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ԵՐՎԱՆԴ ՏԵՐ-ՄԻՆԱՍՅԱՆԸ 
ԵՎ ԻՐ «ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ» 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գևորգ յան Հոգևոր Ճե մա րա նի (աստ վա ծա բա նա կան 

հա մալ սա րա նի) Պատ մա կան աստ վա ծա բա նու թյան և հու-

մա նի տար ա ռար կա նե րի ամ բիոնը հեր թա կան հա տորն է 

դնում ընթերցողի սե ղա նին, ո րը գա լիս է հարս տաց նե լու 

Ճե մա րա նի դա սագր քե րի և ու սում նաօ ժան դակ ձեռ նարկ-

նե րի հրա տա րա կու թյուն նե րի շար քը, որն սկզբնա վոր վել 

է վեր ջին շրջա նում: Ինչ պես նա խորդ աշ խա տու թյուն նե րի 

լույ սըն ծայ ման պա րա գա յում է շեշտ վել, այս հրա տա րա-

կու թյուն նե րը հստակ ա ռա ջադ րանք են իրականացնում. 

դրանք միտ ված են ոչ միայն հա մա կարգ ված և բազ մա-

կող մա նի գի տե լիք փո խան ցե լու Մայր Ա թո ռի հոգևոր-

կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում ու սա նող մեր սա նե-

րին, ո րո շա կի պա հանջ ներ սահ մա նե լու դա սա վանդ վող 

յու րա քանչ յուր գի տա կար գի հա մար, այլև ուր վագ ծե լու 

դրանց նպա տա կա յին զար գաց ման հե ռան կար նե րը: 

Սրանից բա ցի՝ տեղին է ու շադ րու թյուն դարձնել մեկ այլ, 

թերևս  ճիշտ կլի ներ ա սել՝ այս հարընթացն ամ բող ջաց-

նող տեսանկյունի վրա, ո րն ի րա կա նու թյան մեջ ա վե լի 

ըն դար ձա կում է վե րո հիշ յալ ա ռա ջադ րան քը,  ոգեշնչման 

նոր ո լորտ ներ բա ցա հայ տում Ճեմարանի ստեղ ծա գոր-

ծա կան պրպտումների հա մար (իսկ առանց ոգեշնչման, 

ինչպես մարդկության պատմական փորձառությունն է 

ապացուցում, կրթությունն ու գիտությունը չեն կարող 

հասնել մեծ արդյունքների): 
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Խոսքն այն մա սին է, որ այս գոր ծըն թա ցը միա ժա-

մա նակ հիմք է դնում շատ կարևոր մի մի տու մի. նրա 

հետևո ղա կան զար գա ցու մը հա վակ նում է համակարգե-

լու հոգևո րա կան նե րի կրթու թյան բա րե կարգ մա նը միտ-

ված այն ձեռնարկ ումնե րը, ո րոնք աստիճանաբար ա վե-

լի նկատե լի են դառ նում Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջմիած նի 

հոգևոր-կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րի գոր ծու նեության 

շրջագ ծում: Նման դրա կան զար գա ցու մը, բնա կա նա-

բար, ժա մա նա կի պա հանջ նե րից է բխում: Այս ի մաս տով 

արդարացված է այն եզրակացությունը, որ պատ մա-

կան թե լադ րան քով են ծնվում բա րե կարգ մա նը միտ ված 

ձգտում նե րը, իսկ հոգևոր կրթության պարագայում՝ Հա յոց 

Ե կե ղե ցու կրթա կան ա վան դույթ նե րի ո գուն հա րա զատ 

մնա լու մար տահ րա վեր նե րին դի մագ րա վե լու լարումից: 

Ժամանակը հարատև շարժման մեջ է, որն իր հետ 

փոփոխություններ է բերում: Դրանք կարող են լինել և՛ 

դրական, և՛ բացասական: Արդի հոգևոր անվտանգության 

համար հրատապ է, որ ժամանակակից հոգևորականը 

համապատասխան պատրաստվածությամբ ձեռնամուխ 

լինի իր առաքելությանը: Այս նպատակին ընդառաջ՝ 

Գևորգ յան Հոգևոր Ճե մա րա նը նե րկա յաց նում է Ի դա րի 

հա յա գի տու թյան ա մե նա ճա նաչ ված հե ղի նա կու թյուն նե-

րից մե կի՝ Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նի  «Հայոց Եկեղեցին» 

աշ խա տու թյու նը: 

Սույն հրա տա րա կու թյան նե րա ծա կա նի շրջա նակ նե-

րում հա մա ռոտ կանդ րա դառ նանք՝ ա. Եր վանդ Տեր-Մի-

նաս յա նի «Հայոց Եկեղեցին» աշ խա տու թյան ստեղծ ման 

ժա մա նա կի և հան գա մանք նե րի վեր լու ծու թյա նը, բ. աշ-

խա տու թյան մա տուց ման սկզբուն քի յու րա հատ կու թյա նը, 

գ. հով վա կան և քարոզչական ի մաս տով աշխատությունը 

գործ նա կա նում ի՞նչ նշա նա կու թյուն կա րող է ու նենալ, 

դ. դաս տիա րակ չա կան ի՞նչ արժեք ու նի Երվանդ Տեր-Մի-

նաս յան գիտ նա կա նի ընտ րած ու ղին արդի քրիս տո նեա-

կան գի տակ ցու թյան հա մար: Վերջում կներ կայա ցնենք 

աշ խա տու թյան վե րա բեր յալ մեր ամ փո փիչ եզ րա կա ցու-

թյուն ները:

ա. Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նի «Հայ Եկեղեցին» աշ խա-

տու թյան ստեղծ ման ժա մա նակն ու հան գա մանք նե րը

Այս աշ խա տու թյունն ա ռա ջին ան գամ է լույս տես նում: 

Նրա գո յու թյան փաս տը հայտ նի էր միայն ու սում նա սի-

րող նե րի շատ նեղ շրջա նա կի, ո րը, սա կայն, տա րի ներ 

շա րու նակ ար խի վա յին դա րակ նե րում պահ վող այս բնա-

գի րը հրա տա րա կու թյան պատ րաս տե լու ցան կու թյուն չէր 

դրսևորել: Հա վա նա բար այդ գոր ծին մա սամբ խան գա րել 

էր խորհր դա յին հա սա րա կար գը, իսկ մա սամբ էլ գու ցե 

հա ջոր դող ան ցու մա յին ժա մա նա կաշր ջա նը հնա րա վո րու-

թյուն չէր ստեղ ծել հա մա պա տաս խա նա բար արժևո  րելու 

դրա լույ սըն ծայ ման հրա տա պու թյունն ու ար դիա կա նու-

թյու նը հա յա գի տու թյան հա մար: Եր վանդ Տեր-Մի նաս-

յա նի ար խի վի N 73 ցու ցա կում1 «Հա յոց Եկեղեցին» վեր-

նա գրով եր կու նյութ է հան դի պում: Խոս քը վե րա բե րում է 

239դ թղ թա պա նա կի հմր. 19 և 20 վա վե րագ րե րին: Ա ռա-

ջի նը ձե ռա գիր է՝ բաղ կա ցած 45 է ջից, իսկ երկ րոր դը՝ մե-

քե նա գիր՝ կազմ ված 76 (տպա գիր 62 էջ, ինք նա գիր 14 էջ) 

է ջից: Ձե ռա գիր օ րի նա կը թվագր ված է՝ «1958 թ. մա յիս-

հու նիս, Երևան»: Այս տե ղե կու թյան հի ման վրա լիար ժե-

քո րեն վե րա կանգն վում են աշ խա տու թյան ստեղծ ման 

հստակ թվա կանն ու վայ րը. Երվանդ Տեր-Մինասյանի 
«Հայոց Եկեղեցին» աշխատությունն, ստեղծվել է 
1958 թվականին Երևանում: Հիշ յալ եր կու օ րի նակ-

նե րից բա ցի՝ եր կար պրպտում նե րից հե տո մեզ հա ջող-

վեց Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նի  տա նը պահ վող ար խի վում 

հայտ նա բե րել մեկ այլ օ րի նակ՝ կազմ ված 72 (մե քենա գիր 

62 էջ, ինք նա գիր 10 էջ) է ջից: Աշ խա տու թյունը հրա տա րա-

1 Պահ վում է Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րա նում:
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կու թյան պատ րաստ ելու համար նկատի ենք ունեցել վե-

րո հիշ յալ եր կու մե քե նա գիր օրինակ նե րը: Ըն տա նե կան 

ար խի վի տար բե րա կը պայ մա նա կա նո րեն կո չում ենք 

բուն տար բե րակ, իսկ Մա տե նա դա րա նում պահ վողը` 

խմբագր ված տար բե րակ` հիմք ու նե նա լով ա ռա ջի նի հա-

մե մա տ վեր ջի նի մեջ կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը: 

Սույն հրա տա րա կու թյու նը պատ րաս տե լու հա մար հա մե-

մա տել ենք եր կու մե քե նա գիր տար բե րակ նե րը: Հա մե մա-

տու թյու նը ցույց է տվել, որ վերոհիշյալ երկու մեքենագիր 

օրինակների, ինչպես նաև ինք նա գիր է ջե րի բո վան դա կա-

յին պա րու նա կու թյու նը նույնն է1: 

Խմբագր ված տար բե րա կում հե ղի նա կն ի մաս տանր բե-

րան գա յին ո րոշ հա վե լում ներ և կրճա տում ներ է ա րել2: 

Երկու տարբերակների համեմատության արդյունքում 

բուն տարբերակն ընտրեցինք հրատարակության 

հա մար3: Այս ընտրությունը պայմանավորված է այն 

1 Ընտանեկան արխիվի օրինակի ինքնագիրը թեև 10 էջ է, իսկ Մա-
տենադարանի օրինակինը` 14, սակայն համե մատությունը ցույց 
է տալիս, որ դրանք տարբերվում են մի այն օգտագործած թղթի 
չափսերով, մի նչդեռ երկուսի բովանդակությունը նույնն է:    

2 Կրճա տումն  ե րը հետևյալն են.
 1-ին է ջում ջնջել է 5-9-րդ տո ղե րը:
 Աշ խա տու թյան Զ-ԺԴ  (էջ 7-19) գլուխների վրա գիծ է քա շել: 

Ջնջված է ջե րը հա վա նա բար բուն նյու թից շե ղում է հա մա րել կամ 
թերևս փոր ձել է շա րադ րան քը հա մա ռո տել:

 Խմբագ րումն  ե րը հետևյալ կար գի են՝
   Հե ղի նա կը շա րադ րան քի տար բեր հատ ված նե րում կա տա րել է 

ի մաս տանր բե րան գա յին որոշ ճշգրտումն  եր և հա վե լումն  եր, օ րի-
նակ` …գնոս տիկ յան ա ղան դա վո րը… (բուն տար բ.), …գնոս տիկ յան 
վեր ջին ա ղան դա վո րը… (խմբագր ված տար բ.), …կրո նա կան եր գե-
րով… (բուն տարբ.), …կրո նա կան գրա վիչ եր գե րով… (խմբ. տարբ.) 
և այլն: Հե ղի նա կը խմբագր ված տար բե րա կի մի այն 1-ին է ջում 
«Քրիս տոս» ա նու նը փո խա րի նել է «Հի սուս»-ով:

3 Նախ հայտնի չէ վերջնականապես, թե ինչու է հեղինակը մի  տար -
բերակում կրճատել նյութը, իսկ մյուսում` ոչ, այլ խոսքով՝ երկու 
տարբերակ ստեղծել: Ավելին, մե կը հանձնել է Մա տե նադարանին, 
իսկ մյուսը՝ թողել տանը: Այն, ի դեպ, հայտ նաբերվել է հեղինակի 
աշխատանքային պայուսակում: Սա հավանաբար վկայում է 

հիմնավորմամբ, որ մենք որևէ ա վե լոր դու թյուն չնկա տե-

ցինք բուն տար բե րա կի մեջ, ո րը շեղ ված լի նի շա րադ-

րան քի ընդ հա նուր տրա մա բա նու թյու նից, և ո րը պետք էր 

դուրս թող նել: Ա ռանց վա րան ման կա րող ենք պնդել, որ 

հե ղի նա կը լիար ժեք հետևո ղա կա նու թյուն է ա պա հո վել 

նյու թի մա տուց ման մեջ: Միա ժա մա նակ հաշ վի ենք ա ռել 

խմբագր ված տար բե րա կի ճշգրտում ներն ու լրա ցում-

նե րը և անց կաց րել բուն տար բե րա կի մեջ:

Այս աշ խա տու թյան ստեղծ ման հան գա մանք նե րի քննու-

թյու նը մեզ հան գեց րեց հե տաքր քիր եզ րա կա ցու թյուն նե-

րի: Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նի ար խի վում պահ պան վել է 

«Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նի գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րի 

ցանկ» խո րագ րով մի ցու ցակ, ո րը 2005 թ. հրա տա րա կել է 

պրոֆ.  Պ. Մու րադ յա նը Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նի «Հու շեր 

իմ կյան քից» գրքի հա վել վա ծում1: Այս ցան կում Եր վանդ 

Տեր-Մի նաս յա նի կող մից ներ կա յաց ված է իր գրա կան ժա-

ռան գու թյան ցու ցա կը հետևյալ բա ժա նում նե րով. հրա տա-

րա կու թյուն ներ, ան տիպ աշ խա տու թյուն ներ, թարգ մա նու-

թյուն ներ, խմբագ րած աշ խա տանք ներ: 

Ցան կի քննու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ան տիպ նե րի 

ցու ցա կում բա ցա կա յում է հե ղի նա կի «Հայոց Եկեղեցին» 

աշ խա տու թյու նը:  Ցու ցա կում ժա մա նա կագ րա կան ա ռու-

մով հի շա տակ ված վեր ջին հրա տա րա կու թյու նը լույս 

է տե սել 1971 թվականին. են թադ րա բար այս ցան կը 

կազմ ված պետք է լի նի 1971 թ. կամ դրանից հե տո, իսկ 

«Հա յոց Եկեղեցին» աշ խա տու թյու նը 1958 թ.  ար դեն շա-

րադր ված էր: Սա նշա նա կում է, որ Եր վանդ Տեր-Մի նաս-

յա նը վերոհիշյալ ցանկում մի տում նա վոր է բաց թո ղել 

այս աշ խա տու թյան վերնագիրը: Ա վե լին, այդ թվա կան-

նե րին հե ղի նա կը չէր կա րող բա ցա հայտ կեր պով նման 

այն մասին, թե ինչ կարևորություն է ընծայել հայագետն այս 
աշխատությանը: 

1 Տե՛ս Ե. Տեր-Մինասյան, Հուշեր իմ կյանքից, Երևան, 2005, էջ 178-

185:
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մի գործ ձեռ նար կել. տիրող գաղափարական մթնոլորտը 

բնավ նպաստավոր չէր այդպիսի մի աշխատության 

համար, մանավանդ այն դրական գնահատության ոգով, 

որն այդքան բնորոշ էր Երվանդ Տեր-Մինասյանի «Հայոց 

Եկեղեցին» աշխատությանը: Սա կայն պատ մու թյու նը 

ցույց է տա լիս, որ հեղինակն ա մեն գնով գնա ցել է այդ 

քայ լին՝ ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ լուռ հան գա մանք-

նե րում շա րադ րե լով իր վերոհիշյալ  աշխատությունը: Այս 

առումով տեղին է հիշել Ղ. Աղայանի դիտարկումը. «... 

շատերը կարծում են, թե ներշնչություն կամ ոգևորություն,- 

այդ չի գլխավորը, այլ ի՛նչ հանգամանքից է առաջ գալիս...» 

ստեղծագործությունը1:

Գրքում կա տա րել ենք նաև լեզ վաո ճա կան և շա րահ յու-

սա կան բնույ թի որոշ խմբագ րում ներ: Տեքս տը հա մա պա-

տաս խա նեց վել է ար դի լեզ վամ տա ծո ղու թյան կա նոն նե-

րին: Խմբագ րում նե րը հինգ բնույ թի են` ա. ուղ ղագ րա-
կան (ավետարան - Ավետարան), բ. ո ճա կան (ինքը աստված 

– ինքն Աստված), գ. շա րա դա սա կան (մն ում է մե զ մի  փոքր 

կանգ առնել… - մե զ մն ում է մի  փոքր կանգ առնել), վերանայվել 

են՝ դ. օ տա րա բա նու թյուն ները (կուլտուրա - մշակույթ, 

պատրիստական – հայ րա բանական) և ե. հնա բա նու թյուն-
ները (ունին – ունեն, Հռովմե ական – հռոմե ական): Հարկ է փաս-

տել, որ այս ա մե նի հի ման վրա շա րադ րանքն ա ռա վել բա-

րե հունչ է դար ձել, ժամանակակից լեզվամտածողության 

համար ընկալելի: 

բ. Աշ խա տու թյան մա տուց ման սկզբուն քի յու րա հատ-

կու թյու նը

Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նի աշ խա տու թյան մեջ այս կամ 

այն չա փով տեղ են գտել Հայ Եկեղեցու պատ մու թյան, հա-

վատ քի և ե կե ղե ցա կան  պրակ տի կա յի հիմ նախն դիրնե րի 

1 Ղ. Աղայան, Իմ կյանքի գլխավոր դեպքերը, Երկերի ժողովածու, հտ. 
չորրորդ, Երևան, 1963, էջ 390:

վե րա բեր յալ տարիների ուսումնասիրությունների շնոր-

հիվ արված նրա հիմ նա կան դի տար կում նե րն ու եզրա-

կացությունները՝ ո մանք ընդգծված, հատուկ շեշ տա դրում-

ներով, իսկ ո մանք էլ ընդհանրացնող ամփոփումներով: 

Սա պայ մա նա վոր ված է աշ խա տու թյու նը գի տահան րա-

մա տչե լի գրա կա նու թյան ժան րին մո տեցնե լու հե ղի նա կի 

նպա տա կադր մամբ, ինչը նա այն պի սի բարձր ար հես տա-

վար ժու թյամբ է ի րա կա նաց րել, որ ոչ մի կերպ չի ազ դել 

շա րադ րան քի ա կա դե միա կան ո րա կի վրա: Հե տա զո տո ղի 

հա տուկ բա րեխղ ճու թյամբ Ե. Տեր-Մի նասյանը պահ պա-

նել է փաս տե րի գի տա կա նու թյու նն աղբյուրագիտական 

հստակ վկայակոչումներով, բայց միևնույն ժա մա նակ դի-

մել է հա տուկ ո ճա կան հնա րանք նե րի՝ ըն թեր ցո ղի մեջ 

զգա յա կան ըն կա լու մը զար գաց նե լու մտադ րու թյամբ: Դա 

յու րա հա տուկ գրավ չու թյուն է հա ղոր դում շա րադ րան քին, 

մաս նա վոր հե տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց նում նյու թի նկատ-

մամբ, դարձ նում այն դյու րըն թեռ նե լի: Գե ղար վես տա կան 

պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյու նը կլա նում է ըն թեր ցո ղին՝ 

շնոր հիվ քննա կան դա տո ղա կա նու թյան, ո րը, սա կայն, շա-

րադ րան քը եր բեք չի հան գեց նում սա ռը ռա ցիո նա լիզ մի: 

Սա պետք է բա ցատ րել նրա նով, որ հե ղի նա կին հա ջող վել 

է հա մադ րել նյու թի գի տա կան և գե ղար վես տա կան տարրե-

րը, դրանք ներ դաշ նա կել միմ յանց: 

Այս ի մաս տով հե ղի նա կին միա ժա մա նակ հա ջող վել է 

բա ցա ռիկ ներշն չում հա ղոր դել շա րադ րան քին, որն ըն թեր-

ցո ղի վրա ներ գոր ծում է հու զե լու աս տի ճա նի, սեր արթ-

նաց նում սե փա կան ե կե ղե ցու հան դեպ, հպար տու թյուն 

ներշն չում ազ գա յին հոգևոր ժա ռան գու թյան նկատ մամբ, 

ձևա վո րում հա վատ քի ինք նու թյան գի տակ ցու թյուն: Հե-

ղի նա կը հա մո զիչ կեր պով է գնա հա տում ե կե ղե ցու դե րն 

ազ գի հոգևոր նկա րագ րի կերտ ման, կրթու թյան և լու-

սա վո րու թյան ար մա տա վոր ման հայ րե նան վեր գոր ծում, 

ցույց տա լիս, թե այն իր ներ կա յու թյամբ որ քա՛ն  խորն է 
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թա փան ցել ազ գի ո գե կա նու թյան մեջ, ի՛նչ դե րա կա տա րու-

թյուն է ու նե ցել ա զատ ստեղ ծա գործ կյան քով ապ րե լու 

համար մղված դա րա վոր հա մառ պայ քա րում: Աս վա ծի լա-

վա գույն վկա յու թյունն է հայ Ոս կե դա րի վե րա բեր յալ հե ղի-

նա կի հետևյալ դի տար կու մը. «V դ. այս ան նա խըն թաց 
գրա կան շար ժու մը.…  ծա գել է իբրև ծա ռա յու թյուն 
քրիս տո նեա կան կրո նի կա րիք նե րին, բայց միևնույն 
ժա մա նակ հենց իր հիմ քում ու նե ցել է հայ րե նի քի ան-
կա խու թյանն ու հայ ժո ղովր դի ինք նու րույ նու թյա նը 
ծա ռա յե լու բուռն տեն չը: Այդ տեն չից է ա ռա ջա ցել 
ազ գա յին ե կե ղե ցի, ազ գա յին լե զու և գրա կա նու-
թյուն ստեղ ծե լու ի րո ղու թյու նը, որ դա րեր շա րու-
նակ հայ ժո ղովր դի ինք նա պահ պա նու թյան և ինք-
նու րույն զար գաց ման վառ փա րոսն է ե ղել: Սա հակ 
Պարթևի, Մես րոպ Մաշ տո ցի ու նրանց ա շա կերտ նե-
րի՝ թարգ մա նիչ նե րի բեղմ նա վոր գոր ծու նեու թյան 
հետևան քով հայ ժո ղո վուրդն իս կա պես քրիս տոն յա 
դար ձավ, հայ ազգն ինք նա գի տակ ցու թյան ե կավ, 
ճա նա չեց ու ջեր մո րեն սի րեց իր անց յալն ու հայ-
րե նի քը: Թեև նա կորց րեց իր պե տա կան ան կա խու-
թյու նը, բայց նրա մեջ մշտա պես վառ մնաց ա զա-
տու թյան ձգտու մը և այն զգա ցու մը, որ մար դու և 
ժո ղովր դի հա մար ա մե նա բարձր բա րիքն ա զա տու-
թյունն է, ա մե նա սի րե լի բա նը՝ հայ րե նի քը, ո րի ան-
կա խու թյու նը պաշտ պա նե լու հա մար չպետք է խնա-
յել ո չինչ, նույ նիսկ կյան քը» (սույն հրատարակություն, 

էջ 56-57):

Այս ա ռու մով միան շա նակ կա րե լի է այն հիմ նա վոր 

պնդումն ա նել, որ հե ղի նա կը բնավ տուրք չի տվել հե տա-

զո տա կան ո րո շա կի կա ղա պար նե րի, այլ իր մեկ նա բա նու-

թյան հա մար հենք է դարձ րել պատ մու թյան շա րադր ման 

սե փա կան հա յե ցա կե տը, ո րն ստեղ ծա գոր ծա կան ա զա-

տու թյամբ է օժ տել աշ խա տու թյու նը, ըն թեր ցո ղին փո խան-

ցե լով ոչ միայն գի տե լիք իր ե կե ղե ցու վե րա բեր յալ, այլև 

ազ դե լով նրա կրոնական զ գա ցում նե րի վրա, կարևորելով 

հոգևոր ինքնաճանաչողության հրամայականը՝ սեփական 

ժառանգության գնահատման անհրաժեշտ պայմանով: 

Սա բացատրվում է հե ղի նա կի կող մից տա րի նե րի ըն-

թաց քում պատ մու թյան հան դեպ մշա կած ուղենշային 

յուրահա տուկ ըն կալ մամբ: Բանն այն է, որ նրա հա մար 

պատ մու թյան շարադրու մը չի սահ մա նա փակ վում անց յալ 

ի րա դար ձու թյուն նե րի նկա րագ րու թյամբ կամ չոր տե ղե-

կու թյուն նե րի փո խանց մամբ: Նա չի բավարարվում Հայոց 

Եկեղեցու անցյալի պատմական դերակատարությունն 

արժևորելու առաջադրանքով, այլ բա ցատ րում է, թե ինչ 

կապ ու նի այդ անց յա լը մեր ներ կա յի հետ, ցույց է տա լիս 

այն չընդ հատ վող գոյութենաբանա կան շա րու նա կա կա նու-

թյու նը, որ քրիս տո նեա կան հա վա տի պատ մա կան փոր-

ձա ռու թյամբ ժա մա նա կի մի ջով փո խանց վում է հաջորդ 

սե րնդ ին, հարս տաց նում նրա ազ գա յին պատ կա նե լու թյան 

գի տակ ցու թյու նը, ընդգ ծում նրա հոգևոր մար դա բա նա կան 

տի պը, ինքնության գիտակցման և իրացման նոր ուղիներ 

գծագրում:

Ա մե նա կարևո րը և գրա վիչն այս տեղ հատ կա պես այն 

է, որ հե ղի նակն իր գի տա կան հա մո զմունքե րի դիր քե րից 

է շա րադ րել աշ խա տան քը, եր կար տա րի նե րի խորհր դա-

ծու թյուն նե րի և հատ կա պես անձ նա կան հոգևոր փոր ձա-

ռու թյան արդ յուն քում է հան գել այս եզ րա կա ցու թյուն նե-

րին: Սա նշանակում է, որ նրա գի տա կան հա մոզ մունք-

նե րը միայն գա ղա փա րա կան հա մա ձայ նու թյու նից չեն 

ծնված, այլև ան ցել են սե փա կան փոր ձա ռու թյան բո վով, 

ո րի լա վա գույն ար տա հայ տու թյու նը հե ղի նա կի ան կեղ-

ծու թյունն է. նա ան կեղծ է, քա նի որ հա մոզ ված է իր տե-

սա կե տի ճշմար տա ցի լի նե լու մեջ, չի գրում այն, ինչի հետ 

համաձայն է, այլ գրում է այն, ինչին հավատում է:
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գ. Հով վա կան և քարոզչական ի մաս տով աշխատանքը  

գործ նա կա նում ի՞նչ նշա նա կու թյուն կա րող է ու նե նալ

Իր բո վան դա կու թյան և տե սա կի մեջ այս հրա տա րա-

կու թյու նը նվեր է մեր հոգևոր-կրթա կան հաս տա տու թյուն-

նե րի սա նե րին, հան րակր թա կան դպրոց նե րի Հա յոց Ե կե-

ղե ցու պատ մու թյուն ա ռար կա յի մաս նա գետ նե րին և կի-

րակ նօր յա  կրթարաննե րի ու սու ցիչ նե րին: Այսքա նով 

հանդերձ՝ այն կա րող է հավասարաչափ հով վա կան ի մաս-

տով օգ տա կար լի նել Հա յոց Եկեղեցու սպա սա վոր նե րին՝ 

ե րա խա նե րին մկրտու թյան նա խա պատ րաս տե լու հա մար: 

Այս տեղ շատ ամ փոփ և հաս կա նա լի լեզ վով Հա յոց 

Եկեղեցու պատ մու թյա նը զու գա հեռ տրված է նաև դա վա-

նան քը, ընդհանուր գծերով ներկայացված է ե կե ղե ցու 

վար չա կան նկա րա գի րը, մշակութաստեղծ առաքելու թյու-

նը: Այս ի մաս տով Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նի «Հա յոց 

Եկեղեցին» կա րե լի է ա ռանց վա րան ման դնել նշա նա վոր 

ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ, Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիարք Մա ղա-

քիա ար ք. Օր ման յա նի «Հա յոց Եկեղեցին» աշ խա տու թյան 

կող քին: Այս տե սա կի հրա տա րա կու թյուն նե րի կա րի քը 

Հա յոց Եկեղեցին դեռևս 20-րդ դա րասկզ բին շատ էր զգում. 

դրա անհ րա ժեշ տու թյու նը կարևոր վում էր ոչ միայն հայ 

հա սա րա կու թյան շրջա նակ նե րով, որ սե փա կան ե կե ղե ցու 

մա սին մատ չե լի լեզ վով շա րադր ված գրա կա նու թյան 

խիստ պա հանջ ու ներ, այլև օ տար նե րի հա մար, ո րոնք 

ցան կա նում էին ծա նո թու թյուն կազ մել Հա յոց Եկեղեցու և 

նրա դա վա նական դրու թյան վե րա բեր յալ, ըմբռ նել նրա 

ազ գա յին նկա րա գի րը, ոգեկանու թյու նը: Աս վածի 

լավագույն վկայությունն Օրմանյանի «Հայոց Եկեղեցին» 

աշխա տու թյան առաջա բանն է, որտեղ հե ղինակը նկատում 

է. «Հա յոց Եկեղեցին հազիւ թէ ճանչցուած է աշխարհի 
մէջ: Եկեղեցական եւ կենցաղական ուսում նասի րու-
թեանց աւելի հետա մուտ մատե նա գիրներն ալ մտա-
դրութեան առար կայ չեն ըրած այս Եկեղեցին: Բայց 

հակառակ իր հա մեստ կացութեան եւ իր վիճակին 
մթին մնալուն, ան շատ մեծ եւ առաջնակարգ ու 
նշանակալի կա րեւորութիւն ունի այն սկզբունքներու 
եւ այն վար դապետութիւններու տեսակէտէն, որոնք 
ա նոր սեփական են: Մենք կը կարծենք թէ անոր 
սկզբունքները արժանի են իբր հիմնակէտ նկա-
տուելու այն գաղափարա կան մեծ նպատակին, որ է 
քրիս տոնէութեան միութիւնն ու պարզութիւնը»1: 

Հայտ  նի փաստ է, որ Օր ման յա նի վե րո հիշ յալ աշ խա տու-

թյան բնույ թի հրա տա րա կու թյուն նե րի թի վը մե զա նում 

այ սօր էլ բա վա կա նին սա կավ է. այս դաշտը լրացման լուրջ 

կարիք ունի հատկապես այսօր, երբ հայ կյանքում հոգևոր 

վերարթ նություն է արձանագրվում ամենուր՝ թե՛ հայ րե-

նիքում, և թե՛ ընդարձակվող և վերա ձևավորվող սփյուռքի 

պայմաններում: 

Ի  դեպ, տե ղին է նկա տել նաև, որ աչ քի ա ռաջ ու նե նա լով 

Օր ման յա նի նման հե ղի նա կու թյան վե րո հիշ յալ աշ խա տու-

թյու նը՝ Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նը տե սանկ յու նի և կա ռուց-

ված քի ա ռու մով բնավ չի հետևել նրա աշ խա տու թյա նը. 

մե ծա պես գնա հա տե լով դրա դերն ու ար ժե քը՝ լիո վին ան-

կախ է մնա ցել, սե փա կան հա յե ցա կար գա յին մո տե ցումն է 

զար գաց րել իր աշ խա տու թյան մեջ: Այդ պի սով նաև հարս-

տաց րել է Հա յոց Եկեղեցու վե րա բեր յալ գիտահան րա մատ-

չե լի գրա կա նու թյուն ստեղ ծե լու մո տե ցում նե րը՝ իր ու րույն 

վե րա բեր մուն քը հաս տա տե լով տվյալ ժան րի դաշ տում: 

Այս ա ռու մով Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նի վե րո հիշ յալ աշ-

խա տու թյու նը գա լիս է լրաց նե լու այդ մեծ բա ցը, ինչ պեսև 

մտա ծել տա լու, այն թարգ մա նա բար նե ր կա յաց նե լու նաև 

սփյուռ քա հայ շրջա նակ նե րին և օ տար նե րին: Այս ի մաս-

տով աշ խա տու թյու նը լիո վին ա պա հո վում է ներ սի և դրսի 

լսա րան նե րի պա հան ջը, հատ կա պես վարդապետա կան 

1 Մաղաքիա արք. Օրմանեան, Հայոց Եկեղեցին, Մոնթրէալ, 2001, էջ 

24:

2 - Ե. Տեր-Մինասյան, Հայոց եկեղեցին
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ի մաս տով ընդգծ ված է Հա յոց Եկեղեցու աստ վա ծա բա-

նա կան տե ղն ընդ հա նուր ե կե ղե ցու հա մա տեքս տում՝ ի 

մասնավորի շեշտելով նրա վերաբերմունքը Քաղկեդոնի 

դավանանքի նկատմամբ:  

Հե ղի նակը, իր աշ խա տու թյան հա մար ա ռանց քա յին 

հա մա րե լով ա ռա ջին ե րեք տիե զե րա ժո ղով նե րի հիմ նա վոր 

վեր լու ծու թյու նը, այն կարևոր տե սա կետն է հայտնում, որ 

Հա յոց Եկեղեցու դա վա նան քը պետք է բխեց նել բա ցա ռա-

բար ա ռա ջին ե րեք տիե զե րա ժո ղով նե րից. դրանց հիմ քով է 

զար գա ցել Հա յոց Եկեղեցու ողջ աստ վա ծա բա նու թյունն ու 

ոգեկանու թյու նը: Ա հա թե ինչ պես է նա ձևա կերպ ում իր 

տե սա կե տը. «Հա յոց Եկեղեցին, չնա յած զա նա զան 
դա րե  րում և զա նա զան ա ռիթ նե րով ու նե ցած տա-
տա նում նե րին, հիմ նա կա նում միշտ հա վա տա րիմ է 
մնա ցել ա ռա ջին ե րեք Տիե զե րա կան ժո ղով նե րի… 
(գլ խա վո րա պես Ա թա նա սի, Կյու րեղ Ա ղեք սանդ րա-
ցու և այլ նի) վար դա պե տու թյա նը և եր բեք չի ըն դու-
նել ո՛չ Քաղ կե դո նի, ո՛չ  էլ նրա նից հե տո հե տա գա 
դա րե րում տե ղի ու նե ցած այլ ժո ղով նե րի ուս մուն-
քը՝ դրանք բո լո րը հա մա րե լով Սուրբ Գրքին և ե կե-
ղե ցու մեր հի շած հե ղի նա կա վոր հայ րե րի ուս մուն-
քին ան հա րիր, հա կա ռակ և բո լո րո վին ա վե լորդ» 

(սույն հրատարակություն, էջ 83-84):

դ. Եր վանդ Տեր-Մի նաս յան գիտ նա կա նի ընտ րած ու-

ղին դաս տիա րակ չա կան ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի ար դի 

քրիս տո նեա կան գի տակ ցու թյան հա մար

Տե ղին է ու շադ րու թյուն հրա վի րել նաև մեկ այլ կարևոր 

տե սանկ յու նի վրա, որ մեզ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 

ա վե լի հա մա կող մա նի գնա հա տե լու Եր վանդ Տեր-Մի նաս-

յա նի դե րը ժա մա նա կի պատ մա կան հա մա տեքս տում, 

հաս կա նա լու նրա ստեղ ծած ժա ռան գու թյան բո վան դա-

կու թյան տրա մա բա նու թյու նը, խո րա մուխ լի նե լու նրա 

հո գե բա նա կան կեր պա րի մեջ, ո րի ստեղ ծա գոր ծա կան 

հետևո ղա կան ըն թաց քի ա մե նաբ նու թագ րա կան հատ կա-

նի շը հա վա տար մու թյունն է սե փա կան հա մո զում նե րին: 

Խոսքն այն մա սին է, որ հա յա գե տը շատ լավ էր ըն կա լում 

ժա մա նա կի հոգևոր պա հան ջը նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ 

գա ղա փա րա կան մթնո լորտն ըստ էու թյան ոչ միայն թշնա-

մա բար էր տրա մադր ված նման բնույ թի մտա վոր ո գո րում-

նե րի նկատմամբ, այլև ցան կա ցած պա հի  պատ րաստ 

էր հա լա ծանք նա խա ձեռ նե լու նրանց հան դեպ, ո վքեր 

կփոր ձեին անց յա լի հետ կապ ված հի շո ղու թյուն ներ 
արթ նաց նել: Սակայն Եր վանդ Տեր-Մի նաս յանի հա մար 

գիտ նա կա նի կո չու մը ճշմար տու թյու նն ա սե լու, սե փա կան 

հա մո զու մը պաշտ պա նե լու մեջ էր:  Այս մոտեցմամբ էր 

նա իր ողջ կյանքը գիտությանն ու մանկավարժությանը 

նվիրելու որոշում կայացրել, համակ էությամբ տրվել այդ 

առաքելությանը՝ ընդունելով այն իբրև ծառայություն 

սեփական ժողովրդին և նրա նվիրական ձգտումներին: Թե-

կուզև իր կեն դա նու թյան օ րոք պատ շաճ չգնա հատ վե ցին 

նրա ջան քե րը, և ար վեց հնա րա վորը՝ կաս կա ծի տակ դնե-

լու նրա ընտ րած ու ղին, կեղծ գա ղա փա րա խոս ները նրան 

հա նի րա վի քննա դա տե ցին և հա լա ծե ցին անց յալն ի դեա-

լա կա նաց նե լու մե ղադ րան քով, բայց նա եր բեք չկտրվեց 

ցե ղի ո գե կան բնազդ նե րից, չդավաճանեց իր սկզբունքին, 

չշեղվեց բռնած ընթացքից: Սա մեզ ա կա մա հի շեց նում է 

19-րդ դա րի ռուս դա սա կան  բանաստեղծ Ե. Բա րա տինս-

կու այն տո ղե րը, թե «իմ ըն թեր ցո ղին կգտնեմ սե րունդ նե-

րի մեջ»1: Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նին հենց այս հա վատքն 

էր ա ռաջ նոր դում, որ սե րունդ նե րի հա մար է իր աշ խա-

տան քը, գա ղա փա րա կան վճռա կա նու թյու նը: Իր աներեր 

կեցվածքով նա կարևոր դաս էր տալիս իր հաջորդներին, 

սեփական ժառանգությունը ճանաչելու և գնահատելու 

պատգամն էր փոխանցում նրանց: Ամենակարևորը նրա 

1 Е. А. Баратынский, Стихотворения и поэмы, Москва, 1982, էջ 3:
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հա մար՝ սե րունդ նե րը չեն սահ մա նա փակ վում ա պա գա յի 

մեջ, նրա ստեղ ծա գոր ծա կան մտա հո րի զո նում այն վե րա-

բե րում է թե՛ ներ կա յին, և թե՛ ա պա գա յին՝ միա ժա մա նակ 

կա պի մեջ մնա լով անց յա լի հետ, չկտրվե լով սե փա կան 

ար մատ նե րից: Հիրավի, նրա հա մար էլ կա րե լի է մեջ բե րել 

բա նաս տեղ ծի խոս քե րը՝ «Նա մեծ էր հողո՛վ,  արյունո՛վ: - 

Ար մատ նե՜ր ու ներ նա հողում»1: 

Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նի ողջ ստեղ ծա գոր ծա կան ըն-

թացքը խարսխ ված է այս ար ժե քա բա նա կան հեն քի վրա. 

