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ՎԱՀԱՆ ՏԵՐ-ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան
Մատենադարանի տնօրեն

ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ
Սեն Արևշատյանի 90-ամյակին նվիրված միջազգային
հայագիտական գիտաժողով,
22 մայիսի, 2019
Հարգելի հյուրե՛ր, սիրելի գործընկերնե՛ր
Մեծ պատիվ է բացման խոսք ասել մի գիտաժողովում, որը նվիրված է
ականավոր գիտնական, հայագետ, հայ միջնադարյան փիլիսոփայության խոշորագույն գիտակ, ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի հիշատակին: Այս տարի
լրանում է Մատենադարանի՝ որպես գիտահետազոտական ինստիտուտ հիմնադրման 60 տարին: Այդ բոլոր տարիներին Սեն Արևշատյանի աշխատանքային կենսագրությունն անբաժանելի է Մաշտոցյան Մատենադարանից:
Դեռևս 50-ականների վերջին Սեն Արևշատյանը՝ 30 տարին բոլորած մի երիտասարդ գիտնական, հիմնադիր-տնօրեն Լևոն Խաչիկյանի և մի խումբ այլ
նվիրյալների հետ դարձավ Մատենադարանի կերտողներից ու առաջատար
հետազոտողներից մեկը: Ապա, Լևոն Խաչիկյանի վախճանվելուց հետո, 1982
թվականին նրան վստահվեց Հայոց խոշորագույն ձեռագրապահոցի ու գանձարանի ղեկավարի պաշտոնը, որը նա մեծ պատասխանատվությամբ ու արժանապատվությամբ վարեց ամբողջ քառորդ դար: Ընդ որում, դրանք անցյալ դարի 80-90-ական թվականներն էին՝ ղարաբաղյան շարժում, անկախ Հայաստանի կերտման ոգևորություն, երկրում սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական բազում խնդիրներ: Այդ բոլոր վայրիվերումներով անցնելով՝ Սեն Արևշատյանի ղեկավարությամբ Մատենադարանն ու նրա աշխատակիցները հասան համեմատաբար խաղաղ հանգրվանի և 2007-ին ինստիտուտի ղեկավարությունը վստահվեց Հրաչյա Թամրազյանին: Բայց դրանից հետո էլ Սեն
Արևշատյանը մինչև 2014 թվականը՝ իր կյանքի վերջին օրերը, ոչ միայն շարունակեց ակտիվ հետազոտական աշխատանքը, այլև ամբողջ յոթ տարի ղեկավարեց Մատենադարանի Կառավարման խորհուրդը, իր հարուստ փորձն ու
գիտելիքները ծառայեցնելով հարազատ Մատենադարանի ծաղկմանն ու բարգավաճմանը:
Սեն Արևշատյանին ոչ միայն գիտական շրջանակները, այլև Հայաստանի
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և սփյուռքի մեր հայրենակիցները վաղուց արդեն ընկալում էին որպես հայ
միջնադարյան մատենագրության, մեր անգին ձեռագիր մատյանների մշտագո պահապանի և խորազնին ուսումնասիրողի տիպարի, նրա արժանապատիվ
ու հարգանք ներշնչող կերպարը ժողովրդի գիտակցության մեջ միաձուլվել
էր «Մաշտոցյան Մատենադարան» հասկացության հետ:
Մատենադարանի մուտքի մոտ արդեն կես դարից ավելի է տեղադրված են
հայ միջնադարյան վեց խոշորագույն դեմքերի արձանները: Դրանցից յուրաքանչյուրը մեծ մտածողի ներկայացնելուց բացի, միաժամանակ խորհրդանշում է հայ միջնադարյան գիտության ու մշակույթի մի առանձին ուղղություն կամ բնագավառ: Պատահական չէ, որ այդ վեց ուղղություններից մեկը
հենց փիլիսոփայությունն է: Եվ իսկապես, մեր մատենագրական ժառանգության մի կարևոր մասը վերաբերում է փիլիսոփայությանը: Սա մի գիտություն է, որը հնում սերտորեն կապված էր դիցաբանության, տիեզերագիտության, ապա նաև աստվածաբանության հետ, ուստի ուսումնասիրողից պահանջվում են ոչ միայն բազմաճյուղ գիտելիքներ, այլև հատուկ խորաթափանցություն այս կամ այն մտածողի իմացաբանական ըմբռնումների ու հայացքների ամբողջ կառույցն ընդհանուրից առանձնացնելու ու վերաստեղծելու համար:
Խորհրդային շրջանում տիրող գաղափարախոսության հետևանքով լուրջ
դժվարություններ էին առաջացել հատկապես հասարակագետների համար:
Դա վերաբերում էր թե՛ պատմաբաններին, թե՛ լեզվաբաններին ու գրականագետներին: Բայց թերևս ամենադժվարը փիլիսոփաների խնդիրն էր: Հեշտ չէր
աթեիստական ու մատերիալիստական գաղափարախոսությամբ երկրում
ուսումնասիրել միջնադարյան փիլիսոփայությունը, որը, ճիշտ է, սնվում է
հնագույն տիեզերագիտական պատկերացումներից ու շատ բան վերցրել է
անտիկ փիլիսոփայությունից, բայց ի վերջո, դրանք քրիստոնեական բովանդակությամբ երկեր են, ընդ որում, մեծ մասամբ՝ մեկնողական բնույթի: Հայ
փիլիսոփաների և հին իմաստասիրության պատմությունը հետազոտողների
առջև դրված էր ծանրագույն մի խնդիր՝ ավելորդ տուրք չտալով իշխող գաղափարախոսության պարտադրանքներին՝ գիտական ապարատով հանդերձ՝
լույս ընծայել միջնադարյան բնագրեր, և, որ կարևոր էր, գրել հետազոտություններ՝ պահպանելով անաչառությունն ու գիտական մակարդակը: Մի
մակարդակ, որն ընդունելի կլիներ ոչ միայն փակ սահմաններով երկրի չափանիշներով, այլև՝ միջազգային մակարդակով: Հենց այս առումով արժանին
մատուցելով Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս ապրած փիլիսոփահայագետներին՝ պետք է նշենք ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի հսկայական
ներդրումն այս գործում, որը մեկ բառով կարելի է կոչել գիտական սխրանք:
Կարծում եմ, մենք հիմնականում հենց Արևշատյանին ենք պարտական, որ
հայ միջնադարյան փիլիսոփայությունը թե՛ Հայաստանում, թե՛ արտասահ10

մանում ընկալվեց որպես մի ամբողջական հասկացություն, իր խոշորագույն
ներկայացուցիչներով (Դավիթ Անհաղթ, Հովհան Որոտնեցի, Գրիգոր Տաթևացի և ուրիշներ): Թե՛ որպես գիտնականի և թե՛ որպես գիտության կազմակերպչի՝ Սեն Արևշատյանի ջանքերի շնորհիվ անցյալ դարի 70-80-ական
թվականներից աշխարհի տարբեր գիտական կենտրոններում սկսեցին կազմակերպվել հայ միջնադարյան փիլիսոփայությանը, կամ նրա առանձին երևելի
ներկայացուցիչներին նվիրված միջազգային մակարդակի սեմինարներ, սիմպոզիումներ, գիտաժողովներ ու համաժողովներ:
Ո՞րն է նման գիտաժողովների կազմակերպման նպատակը: Իհարկե, մեր
մեծերի հիշատակը հարգելու շատ ձևեր կան: Սակայն, մեր կարծիքով, գիտաժողովն ունի մեկից ավելի նպատակներ: Բացի խոշոր գիտնականի, Մատենադարանի երկարամյա տնօրենի, արժանավոր հայորդու հիշատակը հարգելուց,
մենք նպատակ ունենք Հայաստանի և արտերկրի հայագետների ուշադրությունը մեկ անգամ ևս սևեռել հայ միջնադարյան փիլիսոփայության վրա,
Մատենադարանի հարկի տակ միավորել ու մեկտեղել վերջին տասնամյակում
այս բնագավառում պրպտումներ կատարած հեղինակներին ու քննարկման
առարկա դարձնել նրանց հետազոտության արդյունքները: Վերջապես, չափազանց կարևոր է փնտրել, գտնել ու քաջալերել երիտասարդ, շնորհալի հետազոտողներին՝ մտնելու այս բարդ, բայց նաև հրապուրիչ ասպարեզը, արժանի շարունակողները լինելու ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի գործի:
Թույլ տվեք հատուկ շնորհակալություն հայտնել ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության Գիտության կոմիտեին, մեր այս գիտաժողովին
աջակցելու համար: Գիտաժողովի աշխատանքներին իր մասնակցությունը
բերեցին նաև ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիան և առաջին հերթին
Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտն ու մի շարք
այլ կենտրոններ: Ողջունում եմ նաև արտերկրից ժամանած մեր սիրելի գործընկերներին:
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ՍԵՆ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ, ԳԻՏԱԿԱՆ,
ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Սեն
Սուրենի Արևշատյանը ծնվել է 1928 թ. հունվարի 7-ին Երևանում: Հայրը`
իրավաբան Սուրեն Արևշատյանը, Երևանի պետական համալսարանի և Գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտի դասախոս էր, մեծ հարգանք վայելող
մտավորական, հռետորական արվեստի բուհական առաջին ձեռնարկի հեղինակը:
1951 թ. Սեն Արևշատյանը գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը: 1951-1954 թթ. ՀՍՍՀ ԳԱ
ասպիրանտուրայում մասնագիտացել հայ հին և միջնադարյան փիլիսոփայության պատմության մեջ: 1956 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն` XIV-XV դարերի մատենագիր, ականավոր գիտնական Գրիգոր
Տաթևացու փիլիսոփայական հայացքների վերաբերյալ: 1954-1959 թթ. Ս.
Արևշատյանը եղել է ՀՍՍՀ ԳԱ փիլիսոփայության և իրավունքի սեկտորի գիտաշխատող:
1959 թ. ապրիլին Սեն Արևշատյանը աշխատանքի է անցել ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհրդին առընթեր հին ձեռագրերի նորաստեղծ գիտահետազոտական ինստիտուտում` Մատենադարանում` որպես սկզբնաղբյուրների գիտական թարգմանության բաժնի վարիչ: 1973 թ. Ս. Արևշատյանը ղեկավարել
է Մատենադարանի հին բնագրերի ուսումնասիրման և հրապարակման բաժինը, իսկ 1982 թ. մարտին նշանակվել Մատենադարանի տնօրեն:
Սեն Արևշատյանը համատեղության կարգով եղել է նաև ՀԽՍՀ ԳԱ «Պատմաբանասիրական հանդեսի» պատասխանատու քարտուղարը (1958-1960
թթ.), փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող`
1972-1979 թթ.:
Սեն Արևշատյանը հեղինակ է ավելի քան 160 գիտական աշխատությունների, այդ թվում 30 մենագրության ու բազմաթիվ հոդվածների, որոնք լույս
են տեսել ոչ միայն Երևանում, այլև` Մոսկվայում, Փարիզում, Վարշավայում, Շտուտգարտում, Սանկտ Պետերբուրգում, Աթենքում, Կահիրեում և այլուր: Դրանք վերաբերում են հիմնականում հայ հին և միջնադարյան փիլիսոփայության պատմությանը, բայց դրանց ընդգրկումն իրականում ավելի
լայն է, իսկ տեսական առումով՝ պարունակում են հայկական մշակույթին և
պատմությանը վերաբերող ընդհանուր հարցադրումներ: Այս տեսակետից,
գիտական լուրջ արժեք են ներկայացնում նրա «Գրիգոր Տաթևացու փիլիսո12

փայական հայացքները», «Միջնադարյան Հայաստանի փիլիսոփայական
դպրոցների պատմության շուրջը», «Դավիթ Անհաղթ», «Գլաձորի Համալսարանը` միջնադարյան Հայաստանի լուսավորության կենտրոն» (Արտաշես
Մաթևոսյանի հեղինակակցությամբ) մենագրությունները, որոնցից յուրաքանչյուրը բովանդակում է նոր գաղափարներ, մշակույթի պատմության ժամանակաշրջանների նոր իմաստավորում, գրավոր հուշարձանների նոր ընթերցում:
Սեն Արևշատյանի գիտական վաստակի կարևորագույն մասը հայ փիլիսոփայության պատմության և առհասարակ հայ հին և միջնադարյան հոգևոր
մշակույթի պատմության աղբյուրագիտական հիմքի ամրապնդումն ու հարստացումն է: Սեն Արևշատյանը, ուրիշ գիտնականների աշխատակցությամբ,
պատրաստել, ծանոթագրել, մեկնաբանել է, աշխարհաբար և կամ ռուսերեն
թարգմանությամբ ներկայացրել մատենագրական այնպիսի հուշարձաններ,
ինչպիսիք են «Հերմեայ Եռամեծի առ Ասկղեպիաս սահմանք», Զենոն իմաստասերի «Յաղագս բնութեան», Հովհաննես Երզնկացու (Պլուզի) «Ի տաճկաց
իմաստասիրաց գրոց քաղեալ բանք», «Անանուն Մեկնութիւն Ստորոգութեանցն Արիստոտելի», Անանիա Շիրակացու «Տիեզերագիտութիւն»-ը, Գրիգոր Տաթևացու «Սողոմոնի առակների մեկնությունը» հանգամանալից առաջաբաններով, ծանոթագրություններով և այլն:
Մատենագրական մի քանի կարևոր հուշարձանների ներկայացման գործում նա աշխատակցել է բանասիրական գիտությունների դոկտոր Քնարիկ
Տեր-Դավթյան-Արևշատյանի հետ։ Այդ գրքերը ևս գիտական ծանրակշիռ արժեք են համարվում:
1971 թ. Սեն Արևշատյանը «Փիլիսոփայական գիտության ձևավորումը
Հին Հայաստանում» թեմայով ատենախոսությունը պաշտպանելով` 1972 թ.
ստացել է փիլիսոփայական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան:
Սեն Արևշատյանի՝ աղբյուրագիտության բնագավառում կատարած աշխատանքը գնահատելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ գրական երկի, և
առանձնապես հին և միջնադարյան հուշարձանի, քննական բնագրի պատրաստումը դասական իմաստով բանասիրական և պատմահամեմատական
տքնաջան աշխատանք է` պատմական վերակազմություն: Այդ կերպ միջնադարում գրված երկը` օժտված տարընթերցումներով ու ծանոթագրություններով, դառնում է ինքնուրույն, եզակի գիտական աշխատություն: Համատեղվում են պատմաբանը և մշակութաբանը, ազգագրագետն ու հնագետը, լեզվաբանն ու բանասերը: Սեն Արևշատյանը լավագույնս մարմնավորում էր
այս իմացություններն ու հմտությունները: Հին և նոր ժամանակների, Արևելքի և Արևմուտքի պատմության, փիլիսոփայության ու մշակույթի պատմության հրաշալի իմացության, լեզուների, այդ թվում` դասական գրական
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լեզուների գործնական կիրառության շնորհիվ ստեղծվել են հայագիտական
արժեք ներկայացնող աշխատություններ:
Սեն Արևշատյանը մասնակցություն է ունեցել «Հայ ժողովրդի պատմություն» ակադեմիական բազմահատորյակի ստեղծմանը: Ի մի բերելով հայ
փիլիսոփայության պատմության ուսումնասիրողների կարևորագույն նվաճումները` պրոֆեսոր Արևշատյանը այդ հրատարակության երկրորդ, երրորդ
և չորրորդ հատորներում ամփոփ ներկայացրել է V-XVIII դարերի հայ փիլիսոփայության պատմությունը: Նրա խմբագրությամբ են լույս տեսել Հովհան
Որոտնեցու «Վերլուծութիւն Ստորոգութեանցն Արիստոտելի», Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագիրք» և Վահրամ Ռաբունու «Մեկնութիւն Ստորոգութեանցն Արիստոտելի» մեծարժեք երկերը` քննական բնագրերով և ռուսերեն թարգմանություններով: Նա խմբագրել է նաև մեր նշանավոր միջնադարագետներ Մանուկ Աբեղյանի «Հայոց հին գրականության պատմություն» և
Վազգեն Չալոյանի «Հայոց փիլիսոփայության պատմություն» ռուսերեն աշխատություններն ու Եղիշեի «Վարդանանց պատմության»` Հովսեփ Օրբելու
ռուսերեն թարգմանությունը, Քնարիկ Տեր-Դավթյանի «Հայկական վարքեր
և վկայաբանություններ (5-17-րդ դդ.)», «Հայոց նոր վկաներ» ռուսերեն
թարգմանությունները:
Մեծ է Սեն Արևշատյանի վաստակը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայական
ժառանգության ուսումնասիրման և նրա միջազգային ճանաչման գործում:
1960-1980 թթ. նա հրատարակել է Դավիթ Անհաղթի երեք աշխատությունների քննական բնագրերը` ռուսերեն զուգահեռ թարգմանությամբ, առաջաբանով ու ծանոթագրություններով: Նա կազմել ու աշխարհաբար թարգմանությամբ հրատարակել է նաև Դավիթ Անհաղթի բոլոր երկերը` ամփոփված մեկ
հատորում: Նրա առաջաբանով ու ծանոթագրություններով 1975 թ. Մոսկվայում` «Փիլիսոփայական ժառանգություն» մատենաշարով, ռուսերեն լույս է
տեսել հայ մտածողի երկերի ընտրանին: Դավիթ Անհաղթի ծննդյան 1500ամյա հոբելյանի օրերին այն ունեցավ նաև երկրորդ հրատարակությունը:
Հոբելյանի առթիվ Սեն Արևշատյանը պատրաստել, ծանոթագրել և ծավալուն
առաջաբանով հրատարակել է Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայական չորս երկերի գրաբար մեկհատորյակը: Անկասկած` առանց Սեն Արևշատյանի ավելի
քան քսանամյա նախապատրաստական տքնաջան աշխատանքի, հազիվ թե
հնարավոր լիներ իրագործել Դավիթ Անհաղթի ծննդյան 1500-ամյա հոբելյանի տոնակատարությունը, այն էլ այդպիսի ծավալով ու միջազգային հնչեղությամբ: Դավիթ Անհաղթի «Սահմանք իմաստասիրութեան» երկի` Սեն
Արևշատյանի կազմած գրաբար քննական բնագիրը դարձել է դասական
տեքստ այդ երկի օտարազգի թարգմանիչների և ուսումնասիրողների համար:
Սեն Արևշատյանը «Միջնադարյան Հայաստանի փիլիսոփայական դպրոց14

ների պատմության շուրջը» աշխատության մեջ ըստ էության առաջին անգամ փաստական քննության է առել միջնադարյան Եվրոպայի լատինական
գրականության հայերեն թարգմանությունները, մասնավորաբար, Բարդուղիմեոս Բոլոնիացու և Պետրոս Արագոնացու, հատկապես հայ միջավայրի համար, հայերեն գրված կամ լատիներենից հայերեն թարգմանված աշխատությունները` որպես հայրենական գրականության իրողություններ: Եվ, ընդհանրապես, Ս. Արևշատյանի կարծիքով` XIV և հետագա դարերի հայ մտածողների հայացքների շատ առանձնահատկություններ անհնար է ներկայացնել և ըմբռնել առանց հաշվի առնելու հայ մշակույթի փոխազդեցություններն արևմտյան միջնադարյան գրականության հետ:
Գիտության քարոզչությունը Սեն Արևշատյանի կենսակերպն էր, որովհետև նա, որպես իր գործի նվիրյալ, հանրությանը ներկայացնում էր հայկական մշակույթի գանձերը: Նա դասախոսություններ է կարդացել արտասահմանյան շատ երկրներում, գիտական զեկուցումներով և հաղորդումներով
մասնակցել է միջազգային նստաշրջանների ու գիտաժողովների` ամենուր
ներկայացնելով հատկապես հայագիտությունը և ամեն անգամ ավելացնելով
մի նոր երանգ, բացելով մի նոր տեսանկյուն:
1982 թ. Սեն Արևշատյանն ընտրվել է ՀՍՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ, 1996‐
ին` ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս: Ակադեմիկոս Արևշատյանը 25 տարի` 1982-2007
թթ. եղել է Մատենադարանի տնօրեն: 1990-ական թվականների ծանր տարիներին նա անկորուստ պահեց Մատենադարանը: Արևշատյանի տնօրինության տարիներին Մատենադարանը համալրվել է 1500 ձեռագիր մատյաններով, հրատարակվել են հարյուրից ավելի հայագիտական աշխատություններ,
կազմակերպվել են բազմաթիվ գիտաժողովներ և ցուցահանդեսներ Եվրոպայի
մայրաքաղաքներում:
Ակադեմիկոս Արևշատյանը ղեկավարել է տասնյակ գիտաշխատողների
թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունները:
Սեն Արևշատյանը Երևանի պատվավոր քաղաքացի էր, Հայաստանի Պետական մրցանակի դափնեկիր, պարգևատրվել է շքանշաններով ու մեդալներով: Նա «Բանբեր Մատենադարանի» տարեգրքի գլխավոր խմբագիրն էր,
«Պատմաբանասիրական հանդեսի» և ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբերի» խմբագրական
խորհուրդների անդամ, Հայ-հնդկական բարեկամության ընկերության պատվավոր նախագահը, Եվրոպայի մշակույթի ընկերության և «Պո-Արաքս» ընկերության (Վենետիկ) անդամ, Փիլիսոփայական միջազգային ակադեմիայի,
Բնության և Հասարակության մասին գիտությունների միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ, «Արարատ» միջազգային ակադեմիայի (Փարիզ)
թղթակից անդամ, Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետի, ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի գիտխորհուրդների անդամ:
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Ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի՝ հայագիտությունը մնայուն գործերով
հարստացնելու անհերքելի ապացույցն են նաև 2000-2009 թթ. Հայաստանում և արտասահմանում հրատարակված հետևյալ կոթողային աշխատությունները` Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» ռուսերեն թարգմանությունը (հեղինակակից` Ք. Տեր-Դավթյան, 2004), Մեսրոպ Մաշտոցին վերագրվող «Սուրբ Գրիգորի վարդապետության» աշխարհաբար նոր թարգմանությունը (2007), որը նա կատարել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Հայ
եկեղեցու հայրեր» մատենաշարի ծրագրի համար, «Հայոց փիլիսոփայության
պատմություն. Հին շրջան և միջնադար» (հեղինակակից` Կ. Միրումյան,
2007) և մի շարք ուշագրավ հոդվածներ:
Սեն Արևշատյանի աշխատությունների
մատենագիտություն
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

“Абраам Анкирский, Плач на взятие Константинополя. Аракел Багешский (Багишеци), Плач о столице Стимболе”, перевод с древнеарм. С. С.
Аревшатяна, Византийский временник, Москва, 1953, т. 7, сс. 452-466.
“О древнеармянском переводе трактата Зенона-Стоика О природе”, Вопросы философии, Москва, 1955, № 1, сс. 153-156.
“Социально-политические воззрения Григора Татеваци”, Известия АН
АрмССР. Общественные науки, 1955, № 11, сс. 59-73.
Մանանդյան Հ., «Հերմեայ Եռամեծի առ Ասկղեպիոս Սահմանք»,
բնագրի թարգմանությունը գրաբարից ռուսերեն Ս. Ս. Արևշատյանի,
Բանբեր Մատենադարանի, № 3, 1956, էջ 283-300:
Сочинение Иоанна Воротнеци "Об элементах", Ереван: Изд-во АН
АрмССР, 1956, 44 с.
“Сочинение Иоанна Воротнеци Об элементах”, Բանբեր Մատենադարանի, № 3, 1956, էջ 343-386 (Ս. Լալաֆարյանի հեղինակակցությամբ,
գրաբար բնագիրը զուգադիր ռուսերեն թարգմանությամբ).
Трактат Зенона-Стоика "О природе" и его древнеармянский перевод,
Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1956, 28 с.
“Трактат Зенона-Стоика О природе и его древнеармянский перевод”,
Բանբեր Մատենադարանի, № 3, 1956, էջ 315-342.
“Определения Гермеса Трисмегиста”, Բանբեր Մատենադարանի, № 3,
1956, էջ 298-313 (քննական բնագիրը Հ. Մանանդյանի, ռուսերեն
թարգմանությունը Ս. Արևշատյանի):
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10. “Философские труды в армянских рукописях Матенадарана (краткий

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

библиографический указатель”, Բանբեր Մատենադարանի, № 3, 1956,
էջ 387-457:
Учение Григора Татеваци о душе, Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1956,
15 с.
“Учение Григора Татеваци о душе”, Известия АН АрмССР. Общественные науки, 1956, № 7, сс. 65-79.
“Абраам Анкирский, Плач на взятие Константинополя, Аракел Багешский, Плач о столице Стимболе, Иеремия Челеби Кеомурджян, О падении Византии”, Перевод с древнеарм. С. С. Аревшатяна, в кн.: Армянские источники о падении Византии, Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1957,
сс. 113-147.
“Григор Татеваци – армянский философ-номиналист”, Вопросы философии, Москва, 1957, № 4, сс. 132-137.
Философские взгляды Григора Татеваци, Ереван, 1957, 181 с.
«Հովհաննես Երզնկացու իմաստասիրական անհայտ աշխատությունը: Ի տաճկաց իմաստասիրաց գրոց քաղեալ բանք», Բանբեր Մատենադարանի, № 4, 1958, էջ 297-315:
«Տաթևի փիլիսոփայական դպրոցը և Գրիգոր Տաթևացու աշխարհայացքը», Բանբեր Մատենադարանի, № 4, 1958, էջ 121-137:
Դավիթ Անհաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան, համահավաք քննական բնագիրը, թարգմանությունը բնագրից ռուսերեն, առաջաբանը
և ծանոթագրությունները Ս. Ս. Արևշատյանի, Երևան, 1960, 167 էջ:
Նախորդ բնագրի վերատպությունը՝ զուգահեռ անգլերեն թարգմանությամբ տե՛ս Definitions and Divisions of Philosophy by David the Invincible Philosopher, trans․ by B․ Kendall and R․ W․ Thomson (Chico:
Scholars Press, 1983): Նույն բնագիրը նաև Մատենագիրք հայոց, Գ
հատոր, Զ դար (Անթիլիաս-Լիբանան: Մեծի տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւն, 2004), էջ 147-196:
«Մատենադարանի հայերեն ձեռագրերի աճը 1956-1959 թվականներին», Բանբեր Մատենադարանի, № 5, 1960, էջ 493-512:
“Грирор Татеваци (арм. философ. 1346-1409)”, Философская энциклопедия, Москва, 1960, т. 1, с. 404.
“Давид Анахт (Непобедимый), конец V в., I пол. VI в.]”, Философская
энциклопедия, Москва, 1960, т. 1, с. 425.
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23.

“Два древних философских фрагмента: "Ритор, о природе" и
"Философские определения", Բանբեր Մատենադարանի, № 5,
1960, էջ 371-392 (զուգադիր գրաբար բնագիր և ռուսերեն թարգմանություն).

24. Номинализм в средневековой армянской философии, Москва: Изд-во
25.

26.

27.
28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

восточной литературы, 1960, 10 с.
«Նոմինալիզմի և միջնադարյան հայ փիլիսոփայության մի քանի այլ
հարցերի մասին», Պատմա-բանասիրական հանդես, 1961, № 1, էջ
145‐157:
Анонимное толкование "Категорий" Аристотеля, сводный текст С. П.
Лалафаряна и В. К. Чалояна, перевод с древнеармянского на русский С.
С. Аревшатяна, Ереван: Изд-во. АН АрмССР, 1961, XVI, 319 с.
«Նոմինալիզմի առաջացումն ու զարգացումը միջնադարյան Հայաստանում», Բանբեր Մատենադարանի, № 6, 1962, էջ 23-34:
Анания Ширакаци, Космография, перевод с древнеармянского, предисловие (с. 5-32) и комментентарии С. С. Арвшатяна и К. С. Тер-Давтян,
Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1962, 128 с.
“Иоанн Воротнеци (арм. Философ, 1315-1386)”, Философская энциклопедия, Москва, 1962, т. 2, с. 304.
«Հայոց գրերի ստեղծման պատմական պատճառները և հին հայկական թարգմանությունները», Բանբեր Մատենադարանի, № 7, 1964,
էջ 145-160:
“Маттеос Джугаеци (армянский мыслитель. 1350-1411)”, Философская
энциклопедия, Москва, 1964, т. 3, с. 370.
“Месроп Маштоц (361-(362)-440), изобретатель арм. письменности”,
Философская энциклопедия, Москва, 1964, т. 3, с. 399.
“Мхитар Гош (1133-1213), арм. мыслитель. Автор армянского судебника”, Философская энциклопедия, Москва, 1964, т. 3, с. 513.
«Դավիթ Անհաղթ», Հայրենիքի ձայն, 1966, 9 հոկտեմբերի:
“Матенадаран”, Советская историческая энциклопедия, Москва, 1966.
т. 9, с. 177-178.
Դավիթ Անհաղթ [Անյաղթ], Մեկնութիւն ի վերլուծականն Արիստոտելի, համահավաք քննական բնագիրը, թարգմ. գրաբարից ռուսերեն,
առաջաբանը և ծանոթագրությունները Ս. Ս. Արևշատյանի, Երևան,
ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1967, 153 էջ: Նույն բնագիրը վերարտադրվել է
այստեղ՝ Մատենագիրք հայոց, Գ հատոր, Զ դար (Անթիլիաս-Լիբանան: Մեծի տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւն, 2004), էջ 198-226:
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37. “Аскетические тенденции в средневековой эстетике”, вступительная

38.

39.

40.
41.

42.
43.
44.

45.

46.
47.
48.
49.

50.

статья и перевод С. С. Аревшатяна, Музыкальная эстетика стран Востока, Москва, 1967, сс. 375-383.
“Давид Непобедимый и его Толкование Аналитики Аристотеля”, в кн.:
Давид Непобедимый, Толкование Аналитики Аристотеля, Ереван: Издво АН АрмССР, 1967, сс. 5-35.
“Музыкальная теория древней и средневековой Армении”, Музыкальная эстетика стран Востока. Сборник. Москва: Музыка, 1967, сс.
330-375.
«Դավիթ Անհաղթի ժառանգությունը նոր լուսաբանությամբ», Բանբեր Մատենադարանի, № 9, 1969, էջ 7-22:
“Армянская философия (V-XVI вв.)”, в кн.: Антология мировой философии, составление раздела, вступительные очерки и перевод с древнеармянского С. С. Аревшатяна, Москва: Мысль, 1969, т. 1, ч. 2, 630-659.
Примечание к роману “В муках рождения”, Церенц, Торос-сын Левона.
В муках рождения, Ереван, 1969, сс. 434-439.
«Պլատոնի երկերի հայերեն թարգմանության ժամանակը», Բանբեր
Մատենադարանի, № 10, 1971, էջ 7-20:
“Armeniens Schrift”, Bild der Wissenschaft, Stuttgart, 1971, № 10, SS.
1011-1021 = “Armenisches Schrifttum”, Ideen des exakten Wissens, Wissenschaft und Technik in der Sowjietunion, Deutche Verlags-Anstalt, Stutgart.
10, 1971, SS. 645-653.
“Некоторые вопросы датировки армянских грекофильских переводов VI
века (К истории армяно-византийских литературных связей)”, Вестник
общественных наук АН АрмССР, 1971, № 3, сс. 70-84.
«Փիլիսոփայությունը XIV-XVIII դդ.», Հայ ժողովրդի պատմություն, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1972, հ. 4, էջ 450-470:
Давид Анахт (Непобедимый): Большая советская энциклопедия, 3-е издание, Москва: Советская энциклопедия, 1972, т. 7, c. 480.
“Пути становления древнеармянской философии”, Вопросы философии,
1972, № 10, сс. 106-116.
«Հնագույն հայկական թարգմանությունները և նրանց պատմա-մշակութային նշանակությունը», Պատմա-բանասիրական հանդես, 1973,
№ 1, էջ 23-37:
«Յաղագս խրատու մանկանց գրվածքը և նրա հեղինակի հարցը:
(Գրիգոր Մագիստրոսի նամակը` ուղղված Սյունյաց քահանայապետ,
արքեպիսկոպոս Հովհաննեսին` նրա թեմում տեղի ունեցած աղանդա-
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վորական խլրտումների առթիվ)», Բանբեր Մատենադարանի, № 11,
1973, էջ 33-45:
“Истоки армянского перевода: Художественный перевод”, Взаимодействие и взаимообогащение литератур, Ереван, 1973, сс. 332-361.
Формирование философской науки в древней Армении (V-VI вв.), Ереван:
Изд-во АН АрмССР, 1973, 350 с.
“Główne ryzy średniowiecznej filozofii armeńskiej”, Studia Filozoficzne, №
11 (108), 1974, pp. 47-59 (հեղինակակից՝ G. O. Grigorian).
Давид Анахт (Непобедимый), Сочинения, перев. с древнеармянского,
вступительная статья и примечания С. С. Аревшатяна (АН СССР, Ин-т
философии), Москва: Мысль, 1975, 262 с.
«Արիստոտել», Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան,
1976, հ. 2, էջ 63-64:
«Բարդուղիմեոս Բոլոնիացի (Բարդուղիմեոս Մարաղացի: Իտալացի
աստվածաբան և փիլիսոփա)», Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1976, հ. 2, էջ 314:
«Գրիգոր Մագիստրոս», հետևյալ գրքում` Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները. V-XVIII դարեր, Երևան, Երևանի համալսարանի
հրատարակչություն, 1976, էջ 213-223:
«Գրիգոր Տաթևացի», հետևյալ գրքում` Հայ մշակույթի նշանավոր
գործիչները. V-XVIII դարեր, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1976, էջ 406-416:
«Հովհան Որոտնեցի», հետևյալ գրքում` Հայ մշակույթի նշանավոր
գործիչները. V-XVIII դարեր, Երևան, Երևանի համալսարանի
հրատարակչություն, 1976, էջ 397-405:
«Փիլիսոփայությունը IX-XIV դդ.», Հայ ժողովրդի պատմություն,
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1976, հ. 3, էջ 332-344, 843-850:
Դավիթ Անհաղթ, Վերլուծութիւն Ներածութեանն Պորփիւրի, համահավաք քննական բնագիրը, թարգմանությունը գրաբարից ռուսերեն,
առաջաբանն ու ծանոթագրությունները Ս. Ս. Արևշատյանի, Երևան,
1976, 309 էջ: Նույն բնագիրը վերարտադրվել է այստեղ՝ Մատենագիրք հայոց, Գ հատոր, Զ դար (Անթիլիաս-Լիբանան: Մեծի տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւն, 2004), էջ 228-285:
“Античные традиции в древнеармянской философии”, Дoклады XIV
международной конференции античников социалистических стран
“Эйрене”, Ереван, 1976.
«Գիրք հարցմանց», Հայկական սովետական հանրագիտարան,
Երևան, հ. 3, 1977:
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Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, հ. 3, 1977, էջ 216218:
«Գրիգոր Տաթևացի (1346-1409) [աշխարհական անունը` Խութլուշահ]», Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, հ. 3, 1977,
էջ 221-223:
«Դավիթ Անհաղթ», Հայկական սովետական հանրագիտարան,
Երևան, հ. 3, 1977, էջ 300-302:
«Եղծ աղանդոց» («Աղանդների հերքումը»: 5-րդ դարի հայ փիլիսոփա Եզնիկ Կողբացու երկը)», Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, հ. 3, 1977, էջ 508:
“Латинская литература средневековой Европы в армянских переводах
XIV века”, Конференция по истории средневековой письменности и
книги: Тезисы докладов, Ереван, 1977, сс. 22-23.
“Становление древнеармянской письменности и патристика”, Das Korpus der griechischen-christlischen Schriftsteller, T. 120, Akademiе Verlag,
Berlin, 1977, SS. 111-127 (ամփոփումը գերմաներեն).
«Հայ թարգմանական գրականության հնագույն շրջանը», Համաստեղություն: ԽՍՀՄ ժողովուրդների պոեզիայի և թարգմանության
տոն, 1978, տարեգիրք, Երևան, 1978, գիրք 1, էջ 81-109:
«Դավիթ Անհաղթ», Գարուն, 1979, № 11, էջ 67-73:
“Платон в древнеармянских переводах”, в кн.: Платон и его эпоха,
Москва: Наука, 1979, сс. 269-277.
«Արիստոտելը և հայ փիլիսոփայությունը», Արիստոտելը և հայ փիլիսոփայությունը: Հոդվածների ժողովածու, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ
հրատարակչություն, 1980, էջ 11-25:
«Դավիթ Անհաղթ – 1500», Սովետական Հայաստան, 1980, № 5,
էջ 3-4:
Դավիթ Անհաղթ, Երկեր, թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Ս. Ս. Արևշատյանի, Երևան, Սովետական գրող,
1980, 328 էջ:
Դավիթ Անհաղթ: Մատենագիտական ցանկ, խմբ.` Ս. Ս. Արևշատյան, Երևան, 1980, 38 էջ:
Դավիթ Անհաղթը` հին Հայաստանի ականավոր փիլիսոփա, Երևան,
1980, 128 էջ:
«Դավիթ Անհաղթը և հին Հայաստանի փիլիսոփայական միտքը (Դավիթ Անհաղթ – 1500)», Պատմա-բանասիրական հանդես, 1980, № 1,
էջ 21-39:
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թյունը (Ծննդյան 1500-ամյակի առթիվ)», Լենինյան ուղիով, 1980,
№ 5, էջ 85-91:
«Դավիթ Անհաղթի գիտական սխրանքը», Գիտություն և տեխնիկա,
1980, № 5, էջ 13-16:
«Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայական ժառանգությունը», Դաւիթ Անյաղթ, Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ
հրատարակչություն, 1980, էջ 5-25:
Դավիթ Անյաղթ (Անհաղթ), Սահմանք իմաստասիրութեան. նմանահանություն 1280 թ. ձեռագրի, առաջաբանը` Ս. Ս. Արևշատյանի,
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1980, 72 էջ:
Դաւիթ Անյաղթ, Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, համահավաք
քննական բնագրերը և առաջաբանը Ս. Ս. Արևշատյանի, Երևան,
1980, 338 էջ: «Մեկնութիւն Ստորոգութեանցն Արիստոտէլի» երկի
բնագիրը այս գրքից վերարտադրվել է այստեղ՝ Մատենագիրք
հայոց, Գ հատոր, Զ դար (Անթիլիաս-Լիբանան: Մեծի տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւն, 2004), էջ 286-353:
«Հակոբ Քռնեցի (Հակոբ Թարգման` XIV դարի թարգմանիչ)», Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1980, հ. 6, էջ 70:
«Հովհան (Հովհաննես) Ոսկեբերան (Բյուզանդական եկեղեցական
գործիչ, հռետոր. 346-407 թթ.)», Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1980, հ. 6, էջ 552-553:
«Հովհան Որոտնեցի (մականունը` Կախիկ)», Հայկական սովետական
հանրագիտարան, Երևան, 1980, հ. 6, էջ 553-554:
«Հովհան Ֆիդանցա (Ջովաննի Ֆիդանցա, մականունը` Բոնավենտուրա: Իտալացի փիլիսոփա)», Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1980, հ. 6, էջ 154:
“Давид Анахт: К 1500-летию со дня рождения”, Литературная Армения, 1980, № 6, cc. 11-19, 73-82.
Давид Непобедимый – выдающийся философ древней Армении, Москва:
Наука, 1980, 64 с.
К истории философских школ средневековой Армении (XIV в.), Ереван:
АН АрмССР, Ин-т философии и права, 1980, 79 с.
Культура раннефеодальной Армении (IV-VII вв.), Ереван: АН АрмССР,
Ин-т истории, 1980, 531 с.
“Роль Давида Непобедимого в развитии древнеармянской философии”,
Научная конференция, посвященная 1500-летию со дня рождения Давидa Непобедимого, Ереван, 1980, 14 с.
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գիտությունների, 1981, № 4, էջ 115-116:
« David ľInvincible et sa Doctrine philosophique », Revue des études
Arméniennes, 1980, t. 15, pp. 33-43.
«Լևոն Ստեփանի Խաչիկյան. Մահախոսական», ՀՍՍՀ ԳԱ Լրաբեր
հասարակական գիտությունների, 1982, № 3, էջ 103-104:
«Նիկոլայոս Լյուրացի (Նիկոլաուս Լյուրացի, 1270-1340, ֆրանսիացի քարոզիչ, Փարիզի համալսարանի ուսուցչապետ)», Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1982, հ. 8, էջ 298:
«Նեոպլատոնականություն», Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1982, հ. 8, էջ 229:
«Նոմինալիզմ և ռեալիզմ», Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1982, հ. 8, էջ 335-336:
“Античная наука и становление средневековой армянской философии”,
Методологические вопросы истории развития средневековой философии народов Закавказья, Баку։ Изд-во "Элм", 1982, с. 70-80:
«Դավիթ Անհաղթի դերը հայ հին փիլիսոփայության զարգացման
գործում», Դավիթ Անհաղթը` Հին Հայաստանի մեծ փիլիսոփան.
Ժողովածու, Երևան, 1983, էջ 583-585:
«Հայոց փիլիսոփայության աղբյուրագիտությունը: 25-ամյա արդյունքները և առաջիկա խնդիրները», ՍՍՀՄ փիլիսոփայական ընկերության հայկական բաժանմունքի տարեգիրք, 1982: Փիլիսոփայական գիտելիքի առանձնահատկությունը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, ՍՍՀՄ փիլիսոփայական ընկերության հայկական բաժանմունք, 1983, էջ
193-195:
«Պարույր Հայկազն: Հայազգի հռետոր և փիլիսոփա», Հայկական
սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1983, հ. 9, էջ 217:
«Պլատոն: Պլատոնականություն: Պլատոնյան ակադեմիա», Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1983, հ. 9, էջ 325-327:
«Պլոտին (Պլոտինոս Լիկոպոլսեցի)», Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1983, հ. 9, էջ 332:
«Պյութագորաս: Պյութագորասականություն», Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1983,Հ. 9, էջ 339-340:
«Պռոկլ (Պրոկղ) Պրոկլես Կոստանդնուպոլսեցի (370-446)», Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1983, հ. 9, էջ 440:
«Պոնցիուս», Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան,
1983, հ. 9, էջ 378:
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109.
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112.
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114.

115.
116.
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118.
119.
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122.

սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1983, հ. 9, էջ 400:
«Պրոկլ (Պրոկղ) Դիադոխոս (410-485, հույն փիլիսոփա, մաթեմատիկոս)», Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1983, հ. 9,
էջ 440:
Источники по истории высших школ Средневековой Армении (XIIXIV вв.), вступит. статья и ред. С. С. Аревшатяна, Ереван: Айастан,
1983, 111 с.
“Источниковедение армянской философии”, Ежегодник философского
общества, Ереван – 1983.
Գլաձորի համալսարանը միջնադարյան Հայաստանի լուսավորության կենտրոն, Երևան, Հայաստան, 1984, 57 էջ (հեղինակակից` Ա.
Մաթևոսյան):
«Լևոն Ստեփանի Խաչիկյան», Բանբեր Մատենադարանի, № 14,
1984, էջ 5-8:
«Վաղ միջնադարյան հայ մշակույթի բնույթն ու զարգացման
հիմնական ուղիները», Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 2, Հայաստանը վաղ ֆեոդալիզմի ժամանակաշրջանում, Երևան, 1984:
Гладзорский университет – центр просвещения средневековой Армении, Ереван: Айастан, 1984, 65 с. (հեղինակակից` Ա. Մաթևոսյան).
« Le "Livre des Êtres" et la question de l'appartenance de deux lettres dogmatiques anciennes », Revue des études Arméniennes, t. 18, 1984, pp. 23-32.
“Роль Давида Непобедимого в развитии древнеармянской философии”,
Философия Давида Непобедимого, Москва: Наука, 1984, 272 с.
«Վազգեն Չալոյան: Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ», Պատմա-բանասիրական հանդես, 1985, № 1, էջ 95-98:
Գրախոսություն` “Постигая классическое наследие: B. Налбандян,
Уроки армянской древности, Ереван, 1985”, Գրքերի աշխարհ, 1985, 16
июня, с. 6:
«Ակադեմիկոս Գ. Ա. Բրուտյան: Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ»,
Պատմա-բանասիրական հանդես, 1986, № 3, էջ 201-203:
«XIV դարի հայ փիլիսոփայական գրականությունը և գաղափարական պայքարը», ԽՍՀՄ փիլիսոփայական ընկերության հայկական
բաժանմունքի տարեգիրք. 1985, Հայոց փիլիսոփայության պատմության հարցեր, Երևան, 1986, էջ 30-52:
«Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտի գործունեության
25-ամյա արդյունքները: Մատենադարանի վերակազմավորման 25ամյակի առթիվ», Բանբեր Մատենադարանի, 1986, № 15, էջ 5-20:
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համակարգում», Հայ միջնադարյան գրականության միջազգային
գիտաժողով: Զեկուցումների դրույթներ, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,
1986, էջ 23-24:
«Փիլոն Ալեքսանդրացի», Հայկական սովետական հանրագիտարան,
Երևան, 1986, հ. 12, էջ 341:
«Հասարակական գիտություններ: Փիլիսոփայություն», Հայկական
սովետական հանրագիտարան, հ. 13` Սովետական Հայաստան,
Երևան, 1987, էջ 331-338:
«Արիստոտել, Արիստոտելականություն», Հայկական համառոտ
հանրագիտարան, Երևան, 1990, հ. 1, էջ 378:
«Մովսես Խորենացին ազգային ինքնիշխանության մասին», Պատ‐
մա-բանասիրական հանդես, 1990, № 3, էջ 18-25:
Мовсес Хоренаци, История Армении, перевод с древнеарм., введение и
примеч. Г. Саркисяна, ред. С. Аревшатян, Ереван: Айастан, 1990, 291 с.
«Լևոն Ստեփանի Խաչիկյանի կյանքի, գիտական և գիտակազմակերպչական գործունեության համառոտ ակնարկ», Լևոն Ստեփանի
Խաչիկյան. Կենսամատենագիտություն, Երևան, Հայաստանի ԳԱ
հրատ., 1991, էջ 9-26, տեքստը զուգահեռ ռուսերեն:
«Հայ իմաստասիրությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում», Հայ
փիլիսոփայության պատմության մեթոդաբանական հարցեր, Երևան,
ԳԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, 1992, էջ 5-12:
Армянские жития и мученичества V-XVII вв. Сборник, перевод с древнеармянского К. С. Тер-Давтян, отв. ред.: С. С. Аревшатян, Ереван:
Наири, 1994, 483 с.
«Պատմափիլիսոփայական հետազոտությունների մեթոդաբանական
հիմնավորման շուրջը», Հայ իմաստասիրությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում, պրակ 2, Երևան, 1995:
«Մեսրոպ Մաշտոցի փիլիսոփայական հայացքները», Պատմա-բանասիրական հանդես, 1996, № 1-2, էջ 91-110:
« David ľArménien et Denis ľ Aréopagite », Ľ Arménie et Byzance, Éditions
de la Sorbonne, 1996, pp. 1-5.
«Եզնիկ Կողբացու փիլիսոփայությունը», Պատմա-բանասիրական
հանդես, 1997, № 1, էջ 131-14:
« Le neoplatonisme en Arménie », Armenian Mind. Armenian philosophical
Academy, 1997, vol. 1, pp. 33-39.
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Iran. Armenian Studies in Honour of Nina G. Garsoïan, Atlanta: Scholars
Press, 1997, pp. 309-324.
«Եղիշեի փիլիսոփայական հայացքները», Պատմա-բանասիրական
հանդես, 1998, № 3, էջ 99-110:
«Մաշտոցի անվան Մատենադարանի կարծիքը: Հին ուղղագրությանն
անցնելը անուղղելի սխալ կլինի մեր մշակույթի համար», Պատմաբանասիրական հանդես, 1998, № 1-2, էջ 17-26:
Григор Татеваци, Толкование Притчей Соломоновых, перевод с древнеармянского, предисловие и примечания, Ереван, 1999, 92 c.
Հովհան Որոտնեցին Արիստոտելի երկերի մեկնիչ, պատ. խմբագիր`
Ս. Ս. Արևշատյան, Երևան, Նորք գրատուն, 2004, 172 էջ:
Агатангелос, История Армении, перевод с древнеармянского, предисловие и комментарии К. С. Тер-Давтян и С. С. Аревшатяна, Ереван, 2004.
“Movses Ksorenats‘i on National Self-determination and Statehood”, Dall’
Italia e dall’ Armenia. Studi in onore di Gabriella Uluhogian, Bologna,
2004, pp. 119-126.
«Աստվածաշունչը և հայ փիլիսոփայական միտքը», Բանբեր Մատենադարանի, № 17, 2006, էջ 5-13:
Григор Татеваци, Толкование Притчей Соломоновых, перевод с древнеармянского, предисловие и примечания, С.-Петербург, 2006.
Հայ փիլիսոփայության պատմություն: Հին շրջան և վաղ միջնադար, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավանքի ին-տ,
Երևան, Լուսաբաց, 2007, 463 էջ:
Սուրբ Գրիգորի վարդապետությունը, աշխարհաբար թարգմանություն, առաջաբան և ծանոթագրություններ, Ս. Էջմիածին, 2007,
258 էջ:
Езник Кохбаци, Опровержение лжеучений (Речи против ересей): перевод с древнеармянского, вступительная статья и комментаии С. С.
Аревшатяна, Ереван: Наири, 2008, 232 с.
Գրիգոր Տաթևացի, Սողոմոնի գրքերի մեկնությունը, թարգմանեց
գրաբարից` Խ. Գրիգորյան, ծանոթագրությունները Սեն Արևշատյան, Ղևոնդ քահանա Մայիլյանի, Խ. Գրիգորյանի, Երևան, Անկյունաքար, 2009, 292 էջ:
Հովհաննես Երզնկացի, Ի տաճկաց իմաստասիրաց գրոց քաղեալ
բանք, առաջաբանը և բառարանը Սեն Արևշատյանի, Մատենադարան,
Երևան, Նաիրի, 2009, 144 էջ:
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cy”, Ľ oeuvre de David ľ Invincible et la Transmission de la pensée grecque
dans la tradition arménienne et syriaque (Commentaria in Aristotelem Armeniaca – Davidis Opera. Vol. I), Leiden-Boston: Brill, 2009, pp. 175-180.
Григорий Просветитель (Григор Лусаворич), Многовещательные речи,
перевод с древнеармянского, предисловие и примечания, Ереван:
Наири, 2011, 240 с.
Սարգիս Բերիացի, Յաղագս աշխարհի եւ այլ մասնաւոր իրաց, բնագրի հրապարակումը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Ս. Ս.
Արևշատյանի, Երևան Եվրոպրինտ, 2011, 58 էջ:
Ա. Արևշատյան, Գրիգոր Գապասաքալյանի երաժշտագիտական ժառանգությունը, գիտական խմբագիր՝ ակադ. Ս. Ս. Արևշատյան,
Երևան, Գիտություն, 2013։
Ա. Արևշատյան, Անիի երաժշտական մշակույթը, գիտական խմբագիր՝
ակադ. Ս. Ս. Արևշատյան, Երևան, Գիտություն, 2014:
Բարդուղիմեոս Բոլոնիացու հայկական ժառանգությունը, Երևան,
Լիմուշ, 2014, 112 էջ:
Формирование философской науки в древней Армении (V—VI вв.). Изд.
2-ое, переработанное, под редакцией К. А. Мирумяна, Ереван, Лимуш,
2016, 368 с.
История. Философия. Культура, под редакцией К. А. Мирумяна, Ереван Европринт, 2018, 430 с.

Սեն Արևշատյանի կյանքի և
գործունեության մասին
1.
2.
3.
4.

5.

«Արևշատյան Ս. Ս.», Հայկական սովետական հանրագիտարան,
Երևան, 1976, հ. 2, էջ 46:
«Արևշատյան Ս. Ս.», Ով ով է. հայեր: Կենսագրական հանրագիտարան, Երևան, 2005, հ. 1, էջ 157:
«Արևշատյան Ս. Ս.», Հայկական համառոտ հանրագիտարան,
Երևան, 1990, հ. 1, էջ 367:
Բաղդասարյան Է., «Գիտնականը, գիտության կազմակերպիչը, քաղաքացին, (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ)», Վասն արդարության, № 44, 2003, էջ 62:
Գևորգյան Հ., «Ժամանակակից հայագիտության խոշոր ներկայացուցիչը, (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի ծննդյան 80-ամյակի
առթիվ)», Պատմա-բանասիրական հանդես, 2008, № 1, էջ 286-290:
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6.

Միրումյան Կ., «Ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի ներդրումը գիտության մեջ», Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2014, № 3, էջ
361-365:
7. «Սեն Արևշատյան», Պատմա-բանասիրական հանդես, 2014, № 2, էջ
257-258:
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ԳՈՀԱՐ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր
Մաշտոցի անվան Մատենադարան

ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԲՆԱԳՐԵՐ.
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ
Բանալի բառեր՝

Եզնիկ Կողբացի Արիստոտել, Պլատոն, հունաբան դպրոցի
թարգմանություններ, մեկնություններ, Պորփյուրիոս, Դավիթ Անհաղթ, Հովհան Դամասկացի, ունիթոռական գրականություն, լատինաբան հեղինակներ, չհրատարակված երկեր։

«Բանբեր Մատենադարանի» պարբերականի 3-րդ հատորում (1956 թ.)1
հրապարակվել է Սեն Արևշատյանի կազմած 60-էջանոց, ռուսերեն մի շատ
կարևոր ցանկ՝ “Философские труды в армянских рукописях Матенадарана
(краткий библиографический указатель”, էջ 387-457): Այն մինչ օրս չափազանց պիտանի գործիք է, չնայած հետագա ուսումնասիրությունների շնորհիվ հնարավոր է դարձել առանձին ճշգրտումներ մտցնել այս կամ այն երկի
հեղինակային պատկանելիության, ժամանակի, ինքնուրույն թե թարգմանական լինելու և այլնի վերաբերյալ: Եվ, չնայած նրանում նկարագրված են միայն Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահվող ձեռագրերը, այն թույլ է
տալիս ընդհանուր պատկերացում կազմել առհասարակ հայերեն ձեռագրերում առկա փիլիսոփայական բնագրերի մասին2:
Հայերեն առաջին փիլիսոփայական երկը գրել է Մաշտոցի աշակերտ Եզնիկ Կողբացին: Նրա ջատագովական-փիլիսոփայական «Եղծ աղանդոց»-ը,
որում նա քրիստոնեական աստվածաբանության դիրքերից բանավիճում է
հեթանոսական փիլիսոփայական ուղղությունների՝ գնոստիկյան, մանիքեական ուսմունքի և Մարկիոնի աղանդի, ինչպես նաև զրադաշտական կրոնի
դեմ, պահպանվել է մեկ ձեռագրով՝ ՄՄ 1097 (1280 թ.), որը բավական ուշ է
հայտնաբերվել, իսկ բնագիրն առաջին անգամ հրատարակվել է 1762 թ.3:

1
2

3

Սա պարբերականի առաջին համարն էր, որ կոչվեց Բանբեր Մատենադարանի (այսուհետև՝
ԲՄ)։ Առաջին երկուսը (1941 և 1950 թթ.) վերնագրված են Գիտական նյութերի ժողովածու։
Սույն ուսումնասիրության համար, բացի Սրևշատյանի նշված ցանկից, զննել ենք նաև մյուս
մեծ հավաքածուների՝ Երուսաղեմի, Վենետիկի, Վիեննայի, նաև բրիտանական ու փարիզյան ձեռագրացուցակները։
Եզնիկ Կողբացի, Գիրք ընդդիմութեանց, յԻզմիր, յամի հայոց 1211։ Վերջին քննական բնագիրը՝ Եզնիկ Կողբացի, [Ճառք ընդդէմ աղանդոց], Հ. առաջին (ներածութիւն եւ քննական
բնագիր, աշխատ. Մարտիրոս Մինասեանի), Ժնեւ, 1992, վերարտադրված է՝ ՄՀ մատենաշար, հ. Ա., Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, էջ 432-512։
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Փիլիսոփայական գրականության զարգացման համար նոր՝ զորեղ ազդակ
ստեղծեց հունաբան թարգմանիչների գործունեությունը: Հավանաբար VI
դարում թարգմանվեցին միջնադարյան քրիստոնյա աշխարհում իրենց կարևորությունը չկորցրած Արիստոտելի երկու հիմնական տրամաբանական
գործերը՝ «Կատեգորիաները» (հայերեն՝ «Ստորոգութիւնք») և «Մեկնության
մասին»: Վերջինս հայտնի է մի տարօրինակ վերնագրով՝ «Պերիարմենիաս»:
Դա հունարեն Περὶ ἑρμηνείας (Peri hermeneias՝ «Մեկնության մասին», վերնագրի աղավաղված տարբերակն է և հունարեն կնշանակեր «Հայաստանի մասին»): Այդ երկերը թարգմանվեցին դրանք ամբողջովին ներառող մեկնությունների կազմում, որոնց թարգմանական կամ ինքնուրույն բնույթի մասին
հայագիտության մեջ հստակ կարծիք չի եղել, քանի որ հունարեն սկզբնագրերը հայտնի չեն կամ չկան: Սակայն, Ս. Արևշատյանը ենթադրել է, որ
դրանք հավանաբար թարգմանություն են հունարենից4, իսկ Ա. Թոփչյանը
Մատենագիրք Հայոց մատենաշարի համար պատրաստած «Պերիարմենիաս»-ի
քննական բնագրի առաջաբանում ցույց է տվել այդ փաստի լեզվական ապացույցներ5: «Ստորոգությունների մեկնության քննական բնագիրը մի քանի
տասնամյակ առաջ հրատարակել էին Վ. Չալոյանն ու Ս. Լալաֆարյանը՝ Ս.
Արևշատյանի ռուսերեն թարգմանությամբ6: Համեմատաբար ուշ գրված ձեռագրերում Արիստոտելի բնագրերը հանդես են գալիս առանձին՝ մեկնություններից անջատ7: Ինչպես ցույց է տվել Անուշ Մինասյանը, XIII-XIV դարերում այդ առանձնացումը դեռևս տեղի չէր ունեցել, և Արիստոտելին մեկնելիս մեջբերում էին նաև հատվածներ այդ անանուն մեկնություններից8:
Ֆրեդերիկ Կոնիբերը 1982 թ. հրատարակել էր այդ առանձնացված արիստոտելյան երկերի քննական բնագրերը, գրքի մեծ մասը նվիրելով հայերեն
այն ընթերցումների երկար ցանկին, որոնք նպաստում են հունարեն սկզբնագրի հնագույն վիճակի վերականգնմանը9:
Հունաբան թարգմանիչների շնորհիվ ունենք նաև երկու կեղծ-արիստո4

5
6

7
8
9

С. С. Аревшатян, Формирование философской науки в древней Армении (V-VI вв.), Ереван,
1973, сс. 202–210, 20162, сс. 210-217 (глава։ “Анонимные комментарии сочинений Аристотеля и вопрос об их авторе”).
[Դաւիթ Անյաղթ], Յաղագս մեկնութեան՝ Պերիարմենիաս, ՄՀ, Հ. ԺԷ., ԺԱ. դ., Երևան,
2016, Յաւելուած, էջ 787-882։
Անանուն մեկնութիւն «Ստորոգութեանցն» Արիստոտէլի, համահավաք բնագիրը Ս. Պ.. Լալաֆարյանի և Վ. Կ. Չալոյանի, առաջաբանը և խմբագրությունը Վ. Կ. Չալոյանի, թարգմանությունը գրաբարից ռուսերեն Ս. Ս. Արևշատյանի, Երևան, 1961. Վերարտադրված է՝ [Դաւիթ Անյաղթ], Մեկնութիւն «Ստորոգութեանցն» Արիստոտէլի», ՄՀ, հ. ԺԷ., Յաւելուած, էջ
883-979։
Ա. Թոփչեան, «Արիստոտելի երկերի անանուն մեկնութիւնները», ՄՀ, հ. ԺԷ., Յաւելուած,
էջ 789, ծանոթ. 2։
Ա. Մինասյան, Հովհան Որոտնեցին Արիստոտելի երկերի մեկնիչ, Երևան, 2004, էջ 24, 33-34, 44։
F. C. Conybeare, A Collation with the Ancient Armenian Versions of the Greek Text of Aristotle՚s
Categories, Oxford, 1892.
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տելյան երկի հայերեն տարբերակներ՝ «Յաղագս աշխարհի» և «Յաղագս
առաքինութեանց», որոնք սակայն, քննական հրատարակության չեն արժանացել, այլ տպվել են միայն Վենետիկի «Կորիւն, Մամբրէ, Դաւիթ. մատենագրութիւնք նախնեաց»10 ժողովածուում՝ արտատպված «Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի մատենագրութիւնք և թուղթ Գիւտայ կաթողիկոսի առ Դաւիթ»
վերնագրով11:
Նշված երկու արիստոտելյան, երկու կեղծ արիստոտելյան երկերը և երկու
մեկնությունները բազմաթիվ ձեռագրերում ու վենետիկյան 1833-1952 թթ.
հրատարակության մեջ վերագրված են Դավիթ Անհաղթին:
Արիստոտելի մեկ այլ գործ՝ «Մետաֆիզիկան», թարգմանվել է բոլորովին
այլ դարաշրջանում, XVII դարում Ստեփանոս Լեհացու ձեռքով, հավանաբար
լատիներենից. նա այն օժտել է նաև լուծմունքով: Երկուսն էլ հրատարակված
չեն, առկա են մի շարք ձեռագրերում12:
Արիստոտելի հունարեն ձեռագրերի անկապտելի մաս է եղել մ. թ. III դարի
փիլիսոփա Պորփյուրիոսի՝ Արիստոտելի «Ստորոգությունների Ներածությունը», որի հունաբան թարգմանությունը ևս ունենք՝ հավանաբար բուն Արիստոտելի երկերի թարգմանությանը ժամանակակից: Այն հրատարակվել է միայն վերը նշված վենետիկյան ժողովածուի մեջ և առկա է բազմաթիվ ձեռագրերում13: Կարելի է մտածել քննական բնագիր պատրաստելու մասին:
Գոյություն ունի Արիստոտելի ստորոգությունների մի համառոտ մեկնություն՝ Մովսես Քերթողի անունով՝ հրատարակված Նորայր Պողարյանի երուսաղեմյան ձեռագրացուցակում և «Մատենագիրք Հայոց» (այսուհետ՝ ՄՀ)
մատենաշարում14:
Նշված արիստոտելյան խմբից առանձնանում են Պլատոնի «Տիմէոս», «Եւթիփռոն», «Պաշտպանութիւն Սոկրատայ», «Յաղագս Օրինաց» և «Մինովս»
երկերի դարձյալ հունաբան թարգմանությունները, որոնք պահպանվել են
միայն Վենետիկի մեկ ձեռագրով15: Քանի որ Գրիգոր Մագիստրոսը XI դա10
11
12

13
14

15

Կորիւն, Մամբրէ, Դաւիթ. մատենագրութիւնք նախնեաց, Վենետիկ, 1833, էջ 603-628, 629-635։
Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի մատենագրութիւնք և թուղթ Գիւտայ կաթողիկոսի առ Դաւիթ, Վենետիկ, 1952, էջ 517-542, 543-549։
ՄՄ 4027 (1757, էջ 5-292), Եղմ. 48 (1782-1783, թթ. 1ա-166ա), Եղմ. 780 (էջ 300-370), թարգմանությունը՝ ևս ութ ձեռագրում։ С. С. Аревшатян, “Философские труды в армянских рукописях Матенадарана (краткий библиографический указатель),” ԲՄ № 3, էջ 398։
Կորիւն, Մամբրէ, Դաւիթ. մատենագրութիւնք նախնեաց, էջ 227-250, Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի մատենագրութիւնք և թուղթ Գիւտայ կաթողիկոսի առ Դաւիթ, էջ 133-156։
«Մովսիսի Քերթողի յաղագս ստորոգութեան Արիստոտէլի», Ն. Պողարեան, Մայր ցուցակ
ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, հ. 3, Երուսաղեմ, 1968, էջ 559-562, «Մովսիսի Քերթողի յաղագս ստորոգութեան Արիստոտէլի Ժ. բանին վերլուծութիւն», ՄՀ, Ը. դ., հ. Է., Երևան,
2007, էջ 743-748։
Վնտկ. 1123 (ԺԷ դ., էջ 1-598), հրատարակություններն են՝ Պղատոնի իմաստասիրի տրամախօսութիւնք. Եւթիփռոն, Պաշտպանութիւն Սոկրատայ և Տիմէոս, Վենետիկ, 1877, Պղատոնի
տրամախօսութիւնք Յաղագս օրինաց և Մինովս, Վենետիկ, 1890։
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րում գրում է, իբր ինքը թարգմանել է Պլատոնի «Տիմեոս» և «Փեդոն» տրամախոսությունները16 («Փեդոն»-ը հայերեն չկա, իսկ մյուս հիշատակածները
նա չի նշում), ապա հայագիտության մեջ տարակարծություններ են եղել
Պլատոնի երկերի թարգմանության ժամանակի վերաբերյալ17: Ս. Արևշատյանը՝ ոչ այնքան բանասիրական կռվաններով, որքան գրականության զարգացման ընդհանուր տրամաբանությունից ելնելով, ցույց է տվել, որ դրանք արվել են հունաբան դպրոցի գործունեության երրորդ փուլում, որը նա թվագրել է 510-ականներից մինչև 600 թ.18: Այժմ այդ հանելուկը՝ Մագիստրո՞ս,
թե՞ հունաբաններ, զուտ բանասիրական փաստերի քննությամբ փորձում է
լուծել իտալացի հայագետ Իրենե Տինտին և, հավանաբար, շուտով կտեղեկանանք նրա եզրակացության մասին19:
Հունական միջավայրում Արիստոտելի գրվածքների բազում մեկնություններ են գրվել՝ հատկապես Ալեքսանդրիայի նորպլատոնական դպրոցում, որ
գործել է V-VI դարերի ընթացքում: Նորպլատոնականությունը փիլիսոփայական ուղղություն էր, որ զարգացնում էր մ. թ. ա. V դարի հռչակավոր փիլիսոփա Պլատոնի հայացքները, և որի հիմնադիրն է մ. թ. III դարում ապրած
Պլոտինոսը: Չնայած անվանմանը, այդ դպրոցի ներկայացուցիչները՝ ինչպես
հեթանոսներ, այնպես էլ քրիստոնյաներ, ավելի շատ զբաղվել են Արիստոտելի երկերի, և հատկապես՝ տրամաբանական երկերի մեկնությամբ: Դպրոցի
վերջին հեթանոս ուսուցիչը Օլիմպիոդորոս կրտսերն էր, իսկ նրա աշակերտներ Դավիթը, որ հայկական ավանդության Դավիթ Անհաղթն է, և Էլիասը,
(VI դարի երկրորդ կես) քրիստոնյա էին: Պահպանվել է Դավթի հունարեն
երեք գործ՝ «Փիլիսոփայության ներածություն», «Արիստոտելի կատեգորիաների մեկնություն» և վերհիշյալ Պորփյուրիոսի «Ներածության մեկնություն»20: Նույն թեմաներով և բնագրային սերտ նմանություններով գործեր
են գրել նաև մյուս նորպլատոնականները: Այդ երեք երկն էլ թարգմանված
են հայերեն («Փիլիսոփայության ներածություն»-ը հայերեն կոչվել է «Սահ16
17

18

19

20

Գրիգոր Մագիստրոս, Թուղթք և չափաբերականք, աշխատասիրութեամբ Գ. Մուրադեանի,
50 (ԻԱ.), ՄՀ, ԺԱ. դ., հ. ԺԶ., Երևան, 2012, էջ 330։
Օրինակ՝ Լերուան կարծում էր, որ «Տիմեոսը» իրոք Մագիստրոսի թարգմանությունն է,
մյուս տրամախոսություններն էլ՝ հավանաբար նույնպես, տե՛ս M. Leroy, “Grégoire Magistros et les Traductions arméniennes d’auteurs grecs,” Annuaire de l’Institut de Philologie et
d’Histoire Orientales, t. III, 1935, pp. 263-294։
Ս. Ս. Արևշատյան, «Պլատոնի երկերի հայերեն թարգմանության ժամանակը», ԲՄ № 10,
1971, էջ 7-20, С. С. Аревшатян, Формирование философской науки в древней Армении (VVI вв.), 1973, с. 218-227, 2016, с. 227-235։
Տե՛ս օրինակ՝ «Տիմեոս»-ի թարգմանական հնարքներին նվիրված նրա հոդվածը՝ I. Tinti,
“Grecisms in the Ancient Armenian Timaeus”, in F. Gazzano – L. Pagani – G. Traina (eds.),
Greek Texts and Armenian Traditions. An Interdisciplinary Approach, Berlin – Boston 2016, pp.
277-298։
Առաջին և երրորդ երկը՝ A. Busse (ed.), Davidis Prolegomena et in Porphyrii Isagogen
Commentarium, Berolini, 1904։
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մանք իմաստասիրութեան»), դարձյալ հունաբան դպրոցի երրորդ փուլում:
Արիստոտելի «Կատեգորիաների» հունարեն մեկնությունը վերագրվել էր
Դավթի աշակերտակից Էլիասին, և Ադոլֆ Բուսսեն այն հրատարակել էր նրա
անունով21: Էլիասի անունով 1911 թ. հրատարակվեց նաև երկի հայերեն
թարգմանության՝ Հ. Մանանդյանի պատրաստած բնագիրը22: Թարգմանված
կա ևս մի երկ՝ Արիստոտելի «Անալիտիկայի»՝ «Վերլուծականի» մեկնությունը, որի հունարեն սկզբնագիրը չի պահպանվել, սակայն մի քանի այլ հեղինակների նման մեկնություններ մեզ հասել են:
Սեն Արևշատյանը, հենվելով իր նախորդների՝ հատկապես Գալուստ ՏերՄկրտչյանի և Միսակ Խոստիկյանի աշխատանքների վրա23, վերջնականապես
ապացուցել է, որ Դավիթ Անհաղթին ձեռագրերում վերագրված մի շարք
գրվածքներից միայն նշված հունարենից թարգմանված չորսն են իր գրչի
գործ և որ Էլիասին վերագրվածն իրականում Դավթի մեկնությունն է: Նա
նաև վերահրատարակել է դրանք՝ առանձին գրքերով և մեկ միասնական հատորով, թարգմանել արդի հայերեն ու ռուսերեն, ուսումնասիրել դրանցում
առկա փիլիսոփայական հայացքները24:
Տարօրինակ մի փաստ՝ եթե նշված չորս երկից երեքը պահպանվել է բավական մեծ թվով ձեռագրերում, ապա «Ստորոգությունների» («Կատեգորիաների») մեկնությունը՝ միայն մեկ, սկզբից թերի ձեռագրով է (ՄՄ 1930) մեզ
հասել: Այդ սկզբից թերի լինելը պատճառ է հանդիսացել, որ Ս. Արևշատյանը
1956 թ. կազմած ցուցակում (էջ 436) ներկայացներ մեկնությունը որպես ոչ
թե Դավթի, այլ նրա ուսուցիչ Օլիմպիոդորոսի գործ: Հետագայում նա պարզեց, որ դա Դավթի գրածն է, և վերը հիշատակած գրքերում այդպես էլ ներկայացրեց25:
A. Busse (ed.), Eliae in Porphyrii Isagogen et Aristotelis Categorias Commentaria, Berolini, 1900.
Մեկնութիւն Ստորոգութեանցն Արիստոտէլի ընծայեալ Էլիասի իմաստասիրի, ի լոյս էած Յ.
Մանանդեան, Ս. Պետերբուրգ, 1911։
23 Գ. Տէր-Մկրտչեան, «Տիմոթէոս Կուզի հայ թարգմանութեան ժամանակը», Արարատ, 1908,
էջ 564-599 = «Հայ մատենագրության հնագույն թվականները», Հայագիտական ուսումնասիրութիւններ, Երևան, 1979, էջ 388-395, M. Khostikian, David der Philosoph (Berner Studien zur
Philosophie und ihrer Geschichte, Band LVIII), Bern, 1709։
24 Ս. Արևշատյանի՝ վաղ շրջանի հայ փիլիսոփայությանը նվիրված գրքի՝ Կառլեն Միրումյանի
ջանքերով հետմահու երկրորդ հրատարակությանը մենք կցեցինք գրքում ուսումնասիրված
հեղինակների ու երկերի 1973-ից հետո լույս տեսած հրատարակությունների և ուսումնասիրությունների մատենագիտությունը. դրանց մի մասի հեղինակը հենց ինքը՝ Ս. Արևշատյանն
է, տե՛ս С. С. Аревшатян, Формирование философской науки в древней Армении (V-VI вв.),
издание 2-е, переработанное, 2016, сс. 353-356։
25 Սակայն, ցավալիորեն, Մատենադարանի ձեռագրերի Մայր ցուցակում 1930 ձեռագիրը
կրում է «Ոլիմպիոդորոս, Մեկնութիւն ստորոգութեանցն Արիստոտելի» վերնագիրը, Մայր
ցուցակ Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Զ., ձեռագիրք 1801-2010, խմբագրութեամբ՝
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Երեւան, 2012, էջ 604։ Հավանաբար, նկարագրության ժամանակ օգտագործվել է Արևշատյանի 1956 թ. ցանկը, և հաշվի չեն առնվել նրա հետագա աշխատանքները։
21
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1980 թ. Դավիթ Անհաղթին նվիրված միջազգային գիտաժողով է կազմակերպվել Երևանում: Նյութերը տպագրված են ծավալուն հատորով26:
Այդ հեղինակի ուսումնասիրության նոր փուլ եղավ Վալենտինա Կալցոլարիի նախաձեռնած միջազգային ծրագիրը՝ Ժնևի համալսարանի, Մատենադարանի և մի շարք այլ հաստատությունների մասնակցությամբ, որի նպատակը հայերեն թարգանված երկերի ի մոտո համեմատությունն էր հունարեն
սկզբնագրերի հետ, նոր քննական հրատարակություններ՝ Բրիլ հրատարակչությունում 5 հատոր տպագրելու հեռանկարով: Ծրագիրը կոչվում էր “The
Work of David the Invincible: the Diffusion of Neo-Platonic Thought and the
Spread of Neo-Platonic Texts in Ancient and Medieval Armenia”: Արդյունքում
2009 թ. լույս տեսավ հոդվածների ժողովածու, որում տեղ է գտել նաև Սեն
Արևշատյանի մի հոդված27, 2010 թ.՝ Արամ Թոփչյանի պատրաստած հատորը,
որ պարունակում է Դավթի՝ Արիստոտելի «Անալիտիկայի» մեկնության (միայն հայերեն պահպանված) ուսումնասիրությունը, քննական բնագիրը, անգլերեն թարգմանությունը և զուգահեռներ այլ հեղինակների հունարեն մեկնություններից28, իսկ 2014 թ.՝ մեր պատրաստած` Դավթի «Պորփյուրիոսի Ներածության մեկնության» քննական բնագիրը հունարեն սկզբնագրի հետ
բաղդատությամբ, անգլերեն թարգմանությամբ, նաև հունարեն սկզբնագրի
վերահրատարակությամբ, որտեղ հաշվի են առնված հայերեն թարգմանության բերած նպաստները29: Ծրագրի համաձայն, Դավթի մյուս երկու երկերը
պատրաստելու են Վալենտինա Կալցոլարին՝ «Սահմանք իմաստասիրութեան»-ը և Էռնա Շիրինյանը՝ «Ստորոգությունների մեկնությունը»:
Նշենք ևս մի փաստ: Դավթի երկերը մի զգալի տարբերություն ունեն հունաբան մյուս թարգմանություններից. դրանք բավական համառոտված են՝
իրենց հունարեն սկզբնագրերի համեմատ, օրինակ, «Պորփյուրիոսի Ներածու26

27

28
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Դավիթ Անհաղթը՝ Հին Հայաստանի մեծ փիլիսոփան (զեկուցումներ՝ կարդացված Դավիթ Անհաղթի ծննդյան 1500-ամյակին նվիրված Երևանում կայացած գիտական կոնֆերանսում),
Երևան, 1983։
S. Arevshatian, “David the Invincible in Armenia and other Countries։ the Fate of his Legacy”
L’œvre de David l’Invincible et la transmission de la pensée grecque dans la tradition arménienne
et syriaque, textes réunis et édités par Valentina Calzolari et Jonathan Barnes, Brill։ LeidenBoston, 2009 (Philosophia Antiqua։ A Series of Studies on Ancient Philosophy, vol. 116. Commentaria in Aristotelem Armeniaca. Davidis Opera, vol. 1), pp. 175-180.
David the Invincible, Commentary on Aristotle’s Prior Analytics. Old Armenian Text with an
English Translation, Introduction and Notes by Aram Topchyan, Brill։ Leiden-Boston, 2010
(Philosophia Antiqua։ A Series of Studies on Ancient Philosophy, vol. 122. Commentaria in Aristotelem Armeniaca. Davidis Opera curantibus Valentina Calzolari et Jonathan Barnes, vol. 2).
David the Invincible, Commentary on Porphyry’s Isagoge. Old Armenian Text with the Greek
Original, an English Translation, Introduction and Notes by Gohar Muradyan, Brill։ LeidenBoston, 2014 (Philosophia Antiqua։ A Series of Studies on Ancient Philosophy, vol. 137. Commentaria in Aristotelem Armeniaca. Davidis Opera curantibus Valentina Calzolari et Jonathan
Barnes, vol. 3).
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թյան մեկնության» մոտ քսան տոկոսը թարգմանված չէ: Ինչո՞ւ: Տարբեր ենթադրություններ են արվել, օրինակ՝ որ հունարենը հետագայում խմբագրվել
է և այլն:
Բացի Արիստոտելի և կեղծ-Արիստոտելի երկերի թարգմանությունից և
դրանց անանուն մեկնություններից, Դավիթ Անհաղթին վերագրվել են մի
շարք թարգմանություններ և ինքնուրույն երկեր, որոնք, ամենայն հավանականությամբ ինքը չի գրել: Այդ վերագրումն ունի երկու արտահայտություն՝
զանազան աղբյուրներում նրա երկերի հիշատակումը և ձեռագրերում նրա
անունը այս կամ այն երկի վրա: Տարբեր հեղինակներ նրան վերագրել են քերականության մեկնություն, «Գիրք պիտոյից»-ը, սաղմոսների մի մեկնություն: Ձեռագրերում Դավթին են վերագրվել նաև «Ներբողեան ի սուրբ
խաչն աստուածընկալ» (կամ սկզբնաբառով՝ «Բարձրացուցէք») ճառը և մի
քանի փոքրածավալ տրամաբանական երկեր, որոնք քննարկվող թեմաներով
և հասկացությունների համակարգով մոտ են Դավթի «Սահմանք»-ին30: Այդ
փոքր երկերից մի քանիսը տեղ էին գտել Վենետիկի 1933-1952 թթ. ժողովածուում, իսկ դրանց ամբողջության մեր պատրաստած քննական բնագիրն ամփոփվել է Մատենագիրք Հայոց-ի Ի. հատորի հավելվածում31: Դավթին վերագրված «Ամենայն չար տանջելի» ճառն իրականում հեղինակել է Գրիգոր
Նյուսացին, սակայն այդ երկը հունարեն հանդես է գալիս երկու հեղինակի
անունով ևս32:
Հայկական ավանդության մեջ Դավթի անվան շուրջը պատմություններ
են հյուսվել, և նա VI դարի վերջերից տեղափոխվել է V-ի կեսերը: Ըստ այդ
լեգենդի՝ նա միանշանակ հայ փիլիսոփա է, Մաշտոցի և Սահակի աշակերտը,
Մովսես Խորենացու աշակերտը կամ քեռորդին, Աթենքում ուսանած և Կոստանդնուպոլսում փիլիսոփայական ու աստվածաբանական վեճերում հաղթա30

