մեջ կարել ի է
նկատել և՛ հին ու նոր պատմիչների ու պատմաբանների, և՛ պատմագիտության հիմ
քերն ու առանձնահատկություններն ուսումնասիրողների հայացքներում493: Եղելա
կանին միայն կողմնորոշված պատմիչների ու պատմաբանների երկերում, անշուշտ,
նույնպես առնչվում են նշանակալ իության խնդրին, սակայն պատմել իքի հարցում
սկզբունքորեն կողմնորոշվում և իրենց երկերում կոնկրետորեն որպես «պատմե
լիք-նյութ» են ընդգրկում առավելապես նշանավոր իրադարձությունները: Ի նմա
նություն այդ պատմությունների, Խորենացու երկում ևս, որպես «պատմել իք-նյութ»,
ընդգրկվում են նշանավոր եղելություններ: Սակայն, արտաքին այդ նմանության հետ
մեկտեղ` արդեն նաև ի տարբերություն այդ պատմությունների, Պատմահոր երկում
հնարավոր է հստակ տարորոշել «պատմել իք-նյութի» և նրանում մեկնողաբար բա
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
քական 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:
493
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ցորոշման ենթակա «պատմել իք-բանի» հասկացությունները, և նրա բուն «պատմե
լիք»-ում նկատել դրանց երկմիասնություն, որում «պատմել իք-նյութը» ենթակարգ
ված է «պատմել իք-բանին» և անհրաժեշտ ու նախընտրել ի պիտոյականությամբ հենց
որպես այդպիսին է ճանաչվում միմիայն իրենում հոգևոր «պատմել իք-բանի» «ան
թաքույց» կամ «թաքուցյալ», «պահյալ» ներկայության շնորհիվ: Իսկապես, հնարավոր
չէ ասել, թե Պատմահոր համար կարևոր է, առանց որևէ սկզբունքի ու տեսանկյան,
պատմագրել հայոց նախկին ու նաև ներկա կյանքի ամենատեսակ իրենց առում
ներով նշանավոր իրադարձություններն ու գործերը: Ամենայն նշանավոր «իրք և
գործք» նա ընդգրկում է իր պատմել իքում` մարդկային ինքնության, կյանքի ու
մշակույթի` առ իմաստություն ու բարենշանակ կարգավորություն իրենց այդ
նշանավորությունը հասկանալով ու մեկնողաբար բացորոշելով: Նրա «Պատ
մութիւն Հայոց» երկում, ըստ պատմության իդեայի իր դիտավորության, հիմնակա
նում ընդգրկվում են կյանքի բարենշանակ կարգավորության առավելության կամ
նվազության առումով նշանավոր իրադարձությունների ու մարդկային գործերի իսկու
թյունը հայտող իմատներ ու իմատության խորհուրդներ: Խորենացու համար սկզբուն
քայինն ու էականը իր պատմել իքում հայոց կյանքի նշանավոր եղելությունների`
մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի խնդրակարգում նախընտրելի
ու նպատակային անելիքին հոգենպաստության առումով այդ իսկ նշանավորու
թյան տեսադրումն ու մեկնորոշումն է: Ըստ նրա, պատմությունը դեպքերի եղե
լության սոսկ հիշատակությունն ու ժամանակագրությունը չէ, այլ` մարդկանց
ազգերի կյանքի իրադրություններում` իմաստության ու ամենայն բարյաց
առիթի ու հնարավորության և ի համեմատ այդ կոչման` մարդկային գործե
րում, ըստ առավել կամ նվազ ձգտումի ու կարողության, դրանց կատարումի և
հոգեկեցույց ու կենարար անձկալի ներկայության ձեռքբերման կամ կորցրած
հնարավորության հասկացումն ու մեկնողաբար բացորոշումը:
Ինչպես և արդեն ասվել է, անցյալ ի եղելությունները քննել իս` Խորենացու մոտեց
ման մեջ ներկա է ոչ միայն արիստոտել յան` զուտ եղելականի քննությունը, այլև
պլատոնական` նախընտրելի պիտոյականի տեսանումն ու խորհրդածությունը, և
այդ իմանալ ի է նրա աշխատության մեջ տեքստի բոլոր մասերում ներկա և՛ անձերի
ինքնության` մտքի ու տեսակետի, խոսքի ու գրության, գործերի, և՛ անձանց ու ազգե
րի կենսակերպերի առանձնահատկությունների վերաբերյալ բացահայտություն-բնո
րոշումներից ու գնահատականներից: Իրադարձությունների ու գործերի որպես
այդպիսին եղելության իսկության որոնումն ու բացահայտումը նրա մոտեցման
մեջ մասնակի չէ` սոսկ եղելականը քննության առնելով, այլ` ամբողջական և
հենց կատարելության ուղղորդող ու հնարավորող, որում ներկա է ոչ միայն գո
յութենական ճշմարտության, այլև նպատակաբանական ճշմարտության տե
սանումն ու բացահայտումը: Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունը հայտնելով
հայոց կյանքում տեսական ու գործնական իմաստության եղելության առավելությունն
ու նվազությունը և համընթաց` իղձը, բարենշանակ կենաց գործերի սերն ու կատարու
մի կարոտը, «իրաց» ու «գործոց» արժևորող (դրվատող կամ նշավակող) ու հենց կե
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նարարություն կամ ոչնչարարություն բացահայտող գնահատականները, ընթերցասեր
և ուսումնասեր հոգուն ու մտքին է տեսադրում ոչ սոսկ գոյութենական, այլև նպա
տակաբանական ճշմարտություն և այսկերպ ամբողջարար երկմիասնությամբ`
իսկության լրում ու կատարելություն հայտելու միտող իմաստություն:
16. Ըստ Խորենացու քրիստոնեական պատմագիտական հայեցակարգի, պատ
մությունը սկզբունքորեն ու նաև նախընտրել ի պիտոյականությամբ` սոսկ անցյալում
կատարվածի` եղելությունների ու գործերի, պատահման հաջորդականության և որ
պես այդպիսին` վավերական փաստերի հերթականության վերականգնում ու ամրա
գրում և լոկ այդկերպ ու այդչափ պատմողականության իրագործում ու պատմում չէ:
Հարկ է նկատել, որ «անցյալ» և «պատմություն» հասկացությունները մարդկային
հայեցողության և կոնկրետորեն նաև հենց այս խորհրդածությունների իմաստային
տեսադաշտում էապես տարբեր են: Պատմության ոլորտում «անցյալ» հասկացությու
նը մի վերագրություն է, որը կատարվում է տվյալ ժամանակային ներկայի նկատմամբ
արդեն իսկ նախկին դարձած կոնկրետ կամ համայն եղելության («եղածի») վերա
բերմամբ: «Անցյալ» հասկացությունը որպես անցած բնորոշելով մինչ տվյալ
«այժմյան» ներկան պատահած բոլորը, ըստ էության, տարանջատում է այն
ներկայից: Իսկ «պատմություն» հասկացությունը, ընդհակառակը, սկզբուն
քորեն ուղղված է այդ տարանջատության վերացմանը: Կարել ի է նկատել, որ
պատմության սկզբունքային և ունիվերսալ այս հատկության ըմբռնումը ներկա է նաև
Խորենացու պատմության սկզբնամասում` «պատմության կարիքի», խնդրակարգի ու
իր մոտիվացիայի շարադրանքում և ապա` ողջ երկից իմանալ ի` պատմության բուն
դիտավորության ու ըստ այդմ` կատարումի մեջ և, ըստ էության, ոչ միայն ամենայն
հնարավոր պատմության, այլև կոնկրետորեն Խորենացու պատմագիտական հայե
ցակարգին ևս բնորոշ էական առանձնահատկություն է:
Պատմությունը յուրաքանչ յուր ընթերցող «այժմյան» ներկայի մեջ ներմու
ծում է գոյություն ունեցած ու եղելություն դարձած կամ «եղած» այն բոլորը,
ինչը պատմում է, ուստի և այն, ի տարբերություն «անցյալի», իրագործում է
պատմվող որոշակիորեն նշանակալի «եղածի» «միացում» տվյալ ներկային:
Ինչպե՞ս և ի՞նչ պատճառով է այդ տեղ ի ունենում: «Պատմություն» հասկացությամբ
ըմբռնվող ֆենոմենի այդ ի՞նչ առանձնահատկության շնորհիվ է, որ պատմությամբ
իրագործվում է որոշակիորեն կազմակերպված միասնականություն: Ահավա
սիկ, «պատմություն» գոյավորի վերաբերյալ սկզբունքային հարցերից է ոչ միայն, թե`
«ի՞նչ է» և «ինչպիսի՞ ինչ» է պատմում, այլև «ինչպե՞ս» ու «ինչի՞ համար» գոյությամբ է
այդ ամենը հասկացման ձգտող մտքին «յանդիման կացուցանում»494 իմաստուն հայր
Մովսես Խորենացին իր պատմական շարագրության մեջ:
17. Մենագրության նախորդ գլուխներում արդեն ասվեց, որ Մովսես Խորենացու
պատմությունը հյուսված է ոչ որպես անցյալ ի բոլոր եղելությունների ու կատարված
գործերի, այլ` նշանակալի անցյալի պատմություն: Ըստ նրա, պատմությունը որ
494
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պես այդպիսին` իրենում պատմվող և որպես նշանակալի` ներկայավորվող
մարդկային կենսաշխարհի, որում և` մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշա
կույթի, եղելումի հասկաց(ված)ություն ու մեկնություն է: Այսկերպ բացորոշյալ
պատմության իսկության սկզբունքային հանրահատկությունը ներկայանում է որ
պես Մովսես Խորենացու կոնկրետորեն նաև հենց հայոց պատմության իսկության
առանձնահատկություն: Ը
ստ նրա, հայոց պատմությունն իրենում պատմվող
և որպես նշանակալի` ներկայավորվող հայոց կենսաշխարհի, որում և` հայոց
ինքնության ու կյանքի հասկաց(ված)ություն ու մեկնություն է:
Աստ` պատմությամբ բուն ասելիքի առնչությամբ ևս էական է կրկնել Ա. Ստեփա
նյանի դիտարկումը, որ Պատմահայրը «անցյալ ի հոսքից, որպես կանոն, ընտրում է
նշանակալ ի իրադարձությունները»495: Ըստ Խորենացու քրիստոնեական պատմա
փիլ իսոփայության կուռ ուսմունքի, «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության մեջ ի մի է
ժողովված նշանակալի անցյալը և կազմակերպված է հոգևոր առումով իմաստալ ից
եղելությունների ու գործերի` պատմասացությամբ միահյուսությունը: Նրա աշխա
տության մեջ իրագործված է հայոց ինքնության ու կյանքի` մշակույթով կեր
պացյալ նախկին ու նաև ներկայում շարունակական` հոգևոր առումով նշանա
կալի եղելումի` այդ իսկ նշանակալիության բացահայտում և ի պատմություն
միահյուսություն:
18. Ոչ միայն Մովսես Խորենացու պատմագիտական այս աշխատությունը, այլև
ընդհանրապես միջնադարյան քրիստոնյա հայրերի յուրաքանչ յուր երկ հասկանալու
համար առանձնահատուկ կարևորություն ունի պարզել, թե ինչն է որպես «նշանակա
լի» նրանց (սուրբ հայրերի) համար: Ինչպես և ասվեց նախորդ գլուխներում, Խորենա
ցու մտահոգություն-խնդիրն ու դիտավորությունն է` մասնակցաբար օժանդակել
կարգ հաստատել այն ամենում և հենց բարեկարգել բոլորը, ինչն ունի դրա կարիքը:
Նրա երկում հայոց կյանքի ու նաև այն ինքնահասկացող ու մեկնորոշող պատմության
հիմնորոշ խնդրակարգ և դրան ի պատասխան` հոգևոր ձգտում, դիտավորություն
ու ըստ այդմ` կատարում է ներկայանում եղելությունների պատումակերպ հյուսվող
իմաստների, որոնցում և` իմաստության խորհուրդների մեկնորոշմամբ` մարդկային և
կոնկրետորեն հայոց ինքնության ու կենսաշխարհի, ժամանակի ու պատմաշխարհի,
բազմաբովանդակ կենցաղավարության կարգավորության և հենց բարեկարգության
անհրաժեշտություն ու նախընտրել ի հնարավորություն տեսադրող նշանակալ իու
թյունների բացորոշումը496:
Ահավասիկ, նրա պատմությունը պատմում է որոշակի դիտանկյունից նշանա
կալի անցյալ, որի հոգևորությամբ առ իմաստություն և ի բարեկարգության է
կոչում ներկան ու ապագան: Ասվածն առավել մանրամասնությամբ կարել ի է բա
նաձևել նաև այլ կերպ. պատմությունը առ իմաստություն նորոգության հնարա
վորության մեջ տեսնելով մարդկային ինքնության ու կյանքի ներկայությունն
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ու ապագան, պատմում է նշանակալի անցյալ ու երբեմն նաև` դեռևս շարունա
կական ներկան, որոնցում հոգևորության առավելության կամ նվազության
մեկնողաբար բացորոշմամբ` ի բարեկարգության է կոչում մերձավոր ու գոյա
կից ներկայի եղելումն ու նաև ապագան: Մարդկային ինքնության ու կյանքի` առ
իմաստություն նշանակալ ի եղելումից պատմությանն ի պահ և իմաստության «ուսում
նասէր» ընթերցասիրության հասկացման սիրուն ու ջանքին ի հայտ` մարդկային
հոգևոր կեցողության իմաստավորությունը, որում և` իմաստությունը, հղված է
ներկային ու ապագային: Այսկերպ` Խորենացու պատմությունն ի հայտ է բերում հայոց
սերունդներն ու ողջ ազգն ի մի բերելու, հոգևոր լինելության տեսակետից` պատ
մական ազգ ձևավորելու մերձակա դիտավորություն ու նշանակալ իություն: Նրա
հայոց պատմության, որում և` պատմել իքի, հոգևոր այս առանձնահատկությունը հնա
րավորություն է ընձեռում նկատել ոչ միայն կոնկրետ ազգի պատմության, այլև արդեն
պատմության ընդհանուր սեռի և դրանում պատմել իքի անհրաժեշտ ու նախընտրել ի
գոյության կոչումի ու կատարումի որպիսություն: Այդ բնույթի իր պատմայնությամբ
(պատումային կերպավորությամբ) ներկայացված առաքինուսույց` առ իմաստու
թյուն, ամենայն առաքինություն ու բարեկարգություն հոգևորությամբ` պատ
մությունն ի հայտ է բերում առ Աստված միաբան ազգ(եր) և Աստծո ժողովուրդ
հաստատելու հեռակա դիտավորություն ու նշանակալիություն:
19. Ինչպիսի՞ն է, ըստ Մովսես Խորենացու, պատմական գոյավորը, որ և անցյա
լի եղելություններից ու գործերից ընտրողաբար առանձնացվում և ժողովվում է որպես
«պատմելիք»: Որպես «պատմելիք նյութ» է առանձնացվել և ի մի հավաքվել այն բո
լորը, ինչը համարվել է արժանի հիշատակության. «արժանի գրոյ յիշատակի»497:
Նկատենք, որ պատմել իք ընտրված «իրը» և «գործը», ըստ Մովսես Խորենացու, չի
դիտվում ապագային ուղղված նշանակալ իությունից զատ, որպես չեզոք եղելություն,
որին ներկայի ու հետագայի մարդկանց ազգերի նկատմամբ ասելիք պատմիչն է ինք
նակամությամբ վերագրում: Նախկինում կատարվածն ամենևին էլ անմասն չէ մարդ
կանց ներկա և հետագա սերունդներին հղվածությունից, ընդհակառակը, այն իրա
դարձություն, նշանակալ ի «իր» կամ «գործ» է միմիայն այնքանով, որքանով որ իրե
նում ունի «ասել իք», որով և` հղվածություն ներկային և «զկնեացն»:
Մովսես Խորենացին «ի պատմութիւն հյուսման» իր ընտրությունում ունի նույնիսկ
պատմարժանության զանազանում: Իրադարձությունների ու գործերի բազմազա
նությունում ամենայն արժանին չէ, որ նա ընդգրկում է իր պատմությունում: Ինչպես
և ասվեց, նրա աշխատությունում առաջադրանք-դիտավորությունը ազգաբանու
թյան ի հայտ բերելը` ծնունդը և ինչպիսին լինելը բացահայտելն է, որը նաև ներ
կայանում է որպես մերձակա ու նաև առանցքային դիտավորություն, որին հենացյալ
ու միահյուս են այլ ևս դիտավորություններ: Եվ ոչ բոլոր այն, ինչը գուցե ոչ աննկատ,
այլ` արժանի գործեր են վաղագույն շրջանի հայոց նախնյաց ու մեծաց` նրանց իսկ
ինքնությունը, հզորությունն ու կյանքը բնորոշող, էական նշանակալ իություն` հոգևոր
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կենդանության ու հենց կենարար իմաստ են բացահայտում այլոց ու հենց սերունդ
ների ինքնության ու կենսակերպի համար, որով և` իրենցում պատմարժան իմաստ
ու իմաստության խորհուրդ բացահայտում` ըստ իր պատմության առավել հոգևոր ու
նախընտրել ի դիտավորությունների և, իհարկե, նաև փութով ավելի մոտ ժամանակ
ներին հասանելու և, ի վերջո, աշխատությունն ավարտի ևս հասցնելու` ինքնասահմա
նափակման խորհրդի: «Այլ կարի շատ լինի, եթե զամենայն որ ինչ արժանն իցէ`
ասիցեմք ի ճառիս զնախակարգելոց արանց զբանս և զգործս»498 (ընդգծումը` Ռ. Ք.):
Արտահայտվում է նաև այլ կերպ. «Այլ այս շատ ասել այսչափ. քանզ ի չթողացուցանէ
զմեզ որ առաջիկայս է իր` յեզերումն յամել այսր պատմութեան»499:
Իսկ ո՞րն է արժանի դիտվում պատմել կամ ընդգրկել պատմությունում: «Թողլով
զոչ կարևորագոյնսն ի բանից ասասցուք որ ինչ հարկաւորն է»500 (ընդգծումը` Ռ.
Ք.): Նշում է նաև մեկ այլ էջում. «Այլ յառաջ քան զձեռնարկելն մեր ի բանսն որ յաղագս
մեծին Տիգրանայ, որ իններրորդ ի բնկաց մերոց պսակաւորաց էր, հուժկու անուա
նի և յաղթող ընդ այլ աշխարհակալս` ճառեսցուք որ ինչ կարևորագոյնն է ոճոյ
բանիս»501 (ընդգծումը` Ռ. Ք.): Մեկ այլ տեղում ևս սուրբ հայրը, պատճառաբանելով
Սահակ իշխանի հապճեպությունը և նշելով Իլ իականին ու Մակեդոնացուն առնչվող
նշանակալ ի դեպքերն իր պատմությունում ընդգրկելու և ըստ պատշաճի խոսելու հնա
րավորության սահմանափակության մասին, ասում է. «Զի այսպէս ի քոյ հապճեպելոյ
ահա ոչ ինչ յաղագս Մակեդոնացւոյն, և ոչ վասն Եղ իականին ի կարգին նշանակե
ցաք, այլ զօդեմք աւասիկ: Ոչ ունիմք ասել, իմաստո՞ւն կամ անհանճար աստանօր լի
նել մեզ հիւսն, պատկանաւո՞ր կամ ոչ` զայնոցիկ այժմ ուրեմն զկնի հեղուսելով բանս,
զկարևորսն և մերոյս արժանի շարագրութեանս»502 (ընդգծումը` Ռ. Ք.):
Պատմական նյութի ընտրության ու պատմել իքի ի մի հավաքման նրա նախա
պատրաստումի մեջ կա դասակարգում: «Կարևորագոյնսն» ու «հարկաւորն» են ար
ժանի հիշատակության, և արդյունքում պատմությունից դուրս են թողնվում անցյալ ի
եղելություններից ու գործերից ոչ այդպիսիները: Նկատել ի է դառնում, որ որոշակի մի
ընթացակարգով (պրոցեդուրայով) կամ կառուցվածքով է անցյալում կատարված կամ
ներկայում կատարվող ամբողջի մի մասը` էականն ու նախընտրել ին պատմության
մեջ մուտք գործում և որպես «պատկանաւոր»503 կարգվում: «Կարևորագոյն» և «հար
կաւոր» հասկացությունները որպես պատմական գոյավորության բնորոշում` արժևո
րող վերագրություններ են:
20. Հայոց մեծաց կյանքից պատմվող մի օրինակում Խորենացին իր խոսքը, մասնա
վորաբար, կոնկրետացնելով Տիգրանի վերաբերյալ, նա գրում է «Զի ո՞ ոք ի ճշմարիտ
արանց, և որոց ի բարս արութեան և խոհականութեան սիրելութիւն կայցէ, սորա յիշա
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տակօքն ոչ զուարճասցի, և յորդորեսցի այսպիսի այր լինել»504: Այս տողերում էականո
րեն նշանակալի է ոչ միայն այն, որ պատմական մտքում կարող է արտահայտվել կոնկ
րետ անձի` մտքի խոսքի ու գործի, կոնկրետ հոգեկեցողության ու գործելակերպի, վարքի
ու բարքի իսկություն հայտող որևէ իմաստ և այդ իմաստում` իմաստության խորհուրդ:
Մովսես Խորենացու պատմահայեցակարգի, որում և, մասնավորապես, պատմական գո
յավորի իսկության խորհրդածության համար այստեղ էական է նաև այն, որ իր պատմու
թյան տեքստի տարբեր տեղերում, տարբեր անձանց ինքնության ու գործերի իսկությու
նը հայտող իմաստներ ու խորհուրդներ բացահայտել իս, նա զանազանակերպ արտա
հայտում է մտքեր, որոնցում հայտնում ու հասկացման ձգտող ին իմանալ ի է դարձնում
իր սկզբունքային ու ընդհանուր բնույթի տեսակետը, որում և ներկա` արժեկողմ
նորոշումն ու գնահատականը, թե ինքնության ու կյանքի եղելումից ի՞նչն է ինքը տես
նում որպես պատմելի և ուրեմն` իսկը պատմական գոյավոր իր աշխատության մեջ
ընդգրկելու համար: Մովսես Խորենացու պատմախորհրդածություններում պատմագի
տության և պատմափիլիսոփայության գոյության համար էական ու հիմնարար
խնդիր է ներկայանում` մարդկային կյանքի մշակութային հետքերից, որում և`
իմաստության անգիր ու գրավոր աղբյուրներից, որպես պատմելիք հասկանալ
և մեկնողաբար բացորոշել մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու մշակույ
թի նախկին և երբեմն ներկայում շարունակական նշանակալի եղելումի` պատ
ճառներով հանդերձ, զորությունն ու կարգավորությունը և այսու` բովանդակ
իսկությունը հայտող իմաստությունը, ըստ մարդկային կարողության: Իր խորհր
դածություններով նա իմանալ ի է դարձնում նաև, որ իր պատմության դիտավորության
մեջ տեսնելով այնպիսի պատմում ու նրանով` պատմել իք, որում եղելումի իսկությունը
հայտող իմաստի (որում և` իմաստության) «յանդիման կացուցանում»505 է իրագործվում
ընթերցասերի և ուսումնասերի բանական հոգու «աչքի» առաջ, իր ասել իքում նկատի
ունի և իսկորեն այդ ասման մեջ ներկա է հորդորում` առ ի իմաստություն և ամենայն
առաքինություն, «առ ի խոհականութիւն և ի պիտանաւոր բարս»:
21. Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»-ի դրվագապատումների վերոբերյալ ու նաև
բազմաթիվ այլ օրինակներում նշմարել ի է դառնում կատարված որևէ բան որպես
պատմական գոյավոր կարգող հիմնորոշ գործոնն ու սկզբունքը: Ի՞նչ սկզբունք
է դա: Արդարև, նրա երկում կերպացյալ պատմագիտական հայեցակարգում գոյու
թյուն ունի սկզբունք, ըստ որի` կատարվում է արժևորումը: Մովսես Խորենացին և
մյուս հայրերն այդ սկզբունքն արտահայտում են «պիտոյ» հասկացությամբ: Վերո
բերյալ հատվածում խոսելով Մար Աբաս Կատինայի մատյանից իր պատմել իք նյութի
առանձնացման մասին, նա բացահայտում է «հաւաքման» սկզբունքը, գրելով` «Բա
զում ինչ զկնի այսորիկ պատմի ի մատենին. այլ մեք` որ ինչ պիտոյն (ընդգծումը` Ռ.
Ք.) մերոյ հաւաքմանս է, շարեսցուք»506: Իսկ ինչպե՞ս հասկանալ «պիտոյ»-ն:
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Նախորդ գլուխներում արդեն համառոտ ասվեց, որ հռետորության մեջ «պիտոյ»-ն
սահմանվում է որպես բանական, գործնական ու խառը (երկնշանակ` բանական ու
գործնական) սեռերի զանազանությամբ507: Սակայն, Մովսես Խորենացին իր պատմու
թյան մեջ «պիտոյ»-ի հասկացությունն ըմբռնում ու գործածում է այդ հասկացության
վերաբերության պոտենցիայի ընդարձակ և հենց առավելագույն բովանդակությամբ
ու ծավալով, այն է` մարդկային ողջ կյանքին` ինքնության գոյությանն ու կեն
սակերպին առնչվող և հենց այդ առնչությամբ իմանալի ու սահմանելի նշանա
կությամբ: Նրա պատմական երկում «պիտոյ»-ն չի ըմբռնվում ու սահմանվում որպես
սոսկ խոսքի տեսակ, և նրա տարատեսակներն ու առանձնահատկությունները չեն
բացորոշվում որպես խոսքի տեսակի տարատեսակներ ու առանձնահատկություններ:
«Պիտոյ»-ն առնչված է մարդու գոյությանը: Ասելով «պիտոյ», Խորենացին իր
պատմության մեջ նկատի ունի այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ, էական ու էացնող,
կենարար ու նախընտրել ի է սկզբունքորեն մարդկային անձի հոգևոր կենդանու
թյամբ գոյությանը, ըստ իր կոչման և աստվածապատկեր ու աստվածանման իսկու
թյան ու խորհրդի, ինքնությամբ կենալու, մարդկային ինքնության` անձի և ազգ-հա
մախմբության հոգևորությամբ կեցող` հոգի ապրող ու հոգի ապրեցնող, և այդկերպ
իսկ բարեկարգության միտող կենսակերպի համար: «Պիտոյ»-ն մարդկային ան
հատական ու համախումբ ինքնության ու կենսակերպի` առ Աստված առինք
նությանը (առինքնող լինելիությանը) կենարար և հենց էացնող` բոլոր անհրա
ժեշտն ու ամենայն հնարավորն իրենում բովանդակող նախընտրելին է:
22. «Պիտոյ»-ն անհրաժեշտն ու նախընտրելին է ոչ թե այն մտքին, ցասմնակամ
զգացմունքին և ցանկությանը, որ կարող են լինել նաև անխոհեմ ու ինքնակամ, այլ`
աստվածասիրությունից ու մարդասիրությունից բխյալ ու աճեցյալ իմաստությամբ
բանական հոգու արդարությամբ հարդարյալ ու ենթակարգությամբ համամասնյալ
խոհեմ մտքին, խոհեմությամբ արիակամ զգացմունքին և խոհեմությամբ ու արիա
կամությամբ զուսպ ու չափավոր` ողջախոհ ցանկությանը: Բանական հոգու եռա
մասնության` բանականի, ցասմնականի ու ցանկականի չորս առաքինություններով`
խոհականությամբ, արիությամբ, ողջախոհությամբ և արդարությամբ զարդարումով է
հնարավորվում մարդկային այն լինելությունը, որի վերաբերյալ Մովսես Խորենացին
մեջբերում է` «Զի եթե վասն բանին մեք, որպես ասի, պատկեր Աստուծոյ, և դար
ձեալ` Առաքինութիւն բանականին է խոհականութիւն» և ապա` Սա
հակ Բա
գրատունուն ուղղում իր խոսքը` «և քո յայսոսիկ անհատ ցանկութիւն` ապա ուրեմն
գեղեցիկ մտածութեամբ զխոհականութեանդ քո վառ և բոր
բոք պա
հե
լով
զկայծակն` զարդարես զբանն, որով մնաս առ ի լինելն պատկեր. ի ձեռն որոյ
և զայսորիկ զսկզբնատիպն ասիս ուրախացուցանել, գեղեցիկ և չափաւոր մոլութե
ամբ յայսոսիկ մոլեալ և զակատեալ (ընդգծումը` Ռ. Ք.)»508: Իր խնդրանքով Սահակ

Տե՛ս Թէովն, Յաղագս ճարտասանական կրթութեանց, Եր., 1938, էջ 34-40, տե՛ս նաև Գիրք
Պիտոյից, աշխատասիրությամբ Գ. Մուրադյանի, Եր., 1993, էջ 30-43:
507

508

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6:
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Բագրատունին ներկայանում է որպես մարդկության և կոնկրետորեն` հայոց նախ
նյաց ինքնության ու կյանքի («ներքինի» ու «արտաքինի») իմաստության ու քաջու
թյան գործերի իմացության կարիքին առավել հասու անձ, ըստ իր ձգտումի, հոժարա
կամության ու դիտավորության արդեն նաև կատարումի կոնկրետ նախաձեռնություն
իրագործելով մարդկային ինքնության ու կյանքի իմաստության, քաջության, ամենայն
առաքինության ու բարեկարգության արժանիքներով ժամանակակիցների ու սե
րունդների կատարելագործման:
Իր երկի սկզբում` պատմության հյուսմամբ իր բուն ասելիքի ներածական խոս
քում դրվատելով Բագրատունյաց իշխանի նախաձեռնությունը, նա գրում է` «և զքեզ
այժմ այսպիսի եղեալ ծանեաք, – ապա ուրեմն յայտ է, թե ամենեցուն քան զքեզ նա
խագունիցն ճանաչիս վեհագոյն, և բարձրագունից արժանաւոր գովութեանց և յայս
պիսիս պատկանաւոր դնիլ արձանագրութիւնս բանից (ընդգծու
մը` Ռ. Ք.)»509:
Խորենացու այս տողերով իսկ ծանուցմամբ` արդեն ի հայտ է դառնում, թե ինչ որպի
սությամբ անձանց ինքնություն ու գործեր են ընտրվելու, ուսումնասիրվելու և հասկա
ցյալ իմաստների մեկնողաբար բացորոշմամբ` ներկայացվելու նրա պատմությունում:
Կոնկրետ անձին ուղղված իր խոսքով Պատմահայրը նկատել է տալիս, թե` մարդ
կային հոգու, կյանքի գործերի նախաձեռնության ու կատարումի ինչպիսի արժանիք
ներն են որպես պատկանավոր նկատվում իր պատմել իք «բանի» երկագրությունում
ընդգրկման: Խոսքն այն մասին չէ, թե Խորենացու համար հայոց պատմության «գոր
ծը» նախաձեռնելու խնդիրն առաջադրող Բագրատունյաց իշխանն է միայն օրինակ ու
իսկապես միակ չափանիշ, այլ` այն, որ մտադիր է իր պատմությունը գրելիս` կատա
րել ընտրություն որոշակի «պիտոյ»-ի սկզբունքով ուղղորդվածությամբ: Խորենացու
այդկերպ նպատակամետ մտադրությունը նաև բնական է և հենց բխում է նրա հա
մար հիմնորոշ` քրիստոնեական հավատով ու իմաստությամբ հայեցվող իմաստային
տեսադաշտում անձանց ինքնության ու կյանքի, ներանձնային նվիրումի, մտածելա
կերպի, մոտիվների ու նաև արտաքինի` «իրաց և գործոց» իսկությունը հայտող նշա
նակությունների որոնման ու բացահայտման սկզբունքից, որ և իր երկում պատմված
բովանդակությունում ինքն իրագործում է իր դիտավորության հոգևոր արթնությամբ:
Հետագա իր տողերում իշխանի մասին գրելով` «անմահ յիշատակ թողուլ զայս
քեզ»510, նա ի ցույց է դնում, թե պատմությունը ինչպիսին է դարձնում այն բոլորը, ինչը
հիշատակվում է իրենում, քանզ ի այս դարձվածքում նկատի է առնվում ոչ միայն ժամա
նակի և հիշողության համար պատմվածի գոյության յուրատեսակ կերպ` սոսկ «սառը»
ժամանակային առումով` անհետացումից և նույն «սառնությամբ» հիշողության առու
մով` մոռացումից «փրկված» և գրին հանձնվածության չափով միայն իր ամրակա
յությամբ` ժամանակի ու մարդկային հիշողության մեջ իմաստային գոյության ապա
հովվածությամբ, այլ` այդ իմաստում ներկա է որոշակի հոգևոր լիցք, որով միայն այդ
իմաստն արտահայտում է բուն կատարվածի հոգևոր ու կենարար զորությունը: Գրա
509

Նույն տեղում:

510

Նույն տեղում:
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ռության միջոցով սոսկ ժամանակային գոյությունը և ընթերցողին հիշեցումը
չի ապահովում մարդկային մտքին, խոսքին ու գործին անմահություն: Որպես
«պատմել իք» ընտրվածում հոգևոր լիցքի առկայությամբ է միայն լինում «յանմահ յի
շատակ», այսինքն` ժամանակի ու հիշողության մեջ պատմամբ գոյությունը անհրա
ժեշտորեն ու նաև նախընտրել իորեն ունի հոգևոր ու ջերմ, սիրել ի ու օրինակել ի կեր
պարանք, և այս առումով` ընթերցող ը կամրջվում է այդ օրինակել ի մտքում, խոսքում
ու գործում ներպարունակյալ, իսկ առավել ճշգրիտ` կերպացյալ հոգևորությանը, որ և
իմանալ ի է դառնում պատմիչի` հասկացյալ ճշմարտությունն ու բարին հայտող և դրան
նաև առընթեր վերաբերմունքով, ուղղորդող ջերմությամբ: Եվ այդպիսի փոխադարձ
բացությամբ առ հոգևորություն հյուսվող միասնությունը հավատացյալ հեղ ինակի ու
նրա համար նկատառյալ ընթերցող ի համար ընդհանուր հոգևոր դաշտում կարել ի
է մեկնորոշել նաև` սիրով առ սիրելին, որ և սիրելի է իր սիրելությամբ առ Աստված և
Տեր: Հոգևոր այդ լիցքն է իր հետազոտական որոնումով հայոց կյանքի եղելումի մեջ
որպես նշանակալ իություն տեսնում Մովսես Խորենացին և «պիտոյ»-ի միջոցով այն
արտահայտում: Պատմահայրը հոգևոր «պիտոյ»-ի այդ սկզբունքը հայտնացույց է
անում նաև իր խոսքի հետևյալ մասնավոր օրինակում, ասել իքը կոնկրետացնելով ար
դեն ոչ միայն Սահակ Բագրատունու, այլև նրա ազգատոհմի նկատմամբ. «զի և ազգի
ես նախնականի, և քաջ և արգասաւոր` ոչ միայն ի բանս և ի պիտանաւոր խոհա
կանութիւնս, այլ և ի մեծամեծս և ի բազում գործս արժանափառս. զորս յիշա
տակեսցուք ի կարգի պատմութեանս (ընդգծումը` Ռ. Ք.)»511:
«Պիտոյ»-ն այն է, ինչը մեզ պետք է, անհրաժեշտ և օգտակար է` անկարգությու
նից ի կարգ և հենց բարեկարգություն հաստատման համար, նշանակալ ի է հոգու
եռամասնյա` բանական, ցասմնական և ցանկական կազմությանը` համապատաս
խան առաքինություններով զարդարելու համար: Առաքինության այս սկզբունքով
որպես պատմել իք է ընտրվում այն, ինչը որպես խորհուրդ, բան և գործ նշանակալ ի
է բանականին` խոհեմության, ցասմնականին` արիության և ցանկականին` ողջա
խոհության առաքինություններով զարդարելու և հոգու այսպիսի կարգավորությու
նը արդարության առաքինությամբ ներդաշնորեն բարեմասնելու և իբրև բարեկարգ
հաստատելու համար, ըստ «հոգու» մասին հայրերի ուսմունքի512:
23. Մարդու կարգավորված լինել իությունը, այն է` «առ ի լինել պատկեր Աստու
ծոյ»513 գոյավորությունն ու աստվածանմանության ուղղորդվածությունն ունենալով
որպես դիտավորություն, Մովսես Խորենացին, իբրև պատմական է կարգում կյանքի
եղելումից ու «կատարվածից» այն, ինչն ըստ այդպիսի դիտավորության «պիտոյ» է
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Նույն տեղում, 6-7:

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):
512
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Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 5-6:
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մեզ: Որպես պատմել իք է ժողովվում պիտանացուն, այն, ինչն իբրև օգտակար է ճա
նաչվում վերոհիշյալ կարգավոր լինել իությանը` ինչպես ընդհանրապես մարդու հա
մար, այնպես էլ` հայի, ժամանակակցի, սերունդների` «զկնեացն»:
Մովսես Խորենացու կողմից որպես «պատմել իք», որպես «պատմական գոյավոր»
է ընտրվում հավաստի և արդեն իսկ բավարար չափով, ըստ «պիտոյ»-ի, նշանակա
լիություն և երբեմն` իր իմաստի ու խորհուրդի ուղղակիությամբ կամ բառա
ցիությամբ, իսկ երբեմն` այլաբանությամբ պատմողականություն ցուցաբերող
նյութը` «ասուն» իրադարձություններն ու գործերը: Այն, ինչն իմաստազուրկ է,
նույն այդ առումով` «դատարկ», «անպէտ» ու աննպատակ է նաև պատմել, որ և ասում
է իմաստուն սուրբ հայրը, խոսելով պարսկական սին առասպելների ու նաև մեր նախ
նիներից նրանց մասին, որոնց անիմաստասեր վարքն ու բարքը և գործերը պատմել,
կնշանակի` «անպէտս» ժամանակ կորցնել: Ըստ «պիտոյ»-ի իմաստավոր գործերն են
«արժանի» պատմության մեջ հյուսման: Իր պատմության մեջ հիշատակելու համար
նշանակալ ին ժողովելու առնչությամբ նա մեջ է բերում Կեփաղ իոնի խոսքը, թե ինչն է
իմաստալ ից գրել «ի ազգաբանություն»: «Այլ առաք հրաման ի թագավորաց զաննշա
նից և զվատաց արանց ի հնոյն զյիշատակն և գրել միայն զքաջս և զիմաստունս և
զաշխարհակալս նախնիս, և մի յանպետս զժամանակս մեր ծախել (ընդգծումը`
Ռ. Ք.)»514: Այս տեսակետը նախընտրել ի է Խորենացու համար, քանզ ի ցուցանելով Կե
փաղ իոն պատմիչի վերաբերմունքը պատմական նյութի նկատմամբ, թե որն է պիտա
նավոր և իմաստավոր` ընդգրկել շարադրանքում, նա ի ցույց է դնում, որ այդպիսին
է նաև իր տեսակետը, երբ վստահություն ցուցաբերելով այդ չափանիշի նկատմամբ`
իր պատմության մեջ է վերապատմում այլ մատյաններից քննողաբար ճշմարտյալ`
հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի էական եղելումի իսկություն հայտորոշող
տեղեկություններ ու իմաստներ:
24. Ի տարբերություն այլ ռեալ գոյավորների և այդ թվում նաև անցյալում կա
տարված գործերի, պատմության, որում և` «պատմվածի», գոյության կարգն էա
պես փոխված և յուրահատուկ է: Ինչպես և նախորդ ենթավերնագրում բացորոշվեց,
պատմության մեջ մարդկային իրողությունները` իրադարձություններն ու գործերը,
ռեալ կյանքում իրենց հոգե-մարմնավոր կամ ոգեղեն-նյութեղեն երկմիասնական գո
յության կարգում չեն, այլ` որպես «պատմված», ներկա են միայն հոգևոր կերպով, այ
սինքն` իրենց նշանակության, իմաստի գոյության կարգում: Եղելություններում
կերպացյալ ու բովանդակյալ իմաստների արդեն որպես «պատմված» կերպավորվա
ծությունը, ուստի և որպես պիտանացու նախընտրվածությունը նկատել է տալ իս, որ
դրանք կոնկրետորեն կան և սկզբունքորեն գոյություն ունեն հենց իրենց «պի
տոյ»ությամբ իմաստավորված: Ուրեմն` որպես ի՞նչ է պատմվող ը (պատմական
գոյավորը) իմաստավորված: Պատմված բովանդակության գոյավորությունը իմաս
տավոր է որպես պիտանավոր ներկայություն, և որպես այդպիսին` այն «ասել իք»
(noema) ունի մեզ:
514

Նույն տեղում, էջ 21:
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Պատմական գոյավորը պիտանավոր է մեզ` դեպի ու՞ր ուղղելով, կողմնորոշելով,
աճեցնելով կամ «ավելացնելով»: Ըստ Խորենացու, «պիտոյ» է այն, ինչը էականորեն
նշանակալի է մարդու ինքնությանն ու կենսակերպին` և՛ ներկային (հեղինակի
ժամանակակցին), և՛ «զկնեացն»: Ասվածը մանրամասնելով` կարել ի է ամրագրել,
որ ըստ նրա, պատմության համար «պիտոյ» է այն, ինչը հայոց և մեզ առնչվող շրջակա
ազգաց ու նաև ողջ մարդկության կենաց եղելումից` իր «ինչ» ու «ինչպես» եղելության
բուն իմաստով` ի բարին և ի բարեկարգություն էացնող և ուրեմն` էականորեն նշա
նակալ ի է մարդու հոգևոր-քաղաքակրթական ու բարոյական ինքնությանը, ընդհանուր
կենսակարգին ու հենց կոնկրետորեն ապրվող կենսակերպին, մշակույթին ու մշա
կութաստեղծ գործունեությանը` և՛ ներկային (հեղ ինակի ժամանակակցին), և՛ «զկնե
ացն»: Նաև մեզ է հղված պատմությունում ասվածը` ի ուսանումն «պիտոյի», որ պիտա
նի է մեզ, քանզ ի և մենք ենք մտնում այն մարդկանց` նկատառյալ այն «բազմաց» մեջ,
որոնց համար ի գիր պատմել «փոյթ անձին կալաւ» Պատմահայրը: Որպես «պիտոյ»ական է ըմբռնվում այն նշանակալիությունը, որ ցուցաբերում են եղելություն
ները` իրերն ու գործերը, մարդու հոգևոր լինելիությունն ի կարգն առաքինու
թյան հաստատելու համար: Այսպիսով, որպես «պատմական նյութ» է առանձնաց
վում անցյալ ի իրադարձություններից ու գործերից, աղբյուրներով և-կամ ականատես
ու ականջալուր անմիջական ներկայակցությամբ` քննությամբ հանդերձ, Խորենացուն
հայտնի այն ամենը, ինչը նշանակալ ի է առաքինության նկատմամբ: Հայոց կյան
քի բովանդակ և երբեմն ու մասնաչափ` նաև մարդկության կյանքի այլուստ եղելումից
ընտրությամբ ժողով յալ, ի մի հավաքյալ ու շարակարգյալ, իմաստային գոյակերպու
թյամբ և պատում-ասաց ու հենց պատում-ա-գիր հյուսմամբ որպես պատմության
կազմություն-բաղադրություն, որպես աշխատությունում պատմելիք և, ըստ կարողու
թյան, պատմված է կայանում և ապա` ընթերցասեր ու իմաստության ուսումնասեր
յուրաքանչ յուր ընթերցող ի` անբարի մոլություններից հոգևոր աղքատությանն ու բա
ցությանը որպես պատմվող ու իսկորեն ներկայակից է դառնում հիշատակի ու պատ
մության արժանի բոլոր այն իրադարձությունների ու գործերի իսկությունն ու իմաս
տության խորհուրդները, որոնցում ներկա և, ըստ մարդկային կարողության, իմանալ ի
է` մարդկային, որում և նպատակայնորեն հենց հայ ինքնության ու կենսակերպի ներ
քինը (սիրո փափագն ու հոժարակամությունը, կոնկրետ ձգտումն ու ընտրությունը) ու
արտաքինը (կերպարանումն ու կատարումը) դեպի առաքինի կարգավորություն
ուղղելու պոտենցիա ու իրագործում և հենց նշանակություն:
25. Ըստ իր այդ հայեցակերպի, Մովսես Խորենացին իր պատմության մեջ պատ
մելի է դիտում և որպես պատմված հյուսում հայոց մեծաց ինքնության ու կյանքի ամե
նայն առաքինությունները և ճշմարտության ու բարու արդարությանը պատկանավոր`
ուղիղ և-կամ ուղղության գործերը515, ըստ նրանց կարողության ու ջանքի: Նկատել ի է,
որ Մովսես Խորենացու պատմության «ազգաբանութիւն»516 լինել ը և այս առումով` «ի
515

Հմմտ. նույն տեղը, էջ 186:
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Նույն տեղում, էջ 7:
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հայս» ազգային պատմություն հիմնելը ունի կոնկրետացման` մարդկանց ազ
գերից հենց հային վերաբերելու և նրա լինելիությունն ի կարգ առաքինության
հաստատելու առանձնահատուկ դիտավորություն: Այս դիտավորությամբ տե
սանվող ու սահմանվող պիտանավորն իր բովանդակությունում ունի ինչպես համա
մարդկային, այնպես էլ անհատական ու ազգային կոնկրետություն: Նա իր ուսումնա
սիրությամբ բացահայտում ու երկում ամրագրելով` ներկայացնում է ամենայն «հայոց
մեծաց» ոչ միայն ծննդաբանությունը` այդչափ ու այդկերպ հասկանալով ու սահ
մանելով իր պատմությունը, ինչպիսի օրինակներ հայտնի են հին հույների գրական
ավանդությունից: Անձանց ու նրանց գործերի բազմաթիվ օրինակների կոնկրետա
ցումներում կերպարանված ընդհանուր սկզբունքով Խորենացին, ըստ իր կարողու
թյան ու ընձեռնված չափավոր հնարավորության, պատմությանն արժանի և հենց իր
կարգում` պատկանավոր տեղում ու ժամանակում հիշատակության մեջ, է հյուսում
ու իրենց բուն իմաստավորությամբ հայտորոշում «հայոց մեծաց»` հայոց կենսաշ
խարհում իսկ կեցողության բովանդակ նշանակալին, որպես այդպիսին հասկա
նալով ու սահմանելով իր պատմատեսական ու նաև պատմափիլիսոփայական
հայեցակարգը և այդ երկմիասնությամբ` պատմաիմաստություն իրենում բովան
դակող էմպիրիկ իր պատմագրությանն անհրաժեշտ ու նախընտրել իորեն պիտո
յական` պատմիչ-հեղ ինակի ու պատմաբան իմաստագետի իր սեփական անել իքը:
Նա հայոց պատմությունը հյուսում է` հորից որդի ազգաբանելով իրեն հայտնի ար
մատներն ու հետագան և, որ ամենակարևորն է, որպես իր բուն պատմելիք հասկա
նալ ընձեռելով` բանականում ու պիտանավոր խոհականությունում, հիշատակի
ու փառքի արժանի մեծամեծ ու բազում գործերում ներկա իմաստության, քաջության
ու ամենայն առաքինության արգասավորության եղելումի իսկությունն ու խորհուրդը:
Պատմահայրն այս բնույթի պատմելիքն` ի գիր հայտնյալ ու պահյալ, իրեն նախընտ
րել ի ընթերցող ին` ընթերցասեր և ուսումնասեր իրեն աշխատեցնողին ի շնոր
հընկալություն է հնարավորում, ինչպես և նշվեց առաջին գլխում: «Բայց սակայն
սկսայց, թեպէտ և ջանիւ. միայն թէ շնորհակալ ոք մերոցս գտանիցի աշխատութե
անցս»517, գրում է սուրբ հայրը: Եվ գրում է նաև մեկ այլ էջում. «Այլ եթե շնորհակալ և
մերոյս տքնութեանց և ջանից լինիցիս, ո՛վ ուսումնասէր դու և յայսոսիկ զմեզ աշ
խատեցուցանող» (ընդգծումները իմն է – Ռ. Ք.)518:
26. Մովսես Խորենացին հայոց կյանքի բովանդակ եղելումից իր աշխատությունում
որպես պատմել իք է նախատեսում և, ըստ կարողության ու պայմաններով ընձեռնված
հնարավորության, որպես «պատմված» է հյուսում հայոց ինքնության ու կենաց` ի
առաքինություն պիտոյությանը նշանակալ ի ամենայն բարին և դիտավորության այդ
ուղղորդվածությամբ ու չափավորությամբ` նաև անբարին: Նա իր պատմությունը
հյուսում և ընթերցող ին այն հասկանալ է նաև հնարավորում` որպես մարդկային և
հենց հայոց հոգևոր գոյավորության ու եղելումի իսկությունը հայտող իմաստ
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Նույն տեղում, էջ 12:
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Նույն տեղում, էջ 22:
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ների միահյուսություն: Եվ հայոց բովանդակ կյանքի նշանակալ ի եղելումի կոնկրետ
իրադարձությունների ու գործերի իմաստները, քրիստոնեական աստվածային իմաս
տությանն առնչվածությամբ, նա որոշարկում է` ի բարին կատարելություն, և-կամ`
անկատարություն, և-կամ` ավաղել ի ողբարկությամբ ձայնել ի` նվազություն, շնոր
հազուրկ ունայնություն ու … չարիմաստ առավելություն:
Պատմության մեջ այն, ինչը նախատեսվում էր որպես պատմելիք և ապա` գրով ար
ձանագրվում որպես պատմված, հենց այն իմաստն ու իմաստությունն էր, որ որոնվում
էր անցյալ ի իրադարձություններից ու մարդկային գործերից` հայոց կյանքի նախկին
եղելումից և-կամ «արտաքուստ ուստեք»519, պատմության այդկերպ կազմակերպմամբ`
բոլոր հավաստի իմաստունն ու բարին մարդկային մեր ինքնության, ներկա ու հետագա
կյանքի պատմական կայացման մեջ ներածելու համար: Մովսես Խորենացու պատ
մության մեջ ընտրությամբ որպես պատմելիք են ներկայանում այն եղելություն
ները, որոնք մարդկային ինքնության հոգևոր կեցողությունն ի կարգ առաքի
նության բարեկերպող նշանակալիություն բացահայտելով, իրենց այդկերպ
«իմաստախոս» էականությամբ սնում են մարդու հոգևորությունը:
Մարդկային ինքնությունն ու կյանքի հոգևորությունն ի կարգ առաքինության սնու
ցող նշանակալ իության տեսակետից` անցյալ ից որպես պատմել իք է ընտրվում ուսա
նելին, օրինակելին ու կրթականը: Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»-ի ամբողջ
տեքստը հենց այդ է ցուցանում: Նրանում, որպես արժանի մատենագրության ու հի
շատակության, պատմվում է հայոց մեծաց ու նրանց գործերի մասին, և՛ «զուստն»`
ծագումնաբանությունը, և՛ «զզ իարդն»` ինչպես լինել ը520, որում և` գործերը, որոնք «լե
ցուն» են իմաստության, քաջության և այլ առաքինություններով: Նա իր ամբողջ պատ
մության ընթացքում միշտ շեշտում է, թե ինչպիսի անձանց մասին է որպես նպատա
կային ու իմաստավոր դիտում գրել, այն է` իմաստության օժանդակությունը խորհող,
ուստի բոլոր նախորդներից վեհագույն ճանաչվող ու բարձրագույն գովության ար
ժանի521, «քաջ և արգասաւոր ոչ միայն ի բանս և պիտանաւոր խոհականութիւն, այլ
և ի բազում գործս արժանափառս»522, «արս քաջս և աղեղնաւորս»523, «արք քաջք և
անուանիք»524, «աշխատասէր և հայրենասէր»525 և այլն: Տեքստում նկատելի է նաև, թե
ինչպիսի գործերի պատմելն ու ինչպես գործելն է նա նախընտրում և, ըստ մարդկային
կարողության, իրագործում` «զգործս իմաստութեան»526, «գործք քաջութեան»527 կամ
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Նույն տեղում, էջ 6:
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 7:
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Տե՛ս նույն տեղը:

522

Նույն տեղում, էջ 6-7:
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Նույն տեղում, էջ 35, 43:
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Նույն տեղում, էջ 38:
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Նույն տեղում, էջ 43:
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Նույն տեղում, էջ10:
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«արութեան»528, «քաջութեան և ամենայն իմաստութեան հոգ տանելն» ու առաքինի
վարքի խրատին անսալ ը529, մտքի և հասողության կարողության չափով գործել ը530:
Առաքինությունների առումով «ասուն» գործերն ու եղելություններն են
պիտանի մարդուն, և մարդկային բովանդակ ինքնությունում, մշակույթում ու
կենսակերպում այսպիսի բարենշանակ փոփոխությունների նպատակամետ
պատմությունն է, որ հարկավոր է գրել: Դա նկատվում է նրա այն տողում, որտեղ
թվարկելով բազմաթիվ բարեմասնություններ ու առաքինություններ Տիգրանի նկատ
մամբ, ասում է պատմության բովանդակության մեջ ներհյուսման արժանիի բա
ցորոշման համար նշանակալ ի մի միտք, ըստ որի` Տիգրանի ինքնությունում կար և
ուրեմն` հասկացման ձգտող ու տեքստերով հաղորդվող պատմական ավանդ ությու
նից` բարին, իմաստունը, քաջն ու ամենայն առաքինին հայեցող յուրաքանչ յուր ոք
նրա ինքնությունում կարող էր տեսանել բոլոր այդ թվարկյալ ու նաև այլ ոչ-թվարկյալ
առաքինություններն ի մի` «յամենայն որ ինչ մարդկութեան` պիտանի» 531: Այս
միտքն, իրոք, նշանակալ ի է «պատմել իքի» բացորոշման համար, քանզ ի շարունա
կելով` նա գրում է. «Եվ զի՞նչ ինձ ի գիրսս յայսոսիկ արդեօք իցէ բան սիրելի, քան թէ
որ յաղագս սորա էին գովեստք և պատմութիւնք յերկարել»532: Պատմահայրն առավել
է պատճառաբանում ու հիմնավորում պատմության մեջ այդկերպ կենարար բարե
մասնությունների ու հոգևորության, որպես նախընտրել ի պատմել իք, հավաքումն ու
պատմության իր հյուսման մեջ ներկայացումը, Տիգրանի մասին նաև գրելով, որ նրա
վերաբերմունքը մարդկանց նկատմամբ մարդասեր հոգածությամբ և ճշմարտու
թյան իմաստնացյալ խոհեմությամբ ու արդարությամբ էր: Քանզի ամենքի մա
սին խնամարար իր հոգածությամբ` նա երբևէ չէր նախընտրում ու իրավ համարում`
արհամարհել նվաստներին և կյանքի արժանի տեսանել միմիայն լավագույններին
ու երևելիներին և ուրեմն` նրանց միայն հաշվ ի առնելու արժանի և իրեն մերձավո
րակից գտանելով` իր կյանքն ու հոգածությունը նրանցով միայն «լցնում» ու սահմա
նափակում: «Արդարադատ և հաւասարասէր կշիռս ունելով յամենայնի` զամենայն
ուրուք զկենցաղ` մտացն լծակաւ կշռէր: Ո՛չ ընդ լաւագոյնսն խանդայր, և ո՛չ զնուաստն
արհամարհէր, այլ ամենեցուն հասարակաց հնարէր զխնամոցն իւրոց ի վերայ տա
րածանել զզգեստս»533:
27. «Պատմութիւն Հայոց» երկի համար պատմական նյութն առանձնացվում և
ժողովվում է ոչ միայն առաքինության գործոնով ու չափանիշով: Անցյալ ի հիշողու
թյուններից, գործերի մասին բազում հաղորդվածից որպես պատմել իք ընտրվում է
հավաստին. «Զհաւաստին որչափ կարացեալ ի բազմացն ընտրեալ բանից` կարգե
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ցաք»534: Մատենական աղբյուրներում պարունակվող ստությունների և անունների,
պատումների ու ժամանակի փոփոխությունների առկայության535, Սուրբ Գրերից
շեղումների, բազմաթիվ մատյանների համեմատությամբ պատմելիքը ժողովելու, իր
պատմությունում հյուսելու ու շարակարգելու մասին նրա բազմաթիվ նշումներից, ինչ
պես նաև եղելությունների վերաբերյալ հավաստի պատումներ հայտնաբերել իս` նրա
դրական վերաբերմունքի, ուրախության արտահայտություններից, ահավասիկ, այս
բոլորից նկատել ի է թե որչափ է Խորենացին կարևորում ու անհրաժեշտ համարում`
պատմել իքի դասը կարգել միմիայն հավաստին: Պատմահոր պատմագիտական հայե
ցակարգի` առձեռն պատմել իք «նյութի» ընտրության ու մշակման առանձնահատկու
թյունն է ակնարկում և սկզբունքային նշանակությունը հաստատում նաև Գ. Սարգսյա
նի այն միտքը, ըստ որի` անցյալ ի եղելությունների ճշմարտացի ու հավաստի վերար
տադրություն լինելու համար պատմությունում չպետք է լինի հակասություն, անհետևո
ղականություն ու անտրամաբանվածություն, ընդհակառակը, պետք է ամենայնը լինի
փոխկապակցված ու միմյանցից բխող, ուստի և պարզապես ժամանակագրական
կարգով դասավորելով առձեռն նյութը, Պատմահայրը չէր հասնի ստեղծագործական
հաջողության բարձրակետության` պատմական պակասավոր ու խայտաբղետ նյութից
կերտել «Հայոց Պատմության» «կատարյալ ու սլացիկ կառույցը», այլ` «նախ պետք է
համապատասխան մշակման ենթարկեր հում, երբեմն հակասական նյութը, որպեսզ ի
այնուհետև կարողանար ստեղծել ցանկալ ի կուռ համակարգը»536:
28. Պատմության որպես գիտություն կայացման հնարավորության վերաբերյալ
հին հույների հայեցակերպը և ավել ին` հենց որպես գիտություն լինելությունը նաև
բնորոշ է պատմության որպես այդպիսին գոյության Խորենացու հասկացմանը: Նա
իր պատմության հյուսման համար չի խուսափում բանականացնող կամ կարելի է
ասել` ռացիոնալիզացնող քննության առնել նաև առասպելական ավանդապա
տումները: Ըստ իր դիտավորության, ասել է թե` ըստ պատմության իդեայի հոգևոր
իր տեսանության, բանորոշ (ռացիոնալ) նպատակ առաջադրելով` քննախույզ մտա
հայեցմամբ ու հասկացման սիրով խորհրդածությամբ իրեն մատչել ի աղբյուրներից
Խորենացին պեղել ու բացահայտել է հայոց ինքնության ու մեծաց որպես այդպի
սին կայացման, նախնյաց ու նաև իրեն ժամանակակից կյանքի ու մշակույթի
կենարար ու առաքինորեն նշանակալի եղելումի իսկությունը: Նա ամենևին էլ
չի բացառում բովանդակ ավանդապատումներից ևս որոնել իին պատկան իմացու
թյուն ձեռք բերելու հնարավորությունը, քննողաբար առասպելազերծելով և ռացիոնա
լիզացիայի ենթարկելով բոլոր այդ աղբյուրներից իրեն մատչել ի և հասու պատմվող
ավանդությունը (предание): Մովսես Խորենացու այդկերպ մոտեցմամբ` պատմու
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եղանակի մասին մանրամասն տե՛ս նույն տեղը, էջ 18-22:
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թյունը գիտական հետազոտություն է, և այս տեսակետը վաղուց արդեն հնչել, ըն
դունելություն ու ճանաչում է գտել մասնագիտական գրականությունում537:
Մովսես Խորենացին իր աշխատությունը «պատմություն» վերնագրելով, արդեն
իսկ ստուգության առումով այն զատորոշում է առասպելազրույց ավանդապատումնե
րից, գրում է Ժ.-Պ. Մահեն538: Կարել ի է, սակայն, նկատել, որ անվանի գիտնականն
իր ներածական հոդվածի նույն այդ ենթավերնագրային հատվածի հետագա շարա
դրանքում ամենևին էլ արդարաբան չէ հայկական և պարսկական առասպելների
նկատմամբ Մովսես Խորենացուն և նրա պատմությամբ ասվող ին երկակի մոտեցում
վերագրելով539, ըստ որի` խոտել ի, «փծուն», «անճոռնի» են բնորոշվում պարսկական
առասպելները և «անյարմար» ու «անոճ»` դրանցում ներկա ու ընթերցող ի մտքին «ի
տես»` պատմվող ու ակնարկվող «բանը», ի տարբերություն «հունական պերճ և ողորկ
առասպելների, որոնք իրողությունների ճշմարտությունն իրենցում ունեն թաքու
ցյալ»540, իսկ հայկական առասպելները, ընդհակառակը, քննության են առնվում ամե
նայն լրջմտությամբ: Հարկ է նկատել, որ հայկական առասպելների նկատմամբ Խո
րենացու դիտավորությունն էր` հայոց ինքնության ու նաև մեծաց որպես այդպի
սին կայացման ու կարգման, կյանքի ու մշակույթի իսկության որոնումը` քննա
կան խորհրդածությամբ և բանական հասողությամբ (разумением), ըստ մարդկային
կարողության` շնորհի ու ջանքի, առասպելներից զատելով ու ճշմարտելով և որպես
ճշմարիտ վկայելով այն, ինչն ինքը հնարավոր ստուգության չափով հավատարիմ կա
րող էր տեսանել ճշմարտությանը: Իսկ պարսկական առասպելների նկատմամբ նրա
դիտավորությունն այլ էր` պատմել մեզանում մարդկային ինքնության, կյանքի
ու մշակույթի` առ հոգևոր սեր ու իմաստություն ներկրթությանն օգտակարն
ու պիտանին ոչ միայն մեր նախնյաց կյանքից, այլև այլուստ541` մեր «կենսաշխար
հում» ի մուտ` շփմանը, հաղորդակցությանն ու իմացությանը մատչել ի օտարազգի
ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակալ ի եղելումից գտանել ի իմաստության,
քաջության ու ամենայն առաքինության542 առումով «ասուն» ստույգ ճշմարտությունն
ու բարին, և նրա գնահատականները հարկ է հասկանալ այս խնդրի տեսադաշտում:
Բնականաբար, հայոց Պատմահայրը պարսկական առասպելներից քննողաբար հե
տազոտությամբ արդեն պարսիկների սեփական ինքնության, կյանքի ու մշակույթի
իսկության առասպելազերծումն ու ռացիոնալ իզացիան` պատմական եղելումի իսկու
թյան զատումն ու ճշմարտումը առասպելներից, պետք է համարեր Հայոց Պատմու
թյունը գրելու իր տվյալ կոնկրետ խնդրից դուրս` հենց պարսիկ ուսումնասեր ու գիտ
նական այրերի խնդիրը:
Այս առնչությամբ տե՛ս նաև Սարգսյան Գ., Հելլենիստական դարաշրջանի Հայաստանը և
Խորենացին, Եր., 1966, էջ 14:
537

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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Այսպիսով, ինչպես որ, ըստ Ռ. Կոլ ինգվուդի, հին հույների պատմագրությունն էր
ինքն իրենում նպատակամետ որպես գիտություն իր կայացմանը և դրանում պատ
մությունը ներկայանում էր որպես հետազոտություն, այնպես էլ` Մովսես Խորենացու
համար, ըստ այդ նույն հարացույցի, պատմությունն առասպելների ավանդապա
տում չէ, այլ` հետազոտություն, որում և-կամ որով իր ժամանակակիցների ու
հետագա սերունդների ներկաներում մարդկային ու ազգային ինքնության և
կենսակերպի համար ներկայանում է որպես կյանքի` հոգևորությամբ նշանա
կալի եղելումի մեզ անհայտ իսկության բացահայտում: Եվ ինչպես արդեն ասվել
է, ըստ Խորենացու, պատմությունը ոչ միայն հետազոտություն է` պատմական հետ
քերից քննողաբար որոնմամբ այս աշխարհի, որում և` մարդկության, ազգերի, ժողո
վուրդների այս կյանքի նշանակալ ի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստի բացահայ
տում, այլ նաև ուսումնասիրություն է` իսկություն հայտող այդ իմաստներում ներկա
իմաստության խորհուրդների ուսանում` ի կատարելագործություն և բարեկարգու
թյուն ընթերցող ու հասկացման ձգտող ժամանակակիցների ու սերունդների մարդ
կային ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի:
29. Նրա պատմությունում այն, ինչը դիտվում է որպես պատմության սկզբունքային
նպատակ, այն է` պատմել ճշմարտությունը, հիմնարար է պատմել իքի ընտրության
և պատմության` իսկը գիտական հայեցակարգի համար: «Այլ մեք ասասցուք միայն
զստոյգն, որ ինչ ճշմարտութեանն վայել է պատմութիւն»543: Եվ Խորենացու «Պատ
մութիւն Հայոց» երկի ու նաև իրեն վերագրվող մյուս երկերի պարագայում հարկ է
նկատի ունենալ հավատի ու մտքի ճշմարտությունների երկմիասնություն: Ըստ
նրա, ամենայն պատմության, ըստ աստվածային նախակոչվածության, անհրաժեշտ
ու նախընտրել ի գոյությունն է` հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշմամբ պատումա
կերպ ներկայացնել մարդկանց ամենայն ազգերի ինքնության, կյանքի ու մշակույթի
նշանակալ ի եղելումի իսկությունը` մտքի և հավատի ճշմարտություններն ու բա
րին, պատմել տեսական ու գործնական իմաստություն ընթերցասեր և ուսումնասեր
ամենքի հասկացման ու կատարման ձգտող բանական հոգուն ու մտքին:
Խորենացին ամենայն պատմության բուն «պատմել իքը» բնորոշում է որպես «ար
դարաբան»` նկատի ունենալով ճշմարտության ու բարու արդարությունը: Պատ
մահայրը նախապես ընտրված պատմել իք «նյութից» հասկացյալ պատմել իք «բանը»
մեկնորոշությամբ ի պատում է հյուսում ու նաև այլոց պատմական երկերում պատմ
վող ը քննության առնում ոչ սոսկ տարբեր աղբյուրների վկայությամբ ու ժամանակա
գրական նույնորոշմամբ իմանալ ի` ճշմարտության արդարության, այլ դրա հետ
մեկտեղ` մարդկային ներքին ու արտաքին կյանքում, ինքնությունում ու կենսակեր
պում որպես առաքինություն ու բարեկարգություն կերպավորյալ ու պատմարժան
իմանալ ի` բարու արդարության հայեցակետից, որով և` ամենայն պատմություննե
րում պատմել իքը քննողաբար բնորոշում կամ ժխտում որպես արդարաբան ու հա
վատարմացնող:
543

Նույն տեղում, էջ 207:
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Մովսես

Խորենացու

վերաբերմունքը

պատմիչներից

ոմանց

ու

367

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, այլ` 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:
Մովսես Խորենացու պատմական երկում ու դրանում կերպացյալ ու բովանդա
կյալ քրիստոնեական պատմագիտական հայեցակարգում ճշմարտությունն ու բարին
հավաստվում ու միահյուս ներկա են Ճշմարտության քրիստոնեական հոգևոր
ըմբռնմամբ: Նրա պատմագիտական ու պատմափիլ իսոփայական հայեցակարգում
Ճշմարտությամբ և հենց ճշմարտության աստվածաբանական հոգևոր ըմբռն
մամբ է չափված և որպես այդպիսին հաստատված պատմելիքը: Ըստ այդմ` Խո
րենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկը մարդկային բանական հոգուն բարի ու զորա
վիգ իր նշանակությամբ «ընթերցասէր և ուսումնասէր» ամենքի` հավատով թռուցյալ
ու վերինը խորհող մտքի ճշմարտությամբ և սնոտիության կապանքներից զերծ ու
ձերբազատ հավատի ճշմարտությամբ ներկրթյալ հոգևոր սիրուն ու մտքի «ուշ»-ին
«յանդիման է կացուցանում» հայոց ինքնության ու կյանքի նշանակալ ի եղելումի իս
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 հոգևոր-քաղաքակրթական 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 «սոցիալակա
նի»-ի իսկությունն ու անիսկությունը. Մարդկության ինքնության և համակեցության քաղաքակրթական
խնդիրն ու ընտրությունը – Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, գիտաժողովի նյութեր, գիրք V, ՀՀ
ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, «Լիմուշ», Եր., 2015, էջ 108-119:
544
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կությունը հայտող հոգեկեցույց իմաստություն: Խորենացու համար սկզբունքային
է պատմելիք բովանդակության հոգևորությունը` ինչպես առաքինուսույց նշա
նակալիությունը, այնպես էլ` ճշմարիտությունը:
30. Մովսես Խորենացու համար էական է նաև հայ մարդու և ազգի` առ իմաս
տություն և առաքինի կարգավորություն քրիստոնեական կրթության կա
րիքն ու Սահակ-Մեսրոպյան Ծրագիրը, որը նա իրագործում է իր պատմությամբ`
«ոչ կամայածին» ու «հորինված» որևէ ինչ գրելով` «ոչ ինչ կամաց մտածական և ոչ
ինչ անպատշաճ ի սմա յօրինելով բան…»545, այլ` կյանքի նախկին ու նաև ներկա
եղելումի` առ իմաստություն ու բարեկարգություն նշանակալի իսկությունը և
խորհուրդ պահող ու հայտող իմաստը բացորոշելով և, ինչպես ինքն է ասում`
առ ուսանություն մատուցելով «շնորհակալ» («շնորհը կալող») ընթերցասեր և ուսում
նասեր անձանց, որոնց համար և տքնեց ինքը իր ծերունի հասակում: 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
կենսակարգը, ուսյալ ու քաղաքակիրթ կենսակերպի հավանացյալ ընտրությունն ու
հաստատակարգումը: Այս առնչությամբ նաև հիշենք, որ ինչպես հին հրեաների կյան
քում դատավորները, այնպես էլ` հին հույների կյանքում յոթ իմաստունները, ընդուն
վում էին որպես ինքնության ու կենսակերպի խնդրակարգում հոգևոր առաջնորդներ
և-կամ օրենսդիրներ546:
31. Այն, ինչի հետ գործ կարող է ունենալ պատմությունը, ըստ էության, իմաստուն
հետազոտողի կողմից իր ներկայի կարիքը հասկանալով և կյանքի նախկին ու ներ
կայում երբեմն նաև շարունակական եղելումից իմաստ ու իմաստության իր որոնում
ներում համապատասխան բացության ու որևոր նշանակալ իություններ տեսանելու ու
բացահայտելու կարողություն աճեցնելով ու պատրաստության հասունանալով, ինք
նության, կյանքի ու մշակույթի համայն, որում և` հոգևորությամբ նշանակալի
եղելումն է: Իսկ դա իր բաղադրատարր իրադարձություններում, գործերում ու նաև
այս կամ այն չափ դրանք բոլորող և-կամ համայնն իրենում բովանդակող ամբողջու
թյունում ամենևին էլ ոչ միշտ և ոչ հաճախ, այլ` հազվագյուտ է միայն կայացել որպես
մարդկային բնությանը, ըստ իր կարողության, հնարավոր ու նախընտրել ի իմաստու
թյան դրսևորում կյանքում:
Հիրավի, կյանքը ոչ միշտ է եղել բանական կարգավորությամբ առ իմաս
տություն կայացման ուղղությամբ ու արդյունքով: Մարդկային ու ազգային ինք
նության և կենսակերպի առ իմաստություն բարեկարգության ուղղության ու կայաց
ման առումով եղել են, ոչ միշտ կայունորեն ու հետևողականությամբ, առավելություն

545

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 57:

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 տկարություններ, վերընթացներ ու նաև վարընթացներ: Յուրաքանչ յուր ոք,
ով սիրով և ուշադրության ջանքով ընթերցել է ս. Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն
Հայոց» աշխատությունը, ազնվությամբ ու անկեղծորեն ձգտել «աստվածասեր» ու
«մարդասեր» ինտենցիայի ու իմաստի տեսադաշտի մեջ հասկանալ ու նաև խորհր
դածել և՛ ասման կերպում` դարձվածքում կամ արտահայտչաձևում, և՛ նրանով աս
վածում` արտահայտվողում, բացահայտել ի իսկություններն ու իմաստները, կարող է
համաձայնել, որ ըստ նրա` պատմության (գոյության) կոչումն ու իսկությունը հայտող
իմաստն այն չէ, որ սոսկ ասման բերվ ի կյանքի անցյալ և-կամ ներկա եղելումի` պատ
ճառներով հանդերձ կայացումը և, այդպիսով, պատմությունը նույնանա կամ նմանվ ի
կյանքի իրադարձությունների արդեն եղելական ու նաև անել իք գործերի հասկաց
ման և այդ համատեքստում ինքնահասկացման որպիսությունների ու հարա
բերակցության խառնաշփոթ, ինքնակամ և-կամ չարակամ այլևայլ շահերով խե
ղակերպ ու անիսկական որպիսությանը, որ և հենց այդպիսին է տեսնվում մարդ
կանց ազգերի կեցության` «աստվածասեր» ու «մարդասեր» և առ իմաստություն ու
ամենայն առաքինություն նախընտրել ի կարգի համեմատ: Պատմության գոյության
իմաստն այն չէ, որ նրա
նում պար
զա
պես աս
ման կամ վե
րաս
ման բեր
վի ու
կրկնվի բազմայլ, որևոր ու զանազանակերպ խնդիրների առնչությամբ կյան
քում տեղ գտած, նախկինում իրագործված ու նաև ներկայում դեռ շարունա
կական` հասկացման ու ինքնահասկացման անիսկությունը:
32. Ինչպես արդեն ասվեց, ըստ Ռ. Կոլ ինգվուդի, հին հույների պատմությու
նը քննողաբար հետազոտում է իրականացված մարդկային գործողությունները, և
նրանց պատմության տեսությունը թեոկրատ չէ, այլ` հումանիստական, այն իմաստով,
որ նրանում հետազոտվում է ոչ թե աստվածայինը, այլ` մարդկայինը547: Մովսես Խո
րենացու պատմությունում նույնպես քննողաբար հետազոտվում է իրականացված
մարդկային գործողությունները: Նրա պատմության մեջ քննողաբար հետազոտվում,
հասկացվում ու նաև մեկնողաբար բացորոշվում է և՛ մարդկայինը, և՛ ի հայտ ու իմա
նալ ի է դառնում աստվածայինը` ըստ մարդկային կարողության ու նույնպես մեկնո
ղաբար: Նրա պատմության մեջ մարդկայինը ներկայացվում է հնարավորինս սպա
ռիչ չափով և ոչ կարճառոտ` ոչ անմիջապես աստվածայինին հղմամբ, ինչը կարել ի
է նկատել «թեոկրատ» բնորոշվող պատմություններում: Իր պատմությունում Մովսես
Խորենացին, որպես մարդկային` դիտավորություն, մտածելակերպ, գործ, պատմում
է և՛ տկարություններ` որպես մտքի ու գործի ուղղության, շարժի և արդյունքի շար
ժառիթներ բացահայտելով մարդկային կրքեր ու ինքնակամություն, և՛ առավելու
թյուններ` որպես դրանց շարժառիթ, նպաստավորության ու հաջողության հնարավո
րություն ու հենց պատճառ բացահայտելով առաքինություններ:
Նախորդ գլխում` «Պատմության դիտավորությունը» ենթավերնագրում, արդեն
ասվեց, որ Մովսես Խորենացին մարդկային կյանքի նշանակալի եղելումից և նրա
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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իմաստային բազմաբովանդակությունից, որպես խորհուրղ պահող ու հայտնող
իմաստ ու իմաստություն, քաղում է հնարավորինս առավելը` և՛ մարդկային ու ազ
գային հոգևոր ու բարեկարգ կեցողության համար այսօր իսկ (ընթերցող և՛ իր ժամա
նակակիցների, և՛ սերունդների ներկաներում) ուսանել ի ու կիրառել ի` նախընտրելի
մերձակա դիտավորը, և՛ այդկերպ կեցողությամբ իսկ հասանել ի դարձող` նախ
ընտրելի ու փափագելի հեռակա դիտավորը, ինչպես նաև այս երկուսի առումով`
և՛ ուղղակի, բառացի պատմվող ի ու մտքին ակնառու իմանալ ի, և՛ այլաբանական ու
մտքին այլակերպ իրողությամբ իմանալ ի` իսկություն հայտող իմաստները: Եվ այդ
առումով պատմության գոյության իսկության նրա որոնումն ու հայեցակարգն իր հիմ
քում` մտքի սկզբունքային ինտենցիայում (նշանակալ ի ուղղորդվածությունում) ու շար
ժում, պոտենցիայում և իրագործման մեջ և՛ աստվածասեր է, և՛ մարդասեր, ուստի և
արդյունքում, նրա պատմահայեցակարգը և՛ աստվածաբանող, և՛ հումանիստա
կան է: Դժվար է, սակայն, Մովսես Խորենացու պատմահայեցակարգը, ըստ Կոլ ինգ
վուդի փոքր-ինչ այլ տերմինաբանության, անվանել և՛ թեոկրատ, և՛ հումանիստական,
քանզ ի երբ ի տարբերություն «աստվածաբանող» (թեոլոգիական) բնորոշման` աս
վում է «թեոկրատ», նկատի է առնվում պատմությունում պատմվող բովանդակության
մեջ ամենուրեք` մարդկային ամենայն գործերում ու շարժառիթներում աստվածային
կամքին հղումը, աստվածաբանող միտումի և իրագործման մշտակա գերիշխող ներ
կայությունը, որով և` իրադարձությունների ու գործերի իմաստապատումների բոլոր
բաղադրատարրերի ենթակարգվածությունը աստվածաբանությանը:
Ասվեց նաև, որ Խորենացու պատմությունն, իրոք, աստվածաբանող է և, ըստ
մարդկային կարողության իմանալ ի չափի, ակնարկում, հասկանալ ու տեսանել է հնա
րավորում պատմվող ողջ բովանդակությունում աստվածային նախախնամությու
նը: Դավ իթ Անհաղթը գրում է. «Եթէ է Աստուած, է և նախախնամութիւն. Քանզ ի ոչ
միայն ստեղծանէ Աստուած, այլ և խնամ տանի ստեղծուածոցն»548: Գրում է նաև ս.
Գրիգոր Տաթևացին` «Այն ամենը, ինչ Աստված ստեղծել է, նաև նախանամում է»549:
Իսկ ինչո՞ւ է Պատմահայրն իր երկում պատմելով զուտ մարդկային կյանքի իրողու
թյուններ, դրանք նաև առնչում աստվածային նախախնամությանը` ակնարկով հայտ
նաբանելով այն: Խորենացին հայոց կյանքի եղելումից քննահասկացմամբ ու մեկնո
րոշմամբ իր երկում ներհյուսված պատմական գիտել իքի և իր ողջ պատմության վերջ
նակատարում է տեսնում իմաստության խորհուրդների բացահայտումը և կյանքի
ու մշակութաստեղծ գործունեության ներկայում կենագործումը, ըստ իր (պատմիչի) ու
նաև «ուսումնասէր» ընթերցող ի մարդկային կարողության: Ահավասիկ, մարդկային ու
կոնկրետորեն` հայոց ինքնության լինել իության, կյանքի ու մշակույթի գործերի, էակա
նորեն նշանակալ ի «արվածի» ու «անել իքի» իմաստության խորհուրդների իր որոնում
ներում նա անհրաժեշտորեն առնչվում է նաև աստվածային նախախնամության խոր

Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս.
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 37:
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հուրդների ակնարկով հայտորոշման խնդրին, քանզ ի աստվածային նախախնա
մությունն իր դիտավորության ու կատարումի մեջ նույնական` իմաստության
զորությամբ ու արդյունքով է գործվում: «Արդ եթէ է նախախնամութիւն, է և իմաս
տութիւն. Քանզ ի ոչ եթէ անբանաբար, այլ իմաստութեամբ նախախնամէ»550:
Անշուշտ, նախախնամությունը որպես այդպիսին, ըստ քրիստոնեական վարդա
պետության` սկզբունքորեն անքննելի է, սակայն կյանքի եղելումի քննությամբ
իմանալ ի ու պատմությամբ հաղորդել ի մի չափով մատչել ի է մարդկային բնությանը`
ինքնության ու կենսակերպի համար առ իմաստություն ու բարեկարգություն նշանա
կալ իություն բացահայտելով: Մովսես Խորենացու պատմության բազմաթիվ էջերում,
արդարև, կան նույնիսկ աստվածային նախախնամության խորհուրդների ուղղա
կի կամ անուղղակի ակնարկությամբ հայտորոշումներ: Մասնավորապես, այդպիսի
անուղղակի ակնարկ կա երկու այն հատվածներում, որտեղ, առաջին, Պարսկաստա
նում և ապա` Հայաստանում Պարթև Արշակունիների գահակալության հիմնադրու
թյան և, երկրորդ, Անակի կողմից հայոց Խոսրով թագավորի սպանության և հետա
գայում` Գրիգոր Լուսավորչի գործունեության դրվագներն ի պատում հյուսելու նախա
պատրաստման առնչությամբ` Աբրահամի ու Քետուրայի սերունդներից է բացահայ
տում ամենայն նրանց` Պարթևյաց տոհմի ծագումնաբանությունը` «առ ի հաստատել
բանին Տեառն առ Աբրահամ, թէ «թագաւորք ազգաց ի քէն ելցեն»551, նաև հայտնելով,
որ «ախորժելով վասն ազգականաց մերոյ Լուսավորչին քաջահմուտ կամեցեալ լինել
ընթերցողացն` կրկնագրեցաք երկրորդելով»552: Պատմահայրը աստվածային նախախ
նամությունն է ակնարկում նաև Խոսրով թագավորի հրամանով Արտազ գավառում
Անակի բնակվելու մասին պատմելով` «ի տեղ ի դաշտավայրս, ուր յայտնեցան նշխարք
սրբոյ և մեծի առաքելոյն մերոյ Թադէի», որտեղ և` «պատահէ նմա տեղ ի օթարանին
մօտ առ դիրս սրբոյ Առաքելոյն, որպես թէ ի ներքսագոյն սրսկապանի խորանին. և
անդ ասեն զյղութիւն մօր սրբոյ և մեծի մերոյ Լուսավորչին: Վասն որոյ և զնորին Առա
քելոյ շնորհսն ընկալեալ որ առ հանգստարանաւ նորին զլինելութիւն էառ` զնորին
ելից զհոգևոր մշակութեանն պակասութիւն»553: Խորենացին պատմում է նաև ս. Մես
րոպ Մաշտոցի աղոթքի ընթացքում «հոգւոյն աչաց» տեսությամբ` աստվածային նա
խախնամությամբ և հենց «ի վերնոյն տուելոց շնորհաց» հայոց նշանագրերի գյուտի
մասին554, որով և հայոց լեզվ ի թարգմանյալ Աստվածաշունչ մատյանի` «ի գիր» և «ի
խոս» իր համատարած ներկայությունը և նրանում բովանդակյալ հոգեկեցույց ու կե
նարար իմաստությամբ ընձեռնվեց հայոց ինքնությանը, կյանքին ու մշակույթին` ի կա
տարելություն հոգևոր առինքնության: Իր պատմության բազմաթիվ դրվագներում նա
բացորոշում է հայոց կյանքի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստը, որում և բարեն
շանակ` հոգեկեցույց ու կենարար, իմաստության խորհուրդները` ի բարեկարգություն
ժամանակակիցների ու սերունդների ներքին ու արտաքին կյանքի: Պատմահայրն
550

Դաւիթ Անյաղթ, նշվ. աշխ., էջ 37:
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Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 102, 203:
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Նույն տեղում, էջ 205:
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Նույն տեղում, էջ 212:
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 326-327:
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ուսումնասիրվող զուտ մարդկային իրողություններում որոնում և ըստ հարկի
ու պատշաճի առնչում ու ակնարկով հայտնաբանում է աստվածայինը` հայտնա
ցույց անելով մարդկային կյանքի անցյալում, ներկայում ու ապագայում աստ
վածայինի ու մարդկայինի անհրաժեշտ ու նախընտրելի միահյուս համաներկա
յություն:
Խորենացին մարդկային իրողություններում «աստվածայինը» իմաստասիրում`
հասկանում ու մեկնողաբար հայտորոշում է` ոչ միայն անմիջական ակնարկով հղե
լով «աստվածային նախախնամությանը», այլև, ըստ իր քրիստոնեական կենսահայե
ցակարգի, որպես հայոց կենսահաջողությունների հիմնապատճառ բացա
հայ
տելով
մարդկային ինքնությունում, կյանքում ու մշակույթում բուն «հոգևորությունը»` առա
քինությունները: Արդարև, Խորենացին զուտ մարդկային իրողություններում
իմաստասիրում` հասկանում ու մեկնողաբար հայտորոշում է մարդկային ինք
նությունում, կյանքում ու մշակույթում բուն «հոգևորությունը»` առաքինու
թյունները: Իսկ ըստ քրիստոնեական վարդապետության, առաքինությունը աստ
վածայինն է մարդու մեջ: Պատմահայրը «մարդկային ինքնության ու կենսակերպի»,
«ինքնության ու ամենայն գործունեության» միջև բացահայտում է «ներքինի» ու «ար
տաքինի» ներգործունորեն ազդեցիկ փոխհարաբերակցություն ու անմիջական
կապ: Հայտնացույց անելով հայոց մեծաց ինքնությանը հատուկ առաքինություններ
կամ արատներ, այդորակ «ներքինի» ներգործուն պատճառով հայտորոշում է դրանց
ներկայությունը նաև «արտաքինում» ու բուն հետևանքում` ամենայն գործունեությու
նում, կյանքի ու մշակույթի գործերում: Իր պատմությամբ հաղորդելով հայոց մեծաց
առաքինի նկարագիր` նա մարդկային կյանքի տեսական ու գործնական իմաստության
«ուսումնասէր» ամենայն ընթերցողներին իմանալ է ընձեռում, թե բարեկարգության
միտող ինչպիսի «արտաքին» գործեր են իրականացնում, աստվածային խնամարար
ու աջակից կամոք, այդորակ «ներքին» կարգավորություն ունեցող անձինք: Արդ` կարե
լի է ամրագրել, որ նրա պատմությունում ներկա է առաքինություններով կարգավոր
ինքնության` «ներքինի», և ընդհանուր կենսակարգի ու կոնկրետորեն անձնա
վորյալ կենսակերպի` «արտաքինի», ներգործունորեն ազդեցիկ պատճառահետևանքային փոխհարաբերակցությամբ ու անմիջական կապով ներկատա
րելագործվող «հոգևոր-քաղաքակրթական ու բարոյական կենսագոյության»
հայեցակարգ:
Մարդկային կյանքի եղելություններում քննողաբար հասկացմամբ ու մեկնորոշ
մամբ իմաստասիրելով առաքինությունները, նա բացահայտում է մարդու աստվա
ծանմանությունը, բուն կոչումն ու ըստ այդմ` իսկությունը «առ ի լինել պատկեր Տե
առն»555` իր ինքնությունում, կյանքում և մշակույթում, ըստ մարդկային կարողության:
Մովսես Խորենացու պատմությունն աստվածաբանող է իր հեռավոր դիտա
վորության ու կատարումի մեջ: Իսկ մերձավոր դիտավորության, կերպարա
նման ու կատարումի մեջ այն ներկայանում է որպես կյանքի հոգևորությամբ
նշանակալի եղելումի բոլոր բաղադրատարրերում անհրաժեշտ ու նախընտ
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Նույն տեղում, էջ 5-6:
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րելի մտաց, խոսից ու վարուց կատարելության և-կամ անկատարության իս
կության` պատճառներով ու հետևանքներով հանդերձ բացահայտություն և
այդկերպ պատմումով` մարդկային ու ազգային ինքնության ու կենսակերպի
բարեկարգության համար հանուր պիտոյից` իմաստության ու քաջության և
ամենայն առաքինության ու բարեկարգության, ուսուցանություն:
33. Վերոասացյալն ի մի բերելով` կարելի է ամրագրել, որ պատմիչ ու պատմա
բան և իր պատմությամբ` աստվածային իմաստության ու բարյաց գործերում քա
ջության ու ամենայն առաքինության ուսուցիչ ս. Մովսես Խորենացին «մարդկային
իրողությունների» բովանդակ և-կամ իրեն հայտնի համայնությունից որոնելով, ընտ
րելով ու հավաքելով մարդկային ինքնության ու ազգային համախմբության
կենսակերպի բազմաբովանդակության բարեկարգության առումով նշանակա
լի ու պատմարժան եղելություններ, հասկանում և մեկնողաբար բացորոշող պատմո
ղությամբ` «ի գիր» է հյուսում դրանց իսկությունը հայտող իմաստը, որում և`
«ի պահ» հանձնում ու գրով «պահյալ»` ժամանակակիցների ու սերունդների
կարիքին և ընթերցանության ու հասկացման սիրուն ու հենց կյանքին որպես
ներկայակից առաքում իմաստության խորհուրդը:
Մովսես Խորենացու պատմությունն ու բուն պատմելիքը սկզբունքորեն մտահղաց
ված և իրագործված է որպես հայոց ինքնության ու կյանքի նշանակալ ի եղելումի իրա
դարձություններում ու գործերում նախընտրելի ու բարի կենցաղավարության
հոգևորության` իմաստի ու իմաստության, կերպավորության բացահայտում:
Հայոց կյանքի եղելություններում ու գործերում ուղղակիորեն բարու և ճշմարտության
արդարության ու նախընտրել իության ցուցմամբ ու գնահատող արժևորմամբ և-կամ
անբարին ու ոչ առաքինին բասրող ու մերժող մոտեցմամբ` նրա պատմությունն ու
պատմելիքն իրագործված է որպես մարդու համար պիտանի ու հենց պիտո
յական նշանակալիություն հայտող իմաստների միահյուսություն: Սուրբ հայրը
հենց այդ է ի ցույց դնում յուրաքանչ յուրին` հայոց կյանքի եղելումի իրերի ու գործերի`
իմաստության ու քաջության, ամենայն առաքինության և մարդկային ինքնությանն ու
կյանքին օգնական պիտոյության իմաստների ու խորհուրդների հյուսմամբ` կայաց
ման ու կատարումի բերելով զարմանալ ի իր պատմությունը, որ և իր «պատմելիքի»`
իմաստության հայտիմաց կոչմամբ ու կատարումով ներկայանում է որպես ամենայն
բարյաց ու առաքինությունների «պիտոյից հիւսման պատմութիւն»:
Մովսես Խորենացին առաջնորդվելով մարդկային ու հենց հայոց ինքնության
կյանքի` ի բարեկարգություն կատարումի Սահակ-Մեսրոպյան կրթական իդեայով,
նվիրական իղձով ու ծրագրով, «իրաց և գործոց» իսկություն հայտող իմաստների
ու խորհուրդների ի գիր ամրակայմամբ, արդարև, հյուսում է պիտոյից պատմու
թյուն: Նրա «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունում իրագործվում է մարդկային ու
հենց հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նախկին ու նաև ներկայում դեռ շարու
նակական կյանքի եղելումի իրադարձություններում ու գործերում ամենայն բարյաց
ու առաքինությանց «պիտոյ»-ի որոնում ու ժողովում և ի գիր պատմահյուսու
թյամբ` մարդկությանն ամենայն պիտոյից իսկության ու իմաստության խոր
հուրդների բացահայտություն, ըստ մարդկային կարողության:
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Անցյալում կատարվածից և մատյաններում պատմվածից իր աշխատությունում,
որպես պատմել ի, սուրբ հայրը «պատմանյութի» իր նախընտրությունն իրագործում
է, առաջնորդվելով Հիսուս Քրիստոսի հետ հանդիպմանը անհրաժեշտաբար նախա
պատրաստվելու` մարդկային հոգու զարդարման տեսակետից` այդ «պատմա
նյութ»-ից անհրաժեշտորեն ու նախընտրել իորեն իմանալ ի պատմել իք «բանի» նշա
նակալ իության սկզբունքով` պատմություն հյուսելով առաքինուսույց և ճշմար
տացի պիտոյականը: Անցյալում կատարվածից` պատմությամբ իր ժամանակակից
ամենքի ու նաև ապագա սերունդների «ներկա»-ների համար պատմվում է նախընտ
րելի էականը: Եվ պետք է նկատի ունենալ նաև այն, որ առաքինուսույց նախընտ
րելին պատմվում է նպատակայնորեն, այն նախնական որոշակի դիտավորությամբ,
որ յուրաքանչ յուր ընթերցող սերնդի ներկայում իրագործվ ի հոգեկեցույց ու կենարար
նախընտրել ին:
Մովսես Խորենացու` մարդկային իրողություններում աստվածայինն իմաս
տասիրող ու այսկերպ` աստվածաբանող և ամենայն ուսումնասեր ընթերցո
ղին աստվածանմանության ուղղորդող պատմաբանական հայեցակարգում
իսկությանը, ըստ մարդկային կարողության, հասու և հենց նախընտրելի
իմաստության տեսանկյունից` հյուսվում է միասնություն ժամանակային առու
մով անցյալի, ներկայի ու ապագայի 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 և-կամ 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,
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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, այլ` միայն այնպիսի պատմումն ու պատմվողը, որ
արդարաբան է և որպես այդպիսին է` իրենում պատմվող ճշմարտության ու
բարու արդարությամբ: Ինչպես և բազմիցս 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 հոգու` բնականի հետ մեկտեղ` նաև բանական սիրով ու իմաստու
թյամբ կապվածությունից: Եվ սակայն, այդորակ առավելությամբ հանդերձ`
սա չէ առավել առանձնահատկողը ա) մարդկային բանական հոգու բնության,
բ) հոգե
մարմ
նավոր, որում և` 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 հոգևոր-քաղա
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քակրթական ու բարոյական համակեցության ընդհանուր կենսակարգի ու
կոնկրետորեն 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, կենսակերպի
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 հոգևոր-քաղա
քակրթա
կան ու բարոյական գոյության
և կատարելության: Մարդկային ինքնությունում, կենսակերպում ու մշակույթում
«օտա
րի» նկատմամբ առաքինի կարգավորությունը` «մարդասիրության» ու նաև
այդ հենքով իսկ` «արդարության» կենագործումը, որում և` հոգեկեցույց ու կենարար
կենսագործունեությունն իր բազմաբովանդակությամբ` որպես վերաբերմունք, հարա
բերու
թյուն ու գործողություն, ներկայանում է որպես հոգևոր-քաղաքակրթական
ու բարոյական ինքնության, կենսագոյության ու նաև ստեղծարարության
բովանդակության ու դրան ադեկվատ կերպի իմաստու
թյան խորհուրդ,
հիմնորոշ սկզբունք ու ընթացք` ի կատարելություն:
Ազգերի, ժողովուրդների կենսապատմությունում կարելի է նկատել «օտարի»
նկատմամբ վերաբերմունքի տարբեր դրսևորումներ` հոգեկեցույց ու կենարարից
մինչև հոգեկործան ու կենսասպան: Այժմյան մեր ներկայից դեռ հարյուրամյակ
առաջ կային ցեղեր, որոնցում արմատավորված չէին քաղաքակրթության համար
հիմնորոշ` «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 ընկալվում է որպես բարձրագույն բարոյական հոգևոր
արժեք և լիովին տարբեր է նրանցում օտարի նկատմամբ զգացմունքն ու միտքը`
դրսևորվելով հարգանքով, 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 ժողովուրդ
ների ինքնահասկացման ու կատարումի տարատեսակ դրսևորումներ` լիովին բացա
կայություն և զարմանալի կատարելությամբ ներկայություն, նվազություն ու առավելու
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 ժամանակաշրջանում ուսումնասիրելով` կարելի
է նկատել, որ տարբեր ազգերն ու ցե
ղախմբերը` արաբները, մոնղոլ-թաթարները,
պարսիկները և առավելաչափ` հենց թուրքերը իրենց համատեղ կամքի դրսևորում
հանդիսացող հա
սարա
կությանն ու պետությանը հիմնականում համակամ
ու համամիտ` դարեր 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»

իմաստավորել`

հնա
րավորել

ու

անհրա
ժեշտել

են

տեղաբնակ հայ ազգի զանգվածային կոտորածներով, կողոպուտով, կամազրկմամբ
ու իրավազրկմամբ, դիսկրիմինացիոն ներքին քաղաքականությամբ, էթնիկ զտմամբ`
բռնի տեղահանությամբ ու բնակաթափմամբ, 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 քաղաքացիներ` 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
իրավահավասարության պայմաններ 557: Օսմանյան Կայսրությունում վարվող ներքին ու

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:
556

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, 309310, 322-336 և այլն:
557
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նաև արտաքին քաղաքականությունում արմատավորված ու միշտ ներկա էր առանցքային այն
մտայնությունը, որ արդեն իրենց պետության հպատակ քաղաքացի` 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 պետական
իշխանության ենթակա քաղաքացի հանդիսացող` էթնոտարածքի բնիկ հայ ժողովրդի նկատ
մամբ ինքնության ու կենսագոյության մինչ ի մահ վտանգվածության ու նաև մահվան
սպառնալիքով 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
ակնկալ իքին «օտար» ու հենց խոչընդոտ դիտվող` 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
կենսակարգում, և՛ կոնկրետորեն անձնավորյալ կենսակերպում չկարողանալով իրենց հոգին
«պոկել», անջատել ու ազատել բնաջնջված ու հայրենազրկված` էթնոտարածքի բնիկ ու իրենց
օտարազգի քաղաքացիներից` հայերից, բռնազավթյալ բոլորատեսակ ու երկբնույթ` հոգևոր ու
նյութեղեն «գողուն»-ի հետ կապվածությունից, այլ` ընդհակառակը, որը պահելով ու օգտվելով և
որը ոչնչացնելով ներկայում ու պատրաստակամությամբ` 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 առնչությամբ` նրա պատմա
գիտական ու պատմափիլիսոփայական հայեցակարգի վերաբերյալ խորհրդա
ծությունից: Այս առնչությամբ հարկ է նշել, որ էական ու վաղնջենական ժամանակ
ներում 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, արդ` 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
կյանքում 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 հոգևոր-քաղաքակրթական ինքնության ու համակեցության կատա
րելության: Եվ «օտարի» նկատմամբ սկզբունքային վերաբերմունքի հարցը, որոնվող
իմաստային տեսադաշտն ու իմաստության խորհուրդը ունիվերսալ պետք է տեսա
նել ազգերի, մարդկության քաղաքակրթական ներկատարելագործվող զարգացման
անցյալում, ներկայում ու ապագայի հեռանկարում, և ուրեմն` այստեղ նկատի ունենք
հարցի արդիականությունը ամենայն ժամանակում և արդ` նաև հենց հայոց ցեղա
սպանության 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 որի` 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 կանխադա
տություն, որի ներգործությունը հարկ է կասեցնել տվյալ իրողության (ցեղասպանու
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 բաղադրյալ`
բազմաբովանդակ

ու

միասնական

փոխգործունեության`

փոխվերաբերմունքի,

փոխհարաբերության ու փոխգործողության, խնդիրների ուսումնասիրության ու
կողմնորոշման համար անհրաժեշտորեն ու նաև նախընտրելիորեն էական է նկատի
ունենալ մարդկության կյանքում երբևէ ստեղծված այնպիսի տեսությունները,
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
տատագրող հոգևոր-քաղաքակրթական հայեցակարգ:

Իսկ մարդկու
թյան ու

կոնկրետորեն նաև հայոց կյանքում ու մշակույթում ինչպես ժամանակակից շրջանում,
անպես և նախկինում` դարեր ու հազարամյակներ առաջ, արտա
հայտ
վել են
տեսակետներ, որոնցում ներկա են մարդկության ինքնության, համակեցության
հոգևոր-քաղաքակրթական հարացույց իրենցում կերպարանող ու բովան
դակող հայեցակարգեր, և աստ` կարող ենք նշել, որ իր «Պատմութիւն Հայոց»
երկում զանազան դրվագների իմաստապատումներով ամբողջացյալ` հենց այդպիսին
է նաև Մովսես Խորենացու` հայոց ինքնության, օտարի նկատմամբ վերաբերմունքի,
ընդհանուր կենսակարգի ու կոնկրետորեն անձնավորյալ կենսակերպի վերաբերյալ
հայեցակարգը, որ և նախորդ ենթավերնագրին կից երկու էքսկուրսների գիտամեկ
նողական օրինակներով մաս
նա
չափորեն ներկայացվում է ստորև: Եվ երբ օտարի
նկատմամբ վերաբերմունքի ու համագոյության խնդրին էապես առնչվող հոգևորքաղաքակրթական հայեցա
կար
գով հայտնացույց իմաստային տեսադաշտում ու
հենց այդ լույսի ներքո են մտահայեցվում, քննության առնվում ու խորհրդածվում
մարդկության ու կոնկրետորեն հայոց կյանքի` ժամանակային առումով թեկուզ
և առավել մոտ եղելություններ, հաս
կացվում ու մեկնողաբար հայտորոշելի են
դառնում ինչպես բուն «եղելության», այնպես և` ներկա ու հետագա «անելիքի»
իսկությունը և ուրեմն` գոյութենական ու նպատակա
բանական ճշմար
տու
թյունն ու բարին հայտող, առաքինակարգ ու առինքնող մարդկային ինքնու
թյան, կյանքի ու մշակույթի կայացման շարժընթացին ներգործուն իմաստներ
ու իմաստության 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 վկայությամբ` 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
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:
558
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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
պիտոյականությամբ իր ստուգությունն ու արդյունավետությունն է իմացահայտում նաև
ժամանակակից հերմենևտիկայի գործնական կիրառության մեջ` գիտամեկ
նության
արդի պրակտիկայում ևս, հնարավորություն ընձեռելով պատկանավոր ու ըստ հարկի
դիտարկել պատմամշակութային ավանդույթում 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-քաղաքակրթական 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 կենսագործունեությունը «օտարի» հետ համակեցությունում հազարամյակ
ներ շարունակ իր իդեական բովանդակությամբ ու նաև կերպով դրսևորվել է որպես
հոգեկեցույց ու կենարար: Մովսես Խորենացու պատմությունից հայտիմացությամբ`
դեռ նույնիսկ մեկու
կես հազարամյակից ավել տարիներ առաջ հայոց հոգևոր
զարթոնքն ու զար
գա
ցումը` և՛ քրիստոնության վերատարածումը, և՛ հայոց լեզվի
նշանագրերի գյուտն ու գրական հոգևոր մշակույթի բուռն զարգացումը, իրագործվում
էր` ուղեկցվելով նաև հարևան երկրների ու ազգերի` 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 տարածմամբ559, ինչպես նաև Աղվանքում նրա թոռ` ս. Գրիգորիոսի քարոզ
չու
թյամբ, որի ընթացքում և` աստվածային ճշմարտության ու բարու և հենց մարդկանց
փրկու
թյան գործի առաքելությանը հոգևոր անձնվիրության մինչև իսկ նա
հա
տա
կություն օրինակությամբ560: Նրա երկում նաև պատմվում է, որ ս. Մեսրոպ Մաշտոցը
աստվածային հայտնությամբ ստեղծելով 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 օրինակներ, որոնցում կենսահաստատվել և արդ` իմանալի
է մարդկային ու նաև հայոց ինքնությանը, կենսակերպին, 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 հոգևոր-քաղաքակրթական, բարոյական ներկատարելագործումն 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 վավերացումն ու հետագայում և՛ հայոց, և՛ այլ ազգերի կյանքում այդօրինակ
հոգևոր` իսկը քրիստոնեական 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 դավաբանական տարբերությունների պայմաններում անգամ, Հռոմի
Պապի կողմից հայ մեծ աղոթողի ու աստվածաբանի վերադասումը տիեզերական
վարդապետների շարքում:
Մովսես Խորենացու անմիջական ուսուցչի` Մեսրոպ Մաշտոցի ու աշակերտակից
ների, ինչպես նաև նախնյաց մեծերի կողմից հայոց կյանքում բազմիցս իրագործված
բարենշանակ վերաբերմունքը օտարների ու նույնիսկ թշնամիների նկատմամբ`
սկզբունքորեն օրինակյալ է ու հստակ արտահայտվում է նաև մշակույթում և հենց
Պատմահոր պատմական երկում ու պատմահայեցակարգում: Նրա հայեցողությունը`
հասկանալ ձգտող, իմաստության ուսումնասեր յուրաքանչյուրի նկատմամբ հայտ
նողական 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 վերաբերմունքը` 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 կենսանպաստ
և այդկերպ` հոգեկեցույց ու կենարար էր դրսևորվող վերաբերմունքը հայկյան
զարմի սերունդների համեմատ իրենց ազգապատկանությամբ օտար` Գնթու
նի563,
Արծրունի և Գնունի564, Մուրացյան565… նախարարների ինքնության, կեն
սա
գո
յության ու սոցիալական կառուցակարգում իրենց դիրքի նկատմամբ, որ և այսկերպ
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 110:
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 111:
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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 վերաբերմունքը նաև այլ
ժամանակներում, որ և վկայում է Պատմահայրն իր պատմության մեջ ներհյուսյալ`
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 այսր` 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 եկեալք` 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 ներանձնյալ` ինքնացան ու կյանքում գործի վերածեցին,
թեև ոչ ամենքը, բայց և հայոց ազգի կյանքում մշակութային ու հենց հոգևոր
պատմականության ոչ սոսկ հնարավորություն, այլ` 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:
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կային կարողության, իր կատարելության մեջ որպես ձեռքբերովի ու ջանքի քրտնու
թյամբ աճեցյալ, այլ ոչ սոսկ բնական կամ բնատուր առաքինություն, դրսևորվում է
ոչ ամենայն անձանց կյանքում, այլ` հազվադեպ է տեսանելի, և մարդկանցից միայն
հատ ու կենտ ոմանք ունեն այն իրենցում ներանձնյալ ու կյանքում արդյունագործված:
Մարդկանց ազգերի մեջ բազմաց կյանքում է նկատելի արհամարհանք կամ
քամահրանք թշնամիների նկատմամբ: Ոչ ամենքին, այլ` 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 ներկրթյալ` հոգևոր հայեցողություն ու
վերաբերմունք են դրսևորում ամենքի նկատմամբ, այնպիսին, որ օտարների
ու նույնիսկ թշնամիների մեջ` տեսակետում, խոսքում կամ գործում իմաստու
թյուն տեսանելով, անհոգության չեն մատնում, անտեսում, այլ` 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 արքայադստեր` 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» (ընդգծումը` Ռ. Ք.)569:
Իմաստությունը և մարդկութանը պիտանի ամենայն առաքինությունն ու
հոգևոր-քաղաքակրթականն 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
խորհուրդի` պատմական անձի` Վաղարշակի ու նաև պատմիչի` Մովսես Խորենացու
կողմից իրենց «կեղծ Ես»-ից ինքնահրաժարման կառուցվածքով հասկացում ու
մեկնաբանություն, որով միայն կարող է տեղի ունենալ անձի իմաստացումը 571:
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
հպարտությամբ` 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 ամենայն
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 վերոբերյալ` հոգեկեցուց ու կենարար իմաստութան խոր
հուրդ
իրենում բովանդակող սկզբունքով: Ընդհակառակը, հայոց կյանքում` մինչ Vդ.
ներառյալ ու նաև այնուհետ այլոց կողմից մարդա- ու կոնկրետորեն` հայակործան`
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 գերեվարումներ,
պատանդումներ` դիտավորությամբ ու բռնակատարումով «բառնալ զկենդանութիւն»,
հաշմել, «ծառայեցուցանել», հավատափոխել:
Հայոց ու նաև ողջ մարդկության պատ
մությունում միմիայն հազվագյուտ ու
արժանիորեն բացառություն ճանաչելի անձինք են, որ մարդասեր ու արդարամիտ և
առաքինյաց հետևող լինելով ինքնին ու սկզբունքորեն, այլ ոչ սոսկ որևոր կոնկրետ
ու մասնավոր անձանց կամ ազգաց նկատմամբ, ամենատեսակ վայրիվերող կյանքի
բովում օտարների ու կոնկրետորեն` հենց հայոց նկատմամբ իրենց գործու
նեու
թյունում առաջնորդվել են հոգեկեցույց ու կենարար խորհուրդի սկզբունքայնությամբ`
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 28-30 և 104-118:

«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 Sciences, 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):
571
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նախընտրելիորեն օրինակյալ դառնալով ամենայն սերունդ
ների հոգուն, մտաց և
կենաց: Քանզի էությամբ բարի է և իրավամբ որպես այդպիսին նույնորոշելի`
ոչ թե նա, ով այդպիսին է լոկ այս կամ այն անձի նկատմամբ, այլ` ով բարի է
սկզբունքորեն` անկախ նրանից, թե ում նկատ
մամբ, և միայն այդկերպ է
բարությունը ներհատուկ ինքնին նրա անձին, այլ ոչ թե հատկորոշվում այլոց
հետ մասնավոր ու ակցիդենցիալ հարաբերությամբ:
Իսկ Խորենացու պատմության վերոմեկնորոշյալ իմաստապատումի մեջ զար
մանալին ու սքանչելին նաև հենց այն է, երբ ոչ միայն տվյալ անձը` Արտաշես
թագավորն է թշնամու խնդրանքում ուսանելի գտնում բարու զորությանը ներհատուկ
վեհանձնության ու ներողամտության և արդյունքում` խաղաղարար իմաստության
խորհուրդ, այլև ինքը` 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 ուսյալ` իմաստության եղելության իսկությունը, այլ`
ազնիվ ու անկեղծ խոստովանությամբ ի պատում հյուսմամբ` այդ իսկությունն ու
խորհուրդն է բացահայտում ընթերցասեր ու իմաստության ուսումնասեր, շնորհ-ակալ (շնորհը կալող, շնորհընկալ) իր ժամանակակիցներին և «զկնեացն»` մեր ազգի և
օտարալեզու թարգմանությամբ` արդեն նաև այլ ազգերի սերունդներին:

2.2. Վաղարշակ Իմաստուն թագավորը և հասկացման, մեկնության
ու կենսակերպի առ Իմաստություն կայացումը ինքնահրաժարման
կառուցվածքով
«Մեկնության կոչումը և ըստ այդմ` մեկնու
թյան բուն իսկությունն ու հենց իսկական գոյու
թյունն է` բացորոշել մարդկային ինքնության,
կյանքի ու մշակույթի նշանակալի եղելումի իս
կությունը հայտող իմաստության խորհուրդը և
լուծվել ասման բերվող այդ իմաստում»:
Ռ. Ք.

1. Ինչպես արդեն առաջին գլխում ասվել է, հասկացման ու մեկնության որպես
այդպիսին գոյությունը, անհրաժեշտ ու նախընտրել ի կերպը և բուն իսկությունը հայ
տող իմաստն ու իմաստությունը խորհրդածող ու բացահայտող տեսությունն ու գիտա
կարգը հերմենևտիկան է, իր բուն «անել իքի» ու կատարումի հայերեն թարգմանյալ
անվանումով` մեկնագիտությունը: Եվ աստ` հարկ է ամրագրել, որ հերմենևտիկայի
կամ մեկնագիտության կոչումն ու իսկության կատարումը, որպես հասկացման ու
մեկնության անհրաժեշտ ու նախընտրելի կերպի և որպես այդպիսին` դրանց
բուն իսկության բացահայտում, նույնորեն անհրաժեշտ ու նախընտրել ի պիտոյա
կանությամբ հարկ է, որ իր կերպարանյալ ու բովանդակյալ ներկայությունն ունենա
էկզեգետիկայում` գիտամեկնության օրինակում: Այս մենագրությունում (կամ
ենթավերնագրում) միմյանց են փոխառնչվել, որպես տեքստ և ուսումնասիրության
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գիտակարգ, Մովսես Խորենացու պատմությունը (կամ պատմադրվագը) և իմաս
տության նպատակամետ մեկնագիտությունը, և ուսումնասիրության ու քննա
խորհրդածության խնդրակարգը, բուն դիտավորությունն ու ըստ այդմ` կատարումը
նրա պատմության, որում և կերպարանյալ ու բովանդակյալ պատմագիտական ու
պատմափիլ իսոփայական հայեցակարգի և աստ` Պատմահոր կոնկրետորեն նաև
«սոցիալական համակեցության ընդհանուր կենսակարգի ու սոցիալական կա
ռուցակարգի» վերաբերյալ քաղաքակրթական հայեցակարգի իսկությունը հայտող
իմաստի ու իմաստության մեկնորոշումն է:
Խորենացու պատմության առնչությամբ աստ էական է նաև ամրագրել, որ մեկ
նողականություն իրենում ներպարունակող, իսկ ավելի ճշգրիտ` ներկազ
մակերպող պատմումի կերպը` պատմումի վարդապետական եղանակը,
սկզբունքորեն ենթակարգված է բուն «պատմելիքին», այսինքն` եղելության
բուն իսկությունը հայտող իմաստն ու իմաստության խորհուրդն իր նշանակալ իու
թյամբ և ուրեմն` եղելության «զորությունն» ու «կերպը»` պատճառով հանդերձ, բա
ցորոշելու հիմնախնդրին, և, այդպիսով, պատմումի «ինչպեսը» միմիայն միջոց է`
ենթակարգված ու նպատակամետ «ինչը» պատմելու հիմնա-, առանցքա- ու
վերջնախնդրի կատարումին: Ահա թե ինչու նախընտրել ի համարվեց գործնական
մեկնության այս նմուշը մենագրությունում հյուսել «Պատմական գոյավորը. պատմու
թյունը որպես պատմել իք, պատմվածություն ու պատմվողություն» ենթավերնագրից
անմիջապես հետո, ներկայացվելով որպես կոնկրետ մեկնության կերպօրինակ` այդ
խորագրում «ի՞նչ է և ինչպիսի ի՞նչ է պատմությունը» հարցավորմամբ մեկնորոշյալ
առանձնահատկություններով հայտորոշվող Մովսես Խորենացու պատմագիտական
հայեցակարգի ու ըստ այդմ` բուն պատմության իսկության:
2. Մովսես Խորենացու վերոմեկնորոշյալ պատմագիտական ու պատմա
փիլիսո
փայական 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» գոյությունը` բուն «պատմելիքը», «պատմվածը» ու
«պատմվողը», որում և` 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 հայտորոշ
վում որպես իսկություն հենց մեկնության օրինակում: Եվ հարկավոր է աստ` դեռ
միայն ընդհանուր ակնարկով ներկայացնել հետագա մենագրությունների շարքում
նախատեսյալ` մեկնագիտության կիրառական տեսության ներկառուցակարգյալ
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ամբողջականությանն առնչվող և դրա բովանդակային հիմնակետերը նախապատ
րաստող խորհրդածությունների որոշակի մի չափ:
Ի՞նչ ասել է` «մեկնություն»: Այս հարցի պատասխանին դեռ պետք է նախապատ
րաստվել և նախ` ամրագրել, որ մեկնության բուն իսկությունը և իմաստը հենց
իր կոչմանը համապատասխան լինելությունն է, որի դեպքում և` մեկնությունը
ներկայանում է իր իսկությունն իրենում ունեցող որպիսությամբ, այլ ոչ` իր իսկությու
նից ունայնացյալ և ուրեմն` իր գոյությունից օտարացյալ ու այլակեպված անիսկու
թյամբ և այդկերպ արդեն անիսկական գոյությամբ: Իսկ ո՞րն է մեկնության կոչու
մը և ըստ այդմ` իսկությունը: Մեկնությունը և հենց էկզեգետիկան (գիտական
մեկնությունը կամ գիտամեկնությունը) ու հերմենևտիկան (մեկնագիտությու
նը, հասկացման արվեստի կամ մեկնարվեստի տեսությունը) որպես այդպի
սին սկզբունքորեն կյանքի են կոչվել ամենայնի հասկացման, իսկ պատմա
կանորեն առավելաչափ կոնկրետությամբ` բանավոր կամ գրավոր լեզվով
ասվածի հասկացման հիմնախնդրից: 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 հետայնու` 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:
Սակայն, արդյո՞ք, միայն արդեն իսկ լեզվական ու հենց գրական իրողություննե
րին է վերաբերում մեկնությունը և որևէ կերպ ու չափ ճանաչ յալ ի ու արդեն լեզվական
իր արտահայտությունն ունեցող ի նկատմամբ է առաջանում մեկնության խնդիրը:
Արդյո՞ք լեզվականն է հիմնում մեկնության խնդիրը, բուն դիտավորությունն ու կատա
րումը: Մեկնությունը չի՞ վերաբերում, արդյոք, ոչ-լեզվական իրողություններին:
Մասնագիտական գրականությունում ընդունելություն է գտել տեսակետն առ այն,
որ մեկնության խնդիրը սկզբունքորեն, անհրաժեշտորեն ու նախընտրել իորեն լեզվա
կան է: Այս առնչությամբ Հ.-Գ. Գադամերի տեսակետն այն, է, որ լեզուն հենց մարդ
կային բանականության լեզուն է572 և ուրեմն` բանականության անհրաժեշտ ու նախ
ընտրել ի և ունիվերսալ արտահայտչաձևը, որում և-կամ որով իր ինքնաձևակերպումն
է գտնում մարդկային իմացությունն ու նաև մեկնությունը: Ըստ նրա, մեկնությունը լեզ
վական է573, ունիվերսալ է այնչափ, որչափ և` լեզուն574, և հենց մեկնության մեջ մտա
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:
572

573

Տե՛ս նույն տեղը, էջ 169-174, 177-178:

574

Տե՛ս նույն տեղը, էջ 178-179:

Գլուխ 3. Պատմության իդեայի կերպարանումն ու կատարումը ...