այդ համոզումն է նրան ա ռաջ նոր դել, ներշն չել հո գե կան  

խի զա խում նե րի ճա նա պար հին: Հակառակ ամեն տեսակի 

դժվարությունների և հալածանքի՝ հե ղի նա կի հա վատ քը 

եր բեք չտկա րա ցավ իր ընտրած ուղու հան դեպ, իսկ ե թե 

ա վե լի խո րը  թա փան ցենք նրա ապ րած կյան քի և ստեղ-

ծա գոր ծա կան ըն թաց քի մեջ, ա պա աշ խա տու թյան ըն թեր-

ցա նու թյան վեր ջում կա րող ենք ուղ ղա կի ա սել, որ այն 

շա րադր ված է այն պի սի խո ր հա վա տով և ոգևո րու թյամբ, 

որ նրա յու րա քանչ յուր է ջը կար ծես Հա յոց Եկեղեցու հան-

դեպ հե ղի նա կի  ա ներկ բա հա վա տի խոս տո վա նու թյունն 

է կամ դրա յու րա հա տուկ ամ փո փա գի րը: Այդ հա վատն 

է մղել մտա ծո ղին հետևյալ տես լա կա նով ա վար տե լու իր 

«Հու շե րը». «Իսկ երբ ժա մա նա կը գա՝ ես էլ ի րա վունք 
կու նե նամ բիբ լիա կան  Սի մոն ծե րու նու նման ա սե-
լու. «Արդ ար ձա կեա զծա ռայս Քո, Տէ՛ր, ի խա ղա ղու-
թիւն, զի տե սին աչք իմ զփրկու թիւն ազ գիս հա յոց ի 
մար դա խող խող բռնա ւո րաց եւ ի գա զա նա բա րոյ եւ 
յա նո ղորմ հա լած չաց մե րոց»2: Այս տո ղե րում մարմ նա-

վոր ված է գիտ նա կա նի ան ցած դժվա րին ու ղին, ներ կա յի 

մտա հո գու թյունն ու հո գու ա մե նա խո ր ծալ քե րում թաքց-

րած ար շա լույ սի սպա սու մը: Որ պես մտա ծող՝ նա հա մա-

ռեց իր ճա նա պար հին, ո րով հետև ճշմար տու թյունն ու 

1 Եղիշե Չարենց, Պոեմներ, բանաստեղծություններ, Երևան, 1984, 
էջ 585:

2 Տե՛ս Երվանդ Տեր-Մինասյան, Հուշեր իմ կյանքից, էջ 160:

անձ նա կան հա մո զու մը նրա մոտ վեր էին ա մեն ին չից, վեր 

էր ա մեն ին չից հատ կա պես հա վա տար մու թյու նը սե փա-

կան ինք նու թյա նը: Այս ի մաս տով նրա կյանքն ու ստեղ-

ծա գոր ծա կան ըն թաց քը միան շա նակ դաս տիա րակ չա կան 

նշա նա կու թյուն ու նեն ինչ պես նոր սերն դի, այն պես էլ բո-

լոր ժա մա նակ նե րի հայ մար դու հա մար. «Կան մե զա նից 
հա վերժ բա ժան ված ներ, ո րոնք միշտ ներ կա են մեր 
սրտե րի մեջ, ո րոնց հի շում ենք ե րախ տա գի տու-
թյամբ և ան հուն սի րով»1: 

Ամ փո փիչ դի տար կում ներ

Վեր ջին շրջա նում Հա յոց Եկեղեցու պատ մու թյուն ու-

սում նա սի րող ըն դար ձակ լսա րան նե րում նշա նա վոր հա-

յա գետ Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նի ժա ռան գու թյան հան դեպ 

արթ նա ցած հե տաքրք րու թյու նը միտ ված է ոչ միայն լրաց-

նե լու այն հոգևոր բա ցը, որն այնքան շոշափելի է այ սօր-

վա հայ մշա կույ թի մեջ, այլև նո րո վի արժևո րե լու այն նվի-

րա կան ջան քե րը, որ հե ղի նա կի կող մից տաս նամ յակ ներ 

շա րու նակ հա մա կարգ ված հետևո ղա կա նու թյամբ ներդր-

վել են հայ հոգևոր ժա ռան գու թյան ու սում նա սի րու թյան 

և մեկ նա բա նու թյան գոր ծում: Հա վա նա կան է, որ Եր վանդ 

Տեր-Մի նաս յա նի «Հա յոց Եկեղեցին» եր կար կշա րու նակ եր 

մնալ ան տիպ, ե թե նրա հա րուստ ժա ռան գու թյու նը հիմ նա-

վոր ու սում նա սի րե լու ծրա գի րը մեզ չմղեր մտա ծե լու նրա 

եր կե րի լիա կա տար ժո ղո վա ծու ստեղ ծե լու անհ րա ժեշ տու-

թյան մա սին, քա նի որ միայն այդ դեպ քում հնա րա վոր 

կլի ներ գի տա տե սա կան ա ռու մով ամ բող ջա կան վեր լու ծու-

թյան են թար կել նրա ստեղ ծա գոր ծա կան ժա ռան  գու թյու-

նը, գնա հա տել ան ցած ու ղին: Այս ծրագ րի ի րա գործ ման 

ճա նա պար հին բա զում ա նակն կալ ներ բա ցա հայտ վե ցին 

մեզ հա մար: Եվ ոչ միայն այն, որ ճա կա տագ րի բե րու մով 

1 Տե՛ս Ավետիք Իսահակյան, Երկերի ժողովածու, հատոր հինգերորդ, 

Երևան, 1977, էջ 44:
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տար բեր հա սա րա կար գե րի օ րոք նրա ստեղ ծած ժա ռան-

գու թյան զգա լի մասն այ սօր խու նա նում է ժա մա նա կի 

մա մու լի է ջե րում՝  ան հա ղորդ մնա լով ըն թեր ցա սեր նե-

րին, այլև այն, որ առ կա են նշա նա վոր հա յա գե տի գրչին 

պատ կա նող մեծ և փոքր ծա վա լի ու սում նա սի րու թյուն ներ, 

ո րոնք դեռևս  ան տիպ են, հա յա գի տու թյանն ան ծա նոթ: 

Իսկ դրանք բա վա կա նին ար ժե քա վոր են, թեև դրանց շա-

րադ րու մից ան ցել են տասն յակ տա րի ներ: Դրանցից մեկն 

էլ ահավասիկ հեղինակի «Հայոց Եկեղեցին» արժեքավոր 

աշխատությունն է:

Եզ րա փա կե լով մեր խոս քը՝ հետևյալ դի տար կում նե-

րով կցան կա նա յինք ամ փո փել Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նի 

«Հայոց Եկեղեցին» աշ խա տու թյան հա մար գրված այս 

ներածակա նը.

ա. Վաս տա կա շատ հա յա գե տի «Հայոց Եկեղեցին» աշ-

խա տու թյու նը պետք է դա սել նրա այն ար ժե քա վոր հե տա-

զո տու թյուն նե րի շար քին, ո րոնք ե զա կի նշա նա կու թյուն 

ու նեն գիտնականի ողջ ժա ռան գու թյան ու սում նա սի րու-

թյան համա ր: 

բ. Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նի սույն աշ խա տու թյու նն 

ըստ էու թյան  Հա յոց Եկեղեցու պատ մու թյան և հոգևոր 

ժա ռան գու թյան վե րա բեր յալ եր կար տա րի նե րի նրա կա-

տա րած հիմ նա վոր ու սում նա սի րու թյուն նե րի (ի դեպ, նա 

այն հե ղի նակ նե րից է, ո րոնք որևէ տե սա կետ ար տա հայ-

տե լու հա մար ընտ րում էին մի միայն հիմ նա վոր ու սում նա-

սի րու թյան ճա նա պար հը) և եզ րա կա ցու թյուն նե րի հա մա-

պար փակ ամ փո փումն է, վերջ նա կան եզ րա հան գում նե րի 

հա նրա գու մա րը: 

գ. Աշ խա տան քում առ կա են հա մա կող մա նի հիմ նա վոր-

ված հա յե ցա կար գա յին բազ մա թիվ դրույթ ներ և տե սա-

կետ ներ, իսկ Հայ Եկեղեցու պատ մու թյանն ու դա վա նա-

կան նկա րագ րին վե րա բե րող մի շարք հիմ նախն դիր ներ 

դա սա կան լու ծում են ստա ցել: Այդ ա մե նով վեր լու ծա բա-

նի կող մից ինչ պես հայ աստ վա ծա բա նու թյան, այն պես 

էլ հա յա գի տու թյան մեջ լուրջ ներդ րում է կա տար վել թե՛ 

Հայ Եկեղեցու պատ մու թյան հիմ նախն դիր նե րի, և թե՛  

հատկապես արևելյան քրիս տո նեու թյան պատ մու թյան 

հա մե մա տա կան ու սում նա սի րու թյան ասպարեզում: 

դ. Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նի «Հայոց Եկեղեցին» աշխա-

տու թյու նը նե րա ծու թյուն է բա ռիս ա կա դե միա կան ի մաս-

տով. այն կա րող է հա մալ սա րա նում նա խա պատ րաս տա-

կան դա սըն թա ցի դեր ստանձ նել, ո րը լրաց նե լուց հե տո 

ա վե լի հեշտ կլի նի ու սում նա սի րել Հա յոց Եկեղեցու 
պատ մու թյուն, Հա յոց Եկեղեցու պատ մու թյան հիմ-
նա հար ցեր և Դա վա նան քի պատ մու թյուն ա ռար կա-

նե րը:

ե. Աշ խա տու թյունն իր գի տա տե սա կան ինք նա տի-

պու թյամբ և հիմ նա վոր վա ծու թյամբ հա յե ցա կար գա յին 

նշա նա կու թյուն կա րող է ու նե նալ ա պա գա յում Հա յոց 

Եկեղեցու պատ մու թյան ա կա դե միա կան հե տա զո տու-

թյուն շա րադ րե լու հա մար. հե ղի նա կը փայ լուն կերպով է 

լու ծել գի տա տե սա կան նշա նա կու թյամբ և հա յա գի տա կան 

ի մաս տով մեծ կարևո րու թյուն ներ կա յաց նող այս խնդի րը:

զ. Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նը Հա յոց Եկեղեցու պատ մու-

թյան և հա վատ քի հետ ըն թեր ցո ղին է փո խան ցում նաև 

սե փա կան ե կե ղե ցու բա րե պաշ տու թյան ո գին և ո գե կա նու-

թյունն առ հա սա րակ:

է. Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նի մա տուց ման սկզբուն քը 

պայ մա նա վոր ված է եր կու հիմ նա կան գոր ծոն նե րով: Ա ռա-
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ջի նը վե րա բե րում է հե ղի նա կի աստ վա ծա բա նա կան և գի-

տա կան պատ րաստ վա ծու թյա նը, նյու թին խո րու թյամբ 

տի րա պե տե լու ա ռա վե լու թյա նը, իսկ երկ րոր դը պար զա-

պես տա րի նե րի ըն թաց քում կյան քի և ստեղ ծա գոր ծա-

կան մաքառումի ճա նա պար հին Հայ Եկեղեցու հան դեպ 

ձևավորված ան փո փոխ սի րո և անմ նա ցորդ նվի րու մի շո-

շա փե լի ար տա հայ տու թյունն է, որն աչ քի է զար նում նյու-

թի ըն թեր ցա նու թյան ժա մա նակ: 

ը. Շա րադ րան քի ա ռա վե լու թյուն նե րից մեկն էլ լեզ վաո-

ճա կան պար զու թյունն է: Աշ խա տու թյու նում իս պառ բա-

ցա կա յում են բարդ ձևա կեր պում նե րը, չենք հան դի պում 

խոս քի ա վե լորդ զար դա րանք նե րի, ա մեն ինչ գրա վոր 

խոս քի դա սա կա նու թյան սահ ման նե րում է: Հատ կա պես 

մա քուր հա յե րե նը, մտքե րի հստա կու թյու նը, տրա մա բա-

նա կան փոխ շաղ կապ վա ծու թյու նը նպաս տում են, որ շա-

րադ րան քի շա րու նա կա կա նու թյու նը որևէ կերպ չխախտ-

վի կամ ընդ մի ջարկ վի: 

Տ. Գևորգ եպս. Սա րո յան
Տե սուչ Գևորգ յան Հոգևոր Ճե մա րա նի

Վե րա տե սուչ Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջմիած նի 

հոգևոր-կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րի

2013 թ., հոկտեմբեր  12
Գևորգ յան Հոգևոր Ճե մա րան

Տօն Սր բոց թարգ ման չաց վար դա պե տացն մե րոց` Մես րով-
բայ, Ե ղիշէի, Մով սի սի Քեր թո ղին, Դաւթի Անյաղթ փի լի սո-
փա յին, Գ րիգո րի Նարեկացւոյն եւ Ներ սի սի Կ լայեցւոյն:

ՀԱ ՅՈՑ 

ԵԿԵՂԵՑԻՆ
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Ա. Հա յոց Եկեղեցու հիմ քը, ըստ ա վան դու թյան,  

դրել են Հի սուս Ք րիս տո սի ան մի ջա կան ա շա-

կերտ նե ր Թա դեոս և Բար դու ղի մեոս ա ռաք յալ նե րը:

Այդ ա վան դու թյան հա մա ձայն` նրանք քա րո զել են 

Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նը Հա յաս տա նում, նա հա տակ-

վել են այն տեղ` ի րենց ար դար ար յու նով ո ռո գելով 

մա նա նե խի այն հա տիկ նե րը, որ ի րենց վար դա պե տի 

պատ վե րով սեր մա նել էին բա րե բեր հո ղում: Ժա մա-

նա կի ըն թաց քում նրանց ցա նած սեր մերն ա ճե ցին ու 
զո րա ցան`  կազ մե լով այն մեծ ծա ռը, ո րի հո վա նու ներ-

քո պատս պար վեց ու հա սակ ա ռավ Հա յոց Եկեղեցու 
շուր ջը հա մախմբ ված հայ հա վա տաց յալ ժո ղո վուր դը:

Սա կայն ինչ պես հա մար յա մյուս բո լոր ե կե ղե ցի-

նե րի, այն պես էլ Հա յոց Եկեղեցու սկզբնա վո րու թյան 

պատ մու թյու նն ա վան դա կան զրույց նե րի մշու շով է 

պատ ված, ո րոն ցից ստույգ պատ մա կան տե ղե կու-
թյուն ներ քա ղե լն անհ նա րին գործ է: Ուս տի մեզ ան-

հայտ են մնում թե՛ Թա դեոս և Բար դու ղի մեոս ա ռաք-

յալ նե րի, թե՛ նրանց հա ջոր դող այլ քա րո զիչ նե րի ու 
նա հա տակ նե րի ( Սան դուխտ կույս, Ոսկ յանք և Սու-
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քիաս յանք) գոր ծու նեու թյան ան մի ջա կան արդ յունք-

նե րը: Պատ մա կան ան հեր քե լի փաստն այն է միայն, 

որ այդ քա րո զու թյուն նե րի շնոր հիվ քրիս տո նեու թյու-
նը Հա յաս տա նում հաս տա տուն ար մատ ներ է բռնում 

և III դ. կե սե րից մեր առաջ կանգնում է իբրև կազ մա-

կերպ ված ե կե ղե ցա կան հա մայնք նե րի մի միաս նու-
թյուն: Ե կե ղե ցա կան հա մայնք նե րի այդ միաս նու թյու-
նը Թա դեոս և Բար դու ղի մեոս ա ռաք յալ նե րին հա մա-

րում է իր «ա ռա ջին լու սա վո րիչ ները», ցույց է տա լիս 

և պատ վում է նրանց հանգստ յան տե ղե րը՝ շի րիմ նե րը 

Հա յաս տա նում ( Մա կու և Աղ բակ), իր հայ րա պե տա-

կան ա թոռն ան վա նում է « Թա դեոս ա ռաք յա լի ա թոռ» 

և դ րա նով իսկ ի րա վամբ ըն դու նում է « Հա յաս տան-

յայց Ա ռա քե լա կան սուրբ ե կե ղե ցի» ա նու նը:

Բ.  Բնա կա նա բար հարց է ա ռաջանում, թե ո րոնք 

են այն ու ղի նե րը, ո րոն ցով քրիս տո նեու թյու նը 

մուտք է գոր ծել Հա յաս տան, ու րիշ խոս քով, ո րոնք են 

այն կենտ րոն նե րը, որ տե ղից քա րո զիչ ներ են ու ղարկ-

վել հա յե րին քրիս տոն յա դարձ նե լու հա մար: Բա վա-

կան է մի հար ևան ցի հա յացք գցել աշ խար հագ րա կան 

քար տե զի վրա` հա մոզ վե լու հա մար, որ քրիս տո նեու-
թյու նը միայն եր կու ճա նա պար հով կա րող էր Հա յաս-

տան մտնել, այն ճա նա պարհ նե րով, որ ցույց են տա-

լիս նաև ա վան դու թյուն նե րը` կա՛մ Փոքր Ա սիա յից` 

Կա պա դով կիա յի, Սե բաս տեի ու Մե լի տե նեի վրայով, 

կա՛մ Մի ջա գետ քից՝ Ե դե սիա յի ու Մծ բի նի վրա յով: 

Այս երկր նե րի քրիս տո նեու թյան բնույ թը ո րոշ կե տե-

րում տար բեր վում էր ի րա րից: Ե դե սիա յում իշ խում էր 

ա սո րա կան քրիս տո նեու թյու նը` իր ու րույն կար գե րով 

ու սո վո րու թյուն նե րով, իսկ Կա պա դով կիա յում, Սե-

բաս տեում և Մե լի տե նեում քրիս տո նեու թյու նը զուտ 

հու նա կան բնույթ ու ներ: Եր կու կենտ րոն նե րի այդ 

տար բե րու թյուն նե րի հետ քե րը մնա ցել են հե տա գա 

հայ գրա կա նու թյան մեջ:

Ի՞նչ է մեզ հայտ նի այդ եր կու կենտ րոն նե րից բխող 

քա րոզ չա կան գոր ծու նեու թյան մա սին: II դ. վեր ջին` 

190 թ.-ից ա ռաջ, քրիս տո նեու թյու նն ար դեն մեծ չա-

փով տա րած ված էր Ե դե սիա յում, և շուրջ 200 թ. ար-

քա յա կան տունն էլ Աբ գար IX Բար Մա նո ւի ժա մա-

նակ դար ձավ նոր կրո նին: Սա ցույց է տա լիս, որ 

Ե դե սիա յում շատ վաղ է սկսվել քրիս տո նեու թյան քա-

րո զումը, հա մե նայն դեպս II դ. կե սե րից ա ռաջ: Ա սո-

րա կան ե կե ղե ցու այս նախ նա կան շրջա նի ա մե նա-

հայտ նի անձ նա վո րու թյուն ներն են Տա տիա նոս «Ա սո-

րես տան ցին» և Բար դե զա նես գնոս տիկ յան ա ղան դա-

վո րը: Ս րան ցից ա ռա ջի նն Ա սո րվոց ե կե ղե ցուն տվեց 

մայ րե նի լեզ վով Ա վե տա րան՝ չորս Ա վե տա րան նե րից 

քաղ վա ծո րեն մի Ա վե տա րան կազ մե լով, ո րը կոչ վում 

էր «Ա վե տա րան ըստ չո րից» (Diatessaron), ո րը եր կար 

ժա մա նակ գործ էր ած վում և  ա մուր պահ պան վում էր 

Ե դե սիա յում, իսկ երկ րորդն իր ե ռան դուն քա րոզ չա-

կան գոր ծու նեու թյամբ ու կրո նա կան եր գե րով շատ 

նպաս տեց քրիս տո նեու թյան տա րած մանն ու ամ րա-

նա լուն: Պետք է ա սել, որ Ա վե տա րա նի ա սո րե րեն բո-

լոր թարգ մա նու թյուն նե րն ա ռաջ են ե կել Ե դե սիա յում` 

Syrus Curetonianus (Կուրետոնյան) և Syrus Sinaiticus 

(Սինայական), մինչև ան գամ Պ շիտ տան, որ շուրջ 

420 թ. թարգ մա նել է Ե դե սիա յի Րաբ բու լաս ե պիս կո-

պո սը: Ք րիս տո նեա կան ե ռուն կյան քի այդ պի սի մի 

կենտ րոն իր ներ քին գոր ծե րը կար գա վո րե լուց հե տո 
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չէր կա րող չմտա ծել Ա վե տա րա նի լույ սը նաև հարևան-

նե րի մեջ տա րա ծե լու մա սին:

Մեծ ու շադ րու թյան ար ժա նի է ա մե նից ա ռաջ այն 

եր ևույ թը, որ Ե դե սիա յի ե կե ղե ցու այս ա մե նան շա նա-

վոր անձ նա վո րու թյուն նե րից մե կը՝ Բար դե զա նե սը, 

կապ ված է Հա յոց Եկեղեցու և հայ ազ գի ան վան հետ: 

Մով սես Խո րե նա ցին պատ մում է (Բ 66), որ Բար դե-

զա նես ( Բար Դայ ծան) Ե դե սա ցին Հա յաս տան է ե կել 
քրիս տո նեու թյուն քա րո զե լու III դ. սկզբին, բայց հա-

ջո ղու թյուն չի գտել: Այս հան գա ման քը ցույց է տա լիս, 

որ նախ՝ II դ. վեր ջին ար դեն սկսվել էր Ա վե տա րա-

նի համակարգված  քա րո զու թյու նը Հա յաս տա նում, և  

երկ րորդ՝ այդ գոր ծի սկիզբն են դրել և շա րու նա կում 

են Ե դե սիա յի ա սո րի քա րո զիչ նե րը: Չ պետք է մո ռա-

նալ նաև այն, որ ժա մա նա կա կից Հիպ պո լի տը Բար դե-

զա նե սին հայ է ան վա նում (Philosophumena, VII, 31): 

Հիպ պո լի տի տված այդ տե ղե կու թյու նը լոկ սխա լով 

բա ցատ րել հնա րա վոր չէ: Հա վա նա կան է, որ Բար դե-

զա նե սի քա րո զու թյան, գու ցե նաև Հա յաս տա նում ու-
նե ցած նրա հա ջո ղու թյուն նե րի լու րը հա սել էր Հ ռոմ, 

և,  ան շուշտ, ժա մա նա կա կից նե րը որ ևէ բան ի մա ցել 
են նրա հայ կա կան ծագ ման մա սին: 

Ե դե սիա յի կամ ա սո րա կան նախ նա կան ե կե ղե ցու 
երկ րորդ նշա նա վոր անձ նա վո րու թյու նը` Տա տիա-

նոսը ևս  ան հայտ մի դեմք չի ե ղել հա յե րի հա մար. նրա 

նշա նա վոր «Դիա տես սա րո ն»-ը (ըստ չո րից Ա վե տա-

րա նի) Եփ րեմ Ա սո րու մեկ նու թյամբ թարգման ված 

է հա յե րեն մեր նախ նի նե րից, և սկզ բում միայն այդ 

հա յե րեն թարգ մա նու թյան հի ման վրա հնա րա վոր էր 

փոքրիշա տե գա ղա փար կազ մել ա սո րա կան հին ե կե-

ղե ցու այդ հռչա կա վոր և գոր ծա ծա կան գրքի մա սին:

Ինչ վե րա բե րում է Կա պա դով կիա յին և ն րա մայ-
րա քա ղաք Կե սա րիա յին, ա պա պետք է ա սել, որ այդ 

երկ րում ևս ք րիս տո նեու թյու նը մուտք էր գոր ծել դեռ I 

դ., II դ. ա վե լի էր զար գա ցել և հետզ հե տե այն քան տա-

րած վել, որ Նի կիո տիե զե րա կան ժո ղո վում (325) այդ 

նա հան գից ներ կա էին 7 ե պիս կո պոս և 5 քո րե պիս կո-

պոս: Սա կայն ոչ մի պատ մա կան տե ղե կու թյուն մեզ 

չի հա սել այն մա սին, որ մինչև Գ րի գոր Լու սա վո րի չը 

Կե սա րիա յից որ ևէ քա րո զիչ ե կած լի նի Հա յաս տան 

քրիս տո նեու թյուն քա րո զե լու: Կե սա րիա յից Հա յաս-

տան ե կած ա ռա ջին քա րո զիչն ու րեմն Գ րի գոր Լու սա-

վո րիչն է:

Գ. Բայց ան կախ այս հան գա մանք նե րից՝ մենք 

մի հաս տա տուն պատ մա կան տե ղե կու թյուն 

ու նենք այն մա սին, որ III դ. կե սե րին Հա յաս տա նում 

կան ար դեն ե պիս կո պո սա կան կազ մա կեր պու թյուն 

ու նե ցող քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցա կան հա մայնք ներ, 

և մեզ նաև հայտ նի է մի հայ ե պիս կո պո սի ա նուն: Ե կե-

ղեց ական պատ միչ Եվ սե բիոս Կե սա րա ցին (մո տ 265-

340 թթ.), թվե լով Դիո նի սիոս Ա ղեք սանդ րա ցու (247/8-

264 թթ.) նա մակ նե րը, հետև յալն է ա սում. «Καὶ τοῖς 
κατὰ ἀρμενίαν ὡσαύτως περί μετανοίας ἐπiστέλλει, 
ὧν ἐπεσκόπευεν Μερουζάνης» («Նոյն պէս և  առ Հայս 

վասն ա պաշ խա րու թեան գրեաց, ո րոց ե պիս կո պոս 

էր յայն ժամ Մեհ րու ժան») (Եվ սե բիո ս, Ե կե ղե ցա կան 

պատ մու թյուն, Զ 46,2):

Ան շուշտ, Մեհ րու ժա նը միակ ե պիս կո պո սը չէր Հա-

յաս տա նում. կա յին նաև ու րիշ նե րը: Ա պա չնա յե լով 

գիտ նա կան նե րի մեջ ե ղած տա րա ձայ նու թյուն նե րին 
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Մեհ րու ժա նի ա թո ռա նիս տի մա սին (ո մանք կար-

ծում են, որ խոս քը վե րա բե րում է իբր Փոքր Հայ քի 

քրիս տոն յա նե րին)` պետք է ճիշտ հա մա րել, որ Մեհ-

րու ժա նն ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ Մեծ Հայ քի 

ե պիս կո պոս է, ա վե լի ո րոշ` Արծ րուն յաց ե պիս կո պոս, 

ո րով հետև ամ բողջ Գ, Դ և Ե դդ. Փոքր Հայ քի ( Սե բաս-

տիա, Սե բաս տո պո լիս, Նի կո պո լիս, Սա տա լա, նաև 

Մե լի տե նե) բո լոր ե պիս կո պոս նե րը, որ քան որ նրանք 

հայտ նի են մեզ, հու նա կան, հռո մեա կան կամ բիբ լիա-

կան ա նուն ներ են կրում, իսկ Եվ սե բիոս Կե սա րա ցու 
հի շած ա ռա ջին հայ ե պիս կո պո սի ա նու նը զուտ հայ-
կա կան ազ գա յին ա նուն է, որ գոր ծա ծա կան էր Արծ-

րուն յաց նա խա րա րա կան տոհ մի մեջ: Ս րան միան գա-

մայն հա մա պա տաս խա նում են վեր ևում հիշ ված այն 

տե ղե կու թյուն նե րը, որ Ե դե սիա յից ու Մծ բի նից ե կող 

ա սո րի քա րո զիչ նե րը քրիս տո նեու թյուն են քա րո զել 
Հա յաս տա նում, ի հար կե, ա մե նից ա ռաջ ի րենց սահ-

մա նա կից Ծոփք և Վաս պու րա կան նա հանգ նե րում, 

ու րեմն Հա յաս տա նի այս մա սի քրիս տո նեու թյու նը 

պետք է հա մա րել այդ քա րո զիչ նե րի գոր ծու նեու թյան 

արդ յուն քը:

Հի շա տա կու թյան ար ժա նի է նաև այն, որ հայտ նի 

գիտ նա կան և  ե կե ղե ցա կան հե ղի նակ Տեր տու ղիա նո-

սը (մոտ 160-250-ա կան թթ.) իր ժա մա նա կի մա սին 

վկա յում է, որ քրիս տո նեու թյու նն այլ երկր նե րի շար-

քում տա րած ված է ե ղել նաև Հա յաս տա նում:

Դ. Հա մե նայն դեպս այս քա րոզ չա կան գոր ծու-
նեու թյան ան մի ջա կան հետ ևան քով քրիս տո-

նեու թյու նն այն պի սի մեծ քա նա կու թյամբ հետ ևորդ-

ներ էր ձեռք բե րել ոչ միայն Հա յաս տա նին սահ մա-

նա կից հռո մեա կան նա հանգ նե րում, այլ նաև Հա յոց 

երկ րում, որ Հա յոց Տր դատ թա գա վո րը III դ. 80-ա կան 

թվա կան նե րին ո րո շեց քրիս տո նեու թյու նը պե տա-

կան կրոն հռչա կել և  ամ բողջ հայ ազ գը միան գա մից 

քրիս տոն յա դարձ նել: Ք րիս տո նեա կան ե կե ղե-
ցու պատ մու թյան ա մե նաու շագ րավ դեպ քե րից 
մեկը, այս պի սով, այն է, որ երբ հռո մեա կան  
կայսր Կոս տան դին Մե ծը վճռեց քրիս տո նեու-
թյու նը պե տա կան կրոն դարձ նել, նա ար դեն 
այդ գոր ծում մի նա խորդ ու ներ` Հա յոց Տր դատ 
թա գա վո րը, ո րը նույն գոր ծը կա տա րել էր Կոս-
տան դին Մե ծից եր կու-ե րեք տասն ամյակ ա ռաջ: 
Տր դատ թա գա վո րի ա մե նաե ռան դուն օգ նա կանն ու 
հայ ժո ղովր դին դե պի քրիս տո նեու թյան լույ սը դարձ-

նո ղը, սա կայն, Կա պա դով կիա յի Կե սա րիա յում հու-
նա կան կրթու թյուն ստա ցած՝ ար քա յաս պան Ա նա կի 

որ դի Գ րի գոր Պարթևն էր և ն րա ա շա կերտ նե րը, ինչ-
պես նաև թերևս նրա նից ա ռաջ Դա նիել Ա սո րին, ո րը 

նույն պես ըն դար ձակ քա րոզ չա կան գոր ծու նեու թյուն 

էր ծա վա լել հա րավարևմտ յան Հա յաս տա նում՝ Տա րո-

նում և ն րա շրջա կայ քում:

Ա վան դա բար Կե սա րիա յում ձեռ նադ րու թյուն ստա-

նա լով` Գ րի գոր Պարթ ևը դառ նում է Հա յոց Եկեղեցու 
ա ռա ջին հայ րա պե տը՝ Կաթողիկոսը, և սկ սում է Պոն-

տո սի Նեո կե սա րիա քա ղա քի ե պիս կո պոս Գ րի գոր 

Ս քան չե լա գոր ծի օ րի նա կով քրիս տո նեու թյուն տա րա-

ծել երկ րում: Հե թա նո սա կան տա ճար ներն ա վեր վում 

են, և դ րանց փո խա րեն քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցի ներ 

են կա ռուց վում: Հե թա նո սա կան տո ներն ու ուխ տագ-

նա ցու թյուն նե րը վե րաց վում են՝ վե րագր վե լով Ք րիս-

3 - Ե. Տեր-Մինասյան, Հայոց եկեղեցին
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տո սին և ք րիս տո նեա կան ե կե ղե ցու հայտ նի սրբե-

րին: Կազ մա կերպ վում է քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցու 
նվի րա պե տու թյու նը, հիմք է դրվում Հա յոց Եկեղեցու 
ե պիս կո պո սա կան կազ մա կեր պու թյա նը (մոտ 30 

ե պիս կո պո սու թյուն), որ հետզ հե տե ա վե լի ու ա վե լի է 

ու ժե ղա նում և հ զոր դիրք ձեռք բե րում IV դ. երկ րորդ 

կե սին և V դ.: Ամ բողջ հայ ժո ղո վուրդն ու իր թա գա վո-

րը միան գա մից քրիս տոն յա են դառ նում: Հա մա ձայն 
Գ րի գոր Պարթ ևին ե կած տե սիլ քի՝ Միած նաէջ 
վայ րում դրվում է Հա յոց ե կե ղե ցա կան կյան քի 
կենտ րոն Սուրբ Էջ միած նի հիմ քն ա վան դա բար 
301 թ.: Հա յաս տա նից ք րիս տո նեու թյու նը տա-
րած վում է նաև դե պի հար ևան երկր նե ր՝ Աղ-
վա նից եր կիր և Վ րաս տան: Հայ ժո ղո վուր դն այդ 

մե ծա գոր ծու թյուն նե րի հի շա տա կը հա վեր ժաց նում է 

նրա նով, որ հե տա գա յում Գ րի գոր Պարթ ևին տա լիս 

է « Լու սա վո րիչ» մա կա նու նը, և ն րա ա նու նը դա սում 

է Թա դեոս և Բար դու ղի մեոս ա ռաք յալ նե րի շար քին:

Սա կայն այդ ձևով տա րած ված քրիս տո նեու թյու-
նը, ի հար կե, միայն մա կե րե սա յին կա րող էր լի նել, և  

եր կար ջան քեր ու տասն յակ տա րի ներ էին հար կա վոր 

քրիս տո նեու թյու նը ժո ղովր դի և բարձր դա սի մեջ ար-

մա տա վո րե լու, միս և ար յուն դարձ նե լու հա մար: Եվ IV 

դ. ամ բողջ Հա յոց պատ մու թյու նն այդ ե ռան դուն ջան-

քե րի և բուռն պայ քա րի պեր ճա խոս վկան է: Միայն 

շուրջ 100 տա րի հե տո Ներ սես Մե ծին (364-373) հա-

ջող վեց քրիս տո նեու թյան հիմ նա կան սկզբունք նե րը 

մատ չե լի դարձ նել ժո ղովր դին՝ քրիս տո նեու թյա նը 

տա լով վա նա կան-ա նա պա տա կան բնույթ:

Ե. Հա յե րի պե տա կան իշ խա նու թյան, առ հա սա-

րակ հայ ժո ղովր դի վի ճա կը և քրիս տո նեու-
թյուն ըն դու նե լու հան գա մանք նե րը ճիշտ կշռա դա տե-

լու հա մար անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել Ա ռա ջա վոր 

Ա սիա յի քա ղա քա կան վի ճա կը III և IV դդ.:

Ամ բողջ Ա ռա ջա վոր Ա սիա յի կյան քի, Պար սից և 

Հ ռո մեա կան (հե տա գա յում Բ յու զան դա կան) մեծ պե-

տու թյուն նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ դա-

րագլուխ կազ մող մի դար ձա կետ է հան դի սա նում 

224/226 թ., երբ Պա պա կի որ դի Ար տա շի րը տի րեց 

Պարս կաս տա նին և հիմք դրեց այս պես կոչ ված Սա-

սան յան պե տու թյանը: Թեև պար սից պատ մու թյան 

պարթ ևա կան դա րաշր ջա նում ճնշված չէր պարս կա-

կան կրո նը, և  ոչ էլ ա նու շադ րու թյան էին մատն ված 

պարս կա կան ազ գա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 

թեև Ի րա նում և հատ կա պես Պեր սի սում զրա դաշ տա-

կան կրո նը մնա ցել էր ամ բողջ ժո ղովր դի և պարթ-

ևա կան թա գա վոր նե րի կրո ն, բայց ակն հայտ նկատ-

վում էր, որ պարթ ևա կան թա գա վոր ներն ա ռան ձին 

ե ռանդ չէին ցու ցա բե րում պարս կա կան ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րի և կ րո նի ա նա ղարտ պահ պան ման 

գոր ծում, և հու նա կան քա ղա քակր թու թյու նը լայն հո-

սան քով մուտք էր գոր ծում Պարս կաս տան և հար ևան 

երկր ներ:

Այս դրու թյու նը փոխ վեց այն րո պեից, երբ Պարս-

կաս տա նի իշ խա նու թյունն ան ցավ Սա սան յան հարս-

տու թյան ձեռ քը: Ար դեն այդ հարս տու թյան հիմ նա դի-

րը պար զա պես հեն վում էր զրա դաշ տա կան հոգ ևո րա-

կա նու թյան վրա և  իր գոր ծո ղու թյուն նե րով շեշ տում, 

որ նոր տի րա պե տու թյան օ րոք կրո նը նոր դե րի մեջ է 

մտնե լու, և ք րիս տո նեա կան հոգ ևո րա կա նու թյան օ րի-
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նա կով նվի րա պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն ստա-

ցած խիստ մո լե ռանդ ու ան հան դուր ժա միտ զրա դաշ-

տա կան հոգ ևո րա կա նու թյու նը մեծ ազ դե ցու թյուն է 

ձեռք բե րե լու պե տու թյան գոր ծե րում: Եվ ի րոք, մազ-

դա յա կան ե րախ տա պարտ հոգ ևո րա կա նու թյունն էլ 
իր կող մից ըստ ա մե նայ նի նպաս տում էր Սա սան յան-

նե րի իշ խա նու թյան ամ րապնդ մանն ու ժո ղովր դա կա-

նաց մա նը:

Հ ռո մա յե ցի ները, ի հար կե, չէին կա րող ա ռանց ան-

հանգս տու թյան դի տել Սա սան յան պե տու թյան այս 

բարձ րա ցու մը, մա նա վանդ որ սկզբից ևեթ նկատ վում 

էր այդ պե տու թյան` Հ ռո մի ա սիա կան տի րա պե տու-
թյուն ներն իր ձեռ քը գցե լու ձգտու մը: Սա սան յան պե-

տու թյան պատ մու թյու նն սկզբից ևեթ պայ մա նա վոր-

ված էր Հ ռոմի հետ ու նե ցած փոխ հա րա բե րու թյամբ: 

Եր կու կող մե րը դա րեր շա րու նակ պա տե րազմ ներ էին 

մղում ի րար դեմ և հաշ տու թյուն կնքում, բայց միշտ 

հան դես էին գա լիս իբրև հա վա սա րա զոր հա կա ռա-

կորդ ներ: Եր կա րամ յա կռիվ նե րից հե տո վեր ջա պես 

298 թ. հաշ տու թյուն է կնքվում 40-ամ յա խա ղա ղու-
թյան պայ մա նով: Հաշ տու թյան պայ մա նագ րով պա-

տե րազմ նե րի հետ ևան քով թու լա ցած Պարս կաս տա-

նը հրա ժար վում է Հա յաս տա նից և Մի ջա գետ քից, 

մինչև իսկ զի ջում է Տիգ րի սի ձա խափն յա մի քա նի 

շրջան ներ` մինչև Քուր դիս տան:

Զ. Քա ռաս ունամ յա խա ղա ղու թյան այս շրջա նը 

հսկա յա կան կար ևո րու թյուն է ստա նում ինչ-
պես Հա յաս տա նի, այն պես էլ Հ ռո մեա կան պե տու-
թյան հա մար: Ոչ միայն հա յերն են այդ մի ջո ցին քրիս-

տո նեու թյուն ըն դու նում, այլ նաև Հռո մեա կան պե տու-
թյան մեջ քրիս տո նեու թյու նը հռչակ վում է պե տա կան 

կրոն, և Կոս տան դին Մե ծն ամ բողջ ու ժով նպաս տում 

է քրիս տո նեու թյան հաղ թա նա կին հե թա նո սու թյան 

դեմ: Այս հան գա ման քը դա րագ լուխ է դառ նում և  

ար մա տա կան փո փո խու թյուն ա ռա ջաց նում Պարս-

կաս տա նի և Հ ռո մի ու նրանց սահ մա նա կից երկր նե-

րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի միջև: Ա մե նից ա ռաջ 

պարս կա կան պե տու թյան մեջ ե ղած քրիս տոն յա նե րն 

ի րենց ամ բողջ հա մակ րանքն ուղ ղում են Հռո մեա կան 

պե տու թյան կող մը, և  սա՝ IV դ. պարս կահռոմեա կան 

կա տա ղի պա տե րազմ նե րի ժա մա նա կաշր ջա նում: Այդ 

է պատ ճա ռը, որ պարս կահռո մեա կան պա տե րազ մի 

բռնկման հետ գրե թե միա ժա մա նակ 339-340 թվա-

կա ններից Պարս կաս տա նում սկսվում են քրիս տո-

նեու թյան ա մե նա սոս կա լի հա լա ծանք ները: Մինչ դեռ 

ա ռաջ Պար սից պե տու թյան մեջ գտնվող բազ մա թիվ 

քրիս տոն յա նե րի ոչ ոք որ ևէ նե ղու թյուն չէր պատ ճա-

ռում, ո րով հետև հռո մեա կան կայսր ե րը հա լա ծում 

էին քրիս տոն յա նե րին, և ս րանք պար սիկ նե րի հա մար 

հան դի սա նում էին հռո մեա ցի նե րի թշնա մի ներ, ու-
րեմն` ի րենց բա րե կամ ներ: Այժմ դրու թյու նն ար մա-

տա պես փոխ ված էր: «Ք րիս տոն յա» և «պե տա կան 

դա վա ճան» Պարս կաս տա նում դար ձել էին նույ նա-

նիշներ: Այդ հա լա ծանք ներն ա վե լի ևս սոս կա լի էին 

դառ նում, ո րով հետև պար սիկ հոգ ևո րա կան նե րը, 

բնա կա նա բար, ա ռի թից օգտ վում էին և  ի րենց կրո նա-

կան ա տե լու թյանն ա զատություն տա լիս:
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Է. Այս բո լոր հան գա մանք նե րը պետք է նկա տի 

ու նե նալ՝ պարզ պատ կե րա ցում կազ մե լու հա-

մար Հա յաս տա նի դրու թյան և  այն տեղ իշ խող փոխ-

հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին: Ար դեն պարթ ևա կան 

շրջա նից սկսած` մեր եր կի րն իս կա կան կռվախն-

ձոր էր Արևմտ յան և Ար ևել յան մեծ պե տու թյուն նե-

րի միջև, ո րոնք փո խեփոխ տի րա պե տում էին նրա 

մեծ մա սին: Այդ նույն վի ճա կը շա րու նակ վեց և դեռ 

էլ ա վե լի սրվեց, երբ պարս կա կան գա հի վրա բազ մե-

ցին Սա սան յան միա պետ ե րը: Իսկ երբ հա յե րը III դ. 