31

32

«Սահմանքի» հայ մեկնիչ Առաքել Սյունեցին գրում է. «(Դաւիթ) գրեաց նախ զՍահմանքս,
երկրորդ զԲարձրացուցէքն, երրորդ զՊէտքն, չորրորդ զՄեկնութիւն քերականին, հինգերորդ զՄեկնութիւն Պորփիւրի և զԱրիստոտէլին», «Լուծմունք յաղագս Սահմանաց Դաւթի
անյաղթ փիլիսոփայի», Գիրք սահմանաց սբ. Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի՝ հայոց իմաստասիրի…և յետ ժամանակի արարեալ լուծումն սորին հոգեշահ մեկնութեամբ՝ Տ[եառ]ն Առաքելի եռամեծ վարդապետի, Մադրաս, 1797, էջ 165։
ՄՀ, հ. Ի., ԺԶ. դ., Յաւելուած բաժինն է «Դաւիթ Անյաղթին վերագրուած և նրա անուանն
առնչուող գրուածքներ» (քննական բնագրեր և առաջ. Գ. Մուրադեանի), Երևան, 2014, էջ
627-629՝ «Գովեստ ներբողական ի սուրբ կաթողիկէ եկեղեցի», էջ 630-645՝ «Նախակարգեալ
առաջաբան սաղմոսաց», էջ 646-649՝ «Առածք հինգ», էջ 650-651՝ «Վասն բաժանման», էջ
652-654՝ «Յաղագս հարկաւորին և կարելւոյն», էջ 655-659՝ [Մեկնութիւն արդ գոլ զէակն-ի]։
Ա. Մելքոնյան, «Դավիթ Անհաղթին վերագրվող երկերի վավերականության հարցի շուրջ»,
Հայոց պատմության հարցեր 13, Երևան, 2012, էջ 46-55։ Նաև՝ Ա. Մելքոնյանի «Սահմանք
իմաստասիրութեան և Ամենայն չար տանջելի երկի աղերսները» զեկուցումը, ընթերցված
Սեն Արևշատյանի 90-ամյակին նվիրված Միջազգային հայագիտական գիտաժողովում
(Մատենադարան, 2019, մայիսի 20-23)։
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նակած և դրա համար «Անյաղթ» մականվանն արժանացած33: Արմինե Մելքոնյանը Դավթի «Ներբողեան ի սուրբ խաչ աստուածընկալ» ճառին նվիրված ատենախոսության մեջ ամփոփել է այդ ավանդությունը34: Միջնադարյան հեղինակների (Ներսես Շնորհալու, Վարդան Հաղբատեցու, Դավիթ Քոբայրեցու, Գրիգոր Աբասյանի, Ասողիկի, Սամվել Անեցու, Կիրակոս Գանձակեցու և Վարդան Բարձրաբերդցու) համաձայն՝ Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփան
գործել է V դ. երկրորդ կեսին: Նա եղել է Մովսես Խորենացու աշակերտն ու
գործակիցը և Գյուտ Ա Արահեզացի կաթողիկոսի կրտսեր ժամանակակիցը,
ուստի պետք է ապրած լինի մոտավորապես 430-ական թվականներից մինչև
VI դ. առաջին քառորդն ընկած ժամանակահատվածում: Այս ավանդությունը
հակասում է Դավթի՝ Ալեքսանդրիայի Նորպլատոնական դպրոցի VI դ. երկրորդ կեսի գործիչ լինելու փաստին:
Դավիթ Անհաղթի մասին պատմող զրուցախառն երկ է «Հարցմունք Մովսէսի եւ Դաւթի» (հաճախ կոչվում է նաև «Գիրք էակաց»35), որի գրության
ժամանակը ստույգ հայտնի չէ, սակայն XIII դ. ուշ չէ:
Դավիթների խնդիրը խճճված է եղել: Դավիթ Անհաղթը կոչվել է նաև
Ներգինացի: Բացի այդ, կան Դավիթ Հարքացի անունով հեղինակին վերագրված փիլիսոփայական փոքրածավալ երկեր՝ «Նկատումն Արիստոտէլի», «Որ
յիմաստասիրական եւ յիմաստասիրելի հարցուածս» և ուրիշներ, որոնց քննական բնագրերը XX դարասկզբին հրատարակեց Գալուստ Տեր-Մկրտչյանը36:
Առավել հստակություն մտցրեց Միսակ Խոստիկյանը, ցույց տալով, որ Հարքացին VI կամ VII դարում գործած փիլիսոփա է՝ Դավիթ Անհաղթից տարբեր
հայացքներ դավանող: Խոստիկյանն այդ մասին գրեց իր David der Philosoph
գերմաներեն ավարտաճառում, որ պաշտպանեց Բեռնի համալսարանում և
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Սույն գրքում զետեղված հոդվածում Սիլվա Պետրոսյանը բազմաթիվ փաստարկներ է բերել
ի հաստատումն հայկական ավանդության։ Դրանց առանցքն այն ենթադրությունն է, որ
Դավիթը կարող էր ոչ թե VI դարավերջին ապրած Օլիմպիոդորոս Կրտսերի, այլ V դարի
ալեքսանդրյան փիլիսոփա Օլիմպիոդորոս Ավագի աշակերտը լինել (մանավանդ որ Օլիմպիոդորոսի մասին տեղեկություններ հայտնի են գրեթե բացառապես Դավթի գրվածքներից):
Ա. Մեքոնյանը եկել է հետևյալ եզրակացության՝ այն գրվել է 478-482 թթ. և պատկանում է
«Սահմանքի» հեղինակ Դավիթ Անհաղթին, տե՛ս Ա. Մելքոնյան, Դավիթ Անհաղթի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն երկը և դրա մեկնությունները», սեղմագիր, Երևան, 2014։
ՄՀ, հ. Ի., էջ 660-707. «Սրբոց վարդապետացն հայոց Մովսէսի եւ Դաւթի հարցմունք ընդ
երկաբնակ չարափառնս»։ «Գիրք էակաց»-ը այդ երկից քաղված և ձեռագրերում առանձին
շրջանառվող մի ծավալուն հատված է (նրա մոտ մեկ երրորդի չափ), որում հարց ու պատասխանի ձևով քննարկվում են տրամաբանության և Քրիստոսի բնությանը վերաբերող հարցեր, ուստի և այն հրատարակել ենք առանձին, տե՛ս նույն հատորում, էջ 708-723։
Գ. Տէր-Մկրտչեան, «Դաւիթի Հարքացի», Արարատ, 1902, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր, էջ 937373։ Տե՛ս նաև Գ. Տեր-Մկրտչյան, Հայագիտական ուսումնասիրություններ, գիրք Բ., աշխատասիրությամբ Պ.. Հակոբյանի, Էջմիածին 1998։ Նույն բնագիրը վերատպված է ՄՀ, հ. Ե.,
Է. դար, Անթիլիաս-Լիբանան, 2005, էջ 1131-1148։
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լույս ընծայեց 1907 թ.37: Շուտով լույս կտեսնի այդ կարևոր աշխատության
հայերեն թարգմանությունը:
Հունաբան դպրոցի ստեղծած թարգմանական երկերից է Հերմէս Եռամեծի
«Առ Ասկղեպիոս սահմանք»-ը, որ հրատարակել է Հ, Մանանդյանը՝ Ս. Արևշատյանի զուգադիր ռուսերեն թարգմանությամբ38, իսկ ոչ թարգմանական
երկերից է ոմն Զենոնի վերագրված «Յաղագս բնութեան»-ը՝ փիլիսոփայական
այլևայլ հասկացություններ բացատրող մի ձեռնարկ, որ պահպանվել է Մատենադարանի չորս ձեռագրում և արժանացել երկու քննական հրատարակության՝ Լևոն Խաչիկյանի և Մայքլ Սթոունի ու Էռնա Շիրինյանի, վերջինս՝
անգլերեն թարգմանությամբ39:
Հետագայում մեկնվել են արդեն Դավթի երկերը: Ստեփանոս Սյունեցին
VIII դարում գրել է «Սահմանք»-ի և «Պորփյուրիոսի Ներածության մեկնության» կարճ մեկնություններ, որոնք տպվել են Մատենագիրք Հայոց-ի՝ VIII
դարին նվիրված հատորում40: Կա «Սահմանք»-ի մի անանուն մեկնություն,
որ Արշակ Մադոյանը և Հրաչիկ Միրզոյանը վերագրել են XI-XII դարերի հեղինակ Հովհաննես Սարկավագին41: Առաքել Սյունեցին XIV դ. գրել է «Սահմանք»-ի ծավալուն մեկնություն՝ տպագրված Մադրասում 1797 թ.42:
Վահրամ Րաբունին (XIII դ.) գրել է վերջին երկի մեկնությունը, որն անտիպ է43, ինչպես և նրա՝ «Լուծմունք Արիստոտէլի Վասն աշխարհաց գրոց»44:
Իսկ նրա «Լուծմունք «Ստորոգութեանցն» Արիստոտէլի» արժանացել է
քննական հրատարակության45:
Տե՛ս ծանոթ. 22։
Հ. Մանանդյան, «Հերմեայ Եռամեծի առ Ասկղեպիոս սահմանք», ԲՄ № 3, էջ 288-313։
39 Լ. Խաչիկյան, «Զենոնի Յաղագս բնութեան երկի հայերեն թարգմանությունը», Գիտական
նյութերի ժողովածու, 2, 1949, էջ 65-80, Anonymous Phylosophical Treatise, by M. E. Stone and
M. E. Shirinian, translated with the collaboration of J. Mansfeld and D. T. Runia, Brill։ Leiden,
Boston, Köln, 2000։
40 «Պիտանի լուծմունք Սահմանացն և Պորփիւրին տէր Ստեփանոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի», ՄՀ, Ը. դ., հ. Զ., Անթլիլիաս-Լիբանան, 2007, էջ 561-670։
41 Յովհաննէս Սարկաւագ իմաստասէր, Լուծմունք «Սահմանաց գրոց», աշխատասիրությամբ Ա. Գ. Մադոյանի և Հ. Ղ. Միրզոյանի, Երևան, 2004։
42 Տե՛ս ծանոթ.. 29-ում նշված հրատարակությունը։
43 Առկա է, օրինակ՝ ՄՄ 59 (ԺԴ. դ. թթ. 221ա-241ա), ՄՄ 1683 (ԺԴ. դ., թթ. 116ա-143բ), ՄՄ
1931 (ԺԴ-ԺԵ. դդ., թթ. 75ա-88բ), ՄՄ 4132 (ԺԵ. դ., թթ. 45ա-61բ), ՄՄ 5032 (ԺԷ. դ., թթ.
100բ-115բ), Եղմ. 1291 (ԺԷ. դ.), թթ. 529ա-543ա ձեռագրերում։
44 ՄՄ 59 (ԺԴ. դ., թթ. 242ա-250ա), ՄՄ 627 (1314 թ., թթ. 205ա-213ա), ՄՄ 1480 (1617 թ., թթ.
43ա-48ա), ՄՄ 1683 (ԺԴ. դ., թթ. 143բ-155բ), ՄՄ 1701 (1412 թ., թթ.126բ-144բ), ՄՄ 1931
(ԺԴ-ԺԵ. դդ., թթ. 58ա-64բ), ՄՄ 4268 (ԺԵ. դ., թթ. 385բ-397ա), ՄՄ 621 (ԺԷ. դ., թթ. 395ա403բ, թերի է), ՄՄ 5032 (ԺԷ. դ., թթ. 116ա-122բ), Եղմ. 1291 (ԺԷ. դ.), թթ. 543բ-549բ, Եղմ.
2043 (1740), էջ 43-58։
45 Վահրամ Րաբունի, Լուծմունք «Ստորոգութեանցն» Արիստոտէլի, (համահավաք քննական
բնագիրը, թարգմ. գրաբարից ռուսերեն, առաջաբանը և ծանոթ. Գ. Հ. Գրիգորյանի),
Երևան, 1967։
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Գրիգոր Տաթևացին (XIV դ.) գրել է «Պորփյուրիոսի Ներածության» մեկնություն46, որում ազդվել է Դավթի նմանօրինակ մեկնությունից, նաև կեղծարիստոտելյան երկու երկի՝ դեռևս անտիպ լուծմունքներ՝ «Լուծմունք Առաքինութեանցն», բազմաթիվ ձեռագրերում47, և «ՅԱշխարհացն լուծմունք»,
մեկ ձեռագրում՝ Եղմ. 925 (1634 թ., էջ 385-391):
Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսը (XVIII դ.) գրել է «Համառօտ լուծմունք
գրոցն Արիստոտէլի տասանց ստորոգութեանցն», պահպանված բավական մեծ
թվով ձեռագրերում48, և «Համառօտ լուծմունք գրոցն Պորփիւրի»49, երկուսն
էլ՝ «ծաղկաքաղ արարեալ ի բանից Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփային և երից
երանեալ Գրիգորի Տաթևացւոյն»:
Դավիթ Անհաղթի հունարեն երկերից ազդվել է ուղղափառ եկեղեցու VIII
դ. հայր Հովհան Դամասկացին, ինչպես ցույց է տվել բյուզանդագետ Լինոս
Բենակիսը50: Հովհան Դամասկացու «Դիալեկտիկա» երկի երկու միմյանցից
անկախ թարգմանությունները՝ հունարենից (հավանաբար X դ. ոմն Բագարատ Մամիկոնյանի ձեռքով)51 և վրացերենից ( XIII դ. առաջին կեսին Սիմեոն
Պղնձահանեցու ձեռքով) վերջերս հրատարակեցինք մեկ հատորի մեջ52: Հա46
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«Լուծմունք ներածութեանն Պորփիւրի», Գիրք Պորփիւրի որ կոչի Ներածութիւն, յորում
պարունակին վերծանութիւնք ամէնիմաստ Դաւթի անյաղթ փիլիսոփայի և լուծմունք սրբոյն
Գրիգորի Տաթևացւոյ, Մադրաս, 1793, էջ 327-411։ Նշենք նաև ձեռագրեր՝ ՄՄ 5674 (1416),
ՄՄ 1921 (1492), ՄՄ 1699 (ԺԵ. դ.), Մատենադարանի ևս 31 ձեռագիր (տե՛ս ԲՄ № 3, էջ
407), նաև՝ Վնտկ. 1412 (1406 թ., թթ. 7ա-25բ), Վնտկ. 1439 (ԺԷ. դ., թթ. 7ա-24բ), Վնտկ. 1443
(1710 թ., թթ. 10ա-17ա), Վիեն. 656 (ԺԸ. դ., 118ա-138ա), Երուս. 791 (ԺԸ. դ., էջ 121-204),
Երուս. 925 (1634, էջ 1-29), Երուս. 974 (1634, էջ 460-549), Երուս. 990 (թթ. 1ա-17ա), Երուս.
1631 (1429-1433, էջ 26-178)։
ՄՄ 5674 (1416 թ., թթ. 229բ-238ա), ՄՄ 55 (1489 թ., թթ. 487ա-494ա), ՄՄ 1699 (ԺԵ. դ.,
201ա-213ա)։ Թվարկված է ևս 24 ձեռագիր, տե՛ս ԲՄ № 3, էջ 408։ Նաև՝ Եղմ. 735 (ԺԷ. դ.,
թթ. 334ա-367բ), Եղմ. 791 (ԺԸ. դ., էջ 407-418), Եղմ. 925 (1634 թ., էջ 369-384), Եղմ. 974
(1634 թ., էջ 773-785), Եղմ. 990 (թթ. 274ա-284), Եղմ. 2043 (1740 թ., էջ 3-18)։
ՄՄ 1808 (1766 թ., թթ. 186բ-245բ), ՄՄ 1817 (1768 թ., թթ. 51բ-113բ), ՄՄ 1818 (1743 թ., թթ.
37ա-95ա), ՄՄ 1819 (1766 թ., թթ. 65ա-144բ), ՄՄ 1820 (1772 թ., թթ. 76բ-172ա), ՄՄ 1821
(ԺԸ. դ., թթ. 90ա-171ա), ՄՄ 1826 (1772 թ., թթ. 103ա-157բ), ՄՄ 1917 (1770 թ., թթ. 50ա116ա), ՄՄ 1934 (1792 թ., թթ. 68բ-158բ), ՄՄ 2499 (1770 թ., թթ. 68ա-154ա), ՄՄ 2652 (1771
թ., թթ. 23ա-52բ), Բրիտ. 150 (Or. 9134, 1770, fols. 191b-244a)։
ՄՄ 1808 (1766 թ., թթ. 37ա-95ա), ՄՄ 1817 (1768 թ., թթ. 51բ-113բ), ՄՄ 1818 (1743 թ., թթ.
95բ-127բ), ՄՄ 1819 (1766 թ., թթ. 145ա-188ա), ՄՄ 1820 (1772 թ., թթ. 172բ-225ա), ՄՄ 1821
(ԺԸ. դ., թթ. 171բ-219բ), ՄՄ 1917 (1770 թ., թթ. 117ա-160բ), ՄՄ 1934 (1792 թ., թթ. 159ա210ա), ՄՄ 2499 (1770 թ., թթ. 156ա-208ա), ՄՄ 2652 (1771 թ., թթ. 53ա-70բ)։
Լ. Բենակիս, «Դավիթ հայը Արիստոտելի բյուզանդական մեկնիչների երկերում», ,ՊԲՀ №
1, 1981 (էջ 46-55), էջ 48-49։
Նշենք, որ այդ թարգմանությունը ճշգրության, եզրերի միանշանակ կիրառության առումով
բավական զիջում է V-VIII դդ. հունաբան թարգմանություններին։
Հովհան Դամասկացու Դիալեկտիկա երկի հայերեն թարգմանությունները, քննական բնագրեր
և ուսումնասիրություն, աշխատասիրությամբ Գ. Մուրադյանի (Հովհան Դամասկացի,
Հայերեն թարգմանված երկեր, հ. Ա.), Երևան, 2019։ Դամասկացու զգալի ծավալով երկեր կան
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տորի հավելվածում զետեղել ենք ոմն Գրիգոր Երուսաղեմացու կազմած փիլիսոփայական ժողովածուն (ամենավաղ ձեռագիրը՝ ՄՄ 3082, գրվել է 1267
թ.), որն առաջին անգամ մատնացույց է արել Սեն Արևշատյանը, հրատարակելով նրա առանձին մասեր: Ժողովածուն հունարեն մի անհայտ բնագրի
թարգմանություն է: Այն բաղկացած է իմացության տարբեր բնագավառների
առնչվող սահմանումներից, որոնց կեսի համար հաճախ ճշգրիտ զուգահեռներ ենք գտել հունարեն փիլիսոփայական և բառարանագրական բնույթի
բնագրերում: Նույն սահմանումները տեղ են գտել «Սահմանք իմաստասիրականք իբր հարցմամբ» տարօրինակ վերնագիրը կրող (իրականում այն որևէ
հարց ու պատասխան չի պարունակում) երկում, որտեղ դրանք վերադասավորված են այբբենական կարգով: Այդ բնագիրը ևս զետեղված է գրքի հավելվածում53:
Նշենք Սիմեոն Պղնձահանեցու վրացերենից հայերեն մեկ այլ թարգմանություն՝ Պրոկղ Դիադոխոսի «Շաղկապք աստուածաբանականք»-ը, որ լույս է
տեսել վրացի հայագետների աշխատասիրությամբ54:
XIV դ. սկզբին Հայաստանում և նրա հարակից հայաշատ վայրերում ծավալվել է ունիթոռական կամ միարար եղբայրների շարժումը՝ կաթոլիկ միսիոներների և նրանց օժանդակող հայ հոգևորականների համագործակցությամբ:
Լատիներենից թարգմանվեցին Արևմտյան սքոլաստիկ մտքի գործեր, գրվեցին ինքնուրույն՝ փիլիսոփայական, տրամաբանական և աստվածաբանական
երկեր: Այդ շարժումը լուսաբանող պատմական ակնարկներ է գրել Լևոն Խաչիկյանը55, իսկ նրանց գրական և փիլիսոփայական գործունեությունը շատ
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ձեռագրերում՝ նրա մեծակտավ Աւանդութիւն ուղղափառ հաւատոյ, մի քանի ճառ տարբեր
հերձվածների դեմ և տրամաբանական Դիալեկտիկան։ Սա (Պղնձահանեցու թարգմանած
տարբերակը, ով վրացերենից թարգմանել է նաև մյուս երկերը) ձեռագրերում սովորաբար
նախորդում է Աւանդութիւն ուղղափառ հաւատոյ-ին։
Դամասկացու հատորում Գրիգոր Երուսաղեմացու ժողովածուն հավելվածի ձևով զետեղելու համար երկու պատճառ է եղել՝ ա) վերջինիս միջուկը կազմող «Սահմանք փիլիսոփայականք»-ը մի քանի ձեռագրում, առնվազն՝ հինգում անմիջապես հետևում է «Դիալեկտիկայի»
հունարենից թարգմանությանը, և բ) նրանում հունարեն աղբյուրների հետ մեր գտած զուգահեռներից 43-ը Դամասկացու հետ են, 35-ը՝ հենց նրա «Դիալեկտիկայի»։
Պրոկղ Դիադոխոս, Շաղկապք աստուածաբանականք և Իոանե Պետրիծիի Լուծմունք, հայերեն թարգմանություն, III, հետազոտությունը հավելել և տեքստը տպագրության է պատրաստել Մայա Ռափավան, քննական ապարատը և բառարանը պատրաստել են Մայա Ռափավան, Խաթունա Գափրինդաշվիլին և Իրմա Խոսիտաշվիլին, Թբիլիսի, 2016 (գիրքն ունի
վրացերեն, հայերեն ու անգլերեն «Ամփոփում» և հայերեն-վրացերեն բառացանկ, բնագիրը
կազմվել է երկու ձեռագրի համեմատությամբ՝ ՄՄ 1500 և ՄՄ 1832)։
Լ. Խաչիկյան, «Արտազի հայկական իշխանությունը և Ծործորի դպրոցը», ԲՄ № 11, 1973,
էջ 125-210, նաև՝ «Քռնայի հոգևոր-մշակութային կենտրոնը և Հովհաննես Քռնեցու գիտական գործունեությունը», հետևյալ գրքում՝ Հովհաննես Քռնեցի, Յաղագս քերականին, բնագիրը հրատ. պատրաստեց Լ. Ս. Խաչիկյանը, ներածությունը Լ. Ս. Խաչիկյանի և Ս. Ա.
Ավագյանի, Երևան, 1977, էջ 5-51։
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հետաքրքրել է Ս. Արևշատյանին: Շարժումը սկզբնավորած Բարդուղիմեոս
Բոլոնիացուն կամ Մարաղացուն նվիրված՝ Ս. Արևշատյանի գիրքը տպվեց
հետմահու: Այն պարունակում է հեղինակի մատենագիտությունը և նրա
«Յաղագս հնգից ընդհանրից» տրամաբանական երկի քննական բնագիրը56:
Բայց ծավալուն «Դիալեթիկեն»-ն, որն առկա է Մատենադարանի 28 ձեռագրում (դրանցից երկուսը XIV դարի են, այսինքն՝ հեղինակին գրեթե ժամանակակից. ՄՄ 3902, թթ. 190բ-247ա, և ՄՄ 7151, թթ. 56ա-76ա, 96ա-132ա),
անտիպ է, և այժմ այն ուսումնասիրում ու հրատարակության է պատրաստում Մատենադարանի աշխատակից Տիգրան Սիրունյանը:
Անտիպ են նաև Պետրոս Արագոնացու գործերը, որոնք լատիներենից
թարգմանել է Հակոբ Քռնեցին՝ «Համառօտ վերլուծութիւն Ստորոգութեանցն
Արիստոտէլի»57, «Համառօտ հաւաքումն ի վերայ Ներածութեանցն Պորփիւրի»58, «Սկիզբն վերլուծութեան ի վերայ գրոցն, որ կոչի Պերիարմենիաս, կամ
մեկնիչ Պերիարմենիաս»59, «Արիստոտէլի յաղագս առաքինութեան»60, «Համառօտ վերլուծութիւն Վեցից սկզբանց գրոց Ջիլբերտոսի Պօռետացւոյ»61:
Անուշ Մինասյանը մի նորագույն հոդվածում ցույց է տվել, որ Հովհան
Որոտնեցին Արիստոտելին մեկնելիս ազդվել է Պետրոս Արագոնացուց62:
Նույն ուսումնասիրողը վերջին տարիներին հրատարակել է Հովհան Որոտնեցու մեկնությունների և փիլիսոփայական երկերի երկու գիրք63:
Նշենք նաև XI դ. հեղինակ Ջիլբերտոս Պօռետացու «Գիրք վեցից
սկզբանց»-ի հին թարգմանությունը, որն առկա է մասնավորապես XIV դ. մի
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Ս. Արևշատյան, Բարդուղիմեոս Բոլոնիացու հայկական ժառանգությունը, Երևան, 2014, էջ
75-104։
ՄՄ 926 (ԺԸ. դ., թթ. 91ա-101ա), ՄՄ 1646 (ԺԴ. դ., թթ. 42բ-86բ), ՄՄ 1684 (1643 թ., թթ.
37ա-109ա), ՄՄ 1806 (1683 թ., 62ա-103բ), 3902 (ԺԴ. դ., թթ. 49ա-93ա), Վիեն. 293 (1350 թ.,
79բ-125բ)։
ՄՄ 926 (ԺԸ. դ., թթ. 85ա-91ա), ՄՄ 1646 (ԺԴ. դ., թթ. 3ա-37ա), ՄՄ 1684 (1643 թ., թթ. 1բ24բ), Վիեն. 293 (1350 թ., 39բ-62ա)։
ՄՄ 926 (ԺԸ. դ., թթ. 108ա-123բ),, ՄՄ 1646 (ԺԴ. դ., թթ. 131բ-187բ), ՄՄ 1684 (1643 թ., թթ.
151ա-238բ), 1806 (1683 թ., 143բ-196ա), 3902 (ԺԴ. դ., թթ. 134ա-190բ), Վիեն. 293 (1350 թ.,
169ա-227ա)։
Վնտկ. 1646 (1651, թթ. 245ա-246բ)։
ՄՄ 2382 (1403, թթ. 402ա-454ա), ՄՄ 3902 (ԺԴ դ., թթ. 100բ-123բ), և ևս 7 ՄՄ ձեռագիր,
տե՛ս ԲՄ № 3, էջ 437։
Ա. Մինասյան, «Արիստոտելի «Կատեգորիաներ» և «Մեկնության մասին» երկերի Պետրոս
Արագոնացու և Հովհան Որոտնեցու մեկնությունների գաղափարական առնչությունները»,
Արիստոտելի ժառանգությունը հայոց մշակույթի համատեքստում, գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2017, էջ 84-93։
Ա. Մինասյան, Հովհան Որոտնեցին Արիստոտելի երկերի մեկնիչ, Երևան, 2004, Ս. Յովհան
Որոտնեցի, Համառաւտ լուծմունք «Պերիարմէնիաս» գրոցն (քնն. բնագիրը, առաջաբանը և
ծանոթ. Ա. Մինասյանի), Երևան, 2014։
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ձեռագրում (ՄՄ 1646, թթ. 87ա-121ա)64, և Ոսկան Երևանցու 1643 թ. թարգմանությունը (ՄՄ 1684, 1643 թ., թթ. 239ա-251բ)65 անտիպ են:
Ունիթոռական գրականության մի ընդգրկուն մատենագիտություն է Վան
Ուդենռիյնի լատիներեն գիրքը, որում նշված են ոչ միայն տպագրված բնագրեր, այլև ձեռագրեր66:
Նոր՝ լատինաբան հայերենի ծաղկման շրջանում, XVII-XVIII դարերում, ևս
գրվել են տրամաբանական երկեր: Դրանց թվում կան իրենց ժամանակ
տպագրված գործեր: Կղեմես Գալանոսի «Քերական և տրամաբանական ներածութիւն առ իմաստասիրութիւն» (Roma, 1645), պարունակում է 100-էջանոց «Դրունք փիլիսոփայութեան ասացեալ ըստ Յունաց և լատինացւոց Լօճիքայ, և ըստ հայոց թարքմանի տրամաբանութիւն», Սիմեոն Ջուղայեցու
տրամաբանական երկը երկու անգամ տպվել է 18-րդ դ. Կ. Պոլսում67: Կան
նաև անտիպներ՝ Հովհաննես Ջուղայեցի Մրքուզի «Տրամաբանութիւն»-ը68,
Ստեփանոս Ռոշքա Կամենեցու «Փիլիսոփայութիւն կամ Ներածութիւն ի տրամաբանութիւնն Արիստոտէլի» (ՄՄ 1966, 1727, Եղմ. 1039)69:
Սեն Արևշատյանի կազմած՝ Մատենադարանի փիլիսոփայական նյութեր
պարունակող ձեռագրերի վերոհիշյալ ցուցակից տեղեկանում ենք, որ կան
դեռևս անտիպ բազմաթիվ մանր ու մեծ բնագրեր, մի մասը՝ անանուն: Օրինակ Բաղդասար դպիրի «Համառօտ յաղագս տրամաբանութեան»70, Կղեմես
Գալանոսի «Ի գիրս ֆիզիկային, այսինքն՝ Բնաբանութեան Արիստոտէլի, յաղագս սկզբանց բնական մարմնոյ»71: Կան բնագրեր, որ հրատարակված են,
բայց արժանի են նոր քննական հրատարակության: Օրինակ Առաքել Սյունեցու՝ Դավթի «Սահմանքի» մեկնությունը, որ տպվել է 1797 թ.72, առկա է Մատենադարանի 43 ձեռագրում, ընդ որում՝ ՄՄ 1748-ը գրվել է իր կյանքի
օրոք՝ մինչև 1370 թ. (ԲՄ N3, էջ 392-393):
XV դ. մի ձեռագիր պարունակում է վերը նշված «Պերի արմենիաս»-ի մեկնության, նաև «Յաղագս աշխարհաց»-ի և «Յաղագս առաքինութեանց»-ի
նախերգաններ և լուծմունքներ: Կան Արիստոտելի և Դավթի երկերի համա64
65
66
67
68
69

70
71
72

ՄՄ ևս յոթ ձեռագիր, ԲՄ № 3, էջ 423։
ՄՄ ևս 13 ձեռագիր տե՛ս նույն տեղում, էջ 423։
M. van den Oudenrijn, Linguae haicanae scriptores ordinis praedicationis fratrum unitorum…,
Bern, 1960.
Սիմէոն Ջուղայեցի, Տրամաբանութիւն, Կ. Պոլիս, 1728, նույնի՝ Գիրք տրամաբանութեան, Կ.
Պոլիս, 1794։
ԲՄ № 3, էջ 429, նշված է մեկ ձեռագիր։
Լատինաբան գրականության մի ընդարձակ մատենագիտական ցանկ է պարունակում հետևյալ գիրքը՝ Վ. Համբարձումյան, Լատինաբան հայերենի պատմություն, Երևան, 2010, էջ
347-357։
ԲՄ № 3, էջ 401, նշված է ութ ձեռագիր։
Նույն տեղում, էջ 429-430, նշված է ութ ձեռագիր։
Տե՛ս վերը՝ ծանոթ. 29։
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ռոտումներ, նախերգաններ, մանր լուծմունքներ: Նշենք Վանական վարդապետի «Պատճառ սահմանաց գրոց Դաւթի» երկէջանոց բնագիրը (ՄՄ 4268,
ԺԵ. դ., թթ. 270բ-271բ):
Ամփոփենք. Սեն Արևշատյանի կազմած ցուցակով առաջնորդվելով և այլ
հավաքածուների ձեռագրացուցակները քննելով համոզվում ենք, որ դեռևս
կան չհրատարակված կամ առանց բավարար ձեռագրային հենքի հրատարակված պատկառելի թվով փիլիսոփայական բնագրեր, և ժամանակի հրամայականն է՝ դրանց քննական բնագրերը պատրաստելուն և ուսումնասիրելուն
ձեռնամուխ լինելը:
Փիլիսոփայության պատմության ընդհանրացնող աշխատություններից
անհրաժեշտ է նշել Կ. Միրումյանի հեղինակակցությամբ Արևշատյանի «Հայոց փիլիսոփայության պատմություն, հին շրջան և վաղ միջնադար» (Երևան,
2007) հատորը: Կառլեն Միրումյանը նաև հրատարակության պատրաստեց
Սեն Արևշատյանի չորս մենագրություն և չորս հոդված միավորող մի հատոր՝
֞История, философия, культура” (Ереван, 2018):
GOHAR MURADYAN

MEDIEVAL PHILOSOPHICAL WRITINGS.
MANUSCRIPTS AND STUDIES
Keywords:

Eznik Koghbatsʻi, Aristotle, Plato, translations of the Hellenizing
School, commentary, Porphyry, David the Invincible, John of Damascus, fratres unitores, Latinizing authors, unpublished works.

The article is a brief survey of the Medieval Armenian philosophical literature,
both translated and original, with indication of the main editions, manuscripts and
studies dedicated to it.
The bibliography compiled by Sen Arevshatian,73 as well as the catalogues of
the other major collections of Armenian manuscripts (of Jerusalem, Venice, Vienna, Paris and London) allow to draw a general picture of the philosophical works
present in manuscripts. Among them there are writings which have undergone critical editions and are well studied, also those never published (e.g. the 17th century
translation of Aristotle’s Metaphysics by Stepʻanos Lehatsʻi and his commentary
on it, many works by the unitorian brothers), as well as works published on an unsufficient manuscript base and worth of new scholarly editions (e.g. the Aṛakʻel
Siwnetsʻi’s commentary on David the Invincible’s Definitions of Philosophy).

73

“Философские труды в армянских рукописях Матенадарана (краткий библиографический
указатель)”, ԲՄ № 3, 1956, pp. 387-457.
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ГОАР МУРАДЯН

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ТРУДЫ.
РУКОПИСИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова: Езник Кохбаци, Аристотель, Платон, переводы грекофильской
школы, комментарии, Порфирий, Давид Непобедимый, Иоанн
Дамаскин, литературная деятельность братьев униторов, латинизирующие авторы, неизданные труды.

Статья является кратким обзором средневековой армянской философской
литературы, как переводной, так и оригинальной, с указанием основных изданий, рукописей и посвященных ей исследований.
Составленная Сеном Аревшатяном библиография74, а также каталоги
других крупных собраний армянских рукописей (Иерусалима, Венеции, Вены, Парижа и Лондона) позволяют составить общую картину философских
трудов, присутствующих в рукописях. Среди них есть как критически изданные и хорошо изученные произведения, так и никогда не издававшиеся (например, перевод в 17-ом веке “Метафизики” Аристотеля Степаносом Лехаци
и его комментарий к ней, многие труды братьев униторов), а также труды, изданные на основе недостаточной рукописной базы и заслуживающие нового
научного издания (например, комментарий Аракела Сюнеци на “Определения философии” Давида Непобедимого).

74

“Философские труды в армянских рукописях Матенадарана (краткий библиографический
указатель)”, Вестник Матенадарана, N 3, 1956, сс. 387-457.
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ԿԱՌԼԵՆ ՄԻՐՈԻՄՅԱՆ
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

Ս. Ս. ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅՈՑ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏՄԱԲԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆ
Բանալի բառեր՝

Ս. Արևշատյան, փիլիսոփայության պատմություն, մեթոդաբանություն, հայեցակարգ, հոգևոր մշակույթ, թարգմանական գրականություն, բնագիտություն, մաթեմատիկա։

Ականավոր գիտնական, մեծ հայագետ, հասարակական գործիչ, ակադեմիկոս Ս. Արևշատյանն իր ողջ կյանքը նվիրաբերել է հայոց միջնադարյան փիլիսոփայության ու հոգևոր մշակույթի բազմակողմանի ու հայեցակարգային
ուսումնասիրության, ազգային հոգևոր արժեքների տարածման հայրենասիրական գործին: Իր լայնածավալ ու հիմնարար ուսումնասիրությունների
շնորհիվ, նա մեծ հեղինակություն է ձեռք բերել ոչ միայն Հայաստանում,
այլև միջազգային ասպարեզում:
Հայոց փիլիսոփայության պատմությունը, իբրև ինքնուրույն գիտաճյուղ,
սկիզբ է առել Խորհրդային Հայաստանում 1940–1950-ականներին, վաստակաշատ գիտնականներ Վ. Չալոյանի և Հ. Գաբրիելյանի աշխատությունների
շնորհիվ: Ընդսմին՝ նրանք ելնում էին տարբեր հետազոտական դիրքերից: Վ.
Չալոյանի կարծիքով, հայ փիլիսոփայության պատմության ուսումնասիրությունը պետք է սկսել առանձին ականավոր մտածողների ուսմունքների վերլուծությունից, ապա դրանց հիման վրա ստեղծել ամբողջական պատմությունը1: Մինչդեռ, Հ. Գաբրիելյանը համարում էր, որ նախ պետք է ստեղծել
հայոց փիլիսոփայության պատմության ընդհանուր պատկերը, ապա անցնել
կոնկրետ մտածողների հայացքների հետազոտման2: Իրականում, նշված հետազոտական մոտեցումները փոխլրացնում են միմյանց: Արդյունքում,
նրանց հաջողվեց ստեղծել հայոց փիլիսոփայության պատմության ականավոր իմաստասերների շարքը, առանձնացնել պրոբլեմային դաշտը, վեր հանել
և գիտական ու լայն հասարակայնությանը ներկայացնել պատմական անցյալում կուտակված փիլիսոփայական հարուստ ժառանգությունը, փիլիսոփայական մտածողության և մշակույթի ինքնատիպությունը, նշմարել հայ փիլիսո1

2

Б. К. Чалоян, К вопросу об учении Езника Кохбаци, армянского философа V века, Ереван,
1940; его же։ Философия Давида Непобедимого, Ереван, 1946; его же։ История армянской
философии, Ереван, 1959.
Հ. Գաբրիելյան, Հայ փիլիսոփայական մտքի պատմություն, հ. 1-4, Երևան, 1956 – 1966,
նույնի՝ Давид Анахт, Ереван, 1980.
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փայական մտքի առնչությունները այլ ժողովուրդների ու դարաշրջանների
փիլիսոփայական մշակույթին (անտիկ, միջնադարյան, նորաեվրոպական),
դրա ինքնատիպ բնույթն ու կարևորությունը համաշխարհային փիլիսոփայապատմական և պատմափիլիսոփայական գործընթացի լուսաբանման տեսանկյունից: Դրանով միաժամանակ ամուր հիմք ստեղծվեց հետագա հետազոտությունների ծավալման համար:
Բնական է, որ այդ ժամանակաշրջանում հետազոտական-մեթոդաբանական զինանոցը պայմանավորված էր մարքս-լենինյան մեթոդաբանությամբ և
քաղաքական համակարգի գաղափարախոսական ու աշխարհայացքային
սկզբունքներով: Այդուհանդերձ, հիմնական գիտական խնդիրը լուծված էր՝
հայոց փիլիսոփայության պատմությունը հանդես եկավ իբրև գիտափիլիսոփայական գիտելիքի ինքնուրույն բնագավառ՝ ուրույն տեղ զբաղեցնելով
փիլիսոփայապատմական գիտությունների համակարգում:
Հայոց փիլիսոփայության պատմության ձևավորման ու զարգացման երկրորդ փուլում, մի կողմից, տեղի է ունենում հետազոտությունների ընդարձակում, մյուս կողմից՝ դրանց խորացում: Հետազոտողների նոր սերնդի շնորհիվ ձեռնարկվեց նաև հայոց փիլիսոփայական մտքի զարգացման շրջանակներում առանձին ուղղությունների (բնափիլիսոփայական, սոցիալ-փիլիսոփայական, տրամաբանական, էսթետիկական) և պատմամշակութային դարաշրջանների ուսումնասիրությունը (պրոֆեսորներ Գ. Գրիգորյան, Գ.
Խրլոպյան, Յա. Խաչիկյան, Ա. Թևոսյան և այլք): Հայ գիտնականներին հաջողվեց վեր հանել ազգային մտքի ձևավորման ու հետագա զարգացման գործընթացը խթանող տեսական ակունքները, ազգային-քաղաքական և քաղաքակրթական գործոնները, ցույց տալ հայ փիլիսոփայական մտքի կապը թե՛
անտիկ ժառանգության, թե՛ քրիստոնեական վարդապետության հետ: Այս
փուլում հատկապես առանձնանում են Սեն Սուրենի Արևշատյանի հիմնարար
աշխատությունները, որոնք, թերևս, նշանավորեցին հայոց փիլիսոփայության պատմության՝ իբրև ինքնաբավ գիտաճյուղի ձևավորման ավարտը և
սկզբնավորեցին դրա զարգացման նոր փուլը:
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր (1971), ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի երկարամյա տնօրեն Սեն Սուրենի Արևշատյանը ծնվել է 1928 թ. Երևանում: Արծաթե մեդալով ավարտել է
Ձերժինսկու անվան միջնակարգ դպրոցը (1945) և գերազանցության դիպլոմով՝ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը (1951),
ապա ընդունվել է ՀՍՍՀ ԳԱ ասպիրանտուրա՝ մասնագիտանալով հայ հին և
միջնադարյան փիլիսոփայության պատմության մեջ: 1954 – 1959 թթ. նա
աշխատել է ՀՍՍՀ ԳԱ փիլիսոփայության և իրավունքի բաժնում: Համատեղության կարգով նա հետագայում ևս շարունակել է աշխատել ՀՍՍՀ ԳԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտում: 1956 թ. պաշտպանել է թեկ45

նածուական ատենախոսություն՝ նվիրված միջնադարյան խոշորագույն
իմաստասեր և րաբունապետ Գրիգոր Տաթևացու փիլիսոփայական հայացքների վերլուծությանը: 1959 թ. նա նշանակվում է հին ձեռագրերի նորաստեղծ գիտահետազոտական ինստիտուտի (Մատենադարանի) սկզբնաղբյուրների գիտական թարգմանության բաժնի վարիչ, 1973-ին՝ հին ձեռագրերի
ուսումնասիրության և հրատարակման բաժնի վարիչ, իսկ 1982-ին՝ տնօրեն:
1971 թ. նա պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն՝ նվիրված Հին
Հայաստանում փիլիսոփայական գիտության ձևավորման վերլուծությանը:
1982 թ. ընտրվել է Հայաստանի ԳԱ թղթակից անդամ, իսկ 1996-ին՝ իսկական
անդամ:
Ս. Արևշատյանի լայնածավալ գիտական գործունեությունն ընդգրկում է
հայոց փիլիսոփայության պատմության բնագավառի ուսումնասիրության
գրեթե բոլոր հիմնական ուղղությունները.
1. Հայ փիլիսոփայական, բնագիտական ու գեղագիտական մտքի հուշարձանների համահավաք գիտաքննական տեքստերի պատրաստում
2. Միջնադարյան հայ փիլիսոփայության հուշարձանների թարգմանություն ռուսերեն և վերածում ժամանակակից հայերենի
3. Առանձին հայ ականավոր փիլիսոփաների հայացքների վերլուծություն
4. Առանձին պատմամշակութային դարաշրջանի գիտափիլիսոփայական
մտքի հետազոտություն
5. Տարբեր անթոլոգիական հրատարակություններում Հայաստանի բաժինների նախապատրաստում և թարգմանություն:
Այսպիսով, Ս. Արևշատյանն իր բազմակողմանի ու բազմաբովանդակ գիտական գործունեության մեջ փայլուն կերպով զուգակցում էր փիլիսոփայության պատմաբանի, աղբյուրագետի, տեքստաբանի և թարգմանչի հմտությունները: Իր հիմնարար հետազոտություններով ու հրապարակումներով
նա փաստորեն ստեղծեց հայոց փիլիսոփայության պատմության աղբյուրագիտական և տեքստաբանական հիմքը, էապես ազդելով դրա գիտական չափանիշների, հետազոտական սկզբունքների մշակմանն ու բյուրեղացմանը:
Ս. Արևշատյանի տեքստաբանական և թարգմանական լայն գործունեության շնորհիվ գիտական շրջանառության մեջ են դրվել հայ և համաշխարհային գիտափիլիսոփայական մշակույթի բազմաթիվ հուշարձաններ. «Հերմիա եռամեծի առ Ասկլեպիոս սահմանք» (ռուսերեն), Զենոն իմաստասերի
«Յաղագս բնութեան» (ռուսերեն), Հովհան Որոտնեցու «Հավաքեալ ի բանից
իմաստասիրաց» (ռուսերեն), Անանուն հեղինակի «Մեկնութիւն ի Ստորոգութեանցն Արիստոտէլի» (ռուսերեն), Անանիա Շիրակացու «Տիեզերագիտություն» (ռուսերեն) Հովհաննես Երզնկացու «Ի տաճկաց իմաստասիրաց գրոց
բանք» աշխատությունները:
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Անանուն հեղինակի «Մեկնութիւն ի Ստորոգութեանցն Արիստոտէլի» երկի ռուսերեն թարգմանությունը կարևոր նշանակություն ունի նաև այն
առումով, որ Ս. Արևշատյանը, փաստորեն, գիտական հասարակայնությանը
ներկայացրեց Արիստոտելի հանրահայտ «Կատեգորիաների» նոր թարգմանություն ռուսերեն լեզվով: Բանն այն է, որ անանուն մեկնիչը, իբրև վերլուծության ենթակա դրույթներ, վերցրել է ոչ թե առանձին դատողություններ
կամ թեզեր, ինչպես սովորաբար վարվում էին մեկնիչները, այլ ամբողջական
հատվածներ Արիստոտելի երկից, որոնց ամբողջությունը կազմում է հիշատակված երկի բովանդակությունը: Իսկ եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ մեկնիչը, անշուշտ, օգտվել է հունարեն բնագրի ավելի հին տեքստից,
քան պահպանված հունարեն տեքստը, ապա ակնհայտ է դառնում հին հայկական թարգմանության, հետևաբար՝ նաև դրա ռուսերեն թարգմանության
առավելությունը: Բանն այն է, որ Արիստոտելի (և ոչ միայն Արիստոտելի)
երկերի հին հայերեն թարգմանությունները որոշակի առավելություն ունեն
պահպանված հունարեն բնագրերի համեմատ, որովհետև կատարվել են ավելի
հին օրինակներից: Դա ակնհայտ երևում է նաև Պլատոնի երկխոսություններում, մասնավորապես վերջինիս ամենաբարդ՝ «Թիմեոս» երկխոսությունում:
Ս. Արևշատյանը կազմել, թարգմանել և ծանոթագրել է «Արևելքի երկրների երաժշտական էսթետիկա» (Մոսկվա, 1967) և «Համաշխարհային փիլիսոփայության անթոլոգիա» (Մոսկվա, 1967) հրատարակությունների հայկական
բաժինները: Դրանց միջոցով նախկին Սովետական Միության գիտական հասարակայնությունը հնարավորություն ունեցավ ծանոթանալու հայոց միջնադարյան փիլիսոփայության և էսթետիկայի պատմության կարևոր նվաճումներին:
Ս. Արևշատյանը բացառիկ դեր է խաղացել V-VI դդ. հայ մեծ փիլիսոփա
Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայական ժառանգության ճշգրտման, քննական
բնագրերի պատրաստման, ռուսերեն և աշխարհաբար հայերեն թարգմանելու
չափազանց ծանր, բայցև շնորհակալ գործում: Երկար ժամանակ Անհաղթին
վերագրում էին միայն «Սահմանք իմաստասիրութեան» երկը: Սակայն գոյություն ունեցող սկզբնաղբյուրների բանասիրական, տեքստաբանական և փիլիսոփայապատմական մանրազնին վերլուծության և հայ ու օտարերկրյա
գիտնականների (Կ. Նեյման, Ֆ. Կոնիբեր, Ա. Բուսսե, Մ. Խոստիկյան, Հ. Մանանդյան, Ն. Ադոնց, Վ. Չալոյան ևն) հետազոտությունների քննական վերլուծության ու վերաիմաստավորման հիման վրա նա ապացուցեց, որ Դավիթ
Անհաղթի գրչին անվերապահորեն պատկանում է չորս երկ. 1. «Սահմանք
իմաստասիրութեան», 2. «Մեկնութիւն ի Վերլուծականն Արիստոտէլի»,
3. «Վերլուծութիւն Ներածութեանն Պորփիւրի», 4. «Մեկնութիւն ի «Ստորոգութեանցն» Արիստոտէլի»:
1960-1976 թթ. Ս. Արևշատյանը հրատարակում է Դավիթ Անհաղթի երեք
47

երկասիրության քննական բնագրերը՝ ռուսերեն թարգմանությամբ, առաջաբանով և ծանոթագրություններով. 1. Սահմանք իմաստասիրութեան (Երևան,
1960), 2. Մեկնութիւն ի Վերլուծականն Արիստոտէլի (Երևան, 1967), 3. Վերլուծութիւն Ներածութեանն Պորփիւրի (Երևան, 1976):
1975 թ. Մոսկվայում, «Փիլիսոփայական ժառանգություն» հայտնի մատենաշարով, Ս. Արևշատյանը հրատարակում է Դավիթ Անհաղթի հիշյալ աշխատություններից բաղկացած հատորյակը ռուսերեն լեզվով, որը վերահրատարակվում է 1980 թ.՝ մեծ փիլիսոփայի ծննդյան 1500-ամյակի առիթով: Այս
երկերը նա հրատարակեց նաև աշխարհաբար թարգմանությամբ (Երևան,
1980): Դավիթ Անհաղթի երկերի ռուսերեն հրատարակումն ընդլայնեց ընթերցողների շրջանակը, մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց գիտական աշխարհում և ստիպեց նորովի մոտենալ և շարադրել թե՛ ՍՍՀՄ-ի ժողովուրդների, թե՛ համաշխարհային փիլիսոփայության պատմությունը:
Նույն, 1980 թ. Ս. Արևշատյանը լույս ընծայեց Դավիթ Անհաղթի գրչին
պատկանող չորս փիլիսոփայական երկասիրությունների քննական բնագրերը: Հատորյակը, բացի նշված երեք երկերից, ընդգրկում է նաև «Մեկնութիւն
ի «Ստորոգութեանցն» Արիստոտէլի» արժեքավոր աշխատությունը, ինչն էապես լրացրեց ու ամբողջացրեց Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայական ժառանգությունը: Այս աշխատությունն ուշագրավ է նաև այն առումով, որ բովանդակում է հեղինակի նախկին երկերում տրված որոշ խոստումների կատարում: Բացի այդ, մասնագետներին հայտնի է, որ Դավիթ Անհաղթի գիտությունների համակարգված ու ամբողջական դասակարգման մեջ տեսական
փիլիսոփայությունը բաժանելով բնագիտության, մաթեմատիկայի և մետաֆիզիկայի (աստվածաբանության), հեղինակն անդրադառնում է միայն մաթեմատիկայի ստորաբաժանման, թողնելով ապագայի համար բնագիտության
և մետաֆիզիկայի ստորաբաժանումը: «Մեկնութիւն ի «Ստորոգութեանցն»
Արիստոտէլի» երկում հայ փիլիսոփան փաստորեն տալիս է բնագիտության
դասակարգումը, որը համընկնում է Արիստոտելի բնագիտական աշխատությունների անվանումների հետ: Դրանով իսկ լրացվում է Անհաղթի մշակած
գիտությունների դասակարգման չափազանց կարևոր օղակներից մեկը:
Որոշ գիտնականներ ժամանակին իրավամբ նշել են, որ Դավիթ Անհաղթի
հոբելյանի տոնակատարությունը միջազգային մասշտաբով, որը վերածվեց
համազգային ու միջազգային գիտամշակութային երևույթի, թերևս, Ս. Արևշատյանի 25-ամյա մանրազնին ու քրտնաջան գիտական աշխատանքի արգասիքն է: Այս տոնակատարությունը կարծես պսակեց Ս. Արևշատյանի գիտական գործունեության մի ամբողջ ուղղություն, ժամանակաշրջան, վերջնականապես գիտականորեն վավերացրեց հայոց փիլիսոփայության պատմության՝ որպես ինքնուրույն գիտաճյուղի «քաղաքացիության» իրավունքը և
նոր հեռանկարներ բացեց հետագա ուսումնասիրությունների համար:
Միաժամանակ, վաստակաշատ գիտնականը գիտակցում էր, որ քրիստո48

նեական աշխարհում կրոնաեկեղեցական ու գաղափարական դաժան պայքարի, տարբեր գաղափարախոսական հոսանքների և ուղղությունների բախման
շրջանում, որոնք խարխլում էին Արևելահռոմեական կայսրության հոգևորգաղափարական հիմքերը Դավիթ Անհաղթը հազիվ թե կարողանար շրջանցել
եկեղեցական դավանաբանության, դրա փիլիսոփայական, ռացիոնալիստական մեկնաբանության ու հիմնավորման հիմնահարցերը: Առավել ևս, որ դավանաբանական-աստվածաբանական վեճերի ընթացքում բոլոր կողմերը լայնորեն օգտագործում էին նաև փիլիսոփայական-տրամաբանական անտիկ զինանոցը: Ուստի, միանգամայն իրավացի է հնչում Ս. Արևշատյանի այն
պնդումը, որ Դավիթ Անհաղթի գրավոր ժառանգությունը «չէր կարող սահմանափակվել» վերոհիշյալ երկերով3:
Գիտնականի հետագա բանասիրական և աղբյուրագիտական հետազոտությունները, ինչպես նաև դարաշրջանի քաղաքական-գաղափարախոսական
մթնոլորտի և փիլիսոփայելու յուրահատկության բացահայտումը, թվում է,
հաստատեցին այդ ենթադրությունը: Բազմաթիվ ձեռագիր սկզբնաղբյուրների և հարակից նյութերի մանրազնին ու բազմակողմանի վերլուծության հիման վրա նա հանգեց այն եզրակացության, որ Կեղծ-Դիոնիսիոս Արեոպագացու անունով պահպանված հայտնի փիլիսոփայական-աստվածաբանական երկերի ժողովածուն (չորս տրակտատ և տասը նամակ) ոչ թե առանձին, այն էլ
անհայտ հեղինակի, այլ կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունք է: Ավելին՝ որ
արեոպագիտյան երկերից երկուսը՝ «Երկնային քահանայապետության մասին» և «Եկեղեցական քահանայապետության մասին» երկերը պատկանում
են Դավիթ Անհաղթի գրչին: Այդ աշխատանքը նախաձեռնել էր արևելահռոմեական կայսր Զենոնը, որպեսզի մշակվեն աշխարհայացքային, դավանաբանական ու փիլիսոփայական հիմքեր, կրոնագաղափարական առճակատումը
վերացնելու կամ մեղմելու նպատակով:
Ս. Արևշատյանի առաջադրած սույն գիտական վարկածը հետազոտական
նոր հեռանկարներ է բացում և միաժամանակ նոր խնդիրներ առաջացնում
բյուզանդագիտության ու հայագիտության առջև: Մասնավորապես, դա
հիմք է ստեղծում Դավիթ Անհաղթի գրավոր ժառանգության հետագա հետազոտության և ճշգրտման, նրա աշխարհայացքի նորովի գնահատման, համաշխարհային հոգեմտավոր և գաղափարաքաղաքական կյանքում ունեցած տեղի և դերի պարզաբանման համար: Հասկանալի է, որ նշված գիտական խնդրի
լուծումը պահանջում է լուրջ կոլեկտիվ ջանքեր:
Ս. Արևշատյանի փիլիսոփայական երկերի թարգմանական գործունեությունը գնահատելիս, մասնագետները իրավամբ շեշտը դնում են Դավիթ Անհաղթի երկերի հատկապես ռուսերեն թարգմանության վրա: Դա իհարկե այդ-
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Ս. Արևշատյան, «Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայական ժառանգությունը», հետևյալ գրքում՝
Դաւիթ Անյաղթ, Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, Երևան, 1980, էջ 17-18։
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պես է: Սակայն, գիտական առումով ոչ պակաս կարևոր էր VII դարի հայ մեծ
փիլիսոփա, բնագետ, մաթեմատիկոս և մանկավարժ Անանիա Շիրակացու «Տիեզերագրություն» երկի և մի շարք տիեզերագիտական պատառիկների ռուսերեն
թարգմանությունը՝ ամփոփված մեկ գրքում: Բանն այն է, որ նմանօրինակ աշխատությունն ինքնին բացառիկ երևույթ էր ոչ միայն Հայաստանի, այլև համաշխարհային տիեզերագիտության պատմության տեսանկյունից: Բացի այդ,
նշված աշխատությունը Շիրակացու ստեղծած բնագիտական-մաթեմատիկական բարձրագույն տիպի դպրոցի հիմնական դասագրքերից էր:
Հարկ է նշել, որ, ինչպես ցույց են տալիս հետազոտությունները, քննարկվող դարաշրջանում թե՛ Արևելքում, թե՛ Արևմուտքում այդպիսի բարձր տիպի՝ մաթեմատիկական-բնագիտական դպրոց գոյություն չուներ: Ուստի,
բնավ պատահական չէ, որ հետազոտողներն իբրև այդպիսին վկայակոչում են
Տյուքիկոսի դպրոցը4, այն էլ հղելով միայն Անանիա Շիրակացու հաղորդումը: Սակայն, ինչպես կարելի է համոզվել, դա իրականությանը չի համապատասխանում5:
«Մաթեմատիկական մշակույթի հնության առումով, – գրում է մաթեմատիկայի պատմության ականավոր սովետական մասնագետ Ի. Դեպմանը, –
Սովետական Միության ժողովուրդների մեջ առաջին տեղում են հայերը: Հայերը VII դարում ունեցել են հրաշալի գիտնական՝ Անանիա Շիրակացին… Իր
աշխատություններում, նա, բացի զուտ մաթեմատիկական խնդիրներից, արծարծում է նաև այլ հարցեր՝ երկրի գնդաձևության, լուսնի և արեգակի խավարումների, բազմանկյուն թվերի, օրացուցային հաշվումների, արեգակնային ժամացույցների մասին, և այդ ամենը նա արտահայտել է մի դարաշրջանում, երբ եվրոպական ժողովուրդների մոտ գրեթե ոչ ոք այդ հարցերի
ուսումնասիրությամբ չէր զբաղվել»6:
Համաշխարհային գիտության պատմության ոլորտում կատարված համեմատական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ անտիկ բնափիլիսոփայական-բնագիտական մտքի զարգացման առումով Անանիա Շիրակացին իր
բնագիտական ուսմունքում շարունակում է Բարսեղ Կեսարացու և Հովհան
Փիլոպոնոսի (VI դ.) գիծը: Սակայն, ինչպես նշում է հայտնի գիտնական Օ.
Բորոդինը, հայ գիտնականը դրսևորում է «նույնիսկ ավելի մեծ առնչություն
անտիկ գիտության ավանդույթներին, քան այդ դպրոցի հիմնադիրների
երկերը»7։

4
5
6
7

З. Г. Самодурова, “Школы и образование”, Культура Византии։ IV – первая половина VII
века, Москва, 1984. с. 501.
Գ. Խրլոպյան, Անանիա Շիրակացու աշխարհայացքը, Երևան, 1964, էջ 7։ Կ. Միրումյան,
Անանիա Շիրակացի. Մեծ գիտնական, փիլիսոփա, մանկավարժ, Երևան, 2012, էջ 31։
И. Я. Депман, История арифметики, Москва, 1959, с.18.
О. Р. Бородин, "Развитие географической мысли", в кн.: Культура Византии։ IV – первая
половина VII в., Москва, 1984. с. 447.

50

Ուստի, Անանիա Շիրակացու երկի ռուսերեն թարգմանությունը կարևոր
նշանակություն ունի ոչ միայն հայ, այլև համաշխարհային տիեզերաբանության պատմության առումով: Ավելին՝ դարաշրջանի բյուզանդական գիտության պատմությունը շարադրելիս հետազոտողները զգալի տեղ են հատկացնում հայ հեղինակի գիտական հայացքների վերլուծությանը, ինչն ինքնին
ուշագրավ երևույթ է և վկայում է դրանց բարձր գիտական մակարդակի մասին: Իսկ դա հնարավոր դարձավ Ս. Արևշատյանի թարգմանության շնորհիվ:
Ս. Արևշատյանը մեծ ներդրում ունի նաև միջնադարյան հայ փիլիսոփայության պատմության առանցքային խնդիրների, ականավոր փիլիսոփաների հայացքների, ինչպես նաև առանձին պատմամշակութային դարաշրջանների համակողմանի գիտական վերլուծության գործում: Այս առումով
կարևորվում են նրա հետևյալ հետազոտությունները. «Գրիգոր Տաթևացու
փիլիսոփայական հայացքները» (ռուսերեն, Երևան, 1957), «Փիլիսոփայական
գիտության ձևավորումը Հին Հայաստանում (V-VI դդ.)» (ռուսերեն, Երևան,
1973), «Միջնադարյան Հայաստանի փիլիսոփայական դպրոցների պատմության շուրջ» (ռուսերեն, Երևան, 1980), «Դավիթ Անհաղթ» (ռուսերեն, Մոսկվա, 1980, հայերեն, Երևան, 1980), «Գլաձորի համալսարանը՝ միջնադարյան
Հայաստանի լուսավորության կենտրոն» (Ա. Մաթևոսյանի համահեղինակությամբ, հայերեն և ռուսերեն, Երևան, 1984):
Չափազանց մեծ է Ս. Արևշատյանի դերը ոչ միայն Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայական ժառանգության ճշգրտման, այլև միջնադարյան բազմաթիվ
գիտափիլիսոփայական և թարգմանական հուշարձանների հեղինակային
պատկանելության, գրության (կամ թարգմանության) ժամանակի ճշգրտման
հարցում: Այս ուղղությամբ կատարած հետազոտությունները բացառիկ նշանակություն ունեն ոչ միայն հայագիտության, այլև միջնադարագիտության
համար առհասարակ:
Մեծ գիտնականը հատուկ չի անդրադարձել փիլիսոփայության պատմության մեթոդաբանության հարցերին, չի շարադրել իր մեթոդաբանական
սկզբունքները: Սակայն միանգամայն ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ
նրա մենագրական բոլոր հետազոտությունները խարսխված են որոշակի գիտական մեթոդաբանության հայեցակարգի վրա: Այլ կերպ ասած՝ թեև նա չի
թողել շարադրած մեթոդաբանական հայեցակարգ, այնուհանդերձ, կարելի է
վստահորեն պնդել, որ նրա մենագրությունները՝ գործնականում իրականացված մեթոդաբանություն են: Հետազոտողները քաջ գիտակցում են, որ գործնականում դա բավական դժվար իրագործելի խնդիր է: Այս առումով առանձնանում է հատկապես «Փիլիսոփայական գիտության ձևավորումը Հին Հայաստանում (V–VI դդ.)» հիմնարար մենագրությունը, որտեղ հեղինակը կարծես «շեղվում է» պաշտոնական մեթոդաբանությունից: Վերոհիշյալ դիտարկումների շնորհիվ Ս. Արևշատյանին հաջողվել է ստեղծել անչափ բարդ, հակասական և բազմանիստ գործընթացի ձևավորման և զարգացման գիտական
պատկերը:
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Այսպես, Ռ. Ջ. Քոլինգվուդը տարբերակում է պատմական իրադարձությունների և գործընթացների «արտաքին և ներքին կողմերը»: Ներքին կողմ
ասելով նա հասկանում է այն, ինչ «կարող է նկարագրվել միայն մտքի կատեգորիաների միջոցով»8: Այսինքն՝ յուրաքանչյուր պատմական գործողություն համապատասխան պատմական մտածողության շարունակությունն ու
արգասիքն է: Այս համատեքստում միտքը (մտածողությունը) նախորդում է
գործողությանը: Ելնելով այս նկատառումներից, կարող ենք պնդել, որ Ս.
Արևշատյանը նախ մշակել է մենագրության մեթոդաբանական հայեցակարգը,
ապա այն իրականացրել: Այդ մասին է վկայում նաև այն փաստը, որ հայեցակարգը հնարավոր է բխեցնել աշխատության ուսումնասիրության շնորհիվ:
Յուրաքանչյուր ժողովրդի պատմական անցյալն, այդ թվում՝ մշակութային, գիտափիլիսոփայական և այլն, կարոտ է սեփական տեսական-մեթոդաբանական հիմքի իմաստավորման ու մշակման9: Ընդ որում, մեթոդաբանական սկզբունքները և հայեցակարգերը պետք է բխեցվեն իրական պատմամշակութային և հատկապես փիլիսոփայապատմական գործընթացի կոնկրետ
վերլուծությունից, տեսական վերլուծության այս կամ այն մակարդակի վրա
արտացոլեն այդ գործընթացների էությունն ու տրամաբանությունը: Ակնհայտ է, որ դա ամենևին չի բացառում, այլ ընդհակառակն՝ անհրաժեշտաբար
ենթադրում է հաշվի առնել գոյություն ունեցող մեթոդաբանական հիմնական հայեցակարգերը և հետազոտական սկզբունքները, որոնք, սակայն,
չպետք է դիտվեն որպես մեկընդմիշտ տրված ինվարիանտներ, այլ մշտապես
ստուգվեն, ճշգրտվեն կոնկրետ պատմական հետազոտությունների ընթացքում10: Այլ կերպ ասած՝ դրանք կոչված են տեսական-մեթոդաբանական, հայեցակարգային կողմնորոշիչների, այլ ոչ թե բուն տեսությունների դեր կատարելու: Դա չի բացառում նաև որոշ տեսական գաղափարների ուղղակի
կամ միջնորդավորված օգտագործումը:
Փիլիսոփայական մտքի զարգացման ու փիլիսոփայական գիտության ձևավորման գործընթացը վաղ միջնադարյան Հայաստանում գիտնականը վերլուծում է պատմամշակութային գործընթացի ընդհանուր համատեքստում՝ որպես արտաքին գործոնների ազդեցությամբ առաջացած համամշակութային
շարժման բաղկացուցիչ մասի: Այդ ամենի շնորհիվ էլ նրան հաջողվել է
ստեղծել այդ բարդ, հակասական և բազմանիստ պատմամշակութային գործընթացի գիտական պատկերը, որը ցայժմ չի կորցրել իր գիտական արժեքը:
Ս. Արևշատյանի նշված մենագրության ուսումնասիրության և մեր գիտա8
9

10

Р. Дж. Коллингвуд, Идея истории. Автобиография, пер. и комм. Ю. А. Асеева. Москва,
1980, с. 80.
Կ. Միրումյան, «Հայ ազգային մտքի ուսումնասիրության ելակետային մեթոդաբանական
հասկացությունների մասին», Հայ իմաստասիրությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում,
պրակ երկրորդ, Երևան, 1995։
Կ. Միրումյան, «Փիլիսոփայապատմական հետազոտությունների մեթոդաբանական խնդիրների շուրջը»։ Հայ իմաստասիրությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում, Երևան, 1992, էջ 53։
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հետազոտական պրպտումների հիման վրա մենք փորձել ենք մշակել ազգային մտքի և մշակույթի նոր մեթոդաբանական հայեցակարգ, որտեղ հաշվի են
առնվում ազգային հոգևոր մշակույթի զարգացման առանձնահատկությունները, որոնք, սակայն, ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին գործոնների ազդեցության արդյունք են: Առկա սկզբնաղբյուրների և պատմական ուսումնասիրությունների պատմափիլիսոփայական վերլուծությունը ցույց է տալիս,
որ հայ հոգևոր մշակույթի բոլոր բնագավառների, կրոնաեկեղեցական և քաղաքական-գաղափարախոսական գործունեության զարգացման համար ելակետային նշանակություն ունի՝ ազգային կեցություն հասկացությունը11:
Հայ գործիչների (աշխարհիկ և եկեղեցական) քաղաքական մտածողությունը ներթափանցված էր ծրագրային պետական ամբողջականության և
ազգային միասնության, իսկ դրանց կորստից հետո՝ ազգային, քաղաքական
և պետական անկախության վերականգնման գերգաղափարով: Իրական
կյանքում կորցրածը՝ նրանք ձգտում էին պահպանել ազգային գիտակցության մեջ. պետականության, ամբողջականության և քաղաքական անկախության բացակայությունը փորձում էին համակշռել լեզվական, գաղափարական և մշակութային միասնության և ինքնուրույնության ստեղծմամբ:
Բարդ գիտափիլիսոփայական գործընթացների խորքային՝ դրանց էության
և օրինաչափությունների բացահայտմանն ուղղված հետազոտությունը ենթադրում է հաշվի առնել, մի կողմից, գիտելիքի նկատմամբ արտաքին սոցիալական գործոնները՝ սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, գաղափարախոսական, պատմամշակութային, աշխարհայացքային և այլն, մյուս կողմից՝
ներքին գործոնները, որոնք անմիջականորեն առնչվում և պայմանավորված
են բուն գիտափիլիսոփայական գիտելիքի զարգացման տրամաբանությամբ և
մեխանիզմով: Այս առումով Ս. Արևշատյանի մենագրությունը էապես տարբերվում է միջնադարյան հայ փիլիսոփայության պատմությանը նվիրված
աշխատություններից և կարող է դասվել միջնադարյան փիլիսոփայության
խորքային հետազոտությունների շարքին:
Հոգևոր-մշակութային ինքնությունը դարձավ քաղաքական անկախության և պետականության գաղափարի միջնորդավորված, իսկ երբեմն նաև
ուղղակի հիմնավորման հզոր գործոններից մեկը: Մշակութային քաղաքականությունը նույնպես դիտվում էր որպես ազգի համաքաղաքական ծրագրի
բաղկացուցիչ մաս: Հայ գաղափարախոսները և տեսաբանները հմտորեն իրականացնում էին հոգևոր-մշակութային գործոնի հնարավորություններն ազգային կեցության կարևորագույն խնդիրների լուծման համար՝ դրանք ենթարկելով համազգային շահերին: Այդ խնդիրները լուծվեցին, համենայն
դեպս, գաղափարատեսական մակարդակով, ինչի շնորհիվ, համազգային գաղափարները ներմուծվեցին ազգային գիտակցության մեջ, դարձան գոյության միսն ու արյունը:
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Այս նկատառումներն ու հետևությունները թույլ են տալիս միացնել ազգի հոգևոր-մշակութային գործունեության տարբեր բնագավառների պատմությունը, նրա պատմական և ազգային կեցությունը, ազգային պատմությունը ներկայացնել հայեցակարգային-տեսական հիմքի վրա:
Ազգային կեցություն հասկացությունը հայ գաղափարախոսները միաժամանակ դիտում էին որպես նպատակադրույթ, ինչն իր արտացոլումը ստացավ ազգային գիտակցության զանազան ձևերում և մակարդակներում: Ազգային կեցության, որպես և՛ ելակետային, և՛ նպատակային գաղափարի, երկու մակարդակները կապակցվում են ազգային ինքնագիտակցություն հասկացության միջոցով: Ազգային կեցության երկակի ընկալումը հիմք հանդիսացավ ազգային գաղափարախոսության և քաղաքականության, մշակույթի,
կրթության և դաստիարակության ծրագրերի մշակման համար:
Սույն հոդվածում առաջադրված խնդրի տեսանկյունից անհրաժեշտ է ընդգծել այն միտքը, որ ազգային կեցության, որպես ելակետային մեթոդաբանական հասկացություն, առանձնացումը կարևորվում է ինչպես բուն պատմական իմացությամբ, ավելի ճիշտ՝ պատմական գործընթացի իմացությամբ,
այնպես էլ մեթոդաբանական մտածողության պատմությամբ:
Այս դեպքում ո՞ր հասկացությունը կարող է դիտվել որպես ելակետային
մեթոդաբանական, որի հիման վրա հնարավոր լինի ստեղծել (կամ ընտրել)
հայ ազգային մշակույթի, մասնավորապես, մտքի պատմության հետազոտության և շարադրման սկզբունքներ: «Ամենաընդհանուր տեսքով,- գրում է Ա.
Ռակիտովը,- ցանկացած խնդիր ունի երեք բաղադրամաս՝ իրավիճակի նկարագրություն, որն ընդգրկում է ինչ-որ օբյեկտ և արձանագրում այլնի բացակայությունը. նպատակային դրույթ կամ բացակայող օբյեկտի ստեղծման
պահանջ. միջոցների, պայմանների և սահմանափակումների հավաքակազմ,
որոնց առկայությամբ տվյալ նպատակը կարող է կամ պետք է հասու լինել»12: Այժմ հայագետների առջև ծառացած է նմանօրինակ մի խնդիր: Հիշյալ երեք բաղադրամասերի որոշման համար իմ կարծիքով անհրաժեշտ է
նկատի ունենալ ևս երեք «բաղադրամաս». 1) պատմական անցյալն իր էմպիրիկ տեսքով, 2) դարաշրջանի տեսական-մեթոդաբանական գիտակցությունը
(մտածողությունը) կամ դրա պատմական զարգացումը և 3) պատմական
իմացության ժամանակակից մեթոդաբանության ընդհանուր սկզբունքներն
ու պահանջները:
Կարևոր և չափազանց հեռանկարային է Ս. Արևշատյանի առաջադրած և
հիմնավորած այն գիտական վարկածը, որ Կեղծ Դիոնիսիոս Արեոպագացու
անունով հայտնի փիլիսոփայական-աստվածաբանական երկերի ժողովածուի
(չորս տրակտատներ և տասը նամակ) երկու տրակտատը պատկանում է Դավիթ Անհաղթին:
12
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Ս. Արևշատյանի բազմակողմանի և բեղմնավոր գործունեության շնորհիվ
հայոց փիլիսոփայության պատմությունը ամրապնդեց իր տեղը հայագիտության և հասարակական գիտությունների համակարգում, ավելին՝ ստացավ
միջազգային ճանաչում:
Վերջին տարիներին ականավոր գիտնականը իր ինտելեկտուալ ներուժը
հիմնականում կենտրոնացրել էր V դարի հայ մատենագրության, հատկապես
աստվածաբանական-փիլիսոփայական մտքի կարևորագույն հուշարձանների
թարգմանության վրա: Ք. Տեր-Դավթյանի հետ նա բնագրից ռուսերեն թարգմանեց Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմությունը» (Երևան, 2004 թ.), ապա
«Սուրբ Գրիգորի Վարդապետությունը»՝ աշխարհաբար (Երևան, 2007 թ.),
Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» հռչակավոր երկը՝ ռուսերեն (Երևան, 2008
թ.), Գրիգոր Լուսավորչի «Հաճախապատում Ճառերը»՝ ռուսերեն (Երևան,
2011 թ.): Հարկ է հիշատակել նաև Հովհաննես Երզնկացու «Ի տաճկաց իմաստասիրաց գրոց քաղեալ բանք» և Սարգիս Բերիացու «Յաղագս աշխարհի և
այլ մասնավոր իրաց» աշխատությունների գիտական բնագրերի հրապարակումը (Երևան, 2009 թ. և 2011 թ.): Նշված բնագրերն ու թարգմանությունները, ինչպես նաև ներածական հոդվածներն ու ծանոթագրությունները մեծ
ներդրում են հայոց փիլիսոփայության պատմության ուսումնասիրության
փաստագրական հիմքի ստեղծման առումով:
Որպես գիտական գործունեության ինքնուրույն ուղղություն կարելի դիտել Ս. Արևշատյանի խմբագրական աշխատանքը: Նա որպես գիտական
խմբագիր է հանդես եկել հայոց փիլիսոփայության, իրավունքի, պատմության, բժշկագիտության և այլ ոլորտների հուշարձանների ռուսերեն թարգմանությունների. Հովհան Որոտնեցու «Վասն ստորոգութեանցն Արիստոտէլի», Վահրամ Րաբունու «Մեկնութիւն ստորոգութեանցն Արիստոտէլի»,
Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագիրք», Եղիշեի «Վասն Վարդանանց եւ
Հայոց պատերազմին» և այլն, ինչպես նաև հայագետների մի շարք մենագրական աշխատություններ:
Սեն Արևշատյանը լավագույնս ներկայացրել և տարածել է հայոց փիլիսոփայության և առհասարակ հայ մշակույթի նվաճումները ոչ միայն իր գիտական հետազոտությունների, այլև համամիութենական միջազգային բազմաթիվ գիտաժողովներում (Սիրիա, Լիբանան, Հորդանան, Լեհաստան, Ֆրանսիա
և այլն) ունեցած ելույթների ու զեկույցների շնորհիվ:
Ս. Արևշատյանի բազմակողմանի և բեղմնավոր գիտական գործունեության շնորհիվ հայոց փիլիսոփայության պատմությունը ամրապնդեց իր տեղը հայագիտության և հասարակական գիտությունների համակարգում, ավելին՝ ստացավ միջազգային ճանաչում: Նրա ավելի քան 170 գիտական աշխատությունները, այդ թվում՝ շուրջ 40 մենագրություններն ու գրքերը ոչ
միայն հայոց փիլիսոփայության պատմության, այլև արդի հայագիտության
հիմնարար և մնայուն արժեքներից են: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը,
անհրաժեշտություն է զգացվում ի մի բերել և ժամանակակից գիտության
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մեջ ընդգրկել մեր վաստակաշատ գիտնականների ստեղծած արժեքները՝
դրանք դարձնելով նաև գիտնականների նոր սերնդի սեփականությունը:
Ուստի, Մաշտոցի անվ. Մատենադարանը և ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտը վերջերս համատեղ ձեռնարկեցին Ս.
Արևշատյանի գիտական աշխատությունների վերահրատարակումը: 2016 թ.
լույս է տեսել նրա ծավալուն հիմնարար մենագրությունը՝ "Формирование
философской науки в Древней Армении (V–VI вв.)", իսկ 2018 թ.՝ "История.
Философия. Культура" ժողովածուն, որն ընդգրկում է չորս մենագրություն
և մի շարք հոդվածներ:
Մեծ հայագետը հեռացավ կյանքից որպես իսկական գիտնական, կարելի է
ասել, գրիչը ձեռքին՝ ավարտին հասցնելով իր վերջին աշխատությունը՝
տպագրության պատրաստելով հայ ունիթորների պարագլուխ Բարդուղիմեոս
Բոլոնիացուն նվիրված ուսումնասիրությունը, որտեղ զետեղված է նաև վերջինիս «Յաղագս հնգից ընդհանրից» գրվածքը:
КARLEN МIRUMYAN

S. S. AREVSHATIAN AS HISTORIAN AND METHODOLOGIST
OF ARMENIAN PHILOSOPHY
Кeywords:

S. S. Arevshatian, history of philosophy, methodology, conception,
spiritual culture, national culture, translated literature, natural science,
mathematics.

The article is dedicated to the main results of the several decades of fruitful
scholarly work of the eminent Armenologist Sen Arevshatian, his huge contribution to various fields of Armenian studies, and in particular, to establishing the history of Armenian philosophy as an independent discipline. He successfully combined history of philosophy, source study, textual criticism and translation (into
Russian and modern Armenian). Special attention is paid to assessing Arevshatian
as an expert in the methodology of Armenian thought and culture. Although he has
not dwelled at length on methodological issues, his monographic studies are based
on certain conception. Particularly in his monograph The Formation of Philosophical Science in Ancient Armenia (5-6th cc.) (Формирование философской науки в
Древней Армении [V–VI вв.]) he gives the main outlines of a new (non-official)
methodology which later served a basis for a new methodological conception
which we have used and approved in a series of articles and monographs.
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КАРЛЕН МИРУМЯН

С. С. АРЕВШАТЯН КАК ИСТОРИК И МЕТОДОЛОГ
АРМЯНСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Ключевые слова: С. С. Аревшатян, история философии, методология, концепция,
духовная культура, национальная культура, переводная литература, естествознание, математика.

В статье освещены основные результаты многолетней плодотворной научной деятельности выдающегося ученого-арменоведа акад. С. С. Аревшатяна, показан его огромный вклад в различные области арменистики, особенно
в дело утверждения истории армянской философии как самодостаточной научной дисциплины. Он блестяще сочетал в себе талант историка философии,
источниковеда, текстолога и переводчика (на русский и современный армянский). Особое внимание уделено оценке ученого как методолога национальной мысли и культуры. Хотя он специально не останавливался на разработке
методологических проблем, однако его монографические исследования опираются на определенную концепцию. В частности показано, что в монографии Формирование философской науки в Древней Армении (V–VI вв.) он фактически обрисовывает общие контуры новой (неофициальной) методологии,
которая впоследствии послужила основой для создания новой методологической концепции, выдвинутой и апробированной нами в ряде статей и монографий.
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ԱԲԷԼ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
Աստուածաբանութեան եւ փիլիսոփայութեան դոկտոր
Ֆրիբուրգի համալսարան

ՀԱՅ ԵՒ ՀՌՈՄԷԱԿԱՆ ԿԱԹՈԼԻԿ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ՎԵՐՋԻՆ ՓՈՐՁԸ ՓԼՈՐԵՆՏԻՈՅ ՄԷՋ ԵՒ
“Decretum pro Armenis” ԿԱՄ «ՀՐԱՀԱՆԳ ԱՌ ՀԱՅՍ» ԿՈՆԴԱԿԸ
Բանալի բառեր՝

Ֆիորենցիոյ միարարական ժողով, «Հրահանգ առ Հայս»,
կոնդակ, Հռոմէական Կաթոլիկ, Յոյն Ուղղափառ, Հայ Առա‐
քելական, պապ, կաթողիկոս, վարդապետ, Սիս, Կ. Պոլիս,
Կաֆա, Գենուա, Դոջ, հաւատք, եկեղեցաբանութիւն, աստուածաբանութիւն, ծէս, տոմարական հարցեր։

Առկայ զեկուցումի հետազօտութեան առարկան Փլորենտիոյ միութեան
ժողովը (1431–1449) եւ անոր գումարման առթիւ հրապարակուած “Decretum
pro Armenis”1 կամ «Հրահանգ առ Հայս» խորագիրը կրող յայտնի փաստաթուղթն է։
Հայոց մէջ այս նիւթին շուրջ պատրաստուած կարեւոր ուսումնասիրութիւնները ընդհանրապէս ներկայացուած են «Փլորենտիոյ Ժողովը եւ Հայ
Եկեղեցին» խորագրով։ Այստեղ հարկ կը սեպեմ նշել անոնցմէ կարեւորագոյններէն պարզապէս քանի մը հատը.
 Միքայէլ վրդ. Չամչեան, Պատմութիւն Հայոց, Գ, Յաղագս Ժողովոյն
Փլորենտիոյ, տպ. Յովհաննու Փիացեանց, Վենետիկ, 1786, էջ 473–483։
 Աղեքսանդր վրդ. Պալճեան, Պատմութիւն Կաթողիկէ Վարդապետութեան
Ի Հայս Եւ Միութիւն Նոցա Ընդ Հռոմէական Եկեղեցւոյ Ի Փլորենտեան
Սիւնհոդոսի, Վիեննա Մխիթարեան տպ., Վիէննա, 1878, էջ 80–151։
 Գրիգորիս վրդ. Գալէմքերեան, Կ. Պոլսոյ Պէյօղլու Հայոց Գերեզմանատունը Եւ Կաթողիկէ Հայերու Տապանագիրներ, Հանդէս Ամսօրեայ, ԻԵ. Տարի,
թիւ 6, 7, 8, Վիեննա Մխիթարեան տպ., Վիեննա, 1911, էջ 456–469։
 Մաղաքիա արք. Օրմանեան, Ազգապատում, Փլորենտիոյ Ժողովը, Բ,
հրտ. Վ. եւ Հ. Տէր-Ներսէսեան, Կ. Պոլիս, 1914, էջ 2073–2087։
 Հ. Սահակ Կոգեան, Հայոց Եկեղեցին, Փլորենտիոյ Ժողովը 1439 թ., հայ
կաթողիկէ տպ., Պէյրութ, 1961, էջ 484–488։
Անդրադառնալով հայերէնի Ֆ եւ Փ տառերու տառադարձութեան հետեւանքով կիրարկուող Փլորենտիա քաղաքի անունին, որ իտալերէնի մէջ
1

“Decretum originale unionis Armenorum cum sancta Romana ecclesia promulgatum in sacro universali concilio florentino xxii Novembris 1439. Deo laus. Deo gratias”. Բնագիրը կը գտնուի՝
Biblioteca Medicea Laurenziana, Cassetta Cesarini, no. 12, տե՛ս հետեւեալ կայքէջը՝
https://www.bmlonline.it/en/ (21.09.2019)։
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Firenze կը կոչուի, պիտի նախընտրէի առկայ ելոյթիս առթիւ օգտագործել
նոյն արեւմտահայերէնի որդեգրած նաեւ Ֆիորենցա գրելաձեւը, մեր պատմութեան համար կարեւոր նկատուող Իտալիոյ այդ քաղաքի անուան հաղորդելու համար ժամանակակից հնչեղութիւն մը։
Ֆիորենցիոյ ժողովը կը հանդիսանայ Հռոմէական Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ տիեզերական 21 ժողովներու շարքին մէջ 17-րդը, որու ընթացքին վերջին անգամ փորձ կատարուած է վերամիաւորել Արեւմուտքի եւ Արեւելքի Եկեղեցիները։ Սոյնը առանձնապէս կը հետաքրքրէ մեզ այն իմաստով, որ “Decretum
pro Armenis” «հրահանգ»-ը Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ տիեզերական ժողովներու
կոնդակներու ժողովածուին՝ “Conciliorum Oecumenicorum Decreta”2-ին մէջ
ընդգրկուած վաւերական այն եզակի փաստաթուղթն է, որու հիմքին վրայ,–
ըստ Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ մեկնաբանութեան,– 22 Նոյեմբեր 1439 թուականին
իրականացած է վերջինիս եւ Հայ Եկեղեցւոյ միջեւ միութիւնը։
Եթէ Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ պատմագիտութիւնը կ’ընդունի, որ նոյն ժողովի
ընթացքին Հռոմէական եւ Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցիներու միջեւ իրականացած միութիւնը հուսկ անհետեւանք մնացած է գլխաւորաբար Կ. Պոլսոյ 1453
թուականի անկումին պատճառով3, ապա հայերու պարագային նման հիմնաւորում կամ փաստ մը գոյութիւն չունի: Բացի Կ. Պոլսոյ ողբերգական անկումէն, յոյն ուղղափառներ պաշտօնապէս նաեւ հերքած4 են իրականացած միութիւնը, որուն մասին պիտի ակնարկուի աւելի ուշ։
2
3

4

Denzinger, Heinrich, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et
morum, hrsg. v. Peter Hünermann, 44. Auflage, Herder Verlag, Freiburg, Basel, Wein, 2014, 421-428.
Helmrath, Johannes, “Die Zeit der grossen Konzilien (1409-1449)”, in: Ökumenische Kirchengeschichte, Bd. 2: Vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit, Hrsg. v. Thomas Kaufmann und
Raymund Kottje, wbg Academic, 2008, 158; Beck, Hans-Georg, “Die Byzantinische Kirche: Das
Zeitalter des Palamismus”, in: Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. III/2, Die Mittelalterliche
Kirche, hrsg. v. Hubert Jedin, Herder Verlag, Freiburg, Basel Wien, 1973, 589-600; Gill, Joseph,
“Unionskonzil Ferrara-Florenz-Rom”, in: Lexikon für Theologie und Kirche (LThK), 4, hrsg. von
Josef Höfer und Karl Rahner, Herder Verlag, Freiburg, 1986, 176; Hertling, Ludwig, Geschichte
der Katholischen Kirche, Morus Verlag, Berlin, 1949, 246-247. Այս մասին տե՛ս նաեւ հետեւեալ
կայքէջերը՝ https://de.wikipedia.org/wiki/Konzil_von_Ferrara/Florenz;
https://ostkirchen.info/florenz-hochrangiges-expertengespraech-ueber-das-unionskonzil-von-143839/; https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/791132/Konzil_von_Florenz#Literatur;
https://www.vaticarsten.de/theologie/dogmatik/filioque_florenz_ha_v1.pdf (21.09.2019)։
Müller, Heribert, Die kirchliche Kirise des Spätmittelalters: Schisma, Konziliarismus und
Konzilien, Oldenburg Verlag, München, 2012, 48-49; Charwath, Philipp, Kirchengeschichte –
Ein Lesebuch, Verlagsgruppe Holtzbrinck epubli GmbH, Berlin 2011, 565; Auf Gottes Geheiss
sollen wir einander Briefe schreiben, Altrusische Epistolographie, Übersetzungen, Kommentare
und eine einführende Studie von Dietrich Freydank, Gottfried Sturm, Jutta Harney, Sabine Fall
und Dieter Fall, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1999, 176; Stanchyshyn, Mykhailo, „Das Kyjiver Christentum“ auf der Suche nach der Einheit, Communio-Ekklesiologie im Kontext der Ökumene in der Ukraine, Geschichte, Dialog, Problemfelder und Perspektiven, Inaugural-Dissertation
zur Erlangung des Grades eines Doktors der Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät
der Ludwig-Maximilians-Universität München, München, 2007, 30-32, սոյնը տե՛ս https://dnb.info/99574033X/34 (21.09.2019)։
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Անդրադառնալով հայոց՝ եկեղեցւոյ պատմութիւնը արձանագրած չէ նման
ժողով մը, ուր պաշտօնապէս մերժուած ըլլար “Decretum pro Armenis” կոնդակի հիմքով Հայ եւ Կաթոլիկ Եկեղեցիներու միջեւ իրականացած միութեան
համաձայնութիւնը։ Հետեւաբար, որքան ալ միութիւնը գործնական գետնի
վրայ ապարդիւն5 մնացած է, միեւնոյնն է, ան Հռոմի կողմէ, գոնէ ըստ օրէնքի (de iure), կ’ընկալուի իբրեւ եկեղեցաբանական-կանոնական իմաստով կայացած իրողութիւն մը6։
Հարցին, թէ ինչքանո՞վ այս մօտեցումը կը համապատասխանէ Հայ Եկեղեցիին հետ առնչուող պարագաներուն, պատմական իրադարձութիւններուն,
դէմքերուն եւ դէպքերուն, առկայ զեկուցումը կը միտի լուսաբանել զանոնք,
անշուշտ հիմնուելով նաեւ հայոց եկեղեցական աւանդութեան եւ նուիրապետական ընկալումներուն վրայ։
Զեկուցումը մասնաւորաբար կ’անդրադառնայ Փլորենտիոյ ժողովի զարգացման պատմական պարագաներուն, “Decretum pro Armenis” միութեան
փաստաթուղթի գրութեան աղբիւրներուն, աստուածաբանական եւ եկեղեցագիտական հէնքին, անոր հեղինակին եւ առաջադրած հիմնահարցերուն։
Ֆիորենցիոյ Միարարական Ժողովի
Յառաջացման Պատճառները
Ֆիորենցիոյ ժողովը արդիւնքն էր արեւմտեան կամ պապական այն հերձուածին, որ յառաջացած էր Հռոմէական Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մէջ 1378–1417
թուականներուն7։ Սոյնը առիթ տուած էր շարք մը ժողովներու, որոնք կը միտէին եկեղեցիէն ներս վերստեղծել կարգն ու կանոնը, հաստատել օրինականութիւնը եւ Ս. Պետրոսի Աթոռին վրայ Հռոմի մէջ ամրագրել պապերու
առաքելական ուղիղ յաջորդականութեան վաւերականութիւնը8։
Ս. Պետրոսի Աթոռը Աւինիոնի աքսորավայրէն 17 Յունուար 1377-ին Հռոմ
տեղափոխելէ հազիւ տարի մը անց (26.03.1378), կը վախճանի Գրիգոր ԺԱ.
պապը։ Կարտինալներուն մէկ մասը կը հաւաքուի ընտրելու նոր պապ մը, որ

5

6

7

8

Միայն LThK կը նշէ, որ հայոց հետ Ֆիորենցիոյ մէջ իրականացած միութիւնը տեւած է մինչեւ Թուրքերու կողմէ Ղրիմի (Կաֆա) առումը 1475 թուականին։ Հմմտ. LThK, նոյն տեղը։
Denzinger, Enchiridion Symbolorum, 421-428; Helmrath, Johannes, “Die Zeit der grossen
Konzilien (1409-1449)”, 157.
Villiger, Johann Baptist, “Abendländisches Schisma”, in: LThK, 1, էջ 22; Fink, Karl August,
“Das grosse Schisma bis zum Konzil von Pisa”, in: Handbuch der Kirchengeschichte, էջ 491-508;
Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 237-240, Օրմանեան Մաղաքիա,
«Արեւմտեան հերձուածը», Ազգապատում, Բ, հրտ. Վ. եւ Հ. Տէր-Ներսէսեան, Կ. Պոլիս, 1914
էջ 2069-2070, https://de.wikipedia.org/wiki/Abendl%C3%A4ndisches_Schisma (21.09.2019)։
Նոյնը։
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կ’իրականանայ յանձին Ուրբանոս Զ.-ի9։ Սակայն ոչ շատ անց, 9 Օգոստոս
1378-ին, կարտինալներ կը հրապարակեն թուղթ մը, որմով անվաւեր կը
հռչակեն Ուրբանոս Զ.-ի ընտրութիւնը, փոխարէնը ընտրելով հակաթոռ պապ
մը՝ յանձին Կղեմէս Է.-ի10։ Պատմական այս չարաբաստիկ իրադարձութեամբ
է, որ սկիզբ կ’առնէ Հռոմէական Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մէջ յորջորջուող
արեւմտեան հերձուածը, որ կը տեւէ ամբող 39 տարի։ Այս ընթացքին, Կղեմէս Է. կը հաստատուի Աւինիոն, ուրկէ կը ծաւալէ իր քահանայապետական
առաքելութիւնը։ Թէ ընտրուած պապերէն ո՞ր մէկն է Ս. Պետրոսի Աթոռին
վրայ վաւերականը՝ Ուրբանոս Զ., թէ Կղեմէս Է., այդ ժամանակուայ կաթողիկէներուն մէջ կը տիրէ կատարեալ անորոշութիւն մը11։
Հռոմի մէջ Ուրբանոս Զ.-ի կը յաջորդէ Բոնիֆասիոս Թ. (1389–1404), ապա՝
Ինովկենտիոս Է. (1404–1406), եւ աւելի ուշ՝ Գրիգոր ԺԲ. (1406–1415)։ Իսկ
Աւինիոնի մէջ Կղեմէս Է.-ի կը յաջորդէ Բենետիքտոս ԺԳ.12 (1394–1423)։
Փիզայի Ժողովը (1409 թ.)
Այս միջոցին, բոլոր կողմերէն, բայց մասնաւորաբար Փարիզի համալսարանէն13, ծրագրեր կը մշակուին՝ բարձելու համար Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մէջ
տիրող անբաղձալի կացութիւնը։ Հակաթոռ զոյգ պապերու կարտինալներու
ժողովները միասնաբար կը համաձայնին հրաւիրել նոր համաժողով մը՝ նպատակ հետապնդելով մնայուն լուծում գտնել անախորժ կացութեան։ Դժբախ-
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Schwaiger, Georg, “Urban VI”, LThK, 10, էջ 546; Hertling, Ludwig, Geschichte der
Katholischen Kirche, էջ 238-239; Fink, Karl August, “Das grosse Schisma bis zum Konzil von
Pisa”, in: Handbuch der Kirchengeschichte, էջ 492-496; https://de.wikipedia.org/wiki/Urban_VI.;
https://de.wikipedia.org/wiki/Abendl%C3%A4ndisches_Schisma#Pontifikat_Urbans_VI.
(21.09.2019)։
Տ Schwaiger, Georg, “Clemens VII”, LThK, 2, էջ 1225-1226; Fink, Karl August, “Das grosse
Schisma bis zum Konzil von Pisa”, in: Handbuch der Kirchengeschichte, էջ 496; Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 239;
https://de.wikipedia.org/wiki/Clemens_VII._(Gegenpapst);
https://de.wikipedia.org/wiki/Abendl%C3%A4ndisches_Schisma#Pontifikat_Urbans_VI.
(21.09.2019)։
Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 239.
Տե՛ս անդ, 240-241: Հմմտ. Օրմանեան Մաղաքիա, «Քահանայապետք յԱւինիոն/ Քահանայապետք ի Հռոմ եւ յԱւինիոն», Ազգապատում, Գ, տպ. Սրբոց Յակոբեանց, Երուսաղէմ,
1927, էջ ՃՁԳ-ՃՁԴ;
https://de.wikipedia.org/wiki/Abendl%C3%A4ndisches_Schisma#Pontifikat_Urbans_VI.
(21.09.2019)։
Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 241.
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տաբար, 1409-ին Փիզայի14 մէջ գումարուած ժողովին արդիւնքը առաւել եւս
կը սրէ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մէջ տիրող կացութիւնը, քանի որ սոյնը գահընկէց կը հռչակէ Աւինիոնի եւ Հռոմի մէջ աթոռակալող օրուան զոյգ պապերը
եւ անոնց տեղ կ’ընտրէ նոր մը՝ յանձին Միլանոյի արքեպիսկոպոս Աղեքսանդր Ե.-ի15 (1340-1410)։ Այսպիսով, արդէն առկայ պապերուն թիւը կ’աւելնայ երրորդով մը՝ յառաջացնելով կատարեալ խառնաշփոթ մը, եւ հիմա ոչ

ոք գիտէ, թէ երեքին մէջ Ս. Պետրոսի Առաքելական Աթոռին վրայ ո՞ր
մէկն է վաւերականը16։
Կոնստանցիոյ ժողովը (1414 թ.)
Աղեքսանդր Ե.-ի կը յաջորդէ Յովհաննէս ԻԳ., որ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ
խառնաշփոթ վիճակը կարգաւորելու եւ իր պապական իշխանութիւնը ամրագրելու նպատակով՝ Զուիցերիոյ Կոնստանցիա քաղաքին մէջ 1414 թուականին կը հրաւիրէ նոր ժողով մը17։ Սկիզբը ան կը կարծէր, թէ ծիրանաւորներուն մեծամասնութիւնը կողմնակից է իրեն։ Բայց երբ Կոնստանցիա կը ժամանէ, յուսախաբուելով կ’անդրադառնայ, որ ժողովին ելքը ամենեւին նպաստաւոր չէ իրեն։ Ուստի կ’որոշէ փախուստի դիմելով՝ զայն վաւերականութենէ
զրկել18։ Այս պատճառով Կոնստանցիոյ ժողովական հայրերը «Haec Sancta»19
կոնդակով կ’որդեգրեն նոր բանաձեւ մը, որ իսկութեան մէջ յարիր չէր Կաթո14
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Fink, Karl August, “Das Konzil von Pisa 1409”, in: Handbuch der Kirchengeschichte, էջ 508514; Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 241; Vincke, Johannes, “Synoden”, LThK, 8, էջ 520-521; https://de.wikipedia.org/wiki/Konzil_von_Pisa (21.09.2019)։
Աղեքսանդր Ե. ընտրութենէ տարի մը ետք կը վախճանի եւ տեղը կ’ընտրուի ուրիշ հակաթոռ մը յանձին Յովհաննէս XXIII.-ի (1370-1415)։ Տե՛ս Helmrath, Johannes, “Die Zeit der
grossen Konzilien (1409-1449)”, էջ 137-138; Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen
Kirche, էջ 241; Schwaiger, Georg, LThK, 5, էջ 995;
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_XXIII._(Gegenpapst) (21.09.2019).
Օրմանեան Մաղաքիա, «Արեւմտեան հերձուածը», Ազգապատում, էջ 2069։
Տե'ս, նոյնը, Helmrath, Johannes, “Die Zeit der grossen Konzilien (1409-1449)”, էջ 143-149;
Fink, Karl August, Das Konzil von Konstanz. Martin V., in: Handbuch der Kirchengeschichte, էջ
545-571; Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 241-243; Fink, Karl August, Konzil, LThK, 6, էջ 501-503; https://de.wikipedia.org/wiki/Konzil_von_Konstanz
(21.09.2019)։
Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 242.
Այս մասին տե՛ս Provvidente, Sebastián, The meaning of the Haec Sancta: between theology,
canon law and history The lesson of the judicial practices:
https://web.archive.org/web/20110524083501/http://blogit.helsinki.fi/reuna/ThemeaningofHaecSa
nta.pdf; նաեւ` https://de.wikipedia.org/wiki/Haec_sancta (21.09.2019); Schneider, Hans, Der
Konziliarismus als Problem der neuen katholischen Theologie: Die Geschichte der Auslegung der
Konstanzer Dekrete von Febronius bis zur Gegenwart, Walter de Gruyter, Berlin, 1976, 1-27;
Bäumer, Remigius, “Konstanzer Dekrete”, LThK, 6, էջ 503-504; Helmrath, Johannes, “Die Zeit
der grossen Konzilien (1409-1449)”, էջ 145.
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ղիկէ Եկեղեցւոյ աստուածաբանական հայեցակէտերուն, ինչպէս նաեւ բոլորովին չէր կրնար համապատասխանել անոր եկեղեցական իրաւունքի դրոյթներուն20, այսինքն՝ որ ժողովը պապի հեղինակութենէն աւելի՛ գերադաս է, եւ
թէ անոր վաւերականութիւնը կախում չունի պապէն, ուստի չի կրնար անկէ
լուծուիլ21։ Այս կէտը, որուն քիչ ետք նորէն պիտի անդրադառնանք եւ որ
պիտի կրկնուի նաեւ Պազելի ժողովական հայրերուն կողմէ, կը հանդիսանայ
շատ կարեւոր պարագայ մը՝ հասկնալու համար այն հիմնական տարբերութիւնը, որ գոյութիւն ունի Հռոմէական Կաթոլիկ եւ Հայ Եկեղեցիներու եկեղեցաբանական-վարդապետական եւ իրաւական սկզբունքներուն միջեւ։ Ահաւասիկ այս այն հիմնահարցն է, որուն դերակատարութիւնը որոշիչ դեր պիտի
ունենայ նիւթին հետ առնչուող մեր յետագայ եզրակացութեան մէջ։
Յովհաննէս ԻԳ. փախուստի ճանապարհին կը ձերբակալուի եւ ձերբակալուելով՝ կ’աթոռազրկուի Կոնստանցիոյ մէջ22։ Մինչ այդ, Գրիգոր ԺԲ., որ
Հռոմ կը գտնուէր, Կոնստանցիոյ ժողովական հայրերուն կ’առաջարկէ յօժարակամ հրաժարիլ պապական Աթոռէն, պայմանաւ որ ժողովը,– առնուազն
արտաքին ձեւը պահպանելու համար,– հրաւիրուած ըլլայ իր կողմէ23։ Ժողովականները իսկոյն կը համաձայնին եւ գահընկէց կը հռչակեն Աւինիոնի մէջ
պաշտօնավարող Բենետիքտոս ԺԳ.-ը24։ Այսպիսով Կոնստանցիոյ ժողովական
հայրերուն կը ներկայանայ բարեբաստիկ առիթ մը՝ 1417 թուականին վերջ
տալու արեւմտեան հերձուածին եւ Ս. Պետրոսի Աթոռին վրայ Հռոմի առաքելական յաջորդականութենէն ընտրելու նոր պապ մը՝ յանձին Մարտինոս Ե.ի25 (1368-1431)։
Պազելի ժողովը (1431–1449 թ.)
Մարտինոս Ե. պապական իր առաքելութեան վերջին տարին, Զուիցերիոյ
Պազել քաղաքին մէջ 23 Յուլիս 1431 թուականին կը հրաւիրէ եկեղեցական
այլ ժողով մը, որ պիտի հետապնդէր բարեկարգչական նպատակներ եւ միաժամանակ պիտի ունենար պապերու գործունէութիւնը վերահսկելու պարտականութիւն, ինչպէս այս մասին որոշած էր Կոնստանցիոյ ժողովը26։ Արդարեւ,
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Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, 242։
Օրմանեան Մաղաքիա, «Արեւմտեան հերձուածը», էջ 2070, Helmrath, Johannes, "Die Zeit
der grossen Konzilien (1409-1449)", էջ 145; Bäumer, Remigius, „Konstanzer Dekrete“, LThK, 6,
էջ 503-504։
Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 242։
Նոյնը։
Նոյնը։
Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 243;
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_V. (21.09.2019)։
Կոնստանցիոյ ժողովը սոյն որոշումը ընդունած էր իր 39-րդ նիստին մէջ, եւ առ այս հրապարակած էր «Frequens» անունով կոնդակ մը 9 Հոկտեմբեր 1417 թուականին։

63

Կոնստանցիոյ մէջ հարկ կը նկատուէր նուազագոյնը հինգ կամ առաւելագոյնը տասը տարին անգամ մը հրաւիրել ժողով մը՝ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մէջ
համապատասխան պարտականութիւններ իրականացնելու համար27։
Պապական Աթոռին վրայ Մարտինոս Ե.-ի յաջորդող Եւգենիոս Դ.-ի (13831447) քահանայապետական առաքելութեան սկիզբը կ’ուրուագծուի անբարենպաստ կանխանշաններով։ 14 Օգոստոս 1431-ին, Պոհեմիայի Թաուս կամ Դոմաժլիցէ քաղաքին մօտ խաչակրաց բանակը հուսականներէ կը կրէ ծանր
պարտութիւն28 մը։ Ասկէ բացի, Եւգենիոս Դ., գժտուելով իր նախորդի պատկառազդու ընտանիքին՝ Գոլոննաներուն հետ, կ’ընդունի աղիտալի որոշում
մը, եւ 18 Դեկտեմբեր 1431-ին, «Quoiniam alto» կոնդակով կը լուծէ իր նախորդին՝ Մարտինոս Ե.-ի Պազելի մէջ հրաւիրած եկեղեցական ժողովը ու զայն
կը տեղափոխէ Բոլոնիա29։
Սոյնը Պազելի ժողովական հայրերուն առիթ կու տայ անգամ մը եւս ամրագրելու Կոնստանցիոյ մէջ առնուած որոշումը, թէ ժողովը պապի հեղինակութենէն աւելի՛ գերադաս է, եւ թէ անոր վաւերականութիւնը բոլորովին կախում չունի պապէն, ուստի չի կրնար անկէ լուծուիլ30։ Այսպիսով պապը,– որ
յաւելեալ քաղաքական տագնապի մըն ալ մատնուած էր,– ստիպուած կ’ըլլայ, 15 Դեկտեմբեր 1433-ին, «Dudum sacrum» կոնդակով յետս կոչել ժողովը
արձակելու վերաբերեալ իր հրահանգը՝ վերստին ընդունելով անոր վաւերականութիւնը31։ Միեւնոյնն է, սակայն, սոյնը չի հանգուցալուծեր Պազելի ժողովականներուն եւ պապին միջեւ առկայ հակամարտութիւնը, այլ եկեղեցւոյ
գերագոյն հեղինակութեան հարցին շուրջ առաւել եւս կը սրէ կողմերուն անտեղիտալի դիրքորոշումը32։
Այդ ժամանակամիջոցին է, որ Միլանոյի դուքսը Եւգենիոս Դ.-ի դէմ կը
ստեղծէ յեղափոխութիւն մը, որուն պատճառաւ պապը ստիպուած կ’ըլլայ Տիբեր գետին վրայ մակոյկով մը դիմելու փախուստի։ Ամբոխը զինք նոյնիսկ կը
հետապնդէ քարարձակումներով, մինչեւ ան Ֆիորենցիա կը հասնի ու կ’ապաստանի տեղւոյն դոմինիկեան կրօնաւորներուն քով33։
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Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 244-245; Helmrath, Johannes, “Die
Zeit der grossen Konzilien (1409-1449)”, էջ 145.
Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 245;
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Doma%C5%BElice;
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Taus; https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1247545
(21.09.2019)։
Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, 245; Fink, Karl August, “Eugen IV.
Konzil von Basel – Ferrara – Florenz”, in: Handbuch der Kirchengeschichte, էջ 574-575,
Օրմանեան Մաղաքիա, Բասիլիոյ ժողովը, էջ 2071:
Հմմտ. յղում 18, 19 եւ 20; Fink, Karl August, “Eugen IV. Konzil von Basel – Ferrara – Florenz”,
in: Handbuch der Kirchengeschichte, էջ 574-576։
Նոյնը, Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 245, https://hls-dhsdss.ch/de/articles/012613/2004-06-25/; https://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_IV. (21.09.2019)։
Helmrath, Johannes, Die Zeit der grossen Konzilien (1409-1449), էջ 155։
Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 245։
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Պապին քաղաքական հեղինակութիւնը ամբողջապէս զգետնուած կը թուէր, երբ անակնկալ առիթ մը՝ կարծէք երկինքէն ինկած նուէր մը կը հրամցուի իրեն։ Բիւզանդիոյ կայսրը՝ Յովհաննէս Ը. Պալէոլոգ, պատգամաւորներու
միջոցաւ պապին, ինչպէս նաեւ պաշտօնապէս Բազիլիոյ ժողովական հայրերուն կը դիմէ՝ վերսկսելու համար 1274 թուականի Հռոմէական Կաթոլիկ եւ
Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցիներու միջեւ անհետեւանք մնացած Լիոնի միարարական ժողովի բանակցութիւնները։ Կայսրը, բնականաբար, լրջօրէն մտահոգ
էր՝ գտնուելով օսմանցի թուրքերու կողմէ սպառնացող ստոյգ վտանգին դէմ
յանդիման։ Հետեւաբար, պապին ազդու միջնորդութեամբ ապահովել կարենալու համար Արեւմուտքի ռազմական օժանդակութիւնը, կը փութար իրականացնել յոյներու եւ արեւմտեան կաթողիկեներու միջեւ եկեղեցական-դաւանաբանական միութիւն մը։ Միւս կողմէ, Եւգենիոս Դ. գիտցաւ օգտագործել լաւագոյն առիթը՝ այդ բանակցութիւններուն ընդմէջէն Պազելի ժողովականներուն հանդէպ հակակշռել կարենալու համար իր հեղինակութիւնը34։
Սկզբնական շրջանին կայսրը կ’առաջարկէր, որ միարարական ժողովը
գումարուի Կ. Պոլսոյ մէջ, եւ պապն ալ համաձայն էր սոյն առաջարկին հետ։
Սակայն Պազելի ժողովականները ընդդիմանալով կը պնդէին, որ ժողովը կայանայ նոյնինքն Պազելի մէջ, ուր հաւաքուած են իրենք, կամ ան տեղի ունենայ Աւինիոնի, այլապէս՝ Սաւոյիանի մէջ, ժողովը հեռու պահել կարենալու
համար պապի անմիջական ազդեցութենէն։ Մինչդեռ պապը այս անգամ, Պազելի ժողովականներուն հակառակ, Բոլոնիան իբրեւ ժողովատեղի կ’առաջարկէր, երբ կայսրը ծովեզերեայ Անկոնա (Ancona) քաղաքը կը նախընտրէր, հաւանաբար մեկնելով նաւագնացութեան գործնական պայմաններէ35։ Կայսեր
կողմէ միարարական ժողովի դիմումը, որ 1433-ին կատարուած էր, կը յետաձգուի մինչեւ 1436 թուականը, երբ վերջապէս Պազելի ժողովականներէն բաժնուելով՝ ան կ’ընդունի Եւգենիոս Դ.-ի նոր առաջարկը՝ Հռոմէական Կաթոլիկ
եւ Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցիներու միութեան վերաբերեալ բանակցութիւնները սկսելու Ֆերրարայի մէջ։ Այսպէս, ի վերջոյ, պապը յաղթանակած էր եւ
ժողովը 18 Սեպտեմբեր 1437 թուականին «Doctoris gentium» կոնդակով Պազելէն տեղափոխած Ֆերրարա36։ Թէպէտ ոչ բոլոր ժողովական հայրերը, սակայն անոնց որոշակի մէկ հատուածը ենթարկուելով պապի հրահանգին՝ կը
34