389

հայեցվում, հասկացվում ու «լեզու է առնում» աշխարհը575: Գադամերի միտքն իր այդ
հունի ու իմպլ իկացիայի ուղղությամբ լրացնելով ու կատարումի բերելով և արդեն ըստ
«իմաստության հերմենևտիկայի» հայեցակարգի բանաձևելով միտքը` կարող ենք
ասել, որ գոյի գոյության մեկնությունը ներկայանում է որպես հենց գոյի գոյու
թյան «լեզվառություն»` «լեզու առնելով» ու իրենում և-կամ իրենով մտակեր
պելով ու հենց իմացակերպելով իսկությունը հայտող իմաստը, որում և պա
հյալ իմաստության խորհուրդը:
Եվ վերստին հարցը հետևյալն է` մտային ու միմիայն լեզվակա՞ն է արդյոք մեկնու
թյունը: Մարդը սկզբունքորեն բաց է ամենայն գոյի գոյության նկատմամբ և
հասունանում է իմացության` զգայությամբ, զգացմունքով, մտքով ու հավա
տով: Ներկա՞ է, արդյոք, զգայականում, զգացականում ու հավատում որևէ կերպ ու
չափ մեկնություն, թե՞ այն միմիայն մտային է ու այդ ամենով իմացյալում մեկնությու
նը ներկա է միմիայն մտային կառուցակարգմամբ իսկ բացորոշելով բոլոր դրանցով
ձեռքբերյալ ը համաշխարհի վերաբերյալ: Եվ արդյո՞ք, մտայինը լիով ին շրջանակյալ է
լեզվականով: Անհայտի ու հայտնիի սահմանագծում գտնվող մարդու ու հենց գիտ
նականի` իսկություն ու իմաստություն որոնող գործունեությունում, արդյոք, մտայինը
առաջաքայլ չէ՞ լեզվականից, և մտայինը չի՞ անդրանցում լեզվականորեն արդեն ար
տահայտյալ ը և ստեղծում նորը լեզվում ու հենց նոր լեզու` դրանով հայտորոշելով մինչ
այդ անհայտի անունը, իսկությունը, պատճառն ու նշանակալ իությունը:
Ըստ Վ. ֆոն Հումբոլտի ու նաև Հ. Գ. Գադամերի, լեզվում և-կամ լեզվով արդեն իսկ
ի հայտ է աշխարհը մարդու համար: «Երբեք այդ աշխարհը առաջին օրվա սկզբնա
կան աշխարհը չէ»576: «Գադամերն այն տեսակետին է, որ մարդը գործ ունի ոչ թե
արարչության առաջին օրվա աշխարհի, այլ` արդեն մշակույթով, լեզվով մեկնված և
իրեն հաղորդվող աշխարհի հետ: Աշխարհը մարդու համար որպես աշխարհ է այն
քանով, որքանով որ ներկա է նրա նկատմամբ, իսկ ներկա է` լեզվով և մշակույթով իր
մեկնվածությամբ»577: Արդարև, մարդու կեցողությունը նույնական չէ իր արարման
առաջին օրվան, և լեզվում արդեն բովանդակյալ է մարդկության կողմից ժամանակի
մեջ փորձառյալ աշխարհի գոյության իմաստներ, և արդ` մարդկային իմացությունն
իր սկզբնաքայլերն ու ողջ ընթացքն իրագործում է համաշխարհի` լեզվականորեն ու
մշակութորեն փորձառյալ իմաստների ծիրում: Եվ այնուամենայնիվ, ըստ իս, մտայի
նը ոչ լիով ին է շրջափակյալ այդ ծիրում, այլ` սկզբունքորեն առաջաքայլ ու գերազանց
է լեզվականից, և մարդկային բանականությունը ամենայն գոյի, համաշխարհի կամ
որևէ իրողության զորությանը հասու է դառնում հենց մտահայեցող ու մտակերպող
իր զորությամբ դրանց «լեզու առնել» հնարավորելով ու լեզվականացնելով: Եվ միայն
դրա շնորհիվ է, որ անհայտի ու հայտի սահմանագծում կեցող և տիեզերքի ու երկրի,
575

Տե՛ս նույն տեղը, էջ 179-187:

Гадамер Г.-Г., Философия и герменевтика – Гадамер Г.-Г., Актуальность прекрасного, “Ис
кусство”, М., с. 14.
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Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 179-180,
208, տե՛ս նաև էջ 35-36:
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բնաշխարհի ու զուտ մարդկային իրողությունների, արարչության ու նախախնամու
թյան իսկություն ու իմաստության խորհուրդ, ըստ մարդկային կարողության, որոնող
ամենքին` մարդուն ու ողջ մարդկությանը, գիտնականին ու գիտական ընկերակցու
թյանը, հնարավորվում են սկզբունքորեն նոր իսկության ու իմաստի իմացու
թյուն, ինչպես նաև նորովի մտակապակցող ու այդկերպ իսկ վերաիմաստա
վորող ստեղծարար մտքի նոր շարժ, ուղղորդվածություն ու կենագործում:
Մտայինի ու լեզվականի փոխառնչության մեջ, ըստ իս, որպես առաջին կետ ամ
րագրելով մտայինի առաջնայնությունը և հասկացման ու մեկնության որպիսությունն
այս երկուսի պարագայում` ոչ թե լեզվականին, այլ` ստեղծարար մտայինին ենթա
կարգյալ նկատելով, ըստ էության, հասկացման ու մեկնության խնդիրն իր ունիվեր
սալությունն է ձեռքբերում ոչ զուտ մշակույթի ու արդեն նախապես որևէ կերպ ու չափ
ճանաչ յալ ի և ուրեմն` նաև լեզվով ամրագրյալ ի բավականաչափ լայն տիրույթին իր
վերաբերությամբ ու համաչափ ընդգրկումով, այլ` մարդկային մտքի որոնումի և
ուսումնասիրության ոլորտում ներառվող ամենայն գոյի և, անշուշտ, նաև մշակույթի
իսկությունը հայտող իմաստի ու իմաստության համընդգրկունությամբ:
Մեկնության բուն կոչումն ու իսկությունը բացորոշելու և բանաձևը ձևակերպելու
համար ոչ պակաս կարևոր է նաև որպես երկրորդ կետ նշել, որ մարդկային բանա
կանությունը ոչ միայն մտակերպ է հասունանում «իրաց և գործոց» իմացությանը,
այլև պատկերակերպ և ուրեմն` կարող է լինել նաև հոգևոր զգացմունքով: Քան
զի մարդկային բանական հոգու կարողությունում բովանդակյալ է ոչ միայն
մտքի բանականությունը, այլև հոգևոր զգացմունքի` աստվածասիրության ու
մարդասիրության կարողությունը, որ և հնարավոր է դարձնում մարդկային
մտքին իմաստություն և աստվածային ու մարդկային իրողությունների ամե
նայն «իրաց ու գործոց» ստույգ իմացություն, ըստ մարդկային կարողության:
Մարդկային հոգին բնորոշելով ու կոչելով «բանական հոգի», հոգու բանականու
թյունը չի նույնացվում սոսկ մտքի բանականությանը, քանզ ի ըստ Պլատոնի ու
քրիստոնյա սուրբ հայրերի` նրանից ուսյալ ու նաև վերաիմաստավորյալ մարդկային
բանական հոգու եռամասնյա ուսմունքի, հոգու ողջ զորության կազմության մեջ
են մտնում նաև ցասմնականը (որում և` զգացմունքայինը) և ցանկականը: Կարել ի է
ասել, որ հոգևոր զգացմունքային իր հիմքով` առաջնային ու սկզբիմաց մտահայեց
ման մեջ կա դեռևս ոչ-լեզվական մեկնություն, իսկ նույնորեն հոգևոր զգացմունքային
հիմքով` արդեն մտային ու հենց մտակերպյալ մեկնությունը կատարելապես լեզվա
կան է: Սակայն, «իրաց և գործոց» որևոր կերպով ու չափով մեկնության տարր (կամ
մեկնատարր) բովանդակվում է նաև զգացմունքում ու հենց մարդկային ներաշխար
հում: Եվ անշուշտ, հոգևոր զգացմունքային հիմքով` մտահայեցման, ինչպես նաև
սոսկ զգացմունքային մեկնատարրից առավել ու արդեն անձում ներամփոփյալ նե
րաշխարհից անդին` մարդկանց մեջ մեկ-մեկու փոխանցել իության հնարավորության
առումով` մեկնության անհրաժեշտ ու նախընտրել ի և առավելաչափ ստուգության
կարողունակ կերպը լեզվական է:
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Երրորդ` մարդկային բանական հոգու իմացությունը կարող է լինել ոչ միայն մտքի
ճշմարտություն, այլև ուղղակիորեն հավատի ճշմարտություն, և ուրեմն` իմացու
թյունում որոշակի ու ի սկզբանե ոչ անպայմանորեն լեզվական, այլ` մերթ ոչ-լեզվա
կան և մերթ լեզվական մեկնություն է ներակցում նաև հավատը, որ նույնպես էա
կան է նկատի ունենալ և՛ հայրերի աշխատությունների, և՛ սկզբունքորեն մարդու աշ
խարհընկալման, աշխարհայեցողության, ներաշխարհի, ստեղծագործության ու ողջ
կենսագործունեության հասկացման ու մեկնության համար:
Այժմ կարել ի է արդեն նույնիսկ սկզբունքային բանաձևումով լիարժեք պատաս
խանել այն հարցին, թե ո՞րն է մեկնության կոչումը և այն միմիայն չառաջադրել ու
շրջանակել լոկ լեզվականորեն «ասվածի», որպես մեկնության ենթակա միակ տի
րույթի, հասկացման ու մեկնության խնդրով: Մեկնության բուն կոչումը և ըստ
այդմ` մեկնության իսկությունն ու հենց իսկական գոյությունն է` բացորո
շել աստվածային ու մարդկային իրողությունների և վերջինում` մարդկային
ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակալի եղելումի իսկությունը հայ
տող իմաստը, որում և` իմաստության խորհուրդը և լուծվել ասման բերվող
այդ իմաստում ու խորհուրդում: Արդ` կարել ի է Դավ իթ Անհաղթից ուսյալ` առա
ջադրել նաև «ի՞նչ է» ու «ինչպիսի՞ ինչ է մեկնությունը» հարցերը և այդկերպ հարցա
դրությամբ ուղղորդվել մեկնության իսկության բացորոշմանը, որի կարճառոտ պա
տասխանը մեկնության սահմանումի բանաձն է, քանզ ի սահմանումը բացահայտում
է իրենով սահմանվող «իրի» և աստ կոնկրետ` «մեկնության» իսկությունը: Վերոբե
րյալ` մեկնության կոչումի ու իսկության բացահայտությունը կարել ի է վերաձևակեր
պել սահմանման տեսության պահանջներին համապատասխան և հստակ սահմանել
«մեկնությունը»: Մեկնությունը խոսյալ կամ գրառյալ միտք է` ամենայն գոյի կամ
աստվածային ու մարդկային իրողությունների և վերջինում` մարդկային ինք
նության, կյանքի ու մշակույթի էականորեն նշանակալի եղելումի իսկությունը
հայտող իմաստն ու իմաստության խորհուրդը բացորոշող և ասման բերվող
այդ իմաստում ու խորհուրդում լուծվող:
3. Էկզեգետիկայի ետմիջնադարյան պրակտիկայում, լոկ մասնաչափորեն` միջնա
դարյան մեկնարվեստի Անտիոքյան դպրոցի ավանդությամբ և առավելաչափ` արդեն
բողոքական աստվածաբանությունում Սուրբ Գրքի պատումների ուղղակի ու հենց
բառացի իմաստին սկզբունքային կողմնորոշմամբ ու իմպուլսով, մեկնության բուն
դիտավորությունն ու ըստ այդմ` կերպարանումն ու կատարումը ուղղորդվում է պատ
մական եղելություն վավերացնող իմաստի բացահայտմանը: Եվ այդկերպ` մարդ
կային կյանքի հոգեմարմնավոր իրողություններում աստվածայինի ներկայության ու
հենց իսկության գիտական որոնումն ու աստվածաշնչյան պատումի նշանակության,
իր իսկությամբ` հավատի ու մտքի ճշմարտություններով միահյուս իմաստության բա
ցորոշման խնդիրը սահմանվում ու նաև որոնող միտքը շրջանակվում է միայն զգա
յաչափ ընկալելի նյութեղենով ու մարմնեղենով: Այնինչ, սուրբ հայրերի գիտա
մեկնողական պրակտիկայում ուսումնասիրող միտքը կասկածի չենթարկելով հավա
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տի իրողությունը և, այնուամենայնիվ, ներկայացնելով իրողության պատմական
հանգամանքները և այդկերպ իսկ իրագործելով բանասիրական, պատմական մեկ
նություն, կամ ինչպես Վ. Դիլթայն է գրում` բուն մեկնությանը նախորդող ու անհրա
ժեշտ քերականական, լեկսիկական…, միով բանիվ` բանասիրական ու պատմական
պարզորոշումների պրոցեդուրա (կարգընթաց), հասկացման ու մեկնության ձգտման
ու ջանքի նշանակետում հետամուտ էր ոչ թե առավելապես հենց պատմական իրողու
թյունը նկարագրող, վավերացնող ու հավաստող և այդկերպ` պատմափաստական
իրողություն հայտնացուցող իմաստի բացորոշմանը, այլ` հոգևոր իմաստի մեկնո
րոշմանը: Սուրբ Գրոց էկզեգետիկայի պատմության ու տեսության վերաբերյալ նաև
ժամանակակից հայտնի աստվածաբանների` Հենրի դե Լյուբակի, Բերտրան դե
Մարժերիի բազմահատոր աշխատություններով ու նաև այլոց մենագրություններով,
ըստ էության, վերաիմաստավորելով սուրբ հայրերի մեկնարվեստի ավանդությու
նը, ուսանելով ու նաև հետևելով այդ ավանդությամբ փոխանցյալ` աստվածաշնչյան
ու հենց ավետարանական պատումների հոգևոր նշանակության մեկնորոշման
և հավատացյալների կյանքում այդ նշանակությունների հոգեկենդանարար
ներկայության բացահայտման նրանց հոգևոր փորձառությանն ու վարդապե
տությանը, աստվածաշնչյան ու սուրբ հայրերի երկերի այժմեական գիտամեկնո
ղական պրակտիկայում վերահաստատում է գտել բառացի իմաստից անդին`
բուն հոգևոր իմաստի ուսումնասիրության578 և այդկերպ` բազմաբովանդակ ու
միասնական իմաստի մեկնորոշման խնդիրը579:
Մեկնության ժամանակակից գիտատեսական ու գիտագործնական պրակտիկայի
էական առանձնահատկություն է` հետևողականորեն բացորոշել տեքստի բազմաբո
վանդակ ու միասնական իմաստը, որի ընթացքում և` ընթերցող ին իմացահայտել
բաղադրիչ իմաստների ներկարգավոր հարաբերակցությունը (կամ աստիճանակար
գությունը) և մեկնության ընթացակարգը, այդկերպ` գիտականորեն հիմնավորե
լով մեկնության յուրաքանչ յուր քայլ ը: Այսու` Սուրբ Գրոց ու հայրերի աստվածաբա
նական, մեկնողական երկերի և, ընդհանրապես, պատմական, փիլ իսոփայական կամ
այլ աշխատությունների այժմյան ամենայն հնարավոր գիտամեկնություն և, այդ
պիսով, ժամանակակից էկզեգետիկան անհրաժեշտաբար հանդես են գալ իս` հաս
կացման ու մեկնաբանության իսկությունը` հնարավորությունը, անհրաժեշտ ու նախ
ընտրել ի զորությունն ու կերպը քննախորհրդածաբար բացորոշող հերմենևտիկայի

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:
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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 միահյուսությամբ580: Հերմենևտիկան ևս իրենում սկզբունքորեն ներա
ռում է էկզեգետիկական (գիտամեկնողական) խնդրակարգը, ինչը հստակ նկատվում
է Պ. Ռիկյո
րի փիլ իսոփայական հերմենևտիկայում: Ինչպես արդեն մենագրության
առաջին գլխում ասվեց, Ռիկյորի «տեքստի ֆենոմենոլոգիական հերմենևտիկայի»
հայեցակարգում իրագործված որոշակի էական փոփոխությունները սկզբունքային
«բացություն», հաղոդակցական ու ընկալող ունակություն են հաղորդում նրա հայեցա
կարգին` գիտամեկնության կարիքն ու հիմնախնդիրը իրենց սեփական խնդրակար
գում, այսու և` մեկնությունը որպես իրենց ուսումնասիրության մեթոդ ունեցող գիտա
կարգերի ու փիլ իսոփայական հայեցակարգերի նկատմամբ: Պ. Ռիկյորի հերմենև
տիկայի հայեցակարգը, ըստ էության, կառուցվածքաբանության ու հերմենևտիկայի
յուրատեսակ միահյուսություն է, որը, ինչպես ինքն է ասում, «նշանակալ ից է լինելու
հերմենևտիկայի և նշանաբանական (semiological) և գիտամեկնողական (exegetical)
գիտակարգերի երկխոսության համար»581: Արդ` կարել ի է ամրագրել, որ միահյուսու
թյան այս գործընթացը երկուստեք է, և յուրաքանչ յուրը` և՛ էկզեգետիկան, և՛ հերմենև
տիկան ունեն իրենցում ներքին փոխմիահյուսության անհրաժեշտ ու նախընտրել ի
պիտոյականության ինքնահասկացումը և ապա` իրագործմանը գործունորեն մաս
նակցությունը:
4. Մենագրության նախորդ գլուխներում արդեն նշվել է, գիտամեկնողական պրակ
տիկայում էական է նաև ներկայի հոգևոր ու հենց քաղաքակրթական այն կարի
քը, հարցադրությունն ու խնդրակարգը, ըստ որի մտահայեցմամբ և` բացվում է
որոնումի իմաստային տեսադաշտը և անդ` հնարավորություն ընձեռնվում մտահասու
դառնալ ու մեկնորոշել «իրաց և գործոց», «խնդրո նյութի ու բանի» իսկությունը հայ
տող և հենց էականորեն նշանակալ ի` անհրաժեշտ ու նախընտրել ի իմաստության
խորհուրդները: Այս բնույթի «կարիքն ու բանը (իմաստությունը)» իրենց անանց
հոգևորությամբ իսկ` չեն հայ
տո
րոշ
վում որ
պես զուտ տվյալ ներ
կային բնո
րոշ ու
կոնկրետ ժամանակին իրենց կապանքվածությամբ, այլ` ներկայանում են որպես հենց
ունիվերսալ մարդկանց սերունդների ամենայն կենսաժամանակներում` մարդկային
ինքնության, կյանքի ու մշակույթի հոգեկեցույց ու կենարար ներկատարելագործման
դիտավորության, կերպարանման ու կատարումի խնդրակարգում:
Աստ` ո՞րն է հոգևոր ու հենց քաղաքակրթական այն կարիքն ու խնդրակարգը,
որով և մտահայեցվող իմաստային հորիզոնում հայոց պատմամշակութային ու
պատմաքաղաքակրթական ավանդությունից որոնվում, ուսումնասիրվում ու մեկ
նորոշվում են մարդկային ու կոնկրետորեն` հայոց ինքնության, ընդհանուր կենսա
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):
580

Ricoeur P., The hermeneutical function of distanciation – Ricoeur P., Hermeneutics and the Human
Sciences, Cambridge University Press, Cambridge. London. New York, էջ 131:
581
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կարգի, անձնավորյալ կենսակերպի ու մշակույթի քաղաքակրթական այդ կարիքի հո
գացության և ուրեմն` բարեկարգի համեմատ «պակասի» լրացման իսկությունը
հայտող ու իրենց վերաիմաստավորմամբ նաև ժամանակակից հայոց կենսաշխար
հում հանդերձ` ադեկվատորեն աջակից, հոգեկեցույց ու կենարար իմաստու
թյան խորհուրդները:
Դարեր շարունակ «սեփական պետության» բացակայության և օտար ազգերի
գերիշխանության ու իր նկատմամբ տարբերակված ու անբարենպաստ ներքին քա
ղաքականության պայմաններում հայոց ինքնությունը, կենսակերպն ու մշակույթը
գտնվել են կենսագոյության վտանգվածության իրադրությունում: Հայոց ինք
նության, կենսակերպի ու մշակույթի, միով բանիվ` հայոց բովանդակ կենսագո
յության վտանգվածության խնդիրը երբեմն նկատվել է նույնիսկ հայկական
պետության առկայության պայմաններում` նախկինում ու նաև մեր օրերում, երբ
պետության ու ենթակա կառույցների գոյությունն ու գործառնությունը չի կայացել
քաղաքացիների նկատմամբ «մարդասիրության», որից և բխող «արդարության» հո
գե
կե
ցույց ու կե
նա
րար` բարոյա-հոգևոր ու իսկորեն քաղաքակրթական իդեաների
դիտավորության (մտահայեցման) ու ըստ այդմ` կերպարանման ու կատարումի
սկզբունքով: Ինչո՞ւ և ինչպե՞ս:
Այս խնդրում կողմնորոշվելու համար հարկ է նկատի ունենալ ամենայն գոյի`
իրեն ադեկվատ գոյության բուն կոչումի ու ըստ այդմ` իսկության և այդկերպ` ար
դեն իմաստավորված գոյության հնարավորությունը, անհրաժեշտությունն ու նախ
ընտրել իությունը բացորոշող մտքի` մենագրութան «Նախաշավ իղում» ձևակերպ
ված ու նաև նա
խորդ գլուխ
նե
րում քա
նիցս հի
շյալ ունի
վեր
սալ բա
նաձևը, որն իրե
նով նաև հայտնացույց է անում ու հենց սկզբունքորեն հայտորոշելի դարձնում զուտ
մարդկային իրողությունների իսկական գոյության և անիսկական գոյության դի
խոտոմիան: Ամենայն գոյի, որում և` կոնկրետորեն զուտ մարդկային իրողու
թյունների, գոյության իմաստը իր կոչմանը համապատասխան լինելությունն
է: Ինչպես մտակերտ, հոգեկերտ ու ձեռակերտ ամենայն մարդկային ձեռքբերում ու
հենց մշակույթ, պետությունը նույնպես մարդկային իրողություն է և մարդկության ու
նաև հայոց կյանքում այն ոչ միշտ է գոյություն ունեցել իր բուն կոչմանն ադեկվատ`
անհրաժեշտ ու նախընտրել ի իսկությամբ ու իմաստով և հենց իմաստության խոր
հուրդով: Պետությունն իր բուն կոչմամբ ու ըստ այդմ` իսկությամբ` ազգ(եր)ի, ժո
ղովուրդն(եր)ի համատեղ կամքի արտահայտության ու գործառնության կա
ռույց է` հոժարակամությամբ ներկատարելագործվող գոյությունը մարդկային
ինքնության, կյանքի ու մշակույթի հնարավորելու նպաստավորելու ու ապահո
վելու դիտավորությամբ ու ըստ այդմ` կերպարանումով ու կատարումով: Պե
տությունը կյանքի է կոչված և նրա որպես այդպիսին գոյության բուն կոչումը և ըստ
այդմ` անհրաժեշտ ու նախընտրել ի իսկությունն է` հնարավորել նպաստավորել ու
ապահովել ազգի, ժողովրդի ինքնությամբ կենալը` իրենց ինքնության, կենսա
կարգի ու մշակույթի հնարավորություններում ներկատարելագործվող ներկա
և ապագա հեռանկարային գոյությունն ու գործառնությունը: Պետությունն իր
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անհրաժեշտ ու նախընտրել ի գոյության համար հիմնարար այս պարտքի ու պարտա
կանության սկզբունքային ու առաջնահերթ սահմանադրական ամրագրմամբ միայն
կարող է ներկայանալ, ընկալվել ու ճանաչվել որպես «մարդասիրության» ու «ար
դարության» հոգևոր-քաղաքակրթական ու բարոյական իդեայով գործառնող
և սոցիալական կենսակարգ հաստատող «սեփական պետություն», որի նկատ
մամբ և` ազգը, ժողովուրդը հոժարակամությամբ հանձն է առնում լինել քա
ղաքացի, և որպես այդպիսին` ունենալ պետություն-կառույցով ընձեռնվող ու
երաշխավորվող «քաղաքացիական իրավունքներ» ու ստանձնել «քաղաքա
ցիական պարտականություններ»: Եվ երբ պետությունը օտարվում` թերանում ու
թյուրակերպվում է իր այս կոչումից ու իսկությունից և ուրեմն իր գոյության բուն իմաս
տից, այնժամ այն ներկայանում ու գործառնում է իր «անիսկական գոյությամբ»:
Ահավասիկ, մարդկային ու նաև հայոց ինքնությունը, կենսակերպն ու մշակույթը, միով
բանիվ` մարդկության, ազգերի, ժողովուրդների ու կոնկրետորեն` հայոց բովանդակ
կենսագոյությունը իր պետության առկայությամբ վտանգվում է հենց այնժամ, երբ
պետությունն իր գոյությունում ու գործառույթում օտարվելով իր բուն կոչումից և ըստ
այդմ` դիտավորության, կերպարանման ու կատարումի իսկությունից, ներկայանում ու
հայտորոշվում է իր գոյության անիսկությամբ և ուրեմն` անիսկական գոյությամբ: Եվ
կարել ի է հաստատագրել, որ հայոց կյանքում և՛ անցյալում, և՛ ներկայում հայտորոշել ի
է պետության` իր վերոնշյալ կոչումից ու իսկությունից որևոր չափով, կերպով ու բաղա
դրիչներով օտարացյալ և ունայնացյալ գոյություն ու գործառնություն:
5. Հայոց ինքնության, կենսագոյության ու մշակույթի վտանգվածության
իրադրությունն ու խնդիրը պատմական են հայոց կյանքում բազմադարյա իրենց
ներկայակցությամբ: Այլոց գերիշխանության բազմադարյա ժամանակաշրջանում`
իրենցից տարբեր մարդկային ինքնության ու հենց «օտարի» և կոնկրետորեն` գրա
վյալ ու արդեն իրենց պետական իշխանության ենթակա քաղաքացի հանդիսացող`
էթնոտարածքի բնիկ հայ ժողովրդի նկատմամբ ինքնության ու կենսագոյության
մինչ ի մահ վտանգվածության և-կամ մահվան սպառնալիքի բռնի ստիպումով
հավատափոխությամբ` անինքնության ու ինքնօտարման իրադրությունն ու
խնդիրը իրագործվում էր հենց «մարդասիրության» ու ըստ այդմ` «արդարու
թյան» սկզբունքային բացակայության հիմնապատճառով:
Կարել ի է նկատել, որ հայոց քաղաքակրթական ինքնության ու կենսագոյության
վտանգվածության իրադրությունն ու խնդիրը ներկա է նաև ժամանակակից շրջա
նում: Արդարև, հայոց ինքնության, կենսագոյության ու մշակույթի վտանգվա
ծության իրադրության ու խնդրի` հայոց կյանքի հազարամյակների ողջ եղելումին
ներկայակցությունը ունեցել է ժամանակային մեծ տևողություն և պատմասացությամբ
ու պատմագրությամբ, որում և` նկարագրությամբ ու նաև քննա-խորհրդածությամբ
հասկացյալ ու մեկնորոշյալ իր իսկությամբ փոխանցվել սերունդներին: Ահավասիկ, իր
կենսատարածքում բնիկ հայոց քրիստոնեական հոգևոր-քաղաքակրթական ու բարո
յական ինքնության, կենսագոյության ու մշակույթի վտանգվածության արտաքին ու
ներքին բաղադրիչները` և՛ բուն կենսական «իրադրությունը», և՛ օտարազգիների հետ
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հարաբերություններում ամենայն հայ անձանց ներաշխարհում մշտապես ներկա` հայ
ինքնության ու կենսագոյության տագնապային «խնդիրը» պատմական են, և աստ`
մեկնա-փիլ իսոփայական ու հոգևոր-քաղաքակրթական հարցադրումն ու ուսումնասի
րությունը ևս իր հետազոտա-մեթոդական որպիսությամբ սկզբունքորեն պատմական
է, մեթոդի (իսկության բացահայտման ուղու)` իր առարկային համապատասխանու
թյան արիստոտել յան սկզբունքին հետևելով: Եվ սակայն, իրադրությունն ու խնդիրը
սոսկ պատմական չեն այն իմաստով` որ ունեցել են սկզբնավորում, լինելության ըն
թացք ու ավարտ և «մնացել» իրենց «տեղ ի ունենալու» ներկայում` անցյալ ի որոշակի
ժամանակահատվածի հետ իրենց կապվածությամբ ու հենց կապանքվածությամբ:
Հայոց ինքնության, կենսագոյության ու մշակույթի մինչ ի մահ ու չգոյություն և-կամ
անինքնություն վտանգվածությունն իր տևականությամբ ու պատմականու
թյամբ` արդեն նաև որպես այդկերպ վտանգվածության ու նույնիսկ ցեղասպա
նության հետևանք փոխանցվել է այժմյան ներկային:
Հայ ազգն արդեն մոտ մեկ հարյուրամյակ ներկայանում է որպես այդկերպ
ու այդչափ վտանգվածության և XXդ. սկզբում նույնիսկ ցեղասպանության
ենթարկված ու լիովին իր կենսականությունը չկորցրած, այլ` հոգևոր-քաղա
քակրթական ու բարոյական զարթոնքով` այն վերապրած ու կյանքի ուղին
ընտրած, հայոց պետականությամբ կառուցակարգվող իր համակեցությունն
ունեցող ժողովուրդ: Արտաքին ու նաև ներքին` ազգային հոգևոր-գաղափարա
կան գործոնների փոխհյուսմամբ` հավաքական ու միասնական կամքով ու իդեայով
արդեն հայոց պետականությամբ (երեք հանրապետությունները) կազմակերպ
ված կենսակարգում բազմաբովանդակ գործառնության ներկայի կայուն ստատի
կայի ու հեռանկարային ապագային կողմնորոշված ստեղծարար դինամիկայի ոչ
միշտ անհրաժեշտ ու նախընտրել ի համաչափությամբ ու միասնությամբ` ունե
նալով նույնիսկ հայոց ինքնության, կենսագոյության ու մշակույթի պետականորեն
երաշխավորված ընդհանուր համակեցություն, հայ ժողովուրդը արդ ևս ունի իր
հոգևոր-քաղաքակրթական ինքնության ու գոյության (իր բազմաբովանդակ
բաղադրակազմով) վտանգվածության իրադրություն ու խնդիր: Ինչպես և վե
րը ասվեց, և աստ կարել ի է կրկնորոշմամբ ամրագրել այս աշխարհում մարդկային
կենսահոգևորության էականորեն նշանակալ ի մի սկզբունք, իդեա, ունիվերսալ կա
րիք ու հենց բարեկարգության պակաս, որ պետությունը կառույց է, որի որպես
այդպիսին գոյության բուն կոչումն ու իսկությունն է` հնարավորել, նպաս
տավորել ու ապահովել ազգի, ժողովրդի ինքնությամբ կենալը` իր ինք
նու
թյան, կենսակարգի ու մշակույթի հնարավորություններում ներկատարելա
գործմամբ զարգացող ներկա և ապագա հեռանկարային գոյությունն ու գոր
ծառնությունը: Այս ունիվերսալ կարիքի տեսանկյունից և հենց դրանով «բացվող»
իմաստային տեսադաշտում կարել ի է քննության առնել հայոց ինքնության ու պետա
կանության պատմաքաղաքակրթական նախկին ու նաև այժմյան էականորեն նշանա
կալ ի եղելումը: Եվ իհարկե, կարել ի է նաև հատկորոշել այս ունիվերսալ կարիքի կոնկ
րետացյալ այժմյան արտահայտվածությունը և այդկերպ` հասկանալ ու մեկնորոշել
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բուն ներկայի կարիքը ևս, որպեսզ ի նաև այդ առումով որոշարկվ ի ուսումնասիրվող
հայոց պատմաքաղաքակրթական ավանդությունից` ուսանության ու կենագործման
նշանակալ ի` ինքնության, պետականության ու ընդհանուր կենսակարգի և մշակույթի
ներկրթվող ու ներկատարելագործմամբ զարգացող ընթացքին զորակից` իսկություն
հայտող իմաստ ու իմաստության խորհուրդ:
Պետությունն իր քաղաքացիների` իրենց ինքնությամբ կենալու, իրենց ինք
նու
թյան բարենշանակ պոտենցիայի ու օժտվածությունների ներկատարելագործվող ու
առաքինորեն բարեկարգ ներքին ու արտաքին կյանքի հնարավորմանը, նպաստա
վորմանն ու ապահովմանն ուղղված իր անհրաժեշտորեն ու նախընտրելիորեն
պիտոյական հոգացության գործառույթները` բուն բովանդակությունն ու կերպը,
իրագործում է ազգի, ժողովրդի քաղաքակրթական համատեղ յալ ձեռքբերումնե
րի միջոցով: Եվ կարող է գիտաքննության մատչել նաև հետևյալ հարցը, թե` արդյո՞ք,
իր բուն դիտավորության և հոժարակամ հանձնառյալ ու գիտակցյալ պարտավորվածու
թյան տեսակետից, ըստ իր ամենայն կարողության, այդորակ` այդկերպ ու այդչափ հո
գածություն է իրագործում հայոց այժմյան պետությունը: Արդարև, ամենայն ժամանակ
ներում հայոց պետականության նախկին ու նաև այժմյան բոլոր մոդուսներում որևոր
չափով առավելացող կամ նվազող միտումով իրագործվել է պետության հոգածությունն
իր հպատակների կամ քաղաքացիների նկատմամբ` որպես նրանց ինքնությամբ կե
նալու հնարավորման, նպաստավորման ու ապահովման, ըստ իր կարողության,
մշտապես ներկատարելագործման կարիք ունեցող գործընթաց: Եվ արդ` կարելի
է ամրագրել, որ բոլոր ժամանակներում ամենայն պետություն և կոնկրետորեն` հայոց
պետությունը իր հպատակների կամ քաղաքացիների նկատմամբ հոգացության հիմ
նարար, բուն նպատակային ու սկզբունքորեն ժամանակընթաց գործառույթում կարիք
ունի մշտակա ներկատարելագործվող և այդկերպ` իր պոտենցիայում ու իրա
գործման մեջ առավելացող ու զարգացող բարեկարգման: Եվ այս առնչությամբ
հարկ է նկատի ունենալ, որ «մինչ ի մահ ու լիով ին ոչնչացում» վտանգվածություն և ցե
ղասպանություն ապրած ժողովուրդն առավելաչափ ակնկալիքներ ունի արդեն իր`
հայոց պետության մեջ հաստատված քաղաքակրթական կենսակարգի` ներքաղա
քական, սոցիալական, տնտեսական, գիտա-մշակութային ու կրթական, բարոյական…,
մարդասիրության հենքից ու իդեայից բխող և հենց ադեկվատ արդարությամբ, իրա
վարարությամբ ու ամենայն պետական ու հասարակական գործառույթներով անհրա
ժեշտ ու նախընտրելի կերպով ու չափով իրեն հոգեկեցույց ու կենարար լինելու
խնդրում, ինչը սկզբունքորեն բնական է և նույնիսկ խթանիչ գործոն արդ` պետակա
նորեն կազմակերպվածություն ունեցող առավելությամբ հայ հասարակության
բարենշանակորեն ստեղծարար քաղաքակրթական կենսընթացի:
Այդպիսի՞ն է, արդյոք, մերօրյա հայոց պետականությունն իր ներքաղաքական,
սոցիալական, տնտեսական-արտադրական, ֆինանսա-բանկային, գիտա-մշակու
թային, կրթական… կառուցակարգով ու գործառույթներով, միով բանիվ` իր «ինչ» ու
«ինչպես» հոգևոր-քաղաքակրթական ու բարոյական կենսակարգով, որում նաև բա
րենշանակ ստեղծարարությամբ ներկատարելագործվող դինամիկայով, այդ ամենում
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իր դիտավորության ու ըստ այդմ` կերպարանումի ու կատարումի որպիսությամբ` առ
ներքին ու արտաքին բարեկարգություն մարդկային ինքնության, համակեցության ու
մշակույթի: Արդ` հարկ է նկատի ունենալ, որ ցեղասպանության եղելության «ան
ցյալի» հետ մեկտեղ` ժամանակակից հայոց կյանքում ևս մենք գործ ունենք ազգի
կենսագոյության վտանգվածության «ներկայի» հետ, որը հենց ցեղասպանու
թյան հետևանք
ներն են և այս իմաս
տով` նաև ցեղասպանության «ներկան»`
իրենց բազմաբովանդակությամբ հանդերձ, մարդկանց ներաշխարհում ու արտաքին
կենսակերպում, աշխարհի, որում և` հայոց ու այլոց կյանքի անցյալ ի եղելություննե
րի, ներկա իրողությունների, ապագայի հեռանկարի ու իր անել իքի ըմբռնումներում:
Որպես իր ազգային ինքնության, կենսագոյության ու մշակույթի պատմականորեն
վտանգվածության և իր կուլմինացիայում` ցեղասպանության հետևանք` պետակա
նորեն հաստատյալ կենսակարգի նկատմամբ հայ ժողովրդի առավել ակնկալ իքը և
ապա` արդեն նաև իր` հայոց պետության կենսակարգման գործընթացներից հիաս
թափությունը առաջացնում է կրկնակի ու հենց առավելագույն չափով անվստա
հություն իր քաղաքակրթական ինքնության ու կենսագոյության անվտանգության և
ըստ ամենայնի բարենշանակ կառուցակարգման հնարավորմանը, նպաստավոր
մանն ու ապահովմանը կոչված պետության «անել իքի» հանձնառության` որպես հիմ
նորոշ պարտք ու պարտավորություն ինքնահասկացման և ադեկվատ գործառույթ
ների կենագործման ներկա կացությանն ու հեռանկարին: Իսկ այդպիսի մեծաչափ
անվստահությունն ու հիասթափությունը, որպես պատճառ, կարող է բերել և հենց
բերում է, արդեն որպես հետևանք, նույնիսկ իր պետությունում սոցիալական կառու
ցակարգման խնդրակարգում ու գործընթացներում ակտիվ-ստեղծարար մասնակ
ցությանն ուղղված բարենշանակ շարժի ընդարմացման: Ներկայում, մերձավոր
ապագայում ու հեռանկարում իրենց ունակությունների ներկատարելագործվող ըն
թացքով հանդերձ` ստեղծարար աշխատանքի ու կենսագոյության հնարավորությու
նը սկզբունքորեն անբավարար կամ նվազագույն չափով ընձեռնված տեսնելով
արդեն նույնիսկ պետականության կարգավիճակով կանոնակարգման ու երաշ
խավորման կարելություն ունեցող հայ հասարակության համակեցությունում,
զանգվածային արտագաղթ է արձանագրվում Հայաստանում: Այդ նշանակում է, որ
ցեղասպանության ենթարկված և դրա հետևանքներն իր ինքնությունում ու ակնկա
լիքներում ունեցող ազգի ինքնության, կյանքի ու մշակույթի վտանգումը սկզբունքո
րեն բացառող և, ընդհակառակը, ոչ միայն անհրաժեշտ, այլև նախընտրել ի կարի
քային բազմաբովանդակ խնդրակարգում` հոգեկեցույցն ու կենարարը հնարավորե
լու, նպաստավորելու ու ապահովելու` հասարակության ու պետության նույնորեն բազ
մաբովանդակ «անել իքի» տեսական հասկացման ու հենց պրակտիկ կենագործ
ման պատրաստակամության հարցերում կա նաև թերություն ու թյուրություն: Կարել ի
է ամրագրել, որ «մարդասիրության» հոգևոր ու բարոյական իդեայով բացվող իմաս
տային տեսադաշտում հասկացվող ու կենագործվող «արդարության» ու «իրավարա
րության» սկզբունքով ու հայեցակարգով հայոց իսկորեն հոգևոր-քաղաքակրթա
կան համակեցության կառուցակարգման հոգացության բազմաբովանդակ
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խնդրակարգի ու «անել իքի» սկզբունքային ամբողջականության ու նաև մանրակեր
տության մեջ առնչվում ենք նաև էական թերհասկացման ու թյուրհասկացման:
6. Հայոց ինքնության ու կենսագոյության վտանգվածության այժմյան ներկա
յում, որպես նաև ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման խնդրի լուծմանն
ուղենպաստ միտք, ի՞նչ իդեա ու իմաստության խորհուրդ, հոգևոր ու կենսական փոր
ձառություն կարել ի է ուսանել հայ պատմագրությամբ մեզ ներկայակցության հղյալ`
հայոց կյանքի էական եղելումի պատմաքաղաքակրթական ձեռքբերումների
ավանդությունից: Հայոց նախնյաց կենսակարգում բացորոշ բանաձևմամբ ու ար
մատավորվածությամբ` բարեկարգության դիտավորություն ու կատարում հայտո
րոշող ինչպիսի՞ հիմնորոշ իդեաներ ու իմաստության խորհուրդներ կարել ի է որպես
ուղենիշ ու ճշտորոշում ուսանել հայոց պատմամշակութային ու հենց պատմաքա
ղաքակրթական ավանդությունից, որ և էականորեն նշանակալ ի են եղել ու նաև
սկզբունքորեն առինքնող հոգևորությամբ են ներկայանում ընդհանրապես` այլոց ու
կոնկրետորեն` հայոց պետականությունում բնիկ ու եկվոր ազգերի սոցիալական
համակեցության հոգևոր-քաղաքակրթական ու բարոյական ընդհանուր կենսա
կարգման, որում և` սոցիալական կառուցակարգման համար:
Այս առնչությամբ նկատենք, որ Մովսես Խորենացու պատմագրությամբ ամենայն
ընթերցասիրաց և ուսումնասիրաց հղյալ հայոց քաղաքակրթական կյանքի էականո
րեն նշանակալ ի եղելումի իմաստապատումը հնարավորություն է ընձեռում հասկա
նալ ու մեկնորոշել հայոց պետականությունում ազգի, ժողովրդի քաղաքակրթական
համակեցության ընդհանուր կենսակարգի, որում և` սոցիալական կառուցա
կարգի, բարեկարգման էական փորձառություն ու հայեցակարգ: Նրա «Պատ
մութիւն Հայոց» աշխատությունում կարել ի է նկատել հայոց ինքնության ու կենսա
գոյության համար հոգեկեցույց ու կենարար «զօրութիւն» հայտնացուցող ու
պատճառիմաց իմաստապատումով «ընթերցասէր» ու իմաստության «ուսումնա
սէր» ամենքին հղված ու կրթունակ պատմվող բովանդակություն ու պատմու
մի կերպ` իրենց ներհյուսյալ երկմիասնությամբ: Նրա երկն ու կոնկրետ իմաստա
պատումները և դրանցում նաև Պատմահոր դրվատական գնահատականները հայտ
նացույց են անում, թե մարդկային գործերի «ինչ» ու «ինչպես» կատարումն է էացնող
(այսու և` էական) ու հարացույցային «զորությամբ» ու իմաստուն «պատճառանշա
նակությամբ» իրագործվել հայոց բովանդակ կենսագոյության` ինքնության,
կենսակարգի ու մշակույթի նկատմամբ: Մարդկային ու կոնկրետորեն` հայոց կյան
քի ու մշակույթի գործերի «ինչ» ու «ինչպես» կատարումը իրենց այդ նշանակալ իու
թյամբ ընդգրկվել ու հյուսվել է ի պատմություն և որպես այդպիսին` անդ մեկնողաբար
ակնարկվել կամ բացորոշվել իրենցում կերպարանյալ ու բովանդակյալ իմաստու
թյան և ամենայն առաքինության ու բարեկարգության խորհուրդներով:
Էական է ամրագրել, որ հայոց ինքնության, կենսագոյության ու մշակույթի նախ
ընտրել ի կացության ու հեռանկարի համար էական էր ոչ միայն Խորենացու երկում
էմպիրիկ պատմությամբ ներկայացվող հայոց կյանքի եղելություններում կեր
պարանյալ ու բովանդակյալ պիտանին, այլև ինքնին այդկերպ ամբողջական
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պատմագրությունը` «Պատմութիւն Հայոց» երկի ստեղծումը: Մովսես Խորե
նացու կողմից հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի եղելումը, ի սկզբանե մինչ իր
ժամանակակից ներկան, ամփոփ պատմագրությամբ, որում և` իմաստասիրող պատ
մաբանությամբ, ներկայացնող պատմական երկի ստեղծումը կարել ի է նկատել որ
պես հայոց կյանքում էականորեն նշանակալ ի իրադարձություն: Պատմահայրն, ըստ
էության, իր այդ աշխատությամբ կատարումի է բերում Մար Աբաս Կատինայի կողմից
գրառյալ` հայոց պատմության նախասկիզբ հանդիսացող ավանդությունը (предание):
Հայոց պատմության նախնական այս ավանդությունն իր երկում կատարումի բերող
հոգևոր ժառանգությամբ նա իր ժամանակակիցների ու նաև հետագա սերունդների
«ուշ»-ին և «ունկ»-ին, հասկացման ու գործելու հանճարին` ի ընթացս ժամանակի նո
րոգ ու վերստին կատարումի ու մշտական եղելումի է կոչում արդեն ոչ միայն
այ
լազգ, այլև հենց հայոց պատմության իրադարձությունն ու իմաստ-իմաս
տությունը: Մինչ իր աշխատության ստեղծումը հայոց մշակութային կյանքում արդեն
սկզբնավորյալ ու կերպացյալ պատմողականությունը` իր յուրով ի դրսևորումներով
(Ագաթանգեղոս, Եղ իշե, Կորյուն) ի մի բերող այս երկի հոգևոր սերմնացանությունը
հետագա դարերում ունեցել է իր առատ պտղաբերությունը: Հայոց կյանքում պատ
մագրությունն ունեցել է շարունակականություն և իր արտահայտությունների բազմա
զանություն: Եվ ինչպես արդեն մենագրության առաջին գլխում ասվել է, հայոց տեքս
տային մշակույթին առավելապես բնորոշ է պատմային առանձնահատկություն:
Նրա «Պատմութիւն Հայոց» երկը, ըստ իր դիտավորության ու կատարումի, կա
րել ի է ստույգ բնորոշել որպես հայոց հոգևոր պատմություն: Մովսես Խորենացին
իմաստուն ու քաջ, շնորհալ ի ու առաքինի դրականն է ցուցանում մարդկային բանա
կան հոգու սիրուն, հոժարությանը, ընտրությանը, հասկացմանն ու գործի նախա
ձեռնությանը երկուստեք` և՛ խոտել ին որպես այդպիսին բացահայտելով ու մերժելով,
և՛ անհրաժեշտն ու նախընտրել ին որպես այդպիսին բացահայտելով ու հաստատելով:
Իր պատմության ու պատմումի մեջ սուրբ հայրը մի և նույն այս դիտավորությունն է
կատարումի բերում երկկողմանիորեն, մի կողմից` հոգու արարված բնությանն օտարն
ու հակադիրը, այսինքն` անիմաստն ու անբարին, շնորհից ունայն ինքնակամը, մոլ ին
ու արատավորը որպես այդպիսին ու բացասական բացահայտելով և նշավակելով,
մյուս կողմից` հաճել ի ու խնդության արժանի դիտելով` ուղղակիորեն ու առավելա
պես պատմել հոգուն հարազատն ու կենարարը, այսինքն` ազգի և մարդկային
ինքնության հոգևոր` աստվածասեր ու մարդասեր, իսկորեն քրիստոնյա կեցո
ղության համար նախնյաց գործերից ամենայն պիտանին ու նախընտրելին:
Այս սկզբունքով Պատմահայրն իր «Պատմութիւն Հայոց» երկում պատմում է ոչ միայն
առաքյալների քարոզությամբ և առաքելաշնորհ Ս. Գրիգոր Լուսավորչի նորոգու
թյամբ Հայաստանում քրիստոնեության հաստատումից հետո, այլև` հեթանոսության
շրջանում, մինչև աստվածային շնորհի` Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան ու հայտնության
և փրկչական տնօրինության ժամանակը աստվածային նախախնամությամբ կատար
ված իմաստության և քաջության ու ամենայն առաքինության գործերը: Նրա երկում
իմաստների բացահայտմամբ և ի գիր հյուսմամբ` ներկայացված են հայոց կյանքում
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ևս կերպացյալ ամենայն բարյաց ու առաքինությունների, որոնցում և` իմաստու
թյան ու քաջության գործերով իսկ` հոգևոր վերելքի ու բարեկարգ կենսակեր
պի հաջողություն, ինչպես նաև անբարի` անիմաստուն ու անարի գործերով
իսկ` հոգևոր անկումի ու անբարեկարգ կենսակերպի ողբերգականություն:
Մարդկային կյանքի բարենշանակ իրադարձություններում ու գործերում հնարա
վոր ամենայն իմաստ ու իմաստություն, կյանքի հարահոս ժամանակային գոյության
մեջ որպես իրադարձություն կերպացյալ իր գոյավորությամբ և անցող իկ ժամանա
կային հոսքի տարերքին հանձնվածությամբ, ենթակա է մարդկանց երկրային կյան
քում անհիշության մատնվելու վտանգի: Պատմահայրն ամենայն իմաստության ու
բարեկարգության գործերում կերպացյալ` «յամենայն որ ինչ մարդկութեան` պիտա
նի»582 ու սքանչել ի առաքինության ու բարյաց իմաստներն ի գիր հյուսելով, «ընթեր
ցասէր» և «ուսումնասէր» ընդհանրապես` մարդկային ու կոնկրետորեն` հայոց
ինքնությանն ընձեռում է իր շնորհների ու առաքինությունների նկատմամբ
անհոգության և որպես հետևանք` նաև մոռացության վտանգից զերծանող
հնարավորություն և նպաստավոր աջակցություն: Իրադարձություններում ու
գործերում կերպացյալ իմաստությունն ու քաջությունը, ամենայն առաքինին, մարդ
կությանը սքանչել ին ու նաև պիտանին հասկանալով ու մեկնողաբար պատ(ու)մա
կերպմամբ` զուտ իմաստի կերպավորության վերածելով, նա այդ իրա
դար
ձու
թյունների ու գործերի որպես այդպիսին եղելության զորությանն ու կարգին հա
մապատասխան պատումակերպ իմաստի հիշատակությունն ու հենց ներկա
յության հնարավորությունն է ի գրի պահյալ թողնում` հղում ու ավանդում ընթեր
ցող ու հասկացման ձգտող յուրաքանչ յուրի` իր ժամանակակիցների ու նաև հետագա
սերունդների ներկային:
7. Խորենացու պատմագիտական, որին ներհյուսությամբ և` պատմափիլ իսոփա
յական ուսմունքում մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի համար էական`
հոգեկեցույց ու կենարար իդեաների ու հենց իմաստության խորհուրդների ներկա
պակցված ու փոխլրացչական միասնությամբ ներկա ու հայտորոշել ի է «հայոց հա
մակեցության կենսակարգման, որում և` սոցիալական կառուցակարգման
քաղաքակրթական հայեցակարգ»: Իր այդորակ առանձնահատկությամբ, հիրա
վի, զարմանալ ի մի հայեցակարգ է քննողաբար խորհրդածությամբ հասկացվում ու
մեկնորոշվում Խորենացու` Վաղարշակ Ա Իմաստուն Պարթև Արշակունի թագավորի
կողմից հայոց համակեցության կենսակարգի բարեկարգման583, որում և` կեր
582

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 73:

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. Շահինյան,
Լ. Միրիջանյան և այլոք: Իսկ հայոց կյանքի բազմաբովանդակ խնդիրների առնչությամբ նրա բարե
կարգման գործունեության վերաբերյալ դիտարկումներ տե՛ս նաև Степанян А. А., Развитие историчес
кой мысли в древней Армении, изд. АН Армении, Ер., 1991, էջ 152-153, 155-156, 174, 184-185, 186:
583
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պարանյալ ու բովանդակյալ իմաստության խորհուրդներն իմացահայտող, իմաս
տապատումի մեջ: Պատմահայրն իր երկում ներհյուսյալ այս իմաստապատումի բուն
ասել իքում իմացահայտում է աստվածային նախախնամության խորհուրդ, երբ
Պարսկաստանում և ապա` Հայաստանում Պարթև Արշակունիների գահակալության
հիմնադրության դրվագներն ի պատում հյուսելու նախապատրաստման առնչու
թյամբ` Աբրահամի ու Քետուրայի սերունդներից է բացահայտում Պարթևաց տոհմի
ծագումնաբանությունը` «որ էր ի զավակէ Աբրահամու, ի Քետուրական ծննդոց, առ
ի հաստատել բանին Տեառն առ Աբրահամ, թէ «թագաւորք ազգաց ի քէն ելցեն»584 և
«յետ մեռանելոյն Սառայի` առեալ Աբրահամու կին զՔետուրայ. Յորմէ ծնան Եմրան
և եղբայրք նորա, զորս Աբրահամ ի կենդանութեանն իւրում մեկնեաց յԻսահակայ,
արձակելով յերկիրն արևել ից: Յորոց սերեալ ազգ Պարթևաց…»585: Այս առնչությամբ
նշենք նաև, որ դարեր անց իրենց թագավորական գահակալությամբ կենտրոնացյալ
հայոց միասնական (միա)պետականություն ստեղծած մյուս տոհմը` Բագրատունինե
րը, ըստ Մովսես Խորենացու, լինելով ծագումով հրեա586` նույնպես սերում են Աբրա
համից` ի կատարումն Աստծո նույն խոսքին առ Աբրահամ, ընդ որում, աստվածային
օրհնությանն անմիջականորեն ունկնդիր նրա կնոջից` Սառայից ծնյալ սերունդից:
Մինչ Պատմահոր իմաստապատումից ընդհանրապես` մարդկային ու կոնկրե
տորեն` հայոց ինքնության, կենսակարգի ու մշակույթի իմաստացման ներունակ այդ
հայեցակարգի մեկնորոշումը, որպես դրանում կերպարանյալ ու բովանդակյալ բուն
«ասել իքի» «նախընտրել ի ընթերցող ի»587 կամ ունկնդրի նախապատրաստություն և
ուրեմն` հասկացման համար անհրաժեշտ ու նախընտրելի բացությունը և հասու
ու ընկալ դառնալը հնարավորող ու նպաստավորող կանխասացություն, հարկ է
նկատի ունենալ մարդկային ամենայն կենսագործունեության` մտքի, խոսքի ու
գործի բուն իդեան մտահայեցող դիտավորությունը, կերպարանումն ու կատա
րումը առ իմաստություն ուղղորդող մի սկզբունք: Ո՞րն է այդ սկզբունքը: Վաղար
շակ Ա Իմաստուն թագավորը ամենայն իրողությունների իր տեսական հասկացման
ու կենսա-գործնականի և ՛ կերպում, և՛ բովանդակությունում մշտապես իրագործում
էր զարմանալի մի սկզբունք ու հենց իմաստության խորհուրդ, որ և Պ. Ռիկյորի փի
լիսոփայական հերմենևտիկայի տեսությունում ներկայանում է որպես ինքնահրա
ժարում իր թյուր ու նաև ամենայնը իրենով թյուրել հնարավորող Ես-ից 588 , ին
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):
584
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Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 203:
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 104-105:

Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հերմենևտիկական իրադրությունը և «պատմության ընթերցողը» Մովսես
Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում – Գիտական հոդվածների ժողովա
ծու, Գիտա
կրթական Միջազգային Կենտրոն ՀՀ ԳԱԱ, «Զանգակ», Եր., 2014, էջ 232-243:
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Տե՛ս Ricoeur P., Appropriation – Ricoeur P., Hermeneutics and the Human Sciences, Cambridge
University Press, Cambridge. London. New York, 1982, էջ 183, 191-193. տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ.,
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չը, ըստ Հ.-Գ. Գադամերի, հասկացման, իսկ Վաղարշակ թագավորի դեպքում` նաև
գործման «իրադրությունում» ու հենց «գործընթացում» ներկայանում է որպես ան
հրաժեշտ պիտոյականությամբ կասեցում ոչ-ճշմարիտ կամ ոչ-օրինական այն
կանխադատությունների, որոնք և կարող են իրենցով թյուրակերպել հասկա
ցումն589 ու գործողությունը: Արդյունքում Վաղարշակ թագավորին կարելություն էր
ընձեռնվում հասկացման ու գործողության ամենայնի` իրերի պատմական ու ներկա
կացության, խնդիրների ու նպատակային «անելիքի» նկատմամբ իր բացությունը
և հասու ու ընկալ դառնալ ը իր ինքնությունում (ներքինում) ու կենագործականում (ար
տաքինում) ներկազմակերպել և ապա` ստուգությամբ բովանդակել իրենց իսկությու
նը հայտող իմաստով ու իմաստության խորհրդով: Արդ` կարել ի է որպես մտքի
ունիվերսալ բանաձև ամրագրել, որ Ճշմարիտ հասկացումը, մեկնությունն ու կե
սակերպն առ Իմաստություն երբևէ չեն կայանում և սկզբունքորեն չեն կարող
կայանալ որպես մի ակցիդենցիա կյանքի եղելությունների բազմատեսակ հնա
րավորությունների շարքում, այլ` հենց «թյուր Ես»-ից ինքնահրաժարման կա
ռուցվածքի միակ հնարավորությամբ` անհրաժեշտ ու նաև նախընտրելի պիտո
յականությամբ:
Վաղարշակ Ա թագավորն իր ինքնությունում «թյուր Ես»-ից, այսինքն` հասկաց
ման ու գործման ենթակա «խնդրո նյութն ու բանը» ներգործաբար թյուրել հնարա
վորող ըմբռնումներից ու պատկերացումներից հրաժարվելով, ձեռք էր բերում իմաս
տությամբ կատարելագործվող մի նոր ինքնություն, և իր կենսագործունեության ար
դյունքում նկատել ի է «իրերի կացությանը»` հայոց բազմաբովանդակ կենաց
քաղաքակրթական կարիքին ու որպես այդպիսին` «գոյութենական ճշմարտու
թյանը» առավել ադեկվատ ու առ կատարելություն բարենշանակ իր «անելի
քի» ու որպես այդպիսին` «նպատակաբանական ճշմարտության» հոժարակամ
ու ոչ ստիպյալ ընտրություն ու կենագործում: Խորենացու երկում պատմյալ նրա
գործունեության իմաստապատումի մեկնորոշմամբ` իմացահայտ և ուսանել ի է քա
ղաքական ու հենց հոգևոր-քաղաքակրթական բարեկարգման իմաստության
խորհուրդներ, որոնց համար և հիմնորոշ սկզբունք` մարդկային ու կոնկրետորեն
հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի պատմական ու ներկա կացության
«գոյութենական ճշմարտության» ու նաև այդ առնչությամբ` ներքին ու արտա
քին կյանքի բարեկարգության նպատակամետ «անելիքի» «նպատակաբանա
կան ճշմարտության» փոխլրացչական ու երկմիասնական լրումի ընթացք ու
կատարում: Ինքնահրաժարման հիմնորոշ կառուցվածքով ու հասկացմամբ նորով ի
Մեկնաբանության որպես «յուրացում» նորովի ըմբռնումը Պ. Ռիկյորի հերմենևտիկայում – 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. Ռիկյորի
հերմենևտիկայի հայեցակարգը` տեքստի հասկացումից դեպի ինքնահասկացում – Արդիականու
թյան մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ, միջազգային
գիտաժողով, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 22-23:
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:
589
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ինքնության ձեռքբերումով, որում և` «իրերի կացության» ու «անել իքի» նորով ի ընկա
լումով, հասկացմամբ ու կենագործմամբ, նա իրագործում է իմաստուն ու բարենշա
նակ կարգավորության հոգածություն հայոց կյանքում, որ և հնարավորում, ի սրտե ու
ի մտաց նախընտրել իորեն սիրել ի ու արդար է ցուցանում, ըստ էության, «գոյութենա
կան ճշմարտության» ու բարենշանակ` ադեկվատ ու ներկատարելագործող «նպա
տակաբանական ճշմարտության» միահյուսությամբ և ուրեմն` մեկ-միասնական
ճշմարտության արդարությամբ իրեն անվանակոչել «Վաղարշակ Իմաստուն»:
Իսկ ինչպե՞ս էր Վաղարշակ Իմաստունը իրագործել իր ինքնահրաժարումը, այսինքն`
հրաժարումը իր ինքնության ու կենսագործունեության առ իմաստություն ներկատա
րելագործվող կատարումը խափանելու գործունակ «կեղծ ու թյուր Ես»-ից և արդյուն
քում ստեղծել «մարդասիրության» իդեայով կերպավորյալ «արդարության»
սկզբունքով հայոց համակեցության հոգևոր-քաղաքակրթական ու բարոյա
կան կենսակարգ, որում և սոցիալական կառուցակարգ, հոգեկեցույց ու կենա
րար` մարդկային ու կոնկրետորեն հայոց ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի` առ
բարեկարգություն ընթացքի կատարումին:
8. Աստ` Խորենացու (իմաստա)պատումի մեկնորոշման բուն մեկնարկին նախա
դրելով` հարկ է նաև նշել, որ ոչ միայն աստվածաշնչյան պատումների, այլև ազգերի
ու ողջ մարդկության կենսընթացում էական և հենց հոգևոր-քաղաքակրթական ու բա
րոյական նշանակալ իություն հայտող իրադարձությունների մարդկային գործերի ու
կենսակարգության իսկությունն ու խորհուրդն իրենցում կերպացյալ ու բովանդակյալ
պատմություններում ևս իմանալ ի է իմաստային շերտերի բաղադրակազմ և այդ
կերպ` բազմաբովանդակություն ու մեկ-միասնական իմաստ: Միջին դարերի քրիս
տոնյա պատմիչների երկերում ազգերի ու ողջ մարդկության կյանքի էական եղելումի
իսկությունը պատումակերպյալ իմաստում հայտորոշելով, մարդկային կյանքի, որում
նաև եկեղեցական կյանքի իրողությունների, իսկության բազմաբովանդակությունն ի
հայտ է դառնում իմաստային շերտերի բաղադրակազմով և հենց մեկ-միասնա
կանությամբ: Պատմություններում և կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու «Պատմու
թիւն Հայոց» երկում «պատումների» և «պատումակից կամ ներպատումային խորհր
դածությունների ու գնահատականների» միահյուսությամբ և արդեն իսկ պատմիչի
կողմից մեկնորոշյալ իմաստի բազմաբովանդակությամբ ու մեկ-միասնականությամբ`
ներկայացվում են մարդկային կյանքի դրվագների եղելության որպիսության բազմա
բովանդակ իսկությունը`
ա) հանգամանքներն ու բուն կարգը,
բ) ներգործուն զորությունը` մարդկային մտքին, հոգուն ու կյանքին իր ազդե
ցիկությամբ, որ և կնշանակի` մարդկային մտքին ազդեցիկությամբ` այս աշխարհում
կենսականը (ընդհանուր կենսակարգն ու կոնկրետորեն ընտրյալ ու անձնա
ցյալ կենսակերպը) և բուն հոգևորն ու փրկաբանականը խորհելու երկուստեք
ուղղություններով:
Ե՛վ պատմիչի, և՛ ընթերցող ի պարագայում` մարդկային կյանքի եղելության բուն
իսկությունը հայտող իմաստի, որում և` իմաստության խորհուրդի բացորոշման դի
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տավորությամբ ու կատարումով և, անշուշտ, ոչ սոսկ նույնականությամբ մեկնորոշյալ
մեկ-միասնական իմաստի բաղադրակազմում ուղղաբանորեն մտահայտ են ինչպես
ամենայն «դիպմանց», «իրաց և գործոց» լինելությունն իրենց հանգամանքնե
րով հանդերձ, այնպես էլ մարդկային ինքնությանն ու կյանքին բարոյա-խրատա
կան (էթիոլոգիական) ու կրթական որոշաչափ նշանակություններ, իսկ առավելապես
այլաբանորեն ու հենց խորհրդաբանորեն մտահայտ են բուն հոգևոր ու փրկա
բանական նշանակություններ, որոնք ևս իրենցում ներհայտում են հոգեկրթական ու
կենսակրթական և այդկերպ` բարոյա-խրատական նշանակություններ:
Ինչպես և առաջին գլխում ակնարկվեց, ուղղաբանությամբ և այլաբանությամբ
մտահայտելու իրենց հնարավորություններում «գեղարվեստականը» և «գիտապատ
մականը»` որոշ պատմիչների ու կոնկրետորեն Մովսես Խորենացու պարագայում
բուն գիտականի հետ մեկտեղ` «պատմումի» գեղարվեստորեն կերպավորությամբ
հանդերձ, ունեն տարբերություն ու ընդհանրություն: Արդարև, կարել ի է ասել, որ գե
ղարվեստական գրականությունը և գեղարվեստի ողջ մշակույթը աշխարհի ու
հենց մարդկային կյանքի այլաբանություն է: Իսկ գիտությունը` համաշխարհի և
կոնկրետորեն մաթեմատիկայում` ըստ գոյի գոյության կարգի` նաև մտոք հնարավո
րի և պատմությունը` կյանքի եղելությունների իսկությունը հայտորոշող իր դիտավո
րությամբ ու կատարումով, արդյո՞ք, նույնորեն այլաբանություն է, թե՞ գուցե նաև ուղ
ղաբանություն:
Գիտությունը սկզբունքորեն անհրաժեշտ պիտոյականությամբ գոյություն ունի
որպես իմաստ ու իմաստություն իրենում բովանդակող և ըստ այդմ` կերպարանվող
միտք, իսկ արվեստը նույնորեն` որպես իմաստ ու հենց հոգևորություն իրենում բո
վանդակող և ըստ այդմ` կերպարանվող նյութեղենություն: Վ. Դիլթայի հերմենև
տիկայի հայեցակարգից ուսանելով, կարող ենք ասել, որ մշակույթը ոգեղենացնում է
կյանքը` զերծանելով այն իր ֆիզ իկականությունից ու ներկայանալով որպես իմաստ
ու հենց կյանքի հոգևորություն590 և այդկերպ ևս վերընդգրկվելով ամենայնն իրենում
ներառող` ամբողջացող ու միասնացող կյանքում591: Գի
տու
թյունն ու ողջ մշա
կույ
թը բաղկացնող` համայն աշխարհի ու կյանքի իսկություն հայտորոշող իմաստներով
ու իմաստության խորհուրդներով նշվում են ոչ միայն այդ նույն աշխարհի ու կյանքի
իրողություններում ներկա և դրանք որպես այդպիսին կերպացնող հենց իրենց, այ
սինքն` նույն այդ իմաստներն ու իմաստության խորհուրդները, այլև աննյութեղեն այդ
իմաստներով կերպացյալ նյութեղենի առանձնահատկությունները, որով և բացահայ
տում համաշխարհի` իմաստա-նյութեղեն ու կյանքի` հոգե-նյութեղեն երկմիասնական
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 կայացող 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:
590

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:
591
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որպիսությունը: Քանզ ի ոչ թե աշխարհն ու կյանքն է ստեղծում իմաստություն,
այլ` հենց ինքը` Իմաստությունն է ստեղծում աշխարհն ու կյանքը իրենց ներ
հատուկ կարգավորությամբ, և իմաստության խորհուրդներն են բաղկաց
նում ամենայն իրաց զորությունն ու կարգավորությունը: Ըստ քրիստոնեական
վարդապետության, համաշխարհի իրաց զորությունն ու կարգը արարյալ ու սահմա
նյալ է իմաստությամբ և մարդկային կյանքի իրողությունների զորությունն ու կարգը
նույնպես կենագործվում է` թեև ոչ ամենևին կատարյալ իմաստությամբ և, այնուա
մենայնիվ, իմաստի` իրենում ներկա իմաստության խորհուրդի առավել ու հենց բա
րենշանակ, կամ` նվազ ու թյուրյալ, որով և` չարանշանակ որպիսությամբ: Եվ կարե
լի է ամրագրել, որ գիտությունն ու կոնկրետորեն նաև պատմությունը` աշխարհի ու
կյանքի նյութեղեն թանձրականությունը չունեցող մտքի բնությամբ և ուրեմն` լիով ին
չնույնանալով դրանց բնությանը և, այնուամենայնիվ, ուղղաբանությամբ և-կամ այլա
բանությամբ նշելով, արտահայտելով և հենց մեկնորոշելով ամենայն գոյի գոյության
իսկությունը հայտող իմաստ ու իմաստության խորհուրդ, արդ` իր աննյութական բնու
թյամբ` միմիայն իմաստի ու իմաստության խորհրդաբանությամբ է առնչ
վում
համաշխարհի «ամենայն իրաց ու գործոց» գոյությանը` զորությանն ու կարգին: Ահա
վասիկ, ամենայն գիտությունն ու նաև արվեստը և, ընդհանրապես, ողջ մշա
կույթը ներկայանում է որպես համաշխարհի ու մարդկային կյանքի խորհրդա
բանություն: Ի դեպ, հարկ է նշել, որ աստ ասելով` «ողջ մշակույթը», անշուշտ, գի
տության հետ մեկտեղ նկատի է առնվում նաև ողջ «գեղարվեստը», որի առնչությամբ
բացորոշված վերոբերյալ մտքի բանաձևը ևս` այսկերպ առավել ճշգրիտ վերաձևա
կերպմամբ կընդունի հետևյալ տեսքը. գեղարվեստական գրականությունը և գե
ղարվեստի ողջ մշակույթը համաշխարհի ու մարդկային կյանքի այլաբանու
թյուն և հենց խորհրդաբանություն է:
Գիտության ու արվեստի և ողջ մշակույթի ունիվերսումը նկատի ունեցող վերոգրյալ
մտքի բանաձևը հնարավորություն է ընձեռում հասու լինել, մեկնորոշել ու վերաիմաս
տավորել «այս աշխարհ, այս կյանք – իմաստություն» փոխառնչությունում հերմենև
տիկական իրադրությունը և «իմաստության հերմենևտիկայի» կատարումի և ուրեմն`
իսկություն հայտող իմաստի, որում և` իմաստության հասկացման ու մեկնության
տեսության ու պրակտիկայի խնդրակարգը: Գիտությունն ու գիտապատմությու
նը իմաստի ու իմաստության խորհրդաբանությամբ ու ուրեմն` խորհրդաբա
նորեն առնչվում է համաշխարհի գոյության իսկությանը` զորությանն ու կար
գին, այն իմաստակերպելով և ուրեմն` հենց իմաստի գոյության կարգում այն
մեկնողաբար հայտորոշելով: Իսկ այդ ինչպե՞ս է հնարավոր իմաստի վերածել
համաշխարհը և, ըստ էության, դրանում բովանդակյալ` նյութեղենը ներկերպավորո
ղը: Այդ հնարավոր է դառնում միմիայն այն պատճառով, որ իրաց զորությունն ու
կարգը, որ և իրենց երկմիասնությամբ բացահայտվում են որպես գոյի գոյության
երկբաղադրյալ իսկությունը հայտող իմաստ, իրենց բնությամբ նույնպես հոգևոր
են: Ինչպես և վերը բացորոշ ամրագրվեց, ամենայն գիտությունն ու կոնկրետորեն`
նաև պատմությունը մտքի` աշխարհի ու կյանքի բնությանն աննույն իր բնությամբ և
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ուրեմն` հենց խորհրդաբանությամբ` բացահայտում է աստվածային ու մարդկային
իրողությունների զորությունն ու կարգը և, ըստ քրիստոնեության ուսմունքի, մեկ
նողաբար հայտորոշում ամենայն գոյի որպես այդպիսին գոյության իսկությու
նը հիմնող իմաստությունը, ըստ մարդկային կարողության: Կարել ի է ամրա
գրել, որ այս աշխարհն ու այս կյանքն ինքնին` բուն հոգևորի այլաբանություն
և հենց խորհրդաբանություն է: Մանրամասնելով` կարող ենք ասել, որ այս աշ
խարհն ու այս կյանքն ինքնին` բուն հոգևորի և նրան առինքնող իմաստու
թյան ուղեկոչող ու կատարելագործող հնարավորության ընձեռնության այլա
բանություն և հենց խորհրդաբանություն է: Ինչպես աստվածաշնչյան պատում
ները, այնպես և պատմությունները` հենց միջին դարերի պատմիչների պատմություն
ներն ու կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու երկը իրենցում ներհայտում են բառացի,
էթիոլոգիական, այլաբանական ու անագոգիական իմաստների բաղադրյալ միաս
նությամբ ներկայացող բազմաբովանդակ ու մեկ-միասնական իմաստի պոտենցիա
և ըստ այդմ` սկզբունքորեն հնարավորում, անհրաժեշտ ու նախընտրել ի պիտոյակա
նությամբ ուղեկոչում իմաստային այդ շերտերի` ներկարգավորությամբ միասնացյալ
բովանդակ իմաստի և բուն իմաստության խորհուրդի հասկացման ու մեկնորոշման:
Ուսանելով Ֆր. Շլայերմախերի հերմենևտիկայի հայեցակարգից` հասկացման
ու մեկնաբանության հարաբերակցությունն ու միասնությունը ներկայանում
է համապատասխանաբար որպես ներքին ձևի ու արտաքին ձևի երկմիասնու
թյուն: Ընդ որում, ըստ Հ.-Գ. Գադամերի, հասկացման ու մեկնաբանության փոխհա
րաբերակցությունը չի ներկայանում որպես նախնականորեն հասկացում և ապա`
այդ հասկացյալ ի մեկնաբանություն, այլ` այդ միասնությունն այնպիսին է, որ հաս
կացումն իր բուն կատարումին է հասունանում և հասանում հենց մեկնաբա
նության մեջ592: Իրոք, երբ կարդում ենք տեքստը, դեռ մինչ մեր հասկացածն այլոց
մեկնաբանել ը, արդեն իսկ մեր հասկացման մեջ ու հենց հասկացման համար ան
հրաժեշտորեն գտնվում ենք ասվածի` մեզանում իսկ մեկնության, մեր ներաշխարհում
մեկնելու մի ընթացքի մեջ, այդկերպ` հայտորոշելով, որ ինքը` մեկնությունը ներկա
յանում է որպես իսկությունն իմացահայտող մտքի և՛ ներքին, և՛ արտաքին (բանավոր
կամ գրավոր) ձև: Այս հարցին առնչվող Շլայերմախերի ու Գադամերի գաղափարների
փոխլրացչականությամբ և առավել բացորոշությամբ` կարել ի է ամրագրել, որ հաս
կացումը սկսվում ու իր կատարումին է հասանում մեկնաբանությունում:
Տեքստում «ասվածի» հասկացումը` «ասվածին» իսկությամբ հասու դառնալն իրա
գործող այս նախնական մեկնությունն արդեն իսկ իրագործվում է բանասիրական, որում
և` քերականական ու լեկսիկական…, քննությամբ և այս առումով արդեն իսկ գործ ենք
ունենում քերականական և-կամ բանասիրական մեկնության հետ: Տեքստը դեռ միայն
կարդալու համար արդեն իսկ անհրաժեշտ է տեքստի բուն և գուցե օտար լեզվ ի, աստ
կոնրետորեն` սեփական ու մայրենի հայերենի` գրաբարի ու աշխարհաբարի բավակա
Տե՛ս Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 169170, 174, տե՛ս նաև էջ 140-143:
592
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նաչափ իմացություն: Հիրավ ի, տեքստը ճշմարտությամբ ընթերցելու, միտքը ճշմար
տորեն թարգմանելու, որում և` հասկանալու և հենց ճշմարտությամբ ընթերցյալ
մտոք (մտքում և-կամ մտքով) ասվածը խորհրդածելու համար արդեն իսկ հարկա
վոր է լեզվ ի ու աստ` գրաբարի քերականություն ու լեկսիկա իմանալ, և ուրեմն` ուղղակի
մեկնության, ասել է թե` քերականական, լեկսիկական…, միով բանիվ` բանասիրական
մեկնության ինչ-որ մի չափ արդեն իսկ ներկա է տեքստը կարդալու ընթացքում:
Ընթերցող ի հասկացումն իրագործվում է` ինքն իրենում և հենց իրեն ուղղված
նախնական այդ մեկնությամբ «ասվածը» և այդ «ասվածում» այս կամ այն իմաստի
հնարավորության կամ անհնարինության, հաստատման կամ ժխտման մեջ բացա
հայտվող իմաստությունն իրեն մատչել ի ու ընկալ դարձնելով: Տեքստում և-կամ տեքս
տով ասվածն դեռ միայն ճշմարտացիորեն ընթերցելու և ուղղաբանող կամ այլաբա
նող իմաստը ճշմարտորեն որոնելու, հասկանալու-գտանելու համար, այսպիսով, ար
դեն իսկ հարկավոր է տեքստի լեզուն ու աստ` գրաբարն իմացյալ` մտածել լեզվի ու
կոնկրետորեն` գրաբարի բառակապակցումի, նախադասական, տեքստային
հատվածի, ենթավերնագրի, գլխի, երկի կապակցումի ներսում և ուղղու
թյամբ, այսպիսով, ուսյալ ու գիտեցյալ լեզուն այնչափ, որչափ անհրաժեշտություն,
պարտավորություն ու նախընտրել իություն է սահմանում հենց` իմաստն այդ կա
պակցումների սահմաններում ավարտուն լրումի բերող չափը:
9. Ի՞նչ է ուղղակիորեն ասվում մեկնաբանության ենթակա մեր տեքստում: Կար
դում ենք տեքստը.
«Արշակ Մեծը, արքա Պարսիկների և Պարթևների, որ և` ազգությամբ իսկ Պարթև,
ապստամբելով… ընդդեմ Մակեդոնացիների և թագավորելով ամենայն արևելքի ու
Ասորեստանցիների վրա, և սպանելով Նինվեի Անտիոքոս թագավորին ու հնազանդեց
նելով ամենայն տիեզերքն իր ձեռքի տակ, ... թագավորեցնում է իր եղբորը` Վաղարշա
կին, Հայոց աշխարհի վրա, պատեհ համարելով այդկերպ հաստատուն մնալու իր թա
գավորությունը»593: Վաղարշակ Առաջին Պարթև Արշակունի թագավորի գահակալու
թյան շրջանում «բարեգործութեանց» 594 կամ բարեկարգության կերպացյալ ու բո
վանդակյալ իմաստն ու իմաստությունն ի գիր հյուսելիս, Պատմահայրը գրում է. «Այս
դրուագ մեծ և հաւաստի պատմութեամբ լի, և արժանի բանից ողորկագունից և յոլով ից:
Քանզ ի բազում ինչ աստ կարգաց և յօրինուածոց տանց, ազգաց, քաղաքաց, շինից,
դաստակերտաց, և համայն ասել` օրէն թագաւորութեան, և որ ինչ շուրջ զթագաւորու
թեամբն – զօրաց, զօրապետաց, կողմանց կողմնակալաց, և որ նման այսոցիկ»595:
Արդարև, հերմենևտիկական խորհրդածություններում` տեքստերում և-կամ տեքս
տերով ասվող ի գործնական գիտամեկնության դիտավորությամբ իմաստության հաս
կացման ձգտող յուրաքանչ յուր «ընթերցասէր»-ին և «ուսումնասէր»-ին անհրաժեշտ
ու նաև նախընտրել ի է ամենայն «ուշ»-ով կենտրոնացյալ արթնությամբ ընթերցել ու

593

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 28 (թարգմ. Ռ. Ք.):
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Նույն տեղում, էջ 104:

595

Նույն տեղում, էջ 109:
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վերընթերցել մեկնության ենթակա տող ը, պարբերությունը, տեքստը: Էական է ուշա
դրություն դարձնել ներքուստ կապակցված ու ամբողջական տեքստ-պատումի և-կամ
բուն «ասվածի» մեջ էական խորհուրդներ հայտելու ընդունակ իմաստներ իրենցում
«պահող» այն բառերի, դարձվածքների, մտքերի բովանդակության ու նաև փոխկա
պակցումների վրա, որոնք կարող են նշանակալ ի լինել իսկության ու իմաստության
խորհուրդների հասկացմանն ու մեկնողաբար բացորոշմանն ուղղորդված ուսումնասի
րությանն ու խորհրդածությանը: Տեքստն ընթերցել իս` բուն «ասվող ի» և «ասվողում»
իսկ` իմաստության հասկացման ու մեկնաբանության խնդրակարգի ու կատարումի
տեսականով ու գործնականով կրթյալ և այդկերպ` հերմենևտիկայի ու էկզեգետիկայի
կարողունակ, վարժունակ ու գիտացյալ հոգին «ուշ»-իվ արթուն մտոք նկատում է իս
կություն հայտող բուն ու խորքային իմաստի ու իմաստության խորհուրդի հասկացման
համար բանալի, ելակետ ու նպաստավորություն իրենցով ապահովող հասկա
ցություններ ու մտքեր: Այդ հաս
կա
ցու
թյուն
ներն ու մտքե
րը դառնում են մեկնու
թյան համար հիմնակետեր ու առանցք: Բանալ ի հասկացություններով ու մտքերով
հասկացյալ «ասել իքը» լեզվական մեկնությամբ հնարավորության սահմաններում ու
չափավորությունում սկիզբ առնում ու ծավալվում է, թեկուզ և` ոչ լրիվությամբ կատա
րյալ, որպես նախկինում «ասված» և ապա` ընթերցանության ներկայում արդեն նաև
ընթերցող ի անհրաժեշտ ու նախընտրելի կարիքին ու իմաստի որոնումին, տե
սանությանն ու ընկալությանը յուրահատկորեն ներկայանում որպես «ասվող»
իմաստ և դրանում` հայտորոշվելու հնարավորթյամբ «պահյալ» իմաստության
խորհուրդ: Ընդ որում, Հ.-Գ. Գադամերի փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի հայեցա
կարգից ուսյալ փորձառությամբ հայտ է, որ «տեքստ-ընթերցող» հարաբերակցությու
նում ու հենց ընթերցանության ներկայում «ասվող» իմաստները ընթերցող ին
իմանալի են դառնում ոչ սոսկ տեքստում և-կամ տեքստով նախկինում «ասվածի»
իմաստային տեսադաշտում, այլ` երկուստեք համատեղ մասնակցությամբ և այդկերպ`
փոխլրացչականությամբ կազմավորվող, համադրյալ ու ընդհանուր իմաստային տե
սադաշտում596: Եվ աստ` իմաստության հասկացմանն ուղղորդված ընթերցող ի գոր
ծուն մասնակցությունն իրագործվում է տեքստում «ասացյալով» իսկ շտկվող, աջակց
վող և այդկերպ զորակցությամբ` ընթերցող ի առավելացող կարողությամբ:
«Կարգելով իր իշխանությունը և հաստատելով իր թագավորությունը, Վաղար
շակն առաջնահերթորեն կամենում է ստուգությամբ գիտենալ, թե` ո՞վքեր, արդյոք, և
ո՞րպիսի այրեր են տիրել Հայոց աշխարհին մինչև ինքը` քաջե՞րի, արդյոք, թե վատերի
անցյալ է ունեցել այս տեղ ը, և գտնելով ոմն ասորի Մար Աբաս Կատինա` այր ուշիմ և
վարժ քաղդեացի ու հուjն գրի մեջ, հղում է առ իր եղբայրն` Արշակ Մեծ արժանի ըն
ծաներով»597, նամակում խնդրելով բանալ արքունի դիվանը: Իր եղբորը` Արշակ Մե
ծին, ուղղված նամակում Վաղարշակ Իմաստունը գրում է. «Քանզ ի պատուէր ընկա

Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան, Եր., 2006, էջ 135-140,
տե՛ս նաև էջ 116-124, 126:
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Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 29 (թարգմ. և հավելումը – Ռ. Ք.):
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լայ ի քէն` քաջութեան և ամենայն իմաստության հոգ տանել` ոչ երբէք անփոյթ
արարեալ զքոյովն անցի զխրատու, այլ խնամ տարեալ հոգացայ ամենայնի, որ
չափ միտք և հասողութիւն բաւեցին» (ընդգծումները – Ռ. Ք.)598: Իր եղբոր կողմից
իրեն վստահված թագավորությունում գահակալ իշխանությունն ու բուն անել իքը և
ուրեմն` «տեր» լինելն ու «տիրություն» անել ը նա հասկանում էր որպես ամենքի` հպա
տակ ազգի, ժողովուրդի ու նաև ամենայն «իրաց» և, այդպիսով, իր ողջ տերության
նկատմամբ «խնամատար հոգացություն»:
Կարել ի է նկատել, որ «տեր» լինել ը հասկանալով որպես անձնիշխանություն` նա
որպես թագավորական անձի ու պատկերի վերին կոչում ու իսկություն նկատի ուներ
«աստվածապատկեր» լինել ը, ինչպես և գրում է եղբորն ուղղված նամակում` «Ար
շակ թագավորին երկրի ու ծով ի, որի անձն ու պատկերը որպես և իսկը մեր աստ
վածներինն է, իսկ բախտն ու պատահումն ի վեր է, քան ամենայն թագավորներինը
և մտքի լայնությունը` որչափ երկինքը երկրի վրա» (ընդգծումը – Ռ. Ք.)599: Աստ` իր
ավագ եղբոր` Արշակ թագավորի, անձն ու պատկերը, ըստ գոյություն ունեցող ինչպես
կրոնական, այնպես էլ` արքայի նկատմամբ պատշաճ խոսքերի իրենց ըմբռնումների,
նմանեցվում է աստվածներին: Խորենացու պատումից ի հայտ է ու ըստ այդմ` իրավ
է ասել, որ Վաղարշակի, իր եղբոր, իրենց երկրների ու ժամանակաշրջանի պարա
գայում գործ ունենք բազմաստվածության հավատի և կրոնի հետ և, սակայն, որոշ
կերպափոխությամբ` հիմնականում պատկանավոր դիտվելով թագավորի նկատ
մամբ, պահպանվել է վաղնջենական ժամանակներից փոխանցյալ և սկզբունքորեն
ամենայն մարդկանց` Աստծո պատկերով արարյալ բնության իսկությունը հայտնող
այս ըմբռնումը: Մովսեսի հնգամատյանում ու բովանդակ Աստվածաշունչ Գրերում`
Հին Կտակարանի լրումով ու հենց Նոր Կտակարանով աստվածային արարչության
վերաբերյալ արտահայտված քրիստոնեական ուսմունքում յուրաքանչ յուր մարդ
ըստ Աստծո պատկերի և նմանության է: Աստվածաշնչից ամենքին է հայտիմաց, որ
մարդն արարվել է Աստծո պատկերով և նմանությամբ` իր իսկ մեղքերով զրկվելով
այդ նմանությունից: Եվ հայրերի մեկնողական գրականությունից հայտնի է, որ մար
դու բնության Աստծո պատկերով լինել ը կնշանակի` լինել անձնիշխան, լինել «տեր»
և հենց «հոգացության» հանձնառու իր «տիրության» ներքո հանձնյալ ամենայնի ու,
նախ և առաջ, իր իսկ անձի նկատմամբ: Արդարև, լինել «տեր», կնշանակի` նախ և
առաջ ունենալ ընտրության ազատ կամք, և ազատ կամոք իր ընտրությամբ` «տերու
թյուն» անել ու հոգացություն` իր տիրության ներքո գտնվող իր իսկ անձի և ամենայ
նի նկատմամբ: Յուրաքանչ յուր մարդ Աստծո պատկերով լինելով և ուրեմն` անձնիշ
խանության շնորհ ունենալով, ունի այս կամ այն չափ իր ազատ կամքի ընտրությա
նը, անձնիշխանությանը և հոգածության հանձնառությանն ու վարույթին հանձնված
իր անձի, այլոց ու այլ ի` աշխարհի «տնտեսությունը»: Արարչությունից ի վեր ամեն ոք
իր կյանքի ընթացքի ամենայն ժամի, որպես իր «տերությանն» ու «հոգածությանը»
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հանձնված «տնտեսություն», ունի իր ինքնության որպիսության ու կենցաղավարու
թյան` իր ընտրությունից կախված բաժնեչափը: Եվ եթե որևէ ոք չունի որևէ նյութեղեն
տնտեսություն, այնուամենայնիվ, ամեն դեպքում ունի իր հոգածությանը հանձնված`
հոգով և մարմնով միասնացյալ իր ինքնության ու կենսակերպի որևէ չափ «տնտե
սություն»: Առաջնաստեղծ մարդուց` Ադամից, ու Աստծո ընտրյալ այլ հավատացյալ
հին նախնիներից` Սեթ, Ենովք, Ենովս, … և Նոյից ու իր զարմից` ետջրհեղեղ յան սե
րունդներին ու քաղաքակրթություններին փոխանցյալ` ճշմարիտ Աստծո պատկերով
ու նմանությամբ մարդու արարչության ու լինելության կոչումի այս ըմբռնումը, որ
և պահպանյալ էր նախնյաց ու այդ թվում` Մելքիսեդեկի600, Աբրահամի, Մամբրեի,
Իսահակի, Հակոբի, հրեաների և ապա` գրառյալ Մովսեսի կողմից, ինչ-որ մի չափով
փոփոխված ու որոշակիորեն պահպանված է նաև պարթևների ու հենց Վաղարշա
կի նամակում արտահայտված ըմբռնումներում: Աստված Արարիչ ու Տեր է ամենայ
նի և ամենայն ինչ արարել է` նաև նախախնամում է: Եվ ինչպես Աստված է տիրում
ամենայնի` նախախնամյալ հոգածությամբ, այնպես և Վաղարշակ Իմաստունը` իրեն
վստահված ամենայնին աստվածապատկեր կոչմամբ ու էությամբ տիրել ը` «տեր» լի
նելն ու «իշխելը» հասկանում էր իրենց բուն կոչմանն ու իմաստության խորհուրդին
համապատասխանությամբ` որպես «խնամով հոգ տանել»:

Ի տարբերություն Վաղարշակ Իմաստունի այսպիսի տեսակետի, մարդկության կյանքում
հազարամյակներ շարունակ ու առավելաչափ տեղ է գտել մեկ այլ ըմբռնում. «տեր» լինելն ու
«իշխել ը» գործնականորեն մեկնորոշվել ու իրագործվել է որպես իր ինքնության (ինչպես որ
այն կա և ոչ ամենևին` իմաստուն ու առաքինի հոգևորությամբ քաղաքակրթորեն ու բարոյա
կանորեն ներկատարելագործմամբ) գերիշխանությանը և հենց ինքնակամությանը ենթա
կարգված ամենայնի գոյության հաստատակարգում, առավել ժամանակակից շրջանում
նույնիսկ որպես թե միմիայն «գերմարդուն»` ի տարբերություն այլոց, ներհատուկ «նա
խակոչվածություն» ու «իրավունք» հասկացվելով (Ֆր. Նիցշե) ու իրագործվելով (գեր
մանացիները` II համաշխարհային պատերազմում): Կարևորագույն այս առնչությամբ նշենք,
որ աստվածապատկեր լինելու կոչումը և ուրեմն` «տեր» ու հենց «անձնիշխան» ազատությամբ
լինելու շնորհը, որ և Աստծուն է բնորոշ, ինչպես և գրյալ է Աստվածաշունչ Մատյանի Ծննդ ոց
Գրքում, իր սիրո անբավությամբ ու անսահման բարերարությամբ Աստված օժտել է ամենայն
մարդկանց, այլ ոչ միայն թագավորներին կամ «գերմարդ ուն», ինչպիսի թյուր տեսակետնե
րով ու հենց աստվածային միտքն անիսկությամբ թյուրհասկացող կարծողական մտոք, այդ
կերպ` առավելաչափ մեծ մտասխալությամբ ու նաև ներաշխարհի հոգևոր պատերազմում պար
տությամբ` մարդկանց, կյանքի ու աշխարհի նկատմամբ հոգու չարանշանակորեն կրքախառն
կենդանության շարժով առաջնորդվելով` մարդկության ու բազում ազգերի կյանքում իրագործ
վել են նախճիր ու եղեռն, հոգեսպանության և ըստ ամենայնի կենսակործանության ու հենց
կենսասպանության մեծ ողբերգություն:

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 մեկնորոշել Խորենացու պատումի մեջ «բուն ասվածում» ու նաև «աս
ման ձևում» բովանդակյալ իմաստության խորհուրդը, թե` ի՞նչ է «բանը» և ինչպիսի՞ն
է «ձեւ բանից», որ Վաղարշակի նամակին կերպօրինակությամբ և հենց իմաստու
թյան նշանակալ իությամբ հաղորդյալ է մեզ Պատմահոր իմաստապատումով: Ասվա
ծում և-կամ ասվածով հայտնյալ` ի՞նչն է, որ որպես իսկ իմաստություն` նշանակալ ի
է մեր խորհրդածության ու մեկնաբանության համար: Նամակի այս կերպօրինակում
ասվում է. «Եւ այժմ ի քումմէ խնամակալութենէ զետեղեալ զթագաւորութիւնս` խոր
հուրդ ի մտի եդի գիտել, թե ո՛յք ոմանք յառաջ քան զիս իցեն տիրեալ աշխարհիս
Հայոց, և ուստի՛ նախարարութիւնքս որ աստ կան: Զի ո՛չ կարգ ինչ աստ լեալ յայտ
նի, և ոչ մեհենից պաշտամունք. և ո՛չ գլխաւորաց աշխարհիս առաջինն յայտնի, և ոչ
վերջինն, և ոչ այլ ինչ օրինաւոր, այլ խառն ի խուռն ամենայն և վայրենի»601: Վաղար
շակի հանձնարարությունը Մար Աբաս Կատինային և նամակում իր եղբորն ուղղված
խնդրանքն էր, որ գրագետ ու իմաստուն ասորին Հայաստանի մասին տեղեկություն
ներ պարունակող բոլոր մատյաններից քաղ յալ` գրի առնի հայոց ազգի նախնյաց,
նահապետ առաջնորդների ու թագավորների ծագումը, աստ առկա նախարարաց
տների առաջացումն ու հաստատումը, քաջերի կամ գուցե` վատերի, իմաստության
կամ անիմաստության, քաջության կամ անարի գործերն ու իշխանավարությունը,
այժմ գործող և-կամ մոռացված կենսակարգը իմացահայտող պատմություն, քանզ ի
չկան ու չեն գտնվում այստեղ հայտնի կարգեր ու նաև մեհյանների պաշտամունքի
ծիսակարգեր, և ոչ էլ հայտնի են այս աշխարհի գլխավորների առաջինն ու վերջինը,
խառնի խուռն է ամենայնն ու վայրենի: Նրա դիտավորությունն ու Մար Աբաս Կատի
նայի առաքելությունն էր` պարսից արքայի դիվանի մատյաններում Հայոց աշխարհի
վերաբերյալ բոլոր անհրաժեշտ ու հնարավոր տեղեկություններից իմացյալ` հավա
քյալ ու գրառյալ իրեն բերվ ի կապակցված` ծնունդով ու պատճառներով հանդերձ,
հայոց ինքնության, կյանքի նշանակալ ի գործերի ու կարգերի անցյալ ու ներկա
իսկությունը հասկանալ հնարավորող պատմություն: Վաղարշակ Իմաստունը
հայոց կյանքի անցյալի ու ներկայի հասկացման և այդ կյանքում ներկայի ու ապա
գայի կերտմանը կոչված իր իսկ ինքնության ու իր բազմահոգ անելիքի ինքնահաս
կացման համար էական է գտնում խորհրդածու մտազննությամբ հասու լինել հայոց
կյանքի էականորեն նշանակալի անցյալին` ներկա կացությանը, իր անելիքին
ու հեռանկարին առնչվածությամբ: Եվ այդ կնշանակի, որ Վաղարշակ Իմաստունի
դիտավորությունն էր` հայոց ծագման, ինքնության, կենսակերպի կարգավորու
թյան վերաբերյալ բոլորապատում «պիտոյ»-ին գիտացյալ ու ժողով յալ, ի գիր
հյուսմամբ ամրագրելով` գրագետ ու իմաստուն ասորին բերի իրեն Հայոց ամբող
ջական պատմություն:
Իր եղբոր այս բնույթի զարմանալ ի խնդրանքին ի պատասխան` նույնորեն զար
մանալ ի մի վերաբերմունք է ցուցաբերում նվաճող արքան, ինչն էապես տարբեր է` ի
համեմատ հայոց ինքնության խնդրին, որպես կանոն, օտարազգի իշխանություննե
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րի ենթակայությամբ հայոց հետագա բազմադարյա կենսընթացում` բոլորատեսակ և
առնվազն` ոչ նպաստարար ու աջակից, այլ` բազմիցս ու առավելապես` հավատափոխ
ու հոգեկործան և-կամ կենսակործան վերաբերմունքների: «Արշակ Մեծն ընկալելով
գիրը Մար Աբաս Կատինայի ձեռքից` մեծ լրջմտությամբ հրամայում է նրա առաջ բա
նալ արքունի դիվանը, որ` Նինվեից602, միանգամայն և ուրախացյալ իր եղբոր այսպի
սի մտադրությանը, որին հավատացել էր իր թագավորության կեսը»603: Այս առնչու
թյամբ նկատենք, որ օտար գահակալների, իշխանությունների` հայոց ինքնության,
կենսագոյության ու մշակույթի, որով և` պատմական-քաղաքակրթական հեռանկա
րային զարգացման խնդրի նկատմամբ կայունորեն նպաստավոր ու աջակից և այդ
ինքնին արժեք դիտարկող, հոգեկեցույց ու կենարար վերաբերմունքի միայն սակավ
բացառություններ կարելի է նշել և դրանց թվում` Սահակ Պարթևի ու Մեսրոպ Մաշ
տոցի` ոչ միայն Պարսկաստանի ազդեցության ներքո գտնվող Հայոց թագավորու
թյունում, այլև Բյուզանդիայի իշխանության ներքո գտնվող` հայոց հայրենիքի մյուս
մասում հայոց լեզվ ի կրթության, որով և` հայոց ինքնության նաև անդ պահպանման
ու հոգևոր-քաղաքակրթական զարգացման հեռանկարի հնարավորման ու նպաստա
վորման նախաձեռնությանը ս. Թեոդոս Կայսեր աջակից վերաբերմունքն ու նաև
ամենայն ծախսերին հոգածու մասնակցությունը 604:
Մար Աբաս Կատինան քննախուզ յալ ամենայն մատյանները, գտնում է բուն հների
ու նախնիների պատմությունները պարունակող հելլենագիր մի մատյան` Ալեքսանդրի
հրամանով քաղդեերենից թարգմանյալ հունարենի, որից և հանելով միայն հայոց հա
վաստի պատմությունը` հույն ու ասորի գրառությամբ բերում է Մծբին, Վաղարշակ
թագավորին, որն ընդունելով ու համարելով առաջնագույնն ի մեջ իր գանձին, դնում է
արքունիքում պահեստի (ասել է թե` պահպանության)` մեծ զգուշությամբ ու նաև հրա
մայում մի մասը դրոշմել արձանի605: Այսպիսի վերաբերմունքը, դիտավորությունն ու
կատարումը, ի տարբերություն այլոց օտարաց` և՛ նախկինում, և՛ նորագույն ու ժամա
նակակից շրջանում, բացառիկ է և ուշագրավ:
Առհասարակ, երբ զորքեր են ուղարկվել ու գրավել են Հայաստանը, իշխանա
տենչ` այլոց ստորադրյալ նվաստության և ընչաքաղց` այլոց ունեցվածքին, ասպա
տակություններով, սպանություններով ու գերեվարությամբ իսկ իրենց ինքնության
զորությունն ու իմաստությունը, կյանքի համար անհրաժեշտ ու նախընտրել ի միջոց
ներն ու հարստությունները և կյանքից ներքին գոհացումը որոնող ու իրագործող
զավթիչ ու ավարառու ամենքին ու իրենց այդպիսի շահադիտությանը ամենևին ու
բացարձակապես հետաքրքիր չի եղել հայոց բուն պատմությունը` իրենց և այլոց հա
մար երբևէ, որևէ կերպ ու չափ հոգեկեցույց ու կենարար նշանակալ իության տեսա
կետից, այլ` կարևորվել են միայն իրենց այդ նպատակների և-կամ, որպես հարևան
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Այսկերպ ճշգրտման համար, որպես հիմք, տե՛ս նույն տեղը, հ. 18 Ա տարընթերցված` «ի նինուէի»:
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Նույն տեղում, էջ 30:
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 333-335:
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 30-31:
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երկիր, արտաքին քաղաքական հարաբերությունների իրագործման համար անհրա
ժեշտ հետախուզական` ռազմական, ներքաղաքական, հարստության ու տնտեսա
կան-առևտրային տվյալները: Հայոց պատմության ընթերցասեր յուրաքանչ յուր ոք
իմաստության ուսումնասեր ընթերցանությամբ հնարավորություն ունի նկատել ու
հասկանալ, որ որևէ մեկի համար, որ երբևէ գրավել է Հայաստանը, հայոց պատմու
թյունը որպես այդպիսին հետաքրքիր չի եղել, ընդհակառակը, քաղաքականորեն ու
տնտեսականորեն զրկող ու յուրացնող իրենց շահադիտության տեսանկյունից կազ
մակերպելով իրենց վերաբերմունքն ու գործունեությունը, առաջնահերթ ձգտել են
ոչնչացնել հայոց պատմությունը և հատկապես` դրանում հոգեկեցույց ու կենարար
այն բովանդակությունն ու նշանակալ իությունը, որ կարող էր պատմությունն ունենալ
հայոց ուրույն ու առանձնացող, թեև երբևէ այլոց ինքնությունը չմերժող, այլ`
իր զանազանությամբ մարդկային իմաստության, հանճարի ու կենսակերպի
հնարավորությունները հարստացնող ինքնության, կենսակերպի ու մշակույ
թի նկատմամբ: Բազում զավթիչներ ու ավարառուներ կամեցել են ոչնչացնել ձե
ռագիր մատյանները, որոնցում և` հայոց ազգի ու մեր երկրի` որպես «Հայ-աստանի»
պատմությունը, այսինքն` «հայ» կոչմամբ ու իսկությամբ բնիկ ազգը զավթիչնե
րից առանձնացող ուրույն ինքնությամբ և տարածքը որպես «հայոց» հայրե
նիք ու հենց հայրենական բնակատեղի արձանագրող, վավերացնող և խնա
մարար հոգածության ու պահպանության սատարող պատմությունը:
Ի հակադրություն այդ ամենի, զարմանալ ի այս անձը` Վաղարշակ Առաջին Արշա
կունի ու Իմաստուն թագավորը, ընդհակառակը, կամեցել է, որ գտնվի հայոց մեծաց
ինքնության, կյանքի գործերի, ինչպես նաև բովանդակ կենսակերպի կարգավորու
թյան` նախկին ու մինչ իր գահակալության ժամանակը դեռևս մաս-մաս ներկա եղե
լումը, ստեղծվ ի ու գրով ամրակայված լինի հայոց կենսագոյությունում կերպացյալ ու
բովանդակյալ հոգևորությունն ամբողջացնող պատմությունը: Եվ հենց Վաղար
շակ Իմաստունի կողմից հայոց պատմության նախաձեռնության ու գործի և
ապա` Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի շնորհիվ է, որ մենք այժմ
«հայ» ենք կոչվում: Արդարև, Վաղարշակի նախաձեռնությամբ` Մար Աբաս Կատի
նայի հայոց կենսագիր ու հոգևոր պիտոյից հյուսման պատմության և ապա`
Մովսես Խորենացու` հայոց կյանքի էական եղելումի հոգևորությունը` հոգեկեցույց
ու կենարար իր նշանակալ իությամբ ու իմաստության խորհուրդով ամենայն ուսում
նասեր ընթերցող ի մտահայեցմանը «յանդիման կացուցանող»606 երկի շնորհիվ է, որ
մտահասու լինելով հայոց նախնյաց` Հայկից մինչև Պատմահորը ժամանա
կակիցների կենսագոյությունում կերպացյալ ու բովանդակյալ բարենշանակ`
հոգեկեցույց ու կենարար հոգևորությունն ամբողջացնող ու միասնող պատ
մությանը, սիրելով ու մեզանում ևս ներանձնելով, կենսակերպելով ու մշակու
թագործելով այդ հոգևորության ու իմաստության ներկայությունն ու առ կա
տարելություն ընթացքը, մենք այժմ «հայ» ենք կոչվում: Եվ այդկերպ օրինակյալ`
606
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արդեն հետագա պատմիչների երկերով ևս ուսյալ հայոց հետագա կյանքի էական
եղելումի հոգևորության փորձառությանը, ունենք կարելություն հաջորդ սերունդների
ու նաև մեր ինքնության, կյանքի ու մշակույթի բարենշանակ հոգևորության ամբող
ջացման ու միասնացման հնարավորության, անհրաժեշտության ու նախընտրել իու
թյան հասկացման ու կենագործման: Ավել ին, այս կերպօրինակով և ամենքը (և՛ մենք,
և՛ այլոք) ունեն կարելություն մարդկանց ազգերի ու ողջ մարդկության պատմա-քա
ղաքակրթական ինքնությունում, կյանքում ու մշակույթում կերպացյալ ու բովանդա
կյալ բարենշանակ` հոգեկեցույց ու կենարար հոգևորության փոխհարստացնող ամ
բողջացման ու միասնության հասկացման ու կենագործման: Պատմահոր և այլ մեր
պատմիչների` պատմության «պիտո»-յի հոգածությամբ, որում և բովանդակյալ
ու որով իսկ ուսյալ ու ներկրթյալ` մարդկային ինքնության, կենսակարգի, մշակույթի`
առ իմաստություն ու ամենայն առաքինություն ներկատարելագործվող ընթացքով և
ուրեմն` պատմության` իր կոչմանը համապատասխան իսկական գոյությամբ է,
որ արդեն ունենք ոչ սոսկ ծննդյամբ հնարավորություն «հայ» կոչվելու, այլև ավելին`
հայոց յուրաքանչ յուր սերունդի ու նաև մեր` որպես «հայ» ինքնահասկացման
ու ինքնությամբ կենալու և՛ դիտավորության, և՛ ներկրթությամբ կերպարա
նումի, և՛ բուն կատարումի խնդրակարգում մշակութային, որում և` իմաստու
թյան աջակցություն: Այլապես մենք «հայ» չէինք կոչվ ի և եթե նախկինում կոչվեինք,
ապա` մինչ այժմ չէինք մնա նույն ազգությամբ ու հոգևոր ինքնությամբ, չէինք
ստեղծի ու կայանա այն մշակույթում, որում հնարավորություն ենք ունեցել և այժմ
ևս ունենք` կենալ ինքնահասկացմամբ ու ինքնակատարելագործմամբ:
10. Վաղարշակ Իմաստունի այսկերպ կենսագործունեության ու հոգածության
հոգևորությունն առավելաչափ զարմանալ ի կներկայանա հասկացման ձգտող յու
րաքանչ յուրին, եթե փորձենք հասկանալ տեքստում ասման բերվածը, նախ և առաջ
հետևյալ ներքին հարցումով. Ո՞վ էր Վաղարշակ թագավորը: Հաղթանակած երկրի
արքայազն: Ի՞նչ է սա նշանակում: Տեքստում և-կամ տեքստով ասվող ի և դրանում
իմաստության հասկացման ձգտող խորհրդածությանը ի՞նչ և ինչպիսի՞ իսկություն
ու իմաստության խորհուրդ կարող է բացահայտության կոչվել այս հարցով բացվող
մտքի տեսադաշտում: Հաղթանակած երկրի արքայազնին հավատացել են հսկայա
կան թագավորության կեսը: Ի՞նչ գիտի այսպիսի անձը: Հաղթանակած երկրի ար
քայազնը գիտի, որ իր երկրի իշխանական, զինական, տնտեսական և երբեմն նաև
իրենց ոգին կրթող ու զորացնող մշակութային ինչ-ինչ կառուցվածքներ և հենց ամ
բողջական կառուցակարգվածությունը, որ նշանակալ ի են եղել և նույնիսկ ապահո
վել հաղթանակ այլ երկրների և նրա համապատասխան կառուցվածքների ու ամ
բողջական կառուցակարգության նկատմամբ, այդկերպ իսկ փաստել են, որ իրենք
առավել հզոր են, քան պարտված ու նվաճված երկրինը: Եվ սակայն, Վաղարշակը
կարողանում է չնույնանալ հաղթանակած երկրի արքայազնի ինքնությանն ու ինք
նագոհությանը, հարցականի ենթակա տեսանել իր ինքնությունը` պիտանիի
ու օգտակարի և ամենայն առավելությունների վերաբերյալ իր գիտելիքնե
րը և կամենալ հաղորդ, հասու ու ընկալ լինել իրեն օտար` հայոց պատմական
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ինքնությանն ու կենսակարգին, նոր կենսաշխարհում ու պայմաններում նորո
վի ինքնահասկանալ իր ինքնությունը, իր հոգացության ներքո գտնվող ազ
գի համակեցության բովանդակ կենսակարգության` արդ իրեն առաջադրյալ
խնդիրներն ու իր անելիքը: Նա իր թա
գա
վո
րու
թյան ներ
քո գտնվող հայ ազ
գի
պատմության իմացությունն ու ամրագրյալ ներկայությունը անհրաժեշտ ու նախընտ
րել ի էր տեսնում հայոց ներկա ու հետագա հեռանկարային կացության բազմաբովան
դակ խնդրակարգի ադեկվատ կերպով հասկացման ու հոգացության` տեսական ու
գործնական իր անել իքում:
Արդարև, հասկացման ու մեկնորոշման պրակտիկայում «խնդրո նյութի» քննախորհրդածությամբ հասկացումը չպետք է սահմանափակվ ի սոսկ քննադատական
զննության իրականացմամբ` դրանում միայն տեսնելով իր կոչումը և այդկերպ իրա
գործելով միմիայն թերհասկացում ու առավելապես` հենց թյուրհասկացում: Ըստ մեկ
նագիտության ժամանակակից տեսաբան Պ. Ռիկյորի, քննադատությունը հերմենև
տիկայում պետք է ընդգրկել որպես հասկացող սուբյեկտի քննադատություն, այսինքն`
ինքնաքննադատություն607: Ինքնաքննադատությունը սկզբունքորեն անհրաժեշտ
է` ձերբազատվելու ու զերծ մնալու համար կամայական կանխակալություններից և
բուն հասկացման հերմենևտիկական իրադրությունից դուրս ու արտաքին` այլևայլ հե
տաքրքրություններով կամ շահերով պայմանավորվածություններից: «Ինքնաքննա
դատության» հետ մեկտեղ սկզբունքորեն անհրաժեշտ է նաև «ինքնահրաժարումը»,
որ և հայոց նկատմամբ իր տեսական հասկացման ու գործնական հոգացության
խնդրակարգում իրագործում է Վաղարշակ Իմաստունը, իսկ հազարամյակներ հետո
ժամանակակից փիլ իսոփայական հերմենևտիկայում տեսաբանում ու գիտականորեն
բացորոշում է Ռիկյորը, ըստ իս, իր հայեցակարգում մեկնորոշելով ու ներկայացնելով
մարդկային կեցողության` առ իմաստություն ուղղորդված ընթացքի հոգևոր
փորձառությունն ու սկզբունքային կառուցվածքը: «Ինքնաքննադատությունն» ու
«ինքնահրաժարումը» ներկա են Վաղարշակ Իմաստունի ընտրությունում ու նպատա
կայնորեն «արվածում» և, ըստ էության, որպես մարդկային կեցողության` առ իմաս
տություն ընթացքի սկզբունքային կառուցվածքի անհրաժեշտ բաղկացուցիչ, գիտա
կանորեն բացորոշվում է Ռիկյորի հերմենևտիկայում: Այն, ինչը Պ. Ռիկյորը բացորոշ
ամրագրում է հերմենևտիկայի տեսությունում, ըստ էության, «մարդասիրության»
ու նաև դրան ադեկվատ «արդարության» համաչափ ու միասնական հոգևոր զգաց
մունքներով ու իդեաներով և հենց իմաստության զարմանալ ի տաղանդով օժտվածու
թյամբ` հայոց կյանքում հազարամյակներ առաջ իրագործում է Վաղարշակ Առաջին
Պարթև Արշակունին:
Բոլորին է հայտնի իր ուղղակի բառացիությամբ պարզ իրողություն բացահայտող
մի խոսք և այլաբանորեն դրանում պահյալ` չինական ավանդությունից մի իմաստու