վեր ջին և IV-ի սկզբին քրիս տո նեու թյուն ըն դու նե ցին, 

դա նրանց հա մար քա ղա քա կան տե սա կե տից ճա կա-

տագ րա կան հետ ևանք ներ ու նե ցավ:

Հա յաս տա նում կազմ վեց եր կու հզոր և միմ յան ցից 

միան գա մայն տար բեր քա ղա քա կան օ րիեն տա ցիա 

ու նե ցող կու սակ ցու թյուն: Այդ կու սակ ցու թյուն նե րից 

մե կը թա գա վո րա կան տան և  ազն վա կա նու թյան մի 

խո շոր մա սի հետ ի րեն տնտե սա պես և մշակութա պես 

միա ցած էր զգում պարս կա կան պե տու թյան հետ և  ոչ 
մի ցան կու թյուն ու հա շիվ չու ներ նրա նից բա ժան վե-

լու կամ նույ նիսկ խոր թա նա լու: Այդ կու սակ ցու թյանն 

ուժ էին տա լիս Ա սո րի քից ե կած և ն րանց մի ջո ցով 

ստեղծ ված քրիս տոն յա հա մայնք նե րն ա ռա վե լա պես 

Հա յաս տա նի հա րավար ևել յան խո շո րա գույն մա սում: 

Մ յուս կու սակ ցու թյու նը, ո րի գլուխ կանգ նած էին լի-

նում Կե սա րիա յում հու նա կան կրթու թյուն ստա ցած և 

հու նա կան օ րիեն տա ցիա ու նե ցող հայ կա թո ղի կոս նե-

րը Գ րի գոր Լու սա վոր չի ցե ղից, և  ո րին ան դա մակ ցում 

էին նաև հռո մեա կան նա հանգ նե րին սահ մա նա կից և 

հ ռո մեա կան ազ դե ցու թյան ներ քո գտնվող ո րոշ նա-

խա րա րա կան տներ, ա վե լի հակ ված էին դե պի Հ ռո մը 

և  ա պա Բ յու զան դիան, ո րի հետ նրանք ի րենց կապ-

ված էին զգում ոչ միայն տնտե սա կան շա հե րով, այլև 

մշակութային շա հագրգ ռու թյուն նե րով: Այս տե ղից 

ա ռա ջա նում էր մի ներ քին սուր հա կա սու թյուն երկ-

րում տի րող այդ եր կու կու սակ ցու թյուն նե րի միջև: 

Հա յոց Եկեղեցու պատ մու թյու նը IV և V դդ. ա սո րա-

կան և հու նա կան այդ ազ դե ցու թյուն նե րի շնոր հիվ 

ա ռա ջա ցած վե րո հիշ յալ կու սակ ցու թյուն նե րի կռիվ է, 

ա նընդ հատ փո փո խա կան հա ջո ղու թյամբ վար վող մի 

մե նա մարտ, ո րի մեջ ժա մա նա կա վոր հաղ թու թյու նն 

այն կու սակ ցու թյանն է պատ կա նում, ո րի հո վա նա-

վո րը ժա մա նա կա վո րա պես հաղ թող է հան դի սա նում 

քա ղա քա կան տե սա կե տից: Այդ պես IV դ. երկ րորդ կե-

սից հույ նե րը հետզ հե տե սկսում են տե ղի տալ պար-

սիկ նե րին, և  երբ 387 թ. Հա յաս տա նը բա ժան վում է 

եր կու մրցա կից պե տու թյուն նե րի միջև, այն պես է 

դուրս գա լիս, որ Հա յաս տա նի 3/4-ը բա ժին է ընկ նում 

պար սիկ նե րին, և միայն 1/4-ն է հաս նում հույ նե րին:

Բ նա կան է, որ այս պի սի հան գա մանք նե րում հա-

յե րը, որ քան էլ կա մե նա յին կապ ված մնալ հու նա-

կան քա ղա քակր թու թյանը և  որ քան էլ սի րեին այն, 

չէին կա րող հաշ վի չառ նել փոխ ված պայ ման նե րը: 

Եվ ա հա մենք տես նում ենք, որ IV դ. երկ րորդ կե-

սից սկսած` հա յե րի մեջ ա ռա ջա ցած ազ գա յին կու-
սակ ցու թյու նը, միա ցած ա սո րա կան ազ դե ցու թյան 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, ա մեն կերպ օ ժան դա կում 

է պար սից պե տա կան քա ղա քա կա նու թյա նը քրիս տո-

նեու թյան նկատ մամբ: Իսկ այդ քա ղա քա կա նու թյան 

էու թյունն այժմ այն էր, որ պար սից թա գա վոր նե րը, 

չնա յած Բ յու զան դիա յի նկատմամբ ի րենց ամ բողջ 

թշնա մու թյա նը, աշ խա տում էին սի րա շա հել ի րենց 
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պե տու թյան քրիս տոն յա նե րին: Ք րիս տո նեու թյան 

հա լա ծանք ներն առ ժա մա նակ դա դա րում են, և նույ-
նիսկ թույլ է տրվում Պար սից երկ րի քրիս տոն յա նե-

րին ե կե ղե ցա կան ժո ղով գու մա րե լ և հենց Պար սից 

մայ րա քա ղա քի՝ Սելև կիա-Կ տե զի ֆո նի (= Տիզ բո նի) 

ե պիս կո պո սի շուր ջը կազ մա կերպ վե լ, որն ս տա նում 

է «Կաթողիկոս» տիտ ղո սը, ո րով հետև պար սից թա-

գա վոր նե րն ի րենց պե տու թյան մեջ չէին կա րող թույլ 
տալ քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցու այն պի սի կազ մա կեր-

պու թյուն, ո րի գլուխն ապ րեր ար տա սահ մա նում: Այդ 

կա թո ղի կոս նե րը մեծ ազ դե ցու թյուն են ձեռք բե րում 

նաև քա ղա քա կան խնդիր նե րում. նրանք որ պես դես-

պան ու ղարկ վում են բ յու զան դա կան կայսր ե րի մոտ և 

մեծ դեր են խա ղում նաև պար սից ար քու նի քի ներ քին 

գժտու թյուն նե րը հար թե լու, ինչ պես, օ րի նակ, ի րար 

դեմ կռվող եղ բայր նե րին հաշ տեց նե լու գոր ծում և  

այլն:

Ը. Սա կայն քրիս տո նեու թյունն ու քրիս տոն յա նե-

րին հան գիստ թող նե լով և ն րանց հա մար գո-

նե առ ժա մա նակ գո յու թյան պայ ման ներ ա պա հո վե-

լով՝ պար սից պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը եր բեք 

չի մո ռա նում իր հիմ նա կան նպա տա կը՝ ի րեն են թա կա 

երկր նե րից դուրս մղել հել լե նա կա նու թյու նը: Եվ քա-

նի որ քրիս տոն յա նե րին հնա րա վոր չէր մազ դա յա կան 

կրո նին դարձ նել (դա ա պա ցու ցել էին ար դեն կա տա-

ղի ա պարդ յուն հա լա ծանք նե րը),  ու րեմն պետք էր 

այլ մի ջոցի մասին մտա ծել: Այդ մի ջոցն այն ե ղավ, որ 

Պար սից պե տու թյան սահ ման նե րում ար գել վեց հու-
նա րե նի գոր ծա ծու թյու նը, և դ րա հետ ևան քով հիմք 

դրվեց ազ գա յին ան կախ ե կե ղե ցի նե րի գո յու թյանը` 

մեր ժե լով որ ևէ օ տար ազ դե ցու թյուն ու մի ջամ տու-
թյուն ե կե ղե ցա կան գոր ծե րում:

Պարս կա կան այս ընդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյան 

ար ձա գանք նե րը մենք գտնում ենք, ի հար կե, նաև Հա-

յաս տա նում: Հայտ նի է, որ Հա յաս տա նում ևս  ար գել-
վում է հու նա րենը և հունարեն գ րա կա նու թյու նը, մինչև 

ան գամ հա վա քում և  այ րում են հու նա րեն գրքե րը: 

Ինչ պես Պար սից ամ բողջ պե տու թյան մեջ, այն պես էլ 
Հա յաս տա նում այժմ միակ ե կե ղե ցա կան լե զուն դառ-

նում է ա սո րե րե նը, մինչ դեռ ա ռաջ հու նա րե նն ա զատ 

գոր ծա ծա կան էր, և Գ րի գոր Լու սա վո րիչն ու հե տա-

գա յում Ներ սես Մե ծը հայ ե րի տա սարդ նե րի հա մար 

բացել էին ա սո րա կան և հու նա կան դպրոց ներ: 

Այժմ կտրվում է կա պը Կե սա րիա յի հետ, և Հա յոց 

Եկե ղե ցին դառ նում է լիո վին ան կախ և  ինք նու րույն: 

Հայտ նի է, որ նույ նիսկ բյու զան դա կան օգ նու թյամբ 

թա գա վոր դար ձած Պա պը ձգտում է վե րաց նել այն 

հու նա կան կար գերն ու սո վո րու թյուն նե րը, որ մտցրել 
էր հու նա կան կրթու թյուն ստա ցած Ներ սես Մե ծը կամ 

նրա նից ա ռաջ հել լե նա կան կրթու թյուն ստա ցած Լու-
սա վոր չի տան կա թո ղի կոս նե րը: Նույ նիսկ թու լա նում 

է Լու սա վոր չի տան ազ դե ցու թյու նը. առ ժա մա նակ 

կա թո ղի կոս նե րը լի նում են ոչ թե այս գեր դաս տա-

նից, ինչ պես սո վո րու թյուն էր դար ձել (Ա րիս տա կես, 

Վր թա նես, Հու սիկ, Ներ սես Մեծ), այլ նրա մրցա կից, 

հա րավար ևել յան Հա յաս տա նի ա սո րա կան ազ դե ցու-
թյան ո լոր տի և  ազ գա յին կու սակ ցու թյան ներ կա յա-

ցու ցիչ Աղ բիա նո սի տոհ մից ( Շա հակ, Զա վեն, Աս-

պու րա կես): Ս րա հետ ևան քով օգտ վում են դարձ յալ 
միայն ա սո րի նե րը, ո րով հետև այժմ հա յերն ուղ ղա կի 
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ստիպ ված էին ա վե լի ևս մո տե նալու հարևան ա սո րա-

կան ե կե ղե ցուն, ա սո րա կան գի տու թյանն ու գրա կա-

նու թյա նը, ա վե լի ևս  ազդ վելու նրա նից, որ պես զի Հա-

յոց Եկեղեցին բո լո րո վին չզրկվի հա վա տա կից նե րի 

հետ հոգ ևոր հա ղոր դակ ցու թյուն ու նե նա լուց: Ու րեմն 

ստեղծ վել էր հայ ժո ղովր դի հա մար մի չա փա զանց 

վտան գա վոր դրու թյուն: Հու նա կան օ րիեն տա ցիա 
ըն դու նեին հա յե րը թե պարս կա կան, միև նույն 
է, նրանց սպառ նում էր ազ գա յին ինք նու րույ-
նու թյան և հոգ ևոր ան կա խու թյան լիա կա տար 
կո րուստ: Ա ռանձ նա պես զգա լի էր հու նա րենի և հու-
նա կան քա ղա քակր թու թյան հետ հա ղոր դակ ցու թյուն 

ու նե նա լու ար գել քը:

Թ. Եվ ա հա IV դ. վեր ջի և V դ. սկզբի հայ խո-

շո րա գույն գոր ծիչ նե րի միտքն ու հո գին 

զբաղ ված էր այն հոգ սով, թե ինչ մի ջո ցով կա րե լի 

է ստեղծ ված կա ցու թյու նից դուրս գալ և  ինք նու րույն 

կյանք ա պա հո վել հա յոց ազ գի և Հա յոց Եկեղեցու հա-

մար:

Բ նա կան էր, որ ստեղծ ված պայ ման նե րում հայ 
ժո ղովր դի նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (Վ ռամ-

շա պուհ թա գա վո րը, Սա հակ Պարթև Կաթողիկոսը՝ 
Լու սա վոր չի տան վեր ջին շա ռա վի ղը, Մես րոպ Մաշ-

տոց վար դա պե տը և  ուրիշներ) այն եզ րա կա ցու թյա նը 

պիտի գա յին, որ ինք նու րույ նու թյունն ու հոգ ևոր ան-

կա խու թյունն ա պա հո վե լու հաս տա տուն և  անվ րեպ 

մի ջո ցը ո՛չ հու նա կան, և  ո՛չ էլ ա սո րա կան օ րիեն տա-

ցիա յին դի մելն է, այլ սե փա կան գիր ու գրա կա նու-
թյուն ստեղ ծե լով եր կու սից էլ ան կա խա նա լը՝ ի հար կե, 

եր կու սից էլ ըն դու նե լով այն ա մե նը, ինչն օգ տա կար էր 

ու պի տա նի ինք նու րույն կյան քի հա մար: Այս պի սով, 
մե ծա գույն կա րիքն ստեղ ծեց հոգ ևոր ա զա տու-
թյան լա վա գույն մի ջո ցը՝ սե փա կան գիրն ու 
գրա կա նու թյու նը, և հայ կա կան քրիս տո նեու-
թյունն ու նրա հետ միա սին հայ ժո ղո վուր դը 
փրկվեցին ան խու սա փե լի կորս տից: Մեզ մոտ էլ, 
ու րեմն, կա տար վել է այն, ինչ ժա մա նա կով միայն քիչ 
ա ռաջ գո թե րի հա մար ի րա գոր ծել էր հայտ նի Վուլ ֆի-

լա ե պիս կո պո սը, և հե տա գա յում սլա վոն նե րի հա մար 

ա րին Կի րիլն ու Մե թո դիո սը:

Այս տե սա կե տից Սա հակ Պարթ ևի Կաթողիկոսու-
թյու նը Հա յոց Եկեղեցու պատ մու թյան մեջ նոր դա-

րագ լուխ է կազ մում: V դ. ա ռա ջին տա րի նե րին` մո-

տա վո րա պես 404-406 թթ., Վ ռամ շա պուհ թա գա վո րի, 

Սա հակ Պարթև Կաթողիկոսի և գե րա զան ցա պես 

հայ ժո ղովր դի մե ծա գույն զա վակ Մես րոպ Մաշ տոցի 

ջան քե րով ար դեն ստեղծ վել էին հա յե րեն տա ռե րը, 

դրանով էլ` հա յ գրա կա նու թյուն ստեղ ծե լու նա խադր-

յալ նե րը:

Ժ. Քա նի որ հա յոց գիրն ստեղ ծե լու ա ռա ջին ու 
ան մի ջա կան շար ժա ռի թը հայ ժո ղովր դին հա-

յե րենով քրիս տո նեա կան կրո նի հիմ նա կան սկզբունք-

նե րը սո վո րեց նելն էր և մայ րե նի, բո լո րի հա մար հաս-

կա նա լի լեզ վով ե կե ղե ցա կան պաշ տա մունք կա տա-

րե լը, բնա կան էր, որ Սա հակն ու Մես րո պը և ն րանց 

ան մի ջա կան ա շա կերտ նե րն ի րենց մեծ գոր ծը պետք 

է սկսեին քրիս տոն յա նե րի Սուրբ Գիր քը կամ այս պես 

կոչ ված Աստ վա ծա շուն չը հա յե րեն թարգ մա նե լով: Եվ, 
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հի րա վի, մենք տես նում ենք, որ Մես րո պը, դեռ Ա սո-

րի քում գրե րը նոր գտած և հար մա րեց րած, սկսում է 

Սուրբ Գր քի թարգ մա նու թյու նն ա սո րե րեն բնագ րից՝ 
իբրև նմուշ վերց նե լով Ա ռա կաց գիր քը, որն սկսվում է 

« Ճա նա չել զի մաս տու թիւն և զխ րատ, ի մա նալ զբանս 

հան ճա րոյ» ի մաս տուն և  այս դեպ քում հա յե րի հա մար 

խորհր դան շա կան խոս քե րով: Այ նու հետև V դ. ա ռա-

ջին տաս նամ յա կից սկսած մինչև ի րենց մա հը` չոր-

րորդ տաս նամ յա կի վեր ջը` Սա հակն ու Մես րո պը և 

ն րանց ա շա կերտ նե րը (հատ կա պես հի շա տակ վում են 

այս գոր ծի սա տար ներ Հով հան Ե կե ղե ցա ցին և Հով-

սեփ Պաղ նա ցին) զբաղ վել են Սուրբ Գիր քը հետզ հե-

տե ըստ գրքե րի կար ևո րու թյան հա յե րեն թարգ մա նե-

լով: Սկզբում ա սո րե րե նից «առ ի չգո յէ յու նին», ա պա 

կրկին ու կրկին վե րա նա յել ու սրբագ րել են հու նա րեն 

ըն տիր օ րի նակ նե րի հա մա ձայն և վերջ նա կան կեր-

պա րանք են տվել Սուրբ Գր քի թարգ մա նու թյա նը, որը 

և  անն շան փո փո խու թյուն նե րով հա սել է մեզ: Թարգ-

մա նու թյան լե զուն պարզ է, դյու րըմբռ նե լի, հստակ ու 
գե ղե ցիկ. հատ կա պես սքան չե լի են մար գա րե ական 

գրքե րի և  Ա վե տա րան նե րի թարգ մա նու թյուն նե րը: 

Սուրբ Գր քի հա յե րեն թարգ մա նու թյու նը շատ կող մե-

րով կա րող է ան գե րա զան ցե լի հա մար վել, և, հի րա վի, 

գտնվել են օ տա րազ գի գիտ նա կան ներ, ո րոնք հա յե-

րեն թարգ մա նու թյունն ան վա նել են «թա գու հի թարգ-

մա նու թեանց»:

Գա լով թարգ մա նու թյան ծա վա լին՝ պետք է ա սել, 
որ այս շրջա նում, ան շուշտ, թարգ ման վել են Սուրբ 

Գր քի բո լոր կա նո նա կան գրքե րը, այլ խոս քով` ամ-

բողջ Հին և Նոր Կտա կա րա նը: Ս րա փայ լուն վկա յու-
թյունն այն է, որ Վար դան սպա րա պե տն Ա վա րայ րի 

ճա կա տա մար տի ժա մա նակ` 451 թ., իր զոր քին քա-

ջա լե րել ու խրա խու սել է Մակ աբա յե ցոց գրքե րը կար-

դա լով և բա ցատ րե լով. «...ի ձեռն ա ռեալ զքաջ նկա-

րա գիրն Մա կա բա յեց ւոց՝ ըն թեռ նոյր ի լսե լիս 
ա մե նե ցուն...»1: Ե թե Մա կա բա յե ցոց գրքե րը 451 թ. 

ար դեն թարգ ման ված էին և կար դաց վում էին, ա պա 

դրա նից կա րե լի է վստա հաբար եզ րա կաց նել, որ Հին 

և Նոր Կ տա կա րա նի բո լոր կա նո նա կան գրքերն ար-

դեն թարգ ման ված էին մինչև 440-ա կան թվա կան նե-

րը:

Սա կայն ոչ միայն կա նո նա կան գրքե րը, այլև բազ-

մա թիվ պա րա կա նոն գրքե ր` այս պես կոչ ված ա պոկ-

րիֆ ներն ու պսև դոէ պիգ րաֆ նե րը2, նույն պես թարգ-

1 Տե΄ս Ե ղի շե, Վար դա նի և հա յոց պա տերզ մի  մա սին, Ե րևան, 1989, 
էջ 212:

2 Պա րա կա նոն, տա րա կա նոն, ան կա նոն, գաղտ նի, սուտ, ծա ծուկ, 
ա պոկ րիֆ (հուն.` άπόκρὕφος - գաղտ նի, ծա ծուկ) են հա մար վում 
Աստ վա ծաշն չին, աստ վա ծաշն չա կան ան ձե րին և ա ռաք յալ նե րին վե-
րա բե րող այն գրքե րը, ո րոնք ստեղծ վել կամ խմբագր վել են Աստ վա-
ծաշն չի կա նո նա կան գրքե րի նմա նութ յամբ, սա կայն Աստ վա ծաշն չի 
Կա նո նից դուրս լի նե լով մերժ վել են ե կե ղե ցու կող մից: 

  Ըստ Մխի թար Այ րի վա նե ցու (XIII դ.) «Ճա ռըն տի ր»-ի՝ Հա յաս-
տա նում հայտ նի են ե ղել պա րա կա նոն նե րի ե րեք ցու ցակ` ա) Հին 
Կտա կա րա նի պա րա կա նոն գրքեր («Գիրք զոր ու նին Հրեայքն ի 
ծա ծուկ»), թվարկ վում է 10 գիրք, բ) Նոր Կտա կա րա նի պա րա կա-
նոն գրքեր («Իսկ ըստ Նո րոյս»), թվար կում է 5-7 գիրք և գ) Կղե մես 
Հռո մա յե ցու «ըն դու նե լի» գրքեր (6-ը նորկ տա կա րա նա յին): Հայ մա-
տե նագ րութ յան մեջ հայտ նի պա րա կա նոն նե րի թիվն անց նում է 
100-ից: V դ. ա ռա ջին կե սին հա յե րեն են թարգ ման վել «Պի ղա տո սի 
նա մա կը Տի բե րիոս կայ սեր», «Ե դե սիա քա ղա քի թա գա վոր Աբ գա րի 
նա մա կը», «Հա կո բի ու ղեր ձը Կոնդ րա տիո սին», «Քրիս տոս Պոն տիոս 
Պի ղա տո սի առ ջև», «Ա ռաք յալ նե րի վար դա պե տութ յու նը» պա րա կա-
նոն եր կե րը:

  Պսև դոէ պիգ րաֆ կամ կեղծ է պիգ րաֆ (է պիգ րաֆ – հուն.՝ 
Ἐπιγραφή – կարճ գրութ յուն, բնա բան` մի տում նա վոր կամ ու րի շի 
ան վամբ գրված) - ի րենց բո վան դա կութ յամբ հրեա կան Աստ վա-
ծաշն չին (Թա նա խին) մերձ, սա կայն կա նո նում չնե րառված աստ վա-
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ման ված էին հա յե րեն, մա սամբ` հրա տա րակ ված, մա-

սամբ էլ դեռ գտնվում էին մեր ձե ռագ րե րում: Դ րանք 

մեծ մա սամբ ե ղել են այս պես կոչ ված գե ղար վես տա-

կան ըն թեր ցա նու թյան գրքեր, հա ճախ շատ սիր ված 

գրքեր` նույ նիսկ չնա յած նրանց եր բեմն հերձ վա ծո-

ղա կան բնույ թին, ինչ պես, օ րի նակ, այս պես կոչ ված 

« Ման կու թյան ա վե տա րան նե րը», « Հա կո բոս ա ռաք-

յա լի նա խաա վե տա րա նը», Ա ռաք յալ նե րի գոր ծու նեու-
թյու նը պատ մող գրվածք նե րը, հատ կա պես Թով մա 

ա ռաք յա լի, մեզ հա մար ա ռան ձին կար ևո րու թյուն ու-
նե ցող Թա դեոս ա ռաք յա լի և  այլն: Ոչ մի ար գե լա ռիթ 

հան գա մանք չկա ըն դու նե լու, որ դրան ցից կար ևո րա-

գույ ննե րը նույն պես թարգ ման վել են V դ.:

Հիշ ված բո լոր թե՛ կա նո նա կան, և թե՛ պա րա կա նոն 

գրքե րն ի րենց նախ նա կան բնագ րե րին հա րա զատ լի-

նե լու պատ ճա ռով շատ կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն 

այդ գրքե րի բուն տեքս տե րը և ճիշտ ըն թերց վածք նե-

րը վե րա կանգ նե լու հա մար և  ըստ ար ժան վույն գնա-

հատ ված են ու գնա հատ վում են հա մաշ խար հա յին 

գի տու թյան կող մից:

ծաշն չա կան կեղծ գրքեր: Դրանք այն գրքերն են, ո րոնք չեն մտել ո΄չ 
հրեա կան, և ո΄չ էլ դրա հու նա կան (յո թա նաս նից) թարգ մա նութ յան 
մեջ: Հա մար վում են պսև դոէ պիգ րաֆ, ո րով հե տև վե րագր վում են 
հնա գույն հե ղի նա կութ յուն նե րին: Իբ րև աստ վա ծա բա նա կան եզր 
այն օգ տա գործ վել է միայն բո ղո քա կան նե րի կող մից (ա վան դա կան 
ե կե ղե ցի ներն օգ տա գոր ծում են «պա րա կա նոն» եզ րը):

  Հայտ նի են նաև կրո նաաստ վա ծա բա նա կան բնույ թի է պիգ րաֆ-
ներ (բնա բան ներ), ո րոնց ա կունք են հա մար վել Աստ վա ծա շուն չը, 
հայ րա խո սա կան ա ֆո րիզմ նե րը և այլն: Եր բեմն դրանք կա րող էին 
լի նել նաև հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը: Նման բնա բան նե րը 
լրա ցու ցիչ տե սա կետ են պա րու նա կել մա տուց վող (ներ կա յաց վող) 
ա ռար կա յի մա սին, լու սա բա նել են նրա ի մաս տը, մատ նան շել աշ-
խա տութ յու նը ներ կա յաց նող ա վան դութ յու նը և այլն:

  Ե. Տեր Մի նաս յանն այս պա րա գա յում նկա տի ու նի Հին Կտա կա-
րա նի կեղծ է պիգ րաֆ նե րը:

ԺԱ. Բայց բա վա կան չէր միայն Սուրբ Գր քի 

թարգ մա նու թյու նը. ե կե ղե ցա կան պաշ-

տա մունք ստեղ ծե լու հա մար խիստ կար ևոր նշա նա-

կու թյուն ու նեին նաև մյուս ե կե ղե ցա կան գրքե րը, 

ինչ պի սիք են Պա տա րա գա մա տույ ցը, Ժա մա գիր քը, 

Մաշ տո ցը, Տո նա ցույ ցը և  այլն: Ս րանց հիմքը ևս,  ան-

շուշտ, պետք է դրված լի նի V դ., ինչ պես  ե կե ղե ցա-

կան եր գե րի, օրհ ներ գու թյուն նե րի, շա րա կան նե րի և  

այլնի: Դժ բախ տա բար, հի մա անհ նար է ո րո շել, թե 

մեր հնա գույն շա րա կան նե րից որն է հաս նում մինչև 

V դ., և ո րն է պատ կա նում Սա հա կին ու Մես րո պին 

և ն րանց ան մի ջա կան ա շա կերտ նե րին: Հա մե նայն 

դեպս որ պես շա րա կան նե րի հե ղի նակ` V դ. հի շա-

տակ վում են Սա հակ Պարթ ևը, Մես րոպ Մաշ տո ցը, 

Մով սես Քեր թո ղը կամ Խո րե նա ցին և Հով հան Ման-

դա կու նին:

ԺԲ. Սա հակն ու Մես րո պը և ն րանց ա շա կերտ-

նե րը, այս պես կոչ ված թարգ մա նիչ նե րը, 

մեծ ու շադ րու թյուն են դարձ րել նաև հույն և  ա սո րի 

հե ղի նակ նե րի ինք նու րույն եր կե րին և մեծ ա ռա տու-
թյամբ թարգ մա նել են հա յե րեն` լի նեն դրանք ճա ռեր, 

քա րոզ ներ, մեկ նու թյուն ներ, դա վա նա բա նա կան կամ 

այլ բո վան դա կու թյամբ գրվածք ներ: Այս տե սա կե տից 

կա րե լի է ա սել, որ ա սո րա կան ու հու նա կան ե կե ղե-

ցա կան հայ րե րի բո լոր կար ևո րա գույն գրվածք նե րը 

թարգ ման վել են հա յե րեն: Հու նա րե նից թարգ ման վել 
են Ա թա նաս Ա ղեք սանդ րա ցու, Կ յու րեղ Ե րու սա ղե-
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մա ցու, Եվ սե բիոս Կե սա րա ցու, Բար սեղ Կե սա րա ցու, 
Գ րի գոր Ն յու սա ցու, Գ րի գոր Նա զիան զա ցու (Աստ-

վա ծա բա նի), Հով հան Ոս կե բե րա նի, Աստ վա ծազգ յաց 

Իգ նա տիո սի, Պո ղի կար պոս Զմ յուռ նա ցու, Ս ևե րիա-

նոս Գա բա ղա ցու, Ա պո ղի նա րի, Նոն նո սի, Պ րոկ ղի, 

Ի րե նիո սի և շատ ու րիշ նե րի աշ խա տու թյուն նե րը: 

Ա սո րե րե նից թարգ ման վել են « Պար սիկ Ի մաս տուն» 

Հա կոբ Ափ րահա տի (վե րագ րե լով Մծբ նա Հա կոբ 

հայ րա պե տին), Եփ րեմ Ա սո րու, Մա րու թաս Մայ փեր-

կաթ ցու, Հա կոբ Սր ճե ցու, Փի լոք սե նոս Մա բու կե ցու և  

այ լոց գրվածք նե րը1: Մեր ձե ռագ րա կան ժո ղո վա ծու-

1 Ափ րա հատ (Պար սից Ի մաս տուն) - Դ դ. գոր ծիչ (ապ րել է պար սից 
Շա պուհ Բ ար քա յի օ րոք): Հայտ նի է հի նա րևել յան խոս տո վա նութ-
յան վրա հեն ված հա վա տի, ճգնա կե ցութ յան, ա ռա քի նութ յուն նե րի և 
բա րո յա բա նա կան բո վան դա կութ յուն ու նե ցող 22 ճա ռե րով, ո րոնց 
մի  մա սը (թվով 12) ուղղ ված է հրեա նե րի դեմ: Ափ րա հա տի ճա ռե րից 
19-ը հա յե րեն են թարգ ման վել V դ. և զե տեղ ված են Հա կոբ Մծբնե-
ցուն վե րագր վող «Գիրք որ կո չի Զգօն` ա րա րեալ սրբոյն Յա կո բայ 
ե րիցս ե րա նեալ հայ րա պե տին Մծբին քա ղա քի...» գրքում:

  Եփ րեմ Ա սո րի (Խու րի, Խու րին, Խո րին, ծնվ. 306 թ., Ե դե սիա 
- մահ. 373 թ., Ե դե սիա) - Ընդ հան րա կան ե կե ղե ցու սուրբ և նշա-
նա վոր հայ րա պետ: Հայ Ե կե ղե ցու տո նե լի հա մաք րիս տո նեա կան 
տաս ներ կու մեծ վարդապետն ե րից մե կը: Ա վար տել է Ե դե սիա յի նշա-
նա վոր «Պար սից» դպրո ցը, ապ րել և ստեղ ծա գոր ծել Ե դե սիա յում, 
Մծբի նում, Թե բա յի դում (Ե գիպ տոս), այ ցե լել Կա պա դով կիա կան Կե-
սա րիա: Նրա գրչին են պատ կա նում սուրբգ րա յին մեկ նութ յուն ներ, 
դա վա նա բա նա կան աշ խա տանք ներ, ճա ռեր, ա ղոթք ներ, կցուրդ ներ, 
ներ բող ներ և այլն, ո րոնց մի զգա լի մա սը հա յե րեն են թարգ ման վել 
ար դեն V դ. և բնագ րա յին նշա նա կութ յուն ու նեն, քա նի որ հայտ նի 
են բա ցա ռա պես հա յե րեն թարգ մա նութ յամբ:

  Մա րու թաս Մայ փեր կա թա ցի - VII դ. հա կա քաղ կե դո նա կան 
ա սո րա կան ե կե ղե ցու գոր ծիչ: Նա խա պես ե ղել է Մար-Մա թա յի վան-
քի վա նա կան: 629 թ. ձեռ նադր վել է ե պիս կո պոս: Ըստ պատ մա կան 
տե ղե կութ յուն նե րի (Մի քա յել Ա սո րի, Սա մո ւել Ա նե ցի)՝ ե ղել է Հա յաս-
տա նում, Դվի նում հան դի պել է Կո մի տաս Կա թո ղի կո սին և հա վաս-
տել իր ուղ ղա դա վան հա վատ քը:

  Հա կոբ Սրճե ցի (451-521) - հա կա քաղ կե դո նա կան Ա սո րա կան 

ներն այ սօր լի են այդ գրվածք նե րի թարգ մա նու թյուն-

նե րով, ո րոնք դեռ սպա սում են ի րենց հե տա զո տող նե-

րին, ար ժե քը պար զող նե րին և հ րա տա րա կող նե րին:

Մեր թարգ մա նիչ ներն ա նու շադ րու թյան չեն մատ-

նել նաև ժա մա նա կի փի լի սո փա յա կան գրա կա նու-
թյու նը: Այս տեղ բա վա կան է նշել միայն Պ րոկ ղի, 

Ա րիս տո տե լի, Պորփ յու րի, Թեով նի և  այ լոց գրվածք-

նե րի թարգ մա նու թյուն նե րը1:

ե կե ղե ցու ե րախ տա վոր նե րից է, Սրճե վան քի տե սուչ և հռե տոր, ո րը 
մե ծար վել է իբ րև «Սուրբ Հո գու սրինգ, հա վա տաց յալ ե կե ղե ցու տա-
վիղ»: Նրա գրչին են պատ կա նում յոթ հար յու րից ա վե լի վար քա բա-
նա կան գոր ծեր, մեկ նութ յուն ներ, ներ բող ներ, օրհ ներ գութ յուն ներ, 
նա մակ ներ, ո րոն ցից պահ պան վել և մեզ են հա սել 300-ը: Հա յե րեն 
ճա ռըն տիր նե րում հայտ նի են Հա կոբ Սրճե ցու 15 ճա ռեր` XII-XIII դա-
րե րի թարգ մա նութ յամբ:

  Փի լոք սե նես Մա բու կե ցի (Քսե նա յա) - Ա սո րա կան հա կա քաղ-
կե դո նա կան ե կե ղե ցու ակ նա ռու գոր ծիչ, 485-518 թթ. Հե րա պոլ սի 
(Մա բուգ) ե պիս կո պոս: Հա կա քաղ կե դո նա կան ընդգծ ված դիր քո րոշ-
ման պատ ճա ռով Հուս տի նիա նոս Ա կայ սեր կող մի ց ընդ դի մա դիր 
այլ ե պիս կո պոս նե րի հետ 518 թ. աք սոր վել է Փի լիպ պո պո լիս, ա պա 
Գանգ րա, որ տեղ էլ 522 թ. դա տա պարտ վել է մահ վան: Ակ տիվ մաս-
նակ ցութ յուն է ու նե ցել Աստ վա ծաշն չի ա սո րա կան ճշգրտված թարգ-
մա նութ յան գոր ծին: Նրա գրչին են պատ կա նում նաև դա վա նա բա-
նա կան, ծի սաաստ վա ծա բա նա կան, մե կ նա բա նա կան գոր ծեր, 13 
քա րոզ ներ և բազ մա թիվ նա մակ ներ:

1 Պրոկղ Դիա դո խոս (ծնվ. 412 թ., Կ.Պոլ իս, մահ. 485 թ., Ա թեն ք) - 
ան տիկ փի լի սո փա յութ յան վեր ջին ներ կա յա ցու ցիչն է, նեոպ լա տո-
նա կա նութ յան ա թե նա կան դպրո ցի ա կա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ: 
Կրթութ յունն ստա ցել է Ա լեք սանդ րիա յում և Ա թեն քի պլա տո նա կան 
Ա կա դե մի ա յում (ըն դուն վել է 430 թ.), ո րի ղե կա վարն է դար ձել 437 
թ.: Փի լի սո փա յա կան հիմն  ա րար աշ խա տանք ներն են «Աստ վա ծա-
բա նութ յան սկզբունք նե րը» և «Պլա տո նի աստ վա ծա բա նութ յու նը»: 
Նեոպ լա տո նա կա նութ յան դիր քե րից աշ խա տութ յուն ներ ու նի նվիր-
ված նաև հու նա կան հե թա նո սա կան մշա կույ թի, Ա րիս տո տե լի ֆի զի-
կա յի, Էվկ լի դե սի երկ րա չա փութ յան, Նի կո մա խո սի թվա բա նութ յան 
և Պլա տո նի ո րոշ դիա լոգ նե րի մե կ նութ յա նը: 

  Սի մեոն Պղնձա հա նե ցու կող մից «Աստ վա ծա բա նութ յան 
սկզբունք ներ» աշ խա տան քը («Շաղ կապք աս տո ւա ծա բա նա կանք») 
վրա ցե րե նից հա յե րեն է թարգ ման վել XIII դա րում: Թարգ մա նութ յա-

4 - Ե. Տեր-Մինասյան, Հայոց եկեղեցին
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նը կցված է նաև «Օ մե լա խո սի ի մաս տա սի րի եւ հռե տո րի` ա թե նաց-
ւոց ե պիս կո պո սի, Լուծ մունք Պրոկ ղի Դիա դո խո սի` պղա տո նա կան 
ի մաս տա սի րի» մեկ նո ղա կան աշ խա տան քը: Պրոկ ղին է վե րագր վում 
նաև Ստե փա նոս Լե հա ցու կող մից 1660 թ. թարգ ման ված «Շաղ-
կապք աս տո ւա ծա բա նա կանք»-ի հա մա ռո տութ յու նը հա մար վող 
«Գիրք պատ ճա ռա ց»-ը: Այս եր կը հե տա գա յում մեկ նա բա նել են Սի-
մեոն Ջու ղա յե ցին (1651) և Սի մեոն Ե րևան ցին (1750):

  Ա րիս տո տե լը (384-322 թթ. Ք. ա.) դա սա կան փի լի սո փա յութ-
յան ա մե նաա կա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է, հան րա գի տա կա յին 
մտքի տեր տե սա բան: Աչ քի է ըն կել չա փա զանց արդ յու նա վետ փի լի-
սո փա յա կան, գի տա կան և գրա կան գոր ծու նեութ յամբ:

   V-VI դդ. հու նա բան դպրո ցի կող մից հա յե րեն են թարգ ման վել 
Ա րիս տո տե լի «Ստո րո գու թեանց» («Կա տե գո րիա ներ»), «Յա ղագս 
մեկ նու թեան» աշ խա տութ յուն նե րը, ինչ պես նաև «Ստո րո գու-
թեանց» մեկ նա բա նութ յա նը նվիր ված Պորփ յու րո սի «Նե րա ծութ յու-
նը»: Թարգ ման վել են նաև Ա րիս տո տե լին վե րագր վող (Կեղծ Ա րիս-
տո տե լի) «Յա ղագս աշ խար հի» և «Յա ղագս ա ռա քի նութ եան» աշ-
խա տութ յուն նե րը: Սրանք հնա գույն և մեծ ճշգրտութ յամբ կա տար-
ված թարգ մա նութ յուն ներ են: Ար ժա նա հի շա տակ է նաև Ստե փա նոս 
Լե հա ցու կող մից XVII դ. լա տի նե րե նից կա տար ված Ա րիս տո տե լի 
«Մե տա ֆի զի կա» աշ խա տութ յան թարգ մա նութ յու նը;