35

36

Օրմանեան Մաղաքիա, «Բասիլիոյ ժողովը», Ազգապատում, էջ 2071-2073, Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 245, Օրմանեան Մաղաքիա, «Տ. Կոստանդին Զ.
Վահկացի», Լումայ, ԺԵ. տարի, թիւ 5-6, Տիփղիս, 1910, էջ 63։
Օրմանեան Մաղաքիա, Բասիլիոյ ժողովը, էջ 2072։ Բնականաբար, ժողովի վայրը որոշելը ոչ
միայն գործնական պայմաններ կը նախադրէր, այլ միաժամանակ պապին եւ Պազէլի
ժողովական հայրերուն միջեւ իրար վրայ հեղինակութիւն պարտադրելու հարց մըն էր։ Այս
մասին՝ Helmrath, Johannes, "Die Zeit der grossen Konzilien (1409-1449)", էջ 156։
Նոյնը; Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 245; Helmrath, Johannes,
Die Zeit der grossen Konzilien (1409-1449), էջ 156-157; Fink, Karl August, “Eugen IV. Konzil
von Basel – Ferrara – Florenz”, in: Handbuch der Kirchengeschichte, էջ 576։
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տեղափոխուի Ֆերրարա։ Իսկ այն հատուածը, որ կը պնդէ մնալ Պազելի մէջ,
իրերայաջորդ բախումներու պատճառով 24 Յունիս 1439-ին պապը գահընկէց
կը հռչակէ եւ փոխարէնը կ’ընտրէ Ֆելիքս Ե.-ը՝ իբրեւ հակաթոռ37։
Սակայն, միեւնոյնն է, Եւգենիոս Դ.-ի հեղինակութիւնը հետզհետէ աւելի
կը բարձրանայ եւ, արդարեւ, 8 Յունուար 1438 թուականին Ֆերրարայի ժողովը կը սկսի գումարել իր նիստերը։ Բիւզանդացիներու շուրջ 800 հոգիէ
բաղկացած պատգամաւորութիւնը, գլխաւորութեամբ Յովհաննէս Ը. Պալէոլոգ կայսեր եւ Յովսէփ Բ. Կ. Պոլսոյ պատրիարքի, կը ժամանէ Ֆերրարա ու կը
մասնակցի բանակցութիւններուն38։
Բանակցութիւնները, սկզբնական շրջանին, կ’ընթանան խիստ լարուած եւ
նոյնիսկ բազմիցս կ’ենթարկուին ընդհատուելու վտանգին39։ Մէկ կողմէ համաժողովը ֆինանսաւորելու դժուարութիւննրը, առաւել եւս Ֆերրարայի մէջ
ժանտախտի համաճարակը պատճառ կը դառնան, որ Եւգենիոս Դ. ժողովը
ճիշդ տարի մը ետք Ֆիորենցիա փոխադրէ, քանի որ տեղւոյն ազդեցիկ Մետիչի տոհմին ենթակայ իշխանութիւնները կը ստանձնեն հոգալու յատկապէս
յոյն պատգամաւորութեան հսկայական ծախսերը40։ Բայց եւ այնպէս կայսրը՝
օսմանցի թուրքերու գրոհի վախէն, իսկ պապը՝ իր ախոյեաններուն դէմ հեղինակութիւն պարտադրելու պահանջքէն, ստիպուած կ’ըլլան որոշակի կամեցողութիւն ցուցաբերելու աստուածաբանական փոխադարձ զիջումներու համար։
Յատկապէս Ս. Հոգւոյ «եւ յՈրդւոյ» բխման բանաձեւին, Ս. Պատարագի բաղարջ թէ խմորուն հացի, քաւարանի եւ պապական Աթոռի գերագահութեան
շուրջ ընդհուպ մինչեւ իսկ համարձակ ընդառաջումներու, դիւրաթեք բանաձեւերու դիմելով, 16 Յուլիս 1439-ին, Ֆիորենցիայի մայր տաճարին մէջ պաշտօնապէս կը հաստատեն Հռոմէական Կաթոլիկ եւ Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցիներու միջեւ եկեղեցաբանական եւ դաւանաբանական միութիւնը՝ զայն ամրագրելով այսպէս յորջորջուած «Laetentur caeli»41 պապական կոնդակին մէջ։
Իրականութեան մէջ, այս աղմկայարոյց միութիւնը իր բուն նպատակին
բոլորովին չի ծառայեր, որովհետեւ արդէն Ֆիորենցիոյ մէջ հեղինակաւոր ժո-

37

38

39

40
41

Օրմանեան Մաղաքիա, Բասիլիոյ ժողովը, էջ 2072-2073; Grisar, Joseph, „Amadeus VIII“, in:
LThK, 1, էջ 413; Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 247։
Helmrath, Johannes, “Die Zeit der grossen Konzilien (1409-1449)”, in: Ökumenische Kirchengeschichte, էջ 156։
Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen Kirche, էջ 246; Helmrath, Johannes, “Die Zeit
der grossen Konzilien (1409-1449)”, in: Ökumenische Kirchengeschichte, էջ 157։
Նոյնը։
Տե՛ս կոնդակը՝ Denzinger, Heinrich, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de
rebus fidei et morum, 418-420; Helmrath, Johannes, “Die Zeit der grossen Konzilien (14091449)”, in: Ökumenische Kirchengeschichte, էջ 157; Fink, Karl August, Ferrara - Florenz, in:
Handbuch der Kirchengeschichte, էջ 580-588; Hertling, Ludwig, Geschichte der Katholischen
Kirche, էջ 246-247, Օրմանեան Մաղաքիա, Բասիլիոյ ժողովը, էջ 2073-2075։
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ղովականներէն ոմանք, մասնաւորաբար Մարկոս Եփեսացի42 եպիսկոպոսը կը
մերժէ ստորագրել միութենական փոխադարձ համաձայնագիրը, եւ կայսերական պատուիրակութենէն առաջ վերադառնալով Կ. Պոլիս՝ կը կազմակերպէ
հզօր ընդդիմութիւն մը։
Յովսէփ Բ. Կ. Պոլսոյ պատրիարքը վախճանած էր արդէն Ֆիորենցիայի ժողովի աւարտէն քիչ առաջ՝ 25 Յունիս 1439-ին, իսկ Յովհաննէս Ը. Պալէոլոգ,
երկար կը տատամսի Կ. Պոլսոյ մէջ պաշտօնապէս յայտարարելու եւ իրական
գործընթացի մը մէջ դնելու կայացած միութիւնը։ Կայսրը ի զուր կը սպասէ
Արեւմուտքի ռազմական օժանդակութեան, իսկ պապը ապարդիւն կը պահանջէ Ֆիորենցիայի մէջ իրականացած միութեան շուտափոյթ իրագործումը։
Մինչ այսպէս կը յապաղի փոխադարձ ակնկալիքներու իրականացումը,
1443-ին Երուսաղէմի մէջ կը գումարուի ուղղափառ պատրիարքներէ կազմուած ժողով մը, ուր բանադրանքի կ’ենթարկուին բոլոր այն պատգամաւորները, որոնք կայսեր հետ ստորագրած էին Ֆիորենցիայի միութեան համաձայնագիրը43։ Սոյն փաստաթուղթը ստորագրող 21 եպիսկոպոսները մին միւսին
ետեւէն կը հրաժարին նախապէս տուած իրենց միութեան համաձայնութենէն,
բացի Նիկիոյ Բեսարիոն եւ Կիեւի Իսիտոր եպիսկոպոսները, որոնք միութեան
42

43

«Իսկ Մարկոս Եփեսացի` այն է յոյն եպիսկոպոսն Եփեսոսի, ամօթապարտեալ յայս ժողով ի
բացայայտ վկայութեանց սրբոց հարց վասն բղխման Հոգւոյն Սրբոյ ի Հօրէ եւ յՈրդւոյ՝ կանխագոյն խոյս ետ ի ժողովոյն նախ քան զհաստատիլ սահմանադրութեանն. եւ դարձ արարեալ յարեւելս` պղտորեաց զմիտս բազմաց. մինչեւ ընդ ասելոյ ոմանց` քանի մի եպիսկոպոսունք Յունաց ստամբակեալ ընդդէմ այսմ մեծի սուրբ ժողովոյ` արարին զկնի սակաւ ժամանակի ժողովակ ինչ ի Սուրբն Սոփիա, եւ մերժեցին զժողովն Փլորենտիոյ. եւ այսպէս վերստին մուծաւ տարաձայնութիւն ի մէջ Յունաց եւ լատինացւոց. մանաւանդ զի յետ չորեքտասան ամաց բարձաւ կայսերութիւն Յունաց ի Կոստանդինուպօլսոյ. եւ մնացին յոյնք ընդ
առաջին կարգի իւրեանց»: Հմմտ. Միքայէլ Չամչեանց, Պատմութիւն Հայոց ի սկզբանէ աշխարհի մինչեւ ցամ Տեառն 1784, Հ. Գ, Վենետիկ, 1786, էջ 478։ Մարկոս Եփեսացի Կ. Պոլսոյ
առումէն ընդամէնը երեք տարի ետք, 1456-ին կը սրբադասուի Գեննատիոս Բ. Տիեզերական
Պատրիարքին կողմէ գլխաւորաբար Ֆիորենցիոյ միութեան դէմ ցուցաբերած իր անզիջող
կեցուածքին համար։ Տե՛ս այս մասին հետեւեալ կայքէջերը՝
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienM/Markos_Eugenikos.html;
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienG/Gennadius_II.html;
https://www.heiligenlexikon.de/CatholicEncyclopedia/Gennadius_II.html (21.09.2019); նաեւ՝
Beck, Hans-Georg, “Die Byzantinische Kirche: Das Zeitalter des Palamismus”, in: Handbuch der
Kirchengeschichte, էջ 598-600; Beck, Hans-Georg, Kirche und theologische Literatur im
Byzantinischen Reich, C.H.Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1977, 317, 755-758.
Այս մասին տե՛ս յղում թիւ 3; «Զնոյն յողդողդ յեղամտութիւն ի գործ արկին եւ պատրիարգունք Աղեքսանդրիոյ, Անտիոքայ եւ Երուսաղեմի, որք ի ժողովն Փլորենտիոյ ընդ ձեռն գործակալաց իւրեանց ձեռն եդեալ էին սահմանադրութեան ժողովոյն, եւ ապա զղջացեալ ընդ
այն՝ յամի տեառն 1143 գումարեցին սիւնհոդոս յԵրուսաղէմ, յորում յետս կոչեալ զհաւանութիւն իւրեանց՝ զժողովն Փլորենռիոյ անուանեցին խորշելի ժողովակ, եւ համարձակեցան
սպառնալ կայսեր նզովս սաստիկս՝ եթէ հանապազորդեսցէ պաշտպան կալ սահմանաց
ժողովոյն Փլորենտիոյ»։ Հմմտ. Փափազեանց Իգնատիոս, Պատմութիւն եկեղեցական հաւաքեալ յարժանահաւատ մատենագրաց, տպ. սրբոյն Ղազարու, Վենետիկ, 1848, էջ 632։
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նկատմամբ իրենց ցուցաբերած հաւատարմութեան համար պապէն կը վարձատրուին կարտինալի կոչումով44։ Բիւզանդիոյ կայսերական գահուն Յովհաննէս Ը. Պալէոլոգին յաջորդած Կոնստանդիանոս ԺԱ. Պալէոլոգ, Կ. Պոլսոյ
առումէն ընդամէնը հինգ ամիս առաջ, 12 Դեկտեմբեր 1452 թուականին, Ս.
Սոֆիա տաճարին մէջ ճարահատ կը վաւերացնէ45 Ֆիորենցիոյ միութեան համաձայնագիրը, բայց արդէն ամէն ինչ ուշ էր։
Հռոմէական Կաթոլիկ եւ Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցիներու միջեւ կայացած
միութեան իրականացումէն ընդամէնը 14 տարի ետք, 29 Մայիս 1453-ին,
Սուլթան Մահմեդ Բ. Ֆաթիհ կը նուաճէ Կ. Պոլիսը։ Պոլսոյ անկումը եւ Բիւզանդական Կայսրութեան վախճանը ուղղափառ վանականութեան կողմէ դեռ
երկար կը մեկնաբանուի իբրեւ վերահաս պատիժ ուղղափառ հաւատքի մէջ
այն անհաւատարմութեան համար, զոր ցուցաբերած էին յոյները Ֆիորենցիոյ
մէջ՝ կաթողիկէներուն հետ իրականացնելով եկեղեցական-դաւանաբանական
միութիւնը46։ Ուստի, 1484 թուականին, Կ. Պոլսոյ մէջ գումարելով հակամիարարական մասնաւոր ժողով մը, անոնք պաշտօնապէս չեղեալ կը համարեն 16
Յուլիս 1439-ին Ֆիորենցիոյ մէջ ստորագրուած համաձայնագիրը47։
Հայոց Մասնակցութիւնը Ֆիորենցիայի
Միարարական Ժողովին (1439 թ.)
Ֆիորենցիայի միարարական ժողովին հայոց մասնակցութեան սկիզբ պէտք
է նկատել 1433 թուականը, երբ դեռ Պազելի ժողովը օրինական կը համարուէր, որովհետեւ հայոց հետ միարարական բանակցութիւններ մշակելու առաջին հրաւէրը կ’ուղղուի այս ժողովէն48։ Պատեհ առիթ մը կը հանդիսանար
յոյներու հետ միարարական բանակցութիւններ վարելու համար որոշուած
երկու իրարմէ անկախ պատուիրակութիւններու դէպի Կ. Պոլիս մեկնումը՝ մին
44
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Helmrath, Johannes, “Die Zeit der grossen Konzilien (1409-1449)”, in: Ökumenische Kirchengeschichte, էջ 158, Օրմանեան Մաղաքիա, Բասիլիոյ ժողովը, էջ 2075։
Beck, Hans-Georg, Die Byzantinische Kirche: Das Zeitalter des Palamismus, in: Handbuch der
Kirchengeschichte, էջ 599, Փափազեանց Իգնատիոս, Պատմութիւն եկեղեցական…, էջ 632։
«Jerusalem 1443. Synode der Patriarchen von Alexandria, Antiocheia und Jerusalem, verwirft die
Union von Florenz und bannt den unierten Patriarchen Metrophanes von Konstantinopel». Հմմտ.
Beck, Hans-Georg, Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich, 60; Müller,
Heribert, Die kirchliche Kirise des Spätmittelalters: Schisma, Konziliarismus und Konzilien, 49։
Stanchyshyn, Mykhailo, „Das Kyjiver Christentum“ auf der Suche nach der Einheit, 32։
Պալճեան Աղեքսանդր, Պատմութիւն Կաթողիկէ Վարդապետութեան Ի Հայս Եւ Միութիւն
Նոցա Ընդ Հռոմէական Եկեղեցւոյ Ի Փլորենտեան Սիւնհոդոսի, Վիէննա, 1878, էջ 80, Օրմանեան Մաղաքիա, «Գենուացիներ եւ հայեր», Ազգապատում, էջ 2077, Կոգեան, Սահակ,
Հայոց Եկեղեցին, Փլորենտիոյ Ժողովը 1439 թ., հայ կաթողիկէ տպ., Պէյրութ, 1961, էջ 485,
Ֆիորենցիոյ ժողովով Կաթոլիկ եւ Հայ եկեղեցիներու միութեան նիւթին յօդուածով մը անդրադարձած է նաեւ՝ Լ. Գրիգորյան, (2009) «Եկեղեցիների միավորման խնդիրը ՖերրարաՖլորենցիայի ժողովում եւ հայոց եկեղեցին», Կանթեղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, №
4, Երևան, 2009, էջ 210-217:
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լիազօրուած Պազելի ժողովէն յանձինս Անտոնիոս Սիրոսի եպիսկոպոսի եւ
Օգոստինեան միաբանութեան անդամ Ալբերդ Գրիսբեցիի, իսկ միւսը՝ Քրիստափոր Գարաթոնիի, որ քարտուղարն էր Եւգենիոս Դ-ի։ Ահաւասիկ, այս
զոյգ պատուիրակութիւններն էին, որոնք ուղղակի կապ ստեղծեցին նաեւ
հայոց հետ49։ Օրմանեան սրբազան իրարմէ անկախաբար գործող այս զոյգ
պատուիրակութիւններու գոյութեան շարժառիթ կը համարէ Պազելի ժողովական հայրերու եւ Եւգենիոս Դ.-ի միջեւ ծագած մրցակցութիւնը՝ դիտել տալով.
«Երբ որ 1433-ին Յովհաննէս կայսր Եւգինէոսի դիմեց, եւ միութենական դիտում յայտնեց, պապին միտքը ծագեցաւ միեւնոյն փորձն
ընել ուրիշ Արեւելեան եկեղեցիներու հետ ալ, որոնք Հռոմի հետ յարաբերութիւն չունէին, որպէսզի տեսակ մը դաշնակցական միութեամբ իւր դիրքը զօրացնէ, եւ Բասիլիականաց կողմը տկարացնէ,
որոնք աւելի ազդեցութիւն ունէին Գերմանական, Գաղիական եւ
Սպանիական երկիրներու մէջ։ Սակայն Բասիլիոյ ժողովականք ալ Եւգինէոսի գաղափարը հակակշռելու համար, իրենք ալ իրենց կողմէն,
ոչ միայն կայսեր, այլ եւ ուրիշներու ալ նոյն հրաւէրը ուղղեցին»50։
Տրուած ըլլալով, որ անոնք դժուար թէ Սիս հասնէին եկեղեցիներու միութեան վերաբերեալ հրաւէրը փոխանցելու համար Կոստանդին Զ. Վահկացի
կաթողիկոսին (1430–1439), նախընտրեցին զայն յանձնել Կ. Պոլսոյ մէջ
գտնուող Հայ Եկեղեցւոյ ներկայացուցիչներուն՝ Եսայի եւ Յովհաննէս արքեպիսկոպոսներուն51։ Եսայի արքեպիսկոպոս Կ. Պոլսոյ հայոց առաջնորդն էր եւ
միաժամանակ փոխանորդը Երուսաղէմի Մարտիրոս պատրիարքին։ Այս է
պատճառը, որ ան իր անունին «Եսայիաս Երուսաղէմի» մակդիրը կցած է, որ
լատիներէն թարգմանութեանց մէջ «Ierosolimitanus»52 ձեւով վերարտադրուած է, պարզապէս «երուսաղէմցի» իմաստով։ Իսկ Յովհաննէս եպիսկոպոս,
կաթողիկոսական պատուիրակի պաշտօնը ունէր Բիւզանդական երկիրներու
մէջ ապրող հայկական համայնքներուն համար53։
Պազելի ժողովական հայրերուն անունով 1433-ի Յուլիսի վերջը Կ. Պոլիս
առաքուած նամակը, որ վերոյիշեալ պատուիրակներուն կողմէ փոխանցուած
էր Եսայի եւ Յովհաննէս արքեպիսկոպոսներուն, դժբախտաբար պահպանուած
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Hofmann, Georg, “Die Einigung der armenischen Kirche mit der Katholischen Kirche auf dem
Konzil von Florenz 22. Nov. 1439”, in: Orientalia Christiana Periodica, Bd. 5, Pont. Institutum
Orientalium Studiorum, Rom, 1939, 151.
Հմմտ. Օրմանեան Մաղաքիա, «Գենուացիներ եւ հայեր», Ազգապատում, էջ 276-2077։
Տե՛ս Hofmann, Georg, “Die Einigung der armenischen Kirche mit der Katholischen Kirche auf
dem Konzil von Florenz 22. Nov. 1439”, 152։
Նոյնը։
Պալճեան Աղեքսանդր, նշվ. աշխ., էջ 80, Օրմանեան Մաղաքիա, «Գենուացիներ եւ
հայեր», Ազգապատում, էջ 2077, Կոգեան Սահակ, Հայոց Եկեղեցին, Փլորենտիոյ Ժողովը
1439 թ., էջ 485։
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չէ, սակայն աւանդուած է անոր 30 Սեպտեմբեր 1433 թուակիր պատասխանը՝
«Եսայի եւ Յովհաննէս եպիսկոպոսք եկեղեցւոյ Հայոց»54 ստորագրութեամբ։
Սոյն նամակին մէջ էական կէտերէն մին այն է, որ անոնք եկեղեցւոյ միութեան վերաբերեալ բանակցելու համար որոշում կայացնելու իրաւասութիւնը
Սիսի մէջ գահակալող Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին կը վերապահեն՝ յայտնելով. «Ակն ունիմք եթէ [...] կաթողիկոսն մեր ի խորհուրդ մտեալ ընդ կղերականս եւ ընդ եպիսկոպոսունս իւր՝ հասուն քննութեամբ զլի եւ զպատշաճ
պատասխանին տացէ, եւ եղիցի՝ որպէս Բարձրեալն ազդիցէ նմա»55։
Ստանալով այս պատասխանը, Եւգենիոս Դ., որ մինչ այդ ժողովը Ֆերրարա փոխադրած էր, միութեան նոր հրաւիրագիր մը կը յղէ՝ զայն հասցէագրելով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ. Կոստանդին Զ. Վահկացիին (1430–1439)։
Բնականաբար սոյն նամակը ոչ թէ ուղղակի Սիս, այլ վերստին Կ. Պոլսոյ
ճամբով Եսայի արքեպիսկոպոսին կը յանձնուի, զայն հայոց կաթողիկոսին
փոխանցելու նպատակով։ Պապական հրաւիրագիրը Կոստանդին Զ. Վահկացիին կը հասնի Աբդլմսեհ սարկաւագին ձեռքով56։ Արդարեւ, 1 Նոյեմբեր
1434 թուակիր նամակով57 մը Եսայի արքեպիսկոպոս պապին կը հաղորդէ, թէ
նամակը հայերէնի թարգմանուելով՝ փոխանցուած է կաթողիկոսին, նաեւ այն
մասին, որ ան հանդիպած է պապի քարտուղար եւ պատգամաբեր Քրիստափոր Գարաթոնիի հետ եւ եկեղեցիներու միութեան նկատմամբ կը դրսեւորէ
շատ դրական արեւելում մը՝ միութիւնը կոչելով «Գործ չքնաղ, հաճոյ Աստուծոյ, ի փրկութիւն հոգւոց եւ յօգուտ մեր ամենեցուն առ հասարակ»58։
Բնականաբար, առաջին նամակը, որ պատասխանն էր Պազելի ժողովական
հայրերուն միարարական հրաւէրին, եւ որ միասնաբար ստորագրած էին Եսայի եւ Յովհաննէս արքեպիսկոպոսները, աւելի վերապահ էր, քան այս մէկը,
հաւանաբար այն պատճառով, որ պապին եկեղեցիներու միութեան վերաբերեալ հրաւիրագիրը եւ այս ուղղութեամբ որոշում կայացնելու իրաւունքը
ուղղակի կաթողիկոսին փոխանցուած էր։ Նման պատասխանատու գործի մը
նախաձեռնութիւնը պէտք էր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, եւ ոչ թէ որեւէ
եպիսկոպոս մը ստանձնէր։ Այս էր եկեղեցւոյ մէջ ընդունուած կարգը, եւ արդեօ՞ք Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը իրաւասու էր առանձինն կայացնելու
նման որոշում մը՝ պիտի պարզուի աւելի ուշ։
Կոստանդին Զ. Վահկացի, ստանալով Եւգենիոս Դ.-ի նամակը, իսկոյն կը
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դիմէ ժամանակի պատկառազդու հոգեւորականներէն Մկրտիչ Նաղաշ արքեպիսկոպոսին, որ Տիգրանակերտի առաջնորդն էր։ Ինք վերջինս եպիսկոպոս
ձեռնադրած էր իր կաթողիկոսութեան առաջին տարին եւ որուն հետ, ըստ
երեւոյթին, ունէր բարեկամական սերտ յարաբերութիւն մը59։ Իսկութեան մէջ,
ճիշդ մօտեցում մը որդեգրելու համար, հարկ էր, որ կաթողիկոսը դիմէր ոչ
միայն վերոյիշեալ եպիսկոպոսին, այլ նաեւ ուղղակի Կիլիկիոյ եւ Վասպուրականի եկեղեցական, ինչպէս նաեւ առնուազն արեւելեան Հայաստանի,
մասնաւորաբար Սիւնեաց վանական կեդրոնները։ Սակայն Հայաստան ընդհանրապէս, նաեւ վերոյիշեալ շրջանները գտնուելով օտար տիրապետութեանց տակ, եկեղեցւոյ միութեան հարցով կաթողիկոսի խորհրդակցական
կապը սահմանափակուած կը մնայ լոկ Մկրտիչ Նաղաշ եպիսկոպոսին հետ,
որ 16 Մայիս 1436-ին կաթողիկոսին ուղղած իր պատասխան գրութեան մէջ
քաղկեդոնիկներու նկատմամբ հանդէս կու գայ միանշանակ անբարենպաստ
խորհուրդով60։ Փաստօրէն Եւգենիոս Դ.-ի նամակը, որ հայոց կաթողիկոսին
յղուած էր 1434-ին, ամբողջ չորս տարի՝ մինչեւ 1438 կը մնայ անպատասխան61։ Այս երկարատեւ լռութեան հիմնական պատճառ պէտք է նկատել ոչ
թէ Սիսի կաթողիկոսարանին հռոմէադաւանութեան հանդէպ ունեցած հակառակութիւնը, այլ գոյութիւն ունեցող քաղաքական այն անբարենպաստ պայմանները, որոնց ենթարկուած էր հայ ժողովուրդը, առաւել եւս անոր ամէնուրեք սփռուած ըլլալու պարագաները, որով անկարելի կը դառնար ստեղծել
համապատասխան կեդրոնացում մը, կազմակերպել խորհրդակցական հեղինակաւոր ժողով մը՝ նման պատասխանատու միարարական հարցի մը վերաբերեալ որդեգրել կարենալու համար միասնական որոշում մը։
Հետաքրքրական է, որ այս երկարատեւ լռութիւնը չի յուսալքեր պապը
հետապնդելու իր նպատակին իրականացումը, յատկապէս երբ գործին յաջողութեան համար ձեռք կը մեկնեն գենուացի իշխանաւորներ, որոնք միշտ
համագործակցած էին պապական Աթոռին հետ եւ հաւատարիմ եղած իրեն։
Խաչակրաց Դ. արշաւանքին առթիւ, 1202–1204 թուականներուն, Կ. Պոլսոյ մէջ արեւմտեան զօրաբանակներուն իրագործած կողոպուտին եւ խժդժութիւններուն դէմ պայքարին մէջ բիւզանդացիներուն անտարակոյս մեծ ծառայութիւններ մատուցած էին գենուացիները։ Իբրեւ երախտագիտութեան
իրական արտայայտութիւն, Բիւզանդիոյ Միքայէլ Պալէոլոգ կայսրը (1223–
1282) անոնց ընդարձակ իրաւունքներ շնորհած էր Վոսփորի եւրոպական
ափին՝ Կ. Պոլսոյ հանդիպակաց Կալաթա կոչուած շրջանին մէջ։ Այստեղ հաստատուած էր գենուացի հարուստ վաճառականներէ կազմուած պատկառելի
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համայնք մը, որ տնտեսական մեծ ազդեցութիւն կը գործէր ամբողջ տարածաշրջանին, ինչպէս նաեւ Ղրիմ թերակզիին վրայ62։ Խրախուսուելով քրիստոնեայ իշխանութեան մը ծաղկուն ներկայութենէն, հետզհետէ Ղրիմի Կաֆա կամ Թէոդոսիա քաղաքը կը տեղափոխուի Ախսարայի հայութիւնը եւ գենուացիներու իշխանութեան ներքոյ կը կազմէ հոծ եւ բարեկեցիկ համայնք
մը՝ բաղկացած առաքելական եւ կաթողիկէ յարանուանութիւններէ։ Միաբանող եղբայրներ Թէոդոսիայի եւ շրջակայից մէջ ունէին երեք վանքեր, իսկ
առաքելական դաւանանքին պատկանող հայեր նմանապէս կազմակերպած
էին թեմական կառոյց՝ եկեղեցական բազմաթիւ հաստատութիւններով63։
Երբ ժողովը Պազելէն Ֆերրարա կը տեղափոխուի, ինչպէս այս մասին իր
տեղին նշեցինք, Եւգենիոս Դ. 1438-ին կը կրկնէ հայոց ուղղուած իր հրաւէրը, Բոլոնիայէն դէպի Թէոդոսիա առաքելով նոր պատգամաւորներ, յանձինս
երեք ֆրանցիսկեան կրօնաւորներու՝ Ֆրանցիսկոս Բոլոնիացիի, Լուդովիկոս
Բոլոնիացիի եւ նոյն ֆրանցիսկեան կրտսերաց կարգի ընդհանուր աթոռակալ՝
Յակոբոս Փրիմատիցիի։ Ասոնք Կ. Պոլսոյ ճամբով Թէոդոսիա կը հասնին եւ
եկեղեցւոյ միութեան վերաբերեալ իրենց յանձնարարական թղթերը կը ներկայացնեն Թէոդոսիայի կառավարիչին64։
Այսուհետեւ Թէոդոսիայի գենուացի կառավարիչը՝ Փաուլօ Իմփերիալի
(Paolo Imperiali), իր երկու օգնականներուն հետ՝ Լուչինօ Դել Ֆացիօ (Lueino
del Fazio) եւ Կալէթօ Դէի Գրիմալտի (Galeto dei Grimaldi), կը ստանձնեն
իրագործել հայերուն հետ բանակցելու հարցը65։ Այս առնչութեամբ, Գենուայի պետական արխիւներուն մէջ պահպանուած են շարք մը նամակներ եւ արձանագրութիւններ, որոնք Մայիս 1438-էն մինչեւ Օգոստոս 1439-ը որոշակի
լոյս կը սփռեն հայերուն հետ առնչուող միարարական իրադարձութիւններու
զարգացման վրայ66։
Այսպէս, 12 Մայիս 1438-ին կը գոյանայ համաձայնութիւն մը Թէոդոսիայի գենուացի իշխանութեան եւ հայ առաքելական համայնքի ղեկավարութեան միջեւ։ Թէոդոսիայի Մաղաքիա եպիսկոպոսին, 21 քահանայ հայրերու,
2 վանականներու եւ 14 աշխարհականներու կողմէ կը ստորագրուի փաստատուղթ մը, որմով անոնք յանձն կ’առնեն Սիսի մէջ գահակալող Կոստանդին
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Զ. Վահկացի կաթողիկոսին հասցնել նամակ մը՝ խնդրելով, որ ան կա՛մ Գենուա, կա՛մ պապին, այլապէս Ֆերրարայի ժողովի բանակցութիւններուն մասնակցելու նպատակով Հայ Եկեղեցւոյ անունով նշանակէ ներկայացուցիչ մը։
Եթէ երբեք այնպէս պատահէր, որ Թէոդոսիայէն Սիս մեկնող պատգամաւորները երեք ամսուայ ընթացքին չկարենային վերադառնալ կամ կաթողիկոսը
իր համաձայնութիւնը չտար բանակցութիւններուն մասնակցելու առաջարկին, ապա Փաուլօ Իմփերիալիին մօտ վերոնշեալ համաձայնագիրը ստորագրող Թէոդոսիայի հայ համայնքին ներկայացուցիչները իրենք իրենց իրաւունք կը վերապահէին նշանակելու յարմարագոյն անձ մը, որ Ֆերրարայի
ժողովին հանդէս գար Հայ Եկեղեցւոյ անունով67։
Արդարեւ, սահմանուած ժամանակամիջոցին մէջ, տեսակ մը հարկադրուած, Կոստանդին Զ. Վահկացի 25 Յուլիս 1438 թուակիր նամակով68 մը կը
պատասխանէ Թէոդոսիայի համայնքի ղեկավարներուն եւ իր անունով փոխանորդներ կը նշանակէ Յովակիմ եպիսկոպոսը՝ Բերիայի կամ Կալաթայի
առաջնորդը, Սարգիս վարդապետը՝ Թէոդոսիայի եկեղեցւոյ աթոռակալը,
նաեւ Մարկոս եւ Թովմաս վարդապետները69։
Ի դէպ, հարկ է այստեղ ուշադրութիւն դարձնել վերոյիշեալ փոխանորդներու նշանակման պաշտօնական հանգամանքին եւ անոնց փոխանցուած լիազօրութեան վրայ՝ երբ կաթողիկոսը կը գրէ. «Ես իմով լի եւ կատարեալ ճոխութեամբ ետու իշխանութիւն […] փոխանակ անձին իմոյ […], զի երթիցեն ի
ժողովն»70։
Կաթողիկոսը դրական գնահատականով կարտայայտուի նաեւ եկեղեցւոյ
միութեան վերաբերեալ առաջարկին՝ ըսելով. «Գրեցէք վասն միութեան ընդ
Հռոմայեցւոց եկեղեցւոյ. զայս իբրեւ լուայ, շնորհս եւ գոհութիւն մատուցի
Աստուծոյ […], զի սկիզբն եղեւ գործոյս այսորիկ։ Պարտ եւ պատշաճ է
Քրիստոնէից ի միութեան եւ ի միաբանութեան կալ»71։ Առ այս, օրինակ կը
բերէ Դ. դարուն Սեղբեստրոս հայրապետի եւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի ի հոգեւորս, իսկ յաշխարհականս՝ Կոստանդիանոս Մեծ կայսեր եւ հայոց Տրդատ Գ.
թագաւորի միաբանութիւնը։
Առկայ նամակը ստորագրած պահուն Կոստանդին Զ. Վահկացի քաջ գիտէր ոչ-հեռաւոր անցեալին մէջ Հայ եւ Հռոմէական Կաթոլիկ Եկեղեցիներու
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Պալճեան Աղեքսանդր, նշվ. աշխ., էջ 86, Օրմանեան Մաղաքիա, «Հայ պատուիրակները»,
Ազգապատում, էջ 2080; Hofmann, Georg, “Die Einigung der armenischen Kirche mit der
Katholischen Kirche auf dem Konzil von Florenz 22. Nov. 1439”, 154։
Տե՛ս նամակը ամբողջութեամբ` Պալճեան Աղեքսանդրնշվ. աշխ., էջ 87-88։
Անդ, էջ 87, Օրմանեան Մաղաքիա, «Տ. Կոստանդին Զ. Վահկացի», Լումայ, էջ 65, նոյն
հեղինակէն` «Հայ պատուիրակները», Ազգապատում, էջ 2080, Կոգեան Սահակ, Հայոց Եկեղեցին, Փլորենտիոյ Ժողովը 1439 թ., էջ 485, Hofmann, Georg, „Die Einigung der armenischen
Kirche mit der Katholischen Kirche auf dem Konzil von Florenz 22. Nov. 1439“, 155։
Պալճեան Աղեքսանդր, նշվ. աշխ., էջ 88։
Նոյնը։
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միութեան փորձերով 1307 թուականին Սիսի, ապա 1316 թուականին Ատանայի, իսկ աւելի ուշ՝ 1361 թուականին կրկին Սիսի մէջ գումարուած ժողովներուն առթիւ տեղի ունեցած իրադարձութիւնները, որոնք յումպէտս փոթորկած էին Կիլիկիոյ ազգային կեանքը՝ ձգելով ապարդիւն թէ՛ ժամանակի
իշխանաւորներուն եւ թէ՛ այդ ուղղութեամբ կորով ու եռանդ չխնայած կաթողիկոսներուն ջանքերը72։ Ասկէ բացի, Սիսի Ը. 1361 թուականի ժողովով
Հայ Եկեղեցին պաշտօնապէս հերքած էր նախորդող ժողովներուն մէջ ընդունուած քաղկեդոնիկ բոլոր որոշումները, Հայ եւ Կաթոլիկ Եկեղեցիներուն միջեւ ձեռնարկուած միութիւնը յայտարարելով բոլորովին անվաւեր73։
Պատմական այս ենթահողին վրայ կը յառաջանայ երկու հարց.
Նախ պէտք է հաստատել, որ Ընդհանրական եւ Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցւոյ միութեան կամ քրիստոնեաներու հաւատքի մէջ միաբանութեան խնդիրը աւետարանական տիրաւանդ պատգամ (Յով. ԺԷ, 20–26)
մըն է, որ կը հանդիսանայ եկեղեցւոյ վարդապետական կարեւորագոյն
սկզբունքներէն մին։ Սոյնը մերժել՝ առնուազն պիտի նշանակէ դուրս
գտնուիլ եկեղեցւոյ միասնութենէն ու անոր Քրիստոսի հաւատքին մէջ
միութիւն ստեղծող հաղորդութեան կեանքէն։ Ուստի, իբրեւ հաւատաւոր եւ պատասխանատուութիւն կրող հոգեւորական մը, Կոստանդին Զ.
Վահկացի չէր կրնար մերժել եկեղեցիներու միութեան հրաւէրը։
բ.
Բայց, միւս կողմէ, կաթողիկոսը քաջ գիտէր նաեւ Հայ Եկեղեցւոյ եկեղեցաբանական աւանդութիւնն ու կանոնական դրուածքը, որ նման
առաջարկի մը պարագային, այսինքն Հռոմէական Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ
հետ միանալու խնդիրը ամենեւին կախուած չէր լոկ իր անձէն կամ բարեհաճութենէն։ Բնականաբար նման պատասխանատու հիմնահարցի մը
լուծումը կը նախադրէ բանակցութիւններու երկարաժամկէտ աշխատանք, որուն արդիւնքը վաւերացնողը կամ նմանապէս մերժողը բացառապէս կը հանդիսանայ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Ազգային-Եկեղեցական Ժողովը։

ա.

Այս առումով նոյնքան տարօրինակ կը թուի առկայ նամակին վերջաւորութիւնը, երբ կաթողիկոսը կը յայտարարէ, թէ «Որպէս եւ զիարդ լուսաւորեսցէ Ս. Հոգի զսուրբ Սիւնհոդոսն, այնմ պատրաստ եմք հնազանդել»74։
Բնականաբար անլրջութիւն մը կարելի չէ վերագրել կաթողիկոսի մը նամակին։ Սակայն իր կողմէ արդեօ՞ք միամտութիւն մըն էր ակնկալել անկարե72
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Այս մասին տե՛ս մանրամասն՝ Օղլուգեան Աբէլ (իմա՝ Մանուկեան Աբէլ), Մատենագրական
հետազօտութիւններ Մովսէս Վարդապետ Երզնկացու գրական առեղծուածի շուրջ, Վիեննա
1993, էջ 20-25, (Ազգ. Մատ. թիւ 238), նաեւ՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2001, էջ 34-42։
Անդ, 53, 54։
Անդ, 53, 54։
Պալճեան Աղեքսանդր, նշվ. աշխ., էջ 88։
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լիի մը իրականացումը, երբ, ինչպէս վերը նշեցինք, ինք քաջատեղեակ էր հայոց մէջ նախապէս տեղի ունեցած Հռոմէական Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ միութեան
ձախորդ իրադարձութիւններուն։
Նոյն օրը, 25 Յուլիս 1438-ին, կաթողիկոսը նմանօրինակ նամակ75 մըն ալ
Թէոդոսիայի կառավարիչ Փաուլօ Իմփերիալիին կը յղէ, որուն մէջ անոր կը
հաղորդէ, իր իսկ բառերով՝ «լիով իշխանութեամբ»76, իր նշանակած չորս փոխանորդներուն անունները։
Կաթողիկոսին այս նամակն ալ գենուացի կառավարիչին մօտ բացարձակ
առիթ չի տար ունենալու որեւէ կասկած կամ դոյզն վերապահութիւն, այլ
ընդհակառակը՝ ոգեւորութիւն, երբ Կոստանդին Զ. Վահկացի անդրադառնալով եկեղեցւոյ միութեան՝ կ’ըսէ. «Մատուցաւ մեզ թուղթն տուեալ ի ձէնջ,
ընթերցաք զայն, ցնծացաք, եւ օրհնեցաք ձեզ»77, կամ իր նշանակած փոխանորդներուն համար՝ «Զի երթիցեն ի Սիւնհոդոսն յայն օրհնեալ, եւ զոր օրինակ, լուսաւորեսցէ զմիտս նոցա Հոգի սուրբ՝ այնպէս արասցեն, զի սէր եւ
միութիւն եւ շնորհք լիցի ի մէջ քրիստոնէից»78։ Հետեւաբար, կառավարիչը
արդէն կատարուած առաքելութեան մը գոհունակութիւնը ունենալու հաւաստիացումով, իր կարգին, 1 Դեկտեմբեր 1438 թուակիր նամակով պապին կը
տեղեկագրէ, թէ «Հայոց պատգամաւորութիւնը կու գար ժողովի կաթողիկոսին կողմէ յանուն բովանդակ ազգին»79։
Ստուգութեամբ կարելի է ըսել, որ Ֆերրարայի միարարական ժողովին
մասնակցելու նպատակով կաթողիկոսին նշանակած չորս փոխանորդներէն
գոնէ երկուքը՝ Սարգիս եւ Թովմաս վարդապետները, նաեւ թերեւս Մարկոս
վարդապետը ժողովին ներկայացած են, սակայն Բերիոյ Յովակիմ եպիսկոպոսի մասին այսուհետեւ որեւէ յիշատակութիւն գոյութիւն չունի80։ Դժուար է
ենթադրութիւններ ընել, թէ ան ի՞նչ պատճառով հրաժարած կամ չէ կրցած
ապահովել իր մասնակցութիւնը նախատեսուած ժողովին։
Ծրագրուած էր, որ հայ պատգամաւորները՝ Սարգիս, Թովմաս եւ գուցէ
իրենց հետ Մարկոս վարդապետն ալ, առաջնորդութեամբ ֆրանցիսկեան մեզի
արդէն ծանօթ կրօնաւոր Յակոբոս Փրիմատիցիի, որ ուղղակի պապին կողմէ
այս առաքելութեան համար նշանակուած էր, նաեւ իր միաբանակից եղբայրներէն Բարսեղի եւ Թէոդոսիայի հայազգի միաբանողներէն (Fratres Unitores)
Ներսէս վարդապետի ուղեկցութեամբ Թէոդոսիայէն ճամբայ ելլէին 1 Դեկ75
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Տե՛ս նամակը ամբողջութեամբ՝ Պալճեան Աղեքսանդր, նշվ. աշխ., էջ 88-89։
Հմմտ. անդ, 89։
Հմմտ. նոյնը։
Հմմտ. նոյնը։
Գալէմքերեան, Գրիգորիս, «Կ. Պոլսոյ Պէյօղլու Հայոց Գերեզմանատունը Եւ Կաթողիկէ
Հայերու Տապանագիրներ», Հանդէս Ամսօրեայ, ԻԵ. Տարի, թիւ 6, 7, 8, Վիեննա Մխիթարեան
տպ., Վիեննա, 1911, էջ 464։
Hofmann, Georg, “Die Einigung der armenischen Kirche mit der Katholischen Kirche auf dem
Konzil von Florenz 22. Nov. 1439”, 155։
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տեմբեր 1438-ին։ Սակայն նկատի առնուած ճանապարհորդութիւնը կը յետաձգուի։ Այս մասին 28 Մայիս 1439-ին պապին գրած իր նամակին մէջ Գենուայի դոջը՝ Թովմաս Գամբոֆերկոզոցին կը տեղեկագրէ, թէ ձմեռնային
խստաշունչ եղանակը եւ դէպի Գենուա մեկնող նաւերու պակասութիւնը
պատճառ դարձած էր այս յապաղումին81։
1439 թուականի Յուլիսի վերջաւորութեան հայկական պատուիրակութիւնը, ի վերջոյ, կը հասնի Գենուա ու կը վայելէ Գենուայի դոջին բացառիկ ընդունելութիւնը։ Քանի մը օր ետք, 3 Օգոստոս 1439-ին, ան պատուիրակութիւնը դէպի Ֆիորենցիա կը ճանապարհէ, ուր, ինչպէս յայտնի է, տեղափոխուած էր եկեղեցիներու միութեան ժողովը։ Այս առթիւ, պատուիրակութեան
հետ դոջը մասնաւոր յանձնարարագրեր կը յղէ դոմինիկեան միաբանութեան
ժամանակի անուանի աստուածաբաններէն Յովհաննէս Մոնթեներոցիին, Եւգենիոս Դ.-ին եւ գենուացի պատուիրակ Պաղտասար Ուզուսմարիսին։ Հաւանաբար դէպի Փիզա ճամբորդութիւնը նաւով կը կատարուի, ուրկէ Առնօ գետով կը շարունակուի մինչեւ Ֆիորենցիա82։
Երբ հայոց պատուիրակութիւնը Ֆիորենցիա կը ժամանէ, արդէն աւարտած
էին յոյներու բանակցութիւնները եւ «Laetentur caeli» վերոյիշեալ կոնդակի
հրապարակումով՝ հաստատուած Հռոմէական Կաթոլիկ եւ Յոյն Ուղղափառ
Եկեղեցիներու միութեան խնդիրը83։ Յոյներու Կ. Պոլիս վերադառնալու նախօրեակին, հայ պատգամաւորները քաղաքավարական այցելութիւն մը կու
տան Յովհաննէս Ը. Պալէոլոգ կայսեր, կը բացատրեն իրենց Ֆիորենցիա գալու նպատակը եւ խրախուսական խօսքերով կը քաջալերուին անկէ՝ իրականացնելու համար Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ հետ հաւատքի մէջ միութեան առաջադրանքը84։
Հայկական պատուիրակութեան ճամբորդութեան եւ կեցութեան հետ կապուած բոլոր ծախսերը կը ստանձնէ Գենուայի կառավարութիւնը։ Գենուայի
դոջի վերոյիշեալ յանձնարարագրերուն մէջ մասնաւորաբար կը շեշտուի, որ
հայերը արժանանան յարգարժան վերաբերմունքի եւ առանձնայատուկ
ուշադրութեան85։ Այս առնչութեամբ պէտք է ըսել, որ Գենուայի կառավարութեան սոյն ակնկալիքը ամբողջապէս կ’արդարանայ։ Արդարեւ, Ֆիորենցիոյ մէջ ալ անոնք ջերմ հիւրընկալութիւն կը գտնեն եւ, ըստ երեւոյթին, մէկէ աւելի ընդունելութիւներ կ’ունենան Եւգենիոս Դ.-ի մօտ86։
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Նոյնը։
Տե՛ս անդ, 156։
Պալճեան Աղեքսանդր, նշվ. աշխ., էջ 90-91, Օրմանեան Մաղաքիա, «Տ. Կոստանդին Զ.
Վահկացի», Լումայ, էջ 65, նոյն հեղինակէն՝ «Փլորենտիա կը հասնին», Ազգապատում,
էջ 2082։
Գալէմքերեան Գրիգորիս, «Կ. Պոլսոյ Պէյօղլու Հայոց Գերեզմանատունը Եւ Կաթողիկէ
Հայերու Տապանագիրներ», Հանդէս Ամսօրեայ, էջ 464, Hofmann, Georg, “Die Einigung der armenischen Kirche mit der Katholischen Kirche auf dem Konzil von Florenz 22. Nov. 1439”, 158։
Անդ, 156։
Նոյնը։
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Թէպէտ առկայ նիւթը ուսումնասիրողներու մօտ հայկական պատուիրակութեան Ֆիորենցիա ժամանումի թուականը 6 Յուլիս 1439-ը ընդունուած է,
բայց Ֆիորենցիոյ ժողովի յոյն պատմագիրը՝ Յովհաննէս Փլուզիատենոս (լատիններու մօտ նաեւ ծանօթ Յովսէփ Մեթոնենսիս անունով), իր ձեռագիր արձանագրութեան մէջ կը նշէ, թէ հայերը Ֆիորենցիա հասած են 13 Օգոստոս
1439-ին, եւ, անշուշտ, սոյնը ցարդ ներկայացուած ժամանակագրութեան
աւելի կը համապատասխանէ87։ Հետեւաբար այս տուեալէն մեկնելով՝ հայկական պատուիրակութիւնը պէտք է, որ տարւոյն 13 Օգոստոսի եւ 4 Սեպտեմբերի միջեւ պապին ներկայացուցած ըլլար իր հաւատքի դաւանութեան եւ Ս.
Պետրոսի Աթոռին գերագոյն հեղինակութեան հպատակելու ելոյթը88։ 4 Սեպտեմբերը պէտք է սոյն ելոյթի ամենաուշ թուականը ընդունիլ՝ նկատի ունենալով, որ պապը այս թուագրութեամբ տուած իր «Moyes vir Die – Մովսէս
այր Աստուծոյ» բառերով սկսող կոնդակին մէջ կ’անդրադառնայ հայ պատուիրակներուն եւ անոնց Ս. Պետրոսի Աթոռին գերագահութեան եւ վարդապետական գերագոյն հեղինակութեան նկատմամբ յայտնած հպատակութեան89։
Հայ պատուիրակները Եւգենիոս Դ.-ին նաեւ կը հաւաստիացնեն.
«Cum auctoritate patriarchae nostri et episcoporum et omnis gentis nostrae
venimus ad Sanctitatem Tuam.
զՔրիստոսի աթոռն ունիս։ Փոխանորդ Քրիստոսի ես ի վերայ աթոռոյ Առաքելոց։ Եկեալ եմք առ Գլուխդ մեր, եկեալ եմք առ հովիւդ։
Դու ես վէմ Եկեղեցւոյ, անդամ՝ որ ի բացեայ եկաց, ի Քէն անջատեցաւ,
հօտ՝ որ ի Քէն ի բաց հեռացաւ, գազան չար պատառեաց զնա։ Եկեղեցի, որ զհետ Քո ոչ եկն՝ կամ Քեւ ոչ պատսպարեցաւ, ի հիմանց խարխարեալ կործանեցաւ։ Գլո՛ւխդ, լեր վըշտաց անդամոց վշտակից. Հովիւդ ժողովեա զհօտդ։ Դո՛ւ, որ ունիս իշխանութիւն երկնաւոր փականաց, բաց մեզ զդուռնկենաց յաւիտենականց։ Հրամանաւ Կաթողիկոսի
մերոյ եւ ամենայն եպիսկոպոսաց ազգի մերոյ եկայք առ Քոյ Սրբութիւնդ եւ տեսաք։ Ահա հանգանակ մեր եւ հաւատք, եթէ պակաս իցէ,
ուսո՛։ Ճանապարհն եւեթ եղեւ մեզ խափան։ Ծառայք Քոյ եմք»90։
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Անդ, 156-157։
Պալճեան Աղեքսանդր, նշվ. աշխ., էջ 91, լատիներէն թարգ. տե՛ս Hofmann, Georg, “Die
Einigung der armenischen Kirche mit der Katholischen Kirche auf dem Konzil von Florenz 22.
Nov. 1439”, 157։
«Ամենակալ Աստուած ի ձեռն մերոյ գործակցութեան ի հեռաւոր աշխարհաց արեւելից
շնորհեաց մեզ յաւուրս յայսոսիկ հասանել առ մեզ, առ Ս. Առաքելական Աթոռս եւ առ Ս. Ժողովս, պատգամաւորաց Հայոց լի եւ կատարեալ ընծայութեամբ, որք ի մեզ ոչ զայլ ինչ բայց
միայն զնոյն ինքն զերանելին Պետրոս զիշխան առաքելոց տեսանեն եւ մեծարեն՝ եւ զայս Ս.
Աթոռս եւ զսուրբ Սիւնհոդոսս իբրեւ զմայր ամենայն հաւատացելոց ծանուցեալ՝ զանձինս
վասն հոգեւորն կերակրոյ եւ վասն առողջ վարդապետութեանն ճշմարտութեան եկեալս առ
նա եւ առ Ս. Ժողովս խոստովանին»։ Հմմտ. Պալճեան Աղեքսանդր, նշվ. աշխ., էջ 91, յղում 2։
Տե՛ս յղում 87։
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Այս բոլորէն ետք, երբ հայոց պատուիրակութիւնը նախապէս արդէն ընդունած է Ընդհանրական եւ Առաք. Ս. Եկեղեցւոյ մէջ պապական Աթոռին
գերագահութիւնը եւ անոր վարդապետական ուսուցման գերագոյն հեղինակութիւնը, խիստ դժուար է վերականգնել կաթոլիկ աստուածաբաններու եւ
հայ պատուիրակներու միջեւ տեղի ունեցած աստուածաբանական վիճաբանութեանց զարգացումը։ Այս առթիւ թէ ի՞նչ նիւթեր արծարծուած են, ո՞ր
հարցերուն շուրջ անհամաձայնութիւններ գոյացած են, ինչպիսի՞ ընդհանրութիւններու եւ անհաշտելի տարբերութիւններու հանդիպած են, ափսոս, որ
պատմութիւնը լուռ կը մնայ այս մասին։ Սակայն այն, որ իբրեւ արդիւնք
Հռոմէական Կաթոլիկ եւ Հայ Առաքելական Եկեղեցիներու միջեւ գոյացած
միութեան ցայսօր կաւանդուի` “Decretum pro Armenis” կամ «Հրահանգ առ
Հայս» խորագիրը կրող փաստաթուղթն91 է։
Հայ պատուիրակներու Ֆիորենցիա հասնելէն երեք ամիս ետք, նոյն քաղաքի Սանթա Մարիա Տել Ֆիորէ (Cattedrale metropolitana di Santa Maria
del Fiore) մայր տաճարին մէջ, հանդիսաւոր պատարագի մը արարողութեան
աւարտին, Փատովայի եպիսկոպոսը՝ Պետրոս Տոնաթօ, լատիներէն լեզուով կը
կարդայ “Decretum pro Armenis” պապական կոնդակը, իսկ հայ առաքելական
պատգամաւորներուն հետ ժողովին ներկայացած միաբանող հայրերէն Ներսէս վարդապետ հայերէնով կ’ընթերցէ նոյն «Հրահանգ առ Հայս» կոնդակի
ամփոփումը։ Վերջինիս լատիներէն թարգմանութիւնը կը ներկայացնէ Թէոդոսիայէն հայ պատգամաւորներուն նոյնպէս ուղեկցած ֆրանցիսկեան միաբան հայրերէն Բարսեղ կրօնաւորը92։
Ժողովական հայրերու ներկայութեան, կոնդակը հանդիսաւորապէս կը
ստորագրէ պապը՝ արձանագրելով. «Ego Eugenius catholicae ecclesie episcopus
ita decernens suscripsi93 – ես Եւգենիոս եպիսկոպոս Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ
այսպէս սահմանեալ ձեռնագրեցի»94, նաեւ յաւելեալ ութ կարտինալներ, երկու պատրիարքներ, հինգ արքեպիսկոպոսներ եւ քսանհինգ լատին աբբահայրեր կը ստորագրեն կոնդակի լատիներէն բնօրինակին տակ։ Հայոց պատուիրակութենէն ոչ թէ լատիներէն բնօրինակին, այլ կոնդակի հայերէն թարգմանութեան վերջաւորութեան կը ստորագրեն Սարգիս եւ Թովմաս վարդապետները՝ այս ձեւով.
91

92
93
94

Denzinger, Heinrich, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et
morum, նաեւ՝ լատիներէն եւ հայերէն տարբերակով տե՛ս՝ Dekrete der Ökumenischen Konzilien, Konzilien des Mittelalters vom ersten Laterankonzil (1123) bis zum fünften Laterankonzil
(1512-1517), Bd. 2, Hrsg. v. Joseph Wohlmuth, Ferdinand Schöningh, Padeborn, München,
Wien, Zürich, 2000, 523-583; Պալճեան Աղեքսանդր, նշվ. աշխ., էջ 94-142։
Hofmann, Georg, “Die Einigung der armenischen Kirche mit der Katholischen Kirche auf dem
Konzil von Florenz 22. Nov. 1439”, 171.
Հմմտ. Decretum originale unionis Armenorum cum sancta Romana ecclesia, թղ. 8բ;
Պալճեան Աղեքսանդր, նշվ. աշխ., էջ 138։
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«Արդ` ես Սարգիս վարդապետս որ եմ դեսպան հայոց կաթուղիկոսին, եւ
աթոռակալ Կաֆային. Այս սահմանս գրեցաւ ձեռամբ իմով»95։
«Ես Թումա վարդապետ վկա՛յ եմ, եւ դեսպան այս բանիս ձեռամբ իմով
գրեցի»96։
Ֆիորենցիայի ժողովական արձանագրութիւններուն մէջ կը յիշատակուի,
որ դեռ յոյներուն հետ կատարուած բանակցութիւններուն ընթացքին ներկայ
գտնուած են երկու հայ արքեպիսկոպոսներ, որոնց անունները դժբախտաբար
աւանդուած չեն։ Առկայ նիւթը հետազօտած որոշ ուսումնասիրողներ կ’ենթադրեն, թէ անոնք մեզի ծանօթ Կ. Պոլսոյ Եսայի եւ Յովհաննէս արքեպիսկոսպոսները եղած ըլլալու են97։ Անձամբ խիստ վերապահութեամբ պիտի մօտենայի այս ենթադրութեան, քանի որ դժուար է պատկերացնել հայոց մասնակցութեան այնքան կարեւորութիւն ընծայող պապին չանդրադառնալ Հայ
Առաքելական Եկեղեցւոյ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներու մասնակցութեան, այլ գոհանալ ապահովելով ընդամէնը զոյգ մը վարդապետներու ներկայութիւնը։ Հետեւաբար, նմանապէս պիտի ենթադրեմ, որ այդ արքեպիսկոպոսները թերեւս միաբանող եղբայրներու կարգէն եպիսկոպոսութեան աստիճանի բարձրացած հոգեւորականներ եղած ըլլալու են, որոնք այնուհետեւ
ուղղակի կապ մը չեն ունեցած Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ հետ98։
“Decretum pro Armenis” կամ «Հրահանգ առ Հայս»
կոնդակի հիմունքներն ու աղբիւրները
Պապական կոնդակի յօրինման իբրեւ հիմունք ծառայած են հետեւեալ
փաստաթուղթերը.
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Հմմտ. Decretum originale unionis Armenorum cum sancta Romana ecclesia, թղ. 20բ, Պալճեան
Աղեքսանդր, նշվ. աշխ., էջ 141։
Հմմտ. նոյնը։
Պալճեան Աղեքսանդր, նշվ. աշխ., էջ 92, Կոգեան Սահակ, Հայոց Եկեղեցին, Փլորենտիոյ
Ժողովը 1439 թ., էջ 487։
Հոս հարկ է մասնաւոր ուշադրութեան առարկայ դարձնել Գրիգոր վրդ. Պետրովիչի «Հայ
եկեղեցին Լեհաստանի մէջ 1350-1624, Մխիթարեան տպ., 1980» ուսումնասիրութիւնը։ Սոյն
գիրքին Բ. գլուխը կը ներկայացնէ «Գրիգոր Բ. եւ Փլորենտիոյ ժողովը» նիւթը, ուր կը վկայուի, թէ Լվովի հայոց Գրիգոր Բ. արքեպիսկոպոսը երկու ներկայացուցիչներ կ’ուղարկէ մասնակցելու համար Ֆիորենցիայի միարարական ժողովին։ Առ այս Եւգենիոս Դ. կոնդակով մը
շնորհակալութիւն կը յայտնէ Գրիգոր Բ. արքեպիսկոպոսին իր ներկայացուցիչներուն միջոցաւ մասնակցութեան եւ Հռովմայ եկեղեցւոյն հետ միաբանութեան համար։ Անհաւանական
չէ, ուրեմն, որ Ֆիորինցիոյ ժողովին մասնակցած հայ եպիսկոպոսները ոչ թէ մեզի ծանօթ Կ.
Պոլսոյ Եսայի եւ Յովհաննէս արքեպիսկոսպոսներն են, այլ՝ Լվովի հայոց առաջնորդ Գրիգոր
Բ. արքեպիսկոպոսի ներկայացուցիչները։ Տե՛ս այս մասին Պետրովիչ, Գրիգոր, Հայ եկեղեցին Լեհաստանի մէջ 1350-1624, Ազգ. Մատենադարան հ. ՄԻԲ, Մխիթարեան տպ.,
Վիեննա, 1980, էջ 78-107։
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ա. Կ. Պոլսոյ Եսայի եւ Յովհաննէս արքեպիսկոպոսներու ստորագրած նամակը, որ 30 Սեպտեմբեր 1433 թուականին առաքուած էր Պազէլի ժողովական հայրերուն99։ Այս նամակին մէջ ակնարկ կար Ընդհանրական
Եկեղեցւոյ առաջին երեք տիեզերական ժողովներու մասին, որոնց վարդապետական հեղինակութիւնը որպէս բարձրագոյն չափանիշ ճանչցուած էր Հայ Եկեղեցիին կողմէ։ Կոնդակը սոյն դաւանութիւնը ընդլայնելով՝ զայն միանշանակ վաւերական կը համարէ։
բ. Վերոյիշեալ նամակին մէջ անապակ գինիով պատարագելու հայոց
աւանդութեան վերաբերեալ անդրադարձը՝ կը դառնայ մասնաւոր
քննութեան նիւթերէն մէկը ժողովի նախապատրաստական աշխատանքներուն։
գ. Կոստանդին Զ. Վահկացի կաթողիկոսի նամակը, որ 25 Յուլիս 1438-ին
յղած էր Թէոդոսիայի գենուացի կառավարիչ Փաուլօ Իմփերիալիին,
որուն մէջ կը լիազօրէր միութեան ժողովի իր փոխանորդները100։
դ. Հռոմէական Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ հետ յոյն ուղղափառներու միութեան
կոնդակը զգալիօրէն իր անդրադարձը կ’ունենայ նաեւ հայոց միարարական կոնդակին վրայ, ուր բազմիցս յստակօրէն կը յիշատակուի յոյն
ուղղափառներու հետ իրականացած միութիւնը101։
“Decretum pro Armenis” կամ «Հրահանգ առ Հայս» կոնդակը խմբագրելու ընթացքին նկատի առնուած են աստուածաբանական այն քննարկումները, որոնք 14-րդ եւ 15-րդ դարերուն առկայ էին հայոց հաւատքի ժառանգութեան մէջ։ Ֆրանցիսկեան եւ դոմինիկեան միաբանութեանց բազմաթիւ կրօնաւորներ, որոնք գտնուելով եւ առաքելական-քարոզչական լուրջ գործունէութիւն ծաւալելով Հայաստանի տարբեր շրջաններու՝ ի մասնաւորի Կիլիկիոյ մէջ, քաջածանօթ դարձած էին Հայ Եկեղեցւոյ աստուածաբանական եւ
ծիսական սովորութիւններուն։ Այս մասին ոչ պակաս տեղեկութիւններ Արեւմուտք փոխանցած էին նաեւ դոմինիկեան կրօնաւորական կարգի հայ միաբանող եղբայրները։ Դանիէլ Դաւրիժեցի ֆրանցիսկեան ուխտէն հայազգի
կրօնաւորը, որ լատիններու մօտ քաջածանօթ էր Daniel de Tauris անունով,
Բենետիկդոս ԺԲ. պապի հրամանով 1341 թուականին Աւինիոնի մէջ հերքած
էր Ներսէս Պալիէնցի Հայ Եկեղեցւոյ հաւատքի ժառանգութեամ դէմ պատրաստած 117 մոլորութիւններու զրպարտագիրը (Fides Armenorum) եւ գրած
այդ ամբաստանութիւններուն արժանի 58 էջերէ բաղկացած պատասխանը՝
“Responsio ad errores impositos Hermenis”102 խորագրով։ Թէոդոսիայի դոմինիՏե՛ս յղում 54։
յղում 75։
101 Տե՛ս յղում 41։
102 Stopka K., Armenia Christiana: Armenian Religious Identity and the Churches of Constantinople
and Rome (14th–15th century), Krakow, 2016, 236–244.
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կեան եւ ֆրանցիսկեան ուխտի կրօնաւորները, որոնք մեծապէս նպաստեցին
հայերը Ֆիորենցիոյ ժողովին նախապատրաստելու աշխատանքներուն, նմանապէս քաջածանօթ էին հայոց կրօնական բարքերուն եւ սովորութիւններուն։ Եւ, վերջապէս, Արեւմուտքի մէջ կային ձեռագրեր, որոնց միջոցաւ կարելի էր ճշգրտօրէն տեղեկանալ Հռոմէական Կաթոլիկ եւ Հայ Եկեղեցիներուն
միջեւ առկայ խնդրայարոյց հարցերու մասին103։
“Decretum pro Armenis” կամ «Հրահանգ առ Հայս» կոնդակի
քննարկած եկեղեցաբանական, աստուածաբանական,
ծիսական եւ տոմարական հարցերը
Կոնդակին սկիզբը կը նշուի, որ Հայ Եկեղեցին Կաթողիկէ Եկեղեցիէն բաժնուած է 900 տարիէ ի վեր։ Այս հաստատումը ճիշդ է այն իմաստով, որ անցած ինը դարերու հոլովոյթին մէջ վերամիանալու զանազան փորձեր կատարուած են, սակայն անոնք եղած են ներհայկական փորձեր եւ ունեցած են
պարզապէս տեղական ժողովներու բնոյթ, որոնցմէ եւ ոչ մէկը ունեցած է
գործնական հետեւանք։ Հռոմէական Կաթողիկէ Եկեղեցիին կողմէ միութեան
վերաբերեալ այսպիսի նախաձեռնութիւն մը, որ յորջորջուէր տիեզերական
ժողով մը ըլլալու հանգամանքով, ցարդ իրականացած չէր, նաեւ չէր արտադրած եկեղեցիներու միութեան նման փաստաթուղթ մը, որպիսին էր “Decretum
pro Armenis” կամ «Հրահանգ առ Հայս» կոնդակը։
Վերը նախապէս նշեցինք, որ Բիւզանդական Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցիին
հետ 12-րդ դարու միարարական փորձերէն բացի, Հայ Եկեղեցին գումարած է
Հռոմէական Կաթողիկէ Եկեղեցիին հետ միանալու համար 1307 թուականին
Սիսի, ապա 1316 թուականին Ատանայի մէջ ազգային-եկեղեցական լուրջ ժողովներ, որոնց իրենց մասնակցութիւնը բերած են ոչ միայն ժամանակի կաթողիկոսները, այլ նաեւ հայոց արքունիքը՝ ներկայութեամբ թագաւորի եւ
պետական այրերու104։ Սակայն եւ այնպէս այս ժողովները մնացած են ապարդիւն, որոնց պատճառները ծանօթ են մեր պատմութեան։
“Decretum pro Armenis” կամ «Հրահանգ առ Հայս» կոնդակը հայ պատգամաւորութեան կը վերագրէ կաթողիկոսին կողմէ փոխանցուած հեղինակաւոր
ու որոշիչ լիազօրութիւն մը։ Երբ Կոստանդին Զ. Վահկացի Թէոդոսիայի գենուացի կառավարիչին կը գրէ, թէ «Լիով իշխանութեամբ մերով կարգեցաք
փոխանակ անձին իմոյ […] զՍարգիս վարդապետ, զՄարկոս վարդապետ եւ
զԹովմաս վարդապետ եւ զՅովակիմ եպիսկոպոս Բերիայ, զի երթիցեն ի Սիւնհոդոսն յայն օրհնեալ […], զի սէր եւ միութիւն եւ շնորհք լիցի ի մէջ քրիս103 Hofmann,

Georg, “Die Einigung der armenischen Kirche mit der Katholischen Kirche auf dem
Konzil von Florenz 22. Nov. 1439”, 165-167։
104 Տե՛ս յղում 72 եւ 73։

81

տոնէից»105, ապա, բնականաբար, նման լիազօրութիւն մը ամենայն լրջութիւն
կը պարտադրէ։
Այստեղ, անպայման, հարկ է նկատի ունենալ Հռոմէական Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ կանոնական, վարդապետական եւ եկեղեցաբանական դրոյթը։ Հռոմի
սրբազան քահանայապետը Ս. Պետրոսի առաքելական Աթոռի ժառանգորդն է,
երկրի վրայ փոխանորդը Քրիստոսի եւ կրօնական բարձրագոյն հեղինակութիւնը Ընդհանրական Առաքելական եւ Սուրբ Եկեղեցւոյ մէջ։ Կաթողիկէ
Եկեղեցւոյ կանոնագիրքը (Codex Iuris Canonici) պապի քահանայապետական
եւ վարդապետական հեղինակութիւնը այսպէս կը բնութագրէ.
«Հռոմի Եկեղեցւոյ եպիսկոպոսը, որուն մէջ Տիրոջմէ միայն Պետրոսին, առաջինը առաքեալներէն, փոխանցուած եւ անոր յաջորդներուն
աւանդուող [քահանայութեան հոգեւոր-եկեղեցական] կարգը կը յարատեւէ, գլուխն է եպիսկոպոսական ժողովին, այստեղ, երկրի վրայ, Քրիստոսի փոխանորդը եւ Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հովիւն է. Հետեւաբար,
իր պաշտօնին շնորհիւ ան ունի գերագոյն, լիարժէք, անմիջական, տիեզերական եւ կանոնական իշխանութիւն, որ միշտ եւ ազատ կարող է
գործադրել»106։
Հայաստանեայց Առաք. Ս. Եկեղեցին իր հոգեւոր պետին կամ կաթողիկոսին այսպիսի հեղինակութիւն եւ իրաւասութիւն մը բնաւ չի վերագրեր։ Իր
պաշտօնին շնորհիւ ազգային եկեղեցիէն անոր փոխանցուած հեղինակութիւնն ու իշխանութիւնը հաւասարակշռուած, չըսելու համար հակակշռուած,
կը մնայ Հայց. Առաք. Ս. Եկեղեցւոյ Ազգային եւ Եկեղեցական Սրբագումար
Ժողովի գերագոյն հեղինակութեան եւ իշխանութեան նժարին վրայ։ Սակայն
երբ պապը, ինչքան ալ գերագահ եւ իրեն ենթակայ դիրքէ մը եկեղեցիի մը
պետին հետ խօսի, զայն նկատի կ’առնէ համանման կամ իրաւահաւասար մօտեցումով։ Ուստի, երբ «Decretum pro Armenis» կամ «Հրահանգ առ Հայս»
կոնդակը կաթողիկոսին իր փոխանորդներուն տուած լիազօրութեան կ’անդրադառնայ, զայն արդարեւ կ’ընդունի բովանդակ Հայ Եկեղեցիին եւ ազգին
անունով։
Ահաւասիկ այստեղ կ’արտայայտուի այն հիմնական տարբերութիւնը, որ
105 Պալճեան

Աղեքսանդր, նշվ. աշխ., էջ 89։
մերն է։ Հմմտ. բնագիրը՝ «Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui
ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate,
quam semper libere exercere valet», in: Codex Iuris Canonici. Codex des kanonischen Rechtes,
Lateinisch-deutsche Ausgabe mit Sachverz., hrsg. im Auftrag der Deutschen und Berliner Bischofskonferenz…, 2. Auflage, Verlag Butzon und Bercker, Kevelaer, 1983, 142.

106 Թարգ.
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հեղինակաւոր որոշումներ եկեղեցիի մը մէջ կը դառնան ի զօրու եւ հիմնարար, իսկ միւսին մէջ կրնան մնալ անգործնական եւ ապարդիւն։

Վերոնշեալ ներածութենէն ետք, պապական կոնդակին մէջ կը թելադրուի հայոց ընդունիլ վարդապետական-աստուածաբանական հետեւեալ դրոյթները107.
1.

Աստուածորդւոյն եւ Ս. Հոգիին աստուածութիւնը՝ համաձայն առաջին
երեք տիեզերական ժողովներուն։
2. Կ. Պոլսոյ 381 թուականի ժողովի դաւանութիւնը` Ս. Հոգւոյն բխման
մասին յաւելեալ «եւ յՈրդւոյ» բանաձեւով։
3. Քրիստոսի անձին մէջ երկու բնութեանց եւ երկու կամաց վարդապետութիւնը։
4. Քաղկեդոնի 451 թուականի ժողովի եւ Լեւոնի Տոմարի ուղղափառութիւնը, ինչպէս նաեւ Հռոմէական Կաթողիկէ Եկեղեցիին կողմէ ցարդ
ճանչցուած բոլոր տիեզերական ժողովները։
5. Մին միւսին ետեւէ կը նշուին եկեղեցւոյ բոլոր եօթը խորհուրդները,
որոնք գրեթէ բառացի մէջբերուելով՝ կը մեկնաբանուին Թովմաս Ակուինացիի «De articulis fidei et Ecclesiae sacramentis» գիրքէն։
6. Մկրտութեան խորհուրդին մէջ «Ես մկրտեմ զքեզ» ձեւը կը յանձնարարէ, հայոց «Այս անուն ծառայս Աստուծոյ, եկեալ յերախայութենէ ի
մկրտութիւն, մկրտի յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ» բանաձեւին փոխարէն, թէպէտ այս ձեւն ալ մերժէր։
7. Դրոշմի արարողութիւնը միայն եպիսկոպոսին կը վերապահէ, մինչդեռ
Հայ Եկեղեցւոյ աւանդութիւնը արդէն իսկ քահանայական օծումով քահանային ալ կը շնորհէ մկրտուած անձը դրոշմելու իշխանութիւնը։
8. Նոյնպէս, խոստովանանքի խորհուրդը բացառաբար եպիսկոպոսին վերապահուած է։ Քահանան ոչ թէ իր օծումով ինքնաբերաբար կ’ընդունի
այս իշխանութիւնը, ինչպէս սովորական է Հայ Եկեղեցւոյ մէջ, այլ
եպիսկոպոսն է, որ զայն կը շնորհէ անոր։
9. Ս. Հաղորդութեան գինիին մէջ քիչ մը ջուր խառնել կը թելադրէ, մինչդեռ հայոց եկեղեցական աւանդութիւնը անապակ բաժակը հնագոյն ժամանակներէ աւանդուած անխախտ սկզբունք մը ըլլալով՝ իւրացուցած է,
Քրիստոսի կողէն հոսած արիւնը, այսինքն անապակ գինին՝ հաղորդութեան, իսկ ջուրը մկրտութեան խորհուրդին վրայ մեկնաբանելով։
10. Վերջին օծումը լատինական աւանդութեան համաձայն կը մեկնաբանէ։

107 Այս

մասին հմմտ. Օրմանեան Մաղաքիա, «Հրահանգ առ հայս», Ազգապատում, էջ 20832085, Hofmann, Georg, “Die Einigung der armenischen Kirche mit der Katholischen Kirche auf
dem Konzil von Florenz 22. Nov. 1439”, 170։
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11. Քահանայական օծման խորհուրդին մէջ խորհրդանշական գործիքներու
տուչութիւնը կը կարեւորէ, մինչդեռ զանց կ’առնէ խորհուրդի կատարման ձեռնադրութեան էական գործողութիւնը։ Ձեռնադրութեամբ իւրաքանչիւր օծուող քահանայի պաշտօնին մէջ առաքելական ժառանգութեան յաջորդականութիւնն է որ կ’ապահովուի, ինչ որ Հայ Եկեղեցւոյ
մէջ նմանապէս անխախտ սկզբունք մը ըլլալով՝ մինչեւ օրս կ’իրագործուի։ Այս կէտը խնդրայարոյց հարց մը եղած է նոյնինքն Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մէջ, որուն առնչութեամբ շատ մը կաթողիկէ աստուածաբաններ
զայն սխալ եւ անվաւեր նկատած են։
12. Ամուսնալուծումը ամբողջապէս կը մերժէ։
13. Ս. Աթանաս Աղեքսանդրացի հայրապետի Նիկիոյ Տիեզերական Ժողովի
Կանոններուն ճանաչումը՝ «Կանոնք Նիկիական – Epistula de decretis
Nicaenae Synodi», կը սահմանէ իբրեւ հաւատքի սկզբունքային պարտաւորութիւն մը։
14. Կը թելադրէ նաեւ, որ Հայ Եկեղեցին եկեղեցական կարեւորագոյն տօները, համաձայն արեւմտեան տօնացոյցի, Հռոմէական Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ հետ տօնախմբէ՝ Աւետումը, Յովհաննու ծնունդը, Քրիստոսի
ծնունդը՝ Յունուար 6-ի փոխարէն Դեկտեմբեր 25-ին, թլփատութիւնը,
ինչպէս նաեւ Տեառնընդառաջը։
Վերոյիշեալ եկեղեցաբանական, աստուածաբանական, ծիսական եւ տոմարական դրոյթներուն մեծ մասը հայոց համար նորութիւններ չէին եւ, ինչպէս
արդէն յիշատակուեցաւ, Սիսի եւ Ատանայի միարարական ժողովներուն մէջ
ընդունուած, բայց ազգային դիմադրութեան հանդիպելու հետեւանքով մնացած էին անիրագործելի։
«Decretum pro Armenis» կամ «Հրահանգ առ Հայս»
կոնդակի հեղինակները
Սովորաբար Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մէջ նման կարեւոր փաստաթուղթ մը
պատրաստելու համար աստուածաբաններու ամբողջ խումբ մը կ’աշխատի։
Ֆիորենցիայի ժողովի ատենագրութիւններուն մէջ յիշատակուած են առնուազն անոնց կարեւոր մէկ մասին անունները, որոնք Սանթա Մարիա Նովելլա
առաքելական պալատին մէջ գործուն մասնակցած են վարդապետական նիւթերու քննարկումներուն եւ կոնդակի պատրաստութեան աշխատանքներուն։
Երեք կարտինալներ՝ Անտոնիոս Գորրեր՝ Օսթիայի եպիսոպոսը, Նիկողայոս
Ալպերգաթի եւ Յուլիանոս Ցեզարինի, նուիրապետական բարձրագոյն մակարդակով վերահսկած են, այսպէս կոչուած, բանակցութիւններուն զարգացումը108։
108 Hofmann,

Georg, “Die Einigung der armenischen Kirche mit der Katholischen Kirche auf dem
Konzil von Florenz 22. Nov. 1439”, 159-161.
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Ստոյգ է, որ արդէն մեզի ծանօթ դոմինիկեան միաբանութեան ժամանակի
անուանի աստուածաբաններէն Յովհաննէս Մոնթեներոցին ոչ միայն յոյներու հետ բանակցութիւններու առթիւ կաթողիկէ առաջատար քննարկողներէն
մին հանդիսացած է, այլ նաեւ հսկայական ներդրում ունեցած է հայոց հետ
առնչուած կոնդակի պատրաստութեան աշխատանքներուն մէջ։ Այս մասին
կը վկայուի ոչ միայն ժողովական ատենագրութիւններուն, այլ նաեւ Գենուայի դոջին՝ Թովմաս Գամբոֆերկոզոցիի գրած նամակագիրքին մէջ։ Թովմաս
Ակուինացիի վարդապետութեան զգալի ազդեցութիւնը կոնդակին վրայ՝ կասկած չի թողուր իր միաբանակից վարդապետին եռանդուն մասնակցութեան
անոր յօրինման աշխատանքներուն109։
Այլ աստուածաբան մը, որուն մասին Վեսպասիանոս Բիստիցցեցի կը վկայէ եւ որ յետագային դարձաւ Նիկողայոս Դ. Պապը՝ Թովմաս Փարենթուցելլի
Սարզանայէն, նմանապէս մեծ ազդեցութիւն ունեցած է առկայ կոնդակի
պատրաստութեան վրայ110։
Ակնառու աստուածաբաններ, որոնք արդէն յոյներուն հետ բանակցութիւններուն առթիւ աստուածաբանական մտածողութեան մեծ ծառայութիւններով հանդէս եկած էին, անոնց շարքին, զոր օրինակ, օգոստինեան միաբանութենէն Յովհաննէս եւ Ուիլիամ Բրիտանացի վարդապետները111, նաեւ ներկայ գտնուած են հայոց հետ առնչուած հարցերու քննարկումներուն։
Ֆրանցիսկեան միաբանութեան կրօնաւորներէն՝ վերը յիշատակուած Բարսեղ եւ Յակոբոս Փրիմատիցի վարդապետները, ինչպէս նաեւ միաբանող եղբարց կարգէն հայազգի Ներսէս վարդապետը, թարգմանական եւ այլ ծառայութիւններով նոյնպէս նպաստած են կոնդակի իրականացման եւ հայոց հետ
միաբանութեան աշխատանքներուն112։
Այսպէս, ակներեւ կը դառնայ, որ վերոյիշեալ հզօր աստուածաբաններուն
դիմաց չկային Շնորհալիներ, Լամբրոնացիներ, Վարդան Արեւելցիներ, Յովհաննէս Որոտնեցիներ եւ Գրիգոր Տաթեւացիներ, այլ կային ընդամէնը Հայ
Եկեղեցւոյ, թող ներուի մեզի ըսել, խոնարհ դէմքերէն Սարգիս եւ Թովմաս,
թերեւս նաեւ Մարկոս վարդապետ մը, որոնք իցիւ թէ ունենային կարողութիւնն ու կարելիութիւնը զարգացնելու աստուածաբանական հաւասարարժէք
երկխօսութիւն մը։

109 Անդ,

159-160։
Անդ, 159։
111 Անդ, 160։
112 Նոյնը։
110
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«Decretum pro Armenis» կամ «Հրահանգ առ Հայս» կոնդակի
տարակուսելի վաւերականութիւնը հայոց մօտ
22 Նոյեմբեր 1439 թուին պապական կոնդակի պաշտօնական հռչակումէն
ետք երբ հայոց պատգամաւորները 1439-ի Դեկտեմբերին Ֆիորենցիայէն կը
մեկնին, անոնք Կ. Պոլսոյ ճամբով փոխանակ դէպի Սիս երթալու եւ ժողովին
արդիւնքը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին հաղորդելու, ուղղակի կը վերադառնան Թէոդոսիա, այն քաղաքը, ուրկէ եկած էին113։ Սոյնը ինքնին կը ներկայացնէ տարօրինակ պարագայ մը՝ այն իմաստով, որ անոնք փոխանորդներ
նշանակուած էին Կոստանդին Զ. Վահկացի կաթողիկոսին կողմէ եւ պարտէին
ներկայանալ անոր։ Սակայն իրողութիւնն այն է, որ, հայկական յիշատակարանի մը վկայութեան համաձայն՝ գրուած 20 Ապրիլ 1439 թուականին, կաթողիկոսը արդէն վախճանած էր հաւանաբար նոյն տարուան սկիզբը114։ Սոյնը կը նշանակէ, որ Ֆիորենցիոյ միարարական ժողովին իր փոխանորդները
լիազօրած կաթողիկոսը արդէն վախճանած էր «Հրահանգ առ Հայս» կոնդակի
հռչակումէն առաջ։ Ուստի պէտք է ենթադրել, որ վերոյիշեալ պատուիրակները Կ. Պոլսոյ մէջ տեղեկանալով այս մասին՝ աւելորդ սեպած ըլլալու են մեկնիլ Սիս եւ նախընտրած են վերադառնալ Թէոդոսիա, ուր, փաստօրէն, միութեան գործը աւարտած է։
Ֆիորենցիոյ ժողովը 1443-ին Հռոմ փոխադրուելէն առաջ կը տեսնենք, որ
Եւգենիոս Դ. ինք կը հետապնդէ ժողովին արդիւնքը փոխանցելը Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսին, ուստի Ալբերդոս անուն կրօնաւորի115 մը միջոցով նամակ116 մը կը յղէ Կոստանդին Զ. Վահկացիին։ Յովսէփ Գ.-ի117 մը կարճատեւ
կեանքէն ետք, 7 Նոյեմբեր 1439-ին կաթողիկոս ընտրուած էր Գրիգոր Թ.
Մուսաբէգեանց։ Պապին նամակը Երուսաղէմի հայոց Մարտիրոս պատրիարքին ուղղուած էր՝ կաթողիկոսին հասցնելու նպատակով, երբ ան, ըստ Աղեքսանդր Պալճեանի եւ Գրիգորիս Գալէմքերեանի, Գահիրէ կը գտնուէր118։ Պապին յղած նամակը պահպանուած չէ, իսկ Գրիգոր Թ. Մուսաբէգեանցի գրած
պատասխանը միայն լատիներէն թարգմանութեամբ աւանդուած է, որուն հայերէնի վերածումը կատարուած է միայն 19-րդ դարուն։ Եթէ հեղինակային
Օրմանեան Մաղաքիա, «Տ. Կոստանդին Զ. Վահկացի», Լումայ, էջ 65, նոյն հեղինակէն՝
«Կանոնական տեսութիւն», Ազգապատում, էջ 2083-2085։
114 Օրմանեան Մաղաքիա, «Վահկացիին մահը», Ազգապատում, էջ 2087։
115 Պալճեան Աղեքսանդր, նշվ. աշխ., էջ 149, Օրմանեան Մաղաքիա, «Մուսաբէգեանց ու
պապը», Ազգապատում, էջ 2097։
116 Տե՛ս նամակին թարգմանութիւնը ամբողջութեամբ՝ Պալճեան, Աղեքսանդր, Պատմութիւն
Կաթողիկէ Վարդապետութեան Ի Հայս Եւ Միութիւն Նոցա Ընդ Հռոմէական Եկեղեցւոյ Ի
Փլորենտեան Սիւնհոդոսի, էջ 149-151։
117 Օրմանեան Մաղաքիա, «Յովսէփի շփոթներ», Ազգապատում, էջ 2088-2089։
118 Գալէմքերեան Գրիգորիս, «Կ. Պոլսոյ Պէյօղլու Հայոց Գերեզմանատունը Եւ Կաթողիկէ
Հայերու Տապանագիրներ», Հանդէս Ամսօրեայ, էջ 467, Կոգեան, Սահակ, Հայոց Եկեղեցին,
Փլորենտիոյ Ժողովը 1439 թ., էջ 489, Պալճեան Աղեքսանդր, նշվ. աշխ., էջ 149։
113
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նկատուի այս պատասխան նամակը, ապա անոր նշուած 1450 թուականը
սխալագրութեան մը արդիւնքը պէտք է նկատել, քանի որ 1446/47-ին արդէն
իրեն յաջորդած էր Կարապետ Եւդոկիացի կաթողիկոսը Կիլիկիոյ Աթոռին
վրայ։ Ասկէ բացի, նամակին մէջ Գրիգոր Թ. Մուսաբէգեանց ինքզինք «Կաթողիկոս […] երկուց Հայաստան աշխարհաց» կը կոչէ, ինչ որ կարելի չէր
կրնար ըլլալ՝ 1441 թուականին կաթողիկոսական Աթոռին Ս. Էջմիածին տեղափոխումէն ետք։ Հետեւաբար, ճիշդ պիտի ըլլայ սոյն նամակին թուականը
1440 տարին համարել119։ Գրիգոր Թ. իր պատասխան նամակին մէջ դէպի
Հռոմի Աթոռը հանդէս կու գայ դրական անդրադարձով։ Դիմելով Եւգենիոս
պապին՝ ան կը գրէ.
«[…]Ծանիցէ սրբութիւն քո, եթէ ամանեցին առ մեզ բարձրագոյն բանք
թղթոյ Քոյ […] Հայր սուրբ, այժմ զքեզ տեսանեմ գերագոյն հովիւ ճշմարտութեան եւ առաջնորդ կաթողիկեայ հաւատացելոց […] Իսկ ես խոստովանիմ յԵրրորդութիւն, ի մի Աստուած, ի Հայր, եւ յՈրդի եւ ի Սուրբ Հոգին
ճշմարտութեան։ Որդեակք իմ հոգեւորք Սարգիս եւ Թովմաս վարդապետքն
եկին առ Քեզ՝ զանձն իմ ի Քեզ ընծայեցուցեալ։ Զոր ինչ ընդ Քեզ արարին
եւ խօսեցան, զամենայն եւ զբնաւ, որ ի Քոյ բարձրութենէդ սահմանեցան
մտադիւր ընդունիմ։ Կամէի զբազումս ի վարդապետաց եւ եպիսկոպոսաց առ
Քեզ առաքել, այլ յերկիւղէ անհաւատից՝ զայդ ոչ կարացի կատարել բաց յերկուց վարդապետաց յիշատակելոց, զոր ինչ նոքօք սահմանեցերդ գրկատարած ընդունիմ»120։
Սոյն նամակին մէջ կը պարզուի, որ Ֆիորենցիոյ միութեան ժողովին մասնակցած են միայն վերոյիշեալ Սարգիս եւ Թովմաս վարդապետները։
Կարեւոր պարագայ մը կը ներկայացնէ նաեւ այն փաստը, որ «Decretum
pro Armenis» կամ «Հրահանգ առ Հայս» կոնդակը նամակին մէջ բնաւ չի յիշատակուիր։ Արդեօք այդ կոնդակը ընդհանրապէս հասա՞ծ է կաթողիկոսին
ձեռքը, դժուար է հաստատել։ Հայ ուսումնասիրողներ անդրադառնալով Գրիգոր Թ. Մուսաբէգեանցի սոյն նամակին՝ կասկած կը յայտնեն անոր վաւերականութեան մասին։ Կ’ենթադրուի նաեւ, որ նամակը Թէոդոսիայի մէջ պատրաստուած կեղծիք մըն է միաբանողներու կողմէ, արդարացնելու համար որոշ
հատուածի մը Հռոմի հետ միարարական ցանկութիւնները։ Միւս կողմէ դժուար է պատկերացնել, որ Սիսի Ը. 1361 թուականի ժողովէն ետք, ուր ամբողջապէս մերժուած եւ պաշտօնապէս չեղեալ նկատուած են Սիսի 1307 եւ Ատանայի 1316 թուականներու Հռոմէական Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ հետ միութեան
որոշումները, որեւէ մէկ կաթողիկոս յայտարարէ, թէ «Զոր ինչ […] սահմանեցերդ գրկատարած ընդունիմ»121։
Հայ Եկեղեցւոյ հոգեւոր գերագոյն իշխանութիւնը վերապահուած է ո՛չ կաԿոգեան Սահակ, Հայոց Եկեղեցին, Փլորենտիոյ Ժողովը 1439 թ., էջ 149։
Աղեքսանդր, նշվ. աշխ., էջ 150։
121 Հմմտ. նոյնը։
119

120 Պալճեան
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թողիկոսին եւ ո՛չ ալ իր եպիսկոպոսաց ժողովին, այլ ան բացառապէս եւ միայն
կեդրոնացած է իր հաւատացեալներու ամբողջութեան վրայ, որ գործնականապէս կ’արտայայտուի Հայց. Առաք. Ս. Եկեղեցւոյ Սրբագումար Ժողովով։
Ֆիորենցիայի միարարական ժողովի եւ «Decretum pro Armenis»
կամ «Հրահանգ առ Հայս» կոնդակի վերաբերեալ հայ
աստուածաբաններու ներկայ գնահատականը
Հակառակ այն փաստին, որ Հռոմէական Կաթոլիկ Եկեղեցին դեռ ցայսօր
մասնաւոր կարեւորութիւն կ’ընծայէ Ֆիորենցիայի միարարական ժողովին՝
վաւերական համարելով անոր մէջ իրականացած միութիւնը Կաթողիկէ եւ
Հայ Եկեղեցիներուն միջեւ, հայ աստուածաբաններ122 միանշանակ կը հերքեն
զայն՝ դիտել տալով հետեւեալ փաստարկումները.
ա) Վաւերական եւ պարտաւորեցնող միութիւն մը գոյացած չէ։
բ) Կաթոլիկ Եկեղեցին Ֆիորենցիայի ժողովով անգամ մը եւս փորձած է
Հայ Եկեղեցին ենթարկել իր գերագահութեան։
գ) «Decretum pro Armenis» կամ «Հրահանգ առ Հայս» կոնդակը զուտ լատինական փաստաթուղթ մըն է եւ կապ չունի Հայ Եկեղեցւոյ հետ։
Արդարեւ, հայոց համար Պազէլով սկսած եւ Ֆիորենցիայի ժողովով շարունակուած միութեան շարժումը Թէոդոսիա վերադառնալով՝ սահմանափակուած եւ զայն նախաձեռնողներուն հետ ալ աւարտած է։ Ժամանակը բերած եւ
ժամանակն ալ տարած է։ Հայ Եկեղեցւոյ պատմութիւնը չէ յիշատակած զայն,
եւ նոյնիսկ անհրաժեշտութիւն չէ զգացուած Հայ Եկեղեցւոյ նուիրապետական աթոռներէն եւ վանական-վարդապետական այլազան հաստատութիւններէն ներս թեր կամ դէմ դիրքորոշում ճշդել այդ մասին։
Այսուհանդերձ, դրական գնահատական մը տալու համար պէտք է ըսել, որ
«Decretum pro Armenis» կամ «Հրահանգ առ Հայս» կոնդակը քննարկած է
աստուածաբանական եւ ծիսական այն բոլոր կարեւոր դրոյթները, որոնք
Հռոմէական Կաթողիկէ եւ Հայ Առաք. Եկեղեցիներու միարարական փորձերու
երկար պատմութեան մէջ արծարծուած են։ Արդէն միայն ասոր համար «Հրահանգ առ Հայս» կոնդակը կրնայ այժմէականութիւն ստանալ, եթէ ան լրջօրէն գնահատուի եւ մեկնաբանուի իբրեւ աստուածաբանական մտածողութեան ամուր հիմք՝ միջեկեղեցական ներկայ եւ յետագայ երկխօսութիւններու
համար։
122 Ֆիորենցիոյ

միարարական ժողովի եւ “Decretum pro Armenis” կամ «Հրահանգ առ հայս»
կոնդակի վերաբերեալ դիրքորոշում ճշդած է գլխաւորաբար Մաղաքիա արք. Օրմանեանը
իր մեծարժէք ուսումնասիրութիւնների մէջ։ Իրմէ բացի յիշատակութեան արժանի է նաեւ
հետեւեալ ուսումնասիրութիւնը՝ Թօփճեան, Բաբգէն, Կիլիկեան շրջան 1375-1441, Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթող. Տպ., Անթիլիաս, 1965։ Սոյն աշխատութեան Բ. Մասին մէջ անդրադարձ կը կատարուի «Հայ եւ լատին յարաբերութիւնք» խորագրին ներքոյ՝ Փլորենտիոյ
ժողովը եւ պաշտօնական թղթակցութիւնք Հռոմի Աթոռին հետ, Տե՛ս էջ 47-60։
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«Հրահանգ առ հայս» կոնդակի բնագիրը։ Կողքին վրայ արձանագրուած է՝ Decretum
originale unionis Armenorum cum sancta Romana ecclesia promulgatum in sacro universali
concilio florentino xxii Novembris 1439. Deo laus. Deo gratias / Biblioteca Medicea
Laurenziana, no. 12
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«Հրահանգ առ հայս» կոնդակի լատիներէն առաջին էջը 1ա

Լատիներէն բնագրի աւարտին լատին մասնակիցներու
ստորագրութիւնները թղ. 9բ եւ 10ա
90

Թղ. 10բ ժողովի լատին մասնակիցներու ստորագրութիւններուն
շարունակութիւնը, իսկ թղ. 11ա կոնդակին հայերէն թարգմանութիւնը

Հայերէն բնագիր թարգմանութեան աւարտին՝ Սարգիս եւ Թումայ
վրդ.-ներուն արձանագրութիւնը, թղ. 20բ
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ABEL MANOUKIAN

THE LAST ATTEMPT OF UNITY BETWEEN THE ARMENIAN
AND THE CATHOLIC CHURCH IN FLORENCE
AND THE “DECRETUM PRO ARMENIS”
Keywords:

Ecumenical Council of Florence, “Decretum pro Armenis,” Decree,
Roman Catholic, Greek Orthodox, Armenian Apostolic, pope, catholicos, vardapet, Sis Constantinople, Kaffa (Feodosia), Genua, doge,
faith, ecclesiology, theology, ritual, calendar issues.