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 անոթը նոր ևս լցնել չի լինի»: Արդեն իսկ պղտոր ջրով լցված բաժակը նոր
ու մաքուր ջրով լցնելու համար նախապես այն հարկավոր է դատարկել: Մարդը սխա
լական է, և նրա գիտելիքներում միշտ կա թյուրն ու թերին, և նրան, իրոք, կարելի է
նմանեցնել տարբեր չափի պղտորության ջրով լցյալ բաժակի հետ: Իմաստության և
գիտության ձգտող անձը հանուն ճշմարտության և բարու գիտության պետք է
միշտ պատրաստ լինի հրաժարվել իրեն թվացյալից, կարծիքից, հրաժարվել իր
թյուր իմացությունից, պատկերացումներից և ըմբռնումներից` ինքն իրեն հսկող արթ
նությամբ դրան պատրաստ լինելու ընտրությունն իրենում կայացնելով նախօ
րոք: Նոր ու առինքնող, նպատակային ինքնության տեսականորեն հասկացման ու նաև
գործնականորեն հասանելու ընթացքի համար որպես այն հնարավորող ու այս առու
մով մեկնակետ, ապա նաև այդ հասկացումն իր իմաստային կատարումին, լրումին բե
րող և, այնուամենայնիվ, դեռ միայն շեմ է հայտորոշվում ու որպես հաջորդ կետ ձևա
կերպվում «ինքնահասկացման» հիմնատարրը, որ և իրենով հնարավորում է ինքնու
թյան ներկատարելագործվող բուն կատարումը` «ինքնիրագործումը»: Իսկ ամենայն
գոյի և կոնկրետ «խնդրո նյութի ու բանի», մասնավորապես` Վաղարշակ թագավորի
կողմից հարցադրյալ` հայոց ինքնության, կյանքի գործերի ու կենսակարգի «հասկա
ցումը» սկզբունքորեն իր` առ իմաստություն ու վերին կատարումին է հասնում
«ինքնահասկացման» մեջ: «Հասկացման» և «ինքնահասկացման» միջև կապը դիա
լեկտիկական է, հասկացումն ու դրան զուգընթաց ինքնահասկացումը կայանում են
միմյանց փոխանդրադարձող փոխազդմամբ: Ահավասիկ, մարդկային ինքնության առ
իմաստություն հոգևոր-տեսական ու կենսա-գործնական ընթացքի սկզբունքային
կառուցվածքի բոլոր բաղադրատարրերն իրենց ամբողջականությամբ ու մեկ-միասնա
կանությամբ նկատել ի են Վաղարշակ Իմաստունի հայոց համակեցության կենսակար
գի բարեկարգության բովանդակ հոգացությունում, որ և սկզբնավորվեց հայոց պատ
մության ստեղծման նախաձեռնությամբ և այդ պատմության տեսական ու գործնական
նշանակությամբ` մարդկային ինքնության ու կենսակարգի համար նշանակալի
պիտոյից` առ իմացություն և բարենշանակ կենագործում ներկա ու հետագա հո
գացությամբ:
11. Խորենացին գրում է, որ Վաղարշակը «կարգս կենցաղականս, որչափ մարթէր,
սահմանեաց աշխարհիս. և նախարարութիւնս և նոցին նախարարութեանցն նահա
պետութիւնս հաստատեաց զարս պիտանիս, որք ի զաւակաց նախնւոյն մերոյ Հայ
կայ և այլոց» (ընդգծումը – Ռ. Ք.) 608: Նա Մար Աբաս Կատինայի մատյանից նախարա
րությունների, նախնյաց կյանքի կարգավորության ու գործերի վերաբերյալ իմացյալ`
իրենց պաշտոններում առաջնահերթորեն նշանակում, հաստատում և-կամ վերահաս
տատում է Հայկի սերունդներից, ինչը Պարթև Արշակունու` հայոց կյանքի կարգավորու
թյուն հաստատելու գործում, ապահովության տեսակետից, զարմանալ ի վերաբերմունք,
վստահարար հարաբերություն ու գործողություն է նրանց նկատմամբ, որոնք հայ ազգի
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Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 104:
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բուն առաջնորդներ լինելով, կարող էին և դիտվել իր ու նաև իր սերունդների գահակա
լությանը մրցակից ու հավակնորդ: Մասնավորապես, Հայկյան սերնդից Գեղամի որդի
Սիսակի (ում անվամբ և բնակատեղ ին կոչվեց Սյունիք) սերունդների մասին պատմող
դրվագում Խորենացին գրում է. «Ի սորա ծննդոց աստ ուրեմն Վաղարշակ, որ առա
ջին ի պարթևաց արքա Հայոց, գտեալ արս անուանիս` տեարս աշխարհին կարգէ,
որ է Սիսականդ ազգ. և զայս առնէ Վաղարշակ` ի պատմութենէն ստուգեալ» 609
(ընդգծումները – Ռ. Ք.):
Արդարև, զարմանալ ի և հենց սկզբունքային է Վաղարշակի այդ վերաբերմունքը,
քանզ ի հայկյան սերնդի հին թագավորական զարմից է նա կազմում նույնիսկ արքունի
պահապան` բուն ոստան կոչվող գունդը610, և, անշուշտ, աստ` էական նշանակություն է
ունեցել նաև մակեդոնացիների իշխանությանը ենթակարգյալ ու միաբանությանը դաշ
նակից ժողովուրդների դեմ Վաղարշակի պատերազմում Հայկի ու նաև Ասորեստանյան
Սենեքերիմ արքայի զարմից քաջ ու անվանի այրերի` իրեն պահպանությանն անձնվեր
հերոսությունը611: Վաղարշակի այս գործում ևս նկատելի է ոչ թե իր ինքնությունը գերա
դրող և այդկերպ` ինքնակամությամբ առաջնորդվող անձ, այլ` կյանքը որպես հասկաց
ման արժանի խորհուրդներ իրենում բովանդակող մտահայեցմամբ` անձանց գործերի
բուն իմաստի հասկացմամբ և այդկերպ` նոր ու հենց իմաստնացյալ ինքնության ձեռք
բերմամբ իր վճիռներն ու գործերը կազմակերպող իմաստուն թագավոր:
Վաղարշակի գործունեությունում էական էր նաև հայոց կյանքում օտարազգիների,
եկվորների հետ այնպիսի համակեցության հաստատումը, որում նրանց ինքնությունն ու
կենսագոյությունը երբևէ հարցականի ենթակա ու վտանգված չէր, այլ` ընդհակառակը,
կյանքի իրողությունների բազմաբովանդակությանը ներգրավված մասնակցությամբ`
կենում էին ներդաշնակ, խաղաղ ու համերաշխ համակեցությամբ բնիկ հայոց ազգի
հետ: Ընդ որում, այդ համակեցության մեջ ինքը` թագավորը, ինչպես նաև այլոք` Գնթու
նի612, Արծրունի և Գնունի613, Մուրացյան614… նախարարները, Հայկյան զարմի սերունդ
ների հետ համահավասար և երկկողմանիորեն` ոչ ոք թշնամանյալ ու բռնադատյալ`
գտնվում էին սոցիալական կառուցակարգի ամենաբարձր աստիճաններում: Հայոց
համակեցության բազմաբովանդակ կենսակարգման, որում և` սոցիալական կառուցա
կարգման, բարեկարգությանը նպատակամետ իր հոգածությունում «զարս պիտանիս»
հայկյան զարմից ու նաև այլոց վերահաստատումն ու նորահաստատումը հայտնող`
Պատմահոր երկի մեջբերյալ տող ից իմանալ ի է, որ Վաղարշակ Իմաստունը ամենքի` և՛
հայազգիների, և՛ օտարների սոցիալական դիրքը, պաշտոնն ու «անել իքը» և այդկերպ`
նրանց հոգածությանը հանձնված մասնավոր տերությունում իրավունքն ու պարտակա
609

Նույն տեղում, էջ 41:

610
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նությունը հաստատում էր` ոչ զուտ ու միմիայն ըստ իրենց ծագման որպես թե հիմնորոշ
սկզբունքի, այլ` իրենց իսկ նվիրումի ու գործերի արժանիքի:
Խորենացին գրում է. «Արդ` նախ և առաջին օրինադրէ թագաւորն զինքն և զտուն
իւր, սկիզբն առնելով ի գլխոյ իւրմէ և ի թագէ»615: Ամենայն թագավորություն իր իշ
խանության ու դրան իսկ ենթակարգյալ ու հպատակ ամենքի ինքնության գոյու
թյան ու համակեցության կառուցակարգվածությամբ կայունորեն հաստատուն է
հենց պետական օրինադրությամբ: Եվ սակայն, Վաղարշակի կողմից հայոց կենսա
կարգման, որում և` սոցիալական կառուցակարգման, մեջ կան էական ու հենց քա
ղաքակրթական առանձնահատկություններ: Նրա կենսակարգման, որում և` սո
ցիալական կառուցակարգման մեջ առաջնահերթորեն ու բացահայտ կա «մարդասի
րության» ու դրա վրա հիմնացյալ «արդարության» իդեայի դիտավորություն ու ըստ
այդմ` կերպարանում ու կատարում, որ և սկզբունքային ու հիմնորոշ, առանցքային
ու ամբողջական նշանակություն ունի և հենց վճռորոշ չափանիշ է այն որպես քաղա
քակրթական բնորոշելու համար: Նա օրինադրում է ոչ միայն այլոց, այլ` նախ և առա
ջին` սկսում ու օրենքին է ենթակարգում հենց ինքն իրեն ու իր տունը, իր գլուխն ու
թագը, որ և արդարության ցուցանիշ է, քանզ ի հենց ինքն իրեն ու ամենայն իրենը ևս`
այլոց հետ մեկտեղ տեսնում է օրենքին ենթակարգությամբ:
Ոչ միայն հայոց, այլև այլ ազգերի և հենց ամենքի կենցաղավարությունն
ու համակեցությունը բարեկարգող, միմյանց ու նաև այլոց նկատմամբ վերա
բերմունքը, հարաբերությունն ու գործունեությունը փոխադարձ անվտան
գության ու կենարար փոխգործունեության բարեկերպող և այդկերպ` քաղա
քակրթական կենսակարգ հաստատող նրա գործունեությունը ցուցանող հատ
կանշական մի օրինակ է պատմում Խորենացին: «Եվ աստ կոչեցեալ զվայրենի եկա
մուտ ազգն, որ ի դաշտին հիւսիսոյ և որ զստորոտով մեծի լերինն Կաւկասոյ, և որ ի
հով իտս կամ ի ձորս երկայնաձիգս խորացեալս, ի լեռնէն որ զհարաւով` իջեալ մինչ
ի դաշտաբերանն մեծ. Պատվեր տալով զաւազակութիւն և զմարդադաւութիւն
ի բաց քեցել յինքեանց, և հրամանաց և հարկաց արքունի հպատակ լինել. Որպէս
զի միւսանգամ տեսեալ զնոսա` առաջնորդս և իշխանս հանդերձ գեղեցիկ կարգօք
հաստատեսցէ: Եվ արձակէ զնոսա հանդերձ արամբք իմաստնովք և վերակացուօք
յիւրմէ»616 (ընդգծումները – Ռ. Ք.):
Վաղարշակը կարգում է «իրաւարարս ի տանն արքունի, իրաւարարս և ի քաղաքս
և յաւանս»617 և արդարություն կատարել է օրինադրում ամենուր: Մարդկային համա
կեցության սոցիալական կառուցակարգում և կոնկրետորեն` քաղաքացիների ու
գյուղացիների փոխգործունեությունում, ըստ իր ժամանակին պատկանավոր ըմբռ
նումների և, սակայն, բուն նշանակետում` հոգևոր-քաղաքակրթական ու բարո
յական նշանակալիություն ունեցող կատարումի, օրինադրում է «քաղաքացեաց
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մարդկան արգոյ և պատիւ լինել առավել քան գեղջկաց. և գեղջկաց պատուել զքա
ղաքացիս որպէս զիշխանս. և քաղաքացեաց մի՛ կարի առ գեղջկօքն պերճանալ, այլ
եղբայրաբար վարիլ, վասն բարեկարգութեան և աննախանձոտ կենաց, որ
է շինութեան և խաղաղութեան կենաց պատճառք. և որ ինչ նման այսոցիկ»618
(ընդգծումը – Ռ. Ք.):
Հայոց նախնյաց հեթանոսական ժամանակաշրջանում Վաղարշակ Իմաստունի
բարեկարգությունների մեջ էականորեն նշանակալ ի է նաև այն, որ իր իսկ կողմից
վերստին հաստատյալ մեհենական կարգերի պայմաններում, ի տարբերություն կուռ
քերի պաշտամունքի, թույլատրում է իր թագադիր ասպետ, հրեական ծագումով Շամ
բատ Բագրատունու` Աստծո նկատմամբ հավատն ու ըստ այդմ` կենցաղավարությու
նը, արգելելով միայն թլպատությունը: «Եւ աղերսեալ որ ի Հրէիցն Շամբատայ Բագա
րատ, որ և թագադիր և ասպետ, հանդերձ հարկեցուցանող բանիւք, թողուլ զօրէնս
հրէութեանն, և պաշտել զկուռս. Զոր ոչ առեալ յանձն` ըստ կամաց թողու զնա արքայն
Վաղարշակ»619: Հավատի խնդրի նկատմամբ իր այդկերպ թույլատու կամքով ու վե
րաբերմունքով նա հայոց կյանքում կենագործում է պետականորեն հաստատագրյալ
քաղաքակրթական էական մի ձեռքբերում ևս` հեթանոսական ժամանակաշրջա
նում ճշմարիտ Աստծո նկատմամբ հավատի կրոնական ազատության նախա
դեպ ու սաղմնավորում:
Ամենազարմանալ ին այն է, որ Վաղարշակ Իմաստունը, ըստ Խորենացու այս
դրվագապատումի, իր թագավորությունում օժտված լինելով անսահման ու միահե
ծան իշխանությամբ և չունենալով իր միապետական իշխանության նկատմամբ ներ
գործուն ոչ մի ստիպողական հարկադրվածություն, ինչպես որ այն առկա էր այլոց
մեջ և ապա` իրագործվելու էր նաև մարդկության հետագա կյանքում, մասնավորա
պես, Նոր Ժամանակի ու Նորագույն շրջանի Եվրոպական քաղաքական իրողություն
ներում (օր. պառլամենտի և շտատների ու դրանցում` բնակչության խավերի ներկա
յացուցչական ժողով ի առկայությամբ) և ներկա է ժամանակակից շրջանում ևս` նա
խագահական կառավարման ու ազգային ժողով ի փոխգործունեությունում, հենց
ինքն է կամենում սահմանափակել, օրենքով սահմանակարգել և ուղղորդել իր
իշխանությունն ու իր ինքնակամության անսահմանափակ հնարավորություն
ները: Նա հաստատում է «…յիշեցուցանողս երկուս ի ձեռն գրոյ. Այլ ոմն զբարի յիշո
ղութիւնս առնելով, և այլ ոմն զվրեժխնդրութեանցն»620: Ամենայն ժամանակներում` և՛
նախկինում, և՛ արդի շրջանում, պետության կառույցում վճռորոշ նշանակություն ունի
չար ու անիրավ գործերի հատուցման` որպես թե` «վրեժխնդրության», մասին հիշեց
նող օրինադրված պարտականությամբ ու պատասխանատվությամբ օժտված կառու
ցատարրը և հենց անձինք, որոնք և` կամավոր հանձնառությամբ ու հանձնարարյալ
պաշտոնատարությամբ` կոչված են կենագործելու պետականության այդ գործառույ
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թը: Եվ ազգերի ու ողջ մարդկության պատմությունից իմանալի է, որ այդ անձինք ի
պաշտոնե իսկ պարտավորյալ` հանցագործ ոմանց անիրավ գործերի մասին հիշեց
նել կայսրին, թագավորին, փոխարքային, իշխանին կամ նախագահին, չեն ունե
ցել սկզբունքորեն երաշխավորված հնարավորություն` գուցե՞ ուղղակիորեն իրենց
կյանքի, գուցե՞ իսկ աշխատանքի ու բնականոն կենսագոյության, այլ` ընդհակառակը,
երբեմն` իր բնակատեղում, իր ընտանիքում ու իր աշխատատեղում բարենշանակ կեն
ցաղավարության վտանգվածության, զրկանքի ու աքսորի, հետագա կյանքի անճար
ու տանջալ ի հեռանկարի սպառնալ իքի: Այս խնդիրը որևոր չափով ակտուալ է նաև
ժամանակակից պետություններում հաստատյալ ընդհանուր կենսակարգի պայման
ներում, որտեղ անիրավ գործերի հատուցման` որպես թե` պետության վրեժխնդրու
թյան, պարտականություն ու պատասխանատվություն ունեն արդարադատության
պետական կառուցվածքները և հենց դատախազությունն ու գլխավոր դատախազ ը, և
արդիական բազում պետությունների պարագայում անգամ` ի՞նչ կպատահի, եթե
մի ոք` արդարադատության նախարարը կամ գլխավոր դատախազ ը, փորձի ի պաշ
տոնե իսկ պարտական իր նախաձեռնությամբ հիշեցնել հանցագործ ոմանց անիրավ
գործերի մասին նախագահին, ընդունել ի կլինի՞, արդյոք, վերջինիս այդ հիշեցումը,
թե՞ դիտվելով որպես իր` նախագահի նկատմամբ «հանդգնություն»` առիթ ու պատ
ճառ կնկատվ ի աշխատանքից ազատման ու նաև հետագայում աշխատանքով ապա
հովվածության հարցում անհաղթահարել ի պատնեշների ու հալածանքների: Իսկ եթե
պետությունում օրինակարգվածությամբ չկա անիրավ գործերի վրեժխնդիր հատու
ցում, կա՞, արդյոք, սկզբունքորեն ու հենց հպատակների կամ քաղաքացիների տեսա
կետում այդպիսի պետության ու իշխանության նկատմամբ իսկորեն արդարությամբ
իշխանավարման բնորոշում: Այնինչ, Վաղարշակ Իմաստունն իր իշխանությունում չու
նենալով իրեն ի պաշտոնե սահմանափակող որևիցե հարկադրանք, հենց ինքն էր կա
մենում, որ իրեն հիշեցնեն ամենայն անիրավ գործերին պետականորեն վրեժխնդիր
հատուցման մասին, և այսպիսի նպատակուղղվածությամբ ու հենց սեփական նախա
ձեռնությամբ, արդյոք, ո՞ւմ նա կվստահեր ու կնշանակեր այդպիսի պաշտոնում` իր
քմահաճության ու կամայականության ամենայն հնարավոր տարուբերումներին ուշա
դրությամբ ակնդետ, շողոքորթ ու միշտ համակամ, եսասեր ու իշխանատենչ, փոքրո
գի ու վախկոտ ոմն մեկին, թե՞ ազնիվ ու անկեղծ, ի սրտե ու ի մտաց արդարասեր ու
հենց արդարադատ մեկին, որին և կարող էր միայն վստահել իր իսկ նախաձեռնու
թյան ճշմարտությամբ կատարումը:
Իսկ «բարու հիշեցուցանող ը» պետք է իրեն հիշեցներ հենց իրավարար արդա
րության ու մարդասիրության մասին. «Եվ բարւոյ յիշեցուցանող ին հրաման տայ`
ի բարկութեանն արքայի և յանիրաւ հրամանս` յիշեցուցանել զիրաւն և զմարդասի
րելն»621: Եվ բնականաբար, իր սեփական նախաձեռնությամբ այդպիսի հիշեցուցա
նող իրեն կարգելով, անհրաժեշտ ու նախընտրել ի հանձնառությամբ ու բարոյական
պատասխանատվությամբ այդ իրականացնելու համար նա կընտրեր անկեղծորեն
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մարդասեր ու արդար և միշտ բարին ի սիրտ ու ի միտ ունեցող` ազնվությամբ նվի
րյալ անձի, որ և չէր վախենա ու երկմտի թագավորի բարկության ու անիրավ հրա
մանի արձակման պահին միջամտել ու հիշեցնել առաջնահերթորեն` գործող օրենքով
հաստատագրյալ «իրավ ը» և նույնիսկ «իրավ»-ից ավել ին ու հենց առավելագույնը`
«մարդասիրությունը», հայոց կյանքում գործնական իմաստության, նույնն է թե`
բարու լրումի կատարելությունը կենագործելով «արդարության» ու «մարդասիրու
թյան» իդեաներով:
«Մարդասիրությունը» և «արդարությունը» գործնական իմաստության ներքուստ
երկբաժան, փոխպահանջող ու հենց երկմիասնական բաղադրակազմը ներկայաց
նող իդեաներ են և այդ իդեաները հասկացող ու հայտորոշող կատեգորիաներ: Եվ
մարդկության պատմությունից կարել ի է նկատել ու ամրագրել, որ մարդկանց ազգե
րի կյանքում «մարդասիրության» այս կամ այն չափ ըմբռնմամբ ու իրագործ
մամբ` ստեղծվում է մարդկային «արդարության» որոշակի նորմատիվ համա
կարգ: Իսկ «մարդասիրության» առավել խորը ըմբռնմամբ` փոխվում է «արդարու
թյան» պատկերացումն ու մարդկանց կյանքի` բազմաբովանդակ իր չափումներով
հանդերձ կարգավորությանը կոչված իրավական համակարգը: Մարդկանց կյանքում
«մարդասիրությունը»` իր լրումի կատարելությանն աճող հասկացման ու իրագործ
ման ընթացքով, այն հիմնարար իդեան ու գործոնն է, որ և աճեցնում ու կատարելա
գործում է կյանքում «տեղ գտած» կամ կայացած «արդարությունը» դեպի «աստվա
ծային արդարություն», դեպի արդարության լրումի կատարելություն:
Վաղարշակ թագավորն ինքնահրաժարմամբ կենսակարգում էր հայոց կյանքը և
իր ինքնության ամենայն ինքնակամ` անձնահաճ ու կամայածին հնարավորություն
ները իր թագավորական իշխանությունում սահմանափակում հետևյալ սկզբունքային
իդեաներով` ա) «վրեժխնդրության»` որպես անիրավ գործերի արդար հատուցման, բ)
արդարությամբ` «իրավ ի» և գ) «մարդասիրության», որոնք իրենց բացարձակ իմաս
տով աստվածային ատրիբուտներ են: Բացարձակ իմաստով հենց Աստված է, որ
արդար վրեժխնդրությամբ` հատուցում է չարություն ու անիրավություն գործողներին,
կատարյալ արդար ու մարդասեր է, իր բարերարությամբ շնորհելով այդ ամենը նաև
մարդկանց և իր իսկ պատվ իրաններով նրանց ինքնությունն ու կյանքը, ներքինն ու
արտաքինը կրթելով ու ինքնակատարելագործման կոչելով առ աստվածանմանու
թյուն` ըստ մարդկային կարողության: Արդ` կարել ի է նկատել, որ Վաղարշակը լինելով
ծագումով Պարթև Արշակունի ու չլինելով հայ, այլ` օտար, և իր տերությունը հաստա
տելով Հայաստանում ու իր հոգածության ներքո ունենալով ողջ հայոց ազգը, սիրել է
այդ երկիրն ու ժողովրդին և կամեցել իր տերությամբ հոգածությունը և՛ նրանց, և՛
նրանց հետ համակեցությամբ այլոց ու այդկերպ` հենց ամենքի նկատմամբ իրագոր
ծել ոչ թե իր անձնահաճ կամոք ու մտոք, այլ` սկզբունքային իրենց բնությամբ ու բա
ցարձակ իմաստով Աստվածությանը բնորոշ առաքինություններին` «արդարությանն»
ու նույնիսկ վերջինիս համար հիմնորոշ` «մարդասիրությանը» ենթակարգյալ և այդ
երկուսով ևս առ իմաստություն կատարելագործյալ կամոք ու բանականությամբ:
Այսպիսով, Վաղարշակ Իմաստունն իր ինքնակամությունը զսպում` իրեն սահ
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մանափակում, ուղղորդում ու ճշմարտում էր աստվածայինով և կամենում ու
կենսակարգում հայոց համակեցությունն այնպես, որ հայոց բովանդակ կյան
քում ներկայի ոչ թե իր ինքնահաճ կամայականությունն ու զուտ մարդկայինը,
այլ` աստվածայինը և հենց աստվածայինով կատարելագործյալ մարդկայինը`
«մարդասիրությունն» ու «արդարությունը», որով և` մարդկային ու նաև հայոց
ինքնությանը, կենսակերպին ու մշակույթին հոգեկեցույց ու կենարար իմաս
տությունը` տեսական ու գործնական բարին ու բարեկարգությունը:
12. Ներկայացված մեկնորոշումից կարել ի է հասկանալ, որ Պատմահայրն իր
պատմությունում ներհյուսելով Վաղարշակ Իմաստունի «ներքինում» ու «արտաքի
նում»` ինքնությունում ու կենսագործունեությունում կերպացյալ առաքինությունն
ու հենց հոգևորությունը հայտնացուցող իմաստապատումը, այն հղում է ոչ միայն
ամենայն իրեն ժամանակակից ու նաև հետագա սերունդների իշխանավորներին ու
ղեկավարներին, պետական իշխանությանն ու ենթակա կառույցներին, այլև ամենայն
անձանց, քանզ ի ամենքը ունեն որևոր չափով իրենց անձին ու հոգացությանը ենթա
կա «տերություն» ու «տնտեսություն»` իրենց մտավոր, զգացմունքային ու կամային և
ցանկական ներաշխարհը, ինչպես նաև մերձավորների ու այլոց հետ փոխգործունե
ությունն ու համակեցությունը, որ և հնարավոր, անհրաժեշտ ու նախընտրել ի է կա
տարելագործել ու բարեկարգել «արդարության» և ավել ին` այն իրենով ներկատարե
լագործող ու միշտ առաջաքայլ «մարդասիրության»` առ աստվածանմանության, ըստ
մարդկային կարողության, առինքնող ու վերակատարումի հասուցանող հոգևոր զգաց
մունքներով, իդեաներով ու իմաստության խորհուրդներով: Խորենացու երկում հայոց
նախնյաց այս որոշակի կենսադրվագի իմաստապատումը, անշուշտ, ուղղակիորեն
վերաբերում է հայոց պետականության ներքին քաղաքականությանը, և ուրեմն` ճշմա
րիտ է ներկայացվող մեկնորոշման մեջ իմաստության խորհուրդի վերաբերությունը
իշխանավորների, ղեկավարների նկատմամբ դիտարկել ը, որ և հնարավորություն է
ընձեռում այդկերպ մեկնության նկատմամբ թյուրակարծությամբ մտածել ու նույնիսկ
բնորոշել, թե դրանում առավելապես իրագործվել է քննադատություն: Այս առնչու
թյամբ նկատենք, որ իմաստապատումի մեկնորոշման բուն նպատակը իմաստության
խորհուրդի բացորոշումն է, իսկ «քննադատություն» կարծեցյալ այդ դիտարկումները
պատումի ուղղակի ու բառացի նշանակությամբ իսկ` առավել դյուրին հասկացում ըն
ձեռող խորհրդածության ընթացքով որոշակի միջաստիճանային քայլեր էին` իմաստու
թյան խորհուրդն իր լրումի կատարելությամբ մեկնորոշելու ճանապարհին: Եվ հիշենք,
որ առավել ճշմարիտ է և վերինն ու բուն հոգևորը խորհելու հնարավորություն է
ընձեռում հերմենևտիկայի ու կոնկրետ էկզեգետիկայի համար Պ. Ռիկյորի վերոասա
ցյալ հիմնորոշ այն սկզբունքը, ըստ որի` քննադատությունը հերմենևտիկայում և
ուրեմն` նաև կոնկրետ գիտամեկնությունում հարկ է ներառել որպես հենց ինք
նաքննադատություն: Քանզ ի ինքնաքննադատությամբ իսկ հնարավորվող ու մեկ
նարկող` «թյուր Ես» –ից ու հենց կանխադատություններից ինքնահրաժարմամբ
է իրագործվում ճշմարիտ մեկնորոշում, որում և (ինչպես Վաղարշակ Իմաստունի
միասնական` տեսական ու գործնական կենսօրինակում և Պ. Ռիկյորի հերմենևտի
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կայի հայեցակարգի զուտ տեսականում)` իմացահայտելի ու կենագործելի է իմաս
տության խորհուրդն իր այն լրումի կատարելությամբ, որ և հնարավոր է մարդ
կային կարողությանը և հենց անհրաժեշտ ու նախընտրելի է մարդկանց ազգե
րի ու ողջ մարդկության ինքնությանը, կյանքին ու մշակույթին:
Արդ` ինչպե՞ս հասկանալ ու իրագործել «ինքնաքննադատությունն» ու «թյուր Ես»ից հրաժարումը կոնկրետ այս իմաստապատումից մեկնորոշվող իմաստության խոր
հուրդի առնչությամբ, որով և հասու լինել այդ խորհուրդի լրումի կատարելությանը`
բուն հոգևոր ունիվերսալ նշանակությանը: Արդարև, «գործերի հատուցման»,
«արդարության» ու «մարդասիրության» ատրիբուտները որպես այդպիսին` իրենց
լրումի կատարելության անսահմանությամբ, ներհատուկ են Աստծուն` բացարձակ,
անսահման ու հոգևոր էությանը, և ուրեմն` աստվածանմանությամբ արարյալ ու հենց
այդ կոչումն ու իսկությունը իր ամենայն կենսագործունեության համար ունեցող մարդ
էակի ինքնությանն ու կյանքին ներկայանում են իրենց ունիվերսալ` բուն հոգևոր
նշանակությամբ: Իսկ դա նշանակում է, որ Խորենացու իմաստապատումից ուսանե
լի այս իմաստության խորհուրդը` մեկնությամբ ներկայացվող իր նշանակալ իության
լրումի կատարումով, հարկ է տեսանել, հասկանալ ու մեկնորոշել իր բուն հոգևոր
նշանակությամբ` ոչ միայն իշխանավորին ու ամենաստիճան ղեկավարին, այլև յու
րաքանչ յուր մարդուն իր վերաբերությամբ: Հիրավ ի, յուրաքանչ յուր մարդ իր հոգևոր
ու մտավոր ներաշխարհում պետք է ունենա վերոնշյալ եռատարր ու իր եռակազմու
թյամբ միասնական` մարդկային կյանքում անհրաժեշտ ու նախընտրել ի, հոգեկեցույց
ու կենարար իմաստության ներկրթող ու կատարելագործող` «իր անիրավ գործերի
համար վրեժխնդիր հատուցումը», «արդարությունը» և «մարդասիրությունը» «հիշե
ցուցանող» հոգևոր արթնությունը:
Մտով ի զուգահեռ անցկացնելով` կարող ենք հիշել նաև դարեր անց ս. Գրիգոր
Նարեկացու աղոթամատյանում ևս ներկայող այս հոգևոր արթնությունը: Ինչպես
և ինքը` Նարեկացին է գրում մարդկային մեղ քով պատճառյալ` մարդկային կե
նաց ողբերգությունը խոստովանող իր մատյանում, ինքն իր մատյանով ինքնադատախազում է իր մեղքերը` իր հոգու և մարմնի, զգայարանների, մտաց, խորհր
դոց ու գործոց մեղավորությանն ի հատուցում` ամենայն պատիժների արժանի տե
սանելով իրեն, և մատյանը Աստծո ու մարդկանց առաջ ներկայանում է որպես հենց
անխնա դատախազն իր մեղքերի: Եվ արդ` իր մտքի, հոգու, մարմնի մեղքերի հատու
ցումը` առավել դժնդակ քան մարմնական մահը` հավ իտենական, անօրինակ տան
ջանքն ու կորուստն է իր հոգու ու անձի, որ փոխանակ աստվածասիրության ու
մարդասիրության, մարդկային հոգու բնությանն օժտյալ աստվածային շնորհի ու
պատվ իրանների արդարության, մեղոք ապականության, անկենդանության ու չգո
յության էր մատնել իրեն` Աստծո հարազատ ներկայությամբ, լույսով, ջերմությամբ հո
գեկեցույց ու կենդանարար կյանքից և հենց Աստծո հետ միությունից: Եվ ահեղ Դա
տաստանին` կյանքը բոլորող հարցման ու գործերի հատուցման պահին` սրտի խոր
հուրդներում, մտքերում, խոսքերում, գործերում, բուն դիտավորությունում ու նաև կա
տարումի մեջ աստվածասիրության ու մարդասիրության, և ըստ այդմ` արդարության
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ու ողորմության պակասյալ յուղով վառյալ աղոտ ու մարող լույսի ողբերգությունը`
հոգևոր արթնությամբ դեռ այս կյանքում իմացյալ, Նարեկացին աղոթում ու պաղա
տանոք հայցում է Արարիչ ու Տեր Աստծուց, որ Ինքն է միայն Դատավոր, արդարու
թյամբ չդատել, այլ` արարչական ու փրկչական Իր անչափ ու անբավ սիրով ու հենց
մարդասիրությամբ, անսահման ողորմությամբ ու գթությամբ քավություն ու թողու
թյուն շնորհել իր մեղքերին և արժանացնել Իր հետ միության` սքանչանալ ու փառա
բանել Աստծուն ամենայն հավ իտյաններում:
Մովսես Խորենացու այս իմաստապատումից ուսյալ յուրաքանչ յուր ոք կարող է իր
ինքնությանը, կյանքին ու ստեղծարար գործունեությանը մտահայելով` քննել ամե
նայնը և իրեն հարցնել` իր աստվածապատկեր ու աստվածանման արարյալ անձի
կոչմանն ու իսկությանը համապատասխան` իր բուն ու նախընտրել ի «անել իքին»
արդյո՞ք նույնական է նախկինում ու ներկայում իր կողմից «արվածը»: Եվ յուրաքան
չյուր ոք Վաղարշակի Իմաստունի օրինակով` իր ներաշխարհում «կյանքի գործե
րի հատուցման», «արդարության», «մարդասիրության» հոգևոր զգացմունքների ու
մտահայեցվող իդեաների մշտակայությամբ ու «հիշեցնող» հոգևոր արթնությամբ,
կարող է հասու լինել մարդկային կյանքի «իրաց կացության» ճշմարտությանն ու բա
րուն, ըստ այդմ` ճշմարտել ու կենագործել հոգեկեցույց ու կենարար իր բուն «անե
լիքը»` ի բարեկարգություն մարդկային հոգևոր-քաղաքակրթական ինքնության, ընդ
հանուր կենսակարգի, ազատ ընտրությամբ անձնավորյալ կենսակերպի ու մշակույթի:
Կարել ի է նկատել, որ Վաղարշակի Իմաստուն թագավորի` օտարի և ոչ հայազգի ան
ձի, և, սակայն, հենց հայոց ինքնության, ընդհանուր կենսակարգի ու նաև անձնացյալ
կենսակերպի, պատմամշակույթի նկատմամբ իսկորեն «մարդասիրության», ըստ որի և`
«արդարության» հոգևոր զգացմունքների ու իդեաների բուն դիտավորությամբ, կերպա
րանմամբ ու կատարումով քաղաքական-սոցիալական կառուցակարգման ու ըստ ամե
նայնի հոգևոր-քաղաքակրթական բարեկարգման վերաբերյալ Մովսես Խորենացու այս
իմաստապատումը իր հոգեկեցույց ու կենարար նշանակալ իությունը կարող է իմացա
հայտել ցեղասպանության և՛ անցյալ ի, և՛ ներկայի առնչությամբ` հայազգի ու օտարազ
գի «ընթերցասէր» և իմաստության ու ամենայն առաքինության, բարեկարգության «ու
սումնասէր» ընթերցող ին: Այն կարող է ընթերցել և՛ հայը` ուսանելով, թե ինչպես օտա
րը սիրեց հայոց ազգին և «մարդասիրության» ու «արդարության» նվիրական,
մշտակա ու հենց անսասան հոգևոր զգացմունքներով ու իդեաներով` կենդանի
ներկայության կոչելով առաքինի հոգևորությամբ բովանդակյալ ազգային պատ
մամշակույթը` քաղաքակրթական կենսակարգով կառուցակարգեց ու բարե
կարգյալ հաստատեց արդեն նաև հենց իրեն հայրենին. այն կարող է ընթերցել և՛
օտարը` ուսանելով թե ինչպես լինելով օտարազգի` կարելի է սիրել «այլոց» և իր իշ
խանությունն ու տիրությունը «այլոց» ու ամենքի նկատմամբ հասկանալ որպես
«մարդասիրության» գերակայությամբ ու մշտակա առաջնորդությամբ «արդարա
գործ» հոգածություն` հնարավորելով, նպաստավորելով ու ապահովելով մարդ
կանց ազգերի հոգեկեցույց ու կենարար և այսու` հոգևոր-քաղաքակրթական հա
մակեցությամբ ինքնությամբ կենալը, այդկերպ իսկ հարազատանալով օտարին:
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Կարել ի է նկատել, որ Վաղարշակ թագավորի` իր ինքնությունից ու հենց «թյուր
Ես»-ից հրաժարվող կեցողությամբ` իր կենսաշխարհին և այդ կենսաշխարհում` իրեն
մտահայեցող իմաստության որոնումին, իմացահայտությանը և ապա` նաև կենա
գործմանը հատուկ է «գոյութենական ու նպատակաբանական ճշմարտություն
ների» և այդկերպ` «տեսականի ու գործնականի», իմա` «ճշմարտության ու բա
րու», «անհրաժեշտ ու նախընտրելի իսկության» միասնություն ներհայտող և
հոգեկեցույց ու կենարար իմաստության լրումի կատարելության առինքնող
զարմանալի մի որակ: Մովսես Խորենացին իր պատմության մեջ ամենայն ժամա
նակների կյանքի գործերի ու հենց կարգավորության մասին խոսելով և Տիգրանի,
Վաղարշակ Իմաստունի ու այլոց հայոց մեծաց մասին պատմող դրվագներում` հստա
կամտորեն ու բացորոշ և այլուստ` ներանշանակորեն նշում ու նկատել է տալ իս մարդ
կային քաղաքակրթական ինքնությունում, կյանքում ու մշակույթում կենագործման
կոչված իմաստության` իր լրումի կատարելությանն ուղղորդող ու «հասուցանող»
զույգ բաղադրատարրերը հայտորոշող` «մարդասիրության» և «արդարության» կա
տեգորիաները, որոնցով և իրագործելի է կոնկրետորեն` հայոց ու ընդհանրա
պես` ամենայն ազգերի ու ողջ մարդկության հոգեկեցույց ու կենարար փոխ
վերաբերմունքը, փոխհարաբերությունն ու փոխգործողությունը, միով բա
նիվ` քաղաքակրթական կենսակարգն ու բովանդակ կենսագործունեությունն
իր բարեկարգությամբ:

3. Պատմումի վարդապետական եղանակը.
պատմությունը որպես պատմում
«Պատմումի կոչումն ու իսկությունը և հենց
իսկական գոյությունն է` ի գիր հյուսել կյանքի
եղելումն իր իսկության մեջ հասկանալ ընձե
ռող իմաստն ու իմաստությունը և «բան»-ավո
րելով իսկությունը` լուծվել ու անհետանալ իրե
նով հաղորդվող ու ներկայացող «բան»-ում:
Պատմումը կոչված է ինքնանվիրումի ու
ինքնազոհողության պատմվող «բան»-ին»:
Ռ. Ք.

1.	Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունում պատմումի վարդապետական
եղանակի հասկացման ու մեկնողաբար բացորոշման դիտավորությունն ունեցող այս
ենթավերնագրի առնչությամբ ևս կարևոր է նշել, որ Պատմահայրը պատմության իր
տեսությունը և-կամ պատմագիտական հայեցակարգը ներկայացնում է իր աշխատու
թյան մեջ ոչ մեկտեղ ու ամփոփ, այլ` տեղ առ տեղ, զանազան էջերում սփռված` ուղ
ղակիորեն և անուղղակիորեն շարադրելով իր հետազոտության դիտավորությունը,
խնդրո նյութը, մոտեցումը, ձևակերպելով նաև պատմական ստույգ ճանաչողության
ու գիտել իքի սկզբունքներ ու չափորոշիչներ: Այդ դեպքում ինչպե՞ս է հնարավոր մո
տենալ ու առավել հուպ անմիջականության հասանել Խորենացու պատմումի կերպի
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ուսումնասիրության խնդրում և ստույգ ադեկվատությամբ հասկանալ ու մեկնորոշել
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 պատմագիտական հայեցակարգի ամբողջական հասկացման
ու մեկնաբանության համար էական է խորհրդածող քննությամբ ուսումնասիրել ոչ
միայն ուղղակիորեն ասվածը, այլև, ըստ Ֆր. Շլայերմախերի «ունիվերսալ հերմենև
տիկայի» տեսության, ասման կերպը: Քանզ ի պատմագիտական ընդհանուր հայե
ցակարգին առնչվող գիտել իք ներկա է և հայտնելու հնարավորությամբ` պահյալ
է ոչ միայն բառերի, նախադասությունների ու տեքստերի բուն իմաստներում, այլև
իմաստային այդ միավորների կապակցման ու ամբողջական իմաստների հյուսման
եղանակում` անհատական կերպերում և-կամ ընդհանուր կարգերում:
Մովսես Խորենացու երկի ու պատմագիտական հայեցակարգի համար կարևորե
լով ու հենց իրագործելով շլայերմախերյան այս մոտեցումը, դրա հետ մեկտեղ անհրա
ժեշտ եմ գտնում ամրագրել, որ սույն մենագրությունում խնդրի լուծմանն ուղղորդված
մոտեցումն էապես տարբեր է և ամբողջական իր որպիսությամբ չի նույնանում Ֆր.
Շլայերմախերի և ժամանակակից հերմենևտիկայի մյուս տեսաբանների` Վ. Դիլթայի,
Հ.-Գ. Գադամերի, Պ. Ռիկյորի, ինչպես նաև փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի հա
մար էականորեն նշանակալ ի` Մ. Հայդեգերի «հերմենևտիկական ֆենոմենոլոգիայի»
տեսակետներին և, ինչպես արդեն ասվել է, նկատի ունի նրանց հայեցակարգերի և
դրանցում մշակված մոտեցումների փոխլրացչականությամբ ճշգրտված ու համա
հյուս-ամբողջական տեսակետ: Ասվել է նաև, որ ըստ Շլայերմախերի հերմենևտիկայի
հայեցակարգի, հասկացման բուն իդեան և ըստ այդմ` նպատակը հեղինակի անհա
տականության հասկացումն է և տեքստը հասկանալ` կնշանակի ուղղորդվել հաս
կացման բուն նշանակետին` հասկանալ ու մեկնորոշել այն իմաստը, որը տեքս
տում նկատի ուներ հեղինակը: Ընդ որում, քննական իր հասկացման մեջ ընդգր
կելով ստեղծագործության հանգամանքների, գործոնների ու ազդակների և հենց քե
րականական ու հոգեբանական հասկացման խնդրակարգը և, այդպիսով, մտով ի
քննելով նաև այն, ինչը կարող էր և չգիտակցված լինել հեղ ինակի կողմից, հերմենև
տը հնարավորություն ունի հասկանալ հեղ ինակին ավելի լավ, քան նա ինքն է իրեն
մատչել ի ու առձեռն հնարավորությամբ իրեն հասկացել: Ըստ Շլայերմախերի, երկի
ու հեղ ինակային մտքի ուսումնասիրության բովանդակ խնդրակարգում հերմենևտի
կայի խնդիրը տեքստից իմանալ ի իսկության բացահայտումը չէ, որը հին հունական
փիլիսոփայությունում սոկրատյան երկխոսությունների ներքին կառուցակարգով`
«իսկության հայտուղի» բանաձևյալ ու անդր ի վեր «զկնեացս» ավանդյալ դիա
լեկտիկայի խնդիրն է` հետևողական հարցերի հաջորդականությամբ կազմակերպել
իսկությանն ուղղորդված որոնում և ներքուստ հետևողականությամբ փոխպահանջող
հարցուպատասխանային այդ քննության արդյունքում` հասու լինել ու բացահայտել
իսկություն: Կարել ի է համաձայնել կամ չհամաձայնել Շլայերմախերի այս տեսակետի
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հետ, սակայն նախընտրել ի է նաև հասկանալ հերմենևտիկայի բուն խնդրի այդկերպ
հատկորոշման նրա հիմքերն ու դիտավորությունը: Նա որպես Պլատոնի թարգմանիչ
ու Հեգել ի ժամանակակից` դիալեկտիկան հասկանալով որպես իսկությունը բացորո
շող ներքուստ հետևողական հարցուպատասխանային ուղի, դիտում էր այն որպես
փիլ իսոփայական ուրույն գիտակարգ և հենց փիլ իսոփայության բուն էություն: Բնա
կանաբար, նա հերմենևտիկայի խնդրակարգը սահմանում էր` հստակ տարանջատե
լով դիալեկտիկայի խնդրակարգից: Ըստ Շլայերմախերի, հերմենևտիկայի խնդիրն
այլ է` ուսումնասիրել երկում և-կամ երկով ասվածի ու նաև ասման կերպի` հոգե
բանական ու տեխնիկական առանձնահատկություններ բացահայտող ամենայն բա
ղադրատարրերի ու այդ թվում` նաև հենց ոճի որպիսությունը, որոնցում և` առավե
լությամբ իրագործվում ու հենց արտահայտված է հեղ ինակի անհատականությունը:
Հասկացման ու մեկնորոշման յուրովիության բացահայտմանն ուղղորդված քննու
թյամբ է, որ կյանքում ու մշակույթում իրագործվող ամենայն հասկացում, ըստ շլայեր
մախերյան հերմենևտիկայում իմացյալ նրա կոչման և ուրեմն` դիտավորության ու
ըստ այդմ` կերպարանման ու կատարումի, հնարավորություն է ունենում վերընթանալ
ու նույնանալ մտահայեցվող և հասկացման ու մեկնորոշման նշանակետ բացորոշվող
իդեային` հեղ ինակի անհատականության բացահայտմանը:
Ֆր. Շլայերմախերի, Վ. Դիլթայի, Գ. Շպետի, Մ. Հայդեգերի, Հ.-Գ. Գադամերի ու Պ.
Ռիկյորի հերմենևտիկայի հայեցակարգերի բոլոր էական այն գաղափարների ման
րամասն ներկայացումը, որոնք որոշ ճշգրտումներով սկզբունքորեն չեն հակասում
միմյանց, այլ` իրենց փոխլրացչականությամբ բացահայտում են հերմենևտիկան որ
պես իսկության լրումի առավել ամբողջականության ու կատարելության դի
տավորություն, կերպարանում ու կատարում ունեցող հասկացման ու մեկնո
րոշման տեսություն ու գիտակարգ, դիտելով մեկ այլ մենագրության խնդրակարգ
ու աստ մանրամասնորեն չբացորոշելով, էական եմ գտնում ամրագրել, որ փիլ իսո
փայական հերմենևտիկայում հասկացման բուն իդեան և ըստ այդ իդեայի` հասկաց
ման կոչումն ու իսկությունը առավել ամբողջականությամբ են տեսնում ու բացորոշում
Հ.-Գ. Գադամերն ու Պ. Ռիկյորը: Ըստ Գադամերի փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի
հայեցակարգի, հասկացան բուն խնդրակարգը չի սպառվում մտքի արտահայտ
ման` ասման կամ պատմումի կերպի ուսումնասիրությամբ: Հասկացման կոչումն է`
հասկանալ և՛ բուն իսկությունը, և՛ այդ իսկությունը բացորոշող ու ներկայության մեջ
հաստատող` մտածումի, ասման, գրման և հենց պատմումի կերպը: Իրագործելով
հերմենևտիկայի քննական ինքնահասկացում և արդյունքում` նրա կոչումն ու իսկու
թյունը վերաիմաստավորող կատարումը բացորոշելով որպես փիլ իսոփայություն,
Գադամերն իր փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի հայեցակարգում է ներընդգրկում
նաև դիալեկտիկան, ինչը սկզբունքորեն առանձնացնում էր հերմենևտիկայից Շլայեր
մախերը` հերմենևտիկան սահմանելով ու բացորոշելով որպես անհատականության
հասկացման ու մեկնաբանության արվեստի փիլ իսոփայական տեսություն: Հերմենև
տիկայի այս երկու հայեցակարգերի բովանդակային` ներքուստ փոխլրացչական
բնույթի փոխհարաբերակցության այսչափ համառոտ բացորոշմամբ` կարել ի է ար
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դեն նկատել, որ սույն մենագրությունում կիրառվող «իսկության հերմենևտիկայի»,
որին հենադրությամբ և ներկատարելագործյալ «իմաստության հերմենևտիկայի»
հայեցակարգը` իսկության (և իսկությունը հայտող իմաստության) լրիվությու
նը նկատի ունեցող ամբողջական խնդրակարգ սահմանող ու մոտեցում իրա
գործող և այդկերպ` հերմենևտիկան ստույգ որպես գիտակարգ կայացնող ու
կատարելագործող միահյուս տեսությունը, հնարավորություն է ընձեռում առա
վել ճշգրիտ մոտենալ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում բուն
պատմելիք իսկության և պատմումի կերպի փոխհարաբերակցության հարցին:
2. Ընդհանրապես` ամենայն պատմություն և կոնկրետորեն` Մովսես Խորենա
ցու հայոց պատմությունը ևս որպես այդպիսին էացնում է ոչ միայն բուն պատմվո
ղը, այլև պատմումի կերպը: Եվ ինչպես պատմվող ը, այնպես և պատմումի կերպը
աննպատակ կամ ինքնանպատակ չէ622: Ասվեց, որ Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն
Հայոց» երկը նպատակաբանական (թելեոլոգիական) պատմություն է, և նպատա
կային բնույթն աշխատության մեջ ներկա է երկմիասնությամբ` որպես պատմումի
եղանակի և պատմելիքի (ու նաև պատմվածի, պատմվողի) բանորոշ դիտավո
րություն: Եվ էական է ընդգծել, որ պատմել իքի ու պատմումի կերպի էական առանձ
նահատկությունները միմյանցից անկախ չեն: Երկում ներկա «պատմելիքի» (կամ
«պատմվողի») նշանակալիության և դրան ադեկվատությամբ` «պատմումի» վարդա
պետական եղանակի նպատակայնության ներքին փոխկարգավորող կապակցվածու
թյամբ հյուսված է «Պատմութիւն Հայոց»-ի ողջ բովանդակությունը:
Մարդկային իրողությունների առնչությամբ մարդկային ինքնությանը, կենսակեր
պին ու մշակույթին հղված և ընթերցման ներկայում պատմվող իդեան և ուրեմն`
պատումի մեջ հենց սկզբունքորեն դիտավորյալ (իմա` մտահայեցյալ ու նկա
տառյալ) «բանը» ամենայն «իրաց և գործոց» իսկությունը հայտող իմաստն
ու իմաստության խորհուրդն է` տեսական ու գործնական: Մովսես Խորենացու
երկում ու նրանում բովանդակյալ պատմագիտական հայեցակարգում, ինչպես ար
դեն «Պատմության դիտավորությունը» ենթավերնագրում ասվել է, պատմությու
նը գոյություն ունի մարդկային ինքնությանն առ իմաստություն ու ազատու
թյուն հոգե-, կենսա- խրատական ու կրթական կոչմամբ և իսկությամբ: Աստ`
Մովսես Խորենացու «ինչպես» պատմումի առնչությամբ ևս անհրաժեշտ է կրկնել, որ
պատմության գոյության վերոբերյալ բնորոշումն իր նշանակության մեջ ներկայա
նում է ոչ որպես սոսկ գոյութենական ճշմարտություն, այլև նախընտրելի ու հենց
նպատակաբանական ճշմարտություն: Քանզ ի հայտնի են նաև պատմություններ,
որոնք երբեմն` մասամբ և երբեմն` առավելաբար կայացել են պատմության բուն կոչ
մանն անհամապատասխան և ուրեմն` պատմության անիսկական գոյությամբ: Պատ
մությունը` և՛ պատմել իքը, և՛ պատմումի կերպը, իր իսկական գոյության մեջ կայաց
նող նպատակաբանական ճշմարտության առավել բացորոշմամբ` կարող ենք աստ
ևս կրկնորոշել, որ ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունն անհրաժեշտությամբ
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ու հենց նախընտրելիորեն պիտոյականությամբ գոյություն ունի և պե՛տք է գո
յություն ունենա մարդկային ինքնությանն առ իմաստություն ու ազատություն
հոգե-, կենսա- խրատական ու կրթական կոչմամբ և իսկությամբ: Պատմության
գոյության կոչումի ու իսկության այս առանձնահատկությամբ պայմանավորվում ու
սկզբունքորեն բնորոշել ի է դառնում Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցա
կարգի և դրանում նաև պատմումի բուն նշանակետը և առ այն ուղեկոչող ու պատմու
մի որպիսությունը կազմակերպող սկզբունքը:
Վերոբերյալ մտքի բանաձևն առավել հստակ է արտահայտում Խորենացու պատ
մության առնչվածությունը` հենադրությունն ու նպատակամիտությունը, գործնա
կան իմաստությանը: Ընդհանրապես` պատմության և հենց հայոց պատմության
որպես այդպիսին գոյությունը մարդկային ու նաև հայ ինքնության, կյանքի ու
մշակույթի որպես այդպիսին և ուրեմն` նաև առ իմաստություն կատարելա
գործվող ու բարեկարգ գոյության նկատմամբ բոլոր ժամանակներում և հենց
սկզբունքորեն բացահայտել ի է ոչ միայն պատմաճանաչողական զուտ տեսական
հետաքրքրությամբ և ըստ այդմ` աշխարհի ու մարդկային կյանքի եղելությունների
«ի՞նչ» և «ինչպե՞ս» որպիսության ճշմարտությամբ, որոնցում և` կենագործյալ տե
սական իմաստությամբ, այլև հենց գործնական իմաստությամբ և որպես այդպիսին`
պատմության բարոյական նշանակալիությամբ: Եվ այս առն
չու
թյամբ կա
րե
լի է
վերստին հիշատակել հայտնի միջնադարագետ Ա. Գուրևիչի սկզբունքային բնորո
շումը. «Անշուշտ, պատմությունը հարում է բարոյական գիտություններին…»623: Եվ
պատմագիտական կամ պատմափիլ իսոփայական խորհրդածություններում հնարա
վոր, անհրաժեշտ ու նախընտրել ի է դառնում այդ բնորոշման բանաձևում միանալով
ու նաև լրացնելով Ա. Գուրևիչին ասել, որ ոչ միայն էմպիրիկ պատմությունը, այլև նրա
ինքնահասկացման կոչումն ու իսկությունը իրենում որպես դիտավորություն, կերպա
րանում ու կատարում ունեցող տեսական պատմությունը ևս, ուստի և` տեսականի ու
գործնականի երկմիասնություն ներկայացող պատմագիտությունը` իր ամբողջական
լրումի կատարելությամբ, պետք է դասել բարոյական գիտությունների շարքում:
3.	Մարդկության կյանքում պատմությունը և նրա իմաստավորումն ու արժևորումը
կյանքի է կոչվում` հնարավորվում ու հենց ներկա դառնում պատմության բուն կատա
րումի` հենց պատմումի շնորհիվ, պատմել իքին ադեկվատ պատմումի եղանակի պա
րագայում: Ինչպես և բացորոշվեց «Պատմության գոյությունը…» ենթավերնագրում,
պատմությունը «ասուն» եղելություններում հիմնացյալ` սկզբունքորեն գոյություն ունի
միայն որպես պոտենցիա` հասկացման ու մեկնորոշմամբ նաև պատմումի ենթա
կա: Բայց և սկզբունքորեն չկա դեռևս պատմություն, որպես իրագործվածություն,
առանց իր պատմումի ու հենց պատմվածության, որում և` եղելությունների իսկությունը
հայտող` պատմահետազոտությամբ արդեն հասկացյալ իմաստի ու իմաստության խոր
հուրդի մեկնողաբար բացորոշման: Պատմությունը որպես այդպիսին իր գոյությամբ
կայանում է իր առարկայով (ինչը անտիկ շրջանում ու նաև միջնադարում ասում են`
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«ենթակայով») և կատարումով: Մովսես Խորենացու պատմության կատարումը,
որում և` անել իքը, իր առարկայի ու որպես այդպիսին` հայոց կյանքի նշանակալի եղե
լությունների հասկացումն ու մեկնողաբար բացորոշումն է: Ընդ որում, հասկացումը
ներկա է պատմության հետազոտական փուլում, իսկ այնուհետև բուն պատմումի ու
այլոց հաղորդման փուլում իրագործվում է արդեն հասկացյալ ի մեկնողաբար բացո
րոշում: Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմության կատարումը «իրաց և գործոց»` իրենց
ժամանակատեղում (պատահման ժամանակում ու տեղում) որպես այդպիսին եղելու
թյան «զորութեան»` որպես «ի՞նչ» լինելության և «կարգի», այսինքն` «ինչպե՞ս» լինե
լության (պատճառով ու նշանակալ ի հետևանքով հանդերձ) հասկացումն ու պատումա
կերպ շարադրանքով` մեկնողաբար բացորոշմամբ ներկայացումն է:
Պատմությունը, որպես մարդկության ու կոնկրետորեն հայոց կյանքի էական եղե
լությունում ճշմարտության ու բարու տեսական իմացություն, կյան
քի է կոչ
վում,
իրագործվում ու նաև ընթերցողներին ներկայանում` այս կյանքում մարդկային ինք
նությունում, կենսակերպում ու մշակույթում ամենայն բարյաց կենագործմանն ու այդ
կերպ` գործնական իմաստությանն իր նպատակամիտությամբ: Թեև պատմության ու
իր բաղկացուցիչների` պատմել իքի ու պատմումի, բուն նշանակետը և առ այն ուղե
կոչող ու պատմումի որպիսությունը կազմակերպող որոշիչ սկզբունքը գործնական
իմաստությունն է` ժամանակակիցների ու սերունդների ներաշխարհի ու արտաքին
կենսակերպի` առ իմաստություն ներկատարելագործումը, որին և, որպես միջոց, են
թակարգված է կյանքի եղելությունների իսկության տեսական իմացությունը, այ
նուամենայնիվ, բուն պատմումը ներկայանում է որպես պատմության տեսական
կատարում: Պատմության տեսական կատարումը նշանակալ ի եղելությունների իս
կության հասկացումն ու մեկնողաբար բացահայտմամբ ներկայացումն է բա
նավոր` որպես պատմասացություն և-կամ գրավոր` որպես պատմագրություն: Եվ մե
նագրության սույն ենթավերնագրում հերմենևտիկական խորհրդածության «բանը»
Մովսես Խորենացու երկում, որում և կերպացյալ ու բովանդակյալ պատմագիտական
հայեցակարգում, պատմության հենց տեսական կատարումն է` ներկայանալով
որպես Պատմահոր «պատմումի վարդապետական եղանակի» մեկնորոշում:
4. Աստ` էական է նաև հարցադրել ու բացորոշել, թե` ինչպիսի՞ պատմումն է, որ
կարող է ներկայանալ որպես պատմության կոչման ու իսկության կատարում և
ուրեմն` լինել պատմության իսկական կատարում: Պատմության որպես այդպիսին
գոյությունը, իր հնարավոր զանազանություններով հանդերձ, կայանում է ըստ իր կոչ
ման և ուրեմն` ըստ իր իսկության, եթե պատմությունը հիմնադրող և-կամ կենագոր
ծող դիտավորությունը չի մնում որպես սոսկ անկատար դիտավորություն, այլ` ճշմար
տու
թյամբ հաս
նում է իր իսկ կատարումին: Ահավասիկ, պատմությունը կա
րող է
կայանալ որպես այդպիսին իր իսկական գոյությամբ, եթե պատմության իմացյալ կո
չումը ներկայացյալ է դիտավորությունում, իմա` պատմության իդեայի տեսանությու
նում, և անհրաժեշտ ու սկզբունքորեն նախընտրել ի պիտոյականությամբ իրագործվել
է «ըստ դիտավորության` պատմության կատարումը»:
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Ներածությունում կանխասացությամբ և աստ` ուսումնասիրության արդյուն
քով հնարավորություն ունենք ամրագրել, որ Մովսես Խորենացու պատմագիտական
հայեցակարգում անհրաժեշտ ու նախընտրելի պիտոյականությամբ է պատ
մության կատարումի համապատասխանությունն իր դիտավորությանը: Նրա
պատմական երկում և՛ պատմել իքի ընտրությունը (պատմության բովանդակությունը),
և՛ պատմումը (պատմության հյուսման եղանակը) ուղղված են դիտավորության կա
տարումին: Նրա երկում պատմումի եղանակի կազմակերպումը ևս, սկզբունքային և
հենց հայեցակարգային իր լուծմամբ, ամենևին էլ պատահական չէ` անկախ պատմ
վող «բան»-ից: Պատմումի եղանակը կամայածին ու ինքնակամ և զուտ սուբյեկտիվ չէ`
«ոչ ինչ կամաց մտածական և ոչ ինչ անպատշաճ ի սմա յօրինելով բան»624, այլ` ընդ
հակառակը, կազմակերպված է «պատմել իքով ներկայության մատչող իսկությանն ու
իմաստության խորհրդին համապատասխան, այն «յանդիման կացուցանելով»625 «ըն
թերցասէր» ու իմաստության «ուսումնասէր» մարդկային հոգուն ու մտքին:
Մովսես Խորենացու պատմագիտության և-կամ պատմափիլիսոփայու
թյան հայեցակարգում ընդհանրապես` պատմությունը և կոնկրետորեն` հայոց
պատմությունը որպես այդպիսին կայանում է որչափ պատմելիքի, այնչափ և`
պատմելիքին համապատասխան պատմումի վարդապետական եղանակի որ
պիսությամբ: Ասվածը ներհատուկ լինելով նրա հայեցակարգին ու բնորոշելով այն,
նաև սկզբունքորեն ունիվերսալ է` որպես պատմության գոյության նախընտրել ի պի
տոյականություն: Ավել ին` նրա հայեցակարգին հատուկ է և այն բնորոշելով` որպես
ունիվերսալ է ներկայանում նաև այն, որ պատմությունը որպես այդպիսին կենա
գործվում է իր իմացյալ կոչմանը համապատասխան դիտավորությամբ, ըստ
այդմ` կերպարանմամբ ու կատարումով: Մովսես Խորենացու պատմության հայե
ցակարգային ու հիմնարար այս սկզբունքը պատմության որպես այդպիսին կայաց
ման համար իր անհրաժեշտությամբ ու նաև նախընտրել ի պիտոյականությամբ` իրա
վամբ լինելով ունիվերսալ, այնուամենայնիվ, չի նշանակում, որ մշակույթի պատմու
թյան մեջ երբևէ և գուցե առավել չափով չեն եղել այնպիսի պատմություններ, որոնց
հյուսումը չի իրագործվել պատմության կոչմանը համապատասխան դիտավորու
թյամբ, ըստ այդմ` կերպարանմամբ ու կատարումով:
Պատմահոր պատմագիտական հայեցակարգին ներհատուկ ու նաև ունիվերսալ
այդ սկզբունքն իր նշանակալ իությունն է բացահայտում նաև պատմության հետազո
տության` հասկացման ու մեկնաբանության պրակտիկայում: Այդ սկզբունքի և՛ ան
հրաժեշտությամբ, և՛ նախընտրել ի պիտոյականությամբ ունիվերսալությունը և դրան
հակառակ` տեքստամշակութային ավանդությունում բազում պատմությունների` այդ
սկզբունքին ոչ ըստ ամենայնի համապատասխանությամբ առկայությունը կնշանակի,
որ «պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունը հայտող իմաստի ու հենց
իմաստության խորհուրդի բացորոշումը» որպես իր խորհրդածության խնդրակարգ
624

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 57:
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ինքնահասկացող պատմագիտությունն ու պատմափիլ իսոփայությունը դրա լուծմանը
հասու լինելու համար ունեն մեթոդաբանական հետաքրքիր այդ հնարավորությունը`
բացահայտել բոլոր այդ պատմությունների զանազանակերպ գոյությունը կենագոր
ծող դիտավորության, կերպարանման ու կատարումի իսկությունը, որում և` մարդ
կային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի բարեկարգ գոյության համար կենա
րար բարենշանակության տեսակետից` պատմության նախընտրել ի կոչմանն ու
դիտավորությանը համապատասխան և-կամ անհամապատասխան դրանց կերպա
րանումն ու կատարումը:
Ահավասիկ, Մովսես Խորենացու պատմագիտության և-կամ պատմափիլ իսոփա
յության հայեցակարգի հասկացման և մեկնաբանության համար, ըստ իս, անհրա
ժեշտ ու նաև նախընտրել իորեն պիտոյական է` «ընդհանրապես` պատմության
և մասնավորապես` հենց հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյության
իսկության բացորոշման» սկզբունքային ու բովանդակ խնդրակարգի ամբող
ջական տեսադաշտում ոչ միայն մեկնորոշել, թե նրա հայեցակարգում ինչպիսի՞ն է
պատմության դիտավորությունը, որ և նշանակալի մի չափով մենագրությունում
իրագործվեց նախորդ գլխի երկրորդ ենթավերնագրում, այլև թե ինչպիսի՞ն է պատ
մության կերպարանումն ու կատարումը, որում հարցադրվող պատմական գոյա
վորի` բուն պատմելիքի իսկության էական առանձնահատկությունների նշանակալի
չափով բացահայտությունն իրականացվեց նախորդ ենթավերնագրում: Աշխատու
թյան սկզբունքային ու բովանդակ այդ խնդրակարգի առումով հիմնային` «պատմու
թյան դիտավորության» իսկության էական առանձնահատկությունների բացահայ
տությունը` նշանակալ ի մի չափով մենագրությունում իրագործվեց նախորդ գլխի երկ
րորդ ենթավերնագրում: Նույն այդ խնդրակարգով հարցադրվող` պատմել իքի և-կամ
պատմական գոյավորի իսկության էական առանձնահատկությունների նշանակալ ի
չափով բացահայտությունն իրականացվեց նախորդ ենթավերնագրում: Մտորումների
այսկերպ հետևողական ընթացքով որոշարկվում է այս ենթավերնագրում հասկաց
ման ձգտող խորհրդածության խնդիրը, այն է` հասկանալ և մեկնողաբար բացորոշել
Մովսես Խորենացու` պատմումի վարդապետական եղանակի իսկությունը:
5. Ինչպե՞ս է Մովսես Խորենացին իրագործում պատմումը: Ոչ միայն մեր պատ
միչների պատմագրությունների, այլև համաշխարհային մշակույթի բովանդակ ծիրում
մշակույթի պատմության հայտնի որոշ աշխատությունների հետազոտությունն ար
դեն իսկ նկատել է տալիս, որ պատմումն իրագործելիս` պատմագիրները և-կամ
մշակույթի պատմաբանները կամա թե ակամա օգտակար նկատելով` ոչ թե
սկզբունքորեն կիրառում են միմիայն գիտական գիտելիքը, այլ` գիտելիքի բո
լոր հինգ տեսակները: «Գիտել իքը, – գրում է Դավ իթ Անհաղթը, – կամ ընդհանուր
է, կամ մասնավոր, կամ պատճառի իմացությամբ, կամ առանց պատճառի իմացու
թյան»626: Ըստ այդմ` գիտել իքի տեսակներ են` հմտությունը, ներհմտությունը, կարծի
Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս.
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 77:
626
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քը, արվեստը և գիտական գիտել իքը: Կարել ի է նկատել, որ պատմումի մեջ կոնկրե
տորեն` Մովսես Խորենացին և հայազգի ու այլազգի պատմագիրները, ինչպես նաև
ժամանակակից պատմաբան-մասնագետները կիրառում են գիտել իքի բոլոր հինգ տե
սակները: Աստ` էական է ամրագրել, որ Հին ու Նոր Կտակարանների սրբերի, միջնա
դարյան սուրբ հայրերի ու նաև հետայնու ժամանակների ամենայն հավատացյալ ան
ձանց աշխարհայեցողությանը, կենսակերպի իմաստությանն ու ստեղծագործություն
ներին վերոնշյալ հնգաստիճան գիտել իքի տեսակների հետ մեկտեղ հատուկ է նաև
վեցերորդը` հավատով հասու ճշմարտության գիտել իքը: Հարկ է նաև նշել, որ գիտե
լիքին ընդհանրապես և հումանիտար ու սոցիալական բնույթի գիտել իքին նույնպես,
ասել է թե` պատմական հետազոտություններից ստացվող գիտել իքին ևս, սկզբունքո
րեն հատուկ է այդկերպ հնգաստիճան և որպես իմացության նախընտրել ի լրումի կա
տարելություն` նաև վեցաստիճան ներքուստ կարգավոր ու հետևողական ամբողջա
կանություն: Էական է ամրագրել, որ պատմության բազմատեսակ դրսևորումներում
իրենց արտահայտությունն են գտել գիտել իքի հնգաստիճան բոլոր այս տեսակները:
•

Անհատական դեպքի նկատմամբ, տվյալ եղելության իսկության բացորոշման
և ընթերցող ի հասկացման կարողությանը մատչել ի շարագրության հյուսման
առումով, պատմումի մեջ կարող է լինել պատճառին անտեղ յակ հմտություն,
որն այսկերպ` պատճառին անգիտակ անհատական գիտելիք է: Հմտու
թյուն կոչվող գիտել իքի այս տեսակը «կիրառության տեխնիկա» ներկայացող
իր որպիսությամբ գիտել իքի ու նաև պատմական գիտել իքի կարգավոր ամ
բողջությունում և-կամ աստիճանակարգում գրավում է բավականաչափ հա
մեստ աստիճան:

•

Անհատական դեպքի և արդեն նաև որպես տեսակ կամ դաս խմբավորելի
դեպքերի նկատմամբ կարող է լինել ընդհանրականության պոտենցիա ունե
ցող և նորից պատճառին անտեղ յակ ներհմտություն, որն այսկերպ` պատ
ճառին անգիտակ ընդհանուր գիտելիք է: Գիտել իքի այս տեսակում պատ
միչ անձը իմացության ու շարագրության որոշակի ունակության ներհմտացյալ
դառնալով և դրան տիրապետելով կիրառությունների համար անհրաժեշտ
չափով, բազում անգամներ հմտություն է ունեցել եղելություններ` իրադար
ձություններ ու գործեր, պատմելու և այդ առումով բազմահմուտ է ու բազմա
փորձ: Այդպիսով, քանակաշատ կիրառություններից յուրաքանչ յուրի դեպքում
առանձնական իր հմտությունների հետ երևակայության զուգակցու
թյամբ, կամ գուցե այլ կերպ` պատճառին անգիտակ իմացություն կազմե
լու իր կարողությամբ պատմիչ անձն արդեն ընդհանուրի նկատմամբ կիրա
ռել ի ներքին վարժագիտություն է ձեռք բերել և, սակայն, գիտել իքի այս տեսա
կում նույնպես հասու չէ պատճառի գիտությանը: Հասու չէ, թե ինչու են իսկու
թյունն իրավամբ բացահայտող ներկայանում ներհմտություններ դարձած այդ
ունակությունները, մասնավորապես` պատմել իքի այդկերպ որոնումը, կամ
ընտրությունը, կամ իմաստի տեսանությունն ու որպես նշանակալ ի արժևո
րումը և կամ բանավոր կամ գրավոր պատմելակերպը` պատմողությունը: Դրա
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հետ մեկտեղ գիտել իքի այս տեսակում անձին հասու չէ նաև, թե պատմության
ընթերցող ի նկատմամբ ինչու է որպես ներգործուն կայանում շարագրության
հյուսման կերպը կամ եղանակը` եղելությունների իսկությունն ադեկվատորեն
բացորոշելու և ընթերցող ի հասկացման կարողությանը որպես մատչել ի կա
ցուցանելու առումով: Այս բոլորով ի մի, գիտել իքի այս տեսակում` պատճառը,
թե ինչու պետք է լինեն այդպիսի ներհմտություններ կամ կարծիքներ, անձին
դեռ անհայտ է: Ներհմտություն կոչվող ընդհանուր գիտել իքի այս տեսակը
նույնպես, «ընդհանուր տիպական խումբ դեպքերի նկատմամբ կիրառության
ընդհանրական տեխնիկա» ներկայացող իր որպիսությամբ, գիտել իքի ու նաև
պատմական գիտել իքի կարգավոր ամբողջությունում և-կամ աստիճանակար
գում գրավում է բավականաչափ համեստ աստիճան:
•

Անհատական, ինչպես նաև տեսակ, դաս, խումբ, հանրություն և նույնիսկ հան
րագումար կազմող դեպքերի նկատմամբ կարող է լինել կարծիք, որն ը
նդ
հանուր գիտել իք է` պատճառին գիտակ լինելու պոտենցիայով ու հավակ
նությամբ, և որպես այդպիսին` այն հնարավոր է, որ իրագործվ ի կա՛մ որպես
պատճառին գիտակ, կա՛մ որպես պատճառին անգիտակ կարծիք: Պատ
ճառին գիտակ լինելու պոտենցիա ու հավակնություն ունենալով հանդերձ,
կարծիքը, սակայն, իր բովանդակությամբ սկզբունքորեն ստույգ ու անսխալ
չէ, քանզ ի գոյի գոյությունը քննում է ոչ սկզբունքորեն մտքի բովանդակ կարո
ղությամբ: Միտքն իր իմացական պոտենցիան և որպես գիտել իք կատարումը
կայացնում է ոչ որպես սկզբունքորեն զգայականից ու զգացականից կախված
և դրանց վրա սոսկ հավելվող մի վերադրություն և, այդպիսով, անազատ բնու
թյամբ և կոչումով, այլ` ընդհակառակը, նրա կոչումն ու բնությունը զգայակա
նից ու զգացականից նուրբ ու ազատ է և ըստ այդմ իր կոչման ու բնության`
ունի այդ կախվածությունից ազատ ու առավել իմացական պոտենցիա` նուրբ,
վերին ու խորին իրերը քննելու ու գիտենալու կարողություն: Ի տարբերություն
մտքի` ըստ իր կոչման ու բնության սկզբունքային իմացական այդպիսի կա
րողության, կարծիքը ներկայանում է զգայականից ու զգացականից կախյալ
իմացականությամբ և գիտել իքի կազմության մեջ` դրանց բովանդակության
խառնությամբ: Կարծիքն իր այս բնույթով, որպես գիտել իք, ներկայացնում է
թվացյալը և ոչ ստույգն ու արդարաբանը: Այն ի զորու չէ անհրաժեշտ ու նաև
նախընտրել ի պիտոյականությամբ իսկությունը բացահայտել իր լրիվությամբ
և ուղղությամբ, այլ` թերի և-կամ թյուր բովանդակությամբ:

•

Անհատական, ինչպես նաև տեսակ, դաս, խումբ, հանրություն կամ հանրա
գումար կազմող դեպքերում կարող է լինել արվեստ, որը ընդհանուր գիտե
լիք (իմացություն) է ու պատճառին գիտակ և, ըստ էության, ներհմտությամբ
նախակրթվածության ու փորձառվածության միջոցով ձեռք բերված, մշակված
հասկացողությունների կարգաբերված բաղկացություն (համակարգ) է:

•

Բոլորաքանակ այդ դեպքերի նկատմամբ կարող է նաև կիրառվել գիտական
գիտելիք, որը պատճառին գիտակ, ընդհանուր, անսխալ գիտելիք է և
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որում բացահայտվում է իրի, գործի, ֆենոմենի բնությունը, եղելության որպես
հենց այդպիսին կայացման իսկությունը` պատճառով հանդերձ, քանզ ի որ
պիսությամբ, որ իրերն ու գործերն ունեն իրենց որպես այդպիսին եղելության
կամ գոյության բնությունն ու իսկությունը, այդպես և գիտի մտքի իմացական
բովանդակ կարողությամբ627:
•

Միջնադարագիտական հետազոտություններում` միջնադարյան սուրբ հայրե
րի երկերի բուն ասել իքի ուսումնասիրության ու խորհրդածության պարագա
յում հարկ է նկատի ունենալ, որ, ըստ հավատացյալ աշխարհայեցողության,
մարդկային մտային կարողությանն առընթեր և մտայինի հետ խաղաղու
թյամբ` մարդուն շնորհված է նաև հավատով հասու լինելու ու գիտենալու
կարողություն: Հավատի շնորհիվ մարդկային բանական հոգին ու միտքը հա
սու են դառնում զուտ աստվածային իրողությունների և նաև մարդկային
իրողություններում աստվածայինի ներկայության իսկությունը հայտող
իմաստությանն ու սքանչելությանը: Հավատի ճշմարտությունները և մտքի
ճշմարտությունները մարդկային բանական ու հավատացյալ հոգուն
բացահայտում ու ներկայության են մատչելի դարձնում փոխլրացնող և
ներքուստ մեկ-միասնական իմաստության խորհուրդներ:

Աստ` կարող ենք նշել, որ պատմական գիտել իքի հնգաստիճանության մեջ ընդ
հանրական բնույթի գիտելիքի ոչ ամենայն տեսակով, այլ` միմիայն արվեստով
ու գիտական գիտելիքով է, որ ստուգությամբ ու անսխալաբար բացորոշել ի է եղե
լության` պատճառով հանդերձ իսկությունը և ուրեմն` պատմագիտության հնարավո
րության լիակատար կատարումը: Իսկ որո՞նք են Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն
Հայոց» երկում` պատմական նյութի հետազոտությունում և ապա` հասկացյալ պատ
մել իքի մեկնորոշմամբ պատմումի եղանակում կիրառվող գիտել իքների տեսակները:
Պատմահոր երկի ուսումնասիրությունը` պատմության որպես այդպիսին գոյության
իսկությունը հայտող իմաստի, որում և` իմաստության խորհուրդի հասկացման ձգտող
քննությունն ու խորհրդածությունը, նկատել է տալ իս, որ հեղ ինակն ունի և՛ արվեստա
վոր կարողությունը` շնորհով օժտվածությունը որպես ունակություն, որում և` հմտու
թյունը, ներհմտությունն ու կարծիքը, և՛ պատմողական արվեստի հայեցակարգը` որ
պես քանակային ու որակային փորձառությամբ կարգաբերյալ հասկացողությունների
համակարգ, և՛ պատմության` պատմել իքի (եղելության իսկությունը հայտող իմաստի
ու հոգևոր խորհրդի) տեսանության, հասկացման ու պատմումի հյուսման բանական
մտքի ու հավատի ճշմարտությունների գիտությունը:
6. Մովսես Խորենացու աշխատությունում պատմական նյութի ընդգրկումն ու բուն
պատմումը սկզբունքորեն իրագործվել է որոշակի ընտրողական մոտեցմամբ: Մով
սես Խորենացու համար պատմակազմման սկզբունք է անցյալ ի եղելություններից

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 տարբեր մատյաններով մեզ հաղորդված տեղեկություններից իր պատմության
համար պատմական նյութի` ի մի ժողով յալ «կացուցանումը»` այն կազմակերպող
ընտրողականությամբ: Պատմական նյութի որպես այդպիսին «կացուցանումն» իրա
գործվում է երկակիորեն` և՛ արդեն իսկ բավարար չափով պատմողականություն
ցուցաբերող նյութի ընտրությամբ, և՛ նյութի պատմողականության կազմա
կերպմամբ:
Ընտրության սկզբունքն առնչված ու ենթակարգված է պատմության դիտավորու
թյանը, ինչը կնշանակի, որ կատարվել է ուղղորդված որոնում: Նրա պատմությունն
ունեցել է պատմական նյութի ընտրության նախապատրաստական փուլ: Նախապես
իրականացվել է բազում մատյաններում պատմվածից ու բանավոր ավանդություննե
րից պատմելիք նյութի հավաքում, որ և նշում է Խորենացին, երբ ի ցույց է դնում
մեզ, թե ինչպիսի իմաստուն այրերի ու նրանց պատմածի նմանությամբ և որպես իսկ
աղբյուր ունենալով է գրել իր պատմությունը. «յորոց մեք արդարապէս ջանացաք հա
ւաքել զհնագրութիւնս»628: Նախապատրաստական փուլում «հավաքումի» ֆենոմենը
դիտվում է, որպես պատմել իքի առանձնացում, ինչը և իրականացնում է Պատմա
հայրը քննությամբ և ընտրողությամբ` այլ մատյաններում ու բանավոր ավանդու
թյունում պատմված նյութից: Ընդ որում, պատմությունը ներկայանում է որպես «հա
վաքում»` ոչ միայն նախապատրաստական փուլում պատմել իքի զտողական հավաք
մամբ, այլև պատմումի որոշակի սկզբունքով պատմության տեքստի հյուսման իրա
կանացմամբ: Մար Աբաս Կատինայի մատյանում պատմվածից իր պատմությունում
որոշակի նյութ ընդգրկելու և ի շարագրություն հյուսելու կապակցությամբ նա գրում
է. «Բազում ինչ զկնի այսորիկ պատմի ի մատենին. այլ մեք` որ ինչ պիտոյն մերոյ հա
ւաքմանս է շարեսցուք»629: Այս մտքում արդեն իսկ նկատելի է, որ պատմելիքի ու
պատմումի առանձնահատկությունը որոշարկող միևնույն սկզբունքով` նրա
պատմությունը կայանում և որպես այդպիսին հասկացվում է որպես որոշա
կիորեն ընտրված հավաքում:
Անցյալ ի գործերից պատմելիքի ընտրությունը նա կատարում է որոշակի
սկզբունքներով առաջնորդվելով: Որպես պատմել իք նյութ է ընտրողաբար առանձնաց
վել և ի մի հավաքվել այն բոլորը, ինչը համարվել է արժանի հիշատակության. «ար
ժանի գրոյ յիշատակի»630: Էական է այստեղ նկատել, որ հիշատակության ու պատմու
թյան մեջ ընդգրկման արժանավորող առանձնացումը չի իրագործվում ինքնակամո
րեն` սոսկ կամայածին հակումով և-կամ մեթոդական (Վ. Վինդելբանդը հումանիտար
գիտությունների և կոնկրետ` պատմության դեպքում` կասեր` «իդեոգրաֆիկ», իսկ Հ.
Ռիկերտը` «անհատականացնող» մեթոդին) կողմնորոշվածությամբ ու էպիստեմո
լոգիական մակարդակում, այլ` ունի նաև գոյութենական հիմնադրություն: Որպես

Նույն տեղում, էջ 57: Միտքը շարունակելով` նաև այլոց գրածներն է նա անվանում «հավաքում».
«ըստ որոց հաւաքումնն` Աստուծոյ լինել յայտնիս...» (նույն տեղում):
628

629

Նույն տեղում, էջ 37:

630

Նույն տեղում, էջ 10, տե՛ս նաև էջ 88:
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պատմել իք ընտրված «իրը» և «գործը» չպետք է դիտել ապագային ուղղված նշանա
կալ իությունից զատ, որպես չեզոք եղելություն, որին մեր նկատմամբ ասել իք մարդը,
պատմիչն է վերագրում: Անցյալում կատարվածը անմասն չէ մեզ հղվածությունից, ընդ
հակառակը, տեքստամշակութային պատմողական ավանդությունում այն այնքանով է
որպես «կատարված» կամ «պատահած» որևէ մի բան` «իր» և-կամ «գործ», որքանով
ասել իք ունի և դրանով իսկ` հղվածություն «զկնեացն» ու նաև մեզ631:
7. Իսկ ի՞նչ սկզբունքով են Մովսես Խորենացու պատմության մեջ, որպես հիշա
տակության արժանի, ընտրողաբար առանձնացվել ու ի մի հավաքվել հայոց կյանքի
եղելությունները` իրադարձություններն ու գործերը: Ինչպես և նախորդ ենթավերնա
գրում ասվեց, կյանքի եղելություններից, որպես հիշատակության արժանի, ի «պատ
մություն» հյուսման են ընտրվում ու ընդգրկվում «կարևորագոյնսն» ու «հարկա
ւորսն»: Պատմահայրը գրում է. «Թողլով զոչ կարևորագոյնսն ի բանից ասասցուք
որ ինչ հարկավորն է»632, «ճառեսցուք որ ինչ կարևորագոյնն է ոճոյ բանիս» 633,
«…հեղուսելով բանս, զկարևորսն և մերոյս արժանի շարագրութեանս»634
(ընդգծումները` Ռ. Ք.): Պատմական նյութի ընտրության ու պատմելիքի ի մի հա
վաքման նրա նախապատրաստումի մեջ ներկա դասակարգմամբ ու նաև պատմումի
յուրակերպությամբ` պատմությունից դուրս են թողնվում անցյալ ի եղելություններից
ու գործերից ոչ «կարևորագոյնսն» ու ոչ «հարկաւորսն»: Ըստ պատմության դիտավո
րության` պատմել իքի ընտրության, բազմաբովանդակ ու մեկ-միասնական իսկության
քննության ու հասկացող խորհրդածության, ապա և` մեկնողաբար բացորոշող
պատմումի հյուսման վարդապետական եղանակով, միով բանիվ` հոգևոր տե
սողությամբ ու հասկացմամբ` արժևորող իմաստություն իրենում ունեցող իմա
ցության որոշակի մի կերպով (և-կամ կառուցվածքով) է կյանք-ամբողջի նախկին
և երբեմն ուղղակի կամ անուղղակի իր իմաստով` նաև ներկայում շարունակական
(կամ նշանակալ ի) եղելումի էական ու նախընտրելի նշանակալիություն ունեցող
մի մասը, որպես իսկ «պատկանաւոր», մուտք գործում պատմություն, գոյակերպվում
կամ գոյակարգվում որպես իմաստ ու հենց պատմություն: Նախորդ ենթավերնագրում
ու նաև աստ` պատմումի առնչությամբ ասվածով ևս հնարավորություն է ընձեռնվում
հասկանալ ու հաստատագրել, որ Մովսես Խորենացու պատմաիմաստասիրող և
պատմագիտող հայեցակարգում «կարևորագոյն» և «հարկաւոր» հասկացու
թյունները մարդկային ինքնության ու մարդկանց կյանքի համար պատմական գոյա
վորի նշանակություն բնորոշող և հենց արժևորող վերագրություններ են:

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 116126, 135-140, 155-157, 187:
631

632

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 64:

633

Նույն տեղում, էջ 70:

634

Նույն տեղում, էջ 88:
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8. Պատմել իքի և-կամ պատմական գոյավորի բնությունը բացահայտել իս, արդեն
ասվեց, որ մարդու կարգավոր գոյության համար որևէ բանի անթաքույց էակա
նության ու նաև նախընտրելիության չափը սահմանող սկզբունքը «պիտոյ»-ի
ըմբռնումն է, ինչը կարևոր տեղ է գրավում քրիստոնյա հայրերի ուսուցման մեջ: «Պի
տոյ»-ի այդ սկզբունքի մասին Պատմահայրն իր երկում նշում է բազմաթիվ անգամ:
Պատմությունը որպես գոյավոր կարող է լինել միմիայն մարդու համար ու առավել ևս
վերոնշյալ արժևորումով` որպես «պիտոյ»-ական, «պիտանաւոր», կամ «պիտանա
ցու» կարող է բնորոշվել հենց նրա գոյության ու կարիքի նկատմամբ: Պատմությունը
մարդու համար է, և որևէ բան «կարևորագոյն» կամ «հարկաւոր» է մարդու գո
յության համար այլ գոյավորի բացվածքն ու էականությունը որոշող սկզբունքի
տեսանկյունից: Եվ «պիտոյ»-ն է հիմնական չափանիշը եղելությունների և գործերի`
որպես «կարևորագոյն» ու «հարկաւոր» բնորոշման և ի պատմումն առանձնացման:
Պատմումը ռեալ, կոնկրետ ու հենց թանձրացական գոյավորների գոյության
կարգը փոխում և վերակերպում է իմաստային գոյության կարգի: Աշխարհի, որում
և` կյանքի, իրադարձությունները պատմումի վարդապետական եղանակով պատմու
թյան մեջ ներկայագործվում են արդեն իմաստի գոյության կարգում: Պատմումը
որպես իմաստավոր է ցուցանում եղելությունը, հասկանալով ու մեկնողաբար բացա
հայտելով իրենց պոտենցիայով «ասուն» իրերի ու գործերի` բուն «ասման» բովանդա
կություն-իմաստը, հայտելով այդ իմաստը պատմության մեջ հյուսված «պիտանա
վոր ներկայությամբ»: Պատմել իքի իսկության ու իմաստության խորհրդի ադեկվա
տությանը և ուրեմն` այդ իսկությունն ու խորհուրդը ուղղությամբ հայտելու ուղղորդ
ված պատմումով սերունդներին են ավանդված «ասուն» գործերը: Պատմությունը
որպես իմաստավոր հասկանալով իրերն ու գործերը և իր հասկացմանը նույնիմաց
անկեղծ պատմումի առանձնահատկությամբ, այն է` ուղղակի և-կամ անուղղակի
իմաստով ու հենց խորհրդաբար հասկացյալն իրենում հյուսմամբ, որով և` այլոց մտքի
«ուշ»-ին «յանդիման կացուցանութեամբ» և հասկացման սիրուն ու խորհրդածությա
նը մատուցանելով, տեսադրում է դրանց լինել իությունը պիտանավոր և այդկերպ
անթաքույց է-ականությամբ և ուրեմն` իսկությամբ «յանդիման» դարձնում «ըն
թերցասէր» և «ուսումնասէր» մարդկային հոգուն ու մտքին` ընկալելու և փորձառելու:
Ռեալ գոյավորը դեպի «պատմական գոյավորի» կարգն ընտրողաբար անցկացնե
լու համար սկզբնորոշ «պիտոյ»-ի ըմբռնումը ինչպիսի՞ էականությամբ է այն կանգ
նեցնում հայեցողության առաջ: «Պիտոյ»-ի ըմբռնումն ի՞նչ «դռնով» է բացում մեզ հա
մար պատմական գոյավորը, կամ ի՞նչ հորիզոնում է տեսանել տալ իս իրենում միայն
տեսադրված պատմել իքի գոյությունը` դեպի այդ տեսածիրն ուղղելով մեր հասողու
թյան կարողությունն ու ձգտումը:
Աշխարհ և մարդ հարաբերությունում այս հարցն ունի երկու կողմ. նախ` պիտո
յականության սկզբունքով բացահայտվում է գոյավորի բուն էությունը, ներ
կայության մեջ է հաստատվում իսկությունը և, երկրորդ` պիտոյականությու
նը սահմանված է մարդու` որպես այդպիսին գոյության նկատմամբ օգտա
կարությամբ: Նրա պատմումը իրենով պատմվածին համապատասխանությամբ`
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դիտավորություն ունի և կատարում` լինել սկզբունքորեն մարդու և մարդկանց
ազգերից` կոնկրետությամբ հենց հայի ինքնության, նրա առանձնական ու նաև
համատեղ կյանքի համար էական կամ առնվազն «պիտոյ»-ական նշանակալիություն
ունեցող նախընտրելի իրերի ու գործերի իսկությունը հայտող իմաստների միա
հյուսություն` որպես պատմություն:
9. Մովսես Խորենացու պատմագիտական, որում և` պատմափիլ իսոփայական,
հայեցակարգի էականորեն նշանակալ ի մի բնորոշում և, ըստ այդ հայեցակարգի,
պատմության ու հենց հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկության
բացորոշության ևս մի հնարավորություն է ներկայանում մտքի այն բանաձևը, ըստ
որի` Խորենացու պատմությունը ևս և նույնաբար, իրենում հայտնաբանյալ իմաս
տության կոչմամբ ու կատարումով` ներկայանում է որպես ամենայն բարյաց ու առա
քինությանց պիտոյից հյուսում ի պատմություն: Ինչպես և կարել ի էր նկատել, մե
նագրության շարադրանքում էապես կարևորվել է այս միտքը և նախորդ գլուխներում
անհրաժեշտորեն իրագործված ակնարկներից հետո նախընտրել իորեն պիտոյական
է առավել բացորոշությամբ աստ ևս անդրադառնալ այդ մտքին:
Նախ` ինչո՞ւ է ասվում «ևս և նույնաբար»: Այդպիսի իմաստավորումն ու նաև ան
վանումը իրենում և-կամ իրենով հայտնացույց է անում Մովսես Խորենացու նախնա
կան խորհրդածություն ու հասկացում որոշակի իդեայի` «պիտոյից պատմու
թյան հյուսման», որը պատմության իդեայի նրա դիտավորությունում իր նախնա
կանությամբ, ըստ այդմ` բանորոշ ներկայություն ունի նաև կերպարանումի ու կատա
րումի մեջ: Ըստ «Պիտոյից պատմության հյուսման» իդեայի տեսանության, խորհր
դածության ու հասկացման է կայացել Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»
երկում բուն պատմել իքի ընտրությունն ու պատմումի վարդապետական եղանակը և
այս ամենում ու ամենով` պատմության արժանի հայոց կյանքի եղելումի իսկության
հասկացումն ու մեկնողաբար պատմամբ ներկայացումը: Այս առնչությամբ հիշենք,
որ Պատմահայրն իր պատմությունում է հյուսում այլ պատմիչների մատյաններից,
ընտրողաբար առանձնացմամբ ու մեկնորոշմամբ հանդերձ, հայ ինքնության ու կյան
քի եղելումի էական ասելիքը: Եվ Մար Աբաս Կատինայի մատյանից ընտրողաբար
վերապատմելով` հայոց ճյուղի առանձնացման, ազգի առաջացման ու ինքնու
թյան առանձնահատկության բնավորման հիմնարար եղելության իսկությունը
մեկնողաբար ներկայացնող Հայկի ու Բել ի սկզբնապատումից հետո, ըստ նշանակա
լիության, իր պատմության մեջ ընդգրկելու ընտրության սկզբունքի առնչությամբ
նա գրում է. «Բազում ինչ զկնի այսորիկ պատմի ի մատենին. այլ մեք` որ ինչ պիտոյն
մերոյ հաւաքմանս է, շարեսցուք»635:
«Պիտոյից պատմության հյուսման» իդեայի` Խորենացու նախնական խորհրդա
ծությունն ու հասկացումը, ըստ որի և` հայոց ինքնության ու կյանքի եղելումից` բա
րենշանակ ամենայն պիտոյից ժողովումն ու իր պատմության մեջ հյուսումը ներկա ու
ապագա հայոց ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի կայացման համար կարող էր
635

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 37:

Գլուխ 3. Պատմության իդեայի կերպարանումն ու կատարումը ...

441

լինել որոշակի որևէ ազդակով պայմանավորված: Այն կարող էր լինել իրեն առձեռն
որևէ ձեռագրի, որպես «Հյուսումն Պիտոյից» կամ «Հյուսումն Պիտոյից Պատմութե
ան», ուղղակի ու առաջին անվանումի և-կամ անուղղակի ու երկրորդ անվա
նումի, այսինքն` այդ աշխատությունում բուն անել իքի իմաստավորման հայտնա
ցուցմամբ` նրանում բովանդակյալն իմաստասիրող ու այլաբանող և արդեն այդկերպ`
իսկություն հայտող անվանումի առնչությամբ: Այդպիսին կարող էր լինել որևիցե մի
ձեռագիր: Կարող էր լինել նաև հենց Մար Աբաս Կատինայի` Մովսես Խորենացուն առ
ձեռն ձեռագրի տարբերակը636, որում ընտրողաբար վերապատմվում էր Ալեքսանդրի
հրամանով քաղդեերենից հունարեն թարգմանված մատյանում պատմվող բովան
դակությունը637: Հիրավ ի, Վաղարշակ Իմաստունի` առաջին Արշակունի թագավորի
պատվերով ու կոչմամբ` դիտավորություն, կերպարանում, կատարում ու նաև իր բո
վանդակության իմաստուն, պարզ ու խորագետ անվանում` առաջին կամ երկրորդ,
կարող էր ունենալ նաև Մար Աբաս Կատինայի մատյանը, որ և ակնարկում է իր խոս
քում Պատմահայրը, Շամիրամի մահվանից հետո հայոց մեծաց ինքնության ու կյան
քի եղելումը նախքան շարունակել ը, իր պատմության` ոչ ինքնակամ ու մտացածին,
այլ` ստույգ ու արդարաբան և իմաստուն այրերի պատմությունների հետ համադրու
թյամբ ու իրերի պատահման ժամանակաթվային կարգի հավասարությամբ հավաս
տի լինել ը խոստովանող իր միջանկյալ խոսքում` «սկսայց քեզ... ի Հիւսման պատ
մութենէ Պիտոյից»638:
Նախնական այդ խորհրդածությունն ու հասկացումը Մովսես Խորենացին կարող
էր ունենալ Ալեքսադրիայում և-կամ այլուր իր ուսումնառության ու շրջագայության ըն
թացքում և-կամ «Գիրք Պիտոյից»-ի առիթով իր մտորումներում և լինել վերաիմաս
տավորում այն «պիտոյ»-ի, որն ասված է «խոսքի արվեստի» տեսությունում, առ այն
«պիտոյ»-ն, որ որպես այդպիսին է մարդկային ինքնությունում ու կյանքում իմաստու
թյան ներկրթության առումով: Այսկերպ հասկացումը, ինչպես և գրում է հերմենևտի
կայի տեսաբաններից` Վ. Դիլթայը, ընթանում է արտաքինից` ներքինին639: Խորհր
դածելով «Գիրք Պիտոյից»-ի առիթով և նրանում հասկանալով արտաքին «բան»-ի,
այսինքն` խոսքի ու խոսքարվեստի, տարատեսակ ու կարգավոր կերպերում ներկա
յացյալ ներքին «բանը»` աստ արդեն բուն իմաստությունը, ըստ էության, խոսքի տե
սակ ներկայացող այդ «պիտոյ»-ի նկատմամբ դիտավորություն կլինի` դրանում, որ
պես արտաքինում, հասկանալ մարդկային ինքնության ու կյանքի իմաստության «պի
տոյ»-ն` ներքինը:
Նկատենք նաև, որ հենց այդպիսին է եղել խոսքարվեստի տեսության նախնական
Տե՛ս Սարգսյան Գ. Խ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմությունը» (Երևան, 1991) – Պատմա
գիտական Հետազոտություններ, Եր., 2006, էջ 12:
636
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Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 30-31:
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Նույն տեղում, էջ 57:

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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դիտավորությունը` կենսականորեն նշանակալի իմաստությունը` որպես «պի
տոյ» մարդկային կյանքի, ներ-կայացնել ու բացահայտել որպես հենց «պիտոյ»
խոսքարվեստի: Ինչպե՞ս է հնարավոր դառնում ու կայանում այդպիսի փոխակեր
պությունը: Այդ հնարավոր է դառնում ու կայանում, քանզ ի կենսականորեն նշանակա
լի իմաստության լեզվական արտահայտության բանաձևը հասկացվելով ու գործած
վելով նաև որպես հենց լեզվական իրողություն, մարդկային կյանքում և, մասնավո
րապես, մարդկային արվեստավոր մասնագիտական գործունեությունում` խոսքար
վեստում, իրագործվում է տվյալ խնդրո նյութ «լեզվական իրողության» արդեն նաև
զուտ արտաքինի` լեզվականի, վրա կենտրոնացում: Եվ անտիկ շրջանում առավե
լապես ուշ սոփեստների գործունեությամբ է, որ խոսքարվեստում առավել ևս շեշտ
վում է արտաքինը, այն է` խոսքով ասվածի և խոսքի եղանակի ներազդեցությամբ ու
ներգործությամբ` ասվածին ունկնդիր լսարանի հավանությանը, որով և` աս
ման
դիտավորությանը համապատասխան համագործակցության խնդրում համոզելուն
ու համախոհությանը հասանելը: Նկատելի է նաև դառնում, որ դրան զուգընթաց ու
առավել նվազ չափով է նրանց գործունեության դիտավորություն ու կատարում կայա
նում ներքինը, այն է` իսկության բացահայտումը և ուրեմն` իսկությունը հայտող իմաս
տության հասանել ը: Այսկերպ` խոսքարվեստը և նրա պոտենցիան, որպես իսկու
թյունը, ըստ մարդկային կարողության, խոսման արվեստով բացահայտող իմաստու
թյուն, ներքուստ փոխակերպմամբ ու հենց իր կոչմանն օտարացյալ այլակերպմամբ`
առավելապես կերպագործվում ու ներկայանում է իր անիսկական գոյությամբ` որպես
սկզբունքորեն իսկ հավանության նպատակային խնդրին հետամուտ հռետորու
թյուն:
Բոլոր այդ հնարավոր պատճառներով կարել ի էր, իհարկե, ասել «ևս և նույնա
բար»: Ըստ իս, սակայն, առավել և հենց էականորեն նշանակալ ի է հասկանալ, որ
խնդիրն այլևս այն չէ, թե` աղբյուրագիտական պրպտումներով հաստատապես
գտնվե՞լ է թե ոչ այդպիսի ուղղակի և-կամ անուղղակի` «Պիտոյից Հյուսման պատ
մություն» անվանում ունեցող որևիցե պատմագրություն: էականն այստեղ այն է, որ
Պատմահայրն ունեցել է նախնական այդպիսի խորհրդածություն և բանական հոգու
ու մտքի տեսանության կարողությամբ` «պիտոյ»-ի իդեայի տեսանություն, ունեցել
է նաև հասկացում և հենց իմաստություն` ամենայն բարյաց ու առաքինության «պի
տոյից պատմության հյուսման», որում և` պատմության արժանի և ուրեմն` պատ
մել իք այդ «պիտոյ»-ի ընտրողական որոնման, հայտնաբերման և պատմվածում իս
կության ու իմաստության խորհրդի բացահայտման: Էականորեն նշանակալ ին այն է,
որ Խորենացին ունի «պիտոյից պատմության հյուսման» իմաստությունը, որ և ներ
կա է նրա աշխատությունում ու յուրով ի բացահայտել ի է դարձնում «պատմության
և հենց հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկության» խնդրա
կարգը և՛ պատմատեսությունում, և՛ բուն պատմությունում` պատմվող բովանդակու
թյունում, քանզ ի բնորոշում է նրա պատմագիտական ու պատմափիլ իսոփայական
հայեցակարգը և ըստ այդ հայեցակարգի` հայեցվող ը, թե` ինչպիսի իսկություններ
է հայոց կյանքի եղելումից իր այդ հայեցողության կարողությամբ ու տեսադաշտում
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հենց «տեսանում» և իր պատումի կերպավորությամբ «տեսադրում» ու հասկացման
կոչում Պատմահայրը «ընթերցասէր» ու իմաստության «ուսումնասէր» յուրաքան
չյուր անձի: Իսկ աստ` Մովսես Խորենացու պատմումի վարդապետական եղանակի
առանձնահատկությունների բացահայտմանը նվիրված ենթավերնագրի հիմնախնդի
րը հետամուտ է իսկությունն իմաստությամբ գիտեցող գիտական պատմության (և
ուրեմն` նաև պատմության իմաստասիրության) վերոբերյալ սկզբունքային խնդրա
կարգին, որի հարցադրությամբ ու որոնումով բացվող իմաստային տեսադաշտում
և հենց լուծման առումով` այն հարցը, թե` ի՞նչ ձեռագիր մատյան կարող էր որպես
աղբյուր ու ազդակ լինել Մովսես Խորենացու մտքի այդ որպիսության համար, կարող
է ներկայանալ սոսկ որպես մասնավոր նշանակություն ունեցող աղբյուրագիտական
տեղեկություն և ոչ այնչափ կարևոր ու հենց էական, որ կարող է էացնել և-կամ ի չիք
դարձնել Խորենացու` պատմության հայեցակարգի և նրանով հայեցվող ու պատմվող
բովանդակության իսկության վերոբերյալ բացահայտումն ու բնորոշումը:
Ի մի բերելով Խորենացու հայտնի խոսքի բովանդակության («սկսայց քեզ...
ի Հիւսման պատմութենէ Պիտոյից»640)` պատմումի վարդապետական եղանակի
խնդրին ուղղակիորեն ու նաև կողմնակիորեն առնչվող խորհրդածությունները, կա
րելի է ասել, որ նրա երկում ևս և նույնաբար իրագործված` պիտոյից պատմումի
հյուսման մեջ պատմումի դիտավորությունն ու կատարումն է` լինել պատմվո
ղի ուղղակիորեն և-կամ անուղղակիորեն, անսքող կամ խորհրդով սքող յալ
կա
պակց
վա
ծու
թյան ու հենց ամենայն բարյաց պիտոյից խոր
հուրդ պա
հող
իմաստների, ըստ մարդկային կարողության և պայմաններով ընձեռնված
հնարավորության, մեկնողական բացահայտություն:
10. Պատմահայրն անցյալ ի գործերից պատմական նյութ է առանձնացնում պատ
մումի համար և պատմումն էլ իր հերթին պատմել իքի խորհուրդի իսկորեն ցուցա
նության համար կազմակերպում` առաջնորդվելով սկզբունքային նշանակություն
ունեցող ևս մի չափանիշով: Ո՞րն է այն: Ինչպես և արդեն նախորդ ենթավերնագրե
րում ասվել է, Խորենացին որպես «պատմական նյութ» է առանձնացնում անցյա
լի իրադարձություններից ու գործերից այն բոլորը, ինչը նշանակալ ի է առաքինու
թյան նկատմամբ: Եվ ըստ այդմ` հենց պատմումն էլ կազմակերպվում է այնպես, որ
իրերն ու գործերը ընթերցող մտքին «տեսանելի», հոգուն սիրելի ու նախընտ
րելի և հասկացմանը մատչելի լինեն առաքինության նկատմամբ իրենց նշա
նակալիությամբ: Պատմելի է նկատվում այն բոլորը, ինչն իրական իր եղելության
մեջ «ասուն», այսու և` պատմության մեջ նշանակալ ի է առաքինության տեսանկյու
նից, նշանակալ ի է մարդկային ինքնության առաքինակարգ և ուրեմն` իր ողջ
կենցաղավարությունում հոգևոր գոյության, այսինքն` հոգի և ոչ սոսկ մարմին
կեցողության համար: Ի մի է հավաքվում որպես պատմել իք և կարգավորվում որ
պես պատմության կազմություն-բաղադրություն, ինչն ի հայտ է բերում մարդկային
ինքնության ու կյանքի ներկայի ու ապագայի նկատմամբ և նույնիսկ ավելին` մարդ
640
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կային ինքնությունն ու կյանքը որպես այդպիսին, ըստ իրենց կոչման, սկզբունքորեն
ու ընդհանրականորեն` ժամանակներից անկախ դեպի առաքինի կարգավորու
թյուն ուղղելու կարողություն-լիցք` հոգևոր նշանակալիություն: Պատմահոր
պատմումի վարդապետական եղանակը, ըստ իր դիտավորության, կերպարանման
ու կատարումի, կամ` ըստ իր սկզբունքային մտահղացման և իրագործման, ներ
կայանում է որպես ամենայն բարյաց ու առաքինությունների պիտոյից ընտ
րություն 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, ոչ-կենագործյալ հնա
րավորություն:
11. Քննողական ընտրությունը, որով «Պատմութիւն Հայոց»-ի համար առանձ
նացվում և ժողովվում է պատմական նյութը, կազմակերպված է ոչ միայն առաքինու
թյան գործոնով ու չափանիշով: Առկա է ևս մեկ էական չափանիշ: Խորենացու պատ
մությունն իր պատմել իքով ու դրան ադեկվատ պատմումի եղանակով ոչ միայն ընտ
րական է ի առաքինություն, այլև` քննական ի ճշմարտություն: «Այլ մեք ասաս
ցուք միայն ստոյգն, որ ինչ ճշմարտութեանն վայել է պատմութիւն»641: Պատմումի այս
կերպ կազմակերպվածության իրողությունը նկատել է տալ իս և հնարավորություն ըն
ձեռում ամրագրել Մովսես Խորենացու պատմության տեսությունը որպես գիտություն
էացնող առանձնահատկությունը: Հիրավ ի, պատմումի խառնաշփոթությամբ հնա
րավոր չէ բացահայտել եղելությունների պատահման ճշմարիտ կարգավորությունը
և բազմաբովանդակ ու ներկարգավորությամբ մեկ-միասնական իմաստները: Պատ
մահոր պատմությունում նկատել ի է ընտրյալ պատմել իքի բովանդակությանն առնչ
վող պատմումի որպիսություն և, ըստ էության, բուն հոգևոր իսկության բացորոշմանը
նպատակամետ և հենց ադեկվատ պատմումի կարգավորություն: Ըստ նրա, ընդհան
րապես` պատմությունը և կոնկրետորեն` հայոց պատմությունը հասկանալով
ու մեկնողաբար պատմելով կյանքի նշանակալի եղելում և իր պատմումի կար
գավորությամբ բացահայտելով իսկություն` և՛ իրադարձությունների ու գոր
ծերի լինելության ու հենց որպես այդպիսին դրանց պատահման պատճառա
վորության ճշմարիտ կարգավորությունը, և՛ բազմաբովանդակ ու մեկ-միաս
նական իմաստը, կայանում է որպես գիտություն:
12. Ինչպիսի՞ պատմումն է, որ պատմության կատարումը կարող է հասցնել կա
տարելության, այլ կերպ ասած` ինչպիսի՞ որակային հատկություններով և-կամ առա
քինություն-բարեմասնություններով կայացման պետք է ձգտի ու կերպարանվ ի պատ
մումը` եղելությունների (բազմա)բովանդակ իսկության պատմում դառնալու համար:
Բացորոշել պատմումի «ինչպեսը», կնշանակի` բացորոշել «պատմության առաքինու
թյունները», պատմությունը որպես գիտություն բարեկարգ կայացնող ու կատարելա
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գործող պատմումի համար անհրաժեշտ ու նախընտրել ի պիտոյականությունը, որը և
կարող է պատմումը կայացնել որպես պատմության իսկության կատարում:
Պատմումը կարող է լինել պատմության ճշմարիտ կատարում, այսու և` հնարա
վորություն ունենալ ոչ լոկ իրագործել, այլև նախընտրել ի կատարելության ևս հասց
նել պատմության իսկության կատարումը, եղելությունների իսկությանն ադեկ
վատ, պատշաճ ու պատկանավոր պատմումի որակի ու քանակի չափով և ուրեմն`
այդ իսկության (բազմա)բովանդակության համար անհրաժեշտ, բավարար ու նախ
ընտրել ի, նաև ընթերցանության հետաքրքրությունը, հոժարակամությունն ու հա
վանությունը պահող (այլ ոչ` այդ ամենի մարմանը հանգեցնող, անտարբերություն ու
ձանձրություն առաջացնող) շարադրանքի խորությամբ, հասկանալ իության հնարա
վորությամբ և համառոտությամբ: Այս խնդրի առնչությամբ Թեոնը «Յաղագս ճար
տասանական կրթութեանց» երկում գրում է. «…առաքինութիւնք պատմութեան երեք`
հավաստութիւն, համառօտութիւն, հավանութիւն»642: Ըստ նրա, պատմությունը որպես
այդպիսին կայացնում ու կատարելագործում են այդ երեք առաքինություններ-բարե
մասնությունները, և հարկ է, որ պատմությունը միշտ ունենա դրանք: Թեոնը առավել
ընդգծում ու պատմությանը ներհատուկ ու սեփական է դիտում «հավանության» առա
քինությունը, քանզ ի եթե պատմությունը այդ որականիշն ու առաքինությունը չունենա,
որչափ հավաստի ու համառոտ լինի, այնչափ առավել անհավատալ ի կարող է երևալ
ու կարծվել. «Զի միշտ բուռն հարկանել պիտի զհաւանականէն յաւետ ի պատմութե
ան, քանզ ի սորա յատուկ է, և սորա ոչ ելոյ սմա` որքան հաւաստի և համառօտ իցե,
այնքան առաւել անհաւանագոյն լսողացն երևի»643: Իսկ ինչո՞ւ է, ըստ Թեոնի, «հավա
նությունն» անհրաժեշտ պատմության համար որպես այնպիսի մի որականիշ ու հենց
առաքինություն, որին յուրաքանչ յուր պատմասացության ու պատմագրության մեջ
պետք է ձգտել և որով պատմության յուրաքանչ յուր շարագրություն պետք է զարդա
րել: Քանզ ի «համառոտության» և «հավանության» միջև հաճախ հնարավոր ընդդի
մությամբ պայմանավորված` որևէ պատմության մեջ երեք այդ որականիշների համա
տեղ լինելության անհնարության դեպքում, այդչափ համառոտությամբ պատմությու
նը կարող է իսկորեն լինել ու ներկայանալ որպես հապճեպությամբ հյուսված թերա
պատմություն: Եվ եթե պատմել իք իրադարձությունը և-կամ գործը բարդ է, ուստի և
անհնար է համառոտությունը, հարկավոր է ձգտել հավաստության ու հավանության և
այդ հատկությունները տվյալ պատմության մեջ կայացնել: Իսկ եթե պատմել ին պարզ
է և ոչ բազմահյուս կամ խճճահյուս, պատմության որպես այդպիսին հնարավոր բա
րեկարգ կայացմանը հարկավոր է հասնել «համառոտության» և «հավանության»
առաքինություններին ու որակական չափորոշիչներին ձգտելով. «եթէ է իրն բնութե
ամբ կրկիտ` ի հաւաստութիւն երթալի է և ի հաւանութիւն. թէ պարզ և ոչ բազմամանի`
ի համառօտութիւն և ի հաւանութիւն»644:»:
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Իհարկե, «հավանության» գործոնը պատմության համար կարևոր է կամ կարող
է լինել կարևոր, քանզ ի պատմությունը կոչված է գոյության հենց մարդկանց համար`
ընթերցող և ուսումնասեր ժամանակակիցներին ու սերունդներին հղված նախատե
սությամբ: Պատմությունը որպես այդպիսին` պատմասացություն և-կամ պատմա
գրություն, արդեն իսկ ծնունդն է նպատակային այս խնդրակարգի: Կյանքի նախկին
եղելումի հոգևոր ու մշակութային ավանդությունը, կյանքի եղելություննե
րից առ իմաստություն ամենայն նշանակալին դիտավորությամբ և գիտակցո
րեն բանորոշ ձևակերպված նպատակային խնդրակարգով հղված է յուրաքանչ յուր
հնարավոր ընթերցողի: Եվ պետք նկատի ունենալ նաև այն, որ տեքստը կարող է
իր ընթերցանության ու հասկացման ձգտման պարագայում նաև փոխել ընթերցող ի
ինքնությունը, որ և` պատմության գործնական դիտավորությունն է: Պատմությու
նը կյանքի եղելություններից` առ իմաստություն ու բարեկարգություն ամենայն նշա
նակալ ին իր պատմումով հղելով ամենայն հնարավոր ընթերցող ի, ունի նաև ձգտում
նրանց միջից, ցավոք, միայն քչերին, ընթերցման ընթացքում տեքստում ասման բեր
ված իմաստի իսկությամբ նպաստավորել հոգևոր աճ ու կատարելագործում և ըստ
էության` առ իմաստություն հոգեկրթություն, դառնալու համար հեղինակի և տեքս
տի, ըստ Աստծո կամքի, գիտության ու հոգածու տեսչության, նախընտրելի
ընթերցող, որին և առավելապես է հղված ու հենց ուղղված ասված իմաստի
և դրանում ի պահ ու նաև ի հայտ խորհուրդի ուղիղ դրվածքն ու լրիվությու
նը: Եվ պատմությամբ ասվածի նպատակային հղվածությամբ` ի կատարում կոչվա
ծի իսկությամբ կայացումը հնարավոր է դառնում տեքստում և տեքստով ասված լի
նելու փաստի և իմաստի նկատմամբ ընթերցող անձի բացությամբ, այսինքն` հա
ղորդ ու ընկալ դառնալ հնարավորող այդ ընթերցող բացության` որպես առ տեքստ
և դրանով ու դրանում առ իմաստություն` ընթերցող անձի հավանություն կերպավոր
վող «դռնով»: Ի լրումն ասվածի` կարելի է ամրագրել, որ հենց ինքը` Պատմահայրն
է իր երկում բազմիցս արտահայտվում արդեն պատմագիտության առնչությամբ,
որ պատմության որպես այդպիսին գոյությունն էացնող, որով և` էական հատկու
թյուններ են և պատմությունն իր կատարելության մեջ կայացնում են պատմվող բո
վանդակության ու պատմումի «ճշմարտաբանությունն» ու «արդարաբանությունը»,
«ստուգությունն» ու «հավաստիությունը», և իրեն հավանել ի ու հավատարմացնող են
հենց այդպիսի առաքինություններով օժտված պատմությունները: Նա նաև գրում է,
որ իր երկի պատմումը նախընտրել ու իրագործել է «հասարակաց» լեզվով, որպեսզ ի
երկն ընթերցողներից և ոչ ոք պերճաբանությամբ գրավվ ի, այլ` 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. Մենագրությունում պատմության որպես այդպիսին գոյության բազմաբովան
դակ իսկության բացահայտումը, նախ` հիմնադիր դիտավորության, ապա նաև երկ
645