  Հա յաս տա նում Ա րիս տո տե լի փի լի սո փա յութ յու նը մեծ հե ղի նա-
կութ յուն է վա յե լել և օգ տա գործ վել է հատ կա պես Դա վիթ Ան հաղ թի 
կող մից, ո րը մեկ նա բա նել է «Յա ղագս մեկ նու թեան», «Ստո րո գու-
թեանց» և Պորփ յու րի «Նե րա ծութ յու նը»: «Սահ մանք ի մաս տա սի-
րութ եան» աշ խա տութ յան մեջ լու սա բա նել և մեկ նա բա նել է նաև 
Ա րիս տո տե լի գո յա բա նա կան, ի մա ցա բա նա կան և բա րո յա գի տա-
կան հա յացք նե րը: Իսկ Ա նա նիա Շի րա կա ցին «Տիե զե րա գի տութ-
յուն» աշ խա տան քը գրե լիս մե ծա պես օգտ վել է Ա րիս տո տե լի բնա-
փի լի սո փա յա կան և տիե զե րա բա նա կան ուս մուն քից: Ա րիս տո տե լի 
փի լի սո փա յա կան ուս մուն քին քա ջա տեղ յակ են ե ղել նաև Գրի գոր 
Մա գիստ րո սը և Հով հան նես Ի մաս տա սեր Սար կա վա գը, իսկ տրա-
մա բա նութ յա նը` Հովհ. Ո րոտ նե ցին, Գրի գոր Տա թևա ցին և Սի մեոն 
Ջու ղա յե ցին:

  Պլո տի նի ա շա կերտ Պորփ յու րը (232-մոտ 301/304 թթ.) իր ժա-
մա նա կի ազ դե ցիկ նեոպ լա տո նա կան փի լի սո փա նե րից է, հան րա ճա-
նաչ գիտ նա կան: Հայտ նի է հատ կա պես փի լի սո փա յութ յան և կրո-
նի տար բեր ո լորտ նե րին նվիր ված աշ խա տութ յուն նե րով: Մեծ ճա-
նա չում են ու նե ցել նաև տիե զե րա բա նութ յան, աստ ղա գի տութ յան, 
մա թե մա տի կա յի, հար մո նիա յի, հռե տո րութ յան, քե րա կա նութ յան և 
պատ մութ յան ո լորտ նե րին նվիր ված նրա աշ խա տանք նե րը: Փի լի սո-
փա յութ յան ո լոր տի նրա հան րահռ չակ գոր ծը «Նե րա ծու թիւն ստո րո-

 Անհ րա ժեշտ է հատ կա պես շեշ տել այն հան գա-

ման քը, որ այդ թարգ մա նա կան գրա կա նու թյունն այն-

քան ըն դար ձակ է ե ղել և կա տար վել է այն պի սի ընտ-

րու թյամբ ու ճա շա կով, որ ընդ հա նուր ե կե ղե ցա կան 

գրա կա նու թյան շատ կար ևոր եր կեր մնա ցել են միայն 

հին հա յե րեն թարգ մա նու թյամբ և  այ սօր եվ րո պա կան 

գրա կա նու թյան ու գի տու թյան հա մար մատ չե լի են 

դար ձել միայն հա յե րեն այդ հին թարգ մա նու թյուն-

նե րի հրա տա րա կու թյամբ: Շա տե րի մի ջից միայն 

մի քա նի սը հի շա տա կենք` Ա րիս տի դե սի «Ջա տա գո-

վու թյու ն»-ը, Եվ սե բիոս Կե սա րա ցու «Տիե զե րա կան 

պատ մու թյու ն»-ը կամ «Ք րո նի կո ն»-ը, Հիպ պո լիտի 

գրվածք նե րից հատ ված ներ, Ի րե նիո սի « Ցոյցք ա ռա-

քե լա կան քա րո զու թեանն», Տի մո թեոս Կու զի « Հա-

կա ճա ռու թիւն առ սահ մա նեալսն ի ժո ղո վոյն Քաղ կե-

դո նի», Օ րի գե նե սի «Ղև տա կա ն»-ի մեկ նու թյան շատ 

հատ ված ներ և  այլն1: Այս պի սով, Հա յոց Եկեղեցին 

իր պարտ քը վե րա դարձ րել է ընդ հան րա կան քրիս-

տո նեա կան ե կե ղե ցուն և ն րա գի տու թյա նը՝ կորս տից 

փրկե լով մի շարք կարևոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ:

գու թեանցն Ա րիս տո տէլի» երկն է, ո րը, Հու նա բան դպրո ցի կող մից 
հա յե րեն թարգ ման վե լով ար դեն 490-ա կան թվա կան նե րին, հիմք է 
դար ձել Ա րիս տո տե լի եր կե րի թարգ մա նութ յան հա մար:

  Ա լեք սանդր իական քե րա կան Թեոն (Թեովն ) Ա լեք սանդ րա ցու 
գրչին պատ կա նող գոր ծե րից V դ. հա յե րեն է թարգ ման վել «Յա ղագս 
ճար տա սա նա կան կրթու թեանց» աշ խա տութ յու նը, ո րի վեր ջին չորս 
գլուխ նե րը բնագ րա յին ար ժեք ու նեն, քա նի որ դրանց բնա գի րը չի 
պահ պան վել:

1 Թարգ մա նա կան նշված գրա կա նութ յան մա սին տե΄ս «Քրիս տոն յա 
Հա յաս տան» հան րա գի տա րան, Ե րևան, 2002, էջ 382-384, 644-
645, 838:
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ԺԳ. Այս պի սով, Սուրբ Գր քի և  ընդ հա նուր 

քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցու ըն դար ձա կա-

ծա վալ ու բազ մա կող մա նի գրա կան եր կե րի թարգ մա-

նու թյամբ, ինչ պես նաև հույն ժո ղովր դի աշ խար հա-

հռչակ փի լի սո փա նե րի եր կե րը հա յե րե նի վե րա ծե լով՝ 
ստեղծ վել էր այն հաս տա տուն բա զան, այն ա պա հով 

ու վստա հե լի մտա վո րա կան հիմ քը, ո րի վրա կա րող 

էր կա ռուց վել ու զար գա նալ ինք նու րույն հայ գրա կա-

նու թյու նը: Եվ մենք տես նում ենք, որ այս հսկա-
յա կան թարգ մա նա կան գրա կա նու թյա նը զու-
գըն թաց և ն րան հա րա կից Հա յաս տա նում ի րոք 
ա ռա ջա նում ու զար գա նում է այն պի սի մի ինք-
նու րույն գրա կա նու թյուն, որը, հի րա վի, կա րող 
է փայ լուն կոչ վել և  ան գե րա զան ցե լի հա մար վել 
եր կար դա րեր:

Հայ ինք նու րույն գրա կա նու թյան շար քը բացում է 

մի գրվածք, որ կրում է «Սր բոյ հօրն մե րոյ ե րա նել-
ւոյն Գ րի գո րի Լու սա ւոր չի Յա ճա խա պա տում ճառք 

լու սա ւորք» վեր նա գի րը, սա կայն բա նա սի րու թյունն 

ա պա ցու ցել է, որ Գ րի գոր Լու սա վոր չին վե րագր վող 

այդ ճա ռե րն ի րոք պատ կա նում են Մես րոպ Մաշ տո-

ցին, ո րով էլ նա դառ նում է հայ  ինք նու րույն գրա կա-

նու թյան հիմ նա դիրն ու ա ռա ջին հե ղի նա կը: Մեզ շատ 

հե ռու կտա ներV դ. հայ գրա կա նու թյան ա կա նա վոր 

գոր ծիչ նե րի եր կե րի թվար կումն ու ման րա մասն վեր-

լու ծու թյու նը, ուս տի բա վա կա նա նում ենք ա մե նան շա-

նա վոր նե րին միայն հա մա ռո տա կի հի շե լով:

V դ. ինք նու րույն հե ղի նակ նե րի մեջ ա մե նախո շո-

րը և հե ղի նա կա վո րը, ան շուշտ, Եզ նիկ Կող բա ցին է: 

Ե փե սո սի ժո ղո վից հե տո Հա յաս տան վե րա դառ նա լով՝ 
նա Սա հակ Պարթ ևի հետ մաս նակ ցում է Սուրբ Գր քի 

հա յե րեն թարգ մա նու թյան հիմ նա կան վե րա նայ մա-

նը` հա մա ձայն հու նա րեն ըն տիր օ րի նակ նե րի, և միա-

ժա մա նակ թարգ ման չա կան լայն գոր ծու նեու թյուն է 

ծա վա լում որ պես ա սո րե րեն և հու նա րեն լավ ի մա ցող 

անձ նա վո րու թյուն: Սա է, ան կաս կած, նաև Ե ղի շեի ու 
Ղա զար Փար պե ցու հի շա տա կած 449 թ. Ար տա շա տի 

ժո ղո վա կան Բագր ևան դի Եզ նիկ ե պիս կո պո սը: Սա-

կայն վեր ջիվեր ջո նրան ան մա հաց նո ղը ե ղել է ոչ թե 

նրա թարգ ման չա կան գոր ծու նեու թյու նը, այլ ա վե լի 

շուտ նրա հռչա կա վոր « Գիրք ընդ դի մու թեանց» կոչ-
ված եր կն իր ժա մա նա կի քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցու 
թշնա մի նե րի կամ հերձ ված նե րի ու այլ կրոն նե րի դեմ, 

որ հե տա գա յում ստա ցել է «Եղծ ա ղան դոց» ա նու նը: 

Այս գիրքը Եզ նի կը գրել է այն պի սի մի պարզ, մա քուր, 

կա նո նա վոր գրա բարով, հստակ ու վճիտ ո ճով, որ 

այն հա մար վել է օ րի նա կե լի ու դա սա կան հին հա յե-

րե նով գրված մի երկ, ո րին շատ են ձգտել հաս նել, 
բայց ո րը միշտ մնա ցել է ան գե րա զան ցե լի:

V դ. հայ գրա կա նու թյան կարևո րա գույն ճյու ղե րից 

մե կը պատ մագ րու թյունն է, որ հսկա յա կան նշա-

նա կու թյուն ու նի թե՛ հա յ, և թե՛ հարևան ազ գե րի այն 

ժա մա նակ վա պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյան հա-

մար: Բայց հայ պատ մա գիր նե րից մի քա նի սն ա ռան-

ձին կար ևո րու թյուն ու նեն, նաև գրա կան մեծ ար ժեք: 

Պետք է հատ կա պես շեշ տել, որ հայ պատ մագ րու թյու-
նը V դ. նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ ու նի և  ար ժե-

քա վոր պատ մա կան ու գրա կան եր կեր: Բա վա կա նա-

նում ենք այս տեղ միայն հի շա տա կե լով այդ պատ մա-

գիր նե րի ա նուն ներն ու նրանց գրվածք նե րի վեր նագ-

րե րը:
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V. դ. հայ պատ մա գիր նե րի փայ լուն շարքն սկսում 

է Կոր յու նը « Վարք Մաշ տո ցի» վեր նա գի րը կրող իր 

աշ խա տու թյամբ, ո րի մեջ հե ղի նա կը տա լիս է Մես-

րոպ Մաշ տո ցի կեն սագ րու թյու նը և գ րե րի գյու տի ու 
հայ գրա կա նու թյան սկզբնա վո րու թյան պատ մու թյու-
նը:

Այ նու հետև գա լիս են եր կու խիստ կար ևոր պատ-

մա կան եր կեր` «Ա գա թան գե ղայ Պատ մու թիւն Հա-

յոց» և « Փաւս տո սի Բիւ զան դաց ւոյ Պատ մու թիւն 
Հա յոց», ո րոն ցից ա ռա ջի նը պատ մում է հա յե րի` 

քրիս տո նեու թյուն ըն դու նե լու հան գա մանք նե րը, ու-
րեմն` Տր դա տի և Գ րի գոր Լու սա վոր չի գոր ծու նեու-
թյու նը, իսկ երկ րոր դը՝ հա յոց պատ մու թյու նը Տր դա-

տի մա հից հե տո մինչև 392 թ.՝ IV դ. պատ մու թյու նը:

Հետև յալ ա մե նահռ չա կա վոր հե ղի նա կը Մով սես 
Խո րենա ցին է, ո րը, իր իսկ վկա յու թյամբ, նույ-
նիսկ ծե ր հա սա կում զբաղ վել է թարգ մա նու թյուն-

նե րով, թեև, դժբախ տա բար, հնա րա վոր չէ ո րո շել, 
թե ո րոնք են ե ղել նրա թարգ մա նու թյուն նե րը: Մեծ 

հա վա նա կա նու թյամբ նրա թարգ մա նու թյու նը պետք 

է հա մա րել ճար տա սա նա կան ուս ման հա մար անհ-

րա ժեշտ « Պի տո յից գիր ք»-ը1: Սա կայն Մով սես Խո-

րե նա ցուն ան մա հաց նող նրա ա մե նագլ խա վոր գոր ծը 

ե րեք մա սից բաղ կա ցած « Հա յոց պատ մու թիւն»-ն է: 

Ա ռա ջին գիր քը՝ «Ծնն դա բա նու թիւն Հա յոց Մե ծաց», 

ներկայացնում է հա յ ազ գի նախ նա կան ա ռաս պե լա-

1 Հե ղի նա կը նկա տի ու նի Դիո նի սիոս Թրա կիա ցու «Գիրք Պի տո յից», 
ինչ պես նաև «Ա րո ւեստ քե րա կա նու թեան» ճար տա սա նա կան գրքե-
րի թարգ մա նութ յու նը: Այդ գրքե րը հել լե նիս տա կան դա րաշր ջա նի 
հա մալ սա րա նա կան կրթա հա մա կար գին քա ջա ծա նոթ «եռ յակ գի-
տութ յան» (քե րա կա նութ յուն, ճար տա սա նութ յուն, տրա մա բա նու-
թյուն-դիա լեկ տի կա) բաղ կա ցու ցիչ նե րից էին:

խառն պատ մու թյու նը, երկ րորդ գիր քը՝ « Բան մի ջակ 

պատ մու թեան մե րոցն նախ նեաց»` Ար շա կուն յաց 

հարս տու թյու նը Հա յաս տա նում մինչև Գ րի գոր Լու-
սա վոր չի և Տր դատ թա գա վո րի մա հը, և  եր րորդ գիր-

քը՝ «Ա ւար տա բա նու թիւն մե րոց հայ րե նեաց»՝ մինչև 

Սա հակ Պարթ ևի և Մես րոպ Մաշ տո ցի մա հը: Ս րան 

կցված է նաև Խո րե նա ցու հռչա կա վոր Ող բը՝ « Վասն 

բառ նա լոյ թա գա ւո րու թեանն յազ գէն Ար շա կու նեաց, 

և  ե պիս կո պո սա պե տու թեանն յազ գէ սրբոյն Գ րի գո-

րի»: Իր այս հան ճա րեղ եր կի հա մար Մով սես Խո րե-

նա ցին ար ժա նա ցել է Քեր թո ղա հայր և Պատ մա հայր 

տիտ ղոս նե րին: Հե տա գա հայ պատ մա գիր նե րից շա-

տե րն այս շրջա նի պատ մու թյու նն ուղ ղա կի քա ղել են 

նրա նից: Խո րե նա ցուն իր տե ղից շար ժե լու և VII, VIII 

կամ IX դ. տա նե լու բա նա սի րա կան բո լոր փոր ձե րը 

պետք է ձա խող ված հա մա րել:
Մ եզ մնում է մի փոքր էլ կանգ առ նել V դ. երկ րորդ 

կե սի և դա րա վեր ջի եր կու նշա նա վոր հե ղի նակ նե րի 

վրա:

Այդ եր կու նշա նա վոր հե ղի նակ նե րից ա ռա ջի նը 

մեր ան մահ մա տե նա գիր, հայ ժո ղովր դի ա մե նա սի-

րե լի բա նաս տեղծ-հե ղի նակ, քաղց րազ րու ցիկ Ե ղի-
շե վար դա պետն է, որ գրել է « Վասն Վար դա նայ և 

Հա յոց պա տե րազ մին» սքան չե լի եր կը: Դա ի րոք ոս-

կե ղեն և մա քուր հայ րե նա սի րու թյամբ տո գոր ված մի 

երկ է V դ. ա ռա ջին կրո նա կան և  ազ գա յին պա տե րազ-

մի մա սին: Ե ղի շեին էլ փոր ձել են Խո րե նա ցու նմա-

նո ղու թյամբ տե ղա շար ժել և VII դ. տա նել, բայց այդ 

փորձը ևս լիո վին ձա խող ված պետք է հա մա րել:
Դա րա վեր ջի նշա նա վոր պատ մա գիր է հռչա կա-

վոր Ղա զար Փար պե ցին, ո րից մեր ձեռ քը հա սել է 
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եր կու երկ՝ Վա հան Մա մի կոն յա նին ուղղ ված « Մե-

ղադ րու թիւն ստա խօս ա բե ղա յից» են թա վեր նա գի-

րը կրող թուղ թը, որ մի անգ նա հա տե լի պատ մա կան 

վա վե րա թուղթ է V դ. երկ րորդ կե սի Հա յոց Եկեղեցու 
պատ մու թյան հա մար, և  նույն Վա հան Մա մի կոն յա-

նի հանձ նա րա րու թյամբ գրված «Հա յոց պատ մու թյու-
ն»-ը: Ղա զար Փար պե ցու «Հա յոց պատ մու թյու ն»-ը 

բաղ կա ցած է ե րեք մա սից կամ դրվագ նե րից. ա ռա-

ջին դրվագն սկսվում է Հա յոց թա գա վո րու թյան եր կու  
մասի բա ժանումից` Փավս տո սի կանգ ա ռած տե ղից, 

և հաս նում մինչև Ար շա կուն յաց տոհ մի ան կու մը և 

Սա հակ Պարթ ևի ու Մես րոպ Մաշ տո ցի մա հը: Երկ-

րորդ դրվա գի նյութն է Վար դա նանց պատ մու թյու նը, 

իսկ եր րորդ դրվա գի պատ մու թյու նը մեծ մա սամբ 

Մա մի կոն յան տոհ մի և  ա ռանձ նա պես Վա հան Մա-

մի կոն յա նի ու նրա եղ բայր նե րի գո վա բա նու թյունն է: 

Այս դրվա գը V դ. երկ րորդ կե սի ե րե սուն հինգ տար վա 

պատ մու թյան ա մե նա հա վաս տի և հա րուստ աղբ յուրն 

է:

ԺԴ. Հա մա ռո տա կի ամ փո փե լով V դ. այս ան-

նա խըն թաց գրա կան շար ժու մը՝ պետք է 

ա սել, որ այն ծա գել է իբրև ծա ռա յու թյուն քրիս տո-

նեա կան կրո նի կա րիք նե րին, բայց միև նույն ժա մա-

նակ հենց իր հիմ քում ու նե ցել է հայ րե նի քի ան կա խու-
թյանն ու հայ ժո ղովր դի ինք նու րույ նու թյա նը ծա ռա-

յե լու բուռն տեն չը: Այդ տեն չից է ա ռա ջա ցել ազ գա յին 

ե կե ղե ցի,  ազ գա յին լե զու և գրա կա նու թյուն ստեղ ծե-

լու ի րո ղու թյու նը, որ դա րեր շա րու նակ հայ ժո ղովր-

դի ինք նա պահ պա նու թյան և  ինք նու րույն զար գաց-

ման վառ փա րոսն է ե ղել: Սա հակ Պարթ ևի, Մես րոպ 

Մաշ տո ցի ու նրանց ա շա կերտ նե րի՝ թարգ մա նիչ նե րի 

բեղմ նա վոր գոր ծու նեու թյան հետ ևան քով հայ ժո ղո-

վուր դն իս կա պես քրիս տոն յա դար ձավ, հայ ազ գն 

ինք նա գի տակ ցու թյան ե կավ, ճա նա չեց ու ջեր մո րեն 

սի րեց իր անց յալն ու հայ րե նի քը: Թեև նա կորց րեց 

իր պե տա կան ան կա խու թյու նը, բայց նրա մեջ մշտա-

պես վառ մնաց ա զա տու թյան ձգտու մը և  այն զգա-

ցու մը, որ մար դու և ժո ղովր դի հա մար ա մե նա բարձր 

բա րի քն ա զա տու թյունն է,  ա մե նա սի րե լի բա նը՝ հայ-
րե նի քը, ո րի ան կա խու թյու նը պաշտ պա նե լու հա մար 

չպետք է խնա յել ո չինչ, նույ նիսկ կյան քը:

Եվ ամ բողջ հայ ժո ղո վուր դն ստիպ ված ե ղավ հենց 

նույն V դ. կե սից սկսած մինչև նույն դա րի վեր ջե րն իր 

խղճի ա զա տու թյունն ու հայ րե նի քի ան կա խու թյու նը 

պաշտ պա նե լու հա մար սու րը ձե ռին ոտ քի կանգնել 
պարս կա կան հզոր բռնա կա լու թյան դեմ:

Պար սից Հազ կերտ II թա գա վո րը V դ. 40-ա կան 

թվա կան նե րի վեր ջին սաս տիկ խստաց րեց իր քա-

ղա քա կա նու թյու նը քրիս տոն յա նե րի նկատ մամբ և  

հատ կա պես նպա տակ դրեց քրիս տո նեու թյու նը Հա-

յաս տա նից ջնջե լու և փո խա րենն այն տեղ ար մա տա-

վո րե լու մազ դա յա կան կրո նը կամ զրա դաշ տ ու թյու-
նը: Սա կայն պար սիկ քա ղա քա գետ ներն ու ար քու նի-

քը ճիշտ պատ կե րա ցում չու նեին, թե որ քան զո րեղ է 

քրիս տո նեա կան կրո նը Հա յաս տա նում, մա նա վանդ 

որ հայ իշ խան նե րի մի խումբ Վա սակ Ս յու նի մարզ-

պա նի գլխա վո րու թյամբ հա վաս տիաց նում էր պար-

սից ար քու նի քին, որ հնա րա վոր է կա տա րել նրա ցան-

կու թյու նը: Բայց Ներ սես Մե ծի, Սա հակ Պարթևի, 

Մես րոպ Մաշ տո ցի և ն րանց ա շա կերտ նե րի գոր ծու-
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նեու թյան շնոր հիվ քրիս տո նեա կան կրո նը հա յե րի 

մեջ ար դեն միս ու ար յուն էր դար ձել, և պար սիկ նե րի 

դա ժան հա լա ծանք ներն այդ գոր ծում այլևս ոչ մի փո-

փո խու թյուն ա ռաջ բե րել չէին կա րող: Պար սից ար-

քու նի քի ձեռ նար կած փոր ձը միայն այն հետևանքն 

ու նե ցավ, որ հա յե րը Վար դան Մա մի կոն յա նի և ն րա 

զի նա կից նե րի ա ռաջ նոր դու թյամբ ապս տամ բու-
թյան դրոշ բարձ րաց րին Պար սից հզոր պե տու թյան 

դեմ՝ ի րենց խղճի ա զա տու թյունն ու հայ րե նի քի ան-

կա խու թյու նը պաշտ պա նե լու հա մար: Այս գոր ծում 

ապս տամ բած իշ խան նե րին ու ժո ղովր դին օգ նում էին 

Սա հա կի և Մես րո պի ա շա կերտ հայ հոգ ևո րա կան-

նե րը՝ Հով սեփ Կաթողիկոսի, Ղ ևոնդ Երե ցի, Ռշ տուն-

յաց Սա հակ ե պիս կո պո սի և  այ լոց գլխա վո րու թյամբ: 

451 թ. մա յի սի 26-ին Ա վա րայ րի դաշ տում` Տղ մուտ 

գե տի ա փին, տե ղի ու նե ցավ մի ար յու նա հեղ ճա կա-

տա մարտ: Բայց պար սիկ նե րը և ն րանց հետ միա ցած 

ու րա ցող հայ իշ խան նե րն ի րենց զոր քե րով այն պի սի 

թվա յին գե րակշ ռու թյուն և զին վո րա կան այլ մի ջոց-

նե րի ա ռա վե լու թյուն (փղե րի ե րա մակ ներ) ու նեին, 

որ ուխ տա պահ հայ զոր քը Վար դան սպա րա պե տի 

ա ռաջ նոր դու թյամբ պար տու թյուն կրեց: Վար դանն 

ին քը և ն րա զի նա կից նե րից շա տերն ըն կան պա-

տե րազ մի դաշ տում, իսկ մնա ցած զոր քը հե ռա ցավ 

պա տե րազ մի դաշ տից և  ա պա վի նելով երկ րի ա մուր 

վայ րե րին` շա րու նա կեց կա տա ղի դի մադ րու թյուն 

ցույց տալ ի րենց հե տապն դող պար սից զո րա մա սե-

րին: Այս պի սով, հա յե րը թեև կռվի դաշ տում պարտ-

վե ցին, բայց այ նո ւա մե նայ նիվ շա րու նա կե ցին ի րենց 

ա զա տագ րա կան պայ քա րը Պար սից պե տու թյան դեմ 

տասն յակ տա րի ներ, մինչև որ Վա հան Մա մի կոն յա նի 

ապս տամ բու թյու նից ու պա տե րազ մում ու նե ցած հա-

ջո ղու թյուն նե րից հե տո պար սից թա գա վոր նե րը հաս-

կա ցան ի րենց ծրագ րե րի ա նի րա գոր ծե լիու թյու նը և 

V դ. վեր ջե րին Հա յաս տա նում քրիս տո նեա կան կրո նի 

ա զա տու թյուն հայ տա րա րե ցին, իսկ  երկ րի սպա րա-

պետ, նաև մարզ պան կար գե ցին Վա հան Մա մի կոն-

յա նին շուրջ 485 թ.:

ԺԵ. Նույն 451 թ., երբ հայ ժո ղո վուրդն իր 

կրոնն ու ազ գու թյունն էր պաշտ պա նում 

պարս կա կան բռնա կա լու թյան դեմ, տե ղի ու նե ցավ 

Քաղ կե դո նի ժո ղո վը, ո րը հռչա կեց, թե Ք րիս տոս եր-

կու բնու թյուն ու նի: Դ րա նով Քաղ կե դո նի ժո ղովն 
Ար ևել քին զրկում էր իր իս կա կան հա վա տից, 
ո րի հիմ քը դրված էր այս պես կոչ ված Նի կիո ա ռա ջին 

տիե զե րա կան ժո ղո վում (325) և վերջ նա կա նա պես 

հաս տատ վել էր Ե փե սո սի եր րորդ տիե զե րա կան ժո-

ղո վում (431): 

Ք րիս տո նեա կան ե կե ղե ցու դա վա նանք նե րի ծա-

գումն ու զար գա ցու մը ճիշտ ըն դու նե լու և ն րանց էու-
թյու նը գնա հա տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է մի հա-

մա ռոտ ակ նարկ գցել հու նա կան փի լի սո փա յու թյան 

հատ կա պես վեր ջին շրջա նի զար գաց ման վրա, երբ 

այդ փի լի սո փա յու թյան ա ռա ջին շրջա նից՝ բնա փի լի-

սո փա յու թյան դա րից հե տո (Է և Զ դդ.), Հու նաս տա-

նում ե կավ ընդ հա նուր գի տա կան խո շոր սիս տեմ նե րի 

դա րը (Ե և Դ դդ.=Սոկ րա տես, Պ լա տոն և Ա րիս տո-

տել),  ո րին էլ հետ ևեց հել լե նա կա նու թյան դա րը (Գ դ. 

Ք. ա. մինչև Գ դ. Ք. հ.՝ ստո յիկ յան նե ր, է պի կուր յան-

նե ր և ս կեպ տիկ նե ր), ո րի ժա մա նակ փի լի սո փա նե րի 
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գլխա վոր ու շադ րու թյու նը սևեռ վեց բա րո յա գի տա-

կան հար ցե րի վրա: Այս վեր ջին շրջա նի հետ սեր տո-

րեն կապ ված են հել լե նիստա կան փի լի սո փա յու թյան 

այս պես կոչ ված թեո սո ֆիա կան1 ուղ ղու թյուն նե րը 

( նոր պ յու թա գո րա կան ներ, հրեա կան թեո սոֆ ներ և 

նոր պ ղա տո նա կա նու թյուն), ո րոնք շատ դեպ քե րում 

և շատ հար ցե րում ուղ ղա կի առնչ վել են քրիս տո նեու-
թյան հետ և ն րա վրա խո ր ազ դե ցու թյուն են գոր ծել՝ 
սկսած հենց քրիս տո նեու թյան սկզբնա վոր ման շրջա-

նից՝ Ա դա րից՝ ա վե լի ևս խո րա նա լով ու զար գա նա լով 

Բ և Գ դդ.: 

1 Թեո սո ֆիա - հուն.` θεóς - Աստ ված և σοφία- ի մաս տութ յուն, գի տե-
լիք, բա ռա ցի` աստ վա ծա յին ի մաս տութ յուն, աստ վա ծի մա ցութ յուն:

  Խորհր դա պաշ տա կան ին տո ւի ցիա յի օգ նութ յամբ մարդ կա-
յին վերզ գա յա կան և վեր բա նա կան (ի ռա ցիո նալ) ու ժե րի կող մից 
«Աստ ծուն (Բա ցար ձա կին) ան մի ջա պես հա սու լի նե լու», «Աստ ծու 
էութ յու նը ճա նա չե լու և նրա հետ հա ղոր դակց վե լու» մա սին  կրո-
նա փի լի սո փա յա կան ուս մունք, ար տա դա վա նա բա նա կան փոր ձի 
վրա հեն ված Աստ ված ճա նա չո ղութ յուն: Այս ի մաս տով «թեո սո ֆիա» 
եզ րը կի րառ վել է որ պես «աստ վա ծա բա նութ յան» հո մա նիշ: Սա-
կայն  աստ վա ծա բա նութ յու նից տար բեր վել է նրա նով, որ վեր ջինս 
հան դես է ե կել որ պես Հայտ նութ յան և դա վա նան քի վրա հեն ված 
գի տե լիք նե րի ամ բող ջութ յուն, իսկ թեո սո ֆիան հեն վել է խորհր դա-
պաշ տա կան ըն կալ ման ան մի ջա կան տվյալ նե րի վրա: Թեո սոֆ նե րը 
տար բեր վել են նաև խորհր դա պաշտ նե րից (միս տիկ նե րից), քա նի 
որ ի րենց ան հա տա կան խորհր դա պաշ տա կան հայտ նութ յուն նե րին 
ա վար տուն և փոխ կա պակց ված հա մա կար գի տեսք են տվել: Նման 
ըմբռն մամբ եզ րը կի րառ վել է հիմ նա կա նում IV-VI դդ. (թեո սո ֆիա յի 
տար րեր դրսևոր վել են գնոս տի կութ յան, նեոպ լա տո նա կա նութ յան, 
հեր մե տիզ մի, կա բա լա յի և այլնի մեջ):

  Ե. Տեր-Մի նաս յա նը «հել լե նիս տա կան փի լի սո փա յութ յան թեո-
սո ֆիա կան ուղ ղութ յուն» է հա մա րում նոր պյու թա գո րա կան նե րի, 
հրեա կան թեո սոֆ նե րի (կա բա լա) և նոր պլա տո նա կա նութ յան վեր-
դա վա նա բա նա կան փոր ձի վրա հեն ված Աստ ված ճա նա չո ղութ յու նը, 
«Աստ ծու էութ յու նը ճա նա չե լու և նրա հետ հա ղոր դակց վե լու» կրո-
նա փի լի սո փա յա կան ուս մունք նե րը:

Մի քա նի խոսք հի շա տակ ված ուղ ղու թյուն նե րից 

ա ռանձ նա պես վեր ջին եր կու սի՝ հ րեա կան թեո սոֆ-

նե րի և նոր պղա տո նա կա նու թյան մա սին, ո րով հետև 

ա ռա ջին ուղ ղու թյու նը՝ նոր պյու թա գո րա կա նու թյու-
նը, ան մի ջա կան սերտ կապ չի ու նե ցել քրիս տո նեու-
թյան հետ, թեև նոր պղա տո նա կա նու թյան մի ջո ցով 

ո րոշ ազ դե ցու թյուն ու նե ցել է նրա գա ղա փար նե րի 

կազ մա վոր ման վրա:

Հ րեա կան թեո սո ֆիա կան ուղ ղու թյան գլխա վոր 

ներ կա յա ցու ցի չը, կա րե լի է ա սել, նրա ստեղ ծո ղ Փի-

լոն Եբ րա յե ցին է (30 թ. Ք. ա. - 50 թ. Ք. հ.): Հու նա-

կան գրա կա նու թյան, հատ կա պես ստո յիկ յան փի լի-

սո փա յու թյան զո րեղ ար ձա գանք ներ կան ա սո րե րեն1 

Սուրբ Գր քի Կո հե լեթ կամ « Ժո ղո վող» կոչ ված գրքի 

մեջ (մոտ 200 թ. Ք. ա.): Հու նա կան գրա կա նու թյան 

և փի լի սո փա յու թյան հա մար հատ կա պես բա րե հա-

ջող էին հան գա մանք նե րն Ա ղեք սանդ րիա յում, որ տեղ 

հել լե նիստա կան և  ար ևել յան քա ղա քակր թու թյուն նե-

րը բախ վում էին միմ յանց: Թե Աղեք սանդ րիա յի բազ-

մա թիվ ան դամ ներ ու նե ցող և մեծ հարս տու թյան տեր 

հրեա կան գա ղու թը որ քան շուտ և հաս տա տուն կեր-

պով էր յու րաց րել հու նա րենը և դ րա հետ միա սին նաև 

հու նա կան հաս կա ցո ղու թյուն ները, եր ևում է նրա նից, 

1 Եբ րա յե ցե րեն «Կո հե լեթ» ա նու նով հայտ նի հինկ տա կա րա նա յին 

գիր քը (եբր.` Kahal - «ժո ղո վել») քրիս տո նեա կան կա նո նում հայտ նի 

է «Ժո ղո վող» (հին. հուն.` ἐκκλησιαστής) ան վամբ: Բնագ րում «Ա սո րե-

րեն Սուրբ Գրքի Կո հե լեթ կամ «Ժո ղո վող» կոչ ված գիրք» հատ վա ծի 

«ա սո րե րեն» վեր տա ռութ յու նը տա րըն թեր ցում է, քա նի որ Ք.ա. 200 

թ. Հին Կտա կա րա նի ա սո րե րեն թարգ մա նութ յուն չի ե ղել:
  Պետք է են թադ րել, որ Ե. Տեր-Մի նաս յա նը Կո հե լե թի նկատ մամբ 

«ա սո րե րեն» եզրն օգ տա գոր ծել է նկա տի ու նե նա լով վեր ջի նիս նույ-
նա կա նութ յու նը Հին Կտա կա րա նի ա րա մեա կան բնագ րին:
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որ շատ շու տով կա րիք է զգաց վում նրանց հա մար 

հրեա կան ամ բողջ Սուրբ  Գիր քը հու նա րեն թարգ-

մանել (LXX թարգ մա նու թյուն): Այդ պես 150-ա կան 

թվա կան նե րից տե ղե կու թյուն ներ կան, որ հրեա նե րն 

զբաղ վում են հու նա կան փի լի սո փա յու թյամբ: Ինչ պես 

ա սա ցինք, այս գոր ծում ա մե նան շա նա վոր եր ևույ-
թը Փի լոն Եբ րա յե ցին է: Իր ժո ղովր դի հա րա զատ 

զա վա կը լի նե լով՝ նա լի է ա մե նա խո րին հար գան քով 

դե պի ի րենց Սուրբ Գրքե րը, հատ կա պես դե պի Մով-

սե սը: Սուրբ Գր քի ոչ միայն բնա գի րը, այլև հու նա րեն 

թարգ մա նու թյու նը բա ռա ցի կեր պով ներշնչ ված է Փի-

լոն Եբ րա յե ցու կար ծի քներից:

Բայց Փի լոն Եբ րա յե ցին միև նույն ժա մա նակ հու-
նա կան փի լի սո փա նե րի՝ Պ լա տո նի, Պ յու թա գո րա սի, 

Պար մե նի դե սի, Էմ պե դոկ լե սի, Զե նո նի և Կղիան թե սի1 

ա շա կերտն էր և հիա ցած էր նրան ցով: Այդ պատ ճա-

ռով էլ նա հա մոզ ված էր, որ եր կու սի մոտ էլ կա րե լի 

է գտնել միև նույն ճշմար տու թյու նը, բայց ա վե լի մա-

քուր և կա տար յալ կեր պով, իհար կե, միայն հրեա կան 

հայտ նու թյան կամ Սուրբ Գրքե րի մեջ: Այդ հա մո զու-
մը նա աշ խա տում է սո վո րա կան ե ղա նա կով հա վաս-

1 Ե. Տեր-Մի նաս յա նը Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցուն հու նա կան փի լի սո-
փա նե րի` Պլա տո նի, Պյու թա գո րա սի, Պար մե նի դե սի, Էմ պե դոկ լե սի, 
Զե նո նի և Կղիան թե սի ա շա կերտ է հա մա րում՝ նկա տի ու նե նա լով 
այն փաս տը, որ նրա կող մից մշակ ված լո գո սի աստ վա ծա բա նա կան 
ուս մուն քը հրա պա րակ է ի ջել հու դա յա կա նութ յան և հել լե նիս տա-
կան փի լի սո փա յութ յան հա մադ րութ յան արդ յուն քում: Այդ դիր քե րից 
է կա ռուց վել նաև Աստ ված-աշ խարհ բազ մաս տի ճան հա րա բե րութ-
յուն նե րի մեկ նա բա նութ յան հիմ քում ըն կած միջ նորդ լո գո սի փի լոն-
յան ուս մուն քը:

  Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցու հայ մի ջ նա դար յան ըմբռ նումն  ե րի մա սին 
տե΄ս Вардазарян О. С. Филон Александрийский в восприятии ар-
мян ского средневековья. К вопросу об истоках традиции. Ереван, 
2006.

տի դարձնել. մի կող մից՝ ըն դու նում է, որ հու նա կան 

փի լի սո փա նե րն օգ տա գոր ծել են հրեա նե րի Սուրբ 

Գիր քը, իսկ մյուս կող մից՝ այ լա բա նա կան բա ցատ րու-
թյու նը նրան հնա րա վո րու թյուն է տա լիս Սուրբ Գր քի 

ա մեն մի հատ ված ու զած ե ղա նա կով ըմբռնե լու և  իր 

ցան կա ցած միտ քը նրա մեջ գտնե լու: Այս պի սով, նրա 

համակարգն իս կա պես հու նա կան փի լի սո փա յու-
թյան միա ցումն է հրեա կան աստ վա ծա բա նու-
թյան հետ, բայց ամ բողջ գի տա կան մա սը վերց րած 

է, ի հար կե, փի լի սո փա յու թյու նից և հատ կա պես այն 

փի լի սո փա յու թյու նից, որ մի դա րուց ի վեր զար գա ցել 
էր ա մե նից ա ռաջ Ա ղեք սանդ րիա յում և մերթ պլա տո-

նա կա նու թյուն էր կոչ վում, մերթ պյու թա գո րա կա նու-
թյուն:

Փի լո նի համակարգի ե լա կե տն Աստ ծու գա ղա-

փարն է: Մի կող մից՝ նա այն պի սի բարձր պատ կե-

րա ցում ու նի Աստ ծու վե հու թյան մա սին ա մեն վախ-

ճա նա կան բա նե րի նկատ մամբ, որ, նրա կար ծի քով, 

ոչ մի գա ղա փար և  ոչ մի ա նուն նրա մե ծու թյա նը 

հա մա պա տաս խա նել չի կա րող: Աստ ված ա վե լի կա-

տար յալ է, քան ա մեն կա տա րե լու թյուն, ա վե լի բա րի, 

քան բա րին, ա նան վա նե լի, ա նո րա կե լի, ա նըմբռ նե լի. 