For the medieval world the Ecumenical Council of Florence provided the last
great opportunity to close the gap separating Eastern from Western Christendom.
Not only was it the most brilliant convocation of Roman Catholic, Greek Orthodox
and Eastern Oriental Churches in the entire Middle Ages, but it marked the first
occasion in centuries that East and West assembled in ecumenical council to debate
the differences separating their churches.
As one of the outstanding oriental churches, the Armenians had also received
an invitation from Pope Eugenius IV to participate in the Union Council. The Pope
wrote directly to the Armenian Catholicos Constantine VI Vahkatci and invited
him personally to the Union Council. The Catholicos could not travel to Florence
himself, but appointed a four-member Armenian delegation from Kaffa to participate in this Union Council. The delegation, as the Catholicos wrote in his letter,
“should achieve the unity for peace, love and the Church Union according to the
example of Saint Silvester and Saint Gregory the Illuminator.”
The theological discussions with the Armenians in Florence and the subjects
which were concretely dealt with are difficult to reproduce. What was transmitted
to us is the “Decretum pro Armenis” by Pope Eugenius IV, released on the 22nd
November 1439. The edict was of course signed by the Pope and eight cardinals,
two patriarchs, five archbishops, twenty-five Latin abbots and only at the end for
the Armenian party by the two vardapets Sarkis and Thovmas “in the name of the
Catholicos and the Armenian people”.
The historiography of the Catholic Church recognizes that the union between
the Catholic and Greek Orthodox Churches, which was achieved in Florence, has
had no consequences because of the fall of Constantinople in 1453. In addition, the
Greek Orthodox Church officially refused the Union in Jerusalem in 1443 and later
in Constantinople in 1484. However, there is no evidence of such a fact in the history of the Church, where the union with the Armenians on the basis of the "Decretum pro Armenis" would have ever been officially rejected.
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For a fruitful theological evaluation of the "Decretum pro Armenis" it is to be
said that the "Union Document" completely contains the most important dogmatic
and liturgical approaches that were taken in the course of the history of the Union
between the Armenian and the Catholic Church. For that reason alone the "Decretum pro Armenis" can gain renewed and constant actuality today, if one takes it
seriously in this regard and sees in it a solid basis for the further, hopefully positive
ecumenical-theological discussions.
АБЕЛ МАНУКЯН

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА УНИИ АРМЯНСКОЙ И
КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВЕЙ ВО ФЛОРЕНЦИИ И
“DECRETUM PRO ARMENIS”
Ключевые слова: Флорентийский униатский собор, “Decretum pro Armenis”, декрет, римско-католическая, греко-православная, армянская апостольская, папа, католикос, вардапет, Сис, Константинополь,
Каффа, Генуя, дож, вера, экклесиология, богословие, обряд, календароведческие вопросы.

Вселенский Флорентийский собор предоставил средневековому миру последнюю великую возможность заполнения бреши, разделяющей Восточное
христинство от Западного. Это был не просто самый блестящий созыв римско-католической, греко-православной и Восточных (Ориентальных православных) церквей за все средневековье, но также явился первым на протяжении веков случаем, когда Восток и Запад встретились на вселенском соборе
для обсуждения вопросов, разделяющих их церкви.
Армяне, представлающие одну из знаменитых Восточных церквей, также
получили приглашение от папы Евгения IV принять участие в униатском соборе. Папа написал прямо армянскому католикосу Константину VI Вахкаци и
лично пригласил его на собор. Католикос не смог отправиться во Флоренцию
и назначил делегацию из четырех членов из Каффы. Делегация, как писал
католикос в письме, “должна достичь согласия ради мира, любви и унии
церквей, по примеру св. Сильвестра и св. Григория Просветителя”.
Богословские дискуссии с армянами во Флоренции и обсуждаемые там вопросы трудно воспроизвести. До нас дошел лишь “Decretum pro Armenis” папы
Евгения IV, изданный 22-го ноября 1439 г. Декрет был подписан папой, а также восемью кардиналами, двумя патриархами, пятью архиепископами, двадцатью пятью латинскими аббатами и лишь в конце с армянской стороны вардапетами Саркисом и Товмасом “от имени католикоса и армянского народа”.
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Историография католической церкви признает, что уния между католической и греко-православной церквями, достигнутая во Флоренции, не имела
последствий вследствие падения Константинополя в 1453 г. Кроме того Греческая церковь официально отказалась от унии в Иерусалиме в 1443 и позже
в Константинополе в 1484 г. Однако нет свидетельств подобного факта в истории церкви, чтобы уния с армянами на основе “Decretum pro Armenis” была
когда-либо официально отклонена.
Для правильной богословской оценки декрета следует отметить, что
“Униатский документ” содержит все самые важные догматические и литургические подходы, предпринятые в ходе истории унии между армянской и
католической церквями. Лишь по этой причине “Decretum pro Armenis” может вновь приобрести постоянную актуальность сегодня, если отнестись к
нему серьезно с этой точки зрения и усмотреть в нем твердую основу для
дальнейших, желательно положительных, богословско-экуменических дискуссий.
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ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ

ՍԵՆ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆԸ V-VI ԴԱՐԵՐԻ ՀԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ՄՏՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂ
Բանալի բառեր՝

Սեն Արևշատյան, ոսկեդար, հունաբան դպրոց, փիլիսոփա‐
յություն, Մաշտոց, Եզնիկ Կողբացի, Եղիշե, Դավիթ Ան‐
հաղթ, հայրաբանական, նորպլատոնականություն։

V և VI դարերի հայ փիլիսոփայական մտքի համակարգման վերջնական
տարբերակը, որն այժմ գիտական շրջանառության մեջ է և չի կորցրել իր կոթողային արժեքը, ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի «Փիլիսոփայական գիտության ձևավորումը հին Հայաստանում (V-VI դդ.)» աշխատությունն է: Հեղինակն այն գրել է ռուսերեն՝ գիտական առավել լայն շրջանակի մատուցելով
իր խորագնա գիտահետազոտական մեկնությունները:
Սեն Արևշատյանը ոչ միայն V և VI դարերի հայ փիլիսոփայական մտքի
քաջահմուտ ուսումնասիրողն է, այլև ողջ միջնադարի. հայ միջնադարն
սկսվում է ոսկեդարից և ձգվում մինչև XVII-XVIII դարեր:
Հատկապես կարևոր է, որ միջնադարյան հայ փիլիսոփաների ստեղծագործությունները քննվում են անտիկ և համաքրիստոնեական փիլիսոփայական
մտքի տեսադաշտում: Սա գիտական մի պահանջ է, որ բարեխղճորեն իրականացրել է Սեն Արևշատյանը: Նա նաև այն եզակի մասնագետներից էր, որ
տիրապետելով գրաբարին՝ վերծանում էր միջնադարյան ձեռագրերը՝ վեր հանելով խիստ կարևոր փաստեր:
V դարի փիլիսոփայական մտքի վրա ազդեցություն թողած անտիկ ու
քրիստոնեական հեղինակների հայացքները շարունակ զուգադրվում են Արևշատյանի գրքերում:
405 թվականին, գրերի գյուտից հետո, Հայաստանն ապրում է հոգևոր վերելք գրականության, պատմագրության, աստվածաբանության, գիտության
բնագավառներում: Հենց նույն ժամանակահատվածում էլ փիլիսոփայությունը դառնում է առանձին գիտաճյուղ ու նրա առաջին ներկայացուցիչը,
ինչպես փաստացի հիմնավորում է Սեն Արևշատյանը, Մեսրոպ Մաշտոցն էր
իր «Յաճախապատում» ճառերով:
Հայ միջնադարով զբաղվող բոլոր մասնագետները գիտեն, որ «Յաճախապատում ճառերը» հրատարակվել ու հրատարակվում են Գրիգոր Լուսավորչի
անունով: Հենվելով Կորյուն վարդապետի «Վարք Մաշտոցի» երկի վկայու95

թյան վրա՝ գերմանացի հայագետ Ֆեթթերն ապացուցեց, որ ճառերի հեղինակը
Մաշտոցն է: Գրիգոր Լուսավորչի ժամանակ հայ Արշակունիների թագավորությունը ծաղկուն վիճակում էր: Ֆ. Ա. Բրոկհաուզի և Ի. Ա. Էֆրոնի բառարանում այդ մասին կարդում ենք. «Տրդատ Երրորդ Մեծ, հայ թագավոր պարթևական ծագումով՝ Խոսրով Առաջինի որդին, գահակալել է 286-342, հաջողությամբ մարտնչել Սասանյանների հետ (նոր պարսկական թագավորներ):
302 թվականին Տրդատը քրիստոնեություն է ընդունել, հեթանոսական
մեհյանները փոխարինել եկեղեցիներով և տաճարներով, բազմաթիվ հոգևորականներ է հրավիրել Ասորեստանից և Փոքր Ասիայից ու քրիստոնեությունը դարձրել պետական կրոն: Նրա գահակալության ժամանակահատվածը
հայ ժողովրդի պատմության ամենափայլուն ժամանակահատվածն է»1:
Այս իրողությունը հայտնի էր Ֆեթթերին, դրա համար էլ նա նշում է, որ
«Յաճախապատում ճառերում» խոսվում է Արշակունիների գերդաստանի
անկման մասին, ակնարկ կա նաև վերջին Արտաշես IV թագավորի մասին
(422-428)2:
Սեն Արևշատյանը ներկայացնում է, թե ինչպես փիլիսոփայական մտքի
զարգացմանը զուգընթաց` հայերենում հայտնվում են փիլիսոփայական տերմիններն արտահայտող բառեր: Այդ տերմինների առաջացմանը նպաստել են
հույն փիլիսոփաների և վաղ քրիստոնեական մտածողների երկերի հայերեն
թարգմանությունները: Առաջին հերթին` Դիոնիսիոս Թրակացու «Արուեստ
քերականութեան» գրքի և դրա հայ մեկնիչների գործերի միջոցով հայերեն
մուտք են գործում նոր բառեր: Քերականության, փիլիսոփայության, ճարտասանության միահյուսվածության վերաբերյալ դիպուկ դիտարկում ունի
Նիկողայոս Ադոնցն իր «Դիոնիսիոս Թրակացին և նրա հայ մեկնիչները»
գրքում. «Թեև քերականական գիտությունը վաղուց առանձնացել է և դարձել ինքնուրույն առարկա, սակայն հնում այն ուսումնասիրված էր ճարտասանության և փիլիսոփայության հետ միասին, համարվելով ընդհանրապես
մտահայեցողական գիտակարգի անհրաժեշտ օղակ»3:
Հույն փիլիսոփաների ստեղծագործությունների թարգմանությունը սկսվել
է V դարում և մեծ թափ ստացել V դարի վերջին և VI դարի սկզբին՝ հունաբան դպրոցի ձևավորման շնորհիվ:
V դարի հայ փիլիսոփայական մտքի վրա ազդել են Փիլոն Եբրայեցու, Հերմես Եռամեծի, Օգոստիանոս Երանելու, Պորփյուրի, Պլատոնի, Արիստոտելի,
Պյութագորասի և հին աշխարհի այլ մտածողների գրքերը:

1
2
3

Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, Иллюстрированный энциклопедический словарь, Москва,
2012, с. 691.
С. С. Аревшатян, Формирование философской науки в древней Армении (V-VI вв.), Ереван,
1973, с. 46.
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Այդ գործերին ծանոթ էր Մեսրոպ Մաշտոցը, որի ճառերը աստվածաբանական ու բարոյախոսական լինելով՝ նաև քննում են փիլիսոփայական հարցադրումներ: Ըստ Արևշատյանի՝ Մաշտոցի «Յաճախապատում ճառերը» հայրաբանական փիլիսոփայության տիպիկ դրսևորումներ են: Մաշտոցը ճառերում
քննում է փիլիսոփայական մի շարք պրոբլեմներ, որոնցից մեկն է չարի և բարու փոխհարաբերության խնդիրը: Եվ Եզնիկ Կողբացուց առաջ հակադրվում
զրադաշտական կրոնի դուալիզմին, ըստ որի` չարը Արհմից (Ահրիմանից) է,
իսկ բարին՝ Որմիզդից4:
Մաշտոցի կարծիքով, Աստված ամեն ինչ բարի է ստեղծել: Նա մարդուն և
հրեշտակներին պարգևել է անձնիշխանության իրավունք, որը մարդուն կարող է տանել և՛ դեպի բարին, և՛ դեպի չարը:
Մարդուն շնորհված կամքի ազատությունը մեծագույն պարգևն է, որը
մարդը պետք է օգտագործի բարի գործեր կատարելու համար:
Արևշատյանը նկատում է, որ իդեալիստական միաստվածության դիտակետից ելնելով, Մաշտոցը Աստծուն մասնակից չի համարում աշխարհում եղած
չարի գործերին: Այս մոտեցումը նրա ուսմունքը նույնացնում է քրիստոնեական կանոնիկ եզրակացությունների հետ5:
Մաշտոցը շատ է կարևորում մարդկային միտքը, որը բնակվում է ուղեղում, այն ուղղորդում մարդկային մարմնի բոլոր օրգաններին6:
«Յաճախապատում ճառերում» հստակ բացատրվում է հոգու դերը մարդու
կյանքում. «Բերան խոսի, աչք տեսանեն, ականջք լսեն, ունչք հոտոտին,
ձեռք շոշափեն, ոտք գնան, սիրտ շարժի իմանալեօք, և փառաւոր առնեն
զԱստուած կենդանարար Հոգւովն, զոր զամենայն զգայութիւնս շարժէ տէրամբ: Եւ յորժամ հոգին արձակի ի մարմնոյ, մեռեալ կոչեցաւ, և քակտին
ամենայն յօդեալ յօրինուածք անդամոյն իւր»7:
Սեն Արևշատյանը տեղին է նկատել, որ քրիստոնեության մուտքից անմիջապես հետո, հայ փիլիսոփայական միտքը օգտվում էր պարսկերեն, հունարեն, ասորերեն գրվածքներից և դրանք օգտագործում պետական ու կրոնական կարիքների համար8: Այս նախադրյալների հիման վրա սկսեց ձևավորվել
V դարի հայ փիլիսոփայական միտքը, որի առաջին նշանավոր ներկայացուցիչը դարձավ Եզնիկ Կողբացին:
1940 թվականին Վ. Չալոյանը ռուսերենով հրատարակել է “К вопросу об
учении Езника Кохбаци, Армянского философа пятого века” մենագրությունը, որում ասում է, թե Եզնիկն իր «Եղծ աղանդոց» գրքում պայքարում է

4
5
6
7
8

С. С. Аревшатян, Формирование философской науки..., с. 61.
Նույն տեղում, էջ 65։
Նույն տեղում, էջ 71։
Գրիգոր Լուսավորիչ, Յաճախապատում ճառք եւ աղօթք, Վենետիկ, 1838, էջ 155։
С. С. Аревшатян, Формирование философской науки..., с. 51.
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Էպիկուոսրի մատերիալիստական ու աթեիստական հայացքների դեմ9: Չալոյանը շեշտում է, թե ըստ Եզնիկի` աշխարհը բաղկացած է չորս տարրերից՝ կրակ,
օդ, ջուր, հող. «Ուրիշ տեղում Եզնիկը Արիստոտելի ազդեցությամբ օգտագործում է ջերմություն, ցրտություն, խոնավություն և չորություն բառերը: Այդ
երկու տեսակ թվարկումների մեջ Եզնիկը ոչ մի տարբերություն չի տեսնում,
և՛ առաջինը, և՛ երկրորդը նրա մոտ ներկայանում են տարր բառով»10:
Չալոյանի կարծիքով, Եզնիկը V դարում մատերիան սահմանում է այն
ձևով, ինչպես XVIII դարի գերմանացի փիլիսոփա Պոլ Հոլբախը և, իհարկե,
անհեթեթություն է մտածել, թե Հոլբախը ծանոթ էր Եզնիկին, սակայն փաստ
է, որ գերմանացի փիլիսոփան ասում է նույնը, ինչ Եզնիկը11:
Չալոյանը Եզնիկին գնահատում է որպես խիստ առաջադեմ փիլիսոփայի,
որը չընդունելով ճակատագրի պաշտամունքը, պնդում է, թե մարդու ճակատագիրը հենց մարդու ձեռքին է12:
Սեն Արևշատյանի կարծիքով, հայ «թարգմանչաց դպրոցի» փայլուն ներկայացուցիչ Եզնիկը, հավանաբար, միայն մեկ փիլիսոփայական երկ չի գրել.
«Եղծ աղանդոցը» V դարի առաջին կեսի փիլիսոփայական մտքի կարևորագույն աղբյուրն է13:
Իր հետազոտության մեջ Արևշատյանը նշում է այն աղբյուրները, որոնցից օգտվել է Եզնիկն իր գլուխգործոցը գրելիս՝
Մատթեոս Օլիմպիացի – մաՀ. 312 թ.
Արիստիդես Աֆրիկացի – II դ.
Եպիփան Կիպրացի – 315-403 թթ.
Բարսեղ Կեսարացի կամ Մեծ – 330-379 թթ.
Հիպպոլիտոս – 170-236 թթ.
Թեոդորոս Մոպսուեստացի – IV-V դդ.
Ադամանտիոս
Օրիգենոս – 185-253 թթ.
Դիոդորոս Տարսոնացի –IV դ.
Եփրեմ Ասորի – 306-373 թթ.
Իրենիոս – 130-200 թթ.
Կյուրեղ Ալեքսանդրացի – մահ. 444 թ.
Բացի այս գործերից, Եզնիկն օգտագործել է նաև Մաշտոցի «Յաճախապատում ճառերը», Գրիգոր Պարթևի «Հարցարանը»:
9
10
11
12
13

В. К. Чалоян, К вопросу об учении Езника Кохбаци, Армянского философа пятого века,
Ереван, 1940, с. 27.
Նույն տեղում, էջ 30։
Նույն տեղում, էջ 32։
Նույն տեղում, էջ 43։
С. С. Аревшатян, Формирование философской науки..., с. 76.
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Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» աշխատությունը XIX և XX դարերում
թարգմանվել է եվրոպական մի շարք լեզուներով և հայտնի է միջազգային
հայագիտությանը:
Եզնիկի երկը հատկապես հետաքրքրել է ֆրանսիացի հայագետ Լուի Մարիեսին, որը Վայան դը Ֆլորիվալի թարգմանությունից հետո նորից է թարգմանել այն ու Եզնիկի «Եղծ աղանդոցը» ողջ գիտական կյանքում պահել
ուշադրության կենտրոնում14:
Լուի Մարիեսի՝ 1924 թվականի թարգմանության և նրա մեկնաբանությունների առթիվ Ն. Ադոնցը գրեց «Քննական նշմարներ Եզնիկի մասին»
(Մարիեսի աշխատության առթիվ) ծավալուն, խիստ ուշագրավ հոդվածը: Նա
գրում է. «Հին մատենագիրների շարքում Եզնիկ Կողբացին այն բացառիկ
դեմքերից է, որ պահել է գոնե ցայժմ իր ավանդական հռչակը ամուր ու անբասիր: ... Չէ միայն ոճի և բովանդակության կողմից, այլ և հավաստիության
տեսակետից Կողբացու փոքրիկ երկը հաշվում է հայ գրականության պարծանք»15: Եզնիկի երկը հասել է առանց վերնագրի. Արսեն Բագրատունին է
այն կոչել «Եղծ աղանդոց»16:
Մարիեսը փոխել է այս վերնագիրը և դարձրել «Յաղագս Աստուծոյ»:
Ադոնցը չի ընդունում այս վերնագիրը. «Յաղագս Աստուծոյ» կոչումը խորշելի պիտի լիներ Եզնիկի համար այն պարզ պատճառով, որ իր նախաբանի
մեջ հարկ է համարում շեշտել, որ Աստծո էությունը անհաս է և անքնին»17:
Ադոնցի կարծիքով, իր գրքի I մասում Եզնիկը հերքում է հռչակավոր
գնոստիկ Վալենտիանոսին և բնավ պետք չէր Եզնիկին իր ընդդիմախոսությունը կոչել «Յաղագս Աստուծոյ»18:
Արևշատյանն առանձին հատված է նվիրել Եզնիկի գրքի պրոբլեմատիկային: Նա մեջբերում է գերմանացի հայագետ Հայնրիխ Գելցերի (1847-1906)
այն կարծիքը, թե Եզնիկն առավել անտիկ հայ է, քան քրիստոնյա վարդապետ19:
Հաստատելով աստվածային սուբստանցիայի առաջնայնությունը և նյութական աշխարհի երկրորդային բնույթը, որպես Աստծու արարչագործություն, Եզնիկը հերքում է Պլատոնի, Արիստոտելի, Պյութագորասի, ստոիկների, էպիկուրյանների տեսակետները20:

14

15
16
17
18
19
20

Louis Mariès, Le De Deo d’Eznik de Kolb connu sous le nom de “Contre les sectes”. Études de
critique littéraire et textuelle, Paris, 1924, Louis Mariès, “Etude sur quelques noms et verbes d’
existence chez Eznik”, RÉArm., 8, 1928, pp. 79-210, Louis Mariès et Charles Mercier, Eznik de
Kołb De Deo. Traduction française, notes et tables, Paris, 1959.
Ն.Ադոնց, Երկեր, հ. Բ, Երևան, 2006, էջ 131։
Նույն տեղում, էջ 134։
Նույն տեղում, էջ 135։
Նույն տեղում։
С. С. Аревшатян, Формирование философской науки..., с. 85.
Նույն տեղում, էջ 88։
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Եզնիկը խստորեն քննադատում է հեթանոսական սնահավատությունները,
անիմիզմն ու դիվապաշտությունը21: Հայ փիլիսոփան չի ընդունում նաև հոգու անմահության Պլատոնի տեսակետը: Նա ընդունում է քրիստոնեական
վարդապետության այն տեսակետը, թե մարդու հոգին անմահ է և շարունակում է ապրել անդրաշխարհում՝ զրկված մարմնից և երկրային ցանկություններից22:
Բնականաբար, Արևշատյանն անդրադառնում է Եզնիկի պարսից կրոնի
խիստ քննադատությանը և քաղդեական աստղագուշակությանը:
V դարի փիլիսոփայական մտքի ձևավորողներից է եղել նաև Եղիշեն, որի
հայացքներում առաջին անգամ երևում են նորպլատոնական ուսմունքի որոշ
դրսևորումներ23: Եղիշեի աստվածաբանական, փիլիսոփայական երկերի
քննությունն ի հայտ է բերում այն ճշմարտությունը, թե նրա մտածողության մեջ առկա են նորպլատոնականության նախորդների՝ Փիլոն Ալեքսանդրացու, Հերմես Եռամեծի, ինչպես նաև նորպլատոնականներ Պլոտինի, Պորփյուրի, Յամբլիխոսի և ուրիշների ուսմունքները24:
Հետևելով նորպլատոնականների նախորդ Հերմես Եռամեծին՝ Եղիշեն
գրում է. «Գոյություն ունի երեք աշխարհ՝ Աստված, բնություն, մարդ: Աստված հոգևոր աշխարհն է, բնությունը՝ զգայական, մարդը հոգևոր ու զգայական աշխարհն է»25:
V-VI դարերի հայ փիլիսոփայական մտքի համակարգման մեջ կարևոր է
Արևշատյանի այն քննությունը, որը վերաբերում է այդ շրջանի փիլիսոփայական-գիտական տերմինոլոգիայի առաջացմանը: Փիլիսոփայական նորաբանությունները հատկապես ավելանում են հունաբան դպրոցի գործունեության շնորհիվ: Հայերենում հայտնվում են այնպիսի նոր բառեր, ինչպիսիք
են՝ ունականալ, մակացություն, փաղանուն, սեռականագույն, տրամաբանել,
իմաստասիրութիւն և այլն26:
Արևշատյանը հիմնավորում է. Դիոնիսիոս Թրակացու, Ափթոնիոսի, Թեոն
Ալեքսանդրացու, Փիլոն Եբրայեցու, Իրենիոսի և նրանց հարող Հերմես Եռամեծի «Սահմանքը», Կեղծ Կալիսթենեսի «Ալեքսանդր Մակեդոնացու «Վարքը» և ուրիշ թարգմանական գործեր իրականացվել են V դարի 50-ական
թվականներին` ծայրահեղ դեպքում` մինչև 80-ականների կեսերը և ազդել
այդ ժամանակի մատենագիրներ Եղիշեի, Դավիթ Քերականի, Մովսես Խորենացու ու Մամբրե Վերծանողի ստեղծագործությունների վրա27:
Արևշատյանը ներկայացնում է հունաբան դպրոցի գործունեության պար21
22
23
24
25
26
27

Նույն տեղում, էջ 104։
Նույն տեղում, էջ 108։
Նույն տեղում, էջ 120։
Նույն տեղում։
Նույն տեղում, էջ 128։
Նույն տեղում, էջ 158։
Նույն տեղում, էջ 166։
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բերացումը՝ այն բաժանելով 4 շրջանների28: Այդ թարգմանությունները ստացել են միջազգային արժեք, որովհետև դրանց մի մասի բնագրերը կորել են, և
գիտական աշխարհին հայտնի են միայն նրանց թարգմանությունները:
Օրինակ`Փիլոն Ալեքսանդրացու 14 գործերից 7-ը պահպանվել են միայն հայերեն29:
Արևշատյանը ճշգրտում է կարևոր մի հարց՝ Պլատոնի երկխոսությունների
հայերեն թարգմանության ժամանակը: XI դարի փիլիսոփա, պետական գործիչ, թարգմանիչ, մատենագիր, մանկավարժ, գիտնական Գրիգոր Մագիստրոսը Սարգիս վարդապետին ուղղված թղթում հայտնում է, որ սկսել է թարգմանել Պլատոնի «Տիմէոս» և «Փէդոն» երկխոսությունները, նաև Էվկլիդեսի
երկրաչափությունը30: Մեկ այլ թղթում, որն ուղղված է իր երկու առաջնակարգ աշակերտներին՝ Բարսեղին ու Եղիսեին, Մագիստրոսը վկայում է, թե
վերջիններիս հանձնարարել են Արիստոտել կարդալ31: Սա նշանակում է, որ
փիլիսոփայությունը, որը Հայաստանում սկզբնավորվել էր V դարում, արդեն
դարձել էր առաջադեմ դպրոցներում ուսուցանվող առարկա:
Սեն Արևշատյանը Պլատոնի գործերի թարգմանության ժամանակի հիմքը
համարում է բառապաշարի ու ոճի խնդիրները, որոնք ակնհայտորեն համընկնում են հունաբան դպրոցի VI դարի առաջին կեսի լեզվաոճական մտածողությանը և ժամանակակիցն են Դավիթ Անհաղթի ու կեղծ Արիստոտելի
երկերի հայերեն օրինակների32: Միաժամանակ նա նկատում է լեզվական հարազատություն ավելի վաղ թարգմանությունների հետ, այնպես որ դրանք
կարող էին թարգմանված լինել ավելի վաղ33:
V դարի փիլիսոփայական գիտության ձևավորողների շարքում Արևշատյանը Դավիթ Քերականից հետո տեղ է հատկացնում Մովսես Խորենացուն:
Սա զարմանալի չէ, որովհետև Ղազար Փարպեցին իր հռչակավոր Թղթում
Խորենացուն անվանում է փիլիսոփա. «Երանելի Մովսես Փիլիսոփոսը (Խորենացին), որ արդարև՛, մինչդեռ մարմնով էր ապրում, գրեթե երկնքի զորքերին
էր քաղաքակից. չէ՞ որ այդ Հայոց աբեղայքը այս տեղից այն տեղ հալածական արին նորան»34:
Խորենացուն վերաբերող բաժնում Ս. Արևշատյանն ունի մի եզրահանգում,
որը զորեղ կռվան է ապացուցելու, թե հայերի պատմահայրն ապրել ու ստեղծագործել է ոսկեդարում. «Հենց այդ՝ 80-ական թվականներին, երբ ավատա28
29
30
31
32
33
34

Նույն տեղում, էջ 186-188։
Նույն տեղում, էջ 151-152։
Նույն տեղում, էջ 218։
Գրիգոր Մագիստրոսի Թղթերը, բնագիրն առաջաբանով և ծանոթագրություններով
առաջին անգամ ի լույս ընծայեց Կ. Կոստանյանց, Ալեքսանդրապոլ, 1910, էջ 105։
С. С. Аревшатян, Формирование философской науки..., с. 221.
Նույն տեղում, էջ 222։
Մ. Նալբանդյան, ԵԼԺ վեց հատորով, հ .4, Երևան, 1983, էջ 320։
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տեր նախարարների մի մասը պարսիկների դեմ պատրաստ էր զինված պայքարի, իսկ հասարակության մի մասին տիրում էին հուսահատության ու ելք
չունենալու տրամադրությունները, Երևան եկավ Խորենացու «Հայոց պատմությունը»՝ ներծծված բարձր հայրենասիրության պաթոսով ու ազգային
անկախության գաղափարով»35:
Արևշատյանի գրքի վերջին հատվածը վերաբերում է Դավիթ Անհաղթին՝
հայ փիլիսոփայական մտքի գագաթին: Այս փիլիսոփային Արևշատյանը նվիրել է բազմաթիվ հետազոտություններ, նրա երկերը թարգմանել ռուսերեն:
1999-ին՝ Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու
առաջիկա 1700-ամյակի առթիվ, գիտնականը հրատարակում է Դավիթ Անհաղթի «Փիլիսոփայության սահմանումները», «Պորփյուրի «Ներածության»
վերլուծությունը», «Արիստոտելի «Անալիտիկայի» մեկնությունը»:
«Հայ հին փիլիսոփայության պատմության մեջ Դավիթ Անհաղթին պատկանում է նշանավորագույն դեր: Նրա երկերը ազդարարեցին շրջադարձ եկեղեցաաստվածաբանական մտքից դեպի աշխարհիկը, դեպի գիտական ուղղվածությունը՝ հենված անտիկ ժառանգության վրա»36:
Դավիթը սահմանում է, թե ինչ է փիլիսոփայությունը և որն է նրա դերը
մարդու կյանքում. նա այդ խնդիրներում հակադրվում է սկեպտիկներին, ագնոստիկներին, որոնք մերժում էին փիլիսոփայությունը որպես գիտություն և
ընդհանրապես աշխարհաճանաչողության հնարավորություն37:
Դավիթ Անհաղթը առաջ է քաշում փիլիսոփայության վեց սահմանումներ՝
հենվելով անտիկ դասականների՝ Պյութագորասի, Պլատոնի, Արիստոտելի
մտքերի վրա, որոնք վերջնական գաղափար են տալիս փիլիսոփայություն
հասկացության, առարկայի էության և նշանակության մասին38:
Առաջին սահմանումն այն է, որ փիլիսոփայությունը գիտություն է գոյի
մասին, երկրորդը՝ փիլիսոփայությունը գիտություն է աստվածայինի ու
մարդկայինի մասին, երրորդը՝ փիլիսոփայությունը մահվան մտքի մասին է,
չորրորդը՝ փիլիսոփայությունը մարդու հնարավորության սահմաններում
Աստծուն նմանվելն է, հինգերորդը՝ փիլիսոփայությունը արվեստների արվեստն է, գիտությունների գիտությունը և վերջապես վեցերորդը՝ փիլիսոփայություը սեր է իմաստնության նկատմամբ39: Արևշատյանը ներկայացնում է
այս 6 սահմանումների առանձին բացատրությունները:
Դավիթը փիլիսոփայությունը բաժանում է երկու մասի՝ տեսական և կիրառական: Ճանաչողության գերագույն աստիճանը հենվում է մարդու գիտակ-

35
36
37
38
39

С. С. Аревшатян, Формирование философской науки..., с. 256.
Նույն տեղում, էջ 269։
Նույն տեղում, էջ 297։
Նույն տեղում, էջ 298։
Նույն տեղում, էջ 298։
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ցության վրա, և դա փիլիսոփայությունն է, որպես բանականության ճանաչողական գերագույն ձևը՝ իր մեջ ընդհանրացնելով շրջապատող աշխարհի
ողջ ընկալումը40:
Դավիթ Անհաղթը շատ ճիշտ է սահմանել գիտությունն ու արվեստը: Գիտությունը ճշգրիտ է, իսկ արվեստը հոսանուտ: Ըստ Դավթի՝ փիլիսոփայությունը մարդուն օգնում է բանականորեն ճանաչել և հասնել աստվածային
բարձրության՝ իր մեջ զսպելով անասնականը: Դավթի փիլիսոփայության
վերջնական նպատակը «Աստծուն նմանվելն է՝ ըստ մարդկային կարողության»41:
Նորպլատոնական փիլիսոփայական ուղղությունն առկա է նաև Գրիգոր
Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկում, որում հանճարեղ մտածողը
ողբում է մարդու աստվածային պատվիրաններից հեռանալը: Այդ երևույթին
անդրադարձը հանդիպում ենք ֆրանսիական լուսավորիչների, ինչպես նաև
գերմանացի փիլիսոփա Կանտի մոտ:
Վոլտերի «Հոդվածներ «Փիլիսոփայական բառարանից» երկում տեսնում
ենք քրիստոնյա մտածողի խիստ քննադատությունը աթեիստների ու հեթանոսների վերաբերյալ. «Աթեիզմ-որոշ խելացի մարդկանց արատ, սնահավատություն- հիմարների արատ, իսկ ի՞նչ են խաբեբաները: Դե պարզապես խաբեբաներ»42: Կամ. «Հռոմեացիների դժբախտությունը նրանում էր, որ նրանք
ծանոթ չէին Մովսեսի օրենքին, իսկ ավելի ուշ մեր Փրկչի՝ Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտների օրենքին, դժբախտությունը նրանում էր, որ նրանք հավատ
չունեին և խառնում էին վերին աստվածության պաշտամունքը Մարսի, Վեներայի, Ապոլոնի հետ՝ աստվածներ, որոնք գոյություն չունեին»43:
Դավիթ Անհաղթի՝ մարդու բարեգործ լինելու մասին դրույթն առկա է
Էմանուիլ Կանտի փիլիսոփայության մեջ. «Յուրաքանչյուր մարդու պարտքն
է բարեգործություն անել, այսինքն՝ հնարավորության սահմաններում օգնել
մարդկանց և նպաստել նրանց երջանկությանը՝ հույս չունենալով դրա դիմաց որևէ պարգևատրություն ստանալու»44:
Նոմինալիստական խնդիրներում Դավիթ Անհաղթն Արիստոտելի ուսմունքի հետևորդն է, և նրան են հետևել ուշ շրջանի հայ նոմինալիստ փիլիսոփաները՝ Վահրամ Ռաբունին, Հովհան Որոտնեցին, Գրիգոր Տաթևացին: Վերջիններս հետևեցին Դավթի հայացքներին և դրանց հիման վրա ստեղծեցին
իրենց նոմինալիստական ուսմունքը45:
40
41
42
43
44
45

Նույն տեղում, էջ 302։
Նույն տեղում, էջ 307։
Вольтер, Философские повести, Философские письма, Статьи из “Философского словаря”,
Москва, 2004, с. 603.
Նույն տեղում, էջ 618։
Имм. Кант, Основы метафизики нравственности, Москва, 1999, с. 849.
С. С. Аревшатян, Формирование философской науки..., с. 321.
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Սեն Արևշատյանը «Փիլիսոփայական գիտության ձևավորումը հին Հայաստանում (V-VI դդ.)» գրքով ներկայացնում է հայ փիլիսոփայական մտքի
զարգացումը՝ սկսած քրիստոնեությունը Հայաստանում պետական կրոն
հռչակելու ժամանակահատվածից մինչև VI դարի առաջին կեսը: Գիտնականը
ճշգրիտ համակարգում է հայրաբանական փիլիսոփայության փուլերը, նշում
վերջիններս անցումը գիտական փիլիսոփայությանը: Համակարգման կարևորագույն նվաճումն այն է, որ հայ փիլիսոփայական միտքը V դարի վերջին և
VI դարի առաջին կեսին համընթաց քայլում էր քաղաքակիրթ քրիստոնյա
երկրների փիլիսոփայական մտքի հետ և ժամանակային առումով տոգորված
էր առաջադիմական այնպիսի գաղափարներով, որոնք այսօր էլ չեն կորցրել
իրենց արդիականությունը:
AELITA DOLUKHANYAN

SEN AREVSHATIAN AS RESEARCHER OF ARMENIAN
PHILOSOPHIC THOUGHT OF THE 5TH – 6TH CENTURIES
Keywords:

Sen Arevshatian, Golden Age, Hellenizing School, philosophy, Mashtots, Eznik Koghbatsi, Eghishe, David the Invincible, patristic, NeoPlatonism.

The latest version of the systematization of Armenian philosophical thought of
the 5-6th centuries, which is now in scientific circulation and has not lost its significance, is presented in the work The Formation of Philosophical Science in Ancient
Armenia (5-6th centuries) by Sen Arevshatian. The book is in Russian, and hence is
available to a wider circle of scholarly audience.
Sen Arevshatian was a skilled researcher of Armenian philosophical thought
not only of the 5-6th centuries, but of the entire Middle Ages, starting with the
Golden Age and lasting until the 17-18th centuries.
It is extremely important that the works of the Armenian philosophers of the 56th centuries are investigated in the context of ancient and all-Christian philosophical thought.
In the book The Formation of Philosophical Science in Ancient Armenia (5-6th
centuries) Sen Arevshatian presents the development of Armenian philosophical
thought from the adoption of Christianity as State religion in Armenia until the first
half of the 6th century. The scholar provides accurate scientific systematization of
the phases of patristic philosophy. The main achievement of this systematization is
to make it evident that in the late 5th century and in the first half of the 6th century,
Armenian philosophical thought was keeping pace with the philosophical thought
of civilized Christian countries and was professing such advanced ideas of its time,
which have not lost their relevance even now.
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АЭЛИТА ДОЛУХАНЯН

СЕН АРЕВШАТЯН – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ АРМЯНСКОЙ
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ V-VI ВЕКОВ
Ключевые слова: Сен Аревшатян, Золотой век, грекофильская школа, философия,
Маштоц, Езник Кохбаци, Егише, Давид Непобедимый, патристика, неоплатонизм.

Последняя версия систематизации армянской философской мысли V-VI
веков, которая нынче находится в научном обращении и не утратила своего
значения, изложена в труде “Формирование философской науки в древней
Армении (V-VI века)” Сена Аревшатяна. Автор написал его на русском,
представив более широкому кругу ученых глубокие научные комментарии.
Сен Аревшатян был искусным исследователем армянской философской
мысли не только V-VI веков, но и всего средневековья, которое начинается с
Золотого века и длится до XVII-XVIII веков.
Крайне важно, что труды армянских философов V-VI веков исследуются
в контексте античной и общехристианской философской мысли.
В книге “Формирование философской науки в древней Армении (V-VI
века)” Сен Аревшатян представляет развитие армянской философской мысли,
начиная с провозглашения христианства государственной религией в Армении до первой половины VI века. Ученый дает точную научную систематизацию фаз патристической философии. Главнейшим достижением систематизации является то, что показaно, что армянская философская мысль в конце V
века и в первой половине VI века шагала в ногу с философской мыслью цивилизованных христианских стран и проникнута такими передовыми идеями
своего времени, которые и сегодня не утратили своей актуальности.

105

ANI SHAHINIAN
D. Phil. Candidate
University of Oxford

PHILOSOPHY AND MARTYRDOM: CONTEXTUALIZING
«ԱՆՁՆԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ»1 IN THE MARTYROLOGY
OF T‘AMAR MOKAC‘I (1398)
Keywords:

Martyrdom, humanity, divinity, courage, self-governance, agency, free
will, good and evil, time and space, rationality and moral responsibility.

According to a martyrology2 found in Grigor Cerenc‘ Xlatec‘i’s Yaysmawurk՛,
in the year 1398, T‘amar Mokac‘i was martyred in the administrative city of Ostan,
on the south-east shores of Lake Van.3 In Late Medieval Armenian martyrologies,
T‘amar’s martyrology is one of five narratives prefaced with a profound theological and scriptural overture prior to the description of the martyrdom event itself.
The author, a highly trained vardapet (archimandrite) of the Church – who may or
may not have been Xlatec‘i himself – introduces T‘amar’s martyrdom narrative
with a treatise on the freedom of human will and obedience, the source of virtues,

1



2
3

Անձնիշխանութիւն = Anjnišaxut‘iwn = Self-governance takes its influence from the Greek
αὐτεξουσιότης where Eznik Kołbacʻi in Ełc ałandocʻ used the term to identify the human capacity
to choose between good and evil. See L. Mariès, Le De Deo d’Eznik de Kolb, connu sous le nom
de "Contre les sectes"; études de critique littéraire et textuelle, Paris։ P. Geuthner, 1924. I would
like to thank Gohar Muradyan for bringing Mariés’ work to my attention. ՆԲՀԼ, Հ. 1, 195։
I would like to thank Theo Maarten van Lint and Roberta Ervine for their insightful comments on
various drafts of this article; All mistakes in narration or errors in translation and interpretation are
solely of my own making. Without the support of Calouste Gulbenkian Foundation and Luys
Foundation my research would be impossible – for this I am grateful to both Foundations.
The term Վկայաբանութիւն, ‘Martyrology’ refers to the account of the martyrdom or the acts of
the martyr.
T‘amarʼs martyrology is found in at least 20 Manuscripts at the Maštoc‘ Matenadaran: M1511,
fols 454r-455v (1471); M477, fols 442r-442v (1559); M1517, fols 342r-434r (16th century);
M4520, fols 880-883 (16th century); M1338, fols 398v-399r (16th, 17th century); M1503, fols
470r-471v (1633); M1502, fols 426v-427v (1651); M1501, fols 459v-461r (post-1655); M1516,
fols 164v-166r (pre-1681); M1533, fols 387v-388v (1725-30); M1509, fols 440r-441r (1685);
M1512, fols 435v-437r (1689); M1532, fols 434r-435v (1695); M1534, fols 463r-464r (1695);
M1507, fols 371v-373r (17th century); M1508, fols 436v-438r (17th century); M3783, fols 376v377v (1704); M3783, fols 500r-501r (1704); M1513, fols 313v-314r (1706); M3786, fols 967-969
(1713). Also at the Bodleian, OXL, Marsh 438/I, fols. 435 Sukias Baronian, and F. C Conybeare,
(1918). 59. P. S. Cowe has a bibliographical entry on T‘amar’s martyrology in S. Peter Cowe,
'Martyrology of Tʿamar Mokacʿi', in Christian-Muslim Relations, A Bibliographical History, ed.
by David Thomas, Leiden; Boston: Brill, 2013, V, 250–53.
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Divine love, and the influence of the good and evil on the decisions and actions of
human beings.
In the martyrology, the author attributes agency to each character to further examine the function of the human will and how the will, influenced by good or evil,
unfolds in the person’s words, actions, and decisions. Ultimately, the author finds
that T‘amar Mokac‘i’s obedient will and faith were the fruits of Divine love. In
other words, the author displays that the one who possesses անձնիշխանութիւն –
i.e., the ability to govern the self – is capable of exercising her will freely, whether
for good or for evil. While the martyrology may be studied through various approaches, in this paper I focus on how the term անձնիշխանութիւն as a theological and philosophical phenomenon applies to the characters in the martyrology. In
particular, I examine the characters of T‘amar Mokac‘i and P‘ašaxat‘un, the wife of
emir Izz-al-Din, who issued the warrant for T‘amar’s execution. I argue in my conclusion that, for the author, T‘amar fully exemplifies what it means to be
անձնիշխան, possessing the full ability to bridge human rationality and responsibility within the limits of space and time as displayed in her words, actions, and
decisions. Prior to providing a philosophical discourse on անձնիշխանութիւն, I
will review T‘amar’s martyrdom account.
The Account on T‘amar’s Martyrdom
After the theological preface to the martyrology, the author introduces T‘amar
in the context of a time when evil and hardship were prevalent and the community
was exhausted of all goodness and depleted of all deeds of virtue.4 T‘amar is described as a beautiful and desirable woman, an Armenian Christian from Mok, married to a Christian man named T‘uma. A Kurd from the province of Mok “who had
allowed himself to be influenced by evil” ruthlessly desired the graceful, beautiful
T‘amar.5 This desire made him wish to kidnap T‘amar and to kill her husband.6
When T‘amar learns about this Kurd’s plans, she informs her husband. They take
their children and flee for the protection of the fortified island of Ałt‘amar.
The narrative resumes after four or five years had passed. T‘amar and T‘uma
leave Ałt‘amar for the city of Ostan to obtain necessary materials. When some
4

5
6

Յ. Մանանդեան, Հ. Աճառեան, 186, «Իսկ ի նսեմացեալ եւ յերեկոյացեալ աւուրս, ի
չարացեալ եւ ի դառնացեալ ժամանակիս մերում, որ սպառեալ եմք յամենայն բարեաց եւ
վերջացեալք յամենայն գործոց առաքինութեանց»:
Յ. Մանանդեան, Հ. Աճառեան, 186:
The Divine love with which T‘amar was inflamed and the desires of the Kurd highlight yet another
approach to the reading of the text. Frameworks within the discipline of Philosophy of Desire and
Anthropology, specifically Rene Girard’s framework on memetic desire may be a worthwhile application to this text in a separate study. Palaver, Wolfgang, and Gabriel Borrud, René Girard’s
Mimetic Theory, Michigan State University Press, 2013; Girard, René, Deceit, Desire, and the
Novel: Self and Other in Literary Structure, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010. For
an overview of Girard’s theories and contributions, see Girard, René, The Girard Reader, James
Williams, ed., The Crossroad Publishing Company New York, 2000.
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Kurds recognize T‘amar, they plot for her arrest and bring her before the local emir
Izz-al-Dīn and his wife P‘ašaxat‘un for arraignment, stating, “This [woman] at one
point had become a Muslim.”7 Further, they present false witnesses to confirm their
allegations. While emir Izz-al-Dīn treats T‘amar’s case with indifference, his wife,
whom the text describes as being “evil by nature, impudent, shameless, and a second Shamiram”8 promises to treat T‘amar with kindness if she renounces her faith
in Christ. P‘ašaxat‘un threatens to subject T‘amar to grievous tortures and to make
her death an excruciating one if she will not make such a renunciation. Neither persuaded by the promises nor frightened by the threats, T‘amar courageously, fearlessly, and sincerely says, “God forbid that I shall ever deny Christ, my God, in
whom I have believed and believe. He is the word [that is Logos] and the Son of
God, born of the holy Virgin Mary, the creator of all that exists, the things visible
and invisible, Lord and Judge over the living and the dead.”9 Once again the queen
makes threats and promises, to which T‘amar said, “Pasha, why do you delay and
do not bring upon me that which you threaten? For I am prepared to die for my
Christ, God. And if you think that I am persuaded by the honours that you promise,
Pasha, [I am] not at all. Now, even if you gave me your place of honor and granted
me the power of your kingdom and the status of your great lady, which you possess, and if you made me queen of this world, I am unable to exchange it for the
love that I have towards Christ.”10
Provoked by T‘amar’s words, P‘ašaxat‘un loses her temper, imprisons T‘amar
without food, and later transfers her to the custody of the local qāḍī.11 To the qāḍī’s
threats, T‘amar courageously responds, “Know this Mullah, even if you have my
body cut into pieces, like these pieces of raisins before you, I will not deny
7
8

9

10

11

Յ. Մանանդեան, Հ. Աճառեան, 189. «Սա երբեմն տաճկացեալ էր»:
Shamiram, the Assyrian queen, has been the subject of many legends, who in early medieval Armenian historiography is presented as capturing the Lake Van area and ruling from the citadel of
the city of Van. See Moses Khorenatsi, History of Armenia, Ch. 15-16; Stephanie Dalley, “Semiramis in History and Legend”, in Erich S. Gruen (ed.), Cultural Borrowings and Ethnic Appropriations in Antiquity. Stuttgart: Franz Steiner Verlag (Oriens et Occidens. Studien zu antiken Kulturkontakten und ihrem Nachleben, 8), 2005, 11-22. Յ. Մանանդեան, Հ. Աճառեան, 189:
«Բայց կինն նորա Թուրքման էր եւ չար բնութեամբ, լիրբ եւ յանդուգն, երկրորդ Շամիրամն
այն»։ It is interesting to note that the text assigns Tʻuma and Amīr al-Dīn, the two spouses to the
women central to this paper, comparatively passive roles.
Յ. Մանանդեան, Հ. Աճառեան, 190: «Քա՛ւ եւ մի լիցի բնաւ թէ երբեք ես ուրացեալ լինիմ
զՔրիստոս Աստուածն իմ, յոր հաւատացեալ եմ եւ հաւատամ: Զի նա է Բան եւ Որդի
Աստուծոյ, ծնեալ ի սուրբ Կուսէն Մարիամայ, ստեղծօղ ամենայն գոյից՝ եւ աներեւութից,
Տէր եւ դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց»:
Յ. Մանանդեան, Հ. Աճառեան, 191-192. «Ընդէ՞ր յամես փաշայ եւ ո՛չ ածես ի վերայ իմ զոր
սպառնասդ. զի ես պատրաստ եմ ի մեռանել վասն Քրիստոսի Աստուծոյն իմոյ. եւ թէ վասն
մեծարանացդ զոր խոստանաս փաշայ՝ կարծես թէ հաւանիմ, եւ ո՛չ բնաւ. զի թէ զիս ի տեղի
քո նստուցանես եւ զհուքմ իշխանութեանդ քո եւ զտիկնութիւնդ զոր ունիս ինձ տաս եւ զիս
դժխոյ աշխարհիս կացուցանես՝ չկարեմ փոխանակել սիրոյն Քրիստոսի՝ զոր ունիմ առ նա»:
This could be the same qāḍī Ja՛afar from Zakʻariaʼs martyrology. See Յ. Մանանդեան, Հ.
Աճառեան, 170-177:
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Christ.”12 T‘amar served a ten day sentence without food or water, after which she
was condemned to be taken outside of the city and stoned to death. The text states
that, while the proclamation of her faith was still on her lips, the executioners
struck her on her face with a large stone. The author draws parallels between
T‘amar and the Protomartyr saint Stephen because witnesses saw her face shine
brightly and with angelic demeanor, in the likeness of the Protomartyr.13 The text
concludes by stating that the executioners regretted their actions. It goes as far as to
state that the executioners were saddened and ashamed, later granting permission
for the Christians to bury T‘amar with honor.14 T‘amar’s martyrdom took place on
22 April 1398.
Անձնիշխանութիւն as a Philosophical Phenomenon in T‘amar’s Martyrology
T‘amar’s martyrology opens with a theological preface on the Word of God, His
Divine love, and the question of the freedom of the human will. While God wills to
give His love to human beings, the author interrupts the sentence with a ՛but,՛ stating that, “[I]t is the case that each person is prompted according to their own will,
whether for good or for evil, being self-governing – անձնիշխան – through the
will, granting agency to each person to move in their will, for good or evil.”15 He
explains that those who find themselves under the influence of the good are those
who have chosen to kindle the fire of the divine love in their souls; thus they have
chosen to part ways from the ease of this life. The author attributes numerous virtues to those who choose to do well, further expanding and enriching their toolkit
for their abilities to choose to do good versus evil. As the preface highlights the
qualities of the one who is «անձնիշխան», the latter part of the text displays how
T‘amar embodies this principle in her words, actions, and decisions. Eventually,
T‘amar excelled in courage to the point of martyrdom.16
What does it mean to be անձնիշխան and how does the author find T‘amar to
be exemplifying this quality? Անձնիշխանութիւն as understood in Late Medieval
Armenian texts, first, assumes that humanity was created in the image and likeness
12
13

14

15
16

Յ. Մանանդեան, Հ. Աճառեան, 192. «Գիտացի՛ր մօլնայ որ թէ զամենայն մարմինս իմ մասն
մասն կտրատել տաս, որպէս զչամիչդ առաջի քո՝ ես զՔրիստոս ո՛չ ուրանամ»:
For more about Imitatio Christi and the martyr being likened to the protomartyr Stephen in Armenian martyrologies, see Shahinian, Ani, “Tracing models of martyrdom: The effect of
the martyrdom narratives in the Bible on the composition of martyrologies in medieval and early modern Armenia” in Ոսկանեան Աստուածաշնչի հրատարակութեան 350-ամեակը, 1666-2018,
Ս. Էջմիածին, 2018, 200-210:
While it is not within the scope of this paper to engage with the literary approaches to this text, it is
important to note that the martyrology is rich with literary tropes and rhetorical devices which further assist the reader in understand the text in its proper context. Ք. Տեր-Դավթյան, Հայկական
Սրբախոսություն: Վարքեր և Վկայաբանություններ (V-XVIII դդ.), Երևան, 2011, 303-307;
335-338:
Յ. Մանանդեան, Հ. Աճառեան, 186:
See Colossians 1:24. Also, the author references various parts of St. Paul’s epistle to the Corinthians, and Hebrews in his exegesis.
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of God. The Armenian theologian and philosopher Yovhan Orotnec‘i (1315-1386),
who was the teacher of Grigor Xlat‘ec‘i (1349 – 1425), T‘ovma Mecop‘ec‘i (1378
– 1446), Grigor Tat‘ewac‘i (1346 – 1409), and one of the major influencers of the
school of thought that flourished in the Lake Van region in Late Medieval Armenia,
distinguished three elements of անձնիշխանութիւն in his writings. The elements
of անձնիշխանութիւն that he explored are: 1) the contrast of the influence of
good and evil as manifested in a person’s words, actions, and decisions; 2) the relationship between rationality and responsibility in a person’s words, actions, and
decisions; and finally, 3) the limits that confine persons in their enactment of
words, actions, and decisions, i.e., the components of spatiality and temporality.17
Yovhan Orotnec‘i’s exegetical studies on Psalm 32:12, frame the discussion on
անձնիշխանութիւն for the purposes of this study.18 In Orotneci՛i’s exposition of
the psalm, he develops the basis on which he defines and defends his definition of
անձնիշխանութիւն. Անձնիշխան translates roughly to mean sovereignty over the
self, autonomy, independence, self-government, self-rule, self-legislation, selfdetermination, and non-alignment. Orotnec‘i credits the անձնիշխան as the one
who is lord over his decisions, possessing the ability to critically assess all issues,
կարող է ամեն հարցեր քննել.19 Orotnec‘i’s definition narrows to specifically
characterize the soul as անձնիշխան. He states that “[T]he soul is essence, immaterial, immortal, self-governing, always in motion, and rational [«Հոգի է էութիւն
անմարմին, անմահ, անձնիշխան, մշտաշարժ, բանական»].20
17

18

19

20

Յովհան Որոտնեցի, Մեկնողական-իմաստասիրական ճառեր, քննական բնանգրերը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Ա. Մինասյանի, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2009, 69117:
Psalm 32:12 is Psalm 33:15 in the Septuagint: Ո ստեղծ առանձին զսիրտս նոցա, ի միտ առնու
զամենայն գործս նոցա: “He who fashions the hearts of them all and observes all their deeds.”
M6573, 257b. Յովհան Որոտնեցի, նշվ. աշխ., 109. The noteworthy parallel I would like to
highlight in regards to words, actions, and decisions as it unfolds in this paper in relation to moral
responsibility is the Armenian Church’s liturgical confession where the confessor owns responsibility in խորհրդով, բանիւ, եւ գործով = “thoughts, words, and actions in preparation for holy
communion.” Հ. Դանիէլ Ֆինտըգեան, Պատարագ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ, Նիւ Եորք,
2011, 48:
The term քննել “examine” as used in this phrase provides a nice summary of Orotnec‘I’s definition of one’s abilities as an անձնիշխան. Yovhan Orotnec‘i, Մեկնողական-իմաստասիրական
ճառեր, 111, 183, 244. Ա. Ս. Ղարիբյան et.al., Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական
բառարան, Երևան, 1969, Հ. 1, 117.
M6573: 257բ, Yovhan Orotnec‘i, Մեկնողական-իմաստասիրական ճառեր, 109. In the development of the concept of the freedom of the will in western philosophy, the term “selfdetermination” has been used to advocate similar ideas found in the exposition of the term
անձնիշխանութիւն. See, for example, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) in Philosophie des Rechts (1821) discuss ‘self-determination’ and ‘self-consciousness’ and Friedrich Schelling (1775–1854) in Freiheitsschrift (1809) defines the ‘self-determination’ as one who chooses
his own character over time through the successive choices, made either for the good or the evil.
See also, M. Kosch, Freedom and Reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard: Oxford University
Press, 2006.
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The three premises underlying Orotneci՛i’s argument are the following. First,
humanity is the created image bearer of God.21 Given this premise, and because
God is Divine, it follows that if God is Divine and if humanity is created to represent His image and His likeness, therefore, humanity also carries this divine element.22 Upon this foundation, in his homily, Orotnec‘i establishes the attributes of
God and enumerates the creedal faith in fourteen categories, explaining the trinitarian nature of God and recognizing the non-spatial and non-temporal features of
God in contrast to the spatiality and temporality of the human being. Thereafter, he
extensively discusses eight different points on the mind-body union, leading into
the development of the three elements that encompass the discussion on
անձնիշխանութիւն. The next three sections review these elements in more detail.
The influence of good versus evil on one’s words, actions, decisions
In regard to the influence of good or evil on one’s actions, Yovhan Orotnec‘i in
his homily on Psalm 32, provides the following exposition: “Let us see also the
third term that was put in the definition, (namely) that the Soul exists (as)
անձնիշխան, because it is not under obligation, but (is) free in its willing; whatever it wills, that it can do, whether good or evil. First of all we must examine, why is
it is that we became անձնիշխան?”23
The first character in the martyrology who displays the influence of evil in his
words, actions, and decisions is the Kurd. The author carefully traces the steps of
how evil grows in the Kurd’s heart – namely, the Kurd did not take control of a
desire that could harm the other. By contrast, T‘amar exercises the necessary steps
to choose the good. In this case, T‘amar fled a troubled situation.24 The author
grants to each character rationality (that is how each arrives in their state) and responsibility (that is what they do with their circumstances). The second instance
where evil is observed in words, actions, and decisions is the deception by the peo21
22

23

24

Genesis 1:27, 5:1, 9:6, Isaiah 43:7; Ephesians 4:24; Colossians 3:10.
Ephesians 4:24; Colossians 3:10. Orotnec‘i’s work carries the influence of the early Armenian
thinkers. Gregory the Illuminator in his teachings identifies this principle in the human capacity for
rationality and intelligence to govern all of creation, and to be lord of their own actions. The second point Gregory makes in his teachings is that to be in the likeness of the Divine displays the
human being’s ability to have the power of independent will, and Gregory uses the word անձնիշխանութիւն here. And by being անձնիշխան humanity “might know to flee from evil and choose
the good by the probity of his own will, as by his own virtue, through his independent will.” See,
Agatʻangełos, The Teaching of Saint Gregory. Thomson, R. W. (ed.), New Rochelle, N.Y: St.
Nersess Armenian Seminary. 2001.15-20. Eznik Kołbac‘i in his treatise on Human free will and
disobedience states that without անձնիշխանութիւն, mankind would be diminished as a being.
See Եզնիկ Կողբացի, Եղծ աղանդոց, Ա.Ա. Աբրահամյան, Երևան, 1994, ԺԱ.։
Յովհան Որոտնեցի, նշվ. աշխ.,, 111. «Բե՛ր տեսցուք եւ զերորդ բառն, որ եդաւ ի սահմանն՝
անձնիշխան գոլ զՀոգի, զի ոչ է ընդ հարկիւ, այլ ազատ ի կամս իւր, զոր կամի՝ կարող է առնել՝ եթէ բարի եւ չար։ Առաջիկայ մեզ քննել՝ թէ վա՞սն էր եղաք անձնիշխան»:
The verses in Scripture that speak to the action of fleeing from evil seems to accompany T‘amar’s
actions here. See 1 Corinth. 6:18 and 2 Tim. 2:22-24.
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ple who plotted T‘amar’s arrest and provided false testimony at T‘amar’s arraignment. Most importantly, as noted in the narrative above, it is the choices of
P‘ašaxat‘un that potently exemplify the condition of being under the influence of
evil - or choosing evil.
Temporality and Spatiality
In regards to the second element in Orotnec‘i’s exposition of անձնիշխանութիւն, i.e. temporality and spatiality, which play a role in making it possible for
human beings to change and alter their state, either for good or evil, Orotnec‘i
states:
“Now, it is altogether necessary that rational nature is self-governing,
and alterable according to its nature, but that which is material among the
terrestrial have change in two ways, that is according to the matter and according to the [state of] becoming, and those who have not come about
from terrestrial matter, have change only according to one way, that is to
say, according to the becoming."25
In other words, it is built into each species by nature to change. All rational natures are subject to change by their own nature. Orotnec‘i explains that physical
matter is subject to or maintains change according to two modes: in terms of its
substance, and in terms of “being in the sense of becoming.” Next to the two important factors of rationality and responsibility is the concept of change, which in
Orotnec‘i’s understanding is a state of progression: a process in becoming. The
Armenian language has three different terms for the state of being as existence: եմ,
գոմ, լինիմ. Եմ communicates a permanent state of being. There is no beginning or
end to this state of being. Most often this is the word used to reference God.26 Գոլ
is the word used for the physical existence of material things. Լինիմ is the word
Orotnec‘i applies to the text here. Լինել first proposes bringing of something into
existence that did not exist before. Second, Լինել implies the state of becoming
with change, to undergo change in some way – that is becoming something different, having the capacity to alter one’s state. For example, Լինիմ is not used to refer
to the being of God because He is – Է – in the sense that He does not have a beginning and does not change. He is complete in His essence. Otherwise, he would not
be God. 27 It is this third term that accompanies Orotnec‘i’s definition of what it
25

26
27

Յովհան Որոտնեցի, նշվ. աշխ., 111. «Արդ, հարկ է ամենայնիւ բնութիւն բանական անձնիշխան է եւ փոփոխելի ըստ իւրում բնութեան, այլ որ ի ստորակայէս նիւթեղեն՝ ըստ երկոցունց եղանակաց ունին զփոփոխումն, այսինքն ըստ նիւթոյն եւ ըստ լինելոյն, իսկ որք ոչ
եղեն ի ստորակայէ նիւթոյ՝ ըստ միոյն ունին զփոփոխումն, այսինքն ըստ լինելոյն»:
In Exodus 3:14, God refers to Himself as “I am Who I am” or it has also been translated as “I will
be Who I will be.”
Oral communication with Dr. Roberta Ervine, 10 May 2019. I thank Dr Ervine for her enlightening instruction on the philosophy and theology of this medieval Armenian intellectual. Many of the
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means to be անձնիշխան, that is, through the capacity for self-governance, the human being has the ability to become his/her full self.28
Rationality and responsibility in one’s words, actions, decisions
In unfolding his argument for անձնիշխանութիւն, Orotnec‘i states:
“Now, it is altogether necessary that whoever possesses the ability to cogitate, that person must necessarily also exist as a master of his actions, because if [she] is not master over her action, then to have [the capability to]
cogitation is superfluous. And if this is of necessity for the rational [being],
to be master of their actions, that is to say, free willed, since either she is not
rational, or [if she] is rational, she is master of her actions, and being master
of her actions, she will be endowed with in all things the capability to govern
the self. Out of two [elements] therefore is united in humankind: out of necessity to be endowed with free will and [to be] changeable, since what is to
be created is to be [endowed with] self-governance, for it is rational."29
Orotnec‘i goes as far as to state that rationality is all a function of understanding, and if one does not govern his words and actions, then one holds rationality
only superfluously. He argues that there are two alternatives to how human beings
exist. A human being will be either irrational or care-takers and lords of our actions, for only then are we rightfully self-governing. If our understanding does not
translate into action, then that is evidence of the lack of understanding in its true
sense according to Orotnec‘i.
Անձնիշխանութիւն as defined above, is not free will in the sense that “I

28

29

ideas related to Orotnec‘i’s text came about in discussion with Dr. Ervine and her guidance on how
to think about the larger framework of անձնիշխանութիւն within the parameters of temporality,
spatiality, and the state of becoming. The explanation of ՛being՛ in three different levels is a direct
contribution of Dr. Ervine’s lecture. For additional literature refer to footnote 22. Also see Ս.
Արևշատյան, «Յովհաննու Որոտնեցւոյ Հաւաքեալ ի բանից իմաստասիրաց», ԲՄ № 3,
1956, 343-386: Ա. Մինասյան, «Կամքի Ազատության Հիմնախնդիրը Հովհան Որոտնեցու
Բարոյագիտության Մեջ», Փիլիսոփայությունը Արդի Աշխարհում, Գիրք VIII, Երևան, 2018, էջ
115-131:
French Philosopher Henri Bergson in Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of
Consciousness (London: G. Allen & Unwin, 1913), provides an in depth philosophical discussion
on the state of becoming and questions of spatiality and temporality in relation to human free will
in developing the concept of le durée. Further, Boethius, in The Consolation of Philosophy (Harvard Univ. Press, 1973), Book V, creates the connection of free will in relation to time.
Յովհան Որոտնեցի, նշվ. աշխ. 111. «Արդ, հարկ է ամենայնիւ, որ ունի զխորհելն՝ եւ տէր
գործոցն գոլ, քանզի թէ տէր ոչ իցէ գործոյն աւելորդ ունի զխորհելն։ Եւ եթէ այս ի հարկէ առ
բնաւորեցաւ բանականին՝ տէր գոլ գործոց, այսինքն՝ անձնիշխան, քանզի կա՛մ ոչ եղիցի
բանական, եւ կա՛մ թէ բանական եղիցի՝ տէր եղիցի գործոց, եւ տէր գոլով գործոց՝ ամենայն
իրաւք անձնիշխան եղիցի։ Յերկոցունց ուրեմն ժողովի ի մարդոյն՝ ի հարկէ անձնիշխան գոլ
եւ փոփոխելի, վասն զի եղական է անձնիշխան, վասն զի բանական է»:
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choose to do whatever I wish.” The concept of անձնիշխանութիւն does not support the proposition that, just because you are rational, you have the will power to
make a choice and stick with it (i.e., will power). This concept does not encompass
the “free will” of whether we are free to eat a slice of cheesecake instead of brussels sprouts (i.e., the power of choice alone). The concept of անձնիշխանութիւն
promotes a relationship with one’s actions – that is, you take care of your actions,
you are responsible for your actions and decisions; and as you make your decisions
you learn to nurture them and guide them, giving direction to them. Therefore, rationality and responsibility for one’s words, actions, and decisions are intrinsically
interrelated. Further, accumulation of one’s prior free choices and the pattern that
emerges from those choices shape one’s character and provide direction for future
actions. For Orotnec‘i, influenced by Nemesius of Emesa, the ability to խորհել
բանականօրէն, that is, to reason in a rational manner, is foundational in establishing moral responsibility where the person is in a state of being fully realized.30 In
other words: either one is irrational, where one takes no responsibility for his actions, choices, and thoughts, or he is rational, in which case he considers his actions, nurtures them, and develops them. Moral responsibility and rationality feed
into each other; they are not separate entities. If the premise of being in the image
and likeness of God is assumed, then that gift to create (in word and deed) that has
been bestowed upon humanity is one which ought to be nurtured and grown in a
responsible manner.
T‘amar’s Martyrdom Account Revisited
The principles observed in Orotnec‘i’s exposition on the phenomenon of
անձնիշխանութիւն are further applied and exemplified in T‘amar’s martyrdom.
The author not only defines T‘amar’s position through rational discourse, but as
someone who displays all the attributes of the one who has the ability to rule over
her fears and uncertainties. T‘amar’s powerful, consistent, and fearless character is
evidence of her courage for her convictions. For the author, the ability to stand firm
in an action like martyrdom is the climax of self-ownership; the grown state of
moral responsibility. By contrast to T‘amar’s character, the author considers the
one who lacks these qualities displayed in the loss of control of ruling one’s self,
that is, of անձնիշխանութիւն, as seen in P‘ašaxat‘un’s words, actions, and decisions. P‘ašaxat‘un is also consistent in her character, as developed in the narrative;
but she chooses to be ruled by a force that initiates itself in utilizing fear to control
the other - in this case T‘amar’s words and conviction, and ultimately her life.
Where T‘amar exemplifies the cultivated virtuous life, P‘ašaxat‘un exhibits the
lack of the virtuous life.
T‘amar and P‘ašaxat‘un are the two main characters who display their agency for choice and sovereignty of the self, i.e., Անձնիշխանութիւն. The author at30

Ս. Զաքարյան, «Նեմեսիոս Եմեսացի և Հովհան Որոտնեցի (փիլիսոփայական առնչություններ)», Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն, 2017, № 3 (24), էջ 3-19:
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tributes full humanity to both characters: T‘amar acting under the influence of the
good, P‘ašaxat‘un acting under the influence of evil. While T‘amar exerts her inner
strength and conviction for her choices and the freedom of her will, P‘ašaxat‘un
exercises her external position and authority to control the other while lacking control over her temper, desires, and emotions. Exercising her inner strength and conviction, T‘amar reasons through her rational means, but also through the understanding of Divine love, to arrive at her decision for freedom. It is the bridging of
human reason and Divine understanding (wisdom) that provides T‘amar a vision
that transforms the immediate circumstances of P‘ašaxat‘un’s threats. The choice of
martyrdom is not glorification of the freedom of the human will in itself; rather, it
arises from the Divine image and likeness in T‘amar that empowers her to direct
her will freely to that of the good – the Divine will.
According to Orotnec‘i, T‘amar’s martyrdom is an անձնիշխանական
մահն,31 which he attributes to those who are “good in and of themselves” and can
be compared to “the holy witnesses, martyrs, apostles, prophets, and saints” who
joined the pure love of God and who through martyrdom left this world.32 T‘amar
is an example of the woman who makes her choices regardless of impositions.
T‘amar contrasts her exercise of self-governance with the exerting rule of the
P‘ašaxat‘un, setting herself apart to say that one does not need to be a ruler with
position to be governing, but governance begins with the self. Returning briefly to
the concept of Լինել – i.e., becoming with change – T‘amar in her alterable state
grew and became a woman who was the master of her words, actions, and decisions. In her choice of fearless courage, through martyrdom T‘amar withstood
change that could be categorized as graduating to the next level in the fullness of
becoming անձնիշխան.
ԱՆԻ ՇԱՀԻՆՅԱՆ

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ.
«ԱՆՁՆԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ»-Ը ԹԱՄԱՐ ՄՈԿԱՑՈՒ
ՎԿԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ (1398)
Բանալի բառեր՝

Վկայաբանություն, խիզախություն, ինքնատիրապետում,
ազատ կամք, մարդկայինը և աստվածայինը, բարիք և չարիք, ժամանակ և տարածություն, բանականություն և պատասխանատվություն:

«Անձնիշխանութիւն» հասկացությունը ուշ միջնադարյան հայ փիլիսոփայական մտքում վերաբերում է կատարելապես մարդկային լինելու
31
32

This could be roughly translated as “the death of the one who is self-governing.”
Յովհան Որոտնեցի, նշվ. աշխ., 286-287:
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խնդրին: Հովհան Որոտնեցու՝ մարդու կամքի ազատության փիլիսոփայության ենթատեքստում է, որ դիտարկվում է Գրիգոր Խլաթեցու Հայսմավուրքում տեղ գտած Թամար Մոկացու վկայաբանությունը: Այդ պատումում
Թամարի և Փաշախաթունի կերպարները մարմնավորում են սեփական անձի
վրա իշխելու ազատության և մեկ ուրիշի վրա իշխելու ազատությունից օգտվելու միջև եղած հակադրությունը: Հեղինակի համար Թամարը «անձնիշխան» լինելու գաղափարի կատարյալ տիպար է՝ լիովին ունակ խոսքով, գործով ու որոշումներով շաղկապելու մարդկային բանականությունը և պատասխանատվությունն այն հանգամանքներում, որոնցում ինքը հայտնվել է:
Թամարի խիզախությամբ և Փաշախաթունի դատողությամբ է արտահայտվում այն գաղափարը, որ մարդու առաջնային ազատ ընտրության կուտակումը և սրանից բխող տիպարն են ձևավորում մարդու բնավորությունը և
ուղղություն տալիս հետագա գործողությունների համար:
АНИ ШАГИНЯН

ФИЛОСОФИЯ И МУЧЕНИЧЕСТВО.
“СВОБОДА ВОЛИ” В МУЧЕНИЧЕСТВЕ
ТАМАР МОКАЦИ
Ключевые слова: Мученичество, смелость, самообладание, свобода воли, человечность и божественность, добро и зло, время и пространство, разум и ответственность.

Понятие “свободы воли” в позднесредневековой армянской философской
мысли относится к тому, что значит быть совершенно человечным. Мученичество Тамар Мокаци в Минологии Ована Воротнеци рассматривается в контексте философии свободы воли человека. В этом рассказе образы Тамар и
Пашахатун олицетворяют контраст между свободой самоконтроля и властью,
дающей контроль над другим. Для автора Тамар является совершенным примером того, что означает иметь свободную волю и быть в состоянии словом,
поступком и решением связать человеческий разум и чувство ответственности в обстоятельствах, в которых она оказалась. Идея того, что накопление
важнейших случаев свободного выбора и проистекающая из этого модель
формируют характер человека и предоставляют ему руководство для дальнейших действий, проявляется в суждениях Тамар и Пашахатун.
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ԱՆՆԱ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ
Արվեստագիտության դոկտոր
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ

ՁԱՅՆԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՈՒՍՄՈՒՆՔԸ
ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑՈՒ «ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ»-ՈՒՄ
Բանալի բառեր՝

Միջնադարյան Հայաստան, Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք հարց‐
մանց, Ութձայն համակարգ, ձայնեղանակների մեկնու‐
թյուն։

Միջնադարյան Հայաստանի փիլիսոփայական մտքի փայլուն ներկայացուցիչ Գրիգոր Տաթևացին XIV-XV դարերի խոշորագույն հանրագիտակ գիտնական և արվեստագետ էր: Ականավոր փիլիսոփա-նոմինալիստը, Տաթևի համալսարանի ռեկտորը, որը բազմաթիվ աշակերտներ և հետևորդներ ունեցավ, նշանակալի ժառանգություն թողեց նաև արվեստի և գեղագիտության տարբեր
բնագավառներում1: Պահպանվել են Տաթևացու ձեռքով նկարազարդված մի
քանի բարձրարվեստ գրչագրեր, նրա հեղինակած խորանների մեկնությունը2,
ինչպես նաև իր կողմից կազմած շարականագիրների ցուցակը3 և այլն:
Գրիգոր Տաթևացու երկերի շարքում առանձնահատուկ տեղ ունի «Գիրք
հարցմանց»-ը, որը ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի բնորոշմամբ՝ «նրա բազմաթիւ այլ գործերից տարբերվում է իր իմաստասիրական համապարփակ
բնոյթով, միջնադարեան փիլիսոփայ-աստուածաբանների առջեւ ծառացած
գրեթէ բոլոր կարեւորագոյն խնդիրների արծարծումով, եւ հանգամանալից
լուսաբանութեամբ»4: Այն «հայ փիլիսոփայական, աստուածաբանական եւ
բնագիտական մտքի մի հանրագումար է եւ ըստ արժանվոյն իր ձեւով ու բովանդակութեամբ համեմատւում է Թովմա Ակվինացու, Ալբերտ Մեծի եւ միջնադարի խոշորագույն այլ մտածողների նոյնաբնոյթ կոթողային երկերի
հետ»5: Միջնադարյան Հայաստանի համալսարանների ուսումնական ծրագրերի մեջ մտնող առարկաների ամենատարբեր հարցերին անդրադարձող
այդ հանրագիտարան-հարցարանն այսօր էլ զարմացնում է նյութի ընդգրկ1

2
3
4
5

Գրիգոր Տաթևացու վաստակի և փիլիսոփայական հայացքների մասին մանրամասն տե՛ս C.
Aревшатян, Философские взгляды Григора Татеваци, Ереван, изд-во АН Арм. ССР, 1957,
նաև՝ Ս. Արեւշատեան, Գրիգոր Տաթեւացին եւ նրա «Հարցմանց գիրքը» (ներածություն),
Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք հարցմանց, Երուսաղէմ, 1993, էջ I-XII (այսուհետ՝ Գիրք հարցմանց)։
ՄՄ, ձեռ. 7482, 6305։
Մեկնութիւնք խորանաց, աշխ. Վ. Ղազարյանի, Երևան, 1995, էջ 86-103։
Ս. Արեւշատեան, Գրիգոր Տաթեւացին եւ նրա «Հարցմանց գիրքը», էջ I։
Նույն տեղում։
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ման ծավալներով և գիտական մտքի բարձր մակարդակով, շարադրանքի
մատչելիությամբ և հստակությամբ:
«Գիրք հարցմանց»-ի իններորդ հատորի ԽԸ (48) պրակը նվիրված է Ութձայն համակարգին, այսինքն՝ հայ եկեղեցական ձայնեղանակների տեսությանը, որի ուսումնասիրումն ավանդաբար որոշակի տեղ է գրավել միջնադարյան վանական բարձրագույն դպրոցներում:
Մինչև վերջերս, Գրիգոր Տաթևացու «Վասն ձայնից հարցումն» կոչվող
բաժինը, որը կարելի է դիտարկել նաև իբրև ինքնուրույն երկ, չէր արժանացել գիտնականների ուշադրությանը՝ լինեն դրանք գեղագետ-փիլիսոփա, թե
երաժշտագետ: Առաջին անգամ այն երաժշտագիտական վերլուծության
նյութ է դարձել մեր «Հայ միջնադարյան «ձայնից» մեկնություններ»6 և
«Ձայնեղանակների ուսմունքը միջնադարյան Հայաստանում» մենագրություններում7: Դասական միջնադարի վերջին երաժշտական մեկնողական երկասիրությունը լինելով՝ այն սպառիչ ձևով ամփոփում և ի մի է բերում Հայաստանում ձայնեղանակների մասին ուսմունքի ողջ նախընթաց զարգացման ուղին՝ ընդգրկելով իր մեջ ինչպես նախաքրիստոնեական, հեթանոսական
ավանդույթների արձագանքները, այնպես էլ՝ հետագայի աստվածաշնչական
ըմբռնումներն ու հայեցակարգերը:
Տաթևացու՝ հանրագիտակ գիտնականի նկարագիրը լիովին դրսևորվել է
նաև այստեղ, ևս մի անգամ հավաստելով նրա փայլուն գիտելիքները միջնադարյան գիտության ամենատարբեր բնագավառներում, այդ թվում նաև՝
հոգևոր երգարվեստի տեսության, գեղագիտության և գործնականին վերաբերող հարցերում:
«Վասն ձայնից հարցում»-ը կարող է լիիրավ բնորոշվել նաև միջնադարյան ուսումնական գրականության մեջ լայնորեն տարածված «լուծմունք»
եզրույթով, որպես հեղինակին հայտնի տեսությունների համառոտ համահավաք և վերլուծություն:
Ըստ էության, «Հարցմանց գրքի» վերոհիշյալ գլուխն անդրադառնում է
ոչ միայն ձայնեղանակների տեսությանը, այլ ձայնի մասին ուսմունքին ևս,
ինչը հայ միջնադարյան մտածողներին գրավել է դեռևս Դավիթ Անհաղթի
«Սահմանք իմաստասիրութեան» նշանավոր երկից սկսած: Եվ այսպես, «լուծմունք ձայնից»-ը հստակորեն մասնատվում է ութ ենթաբաժինների: Ըստ
երևույթին, այս թիվը պատահական չէ: Ակնհայտ է, որ այն իր խորհրդով
համապատասխանում է ութ ձայնեղանակների թվին:
Առաջին բաժնում «Վասն է՞ր ութն են ձայնքն», Տաթևացին տալիս է ձայ6
7

Ա. Արևշատյան, Հայ միջնադարյան «ձայնից» մեկնություններ, Երևան, 2003, էջ 67-71, 126133։
Ա. Արևշատյան, Ձայնեղանակների ուսմունքը միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, 2013, էջ
99-105, 232-239։
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ների տեսակների բնորոշումը, արծարծելով նաև երաժշտական հնչյունի և
խոսքի հարաբերության հարցը ինչպես հոգևոր («երգ շարականաց»), այնպես
էլ աշխարհիկ («ձայնաւոր երգ» ընդգրկուն բնորոշումն ենթադրում է և՛
հոգևոր, և՛ աշխարհիկ տաղը) երաժշտության մեջ, այսպես.
«Ամենայն եղանակք բարբառոց ի հինգ տրամադրին. Նախ՝ ամենեւին անձայն, որպէս ներտրամադրեալն ի խորհուրդս:
Երկրորդ՝ ամենեւին ձայն առանց բանի, որպէս գոչումն:
Երրորդ՝ որ բանն առաւել է քան զձայնն, որպէս երգ շարականաց:
Չորրորդ՝ ձայնն առաւել քան զբանն, որպէս ձայնաւոր երգք:
Հինգերորդ՝ որ հավասար է բանն եւ ձայնն ի լեզուն, որպէս բարբառ
խօսից»8:
Այդպիսով, հնչյուններն ըստ Տաթևացու, ստորաբաժանվում են հինգ տեսակի. ա) անձայն, մտովի, բ) առանց խոսքի, գ) խոսքի առավելությամբ, ինչպես շարականներում, դ) երաժշտական բաղադրիչի առավելությամբ, ինչպես
տաղերում («ձայնաւոր երգք»), և ե) խոսքի և ձայնի հավասարազոր առկայությամբ, ինչպես սովորական խոսքի ելևէջներում:
Երկրորդ մեկնության մեջ Գրիգոր Տաթևացին անդրադառնում է ձայնեղանակների փոխկապակցությանը չորս տարերքներին և կատարյալ թվին, մի
հարց, որը դարեր շարունակ բազմակողմանիորեն մեկնվել է ինչպես ողջ միջնադարյան երաժշտական գեղագիտության, այնպես էլ՝ հայ միջնադարյան
մտածողների կողմից:
Երրորդ տեսությունը, կարծես, շարունակում է նախորդի շարադրանքը,
ավելի մանրամասնում և նոր լուսաբանում է տալիս նրան, դասակարգելով
ձայնեղանակներն այսպես. «Եւ զի չորք են ձայնք բանականք ըստ չորից
տարերց, ցուցցի հոգեպէս: Առաջին՝ ձայն իմանալեաց: Երկրորդ՝ բանական:
Երրորդ՝ զգայական: Չորրորդ՝ նիւթական»9:
Հաջորդ տեսությունը ներկայացնում է Տաթևացու ձայնեղանակների
աստվածաբանական-փիլիսոփայական ըմբռնման մտահղացքը. «Երկրի ձայն՝
տարերց: Ջրոյն՝ կենդանեաց: Օդոյն՝ մարդոյ: Հրոյն՝ հրեղինաց»10:
Մեկնելով առաջին ձայնեղանակի խորհուրդը՝ Տաթևացին գրում է. «Առաջին ձայն՝ Աստուծոյ, ի ստեղծումն զմարդն ի հողոյն»11: Մեկ ուրիշ պարբերության մեջ («Վասն է՞ր ի բուն Բարեկենդանն զձայնն ի վերջ փոխեմք»),
նա այլ կերպ է մեկնում առաջին ձայնեղանակի խորհուրդը. «Զի մեծ Զատկի
կիրակէն առաջի ձայն լիցի, որ զյարութեանն ունի խորհուրդ: Դարձեալ՝ ունի
զխորհուրդ անկմանն Ադամայ որ վերջին խոսեցաւ Աստուած և եհան ի
8
9
10
11

Գիրք հարցմանց, էջ 639։
Նույն տեղում, էջ 640։
Նույն տեղում։
Նույն տեղում։
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դրախտէն: (…) Այլ և ունի զխորհուրդ վերջին աւուրն որ կատարած է աշխարհի»12: Ուշագրավ է, որ առաջին ձայնեղանակի խորհուրդը հայ միջնադարյան մեկնիչները մեծ մասամբ կապել են մարդու արարմանը հողից և
նրան շունչ պարգևելուն, ինչին առաջին անգամ հանդիպում ենք դեռևս
Մովսես Քերթողահոր «Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ» գրվածքում13, իսկ ավելի ուշ՝ ամենայն հավանականությամբ Անանիա Շիրակացու գրչին պատկանող «Յաղագս գիտութեան ձայնից» մեկնության մեջ14: Ցուցաբերելով իր
քաջատեղյակությունը Մովսես Քերթողահոր և նրա հետնորդների մոտ տեղ
գտած ձայնեղանակների մեկնության աստվածաշնչային հայեցակարգի
այլևայլ դրսևորումներին՝ Տաթևացին այսպես է բացատրում ձայնեղանակների խորհուրդը, տեղ-տեղ մեջբերելով «Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ» երկի
որոշ հատվածներ, ինչպես օրինակ.
«Ադամայ ասաց՝ յերկրէ, Նոյի՝ ջրով, մարգարէիցն՝ ամպով, առաքելոցն՝
հրով խօսեցաւ:
Առաջին ձայնն՝ ի յերկրէ ի ծնունդն մարմնով:
Երկրորդն՝ ի մկրտիլ ջրով:
Երրորդն՝ ի վերնատանն՝ հոգւով:
Չորրորդն՝ հրեղէն լեզուօք:
Եւ դարձեալ՝ վերջին յարութիւն եւ լիճն հրոյ: Ամպօք վերանալ. և փառք
ընտրելոցն: Այս է խորհուրդ չորս ձայնից»15:
Այս երկու մեկնություններում ուշագրավ է չորս բուն ձայնեղանակների
կապը, նույնացումը չորս տարերքների հետ, ինչն արտացոլում է անտիկ
շրջանի ձայնակարգային լիակատար համակարգի րեգիստրային զատորոշման
երաժշտատիեզերաբանական հայեցակարգը16: Հայտնի է, որ անտիկ երաժշ12
13

14

15
16

Նույն տեղում, էջ 641։
Այդ մեկնության մասին տես Ն. Թահմիզյան, «Մովսես Սյունեցին և նրա «Յաղագս կարգաց» գրվածքը», Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1972, № 11, էջ 85-94, Ա. Արևշատյան, Հայ միջնադարյան «ձայնից» մեկնություններ, էջ 47-52, նույնի, Ձայնեղանակների ուսմունքը միջնադարյան Հայաստանում, էջ 69-76, Մ. Նավոյան, «Մովսէսի Քերթողահաւրն Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ բացայայտութիւնք» գրվածքի հեղինակը», Էջմիածին, 2013, ԺԱ, էջ
35-59։
Անանիա վարդապետին վերագրվող մեկնության մասին տե՛ս Ն. Թահմիզյան, «Քննություն
հայ հին և միջնադարյան երաժշտության պատմության», Լրաբեր հասարակական գիտությունների, № 1, 1971, էջ 56, Ա. Արևշատյան, Ձայնեղանակների ուսմունքը միջնադարյան Հայաստանում, էջ 81-86, նույնի` «Յաղագս գիտութեան ձայնից» մեկնության հեղինակի հարցի
շուրջ. «Անանիա Նարեկացի, թե՞ Անանիա Շիրակացի», Պատմա-բանասիրական հանդես
(այսուհետև՝ ՊԲՀ), 2014, № 1(95), էջ 131-136։
Գիրք հարցմանց, էջ 640։
Այդ մասին մանրամասն տե՛ս К. Э. Худабашян, Армянская музыка в аспекте сравнительного музыкознания, глава II, Ладовые системы, § 5 Античная музыкально-космологическая
концепция регистровой дифференциации полной совершенной системы и её проявление в
армянской музыке, Ереван, 2011. с. 60-63, 70-75. Տե՛ս նաև՝ Е. В. Герцман, Античная функциональная теория лада. Проблемы музыкальной науки, вып. 5, Москва, 1983, с. 216-217.
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տական տեսական միտքը ձայնակարգային լիակատար համակարգի շրջանակներում տետրախորդները տարբերել է ըստ րեգիստրային չափորոշիչների,
բաժանելով ընկալելի հնչող աշխարհը չորս հատվածների: Դրանք հստակորեն նույնացվում էին տարերային չորս ոլորտների հետ՝ հող, ջուր, օդ և
կրակ17:
Տաթևացու լուծմունքի հաջորդ բաժինը վերնագրված է. «Ո՞րք գտին
զձայնս», որը յոթերորդ մեկնությունն է բերվածների շարքում: Այստեղ Գրիգոր Տաթևացին անդրադարձել է հայ մատենագրության մեջ հնուց հայտնի
Բարսեղ Կեսարացուն վերագրվող «Յաղագս ձայնից թէ ուստի գտան»
գրվածքին: Հայ միջնադարյան մեկնիչների կողմից բազմիցս արծարծված այս
գրվածքում, որը պահպանվել է մի քանի խմբագրությամբ՝ համառոտ և ընդարձակ, ձայնեղանակների գյուտը կապվում է կենդանական աշխարհի ձայների, տարբեր արհեստների, զանազան բնական երևույթների, ինչպես նաև
հույն առասպելական երաժիշտների և հինկտակարանային մարգարեների
անուններին: Այստեղ հիշատակվում է նաև երաժշտական գործիքաշինության առաջին փորձերի մասին, բազմալար գործիքներ, որոնցով առասպելական երաժիշտները ընդօրինակում էին բնության ձայները, այդպիսով ստեղծելով առաջին երաժշտական երկերը18:
Եվ վերջապես, եզրափակող մեկնությունը անդրադառնում է հոգևոր երգարվեստի և աշխարհիկ՝ ձայնային և գործիքային երաժշտության փոխհարաբերության և վերջինիս որոշ հնարների հոգևոր երաժշտության մեջ կիրառման հարցին: Այստեղ Գրիգոր Տաթևացին գրեթե բառացիորեն մեջբերել
է Վարդան Արևելցու «Ժղլանքի» համապատասխան հատվածը. «Վասն է՞ր
ձայն եւ քնար խառնէր Դաւիթ ի յերգս հոգւոյն…», համարելով Վարդան
պատմիչի դատողությունը կարևոր և օրինակելի, այսպես. «Նախ՝ զի մարդն
17

18

Այդ երևույթին անդրադարձել է նաև Կոմիտասը, մեջբերելով Հայսմավուրքի սրբոց թարգմանչաց հիշատակի ընթերցվածքում զետեղված «ձայնից» մեկնությունններից մեկը. «Առաջին ձայն՝ ի հողոյն, և Երկրորդ ձայն՝ ի ջրոյն, Երրորդն՝ ի յօդոյն, Չորրորդն՝ ի հրոյն…», տե´ս
Կոմիտաս Վարդապետ, Հայոց եկեղեցական եղանակները, Ուսումնասիրութիւններ եւ յօդուածներ երկու գրքով, գիրք Ա, Երևան, 2005, էջ 65, ավելի մանրամասն տե´ս նույնի՝
Բժշկութիւն երաժշտութեամբ, Ուսումնասիրութիւններ եւ յօդուածներ երկու գրքով, գիրք Բ,
Երևան, 2007, էջ 200-204։
Գիրք հարցմանց, էջ 643։ Այդ մեկնության մասին մանրամասն տե´ս Ա. Արևշատյան , Հայ
միջնադարյան «ձայնից» մեկնություններ, էջ 31-44, 92-103, նույնի՝ Ձայնեղանակների ուսմունքը
միջնադարյան Հայաստանում, էջ 47-66, 186-203, նույնի՝ «Անտիկ միթոսները և երաժշտական
էթոսի մասին ուսմունքը Բարսեղ Կեսարացուն վերագրվող մեկնության մեջ», ՊԲՀ № 3
(209), 2018, էջ 222-233։ А. Аревшатян, “Армянские средневековые “Толкования на гласы”,
Гимнология”, Ученые записки Научного центра русской церковной музыки имени протоиерея Дмитрия Разумовского. Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Выпуск 1, книга 2-ая, Москва, 2000. С. 510-512; A. Arevšatyan, “Deux textes arméniens
attribués à Basile de Césarée sur l’Interprétasion des modes musicaux”, REArm, t. 26, Paris, 19961997, pp. 339-348:
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հոգի է և մարմին, ձայնիւ և ձեռօք երգէր. զերկու մատունս իմի լծակցեալ
յօրհնութիւնն Աստուծոյ: Երկրորդ՝ զի սատանայագիւտ էր քնար և տաւիղ,
իգացուցանել զմարդիկ, խառնեաց զնոսա ի բանս հոգւոյն, զի իւր սրովն խոցեսցէ զինքն և հալածեսցէ որպես ի Սաւուղայ: Երրորդ՝ զի քաղցր ձայնիւ
հեշտացեալ մարդիկ՝ զանխլաբար ուսցին զհոգւոյն բանս»: Կամ «…յաղագս
ջերմ սիրոյն առ Աստուած՝ ոչ բաւական համարեցաւ միայն լեզուաւ երգել
Աստուծոյ. այլ արար գործի տասն աղի, զի տասն մատամբն որպէս խոսս
նուագեսցէ Աստուծոյ»19:
Ուշագրավ է նաև Տաթևացու քնարի լարերի քանակի մեկնությունը՝ համընդհանուր միջնադարյան աստվածաբանական-գեղագիտական ըմբռնումների տեսակետից. «Դարձեալ նոցա կրկին աղի, իսկ մերն բան եւ ձայն. Եւ
հոգի եւ մարմին: Չորք աղին՝ չորեքին նիւթն՝ եւ չորք առաքինութիւնք:
Եօթն աղին՝ եօթն զգայարանքս եւ եօթն փոփոխմունք եօթնից դարուցն, եւ
զօրութիւնք հոգւոյ: Տասն աղին՝ տասն զգայութիւնք հոգւոյ եւ մարմնոյ, եւ
տասն մասունք արարածոց ընդ բան օրինաց»20:
Ակներև է, որ մեկնության եզրափակիչ մասում ամեն ինչ վերադառնում
է «ի շրջանս իւր», և, պահպանելով դարավոր ավանդույթը, Գրիգոր Տաթևացին ավարտում է իր լուծմունքը կատարյալ թվի տարբեր ասպեկտների աստվածաբանական-փիլիսոփայական բացահայտմամբ, հետևելով միջնադարյան
մեկնիչների հայտնի պնդմանը, որի համաձայն՝ «տասն թիւ է կատարեալ եւ
նուէր Աստուծոյ եւ վախճան ամենայնի»21: Այստեղ այն անմիջականորեն
կապվում է ութ ձայն և երկու ստեղի ձայնեղանակների թվային խորհրդաբանությանը: Նշենք, որ Գր. Տաթևացին անդրադարձել է կատարյալ թվի
խորհրդին նաև խորանների մեկնության մեջ, որպես եկեղեցական արվեստի
տարբեր բնագավառներում կարևորվող համապարփակ կատեգորիայի՝ գրելով.
«Տասն թիւն կատարեալ է եւ բազում խորհուրդս ունի, զոր ուսանիմք յառաջիկայդ: Այլ տես, Ժ թիւն ի չորից բաղկանայ, յորժամ ասես Ա եւ Բ եւ Գ եւ
Դ՝ լինի Ժ: Եւ այսպես ի չորից գլխաւորն է զԺ կանոնս»22, այսինքն՝ հիշատակում է պյութագորյան հայտնի բանաձևը՝ 1+2+3+4=10:
Ի դեպ, հաջորդ՝ 49-րդ պրակում Գրիգոր Տաթևացին շարունակում է ձայնեղանակների մեկ այլ դրսևորման հետ կապված իր շարադրանքը: Դարձյալ
երկրորդելով Վարդան Արևելցուն՝ նա անդրադառնում է ողջ հոգևոր երգարվեստի հիմքը հանդիսացող երգեցիկ ընթերցանության ոլորտում դրանց կի19

20
21
22

Գիրք հարցմանց, էջ 641։ Վարդան Արևելցու «Լուծմունք ի Ս. Գրոց…» կամ «Ժղլանք»-ի
երաժշտագիտական հատվածների մասին տե՛ս Ա. Արևշատյան, Հայ միջնադարյան «ձայնից» մեկնություններ, էջ 65-66, 124-125, նույնի` Ձայնեղանակների ուսմունքը միջնադարյան
Հայաստանում, էջ 95-97, 222-223։
Գիրք հարցմանց, էջ 641։
Մեկնութիւնք խորանաց, էջ 86։
Նույն տեղում։
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րառմանը՝ զետեղելով նաև զուտ գործնական ցուցումներ, օրինակ. «Զգիրս
որպէ՞ս է ընթեռնելի յեկեղեցի: Զաւետարանն յառաջին ձայնն. և զառաքեալն յերկրորդ. և զմարգարէսն ի չորրորդ ձայնս է ընթեռնելի. և ներբողեանն ի վերջին ձայնն»23: Այնուհետև անդրադառնում է երգեցիկ ընթերցանության արտահայտչականության և ներգործության միջոցներին՝ ասելով.
«Այլ և կարդացողին պարտ է նմանեցուցանել զիւր խօսքն ասողին գրոց:
Նաև պատճառին. թէ´ խրատական է, թէ´ աւաղական, թէ´ սպառնական, թէ´
ողոքական, թէ´ ըղձական, և այլ այսպիսիք»24:
Լայն է Տաթևացու լուսաբանվող հարցերի ընդգրկումը. նա չի շրջանցել
անգամ շարականի ձայնքաղի հարցը՝ բացատրելով, որ դրանք կատարվում են
նախ՝ ըստ օրերի, համանմանության, ըստ կարգի և «ըստ աւուրց տօնից, որպէս մեծն Նէրսէս (այսինքն՝ Ներսես Շնորհալին) ասացեալ է զերգն»25:
Հարկ է նշել, որ «Հարցմանց գրքի» մեկ այլ բաժնում Գրիգոր Տաթևացին
ամենայն մանրամասնությամբ անդրադարձել է նաև Սաղմոսի, հատկապես
ութ կանոնագլուխների մեկնությանը, ցուցաբերելով պաշտոներգության ծիսական-գործնական կողմի իր փայլուն իմացությունը26: Հետևելով Մովսես
Քերթողահոր կողմից ստեղծած նախադեպին՝ Տաթևացին բազմակողմանիորեն
քննում է կանոնագլուխների աստվածաբանական խորհուրդը՝ շաղկապելով
այն վանական առօրյա ժամերգության գործնականին, դրանով իսկ անգնահատելի վավերագիր թողնելով պատմությանը իր ժամանակի հայ եկեղեցու
վանական կյանքի իրողությունների վերաբերյալ:
Գրիգոր Տաթևացու երաժշտատեսական և գեղագիտական հայացքները մեծապես ազդել են իր սաների՝ մասնավորապես Թովմա Մեծոփեցու, Առաքել
Սյունեցու և հետագայի հայ միջնադարյան մտածողների աշխարհայացքի
վրա: Դրանց ազդեցությունը տարածվել է հասնելով ընդհուպ մինչև Կոստանդնուպոլսում ստեղծագործած XVIII-XIX դարերի հայ երաժշտատեսական
և գեղագիտական մտքի երևելի ներկայացուցիչ՝ Գրիգոր Գապասաքալյանի
աշխատությունները, հատկապես նրա «Գիրք երաժշտական»-ը, որոնցում հեղինակը խորին ակնածանքով հաճախ է վկայակոչել Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ը, ծավալուն մեջբերումներ կատարելով ձայնեղանակներին նվիրված
բաժնից27:
Այսպիսով, Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ում զետեղված «Վասն
ձայնից» լուծմունքը միջնադարյան Հայաստանի վանական մտավորական
23
24
25
26
27

Գիրք հարցմանց, էջ 643։
Նույն տեղում, էջ 641-642։
Նույն տեղում, էջ 626-628։
Նույն տեղում, էջ 626-628։
Ա. Արևշատյան, Գրիգոր Գապասաքալյանի երաժշտագիտական ժառանգությունը, Երևան,
2013, էջ 55-61։ Г. Гапасакалян, Книга о музыке, перевод с грабара и введение А. С. Аревшатян, примечания А. С. Аревшатян и Л. О. Акопяна, Ереван, 2018, cc. 40-46, 73-76։
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միջավայրում ստեղծված երաժշտագիտական-մեկնողական գրականության
ամենաուշագրավ և արժեքավոր հուշարձաններից է: Այն վկայում է այդ ժամանակվա երաժշտության տեսության և գեղագիտության բարձր մակարդակի
մասին, հավաստելով նաև, որ այդ առարկաները իրենց կայուն տեղն են
ունեցել հայ միջնադարյան համալսարանների, մասնավորապես, Տաթևի համալսարանի ուսումնական ծրագրերում:
ANNA AREVSHATIAN

THE DOCTRINE OF MUSICAL MODES IN THE BOOK OF
QUESTIONS BY GRIGOR TAT‘EWATS‘I
Keywords:

Medieval Armenia, Grigor Tat‘ewats‘i, Book of Questions, theory of
eight modes, commentaries on modes.