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 258:
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րորդ` պատմել իքի և երրորդ` պատմումի կազմակերպման խնդիրների կարիքով,
առչնվում է «պատմություն-ճշմարտություն-հավաստիություն» փոխհարաբերու
թյունների բացահայտման խնդրին: Ո՞րն է Մովսես Խորենացու պատմումի համար
ճշմարիտ լինելու և պատմել իքը զատորոշելու, հավաքելու և այդ որպիսությամբ պատ
մագրելու սկզբունքը: Նա հայտնում է նաև հետազոտական ընթացքում պատմական
նյութի իր հավաքումի և ապա` պատմագրումի այդ սկզբունքը վերոբերյալ խոսքում.
«Յարմարեալ զամենայն կարգեցից քեզ ի գիրսս յայսոսիկ… ոչ ինչ կամաց մտածա
կան և ոչ ինչ անպատշաճ ի սմա յօրինելով բան, այլ որ ինչ ի գրոց իսկ. ըստ նմա
նեացն ապա և որ ինչ ի բանից արանց իմաստնոց և յայսոսիկ քաջախոհաց. յորոց
մեք արդարապէս ջանացաք հաւաքել զհնագրութիւնս646»: Եվ ինչպես արդեն վերը
ամրագրվեց, այն, ինչը պատմության հյուսմամբ նա հայտնում է, կամայական մտա
ծումով չէ և իր պատմումի մեջ չի ձգտում յուրաբար հորինվածին, այլ` խուսափում
ինքնակամ, կամայածին ու պատրանքային և այսկերպ` անպատշաճ պատմումից647:
Քննողական և համեմատողական մոտեցմամբ ընտրված և ի մի ժողովված, ապա և
պատմության հյուսմամբ մեր նկատմամբ կոնկրետացված, որպես «Պատմութիւն
Հայոց», սերունդներին հաղորդելու արժանի է տեսնվել ստույգ և դիտավորության
առումով նշանակալի այն ամենը, որ ասված ու վկայված է Սուրբ Գրերում Սուրբ Հո
գով և ուրեմն` ճշմարիտ է, կամ` նմանությամբ է Սուրբ Գրոց, կամ` պատմված է
իմաստուն այրերի աշխատություններում և նրանց օրինակյալ ու նույնն ընտ
րալ քաջախոհների կողմից, ուստի և առավելագույնս է ճշմարտացի:
Պատմումը պատմության մեջ է հյուսում, այսպիսով, ոչ միայն էականորեն ու նաև
պիտոյականորեն նշանակալ ին, այլև հավաստին: Խորենացու վերոբերյալ մտքում`
«Զհաւաստին որչափ կարացեալ ի բազմացն ընտրեալ բանից` կարգեցաք»648, ակն
հայտ ցուցադրվում է նրա ինչպես ընտրողական մոտեցումը, այնպես էլ` հավաստին
պատմելու սկզբունքը: Եվ թե ինչքան է կարևոր նրա համար հավաստին, արդեն իսկ
նկատել ի է բերված մտքում. իրերի ու գործերի բազում պատմություններից ընտրվել ու
առանձնացվել-ժողովվել է հավաստին: Հավաստին, անսուտը գտնելու, համոզվե
լու և «զազգիս մերոյ կարգել զպատմութիւն ճշդիւ»649 դժվարին ու տքնաջան քննախույզ
աշխատանքի վերաբերյալ Խորենացին նշում է բազմիցս650 ինչպես իր, նույնպես և այլ
պատմիչների վերաբերյալ, որոնք «իմաստութեան ջանք` փոյթ յանձին կալան ավան
դել»651: Եվ հենց «արք անուանիք և իմաստութեան պարապեալք»652, «վարժ ամենայն

Նույն տեղում, էջ 57: Շարունակելով` նա նաև այլոց գրածներն է անվանում «հավաքում». «ըստ
որոց հաւաքումնն` Աստուծոյ լինել յայտնիս...»:
646

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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իմաստութեամբ»653, գովել իք և ամեն առաքինություններով զարդարված654 է հա
մա
րում բոլոր նրանց, որոնք հաղորդեցին հավաստին ու օգտակարը, ինչպես նաև նրանց
(թագավորներին ու իշխաններին), որոնք նպաստեցին, հոգացան ու օժանդակեցին այդ
գործին:
14. Պատմահայրը նաև տարբերում է գիտությամբ կամ գիտենալով պատմելը,
երբ պատմվում է ստույգ գիտեցյալը և ուրեմն` հավաստին, և դեռ միայն նշելը կամ
նշանակելը, երբ պատմվում է այլ աղբյուրներից կամ այլոց պատմություններից իմա
ցյալ և ստուգության ատրիբուտներում թերի տեղեկությունները: Ընդ որում, նա իր
պատմության մեջ ընդգրկում է ոչ բոլոր այդկերպ ու այդչափ դեռ միայն իմացյալ տե
ղեկությունները, այլ` միայն այնպիսիք, որոնք իրեն ևս մտորելու տեղ իք են տալիս և
կարիք ունեն լրացուցիչ հետազոտության ու այլ աղբյուրներով հանգամանալ ից պար
զաբանման, այնչափ, որ հնարավորություն ընձեռեն պատմական նույնորոշման
(իդենտիֆիկացիայի): Իմաստություն, ստուգություն ու առաքինություն սիրող հոգով
գրված իր աշխատության մեջ երբեմն ու կարել իության չափով այդպիսի տեղեկու
թյուններ ևս հաղորդելու պատճառն այն էր, որ գիտենալ տա ազգի կյանքում պատ
մության և ուրեմն` նաև իմաստության կարիքն ու նշանակությունը գիտակցող և իրեն
հենց այդ գրել խնդրող Սահակ Բագրատունուն և ուսումնասեր ու հասկացման ձգտող
յուրաքանչյուր ընթերցող ի, որ ոչ որևէ ինչ է թերացել իր ջանքից` պատմելու և գրով
ամրագրելու «բարի յիշատակի» իսկություն հայտող, պատմարժանության նշանակալ ի
ամենայն անցից (անցքերից) 655: Պատմել իքը և արդեն պատմվածը հատկորոշող այս
ևս մեկ առանձնահատկության մասին տեղ յակ ենք դառնում նրա աշխատության այն
հատվածից, որտեղ Թադեոս առաքյալ ի աշակերտ Ադդեի և հետագայում նաև Բար
դուղ իմեոս առաքյալ ի նահատակությունների մասին պատմելուց հետո հիշատակվում
է Աբգար թագավորի` պարսից Արտաշես արքային գրած նամակում հիշված Սիմոն
անունով Քրիստոսի աշակերտի մասին: «Իսկ զՍիմովնէ, որ Պարսիցն վիճակեցաւ,
ոչ զհաւաստին կարեմ պատմել, եթէ զի՛նչ գործեաց և կամ ո՛ւր կատարեցաւ: Քանզ ի
պատմի յոմանց` Սիմովնի ումեմն առաքելոյ կատարիլ ի Վերիոսփորայ. և թէ նա՛ իցէ
ճշմարտիւ, և թէ է՛ր աղագաւ գալուստ նորա անդր` ոչ գիտեմ. այլ միայն նշանակեցի, զի
գիտասցես թէ ոչ ինչ մնայ յիմմէ ջանից պատմել քեզ զամենայն, որ ինչ անկ է»656: Ինչ
պես տեսնում ենք, այստեղ ու նման այլ դեպքերում ևս, համարյա միշտ, սուրբ հայրը
հստակորեն զգուշացնում է, որ ասվածը կարող է և լինել ոչ բոլորով ին ստույգ:
Իմաստություն ու ստուգություն սիրող նրա գիտական մոտեցմանն անհարիր ու
անընդունել ի էր լիով ին անստույգն ու առասպելական չափազանցությունները որպես
ճշմարտություն և-կամ պատմության արժանի որակումով պատմել ը657: Ստիպմամբ
653

Նույն տեղում, էջ 9, 20:

654

Տե՛ս նույն տեղը, էջ 20:

655

Տե՛ս նույն տեղը, էջ 158:

656

Նույն տեղում:

Մասնագիտական գրականության մեջ ամրագրված ու հայտնի են Խորենացու պատմումի այս
բնորոշությանը զանազանաչափ մոտարկումներով հարանման վերագրություններ: Սակայն XIX
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երբեմն դրանց անդրադառնալով, Պատմահայրն, այնուամենայնիվ, հնարավորին չա
փով փորձում էր զտել նաև դրանցում բանականն ու պատմարժանը, մշտապես նշա
վակելով և ընթերցողներին ցուցանելով դրանց հիշատակության անարժանությու
նը իրենց անբարի, անպետ ու աննշանակ բովանդակության պատճառով, այսկերպ
նույնպես կրթելով ընթերցող ի միտքն ու հոգին` հիշման և պատմության արժանի
տեսնել իրենց բովանդակությամբ առաքինուսույց` իմաստության և արիության գոր
ծերը և, այդպիսով, մարդկությանն ամենայն պիտանին658:
15. Իսկ որո՞նք են հավաստիությունը պարզելու նրա միջոցները: Խորենացին
գրում է. «Բայց զուգութիւն բարբառոց և հաւասարութիւն թուոյ կարգի պատանեացն`
զճշմարտութիւն աշխատասիրութեանս մերոյ ակնարկէ»659: Սրանով նա նշում է պատ
մումի հավաստիության, ճշմարտության համար օգնական պարագաները: Նա պատ
մական աղբյուրները քննել իս և նրանցից ճշմարտացի պատմական նյութն անջատե
լիս, զտել իս` համեմատում է միմյանց հետ: Այլ աղբյուրների հետ համեմատության
դեպքում, երբ ի հայտ է բերվում «զուգութիւն բարբառոց» և «հաւասարութիւն թուոյ
կարգի պատանեացն», այսինքն` կրկնողություն, երբ մեկ այլ աղբյուր կրկնում է միև
նույն իրողության մասին և առկա է ժամանակի մեջ պատահելու վերաբերյալ թվակա
նի հավասարություն` ժամանակագրական համընկնում, ապա այդ արդեն վստահել ի
տեղեկություն է պատմության ճշմարիտ լինելու հարցում:
Հարկավոր է այստեղ նկատել, որ այդքանը սկզբունքորեն բավական չէ ճշմար
տացիության համար: Խորենացու համար խնդիրը միայն ճշմարտացի վերահաղոր
դելը չէ այն բանի, ինչը ճշմարտացի է, զի վկայված է կրկնակի և ավել, այլ` այն, որ
պատմվածը լինի ճշմարտություն մեկ այլ առումով ևս և հենց էականորեն: Նշված
երկուսը տեղեկությունը ստուգող և եղելականությունը հավաստող լոկ քանակա
կան պարամետրեր են, իսկ այդ բավական չէ տվյալ եղելությունը կամ գործը որպես
պատմական գոյավոր դիտելու և պատմել իք կարգելու համար: Կա նաև որակակա
նը, որը նախնական ու հիմնադիր է եղելությունը որպես պատմական գոյավոր, այ
սինքն` էապես ճշմարտացի կարգելու խնդրում: Կրկնակի վկայմամբ հավաստումը
հենց սկզբունքորեն չի ապահովում ճշմարտացիությունը և չի սպառում նրա խնդիրը:
Ճշմարտացի լինել այստեղ չի նշանակում միայն ու սպառվում, ըստ արիստոտել յան
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:
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Նույն տեղում, էջ 57:
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ավանդական բանաձևի, որպես իմացության կամ գիտել իքի համապատասխանու
թյուն իրերին:
16. Ճշմարտացի լինել, իր սկզբունքային իմաստով և կատարելության հա
սանումի խորհրդով կնշանակի` լինել ըստ ճշմարտության: Հայրերի ավանդու
թյանն առնչ
վե
լ իս միշտ ու նաև Խո
րե
նա
ցու դեպ
քում գործ ունենք ճշմար
տու
թյան
քրիստոնեական ըմբռնման հետ, որը դուրս է գալ իս քանակական չափել իության
սահմաններից և այդչափ տեսականության կարողությամբ կազմակերպված գի
տականության շրջանակներից ու նրա քննության իրավասությունից: Ճշմարտու
թյան այս ըմբռնումն այլ «մտահորիզոնում» է իմաստավոր ու ներկա մարդու հա
մար: Ս. Ներսես Շնորհալ ին քրիստոնեական իմաստությունն էացնող և ուրեմն`
էականորեն բաղադրիչ ամենայն խորհուրդների անժամանակային ու անանց
պատկանավորությամբ` ասում է. «Եւ որում ո՛չ հասեր մտացդ քննութեամբ, հասցես
վաղվաղակի հաւատոցդ քաջութեամբ. մի՛տ դիր գրելոցն իմաստութեամբ, և ո՛չ մոլո
րիս ի հաւատոցն ճշմարտութեան...»660: Այստեղ գործ ունենք քրիստոնյա մեր հայրե
րի «հավատի ճշմարտության» ըմբռնման հետ: Մարդը հավատով իմացության հնա
րավորություն ունի` կոչված իսկ լինելով նրան: «Ճշմարտութիւն հաւատոյ լոյս է աչաց
մտացն», ասում է ս. Գրիգոր Լուսավորիչը («Յաճախապատում»):
Այսպիսով, ո՞րն է, ըստ այսպիսի ըմբռնման, ճշմարտությունը, որին առնչված է
պատմական գոյավոր կարգելու խնդիրը: Որևէ բան պատմել ի է և որպես պատմվող`
ճշմարտացի է, որքանով որ պիտոյական է ու բառիս բուն իմաստով ուղղում է մար
դուն «առ ի լինելն պատկեր Աստուծոյ» և աստվածանման լինել իության, այսինքն`
տեսողություն ու տեսանում է կազմակերպում, ուղղում ու կատարելագործում դեպի
Ճշմարտություն` ըստ քրիստոնեական ըմբռնման, որ է` Տեր Հիսուս Քրիստոս:
Պատմել իքի համար սկզբնորոշ պիտոյականությունը սահմանված է ճշմարտության
նկատմամբ, և այս հիմնադրությամբ է չափվում նրա օգտակարությունը մարդու
առաքինազարդ լինել իությանը: Որևէ իրողություն որպես պատմական է կարգվում,
որքանով ցուցաբերում է ի ճշմարտություն մարդու գոյությունն ուղղելու տեսակետից
օգտակար նշանակալ իություն, իսկ քանի որ մարդու այդպիսի լինել իությունը բնորո
շել ի է որպես հոգևոր, ուստի պատմական գոյավորի նշանակությունն էլ ճշմարտու
թյան այդ լուսավորությամբ նկատվում է որպես հոգևոր:
Խորենացու պատմությունը, ինչպես արդեն ասվել է, նյութեղեն կամ մարմնեղեն
տեղ ի ունեցածի ամբարում չէ, այլ` եղելությունների ու գործերի հոգևորության և
հենց մարդու, անհատի ու ազգի ինքնության, կյանքի ու մշակույթի համար ի ճշմար
տությո՛ւն հոգևորության տեսադրություն` «յանդիման կացուցանում»: Այս տեսակե
տից ճշմարտությունը հիմնադիր է պատմության համար, նախնական ու որոշիչ, իսկ
հետո` այս ճշմարտապահությամբ հավաստիության որոշման քանակական միջոց
ներ, «գործիքներ», օժանդակող չափանիշներ, պարամետրեր են կիրառվում նախ
նականորեն որպես պատմելի նկատված նյութի ընտրության, առանձնացման660
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հավաքման համար: Խորենացու տեսակետում ու կարգավոր միասնությամբ ի մի են
բերված (համակարգված են) ճշմարտության և հավաստիության հասկացությունները,
աստվածաբանական սկզբունքն ու գիտության միջոցները: Ստուգելիության միջոց
ները կանխակայված և կազմակերպված են ճշմարտությամբ` նրանով և դեպի
նա: Որպես հավաստիության պարամետրեր թվարկված երկուսը` կրկնակի վկայվա
ծությունը և ժամանակագրական համընկնումը գիտական չափանիշներ են, որոնք
նրա տեսակետում իրավասահմանված և դրանց կիրառությունները իրենց դերերի
մասնաբաժիններում կազմակերպված են աստվածաբանական սկզբունքով: Դրանք
վերաիմաստավորված են իրենց որոշիչ դերում, այլ ոչ թե մնացել սոսկ անտիկ հունա
կան գիտականությամբ սահմանված ճշմարտության, հավաստիության չափանիշներ:
Բոլոր այսպիսի միջոցները Խորենացու պատմափիլ իսոփայական հայեցակարգում
պատահական չեն, առկա է տեսական կուռ ուսմունք, որում միջոցների ընտրությունն
ու կիրառությունը տեսականորեն կազմակերպված է:
17. Պայմանավորվա՞ծ է, արդյոք, պատմումը, պատմումի կայացման կերպը, կազ
մակերպման եղանակը պատմության հետազոտության ենթակա` առարկայական
տիրույթով: Հենացյա՞լ է, արդյոք, պատմումի կերպը եղելությունների որպիսությանը:
Կարելի է հարցադրել նաև մեկ այլ կերպ, առավել պարզորոշ. հենացյա՞լ է, արդյոք,
պատ
մու
մի կա
յաց
ման կեր
պը, որում և որով` հայոց ինքնա-, կենսա-, մշակութաեղելումի 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 ուստի` 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:
Պատմաբանների մասնագիտական շրջանակում, հիրավ ի, հաճախ կարող է հնչել,
և նույնիսկ խորենացիագետ պատմաբաններից մեկի հետ նաև իմ անձնական շփում
ներում հնչել է տեսակետ, ըստ որի` պատմությունը չի պատասխանում և իր սեփա
կան խնդրակարգից դուրս է «տեսնում» ու ինքնահասկանում «ինչ» հարցը` իրեն սե
փական դիտելով միայն «ինչպես»-ը, առաջինը համարելով միմիայն պատմության
փիլ իսոփայության խորհրդածություններին սեփական հարցադրություն: Այս առնչու
թյամբ ներածությունում արդեն ասացյալ ին ի հավելումն` անհրաժեշտ է ամրագրել,
որ ամենայն պատմություն, որում և` նկատառյալ պատմագիտական հայեցակարգ,
իրենում իսկ կերպացյալ ու բովանդակյալ ունի իր սեփական իդեան ու պատասխա
նը, թե` «ինչ է պատմությունը», և ուրեմն` ներանշանակորեն կամ բացորոշությամբ
ունի իր ինքնահասկացումը, որը և բնորոշելով տվյալ պատմության հայեցակարգային
որպիսությունը, ըստ էության, հիմնորոշ այն առանձնահատկությունն է, որն իրենով
սահմանում է նշանակալ իության սկզբունքը, ըստ որի և` կյանքի համայն եղելություն
ներից ընտրվում է «պատմել իքը» և հյուսվում դրա իսկությունը հայտող իմաստին ու
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իմաստության խորհուրդին ադեկվատ «պատմումի եղանակը»: Նկատել ի է, որ ըստ
վերոնշյալ տեսակետի, պատմությունը ինքն իրենից օտարելով` «ինչ է» և իրեն սե
փական դիտելով միայն «ինչպես է» հարցը, ըստ էության, իրենից օտարում է նաև
հենց իր բուն իսկությունը և արդեն իր գոյության անիսկությունում հանգում է իր ինք
նահասկացման տարօրինակ կացության, երբ պատմության համար էական չէ, թե
«ինչ» է պատմում, այլ` թե «ինչպես» է պատմում, և թե «ինչպես է տեղի ունեցել»
այն, ինչն ինքն այդկերպ հենց պատմում է: Երկու դեպքում էլ պատմության բուն
խնդրակարգը «ինչ»-ից տեղափոխվում է «ինչպես»-ին: Ըստ այդմ` պատմությունը
կարող է և սկզբունքորեն կոչված է աշխարհի ու կյանքի եղելություններից պատմել
հնարավոր «ամենինչ», և խնդիրն այն է, թե նա «ինչպես» է պատմում «ամենինչը»:
Եվ զուտ կարծողական մտոք ենթադրվում է, թե` պատմումի ենթակա «ի՞նչը» իր բազ
մաբովանդակությամբ հանդերձ մեկնորոշել ը և պատմել իքի, այսու և` պատմության,
իմաստը բացահայտել ը ոչ թե ուղղակիորեն պատմաբանի ու հենց «պատմության
տեսության», այլ` հենց փիլ իսոփայության և գուցե թե` «պատմության իմաստասի
րության» խնդիր է: Հարկ է, սակայն, ամրագրել, որ պատմության բնության և ուրեմն`
առարկայի ու կատարումի բուն խնդրակարգը սահմանել իս` ճշմարիտ ու բարի չէ և
ճշմարտության ու բարու արդարությամբ չէ` առաջնորդվել հակառակության ոգով,
որն արտահայտվում «պատմության տեսության» կողմնակիցներից ոմանց տեսա
կետներում «պատմության իմաստասիրության» նկատմամբ:
Մենագրության նախորդ գլուխների ու նաև «Պատմության գոյությունը…» են
թավերնագրի շարադրանքից հասկանալ ի է և կարել ի է ամրագրել, որ ըստ Մովսես
Խորենացու հայեցակարգի, պատմության համար հիմնորոշ է և՛ այն, թե` «ի՞նչ» է
ինքը պատմում, և՛ այն, թե` այդ «ինչը» «ինչպե՞ս» է տեղ ի ունեցել, այսինքն` եղելու
թյան «ինչպես» լինելության կարգավորությունը, և՛ այն, թե «ինչպե՞ս» է ինքը պատ
մում այդ «ինչը», որում և-կամ որով պատմվող «ինչ»-ի իսկությունը իմանալի դառնա
լու հնարավորությամբ է ներկայանում հասկացման ձգտող ամենայն ընթերցասերի
և ուսումնասերի: Իրոք, պատմությունը սկզբունքորեն կարող է պատմել ամենինչ`
աստվածային ու մարդկային իրողությունների և առավելապես զուտ մարդկային
կյանքի ժամանակընթաց եղելումի իսկությունը հայտող իմաստապատումներ: Մաս
նավորապես, այն կարող է հյուսվել որպես համաշխարհի, որում և` 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 իմաստապա
տումներ: Եվ սակայն, ինչպես գիտենք մարդկության ու գիտության պատմությունից,
պատմությունը համայն բովանդակը պատմելով, այդ ամենում կամա և երբեմն նաև
ակամա կարող է գիտականակերպ կազմակերպված իր պատմելու «ինչպես»-ով`
նույնիսկ կարծեցյալ ը, թյուրն ու սուտը պատմել իբրև ճշմարտություն, հնարով ին
իբրև իրական, կամ գուցե թերին` իբրև կատարյալ:
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Ճարտասանության վերաբերյալ աշխատություններում, որտեղ պատմությունը
ներկայացվում է որպես սոսկ խոսքի տեսակ, գործի էությունը լիով ին այլ է, քան որ
պես գիտություն ներկայացող պատմության երկերում, ինչը այլ խնդիրների առնչու
թյամբ նշվել է նախորդ գլուխներում և առավել մանրամասնորեն կբացորոշվ ի նաև
այս ենթավենագրի հետագա շարադրանքում, ստորև սահմանափակվելով միայն
կարճառոտ նշումով: Օրինակ, Թեոնի «Յաղագս ճարտասանական կրթութեանց»
երկում պատմությունը ներկայացված է որպես խոսքի տեսակ, ուստի և սահմանվում
է հետևյալ կերպ. «Պատմությունը խոսք է` եղելական և-կամ իբր եղելական իրողու
թյուններ արտահայտող»661: Հիրավ ի, պատմությունը, որպես սոսկ խոսքի տեսակ,
կարող է և՛ պատմել իրապես տեղ ի ունեցածը, ինչպես ճշմարիտ պատմագրություն
ներում, և՛ կարող է պատմել հնարով ին որպես իրապես տեղ ի ունեցած, ինչպես գե
ղարվեստական ստեղծագործություններում և-կամ կեղծված պատմություններում,
որպես և իր «Գաղտնի պատմության մեջ խոստովանում է Պրոկոպիոս Կեսարացին:
Երբ պատմությունը բնորոշվում է սոսկ որպես խոսքի տեսակ, որևէ նշանակու
թյուն չունի` այդ խոսքի տեսակը պատմում է ճշմարտություն, թե` սուտ:
Տարբերությունն էական է, երբ պատմությունը բնորոշվում է ոչ թե սոսկ որպես
խոսքի տեսակ, այլ` որպես գիտություն: Պատմությունը որպես գիտություն` պար
տավոր է պատմել ու իր պատմամբ բացահայտել իսկություն և ուրեմն` իր խոս
քում լինել ճշմարիտ: Պատմությունը որպես գիտություն` ունի բազմաբովանդակ
առարկայական տիրույթ և պատմում է եղելությունների բազմայլ տեսականի, որպես
գիտություն իր համար հիմնարար դիտելով` ունենալ դիտավորություն, կերպարանում
ու կատարում` պատմել իսկություն, այսինքն` հոգնակի ու զանազան տեսակի «ինչ»
պատմելով` այդ ամեն «ինչ»-ում, ըստ մարդկային ու նաև անհատական հասկացման
կարողության, պատմել բովանդակ ճշմարտություն: Ինչպես և արդեն ասվել է, պատ
մությունը որպես իրենում և-կամ իրենով պատմողաբար ասման հիմք ու առարկայա
կան բովանդակություն ունի իրենցում էական նշանակություն պարունակող ու իմանալ
ընձեռող «ասուն» եղելությունները, որոնցից և` իր պատմողական կերպով` պատմումի
վարդապետական եղանակով, բացորոշում է որոնվող իսկությունը հայտող իմաստն
ու խորհուրդը: Կարել ի է ամրագրել, որ պատմումի կերպն անհրաժեշտորեն ու նաև
նախընտրել ի պիտոյականությամբ առնչակից ու համապատասխան (կորել յատ) է իր
առարկայական տիրույթը կազմող` «ասուն» եղելություններին, ինչը և սկզբունքային
հետևողականությամբ իրագործված է Մովսես Խորենացու աշխատությունում: Եվ
աստ` հարկ է ամրագրել, որ, ըստ Մովսես Խորենացու, աշխարհի եղելումից և նրանում`
եղելությունների իմաստային պոտենցիայից, ըստ մարդկային կարողության ու նաև
անհատական շնորհի, իմացյալ ու հասկացյալ պիտանավոր նշանակալին իր իս
կությունն ադեկվատությամբ հայտող մեկնողաբար պատմումով մատուցմամբ
և ուսուցանությամբ է կոչվում ներկայության ընթերցող և իմաստության հաս
կացման սեր, ձգտում ունեցող ամենքի ինքնությանը, կյանքին ու մշակույթին:
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18. Աստ` նաև նկատենք, որ վերոբերյալ հարցերն ու պատասխան-խորհրդածու
թյունը հնարավորություն են ընձեռում ընդհանրապես` պատմագիտության և կոնկրե
տորեն` Մովսես Խորենացու պատմագիտության բովանդակ խնդրակարգում ևս մեկ
սկզբունքային ու հիմնարար նշանակություն ունեցող հարց առաջադրելու և ապա`
նաև հետևության հանգելու ու որպես սկզբունք ձևակերպելու: Ո՞րն է այդ հարցն ու
հետևությունը և ինչո՞ւ են դրանք սկզբունքորեն անհրաժեշտ ու հիմնարար:
Պատմությունն, առհասարակ, ըմբռնվում է որպես աշխարհի ու կյանքի
նախկին որպիսությունը` արդեն եղելություն դարձած իրադարձություններն
ու գործերը, կարգավորությունն ու անկարգավորությունն ուսումնասիրող
գիտություն: Այսկերպ ըմբռնված պատմությունն իրենում ունի աշխարհի ու կյանքի
որպիսության առանձնահատկությունների դրոշմը, որով և` իր բնությունում նմանա
կերպված է աշխարհին ու կյանքին: Եվ իրերի այս կացությամբ պայմանավորված`
համարվում է, որ պատմության «գործը» զուտ եղելականության ուսումնասիրու
թյունն է, որ և հատկորոշում է պատմության բնությունը: Աստ` պատմագիտության
ինչպես Խորենացու ժամանակաշրջանի, այնպես էլ ժամանակակից ներկայի որպի
սության մեկնորոշման համար կյանքի է կոչվում ու առաջադրվում հետևյալ հարցը.
արդյո՞ք հնարավոր է պատմագիտական հայեցակարգում բացահայտել պատմության
բնությունը և-կամ բուն գոյության իսկությունը, քննության առնելով սոսկ եղելականու
թյունը, թե՞ այդկերպ մոտեցմամբ` պատմագիտական հայեցակարգում պատմությու
նը կարող է ինքնահասկացվել թերությամբ և-կամ թյուրությամբ:
Այս հարցին այլ խնդիրների առնչությամբ` մասնակի ակնարկով անդրադարձ
եղել է նաև նա
խորդ գլուխ
նե
րում, իսկ աստ` է
ա
կան է ը
նդ
գծել, որ պատ
մու
թյան
և-կամ պատմությունների սոսկ եղելությունը քննելով, մենք կպատասխանենք այն
հարցին, թե ինչպիսին է պատմության մասնավոր կոնկրետորեն իրագործված-ակ
տուալացած գոյությունը, նրա եղելական ու մասնավոր գոյականությունը 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 իմաստա
լիցն ու իմաստունը` մերժելով թյուր ու խոտելի անիմաստն ու անմիտը: Չէ՞ որ գոյու
թյուն ունեցողում, այդ թվում նաև «պատմություններում» ամենինչ չէ, որ ճշմարիտ ու
բարի և նախընտրել ի է իմաստության գիտության, այսինքն` բարու և ճշմարտու
թյան գիտության առումով:
Պատմությունը (կամ պատմությունները)` բանավոր և-կամ գրավոր հյուսմամբ, և
ոչ միայն մարդկային ներգործուն մասնակցությունն իրենում ունեցող այդ ֆենոմենը,
այլև մարդկային կյանքի բազմաթիվ այլևայլ ֆենոմեններ կայացել են իրենց և՛ թերի,
և՛ թյուր ըմբռնմամբ ու կատարումով: Իհարկե, այն, ինչը գոյություն ունի, արդեն իսկ
իր գոյությամբ ճշմարիտ է, ճշմարիտ է այն առումով, որ եղել է և չի կարելի ասել, թե
չի եղել, հնարավոր չէ այլևս ասել, թե այն գոյություն չունի ու ժխտել նրա այդկերպ
փաստվածությունը: Հնարավոր չէ անտեսել նրա գոյությունը և պարտավոր ենք հաշ
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վի առնել այն ու կողմնորոշվել նրա նկատմամբ, ինչը կնշանակի, որ հարկավոր է նախ
և առաջ այն իր որպիսությամբ հասկանալ, հասու լինելով նրանում ճշմարտությանը և
թյուրությանը: Իսկ դրա համար պետք է բացահայտել, թե որն է քննվող ֆենոմենի որ
պես այդպիսին գոյության ճշմարտությունը` իսկությունը և այդպիսի քննության
ու բացահայտության համար բավական չէ սոսկ ֆենոմենի եղելական սահմանափակ
դրսևորումների որպիսության քննությունը:

Օրինակ, եթե մենք կամենում ենք բացորոշել, թե ինչպիսի գիտություն է պատմությունը
որպես այդպիսին, և «ինչ» ու «ինչպես» պատմելու է սկզբունքորեն կոչված և հենց պատմում
ունկնդրին կամ ընթերցող ին, ապա` սոսկ եղելականության մեջ նրա դրսևորումներով այդ հար
ցի ստույգ ու լիարժեք, կատարյալ ու նախընտրել ի պատասխանը գտնել անհնար է: Հազարա
մյակների ընթացքում գրվել ու պատմվել են բազմաթիվ պատմություններ, և նրանցում պատմ
վել է և՛ սուտը, և՛ ճշմարտությունը: Արդյոք, եղելականության մեջ պատմության բոլորատեսակ
այդ արտահայտությունների առանձնահատկությունների շրջանակո՞ւմ է միայն, որ կարել ի է ու
պետք է որոնել պատմության որպես այդպիսին գոյության հնարավորությունը: Եթե կամենանք
սահմանել ու այդկերպ բացահայտել պատմության բնությունը, կարո՞ղ ենք, արդյոք, քննության
այդ շրջանակում ասել, թե պատմությունն այնպիսի գիտություն է, որը կարող է պատմել ինչ
պես սուտը, այնպես էլ ճշմարիտը, և որպես գիտություն նրա համար սկզբունքային նշանա
կություն չունի, թե ինչն է նա կազմակերպված ու կապակցված պատմում: Կարծես, փոքր-ինչ
հեռանալով Մովսես Խորենացու երկում պատմյալ էմպիրիկ բովանդակությունից և, այնուա
մենայնիվ, չհեռանալով նույն այդ երկում պատմության սկզբունքային խնդրակարգի բաղա
դրյալ ու ներկարգավությամբ մեկ-միասնական հարցադ րումից և նրա պատմատեսության ու
պատմափիլիսոփայության «խնդրո նյութից ու բանից», որ
պես պա
տաս
խան վե
րոն
շալ հար
ցերի, կարելի է ասել հետևյալը. եթե հանկարծ, ոչ սրտով, այլ` գուցե միայն մտով ի համաձայն
վենք պատմության «ինչ պատմումի» հարցի առնչությամբ այդ «ինչը» չորոշարկող ու ըստ այդմ
չսահմանորոշող, այլ` որպես պատմության մեջ պատմումի ենթակա «ինչ»` ամենայնն արտոնող
վերոբերյալ տեսակետի հետ, իրական եղելություններն իրենց պատմություններում աղավաղող
ամենայն անձինք բոլոր ժամանակներում, այդ թվում` Պատմահոր կողմից որպես ստապատում
բնորոշվող պատմությունների հեղ ինակները և նույնիսկ մեր այժմեականությունից ոչ այնքան
հեռու` խորհրդային բռնապետության ժամանակաշրջանի, ֆաշիստական Գերմանիայի, ինչպես
նաև ժամանակակից` ոչ բոլոր և, սակայն, բազում ու նրանց հետ մեկտեղ` թուրք պատմաբան
ները ևս կարող էին ասել. «Դեռ մի կողմ դնենք այն հարցը, թե մեր պատմություններում իրոք
ինչ է պատմվում` ճշմարտությունը թե՞ սուտը և հարցին նայենք առավել սկզբունքային տեսա
կետից: Եթե անգամ մեր պատմածում պատմվում է սուտը կամ կեղծը, այնուամենայնիվ այդպի
սի պատմությունը լիարժեք պատմություն է և հենց գիտություն: Չէ՞ որ ինքներդ եք ասում, թե
պատմությունը որպես այդպիսին, որպես իսկ գիտություն կարող է պատմել և՛ ճշմարտությունը,
և՛ սուտը և միևնույն է` մնալ ու կայանալ, այլ ոչ թե դադարել լինել որպես գիտություն: Այսպիսով,
ինչի հետ է ձեր վեճը, ավելի շուտ այն ինքներդ ձեզ հետ է` ձեր հոգու, ձեր մտքի ու ըմբռնում
ների հետ: Գիտական բոլոր այս վեճերի մեջ, որ դուք վարում եք մեզ հետ, ձեր միտքն անգամ
սկզբունքորեն հակամտությունների մեջ է»:

Արդարև, պատմության բնության բացահայտման խնդրակարգում «ի՞նչ է պատ
մությունը» և «ինչպիսի՞ ինչ է պատմությունը» հարցերն իրենից օտարող և միայն
«ինչպե՞ս է պատմությունը» հարցը իր խնդրակարգում որպես սեփական ընկա
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լող, ուստի և միայն պատմումի «ինչպեսը» որպես պատմության «գործ» ճանաչող և
պատմվող «ինչը» ու դրա բազմաբովանդակ իմաստը անտեսող և ապա` բուն պատ
մության իմաստի հարցադրումն ու պատասխանը միմիայն փիլ իսոփայության, այլ
ոչ նաև պատմության տեսության գիտական հետաքրքրության շրջանակում ըմբռնող
պատմաբան-անձինք իրենց այդկերպ ընտրությամբ ու վերաբերմունքով հայտնվում
են պատմագիտությունն իր գոյության անիսկությանը հանգեցնող ակնհայտ փակու
ղու մեջ գիտության համար սկզբունքային` առաջնային ու հիմնադիր տեսակետից:
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 իսկություն և ուրեմն` իր գիտեցումը ճշմար
տություն է: Եվ դա նշանակում է, որ «պատմություն» գիտությունը որպես այդպիսին,
որպես իսկ գիտություն, սկզբունքորեն չի կարող պատմել սուտը որպես ճշմարտու
թյուն և, այդպիսով, միտումնավոր կեղծել662 և, այնուամենայնիվ, մնալ ու կայանալ իր
գոյության իսկությունն իրենում պահող` ինքն իրենում մի և նույնը և ուրեմն` լինել
իր իսկական և-կամ ինքնական գոյությամբ: Կյանքի նշանակալի եղելումի իսկու
թյունը բացահայտող պատմությունն է, որ իրենում ունի և պահում է իր գոյու
թյան իսկությունը, որ նաև կնշանակի` իրենում ունի և պահում է իր շնորհն ու
կոչումը, միով բանիվ` իրենում ունի և պահում է իր «հոգին»: Կարելի է սուրբ և
իմաստուն, ուսուցիչ և հոգևոր հայր Մովսես Խորենացու գնահատող բնորոշմամբ իսկ`
«արդարաբան» տեսանել նրա «հոգեորդի» Ղևոնդ Ալ իշանին իր ասույթում, ըստ որի`
«Խորենացւոյն ջանքն էր ճշմարիտ պատմութիւն գրել, վասնզի բուն պատմու
թյան հոգին ալ ճշմարտութիւնն է» 663: Այսպիսով, արդեն առավել պարզորոշ հաս
կանալ ի է, թե ինչու պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունը և՛ կոնկ
րետորեն` Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում, և՛ սկզբունքորեն`
պատմագիտության գոյության նախընտրել ի հնարավորությունում անհնար է բացա
հայտել` քննության առնելով միայն պատմության գոյության եղելական բազմայլ կոնկ
րետացած (որոշակի ու թանձրացական) և ուրեմն` մասնավոր դրսևորումները, որոն
ցում պատմությունը, որպես գիտություն, կայացել է երբեմն իր իսկական գոյությամբ
և երբեմն իր անիսկական գոյությամբ, քանզ ի դրանցում երբեմն պատմվել է ոչ միայն
ճշմարտությունը, այլև սուտը` իբրև ճշմարտություն:
Այս առնչությամբ նաև նկատենք, որ ըստ Մովսես Խորենացու, թեև այսրաշխար
հում պատմության գոյությունը ոգե- կամ իմաստա-նյութեղեն է` կյանքի ոգե-նյութե
Լիովին կիսում եմ նշանագիտության ու մշակութաբանության հայտնի մասնագետի և փիլիսոփայի,
իմ դասախոսի, ավագ գործընկերոջ ու բարեկամի` Սերգեյ Վարդազարյանի տեսակետն այն մասին, որ
անկեղծությունն ու ազնվությունը նույնպես պետք է դիտել որպես ճշմարիտ գիտականության սկզբունք
ու չափանիշ (տե՛ս Вардазарян С., Введение в науку о культуре, Ереван, 2004, Էջ 17):
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Ղևոնդ Ալիշան, Մովսես Խորենացի և իր հայոց պատմությունը – Երկեր, Եր., 1981, էջ 142:
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ղեն գոյության նմանակերպությամբ, այնուամենայնիվ, նրա այսրաշխարհային գոյու
թյան մեջ կերպարանյալ բուն էությունը` պատմել իքի և դրան ադեկվատ պատմումի
ոգեղենությամբ պայմանավորված` սկզբունքորեն հոգևոր է: Հետևելով պատմու
թյան էությունը սկզբունքորեն հոգևոր է սկզբունքին, Խորենացու պատմագիտա
կան հայեցակարգում պատմության «գործը» աշխարհի, որում և` մարդկային
կյանքի եղելականության մեջ հենց հոգևորի բացահայտությունն է: Պատմու
թյան հենց այս իդեային իր կոչմամբ և ըստ այդմ` դիտավորության, կերպարանման
ու կատարումի իսկությամբ, Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում պատ
մության բնությունը ներկայանում է ոչ թե ըստ արիստոտել յան հայեցողության, սոսկ
եղելականությանը` աշխարհին ու կյանքին նմանակերպվող ու մարդկության կյանքում
միմիայն արդեն իրագործված ու իրեն առձեռն բոլորաքանակ կոնկրետ «պատմու
թյուններում» կերպացյալ առանձնահատկությունների հնարավորություններով շրջա
նակվող սահմանափակությամբ, այլև, ըստ պլատոնյան հայեցողության, այդ ամե
նը նաև ճշմարտող` սկզբունքորեն իսկ անհրաժեշտ ու նախընտրել ի իր առանձնա
հատկությունների հնարավորությամբ: 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 ունիվերսալ`
նախկինում, ներկայում ու նաև հետագայում կենարար ու հոգեկեցույց ամենայն
հոգևորը:
19. Իսկ եղելությունների և գործերի պիտանավոր նշանակալ իությունն ի ցույց դնե
լու համար հարկավոր է մեկնողաբար պատմումի առանձնահատկությամբ դրանք ըն
թերցող բանական հոգուն ու մտքին տեսադրել որոշակի դիրքով: Եվ սա հնարավոր
է դառնում պատմումի այնպիսի հյուսումով, որը կայացնում է պատմվողի ուղիղ
դրվածքը և որպես ուղիղ «կացուցված (կանգնեցված)»` ներկա է դարձնում ընթեր
ցող ին: Սա պատմվող ի այնպիսի կարգավորված կերպումն է, որում մարդկայնորեն
(ըստ մարդկային կարողության) տեսանել ի, ընկալել ի է Աստծո հայտնությունը, որպես
պատմվող ի` ի «պիտոյ»-ն ու պիտանավորություն ցուցաբերվող խորհուրդ և իմաստ:
Պատմումի կոչումն է, ուստի և` դիտավորությունն ու նախընտրելի կատարու
մը, լինել եղելությունների իմաստի` ուղիղ դրվածքով կացուցանություն:
20. Խորենացու պատմումի վարդապետական եղանակը էապես հատկորոշվում է
նաև նրա երկում յուրօրինակ կերպավորությամբ ներկա հռետորական հնարներով:
Պատմահայրը հայոց կյանքում մարդկային ու ազգային ինքնության և կենսակերպի
եղելումի` իրադարձությունների ու գործերի, պատմվող ուղիղ իմաստին ու իմաս
տությանը ընթերցող ի հասու դառնալու համար անհրաժեշտ և միայն հնարավորող
խոնարհությանն է կանչում ոչ միայն «պատմություն» գոյավորի առանձնահատկու
թյամբ, այսինքն` պատմվող ու առինքնող` առաքինուսույց բովանդակությամբ, այլև
հռետորական հնարներով, որպես օրինակել ի ու պատվել ի տեսանել տալով բոլոր
նրանց ջանքն ու իմաստությունը, որ այլոց և այդ թվում նաև հենց պատմագիրների
մեջ հայտնաբերել էր նա: Յուրաքանչ յուրին ընթերցանության և իմաստընկալու
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թյան, ոմանց` բարերարության և ոմանց` հենց ստեղծագործության կանչող և,
այդպիսով, ամենքին իմաստության, քաջության և ամենայն առաքինության կո
չող` մարդկային ու ազգային կյանքի համար հիմնարար ու հոգևոր կենդանությանն
իսկը կենարար այդ գործը Խորենացին իրագործում է, ինչպես արդեն ասվել է նա
խորդ գլուխներում, անկեղծությամբ ու նաև հռետորական հնարքներով` պարսավելով
նախնյաց առ իմաստությունն անսեր ամենայն միտք ու բարք664 ու այդկերպ` «առ ի
իմաստն տխմարութիւն, և անկատարութիւն ոգւոյն բանականի»665 և, ընդհակառա
կը, հոգևոր հարազատությամբ ջերմորեն գովելով ընթերցողներից յուրաքանչ յուրին,
«որք ընկալան և պատուեցին զայսպիսի գիւտս իմաստից»666:
Մովսես Խորենացու պատմական այս տեքստում հերմենևտիկական իրադրու
թյան և հասկացման սիրո ու բացության, ապա և` ասվող ու իսկություն բացահայ
տող իմաստին ու իմաստությանը հասու և ընկալ լինելուն սատարող պատմումը նաև
հռետորությամբ հյուսելու առնչությամբ նկատենք, որ յուրահատուկն այստեղ այն է,
որ տեքստում առկա բազմաթիվ հռետորական հնարները գործածվել են նրա ներքին
համոզմունքին և անկեղծ մտածումին համապատասխան, որպես արտաքին հարդա
րում ու արտահայտչաձև, որն իր հերթին նույնպես ուղղված է սկզբունքային դիտավո
րության կատարումին: Այս հանգամանքը երբեմն դժվարացրել է նրա «Պատմութիւն
Հայոց»-ում նկատել հռետորական առումով ուսյալ, վարժ ու կատարյալ պատմումը667,
իհարկե, նաև այն պատճառով, որ հռետորական արվեստ ու փորձառություն «վարժ
վել» ենք նկատել այն դեպքում, երբ ասված իմաստի և ձևի (ասման եղանակի) մեջ կա
շեղում կամ հավելում` դեպի պերճացում, «շուք», և-կամ ճոռոմություն:
Ասվածի և ասման մեջ շեղումը կամ հավելումը պատմվող ի և պատմումի մեջ աս
վածը շեղում ու հավելում է ճշմարտության ու հավաստիի նկատմամբ, դարձնելով
անպատշաճ իսկությանն ու իմաստությանը, պատմվողն «աճեցնելով» ավելորդու
թյան և պատմումը` ճշմարտությունից ունայն պաճուճյալ խոսքի: Պատմությունների և
նույնիսկ պատմական վավերագրերի ոչ թե ըստ կոչման, պիտոյական ու նախընտ
րել ի, այլ` եղելական գոյության ամենքին հայտնի այդ իսկությանը հաճախ է առնչվել
ընթերցող գիտական միտքը մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի պատ
մության գրական ողջ ավանդությունում, այդ թվում նաև սեպագիր արձանագրու
թյուններում: Խոսքում կամ գրում ասված իմաստի և ձևի (ասման եղանակի) շեղումը
կամ հավելումը ճշմարտության և հավաստիի նկատմամբ իրագործում ու հետևանք
է սկզբունքային այն տեսակետի, ըստ որի, խոսքի և-կամ գրի սկզբունքային դիտա
վորություն, կերպարանում ու կատարում է հասկացվում ու սահմանվում ոչ թե իս
կության բացահայտումը և ուրեմն` դրան
ցում ճշմար
տու
թյունն ունե
նա
լ ը ու նաև
ճշմարտության մեջ դրանց բանորոշ ու կապակից կայացումը, այլ` ճշմարտությունն
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ու անճշմարտությունը որպես միջոց կանխահասկացող նախատեսմամբ և ըստ այդմ`
խոսքում ու խոսքով այս կամ այն «շահը» ակնկալող «օգտա»գործմամբ, ճշմարտու
թյունից առավել որպես նպատակ է տեսնվում ասվածում այլոց հավանությանն ու
համոզելուն հասանել ը:
Հռետորության արվեստի, որում և` կիրառության, այն հայեցակարգը, որ ունի
և իրագործում է իր աշխատության մեջ Մովսես Խորենացին, լիով ին այլ է անտիկ
շրջանի հին հույների հռետորության արվեստից: Վերջինս ըստ իր կատարումի սահ
մանման` հավանության հասնելու արվեստ է 668, որն այդ
պի
սի սկզբուն
քին ու
նպատակին` սոսկ հավանությանը, հասնելու համար կարող է ու պատրաստ` շեղվել
անգամ Ճշմարտությունից ու Իմաստությունից: Հռետորության արվեստի քրիս
տոնեական հայեցակարգը, որին գիտեցյալ ու հաւատարմացյալ` նաև կիրառում է
Մովսես Խորենացին իր երկում, իրենում ներառելով հռետորության արվեստի անտիկ
տեսության ամենայն օգտակարն ու պիտանին, ոչ սոսկ ու ամեն գնով հավանության
հասնել ը, այլ` ընդհակառակը, հենց ճշմարտությունն ու բարին և այսու` իմաստու
թյունը բացահայտելն ունի որպես դիտավորություն ու կատարում: Դիտավո
րության ու կատարումի բուն խնդրակարգի այսկերպ հասկացմամբ ու մեկնաբանու
թյամբ, կարել ի է արդեն նաև սահմանել հռետորության արվեստի քրիստոնեական
տեսությունը: Ըստ Մովսես Խորենացու, հռետորությունը` այնկերպ ու այնչափ, որչափ
հնարավոր է քրիստոնեական վարդապետությունում, և ուրեմն` քրիստոնեական
հռետորությունը, ճշմա
րիտ ու իմաս
տուն խոս
քի ար
վեստ (խոս
քար
վեստ) է`
մարդկային ինքնությանն ու կյանքին օգտակար Պիտոյից (ամենայն պիտոյից)
բացահայտություն: Ահավասիկ, Ճշմարտության ու Իմաստության բացահայտու
թյան դիտավորության ու կատարումի խնդրակարգով սահմանյալ` քրիստոնեական
հռետորության այս հայեցակարգն է Քերթողահայր ու Պատմահայր Մովսես Խորե
նացին օգտագործել պատմվող եղելությունների իսկությունը գրավոր հյուսմամբ բա
ցահայտելու և մարդկային ու նաև ազգային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի ճշմար
տությունն ու բարին մեկնողաբար մատուցելու համար ընթերցող ի հասողությանը` ի
նպաստ նրա ինքնության առ Իմաստություն ներկրթության ու կենսակերպի:
21. Կարելի է նկատել և, ըստ իս, նաև հարկ է որպես պատմումի ևս մի առանձ
նահատկություն ամրագրել, որ Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխա
տությունը ոչ միայն գիտական է, այլև, անշուշտ, հյուսված է արվեստավոր պատմո
ղականությամբ: Այն շարադրված է պատումի իմաստն ու խորհուրդը ընթերցասեր
և իմաստության ուսումնասեր ժամանակակիցներին ու սերունդներին հայտնացույց
հնարավորության ու նպաստավորության մեջ կարգող «հասարակաց» լեզվով669 և
հենց ստույգ ու արդարաբան պատմումով, հոգուն կենարար և մարդկային ինքնու
թյունը որպես հոգի ապրեցնող ու հոգե-մարմնավոր կենցաղավարությունն ի բարե

Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս.
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 51:
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Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 258:

460

Գլուխ 3. Պատմության իդեայի կերպարանումն ու կատարումը ...

կարգություն կոչող և մեր նախնյաց ու այլոց իմաստունների ու քաջերի օրինակներով
նաև իրականացման հնարավորություններ ցուցանող բովանդակությամբ: Եվ սա
կայն, նրա պատմումի արվեստավորությունը այնտեսակ չէ, որի դեպքում աշխատու
թյունը կարող էր ընկալվել որպես պաճուճազարդ պատմություն` հյուսված ուռճաց
ված և մարդկային մտքին ու զգացմունքին հաճոյալ ի այն հնարածո պատմություն
ներից, որոնցում որպես իրական է ներկայացվում սոսկ ցանկալ ին: Նրա աշխատու
թյունը նաև զուտ և-կամ գերակշիռ չափով պատմողական արվեստավորություն
ինքնացուցանող պատմություն չէ, որում կարող էր առավել շեշտված, ուշադրություն
գրավող ու նկատել ի լինել պատմումի գեղապաճույճ «ինչպեսը», քան բուն պատմվո
ղը` «ինչը»` իր «զորության ու պատճառի» իսկությամբ:
Մովսես Խորենացու պատմությունը երկու այս առումով ամենևին էլ գեղապաճույճ
կամ պաճուճազարդ պատմություն չէ: Նրա երկը արտաքնապաճույճ պատմություն
չէ, որում սինը և ունայնը, թյուրիմաստը և, ըստ էության, դերիմաստը` նմանակյալ
բուն իմաստին ու իմաստության խորհուրդին` դերապատմվում է որպես հայոց
ինքնության, կյանքի ու մշակույթի իսկությունը հայտող խորհրդիմացություն: Պատ
մահայրն իր պատմության մեջ բազմիցս նշում է, թե որչափ հնարավոր էր և որքան
բավեցին միտք ու կարողություն, ձգտել ու ջանացել է հեռու մնալ ավելորդ և
պաճուճյալ խոսքից, չպատմել անհավաստին, այլ` ընդհակառակը, պատմել ստույ
գը` անսուտը և ոչ կամայածին հնարով ին, հաղորդելով, ըստ կարողության, միայն
այն, ինչը այլուստ և մեզանում «արդար է ու ճշմարիտ», քանզ ի պաճուճազարդ և
անհավաստի խոտել ին պատմելն ինչպես իրեն, նմանագույն և` հայոց ծագման, նախ
նյաց կյանքի և իմաստության ու քաջության գործերի պատմությունը գրել հայցող Սա
հակ Բագրատունու համար վտանգ, ասել է թե` մեղք, գործել է նշանակում հոգևոր
առումով Աստծո առաջ 670 :
22. Նկատել ի է պատմումի բուն կոչումն ու իսկությունը բացահայտող զարմա
նալի մի սկզբունք ևս, որին և հետևում է սուրբ հայրը: Պատմիչի առաքելությունն ու
պատմիչի գործի կոչումն ու իսկությունն է` հասկանալ ու մեկնողաբար բացահայտել
նշանակալ ի եղելումի` իրերի ու գործերի, իսկությունը ու նաև բացահայտել այդ իս
կության մեջ ներկայացյալ ու իրենով իսկ` այն որպես հենց իսկություն ու նշանակալ ի
դարձնող «բանը»` իմաստն ու իմաստությունը: Եվ այդ կնշանակի, որ հասկացմանը
հաջորդող պատմումի կոչումն ու իսկությունն է և իսկական գոյությունը` ի գիր
հյուսել եղելումը որպես այդպիսին հաստող, իր իսկության մեջ հասկանալ ըն
ձեռող ու նշանակալի դարձնող «բանը»` իմաստն ու իմաստությունը, և ուրեմն`
«բան»-ավորել իսկությունն այնպես, որ նույն ինքը` պատմումն ու «ինչպեսը»
«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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լուծվի ու անհետանա իրենով հաղորդվող ու ներկայացող «բան»-ում, ինչը և
պատմումը ձգտում ու դիտավորություն ուներ ներկայացնել: Պատմումը կոչ
ված է ինքնանվիրումի ու ինքնազոհողության պատմվող «բանին»:
23. Իսկ ինչպե՞ս է պատմումն իրագործում պատմել իքի հյուսումը որպես պատ
մություն: Նրա աշխատության մեջ նշանակալ ի եղելությունները` իրերը և գործերը,
պատմվում են կարգով: Պատմությունը որպես այդպիսին է կայանում որոշակի կար
գավորությամբ խոսքի և գրի հյուսմամբ: Իսկ որևէ բան կարգավոր է դառնում ձևով:
Այն բոլորը, ինչը պետք է հայտնվ ի պատմությամբ, ձևված է և միայն այդկերպ է խոս
քով և-կամ գրով ասվածը` պատմություն, այլապես ինչ-որ իրողությունների և գործերի
վերաբերյալ անձևակերպ խոսքերի խռնություն է և ուստի` դրանցով ամրագրված ու
փաստականացած իրողությունների հավաքածու, այնքան անկազմակերպ, որոնցում
իրենց ուղիղ իմաստներն անգամ չեն արտահայտվում:
Իսկ ի՞նչ յուրահատուկ ձևով և-կամ ինչպե՞ս է կայանում խոսքի կամ գրի այն կար
գավորությունը, որ և կոչվում է «պատմություն»: Ոճով: Իրոք, ոճով շարադրանք
է պատմությունը: Իսկ ի՞նչ հարաբերակցության մեջ է տեսանել ի ոճը Պատմահոր
աշխատության մեջ պատմվող նյութի` իրողությունների ու գործերի հետ: Ոճն արդյո՞ք
կամայական է, լոկ հեղ ինակի յուրահատկությու՞նն է նրան կյանքի կոչել, թե` այն նաև
ու նախ և առաջ որոշակի էական առնչության մեջ է պատմելիք «նյութի» և դրանում`
պատմելիք «բանի» հետ: Ինչպիսի՞ն է այստեղ «հեղ ինակ - ոճ - պատմելիք նյութ ու
բան» հարաբերությունների փոխկարգավորությունը:
Հարկ է ամրագրել, որ եղելությունների իսկությունը հայտող իմաստներով իր
պատմության հյուսումն ի կատարումի բերող Խորենացու պատմումի վարդապետա
կան եղանակում ոճն ամենևին էլ պատահական չէ: Այս առնչությամբ Մ. Աբեղ յանը
գրում է. «Նրա գրվածքի մեջ բովանդակություն և ձև պատշաճում են իրար, կամ ձևը
հետևում է բովանդակությանը: Այդ է հենց կլասիկ հեղ ինակներից ամենից առաջ պա
հանջվում»671: Խորենացին համեմատելով Շամիրամի մասին Կեփաղ իոնի մատյանում
պատմվող դրվագը Մար Աբաս Կատինայի մատյանի հետ, գրում է` «Այլ հաւաստի մեզ
թուեցաւ որ ի Մար Աբայն Կատինայն է քննութիւն քաղդէական մատենից քան զայ
սոսիկ. քանզ ի ոճով իմն ասէ և զպատճառս պատերազմին յայտնէ»672 (ընդգծումը`
Ռ. Ք.): Տվյալ յուրահատուկ պատմումով` վարդապետական պատշաճ եղանակով է ի
կատար ածվում պատմության դիտավորությունը: Ամբողջական ու ներքուստ կար
գավոր դիտավորությունն ըստ իրեն է ուղղում և կազմակերպում ոճը: Դիտա
վորությունը փոխանցված է նաև ոճին: Ըստ աստվածաբանական սկզբունքների կեր
պարանված է նաև ոճը:
24. Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում պատմումի առանձնահատ
կության վերաբերյալ խորհրդածությունում էականորեն նշանակալ ի է նաև պատմու

Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն - Երկեր, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1968, հ. Գ,
էջ 318:
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մի ոճի ու ճշմար
տու
թյան փոխհարաբերակցության հարցը: Պատմահայրը բազ
միցս նշում է, որ ինքը այս կամ այն պատմիչի կողմից պատմվածը «հաւատարիմ» և
ուրեմն` ադեկվատ ու արդար համապատասխանությամբ է տեսնում «տեղ ի ունեցածի»
իսկությանը, քանզ ի տվյալ հեղ ինակը կոնկրետ եղելության որպես այդպիսին կայաց
ման «ինչը», ասել է թե` զորությունը, և «ինչպեսը», ասել է թե` կարգը` «պատճառաւ»
հանդերձ, պատմում է «ոճով»: Եվ այդ նկատել ի է Խորենացու վերը մեջբերյալ խոսքի
որոշակիորեն կապակցվածության կարգավորությունում` «Այլ հաւաստի մեզ թուե
ցաւ… քանզ ի ոճով իմն ասէ և զպատճառս … յայտնէ»673: «Ոճով պատմել», – գրում է Մ.
Աբեղ յանը` քննելով Մովսես Խորենացու հայեցակետը, – նշանակում է` հայտնել տեղ ը,
ժամանակը, պատճառը, գործող անձերը և «պերճ և ողորկ» ձևով մանրամասն հորի
նել»674, և, որպես այդ եզրահանգման հաստատում, նրա երկից մեջբերում է հետևյալ
միտքը. «Բայց զի ոչ ճշմարտութեամբ և ոճով պատմէ, և ոչ զանուանսն նշանակէ կամ
զտեղ իս կատարմանցն` ոչ ինչ կարևորագոյն համարեցաք երկրորդել»675:
Խորենացու երկում պատմումի ոճը սկզբունքորեն առնչված է ճշմարտությանը:
«Զհաւաստին որչափ կարացեալ ի բազմացն ընտրել բանից` կարգեցաք զծնունդս
երից որդւոցն Նոյի ցԱբրահամ և ցՆինոս և ցԱրամ. որում ոչ զոք ընդդիմանալ կար
ծեմ ի’ միտս ունողացն. բայց եթէ զճշմարտութեանն ոք խորհելով քակել զոճ` յա
ռասպելս զճշմարիտ բանս ախորժելով փոփոխել փութասցէ: Եւ յայսոսիկ իւրա
քանչիւր միտք որպես կամին` ուրախասցին (ընդգծումը` Ռ. Ք.)»676: Պատմահոր այս
մտքում բացորոշությամբ արտահայտված է ոճի առնչվածությունը ճշմարտությա
նը, ասելով` ճշմարտությունը խորհելով, կերտել ոճ` առասպելները ճշմարիտ խոսքի
փոխակերպելով:
Իսկ ո՞րն է աստ` ոչ թե գեղարվեստական հնարածո պատմություններում, այլ` հենց
գիտական պատմության համար անհրաժեշտ ու նախընտրել ի պատմումի ոճի կո
չումն ու ըստ կոչման` պոտենցիան ու նախընտրելի իսկությունը, ըստ որի և
հյուսված է Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունը: Ընդհանրա
պես կյանքի և կոնկրետորեն` հայոց կյանքի որպես «ինչ», «ինչպիսի՞ ինչ», «ինչպե՞ս»
և «ինչի՞ համար» եղելումի իսկության` հասկացմամբ ու մեկնությամբ բացահայտման
դիտավորությունն ունեցող պատմության ոճի կոչումն է և ըստ կոչման` որպես այդ
պիսին գոյությունն է, կնշանակի նաև` իր իսկությունն իրենում ունեցող գոյությունն է`
լինել «իրաց և գործոց» իսկությունն ընկալող ու բացորոշող, որով և` այլոց ևս հայտ
նացուցող բանավոր կապակցումի ու լեզվարտահայտության կարողության ներքին
բացությամբ, արվեստավորությամբ և հենց գիտությամբ:
25. Այս առումով` ոճը տվյալ հեղ ինակի` պատմելու արժանի իսկության ու իմաս
տության նկատմամբ, ոչ ամենքին հատուկ, սիրո և նվիրումի վրա հիմնացյալ,
673

Նույն տեղում:

Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն - Երկեր, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1968, հ. Գ,
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իրենում յուրովի փորձառու գիտեցում ունեցող պատմումի կարգավորություն
է: Այդ կնշանակի, որ այն սոսկ չոր ու ցամաք և երբեմն` նույնիսկ թվացյալ ու առաս
պելական «փաստերի» թվարկում ու ժողովագրում չէ: Մովսես Խորենացու պատմումի
վարդապետական եղանակի պարագայում ճշգրիտ կլինի ասել, որ պատմումի ոճը
պատմվող «իրի» ու «գործի» նշանակալի մանրամասներով դրվագապատում
եղելումի` պատճառով հանդերձ, իսկությունը հայտող իմաստը, որում և` պա
հյալ իմաստության խորհուրդը, յուրովի մտակապակցմամբ գիտեցող և ըստ
այդմ` բանավոր կամ գրավոր յուրովի հյուսմամբ ասման ու պատմումի կեր
պի հմտավարժ արվեստավորությունն է: Այսկերպ իմանալ ի արվեստավորությու
նը, սակայն, հարկ է հասկանալ ոչ որպես մտավոր, բանավոր, գրավոր կապակցումի
սոսկ յուրով իության ու զուտ ներքին ձևի արվեստավորություն: Տեսակետը, որում ոճը
դիտվում է բացահայտվող իսկությունից անկախ և զուտ ներհատուկ տվյալ հեղ ինակի
անձին, ընդունված է ժամանակակից շրջանում: Նկատենք նաև, որ անձի զուտ ներ
քին արվեստավորությամբ և ուրեմն` այդկերպ ըմբռնված ոճով կարելի է ասել կամ
պատմել նաև հերյուրանք: Իսկ այն ոճը, որը նկատի ունի հավատացյալ գիտնական,
սուրբ և իմաստուն հայր Մովսես Խորենացին, կարող է արվեստավորությամբ մտա
կապակցել ու հասանել իսկության գիտության, պատմողաբար` բանավոր և-կամ
գրա
վոր հյուս
մամբ աս
ման բե
րել իս
կու
թյուն, և ուրեմն` այս
կերպ ը
մբռնված ոճով
պատմումը` լինել ստույգ ու Պատմահորը «հաւատարմացնող»: Մովսես Խորենացին
պատմագիտությունը տեսնում է նշանակալ ի եղելումի իսկությանն ու խորհրդին հա
սու իմաստության վրա հիմնացյալ որպիսությամբ և սիրում, որոնում ու գնահատում
է իմաստության ներկայությունն ու գիտեցումը ոչ միայն հայոց մեջ, այլ` նաև այլոց
և այդպիսով` ամենքի ինքնությունում, կյանքում ու մշակույթում: Ահավասիկ, պատ
մագիտության այսպիսի ըմբռնում ունեցող Խորենացու համար պատմիչների ոճով
պատմումն է, որ հիմք է ընձեռում` «հաւատարիմ» և որպես ստույգ ճանաչել պատմ
վող տվյալ կոնկրետ բովանդակությունը:
26. Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»-ը, ինչպես արդեն նշվել է «Պատ
մության դիտավորությունը» ենթավերնագրում, իր պատմումի կազմակերպման
խնդրում որպես հարացույց ունի Աստվածաշունչը677: Ոչ միայն պատ
մու
թյան դի
տավորության, այլև պատմումի վարդապետական եղանակի խնդրի առնչությամբ
ևս էականորեն նշանակալ ի միտք-բացահայտություն կարել ի է նկատել Փիլոն Ալեք
սանդրացու` Սամսոնի վերաբերյալ աստվածաշնչյան պատումի մեկնությունում: Փի
լոն Եբրայեցի678 Իմաստասերն իր մեկնողական պատմումի մեջ ոչ ըստ մարդկային
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:
677

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
678
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կամայական մտածումի ու անիմա, այլ` ըստ կարողության ու աստվածային շնորհի,
եղելության ու գործի զորությունը իսկությամբ բացահայտելու համար առ Աստված
հայցման ու ստուգիմաց լինելու և ոչ անիսկության պատմամբ` իրադարձություննե
րի ու գործերի զորությունը կամա և-կամ ակամա կեղծելու և ուրեմն` Աստծո շնորհը
թյուրելու ու զրպարտելու մասին ասում է հետևյալ ը. «Արդ առեալ Սամփսոնի (և-կամ
աստվածաշնչյան պատմության որևէ մեկ այլ մեծի` Ռ.Ք.) զօրութիւն, զի մեծամեծ
գործոցն ցուցցէ, յայնմանէ, որ ետ նմա զզօրութիւնն` խնդրեմք և մեք իմաստութիւն,
զի զոր զօրութեամբ Սամփսովնն (և-կամ մեկ այլ մեծն` Ռ. Ք.) գործեաց` իմաստութե
ամբ լսողաց առաջի դիցուք. քանզ ի եթէ անտեղեկագոյնք և վայրապարք առ գործսն
մտերմութեան ցուցեալ գտցուք բանիւս, ոչ զՍամփսովնի զօրութիւնն զրկեսցուք, այլ
շնորհսն Աստուծոյ զրպարտեսցուք»679: Այս միտքն իր իսկությամբ վերաբերում է Մով
սես Խորենացու և՛ պատմության բուն բովանդակությանը, ինչպես և ասվեց «Պատ
մության դիտավորության» շարադրանքում, և՛ հենց պատմումի վարդապետական
եղանակին: Այդ ակնհայտ կարող է դառնալ պատմողաբար ասվածում ի պահ` իմաս
տությանն «ուսումնասէր», «չափաւոր» 680 և-կամ «ողջախոհ մոլութեամբ» 681 ու
պատշաճորեն քննությամբ հասկացման ձգտող` «երկի նախընտրել ի ընթերցող» և
հոգևորությամբ մերձակից յուրաքանչ յուրին, երբ այս միտքը համեմատվ ի պատմումի
ու պատմվող իմաստի ու իմաստության` ըստ աստվածային շնորհի, այլ ոչ` կամայա
ծին ու ինքնակամ լինելու Պատմահոր մտքի և իր պատմության ստույգ ու ճշմարտա
պատում լինելու մասին բազմիցս նաև այլուստ արտահայտած մտքերի, ինչպես նաև
այն մտքի հետ, ըստ որի` նա իր պատմության մեջ իրերի ու գործերի զորությունը և,
պատճառի իմացությամբ հանդերձ, դրանց լինելության «ինչպեսն» է «յանդիման 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:
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:
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Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6:

Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք,
աշխ. Ս. Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 29:
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ցուցանելու» առաջի «աչաց մտաց» ընթերցասերի և իմաստության ուսումնասերի:
Ինչպես պատմության դիտավորության, այնպես էլ` պատմումի կերպի առանձնա
հատկության բացահայտման խնդրով Փիլոն Ալեքսանդրացու նույն մտքին առնչվող
համեմատությամբ, նկատել ի կարող է լինել այն, որ Մովսես Խորենացին ոչ միայն քա
ջածանոթ է Փիլոնի, ի թիվս այլ մտքերի, նաև այդ մտքով ի հայտ իմաստությանը, այլև`
հոգով ներկրթյալ և մտոք ուսյալ այդ իմաստությամբ, ինչը նա կարող էր ունենալ Ալեք
սանդրիա քաղաքի իր ուսանության կենտրոնում Փիլոն Իմաստասերի մեկնողական
աշխատությունից ուսմամբ կամ անմիջականորեն Սուրբ Հոգու շնորհով: Փիլոնի այս
մտքում նկատելի է նաև պատմումի կերպի դիտավորության, կերպարանումի ու կա
տարումի մի իմաստություն, ըստ որի` Մովսես Խորենացին հնարավորություն է ունե
ցել և, արդարև, այդ իմաստության ճշտիմացությամբ` կազմակերպել է պատմումի
իր վարդապետական եղանակը և հյուսել ողջ պատմությունը:
27. Մովսես Խորենացու «աշխատության կարևորագույն առանձնահատկությունն
այն է, որ նրանում պատմական շարադրանքը ենթարկված է որոշակի հայեցակար
գի»682: Ինչպիսի՞ն է այդ հայեցակարգը, ո՞րն է նրան բնորոշ առանձնահատկությու
նը: Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը, որի համաձայն կարգավոր «բա
նիւ» շարահյուսված է պատմվող ը, բնորոշել ի է որպես քրիստոնեական: Ինչպես և
նախորդ ենթավերնագրերում արդեն ասվեց, նրա «Պատմութիւն Հայոց» աշխատութ
յունում ներկա է քրիստոնեական պատմափիլիսոփայության կուռ հայեցակարգ,
որ և իրենով կերպավորում է և՛ պատմել իքը, և՛ պատմումի վարդապետական եղա
նակը: Նրա պատմությունն իրագործվում է երկուստեք` և՛ պատմումի եղանակի քրիս
տոնեական իմաստությամբ` անցյալ ի կարգավորության բացահայտում, և՛ պատմվող
հայոց կյանքի եղելումի նշանակալ ի իրադարձություններում ու գործերում մարդկային
բանական մտքին, հոգուն ու կենսակերպին` ըստ ամենայնի բարենշանակ, խրատա
կան ու կենարար, քրիստոնեական իմաստության տեսադրում: Պատմվող բովան
դակությամբ ու դրանում ասման բերվող իսկությանը համապատասխան պատմումի
եղանակով նրա պատմությունը դիտավորություն ու կատարում ունի` սիրո, հոժարու
թյան ու ընտրության, իմաստության խորհրդի, արիության ու ամենայն առաքինու
թյան` մարդկանց և հայ ազգի կյանքի համար նշանակալ իության ցուցանությամբ,
ըստ մարդկային կարողության, որում և` աստվածային շնորհի, բարեկարգել անցյա
լի ներկայությունը ապրող սերնդին և այդկերպ` նաև բուն ներկան ու ապա
գան:
Ըստ քրիստոնեական պատմափիլ իսոփայության հայեցակարգի, ի մի է ժողովված
անցյալ ը և կազմակերպված եղելությունների ու գործերի իմաստավոր միահյուսումը:
Սակայն Խորենացու համար պատմության ենթակա տիրույթի կամ նյութի ընտրու
թյան նպատակային խնդիրն ինքնին ու սոսկականորեն անցյալ ը չէ, այլ` ըստ վերո

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 հիմնադիր սկզբունքի` ուղիղ հայեցվածքով անցյալն ի հայտ բերել
ներքուստ կարգավոր կառուցվածքով միահյուսությամբ և, ըստ էության, պատ
մել նրա հոգևորությունը` հղելով այն ներկային ու ապագային:
28. Մովսես Խորենացին իր պատմելիքին պատկանավոր պատմումի վար
դապետական եղանակով ի պատմություն է հյուսել` մեկնողաբար բացորոշ
մամբ, հայ ինքնության և կենաց` մտաց, խոսից ու գործոց` առ ճշմարտություն
և ամենայն բարին ու առաքինություն նշանակալիություն: Ին
չու՞ էր շեշտ
վել
առաքինի հոգևորություն պատմելու խնդիրը: Դա պայմանավորված էր Խորենացու
ժամանակաշրջանին բնորոշ` հոգևորության համատարած անկմամբ: Ներկայի այս
կարիքն առաջնային պլան էր մղում հայ քրիստոնեական իմաստասիրության` հայոց
ինքնության ու կենսակերպի հոգևորության վերականգնմանն ուղղված մտակողմ
նորոշումը: «Միտքը տեսականացնում էր անցյալ ը և ներկան` փորձելով մոդելավո
րել ցանկալ ի ապագան»683: Սակայն հոգևորության անկումը մասնավոր, սոսկ տվյալ
կոնկրետ ժամանակաշրջանին բնորոշ իրավ իճակ չէր: «Հոգևոր կարիքը», որի թա
փանցանց ներկայության համայնապատում ճանաչումն է տալ իս Մովսես Խորենացին
իր «Ողբ»-ում` ուղղակիորեն հայոց և անուղղակիորեն ամենայն մարդկության բովան
դակ կյանքում, առավել ունիվերսալ է, այս կամ այն չափով, բայց և սկզբունքորեն
բնորոշ է բոլոր ժամանակաշրջաններին, և մասնավոր, միմիայն իր ժամանակաշրջա
նին վերաբերող խնդրի լուծմանը չէ, որին հետամուտ է սուրբ հայրը` գրելով իր պատ
մությունը: Ինչո՞ւ է ասվում առավել ունիվերսալ, այլ ոչ` սկզբունքորեն ու բացարձակ
ունիվերսալ: Քանզ ի հոգևոր կարիքը, որին հասու դառնալ է կոչում ու կանչում Մովսես
Խորենացին իր «Ող բ»-ում, չի վերաբերում ամենայն ժամանակի մարդկային կյան
քին, որում նկատի պետք է առնվեր նաև հնարավորն ու հենց իդեականը և որպես
այդպիսին` նախընտրելին ու իսկը կատարյալը, այլ` վերաբերում է մարդկային այս
կյանքի իրողության բոլոր ժամանակներին, որում նկատի է առնվում մարդկային
կյանքի, մեր դեպքում` կոնկրետորեն հենց հայոց կյանքի` մինչ մեր ներկա ժամա
նակը ներառյալ եղելականն ու էմպիրիկը 684, մարդկանց ազգերի և կոնկրետաբար
հենց հայոց ազգի կողմից իրենց հոգե-մարմնավոր գոյությունում ապրված այս
կյանքի եղելումը :
29. Մովսես Խորենացու համար մարդկային ու ազգային ինքնության ու կյան
քի բովանդակ եղելումի հոգևորության հասկացման և պատմումի իր հյուսման
մեջ իմաստության ուսումնասեր ընթերցասիրությանն ի տես ու մատչել ի` մեկնողա
բար բացահայտման խնդիրը բունացյալ ու նպատակամետ չէր սոսկ իր ժամանակի ու
լոկալ կենսաշխարհի ներկային, կյանքի այն ներկայությանը, որին հոգե-մարմնավոր
գոյությամբ մասնակից էր և ինքը: Նրա համար մարդկային ու ազգային ինքնության
ու կյանքի հոգևորություն բացահայտող և այդ հոգևոր ինքնությամբ կենալու
683
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Ամենայնը, այսինքն` ամենայն հնարավորը, որում նաև` իդեականը, և բոլորը, այսինքն` բոլորա
քանակ եղելականն ու էմպիրիկը, անհրաժեշտորեն զանազանելու վերաբերյալ ման
րամասն տե՛ս
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իմաստության կոչող և ուսուցանող պատմության խնդիրն ունիվերսալ է. ըստ որո
շակի նպատակադրող ու հիմնարար հոգևոր սկզբունքի, նկատել տալ ինչպես անցյա
լի հոգևորությունը, այնպես էլ` նրա ամենաէական նշանակալ իությունը ներկայի ու
ապագայի կարիքին, և այս կերպով կարգել արդեն ոչ միայն անցյալը, այլև սկզբուն
քորեն Ժամանակը` Անցյալ ը, Ներկան ու Ապագան` հայտնացուցելով նաև նրանց
միաբանությունը, ը
ստ այդ միասնող հոգևոր սկզբունքի: Նրա պատմությունն
ի Մի է կարգում ժամանակները որպես մի ֆենոմեն, որն ընդգրկված ու ըմբռնված
է եզակի թվով արտահայտված «ժամանակ» հասկացությամբ: Ժամանակն այստեղ
սոսկ տևողություն ու քանակականություն արտահայտող և մարդկային գոյության
նկատմամբ չեզոք հասկացություն չէ: Ժամանակն անմիջականորեն առնչված է
մարդկային գոյության ֆենոմենին: Ինչպե՞ս հասկանալ ասվածը:
«Ժամանակը» գոյություն ունի հարահոս բնությամբ և իրեն ենթակարգված ու
այդկերպ` իր չափումի մեջ լինող-փոփոխվող իրերի ու գործերի` նույնակարգ հարա
հոս նյութեղեն բնության գոյությունը զգայել ու մտածել է տալ իս որպես «անցող իկ»:
Այս աշխարհը և այս կյանքը գոյություն ունի ժամանակի մեջ «լինող» իր բնու
թյամբ: «ժամանակը» մարդուն զգայել ի ու նաև սովորականորեն մտածել ի է գոյող ի
լինող ու անցնող գոյականության համատեքստում և կերպի մեջ: Նկատենք, որ «Ժա
մանակի» վերաբերյալ մարդկային սովորական ընկալման մեջ գերակայող «լինող ու
անցնող» մեկնաբանության կարգում նրանում (ժամանակում) տարաբաժանվող Ան
ցյալ, Ներկա ու Ապագա հասկացությունները ոչ թե սոսկ ժամանակային հերթագա
յություն ու քանակականություն արտահայտող հասկացություններ են, այլ` «ժամանա
կի» ֆենոմենը բացորոշում են մարդկային գոյության առնչությամբ, մարդկային սեռի
գոյությունը հասկանալ տալով միակողմանի, ոչ սկզբունքորեն հոգե-մարմնավոր,
այլ` առավելապես մարմնավոր և սոսկականորեն աշխարհային ու աշխարհակերպ,
աշխարհի գոյության կերպին ու կարգին իր մարմնական բնությամբ պատկանելու և
համապատասխանելու տեսակետից: Ժամանակի ֆենոմենը, կառուցավորված որ
պես Անցյալ, Ներկա ու Ապագա, մարդկային առօրյա ու սովորական ընկալման մեջ
հասկացված է «անցող իկ» իր առանձնահատկությամբ, որը համապատասխան է
մարդկային սեռի որպես միայն մարմնական գոյության մեկնաբանությանը, որին
հատուկ է «լինող» ու «ոչնչացող» բնություն: Այսկերպ ըմբռնման տեսադաշտով հյուս
ված պատմությունը, որն առավելապես այդպիսին է Նորագույն ժամանակաշրջանի
սկզբնավորումից ի վեր ու նաև ժամանակակից պատմագիտության մեջ, ոչ քննողա
կան, այլ` նատուրալ իստական կանխադատությամբ առաջնորդվող մոտեցմամբ` իրե
նում հնարավորություն պահելով լինել և՛ թյուր, և՛ թերի, ըստ էության, կարող է մտքի
«ուշ»-ին ու հասկացմանը ներկայանալ որպես պատմության սոսկ «մարմին» և ոչ
«հոգի»: Իսկ սուրբ ու իմաստուն հայր Մովսես Խորենացու ըմբռնումը «ժամանակի» և
նրա` մարդկային ինքնության գոյությանը առնչվածության վերաբերյալ, ընդհակառա
կը, աշխարհիկ ու նատուրալիստական չէ, այլ` քննական ու հոգևոր:
Խորենացու պատմությունն ի Մի է կարգում ժամանակները` Անցյալը, Ներ
կան ու Ապագան, մարդու ինքնության հոգևոր կոչմանը համապատասխան
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գոյության տեսակետից: Մարդու գոյությանն առնչվածությամբ հյուսվող պատմու
թյան այսպիսի հայեցակարգում մարդկային ինքնության գոյությունը մեկնաբանված
է ոչ վերոնշյալ թերությամբ ու միակողմանիությամբ` որպես մարմին և-կամ թյուրու
թյամբ` որպես հոգու մարմնակերպված գոյություն: Իհարկե, կարող է նաև մտած
վել, թե պատմելով մարդկանց չարանշանակ մոլությունների ու արատների հիմնա
պատճառով հայոց հոգևոր անկումների, կյանքի վաղանցուկ վայելքների մոլությամբ
կապանքված անձանց գործերի` կործանարար հետևանքներով հանդերձ իսկությու
նը, նրա պատմությունում մարդկային ինքնության գոյությունը մեկնաբանված է որ
պես «մարմնական կյանք» կամ «հոգու` մարմնակերպված գոյություն»: Սակայն, այդ
ամենը հասկացված ու մեկնորոշմամբ հանդերձ` պատմված է որպես հենց մարդ
կային ինքնության ու կյանքի` իր իսկ կոչումից օտարում ու չարանշանակ այլակեր
պություն, որում պարունակյալ «ասել իքը» ևս ուղղված է մարդկային ինքնության
հոգե-մարմնավոր գոյության, բազմաբովանդակ կենսակերպի ու մշակույթի` առա
քինորեն կարգավորությամբ հոգևոր ներկրթությանն ու կատարումին: Կարել ի է ամ
րագրել, որ իր պատմումի հոգևոր առանձնահատկությամբ` Խորենացու պատմու
թյունում մարդկային ինքնության հոգևոր գոյությունը հասկացվում ու մեկնորոշվում
է իսկությամբ, այսու և` իմաստությամբ, այսինքն` աշխարհում մարդկային անձի
ամբողջական, այսինքն` հոգե-մարմնավոր մեկ-միասնական գոյության մեջ
մարմնի ու մարմնականի` հոգուն և հոգևորին ենթակարգված բացորոշու
թյամբ:
30. Մովսես Խորենացու պատմումի վարդապետական եղանակի և ուրեմն` պատ
մության նրա հյուսման իսկություն է բացահայտելի այն, որ մտքի «ուշ»-ին «յանդի
ման կացուցանելով» պատմության «մարմինը», այսինքն` իրադարձության` ժա
մանակին «գերի» ու նրա հարահոսությանը ենթակա ու անցող իկ իրեղեն և-կամ
մարմնեղեն գոյաբաղադրիչը, սուրբ հայրը մարդկանց և ազգի` առ Աստված առաքի
նասեր ու փրկությունասեր կյանքի իր սիրո ու փափագման զորությամբ և իմաստու
թյամբ` «ուսումնասեր ընթերցող ի» բանական հոգու հասկացման սիրուն է մատու
ցում պատմության «հոգին»: Պատմահայրը պատմումի վարդապետական եղա
նակով «պատմության մարմնին» առնչակից «պատմության հոգին» բացահայտելով,
իմաստության ու ամենայն առաքինության ուսումնասեր` իրեն նախընտրել ի ընթեր
ցող ին հասու է դարձնում պատմվող իրադարձությունների ու գործերի` ժամա
նակից և նրա հարահոսության ոչնչող ու անգոյության մատնող կապանքնե
րից բաց-արձակ, ազատ ու անանց աննյութական իմաստը և նրանում պահյալ
իմաստության խորհուրդը: Բացահայտելով «պատմության հոգին», Մովսես Խորե
նացին իր «պատմումին» ու «պատմվող ին» շնորհընկալ ու իրենում այդ «շնորհը կա
լող» և այսկերպ` «շնորհակալ» ընթերցող ին, որի համար և ինքը սիրո ջանքով տքնել
էր ու ոչ-կամայածին պատմումով` հայոց կյանքի իմաստության ու արիության գործե
րին հաղորդ դարձրել, առ ի հասկացում և առ ի ներկայություն է մատուցում «ասելի
քի» դիտավորությամբ, ըստ իր կարողության` սիրո ու իմաստության շնորհի ու ջան
քի, «ասման» բերված և արդեն որպես «ասված» ներկայանալ ի` մարդկային իրողու
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թյունների նշանակությունները, հայոց բովանդակ կյանքի եղելումի` հոգևորությամբ
նշանակալ ի ողջ համահյուսվածքով ամբողջացող իմաստն ու իմաստությունը:
31. Պատմումը հայտնացույց է անում պատահածի, իրադարձության իսկու
թյունը բացահայտող իմաստում պահյալ խորհուրդը: Այդպիսի հայտնացուց
մամբ` «յանդիման կացուցանելով»685, է պատմությունը ընթերցող ներկաներում նե
րածում «օժանդակությունս իմաստից»686 և իմաստության, քաջության ու ամենայն
առաքինության «ուսումնասէր» հասկացման ձգտող ը` ծանում նշանակալ ի խորհուրդը
անցյալ ի եղելությունների և իմացյալ` նաև հասու դառնում իմաստուն հոգևորությա
նը իրադարձությունների, որոնք թեև անցյալ, իրենց այդ նշանակալ իությամբ իսկ`
ներկա են: «Անցյալը» ներկա է, նախկինում կատարված իրերն ու գործերը և-կամ
դրանց համայնությունը ներկա է խորհրդապահ իմաստով և իմաստությամբ: Եղելու
թյան խորհուրդն իր հոգևոր բնույթով ազատ է անցնող ժամանակի հոսքից, տե
ղի ունեցածի լոկալ` տարածական ու ժամանակային ամրագրումից` ի տարբե
րություն նյութեղեն կամ իրեղեն թանձրացական (կոնկրետ) հանգամանավորումից և
ի հայտ է բերում պատմումով ազատագրվելու ու իր ազատությունն իրագործելու, իր
հոգևոր բնությամբ և ուրեմն` իր իսկությամբ կայանալու, կնշանակի նաև` փոխանց
վելու կարողություն:
32. Մարդկային իրողություններում ծանելով իրադարձությունների ու նաև դրանց
ամբողջացող և, այնուամենայնիվ, միշտ մասնաչափ համայնության խորհուրդը,
պատմության ընթերցող ը, ըստ իր ընդհանուր մարդկային ու նաև սեփական մաս
նավոր կարողության չափավորության, հասու է լինում Աստծո նախախնամական
տեսչության իմաստությանը, որ և հայտնված ու իմանալ ի է խորհուրդում:
Մովսես Խորենացու պատմումն իրագործվում է այնպես, որ նրա աշխատությունում
պատմվող փաստերի` միմյանց նկատմամբ փոխհարաբերակցությունը ներկայացված է
փոխհարդարության կարգավորությամբ: Ընդ որում, փաստերի «յարդարյալ» կարգով լի
նելությունը ամենևին էլ պատմիչի անձնահաճ ինքնակամության ծնունդ ու «յօրինւածք»
և ուրեմն` ինքնակամ «յարմարումի» կամ «յարդարումի» հետևանք չէ` պայմանավորված
սուբյեկտիվ այլևայլ շահերով, ինչպիսի «պատմություններ» բազմիցս կարել ի է նույնորո
շել մարդկության տեքստամշակութային ավանդությունից: Նրա երկում պատմումն այն
պիսին է, որ պատմվող փաստերի իրենց ժամանակատեղում ներկայացյալ լինելության
«յարմարյալ» կամ «յարդարեալ» կարգավորությունը սկզբունքորեն ներհատուկ է կյան
քի եղելությունների իրական կապակցվածությանը և ունի հենց այդ դիտավորությունը,
ըստ այդմ` կերպարանումն ու կատարումը, որով և կայանում է որպես հայոց կյանքի
նշանակալ ի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստի ու իմաստության խորհուրդի` ճշմար
տաբան ու արդարաբան պատմում ու պատմագրություն: «Եւ ասեմք լինել արդարաբան
ի պատմութեանս այսմիկ ըստ մերոյ յոժարութեան և ուղղամտութեան.»687: Նրա ար
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դարաբան լինելն անմիջականորեն կապված է քրիստոնեական աստվածաբանության
և քրիստոնեական հոգևոր կյանքի իր ըմբռնումների հետ: Պատմահայրն իր այս մտքի
շարունակությունում նաև մեկնաբանում է, թե պատմությունների ինչպիսի դիտավորու
թյան, կերպարանումի ու կատարումի համեմատությամբ կարել ի է հասու լինել իր պատ
մության արդարաբանությանը: «Իսկ ըստ որոց հաւաքումն` Աստուծոյ լինել յայտնիս, և
մարդկան գովել իս կամ բասրել իս. մեք այնոցիկ օտար և ի բաց կացեալ»688: Այս մտքի
բովանդակությամբ Խորենացին հնարավորություն է ընձեռում ընթերցող ին արդար լինե
լու իր ձգտման մեջ փնտրել, որպես պատմիչ ու պատմաբան, իր ուղղորդվածությունն ու
դրսևորվող վերաբերմունքը պատմական նյութի նկատմամբ, որով միայն հայոց կյանքի
իրական եղելումից հավաքյալ ու պատմահյուսյալ հանուր պիտանին ուսուցանության է
հնարավորվում տեսական ու գործնական իմաստության հասկացման ու կենագործման
ձգտող ընթերցող ին: Այս մտքին հաջորդող մտքի բանաձևով արտահայտում է նաև իր
պատմությունում հավաստիության և հենց ճշմարտության արդարության համար
օգնական չափորոշիչ-պարագաները: «Բայց զուգութիւն բարբառոց և հաւասարութիւն
թուոյ կարգի պատանեացն` զճշմարտութիւն աշխատասիրութեանս մերոյ ակնարկէ»689:
Խորենացին նաև նշում է, որ վերոասացյալ ի անմիջականորեն կիրառությամբ` իր պատ
մությունն առ ճշմարտության արդարություն կարգելով` «կամ հաւաստի և կամ դույզն
ինչ կասեալ յարդարոյն»690, շարունակում է հյուսումն իր պատմության: Հայոց կյանքի
իրադարձությունների ու գործերի իրական կապակցվածության իսկությունն է, որը և,
ըստ մարդկային կարողության, տեսանել ի ու հասկանալ ի դառնալով պատմիչի իմաս
տուն հայեցողության բացությանը, ուշիմությամբ արթուն ու նկատող կամ տեսանող
մտքին և ուրեմն` իսկորեն ներկայող բանական հոգուն ու իմաստընկալությանը, ադեկ
վատությամբ և ուղղությամբ պատմումի կազմակերպմամբ` շարագրյալ է պատմությու
նում:
Հարմարելու առանձնահատկությունը նկատել ի է մենագրության մեջ տարբեր
խնդիրների առնչությամբ բազմիցս մեջբերյալ հետևյալ մտքում` «Յարմարեալ զամե
նայն կարգեցից քեզ ի գիրսս յայսոսիկ զազգիս մերոյ աւագագոյն արս և զնախնիս, և
որ ինչ վասն նոցա զրոյցք և իրակութիւնք իւրաքանչիւր, ոչ ինչ կամաց մտածական
և ոչ ինչ անպատշաճ ի սմա յօրինելով բան (ընդգծումները` Ռ. Ք.), այլ որ ինչ գրոց
իսկ. ըստ նմանեացն ապա և որ ինչ ի բանից արանց իմաստնոց և յայսոսիկ քաջախո
հաց յորոց մեք արդարապէս ջանացաք հաւաքել զհնագրութիւնս»691: Այսկերպ «յար
մարելու» կամ «յարդարելու» կարողունակ է իսկորեն հոգով խոնարհը, ով ի թիվս
այն պատմական տեքստերի, որոնցում պատմվածն ուղղությամբ է ներկայացված,
թեև որպես աղբյուր ունի նաև այնպիսիք, որոնցում պատմված է այլկերպ ցուցյալն ու
շեղակին, այնուամենայնիվ դրանք տեսնում ու վերծանում է ուղիղ դիրքով, ընկալում
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և, այդպիսով, ուղիղ ը, ճշմարիտն ու բարին պատմում ու մատուցում ընթերցող ին այն
պիսի տեսադաշտում, որում իսկ, ըստ մարդկային կարողության, իմանալ ի է Աստծո
նախախնամությունը:
Այսպիսով, փաստերի միմյանց նկատմամբ դիրքը, փոխհարաբերակցությունն ու
դասավորությունը իմաստուն տեսանումով ու պատմումով ուղղվում են ըստ հոգևոր
սկզբունքին համաձայնեցվածության կարգի, շարագրվում որպես այդպիսի՛ պատում,
ընդ որում, փոխկապակցվածության հենց այնպիսի դասավորությամբ, որ «ուսում
նասէր» ու «շնորհակալ» (շնորհը կալող, այն շնորհը, որով և տեսնված-հասկացված
ու պատմված է եղելության իսկությունը) ընթերցող ի «մտաց աչաց» և հասկացողու
թյանը, ըստ մարդկային կարողության, «յանդիման է կացուցանւում» ու հայտնացույց
դառնում Աստծո նախախնամական տեսչությունը: Եվ եղելությունների իսկությունն
արտահայտող իմաստի այսպիսի խորհրդին հասու լինելով ու խորհրդացյալ պատ
մումով` ճշմարիտ պատմությունն է պատմվում ժամանակակիցներին ու սերունդ
ներին` ի ծանում և իմաստացում իրենց անձնական ու նաև հանրային այս կյանքի
հոգևորության ու անձանց փրկության:
33. Մովսես Խորենացու պատմագիտական և պատմաիմաստասիրական հայեցա
կարգում հայոց պատմության մարմինը հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույ
թի եղելումի պատումն ու գիրն է, հայոց պատմության հոգին` իմաստությունը:
Պատմահայրը հոգևոր սիրով, ուղիղ հայեցմամբ և պատմվող իսկությանն ու խորհուր
դին իր պատմումի նախընտրել ի կերպավորությամբ` հայոց ինքնության ու կյանքի
նշանակալ ի եղելումից` հավատով թռուցյալ ու վերինը խորհող մտքին և սնոտիության
կապանքներից զերծ ու ձերբազատ հավատին հասու ճշմարտությունների ու բարյաց
պատումակերպ հյուսմամբ, «ընթերցասէր և ուսումնասէր» ամենքի բանական հո
գուն, մտքին ու կյանքին ի ներկայություն է մատուցում հոգեկեցույց ու կենարար
իմաստություն:
Մովսես Խորենացու երկում` հայոց կյանքի նախընտրել ի իսկության ու հոգևոր
իմաստության պատմել իքին համապատասխան պատմումի վարդապետական եղա
նակով ժամանակներն ի մի են հյուսվում` կերպարանյալ որպես պատմություն,
դիտավորություն ունենալով հաստատել հայ ազգի` նախնիների, ապրողների
և սերունդների, Աստծուն ի մի «հոգևոր ներկայություն», ըստ էության` Եկեղե
ցի և Աստծո ժողովուրդ, բոլոր մեր սրբերի հետ միաբան լինելով` մարդկանց ազգե
րի նախընտրել ի էութենական ու հոգևոր այս կեցողության երանությանն արժանա
նալ ու հասանել ոչ ամենևին զուտ մարդկային գործերով, այլ` «շնորհօք և մարդասի
րութեամբ Տեառն մերոյ եւ Փրկչի, Յիսուսի Քրիստոսի, որին ընդ Հաւր և ընդ Հոգւոյն
Սրբոյ փառք յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն»:

ԳԼՈՒԽ 4

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՍԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ)
«Ըստ Մովսես Խորենացու, ընդհանրապես`
պատմության և կոնկրետորեն` հայոց պատմու
թյան բուն կոչումը և ըստ այդմ` գոյության իս
կությունն ու նախընտրելի լինելությունն է` կա
յանալ որպես աշխարհի, որում և` մարդկային ու
հենց հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի
նշանակալի եղելումի իմաստապատում` իրե
նում հասկացյալ ու մեկնաբանյալ և գուցե իսկ`
լոկ ակնարկյալ իմաստության խորհրդով»:
Ռ. Ք.

1. Պատմության ներկայությունը
1. Ուսումնասիրելով իմաստուն պատմիչների ու պատմաբանների պատմագի
տական հայեցակարգերը, կարել ի է հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշել պատմու
թյան իսկության ու նախընտրել ի գոյության նորանոր հնարավորություններ: Մենա
գրությամբ ներկայացվող սույն ուսումնասիրությամբ հնարավորություն է ընձեռնվում
հասկանալ ու մեկնորոշել, թե` ինչպիսի՞ն է Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն
Հայոց» երկում կոնկրետացյալ պատմության իսկությունն ու նախընտրելի
գոյությունը: Մենագրության բուն կոչումն է և պատմագիտության ու նաև պատմա
փիլ իսոփայության համար էական դիտավորություն և ըստ այդմ` կերպարանում ու
կատարում, այսկերպ և` խնդրակարգ ու պատասխան-լուծում` հասկանալ ու մեկնո
ղաբար բացորոշել Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը և ըստ այդ
հայեցողակարգի` նաև ընդհանրապես պատմության բնությունը և-կամ պատմու
թյան ու, մասնավորապես, հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյության
իսկությունը հայտող իմաստը, որում և` իմաստությունը: Ահավասիկ, գիտական
մենագրության այսկերպ հասկացված կոչումն ու խնդրակարգն իրենում նկատի ունի
պատմության իսկություն որոնող խորհրդածությունն ու պատմության բնությունը բա
ցահայտող մտքի բանաձևը տեսանել նաև կոնկրետորեն հայոց պատմության նկատ
մամբ կիրառության մեջ:
Խնդրակարգի լուծմանը հետամուտ լինելով և այս երկում բացահայտելով Մով
սես Խորենացու պատմագիտության ու պատմափիլ իսոփայության մեջ պատմության
խնդրակարգը, դիտավորությունը, կերպարանումն ու կատարումը, սկզբունքային
նշանակություն ունի ու էական է, որպես ուսումնասիրության բոլորում, ի մի բերելով
նախորդ գլուխներում բովանդակ ասվածը, եզրակացմամբ անդրադառնալ այն հար
ցակարգին, թե` ի վերջո, պատմության որպես այդպիսին գոյության վերաբերյալ բա
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ցահայտված էական առանձնահատկությունների միատեղ ու միագումար ժողովմամբ
և հենց մեկ-միասնական ամբողջությամբ` ի՞նչ է ու ինչպիսի՞ ինչ է պատմությունն իր
գոյությունում և ինչպե՞ս գոյություն ունի պատմությունը ու ինչի՞ համար է պատմու
թյան գոյությունը, այդկերպ հարցադրությամբ բացահայտելով պատմության որպես
գոյավոր (сущее) կերպը և պատմության` նաև գոյության (бытие) ու հենց ներ
կայության կերպը (մոդուսը), ըստ Պատմահոր հայեցակարգի: Եվ հարկ է նկատի
ունենալ, որ գոյի գոյության իսկությունը հենց նրա բուն է-ն է` իրեն ադեկվատ ներ
կայության կերպով, այսինքն` պատասխանը «ի՞նչ է» և «ինչպե՞ս է» հարցերին, որ
և մեկտեղ յալ` իր սկզբունքային երկմիասնությամբ կնշանակի` մարդկային հասկաց
մանն անթաքույց ի՞նչ գոյ է` իր ինչ-պես (իրեն ադեկվատ և ուրեմն` սեփական)
գոյությունում: Խնդրակարգի լուծումն իր լրումին կարող է հասանել, այսպիսով, եթե
պատմության որպես այդպիսին գոյությունը բաղկացնող էական առանձնահատկու
թյունները մեկտեղելով` բացահայտվ ի պատմության ներկայությունն ու ձևակերպ
վեն պատմության սահմանումները: Եվ աստ` մեկնորոշմամբ հանդերձ ձևակերպե
լով պատմության անհրաժեշտ ու նախընտրել ի գոյության իսկությունը հայտորոշող
մտքի բանաձևեր, մենագրության դիտավորությունն ու «խնդրո բանն» է` բանաձևե
րում բովանդակյալ ու ամրագրյալ` ներկայացնել պատմության էական առանձնա
հատկությունները միաբերող սեղմ ու խիտ իմաստներ ու իմաստության խորհուրդներ:
էական է նաև վերամտածելով Խորենացու միտքը և շարունակելով դրանում ներկա
իմպուլսները` բացորոշել, թե պատմատեսական ու պատմաիմաստասիրական ինչպի
սի՞ նշանակալ ի հետևությունների կարող են դրանք հանգեցնել և պատմագիտական
մտքի սկզբունքորեն նախընտրելի գոյություն ու հենց ներկայություն հնարա
վորել: Ընդ որում, կարևոր է այդ իրագործել և՛ ուղղակիորեն Պատմահոր պատմագի
տական մտքի նշանակալ իության քննությամբ, և՛ նույն ժամանակաշրջանում հայտ
նի, և՛ ավել ին` հետայնու ու մինչև իսկ մեզ ժամանակակից պատմագիտական մտքի
սպեկտրի հետ զուգադիր քննությամբ ևս: Խնդրակարգի լուծումն իր լրումի կատարե
լությանը, ըստ մարդկային կարողության, ուղղորդված վերընթացությունում սկզբուն
քորեն նկատի ունի նաև Խորենացու պատմագիտության բուն իմաստության,
որում և` պատմվողի ու պատմատեսության երկմիասնական իմաստության
խորհուրդների բացորոշումը: Եվ հարկ է նկատել, որ ուսումնասիրության դիտա
վորությունն իր կատարումի մեջ յուրատեսակությամբ եզերող ու լրումի բերող և հենց
այդկերպ` մենագրության ամփոփմանը կոչված այս եզրակացությունում անհնար է
Մովսես Խորենացու պատմագիտության և ըստ այդմ` պատմության իսկության` աշ
խատությամբ բացորոշյալ առանձնահատկությունների բովանդակ նորույթների նույ
նաբար ու համընդգրկուն կրկնորոշումը և հնարավոր է միայն որոշ էական առանձնա
հատկությունների` երբեմն նաև փոքր-ինչ նորով ի վերասմամբ ներկայացումը:
2. Այսպիսով, ինչպիսի՞ն է պատության ներկայությունը: Պատմության գոյու
թյունն իր բուն կոչմանը համապատասխան ի՞նչ իսկությամբ է ներկայանում հասկաց
ման ու մեկնորոշման ձգտող մտքին: Ի՞նչ ու ինչպե՞ս է ներկայանում ընդհանրապես`
պատմությունը և կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունը: Ի մի բե
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րելով ու ամփոփելով նախորդ գլուխներում ձեռքբերված արդյունքները, առաջիկա կե
տերում այդ հարցերի պատասխանը կբացորոշվ ի մեկ-մեկու նախապատրաստող հա
ջորդականությամբ:
Մենագրությունում մեկնորոշվեց, որ Խորենացու պատմագիտական հայեցակար
գում հստակամտորեն արտահայտվածությամբ կա պատասխան ամենայն իրողու
թյունների ուսումնասիրության համար սկզբունքային ու էական նշանակություն ունե
ցող` Դավ իթ Անհաղթի երկում նշվող չորս հարցերին, որոնցից աստ կկամենայի, որ
պես սկիզբ, հատուկ նշել առավել աննկատել ին` պատասխանը առաջնային այն հար
ցին, թե` «գոյություն ունի՞, արդյոք, պատմությունը»: Պատմության որպես այդպիսին
գոյությանն այսկերպ հարցման բանաձևը, ըստ ժամանակակից գիտական լեզվամ
տածողության հասկացութային կերպավորման, անմիջականորեն առնչվում է պատ
մության օբյեկտիվության վերաբերյալ հարցին: Եվ մենագրությունում հումանիտար
ու սոցիալական հետազոտություններում ընդունելություն գտած վեբերյան լեզվով ար
տահայտվելով, որպես էական հարցադրում և քննություն առաջադրվեց նաև «պատ
մության» օբյեկտիվության խնդիրը Մովսես Խորենացու պատմագիտական
հայեցակարգում692:
Հետազոտության մեջ ցույց տրվեց, որ Մովսես Խորենացու պատմագիտական
հայեցակարգում պատմությունը գոյություն ունի, և պատմության գոյությունն
օբյեկտիվ է: Նրա պատմահայեցակարգում պատմության գոյությունը զուտ կամայա
ծին ու մտացածին և ուրեմն` պատրանքային չէ, այսինքն` մակամտածություն` մտքից
մակածված ու սոսկ հորինված մի բան չէ: Ըստ նրա, պատմությունը որպես այդպի
սին` ունի օբյեկտային հենադրություն: Պատմության օբյեկտիվությունը նախ և
առաջ նրա օբյեկտայնությունն է: Իսկ դա կնշանակի, որ հայոց կյանքում և ավե
լին` ողջ մարդկության կյանքում, որպես մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույ
թի իմաստուն ու բարեկարգ կայացումը գործող ու էացնող, այսու և` էականորեն ան
հրաժեշտ բաղադրիչ, պատմությունն իր ներկայության մեջ է հաստատվել ոչ անհիմն,
այսինքն` ոչ սոսկ ինքնակամ, մտացածին ու ոչ-առարկայական, անհող ու անմիջա
վայր իր բուսմամբ: Ո՞րն է պատմության օբյեկտային հենադրությունը: Նշանակալի
ու այդկերպ` «ասուն» իրադարձություններն ու դրանց փոխկապակցվածու
թյուններն են, որ որպես այդպիսին` կարող են դառնալ և իրապես դառնում են
պատմության ուսումնասիրության ենթակա խնդրո նյութ և ուրեմն` պատմու
թյան օբյեկտ: Ըստ Խորենացու պատմատեսության, պատմությունն իրապես գո
յություն ունի հենց «ասուն» իրադարձությունների ու գործերի բազմաբովան
դակ իսկությունն արտահայտող իմաստների վրա հիմնադրվածությամբ:
Ինչպե՞ս ու ի՞նչ սկզբունքային հիմունքով են որպես «նշանակալ ի» ու «ասուն»
նկատվում ու հասկացվում այն եղելությունները, որ և դառնում են պատմության

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 произведения, М., 1990):
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օբյեկտ: Եղելությունները իրենց որպես այդպիսին դարձնող ներքին «զորու
թեան» հիմունքով և իմաստության ներկրթյալ` մարդկային հոգու ու մտքի բա
նական «զօրութեամբ» են հասկացվում որպես «նշանակալ ի ու ասուն» և դառնում
պատմության օբյեկտ:
Իսկ ի՞նչ կոնկրետ բովանդակային առումով են որպես «նշանակալ ի» ու «ասուն»
նկատվում, հասկացվում ու մեկնորոշվում այդ եղելությունները, որ և այդ հայեցա
կերպի տեսադաշտում ներկայանում են որպես պատմության ուսումնասիրության
օբյեկտ: Հետազոտության մեջ բացահայտվեց, որ մարդկային, որում և` հայոց, ինք
նության, համակեցության ու մշակույթի բարեկարգության և հոգեկեցույց կենա
րարության խորհուրդի ու հենց իդեայի դիտավորության առումով են Մովսես
Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում որպես «նշանակալի» ու «ասուն»
ներկայանում այն ամենայն եղելությունները, որ և իրենց այդկերպ անթաքչությամբ
մտահայեցյալ նրա պատմահայեցողության տեսադաշտում` սկզբունքորեն դառնում
են որպես պատմության օբյեկտ:
Պատմություն հիմնող և նրա բովանդակությունը կազմող` մարդկային ինքնության,
կյանքի ու մշակույթի եղելումի կենարար և հոգեկեցույց` առ իմաստություն նշանակա
լիության բացորոշման հետ մեկտեղ` մենագրությունում նաև ցույց տրվեց, որ Խորե
նացու երկում ու հայեցակարգում «պատմություն» գիտությունն իր «գործի» ու տեսա
բանության համար որպես օբյեկտային հենք ունի մարդկային ինքնության, կյանքի
ու մշակույթի` հոգե-մարմնավոր գոյության բարեկարգության առումով որպես պա
կաս ու էական «բաց» տեսնվող, իր էությամբ` հոգևոր ու ունիվերսալ բնույթ ունեցող
«պատմության կարիքի» ֆենոմենը ևս: Պատմության ծագումը, մշակույթի պատմո
ղականության հանապազ ծավալվող միտումը, բազմատեսակությունը, նյութական ու
հոգևոր խնդիրների ուղղությամբ բազմաբնույթ կայացումը, ըստ էության, պատաս
խանն է մարդկանց` անձանց, խմբերի, ազգերի, հանրույթների ու հասարակություն
ների և՛ առանձնակեցության, և՛ համակեցության մեջ շեշտված մարդկային ինք
նության, կենսակերպի ու մշակույթի իմաստության կարիքի: Եղելությունների`
պատճառով հանդերձ իսկությունը հայտող իմաստների ու իմաստության խորհուրդ
ների միահյուսություն ներկայացող պատմությունից է ակնկալվում պատասխան`
ի հոգածություն և ի լրումն իմաստության կարիքի, որն այդկերպ` ներկայանում է որ
պես հենց կենարար ու հոգեկեցույց իմաստ ու իմաստություն պատմող պատմու
թյան կարիք, ինչը ակնառու է դառնում հատկապես մարդկանց ազգերի, սերունդ
ների կյանքում քաղաքակրթական «փոփոխությունների» (հոգևոր, մշակութա-արժե
քային, քաղաքական, իրավական, սոցիալական, տնտեսական, կրթական…) և որպես
այդպիսին` նաև մեր ներկա ժամանակաշրջանում: Պատմությունը գոյության է
կոչված մարդկության կյանքում բարեկարգության հաստատման կարիքով ու
դիտավորությամբ:
Հարկ է նաև նշել, որ մտքի այս բանաձևն ունիվերսալ է: Ասվածն, արդարև, ճշմարիտ է բո
լոր հումանիտար, սոցիալական ու նաև բնական գիտությունների, ողջ մշակույթի, պետություն
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ների, պետական ու հասարակական կառույցների համար և բանաձևում, տրամաբանության
լեզվով ասված` որպես դատողության սուբյեկտ, կարել ի է տեղադ րել դրանցից յուրաքանչ յու
րը: Օրինակ, սոցիալական գիտությունները կյանքի են կոչված մարդկության կյանքում
բարեկարգության հաստատման կարիքով ու դիտավորությամբ: Պետություններն` իրենց
բոլոր կառույցներով հանդերձ, նույնպես կյանքի են կոչված ազգերի, ժողովուրդների և հասա
րակությունների և ողջ մարդկության ինքնության, կյանքի ու մշակույթի անհրաժեշտ ու նախ
ընտրել իորեն կատարելագործվող գոյության բարեկարգության հաստատման կարիքով ու դի
տավորությամբ: Հասարակական կառույցները ևս կյանքի են կոչված մարդկային ինքնությու
նում, կյանքում ու մշակույթում բարեկարգության կարիքով ու դիտավորությամբ: Մշակույթը ևս`
իրենում բովանդակյալ հոգևոր խորհուրդ ով, կյանքի է կոչված մարդկային ինքնության, կյան
քի ու ստեղծագործական կարողության` տեսական ու գործնական իմաստությանն առինքնող
նախընտրել ի հնարավորությունների բացահայտման ու կենագործման, որով և` մարդկության
կյանքում բարեկարգության հաստատման կարիքով ու դիտավորությամբ:


Անշուշտ, բանաձևը վերաբերում է ոչ միայն ընդհանրապես` պատմությանը, այլև
մասնավոր պատմություններին և կոնկրետորեն` հենց հայոց պատմությանը: Հայոց
պատմությունը գոյության է կոչված հայոց կյանքում բարեկարգության հաս
տատման կարիքով ու դիտավորությամբ և ըստ այդմ` իր տեսական ու գործ
նական կատարումով, որում և` բովանդակյալ ու կերպացյալ իր կենարար ու
հենց հոգեկեցույց զորությամբ` դառնում մասնակից հայոց ու նաև ողջ մարդ
կության կյանքի ներկայի ու ապագայի բարեկարգությանը:
Պատմության սկզբունքային ու ամբողջական ներկայավորվող գոյությունը` իր
բաղադրիչ առանձնահատկություններով հանդերձ, մարդկային կյանքում առկա`
անձանց, խմբերի, համախմբությունների, ազգերի պատմության կարիքի գոյու
թենական ֆենոմենն ունենալով որպես գործունեություն և տեսաբանող գիտու
թյուն իր կայացման օբյեկտային հիմք, այսպիսով, գոյականանում և հումանիտար,
սոցիալական ու մշակութային իրողություն է դառնում օբյեկտային հիմնադրությամբ:
Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում պատմությունը հասնում
է իր օբյեկտիվության կատարումի լրումին` իմաստության, ամենայն առաքի
նության ու բարեկարգության որևոր կարիքի բնության բացահայտությանն
ադեկվատ հոգևոր-տեսական ու հոգևոր-գործնական աջակցություն իրագոր
ծելով ամենայն «ընթերցասէր»-ի և «ուսումնասէր»-ի:
3. Մենագրությունում հերմենևտիկական քննությամբ ու խորհրդածությամբ իրա
գործված իմաստասիրական սույն հետազոտության մեջ «պատմության օբյեկտիվու
թյան» նույն հարցադրումն ու քննությունը ոչ միայն վեբերյան, այլ` արդեն հայդեգե
րյան և գադամերյան լեզվով արտահայտվելով, ներկայանում է որպես «պատմու
թյան գոյության» ճշմարտության բացորոշում: Եվ հետազոտության ընթացքում բա
ցահայտվեց, որ Պատմահայր Մովսես Խորենացու քրիստոնեական պատմագիտա
կան հայեցակարգում պատմությունը մարդկային ինքնության ու կյանքի առա
քինի ու հոգևոր գոյության կարիքի վրա հիմնացյալ իր բնությամբ է միայն
կայանում իր գոյության ճշմարտության, կամ այլ կերպ ասած` իսկության մեջ:
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Ներկայացվող ուսումնասիրության մեջ առաջադրված` «պատմության որպես այդ
պիսին գոյության իսկության բացորոշման» խնդրակարգի հայեցակետից բացվող
իմաստային տեսադաշտում նկատել ի է դառնում, որ Մովսես Խորենացին իր խորհր
դածության մեջ ընդհանրապես` պատմությունը և կոնկրետորեն` հայոց պատմությու
նը, որում և` իրեն առձեռն աղբյուրներից նախ` մարդկության սկզբնապատմության ու
ապա` հիմնականում հայոց կյանքի ամենայն նշանակալ ին, քննության է առնում ու
հասկանում ոչ միայն մինչ իր ներկան եղելականի` որպես միակ հնարավորի առու
մով, այլև եղելականի համեմատությամբ նույնքան հնարավոր` նախընտրելի պիտո
յականության տեսանկյունից:
Նրա հայեցակարգում էական է նաև հենց այն, որ նա պատմագիտության կոչում
ու ըստ այդմ` իսկություն է տեսնում ոչ միայն մինչ իր ներկան արդեն եղելականա
ցած «պատմությունների» որպիսության էական առանձնահատկությունները`
ըստ գիտականության արիստոտել յան մոտեցման, որոնցով և իրեն առձեռն պատ
մագրությունների պատմահայեցողությանն ու պատմագիտությանը նմանյալ` ներկա
յանում դրանցում հայոց ինքնության, կենսաշխարհի և բուն կյանքի եղելումին վերա
բերող բովանդակության զուտ վերապատմություն, այլև նախընտրելիորեն պիտո
յականը` ըստ պլատոնյան մոտեցման, թե ինչպիսի՞ն է պատմագիտության, որպես
հենց գիտություն, նախընտրելիորեն կայացման կարողություն-զորությունը: Եվ
աստ` որպես այդպիսի կարողություն պետք է հասկանալ ոչ այն պոտենցիան, որում
սկզբունքորեն ներկա են բարենշանակ կամ անբարենշանակ (բարեկարգության կամ
անբարեկարգության) միտումների բազմայլ հնարավորություններ: Ամենքին է հայտ
նի, որ այն ամենում, ինչը գոյություն ունի որպես զուտ մարդկային իրողություններ և
այդ թվում` որպես «պատմություն» հյուսվող խոսքում ու գրում ևս կա իրենում իս
կության ներկայություն ունեցող ու պահող նույնից բացի իր իսկությունից
ունայնն ու այլակերպ աննույնը: Պատմել իքում ևս կա մարդու, ազգի, հանրության`
բարի ու ճշմարիտ կեցողության մեջ առաքինորեն առինքնության և այդկերպ` ճշմա
րիտ ազատության նկատմամբ իր նշանակալ իության առումով նաև խոտել ին և ոչնախընտրել ին: Ուստի ասելով «պատմագիտության նախընտրել իորեն կայացման
կարողություն», հարկ է հասկանալ ոչ թե պատմության գոյության իսկության ու անիս
կության հնարավորություններն իրենում պարունակող պոտենցիան, այլ` այդ պոտեն
ցիայի բաղադրակազմի բազում, տարատեսակ հնարավորություններում իսկ` պատ
մագիտության նախընտրել իորեն կայացման հենց բարենշանակության ուղղորդվա
ծություն իրենում հայտող զորությունը:
4. Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում պատմության բաղա
դրատարրերը` պատմելիքն ու պատմումի վարդապետական եղանակը, պայմա
նավորված են հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակալ ի եղելումի իսկու
թյունը հայտող և, ըստ էության, այս աշխարհում իրենց գոյության ժամանակահոս
դինամիկայում հենց հարատև ու կատարելագործվող որպիսությամբ էացնող
ու այդկերպ` էականորեն նշանակալի իմաստը, որում և` իմաստության խորհուրդը
բացորոշելու` պատմության խնդրակարգով: Նրա ուսմունքում եղելությունների որ
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պիսությունը և հենց որպես այդպիսին կայացնող ու կերպարար զորությունը
պատմահայեցող ի հոգևոր տեսողությանն ու քննողաբար խորհրդածող հասկացմա
նը ներկայանում է որպես այդ եղելությունների ու դրանցում` մարդկային գործերի
իմաստալիություն, որ և նախատեսվում ու մեկնորոշմամբ պատմահյուսման է կոչ
վում որպես «պատմելիք»: Նրա երկում «պատմական նյութը», ըստ իր պիտանա
վոր նշանակալիության, կերտվում է որպես «պատմելիք»: Ըստ իր պիտանավոր
նշանակալիության ընտրյալ ու հավաքյալ «պատմական նյութը» կերտվում ու մեկնո
ղաբար բացորոշվում է որպես իսկություն հայտող «պատմելիք» իմաստ ու իմաստու
թյան խորհուրդ` ներկայանալով մարդկային ու կոնկրետորեն` հայոց ինքնությանը,
կյանքին ու մշակույթին հոգեկեցույց ու կենարար և հենց անհրաժեշտ ու նախընտրել ի
իր հոգևոր բովանդակությամբ: Իսկ պատմումի վարդապետական եղանակը (ոճը,
շարագրումը, հարմարումն ու հարդարումը) նրա պատմագիտական հայեցակարգում
անհրաժեշտորեն ու նաև նախընտրել ի պիտոյականությամբ կերպացյալ է և հասկաց
ման ձգտող խորհրդածությանը ներկայանում է հենց «պատմել իք»-ին համապա
տասխանությամբ:
«Իսկության հերմենևտիկայի», որի հետևողական ներկատարելագործմամբ` նաև
հենց «իմաստության հերմենևտիկայի» հայեցակարգի տեսադաշտում ուսումնասի
րելով մենագրության «խնդրո բանը»` պատմության գոյության «ճշմարտությունն» ու
«բարին», բացահայտվեց, որ պատմել իքի ու նրան համապատասխան պատմումի
միահյուսությամբ կենագործյալ` Մովսես Խորենացու պատմության մեջ հիմնարար է
«մարդկային ինքնության, ազգային ու նաև այլոց հետ համակեցության իմաս
տության, հոգևոր ու մշակութորեն քաղաքակիրթ բարեկարգության» դիտա
վորությունը, որ և Պատմահորն անհրաժեշտ ու նախընտրելի է դարձրել իր պատ
մությունը հյուսել և՛ նախնյաց, և՛ իր ժամանակակիցների, և՛ հետագա սերունդների
համար ունիվերսալ և մարդկային (որում և` ազգային) ինքնության, կենսակերպի ու
մշակույթի համար ամենաէականորեն նշանակալի` անձանց, նրանց գործերի ու
բովանդակ կենաց իմաստության ու արիության, առաքինության ու բարեկարգության
ամենայն պիտոյից բացահայտմամբ ու ներկայացմամբ: Կարել ի է նկատել և որպես
մտքի սկզբունքային բանաձև ամրագրել, որ այդպիսի կոչումն ու դիտավորությունը
անհրաժեշտ ու նախընտրել ի է և սկզբունքային ու էացնող, հիմնարար նշանակու
թյուն ունի հումանիտար, սոցիալական, տնտեսական ու քաղաքական և հենց բարո
յական գիտությունների շարքում իրենց ինքնահասկացող ամենայն գիտությունների
համար, դրանք ուղղորդելով մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի իսկության
և «ի բարեկարգություն» կատարելագործման հնարավորության բացահայտմանն ու
կենագործմանը: Եվ հնարավոր է դառնում նաև նկատել, որ քննության առնվող հու
մանիտար կամ սոցիալական և հենց մշակութային բոլոր ֆենոմենների գոյության մո
դուսը «իսկական կամ անիսկական» ու «ինքնական կամ անինքնական գոյություն»
է բացորոշվում այդ դիտավորությանը համապատասխանության կամ անհամապա
տասխանության պարագայում:
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Խորենացին իր պատմական որոնումի ընթացքում բացահայտում ու որպես այդ
պիսին իմաստավորում և պատմության մեջ է հյուսում մարդկության ինքնությանն ու
կյանքին էական (իմա` ինքնությունն ու կյանքը էացնող) ու նաև պիտանի իմաստու
թյան և ամենայն առաքինությունների ու բարեկարգությունների գործերի իմաստա
պատումներ: Եվ դրա հետ մեկտեղ նա չի անտեսում և առ իմաստություն իրենց բարո
յախրատական, հոգե- ու կենսա-կրթական նշանակալ իության տեսանկյունից որոշա
կի չափավորությամբ բացորոշելով` իր պատմության մեջ է հյուսում նաև արատների
ու անբարեկարգությունների գործերի իմաստապատումներ: Այսկերպ` պատմելով ու
ճշմարիտ որպես այդպիսին անվանելով և՛ կենարարն ու հոգեկեցույցը` դրվատմամբ
հանդերձ, և՛ ոչնչարարն ու հոգեկործանը` նշանակմամբ հանդերձ, միով բանիվ` նա
իր աշխատությունում իրագործում է միևնույն իր դիտավորությունը, այն է` իսկությու
նը հայտող իմաստն «ի պատմություն» հյուսելով, մեկնողաբար բացորոշում և հաս
կացման ձգտող ամենայն ընթերցող ին «ի ներկայություն» է հղում բարենշանակ
հոգևորություն` հոգեկեցույց ու կենարար իմաստություն:
5. Աստվածային նախատեսության առաջնային կամ նախնական «կոչվա
ծությամբ» (նախակոչմամբ)` մարդկային կյանքի ամենայն «իրաց և գործոց» եղե
լության կամ լինելիության և այդ թվում` նաև մշակույթի ու հենց պատմության կան
խադրյալ իմաստավոր գոյությունը մարդկային բանական հոգու կարողությանն
իմանալ իի սահմաններում բացահայտել ի է դառնում որպես դրանց գոյության
իմաստություն` մարդկանց կյանքի համար ճշմարիտ ու բարի իր պիտոյականու
թյամբ, ուստի և` իրականությունում ու հենց կյանքում պիտանի ու օգտակար իր կոչ
վածությամբ: Իսկ մեկ այլ դեպքում քննելով ֆենոմենի, իրադարձության ու գործի,
արվեստի ու գիտության և աստ` կոնկրետորեն պատմության բնությունը (կամ բուն
գոյությունը) և այն բացահայտելով իր պոտենցիային ու կոչմանն անհամապատաս
խանության, ուստի և այլակերպության ու անիսկական գոյության մեջ, մարդկային
բանական հոգու գիտական մտքին իմանալ ի է դառնում տվյալ հումանիտար և-կամ
սոցիալական ֆենոմենի այդկերպ գոյության անիմաստությունն ու սկզբունքորեն ան
մտությունը, ինչն արդյունք է աստվածային նախատեսությամբ ֆենոմենի գոյությու
նում կանխադրյալ իմաստավորությունը ոչ իմաստասիրող, այսու և` անիմաստասեր,
աստվածայինին հակամտացյալ մարդկային ինքնակամ և ունայն մտքի, խոսքի ու
գործի:
Աստվածային նախատեսությամբ գոյավորի (կամ ֆենոմենի) նախակոչ
վածությունը արտահայտվում ու իմանալի է դառնում գոյավորի պոտենցիա
յում և հենց զորությունում: Մտքի այս բանաձևում բովանդակյալ իմաստության
խորհուրդն ունիվերսալ է, վերաբերում է ամենայն գոյի և աստ` նաև պատմությանը:
Եվ իմաստության այդ խորհուրդին կարել ի է հասու լինել Աստվածաշունչ Մատյանի
հետևյալ մտքից. «Ողորմութեամբ Տեառն լի եղեւ երկիր և բանիվ տեառն երկինք հաս
տատեցան և հոգւով բերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք նոցա» (Գիրք Սաղմոսաց,
ԼԲ, 5-6): Հարկ է ամրագրել, որ աստվածաշնչյան այս միտքը նույնպես ունիվերսալ է,
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վերաբերում է և՛ աստվածային արարչությանն ու հենց ամենայն արարածոց, և՛ աստ
վածային նախախնամությանն ու հենց աշխարհի, կյանքի ու կոնկրետորեն` մարդ
կային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի բարենշանակ եղելություններին, որում և`
պատմությանն ու իր ուսումնասիրության առարկային, ըստ այնմ` թե ամենայն ինչ, որ
և Աստված արարել է` նաև նախախնամում է (Գրիգոր Տաթևացի):
Իմաստասիրող գիտական միտքն ուսումնասիրելով գոյավորի և աստ` կոնկրետո
րեն պատմության որպիսությունն իրենում ներբովանդակող պոտենցիան, ըստ մարդ
կային կարողության, որ նույնպես պոտենցիա է` արդեն բանական հոգու իմացական
զորություն, ահավասիկ` պոտենցիաների (աստ` զորությունների) միմյանց գոյակից
հանդիպումի արդյունքում, ամենայն գոյավորի, բնական, հումանիտար կամ սոցիա
լական ֆենոմենի և կոնկրետորեն` նաև հենց պատմության գոյության աստվածային
նախակոչվածությունը բացահայտում է որպես դրանց` մարդկորեն իմացյալ կոչում:
Յուրաքանչ յուր իր կոնկրետ դրսևորումներում մտքի իսկական գոյությունը, և այդ
կնշանակի` իր իսկությունն իրենում ունեցող և ուրեմն` իր իս
կու
թյունն իրե
նում ներկայացնող ու ներկայության մեջ հաստատող մտքի ճշմարիտ կոչու
մը, ամենայն և-կամ մասնավոր գոյի, իրի, գործի, իրողության կամ իրադարձության
և աստ` կոնկրետորեն հենց պատմության, ըստ իր կոչման, գոյությունը բացահայտելն
է: Այդ նաև կնշանակի, որ մտքի կոչումն է` բացահայտել գոյի ու կոնկրետորեն` պատ
մության, ըստ իրենց կոչման, իմաստավորվող գոյությունը, ներկայավորել իրեն ու
նաև ամենայն «ուսումնասէր»-ին դրանց գոյության իմաստը, այդպես իսկ հաղորդ
և ընկալ դառնալով ու նաև այլոց ի ներկայություն հնարավորելով գոյի, մասնավո
րաբար` պատմական եղելության, «պատմություն» բներևույթի ու հենց գիտակարգի
որպես այդպիսին և հենց ըստ ինքյան գոյության մեջ կարգող իմաստությու
նը: Մենագրության ողջ շարադրանքում, ինչպես և կարել ի էր նկատել, իրագործվեց
մտքի և ուսումնասիրության վերոնշյալ այդ կոչումը և Մովսես Խորենացու «Պատ
մութիւն Հայոց» երկի ու նրանում բովանդակյալ պատմագիտական հայեցակարգի
նկատմամբ բացահայտվեց և ընթերցասեր ուսումնասիրաց ինքնությանը, կյանքին ու
մշակույթին ի ներկայություն հնարավորվեց պատմության ու հենց պատմագիտու
թյան որպես այդպիսին, ասել է թե` ըստ ինքյան գոյության մեջ կարգող իսկությունը
հայտող իմաստն ու իմաստության խորհուրդը:
6. Խորենացու պատմագիտությունը բացահայտում է պատմության որպես
այդպիսին գոյության էականորեն նշանակալի հնարավորություն: Ինչպիսի՞ն է
Մովսես Խորենացու պատմությունն իր բնույթով, ինչպիսի՞ բնորոշումը կարող էր հա
մապատասխանել նրա պատմության իսկությանը: Եվ ինչպիսի՞ն է պատմության
գոյության ու հենց ներկայության կերպը, ըստ Մովսես Խորենացու:
Մենագրության ողջ շարադրանքում պատմության որպես այդպիսին գոյության
իսկությունը հայտող իմաստի, որում և` իմաստության մեկնորոշմանը հետամուտ
հետևողական հարցադրությամբ իրագործվող պատմագիտական ու պատմափի
լիսոփայական բնույթի խորհրդածությունների արդյունքում ամրագրվում էին բազ
մաթիվ բանաձևեր մարդկային իրողությունների` կյանքի, մարդկային ինքնության
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ու մշակույթի, որոնցում և` մտքի, գիտության ու կոնկրետորեն` պատմության և հենց
իմաստության հարաբերակցության վերաբերյալ: Վերոգրյալ մտքի բանաձևերում
արտահայտվում, որով և` ուսումնասիրողների ինքնությանը, կյանքին ու մշակույթին
ի ներկայություն է հնարավորվում միջնադարյան սուրբ հայրերից, Դավ իթ Ան
հաղթից ու հատկապես Մովսես Խորենացուց` ժամանակակից հերմենևտիկայի տե
սաբաններից ուսանյալ ու նաև կատարելագործված փորձառությամբ մեկնորոշյալ ու
նաև ներկրթյալ և այդկերպ` հենց Պատմահոր մտքի ինտենցիան ու իմպուլսը շարու
նակող սկզբունքային տեսակետ ու ամբողջական հայեցակարգ, այդ բանաձևերում
բովանդակելով ու հայտորոշելով մարդկային իրողությունների` ինքնության, կյանքի,
մշակույթի և հենց մտքի, գիտության ու պատմության անհրաժեշտ ու նախընտրել ի
գոյությունը մեկնողաբար բացորոշող իմաստության խորհուրդներ:
Խորենացու հայեցակարգում պատմության գոյությունը (և հենց պատմության
իսկության ներկայությունը մարդկային ինքնությանը) իմաստության նպա
տակամետ գիտության ներկայություն է, գիտության` միջնադարյան քրիստոնե
ական հայեցողության տեսադաշտում իմաստավորվող յուրահատուկ ըմբռնմամբ
ու կերպավորությամբ: Գիտության այսկերպ ներկայությունն առանձնահատուկ է,
սկզբունքորեն ունի «իմաստության» իդեայի իր սեփական մտովի տեսանումդիտավորությունը և ըստ այդմ` իր կերպարանումի մեջ ունի բացություն ու ին
տենցիա` առ իմաստություն, որ և կնշանակի` նրա պատմությանը ներհատուկ է առ
իմաստություն կատարելագործման բացություն ու հենց ուղղորդվածություն,
իսկ այնուհետև բուն կատարումի մեջ ունի արդեն իրենում բովանդակյալ իմաս
տություն: Մենագրությամբ ներկայացվող ուսումնասիրությամբ հնարավորություն
ընձեռնվեց այս առնչությամբ նաև նկատել ու ամրագրել, որ նրա պատմագիտական
հայեցակարգում և ըստ այդ հայեցողակարգի` նրա պատմության որպիսությունում
չկա և ոչ մի անհամապատասխանություն ու պատնեշ` պատմության դիտավորությու
նը, կերպարանումն ու կատարումը միմյանցից անջրպետող: Ի մի բերելով վերոասա
ցյալ ը` կարել ի է ամրագրել, որ Խորենացու երկում տեղ առ տեղ բացանշանակ
(էքսպլիցիտ) կամ ներանշանակ (իմպլիցիտ) կերպավորությամբ իմանալի նրա
պատմահայեցակարգում պատմությունը ներկայանում է որպես իմաստության
նպատակամետ գիտություն, որն այդկերպ` իրենում կերպացյալ ու բովանդա
կյալ ունի իմաստություն:
7. Մովսես Խորենացու հայեցակարգում պատմության այսկերպ ներկայությունը ոչ
միայն անհրաժեշտ, այլև հենց նախընտրելի ներկայություն է գիտության համար:
Ինչպես և մենագրության «Նախաշավ իղում» կանխանշվեց և ուսումնասիրության մեջ
հետևողական բացորոշվեց, իր իսկությունն իրենում ունեցող և ուրեմն` իսկա
կան ու կատարելության ձգտող գիտությունը հենց իմաստությա՛ն գիտություն
է: Եվ եթե գիտությունն ու մասնավորապես` պատմական գիտությունը հետամուտ չէ
իմաստության ու հենց իմաստության գիտություն չէ, ապա` չգիտի և որևէ ինչ ու չգի
տի իսկություն, և այն ամենը, ինչը կարծում ու հավակնում է թե գիտի, իր կոչմանն ու
իսկությանն անհաղորդ ու անհավատարիմ և գուցե ուշամոռաց` թերի ու անկատար,
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կամ` թյուր ու սխալ գիտի: Գիտությունն այնժամ, այնկերպ ու այնչափ է ճշմար
տությամբ գիտություն, երբ ինքնահասկանում ու կայանում է որպես աստվա
ծային ու մարդկային իրողությունների և-կամ ամենայն գոյի գոյության որևէ
մասնավոր ոլորտի իսկությունը հայտող իմաստի, որում և` իմաստության գի
տություն:
Իսկ գիտության որպես այդպիսին գոյության համար և՛ ի բնե (գիտության բնու
թյամբ պայմանավորված), և՛ ի սկզբանե, և՛ ամենայն ժամանակներում հիմնարար ու
էացնող է իսկության բացահայտման մարդկային դիտավորությունը: Իսկության
բացահայտումը գիտությունն ու գիտական գիտել իքը բնորոշող` մարդկային բանա
կան հոգու ու մտքի դիտավորությունն ու կատարումն է:
Եվ այնուամենայնիվ, այս դիտավորությունը ոչ միշտ և ոչ սկզբունքորեն է իրեն ադեկ
վատ կերպարանումով ու կատարումով կայացել: Գիտությունն ընդհանրապես, որում նաև
հումանիտար գիտությունն ու փիլ իսոփայությունը, իր կերպարանման ու կատարումի մեջ
սկզբունքորեն ու հարակա չի առաջնորդվել միմիայն իսկությանը հասու լինելու և բացահայ
տելու համար անհրաժեշտորեն պիտոյական ու նախընտրել ի իր բացության ու կարողունա
կության կայացման, պահպանման ու կատարելագործման իդեայով: Մշակույթի, որում և` գի
տության պատմությունը ցույց է տալ իս, որ գիտությունը ևս իր կայացման կերպերում ունակ
է կրել և իրենում ներթափանց ու կերպարար է ունեցել այսպես կոչված` «մոդայի» ներգործու
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, այլ`
միառժամանակ անց առաջադրվել են այլ նշանակալի հայեցակարգեր` 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, այլ` 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), այլ` այդ ամենի նկատմամբ կերպօրինակային ընդհանրության հավակնող` հասա
րակության մեջ այս կամ այն չափ ընդհանրացած մոտավոր, գուցե թերի և երբեմն նույնիսկ
թյուր պատկերացումները:

Գիտության գոյությունն իր կոչմանը համապատասխան կարող է լինել և
ուրեմն` իրենում ներկա ունենալ իր իսկությունը, իմաստն ու իմաստությունը
այնժամ ու այնչափ, երբ և որչափ ստուգությամբ ու խորությամբ սկզբունքո
րեն քննում է գոյերի գոյությունը և բացահայտում իսկությունը` հասու լինում
իսկությունը հայտող իմաստության խորհուրդին: Ասվածը նույնաբար վերաբե
րում է նաև «պատմություն» գիտությանը, և դրա հստակամտորեն որոշարկման դի
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տավորությամբ` աստ հերմենևտիկական խորհրդածության հիմնախնդիրը պատ
մության որպես այդպիսին ու հենց որպես գիտություն գոյության իսկության հասկա
ցումն ու մեկնողաբար բացորոշումն է և ուրեմն` պատմությունն էացնող ու նրա գո
յությունն իմաստավորող իդեային ու նրանում ներկա խորհուրդին, ըստ մարդկային
բանական հոգու սիրո կարողության և հավատի ու մտքի բացության, հասու լինել ը:
Այս առնչությամբ հիշենք նաև, որ գիտական այս մենագրության մեկ-միասնական
և բաղադրատարրերի` միմյանց նկատմամբ ներքուստ փոխկարգավոր համալ իր
դի
տա
վո
րու
թյամբ հայեց
վող ու խնդրակարգի բանաձևում բովանդակյալ և ապա`
քննախորհրդածությամբ բացորոշվող իդեան հենց պատմության գոյության իս
կությունն է, որ և ուսումնասիրվում է կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու «Պատմու
թիւն Հայոց» աշխատության առնչությամբ: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` բացահայտել իսկությունը: Նրա երկում պատմության` իսկություն բացահայ
տող կոչմամբ ու ըստ այդմ` պատմության դիտավորությամբ, կերպարանումով ու կա
տարումով` պատմությունը ներկայանում է որպես գիտություն: Պատմության
նրա հայեցակարգն, այսպիսով, ներկայանում է որպես պատմագիտական հայե
ցակարգ: Եվ այս առնչությամբ նաև նշվեց, որ Մովսես Խորենացին «Պատմութիւն
Հայոց» աշխատության մեջ իր պատմագիտական հայեցակարգը և դրանում իր հե
տազոտության դիտավորությունը, խնդրո «նյութն» ու «բան»-ը, մոտեցումը, պատ
մել իքը, պատմումի եղանակն ու նաև պատմական ստույգ ճանաչողության ու գի
տել իքի սկզբունքներն ու չափորոշիչները շարադրում է ոչ առանձին, միահավաք ու
մեկտեղ յալ ամփոփությամբ, այլ` այդ ամենն ուղղակիորեն ու բացորոշ բանաձևելով
և-կամ անուղղակիորեն ու ներանշանակ (իմպլ իցիտ) ներկայացնելով զանազան էջե
րում սփռված և երբեմն` կոնկրետ եղելությունների ու գործերի վերաբերյալ պատմ
վող բովանդակությանը միահյուսությամբ: Նա ոչ սոսկ մեկ անգամ` իր աշխատության
սկզբում, այլև բազմիցս` երկի ողջ բովանդակությունում կոնկրետ իրադարձություննե
րի ու գործերի իր պատմումը նախադրում է իրենցում և-կամ իրենցով պատմության
կուռ տեսություն բացահայտող սկզբունքային գաղափարներով, որին և հետևում է ին
քը:
8. Իսկ որո՞նք են նրա պատմագիտական հայեցակարգում պատմությունը որպես
գիտություն կայացնող առանձնահատկությունները: Մասնագիտական գրականու
թյան մեջ այս հարցը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է` նախկինում ու ներկա
յում իրագործված ուսումնասիրություններով: Ըստ իս, պատմագիտության ինքնա
հասկացման ու նաև ժամանակակից ինքնակատարելագործվող զարգացման համար
այդ խնդիրը ներկայանում է այնչափ ուշագրավ, որ հավանական է բոլոր այդ հետա
զոտությունների շարունակական ընթացքի միտումի ապագա հեռանկարով ևս այն
լինի ուշադրության կենտրոնում: Գիտական այդ ուսումնասիրություններով բացա
հայտվել են նրա երկում պատմությունը որպես գիտություն էացնող և այսկերպ` էա
կան առանձնահատկություններ` եղելությունների տեղն ու ժամանակը, պատճառը,

484

Գլուխ 4. Պատմության իսկությունն ու նախընտրելի գոյությունը

հետևանքը693, ինչպես նաև դրանց բացահայտմանը կոչված` Խորենացու պատմագի
տության մեթոդական համակարգը, պատմական աղբյուրները, դրանց օգտագործ
ման եղանակը և այլն:
Ներկայացվող հետազոտության ամբողջական ու համալ իր դիտավորության
սկզբունքային ու առանցքային խնդիրների մեջ առաջնային է «պատմության» բնու
թյունը բացահայտող` ամենայն էական առանձնահատկություններն իրենում սինկ
րետ, համահյուս ամբողջականությամբ բովանդակող խնդրակարգի` «պատմության
որպես այդպիսին գոյության իսկությունը հայտող իմաստի, որում և` իմաս
տության բացահայտման» բանաձևի առաջադրումը և այդ իսկ խնդրակարգի լուծ
մանը հետամուտ պատասխանների հայտնաբերումը Մովսես Խորենացու պատմագի
տական և հենց պատմաիմաստասիրական հայեցակարգում: «Իսկության հերմենև
տիկայի» և, ըստ էության, այդ հիմքով ու ներկատարելագործմամբ ստեղծված «իմաս
տության հերմենևտիկայի» հայեցակարգի տեսադաշտում և հենց հերմենևտիկական
մեթոդաբանությամբ` գիտել ի էր բացորոշվում այն, ինչը ներկայելով նրա «Պատմու
թիւն Հայոց» աշխատությունում, հասկացման ու մեկնորոշման ձգտող հետազոտա
կան մտքին «ի տես» ու ընկալ էր դառնում և որպես իմաստ ու իմաստություն հայտ
նաբերվում «պատմություն» գոյավորի բովանդակության` տեսականին միահյուս
գործնական փորձառության մեջ:
Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկում բովանդակվող պատմագի
տական հայեցակարգում պատմությունը ներկայանում է իր կոչմանը համապա
տասխան լինելությամբ և ուրեմն` իր իսկական գոյությամբ: Իր իսկությունն
իրենում ունեցող գոյությունում և այդկերպ` իր իսկական ու հենց սեփական, գոյու
թյունում գործ ունենալով իսկություն բացահայտող ու միմիայն այդկերպ` նշանակալ ի
բովանդակություն հայտնող «պատմության կարիքի կամ կարիքավորության» ֆենո
մենների հետ, Խորենացու պատմությունը սկզբունքորեն ուսումնասիրում է այդ առու
մով նշանակալ իություն տեսանել տվող` մարդկային և կոնկրետորեն` հայոց կյանքի
կարգավորությունը, իրադարձություններն ու գործերը: Նշանակալ ի եղելությունների
հայտնաբերումն ու որպես այդպիսին ճանաչումը, վերլուծությունը և իսկությունը բա
ցահայտող իմաստի, որում նաև պահյալ իմաստության խորհուրդի հասկացումը, այդ
իմաստի ու խորհրդի «ուղ իղ դրվածքը» հյուսող նրա պատմումը չի մնում միմիայն որ
պես պատմիչ անձի անհատական փորձառություն, ինչը որպես անհատական գի
տել իք` ոչ միշտ փոխանցել ի է ուրիշների, այլ` այդ բոլորը պատմության քննական ինք
նահասկացմամբ վերաճել և ձևակերպել ի են արդեն որպես «ընդհանուր կամ ընդ
հանրական գիտելիք», այլոց փոխանցելու և ուսուցանելու իրենց կարողությամբ:
Հետազոտությունում Մովսես Խորենացու պատմության որպես այդպիսին գոյությունը
կենագործող պատմության դիտավորության և ըստ այդմ` պատմության կերպարա
Ինչպես և պատմության իր դասընթացի ներածությունում` առաջնահերթ ծանուցելով Մովսես
Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը, ըստ այդմ` նաև բանաձևում էր պատմաբան-աղբյու
րագետ պրոֆ. Պետրոս Հովհաննիսյանը` «Ըստ Խորենացու, չկա պատմություն, որպես գիտություն,
առանց եղելությունների տեղի ու ժամանակի, պատճառա-հետևանքի բացահայտության»:
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նման ու կատարումի իսկությունը հայտող իմաստն ու իմաստությունը բացորոշվում է
որպես պատմագիտության հանրանշանակ` նույնորոշելի ու կրկնորոշելի, ուստի
և ստույգ գիտական գիտելիք: Եվ կարելի է ամրագրել, որ պատմությունն իր կոչ
մանը համապատասխան, այսու և` իր իսկությունն իրենում ներկա ունեցող, այլ ոչ իր
կոչումից ու իսկությունից օտարված լինելության մեջ, սոսկ հմուտ, կամ ներհմուտ կամ
արվեստավոր փորձառություն չէ, այլ` ձեռք բերելով ընդհանուր գիտելիքի կար
գավ իճակ` ճշմարտությունից անշեղ ոճով պատմումի արվեստ ու հենց գիտու
թյուն է` ուսուցանել ի այլոց, որով և` կայացել է հայրենի մշակույթում` իր այդօրինակ
որպիսությամբ ընձեռելով ինքնահասկացող պատմատեսության ու պատմաիմաստա
սիրության գիտակարգի կայացման նախընտրելի հնարավորություն Պատմահոր
ժամանակաշրջանում և հետայնու` ընդհուպ մինչև այժմյան ներկան ու նաև հեռան
կարում:
Պատմության` որպես գիտություն այսկերպ կայացումը նշանակալ ի իրադարձու
թյուն է հայոց կյանքում, քանզ ի պատմությունը և նրանում` պատմական գիտել իքը
նախկին ու նաև ժամանակակից իր ոչ բոլոր դրսևորումներում է կայացել որպես գի
տական գիտել իք: Անշուշտ, պատմությունը և, ընդհանրապես, տիեզերքի, աշխարհի,
մարդկանց համատեղ կյանքի վերաբերյալ մարդկային գիտել իքի տարբեր տարա
տեսակներ կարող են ծավալվել, մշակվել, զարգանալ ու համակարգվել այնչափ, որ
ձեռք բերեն գիտության կարգավ իճակ ու չլինեն սոսկ հմտություն, ներհմտություն,
կարծիք, արվեստ կամ արվեստավոր գործունեություն հատկապես հենց այն դեպ
քում, երբ որպես նպատակ են ունենում իսկության բացահայտումը: Այնուամենայնիվ,
պատմությունն իր եղելական դրսևորումներում, եթե անգամ ունեցել է իրերի ու գոր
ծերի իսկության բացահայտման ու ըստ այդմ իր պատմումի հյուսման դիտավորու
թյուն ու կատարում, ոչ միշտ է կայացել գիտական կարգավ իճակին համապատաս
խան: Բազում պատմություններում առնչվում ենք գիտելիքի բազմատեսակությանը`
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. «Մարդկային ինքնության, ազգային ու նաև այլոց հետ համակեցության
բուն իմաստության և հոգևոր ու մշակութորեն քաղաքակիրթ բարեկարգու
թյան» իդեաների` Պատմահոր մտահայեցմանն ու այդկերպ` դիտավորությանը
համապատասխանության կամ` անհամապատասխանության տեսանկյունից հայոց
կյանքի եղելումի էականորեն նշանակալ ի գործերի քննողաբար հասկացումն ու մեկ
նորոշումը պատմվող ամենայն եղելությունները նկատել տալով «իսկական ու ինք
նական գոյության» կամ` «անիսկական ու անինքնական գոյության» մեջ,
հնարավորություն է ընձեռում նույնորոշել դրանք որպես հենց դրական ու իմաս
տավորված, կամ` բացասական ու անիմաստ: Եվ այս ուսումնասիրությամբ բա
ցահայտվեց, որ Խորենացու պատմությունում այս կամ այն չափ խորությամբ ու
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մանրամասնությամբ քննության առնվող ու ակնարկվող բոլոր հումանիտար կամ
սոցիալական և հենց մշակութային ֆենոմենների գոյության համապատաս
խանությունը իրենց համար հիմնարար` իսկության ու մարդկային կեցության
բարեկարգության դիտավորություն-հիմնախնդրին` նրա պատմական հետազո
տությունում դիտվում է որպես սկզբունքորեն անհրաժեշտ ու նախընտրելի պի
տոյականություն և ըստ այդմ` էականորեն դրական: Այդկերպ մոտեցմամբ` Խո
րենացու համար հնարավոր է դառնում ամեն ինչում սկզբունքորեն փնտրել և բացա
հայտել դրականը, եթե այն իսկորեն կա նրանում և մերժել միայն այն, ինչը դրա հնա
րավորությունը չի ընձեռում: Նա աշխարհի ու կյանքի, որում կոնկրետաբար` հայոց
կենսաշխարհի ու կյանքի մարդկային եղելություններում իսկությունն ու հավաստին,
բարին ու արդարը, աստվածայինն ու դրականը քննողաբար որոնում ու բացահայ
տում է հայոց կյանքի նաև հեթանոսական ժամանակաշրջանում, նույնիսկ անձանց
անունների ու հատկապես ժամանակի ու տեղի (ըստ իր սկզբունքային տեսակետի`
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 ընդունել ի և, սակայն, Սահակ Բագրատունու հայցման ստիպումով քննության
առնված պարսկական չափազանցված առասպելներում: Նա քննախույզ մտոք դրա
կանն ու իմաստալիցն է որոնում` լսելու անգամ իրեն տաղտկալի պարսկական ան
միտ առասպելներում, իշխանի խնդրանքն իրեն «աշխատություն հավելող»694 ստիպո
ղական առիթ ու պատճառ դիտելով` «զարդարել զանզարդսն»695 և «միտս անմտութե
ան նոցա տալով»696: Իր հոգուն ոչ ախորժելի այս բնույթի առասպելներից անգամ նա
իր պատմության մեջ հյուսում է դրական ու պիտանավոր իմաստի և ուսանել ի խրատի
տեսանկյունից հայեցվող ու ներկայացվող բովանդակություն` Բագրատունյաց իշխա
նին գրելով` «միայն թէ և քեզ այսոքիկ ուրախութիւն և կամ շահ օգտութեան»697: Եվ
սակայն, ըստ Խորենացու, այս պատումը և թե ինչին է այդ պատումը վերաբերում`
ավելորդ էր, և փոխարենը կարել ի էր պատմել իրեն ախորժել ի ու գրով հիշատակի
արժանի այլ ը` առավել պիտանացուն, այս անգամ արդեն սիրո ջանքով և ոչ ամենևին
«աշխատություն հավելող» տքնությամբ:
Սեփական հոժարակամությամբ ընտրյալ և-կամ Սահակ Բագրատունու պատ
վերով երբեմն նույնիսկ ստիպյալ` ի հյուսումն Հայոց Պատմության ժողով յալ ամե
նայնում Մովսես Խորենացու` միշտ դրականը որոնող մոտեցումը հնարավորություն
է ընձեռում իր քրիստոնեական պատմագիտության հայեցակարգում և ըստ
այդ հայեցողակարգի իրագործված իր հետազոտությունում զերծ մնալ սոսկ
քննադատականությունից և դրան բնորոշ մերժողականությունից: Աստծուն
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Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 90, տ. 5:
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Նույն տեղում, էջ 90, տ. 3:
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առինքնող մարդկային կեցողության և համակեցության նկատմամբ նպաստավոր
և հոգածու բարեկարգության դիտավորությունը հումանիտար, սոցիալական և իս
կորեն մշակութային ֆենոմենների համար ոչ միայն հիմնարար, այլև սկզբունքորեն
անհրաժեշտ ու նախընտրել ի պիտոյականություն հասկացող և չափորոշիչ այդ հեն
քով քննության առնվող` դրանց երբեմն թերություններով ու անիսկությամբ այլակերպ
նախկին ու նաև այժմյան գոյության մեջ էական դրականություն որոնող քրիս
տոնեական ու գիտական միտքը սկզբունքորեն մտորում ու արտահայտվում
է մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի գոյությունն այսուհետ
բարեկարգելու մասին, դրանց գոյությունն ամենևին էլ չդիտելով քննադատու
թյամբ սոսկ մերժողաբար բացասման ենթակա մի բան:
Իսկ գոյություն ունեցող ի որպես այդպիսին ներկայությունը մարդկային կեցո
ղությունն առինքնության ու հենց ազատության և այդկերպ իսկ` բարեկարգության
ուղղորդելու առումով տեսնել դրականորեն նշանակալ ի, նախ և առաջ կնշանակի`
բացահայտել, ապա նաև օգտակար ու պիտանի գործնականության կոչել
նրանում պահյալ իմաստությունը: Խորենացու պատմագիտական հետազոտու
թյունը բացահայտում է, և կարելի է ասել ավելին, որ այսկերպ մոտեցմամբ` ամե
նայն ժամանակների հումանիտար ու սոցիալական հետազոտություններ հնարա
վորություն ունեն բացահայտել 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 ֆենոմենի գոյության իմաստը, հասու և ընկալ դառնալու հնարավորու
թյուն ընձեռելով ֆենոմենի գոյության մեջ պահյալ` կերպարանյալ ու բովանդա
կյալ և, ըստ մարդկային կարողության, բանական հոգու գիտական մտքին ի տես
կացուցյալ իմաստությանը:
10. Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»-ի իդեան և կենագործումը
սոսկ պատմական եղելություն չէ, որ ունեցել է սկիզբ, ծավալում և ավարտ:
Մարդկային կյանքի իրադարձություններում ու գործերում այդպիսին են լոկ նյութե
ղեն և-կամ մարմնեղեն բաղադրիչները, այլ ոչ բուն իրադարձություններն ու գործերը,
որոնք որպես այդպիսին են հենց իրենց իմաստային, աննյութական և իսկը հոգևոր
բաղադրիչի շնորհիվ և միշտ նրա հետ միասնականությամբ, ուստի և դիտարկման,
հասկացման ու մեկնաբանության մեջ նույն այդ միասնականությամբ քննության
առնվելու անհրաժեշտ պիտոյականություն են ենթադրում: Նրա աշխատության
հղացքը` 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 և` եղելությունների իմաստները, որոնցում նաև խորհուրդ պահող ու ցուցանող
նշանակալիությունները, սոսկ պատմական չեն, ը
ստ այնմ` թե պատ
մա
կան են
սկիզբ ունեցած, կայացած ու ավարտված եղելությունները, ըստ էության, պատմա
կանը հասկանալով ու բացորոշելով սոսկ ժամանակային հարահոսության մեջ, իսկ
իրողությունները` ժամանակային այդ հոսքի մեջ որպես անցքեր, բնույթով` անցող իկ
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և ուրեմն` անցյալ: Հարկ է ամրագրել, որ ամենայն ինչ պատմական է դառնում ոչ
սոսկ երբևէ իր եղելության ու հենց անցյալ դառնալու, այլ` իր եղելությունում
որևիցե, գուցե և` ամենայն, ներկայի ուսումնասերի բանական հոգու և մտքի
որոնումին գուցե էական, գուցե լոկ պիտանի, գուցե միասնաբար` էական ու
պիտանի որևոր նշանակալիություն բովանդակելու պատճառով:
Պատմահոր աշխատության խորագիրն ու բովանդակությունը` «Պատմու
թիւն Հայոց»-ը եղելություն չէ, այլ` եղելումն: Մարդկանց ազգերի պատմություն
ներն ու նաև հայոց պատմությունը որևոր մասնավորությամբ մարդկության կյանքի
համայնապատումի սոսկ եղելություններ չեն, այլ` եղելումներ: Այդ պատմությունների
իսկությունները, որոնցում և բովանդակյալ` 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 ավանդների`
սերունդների բանականության հասողությանը (разумению, բանահասությանը)
և-կամ հասկացմանը միահյուսված իրենց ստեղծագործ շարունակականությամբ:
Պատմության բուն կոչումն ու ըստ այդմ` իսկությունն է հենց այդպիսին` որ
պես «պատմական» տեսանել մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի ներկա
տարելագործվող գոյության ունիվերսալ կարիքին կամ ներկայի իրադրային կա
րիքին ադեկվատ` էականորեն նշանակալ իություն, բուն իմաստ ու իմաստության
խորհուրդ իրենց եղելությունում բովանդակող իրադարձություններն ու գործերը և իր
բուն «պատմել իք» հասկանալ ու մեկնորոշել այդ ամենի իսկությունը հայտող իմաստն
ու նաև դրանում ներկա` իմաստության խորհուրդները: Ահավասիկ, ըստ «իսկության
հերմենևտիկայի» և այդ հենքով ու ներկատարելագործմամբ` հենց «իմաստության
հերմենևտիկայի» հայեցակարգի, մենագրությունում ուսումնասիրելով Մովսես Խո
րենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկն ու դրանում բովանդակյալ պատմագիտական
հայեցակարգը, ընդհանրապես` պատմության և կոնկրետորեն` նրա հայոց պատ
մության բուն կոչումն ու իսկությունը հասկացվում ու մեկնորոշմամբ հանդերձ
ներկայացվում է որպես հենց (պատմության) էական առանձնահատկություններ նշող
մտքի բանաձևերով: Եվ աստ` ուսումնասիրությունն ի մի բերող եզրակացությունում
էական է ամրագրել Պատմահոր երկում կոնկրետորեն կերպացյալ պատմության կո
չումը և ըստ այդմ` սկզբունքորեն անհրաժեշտ ու նաև նախընտրել ի պիտոյականու
թյամբ` իսկությունն ու հենց նախընտրել ի ներկայությունը, այսու և` պատմության որ
պես այդպիսին գոյության սկզբունքորեն անհրաժեշտ ու նախընտրել ի կատարումը
բացորոշող և արդի պատմագիտության ինքնահասկացումն ու հետագա կենագործու
մը` առինքնության կատարելագործող հնարավորության մեջ բացահայտող բանաձև:
Նրա երկում պատմության կոչումն ու իսկությունը իրեն առձեռն կամ մատչել ի անգիր
ու գրավոր աղբյուրների, այլոց պատմությունների ու նաև դրանցում իմացահայտ եղե
լությունների երբեմն մասնաչափ կենագործյալ իսկությունները, որոնց հետ միա
տեղ` այդ պատմությունների ու եղելությունների պոտենցիայից և-կամ հենց զորու
թյունից իմանալ ի` իսկության մասնաչափությունը արդեն նաև լրումի կատարե
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լության բերող բարենշանակ ու նախընտրելի իմաստության խորհուրդների
բացահայտությունն է: Նրա պատմագիտական հայեցակարգում պատմությունը,
ըստ իր կոչման ու ըստ այդմ` իսկության, արդարև, մարդկային ինքնության,
համակեցության ու մշակույթի բարենշանակ եղելումի` ընթերցող ու հասկաց
ման ձգտող ժամանակակիցներին ու սերունդներին հղված և ամենքին այժմե
ական, ներքինում ու արտաքինում` ինքնությունում ու կենսակերպում, տեսա
կանին ու գործնականին` իմացությանն ու անելիքին ներկայակցության կոչ
ված իսկության ու իմաստության խորհուրդների բացահայտություն է:
11. Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում պատմությունը
կոչվում է ներկայության: Պատմամբ պատմվածը հղվում ու ավանդվում է ներկային`
ընթերցող ու հասկացման ձգտող յուրաքանչ յուրի` և՛ հեղ ինակին ժամանակակից,
և՛ հետագա սերունդների ներկայող լինելությանը, սրտի խորհրդի, զգացմունքի
ու ապրման, մտքի, խոսքի ու գործի, միով բանիվ` կենսակերպի իմաստությանը, ըն
թերցող անձանց ինքնության կեցողությանն ու ներկային ապահովելով ներկայելի
անցյալով և որպես այդպիսին` էական անցքերի ներկայելի իմաստով ու իմաս
տությամբ: Խորենացու երկում պատմամբ կայանում է հայոց կյանքի նախկին եղե
լություններում բովանդակյալ իմաստության խորհուրդների ներկայություն` հա
ղորդ, հասու և ընկալ ամենքի մարդկային ինքնության ու համակեցության ներկա ու
ապագա լինել(ի)ությանը:
Կարել ի է որպես եզրակացություն ամրագրել, որ Մովսես Խորենացու պատմա
գիտական հայեցակարգի ուսումնասիրությամբ իմանալ ի է դառնում պատմության
իսկության ու նախընտրելի գոյության հոգեկեցույց ու կենարար իմաստու
թյան ներկայություն: Այս բանաձևում ամրագրվող ճշմարտությունը հարկ է հաս
կանալ երկու իմաստների միահյուսությամբ: Նախ` նրա երկում է հենց կերպացյալ
պատմության իսկության ու նախընտրելի գոյության հոգեկեցույց ու կենարար
իմաստության ներկայություն: Սակայն, պատմության այդկերպ ներկայությունը
Պատմահոր երկում սոսկ այնպիսի ներպարփակ կամ ներամփոփ պատմական իրա
դարձություն չէ, որ իրագործվելով իր ժամանակում` 5-րդ դարում, իր այդկերպ որպի
սությամբ գոյության սեփական իմաստն ունի միմիայն այդ ժամանակում, իմանալ ի
դառնալով որպես իր ժամանակով կապանքված ու «գերված», ժամանակահոս ու ան
ցող իկ և իր ժամանակում միայն իմաստավոր «պատմության ներկայության» դիպված
և հենց պատմական անցք: Ուստի երկրորդ իմաստն այն է, որ «պատմության իսկու
թյան ու նախընտրել ի գոյության հոգեկեցույց ու կենարար իմաստության այդ ներկա
յությունում» իմանալ ի է նաև ժամանակով կապանքվածությունից բաց-արձակու
թյուն ու հենց ազատություն և ուրեմն` այդկերպ հոգևոր գոյությամբ` սերունդների
ինքնությանը, կյանքին, մշակույթին և կոնկրետորեն նաև արդի պատմագիտությանը
ներկայակցության կոչում ու զարմանալիորեն բացառիկ հնարավորություն:
12. Մովսես Խորենացին իր աշխատության ընթերցող ին հնարավորություն ընձե
ռելով հասու դառնալ և հենց հասկանալ` գոյութենական ու նպատակաբանական իր
բաղադրիչներով երկմիասնական ճշմարտության ամբողջականությունը բացահայ
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տող պատմական հետազոտության դիտավորություն, ըստ էության, հետամուտ է
ուսումնասիրվող «պատմության իսկական գոյության» և՛ բացահայտմանը, և՛ հաս
տատմանը: Մարդու համար էական է ոչ միայն «եղելական» գոյականության մեջ
իր գոյականությամբ ճշմարիտը, այլև ամբողջական գոյությունում բարի ու ճշմա
րիտ իր մարդկային կեցողության ու նաև դրան նպաստավոր գոյապայմանների հա
մար նախընտրելի ու հնարավոր «լինելիականը» որպես առավել իմաստուն
ու բարեկարգ եղելականություն ներկայագործելը: Իսկ բարեկարգության դի
տավորությամբ ներկայագործման համար որպես նախընտրել ի պիտոյականություն`
նրա պատմական հետազոտությունում հասկացվում է մարդկային իրողությունների`
թագավորների, իշխանների, կրոնավորների ու համայն ժողովրդի ինքնության, կեն
սակերպի ու մշակույթի, որոնցում և` պետական ու եկեղեցական, մշակութային ու
կրթական, բարոյական, տնտեսական ու քաղաքական, հոգևոր ու քաղաքակրթական
բնույթի ամենայն «սրտի խորհրդոց», մտաց, բանից և գործոց «իսկական գոյությու
նը», իմա` հոգեկեցույց ու կենարար կոչմանը համապատասխան դրանց գոյության
իսկությունը:
Ամփոփելով` կարել ի է ամրագրել, որ պատմության բուն իսկությունը և որպես
այդպիսին` մարդկային ինքնությանը պատմության ներկայությունն ու նախ
ընտրելի գոյությունն է` այս կյանքի իրողություններում հասկանալով ու մեկնողա
բար բացորոշմամբ` պատումակերպ հյուսելով ու ներկայացնելով մարդկային ինքնու
թյան, կյանքի ու մշակույթի էականորեն նշանակալ ի եղելումի իսկություն, պատմել
իմաստության ու քաջության, ամենայն առաքինության ու բարեկարգության
առավելություն ու նաև բարենշանակ խրատի դիտավորությամբ չափավորյալ` նվա
զություն, որով և-կամ որում, ըստ մարդկային կարողության, տեսանել տալ ու իմա
նալ ի դարձնել Աստծո հոգածու տեսչության խորհրդավոր ներկայություն: Ըստ
Խորենացու, ընդհանրապես` պատմության և կոնկրետորեն` հայոց պատմության կո
չումը և ըստ այդմ` պատմության դիտավորության, կերպարանման ու կատարարումի
բուն իսկությունն ու հենց այդկերպ` իսկական գոյությունն է` ուսումնասիրելով մարդ
կային, որում և` հայոց կյանքի` եղելությունների փոխկապակցվածությամբ ու նշանա
կալ իությամբ ամբողջացող համահյուսվածքը, հասկանալ ու մեկնորոշել մարդ
կային կյանքում աստվածային տեսչության խորհրդավոր ներկայությամբ
իսկ` ընթերցասեր և ուսումնասեր ամենքի ինքնության, կյանքի ու մշակույթի
կատարելագործվող գոյությանը հնարավոր, անհրաժեշտ ու նախընտրելի հո
գեկեցույց ու կենարար իմաստություն: Արդարև, պատմությունը ավարտված ու
«մեռած» անցյալ չէ և ներկայի նկատմամբ երբևէ ու հենց սկզբունքորեն անհրաժեշտ
պիտոյականությամբ` չպետք է ներկայանա որպես այդպիսին: Պատմությունը ներ
կայի նկատմամբ ի հայտ է բերում նշանակալիություն և դառնում մեկնության
թեմա: Պատմությունն իր բնույթով սկզբունքորեն մեկնողական է, և պատմության
մեկնությունն այս առումով` մեկնության մեկնություն է:
Պատմությունը իրենում և-կամ իրենով «պատմելիքի» իսկության` մարդ
կային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի հոգևոր կենդանության իմաստի ու
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հենց իմաստության, հասկացման ձգտող խորհրդածությամբ ու մեկնորոշ
մամբ` կենդանարար ու գործնական և այսկերպ` հենց ժամանակակից է ներ
կային, արդյունքում` հյուսելով պատմագիտության նախընտրելի եղելումն:

2. Պատմության իմաստության ունիվերսալ տասներկու զույգ
կատեգորիաները
«Իմաստությունը ճշմարտության (տեսակա
նի) և բարու (գործնականի) հասկացումն ու կա
տարումն է` ըստ մարդկային կարողության»:
«Պատմության բուն ու կատարյալ ներկա
յությունը պատմությունում կերպացյալ ու բո
վանդակյալ իմաստության ներկայությունն
է «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» ամենքի`
ժամանակակիցների ու սերունդների ինքնու
թյանն ու կյանքին»:
Ռ. Ք.

1. Մովսես Խորենացու աշխատությունում պատմության գոյությունը հայտորոշ
վում է ոչ պարզապես էմպիրիկ պատմություն, այլ դրանում միահյուս` մարդկային
ու կոնկրետորեն հայոց ինքնությունը, կյանքն ու մշակույթը, որում և պատմագիտու
թյունը, ինքնահասկացող իմաստասիրությամբ ու այդկերպ` իրենում բովանդա
կյալ խնդրակարգի ու խորհրդածության համընդգրկունությամբ և, ըստ էության, իր
իսկ կոչմանն արժանի մտածողությամբ` ներկայանում է նաև որպես պատմափիլի
սոփայություն և նույնիսկ ավելին` պատմաիմաստություն, գիտական գրականու
թյունում որպես պատմագիտական հայեցակարգ ճանաչվելով առավելապես հենց
այդ զարմանալ իորեն կատարյալ և ուսանել ի որակով: Ըստ նրա պատմագիտական ու
պատմափիլ իսոփայական հայեցակարգի, պատմության բուն ու կատարյալ ներ
կայությունը հենց պատմությունում կերպացյալ ու բովանդակյալ իմաստու
թյան ներկայությունն է «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» ժամանակակիցների
ու սերունդների ինքնությանն ու կյանքին:
Արդարև, Խորենացու պատմահայեցակարգում պատմության գոյության բուն կո
չումը և ըստ այդմ` գոյության իմաստը և ուրեմն` իր կոչումի կատարումով` արդեն
հենց իմաստավորված գոյությունը մարդկային քաղաքակրթության ներկային ու
ապագային հղված` պատմությունում կերպարանյալ ու բովանդակյալ իմաստության
ներկայակցությունն է: Եվ պատմության իսկական ներկայությունը մարդկային
ինքնության, կյանքի ու մշակույթի էական եղելությունում խորհրդանշաբար բովան
դակյալ իմաստության ներկայակցությունն ու կրթունակ զորակցությունն է
«ընթերցասէր ուսումնասէրի» ներկայում ու ապագայում, ժամանակակիցների ու հե
տագա սերունդների ինքնությունում, կյանքում ու մշակույթում: Մանրամասնելով կա
րել ի է ամրագրել, որ պատմության գոյության ու մարդկության կյանքում մաս
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նակցության բուն կոչումը և ըստ այդմ` դիտավորությունն ու կատարումն է`
հասկացվել ու մեկնորոշվել որպես պատմությունում կերպացյալ ու բովանդա
կյալ իմաստության ներկայություն` «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» ամենքի`
ժամանակակիցների ու սերունդների մարդկային ինքնությանը, կենսակեր
պին ու մշակույթին ի կատարելություն:
Մենագրությունում իրականացված ուսումնասիրությունն ի մի բերելով` կարել ի է
որպես եզրակացություն բացանշանակ ամրագրել, որ Մովսես Խորենացու պատ
մագիտությունում ներկա իմաստությունը մեկնողաբար բացորոշվում է տաս
ներկու զույգ կատեգորիաներում բովանդակվող ու հայտորոշվող իր բաղա
դրիչներով ներքուստ երկբաժանությամբ ու երկմիասնությամբ: Ինչպես և
կանխանշվեց ներածությունում ու կարել ի էր հավաստիանալ մենագրության նախորդ
գլուխներից, Մովսես Խորենացու պատմագիտության իմաստության տասներկու զույգ
կատեգորիաներում բովանդակվող ու հայտորոշվող իր բաղադրիչներով ներքուստ
երկբաժանությամբ ու երկմիասնությամբ հասկացման ու մեկնորոշման այդ հայեցա
կարգն առաջադրվել էր ոչ կամայածին մտոք, այլ` որպես հենք ունենալով ուսումնա
սիրության ընթացքում մեկնորոշվող Պատմահոր հայեցակարգի բովանդակությունը,
որ և աստ բացորոշվում է որպես ամփոփում: Ավել ին` որպես Խորենացու պատմու
թյունում այդկերպ ևս ներկայող իմաստությունից ուսանյալ մոտեցում, մարդկային
կարողությանը մատչելի իմաստությունն իր լրումի կատարելությանը «հասու
ցանող» տասներկու զույգ կատեգորիաների ունիվերսալ այս տեսությունն իր
բացորոշ ձևակերպմամբ նաև ներհյուսվել էր սույն ուսումնասիրության հայեցակար
գում ու մեթոդաբանությունում` նրա պատմագիտությունը հասկանալ ու մեկնորոշել
ձգտելով «ներսից»:
Ընդ որում, ներածությունում կանխանշված և ամփոփման մեջ բացորոշությամբ
ներկայացվող տասներկու զույգ կատեգորիաները չեն նույնանում արիստոտել յան
կատեգորիաներին: Աստ` հարկ է նկատի ունենալ ոչ թե արիստոտել յան` գոյի որպես
այդպիսին գոյության էական հատկություններն իրենցում բովանդակող ու իրենցով
իսկ հայտորոշող կատեգորիաները, այլ` պատմության որպես այդպիսին գոյու
թյան բուն իսկությունը կայացնող ու կատարագործող (իր կատարումին «հա
սուցանող») իմաստությունն իրենցում բովանդակող ու իրենցով իսկ հայտո
րոշող կատեգորիաները: Այս կատեգորիաները մարդկային բնության կարողությա
նը հասու իմաստության կատեգորիաներ են և հենց բնորոշ են իմաստություն իրե
նում բովանդակող ու հայտորոշող գիտելիքին: Իսկ արիստոտել յան կատեգորիա
ները վերաբերելով ամենայն գոյի գոյության էական հատկություններին, անշուշտ, ոչ
նույնորեն, այլ` որոշակի մասնաչափությամբ ու հատկորոշմամբ` վերաբերում են նաև
«իմաստություն իրենում բովանդակող ու հայտորոշող գիտել իքին», քանզ ի սա ևս յու
րատեսակ գոյ է` ըստ ինքյան յուրատեսակ իր գոյությամբ:
Հարկ է նաև ամրագրել, որ իմաստության` զույգ կատեգորիաներով երկբաժանու
թյամբ ու երկմիասնությամբ հայտորոշվելն ամենևին էլ նկատի չունի հեգել յան` թեզհակաթեզ ներհակությամբ երկբաժանություն ու փոխբացասվող ի վերառությամբ`

Գլուխ 4. Պատմության իսկությունն ու նախընտրելի գոյությունը

493

սինթեզ կամ երկմիասնություն: Աստ` իմաստությունը ներկայանում ու հայտորոշվում
է իր լրումի կատարելությանն ուղղորդված և հենց «հասուցանող» զույգ կա
տեգորիաներով հասկացյալ ու մեկնորոշյալ իր բաղադրիչներով ներքուստ երկբա
ժանությամբ ու երկմիասնությամբ: Ներկայացվող յուրաքանչ յուր զույգ կատեգորիա
ների պարագայում նկատի է առնվում և, ըստ էության, իրագործվում է մեկ-մեկու
սկզբունքորեն փոխպահանջող ու համալրող կարողությամբ միայն հնարա
վոր` մարդու համար մատչելի իմաստության ամբողջական լրումի կատարե
լության հասանելը:
Կարել ի է նկատել ու ընդգծմամբ հանդերձ ամրագրել, որ այդ կատեգորիանե
րում բովանդակյալ է և դրանցով հայտորոշվում է ոչ միայն պատմագիտության իմաս
տություն, այլև ամենայն գիտության և կոնկրետորեն` սոցիալական գիտության
իմաստություն, ուստի և այդ կատեգորիաները սկզբունքորեն կիրառել ի են մարդ
կային գիտել իքում և հենց գիտությունում բովանդակյալ` իսկություն հայտող իմաս
տության հասկացման ու մեկնորոշման խնդրակարգում: Խորենացու պատմագիտու
թյան իմաստության բացորոշման ընթացքում ուսանյալ ու նաև սկզբունքորեն որ
պես ուսումնասիրության մեթոդաբանական հայեցակարգի էական բաղադրիչ առա
ջադրվող` տասներկու զույգ կատեգորիաների այս միասնական ուսմունքն, արդարև,
գերազանցում է իր կիրառության կոնկրետ պատմագիտության կամ պատմափիլ իսո
փայության ոլորտը և իրենում ներհայտում սկզբունքորեն անհրաժեշտ ու նախընտ
րել ի պոտենցիա ու ակտուալություն` իր ունիվերսալ կիրառել իությունն ունենալու
մարդկային կարողությանը մատչել ի ամենայն իմաստության, որում և` բնական, հու
մանիտար ու սոցիալական գիտությունների իմաստության, բացորոշման համընդգր
կուն խնդրակարգում:
Այսպիսով, ո՞րն է պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունը որպես
անհրաժեշտ ու նախընտել ի ներկայություն հայտող այն իմաստությունը, որ և, որպես
սկզբունքային մտահայեցողություն ու տեսական-հասկացութային կառույց, կերպա
ցյալ է և հենց իրենով հասկացմամբ ու մեկնողաբար հայտորոշմամբ, որպես հայոց
ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի էականորեն նշանակալ ի եղելում ու ընտրո
ղաբար ժողովում, նաև բովանդակյալ է Մովսես Խորենացու պատմությունում ու մեկ
նորոշվում է որպես նրա պատմագիտության իմաստություն: Ո՞րն է նրա պատմա
գիտության մեկ-միասնական իմաստությունը, որ և ներկայանում ու իր այդ ներկայու
թյունում հասկանալ ի ու մեկնորոշել ի է տասներկու զույգ հիմնահասկացութային իր
բաղադրիչներով ներքուստ երկբաժան ու հենց երկմիասնական որպիսությամբ: Եվ
որո՞նք են իմաստության տասներկու զույգ կատեգորիաները, որ և հայտորոշում են
Խորենացու պատմագիտության բազմաբովանդակ ու մեկ-միասնական և այդկերպ`
ամբողջական իմաստությունը:
Առաջին. Ամենայն գիտություններում ուսումնասիրվող իրողություններում ու հենց
մարդկային գործունեությունում բացահայտվում են կոնկրետի և ընդհանուրի, այ
սինքն` այդ իրողության կոնկրետ գոյության, և՛ դրա ընդհանուր բնության որ
պես այդպիսին գոյության «ինչ»-ն ու «ինչպես»-ը հայտորոշող իմաստությու
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նը, որ և հասկացվում ու մեկնորոշվում է այդ զույգ կատեգորիաներում բովանդակյալ
ու դրանցով իսկ հայտորոշվող իր բաղադրիչներով ներքուստ երկբաժանությամբ ու
երկմիասնությամբ: Աստ` մենագրությամբ ներկայացվող ուսումնասիրությունում Մով
սես Խորենացու պատմագիտության իմաստությունը մեկնորոշվել է «Պատմութիւն
Հայոց» երկի` որպես հայոց պատմություն կոնկրետ գոյությունում և դրա
նում
նաև բովանդակյալ` պատմության սկզբունքային ու ընդհանուր բնության` որ
պես այդպիսին գոյությունում ներկա իր ներքին երկբաժանությամբ ու երկմիասնու
թյամբ:
Որևէ իրի, գործի, բներևույթի, այդ թվում նաև պատմության իսկությունը բացորո
շել` կնշանակի բացահայտել դրանց գոյության ճշմարտությունը: Այս հարցը կարող է
ընկալվել նաև որպես պատմության ոչ թե սկզբունքորեն որպես այդպիսին գոյության,
այլ` կոնկրետ տվյալ կերպի մեջ եզակի ու անզուգական գոյության ճշմարտության բա
ցահայտում: Սույն հետազոտության մեջ խնդրի այսկերպ ձևակերպումից և այդչափ
միայն «պատմության» մեջ որոնել ի անհայտն ու այդ անհայտի որոնել իությունը սահ
մանել իս` սպասել ի լուծում-պատասխանը նկատվեց որպես մասնավոր լուծում: Չէ՞
որ գոյություն ունեցող յուրաքանչ յուր միավորի` իրի, գործի, հումանիտար, սոցիալա
կան կամ այլևայլ բնույթի ֆենոմենի իսկությունը բացորոշել, կնշանակի` բացահայտել
այդ ամենի` իրենց յուրովի գոյությամբ որպիսությունը, ինչը կարող է հասկացվել
որպես դրանց յուրով ի դրսևորված և այդկերպ եղելականացած իրենց բոլոր առանձ
նահատկությունների միահյուս ամբողջությամբ անզուգական ու անհատականացող
գոյության կոնկրետ ու իրական մի կերպի բացահայտում` ի թիվս այլ հնարավոր իրա
կան ու կոնկրետ կերպերի` իրենց լինելության ժամանակում: Մենագրության մեջ այդ
պես հասկացվող պատմության յուրով ի գոյության որպիսության բացահայտում իրա
կանացվել է. քննության առնելով կոնկրետորեն Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն
Հայոց» աշխատությունը և նրանում պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկու
թյունը` բացորոշվել է պատմության վերաբերյալ քրիստոնեական այդ հայեցակարգի
առանձնահատկությունները: Սակայն խնդրի այդկերպ առաջադրումը դիտվել է որպես
մասնավոր, և հետազոտության դիտավորությունն ու կատարումը չի սահմանափակ
վել ու բավարարվել այդչափ միայն բացահայտմամբ: Աշխատության ամբողջական դի
տավորություն կայացնող բաղադրիչների` միմյանց հետ ներքուստ կարգավորությամբ
կապակցված համալ իրում սկզբունքային խնդիր է դիտվել պատմության բնության,
կամ այլ կերպ ասած` պատմության որպես այդպիսին (ըստ ինքյան) գոյության
ճշմարտության բացահայտումը, և հարց է առաջադրվել այն մասին, թե հասկաց
ման ձգտող մտքին «ի՞նչ» և «ինչ-պե՞ս»ությամբ է ներկայանալ ի մարդկային ինքնու
թյան, կյանքի ու մշակույթի այն գոյությունը` գոյության կերպը, որում ըստ ինքյան
կամ որպես այդպիսին` սկզբունքորեն կայանում կամ նախընտրելիորեն կայանալ ի է
դառնում, այլ կերպ ասած` գոյականանում կամ որպես նախընտրելիորեն գոյունակ
է իմանալ ի դառնում (գոյություն ունեցող ի կամ գոյության ունակի կերպավորության
կարգավ իճակի մեջ է հաստատվում) պատմությունը` իր եղելական ու հնարավոր բազ
մակերպ դրսևորումների համայնապատկերով հանդերձ:
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Գիտական այս աշխատության դիտավորությունը, որին համապատասխան է ողջ
շարադրանքը, արդեն իսկ արտահայտված էր սույն մենագրության և հետագայում
նախատեսվող այլ ևս մենագրությունների շարքի ընդհանուր խորագրում` «Պատմու
թյունը և հերմենևտիկան»: Երբ ընդհանուր վերնագրում եզակի թվով ու որոշյալ հո
դով գրվում է` «պատմությունը», նկատի է առնվում, թե ինչպես պետք է լինի այն, այ
սինքն` ընդհանուր պիտոյականը և ուրեմն` պատմության որպես այդպիսին գո
յության բուն իսկությունը: Իսկ երբ գրվում է` «պատմությունները», ապա նկատի է
առնվում մասնավոր եղելականը` կոնկրետաբար գոյություն ունեցած պատմության
կերպերը: Ի տարբերություն այս երկուսի, երբ եզակի թվով ու ոչ որոշյալ հոդով գրվում
է «պատմություն», դրանով իսկ նկատի է առնվում, որ ի թիվս այլ կոնկրետաբար եղե
լականացած կամ առկա իր կերպերի, որևիցե մի եղելական կոնկրետ կերպի մասին է
խոսքը, մասնավորաբար, Մովսես Խորենացու, Ագաթանգեղոսի, Փավստոս Բուզան
դի, Ղազար Փարպեցու, Մատթեոս Ուռհայեցու և կամ այլ հեղ ինակի պատմության698:
2. Երկրորդ. Մարդը ճանաչող ու ինքնաճանաչող և-կամ հասկացող ու ինք
նահասկացող էակ է և մարդկային կարողությանը մատչել ի ամենայն իմաստու
թյունն իր լրումի կատարելությանն է հասնում այլ ի ճանաչողության ու ինքնաճա
նաչողության և-կամ այլի հասկացման ու ինքնահասկացման զույգ բաղադրիչնե
րով ներքուստ երկբաժանությամբ ու երկմիասնությամբ: Ահավասիկ, ամենայն գիտու
թյուն որպես այդպիսին և դրանցում բովանդակյալ իմաստությունը ներկայանում է իր
զույգ բաղադրիչները հայտորոշող զույգ կատեգորիաներով իմանալ ի` ներքուստ երկ
բաժանությամբ ու միահյուս երկմիասնությամբ, բնագիտությունը` ճանաչողության և
ինքնաճանաչողության և հումանիտար կամ սոցիալական գիտությունները` հասկաց
ման ու ինքնահասկացման:
Հնարավոր է նաև ասել, որ այլ ի ճանաչողությունը (հասկացումը) իր առավելա
գույն համընդգրկուն նշանակությունում կարող է ներկայանալ որպես հենց ինքնա
ճանաչողություն (ինքնահասկացում), և այդկերպ արդեն գործ ենք ունենում ինքնա
ճանաչողության (ինքնահասկացման) և դրանում ներկա իմաստության` զույգ բաղա
դրիչներով ներքուստ երկբաժանության ու երկմիասնության հետ: Ինչպե՞ս կարող է
ամենայն գոյի կամ` գոյի որոշաչափ ընդգրկումի «հասկացումը» վերահասկացվել
ու իմաստավորվել որպես «ինքնահասկացում» և այդկերպ դիտարկմամբ` իմաստու
թյունն իր ամբողջացող լրումի կատարելությանը հասցնող այդ ի՞նչ բաղադրատար
րեր են որոշարկվում: Բնագիտությունում ճանաչվում է նյութեղեն, օրգանական և որ
Դիտավորության, շարադրանքի ու մակագրության այսպիսի զանազանություն Դավիթ Անհաղ
թը նկատել է տալիս Պլատոնի ու Արիստոտելի` քաղաքականության վերաբերյալ աշխատությունների
առնչությամբ: «Պլատոնը եզակի է մակագրում` Քաղաքականություն (Պետություն), 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 (քաղաքականու
թյան գոյության նպատակա
բանա
կան իսկությունը` նախընտրելի պիտոյականը – Ռ. Ք.)» (Դաւիթ
Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր., 1980, էջ 100):
698
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պես այդպիսին` նաև բուսական ու կենդանական աշխարհը և իրենց այդկերպ բնու
թյանը հատուկ գոյության իսկությունը բացահայտելով` ուսումնասիրվում է աշխար
հի իսկությունում բովանդակյալ ու նաև այն հայտորոշող իմաստությունը: Եվ աստ`
որպես ինքնահասկացում է ներկայանում` այդ ամենում ներընդգրկվող ու նաև հենց
մարդու հոգե-մարմնավոր բնությունը կազմող և բանական հոգին իրենում կրող
նյութեղենության, օրգանականության ու կենդանականության որ
պես այդ
պիսին գոյության համընդհանուր ու յուրով ի հատկությունների ճանաչողությունը,
և այդ բնույթի ինքնահասկացումն ու դրանում բովանդակյալ իմաստությունը
հենց գոյացնում է բնագիտությունը որպես այդպիսին: Իսկ հումանիտար ու սոցիա
լական գիտություններում ուսումնասիրվում ու բացահայտվում է, որպես առարկա
յական բովանդակություն, զուտ մարդկային իրողությունների իսկությունը`
իրենց բուն մարդկային ու հենց այլ գոյավորներից զանազանվող հոգևոր բնությունը`
մարդկային ինքնության ու կյանքի ներքին ու արտաքին ոլորտների հոգեբանական,
սոցիալական, մշակութային ու քաղաքակրթական չափումները կայացնող իր հատ
կությունների հասկացմամբ ու մեկնորոշմամբ, և այդ բնույթի «ինքնահասկացումն»
ու դրանում բովանդակյալ իմաստությունը հենց գոյացնում է հումանիտար ու սո
ցիալական գիտությունները որպես այդպիսին: Դրա հետ մեկտեղ` և՛ բնագիտությու
նում, և՛ հումանիտար կամ սոցիալական գիտություններում իրագործվում է նաև բուն
տեսության «ինքնահասկացում», որով և` այդ գիտությունները կատարելագործ
վում են որպես ադեկվատորեն կարողունակ` իրենցում հասկանալ ու մեկնորոշել և
այդկերպ` իրենցում բովանդակել մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի իս
կությունը: Այսպիսով, կարել ի է ամրագրել, որ «ինքնահասկացման» իմաստությունն
ամենայն գիտություններում ներկայանում է իր զույգ բաղադրիչներով ներքուստ երկ
բաժանությամբ ու հենց երկմիասնությամբ:
Ահավասիկ, մենագրությունում մեկնորոշվեց, որ Մովսես Խորենացու պատմագի
տական հայեցակարգում պատմության գոյությունն այնպիսին է, որ դրանում արդեն
շեշտվածություն են ձեռք բերել նաև ներքին հարցադրումները, և այն կայանում է թե՛
որպես մարդկային, որում և` հայոց, ինքնության, կյանքի ու մշակույթի էական եղելու
մի իսկությունը հասկացող ու մեկնորոշող, թե՛ որպես ինքն իրեն, իր գոյությունը,
իսկությունն ու իմաստը հարցնող և արդյունքում` ինքնահասկացող ու ինքնամեկ
նորոշող ֆենոմեն: Նրա պատմատեսությունը չի ներկայանում ու նույնորոշվում սոսկ
որպես հայոց կյանքի եղելությունը ու նաև իր պրակտիկան նկարագրող տեսություն
և որպես այդպիսին` հենց «դիտարկումների հավաքածու»: Հասկացման հետ մեկ
տեղ արդեն նաև ինքնահասկացող իր առանձնահատկությամբ` Խորենացու պատմու
թյունն ունի նաև իր որպիսությունը տեսաբանող որակ: Նրա պատմությունը իր
որպիսությունը տեսաբանելով` իրենում հասու է իր գոյության բուն կոչմանը, ինչպես
նաև հասու է իր իմացյալ կոչմանը համապատասխան սեփական գոյության իսկու
թյունը հայտող իմաստին: Այս առնչությամբ նկատենք, որ պատմագիտական մտքի
պատմության մեջ կան բազմաթիվ այլ գիտական հայեցակարգեր ևս, որոնցում զա
նազանորեն հասկացվում ու մեկնորոշվում է պատմության կոչումը և դրան համա
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պատասխանությամբ` պատմության գոյության իսկությունը հայտող իմաստը: Խո
րենացու պատմագիտական հայեցակարգն այսկերպ ունենալով գիտության համար
անհրաժեշտ ընդհանուր հատկությունը, իրենում և-կամ իրենով հայտորոշում է նաև
իր սկզբունքային և էական` «ինքնահասկացող» առանձնահատկությունը, որ և նրա
հայեցակարգը կատարելագործում է պատմագիտության համար հնարավոր գիտե
լիքի լրումի կատարելության ուղիով: Նրա պատմությունն իր «ինքնահասկացող»
որպիսությամբ իրենում հասու դառնալով իր կոչմանը համապատասխան գոյության
իսկությունը հայտող իմաստին, խորհրդածությամբ ուղղորդվում է նաև դեպի այդ
իմաստում բովանդակյալ իմաստության խորհրդի մեկնորոշմանը, որով և ներքուստ
կայանում ու նաև իմանալի է դառնում որպես պատմության` իր կոչմանը համա
պատասխան գոյության իսկությունն ու իմաստությունն իրենում ունեցող գի
տություն և այդկերպ` հենց պատմագիտություն:
Մովսես Խորենացու պատմագիտական ու պատմաիմաստասիրական հայեցա
կար
գում պատ
մու
թյու
նը իրենից այլի` աշխարհի ու կոնկրետորեն` հայոց կենսաշ
խարհի ու կյանքի «հասկացմամբ»` կայանալով և ապա` «ինքնահասկացմամբ»`
կայացման հետ մեկտեղ նաև բացորոշելով իր իսկությունն ու բովանդակությունը,
հնարավորություն է ունենում ինքն իրեն հասկանալ այդ իսկությանն ու բովանդակու
թյանն ադեկվատ բացությամբ ու ընկալողությամբ, ըստ իր ուրույն, այլ գիտակարգե
րից տարբեր և դրանց հետ իր փոխհարաբերակցություններում նաև փոխլրացնող
իմաստի ու իմաստության: Իսկ «հասկացման» ու «ինքնահասկացման» խնդիր
ները, դիտավորությունն ու կատարումը պատմության առնչությամբ ներկայանում են
ներքուստ երկբաժանվող ու նաև ամբողջացող երկմիասնությամբ: Ընդ որում, պատ
մության պարագայում ևս և նույնիսկ առավել ակնհայտորեն կատեգորիաների այդ
զույգում առաջինը` այն, ինչն ասվում է որպես «այլ ի հասկացում», ըստ էության, ներ
կայանում է և կարող է իմաստավորվել նույնորեն որպես հենց «ինքնահասկացում»
և ոչ միմիայն որպես «իրենից այլ ի հասկացում»: Ինչպե՞ս: Արդարև, պատմության ու
կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու հայոց պատմության և, ավել ին, ընդհանրապես`
համայն սոցիալական գիտության համար, ըստ իրենց բուն կոչման, հասկանալ մարդ
կության կամ մարդկանց ազգերի ու կոնկրետորեն` հայոց ազգի ինքնության, կյան
քի ու մշակույթի իսկություն, կնշանակի` ինքնահասկանալ մարդկային ու նրանում`
ազգային ընդհանրություններում սկզբունքորեն ներընդգրկվող նաև հենց իր ինքնու
թյան, կյանքի ու ստեղծարար-մշակութային հնարավորությունների համար առինքնող
ու առաքինություններով կատարելագործման ու վերընթացի, կամ` մոլություններով ու
արատներով` գայթակղության, սայթաքման ու կործանման հոգևոր ու կենսական
ընդհանուր փորձառություն: Ահավասիկ, հերթական զույգը, որով մենագրության
մեջ որպես նեքուստ երկբաժան ու երկմիասնական է ներկայանում ու մեկնորոշվում
Մովսես Խորենացու պատմագիտության իմաստությունը, որոշարկվում է պատմու
թյան որպես այդպիսին կայացման խնդրում «հասկացման» ու «ինքնահասկաց
ման» բաղադրիչներով, կամ այլ կերպ` հենց «ինքնահասկացման» երկու մոդուս
ներով:
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Որո՞նք են կոնկրետորեն հենց պատմության իմաստության այն բաղադրիչնե
րը, որ և ներկայանում են որպես «հասկացում» ու «ինքնահասկացում», կամ` «ինք
նահասկացման» երկու մոդուսներ: Առաջին, Խորենացին իր երկում և-կամ երկով
իրագործում է «մարդկային, որում նաև ազգային, ինքնության, կյանքի ու մշակույթի
որպիսության կայացման» հասկացում, որը նույնորեն կարել ի է վերահասկանալ ու
վերաիմաստավորել որպես հենց ինքնահասկացում, և այդկերպ իսկ` ստեղծվում է
պատմություն: Ընդհանրապես` պատմության և կոնկրետորեն` Խորենացու պատմու
թյան գոյության համար հիմնորոշ այս բաղադրիչի` մարդկային ինքնության, կյանքի
ու մշակույթի և ուրեմն` առարկայական բովանդակության «հասկացման», կամ կարել ի
է ասել` «ինքնահասկացման» առաջին մոդուսի մասին բազմիցս նշվել է արտերկրյա
ու նաև հայրենի մասնագիտական գրականությունում: Այս առնչությամբ հիշենք, որ
պատմության խնդրակարգում պատմության ինքնահասկացման խնդիրը, որում նաև
«ինչի՞ համար է պատմության գոյությունը» հարցը և հենց պատմության գոյության
իմաստի բացորոշման խնդիրը ժամանակակից պատմագիտության մեջ իր «Պատմու
թյան ջատագովությունը» երկում կարևորում է հայտնի միջնադարագետ Մարկ Բլոկը:
Ըստ ս. Մովսես Խորենացու, պատմության կոչումն է և ըստ այդմ` իմաստալից
ու նպատակային նրա գոյության համար հիմնորոշ է մարդու ինքնահասկաց
ման հիմնախնդիրը և կոնկրետորեն` հայի ինքնահասկացումը, ըստ էության,
մարդկանց ազգերի ու հենց հայոց ինքնությունում, կյանքում ու մշակույթում
կայացած (եղելականացած) ու նաև հնարավոր իմաստության, ուստի և` այդ
ամենի առավել նախընտրելի գոյության հնարավորության հասկացումը:
Իսկ «ինքնահասկացման» երկրորդ մոդուսն այն է, որ իր երկում Պատմահայրն
իրագործում է նաև հենց պատմագիտության սկզբունքային հնարավորության
ինքնահասկացում և այդկերպ` ստեղծում ուսումնասիրվող մարդկային ինքնության,
կյանքի ու մշակույթի առարկայական իսկությունն իրենում հասկացմամբ ու մեկնո
րոշմամբ ներկայավորելու ընդունակ պատմատեսություն: Այսպիսով, «ինքնահաս
կացումը» հիմնորոշ է ոչ միայն պատմության սկզբունքորեն գոյացման, այլև պատ
մության ինքնակատարելագործման և որպես հենց պատմագիտություն կայացման
անհրաժեշտ ու նախընտրել ի ընթացքի համար:
Մենագրությունում նաև մեկնորոշվեց, թե պատմության գոյության որպիսության
բացահայտման հարցում ի՞նչ նորություն է բացահայտում պատմության որպես նաև
գիտակարգ կայացումը արդեն ինքնահասկացող իր առանձնահատկությամբ, և ինչ
պիսի՞ գոյությամբ, գոյության ինչպիսի՞ կարգավ իճակով է այն սկզբունքորեն ներկա
յանում հասկացման ձգտող մտքին: Խորենացու պատմատեսությունում քննության
առնվող «խնդրո բա
նը»` պատմության որպես այդպիսին գոյությունը բացա
հայտվեց ոչ որպես սոսկ գոյական (օնտիկ) միավոր` որպես զուտ էմպիրիկ (դեպքե
րի լինելությունը նկարագրող և արձանագրող) պատմագրություն: Պատմության գո
յությունն իր որպիսության մեջ բացահայտվեց նաև արդեն որպես իր իսկ գոյության
մասին հարց տվող ու իմաստ բացահայտող հասկացող-տեսաբանող բնությամբ և որ
պես իսկ ինքնահասկացող «տեսական գործունեություն» ու հենց գիտություն` արդեն
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նաև հենց իր` «պատմություն» գոյավորի նկատմամբ որպես գոյաբանական (օնտոլո
գիական) միավոր:
Ահավասիկ, Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում պատմու
թյան բնությունը կամ որպես այդպիսին գոյությունը բացահայտվեց և՛ որպես գոյա
կան (օն
տիկ), և՛ որ
պես գոյաբանական (օնտոլոգիական), ուստի և պատմության
գոյությունը, որպես հենց միասնական ու սկզբունքորեն մի և նույն, պետք է տեսնել
որպես գոյա-գոյաբանական (օնտիկ-օնտոլոգիական), և այդ որպիսությունը ան
վանվում է հենց գոյութենական ֆենոմեն (բներևույթ): Ահա թե ինչու «պատմու
թյուն» գոյութենական ֆենոմենի հերմենևտիկական քննությունը սկզբունքորեն
իրականացնել ի է և սույն ուսումնասիրությունում իրականացվում է ու հենց պե՛տք է
իրականացնել պատմության կամ պատմական տեքստի ֆենոմենոլոգիական
(բներևութաբանական) հերմենևտիկայի հայեցակարգով և նրանում ընձեռնվող
տեսադաշտում (հորիզոնում): Նշենք նաև, որ ֆենոմենների հասկացող քննության
այս մոտեցումն ու հայեցակարգը, որը համայն գոյության մեջ մարդկային ներկայող
ու նաև ներկայավորող կեցողության (Dasein) և գոյության (Sein) վերաբերյալ` «հիմ
նարար գոյաբանության» իր հայեցակարգում խորությամբ իրագործում է Մ. Հայդե
գերը, ըստ իս, սկզբունքորեն էական ու անհրաժեշտ է պատմության գոյության իս
կությունը հայտող իմաստի, որում և` իմաստության խորհուրդի բացահայտման հա
մար, որ և հստակ ակներևությամբ հաստատվեց երկի շարադրանքում: Ի մի բերելով
վերոասացյալ ը, կարել ի է ամրագրել, որ ամենայն գիտությունների իմաստությունը և
կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու պատմագիտության իմաստությունը մեկնո
րոշվում ու ներկայանում է որպես «հասկացման» ու «ինքնահասկացման», կամ`
հենց առավելագույն համընդգրկուն նշանակությամբ ներհայտվող «ինքնահասկաց
ման» իմաստություն և ուրեմն` պատմությունը որպես այդպիսին գոյացնող «հաս
կացման» ու «ինքնահասկացման» զույգ բաղադրիչներով կամ` «ինքնահասկացման»
զույգ մոդուսներով պայմանավորված և՛ իր ներքուստ երկբաժանությամբ, և՛ երկ
միասնությամբ:
3. Երրորդ. Որո՞նք են երրորդ զույգ կատեգորիաները, որ վերստին ու այլ կերպ
հայտորոշում են պատմագիտության իմաստության և՛ ներքին դիխոտոմիան` իր բուն
սեփական զույգ բաղադրիչներով, և՛ սկզբունքորեն մեկ-միասնականությունը: Մե
նագրությունում Մովսես Խորենացու հայոց պատմության և ըստ այդմ` նաև ամենայն
հնարավոր (գիտական) պատմության իմաստությունը սկզբունքորեն ներկայանում
ու մեկնողաբար հայտորոշել ի է դառնում իր լրումի ամբողջական կատարումին «հա
սունացնող ու հասուցանող» մեկ այլ զույգ կատեգորիաներով հասկացյալ իր ներքին
երկբաժանությամբ ու զուգամիասնությամբ ևս` և՛ պատմությունում առարկայա
կանորեն բովանդակյալ` ազգերի ու ժողովուրդների մարդկային ինքնության,
կյանքի ու մշակույթի որպես այդպիսին եղելումի բուն իսկությունը հայտող
իմաստության, և՛ այն ադեկվատորեն հասկացող ու մեկնորոշող պատմատեսու
թյուն կերպավորող իմաստության իր բաղադրիչներով: Ահավասիկ, նախորդ կե
տի հետ անմիջական կապվածությամբ` կոնկրետորեն հենց Խորենացու պատմագի
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տության իմաստությունն ուսումնասիրվում է, առաջին, հայոց ինքնության, կյանքի
ու մշակույթի եղելության և, երկրորդ, բուն պատմատեսության իսկություննե
րը հայտող զույգ իմաստության խորհուրդներով ներքուստ երկբաժան ու նաև
երկմիասնական որպիսությամբ: Նշենք, որ պատմագիտության իմաստությունը աստ
սկզբունքորեն ներկայանում և այդկերպ հարցադրությամբ ուսումնասիրվում է երկու
հիմնական տեսակետներից, ըստ էության, ամենայն գիտության ու նաև հումանի
տար, սոցիալական գիտության ու կոնկրետորեն` պատմագիտության որպես այդպի
սին գոյությանը սեփական ու իր բնույթով այդչափ ընդհանուր զուգաբաժան բաղա
դրակազմով և հենց երկմիասնությամբ: Ամենայն գիտություն իր դիտավորությամբ
(իր բուն իդեայի մտով ի տեսանությամբ) և ըստ այդմ` կերպարանմամբ ու կատարու
մով699 ներկայանում է առաջին` որոշակի հայեցակերպով, տրոհմամբ կամ հատույ
թով համայն Գոյից որպես իր ուսումնասիրության բուն առարկայական տիրույթ
առանձնացող ընդհանուր կամ մասնավոր գոյավորի` իր յուրատեսակ մոդուսով
գոյության որպիսությունը կայացնող իմաստության և երկրորդ` այդ գիտության բուն
տեսական կառույցի` իր առարկայի իսկությանն ադեկվատ բացության ու հայտո
րոշման կարողությամբ կայացման իմաստության զույգ բաղկացուցիչներով ամբող
ջացող ու այդկերպ` մեկ-միասնական իր բովանդակությամբ:
Իսկ ինչպե՞ս է ներկայանում պատմագիտությունն իր դիտավորությամբ և ըստ
այդմ` կերպարանմամբ ու կատարումով: Եվ կոնկրետորեն` Մովսես Խորենացու
«Պատմութիւն Հայոց» երկում կերպացյալ ու ըստ ամենայնի բովանդակյալ` պատմու
թյան ինչպիսի՞ իդեայի դիտավորություն և ըստ այդմ` կերպարանում ու կատարում
կարել ի է հասկանալ ու մեկնորոշել: Այս հիմնարար հարցի առնչությամբ մենագրու
թյամբ ներկայացվող ուսումնասիրության մեջ, ըստ «իսկության հերմենևտիկայի» և
նրա ներկատարելագործմամբ` հենց «իմաստության հերմենևտիկայի» հայեցակար
գի, քննական խորհրդածությամբ հասկացման ու մեկնաբանության` «հարց ու պա
տասխանի» տրամաբանության հետևողական ընթացքով ներկայացմամբ` բացո
րոշվել ու ամրագրվել են պատմության իդեան, այդ իդեային ուղղված պատմության
կոչումը ու նաև իդեայի բուն դիտավորությունը, կերպարանումն ու կատարումը իրեն
ցում և-կամ իրենցով ներհայտող մտքի բանաձևեր: Աստ` ի մի բերելով, կարևոր է
նաև ամրագրել մտքի մեկ այլ բանաձև ևս: Պատմահայրն իր երկում հյուսում է հայոց
պատմությունը` ի սկզբանե մինչ իր ժամանակը, կոնկրետորեն` հայոց Պարթև Արշա
կունիների և Գրիգոր Լուսավորչի շառավ իղների (նույնորեն` Պարթև Արշակունիների)
աշխարհիկ ու հոգևոր հայրապետական գահակալությունների վերացումը և իր ուսու
ցիչների` ս. Սահակ Պարթևի ու Մեսրոպ Մաշտոցի ննջումը: Հայոց պատմությունն
այսկերպ համաբովանդակ հյուսելով, նա հասկացման ձգտող ամենայն ընթերցող ի
իմանալ ի է դարձնում և նրա ինքնությանը, կենսակերպին ու մշակույթին ներգործու
թյան կոչելով ու հնարավորելով` կենագործում է իր պատմագիտության ու նաև պատ
Որոշ գիտությունների դեպքում` ոչ այդ երեքով, այլ միայն երկուսով` դիտավորությամբ ու
կատարումով:
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մափիլ իսոփայության մեջ բովանդակվող երկու փոխկապակցված իսկությունների
ներկայություն:
Որո՞նք են այդ երկու իսկությունները: Առաջին. Պատմահայրը, որպես իր երկի
դիտավորություն և ըստ այդմ` կերպարանում ու կատարում, իմանալ ի է դարձնում իր
պատմագիտության ու պատմափիլ իսոփայության մեջ բովանդակյալ` հայոց ինքնու
թյան, կյանքի ու մշակույթի նշանակալի եղելումի իսկությունը: Եվ երկրորդ.
իր պատմական երկի այս կատարումին ներհյուսված` նա իմանալ ի է դարձնում նաև
մարդկային և կոնկրետորեն` հայոց կյանքի այդ իսկության հասկացման ու մեկնո
րոշման, գիտեցման ու բացորոշման ի զորու իր պատմագիտության ու պատ
մափիլիսոփայության` զուտ պատմատեսական իսկությունը ևս: Այսպիսով, նրա
գիտական պատմագրությունում կերպացյալ պատմագիտության ու պատմափիլ ի
սոփայության մեջ բովանդակյալ է և հենց դրանց կատարումն է` և՛ հայոց կյանքի
նշանակալի եղելումի, և՛ զուտ պատմատեսության իսկությունները հայտող
իմաստներն իրենում միահյուս բովանդակող իմաստության իդեայի` այս կյան
քում ներկայության սկզբունքային հնարավորումը և իր նախընտրել ի ընթերցող ին
(ամենայն ընթերցասերին և ուսումնասերին) հղված, այդկերպ` բազմաբովանդակ ու
մեկ-միասնական իմաստի ու իմաստության խորհուրդի շնորհ-ա-կալող ներընկա
լությամբ` նաև բուն իրագործումը (ակտուալացումը): Նկատել ի է, որ նրա պատմա
գիտության կամ պատմափիլ իսոփայության մեջ միահյուս երկմիասնությամբ ներկա
են հայոց կյանքի նշանակալ ի եղելումի և դրա հետ մեկտեղ` պատմատեսության` առ
իմաստություն նշանակալի երկու խորհուրդների կարիքները, որոնք 5-րդ դա
րում որպես հարցադրումներ առաջադրված էին պատմաբան-իմաստասերի, որպես
պատասխան, իսկության բացահայտմանն ուղղված գիտական որոնումին, հասկաց
մանն ու մեկնորոշմանը` պատմության մատենագրության «պէտ» և ապա` «փոյթ յան
ձին կալող» հոգածության հանձնառությանը700: Կարելի է նաև նկատել, որ այս երկու
կարիքները սկզբունքորեն հատուկ են բոլոր ժամանակներին և ունիվերսալ` մարդ
կանց ազգերի և կոնկրետորեն` հայոց ազգի կյանքում701:
Մենագրությամբ ներկայացվող ուսումնասիրության մեջ հիմնականում քննու
թյան է առնվում այդ իմաստության իդեայում բովանդակյալ` իսկություն հայտող եր
կու իմաստներից ոչ սոսկ առաջինը, այլ` դրա հետ մեկտեղ և նույնիսկ առավել գե
րակայությամբ` երկրորդը: Առաջին իմաստի, այն է` Խորենացու երկի մասնավոր ու
որոշակիորեն ընտրված հատվածներով` հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի
էմպիրիկ 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
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նության ու կենսագոյության» պատմահայեցակարգի և Վաղարշակ Իմաստունի
պատմանշանակ գործունեության մեկնորոշումներով: Առաջին իմաստի` էմպիրիկ
պատմության իմաստության խորհուրդների բացորոշումը նաև նկատի ունենալով
«իսկության հերմենևտիկայի» կիրառական տեսությանը և Մովսես Խորենացու ու
նաև մյուս պատմիչների երկերից մեկնողական նմուշներին նվիրված մեկ այլ հատորի
բուն խնդիր, աստ` որպես քննա-մեկնողական խորհրդածության «խնդրո բան» է հիմ
նականում դիտարկվել ու իրագործվել, ըստ մարդկային ու նաև անհատական չափա
վոր կարողության, Պատմահոր պատմության իդեայում բովանդակյալ երկրորդ
իմաստի` պատմագիտության իմաստության խորհրդի այս կյանքում ներկայու
թյան ավանդը կոնկրետորեն հենց մեր ժամանակում:
Ահավասիկ, Խորենացու պատմագիտության իմաստություն ասելով, նկատի է
առնվում առաջին` ուսումնասիրվող կյանքի նախկին ու ժամանակակից եղելու
թյունների մեջ արտահայտվող իմաստությունը, այսինքն` հայոց կյանքի եղելու
թյունների իսկություններում ընթերցող ժամանակակիցների ու սերունդների մարդ
կային, ազգային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի` առ իմաստություն նշանակալ իու
թյան բացահայտումը, և երկրորդ` բուն պատմատեսության իմաստության խոր
հուրդը` թե ո՞րն է պատմահայեցակարգի դիտավորությունը, ի՞նչն է ընտրվում որպես
պատմել իք, ինչպիսի՞ն պետք է լինի ընտրված պատմել իքին ադեկվատ պատմումի
եղանակը: Ըստ իս, ասելով` պատմագիտության իմաստություն, հարկ է նկատի ունե
նալ այդ երկու բաղադրիչների երկմիասնությամբ ամբողջացող իմաստության մեկմիասնականություն: Արդ` մենագրությունում հարցադրվում և ուսումնասիրվում է
նրա պատմագիտության իմաստությունը այդկերպ երկմիասնական նշանակությամբ
և առավելաչափ հենց երկրորդ բաղադրատարրը` «պատմատեսություն» մտակառույ
ցի առանձնահատկությունները, հետամուտ լինելով բացահայտել գիտական ամենայն
ուսումնասիրությունների համար ամենանպատակայինն ու գերագույնը` իմաստու
թյան խորհուրդները: Ամենայն հնարավոր «գիտական պատմության» իմաստու
թյան այսկերպ զուգաբաժան ու հենց զուգատարր բացորոշմամբ` աստ կոնկրետո
րեն մեկնորոշվեց Խորենացու պատմաիմաստության երրորդ զույգ կատեգորիաները,
որոնցով և հայտորոշվող նրա երկյակ բաղադրակազմն ու երկմիասնությունը: Քանզ ի
Խորենացու պատմությունում սկզբունքորեն կենագործվում ու հասկացման ձգտող
ընթերցող ին է ներկայանում ներքուստ երկբաժան և հենց երկմիասնական իմաստու
թյուն` որպես «պատմատեսություն» կերպացյալ և կյանքի էական եղելումից
արդեն որպես բուն «պատմելիք» բովանդակյալ իմաստություն:
4. Չորրորդ. Իմաստության ունիվերսալ մյուս զույգ կատեգորիաները, որ և հայ
տորոշվում են Մովսես Խորենացու պատմաիմաստությունում, «հոգեկեցույց» ու
«կենարար» երկյակն է: Աստվածաշունչ մատյանում մարդկության ծագումը պատ
մող Ծննդոց Գրքում` հայտնությամբ և անտիկ ու հետայնու` բազում ու նաև ժամա
նակակից փիլ իսոփաների, հերմենևտիկայի տեսաբանների աշխատություններում
ու մասնավոր գիտություններում` ուսումնասիրությամբ և ուրեմն` հնագույն ժամա
նակներից ի վեր հայտնի է, որ մարդու` այս աշխարհում-գոյության բնությունը
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հոգե-մարմնեղեն է: Մարդու ինքնության հետ մեկտեղ` մարդկային կյանքի ու մշա
կույթի բնությունն ու որպես այդպիսին գոյությունը ևս հոգե-մարմնավոր է: Եվ եթե
մարդկային ինքնությունն ու մարդկային կյանքը հոգե-մարմնավոր իրենց գոյությամբ
իսկ` այս աշխարհում իրենց ներկայությունն ունեն սկզբունքորեն կենդանությամբ և
դրանում իսկ ներկա ու կատարելագործվող հոգևոր կենդանությամբ, ապա` մշա
կույթի ներկայությունը իմաստա-նյութեղեն է, և մարդու անձին ու կյանքին առնչվող
ու նրանց որպես այդպիսին գոյությունը էացնող ու այդկերպ` նշանակալ ի իր հարաբե
րակցության մեջ է այն ներկայանում հոգևոր կենդանություն հաղորդող ու կենա
րար` իր բուն գոյությունը կայացնող իմաստով:
Ահավասիկ, ամենայն հումանիտար, սոցիալական գիտություններ և կոնկ
րետորեն` պատմությունը մարդկային անձը, կյանքն ու մշակույթը ուսումնասի
րում են որ
պես հոգե-մարմնավոր գոյավոր: 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 նշանակալի ներկայությամբ: Եվ աստ հայտորոշելով,
որ պատմագիտության իմաստությունը ներկայանում է այս աշխարհում մարդու,
կյանքի ու մշակույթի որպես այդպիսին գոյությունը կայացնող հոգի-մարմին երկմիա
սական զույգին իր նշանակալ իությամբ, կարել ի է ամրագրել, որ այն այդկերպ ևս ներ
կայանում է իր զուգաբաժան բաղադրակազմով ու հենց երկմիասնականությամբ:
Ըստ Ավետարանում, առաքելական թղթերում, սուրբ հայրերի վ
ար
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 գործու
նեությամբ մարդկության կյանքում իրագործվում են բարի, մարդա
սեր ու արդար
և այդկերպ` հոգեկեցույց ու կենարար, իսկ պարտություն կրող անձանց գործու
նեությամբ` 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
նշանակալիությամբ` հենց բարեկարգության, իսկ արատները` իրենց հոգեկործան
ու կենսակործան նշանակալիությամբ` որպես ավաղելիորեն ողբերգական անբարե
կարգության պատճառ: Արդ` հետազոտական այս արդյունքը դառնում է նաև հնարա
վորություն և ուղենիշ` մենագրությունում պատմագիտության իմաստության նշանա
կալ իությունը մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի հոգի-մարմին զուգա
կազմին ուսումնասիրել նաև երկու առումներով երկմիասնացող իր որպիսությամբ:
Նկատի ունենալով հոգե-մարմնավոր այդ միասնությունում, որպես առաջնորդող
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էություն, հենց հոգուն սկզբունքորեն ենթակարգված մարմնի կամ նյութեղենի գո
յակցությունը, առաջինը` պատմագիտության իմաստության «հոգեկեցույց» ու այդ
կերպ` նաև զուտ հոգևոր նշանակության իր առանձնահատկությամբ ներկայությունն
է մարդկային ինքնությունում` բանական հոգուն և կյանքի ու մշակույթի մեջ`
բուն հոգևորին: Իսկ երկրորդը` այդ ամենի հոգե-մարմնավոր միասնական գոյու
թյան նկատմամբ պատմագիտության իմաստության «կենարար» նշանակությունն է:
5. Հինգերորդ. Ինչպես և կանխանշվեց «Նախաշավ իղում», միջնադարյան մտա
ծող ի ու գիտնականի համար Գոյի, ունիվերսումի ըմբռնումն ամենաընդարձակն է`
աստվածային ու մարդկային իրողությունները, այնինչ ժամանակակից գիտնականի
մտորումներում և հատկապես տեսություններում ամենայն գոյը չի ներկայանում այդ
պիսի լայն ընդգրկմամբ: Ընդ որում, միջնադարյան հավատացյալ գիտնականները ոչ
միայն զուտ աստվածային իրողություններում, այլև զուտ մարդկային իրողություննե
րում և հենց մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի իրադարձություններում
ու գործերում էին որոնում ու բացահայտում աստվածայինը: Ահավասիկ, Խորենացին
հետազոտելով և իր երկում պատմագրելով մարդկային իրողությունների` հայոց կյան
քի իրադարձությունների, գործերի ու կենսակարգերի իսկություն, այդ ամենի մեջ ևս
նկատել է տալ իս աստվածայինը: Նրա պատմագիտության իմաստության ուսումասի
րության խնդրակարգում հարկ է նկատի ունենալ իր պատմական երկում շարադրվող
մարդկային կյանքը կայացնող` ոչ միայն զուտ մարդկային մտածողությունից
բխող և նրա այդչափ կարողության մեջ հնարավոր իմաստության, այլև աստ
վածային իմաստության խորհուրդների, ըստ մարդկային կարողության, բա
ցահայտման խնդիր: Մովսես Խորենացի հավատացյալ պատմիչի աշխատության
բազմաթիվ էջերում հայոց կյանքի գործերի առնչությամբ արտահայտված հավա
տացյալ պատկերացումներից հնարավոր է նկատել, որ նրա պատմագիտությունում
նպատակայնորեն ուսումնասիրվող ու մեկնորոշմամբ պատմվող իմաստությունը որ
պես այդպիսին ներկայանում է իր մյուս ընդհանուր հայտանիշով` որպես հենց մարդ
կայինի ու աստվածայինի միահյուսություն: Նրա պատմատեսությունն ու պատ
մագիտական հայեցակարգը հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի էական
եղելումի հոգևոր ու բարեկարգ վերընթացը և անհոգևոր ու անբարեկարգ
վարընթացը մարդաբանող ու աստվածաբանող երկմիասնությամբ իմաստա
սիրող պատմագիտություն է: Խորենացու պատմագիտության իմաստությունն այս
կերպ ևս ներկայանում է ներքուստ զուգատրոհմամբ ու հենց երկմիասնությամբ:
6. Վեցերորդ. Փիլ իսոփայությունում` ըստ իր «համընդհանուր հետաքրքրության»
և ամենայն գիտություններում` ըստ իրենց «ընդհանուր» կամ «մասնավոր հետաքրք
րության», սկզբունքային հարցադրում է առաջադրվում` ուսումնասիրել ամենայն կամ
մասնակի ընդհանուր «գոյի գոյությունը»: Ամենայն գիտություն որպես այդպի
սին է` իր բուն կոչմանը համապատասխան իսկական գոյությամբ, երբ ինքնա
հասկանում ու կայանում է որպես աստվածային ու մարդկային իրողություն
ների և-կամ ամենայն գոյի գոյության որևէ մասնավոր ոլորտի իսկությունը
հայտող իմաստի, որում և` իմաստության, գիտություն: Եվ ամենայն գիտու
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թյուն ևս գոյավոր է` իր սեփական, որում և` ընդհանուրի ու նաև առանձնահատուկի
միասնությամբ` ամբողջական գոյության մոդուսով, և էական խնդիր է ուսումնասի
րել ամենայն «գիտության գոյությունը» ևս: Փիլ իսոփայական մտքի պատմության
մեջ Մ. Հայդեգերի կողմից բացահայտված երկտարր` «գոյի» և «գոյության» հարցա
դրությանը հետևելով, ամենայն գոյի գոյության և որպես այդպիսին` նաև ամենայն
գիտության գոյության ամբողջական հարցադրությունը կարել ի է իրագործել ներ
քուստ երկբաժանարար ու հենց երկտարր հայդեգերյան հարցադրությամբ և ապա`
սկզբունքային միությունը վերագտնել դրանց երկմիասնությամբ: Պատմությունը ևս
յուրատեսակ մի գոյավոր է` իր յուրահատուկ գոյության մոդուսով, և մենագրությու
նում, որպես «գոյի գոյություն», հարցադրվում և ուսումնասիրվում է կոնկրետորեն`
պատմության գոյությունը: Այն իմաստությունը, որ և կերպացյալ ու բովանդակյալ
է «պատմության գոյությունում», ներկայանում է ամենայն գիտության ու նաև պատ
մության համար սեփական և աստ` ևս իր բնույթով այդչափ ընդհանուր իր երկբա
ժան բաղադրակազմով և այդ բաղադրիչների ադեկվատ ու ներկարգավոր փոխկա
պակցվածությամբ` երկմիասնական որպիսությամբ: Որո՞նք են այդ երկու բաղադրիչ
ները: «Պատմության գոյության» իմաստությունը որպես այդպիսին իր ամբողջա
կանությամբ ներկայանում, ուսումնասիրվում ու բացահայտվում է իր երկտարր բա
ղադրակազմով` և՛ «պատմության» որպես «գոյի» հարցադրությամբ` «ի՞նչ է», «ինչ
պիսի՞ ինչ է» ու «ինչի՞ համար է պատմությունը», և՛ նրա յուրատեսակ «գոյության»
հարցադրությամբ` «ինչպե՞ս գոյություն ունի պատմությունը» ու աստ ևս` «ինչի՞ հա
մար է նրա գոյությունը»: Մենագրությունում Մովսես Խորենացու պատմագիտության
իմաստության ուսումնասիրության խնդրակարգի այսկերպ բացորոշմամբ` հատկո
րոշվում է որոնվող իմաստության նաև այս երկյակ բաղադրակազմը և երկմիասնու
թյունը:
7.

Յոթերորդ.