մենք կա րող ենք միայն ի մա նալ, որ Նա կա, բայց ոչ 
թե՝ ինչ է Նա: Ն րան հա մա պա տաս խան է միայն Է 

ա նու նը (= Յահ վէ=ես եմ Աստ ված որ Էն): Բայց մյուս 

կող մից Աստ ված պետք է իր մեջ պար փա կի ա մեն գո-

յու թյուն և  ա մեն կա տա րե լու թյուն, ո րոնք միշտ նրա-

նից կա րող էին անց նել վախ ճա նա կան ի րե րին: Նա 

պի տի հա մար վի ա մեն բա նի վերջ նա կան հի մուն քը, 

որ, ա նընդ հատ գոր ծու նեու թյան մեջ լի նե լով, միև-
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նույն ժա մա նակ պատ ճառ է ա րա րած նե րի մեջ ե ղած 

կա տա րե լու թյան:

Աս տ ծու այս պի սի բա ցար ձակ գոր ծու նեու թյու-
նը նրա բա ցար ձակ վեր տիե զե րա կա նու թյան հետ 

միաց նել կա րո ղա նա լու հա մար Փի լո նը, ժա մա նա-

կի ըն դուն ված սո վո րու թյան հա մա ձայն, մտա ծում է 

միջ նորդ էակ նե րի մա սին: Այս տեղ նրան օգ նում 

են հրեշ տակ նե րի և դե մոն նե րի հա վա տը, Պ լա տո նի 

գա ղա փար նե րը տիե զե րա կան հո գու,  ի դեա նե րի և 

հատ կա պես ս տո յիկ յան ուս մուն քն ամ բողջ տիե զեր-

քի մեջ տա րած ած աստ վա ծու թյան ար տա հո սում նե րի 

(արտազեղում=է մա նա ցիա յի) մա սին: Միջ նորդ էու-
թյուն նե րին նա ան վա նում է զո րու թյուն ներ (δυνάμειϛ) 
և ն կա րագ րում է մի կող մից` իբրև աստ վա ծու թյան 

հատ կու թյուն նե ր, իբրև տիե զեր քի մեջ իշ խող ընդ-

հա նուր զո րու թյան և բա նա կա նու թյան մա սեր, իբրև 

Աստ ծու ի դեա ներ ու մտքեր, մյուս կող մից՝ նրանց 

հա մա րում է աստ վա ծու թյան ծա ռա ներ, ա ռաք յալ ներ 

և հետ ևող ներ, նրա կամքն ի րա գոր ծող ներ՝ հո գի ներ, 

հրեշ տակ ներ և դե մոն ներ: Բայց այդ բո լոր զո րու-
թյուն նե րն ի րենց կա տա րե լու թյունն են գտնում մե կի՝ 
Լո գո սի մեջ: Նա ա մե նաընդ հա նուր միջ նորդն է Աստ-

ծու և տիե զեր քի միջև: Աստ ծու ի մաս տու թյունն ու բա-

նա կա նու թյու նն այն ի դեաներն են, որն իր մեջ պա րու-
նա կում է բո լոր ի դեա նե րը, այն զո րու թյու նը, ո րի մեջ 

ամ փոփ ված են բո լոր զո րու թյուն նե րը: Նա՛ է Աստ ծու 
փո խա նորդն ու ա ռաք յա լը, ա րար չա գոր ծու թյան և 

տիե զեր քի կա ռա վա րու թյան օր գա նը, ա մե նա բարձր 

հրեշ տա կը, Աստ ծու անդ րա նիկ որ դին: Նա ո՛չ ա նեղ 

է, ինչ պես Աստ ված, ո՛չ էլ ստեղծ ված, ինչ պես ո գի ներն 

ու մար դիկ: Նա երկ րորդ աստ ված է (deÚteroj qeÒj), 

մի խոս քով՝ Նա օժտ ված է ստոյ իկ յան Լո գո սի բո լոր 

հատ կու թյուն նե րով: Նա միև նույն ժա մա նակ քա հա-

նա յա պետն է, որ իբրև օ րի նակ կար գա վո րում և պահ-

պա նում է մարդ կանց հա րա բե րու թյուն նե րն Աստ ծու 
հետ:

Փի լո նի մյուս գա ղա փար նե րը չա րի ա ռա ջաց ման, 

մա տե րիա յի կամ նյու թի դե րի և  այլնի մա սին քրիս-

տո նեա կան ե կե ղե ցու դա վա նա բա նու թյան կազ մու-
թյան հա մար մեծ նշա նա կու թյուն չու նեն. դրա հա մար 

էլ մենք ա վե լորդ ենք հա մա րում այդ մա սին ևս եր կա ր 

խո սել: Այս քանն ա սենք միայն, որ Փիլոնի համար բա-

րո յա կա նու թյան կամ ա ռա քի նու թյան վերջ նա կան և  

ա մե նա բարձր նպա տա կն աստ վա ծու թյունն է, ո րին 

որ քան ա վե լի ենք մո տե նում, այն քան ա վե լի ան մի ջա-

կան հա րա բե րու թյան մեջ ենք մտնում նրա հետ: Այդ 

պատ ճա ռով ինչ քան էլ անհ րա ժեշտ է գի տու թյու նը, 

մար դը բարձ րա գույ նին հաս նել կա րող է միայն այն 

ժա մա նակ, երբ նա անց նում է բո լոր միջ նորդ էու թյուն-

նե րից, մինչև ան գամ Լո գո սից, և  ան գի տակ ցա կան 
դրու թյան կամ էքս տա զի մեջ բարձ րա գույն լու-
սա վո րու թյուն և հայտ նու թյուն է ս տա նում իր 
մեջ և  այդ պի սով տես նում Աստ վա ծու թյա նն իր 
մա քուր միու թյամբ:

Փի լո նի հսկա յա կան ազ դե ցու թյան ա մե նա փայ-
լուն վկայու թյան հայ տա րարն է նրա գրվածք նե րի 

թարգ մա նու թյու նը հա յե րենով, որ կա տար վել է հա յ 
գրա կա նու թյան ծագ ման ու զար գաց ման հենց ա ռա-

ջին շրջա նում՝  V դ. երկ րորդ քա ռոր դում կամ VI դ. 

սկզբին:

Անց նե լով այս ուղ ղու թյուն նե րից վեր ջի նին՝ նոր 

պ ղա տո նա կա նու թյա նը, ո րը մեծ դեր է կա տա րել 

5 - Ե. Տեր-Մինասյան, Հայոց եկեղեցին
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քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցու դա վա նանք նե րի կազ-

մա վոր ման գործնթացում, պետք է ա սել հետև յա լը. 

նոր պ ղա տո նա կա նու թյան հիմ նա դի րը հա մար վում է 

Ամ մո նիոս Սակ կա սը1` մահացած մոտ 242 թ., Աղեք-

սանդ րիա յում հա ջո ղու թյամբ պղա տո նա կան փի լի սո-

փա յու թյուն ու սու ցա նե լուց հե տո: 

Բայց նոր պ ղա տո նա կան համակարգի իս կա կան 

ստեղ ծո ղ պետք է հա մա րել Պ լո տի նին: Այս նշա նա-

վոր փի լի սո փան ծնվել է Ք. հ. 204/205 թ. Ե գիպ տո սի 

Լ ու կո պո լիս քա ղա քում: Նա 11 տա րի ա շա կեր տել է 

Ամ մո նիո սին, 244/245 թ. գնա ցել է Հ ռոմ և  հարգ ված 

բո լո րից իբրև ու սու ցիչ և  անձ նա վո րու թյուն և վա յե-

լե լով նաև Գալ լիենոս կայ սեր (260-268) հա մակ րու-
թյու նը` այս տեղ հիմ նել է մի դպրոց, ո րի ղե կա վարն 

է ե ղել մինչև իր մա հը` 270 թ.: Ն րա ա մե նան շա նա վոր 

ա շա կերտն ու հետ ևո ղը՝ Պորփ յու րո սը, մա հից հե տո 

հրա տա րա կեց նրա գրվածք նե րը: Ն րա նից հե տո նոր 

պ ղա տո նա կա նու թյան պատ մու թյան մեջ կար ևոր դեր 

են խա ղա ցել Յա մի լիո սը  և Ա թեն քի դպրո ցը մինչև 

529 թ., երբ Հուս տի նիա նոս կայ սեր հրա մա նով փակ-

վում է այդ դպրո ցը, և VI դ. կե սից հե տո նոր պ ղա տո-

նա կան նե րն ան հե տա նում են պատ մու թյան աս պա-

րե զից:

1 Ամ մո նիոս Սակ կաս (ծնվ. մոտ 175 թ., մահ. մոտ 242 թ.) - հին հու-
նա կան (ա լեք սանդ րիա կան) փի լի սո փա, նեոպ լա տո նա կա նութ յան 
հիմ նա դիր և ա ռաջ նորդ: Ե ղել է Պլա տո նի, Ա րիս տո տե լի և ստոյիկ-
յան ուս մունք նե րի ջա տա գով:

  Ամ մո նիոս Սակ կա սի դպրո ցում են սո վո րել Ո րո գի նե սը, դիա-
լեկ տիկ փի լի սո փա Պլո տի նը, բա նա սեր Լոն գի նը և շատ ու րիշ ներ: 
Նեոպ լա տո նա կան կրթութ յամբ պետք է բա ցատ րել նաև Ո րո գե նե սի 
կող մի ց հու նա կան փի լի սո փա յա կան հա յե ցա կար գե րի, մե  թոդ նե րի 
և ռա ցիո նա լիզ մի  կի րա ռու մը քրիս տո նեա կան դա վա նան քի և էկ զե-
գե զա յի նկատ մամբ:

Նոր պղա տո նա կա նու թյան հիմ նա կան գա ղա-

փա րը, որ շատ ա վե լի եր կար ապ րեց և միջ նա դար-

յան քրիս տո նեա կան փի լի սո փա յու թյան վրա ազ-

դե ցու թյուն գոր ծեց, է մա նա ցիա յի (=ար տա հոս ման, 

արտազեղման) գա ղա փարն է: Պ լա տո նա կան ի դեա-

նե րի ուս մուն քը մի կա տար յալ տրանս ցեն դենտ հա-

մա կարգ էր. ի դեա նե րը, իբրև գերզ գա յա կան օբ յեկտ-

ներ, կանգ նած են զգա յա կան աշ խար հի հան դեպ, իսկ 

զգա յա կան աշ խար հում կա րե լի է միայն ի դեա նե րի 

ան կա տար, ա ղոտ պատ կեր ներ գտնել: Ա պա Ա րիս-

տո տելն ու սու ցանել էր, որ ձևն իմ մա նենտ  է նյու թին, 

և ս տո յիկ յան ներն այդ գա ղա փա րը կա տա րե լու թյան 

էին հասց րել. մտա վո րը, հոգ ևո րն ապ րում է նյու թի 

մեջ, աստ ված՝ տիե զեր քի մեջ: Է մա նա ցիա յի գա ղա-

փա րը կա պում է այժմ տրանս ցեն դենտն ու ի մմա-

նեն տը: Աստ ված ա վե լի բարձր է, քան ա մեն մտա-

ծո ղու թյուն և  էու թյուն, քան տիե զեր քը: Նա մի զուտ 

հոգևոր, աննյութ էու թյուն է: Ն րա նից անհ րա ժեշ-

տա բար բխում են ա մե նից ա ռաջ միջ նորդ էու թյուն-

նե րը նրա և տիե զե քի միջև՝ Լո գո սը, Լո գոս նե րը կամ 

նույն գա ղա փարն այլ կերպ ար տա հայ տե լով՝ Նու սը, 

ի դեա նե րը, հո գի նե րը: Այս միջ նորդ էու թյուն նե րից 

ա հա աս տի ճա նա կան կար գա վո րու թյամբ բխում են 

երկ րա յին ի րե րը և  ա մե նավեր ջում՝ իբրև նրա ա մե-

նաան կա տար եր ևույ թ՝ մա տե րիան կամ նյու թը: Այդ 

միջ նորդ էու թյուն նե րը մի կող մից գա ղա փար նե րի 

նշա նա կու թյուն ու նեն, ինչ պես որ նրանց ա նուն ներն 

էլ նա խորդ փի լի սո փա յա կան ուղ ղու թյուն նե րից են 

վերց րած, բայց միև նույն ժա մա նակ հա մար վում են 

անձ նա վոր յալ էու թյուն ներ, այն պես որ նրանց մեջ 

մի տե սակ միա նում են ար ևել յան պաշ տա մունք նե րի 
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հրեշ տակ նե րի և դե մոն նե րի պատ կե րա ցում նե րը հու-
նա կան փի լի սո փա յու թյան գա ղա փար նե րի, ինչ պես 

Ա նաք սա գո րա սի Նու սի, Հե րակ լի տի Լո գո սի հետ և  

այլն:

Կ րո նա կան զգաց մուն քը կրթում է պաշ տել Աստ-

ծուն իբրև մի գե րաշ խար հա յին զո րու թյուն, բայց 

միև նույն ժա մա նակ ցան կա նում է այդ աստ վա ծու-
թյան հետ միա ցած լի նել գո նե միջ նորդ էու թյուն նե-

րով: Այդ կրկնա կի կա րի քին ա հա կա տա րե լա պես 

և լիո վին բա վա րա րու թյուն է տա լիս է մա նա ցիա յի 

գա ղա փա րը: Քա նի որ նյու թից է ա ռաջ գա լիս ա մեն 

չա րիք և պա կա սու թյուն աշ խար հի մեջ, այդ պատ ճա-

ռով էլ օ րի նա կե լի աշ խար հում նյու թի հետ միա ցած 

հո գի նե րն անհ րա ժեշ տա բար ձգտում են աս տի ճան 

առ աս տի ճան ա զատ վե լով նյու թից` կրկին մո տե նալ 
բա ցար ձակ անն յութ հո գի-Աստ ծուն: Այդ նպա տա կին 

հաս նե լու հա մար հո գե կան բո լոր ու ժե րը պի տի 
միա նան հա յե ցո ղու թյան մեջ և ս պա սեն, մինչև 
գո յու թյան նախ նա կան հի մուն քն ինքն ի րեն 
հայտ նա գոր ծի հո գու մեջ: Այդ պի սի աստ վա ծա-

յին հայտ նու թյան և ներ քին լու սա վո րու թյան մարդը 

միայն ար ժա նա նում է միս տի կա կան հափշ տա կու-
թյան կամ էքս տա զի մեջ: Հո գին հրճ վան քով տե ղե-

կա նում և զ գում է, որ նա խասկզ բի հետ միա նա լով՝ 
կրկին աստ ված է դար ձել և բարձր է աշ խար հի հա-

կա սու թյուն նե րից, պա կա սու թյուն նե րից, նաև գի տու-
թյու նից: Դ րա հա մար էլ նոր պ ղա տո նա կան ի մա ցա-

բա նու թյունն էլ ան մի ջա պես փո խարկ վում է կրո նա-

կան միս տի կա յի և գու շա կու թյան:

Ա հա այս գա ղա փար նե րի հետ բախ վե լով և պայ-
քար մղե լով` քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցին պետք է կազ-

մեր իր կրո նա կան աշ խար հա յաց քը: Մենք տե սանք, 

թե ինչ պի սի գա ղա փար ներ էին իշ խում այդ ժա մա-

նակ հու նա կան փի լի սո փա յու թյան մեջ՝ Լո գոս, Նուս, 

ո րոնք, սահ մա նա կից լի նե լով քրիս տո նեու թյան մեջ 

ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի շնոր հիվ ա ռա ջա-

ցած նրա սե փա կան փի լի սո փա յա կան ըմբռ նում նե-

րին, ձուլ վում են և կա րի քի հա մա ձայն գոր ծադր վում 

ու փո փո խու թյուն նե րի են թարկ վում: 

Պ լա տո նի ուս մունքն ի դեա նե րի մա սին նոր պղա-

տո նա կան նե րի է մա նա ցիա յի պատ կե րա ցում ները, 

ստո յ իկ յան բա րո յա գի տու թյու նը, Ա րիս տո տե լի միաս-

տ վա ծու թյան գա ղա փա րը՝ այս բո լո րը մի փի լի սո փա-

յա կան աշ խար հա յացք են կազ մում, ո րը, շատ մա սե-

րով քրիս տո նեա կան պատ կե րա ցում նե րին ցե ղա կից 

լի նե լով, ու րիշ կող մե րով կաս կա ծե լի է եր ևում կամ 

ուղ ղա կի հա կա ռակ է նրան: Այս պի սով, քրիս տո-
նեա կան հա վա տո դա վա նանք նե րի զար գաց-
ման ըն թաց քում ա մե նագլ խա վոր գոր ծոն նե րից 
է դառ նում ան տիկ փի լի սո փա յու թյան հետ վա-
րած բա նակռի վը և  այն փո խա դարձ հա րա բե-
րու թյու նը, ո րի ժա մա նակ քրիս տո նեու թյու նը 
կա՛մ ըն դու նում, կա՛մ մեր ժում է փի լի սո փա նե-
րի ուս մունք նե րը: Հա վա տո ուս մունք նե րը դա վա-

նան քի բնա վո րու թյուն են ստա նում առ հա սա րակ փի-

լի սո փա յու թյան հետ ու նե ցած այս հա րա բե րու թյան 

պատ ճա ռով, ո րով հետև այդ առ թիվ ե կե ղե ցու վար-

դա պետ ե րի հա մար էլ անհ րա ժեշտ պա հանջ է դառ-

նում ի րենց հա մոզ մունք նե րը փի լի սո փա նե րի նման 

ո րոշ բա նաձ ևե րով ար տա հայ տել:
Բայց Հա վա տո դա վա նանք նե րի կազ մա վո րումն ու 

զար գա ցու մը տե ղի է ու նե նում ոչ միայն դրսի, ար տա-
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քին պաշ տա մունք նե րի և փի լի սո փա յա կան ուս մունք-

նե րի հետ ու նե ցած ա նընդ հատ մրցմամբ, այլ շատ 

ան գամ նաև լրու թյուն է գտնում հենց քրիս տո նեա-

կան հա մայնք նե րի մեջ մղված մի ներ քին կռվով, ո րի 

ժա մա նակ հատ կա պես ա ռան ձին դեր են կա տա րում 

փի լի սո փա յու թյու նից ա ռա ջա ցած ազ դե ցու թյուն նե-

րը: Ո րով հետև հենց այդ ազ դե ցու թյուն ներն են շատ 

հա ճախ ա ռիթ դառ նում տար բեր հա յացք նե րի և  այդ-

պի սով նաև հերձ ված նե րի կազ մու թյանը քրիս տո-

նեա կան ե կե ղե ցու մեջ: Հա կա ռակ հերձ ված նե րի և 

կար ծիք նե րի այդ տար բե րու թյան`  քրիս տո նեա կան 

հա մայնք նե րի մեջ վա ղուց կա րիք է զգաց վում մի ընդ-

հա նուր դա վա նա կան նոր մա յի, որ ա մե նից ա ռաջ ար-

տա հայ տու թյուն է գտնում և  ի րա կա նու թյուն դառ նում 

ա ռան ձին նշա նա վոր ե կե ղե ցա կան հայ րե րի անձ նա-

կան ազ դե ցու թյամբ, ա պա երբ քրիս տո նեու թյու նը 

պե տա կան կրոն է դառ նում, պե տու թյան ազ դե ցու-
թյամբ և վեր ջա պես եկեղեցու ազդեցությամբ, երբ 

նա իր սե փա կան նվի րա պե տա կան կազ մա կեր պու-
թյունն է ա ռաջ բե րում: Դե պի մի միաս նա կան նպա-

տակի ձգտող այդ գոր ծու նեու թյան ընդ հա նուր բնույ-
թը հետև յալն է. տի րող ուղ ղու թյուն նե րից մե կի նպա-

տակն էր հա վա տո դա վա նան քը ռա ցիո նա լ դարձ նել, 
մյու սը կա մե նում էր նրան մի հա յե ցո ղա կան, եր ևա-

կա յու թյա նը մատ չե լի միս տի կա կան ձև տալ, բայց այդ 

բո լոր ձգտում նե րին հա կա ռակ` հաղ թա կան ուս մուն-

քի վերջ նա կան նպա տակն է մնում պահ պա նել հա վա-

տո դա վա նան քն իբրև բա ցար ձակ միս տի կա կան 
մի բան, ո րը ո՛չ բա նա կա նու թյան մի ջո ցով ըմբռ նե լի,  

ո՛չ էլ եր ևա կա յու թյան մի ջո ցով հա յե ցո ղու թյան ա ռար-

կա կա րող է լի նել և պատ կե րաց վել: Այս պի սով, ռա-

ցիո նա լիս տա կան և ֆան տաս տիկ-միս տի կա կան 

ըմբռն մա ն դեմ ուղ ղա փառ վար դա պե տու թյու նը դնում 

է զուտ միս տի կա կան հաս կա ցո ղու թյու նը: Այս ա մե-

նը փի լի սո փա յա կան ազ դե ցու թյուն նե րի հետ ևանք է, 

ո րոնց մա սին աս վեց վեր ևում: Ու րեմն ուղ ղա փառ 

հա վա տը մեր ժում է այդ եր կու ուղ ղու թյուն ներն էլ: 
Նա չի կա մե նում ո՛չ բա նա կա նու թյամբ ըմբռ նել, և  

ո՛չ էլ եր ևա կա յու թյան մի ջո ցով պատ կե րաց նել, այլ 
ձգտում է պահ պա նել մի զուտ միս տի կա կան, բա ցար-

ձակ ա նըմբռ նե լի և  աննկա րագ րե լի գաղափարը: Այս 

ի մաս տով էլ՝ Տեր տու ղիա նո սի հայտ նի խոս քը՝ «Credo 
quia absurdum est»1, ուղղ ված է միա ժա մա նակ եր կու-
սի դեմ՝ թե՛ ռա ցիո նա լիստ նե րի, թե՛ ֆան տաս տի կա-

կան միս տիկ նե րի, և շատ հա ջող կեր պով բնո րո շում 

է հայրաբանա կան (=ե կե ղե ցա կան հայ րե րի) մտա-

ծո ղու թյան գլխա վոր ձգտու մը: Օ րի նակ՝ Ա րիո սի և 

ն րա հետ ևող նե րի ուս մուն քի մեջ պարզ կեր պով միա-

սին ազ դե ցու թյուն են գոր ծել ռա ցիո նա լիս տա կան 

և ֆան տաս տի կա կան մո տիվ նե րը: Բայց ա րիո սա-

կա նու թյու նը դա տա պարտ վում է Նի կիա յի տիե զե-

րա կան ժո ղո վում (325), և  այ նու հետև բո լոր դա վա-

նա կան վերջ նա կան վճիռ ներն այդ ուղ ղու թյամբ են 

տարվում՝ պահ պա նե լով քրիս տո նեա կան հա վա տո 

համակարգի մեջ նրա ներ քին հետ ևո ղա կա նու թյու նը: 

Այս զար գաց ման արդ յունքն է նաև II դ. ե կե ղե ցա կան 

գոր ծիչ Ի րե նիո սի այն գա ղա փա րը, թե Տիե զեր քն 
ստեղծ ված է ոչն չից: Այս զուտ միս տի կա կան գա-

ղա փա րը չէր վերց նում ո՛չ հա յե ցո ղա կան (ansihaulich), 

և  ո՛չ էլ բա նա կա նու թյամբ ըմբռ նե լի (verstandesmäßig) 

բա ցատ րու թյուն, բայց Աստ ծու ըմբռ նու մը դարձ նում 

1 Հավատում եմ, որովհետև անհեթեթություն է:
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էր ա վե լի վեհ, տիե զեր քի ստեղ ծա գոր ծու թյան ի րո-

ղու թյու նը՝ ա վե լի հսկա յա կան և գեր մարդ կա յին:

Ե կե ղե ցին նույն ուղ ղու թյամբ է լու ծում նաև աստ-

վա ծա բա նա կան խնդիրը: Այս տեղ ա մե նաէա կան 

հարցն այն է, թե ինչ հա րա բե րու թյան մեջ է Աստ ված 

միջ նորդ էու թյուն նե րի՝ Ք րիս տոս-Լո գո սի և Նու սի 

կամ Սուրբ Հո գու հետ: Ար դեն գնոս տիկ յան ա ղան-

դա վոր նե րի և ն րանց ազ դե ցու թյամբ ա ռաջ ե կած այլ 
հերձ ված նե րի հաս կա ցո ղու թյամբ տիե զերքն ստեղ-

ծե լուց ա ռաջ Աստ ված ստեղ ծել է Լո գո սին և Նու սին, 

այն պես որ նրանք մի տե սակ ստո րա դաս, Աստ ծուց 

տար բեր միջ նորդ էու թյուն ներ են Աստ ծու և  աշ խար-

հի միջև: Դ րա հա մար էլ այս ուղ ղու թյու նը մերթ 

սու բոր դի նա ցիա նիզմի (ստո րա դա սու թյան վար-

դա պե տու թյուն), մերթ էլ հո մո յու զիա յի (էու թյան 
նմա նու թյուն` ո՛չ նույ նու թյուն) ուս մունք է կոչ վել: 
Մ յուս կող մից քրիս տո նեա կան աշ խար հի վրա ազ-

դե ցու թյուն են գոր ծում միիշ խա նա կան զա նա զան 

հերձ ված նե րը կամ այն ուս մուն քը, որ Ա րիս տո տե լի 

և հ րեա կան միաստ վա ծու թյան նման քա րո զում էին 

Աստ ծու բա ցար ձակ միիշ խա նու թյու նը (մո նար-
խիա նիզմ): Այդ ուս մուն քի հա մա ձայն՝ Ք րիս տո ս 

կա՛մ ի րա կան մարդ է ե ղել, կա՛մ Լո գոսն ու Նու սը 

պետք է միև նույն աստ վա ծու թյան տար բեր եր ևույթ-

ներ հա մար վեն: Սա կայն տար բեր ուղ ղու թյամբ գնա-

ցող այս բա ցատ րու թյան փոր ձերն էլ վերջ նա կա նա-

պես հետ են մղվում Նի կիա յի տիե զե րա կան ժո ղո վում 

ըն դուն ված Ա թա նաս յան Եր րոր դու թյան դա վա նան-

քով, ո րը քա րո զում է աստ վա ծու թյան ի րե րի անձ նա-

վո րու թյուն նե րի հո մոու զիան՝ էու թյան միու թյու նը 

կամ նույ նու թյու նը, մի միու թյուն տար բե րու թյան 

մեջ, որ բո լո րո վին մեր ժում է ա մեն հա յե ցո ղա-
կան կամ գա ղա փա րա կան բա ցատ րու թյուն, 
բայց ըն դա ռա ջում է հա վա տի այն կա րի քին, որ 
ցան կա նում է ե րեք գա ղա փար նե րը ( Հայր, Որ դի 
և Սուրբ Հո գի) միև նույն վե հու թյան մեջ տես նել 
և հա կա ռա կվում է նրանց միաց մա նը՝ երկ յուղ կրե լով, 

թե դրա նով կպա կա սի մե կի կամ մյու սի կրո նա կան 

ար ժե քը: Այդ պատ ճա ռով էլ պա տա հա կա նու թյուն 

չպետք է հա մա րել այն հան գա ման քը, որ դա վա նան-

քի ձևին հաղ թու թյուն պարգ ևող Ա թա նաս Աղեք-

սանդ րա ցին ոչ թե ե կե ղե ցու գիտ նա կան գլուխ նե րից 

էր, այլ Եր րոր դու թյան գա ղա փա րի հա մար իր պայ-
քա րի ժա մա նակ ա մեն ևին նկա տի չու նե նա լով նրա` 

փի լի սո փա յա կան տե սա կե տից ըն դու նե լի չլի նե լը` լոկ 

հետևում էր իր կրո նա կան ներ քին ձգտմա նը: Դա վա-

նա բա նա կան հար ցե րի այս պի սի զուտ միս տի կա կան 

ըմբռ նու մը դասական կերպով ար տա հայ տել է մի հայ 
վար դա պետ՝ Ա նա նիա Սա նահ նե ցին, ԺԱ դա րում: 

Նա գրում է բա ռա ցի հետև յա լը. «Ա մեն բան քննե լով 

չի պարզ վի. կան բա ներ, որ բարձր են մեր մարդ կա յին 

տկար մտքից, ու րեմն և քն նե լով ո՛չ թե ճշմար տու թյու-
նը կգտնենք, այլ ա վե լի ու ա վե լի կխար խա փենք լիո-

վին խա վա րի մեջ»1: Ա պա շա րու նա կում է. «Աս տու-
ծոյ չար չա րանք եւ խաչ ա սել ոչ է մտաց քննե լի, 
այլ՝ հա ւա տոց ըն դու նե լիք... թէ կա միս շա հիլ յայդմ 

ան ճառ խորհր դոցդ, մի՛ քններ, զի մի՛ ընկղ մես ցիս, 

այլ նիստ ի վե րայ լա ստա փայ տի հա ւա տոցն եւ, 

1 Տե΄ս Ա նա նիա յի վար դա պե տի Հա յոց Բան հա կա ճա ռու թեան ընդ-
դէմ եր կաբ նա կաց, զոր գրեաց հրա մա նաւ Տեառն Պետ րո սի Հա յոց 
Վե րա դի տո ղի,  Աստ վա ծա բա նա կան բնագ րեր, ու սումն  ա սի րութ-

յուն ներ, գիրք Ա, Ա նա նիա Սա նահ նե ցի (կազմ.` Հա կոբ Քեո սե յան), 
Ե րևան, 1999, էջ 205:
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նա ւեալ ընդ ան դունդս խո րոց աս տո ւա ծա յին 
ի մաս տիցն, եւ խնդ րեա՛ զպա տո ւա կան մար գա-
րիտն Ք րիս տոս: Եւ գտ ցես զՆա բարձ րա ցեալ ի 
վե րայ փայ տի Խա չին եւ  ըմբռ նեա՛ հա ւա տովք 
զԱս տո ւած մար դա ցեալ եւ միա ցեալ ի մարմ նի 
եւ բ եւե ռեալ ի Խա չին»1:

Եր րոր դու թյան դա վա նան քի օ րի նա կի հա մա ձայն 

էլ լուծ վում է Ք րիս տո սի մեջ ե ղած եր կու՝ աստ վա ծա-

յին և մարդ կա յին բնու թյուն նե րի պրոբ լե մը: Ն րանք 
միա ցած են միև նույն Անձ նա վո րու թյան մեջ: 
Ք րիս տոս միա ժա մա նակ Աստ ված է և մարդ, ո՛չ մե-

կը եր կու սից, բայց և յու րա քանչ յու րը եր կու սից: Բայց 

այս մա սին փոքր-ինչ հե տո:

Այժմ տես նենք, թե ինչ դա վա նա կան կեր պա րանք 

են ըն դու նում այս բազ մա զան ու բազ մա պի սի ազ-

դե ցու թյուն նե րի արդ յունք հան դի սա ցող գա ղա փար-

նե րը ե կե ղե ցա կան հայ րե րի մոտ, և  ինչ պես է վե րա-

բեր վում այդ դա վա նա կան ձևա կեր պում նե րին Հա յոց 

ե կե ղե ցին:

Բա նի մար դե ղու թյան և մարդ կա յին բնու թյան 

աստ վա ծաց ման վար դա պե տու թյուն նե րը եր կու հիմ-

նա կան հարց էին դնում քրիս տոն յա նե րի ա ռաջ. 

ա) Աշ խարհ ե կած և  երկ րի վրա գոր ծող աստ վա-

ծա յին Էա կը միև նո՞ւյնն է արդ յոք, ինչ որ եր կինք ու 
եր կիր կա ռա վա րող Աստ վա ծը:

բ) Ի րո՞ք աշ խարհ ե կած աստ վա ծա յին էա կը ներ-

քին և հա րատև հա ղոր դակ ցու թյան մեջ մտավ մարդ-

կա յին բնու թյան հետ և ն րան հա վի տե նա կա նու թյան 

վի ճա կին հասց րե՞ց, թե՞ ոչ: 

1 Ա նա նիա յի վար դա պե տի Հա յոց Բան հա կա ճա ռու թեան ընդ դէմ եր-
կաբ նա կաց, էջ 206, 214-215:

Այս հար ցե րը բխում էին մարդ կա յին ազ գի փրկու-
թյան հիմ նա կան գա ղա փա րից: Ա ղեք սանդ րիա յի 

դպրո ցը և ն րա ղե կա վար նե րը (Ա ղեք սանդր Ա ղեք-

սանդ րա ցի, Ա թա նաս Ա ղեք սանդ րա ցի և  ուրիշներ) 

այս հար ցե րի պա տաս խա նը, հա կա ռակ Ա րիո սի, 

տվեցին հետև յալ ձևով. Հայր և  Որ դի անսկզբ նա կան 

և հա վի տե նա կան կեր պով էա կից են. ոչ մի ժա մա նակ 

չի կա րե լի Հո րն ա ռանց Որ դու ըն դու նել: Ա թա նաս 

Ա ղեք սանդ րա ցին ա սում էր. «Ին քն Աստ ված մարդ է 

դար ձել»: Ք րիս տոս ե կել է մեզ աստ վա ծաց նե լու, այ-
սինքն` մեզ Աստ ծու որ դի ներ և  աստ ված ներ դարձ-

նե լու: Սա կայն Ք րիս տոս չէր կա րող այդ բա րի քը մեզ 

բե րել, ե թե Ինքն էլ այն իբրև ըն ծա ստա ցած լի ներ, 

ո րով հետև այն ժա մա նակ Նա միայն այն քան կու նե-

նար, ինչ քան որ Ի րեն անհ րա ժեշտ էր, և  այն, ինչ որ 

իր սե փա կա նը չէր, չէր կա րող ու րիշ նե րին պարգ ևել: 
Ու րեմն Ք րիս տոս պետք է Աստ ծու էու թյու նից լի նի և 

մեկ Նրա հետ. ով սա չի ըն դու նում, նա քրիս տոն յա չէ, 

այլ հրեա կամ հե թա նոս: Այն ա մե նը, ինչ որ Ք րիս տոս 

է, և  է մեզ հա մար, Նրա աստ վա ծու թյունն է: Որ դու 
մեջ մենք ու նենք Հո րը և  աստ վա ծա յի նը ճա նա չում 

ենք Որ դու բե րա ծի շնոր հիվ (հմմտ. Ա վե տա րան ըստ 

Հով հան նու, գլ. Ա):

Այս դա վա նու թյունն ըն դու նեց Նի կիո տիե զե րա-

կան ժո ղո վը 325 թ. հա յոց Ա րիս տա կես հայ րա պե տի 

մաս նակ ցու թյամբ: Ըն դուն ված բա նաձևը, որ մտավ 

Հա վա տո Հան գա նա կի մեջ, հետև յալն էր. «Ծնեալ ի 
Հօ րէ միա ծին, այ սինքն՝ յէու թե նէ Հօր. Աս տո ւած 
յԱս տու ծոյ, Լոյս ի Լու սոյ, Աս տո ւած ճշմա րիտ 
յԱս տու ծոյ ճշմար տէ, ծնունդ և  ոչ ա րա րած, 
նոյն բնու թիւն Հօր, ո րով ա մե նայն եղև»:
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Թեև Նի կիո ժո ղո վից հե տո 60 տա րի անպ տուղ վե-

ճեր են տե ղի ու նե նում, բայց վերջիվեր ջո հաղ թում է 

այս վար դա պե տու թյու նը, այ նու հետև 381 թ. Երկ րորդ 

տիե զե րա կան ժո ղո վում Կ.  Պոլ սում ըն դուն վում է 

նաև Սուրբ Հո գու հա մաբ նու թյու նը Հոր և  Որ դու հետ, 

ո րով իր ա վար տին է հաս նում Եր րոր դու թյան վար դա-

պե տու թյու նը (una deitas, tres personae=մի Աստ վա ծու-
թյուն, ե րեք Ան ձինք):

Սա կայն, դժբախ տա բար, քրիս տո նեա կան ե կե ղե-

ցին սրա վրա կանգ նած չմնաց: V դ. 20-ա կան թվա-

կան նե րի վեր ջին սկսվեց քրիս տո սա բա նա կան մեծ 

վե ճը, ո րի նյու թն իս կա պես շա րու նա կու թյունն էր այն 

դա վա նա կան վճռի, որ տրվել էր Նի կիա յում: Այս տեղ 

ևս  եր կու հան գա մանք խո շոր դեր էր խա ղում. նախ` 

պատ րիար քու թյուն նե րի փա ռա սի րա կան մրցու մը (Հ-

ռոմ, Ա ղեք սանդ րիա, Ան տիոք, Կ.  Պո լիս), ապա Ա ղեք-

սանդ րիա յի և Ան տիո քի դպրոց նե րի տար բեր հաս կա-

ցո ղու թյուն նե րը Ք րիս տո սի մար դե ղու թյան մա սին: 

Նի կիո ժո ղո վի Հան գա նա կում աս ված էր, թե Հայրն 

ու Որ դին նույն բնու թյունն ու նեն, բայց ա նո րոշ էր 

մնա ցել այն հար ցը, թե ի՛նչ հա րա բե րու թյուն ու նեն 

միմ յանց հետ մարդ կա յին մար մին ա ռած Լո գոսն 

ու մարդ կա յին բնու թյու նը: Ու րեմն ա ռա ջադրված 

խնդիրն էր՝ Ք րիս տո սի բնու թյու նը մե՞կ է, թե՞ եր կու. 
ե թե մեկ է, ի՞նչ պես են նրանք միա ցած, ե թե եր կու, ի՞նչ 
հա րա բե րու թյուն և տար բե րու թյուն ու նեն նրանք:

Ա ղեք սանդ րիա յի դպրո ցի բա նա վար Կ յու րեղ 

Ա ղեք  սանդ րիա ցին1 ա սում էր, թե Ք րիս տո սի մեջ 

1 Կյու րեղ Ա լեք սանդ րա ցի (ծնվ. մոտ 378, մահ. 444 թ.) - ա կա նա-
վոր ուղ ղա դա վան աստ վա ծա բան, Ընդ հան րա կան ե կե ղե ցու Հայր, 
սուրբ և նշա նա վոր հայ րա պետ: Ա լեք սանդ րիա յի ար քե պիս կո պոս 
(412–444): Հայ Եկեղեցու տո նե լի հա մաք րիս տո նեա կան տաս ներ-

աստ վա ծա յին և մարդ կա յին բնու թյուն նե րը միա ցած 

են ա նայ լայ լե լի և  ան խառն կեր պով և կազ մում են 

մի անձ նա վո րու թյուն, ո րի մեջ ա ռաջ նոր դող դեր կա-

տա րողն ու անձ նա վո րու թյուն կազ մո ղն աստ վա ծա-

յին բնու թյունն է: Մարդ կա յին բնու թյու նը բո լո րո վին 

զուրկ էր ան հա տա կա նու թյու նից, և  այդ ան հա տա կա-

նու թյու նից զուրկ բնու թյու նը միայն իբրև մի զանգ-

ված ըն դուն վել է Ք րիս տո սի կող մից և կա տար յալ 
կեր պով միա ցել Նրա հետ: Ու րեմն եր կու բնու թյուն-

նե րի միու թյունն այն պես է, որ միայն մար դե ղու թյու-
նից ա ռաջ կա րե լի է այդ բնու թյուն նե րի բա ժան լի նե-

լը նկա տել. միու թյու նից հե տո մարդ կա յին բնու թյու նն 

աստ վա ծա յի նից բա ժա նել անհ նա րին է: Այդ պատ-

ճա ռով էլ այս վար դա պե տու թյան հիմ նա կան բա նաձ-

ևերն են դառ նում « Մի է բնու թիւն Բա նին Աս տու-
ծոյ մարմ նա ցեալ (կամ մարմ նա ցե լոյ)» և «մի 

բնու թիւն յեր կուց բնու թեանց»: «Ք րիս տո նեու թյուն» 

և «մարդ կա յին ազ գի փրկու թյուն» հո մա նիշ բա ռեր 

են ա ղեք սանդ րա ցի նե րի հա մար: Ս րանք և  հատ կա-

պես ամ բողջ Ար ևել քը շեշ տում են Ք րիս տո սի աստ-

կու մեծ վարդապետն ե րից մե կը:
  V դ. ա ռա ջին կե սին հա յե րեն են թարգ ման վել Կյու րեղ Ա լեք-