Among the numerous works of Grigor Tat‘ewats‘i, the Book of Questions is of
special significance, since it is an encyclopedia-questionnaire which provides answers on the various subjects of the curricula of medieval Armenian universities.
Chapter 48 of the Book of Questions is devoted to the Eight Modes system that
is the theory of Armenian Church musical Modes, the study of which has traditionally occupied a certain place in medieval monastic high schools.
Until recently the section of eight interpretations by Grigor Tat‘ewats‘i, entitled “Questions about the Modes”, which can also be viewed as an independent
work, has not attracted scholarly attention, both on the part of aestheticphilosophers and musicologists. Being one of the last musical commentaries of the
classical medieval period, it summarises and outlines the whole progressive course
of the doctrine of modes in Armenia, including both echoes of pre-Christian, pagan
traditions, as well as later biblical understandings and concepts.
The abovementioned chapter of the Book of Questions addresses not only the
theory of modes, but also the doctrine of the sound (which has interested Armenian
medieval thinkers ever since the Definitions of Philosophy by David the Invincible), the relationship between spiritual singing and secular music, the question of
applying some methods of the latter to spiritual music, the interpretation of the Book
of Psalms, especially the analysis of chanting the eight major canons, manifesting
Grigor’s excellent knowledge of the ritual-practical side of Church singing, etc.
The analysis entitled “About the Modes” is one of the most remarkable and
valuable works of musicological and exegetic literature created in medieval intellectual monastic milieu of Armenia. It testifies to the high standard of theory and
aesthetics of music, also confirming that these subjects had their stable place in the
curriculum of Armenian medieval universities, in particular, in the University of
Tat‘ew.
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АННА АРЕВШАТЯН

УЧЕНИЕ О ГЛАСАХ В “КНИГЕ ВОПРОШЕНИЙ”
ГРИГОРА ТАТЕВАЦИ
Ключевые слова: Средневековая Армения, Григор Татеваци, Книга вопрошений,
теория Восьмигласия, толкование на гласы.

В ряду сочинений Григора Татеваци особое место принадлежит Книге
вопрошений, вопросо-ответнику энциклопедического склада, затрагивающего
разнообразные вопросы, входящие в учебные программы университетов
средневековой Армении.
48-ая глава Книги вопрошений посвящена системе Восьмигласия, то есть
теории армянских церковных гласов, изучение которой традиционно занимало определенное место в средневековых монастырских школах высшего типа.
До недавнего времени состоящий из восьми толкований раздел “Вопрошение о гласах”, который можно рассматривать как самостоятельную единицу, не удостаивался внимания ученых, будь то философы-эстетики или музыковеды-медиевисты. Будучи одним из последних музыкально-экзегетических
сочинений классического Средневековья, он обобщает предшествующий
путь развития учения о гласах в Армении, включая как отголоски дохристианских, языческих традиций, так и библейские представления и концепции
последующего времени.
Данная глава Книги вопрошений освещает не только теорию гласов, но и
учение о звуке, привлекавшее внимание армянских средневековых мыслителей начиная с “Определений философии” Давида Непобедимого, а также вопросы соотношения духовного песнетворчества и светской музыки и возможности применения некоторых приемов последней в духовной музыке, толкование Псалтыри, в частности, восьми головных канонов, в чем Григор Татеваци проявляет блестящее знание ритуально-практический стороны богослужения и т. д.
Толкование “О гласах” в “Книге вопрошений” Григора Татеваци – один
из наиболее примечательных и ценных памятников музыкально-экзегетической мысли, созданных в интеллектуальной монастырской среде средневековой Армении. Данное толкование свидетельствует о высоком уровне музыкальной теории и эстетики того времени, подтверждая также, что эти предметы имели устойчивое место в учебных программах армянских средневековых университетов и, в частности, в Татевском университете.
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ԱՆՈՒՇ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

ՀՈՎՀԱՆ ՈՐՈՏՆԵՑՈՒ ԳՈՅԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Բանալի բառեր՝

Միջնադարյան հայկական փիլիսոփայություն, գոյաբանություն,
տրամաբանություն, աստվածաբանություն, բանականություն,
հավատ, տարրերի մասին ուսմունքը, աշխարհի արարումը:

Միջնադարում փիլիսոփայական միտքը զարգանալով կրոնական աշխարհայացքի շրջանակներում՝ էապես կրում էր այդ աշխարհայացքի գաղափարական ազդեցությունը: Ըստ այդմ, փիլիսոփայական գոյաբանությունը, որի
առաջնահերթություններից է տիեզերքի կամ մարդուն շրջապատող աշխարհի
առաջացման և գոյության հիմքում ընկած սկզբնապատճառի կամ նախասկզբի (սուբստանցիայի) հիմնահարցը, չէր կարող հաշվի չնստել Աստծո կողմից ոչնչից աշխարհի արարման աստվածաշնչյան պատկերացման հետ: Վերջինս ուղղակիորեն հակասում է անտիկ իմաստասիրական մի շարք հանրահայտ պնդումների՝ «ոչնչից ոչինչ չի առաջանում», «ամեն ինչ կազմված է
նյութից և տեսակից» և այլն: Ու քանի որ իրենց ողջ անքննելիությամբ ու
անբեկանելիությամբ հանդերձ աստվածաշնչական հիմնադրույթներն, այնուամենայնիվ, կարիք ունեն ամրապնդվելու անտիկ իմաստասերների, հատկապես՝ Արիստոտելի, հեղինակավոր տեսակետներով, միջնադարյան փիլիսոփա-աստվածաբանները տարբեր կերպ էին հարթում կամ հաղթահարում գաղափարական այդ ներքին հակասությունը: Նշված երևույթը բնորոշ է նաև
հայ միջնադարյան իմաստասիրական մտքի համար:
Ներկայացվող հոդվածը վերաբերում է XIV դարի հայ նշանավոր փիլիսոփա, մանկավարժ, աստվածաբան և եկեղեցական գործիչ Հովհան Որոտնեցու
(1315-1388) գոյաբանական ուսմունքի առանձնահատկություններին:
Հովհան Որոտնեցու գոյաբանական հայացքների մասին ամբողջական
պատկերացում կարելի է կազմել նրա ողջ գրական ժառանգության ուսումնասիրության հիման վրա, սակայն դրանք առավելապես արտահայտվում են
Արիստոտելի «Կատեգորիաներ» երկի, ինչպես նաև Աստվածաշնչի «Ի սկզբանէ էր բանն, և բանն էր առ Աստուած, և Աստուած էր բանն… Ամենայն ինչ
նովաւ եղև» [ՅովՀ. Ա 1,3] և «Ի սկզբանէ Տէր զերկիր հաստատեցեր, և գործք
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ձեռաց քոց երկինք են» [Սաղ. ՃԱ 26] բնաբանների մեկնություններում1: Այս
վերջին մեկնության մեջ տեղ գտած մի շարք դրույթներ կրկնվում են Տաթևի
վանքի նորակառույց շինության և զանգակատան բացման առիթով Որոտնեցու կարդացած քարոզում2:
Հարկ ենք համարում նշել, որ «Յովհաննու Որոտնեցւոյ ասացեալ ի բան
մարգարէին Դաւթի, որ ասէ. «Ի սկզբանէ Տէր զերկիր հաստատեցեր, և գործք
ձեռաց քոց երկինք են» [Սաղ. ՃԱ. 26]» քարոզը, որը հայտնի է նաև «Հաւաքեալ ի բանից իմաստասիրաց» և «Յաղագս տարերց» անվանումներով, Մատենադարանի ձեռագիր ֆոնդերում պահպանվել է երկու՝ համառոտ և ընդարձակ տարբերակներով: Համառոտ տարբերակի համեմատական բնագիրը
կից առաջաբանով և ռուսերեն թարգմանությամբ հրատարակվել է դեռևս
1956 թ. «Բանբեր Մատենադարանի» № 3 թողարկման մեջ՝ Ս. Արևշատյանի
և Ս. Լալաֆարյանի աշխատասիրությամբ3: Առաջաբանում նրանք իրավացիորեն նշում են, որ համառոտ տարբերակն ընդարձակի խմբագրված տարբերակն է՝ «զտված բազմաթիվ աստվածաբանական կշռադատություններից,
ինչպես նաև դասախոսության թեմայի հետ առնչություն չունեցող և հետաքրքրություն չներկայացնող տրամաբանական-քերակականական շեղումներից»: «Անհետաքրքրական չէ, որ խմբագիրը (ի դեպ, նրանք խմբագրման հեղինակ են համարում Գրիգոր Տաթևացուն − Ա. Մ.), բաց թողնելով ընդարձակ տարբերակի աստվածաբանական ամբողջական էջեր, փոխարինում է
դրանք մեկ-երկու տողով՝ սակայն, առանց խեղաթյուրելու հեղինակի մտքերը
և առանց հորինելու որևէ ավելորդություն: Շնորհիվ խմբագրական զտման,
Որոտնեցու տվյալ աշխատությունը մեզ ներկայանում է որպես ամբողջական
բնափիլիսոփայական մենագրական ստեղծագործություն՝ աստվածաբանության ուղղությամբ իր ժամանակի համար պահանջվող նվազագույն շեղում1

2

3

Յովհաննու Որոտնեցւոյ վերլուծութիւն Ստորոգութեանցն Արիստոտելի ( հավաքական տեքստ,
առաջաբան և ծանոթ. Վ. Կ. Չալոյանի, թարգմ. Ա. Ա. Ադամյան և Վ. Կ. Չալոյան), Երևան,
1956։ «Յովհաննու Որոտնեցւոյ տիեզերալոյս րաբունապետի արարեալ ի բան Աւետարանին ըստ Յովհաննու, որ ասէ. «Ի սկզբանէ էր Բանն. և Բանն էր առ Աստուած. և Աստուած
էր Բանն... Ամենայն ինչ նովաւ եղև» [ՅովՀ. Ա. 1, 3]», «Յովհաննու Որոտնեցւոյ ասացեալ ի
բան մարգարէին Դաւթի, որ ասէ. «Ի սկզբանէ Տէր զերկիր հաստատեցեր, և գործք ձեռաց
քոց երկինք են» [Սաղ.ՃԱ.26]», Հովհան Որոտնեցի, Մեկնողական-իմաստասիրական ճառեր, (քննական բնագրերը, առաջաբան և ծանոթ. Ա. Մինասյանի), Ս. Էջմիածին, 2019, էջ
35-68, 119-181։
«Եռամեծի և երիցս երջանկի վարժապետին իմոյ Յովհաննու Որոտնեցւոյ ասացեալ ի
յաւրհնութիւն նորակերտ շինուածոյ տաճարին և զանկակատանն առաքելական աթոռոյ
վանիցն Ստաթէի՝ որ է գլուխ և աթոռ Սիւնեաց վիճակին, ի բանն, որ ասէ. «Տէր ի տաճար
սուրբ իւրում, Տէր յերկինս յաթոռ իւրում» [Սաղ.Ժ.5]», հետևյալ գրքում՝ Հովհան Որոտնեցի, Մեկնողական-իմաստասիրական ճառեր, էջ 237-283։ Հմմտ. էջ 126-130 և էջ 240-243, էջ
171- 175, 176-178 և էջ 244-249։
С. Аревшатян, С. Лалафарян, “Сочинение Иоанна Воротнеци “Об элемнентах”, ԲՄ № 3,
1956, էջ 343-386։
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ներով»4: Այս վերջին հանգամանքը մարքս-լենինյան գաղափարախոսության
գերիշխանության խորհրդային այդ տարիներին բավարար հիմնավորում և
տեսական «արդարացում» է հանդիսացել Որոտնեցու մեկնության համառոտ,
խմբագրված տարբերակը հրատարակության պատրաստելու համար, քանի որ
այդ ժամանակներում նմանատիպ նախաձեռնության իրականացման համար
պահանջվում էր բավականաչափ գիտական համարձակություն, ինչը և
դրսևորել են հայ փիլիսոփայության պատմաբանները:
Հովհան Որոտնեցու աշխարհայացքը քրիստոնեական աշխարհընկալման և
անտիկ իմաստասիրության, հատկապես Արիստոտելի փիլիսոփայական ուսմունքի հմտորեն ներդաշնակեցված ամբողջություն է: Ընդ որում, հույն մեծ
իմաստասերի գաղափարները, հատկապես իմացաբանական և տրամաբանական ուսմունքը, Որոտնեցու աշխարհայացքում համընդգրկուն մեթոդի դեր
են կատարում: Միջնադարյան հայ մտածողը տրամաբանության զորեղ զենքի կիրառումը աստվածաբանական խնդիրներ քննելիս համարում է ոչ միայն
թույլատրելի, այլև անհրաժեշտ. «նախ պարտիմք բանական արուեստիւ ներածիլ ի մակացութիւն աստուածաբանական իմաստից»5:
Միջնադարյան հայ մտածողի պատկերացմամբ, եթե բանականությունը
աստվածաշնչական խորախորհուրդ ճշմարտություններին հասու լինելու միջոց, եղանակ է, ապա հավատը ցանկացած իմացության, իմաստասիրության
նախապայմանն է: Իզուր չէ, որ նա հավատը սահմանում է որպես ի սկզբանե
աստվածային լույսով օժանդակված մարդկային իմացության կատարյալ
«տեսությունը»: Որոտնեցու պատկերավոր համեմատությամբ, ինչպես մարդու աչքերը՝ ունենալով բնական լույս, կարող են տեսնել շրջապատը և տարբերել գույները միայն արեգակի լույսի օգնությամբ, այնպես էլ մարդու միտքը, օժտված լինելով բնական հայեցողությամբ՝ դատում և որոշումներ է ընդունում աստվածային բանականության լույսի օժանդակությամբ. «միտք՝
բնական հայեցմամբ լուսոյ՝ օժանդակեալ ի ծագմանէ լուսոյն Աստուծոյ, սովաւ դատէ և ընտրէ զամենայն իմանալի գոյութիւնս»6: Որոտնեցին, ոգևորված բնական բանականության «զենքի հզորությամբ», դրան գործուն նշանակություն է տալիս նաև աստվածային հավատի առումով. «Սկիզբն շարժման բնական լուսոյն խառնեալ լոյսն աստուածային՝ առնէ զսկզբնական
լոյսն, որ է յոյս, խառնեալ՝ առնէ հաւատս. և նովին յուսով և հաւատով հաստատի ի սէրն Աստուծոյ»7: Այսինքն, հավատը, որով հաստատվում է Աստծո
նկատմամբ սերը, ձևավորվում է աստվածային լույսի և իմացական լույսի
միախառնումից, ասել կուզի՝ հավատը անհնարին է առանց իմացության և
4
5
6
7

Նույն տեղում, էջ 350։
Հովհան Որոտնեցի, Մեկնողական-իմաստասիրական ճառեր, էջ 207։
Նույն տեղում, էջ 71։
Նույն տեղում։
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բանականության: Որոտնեցիական այս սկզբունքը յուրատեսակ «բանալի» է
հանդիսանում նրա աստվածաբանական-իմաստասիրական հայեցակարգը
հասկանալու և իմաստավորելու համար:
Հովհան Որոտնեցու գոյաբանական հայեցակարգը համահունչ է ոչնչից
աշխարհի աստվածային արարման քրիստոնեական պատկերացման հետ:
Աստծո մասին որոտնեցիական ուսմունքը բավականաչափ հիմնավորված,
Աստվածաշնչի, «արտաքին» և «ներքին» «գրոց» հղումներով փաստարկված,
ամբողջական տեսական համակարգ է՝ հարստացված կաթոլիկ քարոզիչների
թարգմանությունների և ինքնուրույն աշխատությունների մի շարք իմաստասիրական-աստվածաբանական գաղափարներով8:
Եվ այսպես, Հովհան Որոտնեցու աշխարհընկալման մեջ գլխավոր, ելակետային դեր է կատարում Աստծո գաղափարը. «Է´ Աստուած և մի´ է Աստուած՝
անհաս, անորակ, անքանակ, անուր, աներբ, անեղ՝ զի ո´չ է յումեքէ եղեալ,
այլ նոյն ինքն ինքնագոյ գոյութիւն, ի վեր քան զամենայն գերադրական գոյութիւն, նախակատար, ինքնակատար, մի և միակ՝ էութեամբ, բնութեամբ,
իշխանութեամբ, զօրութեամբ, աստուածական ներգործութեամբ»9:
Միջնադարյան հայ մտածողը, լայնորեն կիրառելով հասուն սխոլաստիկային բնորոշ փաստարկման տեսական զինանոցը, այդ թվում՝ Արիստոտելի
տրամաբանական ուսմունքի հիմնադրույթները, մանրամասն քննարկում և
հիմնավորում է տեսական-աստվածաբանական մի շարք հիմնահարցեր.
 Աստծուն վերագրելով «անեղ» լինելը (այսինքն՝ ստեղծված, գոյավորված
չլինելը, ի սկզբանէ լինելը, ինքնագոյ կեցությունը)՝ Որոտնեցին կարծում
է, որ այն առավել կիրառելի («ստորոգելի») է Աստծո նկատմամբ, քան
«էություն» լինելը:
 Դրանով հանդերձ, կարծում է Որոտնեցին, «անեղությունը» Աստծուն վերագրվում է ոչ «սահմանաբար», այսինքն՝ չի արտահայտվում Աստծո
սահմանման մեջ, քանի որ սահմանումը նշանակում է այն, ինչն է «էն
ըստ բնութեան», այնինչ «անեղությունը» հայտնում է այն, որ «ոչ եղև»:
 Որոտնեցին նաև հիմնավորում է, որ Աստծո նկատմամբ առավել կիրառելի
է «Հայր», քան «անեղ» անվանումը, քանի որ «Հայր» անունը հարաբերվում և մտածել է տալիս «Որդու» մասին, իսկ «անեղը»՝ «ոչ եղելոյ» մասին, ապա «առաւել պատշաճի ասել Աստուած հայր, քան թէ անեղ, քանզի
անեղք բազումք են»10:
 «Հայր» անունը առավելություն ունի նաև «Աստված» անվան նկատմամբ,

8

9
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Տաթևի դպրոցի ներկայացուցիչների և կաթոլիկ քարիզիչներ Բարդուղիմեոս Բոլոնիացու ու
Պետրոս Արագոնացու գաղափարական առնչությունների մասին մանրամասն տե´ս С. С.
Аревшатян, К истории философских школ средневековой Армении (XIV в.), Ереван, 1980։
Հ. Որոտնեցի, նշվ. աշխ., էջ 71-72։
Նույն տեղում։
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ինչը հիմնավորելիս Որոտնեցին գլխավորապես ելնում է այն նկատառումից, որ «Աստված» անունը համեմատական է ստեղծվածի, արարվածի, իսկ
«Հայրը», ինչպես նշվեց՝ «Որդու» հետ, որն իր բնությունից է, այսինքն՝
հավերժ է, ուստի «բարւոք է համեմատութիւն ընդ միշտ էն, քան ոչ
միշտն»11:
Ընդհանրապես, Աստծո բազմաթիվ անվանումները, որոնք, ըստ Հովհան
Որոտնեցու, առաջացել են արտահայտելու համար Աստծո բարեխնամ կամքի
ներգործությունը, ամփոփվում են տասներկու խմբերում12:
Հովհան Որոտնեցին, աստվածային անունները դիտարկելիս, բազմիցս կիրառում է տեսական հիմնախնդիրների քննության տրամաբանական մեթոդը:
Այսպես, քննության առնելով Աստծուն վերագրվող «տէր» անվանումը,
Որոտնեցին նախ արձանագրում է, որ «տէր»-ն անուն է, իսկ անունը խոսքի
մասերից մեկն է: Այնուհետև, նա մանրամասն ներկայացնում է խոսքի («բանի») մասին քերականական և տրամաբանական (արիստոտելյան) ուսմունքները, ապա սահմանում է անունը և բայը («ըստ քերթողացն ոճին» և «ըստ
իմաստասիրին Արիստոտէլի»), անդրադառնում փիլիսոփաների կողմից անվան գործածության եղանակներին կամ անվան փիլիսոփայական բաժանումներին, ապա քննարկում է այն հիմնախնդիրը, թե ինչպես են իրերը ստանում
իրենց անվանումները: Շարունակելով և զարգացնելով Դավիթ Անհաղթի այն
տեսակետը, համաձայն որի «անուն է սահման կարճառօտ, և սահման է
անուն ծաւալեալ»՝ Որոտնեցին հիմնավորում է այն առաջադիմական տեսակետը, որ իրերն իրենց անվանումները ստացել են ոչ թե «բնութեամբ», այլ
«դրութեամբ», այսինքն՝ իրերը ոչ թե իրենց բնույթին համապատասխան նախասահմանված անվանումներ են կրում, այլ այդ անվանումները ստացել են
հետագայում՝ մարդկանց կողմից, ուստի այդ անվանումները, իրերի բնությունն արտահայտելով հանդերձ, պայմանական («դրութեամբ») են:
Ընդ որում, սովորական՝ արարված իրերի անվանումների համար գործածական տրամաբանական մեթոդը Հովհան Որոտնեցին կիրառելի է համարում
և գործնականում կիրառում է նաև աստվածային անվանումների նկատմամբ՝
«այսպէս ծանիր և յաղագս Աստուծոյ»13: Ըստ այդ մեթոդի՝ կա´ն անուններ,
որ ասվում են իրերի մասին, սակայն իրականում այդ իրերը չկան, ինչպիսին
են մտացածին իրերի անունները («որպէս եղջերուաքաղն և արալեզն»), կա´ն
անուններ, որոնք ասվում են և նաև կան դրանք կրող իրերը, այդպիսին են
իրականում գոյություն ունեցող իրերի անվանումները («որպէս մարդ, ձի,
արծուի»), կա´ն անուններ, որոնք չեն ասվում և չկան նաև դրանք կրող իրերը, այդպիսին են գոյություն չունեցող էությունները («որպէս ոչ էքն և կամ
11
12
13
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որպէս՝ մարդ ոչ է ձի և ոչ ասի ձի»), և կա´ն գոյություն ունեցող, սակայն
մարդկային ճանաչողությանը դեռևս անհաս լինելու պատճառով անվանում
չստացած էակներ («որպէս այնք, որ ի խորս ծովու և յանկոխ լերինս»): Նմանապես, կարծում է Որոտնեցին, Աստծո վերաբերյալ գործածվում են քնի,
արթնության, բարկության և նմանատիպ որակումներ՝ «որ բնաւ ոչ է և ոչ
պատշաճի ի վերայ նորա»: Իսկ անվանման երկրորդ կերպը, որ կա և ասվում
է, այդպիսիք են «Աստուած», «Արարիչ», «Տէր» անվանումները, «զի է ստուգապես և ասի՝ վասն ստեղծանելոյն՝ Արարիչ, և վասն ամենակալ գոլոյն՝
Տէր»: Իսկ այն կերպը՝ որ չկա և չի էլ ասվում, այդպիսիք են մահկանացու լինելը կամ բանականություն չունենալը, որոնք հատուկ չեն Աստծուն և չեն
ասվում Աստծո մասին: Եվ չորրորդը, որ կա, սակայն չի ասվում՝ ունի Աստված էություն և բնություն, սակայն քանի որ «բնութիւնն Աստուծոյ անհաս
է յամենայն եղական բնութեանց, վասն այն ոչ անուանակոչի»14:
Որոտնեցու աստվածաբանությունը խորապես տրամաբանականացված է, և
նա փիլիսոփայական ռացիոնալիզմի դիրքերից վերլուծում և մեկնաբանում է
ավանդաբար բանական քննության ենթակա չհամարվող քրիստոնեական
այնպիսի դոգմաներ, ինչպիսիք են Աստծո բնության և էության, Աստծո Եռյակ միասնության հիմնադրույթները:
Այսպես, յուրովի ընդունելով արիստոտելյան տասը կատեգորիաների համապարփակ կիրառելիության իմաստասիրական «մարտահրավերը»՝ Հովհան
Որոտնեցին դրանք կիրառում է նաև Աստծո նկատմամբ: «Արիստոտէլ զամենայն գոյս ի տասն բաժանէ, ստորոգութիւնս մակագրէ, բայց Օլոմպիադորոս
փիլիսոփայն զչորսն միայն դնէ պարզ ստորոգութիւն, իսկ զայլ վեցն դնէ
շարամանութեամբ գոյանալ, − գրում է Որոտնեցին և շարունակում, − իսկ ի
սոցանէ գոյացութիւնն միայն ասի ի վերայ Աստուծոյ, իսկ այլքն՝ որակն և
քանակն՝ ո´չ, զի Աստուած անորակ և անքանակ է: Բայց ըստ կերպի ինչ, որպէս ի վերայ ստորնայնոցս, ասի»15: Փաստորեն, արձանագրելով հանդերձ
կրոնական ընդունված տեսակետն այն մասին, որ Աստծո նկատմամբ «գոյացություն»-ից բացի մնացած կատեգորիաները կիրառելի չեն, Որոտնեցին, այնուամենայնիվ, փորձում է տալ Աստծո էության բնութագրությունը «պարզ»
փիլիսոփայական կատեգորիաների միջոցով: Հիմք ընդունելով, որ գոյացությունը նույնության պատճառ է, որակությունը՝ նմանության, իսկ քանակությունը՝ հավասարության, Հովհան Որոտնեցին եզրակացնում է. «Աստուածային անձինքն ըստ գոյացութեան ունին զնոյնութիւն բնութեան յաւիտենական, զզօրութիւն ամենակատար՝ ըստ նմանութեան, զմեծութիւն՝ ըստ հաւասարութեան»16: Այնուհետև, նա լրացուցիչ ճշգրտումներ է մտցնում Աստծո
14
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քանակական բնութագրի մեջ, հավելելով, որ ինչպես ստեղծվածներին հատուկ է մեծության երեք եղանակ՝ ըստ ժամանակի, չափի և կարողության,
համապատասխանաբար աստվածային անձերն էլ ունեն երեք տիպի հավասարություն. անփոփոխ գոյության հավիտենականություն, անչափելի մեծություն և կատարյալ կարողություն: Հարաբերության կատեգորիան, ըստ
Որոտնեցու, վերաբերում է Սուրբ Երրորդությանը՝ որպես Հայր և Որդի, Բխող
և Բխյալ: Այս կատեգորիային բնորոշ է միաժամանակյա գոյության հատկությունը և, ըստ այդմ, Եռյակ անձերն ունեն միաժամանակյա գոյություն՝ ըստ
էության, մեծության և կարողության:
Վերադառնալով աստվածային անվանումների՝ Աստծո բնույթն ու էությունը արտահայտելու հնարավորության նկատմամբ որոտնեցիական վերապահումներին՝ նշենք, որ նա, այնուհանդերձ, անհրաժեշտ է համարում «ելանել ի բարձրագոյն գահաւանդակս» և «բնական բանականությամբ» պարզել
«ճշմարիտ նշանակութիւն էութեան անուանքս այս», այսինքն՝ հիմնավորել
Աստծո «անեղ»՝ չգոյավորված, մշտագո էության գոյությունը: Հովհան
Որոտնեցին առաջադրում է Աստծո գոյության վեց փաստարկ:
Միջնադարյան հայ մտածողի առաջադրած բոլոր փաստարկները Արարչի
գոյությունն ապացուցում են արարված աշխարհին բնորոշ հիմնարար օրինաչափություններով՝ հակադրությունների պայքար և միասնություն, համապարփակ փոփոխություն և շարժում, անհրաժեշտություն, կատարելության
տարբեր աստիճաններ, ներդաշնակություն և նպատակահարմարություն,
պատճառահետևանքային կապ, և դրանց շարունակական շղթայում սկզբնագույն «կարգօղ»-ի և «կապօղ»-ի, «շարժօղ»-ի, «հարկեցուցիչ»-ի, «կատարեալ»-ի, «կշռօղ»-ի և «չափօղ»-ի, «անշարժ պատճառ»-ի գոյության անհրաժեշտությամբ: Աստծո գոյության որոտնեցիական հիմնավորումները իրենց
բնույթով համահունչ են Թովմա Աքվինացու՝ Աստծո գոյության «տիեզերաբանական ապացույցներին»17:
Հովհան Որոտնեցին «բնական բանականության» զորեղ զենքը կիրառում
է նաև Աստծո մեկը և միակը լինելու դրույթը հիմնավորելիս:
Ինչպես տեսնում ենք, աստվածաբանական բնույթի հիմնախնդիրներ
քննարկելիս Հովհան Որոտնեցու փաստարկման համակարգում օբյեկտիվ
իրականության իրողություններից բխող պատճառաբանություններն ու բացատրությունները, ինչպես նաև իմացաբանական, տրամաբանական բնույթի
հիմնավորումները նախորդում և ինչ-որ իմաստով նախապատրաստում են
Սուրբ գրքից քաղված վկայակոչումների ներկայացումը: Այս վերջիններս
կարծես թե առաջադրված դրույթների հիմնավորման համակարգի յուրատեսակ «պսակը» լինեն և աստվածաշնչական հեղինակությամբ լրացուցիչ կամ
17
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«զարդարող» փաստարկի դեր են կատարում այդ համակարգում: Պատահական չէ, որ Որոտնեցու շարադրանքում հաճախակի են «բնական բանականութեամբ յայտնի առնեմք», «հետևեսցուք բնական իմաստասիրացն ոճոյ»,
«նախ պարտ է քննել և որոշումն առնել ըստ տրամաբանական արուեստի»,
«նախ պարտիմք բանական արուեստիւ ներածիլ ի մակացութիւն աստուածաբանական իմաստից» արտահայտությունները, որոնք ակնհայտորեն ցուցադրում են միջնադարյան հայ մտածողի աստվածաբանական ռացիոնալիզմը:
Այս առնչությամբ Ս. Արևշատյանը գրում է. «Աստվածաբանական ռացիոնալիզմը, այսինքն՝ Աստծո գոյության, աստվածաբանական ճշմարտությունների
բանական հիմնավորումը, տրամաբանության, իմացաբանության, բնագիտական իմացության ձեռքբերումների կիրառումը կրոնական հիմնադրույթներն
առավել համոզիչ դարձնելու նպատակով, բնորոշ է ինչպես Գրիգոր Տաթևացու, այնպես էլ նրա ուսուցիչ Հովհան Որոտնեցու և կաթոլիկական ճամբարից նրանց գաղափարական հակառակորդ Բարդուղիմեոս Բոլոնիացու հայացքների համար»18:
Աստծո էությանը համահունչ անվանումների շարքում, ինչպես նշել ենք,
տեղ է գտել նաև Աստծո հույժ կարևոր՝ արարչագործական գործառույթն արտահայտող՝ «Աստված» կամ «Արարիչ» անունը:
Ըստ Որոտնեցու, աշխարհի արարչագործության կամ ստեղծագործության
գործառույթը հատուկ է Աստծո բնությանը, բնորոշ է նրան, սակայն այն
հանդես է գալիս ոչ թե որպես նախասահմանված կարգ, այսինքն՝ ոչ այնպես,
ինչպես աշխատելն է մեղվի կամ մրջյունի համար, որոնք «վասն ոչ ունելոյ
անձնիշխան կամս իմաստութեամբ տնօրինել զկեանս իւր, հարկ եդ ի բնութիւնն զպիտոյսն իւր հայթայթել և պատրաստել»19, այսինքն՝ չունենալով
կամքի ազատություն և սեփական կյանքը տնօրինելու իմաստություն՝ ոչ
բանական արարածները գործում և իրենց կարիքները հոգում են բնական
անհրաժեշտությամբ: Չլինելով նախասահմանված կարգ՝ արարչագործությունն, այնուամենայնիվ, պատահականություն չէ, այլ, կարելի է ասել՝ գիտակցված անհրաժեշտություն. ներհատուկ լինելով Աստծո բնությանը՝ այն
իրականանում է աստվածային իմաստությամբ ու անձնիշխան կամքով. «աստուածութիւնն ոչ է պատահումն ի բնութիւնն. որ ինչ է յԱստուած՝ բնութեամբ է և ոչ պատահմամբ, բայց անձնիշխան կամօք և իմաստութեամբ և
ո´չ ի հարկէ»20: Այդ իսկ պատճառով, Որոտնեցին մի այլ տեղում տարբերակում է մտցնում անհրաժեշտության երկու՝ «անբան» և «բանական» տեսակների միջև. «Անբան հարկաւորն՝ որպէս հրոյ ջեռուցանել և ձեան ցրտացուցանել: Իսկ բանական հարկաւորն՝ որպէս Աստուծոյ միշտ ներգործել»21:
18
19
20
21
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Որոտնեցու սահմանման համաձայն՝ ստեղծելը ինչ-որ բանի արարումն է
ոչնչից. «Ստեղծանելն է առնել ինչ ի յոչընչէ»: Ու քանի որ ոչնչի և իրի
միջև կա անսահման հեռավորություն, տարածությամբ ու ժամանակով սահմանափակված, չափի մեջ գտնվող ոչ մի արարած, օժտված լինելով չափավոր
զորությամբ, չի կարող ստեղծել. «ամենայն ստեղծուածս չափով բաղկացան
և վասն այն չափաւոր զօրութեան պատշաճեցան, իսկ չափաւորն և վախճանաւորն զիա՞րդ լնու զանչափն և զանվախճանն և հասուցանէ զոչինչն ի
յիր»22: Իբրև անչափելի և անսահման հզորությանբ օժտված էություն՝ միայն
Աստված է ունակ հաղթահարելու «ոչնչի» և «իրի» միջև ընկած «անսահման
և անվախճան հեռավորութիւնը» և «զոչինչն ի յիր հասուցանէ», այսինքն՝
արարել աշխարհը: Այսպիսով, աշխարհն Աստծո արարչագործության արդյունքն է. Աստված ստեղծել է աշխարհը ոչնչից, սակայն այդ «ոչինչ»-ը
Որոտնեցին յուրովի է մեկնաբանում:
Նախ, Որոտնեցին պարզաբանում է, որ տվյալ դեպքում «ոչինչը» ոչ
միայն նշանակում է «զնիւթ բացասական՝ ի յոչընչէ, այսինքն՝ յոչինչ իրաց»,
այլև կարգը՝ «իբր թէ զկնի ոչընչին՝ լինի ինչ, քանզի այս է ստեղծանելն՝ յետ
ոչընչին՝ առնել ինչ», նման այն երևույթին, որ առավոտին հաջորդում է կեսօրը: Փաստորեն, «Աստված ստեղծել է աշխարհը ոչնչից» դրույթը մեկնաբանվում է այնպես, որ Աստծուն հավետակից չկար և ոչ մի «ինչ», և այդ
ոչնչին հաջորդել է արարումը: Որոտնեցին անդրադառնում և հանգամանալից քննարկում է «արտաքին» իմաստասերների այն տեսակետը, համաձայն
որի «ոչ երբէք էն ոչինչ լինի. իբր թէ ստեղծանելն՝ որ է ի յոչընչէ առնել ինչ՝
է անկարելի»: Ոչնչից ինչ-որ բանի ստեղծումը մերժող փիլիսոփաների մոլորությունն այն է, ըստ Հովհանի, որ նրանք չեն տարբերում «յառաջագայութեան» երկու տիպերը. Մեկը՝ երբ որևէ մասնավոր իր առաջ է գալիս մեկ այլ
մասնավոր իրից, ինչպես օրինակ, կրակը ծնվում է մեկ այլ մասնավոր պատճառից և, երկրորդը, երբ «ընդհանուր էակն յառաջ գայ այլ ընդհանուր
պատճառէ»: «Արտաքին փիլիսոփայքն» ստեղծագործելը հասկանում էին միայն ըստ առաջին եղանակի, այսինքն՝ որպես կոնկրետ իրի ստեղծում, և այս
առումով, ըստ Որոտնեցու, իրոք, անհնար է, որ որևէ կոնկրետ, մասնավոր իր
առաջանա ոչնչից: Այլ է, կարծում է նա, երբ ստեղծվում է ընդհանուրը՝ ընդհանուր պատճառից, այսինքն՝ Աստծուց, այս դեպքում արդեն հնարավոր է
արարչագործությունը՝ ոչնչից աշխարհի ստեղծումը23:
Այդ ընդհանուրը Հովհան Որոտնեցին անվանում է «հասարակական
նիւթ» և մանրամասն շարադրում է դրա մասին իր պատկերացումները:
Նյութը, ըստ Որոտնեցու, լինում է ընդհանուր («հասարակական») և մասնավոր («մասնական»): Ընդհանուր նյութը, չունենալով տեսակ, տարածվում
22
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է բազմաթիվ տեսակների վրա, այն անմարմին է և գոյություն ունի միայն
որպես «զօրութիւն», այսինքն՝ հնարավորություն: Ինչ վերաբերում է մասնավոր նյութին, այդպիսին է ցանկացած տարր և ցանկացած մարմին: Հղելով
Արիստոտելի «Մեկնութեան մասին» երկի քսանութերորդ գլուխը՝ Որոտնեցին
էակները բաժանում է երեքի՝ միայն ներգործությամբ գոյություն ունեցող
(այդպիսին Աստված է), միայն հնարավորությամբ գոյություն ունեցող (այդպիսին ընդհանրական նյութն է), երբեմն ներգործությամբ և երբեմն հնարավորությամբ գոյություն ունեցողներ (դրանք ստեղծման և ոչնչացման ենթակա գոյերն են):
«Հասարակական նիւթ»-ի հետ միասին («համանգամայն ընդ նմին»)
ստեղծվել են նաև չորս որակները (կամ «գոյացական տեսակները»)՝ չորությունը, խոնավությունը, սառնությունն ու տաքությունը: Բանն այն է, որ
Որոտնեցին տարբերակում է «գոյացական տեսակ»-ը՝ «որ ի գոլն բաղարկոցէ
զէութիւն իրին և ի բառնալն ապականէ զէութիւնն, որպէս՝ բանականն
զմարդն և անբանն զձին» և «պատահական տեսակ»-ը, որի վերացմամբ, ի
տարբերություն գոյացականի, տեսակը պահպանվում է, և որը, թեև բնորոշ է
տեսակին, սակայն էությունը չարտահայտելով՝ չի հանդիսանում նրա սահմանման մաս՝ ինչպիսին է, օրինակ, հյուսելը՝ մարդու համար կամ որևէ իրի
արտաքին տեսքը կամ «կերպարանը»:
Հետևելով «Ամենայն ինչ ի նիւթոյ և ի տեսակէ բաղկանայ»24 արիստոտելյան հիմնադրույթին՝ Որոտնեցին արձանագրում է, որ նյութից, առավել
ստույգ՝ «հասարակական նիւթ»-ից և տեսակից, այսինքն՝ չորս «գոյացական
տեսակներից»՝ չորության, խոնավության, ջերմության և սառնության որակներից, Աստված ստեղծել է չորս տարրերը: Տարրերի ստեղծման ընթացքը
Հովհան Որոտնեցին նկարագրում է հետևյալ կերպ. «Իսկ որ ի ջերմն հպեալ
նիւթ՝ հուր եղև, իսկ որ ի ցուրտ՝ ջուր եղև, և որ ի չոր՝ երկիր, և ի գէջ՝ օդ:
Սոյնպես չորս տարերք կազմեցան ի նիւթէ և ի տեսակէ»25: Ընդ որում տարրերից յուրաքանչյուրը նշված գոյացական որակից բացի ունի նաև պատահական որակ կամ հատկություն: Ու քանի որ տարրերի նյութը նույնն է,
ունենալով տարբեր գոյացական և տարբեր պատահական որակներ, տարրերը
միաժամանակ ունեն «յար մերձաւորութիւն»՝ մեկի գոյացական որակը նույնական է մյուսի պատահական որակին: Այդպիսով, նրանք հեշտությամբ
կապվում և խառնվում են միմյանց՝ առաջացնելով նոր էակներ՝ «Եւ ի սոցանէ
խառնմանէն լինելութիւն լինի այլ էակաց»:
Փիլիսոփայապատմական ուսումնասիրության տեսանկյունից տարրերի
մասին որոտնեցիական ուսմունքը կարևորվում է հետևյալ առումներով.
24
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Նույն տեղում, էջ 128։
Նույն տեղում։
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նախ՝ տարրերի փոխհարաբերությունները քննելիս միջնադարյան հայ մտածողը ցուցաբերում է ճկուն, դիալեկտիկական մոտեցում. ըստ նրա ուսմունքի
տարրերից յուրաքանչյուրը ոչ բացահայտ ձևով իր մեջ կրում է մնացած երեքը, տարրերը որոշակի պայմաններում փոխակերպվում են մեկը մյուսին, լինելով միմյանց հակադիր («են սոքա այսպես թշնամիք անհաշտելիք»)՝ տարրերը նաև միասնական են («մնան սիրելիք անքակտելիք»), երկրորդ՝ տարրերի՝ բուսական, կենդանական և անկենդան գոյացությունների փոխակերպումները Որոտնեցին բացատրում է տարրերի միջև գործող միանգամայն
բնականոն փոխազդեցություններով:
Այսպիսով, Հովհան Որոտնեցու գոյաբանական ուսմունքում «փիլիսոփայության աստվածաբանացմանը» զուգահեռ առկա է նաև «աստվածաբանության փիլիսոփայացում»: Աստվածային արարչագործությունը միջնադարյան
հայ մտածողը մեկնաբանում է փիլիսոփայական հասկացությունների և կատեգորիաների միջոցով, այդ եղանակով ձգտելով այն հասկանալի դարձնել ոչ
միայն հավատի, այլև բանականության համար: Ըստ Որոտնեցու աստվածաբանական ռացիոնալիզմի՝ աստվածաշնչական ճշմարտությունները միանգամայն համահունչ են իմաստասիրական, տրամաբանական հիմնադրույթներին
և, ըստ այդմ, «պահանջում են» նաև հիմնավորումներ՝ «բնական բանականության» համընդգրկուն մեթոդի կիրառմամբ:
ANUSH MINASYAN

THE PECULIARITIES OF THE ONTOLOGY
OF YOVHAN OROTNETS‘I
Keywords:

Medieval Armenian philosophy, ontology, logic, theology, reason,
faith, doctrine of the elements, creationism, rationalism.

The ontological concept of the philosophy of Yovhan Orotnets‘i (1315-1388)
is consonant with the Christian idea of the Divine Creation. Rationalistically interpreting the biblical dogma of the сreation of the world by God from nothing, Orotnets‘i strives to be faithful to the well-known philosophical principle “Nothing
comes from nothing”, as well as to apply Аристотле'с ontological principle: “Everything consists of matter and form”. According to Yovhan Orotnets‘i, the creation
of general things is different from the creation of particular things: particular things
cannot arise from nothing, unlike the general things, while God as a general reason,
creates general things, that is incorporeal and general matter as opportunity, as well
as the four essential species or qualities. As a result of their interaction, the four
elements, and subsequently the material things arise.
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The interpretation of the doctrine of the Divine Creation through philosophical
concepts and categories allowed the medieval Armenian thinker to make it “understandable and acceptable” from the point of view of rational analysis and philosophical worldview as well.
АНУШ МИНАСЯН

ОСОБЕННОСТИ ОНТОЛОГИИ
ИОАННА ВОРОТНЕЦИ
Ключевые слова: Средневековая армянская философия, онтология, логика, теология, разум, вера, учение об элементах, творение, рационализм.

Онтологическая концепция философии Иоанна Воротнеци (1315-1388)
созвучна с христианской идеей божественного Tворения. Рационалистически
интерпретируя библейский догмат Сотворения мира Богом из ничего, Воротнеци стремится быть верным известному философскому принципу “Ничто
не возникает из ничего”, а также применить онтологическое положение Аристотеля: “Все состоит из материи и вида”. Согласно Воротнеци, создание общего отличается от творения частных вещей: частные вещи не могут возникнуть из ничего, в отличие от творения общего, когда Бог как общая причина
создает общее, то есть бестелесную и общую материю как возможность, а также четыре существенных вида или качества. В результате их взаимодействия
возникают четыре элемента, а впоследствии – материальные вещи.
Интерпретация догмата божественного Tворения с помощью философских понятий и категорий позволила средневековому армянскому мыслителю
сделать это положение “понятным и приемлемым” также и с позиций рационального анализа и философского мировозрения.
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ՀԱՍՄԻԿ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Մաշտոցի անվան Մատենադարան

ԳԱՌՆԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄԵԾԻ ԿԵՐՊԱՐԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ
ՀԱՅ ԵՎ ՊԱՐՍԻՑ ԳՐԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ
Բանալի բառեր՝

Ալեքսանդր Մակեդոնացի, հայերեն տարբերակ, պահլավերեն, միջին իրանական գրականություն, նոր իրանական,
«Էսքանդարնամե», արդարադատ տիրակալ, Խաչատուր Կեչառեցի

Լեգենդար զորավար և պետական գործիչ Ալեքսանդր Մակեդոնացու
(մ.թ.ա. 356-323) մասին առասպելախառն զրույցներ հյուսվել են դեռ անտիկ
դարաշրջանում և յուրօրինակ զարգացումներով շարունակվել ուշ միջնադարում՝ հասնելով մինչև XVIII դար: Ալեքսանդրը կարճ ժամանակահատվածում
նվաճեց Հունաստանը, ապա, ժամանակի՝ հույներին հայտնի արևելյան երկրները, նպաստեց միջերկրածովյան ավազանի մշակույթների միախառնմանը,
կործանեց տարբեր քաղաքակրթությունների միջև եղած սահմանները: Անսովոր կամքի ուժը, մտքի ճկունությունը, մարդկանց ղեկավարելու արվեստը,
կրթվածությունն ու գիտության ծարավը, ուժերի ծաղկուն հասակում հանելուկային հիվանդությունից հանկարծահաս մահը, նաև՝ ֆիզիկական գեղեցկությունը ոչ միայն հույների, այլ նաև՝ Արևելքի շատ ժողովուրդների շրջանում նրա մասին բազմաթիվ առասպելախառն պատումների առիթ դարձան:
Բազմաթիվ ավանդավեպերը երկեղջյուր Ալեքսանդրի մասին շրջում էին թե՛
Արևելքում, թե՛ Արևմուտքում, իսկ նրա կյանքի մասին Կեղծ Կալիսթենեսի
պատմությունը հիմք դարձավ գրական բազմաթիվ տարբերակների ստեղծման
համար՝ Արևելքում և Արևմուտքում տարբեր զարգացումներով: Զորավարի
կյանքի օրոք սկիզբ առած և մանավանդ մահվանից հետո ստեղծված պատմություններում հերոսը նույնիսկ սրբացվեց և նրա կերպարը դարձավ առաքինության, իմաստնության, պայծառամտության, արդարադատ կառավարողի, ինչպես նաև՝ կյանքի վաղանցիկության և ունայնության խորհրդանիշ:
Վեպը, ամենայն հավանականությամբ, գրվել է Ալեքսանդրիայում IV դարից առաջ, անհայտ հեղինակի կողմից, որը հետագայում վերագրվեց Արիստոտելի ազգական, ռազմարշավներում նրա ուղեկից, պատմիչ Կալիսթենեսին:
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Միջին դարերում վեպը ենթարկվեց բազմաթիվ ընդմիջարկումների, հավելում‐
ների և խմբագրումների: XVII դարում գոյություն ուներ Ալեքսանդր Մակեդոնացու պատմության ութ տարբերակ՝ քսանչորս լեզուներով1:
Հին հայերեն տարբերակը (V դ.)՝ «Պատմութիւն Ալեքսանդրի Մակեդոնացւոյ» (կամ «Պատմութիւն ստոյն Կալիսթենեայ»), համարվում է թերևս
Կեղծ Կալիսթենեսի պատմությանը պատմականորեն ամենահամահունչներից
մեկը2, սակայն Արևելքում լեգենդի զարգացման համար այն չի ունեցել այնպիսի կարևոր նշանակություն, ինչպես չպահպանված պահլավերեն տարբերակը (VII դարի դասական ասորերեն տարբերակի աղբյուրը)3:
Իրանական հնագույն հուշարձաններից Ավեստան և Զենդը շատ ավելի հին
են և, բնականաբար, չէին կարող թողնել որևէ հիշատակություն Ալեքսանդրի
մասին: Սակավաթիվ են նաև Սելևկյան և Պարթևական շրջանի աղբյուրները:
Միայն Սասանյանների օրոք և իսլամի տարածման վաղ փուլում Ալեքսանդրի
կերպարն ամբողջացավ իրանական գրական ավանդույթում, այն էլ բացասական երանգներով: Պահլավերեն գրականության մեջ, որը կրում էր պարթևական և սասանյան ավանդույթները, Ալեքսանդրը ներկայացվում է դիվական
(daēvique) հատկանիշներով, որոնցով զրադաշատականները բնորոշում էին
Ահրիմանին և նրա աջակից խավարի ուժերին4: Հիմնական պատճառը Մակեդոնացուն իրանական կայսրության կործանողի, Պերսեպոլիսը հրո ճարակ դարձնողի, սուրբ գրերը՝ Ավեստան ու Զենդը ոչնչացնողի կերպարում ամրագրելն
էր: Իհարկե, Պերսեպոլիսի ավերումը կարող էր հարուցել իրանցիների բացասական վերաբերմունքը, ինչը զրադաշատական մոգերն ավելի էին խտացնում՝
հակառակ Կեղծ Կալիսթենեսից ժառանգած Ալեքսանդրի վեպի ավանդույթի,
որն, ի դեպ, արտացոլվել է կորսված «Խվադայ‐նամակ»‐ում:5 Մյուս կողմից,
զրադաշտական հոգևորականները, ավեստայական սուրբ գրությունների ոչնչացման և Աքեմենյան կայսրության կործանման մեջ Ալեքսանդրին մեղադրելը պատրվակ էին դարձրել Զրադաշտի գրած կրոնական պատգամների բացակայությունը և դրանց բանավոր փոխանցումն արդարացնելու համար:
Ալեքսանդրին դիվականացնելով՝ զրադաշտական հոգևոր դասն իրականաց1
2

3

4
5

Е. А. Костюхин, Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции,
Москва, 1972, с. 22-35.
Ա. Թոփչյան, « «Ալեքսանդրի վեպի» հին հայերեն թարգմանության բնագիրը և ազդեցությունը հայ միջնադարյան գրականության վրա», Բանբեր Մատենադարանի, № 27, 2019, էջ
44-53։
P. Gignoux, “La démonisation d’Alexandre le Grand d’après la littérature pehlevie”, Iranica,
Band 13, Wiesbaden։ Harrassowitz Verlag, 2007, p. 89. «Խվադայ նամակ»-ում Ալեքսանդրի
վեպի տեսության մասին տե՛ս Jaakko Hämeen-Anttila, Khwadāynāmag The Middle Persian
Book of Kings, Series։ Studies in Persian cultural history, v. 14, Brill, pp. 45-51.
Р. К. Восиева, “Образ Александра в пехлевийских текстах”, Вестник КРСУ, 2014, т. 14, №
9, сc. 175-178; Gignoux, op. cit., pp. 87-89.
Gignoux, op. cit., pp. 88.
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նում էր երկու նպատակ՝ Ալեքսանդրի ներխուժմամբ բացատրել զրադաշտական Սուրբ գրականության կորուստը և Ավեստային տալ նոր կարգավիճակ՝
այն համեմատելի դարձնելով Հին և Նոր Կտակարաններին, Ղուրանին կամ
մանիքեական գրություններին: Իտալացի գիտնական Ջ. Նյոլին այս երևույթը
կոչել է զրադաշտականների topos litteraire6: Ինչպես հուշում են արաբապարսկական աղբյուրները, Ալեքսանդի դիվականացումն սկսվել է, ըստ ամենայնի,
պարթևական շրջանից7: Այն վկայվել է պահլավական այնպիսի հուշարձաններում, ինչպիսիք են՝ «Արդա Վիրազ Նամակ», «Դենկարտ», «Բունդահիշն»,
«Շահրեստանհայի Էրան» (վերջինիս մեջ Ալեքսանդրը ոչ միայն այրել է Ավեստան, այլ նաև գցել ծովը), «Դադեստանի‐ի Մենոգ‐ի խրադ», և այլն8: Այնուամենայնիվ, քաղաքական նկատառումներից ելնելով՝ զրադաշտական հոգևորականությունը կարիք ուներ մի վարկածի, որում Ալեքսանդրը ներկայացվեր
որպես իշխանության աստվածային լուսապսակը՝ «ֆարր»-ը կրող տիրակալթագաժառանգ: Հակառակ դեպքում, Ալեքսանդրի՝ Աքեմենյան գահին տիրելը
հօդս էր ցնդեցնում Աքեմենյանների՝ «ֆարր»-ով օժտված լինելու գաղափարը: Ամենայն հավանականությամբ, «Խվադայ-նամակ»-ում Ալեքսանդրի
իրանական գահաժառանգ լինելը հիմնավորված է եղել Մակեդոնիայի Փիլիպոս արքայի մասին ավանդազրույցով, որը հարկերից զատ, Դարեհ II-ին էր
կնության տվել նաև իր դստերը: Ըստ ավանդազրույցի՝ Դարեհ II-ը ֆիզիկական արատի պատճառով Փիլիպոսի քրոջը հետ է ուղարկում Մակեդոնիա, սակայն հելլենուհին արդեն հղի էր և լույս աշխարհ է բերում Ալեքսանդրին, որը
Դարեհ II-ի որդին էր և Դարեհ III-ի եղբայրը9:
IX դարի արաբագիր հեղինակ Աբու Հանիֆա ադ‐Դինավարին վկայում է, որ
իրանցիները Ալեքսանդրին համարում էին Իրանի գահի օրինական ժառանգորդ: Ֆիրդուսիի տեղեկությունները Ալեքսանդրի ծագման մասին, ամենայն
հավանականությամբ վերցված էին «Խվադայ-նամակ»-ից և շատ քիչ են
տարբերվում Դինավարիի ներկայացրած վարկածից: Կարծում ենք, որ «Խվադայ-նամակ»-ում տեղ էին գտել նաև Ալեքսանդրի մասին բանահյուսական
նյութը, ավանդազրույցները, որոնք դրական էին նկարագրում Ալեքսանդրի
կերպարը: Միջին իրանական շրջանում Ալեքսանդրի կերպարի քաղաքական
նշանակությունը փաստող ևս մեկ վկայություն գիտական հանրությանը վեր6
7

8
9

G. Gnoli, The Idea of Iran։ An Essay on its Origin, Roma, SOR LXII, 1989, p. 124.
Р. К. Восиева, указ. соч., сс. 175-178. Նշենք, որ Զանդ-ի Վահման Յաշտի մի ձեռագրում
հիշատակումներ են արձանագրվել Արշակունիների և Ալեքսանդրի ծագումնաբանական
կապի մասին։ T. Daryaee, “Alexander and the Arsacids in the Manuscript MU29”, Dabir, vol.
1(1), 2015, pp. 7-10.
P. Gignoux, opt. cit., pp. 89-95.
З. А. Мулладжанова, Истоки и эволюция образа Искандера в "Шах-Наме" Фирдоуси, Душанбе, 1985. https։//www.dissercat.com/content/istoki-i-evolyutsiya-obraza-iskandera-v-shakhname-firdousi.
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ջերս ներկայացրեց Թ. Դարյային. ըստ Եգիպտոսում հայտնաբերված պահլավերեն մագաղաթի հիշատակության՝ արդեն VII դարում Սասանյան Խոսրով
Փարվիզ թագավորն Ալեքսանդրին համարել է օրինական ղեկավարի և ընդօրինակման արժանի կերպար10 և Ալեքսանդրի դրական ընկալումը տարածված է
եղել ուշ Սասանյան շրջանում:
Կարելի է եզրակացնել, որ միջին իրանական գրական ավանդույթում տարբերակվել է Ալեքսանդր Մակեդոնացու երկու գնահատական: Առաջինը՝ քաղաքական կամ իրավական, որն Ալեքսանդրին բնութագրում է որպես թագաժառանգի և օրինական ղեկավարի: Այն սկիզբ էր առնում Աքեմենյան շրջանից և
Կեղծ Կալիսթենեսի վեպից, որոնց հիման վրա էլ Ալեքսանդրը դիտարկվել է որպես արդարադատ հերոս և տիրակալ, ինչն էլ արտացոլված է եղել, ըստ երևույթին, կորսված պահլավերեն թարգմանության մեջ և Խվադայ‐նամակ‐ում: Երկրորդ գնահատականը պայմանավորված է կրոնական և զրադաշատական
ավանդույթով, որը չի ընդունում Ալեքսանդրին «Թագավորների գրքում»
տեսնելու գաղափարը և համարում է դիվական կերպար:
Արևելյան ժողովուրդների շրջանում Ալեքսանդրի կերպարի կերտման գործում մեծ դեր է հատկացվում նրա և Արիստոտելի կապին, որի ազդեցությունը
դարեր շարունակ զգալի է եղել մուսուլմանական փիլիսոփայության վրա: Այս
հանգամանքը նպաստել է, որ Ալեքսանդրի կերպարի մեջ մեկտեղվեն քաղաքա‐
կանության, պետական կառավարման, ռազմարվեստի և փիլիսոփայության
հմտությունները:
Իրականում նվաճողի, սակայն միևնույն ժամանակ առաջադեմ գաղափարներ Արևելք բերողի համբավ ձեռք բերած Ալեքսանդրն իր բռնարարքներով
հանդերձ, չէր կարող գերազանցել արևելյան ժողովուրդների տեսած բռնակալներին, այդ իսկ պատճառով նրա շուրջ հյուսված լեգենդներում շուտով մոռացվում են արշավանքների կործանարար հետևանքները, և արդեն Սասանյանների տիրապետության վերջին շրջանի՝ VI‐VII դարերի ժողովրդական ավանդություններում Ալեքսանդրն սկսում է հիշատակվել զուտ որպես իդեալականացված հերոս և տիրակալ: Նրան, այդուհետև, վերագրվում են հասարակ մարդկանց համար ցանկալի հատկանիշներ11:
Ալեքսանդրի մասին արևելյան պատումները պարունակում են ոչ միայն գեղարվեստական, այլ նաև ժամանակի քաղաքական իմաստնության ու հասունության ատրիբուտներ: Այս պատումներում արտացոլված է X-XV դդ. Արևելքի քաղաքներում ընթացող գաղափարաքաղաքական զարգացումների համայ-

10

11

T. Daryaee, “Khusrow Parwēz and Alexander the Great։ An Episode of Imitatio Alexandri by a
Sasanian King”, Afarin Nameh, Essays on the Archaeology of Iran in Honour of Mehdi Rahbar,
ed. by Yousef Moradi, Tehran, 2019, pp. 191-195.
Е. А. Костюхин, Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции, с. 32.
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նապատկերը12: Այս պատումներում արդեն, ոչ թե պատմական Ալեքսանդրն է
փառաբանվում, այլ նրա կերպարում մարմնավորվում են դրանց ստեղծողների
իդեալները պետության և արդարադատ տիրակալի մասին:
Արաբական հսկայական կայսրության կազմավորումից հետո Ղուրանում
թեև գոյություն ունեին իսլամական համայնքը ղեկավարելու մասին խորհուրդներ, բայց ոչ նման մասշտաբների պետության կառավարման հայեցակարգ: Հենց այս նպատակով էլ Օմայանների տիրապետության վերջին և
Աբասյանների կառավարման սկզբնական շրջաններում միջին պարսկերենից և
հունարենից սկսեցին թարգմանել հատկապես քաղաքական բնույթի, այսինքն՝
պետական կառավարման արվեստի մասին գրականություն, Արիստոտելի մեկնությամբ՝ «արքաների գիտություն»13:
Այդ ընթացքում արաբերեն թարգմանվեց հունական քաղաքական գրականության մի զգալի հատված, մասնավորապես Արիստոտելի նամակները Ալեքսանդրին, որոնք կարևորվեցին արաբական հսկայական խալիֆայության կառավարման խնդիրների լուծման ճանապարհները մշակելու համար14:
Ծագումով իրանցի արաբալեզու հեղինակ Իբն ալ‐Մուկաֆֆան ոչ միայն
պարսկերենից թարգմանեց, այլ նաև արաբերենով շարադրեց քաղաքական
բնույթի մի շարք քննախոսություններ՝ հիմք դնելով մուսուլմանական քաղաքական մտքի փիլիսոփայությանը:
Ալեքսանդրի և հարավարաբական առասպելական արքա Զու լ-Կառնայնի
(երկեղջյուրանի) կերպարների նույնացման առաջին փորձը, հավանաբար, քաղաքական նկատառումներից ելնելով, արել է կրկին Իբն ալ‐Մուկաֆֆան՝ ցանկանալով արաբներին ցույց տալ, որ իրանցիներն ունեին պետական կառավարման և տարբեր ժողովուրդների՝ իրանական իշխանության ներքո համախմբելու լավագույն ավանդույթներ: Իբն ալ‐Մուկաֆֆան «Ուղերձ ենթականերին»
քննախոսության մեջ առաջին անգամ իսլամական աշխարհում բանաձևեց
պետության առջև դրված խնդիրները, առանձնացրեց կատարյալ տիրակալի
քաղաքական‐բարոյական հատկանիշները, որը ձգտում է ենթակաների նկատմամբ արդարադատության և, առաջնորդվելով դրանցով, այս հավիտենական
աշխարհում հասնում երկրի բարեշենության և «երջանկության»15: Ըստ մտածողի՝ կատարյալ տիրակալը պետք է օժտված լինի իմաստնությամբ, բարու12
13
14

15

Е. Бертельс, Роман об Александре и его главные версии на Востоке. Предисловие, МоскваЛенинград, 1948, сс. 4-5.
З. А. Мулладжанова, указ. соч.
Մասնավորապես Ալեքսանդրի և Արիստոտելի կապի վկայություններ հանդիպում են արաբերեն նամակագրական բնույթի այս ձեռագրերում, որոնք հետագայում մտան նաև
«Ալեքսանդրի վեպ»-ի տարբերակների մեջ։ E. Cottrell, “An Early Mirror for Princes and Manual for Secretaries։ The Epistolary Novel of Aristotle and Alexander”, Alexander the Great and the
East, ed. by K. Nawotka, and A. Wojciechowska, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2016, pp.
303-329։
З. А. Мулладжанова, укз. соч.
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թյամբ, ենթակաների կարիքների մասին քաջատեղյակությամբ, արդարադատությամբ, բարիքները հավասար բաժանելու վեհանձնությամբ, ինչպես նաև
չարը, բռնությունն ու անարդարությունն արմատախիլ անելու վճռականությամբ: Իբն ալ-Մուկաֆան նաև պահլավերենից արաբերեն թարգմանեց
«Խվադայ-նամակ»-ի սասանյան տարբերակը՝ դրանում բազմաթիվ օրինակներ բերելով պարսից շահերի կենսագրությունից՝ հաստատելով «արդար և
կատարյալ տիրակալի» կերպարը16: Իրանական թագավորների շարքում նա ներառում է նաև Ալեքսանդր Մակեդոնացուն:
Հենց կատարյալ տիրակալի կերպարի կերտմամբ էլ նա արաբական գրականության մեջ ամրացրեց Ալեքսանդրի և Զու լ‐Կառնայնի զուգադրումը:
Զու լ-Կառնայնի և Ալեքսանդր Մակեդոնացու կերպարների նույնացումը, սակայն, իսլամական աշխարհում միանշանակ չի ընդունվել: Ոմանք ընդունում
են այս կերպարների նույնությունը, այլք համարում են, որ Զու լ‐Կառնայնը
կատարել է գործեր, որոնք բնորոշ չեն Մակեդոնացուն, երրորդներն էլ կարծում
են, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին եղել է հեթանոս, ուստի չէր կարող հիշա‐
տակվել իսլամի սուրբ գրքում17:
Ըստ տաջիկ գրականագետ Զուլֆիա Մուլլաջանովայի՝ իսլամի ծագման
սկզբնական փուլում Մեքքայի և Մադինայի բնակչության շրջանում Ալեքսանդրի մասին վեպը բավականին հայտնի է եղել. նրան անվանել են
Զու լ‐Կառնայն և նույնացրել Հիմյարական արքաներից մեկի հետ: Կուրայշ
ցեղի ներկայացուցիչների շրջանում տարածված Ալեքսանդրի մասին զրույցների մեջ ներմուծվել են նաև հարավարաբական՝ հավանաբար եմենական լեգենդների ու զրույցների տարրեր: Տաջիկ հեղինակը կարծում է նաև, որ Մու‐
համմեդն ինքը ևս օգտագործել է Ալեքսանդրի կերպարը՝ ստեղծելու ի վերուստ
մարդկանց վրա իշխանությամբ օժտված տիրակալի կերպար18:
Ղուրանական Զու լ‐Կառնայնն օժտված է եղել ճշմարիտ ճանապարհը և
ամեն ինչի սկիզբն ու պատճառը տեսնելու կարողությամբ: Նա առանձնանում
էր իր բարությամբ, բռնության հետ անհաշտությամբ և ժողովրդի բարեկեցության համար պայքարի վճռականությամբ: Ղուրանում Զու լ‐Կառնայնի կերպարն օժտված է և՛ հոգևոր, և՛ աշխարհիկ իշխանության հատկանիշներով: Նա
իրեն էր ենթարկել աշխարհը՝ ելնելով միաստվածության սկզբունքից, ինչպես
նաև սահման էր դրել քաղաքակիրթ, այսինքն՝ միաստվածություն ճանաչողների և անհավատների աշխարհների միջև:
Իսլամի սուրբ գրքում Զու լ‐Կառնայնի մասին հիշատակումները զուտ հուշեր չէին անցյալի մասին, այլ կարևորվում էին «իդեալական տիրակալի» կեր-

16
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Н. Зохидов, Арабоязыхная проза персидско-таджикской литературы VIII-IX вв., 2004,
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պարի կերտման տեսանկյունից: Հենց այս պատճառով էլ Ալեքսանդր Մակեդոնացու կերպարն էպիկական գրականության մեջ դարձավ ուղենշային՝ որպես
իսլամում պետական կառավարման լավագույն օրինակ19:
Կատարյալ տիրակալի մասին փիլիսոփայությունն ընկած է նաև միջնադարի այնպիսի մտածողների քննախոսությունների հիմքում, ինչպիսիք են
ալ-Ֆարաբին և Աբու‐Րեյհան Բիրունին, որոնց գաղափարների արձագանքն էլ
նկատում ենք միջնադարյան Արևելքի քաղաքական‐հասարակական մտքում:
Պարսից միջնադարյան դասական գրականության ներկայացուցիչների՝ Նիզամի Գանջավիի, Աբուրահման Ջամիի, Ալիշեր Նավոյիի «Ալեքսանդրական»
ստեղծագործություններում լեգենդար զորավարի կերպարը զարգանում է իսլամում ընդունված կատարյալ մարդու կերտման տրամաբանությամբ: Այստեղ
հերոսը քայլ առ քայլ է գնում դեպի կատարելություն և մարգարեանում: Նիզամի Գանջավին հետևում է Իբն ալ‐Մուկաֆայի բերած ավանդույթին և
Ալեքսանդրին ներկայացնում դրական հատկանիշներով: Նույն կերպ են վարվում Աբդուրահման Ջամին և Ալիշեր Նավոյին:
Իրենց ստեղծագործություններում Արևելքի հեղինակներն Ալեքսանդրի բերանով ներկայացնում են իրենց հեղինակային պատկերացումներն իդեալական
տիրակալի և արդարության բաղձալի երկրի մասին: Ըստ սուֆիական կատարելության գաղափարաբանության՝ նրանց կերտած Ալեքսանդրները ոչ թե ելել
են նվաճումների, այլ փնտրում են արդարության և կատարելության երկիրը:
Նշված սուֆի բանաստեղծների հերոսը միստիկ ճշմարտության ճանապարհի
ճամփորդ է, որն աստիճանաբար հաղթահարելով մարդկային թուլությունները,
հասնում է բաղձալի կատարյալին, մարգարեանում, աստվածանում20: Արևելյան Էսքանդարն, իսկապես, ղուրանական Զու լ‐Կառնայնի նմանակն է, ուստի
բնավ համեմատելի չէ արևմտյան «Ալեքսանդրական»‐երի հերոսի հետ:
Նիզամի Գանջավիի ստեղծագործության, հատկապես «Հնգամատյանի»
պսակն է կազմում «Իսքանդարնամե» պոեմը, որի հիմնական թեմատիկան,
«Խոսրով և Շիրին», «Յոթ գեղեցկուհիներ» պոեմների հետ միասին, արդարադատ և կատարյալ տիրակալի կերպարի կերտումն է: Նա Ալեքսանդրի կերպարում առանձնացնում է երեք կողմ՝ նվաճող, իմաստուն և մարգարե: Անկախ
սրանից, նա պոեմը կառուցել է ոչ թե երեք, այլ երկու մասից՝ «Փառքի գիրք» և
«Երջանկության գիրք»: Նիզամին Ալեքսանդրին ներկայացնում է որպես
բռնակալների լծից Արևելքի ժողովուրդների ազատարար21: Նա հոգ է տանում
գիտության զարգացման և երկրի բարեշենության մասին: Հնդիկ գիտնական19
20
21
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ների և յոթ խոշոր փիլիսոփաների հետ քննարկում է աշխարհի առաջացման
առեղծվածը: Հասնելով մարդու մտքի հնարավոր ճանաչելիության սահմաններին՝ նա հանգում է աստվածային նախախնամության գաղափարին: Մի առեղծվածային ձայն երկնքից նրան շշնջում է, որ ինքն ընտրվել է ճշմարտությունն
աշխարհին վերադարձնելու և դրանից անտեղյակ ժողովուրդներին լուսավորելու առաքելության համար: Այնուհետև Ալեքսանդրն ուղևորվում է աշխարհի
չորս ծագեր և հյուսիսային կողմում վերջապես գտնում երազային երկիրն իր
իդեալական պետական կառուցվածքով: Այստեղ չկան տերեր ու ծառաներ, հալածողներ ու հալածվողներ, բոլորն իրար հավասար են, գոհունակ և առանց հիվանդությունների ապրում են մինչ խոր ծերություն: Ալեքսանդրն արդեն հասել է պայծառատեսության, և երկնային ձայնը կրկին նրան հրամայում է վերադառնալ22:
Նիզամին երկար էր փնտրել այնպիսի կերպար, որը կհամապատասխաներ
իդեալական տիրակալի իր պատկերացումներին: Ընդհանրապես, իսլամում արդարության թեման առանցքային նշանակություն ունի, քանզի իսլամական
աշխարհում իշխանությունն առավելապես, եթե չասենք ամբողջովին, կրում է
հոգևոր, աստվածառաք բնույթ: Այն պատկանում է միայն Աստծուն, և ցանկացած տիրակալ երկրի վրա համարվում է աստվածային իշխանության լոկ ի կատար ածողը: Աստվածային իշխանությունը չի կարող լինել անարդար, այս
պատճառով երկրային մահկանացու տիրակալը պարտավոր է, կատարելության
ճանապարհ անցնելով, արժանի դառնալ այդ առաքելությանը23:
Նիզամիին հաջորդած սուֆի բանաստեղծներ Աբդուրահման Ջամին և Ալիշեր Նավոյին է՛լ ավելի զարգացրին Ալեքսանդի կերպարի միստիկական կողմը:
Ալեքսանդրը ներկայանում է ոչ թե նվաճող, այլ մարդուն կյանք պարգևած
աստվածային կատարյալ նախասկիզբը փնտրող, որտեղից սկիզբ է առնում
մարդկային հոգին և ուր էլ ձգտում է անընդհատ վերադառնալ՝ որպես մայր
օրրան: Այս իմաստով հիշատակելի է նաև XI դարի սուֆի խոշոր բանաստեղծ
Սանայի Ղազնավին, ով «Աստծո ծառաների ճամփորդությունը դեպի նախասկիզբ»24 պոեմում զարգացնում է հենց սուֆիական այն թեզը, որ կատարելության հասնելով՝ մարդ վերադառնում է իր նախասկզբին՝ աստվածային
հոգուն, որից, որպես մի մասնիկ, արտահղման միջոցով անջատվել է մարդկային հոգին և ունի մեկ գերնպատակ՝ միախառնվել իր նախասկզբին25: Ահա
արևելյան Էսքանդարը հենց այս աստվածային նախասզբի փնտրողն է, և նրա
արշավանքները ծառայում են այդ երազային աշխարհը գտնելու գաղափարին:
22
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Е. Бертельс, Низамии Физули, т. 2, Москва,1962, сс. 342- 359.
Z. Safa, Tārīkh-e adabiyāt-e Īrān, j. 2, Tehran, 2010, ss. 44-46.
Е. Бертельс, Избранные труды, История персидско-таджикской литературы, т. 1, 1960,
Москва, с. 409-437.
К. В. Эрнст, Суфизм, Москва, 1982, сс. 205-224.
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Նոր իրանական գրականության մեջ թերևս առանձնացնենք «Շահնամե»-ն26: Էպոսի՝ Ալեքսանդրի մասին դրվագներում Ֆիրդուսին նրան ներկայացնում է որպես անընդհատ պատերազմներ վարող տիրակալ, որի շարժման
ճանապարհին անիմաստ հեղվում է բազմաթիվ ժողովուրդների արյունը:
Հստակ երևում է, որ Ֆիրդուսին քաջատեղյակ է, որպես կատարյալ տիրակալ,
Ալեքսանդրի մասին Արևելքում տարածված լեգենդներին, սակայն ինքն այդպես էլ նրան չի համարում կատարյալ տիրակալ:
Այս իմաստով հետաքրքիր է հայ միջնադարյան գրականության մեջ Ալեքսանդրի կերպարի զարգացումը: Խաչատուր Կեչառեցին (XIII-XIV) առաջինն
էր, որ հայ իրականության մեջ ցանկացավ անդրադառնալ Քրիստոսի և Ալեքսանդրի կապի «մարգարեական խորհրդին»: Նրա ջանքերի արդյունքն են
տասնութ տնօրինականներ-զուգահեռները, որոնք նա տեսել է Քրիստոսի
կյանքի և Ալեքսանդրի ճակատագրի նմանօրինակ դրվագներում27: Կեչառեցին, հայտնի է, խոստովանում է, որ խմբագրել է տեքստը հեթանոսական
գրություններից: Ընդ որում, դեռևս Թովմա Արծրունին (X դ.) ներկայացնում
է Ալեքսանդրի պատմությունը քրիստոնեական համատեքստում28: Կեչառեցուց մնացած խմբագրման երկու մեկնաբանություն կա. Կեչառեցին Ալեքսանդրի գործերը կապում է Քրիստոսի գործերի հետ և փորձում է նրանից
ստեղծել Քրիստոսի նախատիպը: Վերջում նա ներողություն է խնդրում
նման համեմատություն կատարելու համարձակության համար: Կեչառեցին,
ըստ իր խոսքերի, ջանացել է թարմացնել և փոխել հին հայերեն տեքստը,
որոնք «անյարմար» «շաղփաղփ» էին և «քերթողօրէն» այն դրել է «ուղիղ
ճանապարհի»29: Եվ Կեչառեցու հավելումներում միայն զուգահեռումների
կամ Ալեքսանդրի ծննդյան մեջ աստվածային նախախնամության մասին է
խոսքը, և Ալեքսանդրը բնավ չի մարգարեացվում կամ աստվածացվում: Զուգադրումներում հեղինակը նույնիսկ երկչոտությամբ և վարանքով է խոսում
իր համարձակության մասին, որ հանդգնել է համեմատել Աստծո որդուն և հեթանոս արքային կամ աստվածամորն ու Օլիմպիադային, որ խառնակվել էր
չաստված Նեգտանեբոսի հետ30:
26
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Ferdowsi, Shahname, ed. Moscow, vol. VII-VIII (1261 verses); Manteghi, H, “Alexander the
Great in the Shāhnāmeh of Ferdowsī”, The Alexander Romance in Persia and the East, ed. by R.
Stoneman, K. Erickson, I. Netton, Barkhuis Publishing & Groningen University Library, Groningen, 2012, pp. 161-175.
Մ. Ավդալբեկյան, Խաչատուր Կեչառեցի, Երևան, 1958, էջ 64։
Թովմա Արծրունի և Անանուն, Պատմությոին տանն Արծրունեաց, Երևան, 2006, էջ 35-40,
նաև՝ A. M. Wolohojian (tr.), The Romance of Alexander the Great by Pseudo-Callisthenes, New
York and London, 1969, p. 10։
Պատմութիւն Ալեքսանդրի Մակեդոնացւոյ. Հայկական խմբագրութիւններ (աշխ. Հ. Սիմոնյանի), Երևան, 1989, էջ 360-362, նաև՝ Ա. Թոփչյան, նշվ. աշխ., էջ 69։
Պատմութիւն Ալեքսանդրի Մակեդոնացւոյ. Հայկական խմբագրութիւններ, էջ 362-363։
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Գուրգեն Անտոնյանն իր «Նիզամիի ազդեցությունը հայ գրականության
վրա» ուսումնասիրության մեջ կարծիք է հայտնում, որ Խաչատուր Կեչառեցին հետևել է Նիզամի Գանջավիի օրինակին31: Կարծում ենք, հնարավոր չէ
համաձայնել նման տեսակետի հետ, քանզի Խաչատուր Կեչառեցին բնավ չի
ջանացել սուֆիական կատարելության ճանապարհով Ալեքսանդրին տանել
արդարադատ և կատարյալ տիրակալի կերպարի կերտման ճանապարհով: Կեչառեցու Ալեքսանդրականում Ալեքսանդրը ծնվել էր արդեն օժտված աստվածային նախախնամությամբ և, ըստ այդմ, արժանի դարձել զուգահեռվելու
Քրիստոսի հետ, բայց երբեք էլ կատարյալ չէ: Կեչառեցին նպատակ ունի տաղանդավոր և օժտված զորավարի պետական կառավարման օրինակով քրիստոնեական մարդասիրության դասեր տալ իր ժամանակի իշխանավորներին:
Նրա ստեղծագործությունում Ալեքսանդրն արդեն այնպիսին է, ինչպիսին
Աստված կանխորոշել էր նրա ճակատագիրը:
Պարսից գրականության ազդեցության հետք կարելի է տեսնել Կեչառեցու
Ալեքսանդրականի ձևի, բայց ոչ բովանդակության մեջ: Այս իմաստով հիշատակելի է, որ XIII դարի կեսերից սկսած պարսից գրականության մեջ Սաադիի
«Գոլեսթան»-ի հայտնությամբ սկիզբ դրվեց մանր պատումները չափածո
խոսքով ընդմիջելու կամ եզրահանգելու ավանդույթին: Մեր կարծիքով, կաֆաների հայտնվելը հայ միջնադարյան գրականության մեջ, որի առաջին կիրառողը Խաչատուր Կեչառեցին էր, պարսից գրականության հնարավոր ազդեցությունն է: Սակայն գեղարվեստական այս ձևի կիրառումը բնավ հիմք չի
տալիս ստեղծագործության բովանդակությունը ևս ենթարկելու օտար ազդեցության տրամաբանության:
Ինչպես նկատում ենք, պարսից և հայ գրականությունների մեջ Ալեքսանդրի կերպարին անդրադարձները միանգամայն տարբեր են իրենց մոտեցումներով, սակայն մեկ բանում ընդհանրական են՝ երկու դեպքում էլ նպատակը
նույնն է՝ Ալեքսանդրի՝ լեգենդի վերածված կերպարն օգտագործել ազդելու ժամանակի իշխանավորների մտածելակերպի վրա՝ մարդասիրաբար վերաբերվելու
իրենց հպատակներին: Հայ գրական ավանդույթում նա համեմատվում է Քրիստոսի հետ, իսկ նոր իրանական գրական ավանդույթում սուֆիական այն թեզն
է, որ կատարելության հասնելով՝ մարդ վերադառնում է իր նախասկզբին: Ահա
արևելյան Էսքանդարը հենց այս աստվածային նախասկզբի փնտրողն է, և նրա
արշավանքները ծառայում են երազային աշխարհը գտնելու գաղափարին:
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Գ. Անտոնյան, Նիզամին և հայ գրականությունը, Բաքու, 1947, էջ 77-84։
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GARNIK GEVORGYAN

THE TRANSFORMATIONS OF THE CHARACTER
OF ALEXANDER THE GREAT IN THE ARMENIAN AND
PERSIAN LITERARY TRADITIONS
Keywords:

Alexander, Armenian version, Pahlavi, Middle Iranian literature, New
Iranian, “Eskandar-nameh”, just governor, Khachʻatur Kechʻaṛetsʻi.

The legend of Alexander of Macedon took shape already in antiquity, but its
numerous eastern and western literary versions are based on the romance by Pseudo-Callisthenes. In the East Eskandar was imbued with sacred character and identified with the mythical king Dhul-Qarnayn (he of the two horns), mentioned in the
Qur’an. In the “Alexanderian” writings by Sufi medieval poets Alexander the Great
has gained prophetic features. Armenian 14th c. author Khachʻatur Kechʻaṛetsʻi
likens Alexander’s deeds to those of Christ and tries to make of him a prototype of
Christ, but he never idealizes him. Kechʻaṛetsʻi’s goal is to demonstrate Alexander
as a talented commander, wise ruler and a model of Christian humanism for the
governors of his time. This article emphasizes that the character of Alexander of
Great in the Armenian and Persian literary traditions has developed separately and
independently, although there are many common features in the two traditions.

АСМИК КИРАКОСЯН
ГАРНИК ГЕВОРГЯН

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА АЛЕКСАНДРА
ВЕЛИКОГО В АРМЯНСКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Ключевые слова: Александр, армянская версия, пехлевийский, средневековая персидская литература, новоиранская, «Эскандарнаме», справедливый правитель, Хачатур Кечареци.

Сказания об Алeксандре Македонском сложились в античности, однако
основой для появления многочисленных литературных версий на Западе и
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Востоке послужила история Псевдо-Каллисфена. На Востоке образ Эскандера сакрализировался и отожествлялся с образом мифического коранического
царя Зуль-Карнайн (двурогий). В “Александриях” персидских средневековых
поэтов полководец даже приобретает свойства пророка. В “Александрии” армянского поэта 14-го века Хачатур Кечареци Александр уже родился под
Божьим знаком. Некоторые эпизоды его жизни уподоблены отдельным эпизодам биографии Христа, но он не является эталоном совершенства. Цель Кечареци – на примере талантливого и полководца, мудро управляющего государством, дать уроки христианского гуманизма властителям своего времени.
В статье показано, что хотя образ Александра Великого в армянской и персидской художественной традициях и имеет общие черты, однако они эти
традиции сложились независимо друг от друга.