Մենագրության

մեկ-միասնական

դիտավորությունն

ու

խնդրակարգը` իր բաղադրատարրերի միմյանց հետ ներկարգավոր միահյուսու
թյամբ, որն անկեղծորեն կայացյալ է հոգու ձգտմամբ, սրտի խորհրդով ու մտքի ընտ
րու
թյամբ, հետևյալն է` հասկանալ և մեկնողաբար բացորոշել սկզբունքորեն
պատմության և, մասնավորապես, հայոց պատմության որպես այդպիսին գո
յության իսկությունը, որում և` պատմողաբար ասվածում և պատմումի կեր
պում պահյալ իմաստությունը, ըստ Մովսես Խորենացու պատմագիտական
հայեցակարգի: Ուսումնասիրության խնդրակարգի այսկերպ բացորոշմամբ` հատ
կորոշվում է պատմության իմաստության նաև այդ երկյակ բաղադրակազմն ու աստ
ևս` իմաստության երկմիասնությունը:
8. Ութերորդ. Հարկ է նշել, որ երբ հարցադրվում է մարդկային բանական էակ
ների ինքնության, կյանքի ու մշակույթի եղելությունների վերաբերյալ պատմության ու
նաև հենց պատմահայեցակարգի իմաստությունը, ուսումնասիրվող ամենայն պատ
մահայեցակարգի և կոնկրետորեն` Խորենացու պատմագիտության իմաստությու
նը մեր առաջ բացվում է երկու հիմնորոշ առումներով` իմաստության տեսական ու
գործնական բաղադրատարրերով: Եվ պետք է ասել, որ հենց մարդկային իրողու
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թյուններին վերաբերող իմաստության ընդհանուր առանձնահատկությունն է` ներ
կայանալ տեսական ու գործնական զուգաբաժան երկմիասնությամբ:
Իսկ որո՞նք են իմաստության տեսական և գործնական բաղադրատարրերը
պատմության պարագայում: Ամրագրվեց, որ Խորենացու պատմագիտական հայե
ցակարգում էական է` հիմնարար ու կերպարար, կյանքի հետազոտվող եղելություն
ներում բուն իսկության բացահայտումը: Աստ` որպես իսկություն պետք է հասկա
նալ նախ` եղելությունների որպիսության, ժամանակատեղ ի, պատճառահետևանքի
ու նաև այլ ատրիբուտների ճշմարտության, այսինքն` տեսականի բացահայտու
մը: Ահավասիկ, պատմագիտության տեսական իմաստությունն այն է, որ պատ
մություններում զուտ տեսականորեն և Խորենացու պարագայում` իմաստնաբար ու
հենց խորին իմաստությամբ իրադարձությունների ու մարդկային գործերի էությունը,
պատճառներն ու հետևանքները, խորքային նշանակությունները բացահայտելով ու
նաև դրանց իսկությանը մտահասու «պատմատեսություն» ներկայացնելով` պատմ
վում են անցյալ ի եղելությունների իսկությունը հայտող իմաստները` ընթերցող մտքին
տեսադրելով կամ հայտնացույց անելով նաև դրանց ադեկվատությամբ հասկացման
ու մեկնաբանության ունակ մտակառույց տեսության որպիսությունը:
Իր բնույթով տեսական` ճշմարտության հետ մեկտեղ Խորենացու պատմագիտա
կան հայեցակարգում որպես իսկության մյուս բաղադրիչ պետք է հասկանալ նաև այս
աշխարհում աստվածանմանությանն առինքնությամբ կատարելագործվող ընթաց
քով` մարդկային ինքնությամբ կենալու նկատմամբ հոգեկեցույց ու կենարար բարու,
այսինքն` գործնականի բացահայտումը: Ահավասիկ, պատմագիտության գործնա
կան իմաստությունն այն է, որ Խորենացու երկում ուսումնասիրվող եղելությունների
վերաբերմամբ պատմվող իմաստներն ու նաև երկում բովանդակյալ պատմափիլ իսո
փայական ու պատմատեսական հայեցակարգը` իրենցում «պահյալ» իմաստության
խորհուրդներով ու կատարելության ուղղորդող պոտենցիայով, մեկուկես հազարա
մյակի ընթացքում «գործուն» ներկայություն են ունեցել և ապագայում ևս կունենան
էականորեն նշանակալ ի մասնակցություն ու ներգործություն հայոց կյանքում ու մշա
կույթում, պատմափիլ իսոփայության ու պատմագիտության, որում կոնկրետորեն`
պատմության տեսության ներկայում ու ապագայում:
Խորենացու հայեցակարգում պատմությունը ներկայանում է որպես հայոց ինքնու
թյան, կյանքի ու մշակույթի եղելումի ոչ միայն հոգևոր-տեսական ճանաչողություն
ու գիտություն, այլև մարդկային ու հենց հայ ինքնության և կենսակերպի կրթողա
բար կատարելագործվող առաջընթացի համար գործնական նշանակալ իություն ունե
ցող իր պատմաբովանդակությամբ` արդեն նաև հոգևոր-գործնական գիտություն:
Նրա երկում անձանց և իրենց գործերի առաքինությունների` դրվատմամբ հանդերձ
ու լիարժեք, և արատների` նշավակմամբ հանդերձ ու չափավոր բացահայտմամբ,
ընդհանրապես` պատմությունը և կոնկրետորեն` հայոց պատմությունը ժամանա
կակից ու նաև «զկնեացս» ընթերցասեր ու իմաստության ուսումնասերին ներկա է
դառնում իր տեսական կերպավորության հետ միահյուս` որպես հենց գործնական
պատմություն: Այս առումով` Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակար
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գում պատմությունը ներկայանում է ոչ միայն որպես տեսական հետաքրքրության
ուղղորդվածություն (ինտենցիա) իրենում դրսևորող և մարդկային բանական հոգու
տեսական-գիտական զորությունը կրթող ու «զարդարող» տեսական իմաստու
թյան հասկացմանն ու մեկնողաբար բացորոշմանը կոչված ու նպատակամետ տե
սական գիտություն, որն ուղղորդված է ճշմարտության (տեսականի) իմացությա
նը, այլև մարդկային բանական հոգու ու նաև մարդկային կյանքի կենդանականկենսական զորությունը կրթող-զարդարող գործնական գիտություն, որը կոչված
ու նպատակամետ է բարու (գործնականի) իմացությանը, որով և` իմաստության հաս
կացման ձգտող ընթերցասերի ինքնության կեցողության ու բովանդակ համակեցու
թյան` ի բարեկարգություն առինքնությանն ու կատարելագործմանը: Խորենացու
պատմագիտական հայեցակարգում պատմությունը անցյալ ու նաև ներկա կյանքի
նշանակալ ի եղելություններում տեսական ու գործնական իմաստություն հասկացող ու
մեկնողաբար բացորոշող իր պատմել իքի ու նաև դրան ադեկվատ պատմումի վար
դապետական եղանակի կոչմամբ ու իսկությամբ` ներկայանում է որպես տեսակա
նի ու գործնականի երկմիասնություն: Պատմության տեսական ու գործնական
բաղադրատարրերի առնչությամբ դեռ միայն այսչափ ամրագրումը բավ է, ստորև
պատմության սահմանման հարցի առնչությամբ դրան առավել մանրամասն անդրա
դառնալու դիտավորությամբ: Ի մի բերելով վերոասացյալն ու եզրակացնելով, աստ`
հարկ է ամրագրել, որ մենագրությունում Խորենացու պատմագիտության իմաստու
թյունը մեկնորոշվում ու ներկայանում է նաև տեսական ու գործնական ներքուստ
երկբաժանությամբ ու երկմիասնությամբ:
9. Իններորդ. Նախորդ կետի հետ անմիջական կապվածությամբ հարկ է ասել,
որ Մովսես Խորենացու պատմագիտության իմաստությունը մենագրության մեջ հար
ցադրվել ու բացորոշվել է ճշմարտության (տեսականի) ու բարու (գործնականի) ոչ
սոսկ տեսականորեն հասկացման, այլև գործնականորեն կատարումի իր բաղա
դրիչներով ներքուստ երկբաժան ու հենց երկմիասնական որպիսությամբ: Քանզ ի
իմաստությունը որպես այդպիսին և սկզբունքորեն ոչ միայն ճշմարտության ու բարու
հասկացումն է, այլև կենագործումը` մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի`
առ ի նախընտրել ի բարեկարգություն ներկատարելագործվող գոյությանն առնչվող
իրենց նպաստավոր` հոգեկեցույց ու կենարար նշանակությամբ:
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
իսկության 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
շարադրանքում, այլ` սրտի հոգևոր, ջերմ զգացմունքի ու խորհուրդի և քննական մտքի
միահյուսությամբ` 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 և` հայոց, կյան
քի
էական եղելումի ճշմարտությունն ու բարին և, սակայն, չգործել մարդկային կարո
ղությանը մատչել ի` այդ ամենում հասկացյալ այն բարին, որ և որպես այդպիսին է
մարդկային կենսաշխարհին ու հենց մարդկային ինքնությանը, կյանքին, մշակույթին:
Ինչպես և մենագրության «Նախաշավ իղում» ու նաև հետագա շարադրանքում վե
րասմամբ ամրագրվեց որպես մարդկային անձի բանական հոգու տեսական ու կեն
դանական կարողությանը հասու իմաստության բանաձև` իմաստությունը ճշմար
տության (տեսականի) ու բարու (գործնականի) հասկացումն ու կատարումն է,
ըստ մարդկային կարողության: Կարել ի է նկատել, որ հայոց ինքնության, կյանքի
ու մշակույթի եղելումի` պատճառով ու նաև նշանակալ իությամբ հանդերձ, իսկությու
նը հայտող իմաստության խորհուրդների միահյուս բացորոշմանը հետամուտ Խորե
նացու քննախույզ ու գիտական որոնումին, պատմախոհական մտքին, քննահասկա
ցող խորհրդածությանն ու մեկնորոշմանը հատուկ է իմաստության այսպիսի ներըմբռ
նում: Նրա երկում պատմության տեսական գործառույթի հետ մեկտեղ սկզբունքո
րեն շեշտադրվում էր ժամանակակից ու նաև հետագա ամենայն «ընթերցասէր»-ի և
«ուսումնասէր»-ի համար նշանակալ ի` պատմության գործնական գործառույթը, որի
համար և իր բուն պատմել իքում Պատմահայրը հետամուտ էր մարդկային ինքնու
թյան, ընդհանուր կենսակարգի ու նաև կոնկրետորեն անձնավորյալ կենսակերպի և
մշակույթի էական եղելումի իսկությունը հայտող իմաստում մեկնորոշել բուն հոգևո
րություն` դրանցում մարդկությանը պիտանի առաքինությունների ու բարեկարգու
թյան ներկայությամբ, և, ընդհակառակը, անհոգևորություն` դրանցում մարդկությա
նը ոչնչարար արատների, մոլությունների, անբարեկարգության ու հենց ունայնության
ներկայությամբ:
Մարդկային կարողությանը մատչել ի իմաստության վերոբերյալ բանաձևի առնչու
թյամբ հարկ է նաև հասկանալ ու ամրագրել, որ այն ամենը, ինչը աշխարհի, որում
և` մարդկային կյանքի, անցյալի եղելություններում ճշմարտություն ու բարի
է` իրենց բարենշանակությամբ հավերժ հոգևորում, որպես այդպիսին է նաև
հենց ներկայում ու ապագայում: Այս սկզբունքին հետևելով է Խորենացին իր երկի
ողջ շարադրանքում մարդկային այս կյանքի նախկին ու նաև իրեն ժամանակակից
եղելումի բովանդակ տիրույթում` մտքերում ու տեսակետներում, խոսքերում ու գոր
ծերում, էականորեն նշանակալ ի ու հենց հիմնորոշ տեսանում ու մեկնողաբար որպես
պատմության իմաստություն բացահայտում և այդկերպ` իրեն նախընտրել ի «ընթեր
ցա
սէր և ուսում
նա
սէր» ամեն
քին առ իմաս
տա
ցում հղում հոգևորն ու ան
հոգևո
րը`
առաքինություններն ու արատները և ըստ այդմ` մարդկանց ու հենց հայոց կյանքի կա
տարումի լավ ու վատ հետևանքները: Վերոգրյալ իմաստության բանաձևից նկատե
լի է նաև, որ տեսական հասկացումի ու գործնական կատարումի զույգ կատեգո
րիաներն ունիվերսալ են և կարող են վերաբերել ոչ միայն պատմագիտությունում, այլև
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իսկություն հայտող ամենայն մարդկային գիտել իքում ու հենց գիտությունում ներկա
իմաստության ուսումնասիրության ու բացորոշման խնդրակարգին, բացահայտելով
իմաստության` այսկերպ ևս ներքուստ երկբաժանությունն ու երկմիասնությունը:
10. Տասներորդ. Ինչպես և հստակամտորեն ակնարկվեց նախորդ երկու կետե
րում, մարդն իր բանական հոգով ճանաչող ու գործող է, և այդկերպ` տեսականճանաչողականի ու կենդանական-գործնականի միասնություն է ներկայանում
մարդկային կյանքը, ուստի և գիտությունն է կյանքի կոչված և՛ ճանաչողության, և՛
գործողության կարիքով ու դիտավորությամբ: Ճանաչող ու իր այդկերպ կայացման
որոշակի աստիճանում իրերի որպես այդպիսին գոյության խոր էությունը` զորու
թյունն ու կարգը, «ինչ է»-ն ու «ինչպես է»-ն բացահայտելով և ապա` հենց ըստ ճա
նաչ յալ ի` արդեն որևոր կերպով ու չափով նաև էացնելու ընդունակ հասունացմամբ`
գործող է գիտությունը ևս: Եվ կարել ի է ամրագրել, որ մարդկային բանական հոգու
զույգ` տեսական ու կենդանական զորությունների կատարումին անհրաժեշտ ու մատ
չել ի իմաստությունը, ըստ իր այդ կոչումի, ներկայանում ու իր իսկության լրումին է
հասնում տեսա-իմացական և կենսա-գործնական իր բաղադրատարրերի միաս
նությամբ:
Իմաստության վերոգրյալ բանաձևում ասելով` «ճշմարտություն», նկատի է
առնվում ոչ միայն այն, ինչը ճշմարտություն է համարվում կոնկրետ ժամանակում ու
տեղում իր կայացած գոյության (եղելության) վավերականությամբ, ոչ սոսկ «իրաց և
գործոց»` մարդկային որոշակի ընտրությամբ ակտուալացած գոյությունը, այլև պո
տենցիան, որում կարելի է մտահասու լինել, թե «ինչ» ու «ինչպես» ակտուալացող գո
յությամբ դրանք կարող էին լինել մեկ այլ ընտրությամբ, կոնկրետորեն` այդ «իրաց
և գործոց» բուն կոչմանը համապատասխան գոյությանը հետամուտ կատա
րումի պարագայում: Մովսես Խորենացու պատմությունում ու դրանում կերպացյալ
ու բովանդակյալ պատմագիտական հայեցակարգում ճշմարտության հենց այդկերպ
ըմբռնմամբ է, որ նրա և՛ զուտ էմպիրիկ պատմությունում, և՛ արդեն ամբողջական
պատմագիտությունում որպես հնարավոր, անհրաժեշտ ու նաև նախընտրե
լի են ներկայանում ու հասկացվում բոլոր այն խորհրդածությունները, որ և բնորոշ
վում են որպես միտքը, բանը, գործը «արժևորող դատողություններ»` դրվատող կամ
նշավակող իրենց նշանակությամբ: Եվ նկատենք, որ ժամանակակից գիտությունում
«արժեքային դատողությունները» տարանջատում են «գիտական դատողություննե
րից» (Մ. Վեբեր), ըստ էության, չժառանգելով և ուստի` չունենալով Խորենացու պատ
մաիմաստասիրական մտքում ներկա` «իրաց ու գործոց բուն կոչմանը համապատաս
խան լինելությամբ կամ կատարումով` դրանց իսկական ու անիսկական գոյության
որոշարկման» իսկը գիտական սկզբունքը: Չէ՞ որ Պատմահոր ու նաև այլ մտածողնե
րի այդ բնույթի դատողություններում կարել ի է մտահասու լինել, թե մարդկային կյան
քի «իրաց և գործոց» եղելության, ներկա կացության ու լինել իության կարգի ո՞ր հնա
րավորությունն են նրանք նկատում, խորհրդածում և իրենց նախընտրել ի ընթերցող ի`
իմաստության ու հենց ամենայն առաքինության ու բարեկարգության հասկացման ու
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կենագործման սիրուն ու ջանքին հղում որպես արված կամ չարված` անհրաժեշտ ու
նախընտրել ի «անել իքի» իսկություն` մարդկային մտքի, խոսքի ու գործի կատարելու
թյուն, ըստ մարդկային կարողության:
Մարդկային «ճանաչող և գործող» երկմիասնական բնությանը և ուրեմն` նա
խապես տեսական ճանաչողությանը միահյուս ներկա են ճշմարտությունն ու բա
րին, կնշանակի` և՛ այն, ինչը իր բուն կոչմանը համապատասխան և-կամ անհամա
պատասխան կոնկրետորեն ակտուալացած գոյության իսկությամբ ներկայանում ու
որոշարկվում է որպես «գոյութենական ճշմարտություն», և՛ այն, ինչը աշխարհի
ու կյանքի բարեկարգ գոյության առումով` մարդկային բուն «անել իքի» խնդրակար
գում ներկայանում է որպես հենց նախընտրել ի ու այդկերպ` «նպատակաբանական
ճշմարտություն»: Մենագրության մեջ արդեն ասվել է և աստ` գիտական ուսումնա
սիրության հայեցակարգային և հենց մեթոդաբանական բնույթի եզրակացությունում
անհրաժեշտորեն հարկ է կրկնորոշել, որ հումանիտար, սոցիալական և մշակութային
որևէ գոյի, իրողության և այդ թվում` «պատմության» բնության կամ բուն գոյության
իսկության ու այն հայտող իմաստի ու իմաստության բացահայտման խնդրակարգում
ամբողջական «ճշմարտության» մեջ «իսկության»` ժամանակակից հերմենևտի
կայում գադամերյան «գոյութենական ճշմարտության», հետ մեկտեղ կա մեկ այլ բա
ղադրիչ ևս: Մարդկային կյանքի հոգե-մարմնավոր իրողություններում հոգեկեցույց
ու կենարար է, ուստի և պատմական ու որպես այդպիսին` ամենայն հումանիտար ու
սոցիալական հետազոտությունների համար նաև էական է ժամանակակից հերմենև
տիկայում ձևակերպված ռիկյորյան «նպատակաբանական ճշմարտությունը», այն
ճշմարտությունը, որով և` հնարավոր, անհրաժեշտ ու հենց նախընտրել ի է առաջնորդ
վել: Նախընտրել ի գոյության ուղղորդող նպատակաբանական ճշմարտությունը, որ և
վերը կոչվեց «բարին», ներկա է և՛ մարդկային կյանքի իրողություններում, և՛ պիտո
յաբար ներկայության է կոչված դրանց տեսական ուսումնասիրությանը և ապա` իր
նշանակալ իությամբ` ներկայում ու ապագայում նաև գործնական բարեկարգմանը
հետամուտ տեսությունում ու գիտակարգում: Նկատենք, որ իմաստության` ճշմար
տության ու բարու գիտության ու կենագործման, մեջ այս երկուսի` գոյութենա
կան ու նպատակաբանական ճշմարտությունների միահյուսմամբ է հնարավոր
«իսկության» կամ «ճշմարտության» կատարյալ լրումին ու ամբողջությանը
հասանելը, ըստ մարդկային կարողության: Եվ ինչպես արդեն բացորոշվեց մե
նագրության ողջ շարադրանքում, «իսկության» կամ «ճշմարտության» հենց այդկերպ
միասնական հասկացումն ու հասկացությունն է առաջնորդում Մովսես Խորենացուն`
պատմության, որում ու որով` հենց իմաստության իր որոնումներում և «Պատմու
թիւն Հայոց» երկով իր պատասխանում: Խորենացու պատմական հետազոտության,
որով և ներկրթյալ` այս մենագրությամբ ներկայացվող ուսումնասիրության «խնդրո
բանը», այդ թվում` «պատմությունը» և ռելևանտ այլ ֆենոմենները իմացական քննու
թյան են առնվում և՛ գոյութենական, և՛ նպատակաբանական ճշմարտության` այդ երկ
միասնությամբ միայն հնարավոր ամբողջական ճշմարտությանը, ըստ մարդկային
կարողության, հետամուտ դիտավորությամբ ու կատարումով:
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Ամենայն հումանիտար և սոցիալական գիտության բուն կոչումն է, որպես
տեսական-ճանաչողական, բացահայտել ճշմարտությունն ու բարին և, որպես
կենսա-գործնական, գործել հենց բարին և կենագործել մարդկային ինքնու
թյան, կյանքի ու մշակույթի բարեկարգություն: Քանզ ի ամենայն հումանիտար
ու սոցիալական գիտություն և կոնկրետորեն` նաև պատմագիտությունը կյան
քի է կոչված մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի բարեկարգության
կարիքով ու դիտավորությամբ: Այնինչ, ամենայն հումանիտար, սոցիալական գի
տություն ու նաև պատմագիտությունը ուսումնասիրելով մարդկային կյանքի և մշա
կույթի իրողություններ ու նաև դրանց գոյության կարգավորություն` քննական խորհր
դածության է առնում այդ ամենը, առաջին, իրենց լինելության ստատիկայի` տվյալ
ժամանակում իրենց ներկայության ու որևոր իրերի պարագայում` միառժամանակ
որոշակիորեն կայուն գործառնության և, երկրորդ, իրենց կայացման կամ փոփոխու
թյան դինամիկայի մեջ, այդկերպ երկվությամբ բացահայտելով կյանքի ու մշակույ
թի բուն եղելության իսկությունը հայտող իմաստը և որպես գիտել իք ձեռք բերելով
ամենայնի եղելության վերաբերյալ դեռ միայն տեսական ճշմարտությունը: Այդպի
սի հետազոտությունը, ըստ իր հետաքրքրության, քննական մտառության շրջանակ է
ընդգրկում մարդկային կյանքի ու մշակույթի նշանակալի ու հենց նշանավոր իրո
ղությունները և բացահայտելով դրանց որպիսությունը` գիտենում այն որպես տեսա
կան ճշմարտություն: Գիտական ուսումնասիրությունն իր միայն այդչափ սահմանվա
ծությամբ սկզբունքորեն չի կարող կայացնել և հենց չի կայացնում ու հասունացնում
հումանիտար և-կամ սոցիալական գիտություններն ու կոնկրետորեն` պատմագիտու
թյունը իրենց բուն կոչմանը համապատասխան կատարումի ու լինելության լրումին:
Անհրաժեշտ ու նախընտրել ի է նաև բացահայտել ուսումնասիրվող մարդկային կյան
քի ու մշակույթի ամենայն իրողությունների` առ բարեկարգություն նշանակալիու
թյունը և այդկերպ հենց բարին և ուրեմն` քննության առնել, թե` մարդկային բազ
մաբովանդակ կենսագործունեությունը` միտքը, խոսքն ու գործը, արդյոք, ադեկվա՞տ է
և որչա՞փ է ադեկվատ բարուն ու հենց բարեկարգության կարիքին` իր հոգևոր-բարո
յական-քաղաքակրթական ամենայն կամ որևոր մասնավոր առումներով:
Ըստ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի, մարդկության և հենց
հայոց կյանքի և՛ նախկին, և՛ իրեն ժամանակակից եղելականությունում ամենինչ չէ,
որ ճշմարիտ է ու բարի և ուրեմն` իմաստության (բարու և ճշմարտության գիտության)
առումով` նախընտրել ի: Մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու նաև մշակույթի, այդ
թվում նաև հենց «պատմությունների» եղելական գոյությունը այլևայլ պատճառներով
կարող էր լինել թյուր և թերի իր որպես «ինչ» գոյության (պոտենցիայի, զորության) և
«ինչպես» գոյության (կայացման, գործառնության կամ նշանակալ իության իրագործ
ման կարգի) մեջ: Եվ մենագրության «Նախաշավ իղում» ու նաև ողջ ուսումնասիրու
թյունում բացորոշվեց, որ Խորենացու երկից մեկնողաբար հայտորոշել ի պատմագի
տական հայեցակարգում և հատկապես երկի բովանդակությունը եզերող ու ամփոփող
«Ողբ»-ում գոյավորի, իրադեպի թյուր ու այլակերպ կամ այլախեղ գոյությունը, նրա գո
յության ճշմարտության կամ որ նույնն է` իսկության տեսանկյունից, բնորոշել ի է որ
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պես տվյալ գոյի կամ իրադեպի «անիսկական գոյություն»` ի տարբերություն նրա «իս
կական գոյության»: Խորենացու այդկերպ կազմակերպված հայեցողակարգով «Պատ
մություն Հայոց» երկում հետազոտվում և իրենց եղելականության ու նախընտրե
լիորեն պիտոյական լինելիության ասպեկտներում բացահայտվում է ինչպես պատ
մության, այնպես էլ` դրա բովանդակությունը կազմող այլևայլ ֆենոմենների գոյու
թյունն իրենց պոտենցիային ու իմացյալ կոչմանը համապատասխանությամբ` որպես
իսկական (ուստի և` ինքնական, սեփական) կամ անհամապատասխանությամբ` որ
պես անիսկական (ուստի և` անինքնական) գոյություն: Մարդկային իրողությունների
իսկական և անիսկական, ապա նաև ինքնական և անինքնական գոյություն տա
րորոշող` Խորենացու երկի և՛ ողջ շարադրանքում, և՛ ապա` հատկապես երրորդ գիրքն
ամփոփող «Ողբ»-ում բովանդակյալ հետազոտական այս հայեցողակարգը (կամ տե
սաբանությունը) ներքին այդկերպ երկվության մեջ է բացահայտում թագավորների,
իշխանների, վերակացուների, կրոնավորների, զորականների, ժողովրդականների ու
այլոց «ինքնության», «պետության», կարգավորության, … գոյությունը կյանքի բովում,
դրանք քննելով իրենց գոյության ճշմարիտ պոտենցիայի և փաստացի եղելակա
նության տեսակետից հարցադրությամբ, թե` արդյո՞ք պատմա-իմաստասիրական,
պատմա-հումանիտար կամ պատմա-սոցիալական հետազոտության մեջ քննության
առնվող տվյալ ֆենոմենը ըստ իր կոչման և իր անհրաժեշտ ու նախընտրել ի գոյության
ճշմարիտ պոտենցիայի է փաստականորեն եղելականացել:
Մենագրությունում այս հարցադրությամբ խորհրդածող քննությունն իրագործվել
էր նաև հենց «պատմության» նկատմամբ, թե` պատմությունն իրենում և-կամ իրե
նով բուն «պատմվածում» ու նաև իր «պատմումի» կերպում, արդյո՞ք, ըստ իր կոչման
և իր անհրաժեշտ ու նախընտրել ի գոյության ճշմարիտ պոտենցիայի է փաստականո
րեն եղելականացել: Ըստ այդկերպ բացորոշվող հայեցակարգի, բոլոր ֆենոմենների և
կոնկրետորեն` պատմության իսկական գոյության, որով և` ինքնական կամ սեփական
գոյության մեջ է բացահայտվում դրանց գոյության իմաստն ու իմաստությունը: Եվ
հայեցակարգի հիմնարար կետերից մեկն էլ այն է, որ բոլոր ֆենոմենները և կոնկ
րետորեն` «պատմությունը» իրենց բուն կոչմանը համապատասխան` սեփական
գոյության մեջ կայանում են միմիայն իրենց գոյությունում «ներկա» և իրենց
«ինչ» ու «ինչպես» կայացման մեջ, ըստ մարդկային կարողության, կացուցյալ
աստվածային, ճշմարիտ ու բարի և հենց կենարար իմաստության շնորհիվ,
առանց որի` լոկ մատնվելով մարդկային ինքնակամության պատրանքային,
անիսկական ու անինքնական գոյության: էական է նաև ամրագրել, որ Խորենացու
պատմագիտության քննական և հենց հերմենևտիկական փորձառության իսկության
հետևողական բացորոշման համար սկզբունքային ու կատեգորիալ նշանակություն
ունեցող այս դրույթն ունի տեսական ու գործնական կիրառության ունիվերսալություն:
Հայոց Պատմահայրը պատմելով հայոց կյանքի բարենշանակ կամ չարանշանակ
եղելություններ և այդկերպ` ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի կայացման հնա
րավորություններում` և՛ այդ ամենը ներկատարելագործող «լավ ը», և՛ այդ ամենը կազ
մալուծող «վատը», «ընթերցասէր»-ին և «ուսումնասէր»-ին է ավանդում, խրատում ու
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հորդորում, ի համեմատ իրագործվածի, հրաժարումն` չարանշանակում ու կենսակոր
ծանում և հենց նմանումն` բարենշանակում ու բարեկարգում կերպացյալ խորհուրդ
ների: Մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի եղելություններում բովանդակյալ
իմաստության, որով և, ի համեմատ իրագործվածի, անհրաժեշտ ու նաև նախընտրե
լի ընտրության, տեսակետի ու գործի հնարավորությունը հայտորոշելու խնդրառու
թյամբ` ի՞նչ հիմնարար սկզբունքների, որոնցում և` իդեաների, հետ համեմատությամբ
և դրանցով իսկ ներկերպարանվածության ու կատարումի տեսակետից է Խորենա
ցու երկում ու պատմագիտական հայեցակարգում քննության առնվում հայոց կյանքի
ամենայն եղելություն: Պատմահոր երկում հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի
սկզբունքային կարիքները, դրանց ի պատասխան` նախնյաց ու նաև իրեն ժամանա
կակիցների ձգտումները, «անել իքի» ըմբռնումն ու բուն գործերը, որոնցով և` ստեղծ
ված կացությունը, քննության են առնվում ու խորհրդածվում երկու հիմնորոշ իդեանե
րի` «արդարության» և «մարդասիրության» հետ համեմատությամբ:
Ինչպես և արդեն ասվեց Վաղարշակ Իմաստունի` հայոց կենսակարգի բարե
կարգմանը նպատակամետ գործունեությունը, որում և` կերպարանյալ ու բովանդա
կյալ իմաստության խորհուրդները, իմացահայտող Խորենացու իմաստապատումի
մեկնաբանության մեջ, մարդկանց ազգերի կյանքում «մարդասիրության» այս
կամ այն չափ ըմբռնմամբ ու իրագործմամբ` ստեղծվում է մարդկային «արդա
րության» որոշակի նորմատիվ համակարգ: Հարկ է առավել ճշգրտությամբ ամ
րագրել, որ մարդկության կյանքում «աստվածասիրության» ու «մարդասիրության»
որոշակի կերպով ու չափով ըմբռնմամբ և երբեմն (ու հենց հաճախ) առաջինի մո
ռացմամբ ու երկրորդի` ոչ միշտ առաջինին առնչմամբ ու ըստ այդմ` կորրեկցիայով,
գործում է բարոյական կարգավորության համակարգ և ստեղծվում «արդարության»
որևոր պատկերացում և դրանցից նվազ չափով գիտակցմամբ, որպես մարդկանց
ազգերի, հասարակության համատեղ կամքի դրսևորում, իրավական օրենքներ
ու կարգավորություն: Ինչպես և կարել ի է նկատել պատմությունից, «մարդասիրու
թյան» առավել խորը ըմբռնմամբ` փոխվում է «արդարության» պատկերա
ցումն ու մարդկանց կյանքի` բազմաբովանդակ իր չափումներով հանդերձ,
կարգավորությանը կոչված իրավական համակարգը: Ըստ քրիստոնեական
իմաստության, «մարդասիրությունն» իր լրումի կատարելությանն է հասնում` «մեկը
մյուսին Աստծով սիրելու» մեջ. «սիրել մարդկանց այնպես, ինչպես սիրեց ու ամենքին
պատվ իրեց Տեր Հիսուս Քրիստոս»: Եվ մարդկանց կյանքում «մարդասիրությունը»` իր
լրումի կատարելությանն աճող հասկացման ու կենագործման ընթացքով, այն հիմնա
րար իդեան ու գործոնն է, որ և աճեցնում ու կատարելագործում է մարդկանց կյան
քում «տեղ գտած» կամ կայացած «արդարությունը» դեպի աստվածային արդարու
թյուն, դեպի արդարության լրումի կատարելություն, ըստ մարդկային կարողության:
Մովսես Խորենացին իր պատմության մեջ ամենայն ժամանակների կյանքի գործերի
ու հենց կարգավորության մասին խոսելով և Տիգրանի702, Վաղարշակ Իմաստունի703
702

Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 73:
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 117:
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ու այլոց մասին պատմող դրվագներում` բացանշանակորեն և այլուստ` ներանշանա
կորեն նշում ու նկատել է տալիս մարդկային ինքնությունում, կյանքում ու մշա
կույթում կենագործման կոչված իմաստության` իր լրումի կատարելությանն
ուղղորդող ու «հասուցանող» զույգ բաղադրատարրերը հայտորոշող` «մար
դասիրության» և «արդարության» կատեգորիաները: Ահավասիկ, Խորենացու
պատմագիտության իմաստությունը, ըստ էության, պատմահյուսվելով «մարդասիրու
թյան» ու «արդարության» հոգևոր իդեաներով, մարդկային ու կոնկրետորեն` հայոց
ինքնության, կյանքի ու մշակույթի բազմաբովանդակ իսկությունը բացահայտող իր
«գոյութենական» ու «նպատակաբանական» բաղադրատարրերը հայտորոշող կատե
գորիաներով ևս ներկայանում է ներքուստ երկբաժան ու նաև երկմիասնական որպի
սությամբ:
11. Տասնմեկերորդ. Աշխարհում ու կյանքում իր ներգործուն գոյությունում մարդն
իր «անել իքի» ու ողջ գործունեության` մտքի, խոսքի ու գործի բովանդակ խնդրա
կարգում առնչվում է «անհրաժեշտ» և «նախընտրելի» իմաստության հասկացման
ու գործելու սկզբունքային կարիքին, և հարկ է ամրագրել, որ մարդկային կարողու
թյանը հասանել ի ամբողջական ու մեկ-միասնական իմաստությունն իր լրումի կա
տարելությանն է հասնում նաև իր այդ բաղադրիչներով ու այդկերպ ևս ներկայանում
ներքին երկբաժանությամբ ու երկմիասնությամբ: Կարել ի է նկատել, որ Խորենացու
պատմագիտությունում «անհրաժեշտ» ու «նախընտրել ի» զույգ կատեգորիաներով
են քննության առնվում և՛ պատմության առարկայական բովանդակությունը կազմող
մարդկային կենսագործունեությունը, և՛ այն հասկացող ու մեկնորոշող պատմատե
սությունը: Նախորդ կետում ներկայացված քննական խորհրդածությամբ, արդարև,
հնարավոր է դառնում ամենայն հումանիտար ու սոցիալական գիտություններում և
ընդհանրապես` պատմագիտությունում ու կոնկրետորեն` Խորենացու պատմագի
տությունում կերպացյալ իմաստությունը բացորոշել մարդկային կյանքի ու մշակույթի
եղելության իսկությունը` իր իմաստային շերտերի բազմաբովանդակությամբ ու մեկմիասնականությամբ հանդերձ, ադեկվատորեն հասկանալու ու մեկնորոշելու ընդու
նակ գիտական տեսության ու հենց պատմատեսության բացության, հասկացութային
ու մեթոդական կառույցի անհրաժեշտ ու նախընտրելի հնարավորության ու իրա
գործման մեջ: Այս զույգ կատեգորիաները նաև իրենց կիրառությունն ու թափանցանց
ներկայությունն են նկատել տալ իս նախորդ որոշ կետերում բացորոշված զույգ կատե
գորիաներով հայտորոշվող իմաստության բաղադրատարրերում: Պատմագիտության
իմաստությունը ներկայանալով որպես վերոնշյալ երրորդ կետում` ուսումնասիրվող
«կյանքի ու մշակույթի իրողությունների» և «պատմատեսության», չորրորդում` «հո
գու» և «մարմնի» համար նշանակալ ի` «հոգեկեցույց» ու «կենարար», վեցերորդում`
«պատմություն» գոյի և դրա «գոյության», յոթերորդում` «պատմվող բովանդակու
թյան» և «պատմումի կերպի», ութերորդում` «տեսականի ու գործնականի» ու որպես
այդպիսին` «ճշմարտության ու բարու», իններորդում` տեսականորեն «հասկացման»
և գործնականորեն «կատարումի» զուգաբաժան ու երկմիասնական իմաստության
խորհուրդներ, հարկ է սկզբունքորեն ուսումնասիրել «անհրաժեշտության ու նախ
ընտրելիության»` նույնպես զույգ կատեգորիաներով հայտորոշվող իր բաղադրիչ
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ներով, որոնցում և նշվող տեսանկյուններով: Այսպիսով, հումանիտար, սոցիալական
գիտության ու աստ` կոնկրետորեն պատմագիտության իմաստությունը հնարավոր է
դառնում բացորոշել այդկերպ ևս ներքուստ երկբաժան ու հենց երկմիասնական իր
ներկայությամբ մարդուն:
12. Տասներկուերորդ. Մենագրությունում Մովսես Խորենացու պատմագիտու
թյան իմաստությունը ներկայանում ու մեկնորոշվում է նաև բանական հոգու զույգ
կարողություններով` հավատով ու մտքով միայն հասու ու իմանալ ի իսկությունները
հայտող իմաստներով, որոնցում և` իմաստության խորհուրդներով ներքուստ երկբա
ժանությամբ ու երկմիասնությամբ: Ինչպիսի՞ն է իր այդ բաղադրատարրերով երկբա
ժան ու երկմիասնական` պատմագիտության իմաստությունը, և ի՞նչ որպիսությամբ է
այն հայտորոշում ընդհանրապես` պատմության և կոնկրետորեն` Խորենացու հայոց
պատմության որպես այդպիսին գոյությունը:
Հերմենևտիկական մեթոդաբանությամբ իրականացված սույն ուսումնասիրու
թյան բազմաբովանդակ և ամբողջական դիտավորության ու կատարումի ողջ համա
լիրով մեկնորոշվեց, որ Խորենացու պատմագիտությունում պատմության գոյությու
նը, ըստ իր կոչման և դրան ադեկվատ իր կատարումի իսկության, ասել է թե`
իր իսկական գոյությամբ, սկզբունքորեն հոգևոր է: Ինչպե՞ս հասկանալ ասվածը:
Աստ` էական է ամրագրել, որ պատմության գոյությունը որպես հոգևոր բնորոշող այս
բանաձևում բովանդակյալ իմաստն ու իմաստության խորհուրդը ներկայանում է հա
վատի ու մտքի ճշմարտությունների միահյուսությամբ: Նրա բովանդակությանը
հատուկ է ոչ միայն պատմական ու բանասիրական` ուղղակի ու բառացի նշանակու
թյուն, այլև հենց իր բուն իմաստով հոգևոր նշանակալ իություն` ուղղաբանությամբ
կամ այլաբանությամբ հայտնացույց իմաստության խորին խորհուրդներ, որ և իմա
նալի են կամ հավատով, կամ մտքով, կամ երկուստեք մասնակից ու միմյանց փոխ
ներգործուն միահյուսությամբ` հավատացյալ մտքով և մտքով լուսավորյալ ու սնո
տիություններից զերծ հավատով: Եվ հարկ է նկատի ունենալ, որ ուղղակի ու բառացի
նշանակությունը ևս ոչ-նյութեղեն իրողություն է` եղելության իսկություն հայտող զուտ
իմաստ և այդ առումով` սկզբունքորեն հոգևոր, որ և մարդկային բանական հոգուն
իմանալի է նույնպես կամ հավատով, կամ մտքով, կամ հավատի ու մտքի փոխներ
գործուն միասնությամբ: Արդարև, Պատմահոր երկի համահյուսվածքում բուն շարա
դրանքին ներկապակցված հյուսմամբ` մտքին իմանալի իրողությունների իսկու
թյունը հայտող իմաստների, որոնցում և` իմաստության խորհուրդների, հետ
մեկտեղ` ամենուր իրենց համաներկայությունն ունեն հավատի բազում իրողու
թյունների իսկությունը հայտող իմաստներ ու իմաստության խորհուրդներ:
Խորենացու երկում գրին «ի պահ» և «ուսումնասէր» ընթերցասերի հասկացմա
նը հայտնելու հնարավոր` հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակալ ի եղե
լումի իսկությունն ու այն հայտող իմաստը բազմաբովանդակ են: Նշանակա
լի ասել իքը նրա պատմությունը` պատմվող իմաստի բազմաբովանդակության
մեկ-միասնականությամբ, ի հայտ է բե
րում` մարդ
կային սե
ռի փոր
ձա
ռու
թյան,
ներկրթության ու կենագործման կարողությանը հասանելության չափով` տեսական
ու գործնական աստվածային իմաստություն իրենում բովանդակող «խորհրդավոր
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պատմություն»: Մովսես Խորենացու պատմության ուսմունքը ներկայանում է որ
պես «տեսական ու գործնական իմաստության» իդեայի դիտավորությունն ու ըստ
այդմ` կերպարանումն ու կատարումը կենագործող քրիստոնեական կուռ պատմա
գիտական հայեցակարգ, որում միահյուսությամբ` և՛ պատմատեսություն, և՛ պատ
մափիլ իսոփայություն: Նրա «Պատմութիւն Հայոց» երկը քրիստոնեական աստվա
ծաբանության սկզբունքների համաձայն հյուսված պատմություն է: Եվ այս
առնչությամբ հարկ է նկատի ունենալ, որ ըստ քրիստոնեական վարդապետության,
մարդկային բանական հոգին հավատի ու մտքի կարողություններով է հասու դառնում
իմաստության: Եվ կարել ի է ամրագրել, որ մարդկային բանական հոգուն հասու
հավատի ճշմարտությունների և իսկական գիտության միջև չկա և ոչ մի հա
կասություն, այլ` միայն խաղաղություն ու ներքին միություն: Իսկ հավատի
ճշմարտությունների ու մտքի ճշմարտությունների փոխլրացչական միահյուսությամբ
մարդկային կարողությանը բացահայտվում ու ներկայանում է մեկ-միասնական
իմաստություն:
Քրիստոնեական փիլ իսոփայությունը, որում և` նրա կատարումի պսակը` քրիստո
նեական աստվածաբանությունը, լուսադրում է քննական խորհրդածությամբ առաջա
դրյալ հարցադրության ուղիով «իմաստի որոնումին» ի պատասխան մտահայեցվող
այն ամբողջական «իմաստային տեսադաշտը», որում և` հնարավոր է դառնում բա
ցորոշել պատմության գոյությունը որպես «հոգևոր» բնորոշող բանաձևը: Ահավասիկ,
պատմության գոյության այդկերպ բացորոշմանը հետամուտ` «հավատի ճշմարտու
թյան» հետ միահյուսվող և հենց համալրող «մտքի ճշմարտության» խորհուրդով
կարող ենք ասել, որ պատմության գոյությունը հոգևոր է` նախնական ու առաջնային
հենց այն իմաստով, որ պատմությունը զուտ միտք է: Պատմության բնությունը բա
ցորոշել ի է մտքի բնության շրջանակներում: Մտքի, որպես սեռի, տեսակների մեջ է
որոշարկվում պատմության բնությունը: Պատմության ամբողջական ու բովանդակ
կատարումը` դիտավորությունը և ըստ այդմ` կերպարանողն ու բուն իրագործումը
միտք է: Այս առումով ևս պատմությունը գիտություն է և ոչ արվեստ, քանզ ի պատմու
թյան կրող ը միտքն է, այլ ոչ թե ապականացու` մաշվելու, քայքայվելու ու ոչնչանալու
ենթակա նյութեղենը, ինչպես արվեստի պարագայում:
Պատմությունը եղելությունների իսկությունը հասկանալու և մեկնողաբար այլոց
ևս այն ներկայացնելու ուղղորդված պատմողական միտք է: Կարել ի է ամրագրել,
որ պատմությունը եղելությունների իմաստի և այս առումով` ոգեղենի գրա
կերպ արձանագրություն է և հասկացման ձգտող յուրաքանչ յուր ընթերցողին
իր հղվածությամբ` այդ իմաստի և-կամ իմաստության ներկայության հնարա
վորության մեջ պահյալ միտք: Պատմությունը կյանքի հոգե-մարմնավոր ոլորտում
որպես պատմասացություն և-կամ պատմագրություն մարմնավորված ներկայության
կերպից` հասկացմամբ ձերբազատվում է ֆիզ իկական` օդահնչյունային ու գրանշային
իր զգեցվածությունից, ուստի և սոսկ ֆիզ իկական բնության մեջ իր գոյականության
ըմբռնումից: Հասկացմամբ` պատմությունը բնությամբ աննյութական մարդկային հո
գուն և մտքին ներկայանում է արդեն նույնպես աննյութական իր գոյակերպությամբ`
որպես զուտ իմաստ, ուստի և` հոգևորություն: Իհարկե, աշխարհում և ժամանակա
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կից սոցիալական, մշակութային կյանքում պատմությունը որպես պատմասացություն
կամ պատմագրություն` խոսք կամ գիր, կայանում է իր ֆիզ իկական` հնչյունային
կամ գրանշային գոյականության բոլոր բաղադրիչներով, սակայն պատմության
բուն էությունը` պատմության որպես այդպիսին գոյության ճշմարտությունը,
հոգևոր է: Գրով արձանագրյալ` թղթյա, մագաղաթյա, քարե կամ այլ նյութականա
ցածությամբ հանդերձ, պատմությունն իր գոյության կոչմամբ ու ըստ այդմ` իր
ներկայությամբ, որ և կնշանակի` կոչմանը համապատասխան իր իսկությամբ`
հոգևոր է:
Այս առնչությամբ, որպես մեկ այլ հիմնօրինակ, նկատենք, որ թեև մարդկային անձը հո
գու ու մարմնի միավորություն է, այնուամենայնիվ, հոգե-մարմնավոր իր բնությամբ
հանդերձ` նրա էությունը, այսու և` նրան որպես մարդ էացնող առանձնահատկություն
ները հոգևոր են: Դավ իթ Անհաղ թի «Սահմանք իմաստասիրութեան» աշխատությունում մար
դու բնությունը բացահայտող սահմանման մեջ` «մարդ ը կենդանի է` բանական, մահկանացու,
մտածելու և հանճարի ընդ ունակ»704, բոլոր բաղկացուցիչ զանազանությունները հոգևոր են,
բացի «մահկանացու» լինելու առանձնահատկությունից, որն ըստ քրիստոնեական իմաստասի
րության` մեղքի հետևանքով է մարդ ուն վիճակված, հոգու և մարմնի կապվածությամբ` անձի
միառժամանակ կենդանություն և հետայնու` հոգու մարմնից բաժանմամբ` մահացություն նշա
նակելով: Մարդկային անձի վերաբերությամբ չի ասվում, թե զուտ հոգևոր էություն է, ինչպես
այդ ասվում է Աստծո և հրեշտակների նկատմամբ: Սակայն հարկ է ասել, որ այսրաշխարհում
ու հենց այս կյանքում մարդ ու բնության հոգե-մարմնավորությունն ամենևին էլ իսկությունից չի
զերծանում այն միտքը, թե` մարդ ը հոգևոր էակ է, և նրա հոգևոր էությունն է նրան դարձնում ու
ճանաչել տալիս որպես մարդ: Իսկ եթե չկա արդեն այդ հոգևոր էությունը, ապա չկա նաև հենց
ինքը` մարդ ը: Ըստ Դավ իթ Անհաղթի, մեռած մարդն այլևս մարդ չէ, քանզ ի չունի իրեն մարդ
դարձնող էությունը, այլևս չունի մարդ ու հատկությունը: «…Ահա ասեմք մեռեալ մարդ, և ոչ կա
րեմք առանձնաբար ասել, թե մարդ է, վասն զի ոչ ունի զհատկութիւնս մարդ ոյ, քանզ ի ոչ շնչա
ւոր է և ոչ զգայական»705:
Պատմության նյութեղենորեն արձանագրությունը և այդկերպ` մտայինի, իմաստի և հենց
ոգեղենի ներկայության մոդ ուսն այսրաշխարհում ու այս կյանքում` մարդկային ընկալմանն
ու հաղորդակցությանը մատչել իությամբ, ամենևին էլ չի զերծանում պատմությունը իր իսկը
հոգևոր էությունից: Նույն այս առնչությամբ նկատենք, որ քահանայական գործունեությունն
անգամ, իր` լիովին հոգևոր նախատեսությամբ ու լինելությամբ հանդերձ, բոլոր իր բաղա
դրիչներում ունի ֆիզ իկական տարրը. խաչը կամ ձեռքն է դրվում մարդկանց գլխին ու ասվում
աղոթք, և պատարագին` նշխարն ու գինին է, որ ըստ տերունական խոսքի706, աղոթքներով ու
Աստծո շնորհով դառնում է Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, որը Նրա կողմից` մարդասիրա
բար ու ինքնահոժար, պատարագվում (զոհաբերվում) է «ի քաւութիւն եւ թողութիւն մեղաց» և «ի
փրկութիւն բազմաց»:

Մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի եղելումի հասկացմամբ
ու մեկնողաբար շարադրմամբ` ծնվում և մարդկային կյանքում իր ներկայու
Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս.
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 40, 44, 75:
704

705
706

Նույն տեղում, էջ 76:
Տե՛ս Մատթ., ԻԶ, 26-29. Մարկ., ԺԴ, 22-24. Ղուկ., ԻԲ, 19-20:
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թյունն է ունենում պատմությունը: Բանորոշող (разумевающим) հասկացմամբ
ու մեկնորոշող շարադրմամբ ծնունդ առնելով աշխարհի միասնական անցուդարձի,
որում և` մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի բուն ու էական իրադարձու
թյան ու ներկայության և այդկերպ իսկ նշանակալ ի եղելումից, ըստ էության, պատ
մությունը հասկացմամբ ոգեղենանում է, և հենց հասկացմամբ վերածվե
լով զուտ իմաստի ու իմաստության, պատմությունը վերահաստատվում է իր
ոգեղեն բնության մեջ: Կարել ի է նաև ասել հակառակը` պատմությունը որպես
այդպիսին, իմաստի ոչ նյութեղեն, այլ` իսկը ոգեղեն իր այդ բնությամբ է, որ հնարա
վորություն է ընձեռում մարդկային իմացական կարողությանը` հասկացվել ու մեկ
նաբանվել որպես իսկությունը հայտող` նույնորոշել ի ու կրկնորոշել ի իմաստ, ուստի
և մարդկային հոգուն իմանալ ի ստույգ և ընդհանուր գիտելիք` գիտություն: Պատ
մությունը նախկինում կենսակերպված և մարդկանց ինքնության ու կյանքի հոգևոր
կենդանությամբ գոյության համար կենարարության առումով` էական իմաստի
ու ոգեղենի հաղորդության դիտավորությամբ, ապա և` գրով արձանագրության ու
պահպանության անհրաժեշտ կատարումով, այդ իսկ իմաստի ու իմաստության խոր
հուրդի համառոտ բացահայտություն է:
Պատմությունն ըստ ինքյան կայացնող ու նաև հենց կայացման ճշմարտությունը,
իմա` բուն իմաստությունն ու մարդկային կարողությանը մատչել ի նրա ներկայությու
նը հոգևոր է, և նրա իսկական արդյունքները «գրվում» են մարդկանց ողջ ներաշ
խարհում: Պատմության` որպես մարդկային հոգևոր գործունեության տեսակի
և հենց գիտության բուն նպատակն ու իսկությունը, ճշմարիտ ու կատարյալ
արդյունքները` մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի էականո
րեն նշանակալի եղելումից ամենայն իմաստության` ճշմարտության ու բարու,
հասկացման ու կենագործման հնարավոր պտուղներն են ընթերցող անձանց`
ժամանակակիցների ու սերունդների կյանքում: Իսկ ճշմարտության և բարու
հասկացումն ու իրագործումը` ըստ մարդկային կարողության, ինչպես և հակիրճ բա
նաձևմամբ ասվեց սույն խորագրին ներքոգրյալ բնաբանում, մարդկային անձին ու ողջ
մարդկությանը, կյանքին ու մշակույթին հասանել ի իմաստությունն է: Ըստ Մովսես
Խորենացու պատմագիտական ու պատմափիլ իսոփայական հայեցակարգի, պատմու
թյունում բովանդակյալ տեսական ու գործնական իմաստությունը անհրաժեշտ ու
նախընտրել ի պիտոյությամբ հոգեկեցույց ու կենարար իր զորության ներկայությունն
է հաստատում ներքինում` «մարդկային ինքնությունում» և այդկերպ իր «ներքին»
կայացման հենադրությամբ` արդյունավորվում նաև «արտաքինում»` «ընդհանուր
կենսակարգում» ու կոնկրետորեն անձնավորյալ «կենսակերպում»: Ահավա
սիկ, նրա «Պատմութիւն Հայոց» երկում և դրանում բովանդակյալ պատմագիտական
հայեցակարգում հայոց պատմության իսկությունը ներկայանում է որպես հայոց
ինքնության, կենսակերպի կարգավորության ու կյանքի գործերի բովանդակ
եղելությունում` կոնկրետ ժամանակում ու տեղում կենագործյալ, առինքնող և
իր ներկայում ու ապագայում ևս նախընտրելի իմաստության, «մարդկությանն
ամենայն պիտանի» հոգևորության` առաքինությունների, բարեմասնություն
ների ու բարեկարգությունների, մեկնողաբար բացորոշում: Եվ ինչպես արդեն
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մենագրության երրոդ գլխի «Պատմական գոյավորը…» ենթավերնագրում ու նաև կից
գիտամեկնության օրինակներում բացահայտվեց ու ամրագրվեց և աստ` եզրակա
ցությունում ևս հարկ է հաստատագրել, նրա պատմությունում ներկա է առաքինու
թյուններով կարգավոր ինքնության` «ներքինի» և ընդհանուր կենսակարգի ու
անձնավորյալ կենսակերպի` «արտաքինի» ներգործունորեն ազդեցիկ պատ
ճառա-հետևանքային փոխհարաբերակցությամբ ու անմիջական կապով ներ
կատարելագործվող հոգևոր-քաղաքակրթական ու բարոյական, անհրաժեշտ
ու նախընտրելի կենսագոյությունն իմաստասիրող ու հայտորոշող` իրենում բո
վանդակյալ հոգևորությամբ զարմանալիորեն իմաստուն ու օրինակելի հայե
ցակարգ: Այսկերպ` նրա պատմատեսությունն ու պատմագիտական հայեցակարգը
բացահայտվում է որպես իմաստասիրող պատմագիտություն:
Իր պատմական երկում Պատմահայրը իմաստասիրում է առաքինությունները`
աստվածայինը մարդու ինքնությունում ու կյանքում, որոնցով և մարդը նմա
նյալ է Աստծուն, ըստ արարչության խորհուրդի: Նրա պատմագիտական հայե
ցակարգի այսկերպ իմաստասիրող բնույթից իմանալի է նաև նույն այդ պատմագի
տության աստվածաբանող առանձնահատկությունը: Հայտնի է նաև, որ Պատմա
հոր ժամանակաշրջանում իմաստասիրությունն իրենում ներառում էր աստվածաբա
նությունը: Ըստ պլատոնյան ու արիստոտել յան ավանդությունից ժառանգյալ ու Խո
րենացու ժամանակաշրջանում հայտնի իմաստասիրության հայեցակետի, տեսական
իմաստասիրության եռամասնության վերին մասն ու պսակն է հանդիսանում աստվա
ծաբանությունը:
Մովսես Խորենացու պատմագիտության, որում և` բովանդակյալ իմաստության
ուսումնասիրությանը նպատակամետ մեր խորհրդածություններն ի մի բերելով` կա
րող ենք եզրակացնել, որ մարդկային կյանքի իրողություններում հետազոտե
լով մարդկայինը` Պատմահայրը մարդաբանում է և այդ նույն մարդկայինում
ուսումնասիրելով ու ընթերցողին բացահայտելով աստվածայինը` աստվածա
բանում: Նրա պատմության ուսմունքը և ուրեմն` պատմագիտության իմաստությունը
ներկայանում է ներքին երկբաժանությամբ ու երկմիասնությամբ` իր պատմությունում
ուսումնասիրվող զուտ մարդկային իրողություններում` մարդկայինը մարդա
բանող և աստվածայինը աստվածաբանող պատմագիտություն:
Պատմության ներկայությունը և ուրեմն «պատմվածը»` ամենայն հասկացման
ձգտողին իր «հղվածությամբ» ու «պատմվողը»` արդեն հենց «ներկայակցությամբ»`
մեկնորոշվելով որպես իմաստության ներկայություն, հնարավորություն է ընձեռ
նում հասկանալ, որ պատմության բուն կոչումն ու իսկությունը կյանքի նախկին ու
նաև ներկա եղելումից` հոգեկեցույց ու կենարար իմաստության, բարի գործերում
քաջարիության և ամենայն առաքինության, ըստ մարդկային կարողության, կատա
րելագործվող ու կատարյալ ներկրթության ու կենագործման համայն հնարա
վոր պտուղներն են ընթերցասեր ու իմաստության ուսումնասեր բոլոր անձանց հոգու
խորքում, սրտի խորհուրդներում, մտքերում ու տեսակետներում, խոսքերում ու գործե
րում, բարոյական, որ և` աստվածասեր ու մարդասեր, զգացմունքներում ու իդեանե
րում և ըստ այդմ` այլ ի (ող ջ բնաշխարհի) ու այլոց (մարդկանց) հետ համակեցությամբ
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իրականացող հոգևոր կենսակերպի դիտավորության, կերպարանումի ու կատարումի
մեջ: Իսկ ընթերցասեր ու իմաստության ուսումնասեր, ըստ մարդկային կարողության`
ուսյալ ու կիրթ և այն կենագործել ձգտող հոգիներ կարող են լինել և հաջողությամբ
լինում են միայն չար ու անբարի մոլություններից և բարի կարծեցյալ մոլություն
ների չափազանցություններից «հոգով աղ քատները»` տեսական ու գործնա
կան իմաստության կարիքավորները, որոնք և իրենց ինքնահասկացման մեջ
հասու են իրենց ինքնությունում ու կենսակերպում իմաստության կարիքավո
րության, որոնելով ու գտանելով այդ իմաստությունը մարդկության պատմու
թյան` իրենց կյանքին միասնացող ու նաև հենց իրեն միասնացնող հոգևոր
ներկայությունում:

3. Պատմության սահմանումները
«Սահման է բան կարճառոտ, յայտնիչ բնու
թեան ենթակայ իրի»:

Դաւիթ Անյաղթ707

1. Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի և ըստ այդմ` նաև
ընդհանրապես պատմության բնության և-կամ պատմության ու, մասնավորա
պես, հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունը հայտող
իմաստի, որում և` իմաստության բացահայտման խնդրակարգի լուծմանը հե
տամուտ լինելով, ինչպես արդեն ակնարկվեց, էական է, որպես սույն հատորի բոլո
րում, բացահայտված էական առանձնահատկությունների միատեղ ու միագումար
ժողովմամբ և այդկերպ` իր մեկ-միասնական ամբողջությամբ, որպես եզրակացու
թյուն, նաև բացորոշ ձևակերպել պատմության սահմանում, ըստ նրա հայեցակար
գի: Արդարև, պատմության խնդրակարգի լուծումն իր լրումին կարող է հասանել, եթե
պատմության որպես այդպիսին գոյությունը բաղկացնող էական առանձնահատկու
թյունների մեկտեղմամբ բացահայտելով «պատմության» ներկայությունը, նաև բացո
րոշ ձևակերպվ ի պատմության սահմանումը, ըստ Խորենացու հայեցակարգի: Ինչո՞ւ:
Քանզ ի հասկանալ և մեկնողաբար բացորոշել «պատմության» որպես այդպիսին
գոյության իսկությունը, կն
շա
նա
կի, որ
պես այդ ամե
նի կա
տա
րում ու մտքի բա
նաձևային ամրագրում, սահմանմամբ բացահայտել «պատմության» բնությունը`
սահմանումի բանաձևումն իրագործելով նրա բովանդակության մանրամասն մեկնու
թյամբ հանդերձ:
Իսկ ինչո՞ւ է անհրաժեշտ ու նախընտրել ի` սահմանել պատմությունը: Դավ իթ Ան
հաղթը գրում է. «եթե կամի ոք յաղագս իրի ուրուք ճշմարտաբար խորհել և մտածել,
պարտ է նախ գիտել զնորին իրի բնութիւնն, այսինքն` զսահմանն»708: Քանզ ի «սահ
Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս.
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 40:
707

«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, Սահմանք
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ման է բան կարճառոտ, յայտնիչ բնութեան ենթակայ իրի»709: Այսպիսով, ոււսումնա
սիրության ենթակա «պատմություն» գոյավորի գոյության իսկության վերաբերյալ
ամենայն խորհրդածություն ի մի բերող ու կարճառոտ բանաձևմամբ պատմության
բնությունը բացահայտող միտքը «պատմության» սահմանումն է: Պատմության իս
կության բացորոշման ուղղությամբ քննողական որոնումի և հասկացման ձգտող
խորհրդածությունների առաջիկա հարցն, այսպիսով, վերաբերում է պատմության
սահմանմանն ու մանրամասն մեկնաբանությանը, որում և` պատմության բնության
բացահայտմանը:
Իսկ ինչպիսի՞ հարցադրության կարգով կարել ի է բացահայտել պատմության
բնությունը, նույնն է թե` պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկությունը: Ինչ
պես և ասվեց ներածությունում ու իրագործվեց երկի ողջ շարադրանքում, հնարավոր
ու նախընտրել ի է որոնումի խնդրակարգը և ուղին կազմակերպել, խորհրդածությունն
ուղղորդելով ըստ «իսկության հերմենևտիկայի» ու նրա ներկատարելագործմամբ`
հենց «իմաստության հերմենևտիկայի» մեթոդաբանական հայեցակարգի և Դավ իթ
Անհաղթի` ամենայն գոյավորի, այդ թվում` նաև «իմաստասիրության», «պատմու
թյան» կամ որևիցե այլ գիտության վերաբերյալ չորս հարցերով` «գոյություն ունի՞
արդյոք», «ի՞նչ է», «ինչպիսի՞ ինչ է», «ինչի՞ համար է»710 և մեկ այլ ևս հիմնորոշ հար
ցով, թե` «ինչպիսի՞ն է գոյությունը` պոտենցիան և իրագործվածությունը, այդ գոյավո
րի», այսինքն` ինչպիսի՞ն է գոյության այն մոդուսը, որ և սկզբունքորեն հատուկ է այդ
գոյավորին (աստ` պատմությանը) և իր կոչմանը համապատասխան ու սկզբունքո
րեն սեփական գոյության իսկությամբ թե՞ անիսկությամբ է այդ գոյավորի գոյությունն
իրագործվել քննության առնվող օրինակում` Մովսես Խորենացու պատմահայեցողու
թյունում ու հենց «Պատմութիւն Հայոց» երկում:
Մենագրության ամփոփիչ արդյունքում պատմության սահմանման բանաձևի վե
րաբերյալ խորհրդածությունն իրագործելով ըստ Դավ իթ Անհաղթի աստվածաբանող
իմաստասիրության ուսուցանության, աստ քննության ենթակա առաջիկա հարցերը
վերոնշյալ չորսից երեքն են` ա) «ի՞նչ է» և բ) «ինչպիսի՞ ինչ է պատմությունը», կամ
որ նույնն է` «որպես ի՞նչ գոյություն ունի պատմությունը» և գ) «ինչի՞ համար է
պատմությունը»: Եվ անշուշտ, բոլոր այս հարցերն իրենց ներքին հիմնորոշ առնչվա
ծությունն ունեն «պատմության գոյության» վերաբերյալ առաջին հարցին: Այսկերպ
հոլովակի հարցման մեջ հարցվող ը «պատմություն» գոյավորն է` իրեն հատուկ
գոյության կերպի 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):
«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):
709

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, այլ` տեղ առ տեղ, զանազան էջերում սփռվածությամբ:
Նրա պատմատեսությունը և ըստ էության` պատմագիտական հայեցակարգը,
մասամբ` բացորոշ և մասամբ` ներանշանակ, ներկա ու միահյուս է նրա «Պատ
մութիւն Հայոց» երկի էմպիրիկ պատմությանը: Խորենացու պատմագիտական
հայեցակարգում պատմության դիտավորության և ըստ այդմ` կատարումի մեջ, կնշա
նակի` պրակտիկորեն արդյունագործված ոչ միայն պատմության տեսության, այլև
էմպիրիկ պատմության մեջ, կարել ի է բացահայտել պատմության բնության և-կամ
պատմության որպես այդպիսին գոյության իսկության հստակ ըմբռնում և ուսուցա
նություն: Նրա պատմական երկում արտահայտված տեսական բնույթի մտքերում «ի
պահ տրված» ու ոչ միշտ ուղղակի մտադրությամբ ու բացորոշ, բանաձևով ընթերցո
ղին հղվածությամբ` հասկանալ ի ու մեկնորոշել ի են դառնում պատմումի վարդապե
տական եղանակը և այդկերպ հայեցմամբ ու պատմամբ` բուն ասվածը, որոնք և
իմաստային տեսադաշտ են բացահայտում իրենցից հետևողականորեն բխող իմպլ ի
կացիաների:
Ըստ իս, տեքստով ասվածի իմաստության ուսումնասեր և հասկացման ու մեկնո
ղաբար բացորոշման ձգտող ամենայն ընթերցող ի, առավել ևս` հետազոտող պատմա
բանի ու իմաստասերի համար էական է հասկանալ ոչ միայն այն, թե ինչ է ասված
տվյալ տեքստում կոնկրետաբար, այլև թե ինչ իմաստային տեսահորիզոն է բացվում
այդ ասվածով և ուրեմն` ինչ է հետևում ասվածից պատմության տեսության և հենց
պատմության իսկության բացահայտման համար: Ուսումնասիրության բուն ու հենց
նախընտրել ի նպատակն է, ավել ի ճիշտ` նպատակը պե՛տք է լինի` ամենայն պատ
միչների երկերի, նույնաբար և` Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխա
տության հետազոտությամբ` հասկանալ տեքստում և-կամ տեքստով կոնկրետորեն
ասվող ը և վերամտածելով հեղինակային միտքը, երբեմն նույնիսկ շարունակե
լով ու իր կատարումի լրումին բերելով դրանում ներկա որևոր իմպուլսները,
անհրաժեշտ ու նաև նախընտրելի պիտոյականությամբ լրացնել մտքի շարժը
դեպի իր կատարումը` եղելումի իսկությունը հայտող իմաստի, որում և` իմաս
տության խորհուրդի բացահայտմանը, և հասու լինել պատմությամբ հայտ
նյալ իմաստությանը: Այդկերպ մոտեցմամբ` Մովսես Խորենացու պատմագիտական
հայեցակարգում բացահայտել ի են դառնում պատմության որպես այդպիսին գոյու
թյան իսկությունը բացորոշող` էականորեն նշանակալ ի բազմաթիվ սահմանումներ:
3. Պատմահոր հայեցակարգի հնարավորություններում պատմության սահմա
նումների առանձնահատկությունները հստակ նկատելու համար հարկ է դրանց
նկատմամբ համեմատական կարգով դիտարկել պատմության այլ սահմանումներ
ևս: Պատմագիտության կայացման ողջ ընթացքում մշտապես արտահայտվել են
պատմատեսական բնույթի մտորումներ և երբեմն ձևակերպվել ամբողջական տե
սություններ, որոնցում ոչ միշտ հստակ ու որոշակիորեն ձևակերպվել են նաև պատ
մության սահմանման բանաձևեր: Այստեղ նպատակ չունենալով ներկայացնել պատ
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մագիտության պատմական կայացման ընթացքում առաջարկված սահմանումների
համընդգրկուն ակնարկ, կարևոր է քննության առնել որոշ նշանակալ ի օրինակներ`
Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգից բխող պատմության սահմա
նումների առանձնահատկությունն ու բուն նշանակությունը և, այդպիսով, պատմու
թյան ու կոնկրետորեն նաև հենց հայոց պատմության որպես այդպիսին գոյության
իսկությունը հայտող իմաստը, որում և` իմաստության խորհուրդը հասկանալու հա
մար: Իսկ նշանակալ ի օրինակներ, թեկուզ և սակավ, կարևոր է այդ դիտավորությամբ
քննության առնել, քանզ ի Խորենացու պատմատեսական բնույթի խորհրդածություն
ները և դրանցից նաև արտածել ի պատմության` ըստ առարկայի և ըստ կատարումի
սահմանումները, ըստ իս, էական առանձնահատկություն ու առինքնող նշանակու
թյուն ունեն պատմության որպես այդպիսին գոյության ինքնահասկացում իրագոր
ծող` ոչ միայն նախկին, այլև ժամանակակից պատմագիտության տեսաբանող մտո
րումների ու նաև սահմանումների համեմատ: Պատմատեսական մտքի պատմությու
նից կսահմանափակվենք հիմնականում երկու օրինակների քննարկմամբ, մեկը` ան
տիկ շրջանի հին հունական, մյուսը` ժամանակակից շրջանի մտածողների հայացքնե
րից:
Պատմությունը սկզբունքորեն կարել ի է սահմանել առանձնաբար` ըստ իր ուսում
նասիրության առարկայական տիրույթի, ըստ իր կատարումի և միասնականորեն`
ըստ առարկայի ու կատարումի: Նախ` անհրաժեշտ է անդրադառնալ պատմության`
ըստ ուսումնասիրության առարկայի և ապա` ըստ կատարումի սահմանումներին, ուս
տի և հարկ է որոշարկել պատմության ուսումնասիրության բուն առարկան և կատա
րումը:
Ո՞րն է պատմության առարկան, ո՞րն է պատմագիտության ուսումնասիրու
թյան առարկայական տիրույթը: Մենագրության առաջին գլխում` պատմության կա
տարումի կրթական բաղադրատարրի և երկրորդ գլխում` պատմության խնդրակար
գի, որում հենց պատմության առարկայի առնչությամբ արդեն հիշատակվեց և աստ`
պատմության բնության բացահայտված առանձնահատկություններն ամփոփագրող
և այդկերպ` պատմության իսկությունը բացորոշող սահմանման մտքի բանաձևերի`
մեկնությամբ հանդերձ քննական խորհրդածություններում ևս հարկ է կրկնել Արիս
տոտել ի միտքը, ըստ որի` «Պատմիչը խոսում է իրական պատահումի մասին»711:
Ընդ որում, պատմությունն առավելապես խոսում է եզակիի մասին, ի տարբերություն
պոեզ իայի, որը խոսում է ընդհանուրի մասին712: Եվ «եզակին այն է, օրինակ, թե ինչ
արեց Ալկիվ իադը կամ ինչ պատահեց նրան (ընդգծումները` Ռ. Ք.)»713: Այսպիսով,
ըստ Արիստոտել ի, պատմության առարկան` իրապես պատահածն ու կատար
վածն է, այսինքն` արդեն եղելություն դարձած իրադարձություններն ու մարդկային

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.
711
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Տե՛ս նույն տեղը:

713

Նույն տեղում:
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գործերը: Կարել ի է նաև ավելացնել, որ հին հույն պատմագիտության և ոչ առասպե
լապատումի մեջ պատմության առարկան` կյանքի իրադարձություններն ու գործերն
են, որ և` իրենց պատահման իրական տեղում ու ժամանակում` պատճառով հան
դերձ, ենթակա են հետազոտությամբ բացահայտման ու ամրագրության: Արիստոտե
լյան այդկերպ բնորոշմամբ` պատմության առարկայի մեջ սկզբունքորեն ընդգրկվում
է ամենայն եղելություն, այն սկզբունքային չափանիշով, որ իրապես տեղ ի է ունեցել
և անհարկի է այն բացարկել, այլ` հարկ է հասկանալ ու պատմողաբար մեկնությամբ
բացահայտել ամենայն եղելության իսկությունը: Պատմության առարկայի այսկերպ
բացորոշմամբ` պատմության արիստոտել յան սահմանումը կունենա հետևյալ տեսքը:
Պատմության` ըստ առարկայի սահմանում.
Պատմությունը գիտություն է` իրապես պատահածն ու կատարվածը` պատ
ճառով հանդերձ հետազոտող:
Արիստոտել յան այս բանաձևը կարել ի է վերաձևակերպել նաև այլ կերպ.
Պատմությունը գիտություն է` կյանքի համայն եղելումը` պատճառով հան
դերձ հետազոտող:
Սահմանման այս բանաձևում «եղելում» հասկացության միջոցով պատմության
առարկայում ընդգրկվող մարդկային իրողությունների ժամանակային որոշարկու
մը` որպես նախկինում ու նաև ներկայում կատարված, արդեն իսկ արտահայտվում է
սահմանման մեջ: Սակայն, նկատի ունենալով, որ պատմության հետազոտության են
թակա իրողությունների ժամանակային որոշարկումն ունի պատմությունն էացնող,
այսու և` էական նշանակություն պատմության որպես այդպիսին գոյության համար,
սահմանման մեջ այն կարող է նշվել նաև առավել բացորոշությամբ:
Պատմության` ըստ առարկայի սահմանում.
Պատմությունը գիտություն է` կյանքի անցյալ և-կամ ներկա եղելումը`
պատճառով հանդերձ, հետազոտող:
Պատմության բնությունն ըստ իր առարկայի բացահայտող այս բանաձևը հնա
րավոր ու հենց իրավ մի սահմանում է, որի ձևակերպման մեջ նկատի է առնված նաև
արիստոտել յան սահմանումը: Այս սահմանման մեջ նշվող առարկայում բովանդակվում
է նաև արիստոտել յան սահմանման մեջ նշվող առարկան: Սակայն, սկզբունքորեն այդ
պիսի՞ն է, արդյոք, պատմությունը և-կամ այդպիսի՞ն է, արդյոք, ամենայն պատմություն:
Պատմության որպես գիտություն հասկացման ու սահմանման խորհրդածություն
ներ իրագործվել են նաև ժամանակակից շրջանում: Այս առնչությամբ` հատուկ հե
տաքրքրության է արժանի հայտնի միջնադարագետ ու հենց ժամանակակից պատ
մաբան, պատմության տեսական խնդիրների քննարկումների ջատագով և նորարար
Մարկ Բլոկի պատմատեսական խորհրդածություններում պատմության, որպես գիտու
թյան, սահմանումները համառոտ հիշատակել ը: Փորձելով ձևակերպել պատմության
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իր ըմբռնումը, Մ. Բլոկը նախ` հիշատակում է «պատմություն» տերմինի հին հունական`
«հետազոտություն» իմաստը714 և մտորում` «Լեզուն պահպանում է «պատմություն»
անունը ժամանակի մեջ տեղ ի ունեցող փոփոխությունների ամենայն հետազոտության
համար»715: Նրա այս մտքում արդեն իսկ ներկա է պատմության սահմանում, ըստ որի`
պատմությունը գիտություն է` ժամանակի մեջ տեղի ունեցող փոփոխությու
նը հետազոտող: Պատմությունն այսկերպ ըմբռնելու և ըստ այդմ «պատմություն»
տերմինի գործածության պրակտիկայում, ըստ Մ. Բլոկի, տարբեր գիտությունների
կողմից իրագործվող` 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 ճշգրտմամբ` 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
միջամտությունը» և անմիջապես պատասխանում է. «Մարդկայինի ի հայտ գալը»716:
Այդ միտքը լրացնելով, Բլոկը վերհիշում է վաղուց ի վեր հայտնի միտքը, թե` «պատմու
թյան առարկան մարդն է» և ճշտում` «ավել ի ստույգ` մարդիկ են», պատճառաբանելով,
թե` «զանազանի մասին գիտությանն առավել համապատասխան է ոչ թե եզակի թի
վը …, այլ` հոգնակի…»717: Հիրավ ի, պատմությունը գործ ունի մարդկային իրողություն
ների հետ, և, սակայն, նկատելի է նաև, որ այդ միտքը հումանիտար և սոցիալական
այլ գիտությունների շարքի մեջ պատմությունը դեռևս ոչ լիով ին առանձնահատկող և
նրա բնությունը կամ որպես այդպիսին գոյության իսկությունը բացորոշող բանաձև
է, այլ` նրանում նշվում է պատմության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթի
դեռ միայն ամենաընդհանուր սեռային հատկանիշը: Պատմության առարկայի առավել
որոշարկմանը` հիմնավորությամբ հանդերձ, հասնելու իր մտորումները շարունակե
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 15:
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Նույն տեղում:
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լով, հայտնի միջնադարագետը գրում է. «…ամենաչոր` իրենց ստեղծողներից լիով ին
օտարացյալ, փաստաթղթերի ու ինստիտուտների ետևում պատմությունը կամենում է
տեսնել մարդկանց»718, և ինչպես Լյուսիեն Ֆևրն է ասում` տեսնել «ոչ թե ևս մի մար
դու և ոչ երբեք պարզապես մարդուն, այլ` մարդկային հասարակությունները, կազմա
կերպված խմբերը»719: Այս առնչությամբ Բլոկը հիշում է նաև Ժյուլ Միշլեի միտքը, թե`
պատմությունը սոցիալական մարդու ուսումնասիրությունն է720 և ապա` նաև
հիշում է Ֆյուստել դե Կուլանժի միտքը, թե` «Պատմությունը ոչ թե անցյալում կատար
ված բոլոր հնարավոր փաստերի կույտ է, այլ` գիտություն` մարդկային հասարա
կություններին վերաբերող», և նույն տեղում նաև ավելացնում, որ «թերևս այստեղ
չափազանց նեղացվում է անհատականության դերը պատմությունում. «մարդը հա
սարակությունում» և «հասարակությունները» երկու ոչ լիով ին համարժեք հասկացու
թյուններ են»721:
Վերոբերյալ միտքը, թե` պատմությունը գիտություն է մարդկանց մասին, կոնկ
րետորեն պատմության յուրահատկությանը համապատասխան ձևակերպելու, որով
և` պատմության ուսումնասիրության առարկան ճշտորոշելու համար, Մարկ Բլոկը
ավելացնում է. երբ պատմաբանը մտածում է մարդկայինի մասին, այն «միջավայրը,
որում բնականորեն շարժվում է պատմողական միտքը, տևողության կատեգորիան
է», և այդկերպ ըմբռնված «պատմության ժամանակը պլազմա է, որում լողում են ֆե
նոմենները, կարծես թե` միջավայր, որում և կարող են հասկացվել այդ ամենը»722:
Եզրակացնելով` Մ. Բլոկը սահմանում է պատմությունը` ըստ առարկայի. պատմու
թյունը գիտություն է` մարդկանց` ժամանակի մեջ ուսումնասիրող723: Ի մի
բերելով իր մտորումները պատմության առարկայի վերաբերյալ, նա մեկ այլ էջում
գրում է. «Պատմության առարկան, ճշգրիտ և վերջնական իմաստով, մարդկանց
գիտակցությունն է»724, թերևս, այս բանաձևման պարագայում ևս նկատի ունենա
լով պատմության առարկայի բնությունը սկզբունքորեն էացնող «ժամանակի» գործո
նը և ուրեմն` պատմություն գիտությունը էականորեն որոշարկող նույն` «ժամանակի
մեջ ուսումնասիրող» հատկությունը: Իսկ մեկ այլ էջում պատմական վկայություննե
րի նկատմամբ հասարակության հոգացության խնդրին անդրադառնալով, Մ. Բլոկը ոչ
ուղղակի դիտավորությամբ` պատմությունը սահմանում է որպես հասարակության
բանականորեն կազմակերպված և՛ հիշողություն, և՛ ինքնաճանաչողություն725
(ընդգծումները` Ռ. Ք.):

718

Նույն տեղում, էջ 18:

Февр Л., Земля и человеческая эволюция, с. 201, մեջբերումը Մ. Բլոկի գրքից, տե՛ս Блок М.,
Апология истории, М., 1986, էջ 120:
719

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. Արդյո՞ք այդ սահմանումները կարող են ներկայանալ որպես նախընտրել ի այն
պիսի սահմանումներ, որոնցում բացահայտվում է պատմության ճշմարիտ բնությունը,
որից կարող է նաև տարբերվել կյանքում իրականացած և տարատեսակ իր դրսևո
րումներն ունեցած պատմությունը: Արդյո՞ք վերոբերյալ սահմանման մեջ բացահայտ
վում է պատմության որպես այդպիսին ու հենց նախընտրել ի ու առավել կատարյալ գո
յության իսկությունն այնչափ, որչափ այն բացորոշել ի կարող է լինել` ըստ մարդկային
կարողության: Այդկերպ սահմանումների մեջ հետազոտող ու հասկացման ձգտող հո
գուն ու մտքին պատմության գոյությունն ու բնությունը ներկայանում է որոշակի որպի
սությամբ, և արդյո՞ք այդ որպիսությունն այն է, որում պատմությունը ներկայանում է
ըստ իր կոչման և առավել նախընտրել ի ու կատարյալ իր գոյության իսկության:
Վերոբերյալ սահմանումներով` պատմությունը, կարել ի է ասել` պատմության
բնությունը և-կամ պատմության որպես այդպիսին գոյությունը, այնպիսին է, որ նրա
նում պարզապես ասման կամ վերասման կարող է բերվել ու կրկնվել բազմայլ,
որևոր ու զանազանակերպ խնդիրների առնչությամբ կյանքում տեղ գտած,
նախկինում իրագործված ու նաև ներկայում դեռ շարունակական` հասկաց
ման ու ինքնահասկացման անիսկությունը ևս: Ինչպես և արդեն ասվեց երրորդ
գլխում` պատմել իքի կամ «պատմություն» գոյավորի առիթով, ըստ Մովսես Խորենա
ցու հայեցակարգի, պատմության կոչումը և գոյության իսկությունը հայտող իմաստն
այն չէ, որ նրանում սոսկ ասման բերվ ի կյանքի անցյալ և-կամ ներկա եղելումը և,
այդպիսով, պատմությունը նույնանա կամ նմանվ ի կյանքի իրադարձությունների,
արդեն եղելական ու նաև անել իք գործերի հասկացման ու նաև ինքնահասկաց
ման որպիսությունների ու հարաբերակցության խառնաշ
փոթ ու այլևայլ շա
հերով խեղակերպ, ինքնակամ ու կամայածին և այսկերպ` անիսկական եղելությա
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:
Արիստոտել յան սահմանման մեջ հաշվ ի չի առնված մարդկային ընտրության
սկզբունքային պահը` բարենշանակ իր կերպավորմամբ, և անտեսված է այն, որ
մարդը, մարդկային իմացությունը և հենց գիտությունը չի կարող ընդգրկել աշխար
հի, որում և` մարդկային կյանքի եղելությունների համայն ու բովանդակ ամբողջու
թյունը: Նկատենք, որ պատմության առարկայի վերաբերյալ այս խորհրդածության
միևնույն «խնդրո բանին» է առնչվում նաև Մարկ Բլոկը, երբ հարցնելով, թե` «ի՞նչ է
պատմությունը»726 և մեջբերելով հանրաճանաչ պատասխանը, թե` «պատմությունը
գիտություն է անցյալ ի մասին»727, գրում է. «Միտքն իսկ, որ անցյալը որպես այդպիսին
կարող է լինել գիտության առարկա, անհեթեթ է: Ինչպե՞ս կարել ի է առանց նախա
պես մաղելու, բանական ճանաչողության առարկա դարձնել ֆենոմենները` իրենց մեջ
726

Նույն տեղում, էջ 15:

727

Տե՛ս նույն տեղը, էջ 16:
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ընդհանուր ունեցող լոկ այն, որ մեզ ժամանակակից չեն»728: Հիրավ ի, պատմության
առարկա դառնալու համար ամենևին էլ բավական չէ, որ ինչ-որ բան լինի սոսկ կա
տարված ու արդեն անցյալ մի եղելություն:
Վերոբերյալ բանաձևերում արտահայտված պատմության ըմբռնմանն ուղղված
հարցն, այսպիսով, այն է, թե` գիտությո՞ւն է, և իրենում ու հենց իրենով` իմաստու
թյան ինքնահասկացման ու կենագործության հնարավորություն ընձեռո՞ւմ է, արդյոք,
պատմության այն մոդուսը, որն իմաստի ոլորտում ու կյանքում սոսկ վերականգնում,
կրկին կյանք է ներմուծում ու վերստին ներկա դարձնում նախկինում եղելական ճիշտն
ու սուտը, բարին ու չարը, կենարարն ու ոչնչարարը` չիրագործելով և ոչ մի ընտրու
թյուն և-կամ նախընտրություն:
Պատմությունը «անսիրտ ու անհոգի» մեխանիզմ չէ, այլ` մարդկային գիտու
թյուն` մարդկային իրողությունների վերաբերյալ, իսկ մարդկային մտքերում, խոսքե
րում, գործերում ու բովանդակ կյանքում, որպես պոտենցիա ու նաև իրագործվածու
թյուն, մշտապես ներկա է մարդկային ինքնության բանական բնությանը ներհատուկ
նախասիրությունը, հոժարումն ու ընտրությունը: Եվ պատմությունն իրենում
սկզբունքային առաջնահերթությամբ արդեն իսկ իրագործված ունի իր առարկայի
ընտրողաբար տեսանում: Պատմության տողերում ու ողջ տեքստում բովանդակյալ
ասել իքում պատմիչը ներդրել, որով և` իմաստության, ամենայն առաքինության ու
բարեկարգության ուսումնասեր ամենքին է հղել սեր ու ջանք, զգացմունք ու միտք,
մտահոգություն ու որոնում, քննություն ու խորհրդածություն, միով բանիվ` սիրտ, հո
գի, մարդկային բարենշանակ կենդանություն ու հենց կյանք: Հիշենք Գուրևիչի բնորո
շումը, ըստ որի` «պատմությունը հարում է բարոյական գիտությունների շարքին»729:
Եվ մարդկային նախասիրությունը, հոժարումն ու ընտրությունը անհրաժեշտորեն
ներկա են նաև գիտությունում` իրական գիտության մեջ ներմուծելով ու իրագործե
լով գիտության որպես այդպիսին գոյության առումով և՛ իսկականը, և՛ անիսկականը,
որով և` կյանքում ու հենց գիտությունում տեղ տալով ու նաև ակամա իմանալի դարձ
նելով գիտության իսկական ու անիսկական գոյության տարորոշություն:
Պատմությունը մարդու համար է: Պատմությունը բացահայտում է մարդկային
մոտիվների ու արարքների իսկություն` մարդկային ինքնությունն ու կյանքը
բարեկերպելու համար: Այն երբևէ անտարբեր չէ այս խնդրակարգի նկատմամբ,
որպիսի անտարբերություն կարող էր ունենալ օրինակ` ոչ-բանական և-կամ մարդ
կայինի նկատմամբ անհոգածու սկզբունքների հիման վրա ստեղծված ու գործող մե
խանիզմը: Պատմության, որպես գիտության, կոչումը կյանքի զուտ եղելականության
կրկնությունը չէ իմաստի ու հենց բանականի ոլորտում, և պատմության գիտականու
թյունն իր խնդիրը` իսկության բացահայտումը, այդկերպ ու այդչափ չի սահմանում:
Թեև ավելի ճգրիտ կլիներ ասել, որ պատմության նախընտրելի ու իմաստուն գի
տականությունը իր հիմնախնդիրը` իսկության բացահայտումը, սկզբունքորեն ու
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նախընտրել ի պիտոյականությամբ չի՛ կարող այդկերպ ու այդչափ սահմանել:
Պատմությունը որպես հենց գիտություն ու հետազոտություն, կյանքի համայն եղե
լումից, ըստ իր գիտական հետաքրքրության, արդեն իսկ իրագործում է իր ուսումնա
սիրության առարկայի ընտրություն: Ինչպիսի՞ն կարող է ներկայանալ պատմության`
ըստ առարկայի այն սահմանումը, որում իրադարձությունների ու գործերի վերաբե
րյալ նկատի է առնվում մարդկային սեռի բանական հոգուն և մտքին բնորոշ առանձ
նահատկությունը` ընտրությունը, իմացության` ընդգրկմամբ ու խորությամբ մասերից
առ ամբողջ հարաճուն ընթացքը և հենց հետազոտություն լինել ը, այլ ոչ` սոսկ մտա
ցածինը կամ հորինվածքն ասման բերել ը և այսկերպ` ասվող ը լոկ իմաստային գոյու
թյամբ կայացնել ը:
5. Պատմության որպես այդպիսին գոյության և նրա ուսումնասիրության ենթակա
առարկայական տիրույթի արիստոտել յան ըմբռնումից էականորեն տարբեր է Մով
սես Խորենացու հասկացումը: Նրա պատմագիտական հայեցակարգի ու պատմու
թյան հասկացման մասին արտահայտվելով, Գ. Սարգսյանը գրում է. «Պատմությու
նը շարադրել իս նա ունեցել է երկու ելակետ, առաջին` աղբյուրներից քաղած տեղե
կությունների հանրագումարը, երկրորդ` պատմական-տրամաբանական, տեսական
պատկերացում այն մասին, թե ինչ է պատմությունը» (ընդգծումը` Ռ. Ք.): …Պատմու
թյունն անցյալ ի իրադարձությունների և երևույթների ճշմարտացի ու հավաստի վե
րարտադրությունն է»730: Մտքի այս բանաձևով ևս պատմությունը սահմանվում է ըստ
առարկայի, և սահմանման մեջ առարկայական տիրույթի այդչափ լայն ընդգրկմամբ`
պատմության բնությունը բացահայտվում է նույնանալով արիստոտել յան սահմա
նմանը: Սակայն, ինչպես և ասվեց, Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում
պատմության որպես այդպիսին գոյությունը ներկայանում է էական ու հիմնորոշ այլ
առանձնահատկությամբ:
Մենագրությունում բազմիցս արդեն նշվեց, որ ըստ նրա պատմատեսության,
պատմությունն առ ի քննություն ու խորհրդածություն, որպես անհրաժեշտ ու նաև
նախընտրել ի, ընտրում և առարկայական տիրույթում ընդգրկմանն արժանի է դի
տում անցյալի ու նաև տվյալ ներկայի ոչ ամենայն իրադարձություն ու մարդկային
գործեր, այլ` միայն նշանակալի: «… Հանդէս է մեր` ոչ զպատմութեանն ողջաբա
նութիւն գրել, այլ ջանալ ցուցանել զառաջինսն մեր և զբուն հին նախնիս»731: Մեկ այլ
տեղում` Նոյի երեք որդիների հետնորդ սերունդների անձանց, բնակության, գործերի
ու ժամանակի վերաբերյալ այլ պատմիչների տարապատմություններում փոխզանա
զանվող ու նաև փոքրաչափ միայն նման ու ընդհանրական «ասվածը» քննությամբ
վերապատմել ը դադարեցնելով` նա գրում է. «Եւ այսոքիկ բաւական լիցին ասել այս
չափ: Զի եթէ զամենայն եղեալսն յաշտարակագործութենէն մինչև առ մեզ ի հասողու
թիւն քեզ ի մերումս ածել ջանասցուք պատմութեան, ե՞րբ ապա յըղձալին քո հասա

Սարգսյան Գ. Խ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմությունը» (Երևան, 1991) – Պատմագիտա
կան Հետազոտություններ, Եր., 2006, էջ 18:
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նիցեմք զրուցաց պատմութիւնն. մանաւանդ զի և առաջիկայս մեր երկար է գործ, և
ժամանակ մահկանացուաց սուղ և անյայտ: Այլ սկսեալ ցուցից քեզ զմերն, թէ ուստի՛
և ո՛րպէս»732: Իսկ մեկ այլ էջում գրում է. «Բազում ինչ զկնի այսորիկ պատմի ի մատե
նին, այլ մեք` որ ինչ պիտոյն մերոյ հաւաքմանս է, շարեսցուք»733: Ըստ Մովսես Խո
րենացու, ընդհանրապես` պատմության և հատկապես` հայոց պատմության
առարկան, ինչպես արդեն մանրամասն բացորոշվել է մենագրության ողջ շարա
դրանքում, մարդկային, որում նաև հայոց ազգի, ինքնության, կյանքի ու մշա
կույթի նշանակալի եղելումն է:
Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում հասկանալով ու մեկնո
ղաբար բացորոշմամբ ամրագրելով պատմության առարկայի վերոբերյալ բանաձևը,
որում առարկան որպես այդպիսին է ներկայանում մարդկային ինքնության, կենսա
կերպի ու մշակույթի բարեկարգությանը նպաստավորող ու սատարող նշանակալ իու
թյուն ունեցող ամենայն մարդկային իրողությունների համընդգրկունությամբ, ասել է
թե` նշանակալ ի համայնն իրենում բովանդակող պոտենցիայով, նրա պատմատեսու
թյան տեսադաշտի ծիրում պատմության` ըստ առարկայի զարմանալ իորեն հետաքր
քիր մի սահմանում է ներկայանում հետևյալ բանաձևը:
Պատմության սահմանում` ըստ ուսումնասիրության առարկայի.
Պատմությունը գիտություն է` մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույ
թի նշանակալի եղելումը` պատճառով հանդերձ, հետազոտող:
Ըստ այդմ` «հայոց պատմության» սահմանման բանաձևը, ըստ Մովսես Խորենացու
պատմագիտական հայեցակարգի, կլինի համապատասխան կերպով կոնկրետացմամբ:
«Հայոց պատմության» սահմանում` ըստ առարկայի.
Հայոց պատմությունը գիտություն է` մարդկային և հենց հայ ինքնության,
կյանքի ու մշակույթի նախկին ու նաև ներկա նշանակալի եղելումը` պատճա
ռով հանդերձ, ուսումնասիրող:
6. Վերոբերյալ բոլոր սահմանումներում նշվում են պատմությունը որպես այդ
պիսին գոյացնող, էացնող-բաղկացնող` դեռ միայն առարկայի և ոչ` 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 ասվում է որպես «նշանակա
լի», կարիք ունի նաև լուսաբանման և հստակամտորեն բացորոշման: Երբ ընտրու
թյուն է կատարվում, թե աստվածային ու մարդկային իրողություններից, թե` «ի՞նչերը»
և «ինչպիսի՞ ինչերը» ընդգրկել պատմության ուսումնասիրության առարկայական
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ոլորտում և ասվում է թե` մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի ոչ ամենայն
ու բովանդակ, այլ` միայն նշանակալի եղելումը, արդյոք, աստ ևս չկա՞ ուսումնա
սիրության հարցադրություն ու ընտրություն` «ինչպիսի՞» նշանակալ իության: Կարե
լի է ասել, որ մարդկային ինքնությունը, առանձնակեցությունն ու համակեցությունը
և բովանդակ կենսակերպը` իրենց մշակութային կերպավորմամբ հանդերձ, կազ
մում են պատմության ուսումնասիրության համընդգրկուն, դինամիկորեն ներծավալ
վող առարկան: Մշակութային որևոր բնույթի ու չափի կերպավորում կարող է ունե
նալ մարդկային ինքնությունն ու բազմաբովանդակ կյանքը, և, սակայն, ինքնության
ու կյանքի ոչ ամենայնն է` սկզբունքորեն մշակութային կերպավորմամբ հանդերձ,
ընտրվում ու ընդգրկվում պատմության առարկայում, այլ` միայն նշանակալ ի: Նշանա
կալ իության այս հիմնախնդիրը նկատի ունենալով և պատմության սահմանման մեջ
ընդգրկելով` բանաձևը կներկայանա հետևյալ կերպ:
Սահմանում` ըստ առարկայի (տեսական).
Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը գիտություն է` հայոց ինքնության ու
կյանքի` մշակույթով կերպացյալ նախկին ու նաև ներկայում հոգևոր առումով
նշանակալի եղելումը և հենց այդ նշանակալիության որպիսությունն ուսում
նասիրող:
Արդարև, մարդկային իրողությունները կարող են լինել բազմայլ նշանակալ իու
թյամբ` բարոյական, մշակութային ու կրթական, սոցիալական ու քաղաքական…,
միով բանիվ` հոգևոր-քաղաքակրթական: Ինչպիսի՞ նշանակալ իություն ունեցող
մարդկային իրողություններն են ընդգրկվում Մովսես Խորենացու պատմագիտական
հետազոտության առարկայական տիրույթում: Նրա պատմահայեցողության տեսա
դաշտ են մատչում ու հետազոտության առարկա դառնում իրեն առձեռն և-կամ հիշե
լի աղբյուրներից բոլոր այն իրողությունները, որ և հնարավորություն կընձեռեն
հասկանալ ազգի ինքնության ու կյանքի նախկին ու նաև այժմյան որպիսու
թյունը` ոչ միայն իրագործվածությունը, այլև պոտենցիան: Եվ այդ կնշանա
կի, որ նրա երկում ընդգրկվում են մշակութորեն, քաղաքականորեն, սոցիալականո
րեն, … նշանակալ ի առավելություն կամ նվազություն ցուցանող` հայոց ինքնության
ու կյանքի կարգավորությունը, իրադարձություններն ու գործերը: Մարդկային ինք
նությունն ու բովանդակ կենսակերպը, առանձնակեցությունն ու համակեցությունը,
այլ կերպ ասած` մարդկային ինքնության գոյության ու այլ ինքնությունների հետ գո
յակցության կերպը հատկորոշող քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, ռազ
մական, իրավական նշանակալ իություն իրենցում հայտող ամենայն ապրման ար
տահայտությունները, միտքը, խոսքը, գործերն ու կառույցները, ըստ էության, մարդ
կային գործունեության արդյունք են` մտքի, հոգու և ձեռքի կերտվածք կամ գործեր,
միով բանիվ` հենց մշակույթ` վերջինիս ամենալայն ըմբռնմամբ: Այսկերպ մեկնորոշ
մամբ` պատմության` ըստ առարկայի սահմանման բանաձևը, որում ներկա է նաև այդ
առարկայում «ինչպիսի՞ նշանակալ իություն ունեցող մարդկային իրողությունների»
ընդգրկման որոշակիացում, կընդունի հետևյալ տեսքը:
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Սահմանում ըստ առարկայի (տեսական).
Պատմությունը գիտություն է` մարդկային ինքնության ու բովանդակ կյան
քի մշակութորեն նշանակալի եղելումի իրադարձությունների ու գործերի`
պատճառով հանդերձ, որպիսությունն ուսումնասիրող:
Այս սահմանման հետ հիմնականում նույնակարգ, պատմությունը կարել ի է սահ
մանել նաև այլ կերպ բանաձևմամբ:
Սահմանում` ըստ առարկայի (տեսական).
Պատմությունը գիտություն է` մարդկային ինքնության ու բովանդակ կյան
քի մշակութորեն նշանակալի եղելումի` իրադարձությունների ու գործերի,
որպես այդպիսին` գոյության` «ի՞նչ», «ինչպիսի՞ ինչ» (որակական որպիսությու
նը հայտող ներքին զորությունը` այդ որպիսությունն էացնող-բաղկացնող առանձնա
հատկություններով հանդերձ) և «ինչպե՞ս» (կերպը, պատճառն ու նպատակը) գոյու
թյան բացահայտմանը վերաբերող:
Նկատի ունենալով, որ Մովսես Խորենացին իր պատմության հյուսման մեջ նե
րընդգրկելով Հայոց Մեծաց` ազգի կենսակերպի բարեկարգմանն ուղղորդված նշա
նակալ ի գործեր, ըստ էության, պատմում է մարդկային և կոնկրետորեն` հայոց ինք
նության ու կյանքի կարգավորության ու հենց բարեկարգության առավելու
թյուն և-կամ նվազություն, պատմության առարկայի մեջ հարկ է նկատի ունենալ
պատմությունը որպես այդպիսին գոյացնող նաև այս առանձնահատկությունը, և
էականորեն նշանակալ ի այս հավելումով ճշգրտմամբ` սահմանման բանաձևը կարող
է ընդունել հետևյալ տեսքը:
Սահմանում` ըստ առարկայի (տեսական).
Պատմությունը գիտություն է` կյանքի նախկին և երբեմն նաև ներկայում
դեռ շարունակական եղելումի մշակութորեն նշանակալի բարեկարգության
առավելության կամ նվազության, իրադարձությունների ու գործերի «ի՞նչ»,
«ինչպիսի՞ ինչ» ու «ինչպե՞ս» գոյությունը` պատճառով հանդերձ, քննող և բա
ցահայտող:
Ըստ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի, պատմության` ըստ
առարկայի մեկ այլ սահմանում է (տեսական) նաև հետևյալ ը բանաձևը.
Պատմությունը գիտություն է` մարդկային ու հենց հայ ազգի ինքնության և
բազմաբովանդակ կենսակերպի հաստատում ու մշակութային կերպավորում
ստացած անցյալի ու ներկայի որպիսության` պատճառներով հանդերձ կայա
ցումը բացահայտող:
Այն բոլորը, ինչը որպես մարդկային բազմաբովանդակ կյանքի ատրիբուտներ` նշում
ենք, ասելով` քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, իրավական, … և մեկնորոշելով`
ի մի բերում ու կոչում` մշակութային, միով բանիվ` կարելի է նաև կոչել քաղաքակրթա
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կան: Այժմ արդեն այսկերպ միաբերող բնորոշման դեպքում կարող ենք ասել, որ Մովսես
Խորենացու պատմական երկում ընդգրկվում են քաղաքակրթորեն նշանակալի առա
վելություն կամ նվազություն ցուցանող` հայոց ինքնության ու կյանքի կարգավորությու
նը, իրադարձություններն ու գործերը: Պատմության վերոբերյալ սահմանումներում «մշա
կութորեն նշանակալ ի»-ն կարել ի է, այսպիսով, վերաձևակերպել` «քաղաքակրթորեն
նշանակալ ի»: Նկատենք նաև, որ Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի առնչու
թյամբ այդ հասկացության գործածությունը բուն տեքստի ասել իքին համապատասխան`
ճշմարտորեն արդարաբան և օրինավոր է, քանզ ի իր երկի ողջ շարադրանքում Պատմա
հայրը բազմիցս` նախնյաց ու նաև ներկայի բովանդակ կենցաղավարության բարեկար
գության և-կամ անբարեկարգության գործերի վերաբերյալ իր դրվագապատումներում ու
հենց «Ողբ»-ում ընթերցող մտքին «յանդիման է կացուցանում» հայոց բովանդակ կյանքը
բնորոշող քաղաքակրթական որպիսության առանձնահատկություններ:
Այնուամենայնիվ, մարդկային բազմաբովանդակ կյանքի ատրիբուտները միա
ժողովելով «մշակութային»-ի կամ «քաղաքակրթական»-ի անվան ներքո, չի լուծվում
խնդիրն առավել խորությամբ քննության հետևողականորեն ուղղորդող այն հարցը,
թե` «մշակութորեն, կամ քաղաքակրթորեն նշանակալ ի» կյանքի բազմաբովանդակ
եղելումի ատրիբուտներում ո՞ր բաղադրիչն է Պատմահայրը դիտում հիմնորոշ` գե
րակայող ու հատկորոշող, և հենց այդտեսա՛կ կարգավորության առավելությունն ու
նվազությունը, իրադարձություններն ու դեպքերն ընդգրկում պատմության ուսում
նասիրության առարկայում: Մենագրության մեջ իրագործված նրա «Պատմութիւն
Հայոց» երկի ուսումնասիրությամբ բացահայտվեց, որ մարդկային բազմաբովանդակ
կյանքի քաղաքականորեն, ռազմականորեն, մշակութորեն, տնտեսականորեն, իրա
վականորեն, … նշանակալ ի եղելումն ընդգրկելով պատմության ուսումնասիրության
առարկայում, այդ ամենում հիմնարար ու որոշիչ է դիտում` հասկանալ, մեկնողաբար
բացորոշմամբ` «ի պատմութիւնս հիւսել»734 հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույ
թի կարգավորության, իրադարձությունների ու գործերի` բարոյականորեն ու
հենց առաքինորեն առավելության կամ նվազության իսկությունը իրենցում և-կամ
իրենցով ցուցանող իմաստները, որոնցում և` իմաստության խորհուրդները:
7. Իսկ ո՞րն է պատմության կատարումը: Կատարումն այն է, ինչն իր ուսումնա
սիրության առարկայի նկատմամբ որպես իր սկզբունքային անել իք` դիտավորություն
ունի, ըստ այդմ` կերպարանվում ու իրագործում է պատմությունը` որպես գիտություն:
Ըստ այդմ ու նախնականորեն` պատմության` ըստ առարկայի ու կատարումի սահմա
նման բանաձևը կընդունի հետևյալ տեսքը:
Սահմանում ըստ առարկայի և ըստ կատարումի (ոչ լրիվ).
Պատմությունը գիտություն է` կյանքի նախկին և-կամ ներկա նշանակա
լի եղելումը` պատճառով հանդերձ, հետազոտող և որպիսությունը բացահայ
տող:
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Գլուխ 4. Պատմության իսկությունն ու նախընտրելի գոյությունը

Առաջին հայացքից թվում է, թե այս բանաձևը պատմության հնարավոր մի սահ
մանում է` ըստ առարկայի և ըստ կատարումի, քանզ ի որպես առարկա հետազոտում
է «կյանքի նախկին ու նաև ներկա նշանակալ ի եղելումը», իսկ որպես կատարում`
«բացորոշում նշանակալ իության տեսադաշտը, որում և` ուսումնասիրվող առարկայի`
պատճառով հանդերձ որպիսությունը»: Սակայն ինչ ասել է` բացահայտել առարկայի
որպիսությունը: Առարկայի որպիսությունը բացահայտել, կնշանակի` բացահայտել
նրա իսկությունը: Գիտության սկզբունքորեն և կոնկրետաբար նաև պատմության` որ
պես գիտության կատարումը հարկ է որ լինի իր ուսումնասիրության ենթակա տիրույ
թի, այլ կերպ ասած` իր առարկայի, իսկության բացահայտում: Հարկ է ամրագրել, որ
իսկության բացահայտումը ամենայն գիտության համընդհանուր, համագիտական
և, մասնավորապես, պատմության` որպես գիտության, կատարումն է: Իսկություն
բացահայտող կատարումն է գիտական գիտելիքը և հենց գիտությունը կա
յացնում որպես այդպիսին: Պատմության կատարումի այդկերպ ըմբռնմամբ` սահ
մանվում է պատմության մեկ-միասնական գործառնության դեռ միայն տեսական
բաղադրիչը: Պատմության կատարումի դեռ միայն այսչափ բացորոշմամբ, ըստ Մով
սես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում ընձեռնվող հնարավորության,
կարել ի է ձևակերպել պատմության` ըստ առարկայի ու կատարումի նախնական ու
ոչ-լրիվ սահմանումներ (տեսական):
Սահմանում` ըստ առարկայի և ըստ կատարումի (ոչ լրիվ).
Պատմությունը գիտություն է` մարդկային, որում և` հայոց, ինքնության,
կյանքի և մշակույթի եղելության իսկությունը` կարճառոտ բանավոր և-կամ
նախընտրելիորեն` գրավոր հյուսմամբ հայտնող:
Կարել ի է նաև ձևակերպել պատմության` ըստ իր առարկայի ու կատարումի սահ
մանման հետևյալ բանաձևը.
Պատմությունը գիտություն է` կյանքի նախկին և-կամ ներկա նշանակալի
եղելումի` պատճառով հանդերձ, ու նաև հենց այդ նշանակալիության իսկու
թյունը բացահայտող:
Այս և հետագա բոլոր սահմանումների վերջում ասելով` «բացահայտող», հարկ է
նկատի ունենալ` «հասկացող (կամ` հասկացման ձգտող) ու մեկնողաբար բացորո
շող»: Քանզ ի ինչպես և արդեն ասվել է` հասկացման ու մեկնաբանության խնդրա
կարգը սկզբունքորեն ներհյուսված է պատմության որպես այդպիսին գոյությունում:
Մանրամասնելով` ասենք, որ աստվածային ու մարդկային իրողությունների պատ
մության որպես այդպիսին գոյությունում հասկացման ու մեկնողաբար բացորոշման`
հերմենևտիկական խնդրակարգը սկզբունքորեն ներկա է և՛ պատմիչ հեղ ինակի, և՛
ընթերցող ի գործունեությունում: Պատմությունը սկզբունքորեն կա այնժամ, երբ ար
դեն իրագործվել և որևիցե ունկնդրին կամ ընթերցող ին արդեն ներկա է որևիցե եղե
լության «պատմվածություն»: Եվ ըստ Մովսես Խորենացու, հայոց պատմությունը գի
տություն է` հայոց կյանքի նշանակալ ի եղելումի իսկությունը հասկացման ձգտող ի
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հոգու և հոգևոր սիրուն ու մտքի «ուշին» «յանդիման կացուցանող» մեկնողական բա
ցահայտությամբ:
«Պատմության» վերոբերյալ ընդհանրական սահմանումը կարել ի է կոնկրետաց
նել նաև «հայոց պատմության» նկատմամբ:
Հայոց պատմությունը գիտություն է` հայոց ինքնության կյանքի` մշակույ
թով կերպացյալ և հոգևոր առումով նշանակալի նախկին ու նաև ներկա եղե
լումի իրադարձությունների, գործերի ու կարգավորության` պատճառով հան
դերձ, ու նաև հենց այդ նշանակալիության իսկությունը հասկացող ու մեկնո
ղաբար բացորոշող:
Պատմության` ըստ առարկայի վերոբերյալ բոլոր սահմանումները կարել ի է այժմ
արդեն նաև ձևակերպել` բացորոշ արտահայտելով «պատմություն» գիտության և
սկզբունքորեն ամենայն գիտության գոյության համար հիմնարար, էացնող ու այդ
կերպ` էական կատարումի առանձնահատկությունը` իսկության բացահայտումը:
Նշենք նաև, որ այդ սահմանումների հետ մեկտեղ կարելի է ձևակերպել Մովսես Խո
րենացու պատմագիտական հայեցակարգից ուսանել ի ու արտածել ի բազմաթիվ այլ
սահմանումներ ևս:
Ինչպես և ասվեց, ըստ Մովսես Խորենացու, հայոց պատմությունը և սկզբունքորեն
պատմությունը ամենևին էլ իրադարձությունների, դեպքերի ու գործերի` իրենց սեփա
կան ժամանակատեղային լինելության վերաստեղծություն ու կրկնություն չէ: Պատ
մությունը մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի եղելումի իսկությունը
հայտող նշանակությունները և-կամ իմաստները որպես այդպիսին գոյացնող
ու կայացնող, իմանալի ու նաև նույնորոշելի դառնալը հնարավորող զորու
թյան, լինելության պատճառների ու կարգի բացահայտություն է, ըստ մարդ
կային կարողության: Ահավասիկ, նկատի ունենալով, որ Մովսես Խորենացու պատ
մագիտական հայեցակարգում պատմությունը, որպես հետազոտություն և իմաստային
շարադրանք, բացահայտում է իմաստության, ամենայն առաքինության ու բարեկար
գության կրթունակությամբ և հենց այդկերպ` մշակութորեն ու հենց քաղաքակրթորեն
նշանակալ ի անհայտ եղելությունների` որպես այդպիսին լինելության «զօրութիւնն»
ու «կարգը», անշուշտ, «պատճառաւ հանդերձ»735, այսինքն` պատմականորեն որպես
«ինչ» ու «ինչպես» կերպացյալ կայացումը` նույն այդ «ինչ»-ի ու «ինչպես»-ի պատ
ճառներով հանդերձ, պատմության սահմանման բանաձևը կընդունի հետևյալ տեսքը:
Սահմանում` ըստ առարկայի և ըստ կատարումի (տեսական).
Պատմությունը գիտություն է` մարդկային, որում և` հայոց, կյանքի մշակու
թորեն ու քաղաքակրթորեն նշանակալի եղելումը` պատճառով հանդերձ, կա
յացնող զորությունն ու կարգը և այսկերպ` իսկությունը բացահայտող, ըստ
մարդկային կարողության:
«…Զպատճառս և զզօրութիւն իրացն միայն յայտնելով, և զերկարութիւն գործոյն համառօտ բանիւ
յանդիման կացուցանելով» (Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 45):
735
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Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում պատմության որոշ էա
կան առանձնահատկությունների բացորոշ ամրագրմամբ` սահմանման բանաձևը կա
րող է ընդունել նաև հետևյալ տեսքը.
Ըստ Մովսես Խորենացու, հայոց պատմությունը և-կամ սկզբունքորեն
պատմությունը գիտություն է` մարդկային ինքնության, հայոց ազգի և-կամ
մարդկանց համայն ազգերի բազմաբովանդակ կյանքի իրադարձություննե
րի, մարդկային գործերի ու ողջ մշակույթի նշանակալի եղելումի որակական
որպիսությունը հաստող ու հայտող զորությունը և որպես այդպիսին լինելու
թյան պատճառն ու կարգավորությունը և այսկերպ` իսկությունը բացահայ
տող, ըստ մարդկային կարողության:
8. Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում կարել ի է նկատել նրա
պատմատեսությունը բովանդակ էությամբ բնորոշող և պատմության կոչման ու իս
կության լրիվությանը հետևողականորեն հետամուտ ու առավել խորազննին պատաս
խան` պատմության ուսումնասիրության առարկան որոշարկող այն հարցի, թե` «ինչ
պիսի՞ նշանակալ իություն ունեցող իրողություններն են ընդգրկվում Մովսես Խորենա
ցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի պատմահետազոտական ոլորտում» և թե` «պատմու
թյան ինչպիսի՞ կատարում է հասկանում ու իրագործում Պատմահայրն իր երկում»:
Այս հարցն ուղղակիորեն կապվում է Դավ իթ Անհաղթի վերոբերյալ չորս հարցերից
նաև հենց չորրորդի` «ինչի՞ համար է պատմությունը» հարցի հետ: Ի պատասխան
այս հարցի, կարել ի է ասել, որ ըստ Խորենացու, պատմությունը մարդկային ինքնու
թյան, կյանքի ու մշակույթի ներկայի ու ապագայի լինել իության համար ունի տեսա
կան և գործնական նշանակալ իություն և հենց կատարում:
Նախ` ո՞րն է պատմության տեսական նշանակալ իությունն ու կատարումը: Արդեն
ասվեց, որ պատմության տեսական և իր բնույթով անհրաժեշտորեն համագիտական
կատարումը իսկության բացահայտումն է: Իսկ ինչպե՞ս է ամենայն գիտության հա
մար համընդհանուր այս բանաձևը կոնկրետանում և իր յուրահատուկ արտահայտու
թյունը ստանում հենց պատմության պարագայում:
Մովսես Խորենացու հայեցակարգում պատմությունը հետազոտելով մարդկային,
որում և կոնկրետորեն` հայոց ինքնության ու կենսակերպի մշակութորեն ու
հենց քաղաքակրթորեն առ բարեկարգություն առավելության և-կամ նվազու
թյան եղելումը, ունի դիտավորություն և ըստ այդմ` նպատակային ուղղորդվածու
թյուն ու կատարում, որպես տեսական, հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշել
ճշմարտությունը և բարին կյանքի նախկին ու նաև ներկա եղելություններում:
Պատմության այս բնույթի տեսական ուղղորդվածությունն ու կատարումը որոշարկում
է նրա տեսական նշանակալ իությունը:
Ինչպես տեսնում ենք, այս բանաձևում որպես տեսական է ներկայանում ոչ միայն
ճշմարտության, այլև բարու հասկացումը: Առհասարակ, կատարումի տեսական բա
ղադրիչ է դիտվում ճշմարտության հասկացումը, իսկ որպես գործնական` բարին գոր
ծելը: Սակայն, ինչպես և նշում է Դավ իթ Անհաղթը, տեսականում ներկա է նաև գործ
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նականը, և գործնականում ներկա է նաև տեսականը, և տեսականն առաջնային է,
քան գործնականը` «նախ և առաջին տեսականն, վասն զի պատուականագոյն է, քան
գործականն736, «տեսականն առաջին է, վասն զի ի ձեռն տեսականին և բանի գայ ի
գործականն, զի մի անբան և անպատճառ եղիցի գործականն»737: Գործնականը «յետ
տեսականին է»738 և «պէտս ունի գործականն տեսականին, որով բաղկանայ և յարդա
րի, զի մի անբան և անպատճառ եղիցի: Այլ պարտ է նախ տեսականաւն քննել զըստ
բնութեան բարին և այնպէս նովաւ բաղկացուցանել զգործականն»739: Քանզ ի բարին
(գործնականը), նախ տեսականորեն հասկացվում է և ապա միայն` իրականացվում
կյանքում: Նկատել ի է, որ պատմության ու նաև ամենայն սոցիալական գիտություն
ների պարագայում որպես տեսական կատարում` իսկության բացահայտում է ներկա
յանում բնույթով տեսական` ճշմարտության բացահայտումից առավել ընդարձակ
խնդրակարգ, որն իրենում ընդգրկում է նաև բնույթով գործնական` բարու հասկա
ցումն ու մեկնողաբար բացորոշումը: Ըստ այդմ` պատմության սահմանումը կարող է
ընդունել հետևյալ տեսքը:
Սահմանում` ըստ առարկայի և ըստ կատարումի միասնության (տեսական).
Պատմությունը և հենց հայոց պատմությունը գիտություն է` մարդկային,
որում և` հայոց, ինքնության ու կյանքի նշանակալի եղելումի իրադար
ձու
թյունների ու գործերի` պատճառով հանդերձ, իսկությունը հայտո
րոշող
իմաստը և նրանում պահյալ բարենշանակ` բարեկարգության հնա
րա
վորու
թյուն, անհրաժեշտություն ու նախընտրելիություն ցուցանող իմաս
տության
խորհուրդը բացահայտող:
9. Ըստ Մովսես Խորենացու հայեցակարգի, պատմության հյուսման բովանդակ
խնդրա
կար
գում արդյո՞ք հնա
րա
վոր ու ան
հրա
ժեշտ է միայն գործ ունե
նալ մարդ
կային բանական հոգու և մտքի գիտական զորությամբ պայմանավորված տեսա
կան ուղղորդվածության հետ, կամ ավել ի մանրամասն ասված` գիտական բնույթի
զորությունն ունեցող և ուրեմն` մարդկային այդտեսակ կարողության հունով կերպա
ցյալ սիրո ու ձգտման, որ և կնշանակի` գիտենալու սիրո կամ ձգտման վրա հիմնա
ցյալ ու աղբյուրացյալ տեսական կողմնորոշման հետ:
Ժամանակակից գիտությունում առավելաբար գերակայում է այն տեսակետը, ըստ
որի` ամենայն գիտություն և հատկապես` բնական ու ձևական գիտությունները գո
յության են կոչվել և որպես այդպիսին կայացել` հիմնորոշ սկզբունք ունենալով իրենց
մասնավոր գիտական ու զուտ տեսական հետաքրքրության առանձնահատ
կությունը: Ամենայն գիտություններ իրենց գոյության համար հիմնորոշ` մասնավոր
գիտական ու զուտ տեսական հետաքրքրության բացվածքով համայն գոյավորից
Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր.,
1980, էջ 85, 86:
736

737

Նույն տեղում, էջ 96:

738

Նույն տեղում, էջ 99:

739

Նույն տեղում, էջ 96:

538

Գլուխ 4. Պատմության իսկությունն ու նախընտրելի գոյությունը

ընտրում ու առանձնացնում են իրենց ուսումնասիրության առարկան և որոշարկում
դրա հետ իրենց անելիքը` կատարումը: Ըստ իս, այս տեսակետը թերի է և կարիք ունի
ճշգրտման ու հենց լրացման: Պետք է ասել, որ էական տարբերություն է նկատվում
նաև անտիկ և միջնադարյան շրջանների գիտության պատկերացումների պարա
գայում: Ըստ Խորենացու, պատմության կոչումն ու ըստ կոչման` բուն գոյությունը չի
առնչվում միայն մարդկային հոգու լոկ գիտական ու զուտ տեսական հետաքրք
րությանը և սպառիչ հենադրություն գտնում իր գոյության համար: Պատմությունը
կյանքի է կոչվում ոչ միայն տեսական և զուտ իմացական հետաքրքրությամբ:
Պատմությունը կյանքում ներկայության է կոչվում իրենում բովանդակյալ ասել ի
քի` մարդկային ինքնության ու կյանքի ներկա ու ապագա լինել իության համար, ինչ
պես և արդեն ասվեց, նաև հենց գործնական նշանակալ իությամբ ու կատարումով:
Պատմության բովանդակ կատարումի մեջ համագիտական ու առաջնային տեսական
բաղադրիչի` իսկության բացահայտման հետ մեկտեղ հարկ է նշել նաև մեկ այլ` նույն
պես համագիտական, թեև ոչ ամենայն գիտության համար` նույնաչափ, գործնական
բաղադրիչ: Ո՞րն է այն: Պետք է ասել, որ ամենայն գիտության առնչությամբ և հատկա
պես հումանիտար ու սոցիալական գիտությունների համար` մարդկային անձի ներկա
յությանը մատչել ի կենսաշխարհի նկատմամբ նրանց անմիջական նշանակալիու
թյան տեսադաշտում ու կիրառելիության շրջանակներում, անհրաժեշտ ու նաև
նախընտրել ի պիտոյականությամբ, կատարումի բովանդակ խնդրակարգում «իսկու
թյան հասկացման ու մեկնողաբար բացորոշման» տեսական բաղադրիչի հետ մեկտեղ
հարկ է նաև նշել գործնականը` «հոգացությունը», ընդսմին` տարբեր գիտություննե
րի պարագայում իր յուրահատուկ կերպով ու չափով արտահայտվածությամբ:
Ի՞նչ ասել է` հոգացություն, և ինչի՞ն է ուղղված այն, ո՞րն է կատարումային այս հիմ
նախնդրի բովանդակությունը բացորոշող բանաձևը: Ասելով` «հոգացություն», հարկ
է հասկանալ` մարդկային ներկայության կենսաշխարհի նկատմամբ հոգացու
թյուն: Այս հիմնախնդրի առնչությամբ, արդարև, կարևոր է այն դիտարկումը, որ «հո
գացությունը» էականորեն նշանակալ ի է ոչ միայն հումանիտար և սոցիալական գի
տությունների, այլև որոշակի չափով նաև բնագիտության պարագայում: Ինչպե՞ս: Աս
վածը առաջին հայացքից կարող է թվալ զարմանալ ի: Սակայն, իրավ ու արդար է մտա
ծել, որ մարդկային անմիջական ու ոչ միայն տեսական այլև գործնական ներ
կայության, որում նաև ներգործության հնարավորության շրջանակներում, որ
և այժմ սահմանագծել ի են Երկիր մոլորակով չափավորյալ տիրույթում, անշուշտ, բոլոր
այդ գիտություններն ունեն իրենց նշանակալ իության տեսադաշտ ու կիրառել իության
հնարավորություն, անհրաժեշտություն և նույնիսկ նախընտրել իություն` «մարդկային
ներկայության կենսաշխարհի նկատմամբ հոգացության» խնդրակարգում:
«Հոգացության» հիմնախնդրի տակավ ին այսկերպ բացորոշումը դեռ այնչափ բա
վական չէ պատմության կատարումի բովանդակ խնդրակարգում այն որպես պատ
մությանը սկզբունքորեն ներհատուկ ու սեփական և կոնկրետորեն` Մովսես Խո
րենացու պատմագիտական հայեցակարգում` հստակամտորեն արտահայտված
կերպով նրա ներկայությունը մտով ի «տեսնելու», հասկանալու և մեկնողաբար բա
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ցորոշելու համար: Իսկ ինչպիսի՞ բանաձևով է մեկնորոշվում «հոգացությունը» նշված
շրջանակներում նշանակալ իություն ունեցող ամենայն գիտության և հատկապես հու
մանիտար ու սոցիալական գիտությունների և արդեն նաև պատմության նկատմամբ
իր կիրառությունում: Ընդհանուր գիտական կատարումի այս բաղադրատարրը, որ և`
լրումի է բերում կոնկրետորեն նաև պատմության սեփական կատարումը, աշխար
հում ամենայն` անշունչ, բուսական, կենդանական գոյավորների հետ մարդկային
ինքնության որպես այդպիսին գոյության և մարդկային այլ ինքնությունների
հետ համակեցությամբ հանդերձ` հենց գոյակցության բարեկարգության հնա
րավորություն ու նաև ուղիներ ցուցանող իմաստների, որում և` իմաստության
խորհուրդների, բացահայտումն ու հղումն է հասկացման ձգտող ամենայն ըն
թերցողի` իրենց կյանքի ներկայում ու ապագայում կենագործության:
Իսկ ո՞րն է այս ընդհանուր բանաձևի համեմատ` կոնկրետորեն հենց Մովսես Խո
րենացու պատմագիտական հայեցակարգում պատմության նշանակալ իության ու
կատարումի գործնական բաղադրիչը, որ և շեշտվածությամբ իր ներկայությունն
ունի նրա պատմության դիտավորության և ըստ այդմ` կերպարանումի ու կատարու
մի խնդրակարգում: Ինչպե՞ս հասկանալ «պատմություն» գոյավորի ատրիբուտների
շարքում ոչ միայն «տեսական», այլև «գործնական» նշանակալ իություն ու գործառույթ
հատկորոշել ը:
Ըստ Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի, պատմությունն իր կատա
րումի տեսական ու գործնական բաղադրիչների միասնությամբ միշտ ուղղված է «ըն
թերցասէր» և «ուսումնասէր» անձանց: Պատմությունը տեսական իր բաղադրիչով
ուղղված է նրանց, ովքեր ձգտում, սեր ունեն ընթերցել ու հասկանալ իսկություն
ու իմաստության խորհուրդ, իսկ գործնական իր բաղադրիչով ուղղված է ներկա
յում ու ապագայում հասկացյալ ճշմարտությունն ու բարին իրենց ու նաև մերձա
վորների ինքնությունում և կյանքում կենագործել ձգտող անձանց և այդտեսակ
երկմիասնական դիտավորությամբ իսկ` կյանքի է կոչվել պատմիչ-հեղ ինակի կողմից:
Կարել ի է նկատել, որ մարդկային ինքնության տեսական հետաքրքրությամբ և
գործնական հոգացությամբ ուղղորդված մարդկային բանական հոգու և մտքի բա
ցության մոդուսներին պատմությունը ներկայանում է տարբերաբար: Տեսական հե
տաքրքրությանը պատմությունը ներկայանում է որպես «հետազոտություն», քանզ ի
իրագործվում է նախնյաց կյանքի ու մշակույթի «հետքեր»-ով ընթացող քննություն ու
բացահայտվում իսկություն: «Հետազոտություն» լինել ը պատմությունը որպես գիտու
թյուն գոյացնող` էական առանձնահատկություն է, որով և պատմության որպիսությու
նը բնորոշվել էր դեռ հին հույների կողմից: Նկատի ունենալով այս առանձնահատկու
թյունը, պատմության սահմանումը կընդունի հետևյալ տեսքը:
Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը կամայածին ու սոսկ հնարածո
առասպելների ավանդապատում չէ, այլ` հետազոտություն ու հենց գի
տու
թյուն` իր գրման ժամանակակիցների ու հետագա սերունդների ներկաներում
մարդկային ու ազգային բարեկարգ ինքնության և կենսակերպի համար կյան
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քի ու մշակույթի` հոգևորությամբ նշանակալի եղելումի մեզ անհայտ իսկու
թյունը բացահայտող:
Իսկ արդեն իր բնույթով գործնական` հոգացության խորհուրդով կազմակերպ
ված մարդկային բանական հոգու և մտքի բացության մոդուսին պատմությունը ներ
կայանում է որպես «ուսումնասիրություն», քանզ ի «սեր է` առ ուսումն» և որպես
այդպիսին` մարդկային անձի գործնական ձգտումն է` ուսյալ ու ներկրթյալ դառնա
լով մարդկության կյանքի եղելումի իսկությունը` ճշմարտությունն ու բարին, հայտող
իմաստին, որ և` իմաստության խորհուրդին, կատարելագործել ու բարեկարգել իր և
այլոց ինքնությունն ու կյանքը` կենագործելով ուսանյալ օգտակարն ու պիտանին: Այս
դիտարկումը նկատի ունենալով, պատմության` որպես գիտություն սահմանման մեջ
բաղկացուցիչ զանազանությունների թվում կարող է նշվել այլևս ոչ թե պատմությունը
սոսկ որպես «հետազոտություն», այլ` հենց որպես «ուսումնասիրություն» էացնող և
ուրեմն` էական առանձնահատկությունը:
Սահմանում ըստ առարկայի և ըստ կատարումի.
Պատմությունը գիտություն է` հետազոտություն ու նաև ուսումնասիրու
թյուն` մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի եղելումը որպես
այդպիսին կայացնող իրադարձությունների և մարդկային ընտրության, մտքի,
խոսքի, գործի զորության ու կարգավորության իսկությունը և առաքինուսույց
իմաստության խորհուրդները բացահայտող, ըստ մարդկային կարողության:
Ի մի բերելով ասվածը, կարող է ենք ասել, որ ըստ Մովսես Խորենացու, պատմու
թյան գործնական կատարումը` իր առարկայի ուսումնասիրությամբ` մարդկային
ինքնության ու կենսակերպի բարեկարգության համար բարենշանակ իմաստ
ների և հենց իմաստության խորհուրդների բացահայտումն է` հղված իր ժա
մանակակիցների ու սերունդների` «իմաստութեան ու քաջութեան և ամենայն
առաքինութեան» հասկացման ու կենագործման սիրուն` ձգտմանն ու ջանքին:
Պատմության` ըստ առարկայի և գործնական կատարումի սահմանում.
Ըստ Մովսես Խորենացու, հայոց պատմությունը գիտություն է` հայոց ինք
նու
թյան, կյան
քի ու մշա
կույ
թի եղե
լու
մի` առ հոգևոր սեր ու իմաս
տու
թյուն
ներկրթությանն օգտակարն ու պիտանին հասկացող և գրավոր հյուսմամբ`
մեկնողաբար բացորոշող:
Անշուշտ, Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում պատմությու
նը սոսկ միջոց չէ իրենից արտաքո այլ բան հայտնելու նպատակայնությամբ, բայց
և ամենևին էլ ինքնանպատակ չէ և իրենում ամփոփյալ չունի իր նպատակային գա
գաթնակետն ու վերջնակետային կատարումը: Խորենացու համար պատմությունը
նպատակ ու նաև միջոց է` իրենում ներկա հոգևորը, այն է` պատմվող եղելումի
իսկությունը հայտող իմաստում` իմաստության խորհուրդը, ներկա դարձնելու ժամա
նակակիցների ու սերունդների ինքնությունում ու կյանքում: Իսկ Մովսես Խորենացու
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հայեցողության տեսադաշտում ասելով` «իմաստության խորհուրդ» կամ «իմաստու
թյուն», հարկ է նկատի ունենալ, ըստ ավետարանական խոսքի, տերունական ամե
նայն պատվ իրանների հիմքում ընկած` «աստվածասիրության ու մարդասիրության»
վրա հիմնացյալ իմաստությունը740: Այսպիսով, պատմության` ըստ գործնական կա
տարումի սահմանման բանաձևը կընդունի հետևյալ տեսքը.
Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունը գիտություն է` հայոց կյանքի եղե
լումի իսկությունը ամենայն ժամանակներում` նախնյաց ու նաև իր գրման
ժամանակակիցների ու հետագա սերունդների ներկաներում համընդհանուր`
աստվածասիրության ու մարդասիրության վրա հիմնացյալ իմաստության ու
ամենայն առաքինության հոգևորությամբ` մարդկային ինքնությունն ու կեն
սակերպը բարեկարգության հնարավորող ու կենագործող նշանակալիու
թյամբ բացահայտող:
Ըստ նրա, պատմությունը, որում և բովանդակյալ ասել իքը, և կոնկրետորեն` հենց
իր Հայոց Պատմությունը հղված է մարդկային ինքնության ու կյանքի ներկա ու ապա
գա լինել իությանը, նախնյաց ինքնության ու կյանքի եղելումի իսկություն ու իմաստու
թյան խորհուրդ բացահայտող նշանակալ ի ասել իք հայտնելով ժամանակակիցներին
ու սերունդներին` իրենց ինքնության ու կյանքի հասկացման և կատարելագործվող լի
նել իության համար: Ահավասիկ, ըստ Խորենացու, պատմությունը, որում և բովան
դակյալ ասելիքը, այդկերպ գործնականանում և ներգործուն ու հենց մասնա
կից է դառնում ներկայի ու ապագայի մարդկային իրողությունների կայացմա
նը:
Սահմանում` ըստ առարկայի և տեսական ու գործնական կատարումի (ամբող
ջական).
Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը և կոնկրետորեն` հայոց պատ
մությունը գիտություն է և մարդկային ու կոնկրետորեն` հայոց ինքնության
ու կյանքի իր իսկ կենսաշխարհում մշակույթով կերպացյալ եղելումի` առ ի
ճշմարտություն ու բարին նշանակալի իմաստների ներկայությունն է մարդուն`
ի հիշում և ի իմաստացում իր ներաշխարհի ու արտաքին կյանքի:
Նրա «Պատմութիւն Հայոց» երկում արտահայտվող պատմագիտական հայեցա
կարգի համաձայն, պատմությունը, որում և բովանդակյալ ասել իքը, ընթերցող ժա
մանակակից ու հետագա սերունդների ինքնության ու կյանքի բարեկարգությանը սա
տարող աջակցությանն իր նպատակամիտվածությամբ, կյանքի եղելումի իսկություն
ու իմաստության խորհուրդ հայտնող իր կատարումով` ունի և սկզբունքորեն պե՛տք է
ունենա կենարար ու ոչ կենսասպան նշանակալ իություն, իրագործելով հայոց ինքնու
թյան ու կեցության հոգեկեցույց կենսահաստատություն:
Ըստ այդմ` կարել ի է ձևակերպել պատմության և կոնկրետորեն` հենց հայոց
պատմության` ըստ առարկայի և տեսական ու գործնական կատարումի մեկ-միասնա
կան սահմանման բանաձև:
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Սահմանում` ըստ առարկայի և կատարումի (ամբողջական).
Ըստ Մովսես Խորենացու, հայոց պատմությունը գիտություն է` հայոց ինքնու
թյան ու կյանքի` մշակույթով կերպացյալ եղելումի` պատճառով հանդերձ, իս
կությունը հոգեկեցույց ու կենարար իր նշանակալիությամբ քննողաբար հաս
կացող և մեկնողաբար բացահայտող:
Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգից բխող, հնարավոր ու ճշմարիտ են
պատմության սահմանման այլ տարբերակներ ևս:
Սահմանումներ` ըստ առարկայի և ըստ կատարումի.
Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը գիտություն է` մարդկային ինքնության,
համակեցության ու մշակույթի որպես այդպիսին եղելումի իսկությունը, որում և` այդ
ամենի նկատմամբ հոգեկեցույց կենարարության զորություն ունեցող իմաստության
խորհուրդները հասկացող և մեկնողաբար բացորոշող:
Ըստ Մովսես Խորենացու, հայոց պատմությունը գիտություն է` նախկին ու նաև գր
մանը ժամանակակից կյանքի` մարդկային ու ազգային ինքնության և կենսակերպի բա
րեկարգության առումով նշանակալի եղելումի իսկությունը քննողաբար հասկացող ու
մեկնողաբար բացորոշող:
Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը գիտություն է` մարդկային, որում և`
հայոց, կյանքի հոգևոր` առաքինի ու մշակութային, քաղաքակրթական և բարեկարգու
թյան առումով նշանակալի եղելումի իսկությունը հայտնացույց անող իմաստը և նրա
նում պահյալ իմաստության խորհուրդը բացահայտող:
Պատմությունը գիտություն է` ժամանակային ընթացքի մեջ մարդկային ինքնու
թյան, կյանքի ու մշակույթի` պատճառով հանդերձ, նշանակալի եղելումի իսկությունն
հայտող իմաստը, որում և` իմաստության խորհուրդն ու բարեկարգության հնարավո
րությունը, հասկացող ու մեկնորոշող:
Պատմությունը գիտություն է` հայոց նախնյաց ու նաև ներկա ինքնության, կյանքի
ու մշակույթի որպես այդպիսին կայացման` կենարար ու առաքինորեն նշանակալի եղե
լումի իսկությունը բացահայտող:
Պատմությունը գիտություն է` մարդկային ինքնության ու ազգի բազմաբովանդակ
կենսակերպի հաստատում ու մշակութային կերպավորում ստացած անցյալի ու նաև
ներկայի որպիսության` պատճառով հանդերձ, կայացման իսկությունն ու իմաստու
թյան խորհուրդը հասկացող ու մեկնորոշող և հասկացման ձգտող ընթերցողին ներկա
դարձնող:
Պատմությունը գիտություն է և որպես այդպիսին` մարդկային, որում և` ազգերի
ինքնության ու կյանքի եղելումի բարենշանակությամբ առավելության կամ նվազու
թյան իսկությունը հայտող իմաստի և իմաստության հասկացումը, մեկնողաբար բացո
րոշումն ու գրավոր ներկայությունն է հասկացման ձգտողին` հնարավորություն բացա
հայտելով ու կենագործության կոչելով մարդկության հոգեկեցույց գոյության ներքին
կատարելագործություն և բարեկարգություն:

Ըստ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի, պատմությունը մարդ
կանց ազգերի ինքնության, կյանքի ու մշակույթի եղելումի իսկություն բացահայտե
լով, ինչպես և ասվեց, իրագործում է ինքնահասկացում: Հարկ է նաև ամրագրել, որ
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մարդկության կյանքում բազում «պատմություններ» ունենալով որևէ դիտավորություն,
ոչ միշտ են կայացել ըստ այդմ` կերպարանմամբ ու կատարումով: Մովսես Խորենացու
պատմագիտական հայեցակարգի պարագայում, թեև Պատմահայրը երբեմն հայտնում
է նշանակալ ի որևոր իրադարձությունների ու գործերի իսկությունն իր երկում պատմե
լու կամեցողություն ու մտադրություն, որոնք այլևայլ պատճառներով միշտ չէ, որ հա
ջողվում է իրագործել, այնուամենայնիվ, նրա պատմության մերձավոր ու հեռակա դի
տավորության, կերպարանման ու կատարումի միջև չկա և ոչ մի անջրպետ ու խզում,
այլ` հարազատություն ու համապատասխանություն: Նկատի ունենալով ասվածը,
պատմության սահմանումը` ըստ գործնական կատարումի կընդունի հետևյալ տեսքը:
Սահմանում` ըստ գործնական կատարումի.
Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը գիտություն է` մարդկային, որում
և` հայոց, ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի` իմաստության, ամենայն
առաքինության ու բարեկարգության առումով նշանակալի եղելումն ինքնա
հասկացող դիտավորությամբ, կերպարանումով ու կատարումով:
Վերոբերյալ ու նաև հետագա սահմանում ներում, որպես Խորենացու պատմագիտա
կան հայեցակարգում էական և հենց պատմությունը որպես այդպիսին գոյացնող, բաղկաց
նող առանձնահատկություն, բազմիցս նշվում է` «մարդկային, որում և` հայոց, ինքնության ու
կյանքի…»: Ինչո՞ւ: Պատմահայրն իր երկում նշում է պատմության կարևորությունը տեսական
ու գործնական իմաստության, որով և` ամենայն առաքինության ու բարեկարգության ուսա
նության ու կենագործության` ոչ միայն մեր նախնյաց կյանքից, այլև մեզանում ներածելու այն
ամենը, որ կան այլուստ` մեր «կենսաշխարհում» մուտ և ուրեմն` շփմանը, հաղորդակցությանն
ու իմացությանը մատչել ի` այլ ազգերի ինքնության ու կյանքի եղելումից741: Թեև նա պատմում է
հայոց ազգի պատմություն, այնուամենայնիվ, տրամաբանության հասկացությամբ արտահայտ
վելով` հարկ է ասել, որ նրա հայեցակարգում պատմությունը որպես գիտություն է ներկայանում
համընդգրկուն ու առավելագույն համընդհանուր իր ծավալով, որ և ասելով` «մարդկային, որում
և հայոց, …» նկատի է առնվում սահմանման մեջ: Այս առանձնահատկությունն առավել բացո
րոշ արտահայտելով սահմանման բանաձևը կարող է ընդ ունել նաև հետևյալ տեսքը.
Պատմությունը գիտություն է` մարդկային ու նաև ազգերի ինքնության, բազմաբո
վանդակ կենսակերպի հաստատում ու մշակութային կերպավորում ստացած անցյալի
ու ներկայի որպիսության` պատճառներով հանդերձ կայացումը հասկացող և մեկնո
ղաբար բացորոշման կարճառոտ հյուսմամբ` իմաստության ուսումնասեր ընթերցողին
ներկա դարձնող:
Առավել ընդարձակ ձևակերպմամբ` հնարավոր է սահմանման նաև հետևյալ բանաձևը.
Ըստ Մովսես Խորենացու, հայոց պատմությունը և սկզբունքորեն որևէ ազգի պատ
մություն ունի հնարավորություն ու պիտոյություն և, ըստ շնորհի ու սիրո ջանքի, եր
բեմն նաև ներկայություն` լինել գիտություն` նախնյաց ու նաև ներկայի մարդկային,
որում և` սեփական ազգի և այդ «կենսաշխարհում» շփմանը, հաղորդակցությանն ու
իմացությանը մատչելի նաև օտարազգի, ինքնության ու կենսակերպի` մշակույթով կեր
պացյալ նշանակալի եղելումի իսկությունը հայտող բազմաբովանդակ իմաստում գտա
նելի բարյաց կարգավորության` իմաստության, քաջության ու ամենայն առաքինու
741

Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, էջ 6, տող 11, տե՛ս նաև էջ 6-12:
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թյան առումով «ասուն» ճշմարտությունն ու բարին, ստույգ հասկացող, մեկնորոշող ու
նաև գնահատմամբ արժևորող, որով և` ժամանակակից ու հետագա սերունդների հաս
կացման սիրուն ու ներկային որպես հենց ներկայակից բացահայտող:

10. Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը որպես այդպիսին սկզբունքորեն
գոյություն ունի միմիայն այն պարագայում, եթե արդեն իսկ իրագործվել է «պատմ
վածություն»: Ինչպես և բացահայտվեց մենագրության այս հատորով ներկայացվող
ուսումնասիրությամբ, Պատմահոր հայեցակարգում պատմության նախընտրել ի կեր
պը պատմաբանող պատմագրությունն է: Պատմությունը բանավոր կամ գրավոր
չշարադրված իր հետազոտական փուլում դեռևս չի կայացել որպես այդպիսին: Մշա
կույթի պատմական հետքերի որպես պատմական աղբյուրների քննության հետա
զոտական փուլ ի ստեղծագործական և դեռ միայն հոգեբանական ու մտավոր գոր
ծընթացում, երբ անհայտը դառնում է հայտնի, պատմությունը չի դրսևորվել ու նաև
ներկայացել ամենքին իր բանավոր կամ գրավոր գոյության մոդուսով: Այդ կնշանակի,
որ պատմությունը որպես այդպիսին գոյացնող կամ «բաղկացնող զանազանութիւն»
և «գիտության» հասկացության հետ մեկտեղ` այժմ արդեն իմաստ(ություն) արտա
հայտող խոսքի կամ տեքստի սեռային առանձնահատկություն է նշում հենց «բան»
հասկացությունը, և պատահական չէ, որ սահմանման սահմանումը մեկնաբանել իս`
Դավ իթ Անհաղթը «կարճառոտ բանը» տարբերում է «պատմական բանից»742: Պատ
մության սահմանման մեջ ընդգրկելով պատմությունը որպես այդպիսին էացնող (և
ուրեմն` էական)` բուն «պատմվածության» առանձնահատկությունը, բանաձևը կըն
դունի հետևյալ տեսքը:
Սահմանում` ըստ առարկայի ու կատարումի
Պատմությունը գիտություն է` ծավալուն «բան»` (բանախոսություն և-կամ
բանագրություն), կյանքի որպես այդպիսին եղելումը բաղկացնող նշանակալի
իրադարձությունների, գործերի ու կարգավորության և հենց այդ նշանակա
լիության` պատճառով հանդերձ, իսկությունն ու իմաստության խորհուրդնե
րը բացահայտող:
Պատմությունն իր պատմումն իրագործում է իրենում պատմվող ի բառացի ու
նաև այլաբանող նշանակությամբ: Եվ այս առումով` հարկ է նկատել, որ ոչ միայն
պատմվող բովանդակության, այլև պատմումի կերպի առանձնահատկությունը
ևս` երկուստեք և հենց երկմիասնությամբ` կայացնում են պատմության տեսական
ու գործնական կատարումի որպիսությունը և նույնպես կարող են ընդգրկվել պատ
մության` ըստ տեսական ու գործնական կատարումի սահմանման մեջ, եթե, արդարև,
ներկայանում են կատարումը որպես այդպիսին էացնող ու հենց էական առանձնա
հատկություն:

Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս.
Արևշատյանի, Եր., 1980, էջ 41:
742

Գլուխ 4. Պատմության իսկությունն ու նախընտրելի գոյությունը

545

Նկատենք, որ ընդհանրապես պատմության համար պատմումի կերպը կարող է
դիտվել որպես պատահական հատկանիշ` ակցիդենցիա: Քանզ ի պատմությունը կա
րող է բանավոր կամ գրավոր հյուսվել պատմումի զանազան կերպերով: Անշուշտ, լեզ
վականորեն արտահայտման հնարավորությունների մեջ որպես նվազագույն դիտվող
միջոցը, այն է` լեզվ ի բառացի և ուղղակի նշանակությամբ պատմումը անհրաժեշտ
է պատմության համար, սակայն այն հատուկ է ամենայն խոսքի ու տեքստի համար
և այլ բնույթի տեքստերից չի զանազանում ու այդկերպ` բաղկացնում, էացնում բուն
պատմությունը որպես այդպիսին: Եվ եթե նույնիսկ ասվ ի, թե` լեզվ ի բառացի նշանա
կությամբ պատմումը հենց էացնում է պատմությունը, քանզ ի պատմողական խոսքը,
որում և` մարդկային մտածողությունը, ճանաչողությունն ու հասկացումը, ըստ մարդ
կային մտքի բնության, գոյի գոյության բացահայտումն է իրագործում` մասերի կա
պակցմամբ ընթանալով ամբողջի ընդգրկմանը` այդ մասերը և դրանց կապակցում
ներն իրագործելով լեզվ ի բառացի նշանակությամբ, այնուամենայնիվ, բառացի նշա
նակությամբ պատմումի կերպը ներկայանում է ոչ որպես պատմության տարբերակիչ
առանձնահատկություն, այլ` տեքստամշակույթի համընդհանուր հատկություն, քանզ ի
ներհատուկ ու բնորոշ է հենց մարդկային մտածողության կերպին, որ և այսկերպ` մա
սերի կապակցական ամբողջականության հասանումով` հենց պատմողական է` որ
պես մարդկային խոսքի տեսակ, և այսպիսի ընդհանուր հիմքով է այն նաև ներհա
տուկ պատմությանը` որպես գիտության: Ի մի բերելով ասվածը, կարել ի է ձևակերպել
պատմության ևս մեկ սահմանում:
Սահմանում` ըստ առարկայի և կատարումի.
Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը գիտություն է` ամենայն աշխարհի,
որում և` մարդկային ու նաև հայոց կյանքի, էական եղելումի իրադարձություն
ների, գործերի ու կարգավորության իսկությունը հայտող իմաստները և դրան
ցում` իմաստության խորհուրդները, կապակցված միահյուսությամբ քննողա
բար հասկացող ու մեկնողաբար բացորոշող, ըստ մարդկային կարողության:
Ինչպես և անհրաժեշտ չափով բացորոշվեց «Պատմության դիտավորությունը» ենթավեր
նագրի շարադ րանքում, ըստ Հ.-Գ. Գադամերի, ավանդ ությունը և ուրեմն` նաև հենց պատմու
թյունը կայանում է «հղվածության» գործոնով: Իհարկե, ողջ մշակույթը` բանավոր ու գրավոր,
որում և` ամենայն գեղարվեստն ու գիտությունները, մարդկության կյանքում շարունակակա
նորեն ներկա են «հղվածության» գործոնով և ավանդմամբ ու ժառանգմամբ` կատարելագործ
վում ու զարգանում են` իրենց պոտենցիայի, հնարավորությունների լրումին միտելով: Սակայն,
հղվածության գործոնի նշանակությունը էականորեն տարբեր է պատմության գիտության և այլ
ամենայն գիտությունների ու արվեստների պարագայում: Ամենայն գիտություններն ու արվեստ
ները ժամանակի որևէ պահի արդեն իսկ ստեղծվում են և «հղվածության» գործոնը հաղորդ ում
է կյանքում արդեն իսկ այս կամ այն չափ իրագործված` կայացած ու ներկա նրանց գոյությա
նը շարունակականություն և հետագա սերունդների կյանքում ևս ներկայություն ու կատարե
լագործման հնարավորություն: Իսկ պատմության պարագայում այդ ամենով հանդերձ` իրա
վիճակը էական մի առանձնահատկությամբ լիով ին այլ է: Պատմությունը գոյանում է որպես
այդպիսին և ասում ենք, որ «պատմությունը» կա` միմիայն այն պարագայում, երբ այն արդեն
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հղվածությամբ` «պատմված» է և ներկաներին ու սերունդներին պատմում է նախնյաց և եր
բեմն նույնիսկ ժամանակակիցների կյանքի եղելումը: «Հղվածության» գործոնը պատմությունը
որպես այդպիսին էացնող և ուրեմն` էական առանձնահատկություն է: Նկատի ունենալով, որ
պատմությունը սկզբունքորեն չի կարող գոյություն ունենալ առանց «հղվածության» հիմնարար
գործոնի, և Պատմահոր հայեցակարգում պատմությունը նաև ավանդ ություն է, որը ոչ թե սոսկ
բանավոր, այլ` անհրաժեշտաբար ու նախընտրել իորեն` հենց գրավոր ամրագրությամբ հղված
ու ավանդված է «ընթերցասէր», իմաստության, ամենայն առաքինության ու բարեկարգության
«ուսումնասէր» և օգտակարն ու պիտանին նաև կենագործել ձգտող ժամանակակիցներին ու
սերունդներին և կայացել է որպես պատմություն` կյանքի հոգե-մարմնավոր, իմաստա-նյութե
ղեն գոյության անցյալ ից` ժամանակային ու տարածական հեռվ ից ու անջատությունից, ամե
նայն նշանակալ ին, որպես «պատմված» և զուտ իմաստ` բանական ու աննյութական, նրանց
մերձ ու ներկա դարձնելով, սահմանման բանաձևում կարել ի է ընդգրկել պատմությունը որպես
այդպիսին գոյացնող և հենց էական` «հղվածության» գործոնը ևս:
Պատմությունը գիտություն է` կյանքի նախկին եղելումի իմաստության խորհուրդ
ները բացահայտող և սերունդների հասկացման սիրուն ու կյանքին` ներկայակցության
հնարավորություն արարող:
Սահմանման բանաձևն առավել բացորոշման պարագայում կընդ ունի հետևյալ տեսքը.
Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը ամենայն աշխարհի, որում և` մարդկային
ու նաև հայոց կյանքի, էական եղելումի իրադարձությունների, գործերի ու կարգավո
րության իսկությունը հայտող իմաստների, որոնցում և` իմաստության խորհուրդների
կապակցված միահյուսությունն է, քննողաբար հասկացմամբ ու մեկնողաբար բացորոշ
մամբ` բանավոր և-կամ գրավոր, հղված հասկացման ձգտող ժամանակակիցներին ու
սերունդներին` «առ ի ուսում ու ներկրթութիւն» մարդկային ինքնության և կենսակեր
պի կատարելագործության ու բարեկարգության:
Պատմությունը և հենց նրանում բովանդակյալ պատմել իքը` որպես իր կատարումով արդեն
«պատմված», մինչ հղվածություն ձեռք բերել ը` ուղղված ընթերցող ի ուսմանն ու ներկրթությա
նը և ապա` ուսանյալ ճշմարտության ու բարու, որոնցում և` ամենայն օգտակարի ու պիտանիի`
իր ներկայում ու ապագայում կենագործմանը, կանխավ պետք է հայտնաբերվ ի պատմության
առարկայի մեջ` որպես «պատմել ի», որպես հենց պատմության պոտենցիա ու նշանակալ իու
թյուն, որով և` հենց կհայտորոշվ ի ու կընտրվ ի պատմության ուսումնասիրության ենթակա
առարկան` որպես մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակալ ի եղելում: Այսկերպ`
պատմությունը կարել ի է սահմանել առավել հակիրճ:
Սահմանում` ըստ առարկայի և ըստ կատարումի.
Պատմությունը գիտություն է` մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի
եղելումը որպես այդպիսին կայացնող իրադարձությունների և մարդկային ընտրու
թյան, մտքի, խոսքի, գործի զորության ու կարգավորության իսկությունը և առաքինու
սույց իմաստության խորհուրդները բացահայտող, ըստ մարդկային կարողության:

Սակայն, այն բնույթի պատմության համար, որում ուղղաբանող նշանակության
հետ մեկտեղ պատմումի կերպում անհրաժեշտորեն կարող է լինել նաև այլաբանու
թյուն` կյանքի եղելումի ուղղակիորեն կատարվածից` հոգևորի, տեսանել իից` ան
տեսանել իի, հոգե-մարմնավոր իրողությունից` բուն հոգևորի և այդկերպ` խորքային
իսկություն հայտող իմաստի ու իմաստության խորհրդի բացահայտման համար, ան
շուշտ, այն (այլաբանությունը) կարող է ներկայանալ որպես այդտեսակ պատմության`
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սեփական առանձնահատկության հետ մեկտեղ նաև հենց սկզբունքորեն անհրա
ժեշտ ու էական առանձնահատկություն, բայց միմիայն այդ բնույթի պատմություն
ների ընդհանրականության նկատմամբ, ուստի և սահմանման տեսության սկզբուն
քային հայեցակետից` այն կարող է դիտվել որպես ակցիդենցիա: Արդարև, մարդ
կության կյանքի տևողության ողջ ընթացքում ամենայն պատմության համար չէ, որ
ստորև բերվող սահմանումը նույնականորեն հատկական է: Սակայն ամենայն հնա
րավոր պատմություն չի կարող ասվել և-կամ գրվել, եթե ոչ` միմիայն այդկերպ պատ
մումի եղանակներով, մասնավորապես, կա՛մ ուղղակի բառացի, կա՛մ ուղղակի այլա
բանող, կա՛մ երկմիասնորեն` ուղղաբանող ու այլաբանող նշանակությամբ պատմո
ղական շարադրանքով: Այսպիսով, ստորև ձևակերպվող սահմանման բանաձևը նշում
է պատմումի կերպի հնարավորության համընդգրկուն հնարավորություն և ուրեմն`
ուղղաբանող և-կամ այլաբանող պատմումի կերպը պատմությունը որպես այդ
պիսին գոյացնող անհրաժեշտ ու էական առանձնահատկություն է, իսկ այլևայլ պատ
մությունների պատմումի կերպերը` պատմողական եղանակները, սահմանման մեջ
ամրագրված պատմումի կերպի ընդհանրականության համեմատ, որակել ի են որպես
հենց այդ շրջանակներում` բազմազան ու մասնավոր:
Սահմանում` ըստ տեսական ու գործնական կատարումի.
Ըստ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի, պատմությունը և
կոնկրետ` հայոց պատմությունը գիտություն է` իր պատմումի կերպի ու պատ
մությամբ ասացյալի ուղղակի (բառացի) ու նաև այլաբանող նշանակությամբ`
մարդկային ինքնության և կոնկրետ` հայոց ազգի իմաստուն հոգևորությամբ
կեցողության համար անհրաժեշտ ու նախընտրելի տեսնվող ամենայն բարյաց
ու առաքինությունների պիտոյից հյուսման` «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր»
ժամանակակիցներին ու սերունդներին «ի իմաստացում»:
Պատմությունը որպես այդպիսին` սկզբունքորեն ու ընդհանրապես, կարո՛ղ է և
Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունը` կոնկրետաբար, իրագործո՛ւմ է, ուղղա
բանող և այլաբանող իր միահյուս պատմողությամբ` իմաստության ու ամենայն առա
քինության «ուսումնասէր», հասկացման ու նաև օգտակարն ու պիտանին կենագոր
ծել ձգտող ընթերցող ի մտքի «ուշ»-ին մատչել ի ու ներկա դարձնում քառակի` բառա
ցի, էթիոլոգիական (հոգե- ու բարոյա-խրատական), այլաբանական և լոկ ակնար
կյալ` նաև վերաբանական (անագոգիական), ասել է թե` երկնային փառքի իրողու
թյուններ հայտող, բազմաբովանդակ ու մեկ-միասնական հոգե- և կենսա-կրթական
իմաստ ու իմաստություն: Այսպիսով, ըստ Մովսես Խորենացու պատմագիտական ու
պատմափիլիսոփայական հայեցակարգի, պատմության սահմանման մեջ կարել ի է
նկատի ունենալ նաև իմաստի հնարավոր բազմաբովանդակությունն ու մեկ-միասնա
կանությունը:
Սահմանում` ըստ առարկայի և ըստ կատարումի.
Պատմությունը գիտություն է` աշխարհի, որում և` ընդհանրապես մարդ
կային և կոնկրետորեն` հայոց կյանքի նշանակալի ու հենց որպես այդպիսին
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եղելումի` պատճառով հանդերձ, իսկությունը հայտող բազմաբովանդակ ու
մեկ-միասնական իմաստը և դրանում` նաև իմաստության խորհուրդը հաս
կացմամբ բացահայտող ու մեկնողաբար ներկայացնող:
Ընդ որում, բառացի, այլաբանող և նույնիսկ վերաբանող իմաստները կարող են
իրենցում հասկանալ տալ ու բացահայտել նաև էթիոլոգիական իմաստ` հոգե- ու բա
րոյա-խրատական խորհուրդ, ուղղված մարդկային ինքնության ու բազմաբովանդակ
կենսակերպի` կատարելագործվող հոգևորությամբ ու բարեկարգությամբ կայացմա
նը, որ և կնշանակի` այդ իմաստների ուղղորդվածություն և՛ տեսական ու իմացական
հետաքրքրությանը, և՛ գործնական հոգացությանը: Այս առումով` Խորենացու պատ
մումի կերպը` պատմողությունը, իրագործվում է գիտականության առավել ընդարձակ
ու խորը ըմբռնմամբ` չտարանջատելով, այլ` իրենում միահյուս ներկայացնելով նաև
արժևորող ու գնահատող դատողություններ` և՛ դրվատող գնահատականներ, և՛
ավաղել ի ողբարկություն, այդկերպ` զորացնելով պատմության և՛ տեսական, և՛ գործ
նական կատարումը` առավել չափով ընթերցող ին մատչել ի ու խորհրդածել ի, հասկա
նալ ի ու կենագործել ի դարձնելով իր պատմել իքի տեսական ու գործնական նշանա
կալ իությունը:
Արդարև, Խորենացու պատմությունն ունի էմպիրիկ, այսու և` փաստական իրո
ղությունների վրա հենադրություն: Եվ դրա հետ մեկտեղ նրա պատմությունը, որպես
գիտական, բացահայտում է եղելությունների իսկությունը, ամենայն իմաստ` աստ
վածային իմաստությանն առնչող և այդկերպ` այդ իմաստության լույսով իրողություն
ների որպիսության իսկությունը հայտնաբանող քրիստոնեական պատմահայեցո
ղությամբ ու իմաստասիրությամբ: Նրա պատմումի կերպն իր այդ որպիսությամբ ոչ
միայն միջնադարյան, այլև ամենայն ժամանակի ճշմարտորեն հավատացյալ գիտա
կանությունն իրագործում է, այն ամենևին չտարանջատելով մարդկային բանական
հոգու հավատի ու մտքի շնորհների կարողությանը մատչել ի աստվածային իմաստու
թյունից և ուրեմն` ստույգ գիտականությունը չտարանջատելով արժևորող դատողու
թյուններից: Քանզ ի հումանիտար և սոցիալական գիտության ու նաև հենց պատմու
թյան ստույգ գիտականությունը տեսական իր կատարումով բացահայտելով իսկու
թյուն, գործնական իր կատարումով բացահայտում է նաև մարդկային (հումանի
տար ու սոցիալական) իրողությունների իրագործվածության տարբերություն իրենց
բարենշանակ ու բարեկարգ կայացման պոտենցիայից, այսկերպ իսկ` բացահայտելով
հոգե- ու կենսա-կրթական իմաստության խորհուրդներ և հենց հնարավորություն
ներ` մարդկային ինքնության ու կյանքի` իմաստությամբ ու ամենայն առաքինությամբ,
մշակութորեն ու քաղաքակրթորեն կատարելագործվող հետագա ընթացքի: Հաս
կանալ ի է, որ, ըստ Մովսես Խորենացու պատմահայեցողության, պատմության սահ
մանումն իրենում ամրագրված կարող է ունենալ նաև պատմագիտությունը որպես
այդպիսին էացնող, այսու և` էական, պատմումի այս առանձնահատկությունը` որ
պես պատմության նախընտրել իորեն պիտոյական կայացման ատրիբուտ, այդկերպ`
պատմության բնությունը բացորոշելով հետևյալ բանաձևով.
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Ըստ Մովսես Խորենացու և ըստ սկզբունքորեն նախընտրելիության, պատ
մությունը և, մասնավորաբար, հայոց պատմությունը գիտություն է` մարդ
կային, և կոնկրետորեն` հայոց ինքնության ու կյանքի` մշակույթով կերպա
ցյալ եղելումի իսկությունը հայտող իմաստները, որոնցում և` քրիստոնեական
աստվածային իմաստությանն առնչվածությամբ որոշարկվող ի բարին կատա
րելությունն ու առավելությունը և անկատարությունն ու նվազությունը` շնոր
հազուրկ ունայնությունն ու … չարիմաստ կերպավորությունը, պատճառով
հանդերձ, արժևորմամբ հասկացող և դրվատող գնահատմամբ կամ ավաղելի
ողբարկությամբ` մեկնողաբար բացահայտող:
Կարել ի է նաև որոնվող իմաստների` աստվածային իմաստությանն առնչվածու
թյան առանձնահատկությունը սահմանման բանաձևի մեջ բացորոշ ամրագրել մեկ
այլ կերպ.
Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը գիտություն է` մարդկային, որում
իսկ` հայոց, ինքնության և բազմաբովանդակ կենսակերպի` մշակույթով կեր
պացյալ եղելումի, պատճառներով հանդերձ, իսկությունը հայտող իմաստը և
դրանում` իմաստության խորհուրդը, ըստ մարդկային կարողության, հասկա
ցող ու մեկնորոշող, ընդսմին, ոչ սոսկ երկրայինը խորհելով և երկրայինը երկ
նայինից տարանջատությամբ հասկանալով, այլ` ըստ առաքելական խոսքի`
հենց վերինը խորհող743 ու առավել խորին իմաստն ու իմաստությունը գիտե
ցող պատմահայեցողությամբ:
Արդեն նկատել ի է ու կարել ի է նաև առանձնակի ընդգծվածությամբ ամրագրել,
որ Խորենացու պատմությունը ուսումնասիրելով հայոց կյանքի եղելումը, ըստ մարդ
կային կարողության ու նաև պայմաններով ընձեռնված հնարավորության չափի, հե
տամուտ է հայոց հոգևոր գոյության և՛ առավելության, և՛ նվազության իսկու
թյունը հայտող իմաստների ու իմաստության խորհուրդների բացահայտմանը: Այս
առումով` Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունը ներկայանում է և ուրեմն` սահ
մանել ի է նաև որպես հոգևոր գիտություն: Ըստ այդմ` ամրագրելի է դառնում Պատ
մահոր պատմագիտական հայեցակարգում պատմության բնության այս առանձնա
հատկությունը ևս ցուցանող սահմանում.
Ըստ Մովսես Խորենացու, հայոց պատմությունը գիտություն է, որում
սկզբունքորեն մտահղացվում և իրագործվում է հայոց ինքնության ու կյան
քի նշանակալի եղելումի իրադարձություններում ու գործերում նախընտրելի
ու բարի կենցաղավարության հոգևորության` իմաստի ու իմաստության, կեր
պավորության բացահայտում:

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):
743
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Հնարավոր են պատմության` հայոց հոգևոր գոյության եղելումն ուսումնասիրող
առանձնահատկությունը բացորոշ ամրագրող սահմանման այլ բանաձևեր ևս:
Ըստ Խորենացու, պատմությունը գիտություն է, որն իր դիտավորությամբ, կեր
պարանումով ու կատարումով, ըստ որի և` պատմվող բովանդակության («պատմում
է ի՞նչ») ու պատմումի եղանակի («պատմում է ինչպե՞ս»), այսու` նաև դրանց համապա
տասխանությամբ կայացյալ միության, որպիսությամբ` պատմում է հոգևորությամբ
նշանակալի անցյալ, որով և` առ իմաստություն և ի բարեկարգության է կոչում ներկան
ու ապագան:
Պատմությունը գիտություն է, որն առ իմաստություն նորոգության հնարավորու
թյան մեջ տեսնելով մարդկային ինքնության ու կյանքի ներկայությունն ու ապագան,
պատմում է նշանակալի անցյալ ու երբեմն նաև ներկա, որոնց հոգևորությամբ ի բարե
կարգության է կոչում մերձավոր ու գոյակից ներկան ու ապագան:

Մարդկության ողջ կենսընթացում ոչ բոլոր պատմությունների դեպքում է հնա
րավոր որպես պատմությունն էացնող և այդկերպ` էական առանձնահատկություն
դիտարկել նրա` հոգևոր գիտություն լինել ը: Սա եղելականությունն է` պատմագիտու
թյան պատմության գոյութենական ճշմարտությունը, սակայն մարդու պարագա
յում կա նաև նպատակաբանական ճշմարտություն, որով և` մարդն առաջնորդվում
է` երբևէ չբավարարվելով այս աշխարհի, որում և` իր այս կյանքի, սոսկ եղելական
որպիսությամբ, այլ` դիտավորություն և ըստ այդմ` նաև այս կամ այն կերպ ու չափ
կատարում ունենալով` բացահայտել ու կենագործել նախընտրել իորեն առավել բա
րեկարգը: Եվ կարել ի է նկատել, որ Խորենացու պատմությունից ուսյալ, առավել
նախընտրել ի պիտոյականությամբ և այսկերպ` նպատակաբանական ճշմարտության
դիտանկյունից` կարել ի է որպես հոգևոր գիտություն սահմանել նաև պատմությու
նը որպես այդպիսին` իր պատմել իքի ու պատմումի կերպի խորքային նպատակը
նկատի ունենալով, որ և կնշանակի` պատմությունը սահմանել ըստ (իր սկզբունքային
ու նպատակային) կոչման ու իսկության և այսկերպ` իր իսկությունն իրենում
ունեցող գոյության մեջ, նույնն է թե ասել` իր իսկական գոյությամբ, և ուրեմն`
պատմությունը սահմանել ոչ թե անպայմանորեն ոչ-հոգևոր ու սոսկ «իրադարձային
պատմություն» ներկայացող գիտության հնարավորությունների շրջանակում, այլ`
իր գոյության հենց անհրաժեշտ ու նաև նախընտրելի պիտոյականությամբ:
«Մարդկային, որում և` հայոց հոգևոր գոյությունը» պատմության սահմանման մեջ
սկզբունքորեն ու առավել նախընտրել իությամբ ուղղակիորեն ամրագրող բանաձևը
կլինի հետևյալ ը.
Ըստ Մովսես Խորենացու և ըստ սկզբունքորեն նախընտրելիության, պատ
մությունը և, մասնավորաբար, հայոց պատմությունը գիտություն է` մարդկային,
որում և` հայոց, կյանքի բազմաբովանդակ եղելումից` հայոց բուն հոգևոր գոյու
թյան և՛ առավելության, և՛ նվազության իսկությունը հայտող իմաստների միա
հյուսման դիտավորությամբ, կերպարանումով ու կատարումով:
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11. Պատմության` որպես գիտություն ներկայության առանձնահատկություն ար
ձանագրվեց և այժմ պատմության սահմանումների առնչությամբ ևս հարկավոր է
վերհիշել ու վերամրագրել, որ ըստ Մովսես Խորենացու, պատմության որպես այդ
պիսին գոյությունը տեսական ու գործնական իր կատարումի բաղադրատար
րերի երկմիասնություն է: Պատմությունը, որպես գիտություն, իր բնությունը, ասել է
թե` իր որպես այդպիսին գոյությունը, ինքնահասկանում է որպես տեսականի ու գործ
նականի երկմիասնություն: Ի՞նչ հիմքով է հնարավորվում ու անհրաժեշտ դառնում
պատմության կատարումի այսկերպ բաժանումը:
Պատմահոր պատմատեսության և, մասնավորապես, նրա տեսական ու գործնա
կան բնության հասկացման համար Դավ իթ Անհաղթի իմաստասիրության հայեցա
կարգը, որը միջնադարյան քրիստոնեական իմաստասիրության ընդհանուր բովան
դակություն է արտահայտում, ինչպես և արդեն ասվել է, ունի հիմնորոշ ու էական
նշանակություն: Մովսես Խորենացու պատմագիտական և հենց պատմափիլ իսոփա
կան հայեցակարգի խորությամբ հասկացման համար, ըստ իս, ոչ միայն հնարավոր
է, այլև անհրաժեշտ ու հենց նախընտրել ի է իրագործել Դավ իթ Անհաղթի ներկայաց
րած իմաստասիրական հայեցակարգի և, մասնավորապես, իմաստասիրության տե
սական ու գործնական կատարումի վերաբերյալ ըմռնումների կիրառություն «պատ
մության որպես այդպիսին գոյության» խնդրակարգի և կոնկրետորեն` հենց պատմու
թյան տեսական ու գործնական կատարումի, այսու և` իր նշանակալ իության ու ներ
գործության իրագործման հիմնախնդրի նկատմամբ: Ինչո՞ւ:
Դավ իթ Անհաղթի հայեցակարգում «իմաստասիրութիւն բաժանի ի տեսականն և
ի գործականն, զի ի ձեռն տեսականին գիտասցուք զամենայն գոյսս. իսկ ի ձեռն գոր
ծականին ուղղութիւն արասցուք բարուց մերոց»744: Եվ իմաստասիրությունն այն պատ
ճառով տեսականի ու գործնականի բաժանվեց, քանզ ի մարդկային բանական հոգու
բնությանն է հենց ներհատուկ տեսականն ու գործնականը` որպես իրենց հիմք ունե
նալով հոգու գիտական և կենդանական զորությունները745: Իմաստասիրության
տեսական բաղադրիչն իրագործվում ու իր կատարումով` կրթում, կայացնում ու զար
դարում է մարդկային բանական հոգու «գիտական» զորութիւնը», իսկ գործնական
բաղադրիչը` «կենդանական զորութիւնը»746: Իմաստասերը նաև նշում է, որ «…տեսա
կանին ամենայն գոյք ենթակային, իսկ գործականին միայն մարդկային հոգիք747: Իսկ
պատմությունն իրենում բովանդակյալ ասել իքի` իմաստությանն առնչվածությամբ
հղված է մարդկանց և հենց մարդկային հոգու իմացականն ու բարոյականը կա
տարելագործող զարդարմանը և այսկերպ` «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» ժամանա
կակիցների ու սերունդների ներկա ու ապագա ինքնության ու կենսակերպի բարեկար
Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր.,
1980, էջ 84:
744

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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գության կայացմանը: Եթե պատմության բովանդակ դիտավորության և ըստ այդմ`
նպատակաուղղվածության ու կատարումի գիտատեսական բաղադրիչը կայանում է
մարդկային բանական հոգու ու մտքի գիտական զորությամբ և ուրեմն` զուտ որ
պես իմացական հետաքրքրություն ներկայացող սիրով ու ձգտմամբ, ապա` նրա
գիտագործնական բաղադրիչը կայանում է մարդկային բանական հոգու կենդա
նական զորությամբ և ուրեմն` որպես մարդկային ինքնության ու կյանքի բարե
կարգության հոգացություն ներկայացող սիրով ու ձգտմամբ:
Ինչպես և ասվեց, Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում պատ
մությունն իր կոչմանը համապատասխան` որպես այդպիսին իր գիտատեսական ու
գիտագործնական երկմիասնական գոյությունում, կնշանակի` իր իսկության կա
տարումի լրիվության հնարավորությունը, անհրաժեշտությունն ու հենց նախընտրե
լիությունն իրենում ունեցող, այլ ոչ` իր իսկությունից ու նրա լրիվությունից թերությամբ
և գուցե նաև թյուրությամբ օտարացյալ գոյությունում, հիմնացյալ ու կայացյալ է ոչ
միայն իմա
ցա
կան ու գի
տա
կան ու հենց տեսական հետաքրքրությամբ, ինչպես
ամենայն գիտատեսական պատմություն, այլև մարդկային ինքնության ու կյանքի հո
գեկեցույց ու բարեկարգ կենսահաստատության գործնական հոգացությամբ, ինչ
պես և, ըստ նրա պատմատեսության, պիտո է լինել պատմության իսկական գո
յությունը: Եվ իհարկե, ասվածն ամենևին էլ չի նշանակում, որ, ըստ նրա, այդպիսին
է ամենայն պատմություն և մարդկության կյանքի իրողություններում չի եղել պատ
մության բովանդակ իսկությունից թերացյալ կամ թյուրացյալ` անիսկական գոյության
դրսևորումներ: Ըստ Մովսես Խորենացու պատմագիտական ու հենց պատմաիմաս
տասիրող հայեցակարգի, պատմությունը մարդկային ինքնության ոչ միայն գի
տական` իմացա-տեսական, այլև կենդանական` կենսա-գործնական զորու
թյունն է կրթում ու զարդարում-կայացնում «իրենում պահյալ» («պահ տրված»)
և ընթերցանության հերմենևտիկական իրադրությունում հասկացման ձգտող
ընթերցանության հարաբերության մեջ գործունացմամբ` արդեն նաև «իրե
նով հաղորդվող» իմաստության խորհուրդով:
Գիտական այս մենագրությամբ ներկայացվող հետազոտությամբ նաև բացա
հայտվեց, որ պատմությունը ուսումնասիրելով իր առարկայական տիրույթը` մարդ
կային կյանքի նշանակալ ի եղելումը, հասկանում ու մեկնողաբար բացորոշում է իս
կությունը հայտող իմաստը, որում և` իմաստության խորհուրդը, և այդ իսկ է
կայացնում պատմության տեսական ու գործնական կատարումը: Ըստ Խորենացու
հայեցակարգի, պատմագիտությունը իմաստությանն իր առնչվածությամբ է
ներկայանում որպես տեսականի ու գործնականի երկմիասնություն, քանզի
հենց իմաստությունն է տեսական ու գործնական: Այն, ինչը Դավ իթ Անհաղթն իր
աշխատության մեջ գրում է «իմաստասիրության» առնչությամբ, կարել ի է նաև հաս
կանալ հենց «իմաստության» վերաբերությամբ, որ իմաստության երկբնույթ որպի
սությունը իրեն որպես այդպիսին կերպացուցանող հիմք ու իդեա (տեսլական) ունի
Աստծո տեսական և գործնական զորությունները, որոնց և աստվածանմանությանն
առինքնությամբ կերպարանվում ու զարդարվում են, ըստ մարդկային կարողության,
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մարդկային հոգու երկու` գիտական ու կենդանական զորությունները748: «... Իմաստա
սիրութիւն է նմանութիւն Աստուծոյ, որ ունի երկու զօրութիւնս` զտեսականն և զգոր
ծականն: Տեսական է` ըստ որում զամենայն գոյսս ճանաչէ, իսկ գործական է` ըստ
որում արարիչ գոյ: Վասն այսորիկ և իմաստասիրութիւն յերկուս բաժանի` ի տեսա
կանն և ի գործականն, զի ի ձեռն տեսականին տպաւորեսցէ յինքեան զտեսական զօ
րութիւն Աստուածութեանն, իսկ ի ձեռն գործականին` զգործական զօրութիւնն, խնամ
տանելով հոգւոց մարդկան և ի տգիտութենէ ի ճշմարիտ գիտութիւն ածելով»749: Այս
պիսով, իմաստությանն իր առնչվածությամբ` պատմությունն իր ուսումնասիրության
առարկայի հետ իր անել իք-կատարումի նշանակալ իությունը` հղված հեղ ինակին
ժամանակակից ու նաև հետագա սերունդների ամենայն «ընթերցասէր և ուսումնա
սէր»-ին, ինքնահասկանում է ոչ միայն որպես իսկությունը հայտող ու նաև բարե
կարգության միտող իմաստների, ասել է թե` ճշմարտության ու բարու, տեսա
կանորեն հասկացում ու մեկնողաբար բացորոշում, այլև հենց գործնականորեն
կենագործում` ըստ մարդկային կարողության ու նաև կյանքում գիտակարգային
մասնակցականության սահմանյալ բաժնեչափի:
Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում, այսպիսով, պատմու
թյան կատարումի տեսական ու գործնական երկմիասնությունն է այն հիմնապատ
ճառը, որով և նրա պատմատեսության հիմնորոշ առանձնահատկություն է հասկաց
վում ու մեկնորոշվում պատմության որպես այդպիսին գոյության տեսական ու
գործնական երկմիասնությունը: Թեև նկատենք, որ կատարումի գործնական նշանա
կալ իությունը ներգործում և իրենով պայմանավորում է նաև պատմության առարկայի
ընտրությունը` պատմել ոչ թե ամենայնը, այլ` մարդկային, որում և` հայոց, ինք
նության ու կյանքի եղելումի իրադարձություններում, գործերում ու հենց կեն
սակարգերում առաքինորեն և բարեկարգությամբ նշանակալին: Այսպիսով,
«ինչի՞ համար է պատմությունը» հարցում պատմության գոյության երկմիասնական
նշանակալ իությունը նկատի ունենալով, պատմության` ըստ առարկայի, ինչպես նաև`
ըստ առարկայի և տեսական ու գործնական կատարումի սահմանման բանաձևի մեջ
կարել ի է նաև բացորոշ ամրագրությամբ նշել պատմության առարկայի «ինչպիսի՞
նշանակալ իությունը» որոշարկող էական առանձնահատկությունը: Իսկ այն էական
առանձնահատկություն է, քանզ ի իրենով էացնում, գոյացնում է պատմությունը` նրա
բովանդակ` մեկ-միասնական ու ամբողջական որպիսությամբ` տեսականի հետ մեկ
տեղ նաև գործնական զորությամբ և ուրեմն` հնարավորություն ընձեռում պատմու
թյան բնությունը բացահայտել առավել լրիվությամբ ու կատարելությամբ: Այժմ արդեն
կարել ի է պատմության` ըստ առարկայի և ըստ կատարումի, տեսական ու գործնա
կան սահմանումները միավորելով, ձևակերպել պատմության գիտության` ըստ առար
կայի և տեսական ու գործնական մեկ-միասնական կատարումի ամբողջական սահ
մանման բանաձև:
748

Հմմտ. նույն տեղը, էջ 85:
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Սահմանում` ըստ առարկայի և մերձավոր կատարումի (տեսական ու գործնա
կան).
Ըստ ս. Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի, ընդհանրապես`
պատմությունը և կոնկրետորեն` հայոց պատմությունը գիտություն է` այս աշ
խարհի ու այս կյանքի բոլորապտույտ անցուդարձում մարդկանց ազգերի և
կոնկրետորեն` հայ ազգի սկզբնավորման ու կայացման համայնապատում
իրադարձության, այսու և` մարդկային ու նաև հայոց ինքնության ու կյանքի
հոգևորությամբ նշանակալի եղելումի` պատճառով հանդերձ, իսկությունը
հայտող իմաստի, որում և` մարդկային ու ազգային ինքնությանն ու կենսա
կերպի բարեկարգությանը կենարար իմաստության, քաջության ու ամենայն
առաքինության գործերի խորհրդաբանության բացահայտություն, որով և`
կատարելության կրթական անհրաժեշտ ու նախընտրելի պիտոյից ուսուցա
նություն:
Հնարավոր է նաև պատմության` ըստ հեռավոր առարկայի ու մերձավոր կատա
րումի սահմանման հետևյալ բանաձևը:
Ըստ Մովսես Խորենացու, պատմությունը գիտություն է` բովանդակ մարդկու
թյան (անձանց, խմբերի, ազգերի, ամենայն մարդկանց), որում և` հայոց ազգի,
առ Աստված ինքնությամբ կենալու առումով բարեկարգության միտող նշա
նակալիություն ունեցող իրադարձությունների ու գործերի ճշմարտությունն
ու բարին, լինելության (աստ` ժամանակի մեջ գոյության) կարգն ու զորությու
նը հայտող իմաստի, որում և` իմաստության խորհուրդի, հասկացմանը և մեկ
նողաբար բացորոշմամբ` բանավոր կամ գրավոր արձանագրությանը վերա
բերող:
Մովսես Խորենացին մարդկային ինքնության և հենց պատմության կարիքը
հասկացող և ուրեմն` նրանում բովանդակյալ ասել իքում` ճշմարտությունն ու բարին
հայտնող տեսական ու գործնական իմաստության հոգացություն իրագործող անձին
ոչ միայն գովել, այլև աղոթքի ու մաղթանքի արժանի` «առ ի լինել պատկեր Տեառն»
ասելով, ըստ էության, արտահայտում է իր տեսակետը և առավելագույն արժևորումն
ու գովեստը մարդկային ինքնության նախընտրել ի գոյության: Ըստ նրա` քրիստոնեա
կան իմաստությամբ ներկրթյալ հայեցակարգի, մարդն արարված ու կոչված է Աստծո
պատկերով և նմանությամբ գոյության: Եվ մարդկային հոգե-մարմնավոր բնության
ինքնության ու կյանքի որպես այդպիսին գոյության իմաստը` աստվածապատկեր ու
աստվածանման իր կոչմանը համապատասխան լինելությունն է: Այս կյանքում մարդ
կային ինքնությունը, կենսակերպն ու մշակույթը տեսական ու գործնական իմաս
տությամբ կայացմանը կոչված գիտության և այդ թվում` պատմության տեսական ու
գործնական կատարումն է` հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշել և կատարելա
գործմամբ հանդերձ` կենագործել մարդկային սեռի, ըստ իր բնության վերոնշյալ կոչ
ման, առ Աստված ինքնությամբ կենալ ը: Գիտության տեսական ու գործնական
կատարումն է` ճշմարտության ու բարու ուսումնասիրությամբ և օգտակարն
ու պիտանին հասկանալով ու մեկնողաբար բացորոշելով, կատարելագործել`
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ճշմարտել ու բարեկարգել մարդու` առ Աստված ինքնությամբ կենալը: Նկատի
ունենալով վերոասացյալ ը, կարել ի է նաև ձևակերպել պատմության` ըստ իր առար
կայի ու կատարումի սահմանման հետևյալ բանաձևը.
Պատմությունը գիտություն է` մարդկային, որում և` հայոց ինքնության,
ըստ իր կոչման, առ Աստված ինքնությամբ կենալու պոտենցիայի և իրագործ
վածության` մշակութորեն ու քաղաքակրթորեն կերպացյալ եղելումի իմաս
տության, ամենայն առաքինության ու բարեկարգության առավելության կամ
նվազության` պատճառով հանդերձ, իսկությունը հայտող խորհրդաբանական
իմաստը, որում և` իմաստության խորհուրդը բացահայտող:
12. Ինչպես և նշում է Դավ իթ Անհաղթը, սահմանումները կարող են լինել ըստ
առարկայի ու կատարումի` տեսական ու գործնական, ընդ որում` լինել նաև ըստ մեր
ձավոր ու հեռավոր առարկայի ու կատարումի: Մովսես Խորենացու հայեցակարգում
պատմությունն իր բուն կոչմանը համապատասխան` անհրաժեշտ ու նախընտրել ի իր
իսկությունն իրենում ունեցող գոյության մեջ հաստող էական առանձնահատկություն
ներն ի մի բերող և պատմության բնությունը բացահայտող սահմանումների պարա
գայում ևս էական է նկատի ունենալ ոչ միայն առանձնաբար` ըստ առարկայի և ըստ
կատարումի և ապա` միասնաբար` ըստ առարկայի ու կատարումի, ինչպես նաև` կա
տարումի տեսական ու գործնական, այլև` մերձավոր ու հեռավոր առարկայի ու կա
տարումի առանձնահատկություններով որոշարկել ի բանաձևեր:
Վերոբերյալ բանաձևերում մերձավոր առարկան` «աշ
խար
հի, որում և` մարդ
կային ու կոնկրետորեն հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նշանակալ ի եղելումի
իրադարձությունները, գործերը և կարգավորություններն են»: Այլ կերպ ասած` պատ
մության մերձավոր առարկան աշխարհում, որում և` մարդկանց ազգերի կյանքում
տեղ ի ունեցած նշանավոր եղելություններն են: Իսկ հեռավոր առարկան որոշար
կել ի է, ըստ էության, «նշանակալ ի» հասկացության հոգևոր մեկնորոշմամբ, վերոբե
րյալ բանաձևերում որպես այդպիսին ամրագրելով` «առաքինորեն ու բարեկարգու
թյամբ նշանակալ ի իրողությունները»` կենարար մարդկային հոգե-մարմնավոր ինք
նությանն ու կյանքին:
Պատմության մերձավոր ու հեռավոր կատարումը որոշարկել ի են դառնում պատ
մության` ուղղաբանորեն ու այլաբանորեն իմաստությանն առնչվածությամբ: Ինչպես
գրում է Դավ իթ Անհաղթը, իմաստասիրության մերձավոր և հենց գործնական կա
տարումը ամենայն ախտերի մահացումն է, որով և` մարդկային ինքնությանը հնա
րավորվում է բացվել ու պատրաստ դառնալ տեսական իմաստասիրության: «Քանզ ի
յետ մեռուցանելոյ զախտս և մաքրելոյ և սրբելոյ զհոգին վերաձգտի առ տեսութիւն և
սկիզբն առնէ աստուածաբանելոյ»750: Եվ հենց «ի ձեռն առաքինութեան ստանամք զի

Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Եր.,
1980, էջ 60:
750
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մաստասիրութիւն»751: Պատմությունը աշխարհի, որում և` մարդկային ինքնության ու
կյանքի նշանակալ ի եղելումի իսկություն հայտող իմաստ և այդ իմաստում` իր բուն
դիտավորությամբ, ըստ որի և` հեռահար նպատակով, հասկանալով ու մեկնողա
բար բացահայտմամբ պատմելով նշանակալ ի ասել իք` առ տեսական ու գործնական
իմաստություն, ըստ էության, գործնական իմաստությամբ հեղ ինակին ժամանակա
կից ու նաև հետագա սերունդների ամենայն ընթերցասերի և ուսումնասերի ինքնու
թյունն ու կյանքը` այլ ի (անշունչ, բուսական և կենդանական աշխարհի) և այլոց (ամե
նայն մարդկանց) հետ համակեցությունը, կոչում է ամենայն ախտերից ու արատներից
ինքնամաքրության: Իսկ պատմության հեռավոր կատարումը, ըստ սուրբ հայրերի
քրիստոնեական վարդապետության, իրավամբ կարող է ընկալվել որպես հենց նա
խապատրաստություն այս կյանքում ամենայն մարդկանց գերխնդրին` աստվածա
նմանության` ըստ մարդկային կարողության և փրկության: Պատմության մերձա
վոր ու հեռավոր առարկայի` նույնպես մերձավոր ու հեռավոր կատարումով մատու
ցյալ ու այսկերպ` ներկա իմաստությանն ու ամենայն առաքինությանը հասու դառնա
լով, մարդկային ինքնությունը կատարելագործվում է աստվածանմանության, ըստ
մարդկային կարողության:
Պատմահայրն իր երկում պատմելով, որպես պատմության մերձավոր առարկա,
հայոց կյանքի նշանակալ ի եղելումը և ուրեմն` Հայոց Մեծաց` Հայկի, Արամի, Տիգրա
նի, պարթևազգի Վաղարշակ Իմաստունի և այլոց ինքնության ու գործերի մասին, ար
դարև, ամենայն «ընթերցասէրի և ուսումնասէրի» հասկացման ձգտմանը, սիրուն է
մատուցում, որպես այդ ամենով` հայտնացույց նաև հենց առավել խորքայինը, պատ
մության հեռավոր առարկայի իսկությունը: Նա որպես պատմության արժանի հեռա
վոր առարկա, մարդկային ինքնության հոգե-մարմնավոր բնության ու կյանքի կոչմանը
համապատասխան գոյությանը մերձեցնող, նախընտրել ի ու առինքնող կերպօրինակ,
այսկերպ և` հասկացման ու մեկնողաբար բացորոշման նշանակետային «ասել իք»,
առաջնահերթորեն ուսումնասիրում և որպես հեռավոր կատարում` հայտնացույց է
անում «յամենայն որ ինչ մարդկութեան` պիտանի»752, այն է` իմաստություն, քաջություն
և ամենայն առաքինություն ու կենաց բարեկարգություն, որ և` մարդկային ինքնությունն
է կատարելագործում աստվածանմանության, ըստ մարդկային կարողության: Պատ
մահայրը պատմության հեռավոր կատարումն իրագործել ի է դարձնում պատմության
մերձավոր կատարումով, այն է` ընթերցող ի ինքնությունում սեր է առաջացնում ու
արմատավորում հայոց նախնյաց առաքինի, բարի, հայրենաշեն ու կենարար և, ընդհա
կառակը, մերժողական վերաբերմունք ու ատելություն` արատավոր, անբարի ու կործա
նարար գործերի նկատմամբ և իր երկն ամփոփող «Ողբ»-ով նաև նրանց ներաշխար
հում ու կենսակերպում առավելաչափ հնարավորում` զղջում, կարոտ ամենայն բարյաց,
դարձի ու ապաշխարության ձգտում, որով և` ինքնությունում ու կենսակերպում
իրագործելի դարձնում ախտերից ու արատներից ինքնամաքրություն:
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Նույն տեղում, էջ 61:
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Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 73:
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Պատմահայրը նաև գրում է, որ իրեն սիրելի ու հոգևոր խնդություն է` գրել Հայոց
Մեծաց իմաստուն ու քաջ այրերի առաքինությունների ու հայրենաշեն բարեկար
գությունների մասին: Եվ իրեն փափագելի է` Փրկչի գալուստն ու փրկչական արյան
հեղմամբ` իրեն գնելը, իր աշխարհ գալն ու խնդակյաց կենալը լիներ հայազգի առաջ
նորդների ու թագավորների օրոք ու հենց նրանց տերությամբ, որով և` բարեհնար`
«յարդեացս ապրել վտանգիցս»753: Այդ ամենն այդկերպ պատմելով ու պատմությունն
ի գործ` առ Աստված առինքնող կենաց, կոչելով, Խորենացու հայեցակարգի բուն
էություն և ամենայն մարդկանց, որում և` կոնկրետորեն հայոց ազգի ու նաև իր վե
րաբերությամբ` տեսական ու գործնական, մերձավոր ու հեռավոր իր կատարումով
«ասել իք» կարել ի է նկատել հետևյալ բանաձևը` կենալով առաքինությամբ ու բա
րեկարգությամբ, որպես կատարում ամենայնի` հասնել փրկության «շնոր
հոք և մարդասիրությամբ Տէր Յիսուս Քրիստոսի»: Ի մի բերելով ասվածը, Մով
սես Խորենացու հայեցակարգում կարել ի է նկատել ու ամրագրել պատմության` ըստ
առարկայի ու հեռավոր կատարումի սահմանման բանաձև.
Ըստ Մովսես Խորենացու, հայոց պատմությունը հոգևոր գիտություն է` կյան
քի նշանակալի եղելումի բովանդակ իրադեպերի ու մարդկային գործերի իս
կությունը հայտող խորհրդաբանությունն ու հենց իմաստության խորհուրդ
ները, որոնցում և-կամ որոնցով իսկ` Աստծո հոգածու կամ խնամարար տես
չության ներկայությունը, ըստ մարդկային կարողության, քննողաբար հասկա
ցող և մեկնողաբար բացորոշմամբ` իմանալի դարձնող:

4. Պատմության չորս ապորիաները և պատմագիտության
նախընտրելի իսկությունը
«Պատմության իմաստասիրության, պատ
մության տեսության և հենց պատմագիտու
թյան անհրաժեշտորեն պիտոյական ու նաև
նախընտրելի անելիք-կատարում ու կատարե
լագործություն է, որպես պատմության ինքնա
հասկացում, հարցադրել ու բացահայտել այն
իմաստությունը, որի գիտություն է հենց պատ
մությունը»:
Ռ. Ք.

Մարդկային իմացության առանձնահատկությունն է, որ այն ամենը, ինչը սկզբուն
քորեն գիտի մարդը բնության կամ հումանիտար իրողությունների վերաբերյալ որ
պես գիտություն, իր բնույթով մաս առ մաս դեպի ամբողջականություն աճողականու
թյամբ է` իր սկզբունքային ու հիմնորոշ նախադրյալների և բովանդակության որևոր
բաղադրատարրերի երբեմն թերի կամ թյուր հասկացմամբ: Մարդկային գիտելիքը
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Նույն տեղում, էջ 66-67:
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և ամբողջական գիտությունը ներկայանում է իր դիտավորության, ըստ այդմ`
կերպարանումի ու կատարումի ոչ միշտ և ոչ լիովին ճշգրիտ ու անսխալ, այլ`
երբեմն թերի կամ թյուր ինքնահասկացմամբ, ուստի և` ոչ երբևէ բացարձակ
կատարյալ որպիսությամբ: Բնության և հումանիտար, ինչպես նաև աստվածային
ամենայն իրողությունների ոլորտներում հնարավոր են ստույգ ու անսխալ և հենց գի
տական գիտել իքի ու նաև ամբողջականորեն տվյալ գիտության որպես այդպիսին
գոյությունը ժխտող փաստարկներ, ինչպես նաև դրանց գոյության հնարավորության
բացահայտմանն ուղղված հարցադրումներ ու մտորումներ: Գիտության պատմությու
նից հայտնի են այդ բնույթի բազմաթիվ փաստարկներ, հարցադրումներ և պատաս
խան-խորհրդածություններ: Յուրաքանչ յուր գիտություն իր կայացման որոշակի փու
լում անհրաժեշտորեն իրագործելով «իր որպես այդպիսին գոյության ինքնահասկա
ցում» և իր գոյության հնարավորության հարցադրությունը ճանաչելով որպես
ներքին հարց ու հենց ինքնահասկացումն առավել ճշգրիտ ու բովանդակային դարձ
նող, անդրադարձել ու շարունակաբար անդրադառնում է իր որպես այդպիսին և
հենց որպես գիտություն գոյության հիմնավորման ու իր իսկության հաստատ
ման խնդրակարգին:
Այս առնչությամբ նկատենք, որ պատմության իմաստասիրության ու նաև պատմու
թյան տեսության մեջ պատմության որպես «ինչ» և «ինչպես» գոյության հասկացումը
և հայեցակարգային մշակումները ևս, եթե չասենք, որ մարդկության կյանքում իրենց
բոլորաքանակ արտահայտություններում երբեմն եղել են նաև թերի և-կամ թյուր, ապա`
անկեղծ խոստովանությամբ պարտավորված ենք ասել, որ ամենայն հնարավոր իրենց
հասկացման ու հայեցակարգային մշակման կերպավորություններում և՛ նախկինում, և՛
ներկայում, և՛ ապագայում կարո՛ղ են լինել թերի և-կամ թյուր: Այդ իսկ պատճառով աստ
նույնպես սկզբունքորեն հնարավոր են պատմության որպես գիտություն գոյությունը
ժխտող փաստարկներ: Արդարև, պատմության որպես գիտություն ըմբռնումն ունեցել է
և սկզբունքորեն կարո՛ղ էր ունենալ իր որպես գիտություն գոյության հնարավորությու
նը, հիմնավորմամբ հանդերձ, սկզբունքորեն ժխտող փաստարկներ:
Նկատենք նաև, որ պատմության որպես գիտություն գոյությունը այդկերպ բա
ցարկող փաստարկները, ըստ էության, ստեղծում են սկզբունքորեն այն հարցա
դրող կացություն, ինչն էականորեն նշանակալ ի է պատմագիտության կատարելա
գործվող կայացման համար: Ամենայն կոնկրետ ժամանակում հարցական տեսնելով
պատմության` իր ներկայում որոշակի հիմնարար սկզբունքներով ու բովանդակ կազ
մակերպվածությամբ որպես գիտություն գոյությունը, հնարավորություն է ընձեռնվում
անդրադառնալ սկզբունքային այն հարցին, թե` գոյություն ունի՞, արդյոք, պատմու
թյունն իր ներկայում` որպես գիտություն, և եթե այո, ապա` ինչպե՞ս գոյություն ունի
այն, և, արդյո՞ք, ներկա գոյության մոդուսում նրա գիտականությունը անհրաժեշտու
թյամբ ու նախընտրել իությամբ է որպես այդպիսին:
Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում կերպացյալ ու բովան
դակյալ իմաստության հասկացման ու մեկնողաբար բացորոշման հերմենևտիկական
խնդրակարգում էական է այդ փաստարկ-ապորիաների սկզբունքային ու հետևողա
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կան հարցադրումներով ևս նրա «Պատմութիւն Հայոց» երկում ներկա պատմատե
սության քննությունը: Ապորիաներում կերպացյալ` պատմագիտության գոյության
սկզբունքային հնարավորության հետևողական այս հարցադրությունը էականորեն
նշանակալ ի է Մովսես Խորենացու պատմության տես(ան)ության որպես գիտություն
կայացումը և հենց պատմագիտական ու պատմափիլիսոփայական մեկ-միասնական
հայեցակարգը մտով ի դիտելու ու զննելու, հասկանալու ու մեկնորոշելու համար: Ներ
քոշարադրյալ փաստարկներում բովանդակյալ սկզբունքային հարցադրումները ներ
հյուսվել են Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի և ըստ այդմ` պատմության
իսկության հասկացման ու մեկնորոշման դիտավորությամբ մենագրությունում ընտր
ված ու կազմակերպված հերմենևտիկական քննական խորհրդածությունում, այդ
կերպ` այն իրագործելով Հ.-Գ. Գադամերի փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի հայե
ցակարգում մշակված «հարց ու պատասխանի» տրամաբանության մեկնուղ իով: Այս
առնչությամբ հարկ է նշել, որ հերմենևտիկայում իսկությունն իրենում հասկացյալ ու
մեկնորոշյալ ունեցող իմաստի ու իմաստության խորհուրդի բացորոշմանը հասուցա
նող մեկնուղու հենց այս կառուցվածքով հայտորոշումը ամենևին էլ կամածին չէ, այլ`
նկատի ունի հասկացման ձգտող մտածողության ներքին ընթացակարգը: Եվ հիշենք,
որ իսկության ու այն հայտող իմաստի, որում և` իմաստության խորհուրդի, բացորոշ
ման «հարց ու պատասխան»-ային մեկնուղ ին հիմնորոշ իր ներկայությունն ուներ ու
կիրարկվում էր հենց անտիկ շրջանում` հին հույների «իմաստախոհ (կամ իսկախոհ)
- ընդդիմախոհ» (Սոկրատ, Պլատոն), ապա նաև միջնադարում` քրիստոնյա սուրբ
հայրերի` «աշակերտ-վարդապետ» (Օգոստինոս Երանել ի) ներկառուցվածք ունեցող
իմաստասիրական երկխոսություններում, ըստ էության, իմաստասիրող խորհրդածու
թյունը ոչ միայն ներանշանակորեն, այլև հենց բացանշանակորեն հայտնացույց անե
լով իր ներքին երկխոսական իրադրությամբ ու խոհընթացությամբ և այդկերպ` առա
վել կրթունակ արդյունավետությամբ:
Մենագրությունում այսկերպ հարցադրումներով բացվող իմաստային տեսադաշ
տում կազմակերպված որոնումի ու խորհրդածությունների համար որպես սկզբուն
քային ու արդյունավետ կերպօրինակ է նկատվում Դավ իթ Անհաղթի «Սահմանք
իմաստասիրութեան» երկում «իմաստասիրության որպես այդպիսին գոյության»
հասկացման ու մեկնորոշման համար իմաստասիրության գոյությունը ժխտող պիհ
ռոնյան չորս փաստարկների հարցադրության նույնաբար օգտագործումը քննա-մեկ
նողական իր խորհրդածություններում754: Պիհռոնի չորս փաստարկներին նրա պա
տասխանը մեզ իսկության որոնման կերպօրինակ և ուղի է բացում ու հարթում նաև
«պատմություն» գոյավորի գոյության հասկացման ու մեկնորոշման խնդրակարգի
նկատմամբ:
Կարել ի է նաև հստակ ամրագրել, որ պատմության` որպես գիտություն գոյության
այդկերպ հարցավորման նշանակալ իությունը չի լուծանում նույնիսկ ժամանակակից
Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ. Ս.
Արևշատյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1980, էջ 31-38:
754
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պատմագիտության զարգացման իրողությունը: Քանզ ի պատմության գոյության ամե
նայն հիմնավոր հարցադրում ունի քննական խորհրդածություններում պատմությունը
որպես գիտություն էաբանող և իր նախընտրել ի գոյությամբ նաև էացնող սկզբուն
քային նշանակությամբ իմաստավորվելու հնարավորություն: Այդ փաստարկների եզ
րակացությունները հերքելու և պատմության գոյությունը հավաստելու համար, ըստ իս,
կարել ի է ու նաև հարկ է որպես անհրաժեշտ պիտոյականություն ու հենց նախընտրե
լիություն նկատել պատմության գոյության իսկության առավել ստույգ հասկացումն ու
հայեցակարգային մեկնաբանությամբ բացորոշումը: Այդկերպ` իրագործվում է պատ
մության ինքնահասկացումը և պատմատեսության, պատմագիտական հայեցակարգի
ու պատմափիլ իսոփայության կայացումը: Պատմությունը ներքին անհրաժեշտու
թյամբ ու նաև նախընտրելի պիտոյականությամբ ունի և պետք է ունենա մշտա
կան ինքնահասկացման խնդիրը, որին ադեկվատ լուծումներով և` կայանա
ինքնակատարելագործվող ու այդկերպ իմաստացող գիտություն:
Կարել ի է նկատել, որ պատմության որպես գիտություն գոյությունը ժխտող`
ստորև առաջադրվող չորս ապորիաները ձևակերպված են ժամանակակից պատմա
գիտության ու նաև փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի ձեռքբերումներով ընձեռնվող
մտքի որոնումի իմաստային տեսադաշտում: Եվ բոլոր այդ ապորիաներում կան պատ
մագիտության համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող հարցադրումներ, որ և
«պատմության որպես գիտություն» գոյության հնարավորությունն են հարցավորում
«պատմության որպես այդպիսին» կայացման հենց հիմնային բաղադրիչներում: Զար
մանալ ին այն է, որ այս հարցադրումների տեսանկյունից ևս իրագործելով Մովսես
Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի ուսումնասիրությունը, ինչպես և կնկատվ ի
հետագա շարադրանքում, հնարավոր է քննական խորհրդածությամբ մտով ի տեսա
նել, հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշմամբ ներկայացնել Պատմահոր աշխատու
թյան մեջ բովանդակյալ ու նաև այդ հարցադրումներին ադեկվատ ու հետաքրքիր,
նախընտրել ի ու սքանչել ի պատասխաններ իրենում պարունակող` պատմության
որպես գիտություն ըմբռնում, ամբողջական պատմագիտական հայեցակարգ
և պատմափիլիսոփայություն:
Որո՞նք են պատմության, որպես գիտություն, գոյությունը ժխտող փաստարկնե
րը, և իրենց հարցադրության ու ներքին մտակապակցման որպիսությա՞մբ կարող են
լինել պատմության գոյությունը ժխտող այդ ապորիաները, որ և այս մենագրությամբ
ներկայացվող ուսումնասիրության մեջ ներկայանում են Մովսես Խորենացու պատմա
գիտական հայեցակարգը հայտնաբերելու, հասկանալու ու մեկնողաբար բացորոշելու
ուղղորդող սկզբունքային հարցադրումների համար որպես թե` լրացուցիչ և, սակայն,
հենց էականորեն նշանակալ ի հիմք:
Փաստարկ առաջին.
Կյանքը ժամանակընթաց է ու տե
ղ ի է ունե
նում ժա
մա
նա
կի հա
րա
հոս ըն
թաց
քի կարգով սահմանադրված կերպավորությամբ, և կյանքի ամբողջությունը հյուսող
իրադարձություններն անցող իկ են` հարահոս ու փոփոխական: Իրադարձություն
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ների հարահոս ու անցողիկ բնույթով պայմանավորված` դրանց իմաստային
բացահայտությունները կլինեն նույնպես ոչ-նույնական: Պատմությամբ հաղոր
դել ի դարձող իմաստային բացահայտությունների ոչ նույնական լինելու հնարավորու
թյունն ու իրագործումը պատմական գիտել իքը բնորոշել է տալ իս որպես ոչ-ընդհան
րական և ուրեմն` մասնավոր ու նաև ժամանակային կախվածությամբ, որ և հերքում է
պատմության որպես գիտություն գոյությունը:
Պատասխան. Մենագրությունում առաջին ապորիայի հարցադրության պատաս
խանը` ոչ ուղղակիորեն այդկերպ անվանմամբ, այլ` անուղղակիորեն արդեն արտա
հայտվել է մասամբ մեկտեղ յալ` «Պատմության դիտավորությունը» ենթավերնագրի
10-րդ կետի շարադրանքում և հպանցիկ` նաև այլ հատվածներում: Աստ` անհրաժեշտ
ու նաև նախընտրել ի է առաջին ապորիայում բովանդակյալ կարևոր այդ հարցադրու
թյանը, որպես նաև նախկինում ասվածին հավելում, անդրադառնալ ուղղակիորեն:
Այս ապորիայում հարցադրության հիմքը կյանքի եղելությունների հարահոս ու
փոփոխական բնույթն է, որով և պայմանավորված է բնորոշվում գիտել իքի ոչ-նույ
նականությունը և ոչ-ընդհանրականությունը, և աստ` հետաքրքիր ու հիանալ իորեն
ճշտիմաց է Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգից մեկնողաբար
բացորոշել ի պատասխանն այդ փաստարկին: Արդարև, այս աշխարհի, որում և այս
կյանքի ամենայն իրողություններ ժամանակահոս ու փոփոխուն են, թեև ոչ միշտ
նույնաչափ հարահոսությամբ ու փոփոխականությամբ: Մասնագիտական գրակա
նության և կոնկրետորեն` Ժամանակակից ֆրանսիական պատմագիտության մեջ
և հենց միջնադարագիտության խնդիրներին ևս ուղղակիորեն առնչվող նշանակու
թյամբ հաստատագրված է, որ պատմագիտությունը կարող է ներկայանալ ոչ միայն
իրադարձությունների ու մարդկային գործերի` պատճառով հանդերձ, իսկու
թյան բացահայտություն` ժամանակային ընթացքին ենթակարգված շարադիր
պատմողությամբ: Կյանքի իրողություններ են և կյանքը բաղկացնում են ոչ միայն
ակնթարթային ժամանակահոս բնույթ ունեցող եղելությունները, այլ նրանում կան ու
այն իր հիմնորոշ առանձնահատկություններով բաղկացնում են իրենց նույնորոշել ի
որպիսությամբ ոչ միայն կարճաժամկետ, այլև երկարաժամկետ` տասնամյակների,
դարերի, դարաշրջանի ու նաև հազարամյակային տևողությամբ իրենց գոյությունը
փաստող և պատմության բովանդակության մեջ ներընդգրկվելու` ոչ սոսկ արժանի,
այլ` նույնիսկ էականորեն նշանակալ ի եղելություններ, և որպես այդպիսին են, օրի
նակ, կյանքի տարատեսակ` հոգևոր, քաղաքակրթական, մշակութային, քաղաքա
կան, տնտեսական, իրավական և այլ բնույթի կարգավորության եղելությունները,
որոնց նկարագրությունն ու բուն իսկության և նշանակալ իության բացահայտությունը
սկզբունքորեն իսկ անհրաժեշտ է մարդկային կյանքի ժամանակաշրջանների ուսում
նասիրության համար: Այս աշխարհի ու այս կյանքի համընդհանուր ու բազմա
բովանդակ աշխարհակարգն ու կենսակարգը, ինչ
պես նաև այս աշ
խար
հի ու
կյանքի` հենց ժամանակային ընթացքի մեջ բաղկացյալ կարգավորությունների որ
պիսությունը` նշանակալի ժամանակահատվածում իր նույնորոշելիությամբ,
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պատմական հասկացություն-գիտել իքի մեջ ներկայանում է, թեկուզ և ժամանակին
ու նրա հարահոսությանը ենթակարգված, այնուամենայնիվ, ժամանակի տևական
միջակայքում ընդհանրական իր գոյության առանձնահատկությամբ, ուստի և` ապո
րիայի հարցադրությանն ի պատասխան` այդ բնույթի պատմություններում որոնվում,
ուսումնասիրվում ու պատմական գիտել իքում արտահայտվում է «ընդհանուր գոյ»,
որով և պատմագիտելիքն իր նույնորոշելիությամբ ու կրկնորոշելիությամբ`
հանրանշանակ ու որպես գիտական գիտելիք և պատմությունը որպես պատ
մագիտություն` հնարավոր:
Նկատենք նաև, որ ապորիայի հարցադ րությունն ունի առավել համընդգրկուն վերաբերու
թյուն և վերաբերում է ոչ միայն պատմությանը, այլև ամենայն մասնավոր ու ոչ-ձևական գի
տություններին` բնական, սոցիալական ու հումանիտար: Ուստի հարկ է առավել մանրամաս
նությամբ պարզորոշել ապորիայի հարցադ րությունը գիտական գիտել իքի, ընդհանրապես
գիտությունների և կոնկրետորեն պատմության նկատմամբ իր սկզբունքային ու բովանդակ
նշանակալ իության մեջ: Կարել ի է նկատել, որ այս սկզբունքով են գործում նաև ժամանակակից
բնագիտական, հումանիտար ու սոցիալական գիտությունները, իրենց հասկացություն-գիտե
լիքներում հասկանալով ու մեկնորոշելով մակրո և միկրո տիեզերքի ու ողջ բնաշխարհի, մարդ
կային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի իրողություններում այս կամ այն չափ ընդհանրակա
նություն արտահայտող «ընդհանրական գոյեր»: Բնագիտության և սոցիալական գիտություննե
րի գիտահետազոտական պրակտիկայում գոյի գոյությունն ուսումնասիրվում է աշխարհում ու
կյանքում ժամանակի հոսքի ընթացքին ենթակարգված իր գոյության կարգում և ուրեմն` իրենց
իսկևիսկ փոփոխուն բնության մեջ: Այդ տեսակետից դրանցում ձեռքբերվող գիտել իքը ներկա
յանում է որպես մասնավոր` որևոր չափով իր ընդհանրականությամբ հանդերձ և ուրեմն` ոչ
լիակատար` հետագայում միշտ շարունակաբար լրացվելով և այդ կերպ լուծելով մասնավորի ու
ընդհանրականի փոխհարաբերակցության հարցը` ներկայանում որպես հենց գիտական գիտե
լիք: Եվ իհարկե, գիտել իքը սկզբունքորեն կարող լինել մասնավոր նաև այլ գործոնով` (այս աշ
խարհում ու այս կյանքում) մարդկային մտքի ու մտածողության բնությամբ պայմանավորված,
որին հատուկ է ամենայնի ու հենց ժամանակի անսահմանության հետ նույնակարգ ու նույնա
չափ և գուցե իսկ գերազանցող անսահմանի ոչ միանգամից, ոչ ժամանակի կոնկրետ հատվա
ծում` մարդկային կյանքի վերջավորությունում և ոչ էլ նույնիսկ ժամանակի անսահման ընթաց
քում` մարդկության կյանքի լոկ հնարավոր շարունակականությունում լիակատար իմացության
հնարավորություն, այլ` ամենայն ինչի և իրեն (մարդուն ու հենց մարդկային կարողությանը)
միշտ քանակով սահմանափակ մատչելիի մաս առ մաս դեպի ամբողջություն ընթացող`
մասնավոր իմացություն` իր որևոր չափի ընդհանրականությամբ հանդերձ:


Արդյո՞ք, վերոասացյալ ը կողմնակիորեն նշանակում է, որ այն բնույթի պատմա
գիտել իքն ու պատմությունները, (և թվում է, թե այդպիսին են հիմնականում միջ
նադարյան պատմիչների էմպիրիկ պատմություններն ու ժամանակագրությունները),
որոնցում պատմվում են մարդկային ու հենց ազգային ինքնության, կյանքի ու մշա
կույթի եղելություններում ոչ թե սկզբունքորեն տիպականը, կարգավորությունն ու
ընդհանուր կառուցվածքը և այդկերպ` ընդհանրականը, այլ` մասնավոր, անհատա
կան ու ան
զու
գա
կան և, որ սկզբուն
քայինն է, նշանավոր իրադարձություններն
ու մարդկային գործերը` ժամանակի հարահոս բնությանը ենթակարգված իրենց
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եղելությամբ, ըստ էության, ներկայանում են որպես մասնավոր գիտել իք և պատմու
թյունը որպես գիտություն` ոչ հնարավոր, ինչպես և եզրակացվում է այս ապորիայում:
Արդյո՞ք, աներկբա ու անվերապահ է ապորիայում ներկայացված բուն գիտականի
ըմբռնումը, ըստ որի և վերոասացյալում պատասխանվում, որ բնագիտության և հու
մանիտար, սոցիալական գիտությունների ու նաև պատմության մեջ որպես գիտական
գիտել իք և իրենք էլ որպես գիտություն կարող են ներկայանալ միմիայն որևէ բնույթի
տիպականը, կարգավորությունն ու ընդհանրականը և այդկերպ` հենց ընդհանուր
գոյեր իրենց գոյության մեջ ուսումնասիրելու, հասկանալու ու մեկնորոշելու պա
րագայում: Ամենայն ժամանակների և ուրեմն` նաև ժամանակակից գիտահետազո
տական պրակտիկայում, արդյո՞ք, սկզբունքորեն գիտական գիտել իք ներկայանալու
և կոչվելու հնարավորություն ունեն միմիայն իրենց որպիսության մեջ նույնորոշել ի ու
կրկնորոշել ի ընդհանուր գոյերը հասկացող ու մեկնորոշող հասկացություն-գիտել իք
ները:
Մտքի պատմության մեջ արտահայտվել են պատմագիտել իքի ու պատմության,
ինչպես նաև պատմության որպես հենց գիտություն հասկանալու այլօրինակ հնա
րավորություն և հենց անհրաժեշտություն ու նախընտրել իություն: Պատմության վե
րաբերյալ խորհրդածություններում տեսակետների արտաքուստ և ոչ սկզբունքորեն
իրար լիով ին նմանվող առանձնահատկությամբ, ըստ Արիստոտել ի, պատմությունը
և, ըստ Վ. Դիլթայի, պատմությունը որպես գիտություն` հարկ է ինքնահասկանալ ոչ
որպես ընդհանրականի, այլ` հենց սկզբունքորեն անհատականի ու անզուգա
կանի և մարդկային կյանքի իրողություններում միմիայն այդկերպ` ճշմարտո
րեն իրականի ու հենց ամբողջականի պատումակերպ նկարագրություն (Արիստո
տել) կամ պատմաքննական հասկացում ու մեկնաբանություն (Վ. Դիլթայ): Հիշենք,
որ Արիստոտել ը, ի տարբերություն Պլատոնի, նոմինալ իստ էր և, ըստ նրա, իրական,
կոնկրետ գոյություն ունեցող ը, որի հետ, որպես մերձակա, հուպ և առաջնային առնչ
վում, ճանաչում ու գործ է ունենում մարդը, հենց իրերն են, որոնցից սկսելով միայն`
մտահայեցողությունը կարող է վերահասու լինել դրանցում կերպավորյալ իդեանե
րին ու ընդհանուրին: Ըստ այդմ և հենց առավել ակնհայտությամբ իմացության այդ
իրադրությունը Արիստոտել ին նկատել ի է պատմության պարագայում, որը գործ ունի
կոնկրետ եղելությունների հետ, ուստի և որպես իր ուսումնասիրության ենթակա ունի
իրենց բնույթով եզակի ու անզուգական իրադարձություններն ու գործերը, որոնց գո
յությունը զգալ ի ու իմանալ ի իրենց բնությամբ սկզբնաճանաչելով միայն` կարել ի է և
պետք է հասանել ընդհանուրի ու հենց իդեայի իմացությանն ու գիտել իքին: Իսկ Դիլ
թայը ընդհանուր օրենքի և ուրեմն` ընդհանրականի ճանաչողությունը դիտում էր որ
պես բնագիտության նպատակ, որում ճանաչողության ենթակա անհատական իրո
ղությունը հանգեցվում էր ընդհանուր օրենքին` այդկերպ սահմանելով ու բացորոշելով
բնագիտության համար համընդհանուր բացատրության մեթոդը: Եվ ի տարբերու
թյուն բնագիտության, «ոգու մասին գիտությունների» և հենց պատմության համար
նա համընդհանուր ու սեփական մեթոդ էր դիտում հասկացումը և նպատակ սահմա
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նում` հասու լինել կյանքի իրողությունների անհատական ու ամբողջական գոյության
անզուգական որպիսությանը755:
Արդ`

պատմագիտական

ու

պատմափիլիսոփայական

մտքի

պատմությունից

առաջին ապորիայի առնչությամբ համաշխարհային պատմամշակույթում բովանդակյալ
ու նշանակալի ոչ ամենայն խորհրդածություններն իրենց համընդգրկունությամբ ու
բազմաբովանդակությամբ, այլ` հարցադրությամբ ուղղորդված որոնումի ու լուծման որոշ
հիմնական առանձնահատկություններ մեկնորոշելու առումով` ինչպիսի՞ն է Պատմահոր
երկից և պատմության իսկության նրա ըմբռնումից իմանալի պատասխանը: Խորենա
ցին ասելով «պատմություն», նկատի ունի ոչ թե կյանքի նախկին ու ներկա` իր
ներքին դինամիկայով ծավալվող եղելումը` իր անցողիկությամբ, այլ` դրա իս
կությունը հայտող իմաստը, որը և անհրաժեշտորեն ենթակա է գրառությամբ
ամրակայման և այդկերպ` պատմագրման: Քանզի դեպքերը չէ, որ գրով ամրա
կայվում ու իրենց գոյության շարունակությունն են ունենում, այլ` բուն իմաստ
ները, որոնցում արտահայտվում է դեպքերի «ինչ» և «ինչպես» լինելությունը, այսինքն`
դրանք որպես այդպիսին կայացնող զորությունը և այդ կայացման (կամ պատահման)
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 նկատենք, որ ըստ Պ. Ռիկյորի,
բացատրության մեթոդը, որի կիրառությունը հումանիտար և սոցիալական գիտություններում Վ. Դիլթայը
դիտում էր փոխառություն էպիստեմոլոգիական այլ մոդելից ու հենց բնագիտությունից, ընդհակառակը,
վաղօրոք հատուկ լինելով հումանիտար ոլորտին` անհրաժեշտորեն կիրառվում էր լեզվաբանությունում,
և բացատրությունն ու մեկնա
բա
նու
թյունը սկզբունքորեն ներընդգրկվում են հերմենևտիկայի գիտա
կարգում` տեքստի ընթերցանության 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
իրագործվում 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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կարգը` պատճառով հանդերձ: Ըստ նրա, պատմությունը տեքստամշակութային իրողու
թյուն է, որ և իրենում բովանդակյալ ունի ոչ թե դեպքերը, այլ` իմաստները: Ահավասիկ,
Խորենացին պատմությունը հասկանում է ոչ որպես «դեպքերի պատմություն»,
այլ` որպես «իմաստների պատմություն», որը և անհրաժեշտ ու նախընտրելի,
դրվատելի ու գովելի է պատմագրել, ինչպես և իր երկի սկզբնամասում ու նաև հե
տագայում ուղղակիորեն նշում է ինքը` Պատմահայրը756: Խորենացու հայեցակարգում,
անշուշտ, պատմությունը սկզբունքորեն բանավոր ու գրավոր ավանդություն է, և, սա
կայն, մարդկանց ազգերի ու կոնկրետորեն` հայոց կյանքում իր անհրաժեշտ կարիքի
գիտակցությամբ, ուստի հենց առավելագույն նախընտրել իությամբ` գրամշակութային
իրողություն, որ և հնարավոր է դարձնում ամենայն «ընթերցասէրի» և «ուսումնասէրի»
իրենում յուրացված ու հենց կենդանի բանավորությամբ ու ներգործունությամբ ունենալ
պատմությունը` մարդկության փորձառությունը և նրանում բովանդակյալ իմաստներն ու
իմաստության խորհուրդները: Խորենացու հայեցակարգում այս աշխարհի ու այս կյան
քի` ժամանակի հարահոս ընթացքին ենթակարգված իրադարձություններն ու գործերը
չեն, որ իրենց բնությանը նույնականությամբ` իրենց կայացման դինամիկայով ու որպես
այդպիսին գոյության փոփոխուն բնությամբ իսկ ներկայանում են պատմագիտել իքում և
որպես նույնորոշել ի ու կրկնորոշել ի և հենց գիտական գիտել իք` դարձնում այն անհնար,
այլ` դրանց իմաստները` իրեղենի գոյության առանձնահատկությունից տարբեր իրենց
սեփական գոյության կարգում, որ և էապես փոխում է ապորիայի հարցադրությամբ գի
տական իմացության անհնարություն տեսադրող իրադրությունն ու եզրակացությունը:
Ինչպե՞ս:
Այս աշխարհի ու այս կյանքի իրողությունները ժամանակին ենթակարգված
իրենց գոյությամբ և ուրեմն` ժամանակահոս իրենց բնությամբ անցող իկ են ու նյու
թեղենի գոյությունը` ապականացու, քայքավող ու լուծվող և որպես այդպիսին ոչնչա
ցող ու այլակերպվող: Իսկ իմաստի բնությունն այլ է, և նրան ներհատուկ չէ իր բուն
էությունն ու կառուցվածքը կազմող ներքին դինամիկայով լինել ապականացու, քայ
քայվող, լուծվող, ոչնչացող կամ այլակերպվող: Իմաստի գոյությունը ենթակարգ
ված չէ ժամանակի հարահոս ընթացքին, և, ի տարբերություն նյութեղենի գոյության
առանձնահատկության, նրա գոյությունը ժամանակին «կապանքվածությունից» ու
«գերությունից» զերծ է` «բաց-արձակ» ու ազատ: Ներածությունում մենագրության
բուն ասել իքի կանխահասկացման համար կանխանշվեց և աստ` տեղին ու էական է
վերահասկանալ ու հաստատագրել, որ «իմաստի» կոչումն ու իսկությունն է` լի
նել սկզբունքորեն ժամանակից ու ժամանակային գերության կապանքներից
դուրս ու ազատ, և այս աշխարհում մարդու հոգե-մարմնավոր գոյության կո
չումը, իսկությունն ու նախընտրելի կատարումն է սկզբունքորեն այդպիսին`
այս կյանքի ժամանակային ընթացքի մեջ մարմնավոր իր գոյականությամբ
որպես իսկ մահկանացու կենալով աշխարհում, այնուամենայնիվ, որպես իսկ
հոգի, հաղթահարել ժամանակն ու այս կյանքում ժամանակային գերության
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կապանքներն ու անցողիկը իմաստի ու իմաստության մեջ և այդպիսի իմաստու
թյունից ամենևին էլ հեռու չէ ճշմարիտ ու իսկական գիտությունը և որքան էլ զարմա
նալ ի թվա` նույնիսկ և հե՛նց պատմական գիտությունը` կյանքում իրավ արդարաբան
ու կատարելության ձգտող իր իսկական գոյության պարագայում:
Այս աշխարհում ու այս կյանքում չկան լիով ին նույնական գոյեր, իրողություններ
ու գործեր, և չկա սկզբունքորեն ու լիակատար նույնություն757: Իսկ ի տարբերություն
այս աշխարհի ու այս կյանքի հարափոփոխ ու վաղանցուկ իրողությունների, իմաս
տը սկզբունքորեն ինքն իրենում նույնական է: Եվ այն հնարավորություն ունի
ժամանակից անկախ իր բնության սկզբունքային հատկությամբ` «ինքն իրենում նույ
նականությամբ» այս աշխարհին գոյակից ու ներկա լինել և այս աշխարհում իր գո
յությունը պահպանել միմիայն նյութեղենում կերպացյալ իր գոյության կարգավ իճա
կում` որպես հենց մշակույթ: Ինչպես և բացորոշվեց մենագրության շարադրանքում,
մարդուն, նրա բանական հոգուն չի բավարարում այս աշխարհն ու այս կյանքը` իրենց
զուտ նյութեղեն գոյության կարգում և ուրեմն` ընկալել, մասնակցել ու հենց նմանա
կերպվել բնաշխարհին (անշունչ, բուսական ու կենդանական գոյավորներին) սոսկ գո
յակցության` փոխազդման ու համապատկանության հնարավորությամբ: Եվ մարդն
ամենայն դեպքերում հարց տալով` բացահայտում է «ինչ», «ինչպես», «ինչի համար»
ու նաև այդ ամենում իր անհրաժեշտ ու նախընտրել ի անել իքի իմաստներ, ստեղծելով
իմաստների ու հենց մշակույթի «աշխարհ» և այդկերպ իսկ հաստատելով իր «սեփա
կան կենսաշխարհը»: Մարդու բանական հոգին համայն աշխարհն ու կյանքը վերա
կերպում է իր իսկ աննյութական բնությանը հարազատ գոյացության` իմաստի, այդ
կերպ միայն աշխարհն ու կյանքն իրենում ընկալելով, իր հարաբերությունը միջնոր
դավորելով ու նաև համագոյակից մասնակցությունն ուղղորդելով:
Ահավասիկ, աշխարհի ու կյանքի ժամանակահոս իրողությունների իսկու
թյունը հայտող բուն իմաստն է, որ ժամանակից բաց-արձակ ու ազատ և ինքն
իրենում նույնականությամբ, բովանդակյալ է ամենայն գիտելիքում ու նաև
պատմագիտելիքում, որ և հնարավորում ու դարձնում է դրանք նույնորոշելի
ու կրկնորոշելի և հենց գիտական գիտելիք: Խորենացու «Պատմություն Հայոց»
երկը հյուսվելով որպես իմաստների պատմություն, իրենում և-կամ իրենով իմանալ ի
է դարձնում առաջին ապորիայի հարցադրությանն առավելագույն սկզբունքային ու
հիմնորոշ պատասխան: Արդարև, Խորենացու պատմությունը զուտ փաստագրություն
չէ, թեև նույնիսկ որպես այդպիսին` այն իրենում սկզբունքորեն կարող է բովանդակել
ոչ թե անցող իկ, նյութեղեն կամ մարմնեղեն բնություն ունեցող դեպքեր, այլ` «իրաց և
գործոց» աննյութեղեն իմաստներ և որպես այդպիսին` անվանման ու բովանդակու
թյան, պատահման կերպի ու կարգի նշում ու նկարագրություն: Նրա պատմությունում
ներկա է եղելությունների ոչ սոսկ զգայարաններով ընկալվող ու հավաստվող և միայն
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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այդչափ իսկության մտահասու իմաստներ, այլ` եղելությունների զորության ու կար
գի` պատճառով ու հետևանքային նշանակալ իությամբ հանդերձ, իսկությունը հայտող
բուն իմաստների, որոնցում և` իմաստության խորհուրդների հասկացում և մեկնորո
շում: «…Զպատճառս և զզօրութիւն իրացն միայն յայտնելով, և զերկարութիւն
գործոյն համառօտ բանիւ յանդիման կացուցանելով»758 , – գրում է Պատ
մա
հայ
րը հայոց կյանքի էական եղելումի մի կենսադրվագի իմաստապատումը հյուսելով
(ընդգծումները` Ռ. Ք.):
Մովսես Խորենացու երկի հիմնական և բուն նպատակային բովանդակությունը
իրադարձությունների ու գործերի` պատճառով հանդերձ, ժամանակային հերթափո
խությունը միայն հայտնող պատմության հյուսումը չէ, այլ` հայոց պատմության իմա
ցության համար անհրաժեշտ չափով այդ իրագործելու հետ համընթաց` բացորոշվում
է բուն նախընտրել ին ու հենց նպատակայինը` մարդկային ու կոնկրետորեն` հայոց ազ
գային ինքնության և կյանքի նախկին ու ներկա եղելությունում առաքինի կարգավո
րությունը կամ արատավորությունը ու նաև դրանց հետևանքային նշանակալ իությու
նը: Եվ արդեն հասկանալի է, որ մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի միայն
կարգավորություն, ուստի և իրողությունների` ժամանակային միջակայքում տևական
որպիսության իսկություն բացորոշող առանձնահատկությամբ չէ միայն, որ պատմագի
տել իքը հնարավորվում է որպես գիտական և պատմությունը որպես գիտություն:
Նրա պատմագիտական հայեցակարգում առաջին ապորիայի հարցադրությունը
լուծվում է զարմանալ իորեն առավելագույն սկզբունքայնությամբ, որպես պատմություն
հյուսելով եղելությունների իմաստները` իրենց անժամանակային բնության սկզբուն
քային` «իրենք իրենցում նույնականության» հատկությամբ, և, որ ամենաէականն է,
«իրաց և գործոց» զորությունն ու կարգը` պատճառով ու հետևանքով հանդերձ բա
ցահայտելով` մեկնորոշվում են նաև հոգևոր իմաստները և հենց իմաստության
խորհուրդները` «յամենայն որ ինչ մարդկութեան պիտանի»759 առաքինություններն
ու բարեկարգությունները` աստվածայինը մարդկային իրողություններում, ուստի և
նրա պատմագիտել իքում ու պատմությունում բովանդակյալ է ոչ թե «աշխարհի իմաս
տություն», այլ` հոգեկեցույց ու կենարար «աստվածային իմաստություն»` փրկության
նպատակամետ բարենշանակ կյանքի իմաստություն: Խորենացու երկում «պատ
մական գիտելիքը», ըստ իր կոչման և բուն դիտավորության ու կատարումի,
ներկայանում է որպես «իմաստության գիտելիք», իսկ պատմությունը կամ
պատմագիտությունը կայանում ու կատարելագործվում որպես «իմաստու
թյան պատմագիտություն»: Իսկ պատմական գիտել իքը, որը ընդհանուրի ու որ
պես այդպիսին` հոգևոր խորհուրդի, այսինքն` իմաստության, քաջության և ամենայն
առաքինության ու բարեկարգության760 գիտելիք է, ուստի և` «յամենայն որ ինչ մարդ
կութեան` պիտանի»-ն` որպես այդպիսին հասկացող ու մեկնողաբար բացորոշող գի
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Տե՛ս նույն տեղը, էջ 10, տ. 4-5, 17-18:
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տել իք, սկզբունքորեն ընդհանրանալի է ու հենց ընդհանուր` նույնորոշել ի ու
կրկնորոշել ի, ուստի և` գիտական, ինչն էլ հաստատում է պատմության որպես գիտու
թյուն գոյությունը: Նրա պատմությունն իրենով հաղորդվող տեսական իմաստությամբ
կրթելով մարդկային բանական հոգու իմացական-գիտական զորությունը և կատարե
լագործելով այն ամենայն իմաստների ու հենց հոգևորի իմաստուն տես(ան)ու
թյան, իսկ գործնական իմաստությամբ կրթելով արդեն նաև կենդանական` կենալու
ու գործելու զորությունը և կատարելագործելով այն հոգևոր կենդանության, ըստ
էության, մարդկային կարողությունները սնում, աճեցնում, նախապատրաստում և կո
չում է պատմության դիտավորության ու կատարումի մեջ ամենակարևորին` ի խորոց
սրտի հոգևոր սիրո ու ձգտումի խորհուրդով ծնվող, նվիրումի ջանքով ու աստ
վածային շնորհով պսակմամբ` կատարելագործվող ու հենց կատարումի եկող`
մարդկանց ազգերի ու նաև հայոց կյանքում անհրաժեշտորեն ու նախընտրե
լիորեն պիտոյական` հոգեկեցույց ու կենարար մտքի, խոսքի ու գործի բուն
ասելիքին ու անելիքին` ոչ սոսկ իր մերձա- ու նաև հեռանշանակությամբ, այլ`
քրիստոնեական հոգևոր ու քաղաքակրթական (ունիվերսալ) համանշանակու
թյամբ:
Մովսես Խորենացին իր պատմությամբ հայոց կյանքից հայտնաբանյալ` ոչ
«աշխարհի իմաստությամբ», այլ` ամենայն ժամանակներով` անցյալով, ներ
կայով ու ապագայով թափանցանց «աստվածային իմաստությամբ»` հյուսում
է մարդկային և հենց հայ ինքնության հոգևոր մեկ-միասնական եղելումն:
Փաստարկ երկրորդ.
Պատմությունը պատմում է ոչ թե ամենայն և զուտ հնարավոր մարդկային ընտրու
թյուն ու միտք` իրենց իմաստային ու աննյութական, անմարմնացյալ բնությամբ գո
յության մեջ, այլ` կյանքի որևոր գործերում ու բովանդակ կյանքում իրագործ
ված և-կամ իրագործվածի առնչությամբ նշանակալիություն հայտող ընտրու
թյունն ու միտքը: Պատմությունը պատմում է կամային ընտրությունն ու միտքը ոչ
սոսկ որպես մարդկային պոտենցիա, ներուժ կամ զորություն, այլ` որպես դրանց իրա
գործում, ուստի և` պատմում է որպես ապրված ու փորձառված ընտրություն ու
միտք և, ընդհակառակը, պատմելու համար անկարևոր է համարում «ընտրություննե
րից» ու «մտքերից» այն բոլորը, որոնք չեն փորձառվել ու կայացել կյանքի` ամենայն
ինչ իրենում փորձող, ժխտող ու կայացնող, պարտության կամ հաղթանակի բերող
բովում: Մարդկային կամային ընտրության ու մտքի` կյանք ու եղելություն դարձած և
այդկերպ` թանձրականացած (կոնկրետացած) ներքին փորձառությունը պատմու
թյամբ ըմբռնվում է հենց այդ որպիսությամբ` որպես տվյալ անձանց, խմբերի յուրո
վի փորձառություն: Հետևաբար, պատմությունն իրագործվելով որպես մարդկանց
փորձառության` ընթերցող ու հաղորդ դարձող սերունդներին ներկայացում և հենց
այդ որպիսությամբ` նրանց ընկալում ու բնորոշություն, որպես իսկ փորձառություն`
անհատական և-կամ մասնավոր գիտելիք է, ոչ ընդհանուր, ուստի և պատմու
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թյունն իր բովանդակության այդ որպիսությամբ ոչ գիտություն է և ոչ էլ արվեստ, որ
նույնպես ընդհանուր գիտել իք է:
Պատասխան. Մենագրությունում երկրորդ ապորիայի հարցադրության պա
տասխանն անուղղակիորեն արտահայտվել է մասամբ մեկտեղ յալ` «Պատմության
դիտավորության» (11, 12, 13 կետերի) և ապա փոքր-ինչ վերասմամբ` «Պատմական
գոյավորի» (14, 15 կետերի) շարադրանքում և հպանցիկ` նաև այլուր: Եվ այդկերպ` մե
նագրության ողջ շարադրանքում արդեն լիով ին ու բացորոշ ներկայացմամբ հայտո
րոշվել է, որ սույն ուսումնասիրությամբ մեկնորոշվող Խորենացու պատմագիտական
հայեցակարգից իմանալ ի լուծումը հետաքրքիր ու էականորեն նշանակալ ի պատաս
խան է երկրորդ ապորիայում պատմության որպես գիտություն գոյության սկզբուն
քային հարցադրությանը: Սակայն, անհրաժեշտ ու նախընտրել ի է մենագրության նա
խորդ շարադրանքում արտահայտված այդ պատասխանների հետ մեկտեղ, որպես
նաև հավելում, արդեն բացորոշ կերպով ձևակերպված ապորիաներում բովանդակյալ
հարցադրությանն աստ անդրադառնալ ուղղակիորեն:
Պատմության երկրորդ ապորիայում փորձառության սկզբունքորեն անհատական
բնույթով լինելու հիմնադրույթից եզրակացություն է կատարվում գիտել իքի ոչ-ընդհան
րական լինելու վերաբերյալ, և էականորեն նշանակալ ի է Մովսես Խորենացու պատմա
գիտական հայեցակարգի իսկությունը հասկանալ ու մեկնողաբար բացորոշել նաև այս
ապորիայում բովանդակյալ հարցադրությամբ: Արդյո՞ք նա պատմությունն ու դրանում
բուն «պատմել իքը», որ և կնշանակի` պատմական գիտել իքը, հասկանում է որպես
անհատական փորձառություն, որն առավելապես անզուգական ու անկրկնել ի է և
ուսանել ի ու նաև ուսուցանել ի` որպես օրինակ, քան` ընդհանրական բնույթի գիտել իք:
Կարել ի է նկատել, որ երկրորդ ապորիան ու իր պատասխանը սկզբունքորեն առնչ
վում են առաջին ապորիային ու իր պատասխանին: Ե՛վ առաջին ապորիայում, որում
պատմությունը ներկայանում է անցողիկ այս աշխարհի ու այս կյանքի մասնավոր
ու ոչ-ընդհանուր գիտել իք, և՛ երկրորդ ապորիայում, որում այդ պատմություն-գիտե
լիքը ներկայանում է որպես հենց անհատական ու մասնավոր փորձառություն, պա
տասխանները դրանց բուն բովանդակությունը կազմող նշանակության կամ իմաստի
ընդհանրականության ցուցանումն է: Եվ հարկ է նկատել ու ամրագրել, որ ընդհանրա
կան գիտելիքն է, որ ընդհանրականության իր այդ բնույթով ու չափով, հնարա
վորություն ունի լինել սկզբունքորեն գիտա- և ուսուցակարգային::
«Ի՞նչ է» և «ինչպիսի՞ ինչ է» Խորենացու պատմությունում փորձառյալ բովան
դակությունը: Այս աշխարհն ու այս կյանքը ժամանակի ընթացքին ենթակարգված
իրենց բնության գոյությամբ` հարահոս, փոփոխուն ու անցող իկ են` մշտապես փո
խակերպվելով իրենց կայացած որպիսությունում և ի չիք դարձնելով իրենց կայացած
որակները: Եվ հիշենք, որ ըստ անտիկ շրջանի իմաստասիրության ու նաև քրիստո
նեական վարդապետության, այս աշխարհն ու այս կյանքը` իրենցում մասնակցային
ներկայությամբ ունեն տնկական (բուսական) աշխարհը` տնկական հոգով ու կեն
դանական աշխարհը` կենդանական հոգով օժտված բնություններով և մարդկու
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թյունը` բանական հոգով օժտված բնությամբ ու ինքնությամբ: Ընդ որում, կենդա
նու` կենդանական հոգով և մարդու` բանական հոգով բնությունների ներկայությունը
աշխարհում, ըստ էության, ներմուծում է դրանում (աշխարհում) առանձնահատուկ մի
բներևույթ, որն իրենում «պահում է» այս աշխարհի ու այս կյանքի եղելության «հետ
քը»` դրանց անցող իկությունը դարձնելով ոչ միանշանակ: Այս աշխարհն ու այս կյան
քը և դրանց բաղադրատարր եղելությունները չեն անցնում ու անհետանում իսպառ,
չքանում անհետք, այլ` կերպառվում ու ներկայանում են կենդանականում ու մարդ
կայինում` նրանց բնութենական առանձնահատկություններով պայմանավորված
ու զանազանվող յուրօրինակությամբ և հենց որոշակիորեն մնայուն իրենց որակով`
որպես «աշխարհի ու կյանքի փորձառություն»: Եվ այդ փորձառությունը, որը կա
յանում է կենդանականում ու մարդկայինում, սոսկ հոգու նկատմամբ արտաքին
աշխարհի ու կյանքի իրողությունների կերպառություն չէ, այլ` դրանում կա ամե
նայնն իրենում ընդգրկող ու ամբողջական կյանքին` կենդանու և մարդու բնություննե
րի ու նաև իրենց գործուն մասնակցության բնական (-բնազդային) և բանական յուրա
հատկության կերպառություն ևս: Ահավասիկ, այն կայանում է որպես աշխարհում ու
կյանքում կենդանական ու մարդկային սեռերի բնության գոյության հնարավորության
անհրաժեշտ ու նախընտրել ի կերպին աճեցնող, թրծող ու կոփող` ադեկվատ կամ
ոչ-ադեկվատ փորձառություն ու հենց կենսափորձ:
Ի