սանդ րա ցու Հնգա մատ յա նի, Թա գա վո րութ յանց և Մնա ցոր դաց 
գրքե րի, Ե սա յու, Զա քա րիա յի, Հո վե լի (այս վեր ջին եր կու սի ա ռան-
ձին հատ ված ներ պահ պան վել են մի այն հա յե րեն թարգ մա նութ-
յամբ), Ծննդոց գրքի և Պո ղոս ա ռաք յա լի թղթե րի մե կ նութ յուն նե րը, 
«Ճառ Ս. Եր րոր դու թեան մա սին», Նես տո րին հղված նա մակ նե րը 
և 12 նզովք նե րը: VIII դ. թարգ ման վել են նաև դա վա նա բա նա կան 
նշա նա կութ յուն  ու նե ցող «Պա րապ մանց գիրք»-ը, Նի կիա կան Հան-
գա նա կի մե կ նութ յու նը, բազ մա թիվ ճա ռեր և «Գիրք Գան ձուց»-ը:  
Կյու րեղ յան աշ խա տանք նե րի ա ռան ձին հա տակ տոր ներ նե րառ ված 
են «Կնիք Հա ւա տոյ»-ում (էջ 156-167, 211-229, 279, 346-366): Կյու-
րեղ յան մե կ նութ յուն նե րի բազ մա թիվ հատ ված նե րի թարգ մա նութ-
յուն ներ տեղ են գտել նաև հայ մե կ նո ղա կան գրա կա նութ յան մե ջ:
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վա ծու թյու նը, ո րով հետև միայն մարդ կա յին մար մին 

ա ռած Աստ վա ծը կա րող է մարդ կա յին ազ գը փրկել:
Ս րան հա կա ռակ՝ Ան տիո քի դպրո ցը ( Դիո դոր 

Տար սո նա ցի, Թեո դոր Մոպ սո ւես տա ցի, Նես տոր1 

1 Դիո դո րոս Տար սո նա ցի (ծննդ. թվ. ան հայտ, Ան տիոք - մահ. մոտ 
392 թ.) - ան տիոք յան աստ վա ծա բա նա կան դպրո ցի ներ կա յա ցու-
ցիչ, Տար սո նի ե պիս կո պոս (378): Դա սա կան կրթութ յունն ստա ցել 
է Ա թեն քում, աստ վա ծա բա նա կան կրթութ յունը` Եվ սե բիոս Ե մե սա-
ցու մոտ: Կ. Պոլ սի 381 թ. տիե զե րա կան ժո ղո վի մաս նա կից նե րից է: 
Կանգ նած է ան տիոք յան հա կաա պո լի նա րա կան քրիս տո սա բա նութ-
յան ա կունք նե րում և Ան տիո քում հա մար վել է «ուղ ղա դա վա նութ յան 
սյուն»: Վա ղես կայ սեր հա լա ծանք նե րի շրջա նում Մե լե տիոս Ան տիո-
քա ցու հետ փա խել է Հա յաս տան՝ Փոքր Հայք, որ տեղ ծա նո թա ցել է 
Բար սեղ Կե սա րա ցու հետ: Դիո դո րո սի նշա նա վոր ա շա կերտ նե րից 
են Հով հան Ոս կե բե րա նը և Թեո դո րոս Մոպ սո ւես տա ցին:

  Դիո դո րոս Տար սո նա ցին պնդել է, որ անձ նա վոր ված Քրիս տոսն 
ու նի ո րա կա պես տար բեր եր կու բնութ յուն ներ, որ Աստ ված Բա-
նը ոչ թե ի րա պես է մար դե ղա ցել, այլ «սի րո և շնոր հի միութ յամբ» 
մարդ կա յին բնութ յուն է ա ռել, «իր հա մար մարդ կա յին մարմնում 
տա ճար է կա ռու ցել և բնակ վել այդ տա ճա րում», որ տեղ բնակ վել է 
նաև «Աստ ծուն երկր պա գա կից մար դը»: Այլ կերպ ա սած` ըստ նրա՝ 
Քրիս տո սի բնութ յուն նե րը միա վոր վել են «ըստ ար ժա նա պատ վութ-
յան»: Աստ վա ծա յին և մարդ կա յին բնութ յուն նե րի «մեր ձա վո րա գույն 
հա րա բե րութ յունն» ու նի յու րա տիպ չափ, ո րի խախ տու մը աստ վա-
ծա յի նը կվե րա ծի մարդ կա յի նի (երկ րա յի նի, ժա մա նա կա յինի), կա՛մ 
կտա նի Աստ ված Բա նի հետ մար դու միա ձուլ ման, կա՛մ էլ բնութ-
յուն նե րի փո խա դարձ ձուլ ման (տե΄ս Diodorus Tarsensis. Addenda 
ad Apollinarium / Migne J. P. Patrologiae cursus completus. Series 
Graeca. T. LXXXVI, Paris, 1886, III, p. 1631, 1633): Այդ հերձ վա ծող 
պնդումնե րի հա մար Դիո դորոս Տար սո նա ցին բա նադր վել է ուղ ղա-
դա վան ե կե ղե ցու, այդ թվում նաև Հայ Եկեղեցու կող մից: Իսկ Ա սո-
րա կան Ա րևել յան (նես տո րա կան) ե կե ղե ցին, ընդհա կա ռա կը, նրան 
հա մա րում է «ուղ ղա դա վա նութ յան ջա տա գով» և «Հույն Ու սու ցիչ» 
(Թեո դո րոս Մոպ սո ւես տա ցու և Նես տո րի հետ):

  Թեո դո րոս Մոպ սո ւես տա ցի (ծնվ. մոտ 350 թ., Ան տիոք - մահ. 
428 թ., Տար սոն) - ան տիոք յան աստ վա ծա բա նա կան դպրո ցի ներ-
կա յա ցու ցիչ, Մոպ սո ւես տիա յի ե պիս կո պոս (392/393 թ.): Կրթութ-
յունն ստա ցել է նշա նա վոր հռե տոր Լի բիա նո սի դպրո ցում, այ նու-
հե տև ա շա կեր տել է Դիո դորոս Տար սո նա ցուն: Հե ղի նակ է մեկ նա-
բա նա կան, դոգ մա տի կա կան-վի ճա բա նա կան, ջա տա գո վա կան և 

գործ նա կան բո վան դա կութ յան բազ մա թիվ աշ խա տութ յուն նե րի և 
նա մակ նե րի:

  Թեո դո րոս Մոպ սո ւես տա ցու քրիս տո սա բա նութ յան հա մար 
ա ռանց քա յին է ե ղել Հի սուս Քրիս տո սի բնութ յուն նե րի կտրուկ սահ-
մա նա զա տու մը, ո րի պատ ճա ռով էլ նրան հա մա րում են «Նես տոր` 
Նես տո րից ա ռաջ»: Նա Քրիս տո սի եր կու բնութ յուն նե րի միութ յու նը 
հա մա րել է «մտքի և կամ քի հա մա ձայ նութ յուն» և «կամ քի միութ-
յուն» ու պնդել, թե խա չա փայ տի վրա չար չար վել և մա հա ցել է միայն 
մար դը, իսկ Աստ ված Բա նը ե ղել է միայն նրա «ու ղե կի ցը»: Իսկ 
Քրիս տո սի փրկա գոր ծութ յու նը և կե նո սի սը մեկ նա բա նել է որ պես 
մի ջոց Աստ ված Բա նի հա մար` «Աստ ծուն հնա զանդ վե լու կար գը» 
վե րա կանգ նե լու հա մար: Այդ հերձ վա ծող մտքե րի հա մար Թեո դո րոս 
Մոպ սո ւես տա ցին բա նադր վել է 553 թ. Կ. Պոլ սի «տիե զե րա կան» 
ժո ղո վում: Եվ միայն նես տո րա կան ե կե ղե ցին է Թեո դո րոս Մոպ սո-
ւես տա ցուն հա մա րում «ու սու ցիչ նե րի ու սու ցիչ», «մեկ նիչ նե րի մեկ-
նիչ», «ի մաս տութ յան ծով» և այլն:

  Նես տոր (IV դա րա վերջ - մոտ 450 թ.) - ան տիոք յան աստ վա ծա-
բա նա կան դպրո ցի ներ կա յա ցու ցիչ, Կ. Պոլ սի պատ րիարք (428-431): 

  Քրիս տո սի միաց յալ դեմ քի (pro/sopw/n) մա սին նրա վար դա պե-
տութ յու նը կա ռուց վել է «շրջա դա սութ յան» (perixwrhsij) ուս մուն քի 
դիր քե րից (տե΄ս «Գան ձա սար», Զ, Ե րևան, 1996, էջ 33-34) և բնու-
թագր վում է հե տև յալ հիմնադ րույթ նե րով.

  ա) Է մա նո ւել-Քրիս տոսն ի րա կան Աստ ված չէ: Նա պար զա պես 
մարդ կա յին մար մին է ա ռել կամ ա վե լի ստույգ` միա նա լով մարդ-
կա յին բնութ յա նը՝ բնակ վել է մարմնում: Ուս տի Հի սու սը և Քրիս-
տոսն ու նեն էա պես տար բեր վող եր կու` աստ վա ծա յին և մարդ կա յին 
բնութ յուն: Քրիս տո սը թե΄ «Տա ճար» է, և թե΄ «Տա ճա րում բնակ վող 
ա մե նա կալ Աստ ված», որ տեղ բնակ վում է նաև «Աստ ծուն երկր պա-
գա կից մար դը», բ) Քրիս տո սի մարդ կա յին բնութ յու նն ան հա ղորդ 
է աստ վա ծա յի նին: Նրա բնութ յուն նե րը «միա վոր վում են «ըստ 
ար ժա նա պատ վութ յան», իսկ նրանց մի ջև հաս տատ վում է «յու րա-
տիպ հա րա բե րութ յուն», ո րի խախ տու մը կա րող է աստ վա ծա յի նը 
վե րա ծել մարդ կա յի նի, իսկ մարդ կա յի նը` աստ վա ծա յի նի, կամ էլ 
եր կու բնութ յուն նե րի ձուլ ման, գ) քա նի որ Աստ վա ծը, Ա րա րիչն ու 
Տե րը և «ա ղախ նու պատ կե րը» սկզբուն քո րեն ան հա մա տե ղե լի են, 
Քրիս տո սի աստ վա ծա յին և Նրա կող մից յու րաց ված մարդ կա յին 
դեմ քե րի «միութ յու նը» հա րա բե րա կան է: Քրիս տոս Որ դու դեմ քը 
սուբս տան ցիո նալ է, հե տևա բար «ան հաղ թա հա րե լի է» նաև Նրա 
բնութ յուն նե րի մի ջև առ կա անջր պե տը, դ) Անձ նա վոր ված Աստ ված 
Բա նը դառ նում է Քրիս տոս, «աս տո ւա ծազ գեաց մարդ», այլ ո΄չ «Աս-
տո ւած ճշմա րիտ»: Հե տևա բար Կույ սի կող մից ծնած մար դը Միա-
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և  ուրիշներ) շեշ տում էր Ք րիս տո սի մարդ լի նե լը: 

Ս րանց կար ծի քով` Ք րիս տո սի մեջ մարդ կա յին անձ-

նա վո րու թյու նը միան գա մայն կա տար յալ կեր պով 

մնում է: Ան տիո քի դպրո ցը Նի կիա կան Հան գա նա-

կի շնոր հիվ ստիպ ված էր ըն դու նել նաև Ք րիս տո սի 

աստ վա ծա յին բնու թյու նը, բայց եր կու բնու թյուն նե-

րի մեջ գո յու թյուն ու նի միայն կամ քի, սի րո և շ նոր-

հաց միու թյու նը, որ մարդ կա յին բնու թյանն օգ նում է 

և ա ռաջ նոր դում, բայց ոչ թե վե րած նում կամ փո փո-

խում: Այս պի սով, եր կու բնու թյունն էլ բա ժան-բա ժան 

մնում են մի Ան ձի մեջ: Սուրբ Գր քի վկա յու թյուն նե րը 

Ք րիս տո սի մա սին պետք է բա ժա նել երկու բնու թյուն-

նե րի: Մարդ կա յին Ք րիս տո սը պաշ տե լի է միայն այն 

ծի նը չէ և էա կից չէ Սուրբ Հո գուն: «Ա ղախ նու կեր պա րը» չի կա րող 
պաշ տա մուն քի ա ռար կա լի նել, քա նի որ Աստ ծու հետ ու նե ցած նրա 
մեր ձեց յալ փա ռա վո րութ յու նը «ար տաքս քան զնա ի ցէ», ե) Հա վի-
տե նա կան Աստ ված Բա նը մեր խոս տո վա նած Ա ռաք յա լը և հա-
վա տի Քա հա նա յա պե տը չէ (Եբր., Ա, 3), հա նուն մեզ «Ինքն ի րեն չի 
պա տա րա գել»` «չի մե ռա նել մարմնով, և խա չիլ մարմնով և զմահ 
ճա շա կել մարմնով, որ ե ղևն անդ րա նիկ ի մե ռե լոց»: Հե տևա բար 
Որ դի Աստ ծու դեմ քը երկ նա յին է, իսկ Է մա նո ւե լը մարդ է «ի կնո-
ջէ»: Այն պես որ Աստ ծուն պետք է վե րագր վի աստ վա ծա յի նը, իսկ 
Է մա նո ւել-Քրիս տո սին՝ մարդ կա յի նը, զ) Կույս Մա րիա մին Աստ վա-
ծա ծին կո չե լը բա ցա հայտ աստ վա ծա նար գանք է: Աստ վա ծա ծին 
լի նել նշա նա կում է ծնել Հայր Աստ ծուն հա մա գո Աստ ված Բա նին, 
այ նինչ Աստ ված Բա նը լոկ սկիզբ և կե ցութ յուն է ստա ցել Քրիս տո-
սա ծին Կույ սից: Հե տևա բար «Աստ վա ծա ծին» եզ րը կի րա ռե լի չէ, 
քա նի որ մար դուց ծնվում է մարդ, մար մի նը, այլ ոչ թե հո գին: Է մա-
նո ւել-Քրիս տո սը Կույս Մա րիա մից մար մին ըն դու նե լով է միա վոր վել 
մեր բնութ յան հետ: Մա րիամն Աստ վա ծա մայր կամ Աստ վա ծա-
ծին չէ, այլ «Է մա նո ւե լի մայր» և Քրիս տո սա ծին: Այլ կերպ ա սած` 
Մա րիամն «Աստ վա ծըն կալ» (Qeodoxoj) է, ո րով հե տև «ա մեն մայր 
ծնում է միայն մար մի նը, իսկ հո գին Աստ ծուց է»:

  Նես տո րը հա մա մի տ էր մի այն այն բա նի հետ, որ «Աստ վա ծա-
ծին» եզրն ու նե նա բա ցա ռա պես ծի սա կան կի րա ռում (ման րա մաս-
նե րը տե΄ս Деянія Вселенскихъ Соборовъ. Т. I / I, II, III Соборы. СПб., 

1996, с. 202-204):

տե սա կե տից, որ Նա աստ վա ծա յի նի բնա կա րանն է 

ե ղել: Ն մա նա պես և Մա րիա մը ոչ թե Աստ վա ծա մայր 

է, այլ Աստ վա ծու թյան հետ միա ցած մար դու մայ րը: 

Միայն այս կրճատ ված, բայց ո՛չ եր բեք բա ցար ձակ 

մտքով կա րե լի է նրան աստ վա ծա ծին (=QeotÒkoj 
ան վա նել: Ան տիո քա ցի նե րը քրիս տո նեու թյան մեջ 

տես նում էին հայտ նա գործ ված ա մե նա բարձր բա րո-

յա կա նու թյու նը: Ն րանք ա սում էին՝ Ք րիս տո սը մարդ 

էր, բայց աստ վա ծա ցել էր շնոր հով և  որ դեգ րու թյամբ:

Կ յու րե ղի՝ մի բնու թյան վար դա պե տու թյու նը հաղ-

թող հան դի սա ցավ Ե փե սո սի III տիե զե րա կան ժո ղո-

վում (431)՝ օ ժան դա կու թյամբ Հ ռո մի, որ նրա կող մը 

բռնեց՝ հա կա ռակ Ան տիո քի դպրո ցի, բայց դրա նով 

վե ճե րը չվեր ջա ցան, այլ գնա լով ա վե լի ու ա վե լի 

սաստ կա ցան, մինչև որ 451 թ. Քաղ կե դո նում տե-

ղի ու նե ցավ IV կոչ ված տիե զե րա կան ժո ղո վը, ո րը 

հիմք ըն դու նեց Հ ռո մի Լ ևոն պա պի թուղ թը Կ.  Պոլ սի 

Փ լա բիանոս ե պիս կո պո սին (այս պես կոչ ված «Լ ևո նի 

տո մա րը»)1, ո րը, բո լո րո վին հա կա ռակ իր նախ կին 

1 «Լևո նի տո մար» - Եվ տի քե սի վար դա պե տութ յան մա սին Հռո մի  
Լևոն Ա պա պի (440-461) շրջա բե րա կան նա մա կը Կ. Պոլ սի Փլա բիա-
նոս պատ րիար քին, որ տեղ շա րադր ված է Քրիս տո սի եր կու` Աստ-
վա ծա յին և մարդ կա յին բնութ յուն նե րի և մի աս նա կան ա ռանձ նա-
վո րութ յան մա սին ուս մուն քը: «Տո մա րը» դար ձել է քաղ կե դո նա կան 
քրիս տո սա բա նութ յան աստ վա ծա բա նա կան հիմ քե րից մե  կը:

  «Լե ւո նի Տո մա րը, որ պէս քաղ կե դո նա կան վար դա պե տու թեան 
ա մե նէն հա րա զատ հա յե լին, ուղ ղա փառ շատ մը գա ղա փար նե րու 
կող քին ի մա սին մար դե ղու թեան, կʼը նէ հե տե ւեալ տա րօ րի նակ յայ-
տա րա րու թիւ նը. «Ներ գոր ծէ եր կա քան չիւր կեր պա րանն հա ղոր դու-
թեամբ միւ սոյն զիւր սեպ հա կանն, այ սինքն Բա նին ներ գոր ծելով զոր 
Բա նինն է, եւ մարմնոյն կա տա րե լով զոր մարմնոյն է: Մի ինչ յայս ցա-
նէ փայ լա տա կէ սքան չե լեօք, այլ ինչ ներ քոյ դնի թշնա մեաց» (Գա րե-
գին Ա. Կա թո ղի կոս Ա մե նայն Հա յոց, Հայ Ե կե ղեց ւոյ աս տո ւա ծա բա-
նու թիւ նը ըստ հայ շա րա կան նե րու / Կրօ նա կան, Աս տո ւա ծա բա նա-
կան եւ Հա յա գի տա կան Եր կեր (հա յե րէն  շարք), հ. Ա, 2003, էջ 257):

6 - Ե. Տեր-Մինասյան, Հայոց եկեղեցին
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դիր քո րոշ մա նը, Ա ղեք սանդ րիա յի պատ րիար քին թու-
լաց նե լու հա մար ան ցավ հա կա ռակ բա նա կի կող մը 

և վե ճի ա ռար կա ե ղած խնդի րը ձևա կեր պեց հետև-

յալ կերպ. Մի Ք րիս տոս, կա տար յալ մարդ, կա տար-

յալ Աստ ված, Հորն և մեզ էա կից, Որ դի Աս տու ծոյ և  

որ դի Մա րիա մա: Իսկ եր կու բնու թյուն նե րի հա րա-

բե րու թյու նը Քաղ կե դո նը վճռեց այս պես. « Միև նոյն 

Ք րիս տոս յեր կու բնու թիւնս, ան խառն և  ան փո փոխ 

  Այլ կերպ ա սած քաղ կե դո նա կա նութ յան հիմ քում ըն կած Լևո նի 
տո մա րի քրիս տո սա բա նա կան հիմ քում ըն կած է «դեմ քի միութ յան» 
(in unam coeunte personam) վար դա պե տութ յու նը, ո րը չա փից դուրս 
հի շեց նում էր ար դեն բա նադր ված նես տո րա կան «միութ յան դեմ քի» 
վար դա պե տութ յու նը: Եվ տի քե սի դեմ ուղղ ված տո մա րի ա ռանց-
քա յին գա ղա փարը, այս պի սով, «եր կու բնութ յուն նե րի» բա ժան ման 
սկզբունքն է` Հի սուս Քրիս տո սի աստ վա ծա յին և մարդ կա յին ո րակ-
նե րի «բաշ խու մը»: Ըստ այդմ էլ Հռո մի քա հա նա յա պե տը հա մոզ ված 
է ե ղել, որ Հի սուս Քրիս տո սի «տա րան ջատ ված» բնութ յուն նե րից 
յու րա քանչ յուրն ի րա կան լի նե լով՝ միա ժա մա նակ «ինք նա վար է» 
իր ա ռանձ նութ յան մեջ: Այս տե ղից էլ՝ նրա այն պնդու մը, թե Հի սուս 
Քրիս տո սը «...և΄ կա րա ցել է մե ռա նել ըստ միոյ (բա նի), և΄ չկա րաս ցէ 
մե ռա նիլ ըստ միւ սոյ (բա նին)» («Սկզբնա գիրք Տու մա րի սրբոյն Լե-
ւո նի եւ սահ մա նի սուրբ ժո ղո վոյն Քաղ կե դո նի», Վե նե տիկ, 1805, էջ 
12): Դրա նով Լևո նի տո մա րը ոչ այն քան քա րո զում է «եր կու բնութ-
յուն նե րի միութ յան» վար դա պե տութ յու նը, որ քան ան տիոք յան (այդ 
թվում` նես տո րա կան) երկ վութ յա նը խիստ մերձ «միաց յալ դեմ քի 
երկ վութ յան» վար դա պե տութ յու նը, քա նի որ հա վաս տում է նաև, թե 
«...Բանն ներ գոր ծէ զոր Բա նինն է, եւ մար մինն կա տա րէ զոր մարմ-
նոյն է» (նույն տե ղում, էջ 16) և որ «...թէ պէ տեւ ի Տէր Յի սուս Քրիս-
տոս` մի անձն է Աս տու ծոյ և մար դոյ, բայց այլ ինչ է ուս տի յեր կա-
քան չիւ րումն հա սա րակ է ա նար գանքն, եւ այլ ինչ` ուս տի հա սա րակ 
փառքն» (նույն տե ղում, էջ 20):

  Եվ մի ան գա մայն բնա կան է, որ կյու րեղ-ե փե սոս յան ուղ ղա դա-
վա նութ յան հե տևորդ նե րը, այդ թվում և Հայ Եկեղեցին ոչ մի այն 
նզո վել են «մի աց յալ դեմ քի երկ վութ յան» Լևո նի տո մա րը (տե΄ս Կնիք 
Հա ւա տոյ, Ս. Էջ մի ա ծին, 1914, էջ 138, 141, Գիրք Թղթոց, էջ 568), 
այ լև քաղ կե դո նա կա նութ յու նը նույ նաց րել են «վե րածն ված նես տո-
րա կա նութ յան» հետ:

(Եվ տի քե սի դեմ), ան քակ տե լի և  ան բա ժա նե լի ( Նես-

տո րի դեմ)»:

Այս անտ րա մա բանական և խառ նաշ փոթ ո րո շու-
մը, ինչ պես ա սա ցինք, ար ևել ցի նե րին միայն զրկում 

էր ի րենց հա վա տից. նրանք այ սու հետև չպի տի կա րո-

ղա նա յին ա ռանց կաս կած նե րի ու սու ցա նել, թե Բանն 

Աստ ված մարդ կա յին բնու թյու նն Իր միակ էու թյան 

մեջ միաց րել է և  Իր Աստ վա ծու թյան կա տար յալ օր-

գա նը դարձ րել: Աստ վա ծու թյու նը չէ իր մեջ առ նում 

մարդ կա յի նը, մարդ կա յի նը չէ աստ վա ծա յին դառ նում 

միու թյան մի ջո ցով, այլ միայն փրկիչ անձ նա վո րու-
թյան մեջ միա ցած են մարդ կա յին և  աստ վա ծա յին 

բնու թյուն նե րը: Դ րա նով հույ նե րին ար գել վում էր 

բա րե պաշտ քրիս տո սա բա նա կան բա նաձ ևը կազ մել 
փրկա գոր ծու թյան վար դա պե տու թյան հա մա ձայն: 

Ք րիս տո սի մի բնու թյան այն վար դա պե տու թյու նը, 

որ քա րո զում է, թե Ք րիս տոս նույն մար մինն է ստա-

ցել, ինչ որ մենք, բայց Բանն Աստ ված այդ մար մի նն 

Իր իս կա կանն է դարձ րել, և  այդ պատ ճա ռով էլ Իր 

էու թյան հետ միաց րել, ան շուշտ, Ա թա նա սի աստ-

վա ծա բա նու թյան ճշմա րիտ ժա ռանգն  է և հու նա կան 

քրիս տո նեու թյան ա մե նա հա մա պա տաս խան ար տա-

հայ տու թյու նը:

Դա վա նա բա նա կան այս խնդիր նե րի վրա մենք 

այս տեղ մի փոքր ա վե լի եր կար կանգ ա ռանք, որ-

պես զի հե տա գա յում Հա յոց Եկեղեցու դա վա նու թյան 

վե րա բեր յալ հար ցե րում ստիպ ված չլի նենք կրկին ու 
կրկին վե րա դառ նա լու այս խնդիր նե րին: Այժմ յա նից 

պետք է ընդ միշտ ա սենք, որ Հա յոց Եկեղեցին, չնա-

յած զա նա զան դա րե րում և զա նա զան ա ռիթ նե րով 

ու նե ցած տա տա նում նե րին, հիմ նա կա նում միշտ հա-
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վա տա րիմ է մնա ցել ա ռա ջին ե րեք Տիե զե րա կան ժո-

ղով նե րի (գլխա վո րա պես Ա թա նա սի, Կ յու րեղ Ա ղեք-

սանդ րա ցու և  այլնի) վար դա պե տու թյա նը և  եր բեք չի 

ըն դու նել ո՛չ Քաղ կե դո նի,  ո՛չ էլ նրա նից հե տո հե տա գա 

դա րե րում տե ղի ու նե ցած այլ ժո ղով նե րի ուս մուն քը` 

դրանք բո լո րը հա մա րե լով Սուրբ Գր քին և  ե կե ղե ցու 
մեր հի շած հե ղի նա կա վոր հայ րե րի ուս մուն քին ան-

հա րիր, հա կա ռակ և բո լո րո վին ա վե լորդ:

ԺԶ. Անց նե լով հա յե րի՝ դե պի Քաղ կե դո նի ժո-

ղո վը բռնած դիր քին, պետք է ա սել հետև-

յա լը. հա յե րը Քաղ կե դո նի ժո ղո վին չեն մաս նակ ցել, 
նրանք հնա րա վո րու թյուն իսկ չու նեին այդ ժո ղո վին 

մաս նակ ցե լու, ե թե կա մե նա յին էլ. Քաղ կե դո նի ժո-

ղո վի ժա մա նակ, նրա նից ան մի ջա պես ա ռաջ և հե տո 

կյան քի և մա հու մարտ էր տե ղի ու նե նում հա յե րի և 

Պար սից պե տու թյան բռնա կա լու թյան միջև: Երբ այդ 

մար տը բազ մա թիվ մանր ու խո շոր ընդ հա րում նե-

րից հե տո վեր ջա ցավ Վա հան Մա մի կոն յա նի հա ջող 

ապս տամ բու թյամբ, և պար սիկ նե րը քրիս տո նեա կան 

կրո նի ա զա տու թյուն տվեցին Հա յաս տա նում, Վա-

հան Մա մի կոն յա նին էլ հա յոց զոր քե րի սպա րա պետ 

և  ա պա մարզ պան կար գե ցին, այդ ժա մա նակ` V դ. 

80-ա կան թվա կան նե րի կե սե րին, Քաղ կե դո նի հար-

ցը հետ էր մղված նույ նիսկ Բ յու զան դա կան կայս-

րու թյան մեջ: Հրա տա րակ վել էր Զե նո նի Հե նո տի կո-

նը, ո րով ա ռանց ա նու նը տա լու դա տա պարտ վում էր 

Քաղ կե դո նի ուս մուն քը,  ա պա նրա նից հե տո էլ սկսվել 
էր Ա նաս տաս կայ սեր բա ցար ձակ հա կա քաղ կե դո նա-

կան քա ղա քա կա նու թյու նը (մինչև 519 թ.), ո րի ժա մա-

նակ հա յե րը ոչ մի ա ռիթ ու պատ ճառ չու նեին զբաղ-

վե լու Քաղ կե դո նի վե րա բեր յալ հար ցե րով:

ԺԷ. V դ. երկ րորդ կե սին` Հով սեփ Կա թո ղի կո-

սի նա հա տա կու թյու նից հե տո, ըստ Ղա-

զար Փար պե ցու` կա թո ղի կոս են դառ նում « ...տէր Մե-

լի տէ, որ էր յազ գէն Մա նազ կեր տե ցեացն. և զ հետ նո-

րա տէր Մով սէս, որ էր և նա ի նոյն ազ գէ»1: Ա մե նայն 

հա վա նա կա նու թյամբ ա սո րա կան կու սակ ցու թյան 

այս ներ կա յա ցու ցիչ նե րի օ րով է սկսվել հա լա ծան-

քը թարգ մա նիչ նե րի դեմ, ո րի մա սին հի շա տա կում է 

Ղա զար Փար պե ցին, և  ո րի դառ նու թյու նը հե տո Ղա-

զարն ինքն էլ ճա շա կեց: Վեր ջին եր կու Մա նազ կերտ-

ցի կա թո ղի կոս նե րով բո լո րո վին ան հե տա նում է ա սո-

րա կան ե կե ղե ցու ազ դե ցու թյու նը Հա յոց Եկեղեցու 
վրա: Ն րանց ի րար հետ ևից հա ջոր դում են հու նա կան 

կրթու թյուն ստա ցած մար դիկ (Գ յուտ, Հով հան Ման-

դա կու նի, Բաբ գեն): Բա ցի դրա նից՝ այս շրջա նում 

ա սո րա կան ե կե ղե ցին շա րու նակ պա ռակտ վում էր 

ներ քուստ և  այլևս հնա րա վո րու թյուն չու ներ հարևան-

նե րի վրա ու շադ րու թյուն դարձ նե լու:
Սա չի նշա նա կում, սա կայն, թե Հա յոց Եկեղեցու 

հա րա բե րու թյուն նե րը հար ևան ա սո րա կան ե կե ղե ցու 
հետ վեր ջա ցան: Այդ հա րա բե րու թյուն ները, ընդ հա-

կա ռակը, մեծ չա փով շա րու նակ վում են, բայց Հա յոց 

Եկեղեցու վրա ա սո րա կան ե կե ղե ցու ազ դե ցու թյան 

մա սին այլևս խոսք լի նել չի կա րող: Հի մա ար դեն Հա-

յոց Եկեղեցին է ազ դե ցու թյուն գոր ծում բա ժան-բա-

1 Տե΄ս Ղա զար Փար պե ցի, Հա յոց պատ մութ յուն: Թուղթ Վա հան Մա-
մի  կոն յա նին, Ե րևան, 1982, էջ 264:
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ժան ե ղած ա սո րա կան ե կե ղե ցու թու լա ցած հատ ված-

նե րի վրա և վեր ջին նե րիս կող մից ճա նաչ վում իբրև 

ուղ ղա փառ և  օ րի նա կե լի ե կե ղե ցի:

Այս հան գա ման քն ա ռանձ նա պես ու ժեղ չա փով 

երևան է գա լիս VI դ. սկզբից նես տո րա կան նե րի 

գոր ծու նեու թյան հետ ևան քով Ար ևել քում, մաս նա վո-

րա պես Պար սից պե տու թյան մեջ: Հա յոց Եկեղեցու 
պատ մու թյան մեջ նես տո րա կան նե րի մա սին ա ռա ջին 

ան գամ խոս վում է այն առ իթով, որ հա յոց Սա հակ 

Կա թո ղի կո սին Կոս տանդ նու պոլ սի Պ րոկղ և Մե լի տի-

նեի Ա կա կիոս ե պիս կո պոս նե րն զգու շաց րել են Թեո-

դոր Մոպ սո ւես տա ցու և Նես տո րի մո լո րու թյուն նե րի 

մասին1: Սա հակ Կա թո ղի կո սը և ն րա գոր ծա կից նե րն 

1 Ման րա մաս նե րը տե΄ս «Թուղթ Պրոկ ղեայ Ե պիս կո պո սի առ Սուրբն 
Սա հակ Հայ րա պետ Հա յոց եւ առ Սուրբն Մաժ դոց» (Գիրք Թղթոց, 
Բ հրատ., Ե րու սա ղէմ, 1994, էջ 30-40), «Թուղթ յԱ կա կայ Ե պիս կո-
պո սէ Մե լի տի նաց ւոյ առ Սուրբն Սա հակ Հա յոց Հայ րա պետ» (նույն 
տե ղում, էջ 49-51): Այս շար քում ար ժա նա հի շա տակ է նաև Նես տո-
րի մո լո րութ յուն նե րի մա սին հա յոց «պա տո ւա կան եւ ա ռա քի նի» 
նա խա րար նե րին հղված Ա կա կիոս Մե լի տե նա ցու երկ րորդ թուղ թը  
(տե΄ս «Թուղթ յԱ կա կայ Ե պիս կո պո սէ ի Հայս», նույն տե ղում, էջ 56-
59):

  Ս. Սա հակ Պար թևին և Ս. Մես րոպ Մաշ տո ցին ուղղ ված Պրոկ ղի 
թղթե րը հա յե րեն են թարգ ման վել 430-ա կան թվա կան նե րին: Պրոկ-
ղի դա վա նա բա նա կան այդ թղթակ ցութ յան մա սին մե զ են հա սել 
մի մ յան ցից տար բեր վող 3 բնագ րեր: Հու նա րեն բնա գի րը բո վան դա-
կում է նա մա կի 15 գլուխ ներ (տե΄ս Migne J. P. PG. T. ԼXV, Parisis, 
1866, col. 856, հմմտ. Sacrorum conciliorum nova amplissima 
collectio (ed. by J.-D. Mansi). T. III (anni 347-409), Paris: Graz, Austria: 
1960,  p. 86), ո րոշ հար ցե րում հու նա րե նին ա ղերս վող, բայց էա կան 
հար ցե րում հայ կա կա նից տար բեր վող ա սո րե րեն բնա գի րը (տե΄ս 
Hamilton F. I., Brooks E. W. The Syriac Chronicie known as that of 
Zachariah of Mityiene. Bd. II, chp. V) և հայ կա կան բնա գի րը (Գիրք 
Թղթոց, էջ 30-40, ո րը, ըստ Ն. Ա դոն ցի, բո վան դա կում է հու նա րեն 
բնագ րի  Թ-ԺԵ գլուխ նե րը և Կնիք Հա ւա տոյ, էջ 108-112, ո րը բո-
վան դա կում է հու նա րե նի Գ-Թ գլուխ նե րը և ա ռա ջա բա նի ծա գու մը 
(տե΄ս Ն. Գ. Ա դոնց, Մաշ թոց և նրա ա շա կերտ նե րը ըստ օ տար աղբ-

այդ նես տո րա կան նե րի դեմ պայ քար են կազ մա կեր-

պել և ն րանց ար տաք սել են ի րենց երկ րից: Պատ մու-
թյու նից հայտ նի է նաև, որ նես տո րա կա նու թյան ա մե-

նաե ռան դուն կազ մա կեր պիչ նե րից մե կը` Բար ծու ման, 

Հա յաս տան է մտել (Արզ նարզ յուն, Մո կաց եր կիր) իր 

մո լո րու թյու նը քա րո զե լու հա մար, բայց Արծ րուն յաց 

իշ խան Մեր շա պու հը նրան ար տաք սել է երկ րից: Առ-

հա սա րակ նես տո րա կան նե րը չեն դա դա րել Հա յոց 

Ե կե ղե ցու հետ հա րա բե րու թյուն պահ պա նե լուց և, 

ինչ պես կտես նենք, հայ տա րա րե լուց, թե ի րենք հա-

վա տով ու դա վա նու թյամբ միա ցած են հա յե րի հետ:

Այդ պես, երբ Հա յոց Բաբ գեն Կաթողիկոսը 506 թ. 

Դ վին քա ղա քում իր ե պիս կո պոս նե րով ու հայ իշ խան-

նե րով ժո ղո վի էր նստած, ան շուշտ, Հա յոց Եկեղեցու 
ներ քին գոր ծե րի կար գա վոր ման, նաև Զե նո նի Հե նո-

տի կոնն ըն դու նե լու հա մար այդ ժո ղո վին ներ կա յա-

նում են մի շարք ե րեց ներ Տիզ բո նի, Գ րա մի կա նի և 

Վե հար տա շի րի կող մե րից, ո րոնք ե կել էին հա յե րին 

գան գատ վե լու այն խռո վու թյան և շ փո թու թյան մա-

սին, որ նես տո րա կան նե րը գցել էին Պար սից պե-

տու թյան քրիս տոն յա նե րի մեջ: Պարս կաս տա նի ուղ-

ղա փառ (ի մա՛ միաբ նակ) քրիս տոն յա նե րը դրա նից 

վրդով ված դի մել են հա յե րի օգ նու թյա նը, «որ պես զի 

հաս տա տուն և  ան շարժ մնան սուրբ հայ րե րի ա վան-

դու թյուն ներն ու պատ վեր նե րը»: Այ նու հետև նրանք 

հարց նում են՝ արդ յոք ճի՞շտ է նես տո րա կան նե րի 

ա սա ծը, թե հա յերն էլ ու րիշ ազ գե րի հետ նույն հա-

յուր նե րի / Ն. Գ. Ա դոնց, Եր կեր, հ. Բ, Ե րևան, 2006, էջ 15-16): Պրոկղ 
Կոս տանդ նու պոլ սե ցու աշ խա տանք նե րի զգա լի մա սը հա յաց վել է 
XI-XII դա րե րում: Նրա տար բեր թղթե րի և ճա ռե րի ո րոշ հատ ված-
ներ նե րառ ված են նաև հայ դա վա նա բա նա կան գրա կա նութ յան մե ջ 
(տե΄ս Կնիք Հա ւա տոյ, էջ 107-112):
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վատն ու նեն, ինչ որ նես տո րա կան նե րը: Բաբ գե նի 

ժո ղովն այս հար ցին պա տաս խա նում է. «... Հո ռոմք եւ 
մեք Հայք, եւ Վիրք, եւ Աղ ուանք զհայ հո յու թիւնս զայս 

(ի մա՛ նես տո րա կա նաց) ո՛չ ըն կա լաք եւ ո՛չ ըն դու նիմք 

եւ ո՛չ հա ղոր դիմք, եւ ո՛չ հա ւա տամք, այլեւ նզո վեմք 

որ այս պէսն ա սեն եւ  ու սու ցա նեն»1: Այս պի սով, այս-

տեղ մեր ա ռաջ ու նենք Հա յոց Եկեղեցու ա ռա ջին 
ժո ղովա կան ո րո շու մը, ո րով նա բա ցար ձակ կեր-

պով մեր ժում է նես տո րա կա նու թյու նը` գու ցե նրա 

հետ կա պե լով նաև քաղ կե դո նա կա նու թյու նը, ո րով-

հետև Ար ևել քը միշտ կաս կա ծի մեջ է ե ղել, թե արդ յոք 

Հ ռո մի քա րո զած քաղ կե դո նա կա նու թյու նը նես տո-

րա կա նու թյուն չէ՞, և շատ հա ճախ «քաղ կե դո նա կան» 

և «նես տո րա կան» միև նույնն են հա մա րել: Պետք է 

նկա տի ու նե նալ նաև այն հան գա ման քը, որ Բաբ գեն 

Կաթողիկոսի երկ րորդ թղթում ո րոշ կեր պով հիշ վում 

է ոչ միայն Քաղ կե դո նի մեր ժու մը, ո րի ուս մուն քը հա-

յերը ևս  իբրև նպաս տա վոր հան գա մանք են նկա տել 
նես տո րա կա նու թյան ու ժե ղաց ման և տա րած ման 

հա մար, այլև Զե նոն « Բա րե բան յալ կայ սեր» Հե նո-

տի կո նի ըն դու նե լու թյու նը: Այս տե սա կե տից լուրջ 

ու շադ րու թյան ար ժա նի են Բաբ գեն Կաթողիկոսի` 

«Թուղթ Հա յոց ի Պարսս, առ Ուղ ղա փառս» Բ թղթի 

հետև յալ բա ռե րը. «Եւ փախ չիմք ու րա ցեալ զի Քաղ-

կե դո նին ստու թիւն Նես տո րի եւ  այ լոցն նմա նից»2, 

ինչ պես նաև հետև յալ բա ռե րը նույն նա մա կում. «...