149

ՕԼԳԱ ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան

«ՏԷԼԷՏ(ԻՍ) / ՏԵԼԵՏ(ԻՍ)».
ՄԱԿԴՐԻ ԻՄԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բանալի բառեր` Վարդապետ, վարդապետական գավազան, խորհուրդ, ծես,
խորհրդազգածություն, Գրիգոր Մագիստրոս, Գևորգ Սկևռացի, Գրիգոր Է Անավարզեցի, Հովհաննես Համշենցի,
Գրիգոր Տաթևացի, Դիոնիսիոս Արիսպագացի, լուծմունք,
Մաքսիմոս Խոստովանող:

«Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի՝ Գրիգոր Մագիստրոսի երկերի
հրատարակության առաջաբանում Մագիստրոսի օգտագործած հունարեն բառերի ցանկում նշված է «տէլէտիս / տելետիս» բառը: Այն ունի
հետևյալ կիրառությունները1.
Ա. «Հզաւր հռետոր և աստուածայինդ տէլէտիս»2, «կառամարտիկ
տէլէտիս»3, պարզապես՝ «տելետիս»4. այսպես է Մագիստրոսը դիմում
իր հասցեատիրոջը՝ Սարգիս վարդապետին:
Բ. Սարգիս վարդապետին ուղղված նույն 84-րդ թղթում Մագիստրոսը վանականներին է կոչում «սրբազանդ տէլէտեսք»5:
Գ. «Գրիգոր անուանեալ տէլէտիս, ... այր հմուտ ... աստուածեղէն
դաւանութեան մերոյ բախտի, նաև հնում և արտաքին գրոց յոյժ տեղեակ: Եւ ըղձայ տենչացեալ զփափագանս իւր լնուլ պատարուն ընթերցմամբ, զի այնու ոչ երբէք շատանայ»: Այսպես Մագիստրոսը
բնութագրում է իր երաշխավորյալ Գրիգոր Հնձացի վարդապետին6,
1

2

3
4
5
6

Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԶ (ԺԱ դար), Երևան, 2012, Էջ 119: Շատ շնորհակալ ենք առաջաբանի հեղինակ Գոհար Մուրադյանին՝ Մագիստրոսի այս կիրառությունների վրա մեր
ուշադրությունը հրավիրելու համար:
«Պատասխանի Սարգսի վարդապետին և ողբս ի վերայ Արամեան նահանգի», Թուղթ 24
(Կոստանեանց՝ ԺԹ).2, ՄՀ հտ. ԺԶ, էջ 278: Փակագծերում նշվում է նամակի համարը ըստ
առաջին հրատարակության՝ Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, աշխատասիրութեամբ Կ.
Կոստանեանցի, Ալեքսանդրապօլ, 1910:
Թուղթ 83 (Կոստանեանց՝ Կ), էջ 373:
Թուղթ 84 (Կոստանեանց՝ ԼԶ), էջ 374:
Թուղթ 84 (Կոստանեանց՝ ԼԶ), անդ, էջ 375:
«Առ Գագիկ որդի Աբասայ Յաղագս գիտնական կրաւնաւորին Գրիգորի Հնձացւոյ», Թուղթ
40 (Կոստանեանց՝ Խ), 7-9, ՄՀ, հտ. ԺԶ, էջ 315:
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ներկայացնելով նրան Գագիկ Կարսեցի (1029-1064) թագավորին և
ցանկություն հայտնելով, որ Գրիգորն արքունիքում «ճեմարան»
ստեղծի: Նույն Գրիգորին դիմելիս ևս Մագիստրոսն օգտագործում է
այդ բնորոշումը. «Առ Հնձացին Գրիգոր տելետիսն»7:
Բառի գործածության ևս երկու դեպք է նշված «Միջին հայերենի
բառարանում»8: Դրանցից հնագույնը՝ ԺԴ դարի սկզբին (1309-1317)
հորինված Գևորգ Սկևռացու անանուն վարքը, ապագա Գրիգոր VII
Անավարզեցի կաթողիկոսի մասին հայտնում է հետևյալը.
«Յայնժամ եպիսկոպոսն Անարզաբու Գրիգոր եկն առ նա (Հեթում Բ՝
Օ. Վ.) և գտին զիրե[ա]րս համախոհք: Եւ զի էր Գրիգորն քաջ գիտնական և կատարեալ տելէտ, ետուն միմեանց բանս և եղև նորա բերան, եւ
զորս խաւսէր թէ յիւրոցն և կամ ի նորայոցն, խռովութիւն և խաւար
ածէր եկեղեցւոյ»9:
Բառը վկայված է նաև ՄՄ 1309 ձեռագրի՝ Ավագ վանքի համալսարանի գլխավոր վարդապետ Յովհան Համշենցուն ձոնված չափածո հիշատակարանում10.
«Փափաք եղեալ ստորագրեցի,
ի յիշատակ քաջ տելետի
Եւ իմաստում Ղաբանոսի՝
Հաւրս մերոյ սրբազանի,
Որում անուամբ Ձայն յորջորջի,
Անուանակցին համազուգի,
Սուրբ և մաքուր 'ւ առաքինի,
Հոգւոյն սրբոյ տուն և տեղի
Իմաստութեան բուն բարելի,
Աստուածաբան ներհմտալի,
Ներգահ դասուց հանգանակի,
Որ ի տուէ հանգիստ չունի
Ւ ի գիշերի աննիրհելի՝
Մտեալ ի յերկ և աշխատի
7
8
9

10

Թուղթ 85 (Կոստանեանց՝ ԼԷ), անդ, էջ 377, 86 (Կոստանեանց՝ ԼԸ), էջ 378:
Ռ. Ս. Ղազարյան, Հ.Մ.Ավետիսյան, Միջին հայերենի բառարան, Երևան, 2009, էջ 755:
Է. Բաղդասարյան, «Գրիգոր Սկևռացու Վարքը: Պատմութիւն վարուց և երջանիկ և
տիեզերալոյս րաբունոյն Գէորգեայ ծնընդեան եւ սնընդեան եւ գերահրաշ կատարմանն
Յունվար ի ԺԱ», ԲՄ 7, 1964, էջ 421:
Ձեռ. ՄՄ 1309, 1464 թ., Գրութիւնք Դիոնիսեայ Արիոպագացւոյ, գրիչ՝ Ստեփաննոս, վայր՝
Դարանաղեաց գաւառ, Աւագ վանք: Տե՛ս ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները,
կազմեց Լ.Ս. Խաչիկյանը, մասն Բ, Երևան, 1958, No 256, էջ 206:
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Յաստուածատունկ բուրաստանի
Հաւաքելով ծաղիկ ծայրի
Յերբնագունից ներգունակի,
Եւ կազմելով ռետին բարի
Առ ի յարբումն առողջալի»:
Նույն բառարանը վկայում է նաև ածանցյալ «տելետութիւն» բառը11. այս անգամ խոսքը դեռևս կենդանի Գրիգոր Տաթևացու մասին է.
«Յառաջնորդութեան վիճակիս մերոյ տանս Սիւնեաց և տելետութեան րաբունակ գործոյ Գրիգորի՝ առն սքանչելոյ, որ է լցեալ և յղփացեալ իմաստիւքն ճոխութեամբ»12:
Չենք կարող ամենայն վստահությամբ պնդել, որ սրանով բառի
կիրառության դեպքերը սպառվում են, սակայն այն փաստը, որ այն
արձանագրված չէ «Նոր Բառգիրք Հայկազեան Լեզուի» բառարանշտեմարանում (ավելի ստույգ, ինչպես կտեսնենք ստորև, չի բերվում
առանձին բառահոդվածով), ենթադրել է տալիս, որ դա հազվագյուտ
բառ է և դասական գրականության համար՝ արտառոց: Ինչպես տեսանք, այս մակդիրը կիրառվում է միմիայն խիստ ուսյալ վարդապետների նկատմամբ, բայց հասկանալի չէ, թե ինչ իմաստով: «Միջին հայերենի բառարանը» մեկնաբանում է այն իբրև հունարեն τελειότης
«կատարելութիւն» բառից առաջացած՝ հռետորների գլուխ հանդիսացող իմաստասերների հարգական տիտղոս13: Այս բացատրությունը,
թեև առանց հղման, ակնհայտորեն վերցված է Հ. Աճառյանի «Արմատական բառարանից»14: Աճառյանին բառը ծանոթ է Մագիստրոսի վերոբերյալ համատեքստերից, իսկ τελειότης-ի առնչությամբ ասվում է,
որ այն բիւզանդական շրջանում իբրև տիտղոս էր գործածվում: Վերջինիս համար վկայակոչվում է Է.Ա. Սոֆոկլեսի բառարանը15, սակայն
այդտեղ բերված օրինակները ցույց են տալիս, որ սա տիտղոս չէ` բառիս բուն իմաստով, այլ որևէ պատվավոր անձի՝ հարգանք և ակնածանք արտահայտող մակդիր: Բացի այդ, «կատարելություն» նշանակությունը հարմար չէ բերված համատեքստերին, հատկապես՝ Գրիգոր
Անավարզեցուն վերաբերող հատվածին, քանի որ «կատարեալ կատա11
12
13
14
15

Միջին հայերենի բառարան, էջ 755:
Ձեռ. ՄՄ 9223, 1407 թ., Ավետարան, գրիչ՝ Մատթէոս, վայր՝ Տաթև: Տե՛ս ԺԵ դարի հայերեն
ձեռագրերի հիշատակարանները, մասն Ա, Երևան, 1955, No 76, էջ 77:
Միջին հայերենի բառարան, նույն տեղում:
Հ. Աճառեան, Հայերենի արմատական բառարան, հտ. Դ, Երևան, 1926, էջ 392:
Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (From B.C. 146 to A.D. 1100), by E. A.
Sophocles, Cambridge, Harvard UP, 1914, p. 1072, s.v. τελειότης (2).
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րելութիւն»-ն անիմաստ է, և Անավարզեցուն տրված միանգամայն բացասական բնութագրում՝ խիստ անհավանական: Նաև անհասկանալի է,
թե ինչու պիտի շատ գործածական հայերեն բառը՝ «կատարելությունը», փոխարինվեր հունարեն համարժեքով: Հավանաբար, գիտակցելով այս դժվարությունները, Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերի նոր
բնագիրը հրատարակության պատրաստած Գ. Մուրադյանը հրաժարվում է Հ. Աճառյանի բացատրությունից և առաջարկում արտածել մեզ
հետաքրքրող մակդիրը τελεστής բառից՝ «պաշտօնեայ» (հավանաբար՝
Աստծո կամ եկեղեցու – Օ. Վ.) իմաստով16: Հունարեն բառի այդպիսի
նշանակություն մեզ չհաջողվեց գտնել: Հավանաբար Մուրադյանը ենթադրել է, որ փոխառված բառաձևը հայերենում իմաստափոխվել է:
Թվում է, սակայն, կարելի է τελεστής բառն իբրև ելակետ ընդունելով,
գտնել այս խնդրի մեկ այլ լուծում:
Τελεστής բառը, ինչպես վկայում են բառարանները, նշանակում է
որևէ մեկին խորհրդածեսերի մասնակից, խորհրդակից դարձնող, նվիրագործող անձ՝ սովորաբար քուրմ կամ քահանա, բայց նաև շատ հազվադեպ՝ դյութիչ, կախարդ, նաև՝ փիլիսոփա17: Բառը գործածվում է
քրիստոնյա հեղինակների բնագրերում եկեղեցական խորհուրդներ կատարող քահանայի համար, օրինակ:
«Եվ մկրտվելիս՝ [գետ] իջնելիս և ջրից ելնելիս Նա (Քրիստոսն)
աղոթում էր, գործով հրահանգելով, որ ոչ միայն քահանան և խորհուրդներ կատարողը պետք է աղոթի, այլև յուրաքանչյուր աստվածային խորհրդին ընծայալ ոք պետք է այսպես վարվի...»:
Καὶ βαπτιζόμενος γὰρ καταβαίνων τε καὶ ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος
προσηύχετο, διδάσκων ἔργοις, ὡς οὐ τὸν ἱερέα καὶ τελεστὴν τῶν μυστηρίων
δεῖ προσεύχεσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν τελούμενον ἐπὶ πάσης τελετῆς θείας
τοῦτο δεῖ ποιεῖν ...18
Τελεστής-ը ունի նաև τελετής / τελέτης հազվագյուտ տարբերակը, որն
առաջացել է անմիջապես վերոբերյալ τελετή / τελέτη՝ «խորհուրդ,
խորհրդավոր ծես, խորհրդազգածություն» բառից (շատ հաճախ հոգնա-

16
17

18

Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԶ (ԺԱ դար), Երևան, 2012, Էջ 119:
H. G. Liddell, R. Scott, H. S. Jones, A Greek-English Lexicon, Oxford, 1996, s.v. τελεστής; E. A.
Sophocles, Greek Lexicon, ibid.; G. W. R. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford UP, 1972;
E. Trapp und andere, Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9.-12. Jahrhunderts,
Wien, 1994-2017, s.v. τελεστής. Այլ բառարաններում, TLG էլեկտրոնային հենքի տվյալներով,
այս բառը վկայված չէ: Հենք մուտքագրված բնագրերում բառը հանդիպում է 122 անգամ:
Gregorius Palamas, Homilia 60, 11, 7 (P. K. Chrestou, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἅπαντα τὰ ἔργα,
vol. 11 [Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 79. Θεσσαλονίκη: Πατερικαὶ Ἐκδόσεις Γρηγόριος ὁ
Παλαμᾶς]), 1986.
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կի թվով՝ αἱ τελεταί)19: Այն կիրառվում է նաև քրիստոնյա խորհրդազգածների կամ խորհրդավոր ծեսեր կատարողների իմաստով, օրինակ.
«Արդար չէ, որ նրանք, ովքեր ունեն Աստծո օրհնությունը, հպատակվեն աղախնից ծնվածին, այլ [վայել է] ծառա և խորհրազգած լինել մեր՝ քրիստոնյաների խաչակիր տերերին...»
…οὐκ ἔστιν δίκαιον οἱ τὴν εὐλογίαν ἔχοντες τοῦ Θεοῦ, ὑπὸ παιδίσκης κύημα
κυριεύεσθαι· ἀλλὰ τελετὰς καὶ δούλους εἶναι τοῖς σταυροφόροις ἄναξιν ἡμῶν τῶν
χριστιανῶν...20

Զարմանալիորեն τελετή / τελέτη բառը քաջ հայտնի էր հայ բառարանագիրներին: Ըստ ՆԲՀԼ-ի՝ այն վկայված է Մաքսիմոս Խոստովանողին
(580-662 թթ.) վերագրված՝ Դիոնիսիոս Արիսպագացու երկերի լուծմունքում` «տելետի» ձևով. «տելետի կոչի ըստ յունաց իմաստասիրացն, որ է կատարողութիւն. և սովորեցան կոչել այս անուամբ զհաղորդութիւն խորհրդոյն, որպէս կատարելով զխորհրդազգածսն՝ որք
ուսանէին զնոցայն»: Սակայն բառարանագիրները չեն տարբերակել
τελετή և τελετής բառերը և նույն՝ «տելետի» բառահոդվածում մատնանշել են նաև մեզ ծանոթ՝ Մագիստրոսի կիրառությունները՝ «նուիրական
ոք» բացատրությամբ, բերելով նաև մի «հին բառարանագրի» հետևյալ
մեկնաբանությունը. «Տելետին՝ գլուխ իմաստասիրաց կամ հռետորաց»:
Պարզ է, որ սա բառի պատահական, ինչ-որ համատեքստից քաղված,
այլ ոչ ընդունված գլխավոր իմաստ է: Հ. Աճառյանն21 ըստ էության
պարզապես ՆԲՀԼ-ի բառահոդվածը բաժանել է երկու մասի և մի փոքր
հստակեցրել «տելետի» բառի իմաստը, ավելացնելով Հ.Հյուբշմանի
տված բացատրության թարգմանությունը22:
Ինչևէ՝ մնում է հասկանալ, թե ինչ իմաստով էր կիրառվում «տելետ(իս)» մակդիրը վարդապետների նկատմամբ: Թվում է, խոսքն այս19

20

21
22

τελετής և τελετή գոյականների թեք հոլովաձևերի մեծ մասը համընկնում է, ինչն անհնարին
է դարձնում դրանց համակարգչային տարբերակումը բնագրերում: τελετής բառի որոնման
ընդհանուր թիվը Thesaurus Linguae Graecae էլեկտրոնային շտեմարանում 1219 է, որից
համատեքստերի ավելի հանգամանալի զննման արդյունքում միայն 7 դեպքում (+ 1 երկբայելի) կարելի է խոսել τελετής-ի մասին: Սակայն նրա առկայությունը հայերենում կարող է
դիտվել իբրև վկայություն առ այն, որ ուշ միջնադարյան հունարենում, հատկապես՝ ուսյալ
կղերականության բանավոր խոսքում, այս բառը բավական տարածված էր:
Acacius Sabaita, Commentarius in Andreae Cretensi canonem, 3, 89, 84 (A. Giannouli, Die beiden byzantinischen Kommentare zum Grossen Kanon des Andreas von Kreta: Eine
quellenkritische und literarhistorische Studie [Wiener Byzantinische Studien 26]), 2007.
Հայերենի արմատական բառարան, նույն տեղում:
H. Hübschmann, Armenische Grammatik, Teil I, Armenische Etymologie, Leipzig, 1897 (Bibliothek Indogermanischer Grammatiken, Bd. VI) S. 384, No 449. տելետի teleti ‘Theilname am
Mysterium’ Maximus Comment. Zu Dionys. Areopag. (8.Jhd. = gr. τελετή ‘Einweihung in
religiöse Geheimnisse, Feier, Mysterium’).
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տեղ վարդապետական այն աստիճանի մասին է, որն իրավունք էր տալիս նոր վարդապետներ կրթելու և նրանց վարդապետական գավազան
շնորհելու, այսինքն՝ այսօրվա «ծայրագույն վարդապետ»-ի համարժեքն է: Եթե այդպես է, ապա կարելի է մտածել, որ համապատասխան
ընծայական ծեսը իրոք գոյություն է ունեցել շատ ավելի վաղ23, քան
այն արձանագրվել է Գրիգոր Տաթևացու անունով24:
OLGA VARDAZARYAN

ON THE SEMANTIC OF THE EPITHET
ՏԷԼԷՏ(ԻՍ) / ՏԵԼԵՏ(ԻՍ) (TELET(IS))
Keywords:

Vardapet, vardapet’s staff, mystery, rite, initiation, Grigor Magistros,
Geworg Skewrats‘i, Grigor VII Anawarzec‘i, Yovhannēs Hamshents‘i, Grigor Tat‘ewats‘i, Dionysius Areopagites, scholia, Maximus
Confessor.

The article examines all the currently known uses and the meaning of the epithet “telet(es/is).” The word is directly borrowed from Greek in a rare form
τελετής, though it had a much more common doublet τελεστής. It means “one who
initiates in the sacraments, the mystagogue” and derives from τελετή – “sacrament,
mystery.” The latter word was also familiar to Armenian medieval savants. The
fact that Armenian authors use this term in relation to several famous vardapets
(church doctors) suggests that they have in mind their obligation to educate future
vardapets and lead them through the steps of initiation, the rite of which probably
existed in one or another form for a long time before it was formally fixed by Grigor Tat‘ewats‘i.

23

24

Վարդապետական գավազան շնորհելու ծեսի ձևավորման մասին տե՛ս Sergio La Porta,
“Monasticism and the Construction of the Armenian Intellectual Tradition,” in: Monasticism in
Eastern Europe and the Former Soviet Republics, ed. I. A. Murzaku, London and New York:
Routledge, 2016, pp. 339-341.
Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք գաւազան տալոյ աշակերտացն ճշմարիտ բանին քարոզութեան:
Նախ զմասնաւորն իշխանութիւն որ է չորս աստիճան գաւազանին: Եւ ապա զծայրագոյնն
որ է տասն աստիճան: Որ լինի բոլորն չորեքտասան աստիճան Վարդապետական Ծայրագոյն Իշխանութիւն, Կոստանդնուպօլիս, 1752:
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ОЛЬГА ВАРДАЗАРЯН

СЕМАНТИКА ЭПИТЕТА
ՏԷԼԷՏ(ԻՍ) / ՏԵԼԵՏ(ԻՍ) (ТЕЛЕТ(ИС))
Ключевые слова: Вардапет, посох вардапета, таинство/мистерия, обряд, посвящение, Григор Магистрос, Геворк Скевраци, Григор VII Анаварзеци, Ованнес Амшенци, Григор Татеваци, Дионисий Ареопагит,
схолии, Максим Исповедник.

В статье исследуются все ныне известные употребления редкого эпитета
“телет(ес/ис)” в древне- и среднеармянских текстах. Слово непосредственно
заимствовано из греческого в редко встречающейся форме τελετής, у которого имелся гораздо более употребительный дублет τελεστής. Оно означает “посвящающий в таинства, мистагог” и происходит от τελετή – “таинство, мистерия”. Последнее слово также было знакомо армянским книжникам. То обстоятельство, что армянские авторы используют этот термин в отношении
нескольких знаменитых вардапетов (учителей церкви), позволяет предположить, что имеется в виду их обязанность обучать будущих вардапетов и проводить их по ступеням посвящения, обряд которого в том или ином виде существовал, вероятно, задолго до его формальной фиксации Григором Татеваци.
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ՄՀԵՐ ՆԱՎՈՅԱՆ
Արվեստագիտության դոկտոր
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ

«ՄՈՎՍԵՍԻ ՔԵՐԹՈՂԱՀԱՒՐՆ ՅԱՂԱԳՍ ԿԱՐԳԱՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԲԱՑԱՅԱՅՏՈՒԹԻՒՆՔ» ԵՐԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
(ՀԻՄՔԵՐ ԵՎ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐ)
Բանալի բառեր՝

Մովսես Քերթողահայր, ս. Մովսես Խորենացի, ս. Դավիթ
Անհաղթ, Ն. Թահմիզյան, ութձայն, արեոպագիտականություն, արեոպագիտիկներ, երեքսրբյան:

«Մովսեսի Քերթողահաւրն յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ բացայայտութիւնք» երկը հայ միջնադարյան մշակույթի՝ մի շարք առումներով կարևոր
նշանակություն ունեցող հուշարձան է1։ Այն ընդգծված կարևորություն ունի
նաև հայ միջնադարյան մասնագիտացված երաժշտաբանաստեղծական արվեստի (հայ հոգևոր երաժշտության) պատմության մեջ։ Դրանով է բացատրվում երկի հանդեպ երաժշտագետների հետաքրքրությունը2։ Ավելին, երկի
հեղինակի, ուրեմն և ժամանակի վերաբերյալ առանցքային տեսակետներից
մեկը մեծ չափով ձևավորվել է երախտավոր երաժշտագետ Ն. Թահմիզյանի
հետազոտությամբ։
Երկը XX դարասկիզբ հասավ և հրատարակվեց հեղինակի՝ Մովսես Քերթողահոր, որ մեզ համար աներկբա է՝ ս. Մովսես Խորենացու անունով։ Արդի
հայագիտության մեջ այն շրջանառու դարձավ երկու հրատարակությամբ։
Վենետիկի Մխիթարյանները 1910 թվականին գրվածքը հրատարակեցին3՝
հիմք ընդունելով միաբանության մատենադարանի XI դարի թիվ 475 ձեռագիրը, որում Գրիգորիս Արշարունու «Ընթերցվածոց մեկնության» հետ մեկտեղ նաև այս երկն է առկա4£ Մյուս հրատարակությունն իրականացրեց Հ.
Քյուրտյանն իր հավաքածուում պահպանված ձեռագրական ընդօրինակության հիման վրա, «Անահիտ» հանդեսում5£ Երկու դեպքում էլ գրվածքի հե1
2

3
4
5

Մ. Նավոյան, « «Մովսէսի Քերթողահաւրն յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ բացայայտութիւնք»
գրվածքի հեղինակը», Էջմիածին, 2013, ԺԱ, էջ 35-59։
Ն. Թահմիզյան, «Մովսես Սյունեցին և նրա «Յաղագս կարգաց» գրվածքը», Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1972, № 11, էջ 85-94։ Ա. Արևշատյան, Ձայնեղանակների
ուսմունքը միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, 2013։
Հատուկտիր բանք և ճառք ի մատենագրութեանց նախնեաց ի վերայ ժամասացութեանց և
պատարագին, Վենետիկ, 1910, էջ 7-10։
Գրիգորիսի Արշարունւոյ քորեպիսկոպոսի Մեկնութիւն ընթերցուածոց, աշխատասիրութեամբ Ք. Չրաքյանի, Վենետիկ, 1964։
Հ. Քյուրտյան, «Երաժշտութեան մասին երկու հատվածներ նախնեաց մատենագրութենէն», Անահիտ, № 1-2, Փարիզ, 1935, էջ 30-32։
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ղինակի կամ ժամանակի վերաբերյալ, ըստ էության, հիմնավոր կասկածներ
չերևացին, հստակ էր կամ ենթադրվում էր՝ Մովսես Քերթողահայր Խորենացի, V դար։ Հետագայում էլ, մեկ-երկու բացառությամբ, այս մոտեցումը կասկած չհարուցեց։ Այդ բացառություններից՝ Գ. Զարբհանալյանը երկը Մովսես
Խորենացուն անհարազատ համարեց, առանց պատճառ կամ այլ հեղինակ
նշելու6, իսկ Հ. Վարդան Հացունին, դարձյալ առանց որևէ բացատրության,
այն հայտարարեց Մովսես Քերթողի երկ՝ VII դարից 7£
Սակայն, հենց Ն. Թահմիզյանի ուսումնասիրությունից կամ սկիզբ առավ,
կամ տարածվեց մի տեսակետ, որով մեզ հետաքրքրող երկը վերագրվեց VIIVIII դարերի հեղինակ Մովսես Սյունեցուն, որ արդեն նույնացվել էր Մովսես
Քերթողին։
Այսպիսով, առաջացավ մի քանի հանգույցից բաղկացած շփոթ։ Դրանում
Ս. Մովսես Խորենացին այս երկի հեղինակ չէր ճանաչվում, սակայն մեկ այլ
օղակով, հավանաբար որպես երկի հեղինակ, չէր կասկածվում, բայց տարվում
էր VII դար։ Ն. Թահմիզյանն էլ, հակառակ այն բանին, որ ս. Մովսես Խորենացուն ճանաչում էր որպես V դարի հեղինակ, երկն էր տանում VII-VIII դարերի սահմանագիծ և, հենվելով Մ. Չամչյանի, Ն. Ադոնցի և այլոց միջնորդավորված տեսակետների վրա, ընծայում Մովսես Սյունեցուն և հավատում,
որ վերջինս նույնական է Մովսես Քերթողի հետ։ Խնդիրը վերջնականապես
խճճեց Հ. Պողոս Անանյանը, որն իր արժանահավատ աղբյուրը, մեղմ ասած,
կասկածելի մեկնության ենթարկելով, մյուսն էլ՝ թերի և խիստ կասկածելի մի
«Ժամանակացոյց» վկայակոչելով, եզրահանգեց, թե ս. Մովսես Խորենացին V
դ. հեղինակ է, իսկ Մովսես Քերթողահայրը՝ VII և ս. Մովսես Խորենացին չէ,
նաև Մովսես Քերթողը չէ, նույնական չէ Մովսես Սյունեցուն ևս, այլ Մաթուսաղայի ժամանակներից քիչ առաջ ապրած մեկն է8£
Ինչևէ, Ն. Թահմիզյանի տեսակետը քիչ թե շատ փաստարկված համարելով, ծանրացանք նրա բերած հիմնավորումների վրա։ Դրանք բազմապիսի են,
առնչվում են երկում երևակվող մշակութային տարբեր շերտերի։ Անդրադառնալով բոլոր արծարծված հանգույցներին՝ վերն հիշատակված ուսումնասիրության մեջ, հուսամ, տվել ենք բավարար հերքումներ՝ երկի ընձեռած հնարավորությունների դաշտում պատմական, ծիսագիտական, տեքստաբանական, երաժշտատեսական, հիմներգական և այլ բնույթի կռվաններից փաստարկային բազա համալրելով։
Այստեղ խնդիրը Ն. Թահմիզյանի բերած սոսկ մեկ հիմնավորման դիտարկումն է։
6

7
8

Գ. Զարբհանալյան, Հայկական հին դպրութեան պատմութիւն (Դ-ԺԳ դար), բարձրագոյն
դպրոցաց համար (երկրորդ տպագրութիւն յաւելուածօք եւ փոփոխութեամբք), Վենետիկ,
1897, էջ 386, 472։
Վ. Հացունի, Պատմութիւն հայոց Աղօթամատոյցին, Վենետիկ, 1965, էջ 185։
Հ. Պողոս Անանյան, «Մովսէս Քերթողահայր եւ Մովսէս Խորենացի», Բազմավէպ, 1991, էջ
7-25։
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Ութձայն համակարգի վերաբերյալ արված որոշ դատողություններ Ն.
Թահմիզյանը ներկայացնում է որպես արեոպագիտականության արտահայտություն: Նախ, խոսքը մասնավորեցնում է դեռևս հեթանոսության շրջանում ձևավորված հայացքների շուրջ, որտեղ ձայներն ու երկնային լուսատուները խորհրդանշական հարադրություն ունեն: Դրա քրիստոնեական վերաիմաստավորումը հեղինակը մեկնաբանում է որպես արեոպագիտականության արտահայտություն: Առավել կոնկրետ՝ չորս Արեոպագիտիկներից հիշատակում է «Յաղագս երկնային քահանայապետութեանցն» երկը:
Նման մեկնաբանությունը, իսկապես, կարող է կռվան հանդիսանալ այս
գրության հեղինակի ժամանակագրությունը V դարից ավելի ուշ դարեր տեղաշարժելու համար: Նշված դրվագի տրամաբանական մտահանգումը Ն.
Թահմիզյանի համար այս է. «Ամեն ինչից երևում է, որ Հայաստանի ուսումնական շրջաններում, VI-VII դդ. ծանոթ էին Արեոպագացու հիշյալ աշխատությանը, և, համենայն դեպս, VII-VIII հարյուրամյակների մի շարք հայ
մտածողներ ձգտում են նույն ոգով բացատրել ծեսի, արարողության ու պաշտամունքային երգեցողության հետ առնչվող այլևայլ փաստեր ու երևույթներ: Ահա այդ մտածողների շարքում առաջիններից մեկն է Մովսես Սյունեցին, որն իր քննարկվող հոդվածում աշխատում է հիմնավորել հայոց հնագույն Սաղմոսարան-Ժամագրքին կապված ութ-ձայնի համակարգի (որով և
ողջ պաշտամունքային երաժշտության) ծագման, եթե կարելի է ասել՝ աստվածաշնչական մտահղացքը»9:
Նախ, բերված հատվածը փոքր-ինչ հակասական է: Ինչի՞ց իմացանք, թե
ութձայն համակարգի այս աստվածաշնչյան հիմնավորումը արեոպագիտականությամբ միջնորդավորված է, այլ ոչ հենց ուղիղ աստվածաշնչյան է:
Մեզ հետաքրքրող երկում ութձայն համակարգի մեկնությունն այսօր հենց
աստվածաշնչյան տեսանկյունից է մեկնաբանվում10: Այդուհանդերձ, բերված
հատվածի վերաբերյալ զուտ աստվածաշնչական բացատրությունից ավելի,
եթե ինչ-որ բան ենք փնտրելու, ապա հնարավոր է, որ առավելագույնը կարող ենք խոսել ինը և տասը թվերի խորհրդաբանության մասին: Այդ կամ
առավել բարդ՝ տիեզերական իրողությունների և թվերի միջև կապի մասին
պատկերացումներն այնքան հին են, որ այստեղ դրանք որպես գրվածքի տարիքը որոշարկող գործոն նպատակահարմար չէ անգամ քննարկելը:
Ինչ վերաբերում է Դիոնիսիոս Արեոպագացու (կամ այդ անունով հանդես
եկող հեղինակի) «Յաղագս երկնային քահանայապետութեանցն» երկի՝ Ն.
Թահմիզյանի կողմից մեկնաբանվող դրվագին, որտեղ սերովբեական երգն է
հիշատակվում, ապա հարկ է նկատել, որ Մովսես Քերթողահոր մեր դիտարկած երկում այն ուղղակի չի բերված, այլ ակնարկվում է որպես սերովբեների
9
10

Ն. Թահմիզյան, նշվ. աշխ., էջ 88-89։
Ա. Արևշատյանը, թեև նույնպես հիշատակում է արեոպագիտական հայացքների մասին,
սակայն «Յաղագս կարգացը» դիտարկում է հենց աստվածաշնչյան հայեցակարգ ունեցող
գրվածքների շարքում։ Ա. Արևշատյան, նշվ. աշխ., էջ 67-87։
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կողմից Աստծո փառաբանություն. «Նախ զսերովբէից զհնչումն երգեն զերեքկին սրբասացութիւն»: Սակայն, չենք կարող չնկատել, որ այս հատվածը
բերվում է բնավ ոչ ձայների մեկնության դրվագում, այլ ժամերգությունների միավորները հիշատակելիս՝ առավոտյան ժամերգության ավարտին, որտեղ, առհասարակ, արեոպագիտականության կամ համաբնույթ հայացքների
մասին խոսք չի կարող լինել: Ինչևէ, եթե անպայման ուզում ենք այս երկու
տարբեր դրվագներն իրար խառնել և այդպես մեկնաբանել, ապա խոսքն,
իհարկե, «Երեքսրբեանի»՝ «Սուրբ Աստուած» երգի մասին է, որի հիմքը Մարգարեի գիրքն է: Նշվածը համաքրիստոնեական հին երգասացությունների
մեջ, թերևս, ամենահարուստ պատմություն ունեցող երգերից մեկն է և հասկանալի չէ, թե ինչու այն անպայմանորեն պետք է մեկնաբանվի արեոպագիտականության դիրքերից, մանավանդ եթե նկատի ունենանք, օրինակ, քաղկեդոնական եկեղեցիների խիստ զգուշավոր վերաբերմունքը (գոնե վաղ միջնադարում) արեոպագիտականության հանդեպ: Այսինքն՝ եթե այս երգը արեոպագիտականության արտահայտություն համարենք, ապա այդ տրամաբանությամբ, մինչև արեոպագիտականության «օրինականացումը» քաղկեդոնական աշխարհը «Երեքսրբեան» երգը չպետք է կիրառեր:
Մի՞թե մարգարեից գրքերի հիմամբ երգ հորինելու կամ մեկնաբանելու
համար անհրաժեշտ էր անպայման սպասել արեոպագիտիկների ստեղծմանը և
լինել արեոպագիտական՝ այն էլ մի երկու դար ուշացումով: Այդ դեպքում
ինչպե՞ս մեկնաբանել Մարգարեից Օրհնությունները ծեսում՝ արեոպագիտիկներից առաջ: Մանավանդ, որ երկի հեղինակը մեզ հետաքրքրող հատվածում
հենց Մարգարեական Օրհնությունների (կամ ուղղակի՝ Օրհնությունների)
մասին է խոսում, այլ ոչ «Երեքսրբեանի». «Իսկ ինն դասուց ի հոգւոյն սրբոյ
անդադարական, ի փառաբանութեան իւրոց արարչին: Զոր ի նմին հոգւոյ
ուսեալ մարգարէիցն. ուսուցին եւ ծանուցին որդւոց մարդկան զերաժշտական
զերգս աւրհնութեան»:
Սակայն, եթե անգամ արեոպագիտականության մասին ենք խոսում, ինչո՞ւ այն անպայմանորեն պիտի ձգենք մինչև VII-VIII դարեր: Եթե նկատի
ունենք Արեոպագիտիկների հայերեն թարգմանությունները, ապա, իսկապես,
խոսքը կարող է գնալ VIII դ. սկզբի շատ կոնկրետ հեղինակների մասին: Սակայն, եթե գործ ունենք երկի հետ, որի հունաբան հեղինակի համար Արեոպագիտիկները բնագրով իմանալու ոչ մի խնդիր չկար, ապա պետք է նկատի
ունենալ այդ երկերի հենց ստեղծման ժամանակաշրջանը՝ V դ. երկրորդ կեսը:
Ամեն դեպքում դրանք VI դ. սկզբին արդեն հղվում էին դավանաբանական
վեճերում և, ինչը շատ կարևոր է, տարածված էին հատկապես հակաքաղկեդոնիկ միջավայրում (որոշակի ժամանակով անգամ մերժվեցին քաղկեդոնիկ
շրջանակներում):
Էլ չենք խոսում այն մասին, որ Արեոպագիտիկների վիճարկելի հեղինակի
փնտրտուքը կարող է լուծվել հենց վաղմիջնադարյան հայկական իրականության մեջ: Այս իմաստով հույժ կարևոր է ակադ. Ս. Արևշատյանի առաջ քա160

շած տեսակետը՝ կապված ս. Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի հեղինակության
հետ: Գիտնականը Արեոպագիտիկները դիտարկում է ժամանակի կրոնա-դավանական բանավեճերի պատմական ֆոնին և նկատում, որ Զենոն և Անաստաս կայսրերի օրոք երկրի անդորրը վերականգնելու նպատակով դրանք
մշակվեցին համանման աշխատությունների շարքում և հրապարակ բերվեցին
Դիոնիսիոս Արեոպագացու բարձր հեղինակության ներքո։ Բացի այն, որ ժամանակաշրջանն է համապատասխան Դավիթ Անհաղթին, Ս. Արևշատյանը
երկու կարևոր բովանդակային զուգահեռ է տանում «Սահմանքի», և, ինչը
մեզ համար կարևոր է, Արեոպագիտիկներից հատկապես «Յաղագս երկնային
քահանայապետութեան» երկերի միջև, անգամ նույնականություններ և համընկումներ է գտնում։
Սակայն, առավել ուշարժան է այն, որ Արեոպագիտիկների՝ Ստեփանոս
Սյունեցու՝ աշխարհում հնագույն թարգմանությունների վաղ ընդօրինակումները դիտարկելիս, թե՛ Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, թե՛
Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց վանքի մատենադարանի ձեռագրերը հետաքրքիր ընդհանրություն են ցուցաբերում։ Հատկապես երկու աշխատության՝ «Յաղագս երկնային քահանայապետութեան» և «Յաղագս եկեղեցական քահանայապետութեանցն» երկերը գլուխների սկզբում և վերջում բազմիցս որոշակի գունային ընդգծումով և հունատառ գրվածքով հիշատակում
են Դավթին կամ երկը բերում որպես Դավթի գրվածք։ Դրանցից Ս. Արևշատյանը հիշատակում է ևս մեկը, որ շատ խորհրդանշական է՝ «Դավիթ՝ սրբոյն
Դիոնիսի»£ ²վելին, գիտնականը հետաքրքիր մեկ այլ դիտարկում էլ է անում.
Դիոնիսիոս Արեոպագացու անունը, որպես կեղծանուն ընտրելը ս. Դավիթ
Անհաղթ փիլիսոփայի համար, իր հունական աշխարհում հայտնի՝ Դավիթ
Արմենիոս անվան սկզբնատառերը կարող էին լինել11£
Ինչևէ, թեև ակադեմիկոս Արևշատյանը գիտական շրջահայացությամբ
խնդիրը վերջնականապես լուծված չի համարում, սակայն շեշտում է, որ Դիոնիսիոս Արեոպագացու անվան տակ հանդես եկող հեղինակներից Դավիթ Անհաղթի իրավունքներն ամենահիմնավորն են12£
Այսինքն՝ Արեոպագիտական գրքերը, հնարավոր է, որ տարբեր հեղինակների աշխատություններ են և դրանցից վերը հիշատակվածները, որ Մովսես
Քերթողահոր այս երկի կապակցությամբ ընդգծված կարևորություն ունեն,
առավել հիմնավոր կերպով մատնացույց են անում ս. Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփային և VII-VIII դարերի սահմանագիծ տարվել չեն կարող։ Հետևապես Ն.
Թահմիզյանի կողմից դրանց վկայակոչումը իր ցանկացած ժամանակաշրջանը
հաստատելու համար՝ հիմնավոր չէ։
Մյուս կողմից, իհարկե, երկնայինների դասերի հիշատակությունը կամ

11
12

Դավիթ Անյաղթ, Երկասիրութիւնք փիլիսոփայականք, համահավաք քննական բնագրերը և
առաջաբանը Ս. Ս. Արևշատյանի, Երևան, 1980, էջ 17-21։
Նշվ. աշխ., էջ 21։
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մարգարեի տեսիլքի ակնարկությունը «Յաղագս կարգաց» գրվածքում կարող
են մեկնաբանվել որպես արեոպագիտական հայացքների դրսևորում, բայց
նման մեկնությունը բոլորովին պարտադիր չէ. այս հիշատակությունները
կարող են սոսկ Սուրբգրային կամ դավանաբանական ենթատեքստի հիշատակություն լինել՝ նաև անկախ արեոպագիտականությունից: Ուստի, վերջինս
քննարկվող երկի հեղինակի ժամանակը ճշտող գործոն չի կարող դիտվել.
ճիշտ հակառակը՝ երկի հեղինակի և ժամանակի հարցը հստակեցնելուց հետո
միայն կարող ենք վստահ խոսել մեկնության կրոնափիլիսոփայական աստառի մասին:
Հետևապես, այս և տարաբնույթ այլ փաստարկներ նկատի ունենալով,
հնարավոր չենք համարում ս. Մովսես Քերթողահայր Խորենացու անունով
պահպանված և որևէ հիմնավոր կասկածի տեղիք չտված երկը երկու-երեք
դար ավելի ուշ ապրած որևէ հեղինակի վերագրելը։
MHER NAVOYAN

THE DATE OF THE COMMENTARY ON THE CHURCH ORDERS
BY MOVSES K‘ERT‘OGHAHAYR
Кeywords:

Movses K‘ert‘oghahayr, Movses Khorenats‘i, David the Invincible, N.
Tahmizyan, eight modes, Areopagitics, Trisagion.

The Commentary on the Church Orders is a very imporatnt work of Armenian
medieval culture, remarkable in many aspects. It holds a significant value in the
history of Armenian medieval professional musical and poetic art (sacred music).
The work was published in the early 20th century under the name of Movses
K‘ert‘oghahayr, that is Movses Khorenats‘i. However, it was later attributed to
Movses Siwnets‘i (7-8th cc.) or to Movses K‘ert‘ogh, identified with Movses
Siwnets‘i.
The argumentation presented in the article is quite diverse, as it refers to the
various cultural layers of the work. One of them is related to N. Tahmizayan’s attempt to link Corpus Areopagiticum with to several realities of Armenian hymnography. Our approach is aimed not only at analyzing the religious and philosophical
background of a passage of the text, but also at clarifying the date of the work
along with the author’s biography, based on the chronology of the distribution of
his religious and philosophical views.
The fact that the interpretation of several fundamental realities of Armenian
medieval hymnography in this work exclusively on the basis of Corpus Areopagiticum seems rather doubtful, reflects only one side of the problem. The very attempt to determine the time of the creation of the Commentary on the Church Or162

ders and its authorship by using expressions of Corpus Areopagiticum is controversial in itself. Moreover, there exist important arguments introduced by S.
Arevshatian, which consider the interrelations between this religious-philosophical
trend and Armenian realities.
МГЕР НАВОЯН

ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ ТОЛКОВАНИЯ О ЦЕРКОВНОМ
ЧИНЕ МОВСЕСА КЕРТОГАХАЙРА
Ключевые слова: Мовсес Кертогахайр, Мовсес Хоренаци, Давид Непобедимый, Н.
Тагмизян, восьмигласие, Ариопагитики, Трисвятая персня.

Толкование о церковном чине Мовсеса Кертогахайра – выдающийся памятник армянской средневековой культуры. Он занимает значительное место
в истории армянского средневекового профессионального музыкально-поэтического искусства (духовной музыки).
Произведение было опубликовано в начале XX века под именем Мовсеса
Кертогахaйра, то есть Мовсеса Хоренаци. Позднее его стали приписывать
Мовсесу Сюнеци (7-8 вв.), или отождествлявшемуся с ним Мовсесу Кертогу.
Представленная в статье аргументация многообразна, поскольку связана
с различными культурными слоями, раскрывающимися в тексте. Одним из
них является ссылка на Ареопагитики в интерпретации Н. Тагмизяна, относящейся к реалиям армянской гимнографии. Наш подход направлен не только на анализ религиозно-философского контекста в одном отрывке текста, но
и на уточнение хронологии создания произведения и личности автора на основе хронологии распространения его религиозно-философских взглядов.
То обстоятельство, что трактовка некоторых основополагающих реалий
армянской средневековой духовной музыки в этом памятнике исключительно
с точки зрения Ареопагитик представляется сомнительной, отражает лишь
одну сторону вопроса. Спорной является сама попытка определить время создания и авторство Толкования на основе использования в нем некоторых выражений, заимствованных из Ареопагитик. Тем более что существуют новые
и важные аргументы, выдвинутые в свое время С. Аревшатяном, которые касаются взаимосвязей между данным религиозно-философским течением и армянской реальностью.
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ՌԻՄԱ ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր
ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

ԳԼԱՁՈՐ-ՏԱԹԵՎՅԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ
ԻՆՔՆԱԳԼԽՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՀԻՄՔ
(փիլիսոփայաքաղաքական տեսանկյուն)
Բանալի բառեր՝

Ազգային մշակույթ, Հայ եկեղեցու ինքնագլխություն, նոմինալիզմը Հայաստանում, կրոնական քաղաքականություն, կաթոլիկ հարացույցը հայ մշակույթի մեջ, հայ մշակութային տիեզերք, ազգային-մշակութային ավանդույթներ, ազգային մշակույթի «երկշերտություն», հայ միջնադարյան փիլիսոփայություն, հայ ազգի ինքնություն։

Ազգի հոգևոր կյանքը կենսագործվում է նրա հոգևոր ներունակության
առանձնահատկությունն ու ծավալման սահմանները ընդգծող մշակութաստեղծ ձևերի մեջ: Ազգի հոգևոր մշակույթի նման նպատակադրվածությունը
արտահայտվում է ազգի մշակութաստեղծ գործունեության բոլոր մակարդակներում՝ բանահյուսությունից մինչև փիլիսոփայություն և գիտություն:
Իր բոլոր դրսևորումների մեջ ազգի հոգևոր մշակույթը նրա (ազգի) ինքնաճանաչման առանձնահատուկ միջոցն է: Ազգային մշակույթը բովանդակում
է սեփական գոյության բացարձակ (իդեալական) իմաստի, հետևապես՝ նաև
պատմական հեռանկարի մի ազգի գիտակցումը: Վերջինս ծառայում է որպես
ազգի ինքնապաշտպանության հզորագույն կառուցակարգ: Ազգի հոգևոր
մշակույթի «երկշերտ» բնույթը դրսևորվում է հատկապես նրա պատմական
գոյության ճգնաժամային և բեկումնային շրջափուլերում, երբ նկատվում է
նույն ազգի ստեղծագործական էներգիայի հզոր ճողփյունն ու միաժամանակ
ինքնապաշտպանության կառուցակարգի ակտիվացումը1:
Ազգային մշակույթի «երկշերտ» լինելը պարզաբանող օրինակներից է
Գլաձոր-Տաթևյան դպրոցի փիլիսոփայական ժառանգությունը՝ Հայաստանում փիլիսոփայական մտքի զարգացման գագաթնակետերից մեկն ու Հայաստանում կաթոլիկ քարոզիչներին գաղափարական դիմակայության հա1

Ռ. Ա. Միրումյան, «Անանիա Շիրակացին և միջնադարյան հայ հոգևոր մշակույթը», Հասարակագիտական միտքը արդի ժամանակաշրջանում, Երևան, 2012, էջ 33, տե՛ս նաև նույնի՝
«Սեն Արևշատյանի պատմափիլիսոփայական հայեցակարգի մեթոդաբանական տեսանկյունները», Հայ իմաստասիրությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում, պրակ հինգերորդ,
Երևան, 2003, էջ 11:
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ջողված փորձը: Խնդրո առարկայի տեսանկյունից փիլիսոփայապատմական
հետազոտություններից առավել հետաքրքրական է Ս. Ս. Արևշատյանի «К
истории философских школ средневековой Армении (XIV в.)» (Ереван, 1980,
Ереван, 2018), որում հեղինակը գնահատում է միջնադարյան հայ փիլիսոփայության նոմինալիստական ուղղության ձևավորման գործում XIV դ. Հայաստանում գործող կաթոլիկ կենտրոնների դերակատարությունը և այդ լույսի
ներքո մեկնաբանում Գլաձոր-Տաթևյան դպրոցի ներկայացուցիչների փիլիսոփայական աշխարհայացքը: Ս. Արևշատյանի հիշյալ աշխատության մեջ
առանցքային է հետևյալ գաղափարը՝ չնայած ունիթոռների եկեղեցականքաղաքական նպատակներին, նրանց ստեղծագործական գործունեությունը
նպաստել է հայ փիլիսոփայական, աստվածաբանական և գիտական մտքի
զարգացմանն ու Հայաստանում լուսավորության տարածմանը: Այդ իսկ
պատճառով, Հայաստանում գրված նրանց աշխատությունները, ինչպես նաև
այդ աշխատությունների թարգմանություններն ու մեկնաբանությունները
լիիրավ իրավունքով պետք է համարվեն հայ ազգի փիլիսոփայական ժառանգություն2:
Ընդունելով Ս. Արևշատյանի այս բանաձևը՝ ես առաջադրում եմ հետևյալ
գաղափարը՝ ունիթոռների փիլիսոփայական ժառանգության «հայաստանյան
մասը» ոչ միայն «ազգայնացվել» է Գլաձոր-Տաթևյան դպրոցի ներկայացուցիչների կողմից. «հայկականացված» այդ ժառանգությունը նրանք օգտագործել են որպես Հռոմի եկեղեցական-քաղաքական ձգտումների հաղթահարման հզոր գործիք: Ես ելնում եմ պատմության մեջ դրսևորվող այն օրինաչափությունից, որ մշակութային և քաղաքական շարժումների շարժառիթը, որպես կանոն, մշակութային է: Միաժամանակ, մշակութային (գաղափարախոսական) շարժումների ենթատեքստը քաղաքական է: Մի ազգի մշակույթի
ինքնատիպությունը նրա քաղաքական անկախության՝ նույն ազգի ինքնության (ինչը մշակութային չափանիշ է) ապահովման գրավականն է: Պատմության ողջ ընթացքում մշակույթների փոխներգործության խնդիրը եղել է ազգերի միջև ձևավորվող քաղաքական հարաբերությունների ամենալարված
կետերից մեկը: Արտաժամանակային այդ հրամայականը «գործում» է ինչպես
պետականություն ունեցող, այնպես էլ այն կորցրած ազգի/ազգերի կյանքում: Հիշյալ ժամանակաշրջանում պետականություն կորցրած ազգերի շարքում «գրանցված» էր նաև հայ ազգը3:
Միջնադարյան Հայաստանի հայ փիլիսոփայական մտքի զարգացման գագաթնակետը ներկայացնող Գլաձոր-Տաթևյան դպրոցի փիլիսոփայական ժառանգությունը «կաթոլիկ քարոզիչներ/ունիթոռներ – հայ հոգեմտավոր վեր2
3

С. Аревшатян, К истории философских школ средневековой Армении (XIV в.) .- История.
Философия. Культура, Ереван, 2018, с.146-151.
Ռ. Միրումեան, «Ազգային լուսաւորութիւնը որպէս ազգային գաղափարաբանութեան գերխնդիր Մխիթարեանների հայեացքներում (մեթոդաբանական տեսանկիւններ)», Բազմավէպ, № 1-4, 2001, էջ 227:
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նախավ» գաղափարախոսական երկարատև դիմակայության արդյունքն է:
Հայաստանում և հարակից շրջաններում ստեղծված կաթոլիկ կենտրոններում
ծավալված քաղաքական, ուսումնակրթական և գիտական գործունեության
համար հայերեն են թարգմանվել կաթոլիկ ծիսական-դավանաբանական, ինչպես նաև արևմտաեվրոպական աստվածաբանների ու փիլիսոփաների աշխատությունները: Գրվել են նաև ինքնատիպ փիլիսոփայական, աստվածաբանական, բնագիտական, իրավագիտական և միջնադարյան գիտության այլ բնագավառներին վերաբերող աշխատություններ: Կրոնական պառակտման լիցք
բովանդակող կաթոլիկ դավանաբանության քարոզարշավը ընդլայնել է հայ
հոգեմտավոր վերնախավի մտածական հորիզոնները՝ հարստացնելով նրան
նոր գաղափարներով, տեսաբանելու ոճով և մեթոդաբանական գործիքակազմով: Այդ հենքի վրա հակաունիթոռական խոշոր կենտրոնի վերածված Գլաձոր-Տաթևյան դպրոցի ներկայացուցիչներին հաջողվել է «վնասազերծել»
Հայ Առաքելական եկեղեցու ինքնագլխությունը խարխլող կաթոլիկ միսիոներների և հայ ունիթոռների դավանաբանական, աստվածաբանական և փիլիսոփայական աշխատությունները: Գաղափարախոսական այդ թեժ պայքարի արդյունքում հայ փիլիսոփայական մտքի պատմության մեջ գրանցվել են
հայ միջնադարյան փիլիսոփայության զարգացման գագաթնակետը նշանավորող Եսայի Նչեցու, Հովնան Որոտնեցու և Գրիգոր Տաթևացու անունները,
որոնց աշխատություններն առ այսօր իրենց ուրույն տեղն են զբաղեցնում
հայ հոգևոր մշակույթի շտեմարանում:
Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ է նշել հետևյալը: Հայ մշակույթին, որպես ազգակազմիչ գործոնի, բնորոշ է պատմական զարգացման օրինաչափությունը: Դարեր շարունակ հայ ազգի կենսագործունեությունն իրականացվել
է նրա ստեղծած մշակույթի բազմազան ձևերի մեջ: Հայ ազգային մշակույթի
բազմադարյան պատմության մեջ առանձնացվում է դրա աննախադեպ վերելքի երեք փուլ՝ Ոսկեդար կամ Լուսավորության դարաշրջան կոչվող անցումը Անտիկ շրջանից դեպի Միջնադարը (V դ.), Արծաթե դար կոչվող զարգացած ավատատիրության շրջափուլ (XII-XV դդ.) և Հայկական վերածնունդ
կոչվող շրջափուլ (XVIII դ. վերջ – XIX դ.):
Ազգի հոգևոր կյանքի երկու հզոր գործոններով՝ հայոց թագավոր Տրդատ
III Մեծի կողմից Հայաստանում քրիստոնեության հաստատմամբ (301 թ.) և
վարդապետ Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից հայ դպրության ստեղծմամբ (405 թ.),
պայմանավորված Ոսկեդարում հայ հոգևոր մշակույթի աննախադեպ ծավալումը կանխորոշել է ազգի մշակութային տիեզերքի սահմաններն ու հայ ազգի մշակութային զարգացման ուղղվածությունը4:
V դ. 50-70 թթ. ողջ քրիստոնեական աշխարհը ներգրավված էր Քրիստոսի
4

Р. А. Мирумян, «Духовное возрождение нации как фактор сохранения армянской национальной идентичности в политической доктрине Мхитара Себастаци (к вопросу о политической концепции культуры)», Вестник Российско-Армянского университета (серия: гуманитарные и общественные науки), Ереван, 2017, с. 84-85.

166

բնության վերաբերյալ բանավեճի մեջ: Հայ Առաքելական եկեղեցու ինքնագլխության հաստատման համար հայ հոգեմտավոր վերնախավին անհրաժեշտ էր լրջորեն ուսումնասիրել հունական (աշխարհիկ) գիտությունն ու փիլիսոփայությունը և այդ հենքի վրա ստեղծել գիտափիլիսոփայական գրականություն: Գաղափարական այդ վերազինումը խիստ կարևոր էր հայ հոգեմտավոր վերնախավի համար, քանզի նրա ընդդիմախոսը «ուղղափառությունը» պաշտպանող և դարավոր գիտափիլիսոփայական ավանդույթի վրա
հիմնված հույն աստվածաբանն ու փիլիսոփան էր: Այդ առաքելությունը
կոչված էր իրականացնելու հունաբան դպրոցը (Դավիթ Քերական, Մովսես
Խորենացի, Մամբրե Վերծանող, Դավիթ Անհաղթ և այլոք): Հունաբան մշակույթը նրանց կողմից դիտվում էր իբրև հոգևոր զարգացման և կրթվածության չափանիշ: Հիմնվելով անտիկ ժառանգության վրա՝ նրանք ձգտում էին
զարգացնել հայ փիլիսոփայական գիտությունը գաղափարախոսական նոր
ընդդիմախոսների հետ համահավասար պայքար ծավալելու նկատառումով.
«Եկեղեցական-դավանաբանական բանավեճը, որը հատուկ սրություն է ստանում VI դարի կեսին, խթանում է փիլիսոփայական գրականության նկատմամբ դրսևորվող բարձր հետաքրքրությունը, ինչն անհրաժեշտ է քրիստոսաբանական վեճերում սեփական դիրքերի հաջող պաշտպանության և դավանաբանական վեճերի լուծման համար»5:
Հունաբանությունը, ըստ էության, անդրադարձ էր Հայաստանի հոգեմտավոր կյանքի գաղափարախոսական հիմքերի փոփոխմանը: Քրիստոնեության ընդունումից հետո հունական մշակույթին դիմելը հայերի կատարած
երկրորդ քայլն էր՝ սեփական հոգևոր ներունակության բացահայտման, իսկ
դրա արդյունքում նաև աշխարհում սեփական տեղի անհրաժեշտության գիտակցման ուղղությամբ: Հունաբանությունը կյանքի նոր իրողություններով
պայմանավորված ազգային ինքնագիտակցության աճի արտահայտությունն է,
որը կոչված էր կատարելու երկու փոխկապակցված խնդիր՝ ա) հայկական մշակույթը բարձրացնել հունական մշակույթի նվաճումների մակարդակին՝ մշակութային երկու աշխարհների միջև համահավասար «երկխոսություն» ապահովելու միտումով, բ) հունական մշակույթի նկատմամբ ձևավորել սեփական
էության ինքնագիտակցությունը և սահմանել զարգացման սեփական ուղին:
Հունաբան դպրոցի գործունեությունը հայ հոգեմտավոր վերնախավի վարած ազգային քաղաքականության արտահայտությունն է, այն է՝ Հայ Առաքելական եկեղեցու դիրքերի ամրապնդումն ու նրա դավանաբանության
պաշտպանությունը, և այս ամենի միջոցով ինքնուրույն եկեղեցական քաղաքականության ապահովումը:

5

С. С. Аревшатян, Формирование философской науки в древней Армении (V-VI вв.), Ереван,
1973, с. 241.
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Այսպիսով՝ V-VI դդ. ստեղծվել է հայ ազգի հոգևոր կյանքի առանձնահատուկ մի մոդել, որն «աշխատել» է որպես հայ ազգի ինքնապաշտպանության
հզոր գործիք, նրա, իբրև քրիստոնյա ազգի, պատմության ողջ ընթացքում:
Այդ մոդելի բաղադրիչներն են հայոց լեզուն, ազգային հոգևոր մշակույթն
ու Հայ Առաքելական եկեղեցին:
Հայտնի պատմական և քաղաքական պայմանների պատճառով Մեսրոպ
Մաշտոցի և նրա սխրակիցների` երկար ժամանակով ընդհատված շարժընթացը XIV դ. վերսկսվել է Գլաձոր-Տաթևյան դպրոցի ներկայացուցիչների կողմից: Պատմաքաղաքական նոր պայմաններում նրանք ստանձնում են Հայ
Առաքելական եկեղեցու ինքնագլխության, հետևապես նաև հայ ազգի ինքնատիպության ամրապնդման վեհ առաքելությունը։ Դրա առանցքն էր, Հայաստանում ունիթոռների շարժումով պայմանավորված, Արևմտյան եկեղեցու
և արևմտյան սքոլաստիկայի տարածման դեմ կրոնական (գաղափարախոսական) պայքարը։ Ակնհայտ էր, որ արևմտյան կրոնական (գաղափարախոսական) «զավթողագործության» դեմ նրանց պայքարը ուղղորդված էր Հայ
Առաքելական եկեղեցու ինքնագլխության ամրապնդման ու նրա դավանաբանության պաշտպանությանը, դրանով իսկ նաև ազգային շահերի կենսագործմանն ու ազգային մշակույթի ինքնատիպության ապահովմանը։ Գլաձոր-Տաթևյան դպրոցի պատմամշակութային և գաղափարախոսական-քաղաքական առաքելության բավական տարողունակ բնութագրումը մեկ դար
առաջ տվել է վարդապետ Համազասպ Եղիսեյանը. «Հայ. եկեղեցին Հռովմէականին հետ միացնելու ... ձգտումներուն դէմ ... հանդէս եկան Յովհաննէս
Որոտնեցին և Գրիգոր Տաթեւացին ... ԺԳ. դարու վերջին կէսը իսկապէս հոգեվարքի շրջան մը եղած էր Ռուբինեանց գահուն համար, ալ անհնար էր ազգային ամբողջութիւն մը պահել բազմաթիւ բռնաւորներու լուծին տակ։
Միութեան միակ կեդրոնն Ազգ. Եկեղեցին էր զոր հարկ էր իր բարձրութեան
վրայ պահել։ Հակառակ Կիլիկիոյ այս տխուր կացութեան՝ Արեւելեան Հայոց
մէջ կը ծաղկէր սակայն և բարեբաղդաբար վանականութիւն մը, մայրենի
եկեղեցւոյն ոգւովն և ուղղութեամբ սնած և ուռճացած հզօր տարր մը որ
պահպանեց ու պաշտպանեց զայն՝ սպառնացող վտանգին դէմ։ Այդ ոգեւորութիւնը վիճաբանական և մեկնողական նոր և ճոխ գրականութեան մը
ծնունդ տուած էր, հակազդեցութիւն մը յառաջ բերելու համար Ունիթոռներու գրուածներուն դէմ։ Շատ մը վանքեր լուսաւորութեան կեդրոններ եղան
որոց նշանաւոր վարդապետներէն գլխաւորն էր Յովնան Որոտնեցին... և Գրիգոր Տաթեւացին, որք վիճեցին, պայքարեցան, մաքարեցան իբրեւ արի զինւորներն Հայ. Եկեղեցւոյն՝ բանիւ եւ գրով, թումբ կանգնեցին միարարներուն
դէմ, պատնիշեցին, խափանեցին անոնց արշավանքն. ուժաթափ ըրին զանոնք
որպէս զի չհամաճառակէ թոյնն անջատող զօրութեան... ընդ Հռովմ. Եկեղեցւոյն եւս որքան ալ խաղաղասիրական և բարեմիտ եղած է մեր յարաբերու168

թիւն, այսու ամենայնիւ ոչ մի օգտակարութիւն՝ ինչ որ կ’սպասուէր գէթ քաղաքական տեսակետով՝ չիրագործուեցաւ, այլ ընդ հակառակն հետեւանքն
եղած է վնասակար և քայքայող»6։
Հայ ազգային ինքնության և Հայ Առաքելական եկեղեցու ինքնագլխության ամրապնդմանը միտված Հովնան Որոտնեցու և Գրիգոր Տաթևացու
հոգևոր սխրանքը լիարժեք գնահատելու համար հարկ է ընդգծել մեկ հանգամանք ևս. «Հռովմի Եկեղեցւոյ հետ մեր յարաբերութեան ծնունդ տուող
պատճառն էր՝ անոնց ալ. Յունաց նման՝ զՀայս հռովմէադաւան ընելու գերիշխանական և փառամոլ ձգտումը, իսկ մեր կողմանէ յայտնուած հակամիտութիւնն աւելի քաղաքական միտք ունէր. այն է մեր սահմանափակ վիճակէն դուրս գալ և այդ մեծ ու քրիստոնեայ ճիւղերու հետ շփման մեջ ըլլալով
զօրացնել հայուն պետական կազմակերպութիւնն որ դեռ նորածին էր և տկար։ Յայսմ կը բացատրուի ինչ որ արքայական անձնաւորութիւնք Կիլիկեան
իշխանութեանն աւելի բաղձանք և հակամիտութիւն ու փոյթ կը ցուցնէին
միութեան՝ յարաբերական հարցերու մէջ քան եկեղեցականք, մանաւանդ որ
արեւելեան վարդապետք բնաւ հարկ չեն զգար կրօնական՝ մէջ բերուած միութեան, անշուշտ անտեսելով անոր քաղաքական հանգամանքը կամ առ այս
իսկ հաւաստիք չտեսնելով։ Ասոր համար է որ երբ Յոյներէն յուսահատեցան,
բուռն թափով մը մերինները, Լատինաց կողմը անցան»7։
XIII-XIV դդ. կաթոլիկ զավթողականության դեմ պայքարում էին Հայաստանի բազմաթիվ վանքեր։ Սակայն նշված իմաստով ամենահաջողվածն էր
Գլաձորի և Տաթևի համալսարանների գործունեությունը՝ ի դեմս Եսայի Նչեցու, Հովնան Որոտնեցու և Գրիգոր Տաթևացու։
Հայտնի է, որ Գրիգոր Տաթևացին Հովնան Որոտնեցու ուսուցիչն էր, իսկ
Հովնան Որոտնեցին, իր հերթին, ուսուցիչն էր Եսայի Նչեցու։ Ուստի պատահական չի թվում այն հանգամանքը, որ «Եսայի Նչեցի → Հովնան Որոտնեցի
→ Գրիգոր Տաթևացի» գաղափարական վեկտորն «ապահովում» էր Հռոմի
կրոնական դավանաբանության քննադատության լիցքի հզորացումն ու Հայ
Առաքելական եկեղեցու ինքնագլխության ամրապնդման մեծավարպետության աստիճանի բարձրացումը։
Գլաձոր-Տաթևյան դպրոցի և միարարների միջև կրոնական-գաղափարախոսական պայքարի առանցքն էր ունիվերսալիաների (ընդհանրականների)
հիմնահարցը: Խնդրո առարկայի տեսանկյունից կարևորվում է ընդհանուրի և
անհատ գոյացությունների հարաբերակցության հարցը։ Հռոմեական կաթոլիկ
և Հայ Առաքելական եկեղեցիների միջև ընթացող դավանաբանական պայքարում հայ մտածողների պաշտպանած նոմինալիստական մոտեցումը կոչված էր
պաշտպանելու Հայ Եկեղեցու ինքնուրույնությունն ու անկախությունը։
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Եղիսէեան Համազասպ վրդ., Ազգ եւ Եկեղեցի. Հայ Եկեղեցիոյ դերը ազգ. պատմութեան մէջ,
Կ. Պոլիս, 1912, էջ 146-147:
Նույն տեղում, էջ 144:
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Նոմինալիզմի առաջացումն ու զարգացումը Հայաստանում (XIII-XIV դդ.,
Գլաձոր-Տաթևյան փիլիսոփայական դպրոց) պայմանավորված էր ինչպես վերը նշված հանգամանքներով, այնպես էլ հայ փիլիսոփայական մտքի նախորդ
շրջաններում կուտակած գաղափարական ժառանգությամբ։
Քննելով ընդհանուրի և եզակիի փոխհարաբերությունների հարցը՝ Հովհան Որոտնեցին գերակայությունը տալիս է եզակիին. «Անհատն անկարօտ է
սեռից և տեսակաց, զի ստորոգեսցին ի վերայ նորա, այլ նոքա կարօտ են ենթակային, զի ժողովեսցին և կախեսցին ի նա»8։ Մտածողը դիտում է անհատը
որպես ռեալ գոյություն ունեցող եզակի առարկա / էակ. «անհատն ծնանի,
աճէ և մեռանի, փառք և տանջանք, գով և պարսավ ընդունի, և ոչ սեռ և տեսակ և այլք, զի անհատն է անձնաւորեալ տեսակ և անհատ բնութիւն և սեռ
տեսակացեալ։ Այս է որ ասէ՝ իսկապէս և առաջին և մանաւանդ գոյացութիւն
անհատին»9։ Հովնան Որոտնեցու նոմինալիզմը ուղղված էր ունիթոռների
կողմից Հայաստանում տարածվող, Հռոմի կողմից պաշտոնականացված Թովմա Աքվինացու «ռեալիստական» ուսմունքի դեմ։ Ս. Արևշատյանի պնդմամբ՝
մերժելով արևմտյան սքոլաստների «չափավոր ռեալիստական» ուսմունքը,
որը «լիովին համապատասխանում ու ծառայում էր կաթոլիկ եկեղեցու դավանաբանությանը, XIII-XIV դդ. հայ փիլիսոփայության մեջ ուժեղացած նոմինալիստական հոսանքը, բոլոր գաղափարական ակունքներից և նպատակադրումներից բացի, ուներ մի կարևոր կենսական խնդիր, այն է՝ տալ հայ
եկեղեցու ինքնուրույն գոյության և Հռոմի եկեղեցուն չենթարկվելու փիլիսոփայական հիմնավորումը։ Նոմինալիզմը, ժխտելով ընդհանուրի առաջնությունը, իր մեջ պարունակում էր կաթոլիկության և Հռոմի եկեղեցու ընդհանուր, տիեզերական, աշխարհակալական կրոն և կազմակերպություն լինելու
ժխտման վտանգը։ Եթե ընդհանուրը երկրորդային է, իսկ եզակին, անհատը՝
որոշիչ և առաջնային, ապա նույն նմանողությամբ առաջնային, ապա և ինքնուրույն, առանձին գոյության արժանի պետք է համարվեն ազգային եկեղեցիները և ոչ թե ընդհանուր համապարփակ կրոնական կազմակերպությունը։
Միջնադարյան Եվրոպայի սքոլաստների վեճերում թաքնված այդ վտանգը
իրականացավ ժամանակի հայ փիլիսոփայական մտքի մեջ, որն օգտագործվեց
հայ եկեղեցու կողմից իր անկախությունը պաշտպանելու և կաթոլիկության
գաղափարախոսության դեմ մաքառելու համար»10։
Ընդհանուրի և մասնավորի փոխհարաբերության հարցը Գրիգոր Տաթևացին նույնպես լուծում է հօգուտ մասնավորի առաջնության։ Նա հաստատում
է, որ միայն առանձնակի, մասնավոր իրերն ունեն ռեալ գոյություն, իսկ ընդ8
9
10

Յ. Որոտնեցի, Վերլուծութիւն «Ստորոգութեանց» Արիստոտելի, Երևան, 1956, էջ 38:
Նույն տեղում:
Ս. Արևշատյան, Նոմինալիզմի առաջացումն ու զարգացումը Հայաստանում, История, Философия, Культура, էջ 360:
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հանուր գաղափարները («ունիվերսալիաները») մարդու մտածողության արդյունք են. «Անհատ է մանաւանդ և իսկագոյն և նախկին գոյացութիւն»11։ Գրիգոր Տաթևացու պնդմամբ, երկրորդ գոյացությունները (տեսակն ու սեռը),
որպես ընդհանուր հասկացություններ, ածանցյալ են առաջին գոյացությունների, մասնավոր իրերի (անհատների) գոյությունից. «նախ գոյացութիւն ասէ
զանհատն և երկրորդ՝ զտեսակն ու զսեռն. և պատուական, զի սեռն և տեսակն զօրութեամբ ունին, և անհատն ներգործութեամբ զնոսա. և լաւագոյն,
զի ի ժողովիլ անհատիցն լինի տեսակն և սեռն, և ի բառնիլ անհատիցն բառնին և նոքա»12։
Հայ ազգային մշակույթի զարգացման հաջորդ փուլում նորից առաջանում է Հայ Առաքելական եկեղեցու ինքնիշխանության հիմքերի վերաիմաստավորման և ամրապնդման անհրաժեշտությունը՝ պայմանավորված դավանաբանական պայքարի նոր ալիքի բարձրացմամբ։ XIX դ. Արևմտյան Հայաստանում արագ տարածվող լատինամոլ գաղափարախոսության մերժման
առաքելությունը ստանձնեց այդ ժամանակաշրջանի հայ հոգեմտավոր վերնախավը (Մաղաքիա Օրմանյան, Հովհաննես Տերոյենց):
RIMA MIRUMYAN

THE PHILOSOPHIC LEGACY OF THE GLADZOR-TAT'EW
SCHOOL AS A BASIS FOR STRENGTHENING THE AUTOCEPHALY
OF THE ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH
Keywords:

National culture, autocephaly of the Armenian Church, nominalism in
Armenia, ecclesiastic policy, Catholicism in Armenian culture, "twolayer" character of Armenian culture, medieval Armenian philosophy,
Armenian identity.

The philosophical heritage of the representatives of the Gladzor-Tat‘ew school
is the clearest manifestation of the “two-layer” character of the Armenian national
culture (a specific form of the nation’s self-awareness and an instrument of its spiritual self-defense).
The philosophical heritage of the representatives of the Gladzor-Tat‘ew school
is one of the pinnacles of the development of philosophical thought in Armenia and
the successful experience of ideological opposition to Catholic preachers. John
Orotnets‘i and Grigor Tat‘ewats‘i not only “nationalized” the philosophical heritage of the unitors, but also used it as a powerful tool to overcome the churchpolitical aspirations of Rome. The creative activity and philosophical heritage of
11
12

Գ. Տաթևացի , Գիրք Հարցմանց, էջ 550:
Նույնի`Լուծումն համառօտ ի տեսութիւնն Դաւթի, Կ. Պօլիս, 1729, ձեռ. № 1695, էջ 47:
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the representatives of the Gladzor-Tat‘ew school is a kind of continuation of the
cultural policy of the Hellenizing school in the early medieval period and, at the
same time, a solid basis for combating the Catholic paradigm reanimated in the
ideological atmosphere of Western Armenia in the 19th century.
РИМА МИРУМЯН

НАСЛЕДИЕ ГЛАДЗОРО-ТАТЕВСКОЙ ШКОЛЫ КАК ОСНОВА
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ АВТОКЕФАЛИИ АРМЯНСКОЙ
АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ
Ключевые слова: Национальная культура, автокефалия Армянской церкви, номинализм в Армении, церковная политика, католическая парадигма
в Армении, "двуслойность" армянской культуры, средневековая
армянская философия, армянская идентичность.

Философское наследие представителей Гладзоро-Татевской школы является ярчайшим проявлением “двуслойности” армянской национальной культуры (специфической формы самосознания нации и инструмента ее духовной
самозащиты).
Философское наследие представителей Гладзоро-Татевской школы представляет собой одну из вершин развития философской мысли в Армении и
успешный опыт идейного противостояния католическим проповедникам.
Иоанн Воротнеци и Григор Татеваци не только “национализировали” философское наследие униторов, но и использовали его в качестве мощного инструмента преодоления церковно-политических устремлений Рима. Творческая деятельность и философское наследие представителей Гладзоро-Татевской школы является своеобразным продолжением культурной политики грекофильской школы в эпоху раннего армянского средневековья и вместе с тем
прочным основанием для борьбы с реанимированной в идеологической атмосфере Западной Армении XIX века католической парадигмой.
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ՍՏԵԼԼԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Բժշկական գիտությունների դոկտոր
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան

ԳԱԼԵՆԸ ԵՎ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
(ԳԱԼԵՆԸ ԵՎ ԱՄԻՐԴՈՎԼԱԹ ԱՄԱՍԻԱՑԻՆ)
Բանալի բառեր՝

Գալեն, Դիոսկորիդես, Ամիրդովլաթ, անտիկ բժշկություն,
միջնադարյան հայկական դեղագիտություն, «Բառք Գաղիանոսի», «Անգիտաց անպէտ», Լեմնոս կղզի, մատնեհար
կավ, քոշի արյուն, թափառաշրջիկ պերիոդևտ բժիշկ

Փոքր Ասիան ու նրա հնագույն քաղաքակրթության օջախներ Պերգամոնն ու Ամասիան (Փոքր Հայք) աշխարհին պարգևել են բժշկության ասպարեզի երկու պայծառ աստղ՝ ծագումով հույն Մեծ Պերգամոնացուն՝ Գալենին
(130-200) և հայազգի բժշկապետ Ամիրդովլաթ Ամասիացուն (մոտ. 1425/261496)։ Չնայած նրանց բաժանում է 13 դար տևողությամբ հսկայական մի
ժամանակահատված՝ անտիկ շրջանից միջնադար, սակայն, նրանց մարդկային
կերպարն ու խառնվածքը, գիտական զբաղմունքների լայն ընդգրկումը, ինչպես նաև կենսագրության որոշ դրվագների զարմանալի նմանությունը, իրավունք են տալիս մեզ զուգահեռներ անցկացնել աշխարհահռչակ Մեծ Պերգամոնացու և հայազգի Մեծ Ամասիացու միջև։
Կազմախոսության, բնախոսության և ախտաբանության կողքին դեղագիտությունն այն կարևոր բնագավառն էր, որտեղ Գալենի հեղինակությունն
անառարկելի էր ողջ միջնադարում։ Գալենի «Պարզ դեղանյութերի մասին»
(De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus)1 և «Բարդ դեղանյութերի մասին» (De compositione medicamentorum secundum locos)2 երկերը քաջ ծանոթ էին միջնադարյան հայ բժիշկներին։
Ինչպես վկայում են արդի ուսումնասիրությունները3, «Բառք Գաղիանոսի» մեզ հասած առաջին հայկական բժշկական բառարանը, որը ստեղծվել էր
հունաբանների գործունեության վաղ միջնադարյան շրջանում (VI-VII դդ.),
պարունակում է Գալենի De simplicium medicamentorum երկի հունարեն դե1
2
3

Galen, De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus, Opera omnia, ed. C. G.
Kühn, IX.I-XI 379-XII 377.
Galen, De compositione medicamentorum secundum locos, Opera omnia, ed. C. G. Kühn, XII
378-XIII 361.
Ս. Վարդանյան, Հայաստանի բժշկության պատմություն, Երևան, 2000, էջ 51- 54, J. Greppin,
Bark Galianosi, New York,1983:
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ղանունների մոտավորապես երկու երրորդ մասն իրենց հայերեն մեկնաբանություններով։ Ինչ վերաբերում է արաբերեն եզրերի աննշան քանակությանը, ապա նրանք ներմուծվել են «Բառք Գաղիանոսի» մեջ ավելի ուշ
շրջանում, երբ արաբերենի ազդեցությունը գերիշխող էր դարձել։
Բառարանի կարևորության մասին խոսում են Մաշտոցյան Մատենադարանում և աշխարհի այլ հայ ձեռագիր հավաքածուներում պահպանված բազմաթիվ գրչագրեր (30-ից ավելի)։ Մեզ է հասել 1468 թ. Ամիրդովլաթ Ամասիացու ձեռքով Մակեդոնիայի Ֆիլիպոպոլ քաղաքում ընդօրինակված
«Բառք Գաղիանոսի» գրչագրերից մեկը (ՄՄ ձեռ. Հմր 266 )։ Սրանից մեկ
տասնամյակ հետո Կ. Պոլսում ստեղծած «Անգիտաց անպէտ» (1478-1482 թթ.)
դեղաբանական հանրագիտարանի առաջաբանում հայ բժշկապետը նշել է օգտագործած աղբյուրները և առաջին հերթին Գալենի ու Դիոսկորիդեսի գործերը4։ Անշուշտ, նա ձեռքի տակ ունեցել է նաև «Բառք Գաղիանոսի» գրչագիրը։
«Անգիտաց անպէտ»-ի առաջաբանում Ամիրդովլաթ Ամասիացին շարադրել է դեղերի քառաստիճան ազդեցության Գալենյան ուսմունքը, որը դրված
էր միջնադարյան հայկական դեղագիտության ու թերապիայի հիմքում։ Համաձայն այդ մտացածին ուսմունքի, պարզ և բարդ դեղերը բաղկացած են
տաք ու հով և խոնավ (գէճ) ու չոր բնությամբ իրար հակադիր մասնիկներից,
որոնք համապատասխանում են տիեզերական չորս տարրերին և ունեն ազդեցության չորս աստիճան։
Ամասիացին գրում է. «Վասն աստիճանաց պատմութեանն. Եւ ասացել են
բժշկապետքն, թէ մէկ տարաճայ (յարապկերէն) ասելն՝ մէկ աստիճան (հայերէն) ասէ. եւ այլ ասացել են, թէ յառաջին աստիճան տաք այն է՝ որ երկու
մասն տաք լինի, մէկ բաժինն հով լինի։ Եւ այն որ երկու տարաճան տաք լինի, երեք բաժինն տաք է, և մէկ բաժինն հով է։ Եւ այն որ երեք տարաճան
տաք լինի, չորս բաժինն տաք է, և մէկ բաժինն հով է։ Եւ այն որ չորս տարաճան տաք է, հինգ մասն տաք է, եւ մէկ մասն հով է։ Եւ հովն այլ այս ձեւօքս
է, եւ գէճն եւ չորն այլ այս ձեւօքս է։ Եւ այս արուեստիւս՝ զխառնուած
(բարդ) դեղերուն եւ զմաճունուն (բժշկական խյուսեր) զբնութիւնն եւ զաստիճանն կու գտնուն եւ կու հանեն, եւ կու յիմանան»5։
Բայց քանի որ Գալենի գրքերում հաճախ բացակայում էին տվյալներ դեղերի ազդեցության աստիճանների վերաբերյալ, ապա Ամասիացին ստիպված
էր լինում ինքը հաշվել դեղերի տաք և հով, գէճ ու չոր մասնիկների աստիճանը կամ արդի բժշկության մեջ՝ դեղաչափը (դոզան), ըստ Իբն Ռուշդի (XII

4

5

Ամիրդովլաթ Ամասիացի, Անգիտաց անպէտ, խմբ. Կ. Բասմաջեանի, Վիեննա, 1926, էջ 3,
S. Vardanian, “Dioscurides und die mittelalterliche armenische Pharmazie,” Handes amsorya
(Zeitschrift für armenische Philologie), Vienna, 2000, S. 248-287:
Ամիրդովլաթ Ամասիացի, Անգիտաց անպէտ, էջ 10-11:
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դ.) համակարգի6, թվաբանական շարքի հաջորդականությամբ (1,2,3,4,5)։
Դրա մասին նա առաջաբանում հետևյալ տողերն է թողել. «Եւ ես՝ անպիտան
ծառայ ծառայիցն Աստուծոյ, ի յայս արուեստս շատ աշխատեցայ, մինչև գտայ
եւ ստուգեցի կրկին-կրկին, որ հեշտութեամբ յիմանան. եւ ուսանողացն հեշտ
լինի, եւ դիւրութեամբ ուսանին եւ հասկանան զծածուկ արուեստն, որ այս
ամենայն բժշկապետքն զայս ծածկել էին, եւ չէին գրել ի բժշկարաննին»7:
Ինչ վերաբերում է «Անգիտաց անպէտ»-ի բուն բնագրին, որի 3753
դրվագներում հայոց այբուբենի կարգով նկարագրված են մոտավորապես
1000 բուսական, 250 կենդանական և 150 անօրգանական դեղանյութեր8,
ապա Գալենի De simplicium nedicamentorum temperamentis et facultatibus
գիրքն այստեղ վկայակոչված է ավելի քան 50 անգամ և տրված են դեղերի
ազդեցության աստիճանները, հաճախ էլ՝ Գալենի սեփական խոսքերը։ Այսպես, օրինակ՝ Բասրայի (Իրաք) կավի մասին Հմր 3476 դրվագում կարդում
ենք. «Ասէ Գեղիանոս թէ աւգտէ այնոց, որ փայծաղ(ցաւ) ունին, եւ արծուիք
(ջրգողություն) ունին, եւ տեսայ (ես), որ ի յԱղէքսանդրիայ աւծեցին, շատ
աւգտեց, եւ հին բերնի ցաւութեան եւ սնկան աւծելով՝ աւգտէ շատ»9:
Ընդհանուր առմամբ, Գալենն ու Ամասիացին մեծ հետաքրքրություն էին
տածում կավի բուժիչ հատկությունների նկատմամբ։ Ամասիացին Հմր 1390
դրվագում անդրադարձել է հայկավին՝ Bolus Armena10, որը հայտնի էր նաև
որպես Անիի կավ ու պեղվում էր Բագրատունյաց մայրաքաղաքի մոտակայքում։ Իր բուժիչ ազդեցությամբ նա չէր զիջում Լեմնոսի հռչակավոր կավին
և գովաբանվում էր Իբն Սինայի «Կանոնում». «Հայկական կամ Անիական
կավը զարմանալիորեն ներգործում է վերքերի վրա։ Այն առանձնապես օգտակար է թոքախտի և ժանտախտի դեմ։ Շատերը փրկվեցին մեծ համաճարակի ժամանակ, քանի որ սովորություն ունեին պարբերաբար այն խմել թույլ
գինու հետ»11։
Ամասիացին Լեմնոսի մատնեհար կավին՝ Terra sigillata syn. Terra lemnia
ընդարձակ բաժին է հատկացրել «Անգիտաց անպէտ»-ում, ներմուծելով մեծ
հատված Գալենի ֆարմակոգնոզիայից. «Ասէ Գեղիանոս յիր գիրքն ի Թ (9)
համարն, թէ այս կաւիս Լիմնոսու կաւ կասեն. եւ Լիմնոս անուն կղզի մի կայ,
ի հաւն լինի»12։ Ապա նա մեջբերում է Գալենի խոսքը.
6
7
8
9
10
11
12

G. Harig, Bestimmung der Intensität im medizinischen System Galens, Berlin, 1974.
Ամիրդովլաթ Ամասիացի, Անգիտաց անպէտ, էջ 11:
Амирдовлат Амасиаци, Ненужное для неучей, комментированный перевод с армянского
С. А. Варданян, Москва, 1990, с. 11.
Ամիրդովլաթ Ամասիացի, Անգիտաց անպէտ, էջ 576:
Նույն տեղում, էջ 245:
Ս. Վարդանյան, նշվ. աշխ., էջ 32, Ибн Сина, Канон врачебной науки, кн. 2, Ташкент, 1982,
с. 305-306:
Ամիրդովլաթ Ամասիացի, Անգիտաց անպէտ, էջ 122:
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«Եւ յորժամ (ես) զԴիոսկորիտեսին զգիրքն առի եւ կարդացի եւ տեսայ,
որ այս մատնէհար կաւս՝ քաւշի արուն կու խառնեն եւ ապա շաղուեն։ Եւ
այն կինն որ զԱրտամիսին զմատնէհարն (զկնիքն) ունէր եւ ի նորա իշխանութիւնն էր այս կաւս, եւ կառնուր այս կաւէս. եւ քաւշի արունով շաղուած
կասէին եւ մատնէհար կառնէր, եւ զանունն մատնէհար կաւ կասէին։ Եւ ես՝
Գեղիանոս, ուզեցի որ ես այլ զայսոր զխառնուիլն յիմանամ, թէ այս հողէս ու
այս արունէս որչափ կու խառնեն, եւ ինչպէս կու խառնուի. հապայ զայս
գործ ի սրտէս չէր ելնել. ու կուզէի որ երթայի տեսնուի զան կղզին, եւ զայս
հողին զգործն։
Գնացի անցայ ի այն կղզին՝ որ Կիպրոս ասեն, այնոր համար որ ինձի հնազանդ մարդիկ կային այն կղզին, զնոքա տեսնուլն պատեհ էր, եւ զԼիմնոս
կղզին տեսնուլն չի ուլացայ։ Եւ կարճաբանենք զխոսքն, որ յԱնտիոքու (Իտալիայից – Ս. Վ.) գնացի ի Մակեդոնիա հասայ, եւ անկից զայս քաղաքնիս
զամէնն անցայ, եւ հասայ ի քաղաքն որ Ֆալլինիս (Ֆիլիպոպոլ – Ս. Վ.)
ասեն, եւ կեցայ ի հաւն, եւ հասայ յեզր ծովուն. եւ ի այն քաղաքէն մինչեւ ի
ծովեզերն ՃԻ (120) միլ է ի մէջտեղին հեռավորութիւնն. եւ անկից ի նաւն
մտայ եւ գնացի ԲՃ (200) միլ, եւ հասայ ի այն տեղն որ Ֆասոս ասեն. եւ այն
տեղացն գնացի ԷՃ (700) միլ, հասայ ի այն կղզին որ Լիմնոս կասեն. եւ ի այս
կղզուն մինչև Իսկանդարիա (խոսքը Տրոյայի Ալեքսանդրիա քաղաքի մասին
է – Ս. Վ.) ԷՃ միլ է. Եւ զայս կղզեստանս որ կու յիշեմ՝ ձրի չէ. զորս միլերս
որ կու յիշեմ ՝ ձրի չէ, բայց զայսոնք պատմելուն պատճառն այս է. ով որ
ուզենայ որ զայս կղզիս տեսնու՝ այս կերպովս տեսնու, որ ես տեսայ, եւ յիմ
խաւսքն գիտենայ թէ այս կղզիս որտեղ է, որ Լիմնաւս կասեն։ Եւ ի յարեւելից կողմն՝ Ղստաս (Հեֆեստիա- Ս. Վ.) կասեն քաղաք մի կայ եւ յարեւմտից
կողմն՝ Մութունիա (Միրինա – Ս. Վ.) կասեն քաղաք մի կայ»13։
Համեմատելով Գալենի “De simplicium medicamentorum temperamentis et
facultatibus”14 գրքի բնագիրն Ամասիացու վերոհիշյալ հատվածի հետ՝ տեսնում ենք, որ հայերեն թարգմանությունը որոշ չափով հեռացել է հունարեն
տեքստից։ «Անգիտաց անպէտ»-ի բնագրում` սկսած «Գնացի անցայ ի այն
կղզին՝ որ Կիպրոս ասեն» պարբերությունից, տեղի է ունեցել շփոթ և ավելացել է մի աղճատված հատված Մեծ Պերգամոնացու «Հակաթույների մասին»15
գրքից՝ բացատրելու համար ճանապարհորդության բուն նպատակը՝ «այնոր
համար որ ինձի հնազանդ մարդիկ կային այն կղզին, զնոքա տեսնուլն պատեհ էր»։ Գալենի մոտ խոսքը Կիպրոս ու Պաղեստին ճամփորդության և այն

13
14
15

Նույն տեղում, էջ 123-124:
Galen, De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus, Opera omnia, ed. C. G.
Kühn, IX I-XI 379-XII 377.
Galen, De antidotis, Opera omnia, ed. C. G. Kühn, XIV 7.12-17.
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ազդեցիկ մարդկանց մասին է, որոնցից մեկը Կիպրոսի հանքերի կառավարիչն
էր (Procurator metallorum), և վերջինիս աջակցությամբ նա կարողացել էր
ձեռք բերել կարևոր դեղանյութեր, այդ թվում և հուդայական ձյութը (բիտում): Սակայն հայերեն բնագրում «ազդեցիկ մարդիկ» դարձել են «հնազանդ մարդիկ», իսկ աշխարհագրական տվյալները կրճատվել են։
Պետք է նշել, որ Մեծ Պերգամոնացին իր կյանքում ձեռնարկել էր երկու
կարևոր ճանապարհորդություն՝ մեկը երիտասարդ տարիներին ուսումնառության ու դեղամիջոցներ հայթայթելու նպատակով իր հայրենի Պերգամոն
քաղաքից Զմյուռնիա, Կորնթոս, Կիպրոս, Կիլիկիա, Պաղեստին, Ալեքսանդրիա, իսկ մյուսը, երբ նա արդեն մեծանուն բժիշկ էր, փիլիսոփա-կայսր Մարկոս Ավրելիոսի մտերիմը, Հռոմից Մակեդոնիայի բազում քաղաքներ անցնելով, կանգ էր առել Ֆիլիպոպոլիսում, ապա գնացել ծովեզր ու ծովով հասել
Պերգամոն16։ Այս երկու ճամփորդությունների ժամանակ նա այցելել էր Լեմնոս կղզին, ըստ որում, դրանք երկուսն էլ, ոչ միայն հաջողությամբ ավարտված երկրորդ ճանապարհորդությունը (166-169 թթ.), այլ նաև անհաջող
առաջինը (մոտ.150-157 թթ.), նկարագրված են Գալենի գրքերում։ Արաբ հեղինակների, այդ թվում Իբն Բայտարի (1197-1248) մուֆրադաթում կամ
ֆարմակոգնոզիայում17, ինչպես նաև «Անգիտաց անպէտ»-ում, առաջին ճանապարհորդության մասը բացակայում է և դրա փոխարեն բերված է վերոհիշյալ պատառիկը De antidotis գործից։ Բնագրային բացթողումը, ամենայն
հավանականությամբ, սկզբնապես տեղի է ունեցել արաբերեն թարգմանության մեջ։ Հունարեն տեքստի թյուրըմբռնման պատճառով թարգմանիչն այն
ավելորդ կրկնողություն համարելով՝ բաց է թողել։
Սրանից կարելի է եզրակացնել, որ Ամասիացին օգտվել է ոչ թե Գալենի
հունարեն բնագրից, այլ արաբերեն թարգմանությունից։ Դրա մասին է վկայում նաև այն փաստը, որ հունարեն որոշ աշխարհագրական անվանումներ
«Անգիտաց անպէտ»-ում արաբացված ու աղճատված են դիակրիտիկ (տարբերիչ) նշանների սխալ տեղադրման պատճառոով, օրինակ՝ «Ղստաս»՝ «Հեֆեստիա»-յի, «Մութունիա»՝ «Միրինա»-յի, «Ֆալլինիս»՝ «Ֆիլիպոս»-ի և «Անտիոքիա»՝ «Իտալիա»-յի փոխարեն18։ Վերջինս լուրջ աշխարհագրական սխալի պատճառ է դարձել։ Եվ իրոք, Գալենի երկրորդ ճանապարհորդության
16
17

18

G. Harig, “Zur Datierung der Reisen Galens. Ein Nachtrag”, Beiträge zur Hochschul- und Wissenschaftsgeschichte, Erfurts 21, 1987/1988, S. 13-20.
Ebn Baithar, Grosse Zusammenstellung über die Kräfte der bekannten einfachen Heil-und
Nahrungsmittel, aus dem arabischen übersetzt von D-r J. Sontheimer, Stuttgart, 1840-1842, B. 2,
S. 166.
Stella. A. Vardanjan, “Galen und mittelalterliche armenische Medizin”, Galen und das hellenistische Erbe: Verhandlungen des IV internationalen Galen-Symposium. Institut für Geschichte der
Medizin am Bereich Medizin (Charite) der Humboldt Universität zu Berlin, 18-20 September
1989, Stuttgart, 1993, S. 193-203.
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ելակետը Միջերկրական ծովի ափերի մոտ գտնվող Անտիոքը երբեք չէր կարող լինել, քանզի այդ դեպքում անիմաստ կլիներ գնալ նրանից ոչ հեռու
Էգեյան ծովում գտնվող Լեմնոս կղզի` հեռավոր Մակեդոնիայի վրայով։
Ի դեպ հիշենք, որ Ալեքսանդր Մեծի հոր՝ Ֆիլիպոսի պատվին Մակեդոնիայի Ֆիլիպոպոլիս կոչված քաղաքում (այժմյան Պլովդիվը Բուլղարիայում
– Ս. Վ.), որը հայ համայնքի նշանավոր կենտրոններից մեկն էր միջնադարում, 1466-69 թթ. հանգրվանել էր Ամիրդովլաթ Ամասիացին, սուլթան Մուհամեդ II-ի պալատական բժիշկը, երբ, հեռանալով Կոստանդնուպոլսից, այստեղ աշխատում էր «Օգուտ բժշկութեան» գրքի վրա19 ։ Ավելացնենք, որ Գալենի հեռանալը Հռոմից, իսկ Ամասիացունը՝ Կոստանդնուպոլսից և նրանց
դեգերումները Մակեդոնիայում կամավոր չէին, այլ մեծապես պայմանավորված իրենց շրջապատող պահպանողական բժշկական ճղճիմ խավի նախանձով
ու թշնամանքով20։ Այդ տարիներին Կոստանդնուպոլսում ու Բալկանյան թերակղզում, ինչպես Գալենի օրոք Հռոմում և Հիպոկրատի ժամանակ (Ք.ա. 460377 թթ.) Աթենքում, այն է՝ անտիկ շրջանի մեգապոլիսներում, մոլեգնում էր
ժանտախտի համաճարակը, որի զոհ դարձավ Մարկոս Ավրելիոսը (180 թ.)։
Մի քանի խոսք էլ երկրորդ ճանապարհորդության մասին։ Այն բարեհաջող ավարտվում է, և Գալենը, հասնելով Լեմնոս կղզի, բարձրանում է բլրի
վրա, որտեղ պեղում էին կավը, ապա ականատես դառնում մատնեհար կավի
պատրաստման ծիսական արարողությանը, որի մասին կարդացել էր Դիոսկորիդեսի մոտ21։ Գալենը հիշատակում է Լեմնոս կղզում գտնվող երկու քաղաքների անուններ, արևելքում՝ Հեֆեստիան, արևմուտքում՝ Միրինան։ Ծեսի արարողությունը հավանաբար տեղի էր ունենում Հեփեստոսի անունը
կրող հինավուրց անտիկ պոլիսում։
Ծեսի էությունը կայանում էր նրանում, որ Արտեմիս դիցուհու (մեզանում՝ բժշկության հովանավոր Անահիտի – Ս. Վ.) քրմուհին զոհաբերություն
էր մատուցում և խառնում Լեմնոսի կավը զոհաբերած քոշի արյան հետ,
ապա դեղեր պատրաստում և դրոշմում դիցուհու, կամ այլ տվյալներով՝ քոշի
պատկերը կրող կնիքով22։ Այդ ծեսը Փոքր Ասիայում Հին Հունաստանի Արտեմիս (Artemis) և Դիոնիսոս (Dionysos) հեթանոսական աստվածների պաշտամունքի արձագանքն էր։ Հինավուրց ծեսի հեռավոր արձագանքը լսվում է
նաև ժամանակակից բժշկության մեջ, երբ բժիշկը դեղատոմսը դրոշմում է իր
անձնական կնիքով։
19
20
21
22