տարբերություն

կենդանականին

հատուկ

փորձառության

փոխանցման

ոչ-բանական հնարավորությունների, մարդկայինում առնչվում ենք նաև բանական
հոգու ու մտքի հնարավորություններն առավելագույն իրենց կարողությամբ իր կա
յացման մեջ գործունացնող «պատմության» բներևույթին: Պատմությունները ներ
կայանում են որպես անձանց, խմբերի, ազգերի և ողջ մարդկության միաբե
րյալ կենսափորձ: Հարկ է, սակայն, ամրագրել, որ պատմություններում միաբերվող
այդ կենսափորձն ամենևին էլ չի ներկայանում ապրող ու գործող մարդու անմի
ջական ու կենդանի «կենսափորձին» հատուկ գոյության կարգում, քանզի
վերջինս գոյանում է մարդու բանական հոգու ողջ ներաշխարհում, որում նաև
զգացմունքներով արտահայտվող բովանդակությամբ և ուրեմն` հենց զգացականում:
Մարդկային անմիջական ու կենդանի կենսափորձը պատմության մեջ ներկայանում է
արդեն որոշակիորեն փոխակերպյալ իր գոյության կարգում: Ի՞նչ փոխակերպություն
է աստ իրագործվում: Պատմություններում մարդկային կենսափորձը ներկայանում է
զուտ իմաստի ու հենց մտքի գոյության կարգով, որ և կնշանակի` նրանցում կեր
պառվում ու հյուսվում է կյանքի ու կենսափորձի բուն իմաստը: Ահավասիկ, պատմու
թյուններում աշխարհի, որում և` կյանքի իրադարձությունների ու գործերի իմաստնե
րը բացահայտող, կապակցող ու միահյուսող և ամբողջականություն ու մեկ-միասնա
կանություն հնարավորող հասկացմամբ ու մեկնորոշմամբ` կերպառյալ և միահյուսյալ
է կյանքի ու կենսափորձի բուն ու հենց էական իմաստը: Վերոասացյալն ի մի բե
րելով ու եզրակացնելով` կարող ենք ամրագրել, որ ամենայն պատմություններում`
մարդկանց ազգերի, ողջ մարդկության, իսկ կոնկրետորեն Մովսես Խորենա
ցու պատմությունում` հայոց ազգի «գոյության փորձառությունը» կամ «կեն
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սափորձը» ինքնահասկացմամբ ու մեկնորոշմամբ մտակերպառյալ` ներկայա
նում է որպես սկզբունքորեն «հոգևոր փորձառություն»:
Աստ` ամենայն պատմություններում ու կոնկրետորեն նաև հայոց պատմությունում
«փորձառյալ բովանդակությունը», ըստ էության, պատմության մեջ բովանդակյալ ու
նրանով փոխանցվող` անձանց, խմբերի, ազգերի և ողջ մարդկության աշխար
հում-գոյության փորձառությունը անվանվեց «սկզբունքորեն հոգևոր փորձա
ռություն» դեռ միայն նկատի ունենալով` իմաստի ու հենց մտքի գոյության կարգով
նրա լինելությունը: Հայտնի է, սակայն, որ ամենայն պատմությունների, ըստ էության,
իմաստի ու հենց մտքի գոյության կարգով` անձի, խմբի, ազգի կամ ողջ մարդկության
դեռ միայն «սկզբունքորեն հոգևոր փորձառություն» ներկայանալու հնարավորու
թյունը տարաբնույթ պատճառներով ոչ միշտ է իրագործվել «հոգևորի» բուն կոչ
ման, դիտավորության ու կատարումի իսկության լրումի կատարելությամբ`
ըստ մարդկային կարողության: Կան պատմություններ, որոնցում պատմության
ինքնահասկացման խորհրդածություններում պատմության բուն կոչումն ու դիտավո
րությունը, քաղաքական «շահեկանության» այլևայլ պրագմատիկաներով պայմանա
վորված առաջադրությամբ, մեկնաբանվել է իր անիսկությամբ և չի բացորոշվել որ
պես իսկը «հոգևոր փորձառություն», և եթե անգամ հասկացվել է որպես «սկզբունքո
րեն հոգևոր», ապա պատմության կերպարանումն ու կատարումը չի իրագործվել իր
«հոգևոր» կոչմանն ու դիտավորությանը համապատասխանությամբ:
Ի տարբերություն այս բնույթի պատմությունների և դրանցում կերպարանյալ
պատմության տեսություններում կամ փիլ իսոփայություններում պատմության ինք
նահասկացման անիսկության, մենագրությամբ ներկայացվող ուսումնասիրությու
նից եզրակացնելով, կարող ենք հստակ ամրագրել, որ Խորենացու պատմությունը
ներկայանում է որպես այս աշխարհում հայոց ազգի գոյության հոգևոր փոր
ձառություն` ոչ միայն ամենայն պատմությանը հատուկ վերոնշյալ սկզբունքային
հնարավորւթյամբ, այլև «հոգևորի» իսկության լրումի կատարելությամբ` ըստ
մարդկային կարողության: Մենագրությամբ ներկայացվող ուսումնասիրության բո
վանդակությունից հիշենք, որ նրա պատմությունում բացորոշ ներկայացվում է մարդ
կային ինքնության ու կյանքի հոգևորության բազմաբովանդակությունը, որ
պես մերձակա, իմաստության, քաջության և ամենայն առաքինության ու բարեկար
գության` «յամենայն որ ինչ մարդկության պիտանի» և, որպես հեռակա, փրկաբանա
կան դիտավորության ու կատարումի խորհուրդները:
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 կյանքում մարդկային ինքնության հոգե-մարմնավոր գոյությու
նը որ
պես այդ
պի
սին և ար
տա
քին այս աշ
խար
հի ու կյան
քի միայն սկզբուն
քային
ժխտմամբ` հաստատվում հոգևորը: Ըստ քրիստոնեական վարդապետության,
հոգևոր ու նյութեղեն բնությունները և դրանց գոյության մոդուսները սկզբունքո
րեն տարբեր են, և զուտ հոգևոր իրողություններն, անշուշտ, իրենցում չունեն և ոչ մի
մարմնական տարր, քանզ ի ամենայն մարմին գոյացյալ ու կերպացյալ է` Աստծո կող
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մից արդեն իսկ արարյալ` սկզբնագոյ նյութեղեն սուբստրատի հենքով` հող ի, ջրի, օդի
ու կրակի տարրերի ներկարգավոր միացությամբ ու փոխազդեցությամբ, իսկ արա
րյալ հոգևոր ամենայն իրողությունների ու հենց մարդկային հոգու գոյացմանը նա
խադրությամբ` չի եղել նախագոյ սուբստրատային և ոչ ինչ, այլ` սկզբնագոյ հոգևոր
այդ ամենը Աստված ստեղծել է ոչնչից: Հոգևոր ու նյութեղեն իրողությունների ինք
նին սկզբնագոյության այս սկզբունքային առանձնահատկության հետ մեկտեղ` կա
նաև հոգևորի` այս աշխարհում ու այս կյանքում գոյության սկզբունքային հնա
րավորության և անհրաժեշտ ու նախընտրելի կերպի իսկության ու անիսկու
թյան խնդիրը: Պատմությունն ուսումնասիրելով մարդկային ինքնության, կեցության
և մշակույթի` հոգե-մարմնավոր բնությամբ հանդերձ, ժամանակի մեջ գոյությունը,
ըստ էության, գործ ունի այս աշխարհի ու այս կյանքի ժամանակահոս ու անցո
ղիկ գոյությունում հոգևորի ներկայության առանձնահատկությունների բացա
հայտման խնդրի հետ, որ և զարմանալ ի ու առինքնող, խորիմաց ու արդյունավետ
իր լուծումն է ստանում Խորենացու պատմասիրությունում: Նրա պատմությունում ու
պատմահայեցակարգում հոգևորը ոչ թե սոսկ հակադրվում է մարմնականին և այդ
կերպ միայն իրեն հաստատում, այլ` շարժում և այս աշխարհում իսկ հոգևորության
է առաջնորդում ու կատարելագործում մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի
հոգե-մարմնավոր և իմաստա-նյութեղեն բնությունը:Պատմահոր երկում և նրանում
կերպացյալ ու բովանդակյալ պատմահայեցակարգում ամբողջական այս աշ
խարհն ու այս կյանքը ժխտվում էր իր անհոգևորությամբ ու դրանից բխող ան
բարեկարգությամբ և հենց հաստատվում իր նորոգ հոգևորությամբ ու բարե
կարգությամբ:
Ի՞նչ այլ առանձնահատկություն ևս ունի պատմությունում և կոնկրետորեն Խորե
նացու հայոց պատմությունում «փորձառյալ բովանդակությունը»: Այս աշխարհն ու
այս կյանքը փորձառվում է մարդկային ինքնությունում մարդու մահկանացու բնու
թյան, ամբողջը մաս առ մաս կապակցմամբ որպես այդպիսին իմաստավորելու` մտքի
կարողության, մարդկային ազատ կամքի ընտրության գործոններով պայմանավոր
ված չափավորությամբ: Արդյո՞ք, Մովսես Խորենացին կյանքի ժամանակահոս և
փոփոխուն ընթացքն ի մտի ունենալով, կամենում է և դիտավորություն ունի պատ
մել հայոց կյանքում տեղ ի ունեցած ամենայն կամ որոշ այն իրադարձություններն
ու մարդկային գործերը, որպես թե` ազգի իրական կյանքի փոփոխությունները,
որոնք պետք է տեղ ի ունենային, որպեսզ ի լինելության մեջ հաստատվեր ժամա
նակակից իր ներկան այնպես, ինչպես որ այն կա: Եթե ոչ համընդգրկուն, ապա
նույնիսկ որոշաչափ կոնկրետացմամբ` նրա պատմության սկզբունքային դիտավորու
թյունը հայոց առաջինների և բուն հին նախնյաց կյանքի հանրագումար ու հա
մաբովանդակ եղելությունը պատմելը չէ: Պատմություններում սկզբունքորեն ներ
կայանում է ոչ ամենայն աշխարհի ու կյանքի ամբողջական և ոչ էլ դրանց բաղադրա
տարր կոնկրետ ու մասնավոր եղելության համաբովանդակություն ու ամենընդգրկուն
իմաստ, այլ` ըստ մարդկային կարողության ու նաև պատմությամբ ասելիքի
նշանակալիության` չափավոր փորձառություն ու էական իմաստ:
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Արդարև, ամենայն գոյի գոյությունը փորձառվում է մարդկային ինքնությունում ու
կյանքում իր իսկության հետ մեկտեղ որոշակի նշանակալ իությամբ և, ավաղ, միշտ
չէ, որ իսկությունը նույնանում է նշանակալ իությանը, որով և մարդկության կյանքում
մուտք է գործում ամենայն փորձառության` կենսափորձի ու հոգևոր փորձի իսկու
թյունն ու անիսկությունը: Ամենայն գոյի գոյության մարդկային փորձառության
կատարելություն է` իսկության նույնությունը այն նշանակալիությանը, որը
հնարավորում, անհրաժեշտ ու նախընտրելի է դարձնում փորձառումը:
Եղելության իսկությունը մարդկային ինքնությանը «բացվում» ու ներկայանում է`
նրա բանական հոգու և մտքի հասկացման «համաբացության» շնորհիվ, որ և կարող
է ուղղորդվել ու կայանալ կամ խեղաթյուրվել ու չկայանալ նշանակալ իության գործո
նով: Սկզբունքային հարց է, թե` այս աշխարհն ու այս կյանքը ինչպիսի՞ նշանակալիու
թյամբ են փորձառվում մարդկային կենսափորձում: Նկատենք, որ նշանակալ իության
գործոնը սկզբունքորեն ու նույնականորեն ներկա է և՛ մարդկային կենսափորձի, և՛
հոգևոր փորձի կայացման մեջ, և, իհարկե, այն ներկա է նաև պատմության մեջ միա
բերվող անձանց, ազգերի ու մարդկության հոգևոր փորձառությունում: 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:
Ամենայն պատմության` իր կոչմանը համապատասխան լինելության հաջողվածու
թյունը ճշմարտորեն կարել ի է նկատել հենց այն նշանակալ իության բնույթից, որով և
հեղ ինակի կողմից հասկացվում ու մեկնողաբար բացորոշվում են եղելությունների իս
կության խորքերը և սկզբունքային առնչվածությունը մարդկային ինքնության, կյանքի
ու մշակույթի հոգե-մարմնավոր երկմիասնական բնությանը` ճանաչել տալով հոգեկե
ցույց ու կենարար կամ հոգեսպան ու կենսակործան ներկայություն ու ներգործություն
և՛ անցյալում, և՛ ներկայում, և՛ ապագայում: Եվ ինչպես արդեն ասվեց մենագրության
ողջ շարադրանքում, առաջին ու նաև աստ` երկրորդ ապորիաների պատասխանում,
Մովսես Խորենացու պատմությունում այդ նշանակալ իությունը հոգևոր է և որոշարկ
վում է պատմության իդեայի դիտավորությամբ (մտահայեցմամբ) և ըստ այդմ` նույ
նորեն կերպարանմամբ ու կատարումով: Նրա երկում պատմական նյութն ընտրված
է հավաքման` նախապես առաջադրված սկզբունքով` մարդկային ինքնությանը, կյան
քին ու մշակույթին հոգեկեցույց ու կենարար «պիտոյ»-ով, և համայն անցյալից այդ
կերպ` իրենում բովանդակյալ հոգևորությամբ պիտանավորն է ներկայություն ստա
նում մեզ համար: Ինչպես և սուրբ հայրն է մեզ ուսուցանում, իրավ, պատմությունը
մեզ ի ներկայություն հղված պիտանացու անցյալն է և այսպես է այն փորձա
ռություն:
Կյանքի կամ մշակույթի հոգե-մարմնավոր կամ իմաստա-նյութեղեն երկմիասնա
կան ու բազմաբովանդակ գոյության մեջ բուն էացողին ու էականին` հենց հոգևո
րին նույնացող նշանակալիությունն է, որ մարդկային բանական հոգուն ու

574

Գլուխ 4. Պատմության իսկությունն ու նախընտրելի գոյությունը

մտքին ներկայության է հնարավորում իսկությունը, ինչպես նաև հնարավորում
ու կայացնում մարդկային փորձառությունում ընդհանրականը: Մարդկային ինքնու
թյունում, կյանքում ու մշակույթում էացողն աստվածայինն է` բուն իդեան ու
հոգևորը, որն ընդհանուր է: Եվ եթե ամենայն եղելությունների` մարդկային անձին
ներկայացող նշանակալ իությունը նրա բանական հոգին ու միտքը ուղղորդում է այդ
ընդհանուր հոգևորին` նրան ադեկվատ համաբացությամբ, ապա` մարդկային
ինքնությանը ներկայության է հնարավորվում ու իրագործվում ընդհանուր հոգևորը
որպես իսկություն, կայանալով նաև որպես մարդկային ինքնության ու աստվա
ծայինի, հոգևորի միասնություն` ներկրթյալ ու այդ առումով` փորձառյալ ընդ
հանուր հոգևորություն ու հենց իմաստություն: Կարել ի է ամրագրել, որ մարդկու
թյան ժամանակընթաց կյանքի անցյալ ի ու ներկայի եղելություններն իրենց պատճա
ռա-հետևանքային, ազդեցության ու նշանակալ իության, ներքինի ու արտաքինի կա
պակցվածությամբ հանդերձ փոխակերպվում են մարդկային կարողությանն իմանալ ի
պատմության ու հենց ընդհանուր հոգևոր փորձառության` իրենց իսկությունը հայտող
իմաստների ու իմաստության խորհուրդների հասկացող ու ինքնահասկացող բացա
հայտմամբ:
Հայտնի է և «Պատմության դիտավորությունը» ենթավերնագրում արդեն նշվեց,
որ մարդկային իրողություններում որևէ կերպ ու չափ նույնության, նմանության պա
րագայում հնարավոր է պարզորեն ընդհանրականը: Սակայն, նկատել ի է, որ ան
զուգականի ու հենց զանազանի` առ ընթերցող ներկան նշանակալիությամբ
նույնպես հնարավոր է դառնում այն, ինչը մարդկային սեռի ինքնության ու կենսակեր
պի համար հնարավոր է որպես ընդհանրանալի և կոչել ի` որպես ընդհանրական:
Ըստ Խորենացու, անցյալ ին և ուրեմն` մարդկության կյանքի առավել ամբողջական
փորձառությանն անդրադառնալու գործոն և հենց սկզբունքային նշանակալ իություն
կարող է դիտվել մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի բովան
դակ պոտենցիայի` առ կատարելություն բարենշանակ կայացման խնդրում սե
փականից ու նույնականից տարբերվող այլ հնարավորություններ ևս ուսում
նասիրելու անհրաժեշտությունն ու նախընտրելիությունը: Կյանքի անզուգա
կան իրադարձությունների և-կամ գործերի իսկությունը մարդուն, պատմիչին ու նաև
պատմության նախընտրել ի ընթերցող ին կարող են ներկայանալ որպես մարդկային
ինքնության ու կենսակերպի լինել իության հնարավորություն: Իսկ մարդկային ինք
նության ու կենսակերպի համար հնարավորը կարող է նաև բոլորատեսակ հնարավո
րությունների շարքում իր որևոր ատրիբուտներով ներկայանալ որպես հենց հնարա
վոր նախընտրելիություն, ուստի ընդօրինակվել ու կրկնվել և ուրեմն` ընդհանրա
նալ, կնշանակի նաև` հասկացվել ու դառնալ որպես ընդհանրական:
Հիշենք, որ պատմության փիլ իսոփայությունում ու նաև պատմության տեսություն
ներում առաջադրվել է պատմության առարկայի ըմբռնման նաև այլ հարացույց: Ըստ
Արիստոտել ի, պատմությունն ուսումնասիրում է կյանքի անզուգական եղելություն
ները: Իսկ ըստ Վ. Դիլթայի, պատմությունը գիտություն է, որն ուսումնասիրում
է ինքն իրենում դինամիկ կյանքը և ուրեմն` իրենց որպիսության մեջ անզու
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գական մարդկային իրողություններ, փոփոխություններ և բացահայտում ան
զուգական եղելումի որպես այդպիսին և ոչ այլ կերպ կայացումը` պատճառով
հանդերձ: Իհարկե, Դիլթայը պատմության առարկայում չի բացառում նաև ընդհա
նուրի ուսումնասիրությունը, սակայն, ըստ նրա, պատմության ուսումնասիրության
նախընտրելի առարկան հենց անհատականն է, քանզ ի կյանքի ամենայն իրողու
թյուններն իրենք իրենցում սկզբունքորեն անհատական են ու անզուգական, և պատ
մության խնդիրն է նկարագրել ու բացահայտել կյանքի եղելությունների իսկությունն
ու ինքնին նշանակությունը:
Խորենացու հայեցակարգում ևս պատմությունն ուսումնասիրում է կյանքի «իրաց
և գործոց» իսկությունն ու ինքնին նշանակությունը, սակայն այդ նշանակությու
նը տեսանում ու հասկանում է որպես բազմաբովանդակ` դրանում էական ու որո
շիչ տեսադրելով «հոգևոր» բաղադրիչը` որպես կյանքի ու նրա ամենայն իրողության
բուն` անհրաժեշտ ու նախընտրելի կատարում, ավաղ, հայոց կյանքում ոչ միշտ և ոչ
համընդհանուր, հաստատուն ու տևական կատարելագործմամբ որպես համընդհա
նուր հոգևորություն իրագործվելով: Նրա պատմությունից և դրանում կերպացյալ
պատմահայեցակարգից կարել ի է հասու լինել, որ անկրկնել ի ու անզուգական տե
սանելով ու հասկանալով ամենայն «իրաց ու գործոց» որպես այդպիսին գոյությունը,
մարդուն սկզբունքորեն` և՛ բնականորեն, և՛ անհրաժեշտ ու նախընտրել ի առավելու
թյամբ` հենց պատմության միջոցով ընձեռնված է` մարդկային ինքնության, այլոց հետ
բարեկարգ գոյակցության, կենսակերպի, որում և` մտքի, խոսքի, գործի իր սեփական
անել իքի դիտանկյունից` պատմվող ամենայնը տեսանել ու հասկանալ որպես զուտ
կերպ ու հենց հնարավորություն և դրանցում իմաստության, ամենայն առաքինու
թյան ու բարեկարգության խորհուրդների հասու լինելով` կերպարանել և ընդհանրա
նալ ի ու հենց ընդհանուր հոգևորություն հաստատել կյանքում: Նրա պատմությունում,
ըստ հարկի, փորձառվում ու պատմվում են կոնկրետ ու մասնավոր եղելություններ և
պատմելու ընտրելով նշանակալին ու այդկերպ` ներկայացնելով հայոց նշանակա
լի կենսափորձը, դրա իսկությունը հայտող բազմաբովանդակ իմաստում հասկաց
վում ու մեկնողաբար բացորոշվում է հայոց ինքնության ու կենսակերպի կայաց
ման խնդրակարգում ուսանության ու կենագործության համար ամենաէա 
կանն ու արժանին` աստվածայինը, սկզբունքորեն ունիվերսալ իդեան, որ և`
մարդուն իր կարողության ու կյանքի պայմաններում չափավոր հնարավորությամբ
կոնկրետացյալ` ներկայանում է որպես հենց նախընտրելի և այսկերպ` արդեն նաև
մարդկային կյանքում ընդհանրանալի հոգևոր փորձառություն: Պատմահայրն
իր պատմության մեջ ներկայացնելով կյանքի նշանակալ ի եղելումի` անզուգական
ու անկրկնելի իրադարձությունների, գործերի ու կենսակարգերի` այդ ամե
նը որպես հենց այդպիսին կայացնող պատճառներով հանդերձ, իսկությունը
հայտող բուն իմաստը, դիտավորություն ունի բացահայտել կոնկրետ այդ օրինակ
ներում ու իրենց պատճառներում կայացյալ ու «պահյալ» ընդհանրանալի ու հենց
«ընդհանուր գոյ» ներկայացող հոգևոր փորձառությունը: Իսկ որպես այդպի
սին` նա ուսումնասիրում ու իր պատմության մեջ բացորոշում է ամենքին, ըստ յուրա
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քանչ յուրի կարողության ու անհատական շնորհի, ուսանել ի հոգևոր ու ընդհանրա
կան իմաստությունը: Խորենացին իր պատմությունում ամենայն «ընթերցասէր»-ին
և «ուսումնասէր»-ին հոգևոր ու ընդհանրական իմաստությունն իմացահայտում
է հենց անհատականում` որոշակի անձանց, խմբային հավաքականության և հենց
ազգի քաղաքակրթորեն նշանակալ ի հոգևոր-մշակութային ու կենսական գործունեու
թյունում այս կամ այն կերպ ու չափ նրա կերպարանավորմամբ ու բովանդակմամբ
անհատականացյալ արտահայտություններում, որոնցում և` այն մեկնորոշում և-կամ
մեկնորոշել է հնարավորում` հայտնացույց անելով ու հասկանալ ի դարձնելով պատ
ճառա-հետևանքային պայմանավորվածության հայտորոշմամբ, ինչպես նաև դրվա
տող և-կամ նշավակող իր գնահատման միջոցով: Նա իր պատմությունում քննական
հասկացմամբ ու մեկնորոշմամբ ներկայացնելով հայոց կյանքի էական ու եզակի եղե
լումի բուն իմաստը, բացահայտում է դրանում կայացյալ ու «պահյալ» ընդհանրա
նալին ու հենց ընդհանուր գոյը` մարդկային ինքնությունը որպես իմաստուն
հոգի ապրեցնող հոգևոր ու ընդհանրական իմաստությունը:
Այսպիսով, Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի էական առանձնա
հատկություն է որոշարկվում հենց այն, որ նրա երկում «անցյալը» ներկայանում
է որպես մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի` առ իմաստություն
ու բարեկարգություն մարդկության փորձառություն: Բոլոր ժամանակներում
մարդ
կային ինք
նու
թյան ու կյան
քի ամե
նայն խնդիր
նե
րի ու դրանց նկատ
մամբ իր
ընտրության և «ինչ» ու «ինչպես» անել իքների հասկացման ու իրագործման համար
մարդը կարիք ու ձգտում ունի` հասկանալ, թե ինչ է ասում այդ մասին մարդկության
փորձառությունը` պատմությունը: Պատմությունը ներկայանում է որպես հասկաց
ման ենթակա փորձառություն, անհրաժեշտ ու նախընտրել ի պիտոյականությամբ
հայտնացույց է անում եղելության իսկությունը հայտող իմաստը, որում իսկ` պահյալ և
մարդկային ինքնությանը, կյանքին ու մշակույթին` առ բարենշանակ կատարելություն
նշանակալ ի իմաստության խորհուրդը և պատմության ընթերցմամբ` հասկացվում է
իմաստություն: Կարել ի է ամրագրել, որ ըստ Մովսես Խորենացու, պատմություն
ներն իմաստության աղբյուր են` մարդկանց, ազգերի ինքնության կայացման,
նրանց բազմայլ և ներքուստ բազմաբովանդակ կենսակերպերի վերաբերյալ
իմաստության սեռի` մարդկային փորձառություն:
Պատմահայրն իր երկում որպես պատմություն է հյուսում հայոց կյանքի էա
կան եղելումի ամենայն` իրենցում անհատական ու անզուգական կարգավորու
թյան կերպով ու չափով յուրահատուկ իրադարձություններ ու մարդկային գործեր,
որոնք սկզբունքորեն անհատական ու անզուգական, ժամանակին համընթաց
և նույնորեն հարահոս, փոփոխուն ու անցողիկ են հենց իրենց որպիսության
երկմիասնական բնության մեջ մարմնական, նյութեղեն բաղադրիչի բնույ
թով: Թեև հարկ է նաև նշել, որ ամնայն «իրք և գործք» իրենց որպես «ինչ» և «ինչ
պես» գոյության մեր ընկալման մեջ ներկայանում են ոչ միայն անզուգականորեն
անհատական որպիսությամբ` մարմնական ու նյութեղեն տարրի ժամանակընթաց,
հարահոս, փոփոխուն ու անցող իկ բնությամբ պայմանավորված, այլև իրենց ընդհա
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նուր որպիսությամբ, որի սկզբունքային հնարավորությունը պայմանավորված է նաև
մարդկային զգայարանների տեսակային հիմնահատկության ընդհանրակա
նությամբ, ինչը և հնարավորում է պատմությունում դրանց` ամենքի համար ընդհան
րական նկարագրությունը:
Եվ ընդհակառակը, նրա երկում նույն այդ եղելությունները` իրենց ժամանակ
ընթաց անցող իկությամբ հանդերձ, մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի
բուն կոչմանը և ըստ այդմ` բուն իսկությանը համապատասխան իրենց լինելու կամ
չլինելու իրողությամբ` սկզբունքորեն ընդհանրական են հենց իրենց որպիսու
թյան երկմիասնական բնության մյուս բաղադրիչի` հոգևորի շնորհիվ: Ըստ
այդմ` Խորենացու պատմությունը ներկայանում է որպես մարդկային և հենց
հայոց կյանքի ամենայն անզուգական եղելություններում բովանդակյալ` օրի
նակելի ու ընդհանրանալի և ուրեմն` ընդհանուր հոգևորի, այն է` իմաստու
թյան, քաջության և ամենայն առաքինության ու բարեկարգության խորհուրդ
ների փորձառություն: Եվ այսկերպ ներկայացող տեսական ու գործնական
իմաստության փորձառություն-գիտելիքը ընդհանրական ու հենց գիտական
գիտելիք է, որով և` պատմությունը` գիտություն:
Ընդ որում, ընդհանրականությունն աստ չի ըմբռնվում ու իրագործվում որպես
անձանց` իմաստության անհատական փորձառությունների միջև նվազագույն
համընդհանուրը: Քանզ ի ընդհանուրի այդկերպ ըմբռնումը ազգերի, հասարակու
թյան ու ողջ մարդկության դեռևս ոչ-սկզբունքորեն և դեռ միայն պատահականորեն
ու երբեմն բարեկարգ կյանքում` մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի բազ
մաբովանդակ խնդրակարգում դրսևորվող փոխվերաբերմունքում, փոխհարաբե
րություններում ու փոխգործունեությունում բերում է մարդկային անհատականու
թյունների սիրո, սրտի խորհուրդների, մտքի, խոսքի ու գործերի ընտրություններում
ամենայն իմաստության հոգևոր պտղաբերության հնարավորությունների առավե
լապես անտեսման, բռնություն իրենցում բովանդակող փոխհարմարող գործընթաց
ների և լոկ պատահական, այլ ոչ` անհրաժեշտ ու նախընտրել ի հոգացության, ուստի
և` մարդկության կյանքում սկզբունքորեն կայանալ ի ու նաև ոչ-այդչափ կայացած ու
կայացող իմաստության անհատական պոտենցիաների ու նաև արտահայտություն
ների ողջ հարստության առավելապես կորուստի կամ մոռացության ու անտեսման:
Աստ` գիտել իքի ընդհանրականությունը ևս հարկ է խորհրդածել ու հասկանալ իսկու
թյան հասկացության լրումի կատարելությամբ` որպես գոյութենական ու նպատա
կաբանական իսկությունների երկմիասնություն, որ և կնշանակի` տեսանել ու ներկա
յագործել ոչ միայն իր (ընդհանրության) նախկինում առկա եղելության, այլև իր իրա
գործման բուն կոչման և ըստ այդմ` դիտավորության և անհրաժեշտ ու նախընտրել ի
կատարումի հեռանկարի որպիսությամբ` որպես իմաստության փորձառությունգիտելիքների ամենայն անհատականն իրենում միասնացնող ու համայնող
համընդգրկուն ամբողջություն:
Կարել ի է հստակ ամրագրել, որ Մովսես Խորենացու երկում պատմությունը
ներկայանում է որպես իմաստության պատմագիտություն: Այս առնչությամբ
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կարել իէ վերստին կրկնագրել, որ մարդկային մտքի կոչումն է` ուսումնասիրե
լով բնույթով զանազան` աստվածային ու մարդկային իրողություններ, հասու
լինել իսկություն հայտող իմաստության, անհատական իր փորձառության,
որում և` հասկացման ու մեկնորոշման, ստուգությամբ ու ընդհանրականու
թյամբ կայացնելով ամենայն գիտություն և բանական ու պիտանի արվեստ:
Անշուշտ, Պատմահոր երկում պատմվում են հայոց կյանքի եղելումը որպես այդպի
սին կայացնող ոչ միայն հոգևորությունն ու իմաստությունը, այլև անհոգևորությունն ու
անիմաստությունը, սակայն չափավորությամբ պատմել կործանարարը, չարանշանակ
մոլությունն ու արատը` պատճառով ու հետևանքով հանդերձ, հասկանալով ու մեկնո
րոշելով այն հենց որպես այդպիսին` նույնպես ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ` իմացության ու
պատմողության իմաստություն: Ըստ Մովսես Խորենացու պատմագիտական
հայեցակարգի և ուսուցանության, պատմությունն իր բուն ասելիքով իմանալ
է հնարավորում մարդկության կենսափորձն ու դրանում ներբովանդակվող ու
նաև թրծվող հոգևոր փորձառության հոգեկեցույց ու կենարար` որևէ չափ տե
սական ու առավելաչափ գործնական իմաստության խորհուրդներ:
Վերոասացյալն ի մի բերելով ու եզրակացնելով` հնարավորություն ունենք ամ
րագրել, որ Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկում պատմությունը
ներկայանում է որպես հայոց կյանքի նշանակալի եղելումը կազմող հոգևո
րության` առաքինությունների ու բարեկարգությունների ամենայն փորձա
ռություն-գիտելիքներով միասնացող և (իրեն սիրող ամենքին) միասնացնող
համընդգրկուն ու մեկ-միասնական և այդկե՛րպ ընդհանրական իմաստության
փորձառություն-(պատմա)գիտություն:
Փաստարկ երրորդ.
Անցյալ ի եղելությունները տեսանվում և իրենց որպիսության ու նաև որևոր առու
մով նշանակության մեջ համապատասխանաբար անվանվում ու բնորոշվում են ըստ
ներկայի տեսանկյան: Տարբեր ժամանակներում ներկայի տեսանկյունը կարող է լի
նել տարբերաբար: Տվյալ կոնկրետ ժամանակում ապրող անձինք ևս իրենց ներկայի
կարիքը կարող են ըմբռնել յուրով ի, ուստի և անցյալ ի ու նույնիսկ ժամանակակից
եղելություններին անդրադարձող ներկայի տեսանկյունն իրենցում ձևավորել յուրով ի:
Նախկինում ու նաև տվյալ ներկայում կյանքի եղելություն դարձած իրադարձություն
ների` ժամանակակիցների ու սերունդների ներկա ժամանակում, կենսաշխարհում
ու մտոլորտում նշանակալիությունն, այսպիսով, կլինի փոփոխական, այլ ոչ`
կայուն ու համընդհանուր: Փոփոխական այդ նշանակալ իությամբ պայմանավոր
ված դրանց իմաստային բացահայտությունները կլինեն նույնպես ոչ նույնական: Այս
պատճառով պատմությունը կարող է գրվել որպես եղելությունների` ժամանակի ըն
թացքում փոփոխական և անհատական յուրով ի տեսանում ու նշանակությունների
բացահայտում, հետևաբար այն չի կարող գոյություն ունենալ որպես ժամանակից ու
անձանց տեսանության ու հասկացման յուրակերպությունից իր կախվածությունից ու
կապանքվածությունից ձերբազատ ու այսկերպ` ընդհանուր գոյերի ընդհանրացող ու
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միասնացող տեսանություն, ընդհանուր ու նույնորոշել ի իսկության բացահայտություն
և ուրեմն` ընդհանուր ու ստույգ գիտել իք ու այդպիսով` գիտություն:
Պատասխան. Պատմությունը սկզբունքորեն գոյանում է այնժամ, այնպես
ու այնչափ, որժամ, որպես ու որչափ ներկան իրեն առնչում է անցյալին և-կամ
անցյալն է առնչում իրեն: Անցյալի` ներկային և ներկայի` անցյալին բուն առնչ
վածության «ինչ»-ն ու «ինչպես»-ը հիմնում ու որոշարկում է պատմությունն իր
իսկությամբ: Սակայն, անցյալ ի` ներկային և ներկայի` անցյալ ին բուն առնչվածու
թյունը, որով և կերպացյալ է պատմության բուն իսկությունը ու դրանում ներկա և,
ըստ մարդկային կարողության, իմանալ ի է նախախնամության աստվածային իմաս
տության խորհուրդը, արդյո՞ք, իր կապակցվածության ու խորհուրդի նույնանշանա
կությամբ է ներկայանում մարդու և հենց պատմիչի կողմից իրագործվող առնչումի
մեջ, ուստի նաև դրանով կերպացյալ` նրա բանավոր կամ գրավոր պատմությունում:
Կարել ի է ամրագրել, որ անցյալ ի ու ներկայի, ըստ աստվածային նախախնա
մության, բուն փոխառնչվածության` պատմիչի հասկացմամբ ու մեկնորոշմամբ
ու արդեն ըստ մարդկային կարողության` փոխառնչման հենց ադեկվատությունն է
հնարավորում և անհրաժեշտ ու նախընտրել ի պիտոյականությամբ կենագործում
պատմությունն իր բուն իսկությամբ: Իսկ անցյալ ի` ներկային և ներկայի` անցյալ ին
ոչ-ադեկվատ փոխառնչումը պատմության մեջ կենագործում ու նաև ի դերև է հանում
ներկայի, որում նաև նրա ինքնահասկացման, կապանքվածությունն ինքնակամու
թյամբ, ըստ այդմ` խեղաթյուրելով և անցյալ ը: Այնինչ` պատմությամբ բացահայտ
ման ու փոխանցման ենթակա անցյալի ու նախնյաց փորձառության իմաստու
թյունը հղված է ներկային ու ապագային` ինքնակամության որոգայթներից
ու կապանքներից ձերբազատության և հենց հոգևոր ազատության կոչելով
մարդկային ինքնությունը, կյանքն ու մշակույթը: Այսպիսով, անցյալ ի ու ներկայի,
ըստ աստվածային նախախնամության, բուն փոխառնչվածությունը կոչում է ներկան
ու ապագան հոգևոր ազատության: Սակայն, ի տարբերություն Աստծո` «վասն զի
բարին էակացեալ է առ Աստուծոյ, և էութիւն Աստուծոյ է բարին…, մարդ ունակութե
ամբ ունի զբարին»761 և հենց ընտրությամբ, ուստի պատմիչի կողմից ներկայի ու ան
ցյալ ի փոխառնչումը նույնպես ունի ընտրություն` կարող է անցյալ ի փորձառությամբ
փոխանցվող հոգևոր իմաստությամբ` ազատել, կամ` ինքնակամության որոգայթնե
րով ու հենց կապանքներով և ըստ այդմ` նաև անցյալ ի անիսկությամբ` կաշկանդել
ու կապանքել մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի նույն ներկան ու ապա
գան: Ներկայի ու անցյալի` պատմիչի փոխառնչման «ինչ»-ն ու «ինչպես»-ը կարող է
կապանքել ինքնակամության որոգայթներով ու կապանքներով կամ կարող է ազա
տել մարդկության հոգևոր փորձառության իմաստությամբ` հոգևոր կենդանության
կոչելով ու կենագործելով «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» ամենքի ինքնությունը,
կյանքն ու մշակութաստեղծ կարողությունը:
Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան – Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, աշխ.
Ս. Արևշատյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1980, էջ 68:
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Միջնադարագետ ու նաև պատմության տեսաբան Մարկ Բլոկը գրում է. «Անցյալ ի
չիմացությունը ոչ միայն վնասում է ներկայի ճանաչողությանը, այլև վտանգում ամե
նայն փորձ` գործելու ներկայում»762:…»Անցյալ ի չիմացությունը անխուսափել իորեն
բերում է ներկայի չհասկացմանը: Սակայն, հիրավ ի, նույնքան ապարդյուն են անցյա
լի հասկացման փորձերը, եթե չես պատկերացնում ներկան»763: Նա պատմության
հասկացման խնդրակարգում հատուկ նշում է անցյալ ի միջոցով` ներկայի հասկաց
ման և դրա հետ մեկտեղ` ներկայով ու հենց կյանքի կենդանությանը հաղորդ ու ընկալ
դառնալով` անցյալ ի հասկացմանն ունակ լինելու մասին764: Քանզ ի «կենդանության
ընկալման ունակությունը իսկորեն գլխավոր որակն է պատմիչի»765: Հարկ է, սակայն,
ամրագրել, որ մարդկության կյանքում ու տեքստամշակութային ավանդությունում
նախկինում ու նաև այժմ և՛ ներկան ու նրա միջոցով` անցյալը, և՛ անցյալը ու նրա մի
ջոցով` ներկան իրապես հասկացվել են և հենց սկզբունքորեն հնարավոր է հասկա
նալ ոչ միշտ իսկությամբ, այլև անիսկությամբ: Աշխարհի գոյության, որում և` կյանքի և
արդեն դրանում` հենց նաև մարդկության կյանքի ժամանակների` անցյալ ի, ներկայի
ու ապագայի փոխառնչվածության ու դրան ադեկվատ` հեղ ինակային փոխառնչման
կառուցվածքով փոխհասկացումը իրագործվել են կյանքի իրողություններով ճշմարտ
վող կամ ժխտվող տարբեր սկզբունքներով, իդեաներով ու ամբողջական հայեցա
կարգերով: Պատմություններ ուսումնասիրել իս` էական է սկզբունքորեն հարցադրել
ու բացահայտել, թե կյանքի եղելություններով ճշմարտվող կամ գուցե ժխտվող ինչպի
սի մտահայեցմամբ է դրանցում հասկացվում ներկան և նրա միջոցով` անցյալ ը կամ
հենց անցյալ ը և նրա միջոցով` ներկան:
Ինչպիսի՞ն է անցյալ ի ու ներկայի փոխառնչման իսկությունը Մովսես Խորենացու
պատմությունում և ըստ այդմ` «ի՞նչ» ու «ինչպիսի՞ ինչ» է ներկայանում նրա պատմու
թյունը` սկզբունքորեն կազմակերպված ուղղորդվածությամբ ու հետևողականությամբ
իսկությունը հայտող իմաստի, որում և` իմաստության խորհուրդի հետամուտ ու բացո
րոշող գիտությո՞ւն, թե՞ սոսկ մարդկային ինքնակամ հորինվածք` ճշմարտապատումի
ու ստապատումի խառն բովանդակությամբ: Մենագրությամբ ներկայացվող ուսում
նասիրությունից եզրակացնելով` կարել ի է ամրագրել, որ Խորենացու պատմությունը
իմաստուն մտահայեցողությամբ` «ոչ ինչ կամաց մտածական և ոչ ինչ անպատշաճ
ի սմա յօրինելով բան…»766, իրեն առձեռն ու նաև մատչելի աղբյուրներից իր բուն
պատմել իքի քննա-հասկացմամբ ու մեկնորոշմամբ` հայոց ինքնության, կյանքի ու
մշակույթի իսկություն, որում և` ըստ սկզբունքային դիտավորության` բարեկարգու
թյան հնարավորություն, անհրաժեշտություն ու նախընտրել իություն, ուստի և` ներկա
յում ու նաև ապագայում «ինչ» ու «ինչպես» անել իքի խորհուրդ բացորոշող պատմու
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թյուն է: Ինչպե՞ս է հնարավոր դարձել նրա երկում այդկերպ պատմության հյուսումը:
Ինչպիսի՞ մտահայեցմամբ է նրա երկում իրագործվել ներկայի ու անցյալ ի փոխառն
չումը, որով և կյանքի կոչվել ու հյուսվել պատմության բուն կոչմամբ ու ըստ այդմ`
իսկությամբ ու հենց նախընտրել ի գոյությամբ հնարավոր դարձող` մարդկության և
կոնկրետորեն` հայոց կյանքի ժամանակների (անցյալ ի, ներկայի ու ապագայի) ու այդ
կերպ` հայոց ազգի սերունդների հոգևոր միաբանությունը, ինչպես նաև նույն այդ կա
ռուցվածքով իր հնարավորության մեջ տեսանել ի` մարդկանց ազգերի հոգևոր փոխ
միաբանությունը:
Մարդկային ու կոնկրետորեն` հայոց կյանքի անցյալ ի ու ներկայի եղելություննե
րի ուսումնասիրությամբ Պատմահորը հաջողվում է հյուսել մի պատմություն, որում
իրագործվում է հայոց ինքնության, կենսակերպի ու մշակույթի իսկությունը հայտող
իմաստի ու իմաստության խորհուրդի ինքնահասկացում, որում և` նախընտրել ի կա
տարելագործության ու բարեկարգության առումով հիմնախնդիրների բացահայ
տում և նախնյաց կողմից դրանց ի պատասխան` ադեկվատ անել իք-լուծումների կամ
ոչ-ադեկվատ գործունեության ներկայացում: Եվ այդ կնշանակի, որ նրա երկը սոսկ
էմպիրիկ պատմություն չէ, այլ նրանում ներկա է որոշակի հոգևոր տեսանություն ու
հասկացում պատմության որպես այդպիսին` անհրաժեշտ ու նախընտրել ի գոյության,
պատմության բուն իդեայի, իմանալ ի կոչումի և ըստ այդմ` նրա իսկության կատարու
մի: Եվ հարկ է նշել, որ անցյալի ու իր ներկայի փոխառնչվածության բուն իսկության
ու խորհուրդի, ըստ մարդկային կարողության, Մովսես Խորենացու պատմական եր
կում հյուսվող ադեկվատ ու նույնանշանակ մեկնորոշումն ամենևին էլ պարզունակ
բան չէ: Իր երկի տարբեր մասերում ուղղակի ու երբեմն նաև անուղղակի ակնարկով
և ապա` «Ողբ»-ում միաբերելով` նա բացորոշ նաև հայտնում է իր ներկայի հոգևոր
տկարությունների ու անկումի, մարդկանց անհոգևոր ու անբարի վարք ու բարքի մա
սին: Իսկ մարդկային կյանքի անցյալ ի ու ներկայի եղելություններում` հոգևոր ու բա
րոյական անկումն աղավաղում, հնարավորում ու հարաճուն ծավալում է ամենայնի`
ըստ իր կոչման գոյությունը հակադարձ և հենց աննույնորեն «ճանաչող» մտածո
ղություն` իսկությունը որպես անիսկություն և անիսկությունը որպես թե իսկություն,
բարին որպես անբարի և անբարին որպես թե բարի, իմաստալ իցը որպես անիմաս
տալ ից և անիմաստալ իցը որպես թե իմաստալ ից և այլն: Հոգևոր ու բարոյական ան
կման ժամանակում անհոգևոր ու անբարո ինքնությամբ ու կենսակերպով ապրող
անձանց դժվարին ու նաև անհնար է դառնում անցյալում և ներկայում իրերի կացու
թյան հասկացումը, «աշխարհում - մարդկային կեցողությունում»` ինքնությունում, կեն
սակերպում ու մշակույթում հոգևոր առավելությունների ու տկարությունների, կարիք
ների ու անել իքային հիմնախնդիրների ստույգ ինքնահասկացումն ու նույնորոշումը
(իդենտիֆիկացումը) որպես այդպիսին: Կրքերով ու ցանկություններով կապանքված
միտքն ամենայնը տեսանում ու ընկալում և իր անել իք է սահմանում` առաջնորդվելով
եսակենտրոն ու ինքնահաճ, մարմնական ու անհոգևոր այլևայլ ազդակներով խեղա
թյուրված «շահ»երով և անզոր է ճանաչել մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու
մշակույթի իմաստության ու բարեկարգության, հոգևոր ազատության ու Աստծո հետ
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միության նախակոչվածությունը, իմացյալ կոչումն ու բուն արժանիքը, և տեսանել այն
որպես անհրաժեշտություն ու նախընտրել իություն ոչ միայն իր ու յուրայինների, այլ`
հենց ամենքի համար: Արդարև, կրքերով կապանքված միտքը ևս կարող է առօրյա
յում կամ երկերում և հենց պատմությունում արտահայտվել մարդկային ինքնության,
կենսակերպի ու մշակույթի ինքնահասկացման ու «անել իք»-ային հիմնախնդիրների
մասին, և, սակայն, ինքնակամ պատմահորինվածքով, այլ ոչ` իսկության ու իմաստու
թյան նպատակամետ հայեցողությամբ ու պատմագիտությամբ:
Խորենացու երկում պատմությանն առաջադրված խնդիրները հայոց կյանքում ու
տեքստամշակույթում, ըստ էության, ընդհանրապես` պատմությունը և կոնկրետորեն`
հայոց պատմությունը մարդկային և հենց հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի
նշանակալ ի եղելումի իսկությունը հայտող իմաստի, որում և` իմաստության խորհուր
դի բացորոշմանն ուղղորդելով ու կատարելագործելով, պատմության որպես այդպի
սին գոյությունը վերակարգում է նորով ի` բուն գիտական կոչումի և ըստ այդմ` դի
տավորության, կերպարանման ու կատարումի իսկությամբ: Ընդ որում, պատմական
մտքի ու մշակույթի ավանդությունում պատմությանն առաջադրված այդ խնդիրներն
առանձին-առանձին` աշխատությունում իրենց ոչ այդկերպ ներկարգավոր հետևողա
կանությամբ ու մեկ-միասնականությամբ, իմաստասիրական ու աստվածաբանական
հիմքերի ու նաև իմպլ իկացիաների երբեմն` բացանշանակ ու երբեմն` ներանշանակ
ներկայությամբ, սկզբունքային տեսակետից, այլ ոչ կոնկրետ կերպավորման առու
մով, նորահայտ չեն: Դրանք եղել են նաև անցյալում, տեսականում ու գործնականում
ունենալով նաև տարբերվող հասկացումներ, ընդգրկումներ, ասպեկտներ, լուծումներ`
սկզբունքորեն վերաբերել և վերաբերում են բոլոր ազգերին, պատմական և այժմյան
քաղաքակրթություններին ընդհանրապես, այսինքն` բնույթով ունիվերսալ են: Պետք
է նկատի ունենալ նաև այն, որ այդ խնդիրներն իրենց սկզբունքային ունիվերսալու
թյամբ և, անշուշտ, կոնկրետ կերպավորումների առանձնահատկությամբ ևս` էա
պես սահմանվում են հոգևոր որոշակի հայեցողությամբ ու դիտանկյամբ տեսանել ի
ներկայի կարիքով, և խնդիրների երբեմն` պարզ ու ակներև և երբեմն` խորքային ու
քննա-հասկացման ու մեկնորոշման ձգտող խորհրդածությամբ իմանալ ի ունիվերսա
լությունն ու ոչ-ժամանակընթաց կամ ժամանակին ենթակա հարահոսությունն ու ան
ցող իկությունը արդեն ի հայտ է բերում դրանց հոգևոր բնույթը:
Հետազոտող ին կարող է երբեմն թվալ, թե մարդկանց` անձանց և ազգերի, ինքնու
թյան ու կյանքի ներկայի կարիքն է, որ սոսկականորեն հենց իրենով ձևակերպում
է բացությունն ու ուղղորդված որոնումը, հետաքրքրությունը աշխարհի ու մարդկանց
կյանքի մաս կամ հատված ներկայացնող ու նաև ամբողջություն կազմող եղելություն
ների նկատմամբ, որ և որպես իսկություն հայտող իմաստ հասկացվելով ու մեկնորոշ
մամբ ասման բերվելով` հյուսվում է որպես գրավոր և-կամ բանավոր պատմություն:
Մշակույթի պատմության մեջ բազմաթիվ են եղել պատմագրություններ, որ թվում է
թե սկզբունքորեն պայմանավորված են եղել «ներկայի կարիքով»:
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Մասնագիտական գրականության մեջ պատմաբանի, իսկ դա կնշանակի նաև հասկաց
ման ձգտող յուրաքանչ յուր ընթերցող ի և ուսումնասերի` ներկայով պայմանավորվածությունը
բնորոշվել է այլ գործոններ արտահայտող հասկացություններով ևս: Ա. Գուրևիչն այս առիթով
գրում է. «Պատմաբանը հանդես է գալ իս որպես միջնորդ անցյալ ի մարդկանց և իր ժամանակա
կիցների միջև. իր մշակույթի անունից նա փորձում է երկխոսություն հյուսել այլ ժամանակի մշա
կույթի հետ: Հարցերը, որոնք պատմաբանն առաջադ րում է անցյալ ի մարդկանց, թելադրված են
այժմեականությամբ, իր հետաքրքրություններով և պրոբլեմներով (ընդգծումը` Ռ. Ք.), քան
զի այն, ինչի մասին պատմաբանը հարցնում է և հենց միայն կարող է հարցնել անցյալի մարդ
կանց, թելադրվում է իր մշակույթով և աշխարհայեցողությամբ»767: Մ. Բլոկի միտքն առ այն, թե`
«պատմական ֆենոմենը երբեք չի կարող բացատրվել իր ժամանակից դուրս»768 և, որպես այդ
հաստատագրող վկայություն, իր պատմատեսական աշխատությունում մեջբերելով արաբական
ասացվածքը, թե` «մարդ իկ առավելապես նմանյալ են իրենց ժամանակին, քան իրենց հայրե
րին»769, ըստ էության, չանտեսելով անցյալ ի ուսումնասիրության խնդրին ներգրավված ընթեր
ցող ի ու հենց հետազոտող ի մասնակցությունը բացահայտվող իսկությանն ու իմաստին, ան
հրաժեշտորեն ու նույնորեն նրան ևս անդ րադարձող իմաստ կարող է ներառել ասվածում, ըստ
որի` պատմահետազոտող ի ներաշխարհում ու հայեցողությունում նույնպես ներկա է առնչվա
ծություն իր ժամանակին:
Ներկայի տեսադաշտով անցյալ ին անդ րադարձի այս իրողությունն ու առաջացող հարցերը
հատուկ կարևորում և բովանդակ խնդրակարգի լուծմանն է անդ րադառնում նաև Հ.-Գ. Գադամերը
փիլ իսոփայական հերմենևտիկայի իր հիմնարար աշխատությունում: Ըստ նրա, «Տեքստի իմաստը
միշտ որոշվում է նաև պատմական իրադ րությամբ, որում գտնվում է մեկնաբանող ը…»770: Հարկ է
նկատի ունենալ, որ հերմենևտիկական իրադ րությունում միշտ կարող են ներկա լինել և սկզբուն
քորեն իսկ ներկա են հասկացումը պայմանավորող գործոններ: Հասկացման ձգտող անձն իր
հասկացման մեջ պայմանավորված է այն ժամանակով ու արդ իականությամբ, այն դարաշրջանի
առանձնահատկությամբ, որում ապրում է, և հասկացման կերպի ու բովանդակության մեջ հնա
րավոր ու ներգործուն այդ ազդեցությունը բացառել և չգոյության կանխադ րույթով վերաբերել չի
կարել ի` բուն հասկացման ֆենոմենը, ինչպես նաև հասկացվող բովանդակությունը քննել իս771:
Գադամերը նույնպես, ինչպես և Գուրևիչը, ընթերցող ու հասկացման ձգտող անձի և ուրեմն` նաև
պատմաբանի` իր ներկայով պայմանավորվածության մասին խոսել իս, նկատի ունի «հետաքրքրու
թյան» հասկացությամբ արտահայտվող դիրքորոշումը` իր պատմականորեն պայմանավորվածու
թյամբ հանդերձ: Մեկ այլ աշխատության մեջ արդեն առիթ եմ ունեցել ասելու, որ, ըստ Գադամերի,
տեքստով և անշուշտ նաև պատմական տեքստով ընթերցող ժամանակակիցներին ու սերունդնե
րին հղված ասել իքը իր այդ իսկ հղվածությամբ, կարծես, «հանդ իպում» է ընթերցող ի ժամանա
կին հատուկ` «հետաքրքրությամբ» կողմնորոշվածությանը և «ասվածի իմաստով մեր ազդվածու
թյուն»772 իրագործելով, և ուրեմն` «դիպչելով», ուշադրություն է գրավում: «Սակայն «դիպչել ը»
հասկացման իրադ րությանը մասնակից` «հետաքրքրություն» անվանվող ու ընկալունակությունը
կազմակերպող գործոնին` լիով ին չի արտահայտում ասվածի կարևորությունը և դրական նշանա
կալ իությունը սերունդների ու նրանց ժամանակների նկատմամբ: «Հետաքրքրությունը» կարող է
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կազմակերպված լինել նաև ոչ էական, պատահական պարագաների հիման վրա, և այդ դեպքում
հասկացման ձգտող ի ազդվածությունը ասվածով չի լինի էական իրադարձություն նրա համար:
Ասելիքն ուշագրավ ու դիպուկ է, որպես դրական` իսկապես կարևոր, երբ պիտանի է ժամանա
կի և անձի կարիքին և այսպես` օգտակար: Կարիքով որպես «արթուն» և որոնման դուրս եկած
խոհուն միտքն է «ուշք» դարձնում և նկատում նշանակալ ի ու օգտակար իմաստը: Գադամերի
«հետաքրքրություն» հասկացությունը հասկացման ձգտող ի անկեղծ ու էական բնութագիր է ար
տահայտում, երբ հիմնվում է կարիքի իրողության վրա: Անցյալ ժամանակներից հենց այսպիսի
արժևորող ընկալողականությանն է ուղղված ավանդ ությունը, նրանում ասվածը773:

Սակայն, արդյո՞ք «ներկայի կարիքն» է ճշմարիտ ու ինքնագոյ այն հենքը, որ և
հիմնում ու կազմակերպում է իսկական «պատմության կարիքը», թե` այն իր հերթին
կարող է պայմանավորված լինել մեկ այլ բանով` չլինելով ինքնագոյ և իրենում նույնա
կան: Այս հարցն ուղղակիորեն առնչվում է պատմագիտության երրորդ ապորիային, և
աստ հնարավորություն ունենք դրանում բովանդակյալ հարցադրության առնչությամբ
հասկանալ Խորենացու լուծման ճշմարտացիությունը, ըստ հումանիտար և-կամ սո
ցիալական գիտության ու հենց պատմագիտության քրիստոնեական իդեայի:
Մարդկանց կյանքի ու մշակույթի պատմության յուրաքանչ յուր ներկայում` այստեղ
և հիմա էական խնդիրն այն է, թե` ի՞նչն է հասկացվում որպես տվյալ ներկայի կարիք:
Իհարկե, կարիքով, իսկ ավելի ճշգրիտ` կարիքի հասկացմամբ, կազմակերպվում
է ներկայի տեսադաշտ` եղելությունների ճշմարիտ ու նշանակալ ի իմաստի և հենց
պատմության իսկության որոնումի: Սակայն, տվյալ ժամանակի ներկայում կարի
քը կարող է հասկացվել բազմայլ որպիսությամբ, կախված այն բանից, թե ինչպես է
իրագործվում հասկացումը: Հասկացման ձգտող անձի և ուրեմն` նաև պատմաբա
նի` ոչ միայն անցյալով, այլև ներկայով պայմանավորված լինելու ֆենոմենի առնչու
թյամբ մեջբերվող տեսակետների հետ մեկտեղ` հարկ է ամրագրել, որ մարդկային ու
ազգային` մշակույթով կատարելագործվող ինքնության ու կյանքի համար տվյալ ներ
կայի էականորեն նշանակալ ի, այլ ոչ` կեղծ, կամայածին ու պատրանքային, ինքնակա
մությամբ ու թվացյալությամբ` կարծեցյալ, վերոնշյալ պրոբլեմներն ու հետաքրքրու
թյունները` որպես կարիքով պայմանավորված, և հենց ինքը` այդ կարիքը, որպես այդ
պիսին նկատվում, նկարագրվում ու բնորոշվում են արդեն իսկ որոշակի տեսադաշ
տում: Այդ ի՞նչ տեսադաշտի մասին է խոսքը: Հոգևոր սկզբունքով կազմակերպ
ված հայեցողական տեսադաշտում է նկատվում, հասկացվում ու մեկնողաբար
բացորոշվում կարիքը, և պատմությունը, որպես ժամանակների` ի բարին կար
գավորություն, հյուսվում է ըստ այդ սկզբունքի: Ինչպե՞ս հասկանալ ասվածը:
Ներկայի կարիքը, ըստ հոգևոր սկզբունքի, ձգտելով հասկանալ ու հենց հասկա
նալով ճշմարտությամբ, մարդը կարիք ու ձգտում ունի` հասկանալ, թե ինչ է ասում
այդ մասին մարդկության փորձառությունը` պատմությունը: Եվ «ներկայի կարիքի»
ու, ընդհանրապես, «սկզբունքորեն կարիքի», այդկերպ` ըստ հոգևոր սկզբունքի,

Այս մասին տե՛ս նաև Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկան,
Եր., 2006, էջ 117-118:
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քննահասկացմամբ ու մեկնորոշմամբ ժամանակների (անցյալ, ներկա և ապագա)
բուն ու իրական փոխառնչվածությունը, ըստ մարդկային կարողության, ադեկվատո
րեն բացորոշվում է պատմիչի կողմից իրագործվող փոխառնչման մեջ և ժամանակ
ների փոխկապակցմամբ ու ներկարգավորմամբ իսկ` հյուսվում պատմությունը: Իսկ
«ներկայի կարիքի» իսկորեն հասկացմանը հիմնացյալ «պատմության կարիքն»
արդեն իրենով պայմանավորում ու կազմակերպում է այդ կարիքին ադեկվատ` մարդ
կային բանական հոգու ու մտքի բացություն ու որոնում և իսկություն հայտող այդ
իմաստների որոնմանն ընձեռում ու սահմանադրում իմաստային տեսահորիզոն:
Նախնականորեն` մարդկային կարծիքին անցյալն ընկալվում է որպես մարդկային
եղելությունների խռնիխուռն լեցուն ամբարտակի պարունակություն և այդկերպ թյու
րըմբռնմամբ` նրա անիսկությունն ընկալվում որպես թե իսկության բացահայտում:
Իսկ հոգևոր կարիքով ճշմարտյալ «պատմության կարիքը» իրեն ադեկվատ
մտքի բացություն ու որոնում է կազմակերպում և իմաստային տեսադաշտ ըն
ձեռում «անցյալի» նկատմամբ: Այսկերպ` «անցյալը» ներկայանում է որպես
մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի` առ իմաստություն ու բարե
կարգություն մարդկության փորձառություն: Եվ հոգևոր կարիքով ճշմարտյալ
«պատմության կարիքը» ոչ թե կարծիքին «տեսադրում» է անցյալ ի անիսկություն, այլ`
արդեն մտքին, ըստ իր կոչման, հասու լինել է հնարավորում իրողությունների իսկու
թյուն հայտող և հոգևոր կարիքը «լցուցանող» զորությամբ «տեսնվող» ու նույնորոշ
վող իմաստ ու իմաստության խորհուրդ:
Իսկ այդ ի՞նչ «հոգևոր սկզբունքով կազմակերպված հայեցողական տեսա
դաշտի» և-կամ «իսկորեն հասկացման» մասին է խոսքը: Ինչպես և ասվեց, Մովսես
Խորենացու աշխատությունում ներկա է պատմագիտական և հենց քրիստոնեական
պատմագիտության կուռ հայեցակարգ: Եվ տեքստից իրեն դիմող ավանդությունից
(предание)` իմաստության խորհուրդների հասկացման, որով նաև ինքնահասկացման
ձգտող իր ժամանակակիցների ու մարդկանց սերունդների հոգուն ու մտքին` Պատ
մահոր անձը, նշանակալ ի ու պատմելու արժանի եղելությունների իսկությունը հոժա
րակամ հոգածությամբ գրով դրոշմելու և պատմելու «փոյթ անձին կալող» նրա հանձ
նառությունն ու գործը ներկայանում է որպես Քրիստոսի աստվածային իմաստության
ուսուցանության ուղղորդվածությամբ (ինտենցիայով) կազմակերպված բանական հո
գու իմացականության բացություն, հոգևոր տեսանություն ու տեսադաշտ` հայոց
ինքնության ու կենսակերպի հիմնորոշ ու հենց հոգևոր ընդհանուր ու համընդգր
կուն կարիքի իսկորեն հասկացման, ապա և` մարդկային եղելություններում այդ կա
րիքին ադեկվատ և նույնպես հոգևոր պատասխան-իմաստների հասկացման ու մեկնո
ղաբար բացորոշման: Ընդ որում, Խորենացու երկում քրիստոնեական հոգևոր հայեցո
ղակարգով մարդկային ու հենց հայոց ինքնության, կյանքի ու մշակույթի ոչ միայն ան
հրաժեշտ, այլև նախընտրելի կարիքներն են հասկացվում ու նույնորոշվում իրենց
իսկը հոգևոր և ունիվեսալ որպիսությամբ: Եվ նույն քրիստոնեական հոգևոր հայե
ցողակարգով ոչ միայն կարիքները, այլև պատասխան-իմաստներն են որոնվում ու բա
ցորոշվում իրենց հոգևոր ու ընդհանուր որպիսությամբ: Նկատենք նաև, որ Պատմահոր
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քրիստոնեական հոգևոր հայեցողության և հենց պատմադիտավորության բացությանը`
անկեղծորեն համաբացությամբ, սիրուն ու փափագին` ի խորոց սրտի նույնախորհուրդ
սիրով ու փափագով, մտքին` համախոհությամբ կազմակերպված «ընթերցող» քրիստո
նեական համահայեցող ու նաև կենսակերպ ապրող ինտենցիոնալությանը նրա երկում
պատմված իմաստները «տեսնվում» ու իմանալ ի են դառնում որպես ներկայի կարիք
ների համար սկզբունքորեն ուսանել ի, ինչը բխում է հոգևոր կարիքների և խնդիրնե
րի` իրենց հիմնային դրվածքում անժամանակային, ունիվերսալ բնույթից: Եվ ինչպես
արդեն ասվել է, քրիստոնեական առաքինություններով կարգավոր հոգևորու
թյամբ բացված ընթերցողությունը դեպի պատմված իմաստն ու իմաստության
խորհուրդն է ուղղորդված ուսանելիի սպասումով, տեսանումով ու ընկալումով,
և այդ դեպքում է «ասվածը» յուրաքանչ յուր ժամանակի, ինչպես նաև մեզ հա
մար` վարդապետություն-ուսուցողություն և մենք` ուսումնասեր: «Պատմութիւն
Հայոց»-ում Պատմահոր քրիստոնեական հայեցողությամբ, որում արդեն նաև գի
տացյալ պատմահայեցողությամբ մարդկային ու հենց հայոց ինքնության, կյանքի ու
մշակույթի` որպես անհրաժեշտ ու նաև նախընտրել ի իմանալ ի կարիքները և պատաս
խան-իմաստները որոնվելով ու մեկնողաբար բացահայտվելով որպես հենց հոգևոր`
ներկայանում են մարդկային ինքնությունը, կյանքն ու մշակույթը իրենց հոգեմարմնավոր բնության ու ներկարգավորության մեջ զորացնող ու կայացնող
և այդկերպ` հոգեկեցույց ու կենարար ընդհանուր իմաստության խորհուրդ իր
պատմելիքում բովանդակող պատմություն-գիտություն` պատմագիտություն:
Փաստարկ չորրորդ.
Պատմության մեջ եղելությունները, դրանց պատճառները և «ինչպես» գոյությու
նը (եղելականացումը) պատմվում են և իմաստները բացահայտվում` ըստ պատմու
մի կամ պատմահյուսման կերպի առանձնահատկության, որը պայմանավորված
է պատմիչի յուրով ի հետաքրքրությամբ, ինչպես նաև եղելությունները պատմության
մեջ ընդգրկելու ընտրությամբ, որևէ կերպ` հանգամանալ ից կամ կարճառոտ շարա
դրանքով ներկայացնելու, արժևորող կամ անարժեք եզրակացնող արժեքային կողմ
նորոշումով, որն իր հերթին կարող է լինել զանազանակերպ և փոփոխական: Պատ
մումի եղանակը մասնակից է պատմության կայացմանը և պատմումի փոփոխական
ու զանազանակերպ լինելությամբ` պատմությունը և նրանում պատմվող ը իմանալ ի է
դառնում նույնպես փոփոխական ու զանազանակերպ և, այդպիսով, մասնավոր, անո
րոշ ու անստույգ գիտել իք, այլ ոչ` ընդհանրական, նույնորոշել ի ու կրկնորոշել ի, ստույգ
ու անսխալ գիտել իք, ինչով և ժխտվում է պատմության որպես գիտություն գոյությունը:
Պատասխան. Մենագրությունում չորրորդ ապորիայի պատասխանը որոշակիո
րեն արտահայտվել է «Պատմումի վարդապետական եղանակը…» ենթավերնագրի
շարադրանքում: Աստ` անհրաժեշտ է, որպես չորրորդ ապորիայի հարցադրության
պատասխան, ի հավելումն արդեն ասացյալ ի` մեկնորոշմամբ հանդերձ ներկայացնել
միաբերող եզրակացություն:
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Մովսես Խորենացու երկում պատմումի կերպը անձնահաճ ու կամայածին ընտրու
թյամբ չէ: Նկատել ի է եղելությունների իմաստա-հայեցման, որոնցով և ամբողջացող
պատմա-հայեցման ուղղորդվածություն, որպես պատմարժան ընտրության, պատ
ճառներով, հետևանքներով ու հնարավոր նշանակալ իությամբ հանդերձ հասկաց
ման ու մեկնորոշող պատմումի կամ պատմողականության յուրովի գիտեցում ու
հայեցակարգ և, սակայն, ոչ կամայածին ու ինքնակամ ընտրություն: «Ոչ ինչ կամաց
մտածական և ոչ ինչ անպատշաճ ի սմա յօրինելով բան…»774,– գրում է Պատմահայրը:
Նրա «Հայոց Պատմութիւն»-ը պատմումի կերպի և հենց վարդապետական հայե
ցակարգված եղանակի ի՞նչ գիտել իքով է ներկայանոում ընթերցող ին:
Ինչպես և նշվեց «Պատմումի վարդապետական եղանակը…» ենթավերնագրում,
Հին ու Նոր Կտակարանների սրբերի, միջնադարյան սուրբ հայրերի ու նաև հետայնու
ժամանակների ամենայն հավատացյալ անձանց ստեղծագործություններին ու հենց
պատմություններին հատուկ է հնգաստիճան գիտել իքի տեսակները` հմտությունը,
ներհմտությունը, կարծիքը, արվեստն ու գիտական գիտել իքը և որպես իմացության
նախընտրել ի լրումի կատարելություն` նաև վեցերորդը` հավատով հասու ճշմարտու
թյան գիտել իքը և այդկերպ` վեցաստիճան գիտել իքի ներքուստ կարգավոր ու հետևո
ղական

ամբողջականություն:

Միջնադարագիտական

հետազոտություններում`

միջնադարյան սուրբ հայրերի աստվածաբանական, իմաստասիրական, պատմա
կան երկերի ուսումնասիրության խնդրակարգում սկզբունքորեն անհրաժեշտ է նկա
տի ունենալ, որ ըստ հավատացյալ անձանց աշխարհայեցողության ու կենսակերպի
իմաստության, մտայինի հետ խաղաղությամբ ու առընթեր` մարդն ունի նաև հավա
տով գիտենալու շնորհ և ուրեմն` կարողություն: Քանզ ի մարդկային բանական հոգու
կարողություններ, ուստի և` մարդկային բանականության զորություններ են` և՛ հավա
տը, և՛ միտքը, որ և ներկայանում են որպես բանական հավատ ու միտք: Եվ հենց հա
վատի շնորհիվ է մարդկային բանական հոգին ու միտքը հասու դառնում զուտ
աստվածային իրողությունների ու նաև մարդկային իրողություններում աստ
վածայինի իսկությունը հայտող իմաստությանն ու սքանչելությանը:
Եթե ժամանակակից պատմաբան-մասնագետները սկզբունքորեն կիրառում են ոչ
միայն գիտական գիտել իքը, այլև օգտակար նկատելով` իրենց գիտական պրակտի
կայում կամա թե ակամա ներառում են գիտել իքի վերոնշյալ հինգ տեսակները, ապա`
Մովսես Խորենացին ու միջնադարյան հայազգի ու այլազգի մյուս պատմագիրները և
հետայնու ու նաև ժամանակակից ամենայն հավատացյալ պատմիչներ իրենց պատ
մել իքին համապատասխան պատմումի եղանակը կազմակերպել իս` սկզբունքորեն
կիրառում են նաև վեցերորդը և այդկերպ` գիտել իքի վեցաստիճան` ներկարգավոր ու
հետևողական ամբողջականությունը` երբեմն կամ հաճախ իրենց բուն պատմել իքում,
որպես էականորեն նշանակալ ի, ընդգրկելով մարդկային կյանքում աստվածային
իրողությունների ներկայությանն առնչվող իրադարձություններ ևս: Խորենացին իր
պատմությունը հյուսել իս` պատմումի իր կերպում իրադարձություններն ու գործերի`
774
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պատճառներով ու հետևանքներով հանդերձ, իսկությունը հայտող իմաստները կա
պակցում ու այդկերպ` իմաստավորում և հայոց կյանքի էական եղելումի իմաստ ու
հենց իմաստության խորհուրդ է բացորոշում ոչ սոսկ մտակապակցային հնարավո
րության սահմանափակ հնարավորությամբ, այլև դրանց հետ ներհյուսվածությամբ`
հավատի ճշմարտություններով կապակցվող ու այդկերպ ևս իմաստավորող մարդ
կային բանական հոգու կարողության առավելությամբ: Համայն աշխարհի, որում և`
մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի եղելականացած որպիսության և հնա
րավոր նախընտրել ի գոյության իսկություն են ստուգությամբ հայտում ոչ միայն մտքի
ճշմարտությունները` իրենց մտակապակցային ապացույցներով, այլև հավատի
ճշմարտությունները` իրենց վերմտային իմաստության խորհրդիմաց ու բանա
կապակցային ապացույցներով: Հավատի ճշմարտությունները և մտքի ճշմար
տությունները մարդկային բանական ու հավատացյալ հոգուն բացահայտում
ու ներկայության են մատչելի դարձնում փոխլրացնող և ներքուստ մեկ-միաս
նական իմաստության խորհուրդներ:
Առաջադրված պատմության չորրորդ ապորիայի առնչությամբ կարող ենք ամ
րագրել, որ պատմական գիտել իքի հնգաստիճանության մեջ ընդհանրական բնույ
թի գիտելիքի ամենայն տեսակով և որպես կոնկրետ օրինակ` ներհմտությամբ ու
կարծիքով ստուգությամբ ու նաև լիակատար չի լուծվում ապորիայում բովանդակվող
սկզբունքային հարցադրումը, այլ` միմիայն արվեստով ու գիտական գիտելիքով,
որոնցում միայն ստուգությամբ ու անսխալաբար բացորոշել ի է եղելության` պատճա
ռով հանդերձ իսկությունը: Ներկայացվող ուսումնասիրությունից եզրակացնելով` կա
րել ի է ամրագրել, որ Պատմահայրն ունի և՛ արվեստավոր կարողությունը` շնորհով
օժտվածությունը որպես ունակություն, որում և` հմտությունը, ներհմտությունն ու կար
ծիքը, և՛ պատմողական արվեստի հայեցակարգը` որպես քանակային ու որակային`
մտավոր և հոգևոր փորձառությամբ կարգաբերյալ հասկացողությունների համակարգ,
և՛ պատմության` պատմելիքի (եղելության իսկությունը հայտող իմաստի ու հոգևոր
խորհրդի) տեսանության, հասկացման ու պատմումի հյուսման բանական մտքի
ու հավատի ճշմարտությունների գիտությունը: Եվ նրա պատմումը բնատուր ու
կրթությամբ կատարելագործված արվեստավորություն, հասկացված, փորձառ
ված ու հայեցակարգված արվեստ ու գիտություն է: Նկատել ի է, որ գիտել իքի այս
երկու տեսակներում` և՛ արվեստում, և՛ գիտական գիտել իքում ու հենց գիտությունում,
որպես ներքին բաղադրատարր և մարդկային իմացության հնարավորությունն ան
հրաժեշտորեն ու նախընտրել իորեն ի մի ու հենց լրումի կատարելությանն ու սքանչե
լությանը բերող բաղկացուցիչ ունի նաև հավատով հասու աստվածային իմաստության`
ճշմարտության (տեսականի) և բարու (գործնականի) խորհուրդները:
Արդարև, Մովսես Խորենացու պատմահայեցողությունն ու տեսական հայացք
ները, ինչպես նաև պատմումի եղանակը, ոճը պայմանավորված չեն սուբյեկտիվու
թյամբ, կամայականությամբ, այլ կերպ ասած` կամայածին ու ինքնակամ չեն: Այն
կազմակերպված է ի համապատասխանություն խնդրո էության, կա
րե
լ ի է նաև
ասել` «խնդրո բանի», որն ի քննության է առնվում նրա պատմական երկում և ուրեմն`
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պատմության ու պատմագիտության նրա ուսմունքում: Այստեղ մենք առնչվում ենք
իրադարձությունների ու գործերի իսկությունը հայտող իմաստն ու իմաստության խոր
հուրդը հասկանալ, ի պատում ու գիր հյուսել, որում և` մեկնողաբար բացորոշմամբ
ամենայն «ընթերցասէր»-ի և «ուսումնասէր»-ի ներկայացնել ձգտող մտածող ի «պատ
րաստված» լինելու կամ «նախապատրաստվելու» այն ֆենոմենին, որի մասին
մշտապես խոսում է Մ. Հայդեգերն իր աշխատանքներում: Պատմիչ և հենց պատ
մաբան ու պատմագետ-ուսումնասերի և նույնորեն` պատմության նախընտրե
լի ընթերցող-ուսումնասերի` իմաստության հասկացման ձգտող անհրաժեշտ
ու նաև նախընտրելի կեցողություն է` ուղղակիորեն` կյանքի եղելությունները
կամ միջնորդավորված` պատմական աղբյուրները քննության առնող խորհր
դածություններում «պայծառացյալ ու արթնացյալ հոգևոր ակամբ և ունկամբ»
պատրաստ լինել` տեսանել, ունկնդրել, լսել և ի միտ առնել բուն իմաստը` առ
իմաստություն իր նշանակալիությամբ, որում և-կամ որով հասու ու ընկալ լի
նել նրանում հառնող-հայեցվող իսկությանը: Իմաստուն Պատմահայրն իր պատ
մությունը հյուսում է` որպես իր աշխատության սկզբունքային դիտավորություն բա
ցորոշ հայտնելով և պատմվողում կատարագործելով (ի կատարումն գործելով) հենց`
էականորեն նշանակալի իրադարձությունների ու գործերի «զօրութիւնն ու
պատճառը» ընթերցողի մտքի «ուշ»-ին և հասողությանը ստուգությամբ «յան
դիման կացուցանելը»775: Մովսես Խորենացին այսկերպ պատմության բնությու
նը բացահայտող իր պատմության մեջ, ըստ մարդկային ընդհանրական բնությանն ու
նաև հենց անհատապես իրեն ընձեռնված աստվածային շնորհի կարողության, բուն
պատմվող ը ադեկվատորեն որոշակի կարգավորությամբ պատմումի կերպով կայաց
նում և հյուսում է որպես պատճառը գիտեցող ստույգ ու ընդհանուր գիտական
գիտելիք, որում ներկա են ինչպես պատմագիտության` պատմության տեսությանն ու
մեթոդաբանությանը վերաբերող սկզբունքային ընդհանրական գիտելիքներ, այն
պես էլ` պատմության, որպես նաև էմպիրիկ գիտության, կոնկրետ բովանդակությանը,
այսինքն` ինչպես և բնագիտության դեպքում, եղելությունների իսկության իմացությա
նը վերաբերող ու նաև հետզհետե լրացնելի` հավաստի գիտելիքի հետ մեկտեղ` իրենց
բնույթով հավանական գիտելիքներ:
Պատմահայրն իր երկի սկզբնամասում նշելով և ապա` երկի շարադրանքում ևս
կրկնելով և, որ ամենակարևորն է, եղելությունների իսկության իր բացահայտում
ներում «տեսադրելով» ու իմանալ ի դարձնելով «ինչ» պատմել իքի իր ընտրությունը,
հասկացումն ու նպատակաուղղվածությունը և բուն կատարումի մեջ` արդեն նաև
դրան ադեկվատությամբ առնչվող, ներկարգավորությամբ փոխկապակցված «ինչ
պես» պատմումը, կամա թե ակամա գրին «ի պահ» հանձնյալ ներկայացնում է և՛
հայոց կյանքի էականորեն նշանակալ ի եղելումի, և՛ հենց պատմագրման եղելու
մի անթաքչությունը յուրովի նշանակալիություն էացնող իսկություն: Նրա
պատմության մեջ պատմելին, ինչպես ինքն է բազմիցս նշում, այդ քննությամբ նաև
775

Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 45:
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ստույգ ու հավաստի բացահայտությամբ` պատմված է ոճով` պատմողության որոշա
կի կարգով, և հենց շարադրված ընթերցողների համար առավելաչափ ընկալել ի հա
սարակաց լեզվով: Պատմահայրն իր պատմումի մասին գրում է` «հասարակաց խո
սիւք անցանելով ընդ պատմութիւնս, որպէս զի մի՛ ոք երևեսցի ի պերճաբանութիւնս
գրավեալ առ փափագն, այլ ճշմարտութեան բանից մերոց կարօտեալ` ստէպ ստէպ և
անյագ առնիցեն զընթերցումն պատմութեանց մերոց հայրենեաց»776:
Ոճով պատմումը որոշակի լուսավորությամբ և այդ լույսի ներքո տեսանությամբ
է հասկանում ու նաև ընթերցող ի հասկացման ձգտմանը, սիրուն ու ջանքին մատու
ցում եղելությունների իսկությունը, պատճառն ու նշանակալ իությունը և, այդպիսով,
որպես այդ եղելությունների իմաստ և իրենց նշանակալ իությամբ` ուսանել ի իմաստու
թյուն` մեկնողաբար բացահայտում իր պատմությունում: Խորենացու պատմումի վար
դապետական եղանակի հասկացման ու մեկնորոշման համար էական է վերահասու
լինել, թե ինչպես է նրա երկում ներըմբռնվում ու ներկայանում «ոճի» հասկացությու
նը: Պատմահայրը բազմիցս նշում է, որ այլոց պատմությունները «հաւատարիմ» ու
արադարաբան է տեսնում կյանքի «իրաց և գործոց» իսկությանը, քանզ ի ինքը այս
կամ այն պատմիչի կողմից պատմվածը և ուրեմն` ադեկվատ ու արդար համապա
տասխանությամբ է տեսնում «տեղ ի ունեցածի» իսկությանը, քանզ ի տվյալ հեղ ինա
կը եղելության որպես այդպիսին կայացման «ինչը», ասել է թե` զորությունը, և «ինչ
պեսը», ասել է թե` կարգը` «պատճառաւ» հանդերձ, պատմում է «ոճով»: «Այլ հաւաս
տի մեզ թուեցաւ… քանզ ի ոճով իմն ասէ և զպատճառս … յայտնէ»777: Պատմահայրը
նույն այս հայեցակետով արտահայտվում է նաև պատմական աղբյուրից վերապատ
ման հարցում մերժման պարագայում: «Բայց զի ոչ ճշմարտութեամբ և ոճով պատմէ,
և ոչ զանուանսն նշանակէ կամ զտեղ իս կատարմանցն` ոչ ինչ կարևորագոյն համա
րեցաք երկրորդել»778: Նկատելի է, որ պատմումի այն ոճը, որը նկատի ունի Պատ
մահայրը, էապես առնչվում է ճշմարտությանը: Ինչպե՞ս հասկանալ այս միտքը.
աստ` ի՞նչ ասել է` էապես: Ոճի և ճշմարտության հարաբերակցության հարցում ինչ
պե՞ս հասկանալ ոճի էապես առնչվածությունը ճշմարտությանը: Պատմումի այն ոճը,
որն անհրաժեշտ ու նախընտրելի դիտելով, ըստ այդմ` հյուսում ու կերտում է իր պատ
մությունը Մովսես Խորենացին, ճշմարտությանն առնչվում է սկզբունքորեն, այսինքն`
ոճը հենց ըստ իր կոչման էացնող առանձնահատկությամբ: Պատմումի նրա ոճում
բացառվում է ինքնակամությունը, և այն սկզբունքորեն հետամուտ է ճշմարտության
բացահայտմանը: Հասկացման ձգտող «ընթերցասէր» ու իմաստության «ուսումնա
սէր» յուրաքանչ յուր ոք հնարավորություն ունի հենց այդ իմաստով հասկանալ Խորե
նացու պատմումի ոճի էականորեն առնչվածությունը ճշմարտությանը: «Զհաւաստին
որչափ կարացեալ ի բազմացն ընտրել բանից` կարգեցաք… որում ոչ զոք ընդդիմա
նալ կարծեմ ի’ միտս ունողացն. բայց եթէ զճշմարտութեանն ոք խորհելով քակել
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զոճ` յառասպելս զճշմարիտ բանս ախորժելով փոփոխել փութասցէ (ընդգծու
մը` Ռ. Ք.)»779: Խորենացու երկում հայոց կյանքի վաղագույն ժամանակների իրադար
ձությունների ու գործերի իսկությունը հայտող իմաստներն ու իմաստության խոր
հուրդներն ի մի շարակարգյալ ու արձանացյալ «գիր» ու «պատմություն» է հյուսվել
ու ավանդվել «ընթերցասէր» և «ուսումնասէր» ժամանակակիցների ու սերունդների
հասկացման սիրուն` ի իմաստացում, քննությամբ` առասպելներում ու ամենայն
ավանդապատումներում թաքուցյալ ճշմարտությունը խորհելով ու բացորոշե
լով և այսկերպ` ճշմարիտ խոսքի ոճ կերտումով: Վերոասացյալն ի մի բերելով,
կարել ի է ամրագրել, որ Խորենացու երկում պատմումի ոճը բացահայտվող իսկու
թյանը հետամուտ և այդ իսկությանն ադեկվատությամբ գիտեցման ու ասման
յուրովիության արվեստավորությունն է:
Պատմել իք բազմաբովանդակ ու ներկարգավորությամբ մեկ-միասնական «խնդրո
բան»-ին ադեկվատությամբ Պատմահոր պատմումի վարդապետական եղանակը
հայտորոշվում է իր անհրաժեշտ ու նախընտրել ի հոգևոր ընդհանրությամբ: Եվ հենց
մարդկային ու նաև հայոց կյանքի էական եղելումի իսկությունը հայտող իմաստն ու
իմաս
տու
թյան խոր
հուրդն է այն «խնդրո բա
նը», որն ի հայտ բե
րե
լու դի
տա
վո
րու
թյամբ` նրան համապատասխան կարգավորությամբ կազմակերպված է Պատմահոր
պատմության ու պատմաբանության բովանդակ հասկացումն ու մեկնորոշումը: Ըստ
Խորենացու, պատմության ոճի կոչումն ու ըստ այդմ` իսկությունն է` լինել կյանքի
էական եղելումի բուն զորության ու կարգավորության, որոնցում և կերպացյալ իդեա
ների, հայտնաբանությունը կենագործող մտքի և բանավոր ու գրավոր լեզվագործու
նեության ներքին բացության ու կապակցումի կարողությամբ, արվեստավորությամբ
և գիտությամբ: Նրա հայեցակարգում պատմության ոճը իր կոչմամբ ու ըստ այդմ`
իր լինելության իսկությամբ ներկայանում է մարդկային ու կոնկրետորեն` հայոց ինք
նության, կյանքի ու մշակույթի էական եղելումի բուն իսկությունը հայտող իմաստն
ու իմաստության խորհուրդը մտոք և լեզվոք ընկալող ու բացորոշող, որով և` այլոց
ևս հայտնացուցող, արդյունքում նաև միտքն ու լեզուն նույն այդ իմաստով ու իմաս
տության խորհուրդով ի կատարելություն աճեցնող արվեստավորությամբ և հենց գի
տությամբ:
Մովսես Խորենացու երկում բուն պատմել իքը և դրան ադեկվատությամբ` նաև
պատմումի վարդապետական եղանակը կազմակերպված է` ի առաքինություն ընտ
րականությամբ և ի ճշմարտություն քննականությամբ: Եվ նրա պատմումի ոճը,
ոչ ամենքին հատուկ, պատմելու արժանի իսկության ու իմաստության նկատմամբ
սիրո և նվիրումի վրա հիմնացյալ, իրենում յուրով ի փորձառու գիտեցում ունեցող
պատմումի հենց այդ կարգավորությունն է: Կարել ի է նկատել, որ Մովսես Խորենա
ցու պատմումի վարդապետական եղանակը այսկերպ իսկ հնարավորում ու նախընտ
րել իորեն իրագործում է պատմության չորրորդ ապորիայի լուծումը, որ և հաստա
տագրում է նրա պատմատեսությունն ու բուն պատմությունը որպես պատմագիտու
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թյուն: Մեկ-միասնական իմաստությանը և որպես այդպիսին` «ճշմարտության»
հոգևոր-տեսական և «առաքինության» հոգևոր-գործնական բաղկացուցիչնե
րին հետամուտ ու ադեկվատ պատմումի կարգավորությամբ բացահայտելով
կյանքի նշանակալի եղելումի իսկությունը` և՛ որպես հենց այդպիսին կայաց
նող զորությունը նույնորոշող բազմաբովանդակ ու ներկարգավորությամբ
ամբողջացող իմաստը և հենց այդկերպ պատահման պատճառավորության ու
հետևանքի` ճշմարիտ կարգավորությունը, Մովսես Խորենացու պատմությու
նը կայանում է որպես իմաստության գիտություն:
Ասվեց, որ պատմության հոգին` կյանքի էական եղելումի բովում «իր»ացյալ ու
«գործ»ացյալ և իր էականությամբ որպես պատմարժան մտահայեցված ու ընտրված
«իրաց և գործոց» իսկությունը հայտող` պատմել ի իմաստն ու իմաստության խոր
հուրդն է, իսկ պատմության մարմինը` պատումն ու գիրը: Ամենայն պատմություն
ներում, ավանդապատումներում ու պատմական աղբյուրներում և նույնիսկ առասպել
ներում թաքուցյալ ճշմարտությունը քննա-հասկացմամբ ու մեկնորոշմամբ բացորոշե
լով և ոճով` ճշմարիտ խոսքի ոճ կերտումով780 ի մի շարակարգյալ և որպես «գիր» ու
«պատմություններ» արձանացյալ պատմության մարմնացյալ հոգին ավանդված է
սերունդների հասկացման սիրուն` ի իմաստացում: Կարել ի է ամրագրել, որ Մովսես
Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկում կերպացյալ է պատմության իդեայի յուրա
հատուկ տեսանություն ու հասկացում, ըստ որի, պատմությունը և կոնկրետորեն`
հայոց պատմությունը «հոգի» է` խորհուրդ ու իմաստություն, որ պահյալ է ի
պատում ու գիր արձանացյալ պատմության «մարմնում»` ուսումնասեր մարդ
կային հոգուն ու կյանքին հղված ի ներկայություն, հասկացմանն ու կատարու
մին` ներկրթություն, իմաստության ու ամենայն առաքինության կատարելու
թյուն:

DC

Ամփոփելով սույն մենագրությամբ ներկայացվող ուսումնասիրությունը` կկամե
նայի ասել, որ Մովսես Խորենացու պատմության տեսությունը սոսկ առանձնակի ու
եզակի, տվյալ կոնկրետ իրողության կամ գործի իրադեպային ու ակցիդենցիալ ան
թաքչության որևէ բաղադրատարրով «բռնված» տեսանություն ու ըմբռն(վ)ողություն
չէ և ոչ էլ` այդկերպ տեսնվածություն այդ իրողության կամ գործի: Նրա հասկացումը
չի ներկայանում նաև որպես հոգեբանական ներթափանցում զանազան պատմա
կան անձանց ինքնությունների հոգեկան ներաշխարհ, ինչպիսի հասկացման մոդու
սի առնչվում ենք Վ. Դիլթայի հերմենևտիկայի հայեցակարգում: Մովսես Խորենա
ցու պատմության տեսությունը ներկայանում է որպես հայոց քաղաքակրթական
ինքնության, ընդհանուր կենսակարգի ու անձնավորյալ կենսակերպի բուն
հոգևորության, որում և` առաքինի կամ արատավոր «ներքինի» (ինքնության)
ու «արտաքինի» (կենսագործունեության) պատճառա-հետևանքային հարա
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բերակցությամբ պայմանավորված` կենսամշակութային ձեռքբերումների ու
կորուստների անթաքչության և բուն իսկության բացահայտություն` քրիստո
նեական հայեցողության կարգավորությամբ, բանորոշ (ռացիոնալ) հասկաց
մամբ ու մեկնորոշմամբ: Մարդկային և կոնկրետորեն` հայոց ինքնության, կյանքի
ու մշակույթի գոյության «արտաքինը»` բարենշանակ ու կենարար կարգավորությու
նը կամ չարանշանակ ու կործանարար անկարգավորությունը նա հասկանում ու մեկ
նորոշում է որպես հետևանք, որի պատճառը «ներքինն» է` մարդկային ինքնության
առաքինություններն ու բարեմասնությունները, կամ` արատները, նանրամոլություն
ները (ունայնամոլությունները) ու չարամոլությունները: Հայոց կյանքի նշանակալ ի
եղելումի` «իրաց ու գործոց» և ամենայն կարգավորության ու անկարգավորության
նրա հասկացումը որպես մարդկային ինքնությունների բարեմասնությունների ու
արատների պատճառներով կայացյալ հետևանք` ներկայանում է որպես բանական
հոգու և մտքի հոգևոր ու հենց բանորոշ ակտ` իրեն ներհատուկ կարգավորությամբ:
Նրա պատմության տեսությունը սկզբունքորեն ընդհանուր տեսանողություն ու
տեսնվածություն է, և նրանում ներկա է տեսանողության ու տեսնվածության, հաս
կացմամբ ու մեկնորոշմամբ պատմումի կարգավորություն: Այսպիսով, նրա երկում
բովանդակյալ ու կերպացյալ` պատմության սկզբունքորեն ընդհանուր տեսությունը
իրենում` իմաստի մտահայեցողության (մտով ի տեսանողության) սկզբունքի և «այս
աշխարհի» ու «այս կյանքի» եղելությունների բովանդակային մտահայեցման (մտո
վի տեսնվածության), հասկացման ու մեկնորոշման հոգևոր ու բանորոշ կարգավորու
թյամբ, ըստ էության, պատմագիտական հայեցակարգ է և իմաստային շերտերի
ներքուստ փոխկարգավորությամբ` բազմաբովանդակ ու մեկ-միասնական
հայեցվածություն ու հասկացվածություն հայոց ինքնության, կյանքի ու մշա
կույթի էական եղելումի:
Ինչպես լեզուն ինքնին` իրենում չի բովանդակում զուտ իմաստություն, այլ` նրա
նում «ամբարյալ» են ազգերի ու ողջ մարդկության կյանքում լեզվագործունացյալ
(բանավոր ու գրավոր), որպես կարծիք, միտք կամ տեսություն, և՛ թերի, և՛ թյուր, և՛
բուն իսկություն հայտող իմաստները, այնպես և` անցյալն ու ներկան ինքնին` իրեն
ցում չեն բովանդակում զուտ իմաստություն, այլ` դրանցում եղելականացել են, որ
պես մարդ
կային խոր
հուրդ, բան կամ գործ, և՛ մարդակործանը` հոգեկործանն ու
կենսակործանը, և՛ մարդուն առ Աստված առինքնողը` հոգեկեցույցն ու կենարարը:
Ինչպես արդեն նշվել է, պատմությունը մասնագիտական գրականությունում` երբեմն,
իսկ ժողովրդական ընկալման մեջ` 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
մեկտեղ` 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 բացահայտմամբ` 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 մշակույթի` առ իմաստության
լրումի կատարելություն վերընթացությանն ու բարեկարգությանը նպաս
տարար իմաստներ ու հենց իմաստության խորհուրդներ: Ահավասիկ, նրա
պատմագիտական ու պատմափիլիսոփայական հայեցակարգում պատմության դի
տավորության, կերպարանումի ու կատարումի իսկությունն է` իր ուսումնասիրության
խնդրո ոլորտ` անցյալում ու ներկայում մարդկության ու կոնկրետորեն հայոց կյանքի
եղելումից մշակութորեն կամ հենց պատմողաբար «ամբարյալ» ու նաև անմիջակա
նորեն ականատես ու ականջալուր իմացյալ ամենայնից գտանել` մտահայել ու քննախորհրդածությամբ հասկանալ ու մեկնողաբար հայտորոշել ճշմարտությունը
(տեսականը) ու բարին (գործնականը)` հասկացման և հասկացյալ բարին նաև
կենագործման ձգտող ժամանակակիցների ու սերունդների մարդ
կային ինք
նությանը, կյանքին ու մշակույթին հոգեկեցույց ու կենարար իմաստներն ու դրանցում
պահյալ` իմաստության խորհուրդները: Եվ «գտանել» կնշանակի` ունենալ այն պատ
մահայեցողությունն ու պատմագիտեցումը, անցյալ ի ու ներկայի նկատմամբ այն հար
ցումն ու որոնումը, որ և հնարավոր կդարձնի ու կապահով ի որոնելին որպես իսկ
նախնյաց ու նաև ներկայի մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի` առ հոգեկե
ցույց ու կենարար իմաստություն և այդկերպ` հենց էացնող, որով և` էական եղելումի
իսկությունը հայտող բուն իմաստ ու խորհուրդ:
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 նպատակի`
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 ամբողջական պատմություն գրելն իրեն նպատակադրելով հանդերձ, ըստ
Մովսես Խորենացու երկում կերպարանյալ ու բովանդակյալ պատմագիտական ու
պատմափիլ իսոփայական հայեցակարգի, պատմությունը միջոց է` հետամուտ
մարդկային և կոնկրետորեն` հայոց ինքնության, կյանքի, մշակույթի` իմաս
տությանն առինքնության բուն նպատակին: Եվ պատ
մու
թյան բուն կո
չումն ու
ըստ այդմ` անհրաժեշտ ու նախընտրել ի իսկությունն է` լինել միջոց, հնարավորու
թյուն, քաղաքակրթական փորձառություն և հոգևոր-գիտական աջակցություն մարդ
կային և հենց ողջ մարդկության ու կոնկրետորեն` հայոց ինքնության, կյանքի ու
մշակույթի` առ իմաստություն ներկրթության ու կատարելագործման: Ահավա
սիկ, Մովսես Խորենացու պատմագիտական, որին և ներհյուս միասնությամբ` պատ
մափիլ իսոփայական, հայեցակարգը այն ուղին, միջոցը, անցյալ ին ու ներկային այն
հայեցողությունը, հարցումն ու մշակված գիտեցման եղանակն է, որ և իր որոնել ին
ինքնահասկանում ու արդյունքում իմացահայտում` սերունդների ինքնությանը, կյան
քին ու մշակույթին ներկայակից է կարգում հենց իմաստություն:
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 և` պատ
մու
թյան իսկության այլ հատկորոշմամբ: Դրանցում եղելությունները միայն նկարագր
վում ու նույնիսկ սպառվում են իրենց պատահման` առաջացման ու կայացման, փո
փոխման ու անցման հանգամանքների ներկայացմամբ, որով և` իրենց անհատական
ու անզուգական որպիսության երկմիասնական` իմաստա-նյութեղեն կամ հոգե-մարմ
նավոր բնության սոսկ կամ առավելապես մեկ բաղադրիչի` զուտ նյութեղեն գոյու
թյան առանձնահատկությունների նշմամբ, նկարագրությամբ ու բացորոշմամբ և
ըստ այդմ` ենթակարգվածությամբ նյութականին կամ մարմնականին, այդկերպ` աշ
խարհին նմանյալ կերպում ու հենց իր անիսկական գոյությունում տեսանելով նաև
բուն հոգևոր գոյության առանձնահատկությունները: Հոգևորի` մարմնականին ու
հենց աշխարհին ենթակարգումը որպես անիսկություն գիտակցելու սկզբունքային
տեսակետից` այդ բնույթի պատմությունները որպես գիտություն իրենց կոչմամբ և իս
կությամբ, ի համեմատ Խորենացու պատմագիտության և նրանում կերպացյալ տեսա
կան ու գործնական իմաստության իդեայի, լոկ նախապատրաստություն են դեպի
մարդկային ինքնության, կյանքի ու մշակույթի էական եղելումը կերպարանող
ու բովանդակող ճշմարտության ու բարու և այդկերպ` հոգևորի` տեսական ու
գործնական իմաստության գիտություն և հենց իմաստության պատմագիտու
թյուն:
Եզրակացնելով` կարել ի է ամրագրել, որ Մովսես Խորենացու երկում պատմությու
նը ներկայանում է որպես իմաստության պատմագիտություն: Մարդկայինը` ինք
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Գլուխ 4. Պատմության իսկությունն ու նախընտրելի գոյությունը

նությունը, կյանքն ու մշակույթը, աստվածայինի հասունացնող հոգևոր նշա
նակալիությամբ պատմության առարկայի ու կատարումի Պատմահոր ընտրու
թյունն ու հասկացումը կենագործում ու սերունդներին ներկայության է կոչում
իմաստության պատմագիտություն` պատմության հոգևոր իսկություն ու նախ
ընտրելի գոյություն:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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Խրլոպյան Գ. Տ., Հայ սոցիալական իմաստասիրության պատմություն, ԵՊՀ հրատ., Եր.,
1978:
Խուդինյան Գ., Տարեգիրների ժամանակը [խմբագրական] - «Վեմ» համահայկական
հանդես, 2011 թիվ 1 [33] հունվար-մարտ, էջ 3-11:
Հովհաննիսյան Պ. Հ., Մովսես Խորենացի. մատենագիտություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013:
Մալխասյանց Ստ., Ներածություն – Մովսես Խորենացի, Պատմություն Հայոց, «Հայաս
տան» հրատ., Եր., 1968:
Մինասյան Ա., Արիստոտել ի «Կատեգորիաներ» և «Մեկնության մասին» երկերի Հովհան
Որոտնեցու մեկնությունները – Աշխատություններ Փիլ իսոփայության և Իրավունքի
Ինստիտուտի, Եր., 1988, պր.1, էջ 63-87:
Միրիջանյան Լ., Հայ բանաստեղծության ակունքները, «Սովետական Գրող» հրատ., Եր.,
1977:
Մուշեղ յան Ա., V դարի հայ մատենագրության ժամանակագրական խնդիրներ, ատենա
խոսություն` բանասիր. գիտ. դոկտորի գիտ. աստիճանի հայցման համար, Եր., 1996:
Մուշեղ յան Ա., Մովսես Խորենացու դարը, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2007:
Շիրինյան Մ. է., Քրիստոնեական վարդապետության անտիկ և հելլենիստական տար
րերը, Եր., 2005:
Ոսկանյան Ա., Հասկացման անխուսափելիությունը, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2015:
Ոսկանյան Ա., Վիլհելմ Դիլթայ. Պատմական բանականության քննադատությունից դեպի
հերմենևտիկա – Գիտական աշխատություններ (հաս. գիտ.), «Լինգվա», Եր., 2005, էջ
123-150:
Սարգսյան Գ., Հելլենիստական դարաշրջանի Հայաստանը և Խորենացին, Եր., 1966:
Սարգսյան Գ. Խ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմության» ժամանակագրական հա
մակարգը, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., Եր., 1965:
Սարգսյան Գ. Խ., Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմությունը» (Երևան, 1991) – Պատմա
գիտական Հետազոտություններ, ՀՀ ԳԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2006:
Սարգսյան-Կատվալ յան Ս. Ա., Հայագիտության ձևավորման ժամանակի և հիմ
նախնդիրների հարցի շուրջ, Եր., 2013:
Ստեփանյան Ա., Պատմությունն իբրև տեքստ - «Պատմություն և Կրթություն», Եր., 2005,
հ. 1-2, էջ 9-22:
Տեր-Միքելեան Ա., Հայաստանեայց Եկեղեցին եւ Բիւզանդական ժողովոց պարագայք,
Մ., 1892:
Տեր-Միքելեան Ա., Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեականը, Տփխիս, 1900:
Տեր-Միքելեան Ա., Խորենացին քննադատութեան մեջ – «Լումայ», գիրք Ա, 1900, էջ 321327:
Քոչարյան Ռ., Բանախոսության և տեքստի առանձնահատկությունները Պ. Ռիկյորի
«տեքստի ֆենոմենոլոգիական հերմենևտիկայի» հայեցակարգում – «Փիլ իսոփայու
թյունը արդի աշխարհում», գիտաժողով ի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ Փիլ իսոփայության, սոցիո
լոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, «Եվրոպրինտ», գիրք III, Եր., 2013, էջ 193-197:
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Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» խնդրակարգը և Վ. Դիլթայի հերմենևտիկայի
հայեցակարգը – «Վէմ», թ. 1(49), Եր., 2015, էջ 9-35:
Քոչարյան Ռ. Խ., «Բաց հերմենևտիկայի» ֆենոմենը փիլ իսոփայական հերմենևտիկա
յում (Վ. Դիլթայ) – Փիլ իսոփայությունը Հայաստանում 21-րդ դարի շեմին, «Նոյյան Տա
պան», Եր., 1998, էջ 50-57:
Քոչարյան Ռ., «Բաց հերմենևտիկայի» կայացումը, Եր., 1999 (անտիպ մենագրություն):
Քոչարյան Ռ., «Իմաստության հերմենևտիկան»` ամենայն գիտության և փիլ իսոփայու
թյան հիմնորոշ ու համընդհանուր մեթոդաբանական հայեցակարգ – Արդիականու
թյան մարտահրավերները. փիլ իսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ, մի
ջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 18-21:
Քոչարյան Ռ., Ինքնություն և սեփականություն – Ինքնություն, հ. 1, Եր., 1995, էջ 37-46:
Քոչարյան Ռ., Հանս-Գեորգ Գադամերի փիլ իսոփայական հերմենևտիկան, «ԳԱԹ», Եր.,
2006:
Քոչարյան Ռ. Խ., Հասկացման երկու մակարդակները Դիլթայի ուսմունքում – Տարեգիրք
1989, ՀԽՍՀ ԳԱ Հրատ., Եր., 1990, էջ 119-125:
Քոչարյան Ռ., Հերմենևտիկական իրադրությունը և «պատմության ընթերցող ը» Մովսես
Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում – Գիտական հոդվածների ժողովա
ծու, Գիտակրթական Միջազգային Կենտրոն ՀՀ ԳԱԱ, «Զանգակ», Եր., 2014, էջ 232243:
Քոչարյան Ռ., Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներկայությունը պատմությունում և Մով
սես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը – Հայագիտական միջազգային
երկրորդ համաժողով` «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրա
վերները», զեկուցումների. ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» հրատ., Եր., 2014, էջ
544-547:
Քոչարյան Ռ., Մեկնաբանության որպես «յուրացում» նորով ի ըմբռնումը Պ. Ռիկյորի հեր
մենևտիկայում – «Փիլ իսոփայությունը արդի աշխարհում», գիտաժողով ի նյութեր,
գիրք IV, ՀՀ ԳԱԱ Փիլ իսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, «Լի
մուշ», Եր., 2014, էջ 68-79:
Քոչարյան Ռ. Խ., Մովսես Խորենացին և պատմության խնդրակարգը - «Մանկավարժու
թյան և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», «Զանգակ» հրատ., Եր., 2013, հ. 1, էջ 148160, հ. 2, էջ 110-134:
Քոչարյան Ռ. Խ., Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»-ը և պատմության գոյավո
րության առանձնահատկությունները, (գ. Օշական), 1999թ. կոնֆերանսում կարդաց
ված զեկուցման հոդվածային տարբերակը – «Ռուբիկոն», Եր., 2/10/2006, էջ 14-21:
Քոչարյան Ռ. Խ., Պատմության գոյության առանձնահատկությունը Մովսես Խորենացու
պատմագիտական հայեցակարգում – Քրիստոնեությունը և Համաշխարհային մշա
կույթը. միջազգային գիտաժողով ի նյութեր, Լինգվա, Եր., 2001, էջ 100-103:
Քոչարյան Ռ., Պատմական գոյավորը. Պատմությունը որպես պատմել իք, պատմվածու
թյուն և հենց պատմվողություն Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակար
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գում – «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», Եր., 2014, հ. 3, էջ
144-172.
Քոչարյան Ռ., Պատմության դիտավորությունը Ս. Մովսես Խորենացու պատմագիտական
հայեցակարգում – «Բանբեր Մատենադարանի», «Նաիրի», Եր., 2012, հ. 19, էջ 111-140:
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 4-12:
Քոչարյան Ռ., Պատմությունը և մեկնարվեստը քրիստոնեական աստվածաբանական
սկզբունքների լույսի տակ – «Հայք» հաստատության «Քրիստոնեություն և հայ իրա
կանություն» գիտաժողով ի զեկուցումների դրույթներ, Երևան-Օշական-Գանձասար,
1998, էջ 20-21:
Քոչարյան Ռ., Պատմությունը և հերմենևտիկան. պատմության սահմանումները` ըստ
Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգի – «Իմաստություն», Եր., 2013,
հ. 1, էջ 136-144:
Քոչարյան Ռ., Պ. Ռիկյորի հերմենևտիկայի հայեցակարգը` տեքստի հասկացումից դեպի
ինքնահասկացում – Արդիականության մարտահրավերները. փիլ իսոփայական և հո
գեբանական հիմնախնդիրներ, միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ
21-24:
Քոչարյան Ռ., Ջիջյան Ա., Սոցիալական աշխատանքը, բարեգործությունը և քրիստոնե
ական կենսակերպի արմատավորումը, Եր., ԴԱԼԼ հրատարակչություն, 2009:
Քոչարյան Ռ., Ջիջյան Ա., Սոցիալականը հոգևոր նվազագույն ընդհանրություն թե՞ համ
ընդգրկունություն – Արդիականության մարտահրավերները. փիլ իսոփայական և հո
գեբանական հիմնախնդիրներ, միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ
84-87:
Քոչարյան Ռ., Ջիջյան Ա., Ցեղասպանությունը և «սոցիալականի»-ի իսկությունն ու
անիսկությունը. Մարդկության ինքնության և համակեցության քաղաքակրթական
խնդիրն ու ընտրությունը – «Փիլ իսոփայությունը արդի աշխարհում», գիտաժողով ի
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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
претация 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 автором и сочинением,
и посему, разумной душе, изучающей премудрость, сердцем и мыслью прозревать тот
горизонт и зримое поле значения, где и совершается 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 существенной 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 пониманию стремящемуся
современному читателю предоставить возможность предпонимания сущности
взаимосплетённого христянского учёно-религиозного миро
по
нимания и конкретно
историко-научной

концепции

средневекового

ве
рую
щего

мыслителя

Мовсеса

Хоренаци. Предпутье – означенное как предзнамение 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 вершения
полноты вышеозначенного намерения монографии необходимо и предпочтительно
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 эксплицировать 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 истин понимания
и истолкования и далее посредством этого – самих истин божественных 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 особенности 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 исполнение – понимание и интерпретацию смысла и
завета (таинства) мудрости, являющих 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 руководствуются некими предзаданными «интересами», в практике
своего исследования 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 историотворчества (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 добродетели и благопорядка. И в своей внутренной
взаимосвязи с историей герменевтика 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 структурносодержательной 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
лематика истории в трактате и в нём же присутствующей историко-филос офской
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 намерения»
(идеи) мысли, речи и деяния, трактата и учения. Посему, во втором параграфе 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 – «պատմության դիտավորությունը».
В третьей главе – «Осуществление идеи истории в историко-научной кон
цепции Мовсеса Хоренаци», согласно многосодержательной проблематике узре
ваемой идеи и намерения истории, интерпретируя эксплицируются пресущественно
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 всеохватывающей 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
с оставным 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» нацелен
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 прежде 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. Однако, 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 интерпретации
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-текстпредполагамый 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 выразить истинно
необходимое и предпочтительное в человеческих деяниях для конструирования
подлинно благопорядочной жизни в Армении. Для него подлинным 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 конкретно Мовсеса Хоренаци
к подлинно цивилизационной (духоживительной и животворной) мысли, речи и деяний
«других». Как наглядный образец духоживительно 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
т уация 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 выражения
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 строепорядка» 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 духотворяющим и живительном значении существенна также
для преодоления последствий геноцида и подлинно перспективного развития
армянского народа, общества 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 истории», «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 – «եղելումն»).
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 последовательным
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 историконаучной концепции Мовсеса Хоренаци, подлинное присутствие 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 духовнотеоретическое познание и наука свершаемости или сбываемости (в прошлом
свершённого и вместе с тем в настоящем и будущем продолжающего бытия, по
арм. «եղելումի») 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 недуховное – 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 духовного 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 историконаучной 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
сего

исследования,

и

единым

осуществлённой

комплексом

намерения

герменевтической

и

совершения

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 историконаучная 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.

SUMMARY
KOCHARYAN ROMIK

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 meaningfield 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 preunderstanding 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 (“readinglovers” 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 historicalscientific conception and according to the implications of the latter – the truth of “being-ofhistory 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 historicalscientific 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 historicalscientific 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 historicalscientific 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 multimeaning 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 “textreader” 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 goodorderly 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 “spiritualcivilizational 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 lifedestroying. 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 selfidentity 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 lifecreating 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 lifecreating 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 goodstructure 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-ofhistory 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 historicalscientific 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, lifemode 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 selfidentity, 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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Summary

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 selfunderstanding 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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