ա լե կո ծեալ սուրբ ե կե ղե ցի, ի ժո ղո վոյն Քաղ կե դո վնի 

1 Ե. Տեր-Մի նաս յա նը վկա յա կո չում է Հայ Եկեղեցու Դվի նի 506 թ. Ա 
ժո ղո վի «Թուղթ Հա յոց ի Պարսս, առ Ուղ ղա փառս» դա վա նա բա նա-
կան գրութ յու նը (հայտ նի է նաև Բաբ գեն Կաթողիկոսի Ա թուղթ ան-
վամբ), տե΄ս Գիրք Թղթոց, էջ 155:

2 Տե΄ս Գիրք Թղթոց, էջ 158:

զաւրա ցեալ»1, որ նույն պես աս ված է Նես տո րի և ն րա 

հետ ևող նե րի մա սին: Վա վե րա կան գրվածք նե րից այս 

վկա յու թյուն նե րն ան հեր քե լիո րեն ա պա ցու ցում են, 

որ հա յե րը, ինչ պես առ հա սա րակ ամ բողջ Ար ևել քը, 

Քաղ կե դո նի ժո ղո վը պատ ճառ են հա մա րել նես տո-

րա կա նու թյան զո րաց ման, կամ, ինչ պես ա սա ցինք մի 

ան գամ, Ար ևել քը միշտ էլ այն կաս կա ծի մեջ է ե ղել, որ 

Քաղ կե դո նի վար դա պե տու թյու նը նես տո րա կա նու-
թյան վե րա կանգ նումն է, ինչ պես որ Նես տո րի մա սին 

էլ պատմ վում է, որ նա մահա նա լուց ա ռաջ փառք է 

տվել Աստ ծուն, որ ար դա րու թյու նը, այ սինքն` իր գոր-

ծը, վեր ջա պես հաղ թա նա կում է՝ շնոր հիվ 449-451 թթ. 

տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի և ա ղեք սանդ րա ցի նե րի դա-

վա նա կան դիր քե րի խախտ ման՝ Հ ռո մի բռնած նոր 

դիր քա վոր ման պատ ճա ռով:

Այս ամ բողջ ան ցու դար ձի մեջ ու շագ րավ հան գա-

մանքն այն է, որ այս շրջա նում Հա յոց Եկեղեցին ար-

դեն ա ռանձ նա հա տուկ դիրք էր գրա վում հար ևան 

ե կե ղե ցի նե րի մեջ: Ա սո րի քրիս տոն յա նե րի զա նա զան 

հատ ված նե րն սկսել էին ի րենց հա մա ձայ նու թյու նը 

շեշ տել Հա յոց Եկեղեցու հետ` իբրև ծան րակ շիռ ի րո-

ղու թյուն, ո րով հետև նես տո րա կան ներն ա սել էին, թե 

«հա յե րը նույն հա վատն ու նեն, ինչ որ մենք»: Ա սո րի 

միաբ նակ ներն իս կույն պատ գա մա վոր ներ են ու ղար-

կում Հա յոց աշ խար հ` Բաբ գեն Կաթողիկոսի մոտ՝ 
այդ խոս քի ճշմար տու թյու նն ստու գե լու հա մար: Այս 

հան գա ման քն ա մե նան շա նա վոր պահե րից մեկն է 

հայ և  ա սո րա կան ե կե ղե ցի նե րի հա րա բե րու թյուն-

նե րի միջև և ցույց է տա լիս, որ Զ դ. սկզբից Հա յոց 

1 Տե΄ս Գիրք Թղթոց, էջ 158:
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Եկեղեցին ա ռաջ նա կարգ ու ազ դե ցիկ դիրք է գրա վում 

Ար ևել քում հար ևան ե կե ղե ցի նե րի մեջ:

ԺԸ. Հա յոց Եկեղեցու ա ռաջ նա կարգ և  ազ դե-

ցիկ դե րի ա պա ցույց նե րից մեկն էլ այն 

է, որ Հա յոց Ք րիս տա փոր Ա Կաթողիկոսի մա սին 

նույ նիսկ ա սո րա կան աղբ յուր նե րը պատ մում են, որ 

նա ե ռան դուն գոր ծու նեու թյուն է ու նե ցել միաբ նա-

կությու նն ար մա տա վո րե լու և հաս տա տե լու գոր ծում: 

Նա շրջել է հյու սի սա յին Մի ջա գետ քում, հո վա նա վո-

րել ու քա ջա լե րել է Ար ևել քի ուղ ղա փառ (ի մա՛ ոչ նես-

տո րա կան) ա սո րի քրիս տոն յա նե րին, նրանց հա մար 

ե պիս կո պոս ներ է ձեռ նադ րել և  այլն: Եվ այս ա մե նը Զ 

դ. 30-ա կան թվա կան նե րին, Հա կոբ Ծան ծա ղո սից կամ 

Բա րա դեո սից ա ռաջ, ո րի ա նու նով միաբնակ ա սո րի-

նե րը կոչ վում են Հա կո բիկ յաններ, և  ո րը ե պիս կո պոս 

է դար ձել 541 թ.-ից հե տո և  իր ե ռան դուն գոր ծու նեու-
թյունն է սկսել այն ժա մա նակ, երբ Հա յոց Ք րիս տա-

փոր Ա Կաթողիկոսը կա՛մ ար դեն մե ռած էր, կա՛մ 

գտնվում էր իր գոր ծու նեու թյան վեր ջին շրջա նում:

ԺԹ. Այ նու հետև Դ վի նի երկ րորդ ժո ղո վում` 

554 թ., Ներ սես Բ Աշ տա րա կե ցի ( Բագր-

ևան դի) Կաթողիկոսի օ րոք (547/8–556/7) բա ցար-

ձա կա պես մերժ վում և ն զով վում է Քաղ կե դո նի ժո-

ղովն ու Լ ևո նի տո մա րը, երբ հա յե րը միա ժա մա նակ 

ի րենց հա մա ձայ նու թյունն են հայտ նում ա սո րի խիստ 

միաբնակ նե րին և ն րանց հա մար ե պիս կո պոս ձեռ-

նադ րում ե ռան դուն Աբ դի շո յին, որ այ նու հետև շա րու-

նակ հան դես է գա լիս հայ ե պիս կո պոս նե րի ցան կի 

մեջ իբրև հա յոց հայ րա պե տու թյան հետ սեր տո րեն 

կապ ված մի անձ նա վո րու թյուն (տե՛ս Ներ սես Բ և 

Հով հան նես Բ Կաթողիկոս նե րի թղթե րը)1: Այս ժա-

մա նակ է նզով քի են թարկ վում և հե րե տի կոս նե րի ցու-
ցակն ընկ նում նաև ա սո րի մեղմ միաբ նակ նե րի նա-

խա հայ րը՝ Ս ևե րոս Ան տիո քա ցին2:

1 Հե ղի նա կը նկա տի ու նի Հա յոց Ներ սես Բ Բագ րևանդ ցի Կաթողիկոսի՝ 
ա սո րի նե րին հղված «Պա տաս խան թղթոյն ա սո րեաց, ի Ներ սէսէ 
Հա յոց Կա թու ղիկ ոսէ, եւ ի Մեր շապ հոյ Մա մի  կո նէից ե պիս կո պո սէ» 
և «Ուխտ մի ա բա նու թեան Հա յոց աշ խար հիս...» (տե΄ս Գիրք Թղթոց, 
էջ 176, 201), ինչ պես նաև Հով հան նես Բ Գա բե ղեն ցի Կաթողիկոսի 
«Թուղթ, զոր Տէր Յով հան նէս Հա յոց Կա թու ղի կոս եւ այլ Ե պիս կո պո-
սունք, առ Սիւ նեաց Ե պիս կո պոսն եւ առ Տէրն ա րա րին» և «Թուղթ, 
զոր Տէր Յով հան նէս Հա յոց Կա թու ղի կոս եւ այլ Ե պիս կո պո սունք, առ 
Ա ղո ւա նից Ե պիս կո պո սունս ա րա րին» (տե΄ս Գիրք Թղթոց, էջ 206, 
210) թղթե րը:

2 Ե. Տեր-Մի նաս յա նի կող մի ց Սևե րիոս Ան տիո քա ցուն «Ա սո րի մի ա-
բնակ նե րի նա խա հայր» և կամ «մե ղմ մի աբ նակ նե րի նա խա հայր» 
ո րա կե լը պար զա բա նութ յան կա րիք ու նի: Այս պա րա գա յում և աշ-
խա տութ յան այլ հատ ված նե րում հե ղի նա կի կող մի ց «մի աբ նա կութ-
յուն» եզ րի օգ տա գոր ծու մը չպետք է թյու րի մա ցութ յուն նե րի տե ղիք 
տա: Նախ որ «մի աբ նակ» և «երկբ նակ» եզ րե րը հե ղի նա կի կող մի ց 
օգ տա գործ վել են իբ րև «քաղ կե դո նա կան» և «հա կա քաղ կե դո նա-
կան» եզ րե րի հո մա նիշ ներ (քաղ կե դո նա կան ջա տա գովն  ե րը կյու-
րեղ յան «Մի է բնու թիւն Բա նին Աս տու ծոյ մարմն  ա ցե լոյ» (նույնն է` 
«Միու թիւն բաղ կա ցեալ ի յեր կուց») քրիս տո սա բա նա կան բա նա ձևի 
կողմն  ա կից նե րին և հե տևորդ նե րին նույ նաց նում էին «եվ տի քեա կա-
նութ յան» (օ րի նակ Մար կիա նոս կայս րը V դ. կե սե րի հա կա քաղ կե-
դո նա կան ապս տամբ նե րին ո րա կում է «եվ տի քեա կան» եզ րով) կամ 
«ա պո լի նա րա կա նութ յան» (VI դ. 30-40-ա կան թվա կան նե րից սկսած) 
հետ: Իսկ հա կա քաղ կե դո նա կան նե րը «Եր կու բնու թիւն ի մի ում անձ-
նա ւո րու թեան» (նույնն է` «Եր կո ւու թիւն բաղ կա ցեալ ի մի ») քաղ կե-
դո նա կան բա նա ձևու մը նույ նաց րել են նես տո րա կա նութ յան հետ): 
Երկ րորդ՝ Ե. Տեր-Մի նաս յա նն իր աշ խա տութ յուն նե րում ան փո փոխ 
նշում է, որ «մի աբ նա կութ յուն» ա սե լով հաս կա նում է «կյու րեղ յան-ե-
փե սոս յան քրիս տո սա բա նա կան ըմբռ նու մը» և հա վե լում, որ դա ոչ 
մի  ընդ հա նուր եզր չու նի ա պո լի նա րա կան կամ եվ տի քե սա կան հերձ-
վա ծող մի աբ նա կութ յան հետ, ո րով ան վե րա պահ մե ր ժել է «մի աբ-
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VI դ. երկ րորդ կե սին սկիզբ է առ նում նաև այս պես 

կոչ ված հայ կա կան տո մա րը կամ հա յոց թվա կա նու-
թյու նը, ո րի ա ռա ջին տա րին սահ ման վում է փրկչա-

կան 551 թ., և  ո րը հետզ հե տե ա վե լի ու ա վե լի գոր ծա-

ծա կան է դառ նում թե՛ հայ մա տե նա գիր նե րի մոտ, և 

թե՛ վի մա կան ար ձա նագ րու թյուն նե րում:

նակ» եզ րի քաղ կե դո նա կան ըմբ ռու մը:
  Ե. Տեր-Մի նաս յանն այդ մո տե ցու մը հիմնա վո րում է այն պնդում-

նե րով, թե «միաբ նա կու թիւնն ա պա ցու ցեց, որ ին քը ե ղել է յի րա ւի 
ամ բողջ ա րե ւել քի մտա ւոր եւ աս տո ւա ծա բա նա կան կեան քի ար տա-
յայ տու թիւ նը», որ «չնա յե լով Քաղ կե դո նի հա րո ւա ծին, միաբ նա կու-
թիւ նը չա փա զան ցու թիւն նե րի մէջ չըն կաւ: Դա մի ա պա ցոյց էր նրա 
ի րա ւա ցիու թեան եւ զօ րու թեան», որ «Միաբ նակ նե րը ե ռան դուն 
կեր պով աշ խա տում էին Եւ տի քա կա նու թիւ նը հե ռու պա հել ի րեն-
ցից. նո քա մին չեւ ան գամ Եվ տի քէ սին դա տա պար տում են» և որ 
նրանք «յի րա ւի ցան կա նում էին Կիւ րե ղի վար դա պե տու թեան վրայ 
մնալ» (տե΄ս Ե րո ւանդ վրդ. Տէր-Մի նա սեանց, Ընդ հա նուր ե կե ղե-
ցա կան պատ մու թիւն, հ. Ա, Հին Ե կե ղե ցին, Բ տպագր., Ս. Էջ միա ծին, 
2013, էջ 458): Ճիշտ է, Ե. Տեր-Մի նաս յա նը պնդել է նաև, որ «Հայ 
Եկեղեցին հա րել է միաբ նա կութ յան», սա կայն այն վե րա պա հութ-
յամբ, որ դա «ար տա դա ւա նա բա նա կան կողմնո րո շում» է ե ղել, որն 
ընդ հա նուր ո չինչ չու նի ա պո լի նա րա կան կամ եվ տի քե սա կան հերձ-
վա ծի հետ (տե΄ս Ե րո ւանդ վրդ. Տէր-Մի նա սեանց, Հա յոց Եկեղեցու 
յա րա բե րու թիւն նե րը Ա սոր ւոց ե կե ղե ցի նե րի հետ (հայ կա կան եւ 
ա սո րա կան աղ բիւր նե րի հա մա ձայն), Ս. Էջ միա ծին, 1908, էջ 70): Այս 
մո տե ցու մը, ինչ պես Կ. Տեր-Մկրտչյանն է նշում, «միաբ նակ բա ռի իս-
կա կան նշա նա կու թիւ նը» չի բո վան դա կում, քա նի որ «մի բնու թիւն 
քա րո զող նե րին միաբ նա կան հա մա րե լը» սխալ է և΄ պատ մա կան, և΄ 
դա վա նա կան տե սանկ յուն նե րից (տե΄ս Կնիք Հա ւա տոյ, Ս. Էջ միա-
ծին, 1914, Նե րա ծու թիւն, էջ LXXXIII-LXXXV):

  Հայ Եկեղեցին հիմք ըն դու նե լով Սևե րիոս Ան տիո քա ցու վար դա-
պե տութ յունն այն մա սին, «որ ա սաց թէ մար մի նն Քրիս տո սի ա պա-
կա նա ցու էր մի ն չեւ ցյա րու թիւնն, եւ յետ յա րու թեանն ա րար զնա 
ա նա պա կան», այն ո րա կել է որ պես «զգիրս ա պա կա նու թեան» և 
նզո վել է ինչ պես Սևե րիո սին, այն պես էլ «զա մե  նե սեան իսկ զայ նո-
սիկ, որք այնմ հա ւա նին և հնա զան դին նո ցա ամ բա րիշտ սպա նօղ 
վար դա պե տու թեանն» (տե΄ս Կնիք Հա ւա տոյ, էջ 136, 139, 177, 178, 
213, 280, 292, 398, 409):

Ընդ հա նուր ե կե ղե ցա կան պատ մու թյան ա մե նաու-
շագ րավ եր ևույթ նե րից մեկն այն է, որ հենց այս նույն 

ժա մա նակ նե րում` Զ դ. կե սե րին, հա ջո ղու թյամբ է 

պսակ վում Հուս տի նիա նոս կայ սեր քա ղա քա կա նու-
թյու նը, ո րը նպա տակ ու ներ քաղ կե դո նա կա նու թյու նը 

ճշգրիտ կյու րե ղա կա նու թյան հա մա ձայն բա ցատ րել, 
Քաղ կե դո նի ո րո շում նե րին ձեռք չտալ, բայց այդ ո րո-

շում նե րը բա ցատ րել կ յու րեղ յան ի մաս տով և Կ յու րե-

ղի վար դա պե տու թյու նը տի րող դարձ նել: Սա տեղի 

ունեցավ, երբ 553 թ. Կ.   Պոլ սի V տիե զե րա կան կոչ-
ված ժո ղո վը կայ սեր 551 թ. հրա մա նագ րի հա մա ձայն 

դա տա պար տեց, իմի ջիայ լոց, այս պես կոչ ված 3 կե-

տե րը կամ գլուխ նե րը՝ 1)  Թեո դոր Մոպ սո ւես տա ցու 
անձ նա վո րու թյունն ու գրվածք նե րը, 2)  Թեո դո րետ 

Կ յու րոս ցու հա կակ յու րեղ յան գրվածք նե րը և 3) Ի բաս 

ե պիս կո պո սի նա մա կը Պար սիկ Մա րիին1: 

1 Հուս տի նիա նոս Ա կայ սեր կող մից 544 թ. հրա պա րակ ված «Ե րից 
գլխոց» («Ե րեք գլուխ ներ» կամ «Ե րեք կե տեր») հրո վար տա կը բա-
նադ րում էր Թեո դո րոս Մոպ սո ւես տա ցուն` «իր բո լոր գոր ծե րով և 
ուս մուն քով», Թեո դո րե տին` «Կյու րեղ Ա լեք սանդ րա ցու դեմ ուղղ ված 
գոր ծե րի հա մար» և Ի բաս Ե դե սա ցուն` «պար սիկ Մա րիին ուղղ ված 
նա մա կի հա մար»:

  Քաղ կե դո նա կան նե րի հա մար «Ե րից գլխո ց»-ը մեծ ան-
հանգստու թ յան ա ռիթ էր, քա նի որ նրա նում խոսվում էր ոչ միայն 
նես տո րա կա նութ յան (ան տիոք յան) հայ րե րի, այ լև քաղ կե դո նա կան 
դա վա նագ րի հե ղի նակ Թեո դո րե տի բա նադ րութ յան մա սին: Բարդ 
կա ցութ յուն ձևա վո րեց նաև այն ա ռու մով, որ Թեո դո րետ Կյու րոս-
ցին և Ի բաս Ե դե սա ցին ար դա րաց վել էին Քաղ կե դո նի ժո ղո վի կող-
մից և նրանց բա նադ րե լով, կա մա թե ա կա մա, կաս կա ծի տակ էր 
դրվում նաև Քաղ կե դո նի ուղ ղա դա վա նութ յու նը: «Ե րից գլխոց»-ի 
ընդ դի մա դիր աստ վա ծա բա նա կան հո սան քի հիմնա կան փաս տարկ-
նե րից մեկն էլ այն էր, թե «ե կե ղե ցին բա րո յա կան ի րա վունք չու նի» 
հարց բարձ րաց նել այն հան գուց յալ նե րին դա տա պար տե լու մա սին, 
ո րոնք «հա մե րաշխ ապ րել և մա հա ցել են ե կե ղե ցում»:

  Դաշ տա յին Կի լի կիա յի Մոպ սո ւես տիա (Մա մես տիա) քա ղա-
քում 551 թ. հրա վիր ված ներ կա յա ցուց չա կան ե պիս կո պո սա կան 
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Ս րա նով լիո վին դա տա պարտ վում էր Ան տիո քի 

աստ վա ծա բա նու թյու նը, և Քաղ կե դո նի ո րո շում նե րը 

բա ցատր վում էին ըստ մտաց Կ յու րեղ Ա ղեք սանդ-

րա ցու, որ միան գա մայն հա մա պա տաս խա նում էր 

Ար ևել յան ե կե ղե ցու մե ծա մաս նու թյան հաս կա ցո ղու-
թյա նը: Դ րա նով Ար ևելքն Արև մուտ քին հետ էր դարձ-

նում այն հար վա ծը, որ վեր ջինս հասց րել էր իրեն 

Քաղ կե դո նում: Հ ռոմն էր Ար ևել քին պարգ ևել եր կու 
բնու թյան բա նաձ ևը, բայց 100 տա րի հե տո Ար ևել-

ժո ղո վը կա նո նա կան հա մա րեց «Ե րից գլխոց»-ի ի րա վա սութ յու նը: 
Նույն թվա կա նին Հուս տի նիա նո սի կող մից հրա պա րակ ված աստ-
վա ծա բա նա կան նոր տրակ տա տը` «Օ մո լո գիան» (ե կե ղե ցա կան 
մա տե նագ րութ յան մեջ այն հայտ նի է նաև «Հուս տի նիա նոս Մե ծի 
հան գա նակ» ան վամբ), գործ նա կա նո րեն հիմնա վո րեց նաև, թե ինչ 
ե ղա նակ նե րով և ինչ պես պետք է ի րա կանց վեր «Ե րից գլխոց» բա-
նադ րու մը:

  553 թ. Կ. Պոլ սի «տիե զե րա կան» կոչ ված ժո ղո վը, քննար կե լով 
Թեո դո րոս Մոպ սո ւես տա ցու հա յացք նե րը, հան գել է այն հա մոզ ման, 
որ «հա վատ քա յին հար ցե րում այն էա պես մեր ձե նում է Նես տո րի ուս-
մուն քին» և ո րա կել է որ պես «սրբապղ ծութ յան գան ձա րան»: Ժո ղո-
վա կան նե րը բա նադ րութ յան ար ժա նի են հա մա րել նաև Թեո դո րո սի 
հան գա նա կը, ինչ պես նաև այն, որ նա «Աստ ված Բա նի մա սին Հին 
Կտա կա րա նում տեղ գտած հի շա տա կումնե րը Քրիս տո սին և Նրա 
թա գա վո րութ յա նը չի վե րագ րում» (ման րա մաս նե րը տե΄ս Деянія 
Вселенскихъ Соборовъ. Т. III / IV Соборъ (часть вторая). V Соборъ. 
СПб., 1996, с. 315-338): 

  Անդ րա դառ նա լով Կյու րո սի ե պիս կո պոս Թեո դո րե տի ուղ ղա դա-
վա նութ յան հար ցին` ժո ղո վա կան նե րի քննարկ մանն է դրվել Նես տո-
րի և նես տո րա կա նութ յան դեմ ուղղ ված բա նադ րանք նե րի մա սին 
Թեո դո րե տո սի գոր ծե րից կազմ ված «Չորս գլու խ»-ը և այլ վա վե-
րագ րեր: Ժո ղո վա կան նե րը ման րակր կիտ քննար կումնե րի մի ջո ցով 
հան գել են այն հե տևութ յան, որ Թեո դո րե տը ճշմար տութ յան դեմ 
մե ղան չել է մի շարք հար ցե րում, և որ նրա «վար դա պե տութ յու նը» 
ևս ա նըն դու նե լի է ե կե ղե ցու հա մար (ման րա մաս նե րը տե΄ս Деянія 
Вселенскихъ Соборовъ. Т. III, с. 340-401): ժո ղո վա կան նե րի մո տե-
ցու մը նույնն է ե ղել նաև Ի բաս Ե դե սա ցու նկատ մամբ, ո րը ևս իր 
հերձ վա ծող հա յացք նե րի պատ ճա ռով դա տա պարտ վել է և նզով վել 
(տե΄ս Деянія Вселенскихъ Соборовъ. Т. III, с. 402-447):

քը թե լադ րեց Արև մուտ քին այդ բա նաձ ևի միտ քը, որ 

բնավ հա մա ձայն չէր բա նաձ ևի բա ռե րին: Կարճ ժա-

մա նակամիջոցում Արև մուտ քն ըն դու նել էր ար դեն V 

ժո ղովն ու Կ յու րե ղի դա վա նա բա նու թյու նը: Այս տա-

րօ րի նակ եր ևույ թը հնա րա վոր դար ձավ Ղևոն դիոս 

Բ յու զան դա ցու1 և ն րա ըն կեր նե րի ա րիս տո տել յան 

սքո լաս տի կա յի շնոր հիվ2, որ հնա րա վոր էր դարձ նում 

1 Ղևոն դիոս Բյու զան դա ցի (ծնվ. մոտ 480 թ. և մահ. մոտ 543 թ. Կ. 
Պոլ սում): Նա խա պես ե ղել է պա ղես տին յան քաղ կե դո նա կան վա նա-
կան: 531 թ. ան ցել է Կ. Պո լիս, մե ր ձե ցել ե կե ղե ցա կան պատ մութ յա-
նը հայտ նի «սկյու թա կան վա նա կան նե րին»: Ե ղել է Հուս տի նիա նոս 
Ա կայ սեր ու սու ցիչ նե րից մե  կը: 532 թ. ակ տի վո րեն մաս նակ ցել է 
Սևե րիոս Ան տիո քա ցու վար դա պե տութ յան դեմ ուղղ ված բա նա վե-
ճին և 536 թ. Կ. Պոլ սի հա կա սևե րիո սա կան ե պիս կո պո սա կան ժո-
ղո վին: «Սկյու թա կան վա նա կան նե րի» հե տևութ յամբ նա ևս պնդել 
է, որ անհ րա ժեշտ է «քաղ կե դո նա կա նութ յու նը փրկել նես տո րա-
կան վա րա կից»: Հա մոզ ված, որ նես տո րա կան նե րը քաղ կե դո նա-
կա նութ յան դրո շի տակ ա ռաջ են մղում ի րենց հե րե տի կո սութ յու նը, 
Ղևոն դիոս Բյու զան դա ցին պաշտ պա նել է Քրիս տո սի բնութ յուն նե-
րի «գո յա բա նա կան մի աս նութ յան» (հի պոս թա տիկ բնութ յան) անհ-
րա ժեշ տութ յու նը և մե ր ժել «բնութ յուն նե րի փոխ հա րա բե րութ յան» 
վար դա պե տութ յուն նե րը: Նա պնդել է, որ դա վա նա բա նա կան հար-
ցե րում նես տո րա կա նութ յու նը հաղ թա հա րե լու հա մար մշտա պես 
պետք է շեշ տել, որ «Հի սուս Քրիս տո սը Ս. Եր րոր դութ յան մե կ դեմքն 
է և որ Նա չար չար վել է մարմն  ա պես ու խաչ վել»: Քաղ կե դո նա կան 
հա վա տի աստ վա ծա բա նա կան ար դա րաց ման մի  տու մով կա նո նա-
կան է հա մա րել ևս մե կ` «Խա չի վրա Ս. Եր րոր դութ յու նից չար չար վել 
է մե  կը» քրիս տո սա բա նա կան բա նա ձևը: Ղևոն դիոս Բյու զան դա ցին 
հա մար վում է նաև Ա րևել յան սխո լաս տի կա յի հայ րե րից մե  կը:

2 Սխո լաս տի կան կրո նա կան փի լի սո փա յութ յուն է, ա վե լի ստույգ` փի-
լի սո փա յա կան հաս կա ցութ յուն նե րի և տրա մա բա նա կան (մտքի) 
մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծում ե կե ղե ցա կան դա վա նան քի հիմն  ա վոր-
ման գոր ծում, ո րի ա ռա ջին փորձ է հա մար վում հայ րա խո սա կան 
փի լի սո փա յութ յու նը: Բա ժան վում է պատ մա կան զար գաց ման ե րեք 
փու լե րի` վաղ (9-11-րդ դդ.), ո րի աչ քի ընկ նող ներ կա յա ցու ցիչ ներն 
են Ալ կո ւի նո սը, Հովհ. Է րիու գե նան, Պետ րոս Դա մի ա նա ցին, Ան սելմ 
Քենտր բե րա ցին, մի  ջին («հա սուն», «բարձ րա գույն»` 12-13-րդ դդ.), 
ո րի ակ նա ռու ներ կա յա ցու ցիչ ներն են Պյեր Ա բել յա րը, Ռո բերտ Գրո-
սե տա ցին, Ռո ջեր Բե կո նը, Ա լեք սանդր Գե լա ցին, Ալ բերտ Մե ծը, Բո-
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միև նույն բա նաձ ևով տար բեր մտքեր ար տա հայ տել և 

տար բեր մտքերն ամ փո փել միև նույն բա նաձ ևի մեջ:

Ի. Այս պես ու րեմն, Հա յոց Եկեղեցին Զ դ.  կե-

սե րից դա տա պար տել է քաղ կե դո նա կա նու-
թյու նը, մեր ժել նես տո րա կա նու թյու նը և  եր կու դա վա-

նու թյուն նե րի հետ էլ կտրել է ե կե ղե ցա կան հա ղոր-

դակ ցու թյու նը: Ս խալ կլի ներ, սա կայն, կար ծել, թե 

դրա նով հա յե րի հա մար վեր ջա ցել էր «հե րե տի կո սու-
թյան» խնդի րը: Ընդ հա կա ռա կը, պետք ե ղավ ե րեք 

քա ռորդ դար տևող ա մե նաե ռան դուն և  ա չալրջու-
թյամբ կա տար ված աշ խա տանք՝ գո նե ո րոշ չա փով 

ան դոր րու թյուն ու խա ղա ղու թյուն ձեռք բե րե լու հա-

մար: Ինչ պես եր ևում է, [ոչ միայն] նես տո րա կան նե րը, 

այլև քաղ կե դո նա կան նե րն ար դեն հաս տա տուն ար-

մատ էին բռնել Հա յաս տա նում: Զ դ. երկ րորդ կե սից 

սկսվել էր մի բա ժան ման շար ժում Հա յոց Եկեղեցուց, 

ո րի պատ ճառ ներն ու բուն շար ժա ռիթ ներն ան հայտ 

են մնում: Ա մե նից ա ռաջ փոր ձել են ապս տամ բել և 

նա վեն տու րան, Թով մաս Աք վի նա ցին, Սի գեր Բրա բան տա ցին, Դուն 
Սկո տը և ուշ (14-15-րդ դդ.), ո րի ակ նա ռու ներ կա յա ցու ցիչ ներն են 
Վիլ յամ Օկ կա մը, Ալ բերտ Սակ սո նա ցին, Նի կո ղա յոս Օ րեզ մա ցին, 
Ժան Բու րի դա նը և ու րիշ ներ:

  Միջ նա դար յան սխո լաս տի կան հեն վել է Պլա տո նի, Ա րիս տո տե լի, 
նեոպ լա տո նա կան փի լի սո փա յութ յան, Ե կե ղե ցու Հայ րե րի ուս մուն-
քի վրա և «փի լի սո փա յութ յու նն աստ վա ծա բա նութ յան ա ղա խինն 
է» սկզբուն քով ծա ռա յել է հա վա տի (Ս. Եր րոր դութ յան, Քրիս տո սի 
բնութ յուն նե րի, թեիզմ, աստ վա ծա կենտ րո նութ յուն, կրեա ցիո նիզմ, 
նա խա սահ ման վա ծութ յուն, Աստ ծու կե ցութ յան ա պա ցույց ներ) բա-
նա կան հիմնա վոր ման գոր ծին:

  Մին չև 13-րդ դա րը սխո լաս տի կան հեն վել է գե րա զան ցա պես 
պլա տո նա կա նութ յան վրա: Ա վե րո յիզ մի  Եվ րո պա ներ թա փան ցե լուց 
հե տո սխո լաս տի կան շրջա դարձ է կա տա րել դե պի ա րիո տո տե լա կա-
նութ յուն:

Հա յոց Եկեղեցուց բա ժան վել Աղ վա նից և Ս յուն յաց 

երկր նե րի ե կե ղե ցի նե րը Դ վի նի ժո ղո վից հե տո: Սա-

կայն Հա յոց հայ րա պետ ե րին ( Հով հան նես Բ, Մով սես 

Եղ վար դե ցի) հա ջող վել է մեղ մու թյամբ և քա ղա քա-

գի տո րեն վար վե լով այդ բա ժան ման ա ռաջն առ նել: 
Դ րան հա կա ռակ՝ Հա յոց Եկեղեցու հա մար շատ մեծ 

կո րուստ էր, որ նա ի րեն ստիպ ված զգաց ե կե ղե ցա-

կան հա ղոր դակ ցու թյու նը վե րաց նե լ հար ևան վրա ցի-

նե րի հետ և ն րանց հե րե տի կոս հռչա կե լ, ո րով հետև 

նրանք թո ղել էին «հայ րե րի հին հա վա տը» և  ըն դու նել 
Քաղ կե դո նի դա վա նու թյու նը՝ միա նա լով բյու զան դա-

կան ե կե ղե ցու հետ: Եր կար ժա մա նակ Հա յոց կա թո-

ղի կոս նե րը ( Մով սես Եղ վար դե ցի, Վր թա նես Քեր թող 

տե ղա պահ, Աբ րա համ Աղ բա թա նե ցի) փոր ձել էին 

Վ րաց ե կե ղե ցին հե ռու պա հե լու այդ ճա նա պար հից, 

աշ խա տել էին բա րե կա մա կան գրու թյուն նե րով հի-

շեց նել նրանց ի րենց կա պը հար ևան Հա յոց մայր ե կե-

ղե ցու հետ, բայց այդ բո լորն ան հա ջող էր ան ցել: Եվ 

ա հա Վ րաց կա թո ղի կոս Կ յու րիո նի ան ջա տո ղա կան 

գոր ծու նեու թյան շնոր հիվ ան խու սա փե լի դար ձած 

այդ բա ժա նումն ի րոք տե ղի ու նե ցավ 606 թ.-ից հե տո` 

ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ 608/609 թ., Հա յոց 

Աբ րա համ Աղ բա թա նե ցի Կաթողիկոսի օ րոք:

ԻԱ. Աբ րա հա մին հա ջոր դող Կո մի տաս Կա թո-

ղի կո սը հայտ նի է որ պես Հա յոց բա նի բուն 

հայ րա պետ ե րից մե կը: Նա հա յոց ուղ ղա փա ռու թյու-
նը պաշտ պա նե լու հա մար հա վա քել և կազ մել է տվել 
հայտ նի «Կ նիք հա վա տո» ժո ղո վա ծուն1 ե կե ղե ցա կան 

1 «Կնիք հա ւա տոյ Ընդ հա նուր Սուրբ Ե կե ղեց ւոյ յուղ ղա փառ եւ 

7 - Ե. Տեր-Մինասյան, Հայոց եկեղեցին
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սուրբ հո գե կիր հարցն մե րոյ դա ւա նու թեանց յա ւուրս Կո մի տաս 
Կա թու ղի կո սի հա մա հա ւա քեալ» կամ «Կնիք հա ւա տոյ» դա վա նա-
բա նա կան ժո ղո վա ծուն կազմ վել է Կո մի տաս Կաթողիկոսի օ րով 
(VII դ.)` «...ուղ ղա փառ և Ս. Հոգ ւոյ շնօր հոք ա ռանձ նա պէս օժ տեալ 
ե կե ղե ցա կան հայ րե րի դա ւա նա կան գրո ւած նե րից յար մա րա գոյն 
կտոր ներ ընտ րե լով և ի մի հա ւա քե լով, որ պէս զի հար կա ւոր դէպ-
քում իբ րև վկա յու թիւն բե րո ւին` սուրբ հա ւա տի պաշտ պա նու թեան 
և հեր ձո ւա ծող նե րի մո լո րու թիւն նե րը հեր քե լու հա մար: Իսկ կո չո ւում 
է «Կնիք հա ւա տոյ ընդ հա նուր Սուրբ Ե կե ղեց ւոյ» ե րևի այն գի տակ-
ցու թեամբ, թէ Ընդ հա նուր ե կե ղեց ւոյ ընտ րե լա գոյն ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի այս տեղ յա ռաջ բե րած դա ւա նա կան տե սու թիւն նե րը կնիք են 
դառ նում և հաս տա տում, որ ժո ղո վա ծուն կազ մող նե րի պաշտ պա-
նած Հա յոց Եկեղեց ւոյ դա ւա նու թիւ նը նոյնն է, ինչ որ ըն դու նել է մի և 
ան բա ժան «Ընդ հա նուր սուրբ ե կե ղե ցին», և որ խոս տո վա նել պար-
տա ւոր է ու րեմն նո րա ա մէն մի ճշմա րիտ հա ւա տա ցեալ ան դա մը» 
(Կա րա պետ եպս. Տէր-Մկրտչեան, Նե րա ծու թիւն / Կնիք Հա ւա տոյ, 
էջ XI):

  Ժո ղո վա ծուն կազմ վել է ա լեք սանդ րիա կան հա կա քաղ կե դո նա-
կան աստ վա ծա բան Տի մո թեոս Կու զի (Է լու րոս) «Հա կա ճա ռու թիւն 
առ սահ մա նեալսն ի ժո ղո վոյն Քաղ կե դո նի» եր կի նմա նութ յամբ 
(տե΄ս Քրիս տոն յա Հա յաս տան. հան րա գի տա րան, Ե րևան, 2002, էջ 
497): Ժո ղո վա ծո ւի նյու թե րը զե տեղ ված են 10 գլուխ նե րում (Բան), 
ո րոն ցում հա ջոր դա բար ներ կա յաց վում է Զ-Է դդ. դա վա նա կան վի-
ճա բա նա կան խնդիր նե րի (Ս. Եր րոր դութ յան և քրիս տո սա բա նա-
կան, Աստ վա ծա մարդ կա յին մեկ բնութ յան, Քրիս տո սի Մար դե ղաց-
ման խորհր դի, Քրիս տո սի մարմնի ա նա պա կա նութ յան և մարմնա-
կան կրքե րի, Քրիս տո սի տնօ րի նա կան ա ռա քե լութ յան, Քրիս տո սի 
կա մա վոր փրկա գոր ծութ յան և այլն) նկատ մամբ Հայ Եկեղեցու դիր-
քո րո շու մը:

  Բնա գի րը մեզ է հա սել XIV- XV դդ. ըն դօ րի նա կութ յամբ, ո րը 
1911 թ. նո յեմ բե րի 16-ին Դա րա շամ բի Ս. Ստե փա նոս Նա խավ կա-
յի վան քում գտել է Կա րա պետ եպս. Տեր-Մկրտչյա նը: Դա վա նա բա-
նա կան ժո ղո վա ծո ւի կազ մութ յան, բո վան դա կութ յան և գրա կան 
ար ժե քի մա սին նա նա խա պես տե ղե կատ վութ յուն է հրա տա րա կել 
«Մշակ»-ում: Կա րա պետ ե պիս կո պո սը ժո ղո վա ծո ւի մեկ այլ օ րի նակ 
գտել է նաև Նոր Ջու ղա յում և էջ միած նի ձե ռագ րա տա նը գտնվող այլ 
ձե ռագ րե րի քննա կան հա մե մա տութ յամբ ու ըն դար ձակ նե րա ծա կա-
նով 1914 թ. հրա տա րա կել է Էջ միած նում: 1998 թ. Ան թի լիա սի լու-
սա տիպ վե րահ րա տա րա կութ յան «Եր կու խօս ք»-ում հա վաստ վում 
է, որ «Աս տո ւա ծա բա նա կան ի մաս տով հանք մըն է այս գոր ծը, ուր 
քրիս տո սա բա նա կան խնդիր նե րը ու ա նոնց ա ռըն չո ւած աս տո ւա ծա-
բա նա կան մտա ծո ղու թիւն նե րը, դա ւա նա բա նա կան ու սու ցումնե րը 

հայ րե րի գրվածք նե րից բեր ված վկա յու թյուն նե րով՝ 
Ա ղեք սանդ րիա յի հայ րա պետ Տի մո թեոս Կու զի « Հա-

կա ճա ռու թիւն առ սահ մա նեալսն ի ժո ղո վոյն Քաղ-

կե դո նի» գրված քի նմա նո ղու թյամբ, ո րը հա յե րեն էր 

թարգ ման վել Զ դ. երկ րորդ կե սի սկզբնե րին1: Նա, 

և դա ւա նա կան կե ցո ւածք նե րը այն պի սի յստա կու թեամբ ու բա ցատ-
րու մով պար զո ւած են, ո րոնք ամ բող ջա կան պատ կե րը կը տան այդ 
դա րե րու քրիս տո նէա կան ե կե ղե ցին յու զող դա ւա նա կան վէ ճե րուն: 
Եւ ա ւե լին, հայ ե կե ղեց ւոյ հա կա-քաղ կե դո նա կան կե ցո ւած քին ա մե-
նէն զօ րէղ ար տա յայ տու թիւն նե րը եւ լուրջ հիմնա ւո րումնե րը կը 
գտնենք այս հա ւա քա ծո յին մէջ»:

  Դա վա նա բա նա կան այս ժո ղո վա ծո ւի հա մար Կա րա պետ եպս. 
Տեր-Մկրտչյա նի կող մից գրված նե րա ծութ յու նը Հայ Եկեղեցու դա-
վա նա բա նութ յան վե րա բեր յալ մի ըն դար ձակ և ա վար տուն տե սութ-
յուն է, ո րի հա մար հե ղի նակն օգ տա գոր ծել է նաև Հայ Եկեղեցու դա-
վա նա բա նա կան մեկ այլ` «Գիրք Թղթոց» ժո ղո վա ծուն (ո րը նույն պես 
1894 թ. ամ ռա նը Կ. Պոլ սի Ան տոն յան միա բա նութ յան ձե ռագ րա տա-
նը հայտ նա բե րել է Կա րա պետ Տեր-Մկրտչյա նը):

  Տե΄ս նաև Ե. Գ. Տեր-Մի նաս յան, «Կնիք Հա ւա տոյ» ժո ղո վա ծուն 
եւ Հա յոց Եկեղեցու դա վա նա բա նա կան դիր քը Զ եւ Է դա րե րում / Ե. 
Գ. Տեր-Մի նաս յան, Պատ մա-բա նա սի րա կան հե տա զո տութ յուն ներ, 
Ե րևան, 1971, էջ 88-118:

1 Տի մո թեոս Է լու րո սի (Կուզ) «Հա կա ճա ռու թիւն առ սահ մա նեալսն ի 
ժո ղո վոյն Քաղ կե դո նի» մե  ծար ժեք դա վա նա բա նա կան աշ խա տութ-
յան հա յե րեն թարգ մա նութ յու նը 1897 թ. Էջ մի ած նի ձե ռագ րա տա նը 
հայտ նա բե րել է Կա րա պետ վրդ. Տեր-Մկրտչյա նը և Եր վանդ Տեր-Մի-
նաս յա նի աշ խա տա սի րութ յամբ բնա գի րը հրա տա րակ վել է 1908 թ.` 
Սու քիաս արք. Պարզ յան ցի ծախ սով: Աշ խա տան քը չա փա զանց կա-
րևոր դեր ու նե ցավ ոչ մի այն պատ մաե կե ղե ցա կան ա ռու մով, այ լև 
զարկ տվեց բուն հա յա գի տա կան ու սումն  ա սի րութ յուն նե րին:

  Ե. Տեր-Մի նաս յա նը ո րոշ հա յա գետ նե րին (Ն. Ա կին յան, Հ. Մա-
նանդ յան, Ն. Ա դոնց, Ժ. Գա րիտ, Պ. Ա նան յան) հա մա մի տ պնդում է, 
որ «Հա կա ճա ռութ իւ ն»-ը հա յե րեն է թարգ ման վել «Զ դա րի երկ րորդ 
կե սի սկզբնե րին»` 552-564 թթ. ըն թաց քում (տե΄ս նաև Ե. Գ. Տեր-
Մի նաս յան, Տի մո թեոս Կու զի «Հա կա ճա ռու թիւն առ սահ մա նեալսն 
ի ժո ղո վոյն Քաղ կե դո նի» եր կի թարգ մա նութ յան ժա մա նա կը / Ե. 
Գ. Տեր-Մի նաս յան, Պատ մա-բա նա սի րա կան հե տա զո տութ յուն ներ, 
էջ 394-410): Սա կայն հա յա գի տութ յան մե ջ (Կա րա պետ եպս. Տեր-
Մկրտչյան. Մ. Ա բեղ յան, Ստ. Մալ խաս յանց, Ս. Ա րև շատ յան) գե րիշ-
խում է Գ. Տեր-Մկրտչյա նի (Միա բան) տո մա րա կան հաշ վումն  ե րով 
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ինչ պես եր ևում է, կար գա վո րել է Հա յոց Եկեղեցու 
ժա մեր գու թյու նը և  ան ձամբ հո րի նել Հ ռիփ սիմ յանց 

նվիր ված «Ան ձինք նուի րեալք» գե ղե ցիկ շա րա կա նը: 

Վեր ջա պես նա կա ռու ցել է Սբ. Հ ռիփ սի մեի ան վան 

սքան չե լի տա ճա րը:

ԻԲ. Վեր ևում հիշ ված դժվա րու թյուն նե րը հաղ-

թա հա րե լուց հե տո Հա յոց Եկեղեցին ըստ 

ա մե նայ նի հա վա տա րիմ է մնա ցել իր ըն դու նած դա-

վա նու թյանն ու կար գե րին` չնա յած իր բռնած ուղ ղու-
թյու նից շե ղե լու փոր ձե րին: Այդ փոր ձե րը գա լիս էին 

եր կու կող մից. 