Ս. Վարդանյան, նշվ. աշխ., էջ 144:
Նույն տեղում, էջ 139-155:
Des Pedanios Dioskurides aus Anazarbos Arzneimittellehre in fünf Büchern, übersetzt und mit
Erklärungen versehen von Prof. Dr. J. Berendes, Stuttgart, 1902, B. 5, cap. 113, S. 526.
Амирдовлат Амасиаци, Ненужное для неучей, комментированный перевод с армянского
С. А. Варданян, Москва, 1990, с. 599.
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Ըստ որում, անտիկ դիցարանում քոշը և ցուլը համարվում էին Դիոնիսոսի
կենդանական մարմնավորումները23։ Սակայն հետագայում, քոշի զոհաբերության անհրաժեշտությունը մթագնում է, կավը խառնում ու շաղում են ջրով,
և երբ Գալենը հարցնում է, «թէ այս հողէս ու այս արունէս որչափ կու խառնեն», ապա լսելով քոշի արյան մասին, ծեսի մասնակիցները ծիծաղում են ու
ասում, որ իրենք էլ լսել են ուրիշներից այդ անմտության մասին։
Զարմանալի է, որ Գալենին Դիոսկորիդեսից բաժանող մեկ դարը բավական
եղավ տեղացիներին այդ «անմտությունից» ազատվելու համար, սակայն
դրանից հետո էլ միջնադարյան հեղինակներից շատերը, ինչպես տեսնում
ենք «Անգիտաց անպետ»-ում բերված տվյալներից, դեռ կրկնում էին Դիոսկորիդեսի խոսքերը քոշի արյան մասին։ Հետաքրքրություն է ներկայացնում
նաև Գալենի զրույցը Լեմնոսի բնակիչներից հեղինակավոր մեկի հետ (բնագրում անունը չի տրվում)։ Վերջինս նրան ցույց է տալիս արժեքավոր մի
մատյան, որից երևում է, որ մատնեհար կավը հնում օգտագործվել է արյունահոսությունների ժամանակ ու որպես հակաթույն, նաև՝ կարևոր դեղամիջոց` վերքեր ու տենդային հիվանդություններ, այդ թվում ժանտախտ բուժելու համար։
Այսպիսով, անտիկ շրջանում Լեմնոս կղզին Հին Հունաստանի դեղագործության կարևոր կենտրոններից մեկն է եղել, իսկ նրա դրոշմ կամ կնիք
(անգ. brand) դարձած մատնեհար կավը դեռ այսօր էլ մեծ պահանջարկ ունի
ժամանակակից բժշկության ոլորտում։ Այս զարմանալի կղզին կարծես աշխարհի այն խորհրդավոր խաչմերուկներից մեկն էր, որտեղ հոգևորն ու նյութականը, անցյալը և ներկան, առասպելականն ու պատմականն իրար են մերձենում և միաձուլվում։ Հելլենները Լեմնոսը համարել են կրակի աստված Հեփեստոսի կղզին, որի դարբնոցը հենց այստեղ էր գտնվում24։ Եվ իրոք, կղզին
հրաբուխային ծագում ունի։ Լեմնոսում էր հանգրվանել Ոսկե գեղմի հետքերով Կողքիս (Colchis) տանող դժվարին ճանապարհին անտիկ շրջանի առաջին
ճանապարհորդներ արգոնավորդների արշավախումբը` Յասոնի ղեկավարությամբ25։ Միջնադարում Բյուզանդիայի անկումից հետո (1453 թ.) ձեռքից
ձեռք անցնելով՝ այն ինքն էր կարծես դարձել Ոսկե գեղմ թուրք օսմանցիների
համար։ Պատահական չէ, որ Լեմնոսը մեծ հետաքրքրություն էր ներկայացնում ու ներշնչում հանճարեղ բժիշկներ Դիոսկորիդեսին, Գալենին ու Ամիրդովլաթ Ամասիացուն։
Եվ հասկանալի է դառնում, թե ինչու Մեծ Պերգամոնացին այդպիսի կարևո-
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Գ. Մուրադյան, Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ, Երևան, 2014, էջ 144:
Նույն տեղում, էջ 52:
Նույն տեղում, էջ 83:
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րություն էր տալիս գրքում իր երթուղու ճշգրիտ նկարագրմանը։ Անշուշտ, նա
մտածում էր ապագա պերիոդևտ (թափառաշրջիկ) բժիշկների մասին։ Չէ որ
պերիոդևտներ են եղել Հիպոկրատը և ինքը՝ Գալենն ու Ամիրդովլաթը։
Ընդհանուր առմամբ, Գալենը, իսկ հետագայում նաև Ամասիացին, իրենց
գիտական աշխատությունները հաճախ համեմել են ինքնակենսագրական
բնույթի հուզական հուշերով։ Հայ բժշկապետը «Անգիտաց անպէտ»-ում թողել է նոթեր Ամասիայից Կոստանդնուպոլիս իր առաջին ճանապարհորդության (1453-1459 թթ.) մասին. «Եւ յետոյ գնացաք ի շուրջ եկաք բազում քաղաքանի. եւ զծովն անցաք. եւ շուրջ եկի զաշխարհն Մակեդոնացոց. եւ եկայ
բնակեցայ ի մայրաքաղաքն Կոստանդինուպաւլիս»26։ Ամփոփելով «Օգուտ
բժշկութեան» գրքում իր երկրորդ ճանապարհորդության տարիների (մոտ.
1463-1469 թթ.) պերիոդևտ բժշկի փորձը՝ Ամասիացին գրում է. «Եւ շատ դժարութիւն և պատահմունք եմ քաշել ի յանօրինաց, ի յայլազգացն, ի դատաւորաց, ի թագաւորաց և իշխանաց, և շատ գրեանք էի ժողովել ի յԱրապոց և ի
Պարսից և ի Թուրքաց, և շատ ղարիպութիւն էի քաշել, և զժամանակին
զչարն և զբարին և զպատահմունքն էի կրել, զհարստութիւն և զաղքատութիւն էի քաշել, և ի յերկրէ ի յերկիր շատ բժշկութեան զարուեստն էի գործել,
և փորձել էի ես իմ միտքն շատ դեղեր և թարքիպնի (դեղեր պատրաստելու
կանոն), և շատ ծառայել էի հիւանդաց»27:
Մատնեհար կավին նվիրված դրվագի վերջում Ամիրդովլաթն ուշագրավ
տեղեկություններ է հաղորդում իր ժամանակ սուլթան Մուհամեդ II-ի հրամանով Կոստանդնուպոլսից Լեմնոս ուղարկված արշավների մասին28։ Բերենք ամբողջությամբ այդ հատվածը. «Եւ Անպիտան ծառան քիչ մի յիշեցնեմ՝ վասն
մատնէհար կաւուն։ Ի թուականութեանն հայոց ՋԻԹ (929) ամին (1480 թ.), ի
թագաւորութեանն սուլթան Մուհամատ խանին, որ կայսր էր նստել ի Կոստանդիանուպօլիս, եւ զրուց եղաւ վասն մատնէհար կաւին, որ գտնուին
զինքն. եւ ղրկեցին ի Սարակինոսաց ազգէն Ա բժիշկ մարդ մի ի այն կղզին՝ որ
Լիմնաւս անուանի, որ երթար գտնուր զան տեղն, ուր մատնէհար կաւն է։ Եւ
գնաց, ոչ գտաւ ի այն կաւէն, եւ այլ գտաւ ի այն մէկալ ազգ կաւէն՝ որ գունն
կու ելանէր, եւ եբեր թագաւորին։ Եւ տեսան բժշկնին, եւ ոչ ընդունեցան։
Եւ այլուի հրամայեց թագաւորն մեր Գ (3) մարդու, որ երթան գտնուն
զմատնէհար կաւն. եւ այն Գ մարդուն Ա (1) ՝ բժիշկ էր Պարսից աշխարհէն, եւ
Ա՝ բժիշկ էր Հոռոմ, եւ Ա այլ՝ ի այն տեղաց մարդկանցն էր, որ ունէր զարուեստն նկարակերպութեան։ Եւ գնացին ելան ի այն կղզին եւ գտան ի
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Ամիրդովլաթ Ամասիացի, Անգիտաց անպէտ, էջ 3:
Ամիրդովլաթ Ամասիացի, Օգուտ բժշկութեան, խմբ. Ստ. Մալխասեանցի, Երևան, 1940,
էջ 7:
Ս. Վարդանյան, նշվ. աշխ., էջ 150-151:
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հաւն՝ ծեր մարդիք եւ հարցան եւ գտան գրեանք վասն պատմութեան մատնէհար կաւին։ Եւ զտեղն որ կու ելանէր՝ գտան, եւ փորեցին, եւ հանին ի այն
կաւէն, որ էր մատնէհար կաւն. եւ բերին թագաւորին մերոյ, եւ առին պարգեւ ի թագաւորէն։ Եւ այն տեղն որ այն կաւն կու լինէր՝ դուռ դրին, եւ պահապանք դրին, եւ չեն ի ձրի տար ի այն կաւէն մարդու։ Եւ ի այս կաւէս թագաւորն մեր շինել երետ շատ փարչեր (կժեր), որ ջուր կու խմեն, եւ զայլն՝ ի
խազնան (գանձարան) եդիր, եւ պահեց։ Հիմայ մերձ է մեզ, եւ հեշտութեամբ
կու գտնունք զկաւն։ Եւ ի վերայ այսոր տարի մի անցաւ, եւ թագաւորն մեր
մեռաւ»29։
Տեսնում ենք, որ այստեղ Ամասիացին նկարագրել է և առաջին անհաջող
արշավը, երբ արաբ բժիշկը մատնեհար կավի փոխարեն բերել էր կավաքար
կամ օխրա-Ochra, և երկրորդ հաջողը, որի մասնակիցներն էին հույն և պարսիկ բժիշկներն ու մի արվեստագետ, հավանաբար Վենետիկից, կամ Ամասիացու խոսքերով` «ի այն տեղաց մարդկանցն էր, որ ունէր զարուեստն նկարակերպութեան» և լավ էր ճանաչում ներկերը։ Չէ որ մատնեհար կավը ոչ
միայն դեղ է, որն արյան նման երկաթ է պարունակում ու օգտագործվում
արյունահոսության ժամանակ, այլև կարմիր ներկ։ Չմոռանանք նաև, որ
Մուհամեդ Ֆաթիհը, որի մայրը հույն էր, ոչ միայն արյունարբու աշխարհակալ էր, Բյուզանդիայի ու բազում երկրների զավթիչ, այլև ուսյալ մարդ, որ
հետաքրքրվում էր փիլիսոփայությամբ ու արվեստով, թեպետ նրա հետաքրքրությունները որոշ դեպքերում շատ յուրահատուկ բնույթ են ունեցել։ Ասում
են, որ երբ Վենետիկի նկարիչներից մեկը ցուցադրում է սուլթանին «Սալոմեն Հովհաննես Մկրտիչի գլխի հետ» իր գործը, նա նույն պահին հրամայում
է գլխատել պալատում իր ծառաներից մեկին, որպեսզի ցույց տա կտավի վրա
գլխի մկանների անատոմիական սխալը։
Արշավախմբի անդամները հարցուփորձ են անում Լեմնոսի ծերերին,
ուսումնասիրում հին գրքեր և գտնում մատնեհար կավի հանքը։ Հետաքրքիր
է, որ այստեղ ոչ մի խոսք չկա ծիսակատարության մասին և միայն նշվում է
սուլթանի արգելքը կավի ազատ օգտագործման և հանքի պետական շահագործման մասին։ Ի դեպ, սուլթանին, որը տառապում էր հոդատապի նոպաներով ու ամբողջ կյանքում, ինչպես բոլոր բռնակալները միջնադարում,
սարսափում թունավորումից, կավն արդեն չօգնեց, և նա, չբոլորած իր հիսուն
տարին, վախճանվեց 1481 թ.։ Չհասկանալով հիվանդության բուն պատճառը,
բացառված չէ ժանտախտը, որը տակավին սպառնում էր Կոստանդնուպոլսին30, նրա մահը վերագրեցին թունավորման և այդ շինծու մեղադրանքով
պալատական հրեա մի բժշկի մահապատժի դատապարտեցին։
29
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Ամիրդովլաթ Ամասիացի, նշվ. աշխ., էջ 126-127:
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Այդ արշավի հետ կապված մեկ հարց էլ առայժմ մնում է և գուցե մնա
անպատասխան, որովհետև Ամասիացին «Անգիտաց անպէտ»-ում լռում է երթուղու և մասնակիցների անունների մասին։ Արշավախումբն իհարկե կարող
էր ընտրել գալենյան երթուղին և Մակեդոնիայի Ֆիլիպոպոլիս քաղաքից
գնալ հարյուր քսան մղոն ցամաքով մինչև Էգեյան ծովեզր, ապա ևս երկու
հարյուր մղոն անցնել նավով մինչև Ֆասոս կղզի ու այնտեղից, կտրելով յոթ
հարյուր մղոն ծովով, հասնել Լեմնոս։ Սակայն այդ բավականին երկար ճանապարհ էր, իսկ Կոստանդնուպոլսում մահամերձ սուլթանն անհամբեր սպասում էր իր փրկության դեղին՝ մատնեհար կավին։ Ուստի արշավախմբի անդամները կարող էին ընտրել մեկ այլ, այսպես կոչված արագ տարբերակ՝ Կոստանդնուպոլսից Հելլեսպոնտոսով կամ Դարդանելի նեղուցով Մարմարա ծովից մտնել Էգեյան ծով ու այնտեղից, շրջանցելով Ֆասոս կղզին, ուղղակի
նավարկել Լեմնոս կղզի։ Հնարավոր է նրանք այդպես էլ արեցին։ Նոր ժամանակներ՝ նոր լուծումներ...
Թեպետ Ամիրդովլաթ Ամասիացին անձամբ չէր մասնակցել արշավին, սակայն նա էլ անկասկած, ինչպես Գալենը, սրտի խորքում փայփայում էր այդ
փափագը և թողեց իր գլուխգործոց «Անգիտաց անպէտ»-ում XV դարի
բժշկապատմական կարևոր վավերագրերից մեկը՝ անտիկ պերիոդևտ բժիշկներից հետո Լեմնոս այցելած արշավախմբի եզակի նկարագրությունը։
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The article examines the influence of ancient medicine on the development of
medieval Armenian pharmacology, based on the analysis of Galen’s On simple
medicines (De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus) and
“On antidotes” (De Antidotis), as well as Armenian Bark‘ Gałianosi (Galen Dictionary) (6-7th cc.) and Amirdovlat‘ Amasiats‘i’s pharmacognosy Useless for the
Ignorants (1478-1482).
Bark‘ Gałianosi” contains about two-thirds of the Greek names for simple medicines with Armenian commentaries from the Galen’s De simplicium medicamentorum, and therefore medieval Armenian physicians used the works of the Pergamian
scientist as early as the 6-7th centuries. This process continued for a millennium.
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As the study of the introductory section of the Useless for the Ignorants
showed, Amirdovlat‘ Amasiats‘i here sets forth the teachings of Galen about the
four degrees of drug action, which is the basis of medieval Armenian pharmacology and pharmacotherapy. However, taking into account the fact that Galen did not
always indicate the degree of drugs action, in some cases Amirdovlat‘ had to determine it himself, applying system of the Ibn-Rushd (12th century).
As for the main part of Amirdovlat’s pharmacognosy, in 3753 paragraphs of
which medicinal properties of 1000 plants, 250 animals and 150 inorganic drugs
are described, Galen’s De simplicium medicamentorum is mentioned more than 50
times in it and data on the degree of drugs action are given.
The observations on the relatively little-studied paragraph of Armenian pharmacognosy devoted to the seal-clay or Lemnian clay, which contain a large section
from Galen’s book De simplicium medicamentorum, are of great importance. In
addition to valuable information on the therapeutic properties of seal-clay, it also
contains interesting data on Galen’s biography, scientific activities and travels,
which are surprisingly in tune with the life history of Amirdovlat‘, who lived 13
centuries later.
Of great interest and novelty are also data related to the rite of preparation of
seal-clay on Lemnos (mixing with the blood of the sacrificial goat, overlaying a
seal with the image of Artemis) associated with the ancient cult of Artemis and
Dionysօs, its evolution in the Middle Ages and echoes in modern medicine.
On the basis of the analysis of biographical data about traveling physicians, the
article touches upon the ancient institute of periodeuts and its role in the study of
medicines of different countries in antiquity and the Middle Ages. The author discovered and put into scientific circulation a valuable 15th century historical and
medical document, the description in the Useless for Ignorants of the expeditions
of travelling physicians sent in 1480 to the island of Lemnos by Sultan Mohammed
the Second.
The comparison of the section on the seal-clay in Useless for Ignorants with
the corresponding passage in De simplicium medicamentorum allowed to point to
find some inaccuracies in the description of Galen’s second journey to Lemnos in
the Armenian text, which is a result of a confusion with Galen’s On Antidotes. The
description of Galen’s first journey to Lemnos is missing from the pharmacognosies of the Arab physician 12-13th centuries Ibn Baytar and Amirdovlat Amasiatsi (15th c.). Based on this fact, and also due to the presence of Greek distorted
Arabized geographical names in the Useless for Ignorants, the author suggests that
Amasiats‘i used not the Greek original of De simplicium medicamentorum, but Ibn
Baytar’s Arabic translation.
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СТЕЛЛА ВАРДАНЯН

ГАЛЕН И СРЕДНЕВЕКОВОЕ АРМЯНСКОЕ
ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ
Ключевые слова: Гален, Диоскорид, Амирдовлат, античная медицина, средневековое армянское лекарствоведение, “Словарь Галена”, “Ненужное
для неучей”, остров Лемнос, печатная глина, козлиная кровь,
странствующий врач периодевт.

В статье на основании анализа трудов Галена О простых лекарственных
средствах (De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus) и О
противоядиях (De antidotis), а также созданного в ранний период деятельности грекофильской переводческой школы армянского Словаря Галена (VIVII вв.) и фармакогнозии Амирдовлата Амасиаци Ненужное для неучей
(1478-1482) рассматривается вопрос о влиянии античной медицины и в частности Галена на развитие средневекового армянского лекарствоведения.
В Словаре Галена содержится примерно две трети греческих названий
простых лекарственных средств с армянскими комментариями из книги Галена De simplicium medicamentorum, а следовательно средневековые армянские
врачи пользовались трудами Великого античного ученого из Пергама уже в
VI-VII вв. Этот процесс продолжался целое тысячелетие.
Как показало изучение вводной части книги “Ненужное для неучей”, Великий Амасиаци здесь излагает учение Галена о четырех степенях действия
лекарств, лежащее в основе средневекового армянского лекарствоведения и
фармакотерапии. Однако поскольку Гален не всегда указывал степени действия лекарств, Амирдовлат был вынужден в некоторых случаях сам определять их, пользуясь системой Ибн-Рушда (XII в.).
Что касается основной части фармакогнозии Амирдовлата, в 3753 параграфах которой описаны лекарственные свойства 1000 растительных, 250 животных и 150 неорганических препаратов, в ней свыше 50 раз упоминается
De simplicium medicamentorum Галена и приводятся данные о степенях действия лекарств.
Особый интерес представляют исследования автора, касающиеся сравнительно малоизученного параграфа армянской фармакогнозии, посвященного
печатной или Лемносской глине, в которой приводится большой раздел из
книги Галена De simplicium medicamentorum. Помимо ценной информации о
лечебных свойствах печатной глины, она содержит также интересные све184

дения о научной деятельности, путешествиях и биографии Великого античного ученого из Пергама, которые удивительно созвучны с историей жизни Великого Амасиаци, жившего спустя 13 веков, на грани Средневековья и Возрождения.
Большой интерес и новизну представляют также данные, касающиеся обряда приготовления печатной глины на Лемносе (смешивание с кровью жертвенного козла, наложение печати с изображением Артемиды), связанного с
античным культом Артемиды и Диониса, его эволюцией в средние века и отголосками в современной медицине.
В статье на основании анализа биографических данных о странствующих
врачах проведено исследование древнего института периодевтов и его роли в
деле изучения лекарственных средств разных стран в античную эпоху и средние века. Автором был обнаружен и включен в сферу научного обращения
ценный историко-медицинский документ XV века, уникальное описание
Амирдовлатом в книге Ненужное для неучей экспедиций врачей-периодевтов,
посланных в 1480 году на остров Лемнос султаном Мухаммедом Вторым.
Сличение текста параграфа книги Ненужное для неучей, посвященного
печатной глине, с соответствующим разделом De simplicium medicamentorum
позволило автору обнаружить в армянской фармакогнозии некоторые неточности в описании второго путешествия Галена на Лемнос, вызванного путаницей и смешением с текстом книги Галена О противоядиях. Что же касается
описания первого путешествия Галена на Лемнос, то в фармакогнозиях арабского врача XII-XIII вв. Ибн Байтара и Амирдовлата Амасиаци (XV в.) оно отсутствует. Исходя из этого факта, а также наличия в тексте книги Ненужное
для неучей искаженных арабизированных греческих географических названий,
автор предполагает, что Амасиаци пользовался не греческим оригиналом книги Галена De simplicium medicamentorum, а арабским переводом Ибн Байтара.
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ՍԻԼՎԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու
ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

V-VII ԴԱՐԵՐԻ ՀԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
Բանալի բառեր՝

Վաղ միջնադարյան հայ փիլիսոփայություն, վերակազմություն, Դավիթ Անհաղթ, Մովսես Խորենացի, Ս. Արևշատյան։

Հայ փիլիսոփայության պատմությունը հայագիտության համեմատաբար
երիտասարդ բնագավառներից է, որի նախասկզբնական զարգացման տարրերը կարելի է նկատել XIX դարի հեղինակների պատմաբանասիրական հետազոտությունների ծիրում։ Ս. Նազարյանցը, Մ. Նալբանդյանը, Գ. Զարբհանալյանը, Մ. Էմինը և այլք ուսումնասիրել են անցյալի հայ գրավոր հուշարձանները, նաև առանձնացնելով դրանցում եղած փիլիսոփայական բաղադրիչները1։ XX դարի առաջին կեսին հայերեն ձեռագրերում առկա փիլիսոփայական
նյութին առավել մանրամասն անդրադարձել են Հ. Մանանդյանը, Հ. Ասատրյանը, Մ. Խոստիկյանը, Ե. Տեր-Մինասյանը, Ն. Ակինյանը և այլք2։ Սակայն,
հայոց փիլիսոփայության պատմությունը, որպես ինքնուրույն գիտաճյուղ, իր
մշակվածության արդի վիճակին է հասել անցյալ դարի երկրորդ կեսին, փիլիսոփայության մի շարք անվանի պատմաբանների (Վ. Չալոյան, Ա. Ադամյան,
Հ. Գաբրիելյան, Գ. Գրիգորյան, Հ. Միրզոյան և այլք) շնորհիվ3։
Այդ գործում կարևորագույն ավանդ ունի ակադեմիկոս Ս. Արևշատյանը,
որը Մատենադարանում առկա գրավոր ժառանգության մեջ եղած փիլիսոփայական բաղադրիչը վեր հանելով՝ առավել հստակեցրել ու համակարգել է V1
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С. Назарян, “Беглый взгляд на историю гайканской литературы до конца XVII столетия”,
Ս. Նազարյան, Երկերի ժողովածու, Երևան, 1996, Մ. Նալբանդյան, Անտիպ յերկեր,
ՅԵրևան-Մոսկվա, 1935, Н. Эмин, “Примечания,” Всеобщая история Вардана Великого,
Москва,1861, Գ. Զարբհանալեան, Հայկական հին դպրութեան պատմութիւն (Դ-ԺԳ դար),
Վենետիկ, 1897։
Յ. Մանանդեան, «Դաւիթ Անյաղթի խնդիրը նոր լուսաբանութեամբ», արտատպ. «Արարատ» ամսագրի 1904 թ. փետր., հուն., հուլ. համարներէն, Վաղարշապատ, 1904, նույնի՝
Յունաբան դպրոցը և նրա զարգացման շրջանները, Վիեննա, 1928, M. Khostikian, David der
Philosoph, Bern, 1907, Հ. Ասատրյան, Ուժական ճշմարտություն, նույնի՝ Հատընտիր, Երևան,
2004։
В. К. Чалоян, К вопросу об учении Езника Кохпеци, армянского философа V века, Ереван,
1940, его же։ Философия Давида Непобедимого, Ееван, 1946, его же։ История армянской
философии, Ереван, 1959, А. А. Адамян, Эстетические воззрения средневековой Армении,
Ереван, 1955, Հ. Գաբրիելյան, Հայ փիլիսոփայական մտքի պատմություն, չորս հատորով,
Երևան, 1956-62, Հ. Միրզոյան, XVII դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն, Երևան, 1983։
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VI դարերում հայ փիլիսոփայական մտքի զարգացման ու ձևավորման ընթացքը։ Նա, համակողմանի վերլուծության շնորհիվ, բացահայտել է թե՛ հայոց փիլիսոփայական լեզվի կայացման ընթացքի յուրակերպությունները, թե՛
հայ վաղ իմաստասիրական մտքի զարգացման գաղափարական գլխավոր շեշտադրումները4։ Միայն զարմանալ կարելի է, թե մարքսիստական տիրապետող մտածողության պայմաններում, ինչպիսի հիմնավորվածությամբ են արծարծվել խորհրդապաշտությանն ու ընդհանրապես կրոնական մտածողությանն առնչվող խնդիրները անվանի հայագետի երկերում։
Այդուհանդերձ, ժամանակի գիտապաշտական, ապակրոն մտածողությունը
որոշակի մեթոդաբանական սահմանափակումներ է դրել, որոնք անդրադարձել են հայ փիլիսոփայության պատմության առկա վերակազմությունների
վրա5։ Փիլիսոփայությունը որպես գիտություն ներկայացնելու պահանջը
սահմանափակել է փիլիսոփայական մտածողության համապարփակ բնույթի
ընկալումը, և դրվել է նպատակ՝ որոնելու նեղ, մասնագիտական իմաստով՝
իմաստասիրական խնդիրներ, վերհանելով, այսպես կոչված, մատերիալիստական և նոմինալիստական տարրերը հայոց փիլիսոփայապատմական ժառանգության մեջ։ Հայ փիլիսոփայության պատմության բուռն զարգացման
նշված շրջանում հայաստանյան մտահոգևոր իրականության դաշտում տիրապետողը մարքսիզմի լենինյան տարատեսակն էր իր ապաստվածությամբ,
նյութապաշտությամբ և դրական գիտապաշտությամբ։ Բնականաբար, այդ
մեթոդաբանական հիմքերն իրենց ազդեցությունն են թողել հայ փիլիսոփայության պատմության այն բոլոր վերակազմությունների վրա, որոնք իրականացվել են խորհրդային տարիներին։ Փիլիսոփայության մարքսիստ պատմաբանները հայ իմաստասերների գրաբարյան տեքստերն «ընթերցել» են
իրենց մտահարացույցի շրջանակներում, «թարգմանել» ու մեկնաբանել այնպես, որպեսզի դրանց աստվածասեր, բնազանցական ու խորհրդապաշտական
ոգին հնարավորինս փոխարինվի «առաջադեմ» նյութապաշտությամբ, նոմինալիզմով և գիտականակերպությամբ։ Խորհրդային մարքսիստական գիտապաշտական մեթոդաբանությունն իր կնիքն է դրել անգամ գրաբարից աշխարհաբար թարգմանությունների վրա, որոնցում երբեմն «իմաստություն»
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С. С. Аревшатян, Формирование философской науки в древней Армении (V - VI вв.),
Ереван, 1973, с. 6.
Կ. Միրումյանը նշում է նախորդ դարի փիլիսոփայապատմական ուսումնասիրություններին
բնորոշ հետևյալ գծերը. էմպիրիզմ, կումուլյատիվիզմ, ֆորմացիոն տեսութան գերակայություն, մատերիալիզմի և իդեալիզմի պայքարի մեթոդաբանություն և կուսակցական-դասակարգային մեթոդ, իրավացիորեն եզրակացնելով. «Հայագիտական ուսումնասիրություններում
այդ սկզբունքները հանգեցրին նրան, որ միջնադարյան մտածողների հայացքների լուսաբանման
ժամանակ շեշտը հիմնականում դրվում էր նրանց ուսմունքների այն կողմերի վրա, որոնք համահունչ են մատերիալիստական գաղափարներին։ Այդ իսկ պատճառով՝ բազում արժեքավոր
գաղափարներ, տեսական բնույթի նյութեր վրիպել են հետազոտողների տեսադաշտից» (տե՛ս Ս.
Արևշատյան, Կ. Միրումյան, Հայոց փիլիսոփայության պատմություն, հին շրջան և վաղ միջնադար, Երևան, 2007, էջ 6-8` Կ. Միրումյան, «Ներածություն»)։
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բառը, որը նույնությամբ առկա է ինչպես գրաբարում, այնպես էլ աշխարհաբարում, անհարկի կերպով փոխարինվել է «գիտություն» բառով, թեպետ
գրաբարում նեղ իմաստով «գիտություն» հասկացությունն արտահայտելու
համար առկա է «մակացություն» եզրույթը։ Այդ ձևով, օրինակ, Խորենացու
«Հայոց պատմության» աշխարհաբար տեքստում նկատվում է միայն գիտասեր, բայց ոչ իմաստասեր հեղինակը, իսկ իմաստասիրողն իր տեղը զիջում է
ուսումնասիրողին։ Բերենք մի քանի օրինակ։ Մովսես Խորենացին իր պատմության բուն շարադրանքին անցնելուց առաջ անհրաժեշտ է համարում անդրադառնալ հայոց առաջին թագավորների և իշխանների «անիմաստասեր
բարքին», գրելով. «Կամիմ և ոչ զանիմաստասէր բարս առաջնոցն մերոց
նախնեաց առանց յիշատակի բամբասանեաց թողնուլ, այլ և աստէն իսկ յիսկիզբան մերոյ գործառնութեանս զվասն նոցա կշտամբութեան յարմարել
զբանս»6։ Այնուհետև շարունակում է. «Ի ձեռն որոց և մեր ընթեռնուլն զառ
ի նոցանէ շարածս բանից, ըստ աշխարհօրէն կարգաց իմաստնանալ ասեմք, և
քաղաքականս ուսանել կարգս յորժամ այսպիսի ընթերցասիրիցեմք, իմաստութեան ճառս և զրուցատրութիւնս, որք են քաղդէացւոց և ասորեստանեաց, եգիպտացւոց և ելլենացւոց։ Առ այսոքիւք և փափագիցեմք եւս արդեւք իմաստութեան արանցն այնոցիկ, որ զայսպիսի փոյթ յանձին կալան։
Ապա ուրեմն ամենեցուն մեզ յայտնի է թագաւորացն մերոց և այլոց առաջնոց առ ի յիմաստն աղամարութիւն, և անկատարութիւն ոգւոյն բանականի»7
(ընդգծումները՝ Ս. Պ.)։ Իսկ աշխարհաբար թարգմանությունում կարդում
ենք. «Ապա ուրեմն մեզ ամենիս է հայտնի մեր թագավորների և մյուս նախնիքների անփությունը դեպի գիտությունը»8։ Խորենացին ասում է. «Այլ ինձ
թուի, որպէս այժմ՝ և առ հինսն հայաստանեաց լեալ անսիրելութիւն իմաստութեան և երգարանաց բանաւորաց»9, իսկ թարգմանության մեջ կարդում
ենք. «Բայց ինձ թվում է, որ ինչպես այժմ, այնպես էլ հին հայերը չեն ունեցել սեր դեպի գիտությունը և իմաստալից երգարանները»10 (ընդգծումները՝
Ս. Պ.)։ Ակնհայտ է, որ Խորենացուն դառնացնում է «անսիրելութիւն իմաս-
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Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Վենետիկ, 1827, էջ 19։
Նույն տեղում, էջ 19-20։
Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն (թարգմ., ներած. և ծանոթ. Ս. Մալխասյանի),
Երևան, 1981, էջ 96։ Խորենացին ասում է. «Եւ գովելիք են, որպէս իմաստասիրեցեալքն՝ յաղագս ջանին և իմաստութեանն առ ի յայլոցն լինելոյ գտակք, առաւել եւս որք ընկալան եւ պատուեցին զայսպիսի գիւտս իմաստից։ Վասն որոյ և զբոլոր իսկ զՅոյնս ոչ դանդաղիմ մայր կամ
դայեակ ասել իմաստից» (նույն տեղում, էջ 18), իսկ թարգմանությունը հետևյալն է. «Եվ գովելի են ինչպես ուսումնասիրողները՝ իրենց ջանքի և գիտությունը ուրիշ ազգերից ձեռք բերելու
համար, նույնքան և ավելի նրանք, որոնք գիտության այսպիսի գյուտերն ընդունեցին և պատվեցին։ Այդ պատճառով ես չեմ տատանվում՝ ամբողջ Հունաստանը գիտության մայր կամ դայակ
կոչել» (նույն տեղում, էջ 95)։ «Իմաստասիրեցեալքն» հեշտորեն դարձել է ուսումնասիրողներ, իմաստությունը՝ գիտություն։
Նույն տեղում, էջ 21։
Մովսես Խորենացի, նշվ. աշխ., էջ 96։
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տութեան»-ը՝ իմաստասիրության բացակայությունը մեր նախնյաց մոտ, այնինչ նրա երկն աշխարհաբար ընթերցողն այդ նրբություններին հասու լինել
չի կարող։ Խորենացու գրաբարյան տեքստը նաև ցույց է տալիս փիլիսոփայության որպես ապրելակերպի ընկալումը, ինչը գիտապաշտական թարգմանության պարագայում լիովին աննկատ է մնում ընթերցողի համար, իսկ փիլիսոփայությունը դիտարկվում է սոսկ որպես գիտելիքի մասնավոր բնագավառ։
Խորհրդային փիլիսոփայապատմական մոտեցման մյուս յուրակերպությունը մատերիալիստական ու նոմինալիստական միտումների վերհանումն է փիլիսոփայապատմական «հում» նյութի մեջ։ Այսպես, Հ. Գաբրիելյանի «Հայ
փիլիսոփայական մտքի պատմություն» քառահատորում «Գլաձորի և Տաթևի
համալսարանները» բաժինը ներկայացված է «Նոմինալիզմի զարգացման ընթացքը» գլխի ենթագլխի տեսքով, ինչը ընթերցողին «հուշում է», որ այդ
համալսարանները եղել են նոմինալիզմի զարգացման կենտրոններ11, մինչդեռ
հայ միջնադարյան իմաստասերները, այդ թվում նաև Գլաձորի և Տաթևի
դպրոցների մտածողները, հետևում են Արիստոտելի (նաև՝ Դավիթ Անհաղթի)
տեսակետին՝ ընդունելով ընդհանրականների եռակի գոյության բանաձևը,
ըստ որի՝ ընդհանուրը որպես նախագաղափար գոյություն ունի Աստծո բանականության մեջ, որպես հատկություն՝ իրերի մեջ և որպես մտածական
էություն, հասկացություն՝ մտքի մեջ։ Հետևաբար, նրանք պաշտպանում են
ընդհանրականների հիմնահարցի լուծման չափավոր ռեալիստական տեսակետը, որը Ս. Զաքարյանն առաջարկում է անվանել հատկութենական ռեալիզմ12։ Այս վերաիմաստավորումը կարևոր է պատմական իրողություններն
իրենց անուններով կոչելու և եկեղեցական, հոգևոր գործիչներին արհեստականորեն իրենց մշակութային աշխարհից չկտրելու տեսանկյունից13։
Զարգացման, առաջընթացի և հետադիմության չափանիշների կիրառումը
մարքսիստական փիլիսոփայության համատեքստում, հետազոտողներին
դրդում է հայ փիլիսոփայության պատմության մեջ հայրաբանական-ջատագովական ուղղություն ունեցող դպրոցին զուգահեռ, առանձնացնել աշխարհիկ իմաստասիրական դպրոց։ Ս. Արևշատյանը հունաբան դպրոցի գործունեության հետ է կապում հին հայկական փիլիսոփայության աշխարհիկ ուղ-
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Հ. Գաբրիելյան, Հայ փիլիսոփայական մտքի պատմություն, հ. 2, Երևան, 1958, էջ 154-162։
Ս. Զաքարյան, Արիստոտելը և XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը, Երևան, 2017, էջ 80։
Ընդհանրականների հիմնախնդրի մանրամասն վերլուծության համար տե՛ս նույնի՝ Ունիվերսալիաների հիմնահարցը միջնադարյան հայ փիլիսոփայության մեջ, Երևան, 2014։
Պետք է նշել, որ ժամանակի նման մտածողությունը ազդել է նաև Ս. Արևշատյանի վրա, որը
«Գրիգոր Տաթևացի» ակնարկում գրում է. «Անվանի փիլիսոփա-նոմինալիստ, մանկավարժ և
եկեղեցական գործիչ Գրիգոր Տաթևացու ստեղծագործությունը ֆեոդալական Հայաստանի
փիլիսոփայության և սոցիալ-քաղաքական մտքի զարգացման բարձրակետն է» (Ս. Ս. Արևշատյան, «Գրիգոր Տաթևացի», Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները, V-XVIII դարեր,
Երևան, 1976, էջ 392)։
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ղության ձևավորումը14։ Բայց, միաժամանակ ընդունում է, որ այդ դպրոցի
ներկայացուցիչ Մովսես Խորենացին «արտահայտում է այն տեսակետը, որը
մշակվել էր հոգևորականության շրջանում, որին պատկանում էր նաև ինքը»15։ Հարց է առաջանում, եթե կա տեղեկույթ (ինֆորմացիա), որ թե՛ Մովսեսը, թե՛ Դավիթը հոգևորական էին, ապա նրանց ուսմունքների տարբերակումը որպես առանձին աշխարհիկ դպրոցի որքանո՞վ է համապատասխանում
պատմական իրողությանը։ Մանավանդ, եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ
իմաստասիրական խնդրակարգի հանդեպ մեր նախնիների հետաքրքրությունը մեծացել է քրիստոսաբանական բանավեճերի ժամանակ հասկացությունների ճշգրտման ու հայ եկեղեցու դիրքորոշման հիմնավորվածությունն ու
փաստարկվածությունը ապացուցելու ձգտումներում, ապա այդ ուղղության
աշխարհիկ լինելը դառնում է խիստ հարաբերական։
Մյուս տարակուսելի հարցն այն է, որ Ս. Արևշատյանի դասակարգման մեջ
Եղիշեն համարվում է հայրաբանական-ջատագովական դպրոցի ներկայացուցիչ, իսկ Խորենացին ու Անհաղթը՝ աշխարհիկ, թեպետ, ըստ ամենայնի,
նրանք երեքն էլ իմաստասիրման նույն ավանդույթին են պատկանում։
Ավանդույթ, որն իր մեջ ներառում է դասական հունական ժառանգության, ի
մասնավորի, նորպլատոնականության համադրումը քրիստոնեական մտածողության տարրերի հետ։
Նշված տարակույսները հաղթահարելու համար որպես մեթոդաբանական
հիմք կարող է ծառայել Վ. Դիլթայի՝ հերմենևտիկական շրջանի գաղափարը,
այսինքն՝ մասնավորի, առանձինի ընկալումը ամբողջի համատեքստում16,
տվյալ դեպքում՝ փիլիսոփայականի դիտարկումը ողջ հոգեմտավոր մշակույթի համատեքստում։ Սա հնարավորություն կտա նեղ իմաստով փիլիսոփայական խնդիրներ քննարկելուց (ինչն ինքնին շատ կարևոր է) անցում կատարել
կոնկրետ դարաշրջանի ողջ մշակույթի համապատկերում իմաստասիրականի
տեղի և դերի հարցի քննարկմանն ու հայոց փիլիսոփայության պատմության
առավել համակողմանի վերակազմությանը։ Մյուս մեթոդաբանական ուղենիշը Վինդելբանդի առաջարկած արժեքային մոտեցումը կարող է լինել, ըստ
որի՝ փիլիսոփայությունը նշանակալից արժեքների որոշակիացման գիտությունն է17։ Եվ, կախված արժեքային նախապատվություններից՝ փիլիսոփայապատմական վերակազմությունների գործընթացում կարող են ի հայտ գալ
գիտական տարբեր հարացույցներ։
Մասնավորաբար, ներկայումս ուշ անտիկ շրջանի փիլիսոփայության
14
15
16
17

С. С. Аревшатян, Формирование философской науки в древней Армении (V - VI вв.), с.
242-328.
Նույն տեղում, էջ 265։
W. Dilthey, Selected works, Vol. 3, The Formation of the Historical World in the Human Sciences, Princeton Univ. Press, Princeton and Oxford, 2002, pp. 252-263.
В. Виндельбанд, “Что такое философия?”, в кн.: В. Виндельбанд, Избранное. Дух и история, Москва, 1995, с. 38։
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պատմությունը վերակազմելիս, հաշվի առնելով հունարեն պահպանված տեղեկությունները, մի շարք հետազոտողներ Դավթին տանում են VI կամ նույնիսկ VII դար, ելնելով այն ենթադրությունից, որ Դավիթը Օլիմպիոդորոս
կրտսերի աշակերտն է եղել, սակայն վերջինս ապրել և գործել է, ըստ ամենայնի, 500-570 թթ., լինելով Ամոնիոսի վերջին աշակերտներից մեկը18։ Դավթին համարելով նրա աշակերտ, գտնում են, որ Դավիթը պետք է լինի ամենաշուտը VI դարի կեսերի գործիչ19։ Ք. Վայլդբերգը գտնում է, որ հունախոս
նորպլատոնական Դավթին նախորդ դարի հայ Դավթի հետ նույնացնելը տարօրինակ է, նույնիսկ՝ անհավանական20։ Նման կերպ էր մտածում նաև Մ.
Խոստիկյանը21։ Այսպիսի գիտապաշտական (սցիենտիստական) մոտեցման տեսանկյունից կասկածելի են համարվում հայ հեղինակների դարավոր պնդումները Դավթի՝ V դարի գործիչ լինելու մասին22։ Սակայն եթե այլ արժեքային
18

19

20

21
22

Wildberg, Christian, “Olympiodorus”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer,
2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = http։//plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/
olympiodorus/, 29.01.2019.
Wildberg, Christian, “David”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer, 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = http։//plato.stanford.edu/archives/ sum2018/entries/david/,
29.01.2019; Watts E. J., Сity and School in Late Antique Athens and Alexandria, University of
California Press, Berkeley, LA, London, 2006, էջ 254-257; J. Opsomer, “Olympiodorus. Life and
Work”, The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity, vol. II, edited by L. P. Gerson,
Cambridge Univ. Press, 2010, էջ 697, R. Sorabji, “The Ancient Commentators on Aristotle”, Aristotle Transformed, The Ancient Commentators and their influence, R. Sorabji (ed.), Ithaca, New
York, Cornell University Press, 1990, p. 30.
Իսկ մեկ այլ տեղում Վայլդբերգը գրում է. “It is impossible to believe that the Armenian theologian and the (Alexandrian) philosopher a century later were one and the same” (Wildberg C.,
“Philosophy in the Age of Justinian”, The Cambridge Companion to the Age of Justinian, ed. M.
Maas, Cambridge Univ. Press, 2005, p. 322).
M. Khostikian, David der Philosoph, Bern, 1907.
Օրինակ, ՄՄ 1115 ձեռագրում (213բ) Գրիգոր Տաթևացի գրչի ձեռամբ գրված հետևյալ
տեքստն ենք կարդում. «Դաւիթ փիլիսոփայն է ի Հարք գաւառէ ի Հերեթն գեղջէ. աշակերտ Սահակայ և Մեսրօպայ՝ քուերորդի Մովսէսի քերթողահօրն։ Ի Վաթսնիցն որք ընտրեցան ուշեղք
փափկաձայնք երկարոգիք. ամեն առաքինութեամբ զարդարելու որ ետ ՃԺ (110) ամի սրբոյն
Գրիգորի. ի գտանել գրոյ ազգիս մերոյ ընտրեցան. եւ յետ ԻԸ (27) ամի գտանելոյ գրոյն, և կոտորման սրբոց վարդանանց»։ Ներսես Շնորհալու մոտ նույնպես կա նման տեղեկույթ. «այլ
գտի յօրինակս հինս, մերձ առ թարգմանութիւնս գրեալ. եթէ սա էր աշակերտեալ մեծին Մովսէսի
քերթողի աստուածեղեն գրոց ի Հարք գաւառէ ի Հերեթ գեղջէ. որդի առն բարեպաշտի և սիրողի
Աստուծոյ մի յայնցանէ, որք միաբան ընտրեցան յաշակերտութիւն հելլենական դպրութեան. ի
ժամանակս Վահանայ որդոյ Մանգնոսի որդոյ Վարդանայ և ի հայրապետութիւն Տիրոջն Գիւտի,
և զկնի Յոհաննու Մանդակունոյ» (ՄՄ 1693, 239բ)։ Առաքել Սյունեցին և այլ հեղինակավոր
գործիչներ նույնպես պնդում են Դավթի Ե դարում ապրած լինելու փաստը (տե՛ս Առաքել
Սիւնեցի, «Լուծմունք Յաղագս Սահմանացս Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի», Գիրք Սահմանաց սրբոյն Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի Հայոց իմաստասիրի, Մադրաս, 1797), իսկ Հովհաննես Սարկավագը թեպետ դարի մասին չի խոսում, սակայն պնդում է, որ Հունաստանում
կրթություն ստացած և Հայաստանում լավ չընդունված իմաստասերներից «մինն ի նոցանէ
գերահրաշն և զարմանալին Մովսէս» ողբերգական բան շարադրեց. «Ողբամ զձեզ Հայոց
մեծ և մեծաց եկեղեցի» (Յովհաննէս Սարկաւագ Իմաստասէր, Լուծմունք «Սահմանաց
գրոց», Երևան, 2004, էջ 17)։
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կողմնորոշիչներով առաջնորդվենք և փորձենք առկա մատենագրական
տվյալները Դավթի՝ V դարում ապրած լինելու մասին դիտարկել որպես դարերի հնություն ունեցող արտեֆակտեր, ապա պիտի փաստենք, որ ցանկացած
արդի վարկած, պատմական վերակազմություն, պետք է փորձի բացատրել
առկա բոլոր պատմական տվյալները, դրանք ինչ-որ կերպ համապատասխանեցնել միմյանց ու տվյալ դեպքում գտնել այնպիսի լուծում, որը չի արժեզրկի հայերեն ձեռագրերում առկա տեղեկատվության պատառիկները և դրանց
արժանահավատությունը։ Կտեսնենք, որ մենք որևէ հիմք չունենք կասկածի
տակ դնելու Ներսես Շնորհալու, Գրիգոր Տաթևացու, Առաքել Սյունեցու և
այլ պատվարժան մտածողների գիտական բարեխղճությունը, մանավանդ
հաշվի առնելով, որ նրանք որպես աղբյուր կարող էին ունենալ շատ ավելի
հին ձեռագրեր, ինչի մասին պարզ ասում է Շնորհալին. «այլ գտի յօրինակս
հինս, մերձ առ թարգմանութիւնս գրեալ»23։
Ըստ ամենայնի, հարկավոր է վերանայել հայերեն գրավոր ժառանգության
մեջ պահպանված տեղեկույթը Դավթի և Մովսեսի մասին, ի մասնավորի, վերաիմաստավորել «Սրբոց վարդապետացն հայոց Մովսէսի եւ Դաւթի հարցմունք ընդ երկաբնակ չարափառսն»24 գրվածքը, որի գրության ժամանակը
դեռևս ստուգապես հայտնի չէ25։ Այդ գրվածքում առկա որոշ անախրոնիզմների պատճառով հետազոտողները հակվել են այն կարծիքին, որ այն առավելապես ավանդազրույց է, պատում, որում նկարագրված իրողությունները
չեն ապացուցվում այլ աղբյուրների արտաքին տվյալներով26։ Արժանահավատությունից «զրկվելով», այդ երկը մի կողմ է դրվել, սակայն, երևի թե ժամանակն է այն նորովի ընթերցելու, դարաշրջանի համանման տեքստերի հետ
հարաբերելու, դրանում առկա մշակութաբանական համատեքստն ու ենթատեքստը վերհանելու և այդ ամենի միջոցով Մովսեսի ու Դավթի անձանց ու
գործունեության հետ կապված որոշ կնճիռներ հարթելու։ Առայժմ բավականանք նշելով, որ Հովհաննես Օձնեցի կաթողիկոսի տեքստերում կա մի
անուղղակի փաստարկ, որը կարող է «լեգիտիմացնել» քննարկվող գրվածքը։
Օձնեցին գրում է. «Եւ կամ զորս ի մէնջից աստի Հոգին Սուրբ զարթոյց ՝ լինել զկնի առաջնոյն լուսաւորիչք. զերկուսին զնոսա ասեմ սուրբս՝ զՍահակ
23
24
25
26

ՄՄ 1693, 239բ։
Մատենագիրք հայոց, հ. Ի, ԺԲ դար, Երևան, 2014, էջ 660-740։ Հեղինակը շնորհակալություն
է հայտնում Գ. Մուրադյանին, այդ երկի նոր հրատարակության ներկայացման համար։
Այդ մասին առավել մանրամասն տե՛ս Գ. Մուրադեան, Դաւիթ Անյաղթին վերագրուած եւ
նրա անուանն առնչուող գրուածքներ, Մատենագիրք հայոց, հ. Ի. , ԺԲ դար, էջ 618։
Նման կարծիքի է մասնավորաբար Մ. Խոստիկյանը (տե՛ս M. Khostikian, David der Philosoph, Bern, 1907), իսկ Ն. Ակինյանը գտնում է, որ «երեք հարիւր յիսուն եւ մէկ հարցմունք եւ
պատասխանիք հեղինակի խելապատակի ծնունդներն են» (Ն. Ակինեան, Դաւիթ Հարքացի
Անյաղթ Փիլիսոփայ։ Կեանքն եւ գործերը, Վիեննա, 1959, էջ 41)։
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եւ զՄաշդոց, եւ զամենեսին զընտրեալսն զարբանեակս նոցուն եւ գործակիցս, զԵզնիկ եւ զայլսն, եւ կամ որ ըստ նոցանէ, եւ ոչ հեռի ի նոցանէ՝
զմեծն իմաստասիրաց եւ զհռչակեալն ընդ տիեզերս զՏէր Մովսէս. որք էին
միանգամայն արուեստաւորք թարգմանիչք եւ ուղղափառք»27։ Ցավոք, ո՛չ
այս հատվածում, ո՛չ էլ իրեն վերագրվող ինձ հայտնի տեքստերում Հովհաննես կաթողիկոսը չի հիշատակում Դավթին, սակայն Մովսես Խորենացուն
համարելով մեծագույն իմաստասեր, «ոչ հեռի» Սահակից և Մաշտոցից և
«զհռչակեալն ընդ տիեզերս» անուղղակիորեն ցույց է տալիս, որ Մովսեսը
ապրել է հինգերորդ դարում և մասնակցել է դավանաբանական-իմաստասիրական բանավեճերի, այլապես ի՞նչ ձևով պետք է ընդ տիեզերս հռչակվեր։
Չմոռանանք, որ քննարկվող գրվածքը համասեռ չէ, ունի հին և նոր շերտեր, ընդ որում, հնագույն շերտը կարող է լինել V կամ VI դարի։ Այսպես, Ֆ.
Կոնիբիրը համաձայն է, որ հնագույն շերտը՝ վիճաբանության հատվածը
թարգմանված է հունարենից երկի հիշատակարանում նշված «հայոց քսան եւ
հինգ թվականութեանն» (այսինքն՝ 576թ.), իսկ Մ. Էմինն այն համարում է V
դարի գրվածք, խոստանալով դրա վերլուծությանը նվիրել հատուկ ուսումնասիրություն, որը, ցավոք, այդպես էլ լույս չի տեսել28։ Այս գրվածքը շատ
հետաքրքրական և կարևոր աղբյուր է քրիստոսաբանական բանավեճերի
ուսումնասիրության և հայկական կողմի հակաքաղկեդոնյան կեցվածքի ընկալման տեսանկյունից, այն թեպետ ունի գեղարվեստական պատումի գծեր,
գուցե տեղ-տեղ չափազանցություններ, սակայն բուն երկխոսությունների
հատվածը լիովին կարող է լինել իրական բանավեճի արձանագրության արդյունք և արժանի է մանրակրկիտ ուսումնասիրության։ Չնայած Մ. Խոստիկյանը, Ն. Ակինյանը29, Ռ. Թոմսոնն անվստահություն են հանդես բերում այդ
տեքստի հանդեպ, սակայն շատ հավանական է, որ այն ունի ռեալ պատմական հիմք։ Նման ենթադրություն անել մեզ օգնում է ծագումով հայ իմաստասեր, Աթենքի փիլիսոփայական դպրոցի ղեկավար, Պրոյերեսիոսի մասին
կենսագրական պատումը, որի հետ զուգահեռ տանելով կարող ենք հասկանալ ժամանակի մշակույթին բնորոշ գծերը։ Պրոյերեսիոսն իր թշնամիների
բանսարկության հետևանքով Աթենքից աքսորվելուց հետո կարողանում է
վերադառնալ և պրոկոնսուլի ներկայությամբ բանավեճ անցկացնել իր հակառակորդների հետ30։ Առաջին բանը, որ Պրոյերեսիոսը խնդրում է պրոկոնսուլին, իրեն երկու սղագրող տրամադրելն է, որոնք ամեն օր սղագրում են Թե27
28
29
30

Յովհան Աւձնեցի, Նորին ընդդէմ երեւութականաց, Մատենագիրք հայոց, հ. Է., Ը. դար, էջ 57։
Всеобщая история Вардана Великого, Москва, 1861, с. 89.
Ն. Ակինեան, Դաւիթ Հարքացի Անյաղթ փիլիսոփայ։ Կեանքն եւ գործերը, Վիեննա, 1959, էջ
35-47։
Eunapius, Lives of the Philosophers and Sophists, in: Philostratus and Eunapius, The Lives of
the Sophists, with an English translation by W. C. Wright, Loeb Classical library, London, 1922.
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միսի խոսքերը, իմա՝ արդարացիորեն և անաչառ են գրառում։ Պրոկոնսուլը
բավարարում է նրա խնդրանքը և սղագրողները, ինչպես պատմում է Եվնապիոսը, արձանագրում են բանավեճը31։ Ինչպես տեսնում ենք, Պրոյերեսիոսը
խնդրում է պրոկոնսուլին, որ բանավեճը արձանագրվի, ընդ որում, քննվում
էր առավելապես անձնական արդարացիության պաշտպանության խնդիր։
Իսկ որքան կարևոր պիտի լիներ արձանագրելը դավանաբանական հարցի
քննության, որի արդյունքում եկեղեցիների ու ազգերի հարաբերությունների
խնդիրներ էին լուծվում, և որի ժամանակ որևէ դրույթի նենգափոխում կարող էր պատժվել դաժանագույն կերպով։ Ինչ խոսք, նման բանավեճերը պիտի
արձանագրվեին։ Այլ խնդիր է, որ այդ արձանագրությունները հետագայում
կարող էին ոչնչացվել, տարիներ, գուցեև դարեր հետո կորցնելով իրենց կարևորությունը հաջորդ սերունդների համար (թանկարժեք մագաղաթը կարելի
էր օգտագործել այլ նպատակներով) կամ գաղափարաբանական տեսակետից
համարվելով ոչնչացման արժանի։ Ըստ ամենայնի, հենց այդպես է եղել
«Հարցմունքի» դեպքում. բանավեճը արձանագրվել է և պահպանվել գոնե
նվազագույնն այնքան ժամանակ, մինչ Հովհաննես Գաբեղենացին, իմանալով Բյուզանդիայում դրա գոյության մասին, հրահանգել է այն թարգմանել
հայերեն՝ գուցե դրանում տեսնելով երկու եկեղեցիների խզումը մեղմացնող
գործոն, թեպետ այն իրականում հայոց հայրերի ընդվզումն է Քաղկեդոնի
ժողովի նահանջի դեմ։ Հայտնի փաստ է, որ գաղափարաբանական-դավանաբանական մղումներով ոչնչացվում էին ոչ միայն արձանագրությունները,
այլև իմաստասիրական-աստվածաբանական հեղինակային երկերը։ Ինչպես
հայտնի է, Տիմոթեոս Կուզի «Հակաճառութիւն առ սահմանեալսն ի ժողովոյն
Քաղկեդոնի» երկը պահպանվել է միայն հայերեն թարգմանությամբ, քանի
որ հունարեն բնագիրը, ամենայն հավանականությամբ, նպատակադրված
ոչնչացվել է32։ Եվ վերջապես, դարձյալ արժեքային մոտեցման տեսանկյունից
դիտարկելու պարագայում արդարացի հարց է ծագում, մի՞թե մեր նախնիները, քրիստոնեությունն ընդունելով, մոտ երկու դար տիեզերական եկեղեցուն
հարազատ մնալուց հետո նրանից կանջրպետվեին առանց գաղափարաբանական հիմնավորումների ու բանավեճերի։ Խոստովանենք, որ նման բան դժվար
է պատկերացնել։ Պարզապես, այդ ամենը կատարվում էր հայաստանյան կող31
32

Նույն տեղում, էջ 494-495։
Ի դեպ, այդ երկի բովանդակային համեմատությունը «Հարցմունք»-ի իմաստասիրականաստվածաբանական բաղադրիչի հետ շատ հետաքրքրական եզրակացությունների կարող է
բերել, բայց դա այլ ուսումնասիրության խնդիր է։ Թեպետ մի հանգամանք արդեն, կարծես,
ակնհայտ է. եթե Տիմոթեոսը հիմնականում Ս. Գրքերից և եկեղեցու հայրերի տեքստերից
բերվող մեջբերումներով է ձգտում փաստարկել ընդդեմ Քաղկեդոնի ժողովի որոշումների,
ապա «Հարցմունք»-ում սուրբգրային փաստարկները հավասարակշռվում են արտաքին՝
իմաստասիրական փաստարկներով, երբեմն-երբեմն էլ իմացաբանական, տրամաբանական,
մարդաբանական հարցերի քննարկումը դառնում է ավելի առանցքային։
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մի համար բարդագույն ժամանակներում, երբ պարսից դեմ կենաց-մահու
պայքարը ստիպում էր ողջ կենսուժը կենտրոնացնելու այդ ուղղությամբ։
Իսկ հունաց կողմը, որն ի դեպ, բավական երկար տատանումների մեջ էր, և
Քաղկեդոնը դեռ վերջնական հաղթանակ չէր տարել, կարող էր այդ արձանագրությունը միառժամանակ, ըստ հիշատակարանի՝ նվազագույնը մեկ դար
պահպանել, մինչև հայոց կաթողիկոսը կհրահանգեր այն թարգմանել հայերեն։ Եվ գրվածքում առկա պատմական անախրոնիզմները կարելի է բացատրել հենց այդ հանգամանքով, որ բուն հարց ու պատասխանի տեքստը թարգմանողները պետք է գրեին ներածական հատված նկարագրվող դեպքերից
նվազագույնը մեկ դար անց։ Ինչևէ, առայժմ պետք է նշել, որ «Հարցմունքն»
այն երկն է, որտեղ աստվածաբանությունն ու իմաստասիրությունը միահյուսվում են հայրերի դավանանքին հարազատ մնալու պայքարում։ Տեքստի
քննությունը ցույց է տալիս, որ սա հենց այն կապող օղակն է, որ Դավթի
իմաստասիրական և աստվածաբանական երկերը բերում է ընդհանուր հայտարարի33։ Սա կարևոր գրվածք է, քանի որ պարունակում է Դավթի ու Մովսեսի կենսագրության հետ կապված տարրեր. մասնավորաբար նրանց՝ Թեոդոսիոս երկրորդի պալատում լինելը, Կարին (Թեոդոսիոպոլիս) քաղաքի ամրացմանը մասնակցելը, Դավթի՝ Աթենքում իմաստասիրական վիճաբանության
մեջ հաղթելը34։ Նման բանավեճը խիստ հավանական է, և եթե այլ աղբյուրով
չի փաստվում, ուրեմն այս երկն այդ առումով էլ կարող է եզակի համարվել։
Եվնապիոսի երկի շնորհիվ տեսնում ենք, թե ինչպես է Անատոլիոսը ճարտասանական մենամարտի հրավիրում մի շարք սոփեստների և տարիների փորձ
ունեցող հռետորին՝ Պրոյերեսիոսին35, իսկ ինչո՞ւ նման մրցույթ չպետք է
33
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Տեքստը հրատարակության պատրաստած Գ. Մուրադյանը նկատում ու բազմիցս նշում է
վիճաբանության դրույթների զուգահեռները Դավթի «Սահմանքի» և մյուս երկերի հետ
(տե՛ս «Հարցմունք», Մատենագիրք հայոց, հ. Ի, էջ 680-683, տողատակի ծանոթագրությունները), որոնք կարելի է դիտարկել որպես հայ աստվածաբան Դավթի և նորպլատոնական
Դավթի նույնության ևս մեկ կռվան, թեպետ Մ. Խոստիկյանը նույնպես նկատելով այդ փաստը, համարում է, որ հարցմունքի հեղինակները այդ տեղիներն ուղղակի քաղել են Դավթի
երկերից և Արիստոտելի և Պորփյուրի մեկնիչների տեքստերից (M. Khostikian, David der
Philosoph, S. 17-18)։
Մատենագիրք հայոց, հ. Ի, էջ 663-664։
Եվնապիոսը պատմում է հռոմեացի քաղաքական գործիչ Անատոլիոսի հանդես գալու մասին, որը Աթենքի բոլոր սոփեստներին վերևից էր նայում, քանի որ կարողանում էր նրանց
գերազանցել վիճաբանություններում։ Նա մարտահրավեր էր նետել նրանց, հաղթել բանավեճում և հեգնել նրանցով հիացող աշակերտներին։ Մնացել էր միայն Պրոյերեսիոսը, որին
նույնպես հրավիրում է իմաստասիրական բանավեճի։ Պարույրը ընդունում է մարտահրավերը և իր փաստարկումներն այնպես է կառուցում, որ ինքնահավան Անատոլիոսը «վեր է
թռչում նստած տեղից, իսկ լսարանը հիացմունքի բացականչություններից ու ծափահարություններից շնչակտուր է լինում և յուրաքանչյուրը նրան համարում է աստվածային էակ։ Իր
հերթին Անատոլիոսը նրա հանդեպ հանդես է բերում անսովոր հարգանք, այնինչ մյուսներին
հազիվ թե մոտ թողներ իր սեղանին» ( Eunapius, նշվ. աշխ. էջ 498-505)։
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կազմակերպվեր, օրինակ, ճարտասանության կամ իմաստասիրության յոթ
տարվա ուսումնառություն անցած երիտասարդների համար։ Դա և՛ հավանական է, և՛ տրամաբանական։
Եվս մեկ անգամ անդրադառնալով Դավթի ժամանակի հարցին, նշենք, որ
արդի գիտության մեջ քաղաքացիություն է ստացել այն տեսակետը, որ Դավիթը կրտսեր Օլիմպիոդորոսի աշակերտն է եղել։ Սակայն զարմանալի է, թե
ինչու Դավթի երկերում հիշատակվող Օլիմպիոդորոսը պետք է լիներ հենց
կրտսերը և ոչ թե ավագը, որն ի դեպ, եղել է Պրոկլոսի ուսուցիչն Ալեքսանդրիայում։ Նման տարակույս է հայտնում նաև Ա. Մուրադյանը. «...Եթե Վ.
Չալոյանն ընդունում է ավանդության մի շարք դրույթներ, ապա Խորենացուն և Անհաղթին նա պետք է համարի ժամանակակիցներ՝ V դարի մատենագիրներ։ Սակայն աշխատության հաջորդ էջերում նա ևս Դավթին համարում
է կրտսեր Օլիմպիոդորոսի աշակերտ։ Հարց է ծագում. եթե Խորենացու վկայությունները Դավթի և Օլիմպիոդորոսի մասին ճիշտ են, եթե պատմահոր և
Անհաղթի հիշատակած Օլիմպիոդորոսը նույն անձնավորությունն է, ապա V
դարի մատենագիրներ Խորենացին և Անհաղթը ինչպե՞ս կարող էին աշակերտել VI դարի սկզբին Հուստինիանոս կայսեր ժամանակ Ալեքսանդրիայում
դասախոսող կրտսեր Օլիմպիոդորոսին։ Պարզ է, որ Խորենացին և Անհաղթը
ոչ թե աշակերտել, այլ նախորդել են կրտսեր Օլիմպիոդորոսին։ [...] շատ հավանական է, որ այդ ընդհանրությունը արդյունք լինի ոչ թե կրտսեր Օլիմպիոդորոսի՝ Դավթի վրա ունեցած ազդեցության, այլ ընդհակառակը, Դավիթ
Անհաղթի՝ կրտսեր Օլիմպիոդորոսի վրա ունեցած ազդեցության»36 (ընդգծումները՝ Ս. Պ.):
Դավիթն Օլիմպիոդորոսի անունը հայերեն տեքստում տալիս է երկու անգամ, խոսելով սոսկ նրա ասույթներից37։ Այս Օլիմպիոդորոսից, ըստ երևույթին, ոչ մի գիրք մեզ չի հասել, փոխարենը՝ կրտսեր Օլիմպիոդորոսից հասել
են բազմաթիվ երկեր, որոնց որոշ հատվածների և Դավթի տեքստերի միջև
ժամանակի էկզեգետիկ մշակույթին բնորոշ տեղ-տեղ բառացի նմանություն
կա։ Ինչից էլ եզրակացրել են, որ Դավիթը պետք է լինի կրտսեր Օլիմպիոդորոսի աշակերտը։ Սակայն, շատ հնարավոր է, որ Ալեքսանդրիայում դասախոսելիս Դավիթը հիշատակեր իր ժամանակակցի՝ ավագ Օլիմպիոդորոսի
ասույթներն ու դիտարկումները, մանավանդ, որ նա արիստոտելյան փիլիսոփայության մեծ գիտակ էր և հրաշալի հռետոր։ Ահա, թե հընթացս ինչպես է
նրա մասին պատմում Մարինուսն իր «Պրոկլոսի կյանքը կամ երջանկության
36
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Ա. Մուրադյան, նշվ. աշխ., էջ 211։
Մի դեպքում նշում է փիլիսոփա Օլիմպիոդորոսի ասույթը, որ բնությունը գտել է մի սքանչելի
հնարք՝ աղքատացնելով հարստացնել և կեղծ հարստությամբ աղքատացնել, իսկ մյուս դեպքում՝ որ եթե չլիներ Պլատոնի գրվածքը, ինքը վաղուց տաժանաբար հատած կլիներ իր կյանքի հոգնաթախանձ հանգույցը (տե՛ս Դավիթ Անհաղթ, Երկեր, Երևան, 1980, էջ 55 և 76)։ Այդ
երկու միտքն էլ, մեծ հավանականությամբ կարող էր ասած լինել ավագ Օլիմպիոդորոսը։
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մասին» երկում՝ նպատակ ունենալով ավելի շուտ ներկայացնելու երիտասարդ Պրոկլոսի տաղանդները, քան թե նրա ուսուցչին. «Ալեքսանդրիա գալով Պրոկլոսը հրաժեշտ է տալիս հռետորության և այլ դասընթացների, որ
նախկինում էր ուսումնասիրում, և հաճախում է երիտասարդ Օլիմպիոդորոսի
դասընթացին, որի հեղինակությունը շատ բարձր էր։ [...] Օլիմպիոդորոսն
ուներ խոսքի այնպիսի շնորհ, որ խոսում էր շատ արագ և բարդ, և նրա
ունկնդիրներից քչերն էին հասկանում նրան։ Մի օր դասախոսության ավարտին Պրոկլոսն իր ընկերակից ուսանողների համար կրկնում է ողջ դասախոսությունը, բառ առ բառ, առանց գրառման։ Դա շատ երկար դասախոսություն էր, բայց Պրոկլոսը ոչ մի բառ չի մոռանում, ինչպես ինձ պատմում է
ականատեսներից մեկը»38։ Այնուհետև, շարունակում է Մարինուսը, օրերից
մի օր Պրոկլոսը զգում է, որ այլևս ուսուցիչների մեկնաբանություններն իրեն
չեն բավարարում, և որոշում է գնալ Աթենք39։ Ըստ Սիորվանեսի, դա եղել է
430 թվականին, ինչը նշանակում է, որ, ըստ ամենայնի, 420-440 թթ. ավագ
Օլիմպիոդորոսը դասավանդել է Ալեքսանդրիայի դպրոցում, և Դավիթը կարող էր ինչ-որ պահի նրան ունկնդրել և Պրոկլոսի նման Արիստոտելի երկերը
կարդալ նրա օգնությամբ։ Ցավալի է, որ նման հետաքրքիր մարդու մասին
այսքան քիչ տեղեկույթ է հասել մեզ, սակայն միանգամայն բնական է ենթադրել, որ Արիստոտելի նրա հրաշալի իմացությունը և ճարտասանական
արվեստն են հենց նպաստել Դավիթ փիլիսոփայի ձևավորմանը։ Տեսնում ենք,
որ կան նաև հունախոս մտածողներ, որոնց մասին պատմությունը շատ քիչ
բան է պահպանել։ Չի բացառվում նաև, որ պատմական հանգամանքների բերումով այս մտածողի ասույթները կամ պատառիկները ներկայումս վերագրված լինեն Օլիմպիոդորոս կրտսերին։ Այդ դեպքում պետք է շնորհակալ լինել
գոնե այն պատառիկների համար, որ պահպանվել են Դավթի շնորհիվ։
Ս. Նազարյանի 1844 թ. Ռուսաստանում լույս տեսած երկերից մեկից տեղեկանում ենք, որ Դավիթն ըստ իր խոսքի` Աթենքում լսել է Պրոկլոսի
ուսուցչին՝ աստվածային Սիրիանոսին40։ Եթե Նազարյանը ճիշտ է, և Դավիթն
Աթենքում լսել է Պրոկլոսի ուսուցիչ Սիրիանոսին, ով ըստ ներկա պատմագիտական տվյալների մահացել է 437-ին, ապա այդ փաստը կգա համոզչություն տալու հայերեն ձեռագրային ավանդույթի տվյալներին։ Սիրիանոսը
ծնունդով Ալեքսանդրիացի էր, կրթություն ստանալու համար մեկնել է
38
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Marinus, The Life of Proclus, or, Concerning Happiness, tran.s from Greek by K. S. Guthrie,
Phanes Press, Grand rapids, MI, 1986, N. 9.
Նույն տեղում։ Այդ մասին խոսում է նաև Պրոկլոսի մերօրյա հետազոտող Լ. Սիորվանեսը.
“Proclus grew dissatisfied with Olympiodorus’ interpretation of Aristotle and sailed to Athens at
the age of 19. We can date this to 430, the year of Augustine’s death” (L. Siorvanes, Proclus,
Neo-Platonic Philosophy and Science, Edinburgh Univ. Press, 1996, p. 4)։
С. Назарян, “Беглый взгляд на историю гайканской литературы до конца XVII столетия”,
Նազարյան Ս., Երկերի ժողովածու, Երևան, 1996, էջ 17։
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Աթենք և հաճախել Պլուտարքոս Աթենացու դպրոցը։ Նրա կյանքի մանրամասները հայտնի չեն, սակայն նա եղել է Պրոկլոսի ուսուցիչն Աթենքում, և
նրա մասին տեղեկույթը պահպանվել է դարձյալ վերջինիս կենսագիր Մարինուսի միջոցով։ Եթե Դավիթը Աթենքում լսել է Սիրիանոսին, ուրեմն նա այնտեղ է եղել V դարի առաջին քառորդում, նախքան անգամ Ամոնիոսը՝ Ալեքսանդրիայի դպրոցի ապագա ղեկավարը, ուրեմն կարելի է ենթադրել, որ նա
Հերմիասի որդի Ամոնիոսի ավագ ժամանակակիցն է։ Դժվար է ասել, թե ինչ
հարաբերության մեջ են եղել նրանք միմյանց հանդեպ, ուսուցիչ-հետևորդ,
թե՝ կոլեգաներ, լսել են արդյոք միմյանց դասախոսությունները, թե՝ ոչ, սակայն այն փաստը, որ Դավիթը հիշատակում է Ամոնիոսին, չի բացառում, որ
ինքը տարիքով նրանից մեծ լիներ։ Պատմությանը հայտնի են դեպքեր, երբ
ավագ գործընկերը, անգամ ուսուցիչն ապագայում իր երկերում վկայակոչում է կրտսեր գործընկերոջը կամ աշակերտին41։ Ցավոք, Նազարյանի երկում
վերոբերյալ դրույթը հիմնավորող հղում չկար, և մեր որոնումներն այդ ուղղությամբ արդյունք չտվեցին42։ Բայց Դավթի անունը ավագ Օլիմպիոդորոսի
և Սիրիանոսի ուսուցչության ժամանակի հետ կապելով՝ ստանում ենք
«Հարցմունք»-ում պատմվող ժամանակաշրջանը՝ Թեոդոսիոպոլսի կառուցման
և Քաղկեդոնի ժողովի միջակայքում։
Կարելի է ենթադրել, որ Նազարյանը Սիրիանոսի անունը հիշատակելու
մասին տեղեկույթը քաղում է Նոյմանից, որը գրում է. «Դավիթը նույնպես
այս պատանի հայերի մեջ էր, որոնք ուղարկվեցին Ալեքսանդրիա, Աթենք և
Կոնստանդնուպոլիս՝ ուսումնասիրելու Հունաստանի լեզուն և գրականությունը։ Եվ մենք գիտենք հենց Դավթից, ինչպես կտեսնենք ստորև, որ նա
Աթենքում հաճախել է աստվածային Սիրիանոսի՝ Պրոկլոսի ուսուցչի դասերին»43։ Ցավոք, Նոյմանը նույնպես չի նշում, թե Դավիթն ինքը որտեղ է հիշատակում իր՝ Սիրիանոսի աշակերտ լինելու փաստը։ Բայց, ըստ երևույթին,
դա Նոյմանի համար այնքան բնական է, որ տասնյակ էջեր անց նա նորից
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Այդ մասին քննարկումն առավել մանրամասն տե՛ս Ս. Ս. Պետրոսյան, Դավիթ Անհաղթի հոգու խնամքի իմաստասիրությունը և արդիականությունը, Էջմիածին, 2017, էջ 94։ Հ. Միրզոյան, “С. С. Аревшатян, Формирование философской науки в древней Армении”, ՊԲՀ № 3,
1974, էջ 250։ Թեպետև դրանցում փորձ է արվում «հաշտեցնել» ավագ Դավթի և կրտսեր
Օլիմպիոդորոսի համաժամանակյա գոյությունը։
Ս. Շահազիզյանը բերում է Ս. Նազարյանի չտպագրված աշխատանքների ցուցակում հետևյալ երկի վերնագիրը. «Պատմութիւն հայկազեան դպրութեան (Քառածալ տետրակ, սրբագրած միայն 55 երես, իսկ բոլոր գործը հասցրած է մինչև IX դարը), որը ցավոք, չկարողացանք գտնել» (Ս. Շահազիզեան, Հրապարակախօս ձայն, Մոսկուա, 1881, էջ 24)։
«David était aussi du nombre de ces jeunes Arméniens qui furent envoyés à Alexandrie, à Athènes
et à Constantinople pour étudier la langue et la littérature de la Grèce; et nous savons par David
lui-même, comme nous le verrons ci-après qu'il fréquentait à Athènes les leçons du divin Syrianus,
maître de Proclus». C. F. Neumann, “Mémoir sur la vie et les ouvrages de David։ philosophe
Arménien du V siècle de notre ère”, extrait du Noveau Journal Asiatique, Paris, 1829, p. 19.
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կրկնում է այդ միտքը, դարձյալ առանց որևէ աղբյուր հղելու։ Նա գրում է.
«Մենք պետք է պատկերացնենք, թե որքան կարևոր են Արիստոտելի՝ հինգերորդ դարում արված թարգմանությունները, կատարված Սիրիանոսի աշակերտի, հենց իր փիլիսոփայի [Դավթի – Ս. Պ.] կողմից, որը երկու լեզուներով
էլ հրաշալի գրում էր»44։
Ցավոք, առայժմ չենք գտել Դավթի այն աղբյուրը, որտեղ կա այդ տեղեկույթը, սակայն այն, որ Դավթի անունը հարաբերվում է Սիրիանոսի անվան
հետ, հնարավորություն է տալիս ենթադրել, որ հայոց գրավոր ժառանգության մեջ պահպանված տվյալները Դավթի V դարի հեղինակ լինելու մասին
կարող են լինել ճշմարիտ, ինչը կնպաստի որ ներկայումս արվող վերակազմությունները վերանայվեն։ Ցավոք, Նոյմանին իրենց ուսումնասիրություններում հիշատակող արդի հեղինակները կամա թե ակամա, անուշադրության
են մատնել այսպիսի մի կարևոր հանգամանք՝ չտալով որևէ քննադատական
գնահատական։ 2018 թ. թարմացված «Դավիթ» հոդվածի գրականության
ցանկում հեղինակը բերում է Նոյմանի այս հոդվածը, սակայն ոչ մի խոսք չի
ասում վերոնշյալ հանգամանքի մասին45։ Նույն կերպ է վարվել նաև Կալցոլարին46։ Իսկ Խոստիկյանը նշում է, որ ըստ Նոյմանի, ֆոն Հիմպելի և ժամանակի
մի շարք հանրագիտարանների՝ Դավիթը մուտք է գործել Աթենական դպրոց
Սիրիանոսի շնորհիվ47։ Սակայն, այդ հանգամանքի հանդեպ իր վերաբերմունքը չի հստակեցնում, դրանով, կարծես, պարզապես առավել համոզվելով, որ
Դավիթը հույն պիտի լիներ։ Մեզ համար այդ հանգամանքի հաստատումը
կարևոր է Դավթի ժամանակի ճշգրիտ որոշման տեսանկյունից, քանի որ, օրինակ, Սորաբջիի «Փոխակերպված Արիստոտելը» ժողովածուում Դավիթն ալեքսանդրյան մեկնիչների շարքում տեղակայված է ոչ միայն Ամոնիոսից ու
կրտսեր Օլիմպիոդորոսից, այլև Էլիասից, Ստեփանոսից ու կեղծ-Էլիասից հետո48։ Հայ որոշ հեղինակներ, ըստ երևույթին, ակնածելով արդեն քաղաքացիություն ստացած այդ մոտեցման հանդեպ, նույնպես այդ կարծիքին են։ Ն.
Ակինյանը սխալմամբ համարում է, որ հայ Դավիթը VII դարի աստվածաբան
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«Օn doit imaginer de quelle importance seraient pour eux des traductions des ouvrages d’Aristote
du V siècle de notre ère, faites par un disciple de Syrianus, philosophe lui-même et qui écrivait
parfaitement les deux langues», op. cit., p. 37.
Wildberg, Christian, "David", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer, 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = http։//plato.stanford.edu/archives/ sum2018/entries/david/,
29.01.2019.
V. Calzolari, “David et la tradition arménienne”, L’œvre de David l’Invincible et la transmission
de la pensée grecque dans la tradition arménienne et syriaque, textes réunis et édités par Valentina Calzolari et Jonathan Barnes, Brill։ Leiden-Boston, 2009 (Philosophia Antiqua։ A Series of
Studies on Ancient Philosophy, vol. 116. Commentaria in Aristotelem Armeniaca. Davidis Opera,
vol. 1), Leiden – Boston: Brill, 2009, pp. 15-36.
Մ. Խոստիկյան, նշվ. աշխ., էջ 53։
R. Sorabji, “The Ancient Commentators of Aristotle”, R. Sorabji (ed.), Aristotle Transformed, p.
29-30.
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Դավիթ Հարքացին է49։ Իսկ նորօրյա հրատարակություններից մեկում Վ. Ն.
Ներսեսյանը գրում է. «Հայկական աստվածաբանության ուղղություն տվողը՝
տենորը համարձակվում է ընդունել, որ Աստված տառապեց և մահացավ խաչի վրա։ Դավիթ Անհաղթը (590-660) խաչն անվանում է աստվածընկալ»50,
ևս մեկ անգամ ամրապնդելով Դավթին VI-VII դար տանող այդ տեսակետը։
Սորաբջիի հիշատակված ժողովածուում մեկ այլ հեղինակավոր հետազոտողի՝ Վեստերինկի վերատպված հոդվածում ասվում է. «Դավիթը նույնիսկ
պակաս հայտնի է, քան Էլիասը։ Հայկական աղբյուրներում պահպանված
մանրամասն կենսագրական տվյալները վերաբերում են V դարի աստվածաբանի, մինչդեռ «ամենահարգարժան և նվիրյալ փիլիսոփան», որի Իսագոգեի
Ներածությունը մենք ունենք, ենթադրաբար51 VI դարի երկրորդ կեսի, կամ
նույնիսկ VII դարի ուշ օլիմպիոդորական է։ Հայերեն տեքստը թարգմանություն է հունարենից, այլ ոչ թե հակառակը։ Հետևաբար, հայկական ավանդույթի Դավիթը այդ երկու տարբեր անձերի շփոթմունքի արդյունք է կամ
մտացածին կերպար՝ հույն մեկնաբանի անունով կոչված, որի գործերը Հայաստանում այնուհետև դառնում են հայ գրականության դասական գործեր։
Քիչ հավանական է, որ Դավիթը դասախոսած լինի Պլատոնի, ինչպես նաև
Արիստոտելի շուրջ։ Մեջբերումները հաճախակի են, բայց դժվար թե առաջին
ձեռքից լինեն։ Իր դասախոսություններից նա հիշատակում է Օրգանոնի և
(Արիստոտելի) ֆիզիկայի մասին դասախոսությունները»52 (ընդգծումը՝ Ս.
Պ.)։ Խոսույթի (դիսկուրսի) հնչերանգը սկեպտիկ է, իսկ եզրակացությունները, գոնե Արիստոտելի մասին Դավթի դասախոսած լինելու շուրջ, նվազագույնը՝ տարակուսելի։ Էլ չենք խոսում «մտացածին կերպար» հորջորջման
մասին53։ Ի դեպ, այս նույն հեղինակն իր մեկ այլ ուսումնասիրության մեջ
խոստովանում է. «Սովորական կարծիքը, որ Էլիասն (համանմանորեն նաև՝
Դավիթը – Ս. Պ.) Օլիմպիոդորոսի աշակերտն է, սոսկ դեդուկցիա է այդ եր49
50
51
52
53

Ն. Ակինյան, նշվ. աշխ.։
V. N. Nersesian, “Armenian Christianit”y, The Blackwell Companion to Eastern Christianity,
Malden, MA, 2007, p. 32.
“Admittedly” բառը կարելի է հասկանալ և «ենթադրաբար», և «ընդունված կերպով»։
L. G. Westerink, “The Alexandrian Comentators and the Introductions to Their Commentaries”,
Sorabji R. (ed.), Aristotle Transformed, p. 339.
Վեստերինկի տրամաբանությունն այս հատվածում տարակուսելի է, և հարկ է նշել, որ մեր
նախնիները կարիք չունեին «մտացածին կերպար» ստեղծելու, քանի որ կար հայոց համար
հպարտության առարկա լինելուն արժանի իրական կերպար՝ IV դարում Աթենքի ամենահայտնի իմաստասիրական դպրոցի ղեկավար Պրոյերեսիոսը, որի պատվին երկու արձան է
կանգնեցվել Հոմում և Աթենքում (տե՛ս Ս.Ս. Պետրոսյան, «Հայ մեծ հռետորն ու փիլիսոփան. Պարույր Հայկազն», Բանբեր Երևանի համալսարանի, Հայագիտություն, 2018, № 2, էջ 316)։ Սակայն հայոց ավանդույթը լռության մատնելով Պրոյերեսիոսին, մեծ տեղ է հատկացնում Դավթին, ոչ թե ելնելով հունա-հռոմեական մշակութային աշխարհում ունեցած պատիվներից, այլ արժևորելով այն ավանդը, որ Դավիթն է ներդրել հայ մարդու մտահոգևոր
մշակույթի ձևավորման գործում։

200

կուսի աշխատանքներում մի շարք զուգահեռներից»54։ Վեստերինկին սխալմամբ թվում է, որ եթե երկերը սկզբնապես հունարեն են եղել, ուրեմն հայկական ավանդույթի Դավիթը «մտացածին» է։ Վեստերինկն անտեսում է ժամանակի մշակութային համատեքստը՝ չմտածելով, որ այդ դարաշրջանի հայերի
մի ստվար մասը հունաբյուզանդական լեզվամշակութային աշխարհին էր
պատկանում։ Բնական է, որ վերը հիշատակված Պրոյերեսիոսը և այլ հայեր,
ինչպես նաև այլ ազգերի ներկայացուցիչներ հունական իմաստասիրական
դպրոցներում դասավանդում էին հունարեն, քանի որ կրթության լեզուն
կայսրությունում հունարենն էր։ Հասկանալի է, որ երկերի լեզուն չի կարող
կռվան լինել հեղինակի ազգությունը որոշելու համար։
Հնարավորություն չունենալով հետևելու, ինչպես է սկիզբ առնում և ծավալվում Դավթին V դարից հեռացնող այս գիտական պարադիգմը55, կարելի
էր ենթադրել ծանրակշիռ կռվանների առկայություն: Մինչդեռ Քեմբրիջի
ուշ անտիկ շրջանի փիլիսոփայության վերջերս լույս տեսած հետազոտություններից մեկից տեղեկանում ենք, որ Օլիմպիոդորոսի56 կյանքի մասին
շատ բան հայտնի չէ։ Նա Հերմիասի որդի Ամոնիոսի հետևորդներից է, բայց
հավանաբար ոչ ուղիղ հաջորդը, և գործել է Ալեքսանդրիայում վեցերորդ
դարում։ Եթե Օլիմպիոդորոսը լսել է Ամոնիոսի դասախոսությունները,
ուրեմն չէր կարող ծնվել 505 թվականից ուշ և դեռ դասավանդում էր 565ին։ Այնուհետև կարդում ենք. «Դավիթ և Էլիաս մեկնիչները համարվում են
նրա աշակերտները, քանի որ նրանց աշխատանքներին բնորոշ են Օլիմպիոդորոսի մեկնությունների առանձնահատկությունները, ավելին, նրանց տեքստում կրկնվում են ամբողջական պարբերություններ Օլիմպիոդորոսից։ Դավիթը երբեմն հիշում է նրան անունով»57։
Սա՞ է ամբողջ փաստարկումը։ Եվ ընդհանրապես, հաշվի չի առնվում, որ
գուցե Դավիթը հիշատակում է մերօրյա հետազոտողների կողմից հանիրավի
մոռացված, բայց Մարինուսի հիշատակած ավագ Օլիմպիոդորոսին։ Եթե այդպես է, ուրեմն Օլիմպիոդորոս կրտսերի «կյանքը և գործը» նորից պետք է վերակազմել։ Այդ դեպքում ստացվում է, որ նա է կրկնում ավագ Օլիմպիոդորոսին, Դավթին ու Էլիասին և նրանց տեքստերի առանձնահատկություննե54

55

56
57

L. G. Westerink, “The Alexandrian School Since Hermias”, in: Anonymous Prolegomena to Platonic Philosophy, Edited with translation by L. G. Westerink, The Prometheus Trust, Westbury,
2011, p. XX.
Որին այս կամ այն կերպ հետևում են և՛ Բուսսեն, և՛ Խոստիկյանը, և՛ Ակինյանը, և՛ Թոմսոնը, և՛ Սորաբջին, և՛ Վայլդբերգը, և՛ Ներսեսյանը և այլք, այն կարելի է դարձնել առանձին
ուսումնասիրության նյութ, եթե աղբյուրները հասանելի լինեն։
Հեղինակը նույնիսկ չի նշում «կրտսեր» բառն, ասես ավագ Օլիմպիոդորոսը չի եղել ընդհանրապես։ Ի դեպ, Սորաբջիի Արիստոտելի մեկնիչների ցուցակում էլ նա չկա։
J. Opsomer, “Olympiodorus. Life and Work”, The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity, vol. II, edited by L. P. Gerson, Cambridge Univ. Press, 2010, p. 697.
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րը։ Պարբերություններ անց ակնարկի հեղինակ Օփսոմերը նշում է. «Պետք է
որ գոյություն ունենային Օլիմպիոդորոսի դասախոսության նյութերը Պորփյուրի Իսագոգեի շուրջ։ Դրանք Դավթի և Էլիասի պահպանված մեկնությունների աղբյուրն են եղել։ Բացի դրանից, Դավիթը և Էլիասը պահպանել են
նաև Օլիմպիոդորոսի տարբեր ասույթները տարբեր առիթներով, ինչպես նաև
նրա հորինած՝ հեքսամետրով երկու քառյակ»58։ Բայց չմոռանանք, որ նրանք
ուղղակի տվել են «Օլիմպիոդորոս» անունը, որը կարող էր վերաբերել նախորդ դարերում գործած առնվազն երկու՝ պատմիչ և իմաստասեր Օլիմպիոդորոսներից մեկին, այլ ոչ թե հաջորդ դարի իմաստասերին։ Ինչ-որ արատավոր շրջան է ստացվում. կրտսեր Օլիմպիոդորոսի մասին տվյալները քաղվում
են Դավթից, ապա Դավիթը տարվում է VI-VII դարեր՝ ելնելով կրտսեր Օլիմպիոդորոսի գործունեության ենթադրական թվականներից։ Իսկ ավագ Օլիմպիոդորոսի գոյության փաստն ընդհանրապես անտեսվում է, և գուցե նրա
ժառանգության ինչ-որ մասնիկներ վերագրվում են կրտսերին։ Նման վերակազմությունն, ըստ ամենայնի, կարիք ունի վերանայման և լրացուցիչ հիմնավորումների։
Նույն կերպ, Վայլդբերգն իր 2018 թ. նորովի խմբագրված «Դավիթ» հոդվածում, փորձելով վերակազմել Դավթի գործունեության ժամանակաշրջանը,
նշում է, որ Դավթի անունով պահպանված հունարեն տեքստերի հեղինակը
չորս անգամ վկայակոչում է Օլիմպիոդորոսին, որի աշակերտն է եղել ենթադրաբար։ Այնուհետև, փորձելով կրտսեր Օլիմպիոդորոսով պայմանավորել Դավթի գործունեության ժամանակը, Վայլդբերգը խոստովանում է. «Սրանք վկայության միակ կտորներն են, որ մեզ կարող են կոպիտ մոտավորությամբ ցույց
տալ այդ երկերի գրման ժամանակը»59։ Իսկ եթե այդ կտորները վկայում են այլ
ժամանակի՝ V դարի առաջին կեսի մասի՞ն (Վայլդբերգն, ի տարբերություն
Օփսոմերի, հիշատակում է ավագ Օլիմպիոդորոսին60, զգուշացնելով, որ այդ
երկուսին շփոթել չի կարելի, բայց, շատ հավանական է, որ հենց ինքն է շփոթում՝ Դավթի ուսուցչին նույնացնելով կրտսեր Օլիմպիոդորոսի հետ)։
Գիտության մեջ, որպես կանոն, քաղաքացիություն է ստանում այն մեկնաբանությունը, որը կարողանում է բացատրել և կապակցել առկա գիտական
փաստերը։ Բայց Արիստոտելի մեկնիչների շարքում Դավթին Կրտսեր Օլիմպիոդորոսից հետո տեղադրելը հակասել է հայոց պատմական ավանդույթին
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Նույն տեղում, էջ 699։
Wildberg, Ch., “David”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 Edition),
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(պահպանված, թեպետ տեղ-տեղ հակասական ու հատվածական, բայց, ի մեծի
մասի, նույն բանն ասող բազմաթիվ տվյալներով), ուրեմն այն պետք էր համարել թեական, այնինչ, թեական են համարվել նվազագույնը հազար տարվա
վկայություններն այն մասին, որ Դավիթ հայ փիլիսոփան V դարում է ապրել,
կրթություն ստացել Աթենքում և Ալեքսանդրիայում, ուշ հասակում վերադարձել Հայաստան։ Բայց չէ՞ որ այդ վկայություններն ինքնին պատմական
արտեֆակտեր են, արժեքներ, որոնց հետ պետք է խնամքով վարվել։
Եվ եթե Դավթին VII դար տանելու պատճառը ժամանակակիցների լռությունն է, նրա անվան չհիշատակելն իր աշակերտների կամ սերնդակիցների
կողմից, ապա դրա համար կռվաններից մեկը բերում է հենց ինքը՝ Վայլդբերգը, ապշելով, թե Օլիմպիոդորոսն ինչպես կարող էր չտալ Փիլոպոնոսի անունը, երբ երկուսն էլ նույն ժամանակաշրջանում աշխատում էին նույն համալսարանում61։ Իսկ մեկ ուրիշ կռվան կարող ենք համարել, օրինակ, պատրիարք
Փոտի կողմից իր ուսուցիչներին, մասնավորապես պատկերամարտ Լևոն
իմաստասերին, չհիշատակելու փաստը, որը Փոտի արդի հետազոտող Ֆ.
Դվորնիկը բացատրում է այսպես. «Լեոն, պաշտոնապես, իհարկե, պատկերամարտ էր, բայց կարծես թե այնքան էլ նախաձախնդիր չէր հետևում հերետիկոսական ուսմունքին։ Կային նաև նման այլ դասախոսներ Թեոփիլոսի համալսարանում, երբ Փոտն ուսումնառում էր այնտեղ։ Փոտը երբեք չի նշում
իր ուսուցիչների անունները, և դրա տրամաբանական բացատրությունն այն
է, որ այդ անելով նա իր հակառակորդներին զենք կտար հենց իր դեմ ուղղելու համար»62։ Նմանապես, աշակերտները երևի խուսափել են բացահայտ նշել
իրենց ուսուցիչ Դավթի անունը, որն իր հակաքաղկեդոնական կեցվածքի
պատճառով նույնպես պետք է որ դիտարկվեր որպես հերետիկոս, քանի որ
բյուզանդացիները հայերի՝ Քաղկեդոնի որոշումներին դեմ գնալը համարեցին
ոչ թե հայոց ազգային եկեղեցու առանձնացում, այլ պարզապես մոլորություն։
Եվ վերջապես, եթե Պրոյերեսիոսը պրոկոնսուլին կաշառած սոփեստների
ջանքերով աքսորվելուց հետո այլևս Աթենք չվերադառնար ու Եվնապիոսին
ու իր մյուս հայտնի ուսանողներին չդասավանդեր, կիմանայի՞նք մենք այսօր նրա անունը և Աթենքում նրա դասավանդած լինելու փաստը։ Ըստ
երևույթին՝ ոչ։ Գուցե քրիստոսաբանական բանավեճերի, հակաքաղկեդոնական կեցվածքի կամ այլ որևէ գաղափարական դիրքորոշման պատճառով Դավիթն էլ է լռության մատնվել, իսկ նրա երկերն ու հիշատակումները՝ դատա-
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Նույն տեղում։ Վայլդբերգն ասում է, որ, ըստ երևույթին, Փիլոպոնոսն Օլիմպիոդորոսի համար persona non grata էր։
F. Dvornik, “Patriarch Photius in the Light of Recent Research”, in: F. Dvornik, Photian and
Byzantine Ecclesiastical Studies, Variorum Reprints, London, 1974, VI, p. 4.
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պարտվել ոչնչացման63։ Իսկ գուցե ուղղակի հանգամանքների պատահական
բերումով նրա հիշատակումները հունախոս աշխարհում կորսվել են պատմության բավիղներում։
Վերջում անդրադառնանք մի ուշագրավ հանգամանքի. Ն. Ակինյանը
Եղիշեին համարելով VII դարի գործիչ, գտնում է, որ նրան հայոց պատերազմի պատմությունը գրելու առաջարկն արած Դավիթ երեցը նույն Դավիթ փիլիսոփան է, ըստ Ակինյանի՝ Դավիթ Հարքացին64։ «Եղիշէ իր Ընծայականին
մէջ իր հայցողին, Դաւիթ երէցին կը բացագանչէ. «Այլ դու, ով մեծդ ի գիտութեանն Աստուծոյ, առ ի՞նչ արդեօք հրամայեսցես, քան եթէ հրամայիցիս
լաւագունաց» (էջ 5). Այս տեղիքս ճշդիւ կը համապատասխանէ Հարքացի
փիլիսոփային։ Եւ որովհետեւ Եղիշէի ժամանակը Է. դարու երրորդ քառորդին, ուստի 650-675-ին կնշանակէի, կարող էր Եղիշէ 662-670 տարիներուն
հանդիպում ունեցած ըլլալ Դաւիթ փիլիսոփային հետ», - ենթադրում է Ն.
Ակինյանը65։ Այս համարձակ ենթադրությունն առաջ է բերում այլ վարկած.
իսկ եթե Եղիշեն իրոք ապրել է V դարում, ինչը բավական համոզիչ փաստարկել է Լ. Խաչիկյանը66: Այս Ընծայականն իրոք ուղղված է Դավիթ փիլիսոփային, ուրեմն սա կարող է լինել մեկ այլ կռվան V դարում Անհաղթի ներկայությունը փաստելու համար։ Մանավանդ որ Եղիշեն, շարունակելով իր միտքը,
ասում է. «Որպէս երևի ինձ և քեզ և այնոցիկ, որ դեգերեցին յիմաստութիւն՝
երկնաւոր սիրոյ է նշանակս այս, և ոչ երկրաւոր փառասիրութեան»67։ Սա
պարզ ակնարկ է այն մասին, որ Եղիշեն, Դավիթը և այլոք ճանապարհորդել
են իմաստության որոնումներում, ինչպես պնդում է հայոց գրավոր ավանդույթը։ Մ. Փորթուգալը «Դաւթի երիցու Մամիկոնի հայցեալ» արտահայտությունից ենթադրում է, որ Դաւիթը «Մամիկոնեան Տան մեծամեծներէն
մէկն ըլլալու էր...»68։ Եթե մի պահ ենթադրենք, որ Դավիթ փիլիսոփան Հու63
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Օրինակ, Կոնստանտինոս III Լեյխուդեսը` Կոստանդնուպոլսի պատրիարքը XI դարում, շարունակում է մոնոֆիզիտների հանդեպ դաժան հալածանքները՝ հրահանգելով բոլոր ոչ-քաղկեդոնականներին վտարել Մալաթիայից և այրել նրանց սուրբ գրքերը։ Ջ. Հասեյը կարծում
է, որ նման հալածանքներով բյուզանդացիները մեծ վնաս հասցրեցին սեփական երկրի անվտանգությանը, քանի որ հալածվող հայերն ու ասորիները ստիպված էին երես թեքել հույներից և ավելի հանդուրժող լինել նվաճող թուրքերի հանդեպ (տե՛ս J. M. Hussey, A. Louth,
The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford University Press, 1990, p. 138)։ Մեզ
համար տվյալ դեպքում առավել կարևոր է այն հանգամանքը, որ ժամանակ առ ժամանակ
հրովարտակներ են տրվել՝ վերացնելու ոչ քաղկեդոնիկ գրականությունը, այսինքն՝ գուցե
«Հարցմունք-»-ի հնագույն շերտի հունարեն տեքստը և Դավթի, Մովսեսի և այլ հայ հակաքաղկեդոնականների երկերը։
Ն.Ակինեան, նշվ. աշխ., էջ 89-90։
Նույն տեղում։
Լ. Խաչիկյան, Եղիշեի «Արարածոց մեկնությունը», Երևան, 1992, էջ 152։
Եղիշէի Վարդապետի Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին եւ քննադատութիւնք Միքայել Փաշայի Փորթուգալ, Վենետիկ, 1903։
Նույն տեղում, էջ 173։
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նաց կողմերից վերադառնալուց հետո Մամիկոնյան նախարարական տան
երեցն էր, ապա կարելի է նաև ենթադրել, թե ինչու է կորսվել Ղազար Փարպեցու թղթի հենց այն էջ(եր)ը, որտեղ նա նկարագրում է հունաբան կրթություն ստացած գործիչների հալածանքները Հայաստանում։ Եթե Փարպեցին
Վահան Մամիկոնյանին ուղղված իր նամակում Մովսես փիլիսոփայի հալածվելու մասին պատմելուց հետո հիշատակել է Դավթի հալածանքների մասին,
հնարավոր է, որ Մամիկոնյաններից մեկը այդ տեղեկությունը համարեր
իրենց նախարարական անունը ստվերող (քանի որ չեն կարողացել կամ գուցե
չեն ցանկացել պաշտպանել սեփական երեցին) և ուղղակի պատռեր այդ
էջ(եր)ը։ Սա ընդամենը ենթադրություն է, որի հերքման կամ ապացուցման
համար նոր կռվանների կարիք կա։ Սակայն, եթե Ակինյանն ամեն ինչ անում
է Դավթին VII դար տանելու համար, պետք է ընդունել, որ կարող է լինել դիտակետ, ըստ որի Դավիթը պետք է դիտարկվի որպես V դարի գործիչ։ Ցավոք,
այս ամենը դեռևս թեական է, ու երկու՝ հայ և հույն իրականությունների
«Դավիթների ճշգրիտ հարաբերությունը բարդ բանասիրական խնդիր է, որի
շուրջ դեռևս որևէ համաձայնություն չկա»69։
Ամփոփելով նշենք, որ քննարկված տարակույսները, փաստերի անհամապատասխանություններն ու դրանց տարբեր մեկնաբանությունների հնարավորությունը ցույց են տալիս, որ V-VII դարերի հայ փիլիսոփայության առկա
վերակազմությունը դեռևս ավարտուն համարել չի կարելի, քանի որ այն
ունի ամենալայն մշակութային համատեքստում շարունակական վերանայման, ճշգրտման, վերարժևորման ու վերաիմաստավորման կարիք։
SILVA PETROSYAN

SOME PROBLEMS OF THE RECONSTRUCTION
OF THE HISTORY OF THE V-VII CENTURIES
ARMENIAN PHILOSOPHY
Keywords:

Early medieval Armenian philosophy, reconstruction, David the Invincible, Moses of Khorene, S. S. Arevshatian.

The history of Armenian philosophy is one of the young branches of Armenian
studies, which reached its modern state in the second half of the XX century,
thanks to a number of renowned philosophers (H. Gabrielyan, V. Chaloyan, G.
Grigoryan, H. Mirzoyan, etc.). Academician S. S. Arevshatian revealed the philosophical component of the written legacy of the Matenadaran and further clarified

69

S. Gertz, “Introduction” in: Elias and David, Introductions to Philosophy, with Olympiodorus,
Introduction to Logic, transl. by S. Gertz, Bloomsbury, London, NY, 2018, էջ 14։

205

and reconstructed the process of development and formation of the Armenian philosophical thought in the V-VII centuries. Through a comprehensive analysis, he
has revealed both the specifics of the process of the development of Armenian
philosophical language and the main ideological emphases of the early Armenian
philosophical thought. One can only wonder how profoundly the issues of mysticism and religious thinking were elaborated in the works of the famous armenologist despite of domination of the Marxist ideology.
However, the time has imposed some methodological limitations that have influenced the existing reconstructions of the history of early medieval Armenian
philosophy. The requirement to present philosophy as a science has limited the
broad understanding of philosophical thinking and narrowed it into searching for
very specific philosophical problems revealing the so-called materialistic and nominalistic elements of the Armenian philosophical legacy.
The paper addresses some of the issues awaiting for their solutions which will
further clarify the picture of Armenian philosophical thought in the V-VII centuries, such as: (a) To what extent does the philosophy of the Armenian secular neoPlatonism differ from the apologetic, theological philosophy of the Armenian
Church fathers? (b) What is the relationship between the development of Armenian
philosophical-anthropological thought and the Christological debates? (c) And finally, is there a possibility to re-construct David the Invincible’s time, personality,
and heritage, and what should it mean for modern scholarship?
СИЛЬВА ПЕТРОСЯН

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
ИСТОРИИ АРМЯНСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ
МЫСЛИ V-VII ВЕКОВ
Ключевые слова: Раннесредневековая армянская философия, реконструкция, Давид
Непобедимый, Моисей Хоренский, С. С. Аревшатян.

История армянской философии – одна из молодых отраслей арменоведения, которая достигла своего современного состояния во второй половине
XX века благодаря ряду именитых философов (Г. Габриелян, В. Чалоян, Г.
Григорян, Г. Мирзоян, и др.). В этом ряду особое место занимает академик С.
С. Аревшатян, который представил философскую составляющую письменного наследия Матенадарана, а также уточнил и реконструировал процесс развития и становления армянской философской мысли в V-VII вв. Благодаря
всестороннему анализу философских текстов Матенадарана, он выявил как
специфику процесса развития армянского философского языка, так и основные идеологические акценты развития раннесредневековой армянской философской мысли. Можно только удивляться, насколько глубоко разработаны
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вопросы мистики и религиозного мышления в работах знаменитого арменолога, несмотря на господство марксистского мышления.
Однако время наложило некоторые методологические ограничения, которые отразились на существующих реконструкциях истории раннесредневековой армянской философии. Требование представить философию как науку
ограничило широкое понимание философского мышления и сузило его до поиска весьма специфических философских проблем, раскрывающих так называемые материалистические и номиналистические элементы армянского философского наследия.
В статье рассматриваются некоторые вопросы, ожидающие своего решения, что может способствовать большему прояснениию картины армянской философской мысли V-VII веков: (а) В какой степени отличается философия армянского светского неоплатонического направления от апологетической, богословской философии отцов армянской церкви? б) Какова связь
между развитием армянской философско-антропологической мысли и христологическими спорами времени? (в) И, наконец, есть ли возможность реконструировать время, личность и наследие Давида Непобедимого, и что это может дать современной науке?
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ՌՈՒԶԱՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Մաշտոցի անվան Մատենադարան

ԶՈՒԳԱՀԵՌՆԵՐ ԽԻԿԱՐՅԱՆ ԵՎ ՀԵՐՄԵՍՅԱՆ
ԻՄԱՑԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
Բանալի բառեր՝

Իմաստություն, Հերմես, Միջագետք, ասույթներ, փիլիսոփա, խրատ, Խիկար:

Ինչպես հայտնի է, իմացաբանական գրականությունը Հին Արևելքի երկրներում լայն տարածում է գտել Հին Հունաստանի քաղաք-պետություններում բարոյագիտական տեսություններն ի հայտ գալուց դեռ շատ դարեր
առաջ։ Շումերների ու հին եգիպտացիների կազմած խրատական ժողովածուները (Ք.ա. XXVII դ.) բարոյագիտական առաջին երկերն են, որոնցում ամփոփված են հորից որդուն փոխանցվող իմաստությունը, կենսափորձով ձեռք
բերված գիտելիքը, աշխարհճանաչողությունը, բարոյական նորմերն ու
մինչև անգամ բարեկրթության կանոնները։ Այդ խրատները համարվել են
կրթության և իմացության կարևորագույն աղբյուր ու սերնդեսերունդ փոխանցվելով՝ ներթափանցել հնագույն ժողովուրդների գրականության, այդ
թվում՝ սուրբգրային իմաստության գրքերի մեջ։
Թեպետ քրիստոնեական միջնադարում իմաստության գլխավոր ակունքը
եղել է Սուրբ գիրքը, սակայն V դարից ի վեր հայ մատենագիրների երկերում
հանդիպող «ոմն» կամ «արտաքին» իմաստունների ասույթները պարզորոշ
վկայում են, որ նախաքրիստոնեական շրջանում առատորեն գործածված
ասույթները պահպանվել են նաև քրիստոնեական շրջանում£ Դրանց աղբյուրների քննությունը գրավել է ուսումնասիրողների ուշադրությունը, և
նրանք տարբեր կերպ են դրանք մեկնաբանել£ Այսպես օրինակ, Լևոն Խաչիկյանը, Եղիշեի «Մահ ոչ իմացեալ՝ մահ է, մահ իմացեալ անմահութիւն է»
ասույթը երկու այլ հատվածների հետ նույնությամբ հայտնաբերելով «Հերմեայ Եռամեծի առ Ասկղեպիոս Սահմանք» երկում, եկել է եզրահանգման, որ
այն եղել է Եղիշեի կարևորագույն աղբյուրներից1£
«Սահմանք»-ի բնագիրը հրատարակության է պատրաստել Հ. Մանանդյանը՝ Ս. Արևշատյանի ռուսերեն զուգադիր թարգմանությամբ, այն տպագրվել
է «Բանբեր Մատենադարանի» պարբերականում 1956 թ.£ Լ. Խաչիկյանի
նշյալ կարծիքի վերաբերյալ Հ. Մանանդյանը գրում է. «Համեմատությունից
1

Լ. Խաչիկյան, Եղիշեի Արարածոց մեկնութիւնը, Երևան, 1992, էջ 137:
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տեսնում ենք, որ Եղիշեի հատվածն ավելի ընդարձակ է, քան Հերմեսինը,
ուստի և դժվար է անվերապահ կերպով պնդել, որ Եղիշեի «Պատմութեան»-ն
աղբյուր է ծառայել Հերմեսի «Սահմանքը»2: Համեմատենք.
Եղիշե՝ «Որպէս եւ ասաց ոմն ի հնումն, մահ ոչ իմացեալ՝ մահ է, մահ իմացեալ՝ անմահութիւն։ Որ զմահ ոչ գիտէ, երկնչի ի մահուանէ, իսկ որ գիտէ
զմահ, ոչ երկնչի ի նմանէ»3£
Հերմես Եռամեծ՝ «Մահ իմացեալ անմահութիւն է, ոչ իմացեալն մահ»
(էջ 293)£
Նույն հոդվածում Հ. Մանանդյանը նաև հավելում է, որ Եղիշեն կարող էր
օգտվել որևէ այլ աղբյուրից, քանի որ նորպլատոնական դպրոցի երկերն
իրենց մեջ ներառում են այդպիսի բազում ասույթներ։
Հերմես Եռամեծը մտացածին հեղինակ է, որին վերագրվել են եգիպտական և հունական ծագում ունեցող կրոնական, իմաստասիրական և գիտական
բազմաթիվ երկեր։ Ըստ եգիպտագետ Տուրայևի՝ «Հին եգիպտացիներն իրենց
բոլոր մշակութային նվաճումները, այդ թվում՝ գիրն ու գրականությունը,
համարում էին երկնային շնորհ և աստվածների հայտնագործություն։ Նրանց
պատկերացմամբ, գրի, գրականության ու գիտության հովանավորը իրենց
իմաստուն Թոթ աստվածն էր։ Եկեղեցու հայր Կղեմես Ալեքսանդրացին (մ.թ.
II դար՝ Ռ. Պ.), որը շատ լավ էր ճանաչում Եգիպտոսն ու ծանոթ էր նրա հին
ավանդույթներին, վկայում է, որ այնտեղ կային քառասուներկու «հերմեսյան երկեր», որոնցից երեսունվեցը պարունակում էին քրմերին ուսուցանվող
եգիպտական իմաստախոսություններ: Ավելի ուշ շրջանում հիշատակվում են
հարյուրավոր և նույնիսկ հազարավոր Թոթ-հերմեսյան գրվածքներ»4£
Հերմեսի «Սահմանք»-ում տեղ գտած «Որպէս մարմին աչս ոչ ունելով՝ ոչ
տեսանէ, սոյնպէս եւ անձն միտս ոչ ունելով՝ կոյր է» ասույթը, որը բովանդակային ակնհայտ աղերսներ ունի Եղիշեի «Լաւ է կոյր աչօք, քան կոյր
մտօք» ասույթի հետ, գրավել է հատկապես «Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ իմաստնոյ» զրույցի ուսումնասիրությամբ զբաղված հայագետների
ուշադրությունը, քանի որ այն նույնությամբ առկա է Խիկարի խրատաշարում: Համեմատենք.
Հերմես Եռամեծ՝ «Որպէս մարմին աչս ոչ ունելով՝ ոչ տեսանէ, սոյնպէս եւ
անձն միտս ոչ ունելով՝ կոյր է» (էջ 304)£
Եղիշե՝ «Կոյր զրկի ի ճառագայթից արեգական, եւ տգիտութիւն զրկի ի կատարեալ կենաց։ Լաւ է կոյր աչաւք, քան կոյր մտաւք» (էջ 354)£
2
3
4

«Հերմեայ Եռամեծի առ Ասկղեպիոս Սահմանք», Բ Մ № 3, 1956, էջ 287-314:
Եղիշէ, Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմի, աշխատասիրութեամբ Ե. Տէր-Մինասեանի,
Մատենագիրք հայոց, հ. Ա, Ե դ., Անթիլիաս - Լիբանան, 2003, էջ 354:
Б. А. Тураев, Египетская литература, т. 1, Москва, 1920, с. 9.
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Խիկար՝ «Լաւ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք, քանզի կոյրն աչօք արագ
ուսանի զերթեւեկ ճանապարհին, իսկ կոյրն մտօք թողու զերթեւեկ ճանապարհին եւ ընդ կամակորն գնայ»5 (էջ 88)£
Հարկ է նշել, որ միայն Խիկարի զրույցի հայերեն խմբագրության մեջ է
աչքի կուրությունը նույնացվում մտքի կուրության հետ, մյուս բոլոր խմբագրություններում, այդ թվում՝ ասորական, աչքի կուրությունը համեմատվում
է սրտի կուրության հետ6£ Սիրտ բառի գործածությունը «միտք» իմաստով
բնորոշ է սուրբգրային իմաստությանը, հատկապես Ժողովող գրքին. «Ասացի
ես ի սրտի իմում, Եկ եւ փորձեցից զքեզ յուրախութեան» (Ժող. Բ 1) և այլն:
Ի դեպ, սիրտ բառն այդ իմաստով է գործածվում նաև Սուրբ գրքի եբրայերեն
բնագրում£
Խիկարի զրույցի հայերեն ձեռագրերով երկար տարիներ զբաղված Ա.
Մարտիրոսյանն այս ասույթի աղբյուրի վերաբերյալ գրում է. «Այդ արտահայտությունը Եղիշեի մոտ հետևություն է, իսկ Խիկարի մոտ՝ նախադրյալ,
ուստի և կարող էր Եղիշեն ինքը արտածել, և պատահական նմանվեր Խիկարի
տողերին։ Սակայն դարձյալ չի բացառվում, որ նա քաղել է Խիկարից, միայն
ամեն դեպքում մտքերի ընթացքն անվերապահորեն առնչվում է «Սահմանքի» հետ»7:
Մեր կարծիքով, Եղիշեի և Խիկարի ասույթների «Լավ է…» սկիզբը, որ
բնորոշ է խիկարյան ավելի քան տասնհինգ խրատի, ինչպես օրինակ՝ «Լաւ է
սրտմտութիւն իմաստնոյ, քան զքաղցրութիւն անզգամի» (էջ 87), պարզորոշ
ցույց է տալիս, որ դրանց նմանությունը չպետք է պատահական համարել, և
Եղիշեն, ըստ ամենայնի, ծանոթ է եղել խիկարյան խրատներին։ Հերմեսյան
ասույթների ու խիկարյան խրատների այլ զուգահեռ Ա. Մարտիրոսյանը չի
մատնանշում£
«Սահմանք»-ի կառուցվածքն ու բովանդակությունը ուշադիր զննելով՝
մենք նկատեցինք այլ ասույթներ՝ զետեղված հիմնականում երկի միջնամասում, որտեղ փիլիսոփայական խորհրդածությունները ծավալվում են մտքի
շուրջ: Ըստ հերմեսյան փիլիսոփայության՝ աստված միտք է, որից ծնունդ է
առնում խոսքը. «Բան մտաց արբանեակ է. զի զոր կամի միտքն՝ զայն եւ բանն
թարգմանէ։ Միտք զամենայն ինչ տեսանէ, իսկ աչք զամենայն մարմնականս։
Եւ սակայն միտք աչացն ոչ լինի գէտ, այլ աչք մտաց…» (էջ 302):
Հենց այս տողերին հաջորդող ասույթներն ակնառու նմանություններ
ունեն խիկարյան խրատների հետ: Համեմատենք.

5

6
7

Հոդվածում մեջբերված խիկարյան խրատները քաղված են հետևյալ գրքից՝ Պատմութիւն եւ
խրատք Խիկարայ իմաստնոյ, աշխատասիրությամբ Ա. Մարտիրոսյանի, հ. Ա, Երևան, 1969,
էջ 73-297:
А. Григорьев, Повесть об Акире Премудром, Москва, 1913, сс. 309-310.
Ա.Մարտիրոսյան, Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ իմաստնոյ, հ. Բ, Երևան, 1972, էջ 92։
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Հերմես Եռամեծ՝ «Լուռ կալով իմանաս՝ խօսելով խօսիս, քանզի ի լռութեան միտք յղանայ զբանն... Որ զբանն ոչ իմանայ՝ միտս ոչ ունի, որ խօսի
առանց մտաց՝ ոչինչ ասէ. ոչինչ իմանալով՝ միտս ոչ ունի եւ խոսի. զի խօսելն
ամբոխ է եւ ամբոխն ոչ միտս եւ ոչ բան ունի» (էջ 302)£
Խիկար՝ «Որդեակ, խորհեա զբանս ի սրտի քում եւ ապա ի վեր հանցես... Եւ
մի հաներ բան դատարկ ի բերանոյ քումմէ, մինչեւ բազում անգամ խորհեսցիս
ի սրտի քում... » (էջ 94):
Մտքի և ապա հոգու շուրջ փիլիսոփայական մտքերն ավարտվում են «Կալ
զքեզ, ով Եռամեծ» (էջ 304) արտահայտությամբ, որից հետո առաջին անգամ
Հերմես Եռամեծի խոսքն ուղղվում է իր որդուն կամ աշակերտին՝ Ասկղեպիոսին. «Իսկ արդ զի՞նչ է մարդ. Եթէ ոչ մարմին՝ ոչ անձն, յէ՜ Ասկղեպիէ սիրելի.
որ ոչ անձն է՝ ոչ միտք եւ ի մարմին…» (էջ 304): Ի դեպ, բնագրում Ասկղեպիոսի անունը նշվում է ընդամենը երկու անգամ, այն էլ՝ ասույթներով աչքի
ընկնող հատվածում£
Հաջորդ՝ «Ասէ զչարն յանգիտութենէ եւ զբարին ի գիտութենէ» (էջ 305)
ասույթում «ասէ» բառն ինքնին հուշում է, որ այն մեջբերված է մեկ այլ
աղբյուրից: Այդ մասին է վկայում նաև դրան անմիջապես հաջորդող «Առաւել քան զիւր կարողութիւն ամենեցուն անկարելի է» ասույթը: Առաջինը
նման է Եղիշեի «Եւ այս ամենայն չարիք մտանեն ի միտս մարդոյ յանուսումնութենէ» (էջ 534) ասույթին, խիկարյան խրատաշարում պահպանվել է համանման. «Որ առատ է սրտիւ, լի է բարութեամբ եւ որ ագահ է մտօք եւ ունի
ինչս բազումս, ունայն է, եւ դատարկ եւ կենդանի մեռեալ» (էջ 101) խրատը:
Ուշադրության է արժանի հատկապես հերմեսյան «Ուրանօր միտք՝ անդանօր եւ լոյս, եւ ուրանօր լոյս՝ անդանօր եւ միտք. քանզի միտք՝ լոյս եւ լոյս՝
միտք։ Որ միտս ունի՝ լուսաւորեալ է» ասույթը, որը բացակայում է Եղիշեի
երկերում, իսկ Խիկարի խրատներում առկա է «Որդեակ, որ զուարթ է մտօք՝
արեգակն է լուսավոր, եւ որ նենգ է եւ նեղ է սրտիւ՝ խաւար է մթացեալ»
ձևով: Այստեղ հարկ է նշել, որ այս խրատը պահպանվել է նաև Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոցի» վերջում զետեղված «Խրատք»-ում։ Համեմատենք.
Հերմես Եռամեծ՝ «Ուրանօր միտք՝ անդանօր եւ լոյս, եւ ուրանօր լոյս՝ անդանօր եւ միտք. քանզի միտք՝ լոյս եւ լոյս՝ միտք։ Որ միտս ունի՝ լուսաւորեալ է» (էջ 307)£
Խիկար՝ «Որդեակ, որ զուարթ է մտօք՝ արեգակն է լուսավոր եւ որ նենգ է
եւ նեղ է սրտիւ՝ խաւար է մթացեալ» (էջ 101)£
Եզնիկ Կողբացի՝ «Որ լաւն է՝ եւ զուարթ երեւի» (էջ 308)8£
Ասույթներով առատ հատվածն ավարտվում է վերոբերյալ «Մահ իմացեալ
անմահութիւն է, ոչ իմացեալն մահ» ասույթով, որից հետո փիլիսոփայական
8

Երզնկայ Կողբացւոյ Եղծ աղանդոց, Վենետիկ, 1826, էջ 308:
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խորհրդածությունները շարունակվում են բնության չորս տարրերի շուրջ՝
Պլատոնից և Արիստոտելից քաղված մտքերով£
Թվում է, թե այսքանով սահմանափակվում է հերմեսյան ասույթների և
խիկարյան խրատների առնչությունը, սակայն Մատենադարանի №2543 Ժողովածուն՝ գրված 1515-1520 թթ. Կիլիկիայում (Ատանայ, Այաս, գրիչ՝ Սիմէոն
Տրապիզոնցի), բավականին ուշագրավ տեղեկություն է հաղորդում: Ըստ հիշատակարանի` ոմն ղպտի բժիշկ խնդրել է Կիպրոսի Դավիթ եպիսկոպոսին
արաբերեն թարգմանել իր ձեռքի տակ եղած հունարեն «Բանք իմաստնոց»-ը£
Նվիրակ Ավետիք աբեղայի հորդորով Դավիթ եպիսկոպոսն այն թարգմանել է
նաև հայերեն ու զետեղել նշյալ Ժողովածուի մեջ: Հենց այդ «Բանք իմաստնոց»-ում էլ ներառված է «Դարձեալ այլ բանք Հերմեսի իմաստնոյ ասացեալ
տնօրենութեան բանին Աստուծոյ» բնագիրը.
«Խաւսեցաւ Հէրմէս իմաստասէրն ընդ որդոյ իւրում Նաթանայ։ Ծանի՛ր,
որդեակ իմ Նաթանայ, զի անպատճառ իջանելոց է հուրն ահեղատես, եւ անխոնարհելի ճառագայթն կատարելոյ պատճառին, որոյ կեանքն յինքէնէ եւ անկարօտ այլ ումեք, շրջեցի ի վերայ այսմ երկրի ծածկութաւ իմիք, զոր ինքն
արուէստաւորէ վասն իւր եւ դառնայ ի բարձրութիւն իւր առանց փոփոխման։
Որդեակ իմ Նաթան, ես յայտնեցի ցքեզ զամենայն ծածուկ խորհուրդս, որ առ
իմաստասէրս, այս է գիրք, որ ասի Գիրք կենաց, եւ արդ, դո՛ւ որդեակ, բա՛ց
զաչս մտաց քոց եւ գանձեայ ի գանձարանի սրտի քում, զոր ա[յ]ժմ աւանդեմ
քեզ, եւ պատճառն պատճառից պարունակեսցէ զքեզ: Ծածկեալն յա[յ]տնեսցի9, եւ արասցէ նշանս եւ արուեստս ի վերա երկրի, եւ ժողովք եւ ժողովուրդք
խորհին խորհուրդ չար ի վերա թագաւորին թագաւորաց՝ ինքեանք եւ դատաւորք իւրեանց:
Յայնժամ ի մեծն Հռոմ յայտնեսցին մեծամեծ սքանչելիք յերկու իմաստուն
ծերոց, եւ սպանցին ի թագաւորէն Հռոմայ ի մէջ նորա եւ յետ մահուան իւրեանց առնիցեն մեծամեծ սքանչելիս, եւ սոքա խափանեն զդատաստանս մեր
ահագին սքանչելեաւք, վասն զի օգնական է սոցա պատճառն յա[յ]տնեալն
յերկրի: Որդեա՛կ, հայեաց ի լոյսն, որ ծնունդ է լուսոյն եւ ի բխեալն ի լոյսոյն
տիրապէս իմաստութիւն, եւ բանն, եւ կեանքն, եւ խաւարեսցի արեգակն Զ.
ժամ մինչեւ ցինն ժամն եւ […]10 բանին, որ հայհոյեցաւ եւ խնդրեսցէ վրէժ ի
ժողովրդենէն իւրմէ եւ կորուսցէ զնայ, զի արար նոցա բարի եւ նոքայ հատուցին նմա չար։ Յայնժամ անկանին տունս աստուածոց եւ կործանին տաճարք
նոցա եւ հաստատեսցի իշխանութիւն ծածկելոյն ի վերա նոցա եւ ամենայն
արարածոց, եւ այնժամ յառնեն մեռեալք, եւ լինին մեծամեծ սքանչելիք, զի
զօրութիւն ծածկելոյն յայտնեսցի եւ այց առնէ արարածոց իւրոց, եւ յայնժամ
աստղ աղեղանն, որ ընթանայ միշտ յարեւելս, ընթանայ ընդ հարաւ եւ յարեւ9
10

Ձեռագրում՝ յանտնեսցի:
ՄՄ 2543 ձեռագրի 173ա էջի առաջին տողը կտրված է:
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մուտս Բ. ամ եւ կէս, եւ սա է ասղտն աւետեաց, որ ընթանայ առաջի իմաստնոց, որք գան առ նայ յարեւելից, եւ վասն նորա կոտորին մանկունք ի մէջ
երկրի, եւ մտանէ յԵգիպտոս լոյսն ծածկեալ, եւ խառնեսցին Բ. ժողովուրդքն
եւ եղիցին մի ժողովուրդ, եւ լինիցի այս յիսներորդ շրջանին, ծերոյն, եւ հընոյն, Քեւանայ, Քեւան զզուհալ աստղն կոչէ եւ սայ պարունակեալ շրջի ի
ԺԲ. (12) Կենդանակերպսն Լ. (12) ամ եւ կատարէ զշրջան իւր Լ. տարին, արդ
Ծ. (50) անգամ Լ. լինին ՌՇ. (1500) ամ: Շ. Տարով յառաջ է քան զԴավիթ
իմաստունս այս Հէրմէս եւ Շ. (500) տարով յետոյ քան զՄովսէս»11:
Ինչպես նկատելի է, Հերմեսը դիմում է ոչ թե Ասկղեպիոսին, այլ՝ Նաթանին, այսինքն՝ Խիկար իմաստունի քրոջորդուն, որին ուղղված են «Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ իմաստնոյ» զրույցի խրատները: Ըստ Ա. Մարտիրոսյանի՝ «Այստեղ Հերմեսի աշակերտը չի շփոթված, այլ Նաթանի ուսուցիչը։
Հերմեսը փոխարինել է Խիկարին։ Դա ոչ ուղղակի վկայությունն է այն բանի,
որ հերմեսյան գրականությունը տարածված էր նաև Խիկարի անվամբ, ավելի
ճիշտ՝ ինչպես Թոթի, այնպես էլ Խիկարի շուրջը ստեղծվել են երկեր, որոնք
մտել են հերմեսյան հեղինակությունների մեջ։ Որ խոսքը նույն Հերմեսի մասին է, և այստեղ ևս նա պատմական անձ չէ, այլ ընդհանրացված կերպար,
հայտնի է հենց բնագրից։ Նախ նա դիմում է Նաթանին, որը ոչ մի առնչություն չէր կարող ունենալ որևէ Հերմեսի հետ, և ապա՝ նույն բնագրի մեջ
փորձ է արվում Հերմեսի համար մարգարեների շարքում տեղ որոշել. «Շ.
(500) տարով յառաջ քան զԴաւիթ, իմաստունս այս Հերմես եւ Շ. տարով յետոյ քան զՄովսէս»12£
Նաթանի՝ իբրև Հերմեսի որդի հանդես գալն, իրոք, զարմանալի երևույթ է,
սակայն ավելի քան ակնառու է, որ Խիկարի զրույցի հետ միակ նմանությունն ու կապը «Որդեակ իմ, Նաթան» դիմելաձևն է։ Ուշագրավ է հատկապես այն, որ այս բնագիրը թարգմանվել է հունարենից: Հարցն այն է, որ Խիկարի զրույցի հունարեն խմբագրությունը չի պահպանվել, փոխարենը հայտնի է XIII դ. Պլանուդեսի կազմած Եզովպոսի կենսագրության երկրորդ մասը,
որն ակնհայտ նմանություններ ունի Խիկարի զրույցի հետ. Եզովպոսը Խիկարն է, Եննոսը՝ Նաթանը£ Հայագիտության մեջ այդ հարցը քննության են
արժանացրել Հ. Տաշյանը13, Վ. Տեր-Մինասյանը14 և ուրիշներ։
Հերմես Եռամեծի շուրջ հյուսված բազմաթիվ պատմություններն ու լեգենդները առանձնահատուկ տեղ են գրավում հունական, պարսկական և
արաբական գրականության մեջ, իսկ հայ մատենագրության մեջ, որքան մեզ
11
12
13
14

Ձեռ. ՄՄ 2543, թթ. 172ա-173ա:
Պատմութիւն եւ խրատք…., հ. Բ, էջ 210-211:
Յ. Տաշեան, Մատենագրական մանր ուսումնասիրութիւնք, հետազօտութիւնք եւ բնագիրք,
մասն երկրորդ, Վիեննա, 1901, էջ 1-152:
Վահան վ. Տէր-Մինասեան, Անգիր դպրութիւն եւ առակք, Կ. Պոլիս, 1893, էջ ՁԶ-ՁԷ:
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հայտնի է, մեջբերված բնագիրը միակ օրինակն է£ Գոհար Մուրադյանը նկատել է, որ Գրիգոր Մագիստրոսն իր «Թուղթ եւ չափաբերականք»-ում մեջբերումներ անելով «Սահմանք»-ից, երեք անգամ հիշատակում է Հերմես Եռամեծին՝ նրան կոչելով «Հերմեռաս մեծ», «Հերմեռամեծ», «Հերմեռեայմեծ»15£
Այժմ անդրադառնանք խիկարյան խրատներին, որոնց ծագման վերաբերյալ միջազգային բանասիրության մեջ արտահայտվել են տարբեր կարծիքներ
(F. Conybeare, J. Rendel Harris, Agnes Smith, Th. Reinach, Н. Дроздов, Н.
Дурново, W. Bousset և այլք): Հայ բանասիրության մեջ Ա. Մարտիրոսյանի
հայտնի վերջին աշխատությունից մոտ քառասուն տարի անց այս թեմային
վերստին անդրադառնալը կապված է հրեական բանասիրության մեջ ընդունված այն տեսակետի հետ, ըստ որի, խիկարյան խրատների նախահայրենիքը
Արամ Նահարայիմն է, որ թարգմանաբար նշանակում է Արամը երկու գետերի միջև, այսինքն՝ Վերին Միջագետքը, որը հայ պատմագիտության մեջ կոչվում է նաև Հայոց Միջագետք: Տիգրիսի և Եփրատի միջև ընկած այդ ընդարձակ հարթավայրում գոյություն ունեցած Գոսան-Գոզան քաղաքը մշակութային խոշոր կենտրոն է եղել Ք.ծ.ա XIII դարում16: Խիկարը եղել է գրող,
իմաստուն, հավաքել, ժողովել է միջագետքյան հայտնի խրատները, որոնք
լայն տարածում են գտել սեպագիր արձանագրություններից հունարեն թագմանվելու միջոցով։ Թեպետ «Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ իմաստնոյ»
զրույցում Խիկարը ներկայանում է որպես Ասորեստանի Սենեքերիմ արքայի
դպիր, սակայն, հին ասորեստանյան աքքադերեն գրավոր արձանագրությունների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Ասորեստանի թագավորների դպիրների ցանկում Խիկար (Ahikar-Ahī-jaqar) անունով անձնավորություն չի եղել17: Հայ բանասիրության մեջ միայն Հ. Չրաքյանն է պնդել, որ
այդ զրույցը տիպիկ արևելյան հեքիաթ է, զուրկ պատմականությունից. «Իմաստուն Խիկարու պատմութիւնը ստուգիւ յինքեան շինծու, արեւելեան հին
վէպերու գրական յարմարում մ' է, որով պատմական ստուգութեան եւ ոչ
կտոր մ' ունի մէջը»18: Այդ հարցի քննությունը դուրս է սույն հոդվածի
շրջանակից, ուստի սահմանափակվենք այսքանով:
Եվ այսպես, ըստ Կղեմես Ալեքսանդրացու հիշատակության (Stromata
1.15.69), հույն փիլիսոփա Դեմոկրիտոսն իր իմաստությունը ստացել է բաբելացիներից և թարգմանել Խիկարի խրատները. «Դեմոկրիտոսը թարգմանել է
Ախիկարի կոթողի արձանագրությունը և այն վերագրել է իրեն, իբրև սկիզբ
գրելով՝ «Այսպես է ասում Դեմոկրիտոսը»£
15
16
17

18

Մատենագիրք Հայոց, հ. ԺԶ, Երեւան, 2012, էջ 111:
( מקראית אנציקלופדיהԱստվածաշնչյան հանրագիտարան), Երուսաղեմ, 1954, հ. Ա, էջ 542:
Takayoshi M. Oshima, “How 'Mesopotamian' Was Ahiqar the Wise? A Search for Ahiqar in
Cuneiform Texts,” Altorientalistische Studien, band 5, Wiesbaden, 2017, p. 145.
«Իմաստունն Խիկար եւ Տովբիթայ գիրքը», Բազմավէպ, Վենետիկ, 1899, էջ 355:
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Դիոգենես Լաերտիոսը հաղորդում է, որ ավելի ուշ դրանք օգտագործվել
են Թեոփրաստոսի «Ախիկար» (Ἀκίχαρος) ստեղծագործության համար
(Diogen. Laert. Vitae Philos. 5.50.5)£ Ստրաբոնը խոսում է մարգարե Ախիկարի
մասին, որն ապրում էր Բոսֆորում ու դպրոց էր հիմնել հնդիկ հիմնոսոփեստների և պարսիկ մոգերի հետ (Strabo Geogr. 16.2.39)£ Մի խոսքով, Ախիկարը Հունաստանում հայտնի էր որպես Բաբելոնի իմաստուն մարդկանցից
մեկը։ «Այն, որ նրա ասույթները ծանոթ են եղել հույներին, վկայում են Դեմոկրիտոսից ընդօրինակված Մենանդրոսի (Ք.ա. 342-290 թթ.) քաղվածքները», գրում է Գ. Բամելը19:
«Աշխարհագրության» մեջ Ստրաբոնը նշում է մի քանի հռչակավոր
իմաստունների անուններ, այդ թվում՝ Աքայիկարոսի, այսինքն՝ Խիկարի. «Իմաստուններն այնքան պատվավոր տեղ էին գրավում, որ արժանանում էին
թագավորության, որովհետև թե՛ իրենց կենդանության օրոք, թե՛ մահվանից
հետո, բերում էին մեզ աստվածների պատգամներն ու հորդորները»20:
Հինարևելյան խրատները հույն նշանավոր գրողներին և փիլիսոփաներին
վերագրելու բազմաթիվ դեպքեր կան, ինչի վկայությունն են «Գիրք Պիտոյից»-ում տեղ գտած յոթ խրատները, որոնցից երկրորդը՝ «Յիմար է, որ ընդ
վեհս քան զինքն հակառակէ», վերագրված է Հեսիոդոսին (Ք.ծ.ա VIII-VII
դդ.), սակայն հայտնի է շումերական «Մի՛ ընդդիմացիր քեզանից հզորին»
խրատը, որը պահպանվել է նաև խիկարյան խրատներում՝ «Որդեա՛կ, այր որ
խիստ է քան զքեզ, մի՛ հակառակիր ընդ նմա»£
VI-VII դարերում կազմված «Բանք իմաստասիրաց պիտանի ամենայն
մարդոյ» բնագիրը21, որը հայերեն ձեռագրերում կրում է նաև «Բանք իմաստնոց», «Բանք եւ խրատ իմաստնոց», «Ի բանից իմաստասիրաց», «Բանք խրատականք ասացեալ իմաստնոց» վերնագրերը, նույնպես ընդգրկում է հույն
փիլիսոփաներին վերագրված հինարևելյան խրատներ։ Համեմատենք «Բանք
իմաստասիրաց»-ից քաղված մի քանի խրատ խիկարյան խրատների հետ.
«Մենանդրոս ասէ՝ Յանզգամաց մի՛ ստանար բարեկամս, զի մի եւ դու անզգամ կոչեսցիս»22£
Խիկար՝ «Որդեա՛կ, մի՛ լինիր կցորդ անզգամի եւ անմտի, զի մի իբրեւ զնոսա անզգամ կոչեսցիս» (էջ 181)£
«Պիտտակոս ասէ՝ Զոր հանդերձեալ իցես առնել՝ մի ասիցես, գուցէ ի չկարելն՝ ծաղր լինիցիս»23£
19
20
21
22
23

Г. К. Баммел, Демокрит в его фрагментах и в свидетельствах древности, Москва, 1935,
с. 340.
Страбон, География, XVI, 2, 39, Москва, 1964, с. 762.
Ա.Մարտիրոսյան, նշվ. աշխ., հ. Բ, էջ 35-55:
«Բանք իմաստասիրաց», Սոփերք հայկականք, Ա, Վենետիկ, 1855, էջ 18:
Նույն տեղում, էջ 37:
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Խիկար՝ «Որդեակ, թէ կամիս ինչ գործել, մի յառաջ պարծիր, զի թէ չկարես
գործել, ծաղր լինիս ի մէջ ընկերաց» (էջ 95)£
«Դիոնիդէս ասէ՝ Լաւ է լռել՝ քան ունայն ինչ խօսել»24£
Խիկար՝ «Որդեա՛կ, մի հաներ բան դատարկ ի բերանոյ քումմէ, մինչեւ բազում անգամ խորհեսցիս ի սրտի քում... » (էջ 192):
Վերջին խրատը, ինչպես վերը նշվեց, առկա է նաև «Սահմանք»-ում։
«Բանք իմաստասիրաց»-ի որոշ ասույթներից առաջ փիլիսոփաների անուններ
չեն հիշատակվում, ինչպես օրինակ՝ «Ի գինոջ մի՛ շատախօս լինիցիս, զի ցուցանիցես հրահանգս, քանզի կաղ է զոր խօսիսդ»25: Հմմտ. Խիկար՝ «Որդեա՛կ,
եւ յորժամ ի մէջ ընկերաց ըմպես գինի, մի շատախօս լինիր, զի բազում խօսից
լինի կռիւ եւ ի կռվոյն սպանութիւն»£
Ամփոփելով հավելենք, որ խիկարյան խրատներն իբրև առանձին ժողովածու, հայերեն ձեռագրերում պահպանվել են նաև «Խօսք իմաստասիրաց եւ
խրատք հասարակաց» վերնագրով26: Հայ մատենագրության մեջ ոմն է կոչվել
նաև Խիկար իմաստունը: Ինչպես նկատել է Հ. Տաշյանը, Թովմա Արծրունին X
դարում ազատորեն գործածել է խիկարյան խրատները՝ առանց նրա անունը
հիշատակելու. «Որպէս եւ Դաւիթ ասէ՝ Պատսպարեցայ եւ ոչ խռովեցայ, եւ այլ
ոմն յարտաքին իմաստնոց ասէ՝ Ընդ աներկիւղի ի ճանապարհ մի երթալ»27:
Հմմտ. Խիկար՝ «Որդեակ, ընդ աներկեղի ի ճանապարհ մի՛ գնար եւ ընդ անզգամին հաց մի՛ ուտեր» (էջ 80)£
Այսպիսով, հերմեսյան ասույթների և խիկարյան խրատների համեմատությունը մեզ հնարավորություն է տալիս վերստին տեսնելու հինարևելյան
խրատների ազդեցությունը հետագա դարերի փիլիսոփայական, պատմական
ու գրական հայտնի ստեղծագործությունների մեջ, սակայն դրանց աղբյուրներն ու ներթափանցման ուղիները մնում են դեռևս չբացահայտված՝ տարբեր ժողովուրդների գրականությունների մեջ սփռված լինելու պատճառով:

24
25
26
27

Նույն տեղում, էջ 39:
Նույն տեղում, էջ 42:
Ա.Մարտիրոսյան, նշվ. աշխ., հ. Բ, էջ 35:
Հ. Տաշեան, նշվ. աշխ., էջ 128:
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RUZAN POGHOSYAN

PARALLELS BETWEEN THE WISE SAYINGS OF
AHIKAR AND HERMES TRISMEGISTUS
Keywords:

Wisdom, Hermes, Mesopotamia, sayings, philosopher, exhortation,
Ahikar.

Since the 5th century, the Armenian authors have used various Ancient Eastern
wise sayings in their works, without mentioning the sources. The examination of
the probable sources of those sayings has led scholars to controversial conclusions.
The paper is an attempt to demonstrate the influence of those sayings on various
writings, as well as to point tо their striking similarities by drawing parallels between them.
РУЗАННА ПОГОСЯН

ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ МУДРЫМИ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ
АХИКАРА И ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА
Ключевые слова: Премудрость, Гермес, Месопотамия, изречения, философ, наставление, Акир.

С 5-го века армянские авторы в своих работах использовали различные
древневосточные мудрые изречения без упоминания источников. Рассмотрение вероятных источников привело ученых к противоречивым выводам. В
докладе представлено влияние этих изречений на различные произведения, а
также проведены параллеи между ними и указано их очевидное сходство.
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ԳԱՌՆԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Մաշտոցի անվան Մատենադարան

ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՍԱՐԿԱՎԱԳ ՏՓՂԻՍԵՑՈՒ (ԹԻՖԼԻԶԵՑՈՒ) «ԿՏԱԿ
ՍՈՒՐԲ ՉԱՐՉԱՐԱՆԱՑՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՓՐԿՉԻՆ ՄԵՐՈՅ» ԵՐԿԸ ԵՎ
«ԿՏԱԿ ՉԱՐՉԱՐԱՆԱՑ...»-Ի ԺԱՆՐԸ
Բանալի բառեր՝

Կտակ չարչարանաց, Ստեփանոս սարկավագ Տփղիսեցի
(Թիֆլիզեցի), Ավագ ուրբաթ, քարոզ, Գրիգոր Տաթևացի,
Քարոզգիրք, Ճաշոց, ձեռագիր, ժանր։

«Կտակ չարչարանաց» կամ նմանօրինակ (ձեռագրերում այս երկերը հանդիպում են «Կտակ Մեծի Ուրբաթի...», «Կտակ չարչարանաց Տեառն մերոյ...»,
«Կտակ չարչարանաց եւ խաչելութեան Տեառն մերոյ...», «Կտակ խաչելութեանն Քրիստոսի...», «Քարոզ Մեծի Ուրբաթի...» և այլն) խորագիր կրող երկերն ակնհայտորեն մեծ թիվ ունեն հատկապես ԺԸ-ԺԹ. դարերում ընդօրինակված հայերեն ձեռագրերում: Առաջին հայացքից ակնհայտ այս հանգամանքը թույլ է տվել պայմանականորեն առանձնացնել «Կտակ չարչարանաց»-ի ժանրը: Դրա տակ նկատի ունենք նշյալ, ինչպես նաև նախորդ դարերում գրված երկերը, որոնք, կարծում ենք՝ ունեցել են նաև որոշակի կիրառական նպատակ, այն է՝ նախատեսված էին Մեծ պահքի Ավագ ուրբաթ օրը,
ավելի ճիշտ՝ Ավագ հինգշաբթի երեկոյան ընթերցվելու համար (հայտնի է, որ
եկեղեցական նոր օրը սկսվում է նախորդի երեկոյան): Հայ եկեղեցու Ճաշոց
ծիսամատյանի Ավագ ուրբաթի կանոնում այս բնագիրը կրում է «Կտակ կոչեցեալ ճառս զփրկագործ չարչարանաց, և զանպարտ մահուանէ Տեառն մերոյ և Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, որ յաւուր մեծի Ուրբաթու» խորագիրը1:
Սույն հոդվածով կփորձենք պարզել, թե ո՛ր դարից է հայկական միջավայրում սկսել տարածվել պայմանականորեն ասած՝ «Կտակ չարչարանաց»-ի
ժանրը, ո՛ր մատենագիրներն են հեղինակել այս ժանրին պատկանող երկեր և,
ըստ այդմ, ձեռագրական ինչպիսի՛ պատկեր է առկա այս ժանրի պարագայում: Մասնավորապես, մեր ուշադրության կենտրոնում կլինի Ստեփանոս
սարկավագ Թիֆլիզեցու «Կտակ սուրբ չարչարանացն Քրիստոսի Փրկչին մերոյ» երկը, որի ձեռագրական, բնագրային և բովանդակային առանձնահատկությունների վերհանումն ու ներկայացումը մեր աշխատանքի հիմնական
նպատակն է:
1

Ճաշոց գիրք Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, երկրորդ տպագրութիւն, Վաղարշապատ, 1872,
էջ 227:
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«Կտակ չարչարանաց»-ի ժանրի թերևս ամենահայտնի նմուշները պատկանում են Գևորգ վրդ. Մխլայիմի (1681-1758 թթ.), Պոլսո և Երուսաղեմի Հայոց
Հակոբ պատրիարք Նալյանի (1706-1764 թթ.), Ամենայն Հայոց Սիմեոն Ա.
Երևանցի կաթողիկոսի (1710-1763-1780 թթ.) գրիչներին: Ընդ որում, եթե,
օրինակ, Հակոբ պատրիարքի վերոնշյալ չափածո երկը դեռևս անտիպ է
(ուսումնասիրվել է հեղինակի չափաբերականքի շրջանակում և աստվածաբանական քննության չի ենթարկվել2), ապա Գևորգ Մխլայիմ վարդապետի
երկը մաս է կազմել հեղինակի՝ «Ճառ ամենամաքուր ծննդեան և Կտակ չարչարանաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ընդ Տեսլեան Սրբոյ Հօրն մերոյ
Գրիգորի Լուսաւորչին, տաճկերէն բանիւք»3 խորագիրը կրող ավելի ընդարձակ երկի, որը մինչև 1818 թվականն ունեցել է 8 հրատարակություն, յոթերորդ հրատարակությունը, սակայն, չունի «Ողբ Աւագ ուրբաթու» հատվածը,
այսինքն՝ բուն «Կտակ»-ն ունեցել է 7 հրատարակություն4: Գևորգ վրդ.
Մխլայիմի այս երկի հետ կապված՝ Ա. Տեր-Ստեփանյանը նշել է, որ այն հեղինակի՝ ամենալայն ընդունելության արժանացած ստեղծագործությունն է,
բացի այդ. «ուշագրավ է նաև որպես արևմտահայ աշխարհաբարի առաջին
արտահայտություններից մեկը»5: Իսկ երկի լեզվի մասին առհասարակ Ա.
Տեր-Ստեփանյանը նշում է. «... հեղինակը նկատի է ունեցել հայախոս ընթերցողին, ամբողջ հատվածներ շարադրել է հայերեն... Թե ինչու է գիրքը հիմնականում շարադրված թուրքերեն, բացատրության կարիք չունի: Հայատառ
թուրքերեն ստեղծվել է վիթխարի գրականություն այն հայերի համար, որոնք
թուրքական տևական հալածանքների հետևանքով կորցրել էին մայրենի լեզուն»6: Իսկ Հակոբ պատրիարք Նալյանի նույնանուն երկի մասին Շ. Նազարյանը գրում է. «Նալյանի «Կտակ չարչարանացը» արձակ և չափածո երգախառն մի հուզումնաշատ բանաստեղծություն է՝ բեմադրության նպատակով
գրված. սա է նորը: Պոեմի ընթացքի մեջ տեղ գտած հեղինակային միջարկությունները, պոեմի հատվածների ձայնագրված, խազագիր օրինակների գոյության փաստը համոզում են, որ այն բեմականացվել է եկեղեցում, թերևս նաև
եկեղեցուց դուրս: Բանաստեղծը դրամատիկ, արագընթաց գործողությունների միջոցով հուզականությունը հասցնում է բարձր կետի, ժողովուրդը ողբով,
աղաղակով սգում է խաչված որդուն և խաչափայտի ստորև ընկած անշնչացած մորը... ձայնակցում է և բնությունը, շարժվում են տարերքը ու ամենայն
հաստատություն. «Արեգակն մերկացաւ, զլոյս իւր լուսին խաւարեցաւ...
հաստատութիւն շարժեալ ի ներքոյ. երկիր եւ սիւն դողացին, վէմք կործանու2
3
4
5
6

Շ. Լ. Նազարյան, «Հակոբ Նալյանը և նրա չափաբերականքը», ՊԲՀ N1, 1984, էջ 80-94:
Ա. Տեր-Ստեփանյան, «Գևորգ Մխլայիմ», Էջմիածին, 1984, Ե. (մայիս), էջ 41:
Առաջին երեքն անթվակիր են, չորրորդը՝ 1787 թ. է, մյուսները համապատասխանաբար՝
1793, 1796, 1804, 1818. մանրամասն տե՛ս նույն տեղում, էջ 41-42:
Նույն տեղում:
Նույն տեղում, էջ 42:
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թիւն իւրեանց ի յերկուս պատառեցան, և վարագոյր տաճարին ի վայր ցելաւ»: Նալյանը Քրիստոս որդու, մայր Մարիամի մեջ մարմնավորել է համամարդկային բարձր զգացմունքներ, մոր և զավակի փոխադարձ, անհուն սիրո
գաղափարը: Ընթերցողին է հասնում նրանց սրտառուչ մորմոքը, ցավը,
առանձին-առանձին...»7: Իհարկե, դժվար է պատկերացնել, թե ինչ է նկատի
ունեցել հոդվածագիրը՝ նշելով եկեղեցում բեմադրության մասին (գուցե ծեսի
ընթացքում երգվե՞լը), սակայն հստակ է, Ճաշոցում տեղ գտած «Կտակ»-ը,
բնականաբար, ընթերցվել է Ավագ ուրբաթ օրը: Սիմեոն Ա. Երևանցի հայրապետին վերագրվող «Կտակ»-ը ևս դեռ անտիպ է8:
Միայն Երևանի Մաշտոցյան Մատենադարանում կա շուրջ 4 տասնյակ ձեռագիր (շատ են հատկապես ԺԸ-ԺԹ. դարերով թվագրվողները), որոնք պարունակում են այս ժանրի երկեր9: Միաժամանակ պետք է նշել, որ նմանօրինակ երկերի գերակշիռ մեծամանությունը դեռևս անտիպ է, յուրաքանչյուր
երկի բնագիրը դեռևս մանրամասն չի ուսումնասիրվել. վերոնշյալ երկերի
բնագրերի համեմատության և փոխառնչությունների բացահայտման աշխատանքը, ինչպես նաև հեղինակային պատկանելության հարցը, բնականաբար,
պիտի հաջորդեն այդ ձեռագրերի մանրակրկիտ ուսումնասիրությանը, որ և
պատրաստվում ենք կատարել առաջիկայում:
Առհասարակ, հայկական միջավայրում «Կտակ չարչարանց»-ի ամենավաղ
օրինակ, մինչ այս պահը մեր արած աշխատանքի վրա հիմնվելով, կարող ենք
համարել ս. Գրիգոր Տաթևացու Քարոզգրքի «Ձմեռան» հատորի 129-րդ
(ՃԻԹ.) միավորը, որ նվիրված է Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքներին, ս. Մարիամ Աստվածածնի տանջանքներին և կրում է «Յայլմէ10 քարոզ մեծի Ուրբաթի սգոյն. Ի բանն առաքելոյն. «Կտակ յետ մահու հաստատուն է». Եբրայ.
9.1511» խորագիրը: Եբրայեցիներին ուղղված թղթի այս և հաջորդ համարներում Պողոս առաքյալը մեկնաբանում է հին և նոր ուխտի միջև կապը՝ այդ
համատեքստում ներկայացնելով Քրիստոսի զոհաբերությունը. «15Եւ վասն
այնորիկ նորո՛յ ուխտիս է միջնորդ. զի յորժամ մա՛հ լինիցի՝ ՚ի փրկութիւն
վասն առաջին ուխտին յանցանաց, զաւետի՛ս առցեն հրաւիրեալքն ՚ի ժառան7
8

9

10
11

Շ. Լ. Նազարյան, նշվ. աշխ., էջ 91-92:
Տ՛ես օր. Մաշտոցյան Մատենադարանի (այսուհետ՝ ՄՄ) ձեռ. 5156, 270բ-8բ, խորագիրը՝
«Կտակ եւ քարոզ ի Մեծի ուրբաթին, ի խաչելութեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ», ձեռագրում՝ այս միավորը դրված է Քարոզգրքից հետո, ամենավերջում:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընդարձակ նկարագրությամբ են նկարագրվել դեռևս
ոչ բոլոր ձեռագրերը, չենք բացառում այս ժանրին պատկանող նոր օրինակների ի հայտ գալը
Մատենադարանի ձեռագրերում: Նույնաբովանդակ երկեր կան նաև հայերեն ձեռագրերի
մյուս խոշոր հավաքածուներում, հատկապես՝ Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց վանքի ձեռագրերի շարքում:
Բառը հուշում է, որ քարոզի հեղինակը ոչ թե Գրիգոր Տաթևացին է, այլ մեկ ուրիշը:
Գրիգոր Տաթևացի, Գիրք քարոզութեան, որ կոչի Ձմեռան հատոր, Կոստանդնուպօլիս, 1740,
էջ 580:
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գութիւնն յաւիտենից16։ Քանզի ուր կտակ է, հա՛րկ է զմա՛հ ՚ի մէջ բերել
զկտակագրին17. զի կտակ՝ յետ մահո՛ւ հաստատուն է. ապա թէ ոչ՝ զիա՞րդ իցէ
հաստատուն, մինչ կտակագիրն կենդանի՛ է» (Առ Եբր. Թ.15-17): Այս քարոզը, ի դեպ, ձեռագրերում հանդես է գալիս նաև առանձին՝ որպես ինքնուրույն միավոր, ինչպես, օրինակ, ՄՄ Հմր 5851 ձեռագրում (Ժողովածու, ԺԷ.
դ.), որտեղ կրկին կրում է «Քարոզ Մեծի ուրբաթի ի բան առաքելոյն. Կտակ
ետ մահուան հաստատուն է»12 խորագիրը:
Ավագ ուրբաթի այս քարոզի աղբյուրները պարզելը դուրս է սույն աշխատանքի շրջանակից, սակայն հայտնի է, որ Մարիամ Աստվածածնի վիշտը և
Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը նկարագրող երգվող ստեղծագործությունները (ավելի հայտնի են սկսվածքի անունով՝ «Կանգնած էր մայրը»՝ “Stabat
Mater”) մեծ տարածում են ունեցել կաթոլիկ միջավայրում՝ միջնադարյան Եվրոպայում. այս ստեղծագործությունը, որով բազմաթիվ կոմպոզիտորներ են
ոգեշնչվել, վերագրվում է ավելի հաճախ իտալացի վանական Յակոպոնե դա
Տոդիին (մոտ 1230-1306 թթ.) կամ Հռոմի Ինոկենտիոս Գ. պապին (1160/11216 թթ.)13: Մյուս կողմից՝ պետք է նշել, որ բյուզանդական միջավայրում
Աստվածամոր ողբն առկա է արդեն Ռոմանոս Մելոդիոսի (Ե-Զ. դդ.) կոնտակիոններում (հիմն), ինչպես նաև Մաքիմոս Խոստովանողին (Զ-Է. դդ.) վերագրված «Սուրբ Կույսի վարք»-ում և Գևորգ Նիկոմեդացու (Թ. դ.) քարոզներում, երբ Տիրամայրն արդեն կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում Քրիստոսի
չարչարանքների և հարության իրադարձություններում14: Այս իմաստով
հնարավոր՝ ինչպես բյուզանդական, այնպես էլ կաթոլիկ ազդեցությունը
նշյալ երկերի՝ հայոց մեջ զարգացման ու տարածման վրա պարզելը ևս հետագայի մեր նպատակներից է: Մեկ այլ այդպիսի կարևոր հանգամանք է
«Կտակ»-ների և պարականոն գրականության կապի վերհանումը. այս առնչակցությունների պարզումը ևս կարևոր է, ինչը նույնպես նախատեսում ենք
կատարել ապագայում:
Գրիգոր Տաթևացու Քարոզգրքի «Ձմեռան» հատորի 129-րդ քարոզն ավելի մեկնողական բնույթ ունի՝ համեմատած «ճաշոցյան» տարբերակի հետ. հեղինակն այն շարադրել է իրեն բնորոշ «սխոլաստիկ» մեթոդով՝ բաժանելով
հարցերը պատճառների (օր.՝ «Վասն որոյ պարտ է մեզ այսօր սուգ մտանել,
ողբալ ընդ արարածոցս, և չարչարակից լինիլ Քրիստոսի: Եվ վասն տասն
12
13
14

ՄՄ ձեռ. 5851, 30բ-44բ:
Տե՛ս օր.՝ New Advent, Catholic Encyclopedia: “Stabat Mater”,
http://www.newadvent.org/cathen/14239b.htm, 15.12.2019.
Այս հարցի մասին մանրամասն տե՛ս Stephen J. Shoemaker, “A Mother’s Passion: Mary at the
Crucifixion and Ressurection in the Earliest Life of the Virgin and its Influence on George of Nikomedeia’s Passion Homilies”, The Cult of the Mother of God in Byzantium: Texts and Images,
ed. Leslie Brubaker and Mary B. Cunningham, Farnham, Surrey, England: ASHGATE, 2011,
pp. 53-67.
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պատճառի ողբայ ոք զհայր իւր...»15): Այստեղ թեև առկա չեն չափածո հատվածներ, սակայն երկը զուրկ չէ գեղարվեստական տարբեր արտահայտչամիջոցներից, որոնք ավելացնում են հուզականությունը: Քրիստոսի մատնության և չարչարանքների ավետարանական սյուժեն լրացվել է որոշ հավելյալ
հատվածներով, մասնավորապես՝ Մարիամ Աստվածածնին Քրիստոսի՝ խաչելության տարվելու լուրը հայտնելու, խաչի մոտ նրանց խոսակցության և այլ
դրվագներով: Հատկանշական է քարոզի եզրափակիչ նախադասությունը, որը
ևս կարող է բացատրել այս ժանրի «ազատությունը» և մեծաքանակ տարբերակների ու ընդօրինակությունների առկայությունը հետագա դարերում.
«Դու յերկարեա՛ ո՛րչափ պիտոյ է, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն»16:
Նշենք, որ Ճաշոց ծիսամատյանում պահպանված «Կտակ»-ի տարբերակն
ավելի ընդարձակ է, քան Գրիգոր Տաթևացու քարոզգրքինը, նրանում ևս բացակայում են չափածո հատվածներ: Այս տարբերակը գրեթե ամբողջությամբ
համընկնում է մեր ուսումնասիրած մեկ այլ՝ 1712 թ. ընդօրինակված ՄՄ Հմր
2190 ձեռագրում առկա «Կտակ»-ի հետ17: Ձեռագրում այս միավորի խորագիրն է. «Կտակ Մեծի ուրբաթի սգոյն, ի բան սուրբ առաքելոյն, որ ասէ.
Կտակ յետ մահու հաստատուն է»18: Հետաքրքրական է, իհարկե, թե որն է
այս տարբերակի «մայր» ձեռագիրը, և ով է խմբագիր-հեղինակը, սակայն այս
հարցերի պատասխանները ևս պետք է բացահայտեն հետագա ուսումնասիրությունները: Ամենայն հավանականությամբ, հենց Գրիգոր Տաթևացու քարոզգրքի՝ վերը մեջբերված եզրափակիչ պատգամին հետևելով է, որ ժանրի
նմուշներն ավելի ու ավելի են ճոխացվել և խմբագրվել տարբեր հեղինակների կողմից, որոնցից մեկն էլ տփղիսեցի Ստեփանոս սարկավագն էր: Ստեփանոս սարկավագ Տփղիսեցու (Թիֆլիզեցու) մասին մատենագրական վկայություններ կամ թեկուզ նրա կողմից ընդօրինակված ձեռագրեր մեզ չհաջողվեց
հայտնաբերել: Մաշտոցյան Մատենադարանի համառոտ ձեռագրացուցակի
Ա. և Բ. հատորների ցանկերում, կարծում ենք՝ շփոթ կա Ստեփանոս սրկ.
Թիֆլիզեցու և մեկ այլ Ստեփանոսի՝ Ստեփանոս վրդ. Տփղիսեցու անունների
հետ կապված: Նրանց երկուսի անվան դիմաց, որպես գրիչ և ստացող, նույն
թվականներն են նշված՝ 1802-181619, սակայն վերջինս, իր իսկ թողած հիշատակարանների համաձայն, գործել է Զմյուռնիայում, եղել է «բնիկ միաբան»
15
16
17
18
19

Գրիգոր Տաթևացի, նշվ. աշխ., էջ 580:
Նույն տեղում, էջ 582:
ՄՄ ձեռ. 2190, 88ա-100ա:
Նույն տեղում, 88ա:
Տե՛ս Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա, Երևան, 1965, էջ 1618,
հմմտ. Ցուցակ ձեռագրաց…, հ. Բ, Երևան, 1970, էջ 1463 (այստեղ սխալմամբ ձեռագրի համարը նշված է ոչ թե 8676, այլ 9676): Պարզ չէ, թե Ստեփանոս սրկ. Տփղիսեցու դեպքում ինչու են նշվել այս թվականները, քանի որ դա Ստեփանոս վրդ. Տփղիսեցու ընդօրինակած
և/կամ ստացած ձեռագրերի թվագրման սահմանն է:
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Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի և փոխանորդ Զմյուռիայի դետի՝ Մարտիրոս
արքեպիսկոպոսի20: Ինչևէ, չենք բացառում, որ ապագայում մեզ հետաքրքրող Ստեփանոս սարկավագի մասին հավելյալ տեղեկություններ երևան գան:
Այժմ անդրադառնանք Ստեփանոս սարկավագ Տփղիսեցու կամ Թիֆլիզեցու գրչին պատկանող «Կտակ սուրբ չարչարանացն Քրիստոսի Փրկչին մերոյ» երկի ձեռագրական և բովանդակային առանձնահատկություններին՝
միայն հարկ եղած դեպքում զուգահեռներ տանելով նմանօրինակ այլ երկերի,
մասնավորապես՝ Գրիգոր Տաթևացու «Քարոզգրքի» համանուն քարոզի և
«ճաշոցյան» տարբերակի հետ: Առհասարակ, Ստեփանոս սարկավագի այս երկը գրավեց մեր ուշադրությունը, երբ Մաշտոցյան Մատենադարանում հայերեն ձեռագրերի ընդարձակ ցուցակի աշխատանքի ընթացքում 2017 թ. առիթ
ունեցանք նկարագրելու ՄՄ Հմր 8676 ձեռագիրը, որը բովանդակում էր նաև
Ստեփանոս սրկ. Թիֆլիզեցու երկը, ընդ որում՝ ձեռագիրը վերջից պակասավոր է21: Նույն երկի այլ ընդօրինակություններ հայտնաբերելու նպատակով
մեր քննությունը պարզեց, որ ՄՄ Հմր 9346 գրչագիրը կրկին նույն երկի
ուրիշ՝ արդեն ամբողջական ընդօրինակություն է22: Այս պահի մեր տվյալներով, ԺԹ. դարի նշված 2 գրչագրերից բացի, այս երկի պահպանված այլ ընդօրինակություններ չկան:
Ստեփանոս սրկ. Թիֆլիզեցու «Կտակ սուրբ չարչարանացն Քրիստոսի...»
երկը ծավալուն չէ. ՄՄ Հմր 8676 ձեռագրում բնագիրը կազմում է 6 թերթ
(1ա-6բ, բնագիրը վերջից թերի է), իսկ Հմր 9346-ում 14 թերթ է (2ա-15բ): Մոտավորապես նույնչափ ծավալ ունեն նաև Ավագ ուրբաթ օրվա ընթերցման
համար նախատեսված այս ժանրի մյուս քարոզները: Ինչպես նշեցինք, ՄՄ
Հմր 8676 ձեռագրում բնագիրն ամբողջական չէ, իսկ Հմր 9346-ում այն ավելի
լավ է պահպանվել, և դրանցից ոչ մեկը հեղինակի ինքնագիր օրինակը չէ:
Ըստ այդմ, բնագիրը մեջբերելիս մենք օգտվել ենք զույգ ընդօրինակություններից: Այժմ անդրադառնանք երկի բնագրային և բովանդակային որոշ
առանձնահատկությունների:
Նշենք, որ այս երկու ձեռագրերում խորագրերը տարբեր են. ՄՄ Հմր 8676
ձեռագրում այն խորագրված է «Կտակ սուրբ չարչարանացն Քրիստոսի
Փրկչին մերոյ, շարակարգեալ յարմարապէս աշխատասիրութեամբ ուրումն
20

21
22

Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Ա, Երևան, 1984, էջ
656: Բնականաբար, քիչ հավանական է նաև, որ միևնույն մարդը քահանայական ձեռնադրությունից հետո կոչվեր ավազանի անունով:
Ձեռագիրն ընդօրինակվել է 1806 թ., գրված է նոտրգրով, ունի ընդամենը 6 թերթ և բովանդակում է միայն Ստեփանոս սարկավագի վերոնշյալ երկը, տե՛ս ՄՄ ձեռ. 8676, 1ա-6բ:
Այս ձեռագիրն ավելի ուշ՝ 1861 թ. ընդօրինակություն է, գրված է նոտրգրով, կազմված է 16
թերթից և կրկին՝ բովանդակում է միայն Ստեփանոս սարկավագի վերոնշյալ երկը, տե՛ս ՄՄ
ձեռ. 9346, 1ա-15բ: 15բ էջում պահպանվել է գրչի հիշատակարանը. «Գաղափարեալ զայս
կտակ, որ վասն մահուան և չարչարանաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ընծայեցի տիրացու Գրիգորի Տէր-Գասպարեանց, ի 1861 ամի, ի 18 ապրելի: Իսակակ Մինաս Վարդապետեանց»:

223

Ստեփաննոս սարկաւագի Թիֆլիզեցւոյ»23, իսկ Հմր 9346-ում՝ «Կտակ Մեծի
ուրբաթու վասն չարչարանաց և խաչելության Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի»24: Հմր 8676-ում առկա չէ նաև Հմր 9346-ի սկսվածքը. «Սովորութիւն է
մարդկան՝ յորժամ ոք մեռանի ի յայլ տեղիս և առնէ զկտակ, և թէ ոմն երթայ
և տայ գոյժ, յայնժամ որ առաւել սիրելին է, աւելի լայ. այսպէս և Քրիստոս՝
երկնաւոր Հայրն մեր այսօր մեռաւ, և Սուրբ Եկեղեցին տայ ձեզ գոյժ, զի ժամանակ է լալոյ և ժամանակ ուրախութեան»25: Երկը սկսվում է, ամենայն հավանականությամբ, հեղինակային ներածականով (քանի որ նման մաս չկա
Գրիգոր Տաթևացու Քարոզգրքում կամ «ճաշոցյան» (և դրան նման ՄՄ Հմր
2190 ձեռագրի) տարբերակում), որտեղ Ստեփանոս սարկավագը հակադրում է
Ծաղկազարդի կիրակիի ուրախությունը, օվսաննաները՝ ներկա պահի խավարին ու տրտմությանը, երբ բոլոր արարածները սգի մեջ են և ողբում են. երբ
օրեր առաջ Քրիստոսին որպես թագավոր էին ընդունում, իսկ այժմ աղաղակում են, թե չկա թագավոր՝ կայսրից բացի, և նրա սուրբ գլուխը փշով են
պսակում: Ապա հեղինակը կոչ է անում ընթերցողին պատրաստվելու քարոզին՝ ասելով. «Ապաքէն աղաչեմ զձեզ, ո՛վ սիրելիք, ի հրաւիրելս իմ, պատրաստէցէ՛ք և դուք զունկս ձեր առ ի լսել, սիրտս ձեր՝ առ ի մորմոքիլ, և
զաչս՝ առ ի օգնել իմս տկարութեան, զի գուցէ թէ կարողացայց հայիլ տեսութեամբ մտ<տ>ացս գոնէ առ եզերս ծովու չարչարանացն Քրիստոսի և փոքր
ի շատէ պատմել ձեզ, թէ որպէս եղև սկիզբն, մէջն և կատարածն»26: Այնուհետև Ստեփանոս սարկավագը հիշատակում է Վերնատանը Քրիստոսի կատարած «կենարար խորհրդի» մասին և սկսում մանրամասն շարադրել Գեթսեմանիի այգում տեղի ունեցած իրադարձությունները: Թեև ներկայացվում
են հավատացյալ ունկնդրին արդեն ծանոթ ավետարանական պատումները, և
շարադրանքը համեմված է կանոնական Ավետարաններից ուղղակի ու
անուղղակի վկայություններով, սակայն հեղինակը մի կողմից փորձում է
կենդանի լեզվով ավելի դինամիկ դարձնել իր շարադրանքը, մյուս կողմից էլ
մեկնողական, բացատրական բնույթի հավելումներ է անում, երբեմն էլ օգտվում է արտաաստվածաշնչային աղբյուրներից: Ժամանակ առ ժամանակ,
հուզականությունն ավելի ուժգնացնելու նպատակով Ստեփանոս սարկավագը բացականչություններով է սկսում միտքը՝ շեշտելով զարմանք, զայրույթ,
կսկիծ և այլն. օր.՝ «Ո՜վ ամենաչար անօրէնութեանն Յուդայի...»27 կամ՝ «Ո՜վ
ահագին երկիւղին և սարսափելի տագնապին...»28 և այլն:
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ՄՄ ձեռ. 8676, 1ա:
ՄՄ ձեռ. 9346, 2ա: Հեղինակի անունն այս գրչագրում նշված է վերջում. «Կտակս այս
շարադրեալ ի Ստեփաննոս սարկաւագէ Տփխիսեցւոյ», տե՛ս նույն տեղում, 15բ:
Նույն տեղում, 2ա: Այս սկսվածքն առկա է «Կտակ չարչարանաց...»-ի այլ տարբերակներում
ևս:
ՄՄ ձեռ. 8676, 1բ:
Նույն տեղում, 2բ:
Նույն տեղում, 4ա:
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Հաճախ օգտագործվում է նորկտակարանյան իրողությունները հինկտակարանյան նախօրինակներով բացատրելու և իրար հետ կապելու սկզբունքը,
որը, ինչպես հայտնի է, որդեգրվել էր դեռևս քրիստոնեական մեկնողական
գրականության արշալույսին և հատկապես գերիշխող եղել մեկնության այլաբանական եղանակը նախընտրած մեկնիչների երկերում (Ալեքսանդրիայի
դպրոց):
Մատնությունից մինչև խաչելություն ընկած ժամանակահատվածի ավետարանական պատումներում նկարագրված իրադարձությունները լուսաբանվում են հինկտակարանյան մարգարեությունների լույսի ներքո, ինչպես Հուդայի՝ համբույրի միջոցով մատնելը՝ Դավթի սաղմոսներից համապատասխան
հիշատակումով. «փոխանակ սիրոյ իմոյ մատնէին զիս, այլ ես յաղօթս կայի»
(Սաղմ. ՃԸ.4), կամ՝ Կայիափա քահանայապետի դիմաց Քրիստոսի լռությունը՝ մեկ այլ սաղմոսով. «Լուռ եղէ եւ ոչ բացի զբերան իմ» (Սաղմ. ԼԸ.10): Հետաքրքրական է, որ Հուդայի՝ Տիրոջ հենց երեսը (և ոչ թե ոտքը՝ ի նշան ծառայության կամ ձեռքը՝ ի նշան որդիության) անամոթաբար համբուրելը
դիտվում է որպես մահվան մատնության նշան. «այլ անամօթաբար զսարսափելի երեսն համբուրէ՝ ի նշան մահու մատնութեան, համբուրէ զերեսն զայն,
յորմէ սերօբէք և քերօբէք թևասքօղեալ ծածկէին զդէմս իւրեանց...»29:
Ժամանակ առ ժամանակ հեղինակը նախապես ունկնդրի ուշադրությունն
է կենտրոնացնում պատմվող որոշակի հատվածի վրա. երբեմն դա անում է
միաժամանակ արտահայտելով իր զգացումները. «Արդ՝ նկատեցէ՛ք սիրելի...»,
«Ճմլի աստէն սիրտ իմ, ո՛վ սիրելիք, սարսափի հոգի իմ, դողայ ոսկերք իմ...»,
«Նկատեցէ՛ք սիրելիք...», «Հայեցարուք աստէն և տեսէ՛ք, ո՛վ սիրելիք...» և
նմանատիպ այլ արտահայտություններով:
Հասկանալի պատճառով հատկապես շեշտադրվում են չարչարանքները և
ծաղրը, որոնց ենթարկվում է Հիսուս Քրիստոս Պիղատոսի մոտ դատավարությունից հետո, ընդհուպ մինչև Գողգոթա հասնելը:
Հետաքրքրական են Մարիամ Աստվածածնի՝ Հիսուսի չարչարանքների
մասին տեղեկանալու հանգամանքները: Այսպես, եթե «տաթևացիական» և
«ճաշոցյան» տարբերակներում պարզապես նշվում է, որ «այսր ամենայնի ո՛չ
էր տեղեակ Մարիամ, այլ աղօթէր ի տան: Եւ պարտ է (այս և հետագա ընդգծումները մերն են – Գ. Հ.) գնալ եւ պատմել նմա, բայց ո՞վ երթիցէ...»30,
ապա Ստեփանոս սարկավագի «Կտակ»-ում ասվում է. «և յորժամ ետես Որդին Միածին, թէ ահա մերձեալ է Գողգոթայ և ունի մեռանիլ անդանօր, վասն
որոյ փափագանօք մեծաւ խանդակաթեալ խնդրէ աստէն սիրելի մայրն իւր
Մարիամ՝ առ ի մատուցանել նմա զյետինն շնորհակալութիւն վասն ամենայն
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Նույն տեղում, 2բ:
Ճաշոց գիրք Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, էջ 229, հմմտ. Գրիգոր Տաթևացի, նշվ. աշխ., էջ 581:
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երախտացն և զհրաժարականն ողջոյնն, քանզի մինչև ցայս վայր ամենևին
ոչ էր տեղեակ իրողութեանն սուրբ Կոյսն Մարիամ...»31: Սրան հաջորդում է
Մարիամին ուղղված ողբը՝
«Ո՞ւր ես մայր իմ քաղցր, անուշիկ, ե՛կ և տե՛ս զորդիդ գեղեցիկ,
Որ թագաւոր զիս օծեցին. ո՛չ յիւղ, այլ արեամբ ներկեցին:
Պսակ ի գլուխըս իմ եդին. ո՛չ մարգարտեայ, այլ փշային,
Որ ծակոտէ զգլուխըս իմ, մեծաւ ցաւով և սաստկագին:
|6ա| Ոչ զոք ունիմ եթէ սրբէ, զորս ի յերեսս իմ թափին,
Յօհան, Պետրոս հեռուստ նստեալ՝ բընաւ երբէք ինձ ոչ օգնեն,
Մա՛յր իմ, միայն դու ե՛կ առ իս, անոյշ լեզուաւ սփոփեա՛ զիս:
Ո՛վ Մարիամ Մագդաղենի, գընա՛ իմ մօրըն դու աւէտէ,
Թէ որդիդ արքայ է եղեալ, շուտով գայ և զիս տեսանէ:
Մինչդեռ որ ես կենդանի եմ, գայ զիւր սրտի փափագն առնէ,
Մի գուցէ և յետոյ եկեալ և զիս մեռեալ գըտանէ»32:
Ակնհայտորեն, սա հիշեցնում է նույն սկսվածքն ունեցող հայտնի շարականը (որի հեղինակն, ի դեպ, հայտնի չէ), որում ևս հեղինակը փորձել է
մարդկայնորեն ցույց տալ չարչարվող Հիսուսի տառապանքները:
Այս դրվագին հաջորդում են Պետրոս, Հովհաննես առաքյալների և Մարիամ Մագդաղենացու դիմումները Սուրբ Հոգուն, Գաբրիել հրեշտակապետին՝ Տիրամորը հայտնելու լուրը: Արդյունքում Մարիամ Մագդաղենացին է
հանձն առնում այդ գործը, սակայն, հասնելով և տեսնելով Մարիամին, չի
համարձակվում ասել: Իսկ քանի որ Հիսուս արդեն մոտ էր Գողգոթա հասնելուն, Պետրոսը և Հովհաննեսը շտապ գալիս են, և Հովհաննեսը հարցնում է
Մարիամին, թե ուր է իր որդին. այս հատվածը ևս շարադրված է չափածո ողբի տեսքով:
Չերկարելով բովանդակության շուրջ՝ նշենք, որ հաջորդող հատվածներում
նկարագրվում են Մարիամ Աստվածածնի տանջանքները, ընդ որում՝ այլևս
հիշատակություն չկա Պետրոսի մասին. Մարիամին ուղեկցում են միայն Հովհաննես ավետարանիչն ու Մարիամ Մագդաղենացին: Ապա հաջորդում է Հիսուսի և Մարիամ Աստվածածնի երկխոսությունը:
Երկում ուշագրավ է նաև «Մարիամ» անվան ստուգաբանության հետ
կապված մի հատված եզրափակիչ մասում. հերթով դիմելով հինկտակարանյան մարգարեներին (Դավիթ, Սողոմոն, Եսայի, Երեմիա, Եզեկիել, Դանիել,
Հովել, Ամովս, Զաքարիա), նախավերջում Աստվածածինը դիմում է Գաբրիել
հրեշտակապետին՝ ասելով. «... ո՞ւր է աւետիքն իմ, ո՞ւր է ուրախութիւն իմ,
ո՞ւր է ողջոյնն իմ, զի այսօր բանից քոց ներհակ երևի, Մարիամ կոչեցեր զիս,
որ թարգմանի լուսաւորեալ, այսօր խաւար եղէ, ասացեր՝ լի շնորհօք, այսօր լի
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եմ դառնութեամբ, ասացեր՝ ուրախ լեր, այսօր |14բ| լի եմ տրտմութեամբ,
ասացեր բերկրեալ, այսօր ի սուգ եմ սգաւորեալ, ասացեր. Տէր ընդ քեզ, այսօր հանին զՏէրն իմ յինէն, ասացեր օրհնեալ ես դու ի կանայս, այսօր նախատինք եմ ի մէջ ամենայն Իսրայէլի»33:
Այժմ հակիրճ անդրադառնանք գործող հիմնական անձանց. բնականաբար,
կենտրոնական են Քրիստոսի և Մարիամ Աստվածածնի կերպարները: Առաքյալներից հականե-հանվանե հիշատակված են միայն երկուսը՝ Պետրոսը և
Հովհաննեսը (թեև Վերնատան դրվագում հիշատակվում են տասնմեկը),
որոնց ընկերակցում է նաև Մարիամ Մագդաղենացին, մի քանի տեղ հիշվում
է նաև Գաբրիել հրեշտակապետը: Հիշատակված են նաև Աննա և Կայիափա
քահանայապետները, Պիղատոսը, Մաղքոս ծառան (որի ականջը Գեթսեմանիի
պարտեզում կտրում է Պետրոսը): Ի տարբերություն «տաթևացիական» և
«ճաշոցյան» տարբերակների՝ սույն տարբերակում առհասարակ հիշատակություն չկա Հերովդես արքայի մասին: Սուրբ Հոգին ևս անձնավորված կերպարի տեսք է ստացել. այսպես, երբ քննարկվում է, թե ով պիտի Աստվածածնին հայտնի Հիսուսի՝ խաչելության տարվելու լուրը, Պետրոսը, Հովհաննեսը
և Մարիամ Մագդաղենացին առաջինը դիմում են Սուրբ Հոգուն, որն ի պատասխան ասում է. «Ես ոչ յանձն առնում, քանզի ժամս այս չէ մխիթարութեան, այլ տրտմութեան»34:
Եվ վերջում՝ երկու խոսք երկի կառուցվածքի մասին. եթե պայմանականորեն այն բաժանելու լինենք երկու մասի (որի առաջին մասը կարելի է անվանել «պատմական» մաս, իսկ երկրորդը՝ «ողբք»), պարզ կլինի, որ հենց բովանդակությամբ է պայմանավորված նման կառուցվածքը. առաջին մասի՝
ամբողջությամբ արձակ, իսկ երկրորդի՝ չափածոյով ընդմիջվող արձակ ոճով
շարադրված լինելը: Չափածո նման հատվածները 7-ն են, որոնցից մեկը Հովհաննես ավետարանչի խոսքն է՝ ուղղված Մարիամ Աստվածածնին, 3-ը՝
Քրիստոսի խոսքերն ուղղված Մարիամին, և մյուս 3-ը՝ Մարիամի խոսքերը՝
ուղղված Հիսուսին: Այս խոսակցությունների մեծ մասը տեղի է ունենում Հիսուսի՝ Գողգոթա տարվելու ճանապարհին և ապա խաչի մոտ. այստեղ է հենց
պատումը հասնում իր գագաթնակետին, և այստեղ է լավագույնս արտահայտվում կատարվածի ողջ ողբերգականությունը. մայրը, այդքան մոտ
գտնվելով որդուն, ի վիճակի չէ նույնիսկ նրա ծարավը հագեցնելու համար
գնալ ջրի հետևից, քանի որ այդ ընթացքում որդին կարող է ավանդել հոգին
(հրեաները փոխարենը քացախ են խմեցնում), իսկ որդու տանջանքներն ավելանում են՝ տեսնելով մորը, որն ականատեսն է իր չարչարանքների...
Երկի եզրափակիչ մասում մի քանի կետով մատնանշվում է Քրիստոսի
խաչելության, քավչարար զոհի նշանակությունը մարդկության համար.
«Անկանի ի վերայ երեսաց, զի զանկեալքս վերստին կանգնեսցէ,
33
34

ՄՄ ձեռ. 9346, 14աբ:
ՄՄ ձեռ. 8676, 6ա: Սուրբ Հոգին Պարակլետն է՝ Մխիթարիչը. հմմտ. ՅովՀ. ԺԴ.15-17:

227

Կապեալ լինի չուանաւ, զի արձակեսցէ զկապեալս մեղօք,
Մերկանայ արկօղն լուսոյ, զի զլուսեղէն պատմուճանն վերստին զգեցուսցէ,
Պսակեալ լինի փշովք, զի բարձցէ զփուշս մեղաց մերոց,
Ի ձեռն առնու զեղեգն նախատանաց, զի իբր գրչաւ ջնջեսցէ զձեռագիր
մեղաց մերոց, և գրեսցէ զմեզ ի դպրութեան կենաց,
Տարածանէ զձեռս ի վերայ խաչին, զի հեռացեալքս առ ինքն կոչելով, ժողովեսցէ յարքայութիւնն վերին,
Ծարաւի ի խաչին, զի ծարաւելոցն յանմահական ջրոյն արբուսցես,
Մեռանի ի խաչին, զի զմեռելութիւնս մեր ի կենդանութիւն դարձուսցէ,
Վիրաւորի ի զինուորաց, զի զվէրս մեղաց մերոց բժշկեսցէ,
Կրէ զայս ամենայն չարչարանս, զի ազատեսցէ զմեզ ի յաւիտենական
տանջանաց»35:
Ամփոփելով կարող ենք նշել մի քանի առանձնահատկություն, որ բնորոշ
են Ստեփանոս սարկավագ Թիֆլիզեցու «Կտակ չարչարանաց Քրիստոսի
Փրկչին մերոյ» երկին և «Կտակ չարչարանաց»-ի ժանրին առհասարակ: Այսպես, ժանրի ուսումնասիրության ուղղությամբ դեռ առաջին քայլերն են արվում՝ հաշվի առնելով մեզ հասած մեծաթիվ ձեռագրերը, որոնց գերակշիռ
մասն անտիպ է. հատկապես կարևոր պիտի լինի աղբյուրների և ազդեցությունների բացահայտումը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր «Կտակ»-ի հեղինակային պատկանելության ու թվագրման հարցը: Ստեփանոս սարկավագ
Տփղիսեցու վերոնշյալ երկը ժանրի զգացմունքային, մեծ հուզանակությամբ
լի նմուշներից է (որը, սակայն, պահպանել է «տաթևացիական» տարբերակի
հիմնական գծերը), ինչը պայմանավորված է նրա կիրառական նշանակությամբ. այն է՝ ունկնդրի ուշադրությունն ամբողջությամբ սևեռել Տիրոջ
չարչարանքների վրա, քանի որ պիտի ընթերցվեր Ավագ շաբաթվա ուրբաթ
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Armenian manuscripts, particularly those copied through the eighteenth and
nineteenth centuries contain a considerable number of writings bearing the title
“Testament of Passion [of Chist]” or its various versions. The great quantity of the
texts has enabled us to define the entire genre of “Testaments,” under which might
fall the works composed in Early Modern era. The genre of “Testaments” supposedly had a functional goal, hence the texts were designed as sermons for reading
from the church pulpits on Good Friday.
The most famous samples of this genre belong to archimandrite Geworg
Mxlayim (1681-1758), the Armenian Patriarch of Constaninople and Jerusalem
Yakob Nalean (1706-1764), and Catholicos of All Armenians Simeon I Erewanc‘i
(1710-1763-1780). In the Institute of Armenian Manuscripts in Yerevan – Matenadaran, there are around forty manuscripts containing works of this genre. Most of
these manuscript texts hitherto remain unstudied.
Based on our recent study of the manuscript heritage, the earliest example of
the “Testament” in Armenian is to be linked to the 129th chapter of “Winter”
(“Jmeṙan”) volume of Grigor Tatʻewac‘i’s (1346-1409) Sermon Book. The chapter
of an unknown author is dedicated to the description of the Passion of Jesus Christ
and the sufferings of Saint Mary. The Armenian Lectionary (Čašoc‘) contains a
longer version of the sermon.
Throughout posterior centuries the variants of the “Testaments” have been
revised and enriched by various authors. Deacon Stepʻanos Tpłisec‘i (Tʻiflizecʻi),
whose biographical data is missing, was one of them. His work Testament of Holy
Passion of our Savior Christ is extant in two nineteenth century manuscript copies
(M8676, M9346). Stepʻanos’ work is partly versified and partly written in prose.
This is a vivid sample of the genre, full of emotionality due to its practical purpose,
that is to fully capture the attention of the listener focusing it on the Passion of
Lord. Apparently the proliferation of the variants of the “Testaments” has not been
forbidden, if not encouraged, particularly throughout the eighteenth century. Given
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the numerous unpublished manuscripts containing the variants of the text, the study
of this genre and its development in the Armenian context is yet on its first stage.
Further research would shed light on textual influences of the genre, the issue of
authorship as well as on possible dating of various versions preserved in the manuscripts and early printed books.
ГАРНИК АРУТЮНЯН
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Армянские рукописи, в особенности XVIII-XIX веков, содержат солидное число сочинений, озаглавленых “Завещание страстей…” или имеющих
похожие загoловки. Это обстоятельство позволило нам выделить условный
жанр “Завещаний”. Под ним мы подразумеваем сочинения, написанные в
упомянутое время, а также ранее, которые по всей вероятности преследовали
практические цели, так как были предназначены для чтения как проповедь в
Страстную пятницу.
Самые известные образцы этого жанра принадлежат перу архимандрита
Гевора Мхлаима (1681-1758), армянского патриарха Константинопольского и
Иерусалимского Акопа Наляна (1706-1764) и Католикоса всех армян Симеона I Ереванци (1710-1763-1780). Только в Матенадаране – Институте рукописей в Ереване, около сорока рукописей содержат сочинения данного жанра.
Большинство из них еще не изучено и даже не опубликовано.
Судя по данным наших исследований, самым ранним образцом жанра
“Завещаний” можно считать 129-ую главу “Зимнего” (“Дзмеран”) тома Сборника проповедей Григора Татеваци (1346-1409), посвященную описанию
страстей Христовых и мучений Пресвятой Богородицы, автор которой не известен. А версия “Завещания”, сохраненная в Армянском Лекционарии, пространнее, чем глава из Сборника проповедей Григора Татеваци.
В течении последующих веков образцы этого жанра все больше и больше
украшались и подвергались редактированию разных авторов. Один из них –
дьякон Степанос Тпхисеци (Тифлисеци), биографических сведений о котором не сохранилось. Его сочинение Завещание страстей Христа Спасителя
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нашего дошло до нас в двух рукописях XIX века (рукописи Матенадарана
8676 и 9346). Оно написано частично в прозе, частично в стихах, и является
одним из эмоциональных и полным чувственных образцов этого жанра (которое, однако, сохранило основные черты версии Сборника проповедей Григора
Татеваци). Это обстоятельство обусловлено практическим назначением сочинения – полностью обратить внимание слушателя на страсти Господни, так
как сочинение предназначалось для церковного чтения в Страстную Пятницу.
Можно предположить, что создание новых версий этого сочинения не
только не было запрещено, но и в определенный период (в XVIII веке) могло
даже поощряться. В направлении исследования этого жанра делаются только
первые шаги, учитывая большое количество рукописей, преобладающее
большинство которых не опубликовано. В этом смысле очень важно выяснение источников и их влияния на жанр, а также вопросы авторства и датировки каждого из вариантов “Завещания”.
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