1) Ս ևեր յան Հա կո բիկ ա սո րի նե րը փոր ձում էին 

միու թյուն հաս տա տել Հա յոց Եկեղեցու հետ այն պայ-
մա նով, որ հա յերն ըն դու նեն Ս ևե րո սի վար դա պե տու-
թյու նը Ք րիս տո սի մարմ նի ա պա կա նա ցու լի նե լու մա-

սին. այդ փոր ձերն ան հա ջող ան ցան: 

2) Բ յու զան դա կան կայսր ե րը ( Մո րիկ, Հե րակլ, 
Կոնս տանս և  այլն) ի րենց կող մից փոր ձում էին նո րից 

հա յերի վզին փա թա թել Քաղ կե դո նի դա վա նու թյու-
նը Հա յոց Եզր (631-642) և Ներ սես Գ Շի նող (642-662) 

կա թո ղի կոս նե րի օ րոք: Թեև Հա յոց Եկեղեցու այս 
հայ րա պետ ե րը մե ղադր ված են որ պես քաղ կե-
դո նա կա նու թյա նը հա րած ան ձինք, բայց այդ 
մե ղադ րան քը հիմ նա վոր ված չէ: Նախ` այս շրջա-

նի Հա յոց կա թո ղի կոս նե րին պար տադր վող քաղ կե-

դո նա կա նու թյու նը բուն քաղ կե դո նա կա նու թյու նը չէր, 

հաս տատ ված այն տե սա կե տը, որ «Հա կա ճա ռութիւ ն»-ը հա յե րեն է 
թարգ ման վել Հով հան նես Ա Ման դա կու նի Կաթողիկոսի օ րոք` 480-
484 թթ. ըն թաց քում:

այլ «մի կամ քի» վար դա պե տու թյամբ խիստ մեղ մաց-

ված քաղ կե դո նա կա նու թյու ն, որ ա վե լի միաբ նա կու-
թյան էր նման, քան կլա սիկ քաղ կե դո նա կա նու թյան: 

Երկ րորդ` պետք է հաս կա նալ, որ հիշ յալ կա թո ղի կոս-

նե րը, նկա տի ու նե նա լով երկ րում գտնված բյու զան-

դա կան զին վո րա կան ու ժե րը, չէին կա րող ե կե ղե ցա-

կան հա ղոր դակ ցու թյու նը մեր ժել բյու զան դա կան 

հզոր կայսր ե րի հետ: Եր րորդ` ե կե ղե ցա կան այդ հա-

ղոր դակ ցու թյու նն ա վե լի շուտ քա ղա քա վա րա կան 

մի գոր ծո ղու թյուն էր, քան որ ևէ չա փով դա վա նա կան 

միու թյուն: Իս կա պես, այդ հա րա բե րու թյուն նե րը բո-

լո րո վին չտվեցին բյու զան դա կան կայսր ե րի` հա յե րին 

բյու զան դա ցի նե րի հետ միա ձու լե լու հու սա ցած արդ-

յուն քը, և Հա յոց Եկեղեցին ընդ հան րա պես (նաև դա-

վա նա կան տե սա կե տից) այն պես ինք նու րույն ու ան-

կախ մնաց, ինչ պես ա ռաջ էր: 

Բ յու զան դա կան կայսր ե րի այս ոտնձ գու թյուն նե րը 

հայ ժո ղովր դի և Հա յոց Եկեղեցու դեմ շու տով դա դա-

րե ցին` շնոր հիվ սկսված և հա ջո ղու թյամբ ա ռաջ ըն-

թա ցող ա րա բա կան ար շա վանք նե րի, ո րոնք շու տով 

տեր դար ձան ամ բողջ Հա յաս տա նին (693-694) և բ յու-
զան դա ցի նե րին վերջ նա կա նա պես դուրս մղե ցին Հա-

յաս տա նից:

Վեր ևում հիշ ված Ներ սես Գ Հա յոց Կաթողիկոսը 

հայտ նի է իբրև շի նա րար. իմի ջիայ լոց, նա է կա ռու-
ցել նաև Վա ղար շա պա տի մոտ Ա ռա պա րի Զ վարթ նոց 

կոչ ված հո յա կապ ե կե ղե ցին:

Բա ցի ան վան ված ան ձե րից` Է դ. նշա նա վոր գոր-

ծիչ ներ են Հով հան Մայ րա վա նե ցին կամ Մայ րա գո մե-

ցին, Թեո դո րոս Քռ թե նա վո րը՝ Սա հակ Ձո րա փո րե ցու 
և Հով հան Ի մաս տա սեր Օձ նե ցու ու սու ցի չը, հայտ նի 
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մա թե մա տի կոս Ա նա նիա Շի րա կա ցին և  այլն: Այս-
պի սով, Զ և Է դդ. Հա յոց Եկեղեցու ծաղկ ման և 
բար գա վաճ ման դա րեր են, և  ո՛չ թե անկ ման, 
ինչ պես ա ռաջ սխա լմամբ են թադր վում էր: Ե 

դարին վե րագր վող շատ թարգ մա նու թյուն ներ ա մե-

նայն հա վա նա կա նու թյամբ պատ կա նում են այս դա-

րե րին: Կ րո նա կան կյան քի ան կու մը նկա տե լի է դառ-

նում միայն Ը դա րից, երբ Հա յոց Եկեղեցին կորց րեց 

հա ղոր դակ ցու թյու նն իր հար ևան քրիս տո նեա կան 

ե կե ղե ցի նե րի հետ և  ա րա բա կան տի րա պե տու թյան 

ներ քո սկսեց տա ռա պանք նե րի պատ մու թյան մի նոր 

դա րաշր ջան:

ԻԳ. VII դ. Հա յոց կա թո ղի կոս նե րի մեջ ա ռանձ-

նա հա տուկ տեղ է գրա վում Հով հան Օձ-

նե ցին կամ Հով հան Ի մաս տա սե րը: Նա հայտ նի է 

որ պես հե րե տի կո սու թյուն նե րի դեմ գրով մա քա ռող 

հե ղի նակ ( Պավ ղիկ յան նե րի, Եր ևու թա կան նե րի դեմ և  

այլն): Ինչ պես տե ղե կաց նում են հայ մա տե նա գիր նե-

րը, 719 թ. ժո ղով է գու մա րել Դ վի նում Հա յոց Եկեղեցու 
ներ քին կար գա պա հու թյան և ժա մեր գու թյան կար գա-

վոր ման հա մար: Շա րու նա կե լով իր նա խորդ նե րի՝ 
Սա հակ Գ Ձո րա փո րե ցու և Ե ղիա Կաթողիկոս նե րի 

գոր ծու նեու թյու նը՝ հու նա կան ազ դե ցու թյան ո լոր տից 

վերջ նա կա նա պես ջնջում և վե րաց նում է այն քաղ-

կե դո նա կան կար գերն ու սո վո րու թյուն նե րը, ո րոնք 

մնա ցել էին այն տեղ Եզր Կաթողիկոսի ժա մա նա կից: 

Հով հան Օձ նե ցու և ն րան ժա մա նա կա կից նշա նա-

վոր հայ վար դա պետ Խոս րո վի կի ջան քե րով տե ղի է 

ու նե ցել Հա յոց Եկեղեցու միու թյու նը Հա կո բիկ ա սո-

րի նե րի ե կե ղե ցու հետ: Դա վա նա կան տե սա կե տից 

հա յե րին այս տի պի ա սո րի նե րից բա ժա նում էր մի 

խնդիր. հա յերն ըն դու նում էին Ք րիս տո սի մարմ նի 

ա նա պա կա նու թյու նն «ի ծննդե նէ», իսկ Հա կո բիկ ա սո-

րի նե րը, հետ ևե լով Ս ևե րոս Ան տիո քա ցուն, ա սում էին, 

թե Ք րիս տո սի մար մի նն ա պա կա նա ցու, ա վե լի լավ է 

ա սել՝ մահ կա նա ցու է ե ղել ծննդից մինչև Հա րու թյու նը 

և Հա րու թյու նից հե տո է միայն դար ձել ա նա պա կան 

և  ան մահ: Այս հար ցը լու ծե լու և միու թյուն ա ռաջ բե-

րե լու հա մար Հով հան Օձ նե ցին 726 թ. Մա նազ կեր-

տում մի ժո ղով գու մա րեց, ո րին, բա ցի կա թո ղի կո սից, 

ներ կա էին 31 հայ ե պիս կո պոս, վա նա հայր և վար դա-

պետ, իսկ ա սո րի նե րի կող մից` 6 ե պիս կո պոս: Ս րանք 

բո լո րն ա նուն առ ա նուն հիշ ված են Մա նազ կեր տի 

ժո ղո վի վա վե րա կան ար ձա նագ րու թյան մեջ, ո րի հա-

յե րեն բնա գի րը, դժբախ տա բար, կո րել է, բայց պահ-

վել է ա սո րե րե նը, ո րը և  ամ բող ջու թյամբ մեջ է բե րում 

Մի քա յել Ա սո րին1: Եր կար վի ճա բա նու թյուն նե րից 

1 Մի քա յել Ա սո րի (ծնվ. 1126, մահ. 1199 թ., Մե լի տե նե) -1166 թ. Հա-
կո բիկ յան Ա սո րի ե կե ղե ցու պատ րիարք: Նրա գրչին են պատ կա նում 
բազ մա թիվ եր կեր, ո րոն ցից մի քա նի սը թարգ ման վել են հա յե րեն 
(«Ժա մա նա կագ րու թիւն», «Ճառն քա հա նա յու թեան Նո րին Տեառն 
Մի խա յե լի ա սա ցեալ», «Զխօս տո վա նու թիւնն Հա ւա տոյ», «Վասն 
աս տի ճա նաց Ե կե ղեց ւոյ», «Գա ւա զա նա գիրք» և այլն):

  Մեծ ար ժեք է ներ կա յաց նում հատ կա պես «Ժա մա նա կագ րութ-
յու ն»-ը, որ տեղ շա րադր ված է Ե կե ղե ցու պատ մութ յու նն սկզբից մի ն-
չև ԺԲ դ. կե սե րը: Ա սո րա կան բնա գի րը և նրա քար շու նի (ա րա բե-
րեն) թարգ մա նութ յու նը հայտ նա բեր վել են XIX դ. վեր ջին: Բնագրի 
ֆրան սե րեն ամ բող ջա կան թարգ մա նութ յու նը հրա տա րակ վել է Փա-
րի զում XX դա րասկզ բին (տե΄ս Chronique de Michel le Syrien (trad. 
J. B. Chabot). T. I-III, Paris, 1900-1910): Հա յե րեն թարգ մա նութ յու նը 
(«Ժա մա նա կագ րու թիւն Մի խա յէլ Ա սոր ւոց Պատ րիար քի», Ե րու սա-
ղէմ, 1876) բնագ րի հա մա ռոտ տար բե րակն է և մե զ է հա սել 2 տար-
բեր օ րի նակ նե րով, ո րոնք հրա տա րակ վել են Ե րու սա ղե մում 1870 թ. 
և 1871 թ.:
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հե տո եր կու կող մերն էլ, փո խա դարձ զի ջո ղու թյուն-

ներ ա նե լով, հա մա ձայ նու թյան ե կան և  ե կե ղե ցա կան 

հա ղոր դակ ցու թյուն հաս տա տե ցին ի րար հետ. ինչ-
պես ա սում է Մի քա յել Ա սո րին, «այս գոր ծի մեջ խո հե-

մու թյուն բա նեց րին, և  ա սո րի նե րը, ինչ պես և հա յե րը 

չա փա վո րու թյամբ վար վե ցին... և հետ կանգ նե լով մի 

քիչ ակ ներև խստու թյու նից, որ թերևս շա տե րին հետ 

պի տի դարձ ներ` ճշմար տու թյա նը չվնա սե լու հա մար, 

ո րո շե ցին նզով քի տակ դնել այն, ինչ որ հե ռաց նում էր 

դե պի հե րե տի կոս նե րի ծուռ վար դա պե տու թյու նը»1: 

Մա նազ կե րտի ժո ղո վի ո րոշ մամբ նզով քի տակ է 

դրվում նաև մինչև այն ուղ ղա փառ հա մար ված Հու-
լիա նոս Հա լի կառ նա սցին, մինչ դեռ նրա հա կա ռա կորդ 

Ս ևե րոս Ան տիո քա ցին ար դեն մոտ 200 տա րի էր, որ 

հե րե տի կոս նե րի ցան կի մեջ էր ըն կել և ն զով վում էր 

Հա յոց Եկեղեցու կող մից: Միու թյու նը գլուխ բե րե-

լու հա մար, ան շուշտ, մեծ նշա նա կու թյուն ու ներ այն 

հան գա ման քը, որ եր կու ե կե ղե ցի ներն ի րենց միա ցած 

էին զգում ընդ հա նուր հա կա ռա կոր դի՝ քաղ կե դո նա-

կա նու թյան դեմ:

ԻԴ. Բա ցի հա վա տի վե րա բեր յալ հար ցից, 

ան շուշտ, բա նակ ցու թյուն ներ են վար վել 
նաև ե կե ղե ցա կան սո վո րու թյուն նե րի մա սին: Վե ճի 

ա ռար կան այդ տե սա կե տից Ծննդյան տո նի կա տա-

րումն էր, ինչ պես նաև  ան խառն գի նով և  անխ մոր հա-

ցով պա տա րագ մա տու ցե լը: Ա սո րի նե րը մյուս բո լոր 

ազ գե րի նման Ք րիս տո սի Ծնուն դը կա տա րում էին 

1 Տե΄ս «Ժա մա նա կագ րու թիւն Մի խա յէլ Ա սոր ւոց Պատ րիար քի», էջ 
340:

դեկ տեմ բե րի 25-ին, իսկ հա յե րը` Հայտ նու թյան տո նի 

հետ միա սին՝ հուն վա րի 6-ին: Ա սո րի նե րը մյուս ազ գե-

րի նման պա տա րա գում էին ջրա խառն գի նով և խ մո-

րուն հա ցով, իսկ հա յե րը՝ ան խառն գի նով և  անխ մոր 

հա ցով: Թե ինչ վախ ճան են ու նե նում այդ բա նակ ցու-
թյուն ներն այս շրջա նում, պատ մու թյու նից հայտ նի 

չէ: Բայց հաս տատ գի տենք, որ այդ և դ րանց նման 

հար ցե րի շուր ջ հե տա գա Ժ, ԺԱ, ԺԲ և ԺԳ դդ. եր բեմն 

կա տա ղի հար ձա կում ներ են տե ղի ու նե ցել փո խա-

դար ձա բար հա յե րի և  ա սո րի նե րի միջև, ո րոնց մա սին 

խո սելն ա վե լորդ ենք հա մա րում: 

ԻԵ. Հե տա գա շրջա նը` մեկ ու մի քա ռորդ դար, 

մինչև Թ դ. կե սե րը, ինչ պես ընդ հան րա պես 

հա յոց պատ մու թյան, այն պես էլ ա ռա վել ևս Հա յոց 

Եկեղեցու պատ մու թյան ա մե նա ծանր շրջան նե րից 

մեկն էր ա րա բա կան բռնա կալ և դա ժան տի րա պե-

տու թյան ներ քո: Ա նընդ հատ կռիվ ներ հայ իշ խան նե-

րի հետ, մինչև նրանց ճնշու մը, ա պա շա րու նակ ապս-

տամ բու թյուն ու ար յու նա հե ղու թյուն տի րող երկ րում: 

Այդ պատ ճա ռով էլ խիստ սա կավ են տե ղե կու թյուն-

նե րը նաև հա յ ե կե ղե ցա կան կյան քի և հար ևան նե րի 

հետ ու նե ցած հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին: Տե ղե-

կու թյուն ներն սկսում են ա ռա տա նալ այն ժա մա նակ-

վա նից, երբ մեր երկ րում սկսում է փոքրիշա տե ան-

դոր րու թյուն տի րել, և, հի րա վի, Թ դ. երկ րորդ կե սից 

մենք ի մա նում ենք այդ հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին 

այս ան գամ բյու զան դա կան ե կե ղե ցու հետ: Մի զար-

մա նա լի հան գա ման քի վրա պետք է ու շադ րու թյուն 

դարձ նել. բյու զան դա կան թե՛ կայսր ե րը, և թե՛ հոգ ևոր 
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պե տե րն ա մեն ան գամ, երբ հա րա բե րու թյուն են ու-
նե նում հա յե րի հետ, ի րենց ան տե ղի հա վակ նու թյու-
նը միշտ ա ռա ջին տեղն են դնում` Հա յոց Եկեղեցին 

«հե րե տի կո սու թյու նից» փրկե լու և «ճշմա րիտ» (ի մա՛ 
բյու զան դա կան) կրո նին դարձ նե լու: Այս ան գամ, սա-

կայն, մի նոր մե ղադ րանք է բարդ վում հա յե րի վրա, 

ան շուշտ, Հա կո բիկ ա սո րի նե րի հետ ու նե ցած միու-
թյան պատ ճա ռով, որ նկա րագր ված է վեր ևում: Այդ-

պես, օ րի նակ, Կոս տանդ նու պոլ սի Փոտ պատ րիար քը 

(858 թ. դեկ տեմ բե րի 24-ից մինչև 867 թ. սեպ տեմ բե-

րի 25-ը, կրկին ան գամ՝ 878 թ.-ից մինչև 886 թ. դեկ-

տեմ բեր) հա յե րին «ծան ծաղ յան» է ան վա նում` նրանց 

հա մա րե լով Հա կո բիկ Բա րա դեո սի կամ Ծան ծա ղո սի 

հետ ևող: Այդ առ թիվ Հա յոց Կաթողիկոս Զա քա րիան 

(շուրջ 853-875 թթ.) գրում է նրան, որ «հա յե րը ո՛չ Հա-

կոբ Ծան ծա ղո սի, ո՛չ էլ Հու լիա նոս Հա լի կառ նա սցու, 
ո՛չ Պետ րոս Ան տիո քա ցու, և  ո՛չ էլ Եվ տի քե սի ա շա-

կերտ ներն են, այլ Գ րի գոր Լու սա վոր չի»1: Դ րա նից հե-

տո բա նակ ցու թյուն ներ են սկսվում Հա յոց Եկեղեցին 

բյու զան դա կա նի հետ միաց նե լու ուղղությամբ: Փոտ 

պատ րիար քը, ինչ պես եր ևում է, երկ րորդ ան գամ նա-

մակ է գրում հա յե րին, ո րին պա տաս խա նում է Հա յոց 

1 Կ. Պոլ սի Փոտ պատ րիար քի նա մա կի մե ջ բեր վող հատ վա ծը տե΄ս 
Православный Палестинский Сборник. Т. XI, вып. 1, СПб, 1881, 
с. 180: Հա յոց Զա քա րիա Ա Ձա գե ցի Կա թո ղի կո սի պա տաս խա նի 
(«Չե΄մք մե ք ա սէ ա շա կերտք Յա կո բայ Ծան ծա լո սի, յոր մէ Յա կով-
բիկքն ա նո ւա նին, և ո΄չ Յու լիա նայ Ա ղի կառ նաց ւոյ, և ո΄չ Պետ րո սի 
(Թա փի չի` կամ Կնա փեց ւոյ), և ո΄չ Եւտի քեայ, այլ` սրբոյն Գրի գո րի 
Լու սա ւոր չի») մա սին տե΄ս Մի քա յել Չամչ յանց, Հա յոց պատ մութ-
յուն (սկզբից մի ն չև 1784 թ.), հ. Բ, Ե րևան, 1984, էջ 681: Հմմտ.` 
Ե րո ւանդ Տէր-Մի նա սեանց, Հա յոց Ե կե ղե ցու յա րա բե րու թիւն նե րը 
Ա սոր ւոց ե կե ղե ցի նե րի հետ (հայ կա կան եւ ա սո րա կան աղ բիւր նե րի 
հա մա ձայն), Բ հրատ., Ս. Էջ մի ա ծին, 2009, էջ 183:

Սա հակ Մ ռուտ կամ Ա պի կու ռեշ վար դա պե տը1: Սա-

կայն այդ հա րա բե րու թյուն ներն ու թղթակ ցու թյուն-

նե րը ոչ մի արդ յունք չեն ու նե նում. հա յե րը հաս տատ 

են մնում ի րենց ըն դու նած դա վա նա կան դիր քի վրա, և 

բ յու զան դա կան ե կե ղե ցու հետ միա նա լու բա նակ ցու-
թյուն ներն այս ան գամ էլ լիո վին ձա խող վում են:

ԻԶ. Այս տե սա կե տից մեզ հա մար հետքրքրա-

կան է այն, որ այս ժա մա նա կի հա մար տե-

ղե կու թյուն ու նենք, թե վերսկս ված է հա յե րի և  ա սո-

րի նե րի միու թյու նը: Այս խնդրի հա մար ա ռան ձին 

կար ևո րու թյուն ու նի ա սո րի Նա նա սար կա վա գը, որ 

Հա յաս տա նում մինչև իսկ կռիվ է մղել քաղ կե դո նա-

կան Ե պի կու րի դեմ և հաղ թել ( Վար դան, գլ. 42, էջ 78 

և Մ խի թար Այ րի վա նե ցի, Պե տեր բուրգ, 1867, էջ 68): 

Հիշ յալ Ե պի կու րը կա մե ցել է Հա յոց իշ խան Ա շոտ 

Բագ  րա տու նուն գրա վել քաղ կե դո նա կա նու թյան 

կողմը: Այդ բա նը լսե լով` ա սո րի Բու րետ վար դա պե-

տը նրա մոտ է ու ղար կում իր սար կա վագ Նանա յին, 

որ հաղ թում է այդ Ե պի կու րին և հայ իշ խա նի խնդրի 

հա մա ձայն` նրա հա մար մեկ նում է Հով հան նու Ա վե-

տա րա նը: Գ րի գոր Մա գիստ րո սը ( ԺԱ դ.) ասորիների 

պատ րիար քին ուղ ղած իր նա մակ նե րից մե կում տե-

ղե կաց նում է, որ վեր ջինս նրան գրել է, թե իրենց մեջ 

միու թյուն է հաս տատ վել Զա քա րիա Կաթողիկոսի 

օ րոք: Քա նի որ ոչ մի պատ ճառ չկա այս տե ղե կու թյու-
նը կաս կա ծի են թար կե լու, մենք պետք է Նա նա սար-

1 Տե΄ս «Պա տաս խա նի Թղթոյն Փո տայ, գրեալ Սա հա կայ Հա յոց Վար-
դա պե տի, հրա մա նաւ Ա շո տայ Հա յոց Իշ խա նաց Իշ խա նի», Գիրք 
Թղթոց, էջ 524-539:
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կա վա գին վե րագ րենք եր կու ե կե ղե ցի նե րի վերստին 

մեր ձեց ման գոր ծը, մա նա վանդ որ այս շրջա նում 

միայն նա է հիշ վում իբրև ա սո րի նե րի ներ կա յա ցու ցիչ 
Հա յաս տա նում:

ԻԷ. Դժ բախ տա բար, այս տե ղից սկսած` մեր 

աղբ յուր նե րը դարձ յալ մոտ մեկ դա ր լռու-
թյուն են պահ պա նում եր կու ե կե ղե ցի նե րի հա րա բե-

րու թյուն նե րի մա սին: Հա յոց Եկեղեցու զար գաց ման 

ու տա րած ման հա մար փոքրիշա տե կար ևոր նշա նա-

կու թյուն ու նի այս շրջա նի նշա նա վոր պատ մա գիր 

Ա սո ղի կի տված այն տե ղե կու թյու նը, թե Խա չիկ Կա-

թո ղի կո սի ժա մա նակ (972-991) հա յերն այն քան էին 

տա րած վել դե պի Արև մուտք, որ կա թո ղի կոսն ստիպ-

ված էր Ան տիո քի հա յե րի հա մար ա ռան ձին ե պիս կո-

պոս ձեռ նադ րել: Նույն պես կար ևոր է նրա մյուս տե-

ղե կու թյու նը, թե այդ շրջա նում Մա յա ֆար կի նի ( Մայ-
փեր կաթ-Նփր կերտ) բնա կիչ նե րը բա ցա ռա պես հա յեր 

և  ա սո րի ներ են ե ղել: Սա կայն նույն Ա սո ղի կի մի բա-

ռից, թեև սխա լա բար գոր ծա ծած, պետք է եզ րա կաց-

նել, որ նրա ժա մա նակ` ու րեմն Ժ դ. վեր ջին և ԺԱ-ի 

սկզբին, հա յե րի և  ա սո րի նե րի հա րա բե րու թյու նները 

խիստ լար ված են ե ղել: Պատ մե լով, թե ինչ պես Պար-

սից Վ ռամ թա գա վո րը (420-439) Սա հակ Պարթևի 

փո խա րեն մի ա սո րու է Հա յոց Կաթողիկոս նշա նա կել 
Բր քի շո կամ Աբ դի շո ա նու նով, ա վե լաց նում է « Հա կո-

բիկ չա րա գործ»: Ի հար կե, Ե դ. ա ռա ջին կե սե րին ոչ ոք 

Հա կո բիկ չէր կա րող լի նել, բայց այդ բա ռե րն ակ ներ և 

ցույց են տա լիս, թե գի տուն հա յե րի, ու րեմն նաև հայ 
հոգ ևո րա կա նու թյան հա մար որ քա՜ն ա տե լի են ե ղել 

Հա կո բիկ նե րն Ա սո ղի կի ժա մա նակ: Ա սո ղի կը « Հա կո-

բիկ» ա նու նն իբրև ա նար գա կան խոսք է գոր ծա ծում 

և դեռ վրան էլ ա վե լաց նում է «չա րա գործ» մակ դի րը:

Այ նո ւա մե նայ նիվ այս շրջա նում ա սո րա կան վան-

քե րում պա տա հում ենք հա յե րի: Մի բան եր բեք չպետք 

է մո ռա նալ, որ հա յե րի հա մակ րու թյու նը միշտ ա սո րի 

Հա կո բիկ նե րի կողմն է ե ղել, հենց որ կա րիք է ե ղել 
վեր ջին նե րիս և հույ նե րի միջև ընտ րու թյուն ա նե լու: 
Այս դեպ քում ա սո րի ներն «ուղ ղա փառ» են հա մար-

վում:

ԻԸ. Այ նու հետև Հա յոց Եկեղեցին ա զատ շունչ 
է  քա շում, ծաղ կում և բար գա վա ճում է 

ա մեն ան գամ, երբ հա յե րին հա ջող վում է ի րենց հայ-
րե նի քի որ ևէ մա սում քա ղա քա կան ան կա խու թյուն 

ձեռք բե րել: Այդ պես է, երբ Բագ րա տու նի նե րը մի ան-

կախ տի րա պե տու թյուն են հիմ նում Մեծ Հայ քում, 

ա վե լի ճշգրիտ ա սած՝ Շի րա կում (Ա նի մայ րա քա ղա-

քով, որ ներ կա յումս ա վե րակ է): Այս թա գա վո րու-
թյու նը տևում է Թ դ. վերջե րից մինչև ԺԱ դ. կե սե րը: 

Այդ պես է, երբ Ռու բին յան նե րը մի նոր պե տու թյուն 

են կազ մում Կի լի կիա յում՝ հեն վե լով այն տեղ գտնվող 

բազ մա հա զար հայ բնակ չու թյան վրա: Այս տի րա պե-

տու թյու նը տևում է մինչև 1375 թ.:

Բագ րա տու նի նե րի և Ռու բին յան նե րի տի րա-

պե տու թյան ժա մա նակ Հա յոց Եկեղեցին, հի րա վի, 

սկսում է նո րից բար գա վա ճել և բարձր զար գաց ման 

է հաս նում: Հայ թա գա վոր ներն ու իշ խան ներն սկսում 

են միմ յանց հետ մրցել ի րենց երկր նե րում գտնված 

ա վեր ված վան քե րը վե րա կանգ նե լու և նո րե րը հիմ նե-
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լու գոր ծում, իսկ այդ վան քե րը հսկա յա կան դեր են 

խա ղում հայ գիր ու գրա կա նու թյու նը ծաղ կեց նե լու 
գոր ծում:

ԻԹ. Այս տեղ պետք է առ հա սա րակ շեշ տել 
հա յոց վան քե րի դե րը հայ մշա կույ-

թի զար գաց ման աս պա րե զում: Հա յոց Եկեղեցու 
հենց սկզբնա վո րու թյան շրջա նից վան քե րը հայտ նի 

են ե ղել իբրև մտա վոր մշա կույ թի կենտ րոն ներ: Վա-

ղար շա պա տի կա թու ղի կեին կից դպրո ցի մա սին Կոր-

յունն ա սում է. «Այս տեղ ինք նա բե րա բար գա լիս էր 

շատ ու սում նա տենչ բազ մու թյուն և թափ վում էր աստ-

վա ծա յին գի տու թյան աղբ յու րի վրա»1: Ե դ. վեր ջին և 

Զ դ. սկզբին այդ կա թու ղի կեի և ն րա դպրո ցի ղե կա-

վարն էր հռչա կա վոր Ղա զար Փար պե ցին: Տա րո նի ին-

նակնյան Սուրբ Կա րա պե տի վան քը կոչ վում է «մե ծա-

հան դես մայ րա քա ղաք»: Հայտ նի էին Ա րա գա ծոտ նի 

Սբ. Աստ վա ծած նի վան քը, ո րի ղե կա վարն էր Թեո դո-

րոս Քռ թե նա վո րը, և  ո րից դուրս են ե կել Սա հակ Ձո-

րա փո րե ցի, Հով հան Օձ նե ցի ան վա նի հայ րա պետե-

րը և  այլք, Դպ րե վան քը Շի րա կում, որ տեղ Է դա րում 

1 Հե ղի նա կը վե րա շա րադ րում է «Ա րա րատ յան գա վա ռում, թա գա-
վոր նե րի ու քա հա նա յա պե տե րի նստա վայ րում (Նոր Քա ղաք Վա-
ղար շա պա տում)» հա յե րի հա մար «բխած Աստ ծու պատ վի րան նե րի 
շնոր հի»` ազ գա յին ա ռա ջին դպրո ցի մա սին Կոր յուն վար դա պե տի 
հե տև յալ տո ղե րը. «Իսկ երբ ի րե րի հաս տա տութ յու նը փոր ձե ցին, 
ա պա ա վե լի հա մար ձակ և ա վե լի շատ էին ժո ղո վում նո րագ յուտ ուս-
ման հա մար ա շա կերտ ներ` սո վո րեց նե լու, կրթե լու և ան գետ մարդ-
կանց քա րո զե լու հա մար պատ րաս տե լու: Նրանք ի րենք էլ հենց 
Հա յաս տան աշ խար հի զա նա զան կող մե  րից ու գա վառ նե րից բազ-
մութ յամբ վեր կե նում, գա լիս հաս նում էին աստ վա ծա յին գի տութ-
յան բաց ված աղբ յու րը», Կոր յուն, Վարք Մաշ տո ցի (թարգ. և ծա նո-
թագր. Մ. Ա բեղ յան), Ե րևան, 1941, էջ 59:

Բար սեղ Ճո նի ան վա նի ղե կա վա րու թյամբ կազմ վել է 

Ճո նըն տիր կոչ ված շա րա կան նե րի ժո ղո վա ծուն:

Այս կա պակ ցու թյամբ չի կա րե լի չհի շա տա կել 
Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նը, ո րն իր ծա գու մը հասց-

նում է մինչև Թա դեոս ա ռաք յալը: Ե դ. Ս յուն յաց Ա նա-

նիա ե պիս կո պոսն այս տեղ մի դպրոց հաս տա տեց և 

թարգ մա նիչ նե րի ա շա կերտ նե րից մե կին՝ Բե նիա մի-

նին, ու սու ցիչ կար գեց: Զ դ. այս դպրո ցի ղե կա վարն 

էր Ս յուն յաց Պետ րոս ե պիս կո պո սը` Մով սես քեր թո-

ղա հոր ա շա կեր տը. նրա մա սին աս վում է, թե նա էր 

«քաջ հռե տոր և  ան յաղթ փի լի սո փա, քեր թող և թարգ-

մա նիչ»: Ս րա ա շա կերտն ու հա ջորդն էր Մա թու սա ղա 

ե պիս կո պո սը, ո րը ոչ միայն ծաղ կեց րեց իր վան քը, 

այլև Է դ. Ար շա րու նի քում հիմ նեց Վար դիկ հայր կոչ-
ված վան քը, ո րը կարճ ժա մա նա կի ըն թաց քում լցվեց 

զա նա զան գա վառ նե րից ե կած ա շա կերտ նե րով. սրա 

մա սին նույն պես աս վում է «Մեծ քեր թող, փի լի սո փա, 

ի մաս տու թեամբ լի եւ գի տու թեամբ կա տարեալ»: 

Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նի ա կա նա վոր գոր ծիչ նե-

րից է Տաթ ևի ա ռաջ նորդ Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին, ո րը 

մեկ նեց Սուրբ Գիր քը, գրեց ճա ռեր, շա րա կան ներ ու 
մե ղե դի ներ հո րի նեց, ո րո շեց ե կե ղե ցա կան ե րաժշ-

տու թյան ձայ նե րի հա մա կար գը և  այլն: Ծաղ կու մը 

շա րու նակ վում է նաև Թ և Ժ դդ.: Նա միշտ լի է ե ղել 
« Ծո վա մա տույց, ան հաղթ փի լի սո փա նե րով, անն ման 

ե րա ժիշտ նե րով, բա նի բուն վար դա պետ ե րով, ան հա-

մե մատ նկա րիչ և գ րող ար հես տա վոր նե րով»: Տաթ ևի 

վան քը Ժ դ. ու ներ նաև մեծ գրա տուն, ո րից օգտ վել 
է ԺԳ դ. Տաթ ևի հռչա կա վոր ա ռաջ նորդ նե րից մե կը՝ 
Ս տե փա նոս Օր բել յա նը` Ս յուն յաց պատ մու թյու նը 

գրե լու հա մար: Օր բել յա նը Ս յուն յաց վար դա պե տա-
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րա նի մա սին ա սում է. «Ս յուն յաց վար դա պե տա րա-

նը գի տու թյան աղբ յուր էր և  իր մեջ պայ ծա ռա ցած 

դպրոց նե րով բո լոր հայ գի տուն նե րի գլուխն էր»1:

Հա յոց վան քե րի` ու սում և գի տու թյուն տա րա ծե լու 
այս ուղ ղու թյու նը շա րու նակ վում է Ար ևել յան Հա յաս-

տա նում Բագ րա տուն յաց, Ս յուն յաց և Արծ րուն յաց 

տի րա պե տու թյան ժա մա նակ: Ժ դ. Ռո մա նոս կայս-

րի հա լա ծան քների պատ ճա ռով շատ կրո նա վոր-

ներ փա խան-ե կան Հա յաս տան և վե րա նո րո գե ցին 

ու հիմ նե ցին շատ վան քեր. Ար շա րուն յաց երկ րում` 

Կամր ջա ձո րի վան քը, Շի րա կում՝ Ա խուր յա նի ա փին` 

Հո ռո մոսն ու Սբ. Գ րի գո րը, Գու գար քում՝ Սա նա հի-

նը և  այլն: Նույն Ժ դ. Ռշ տուն յաց երկ րում ծաղ կեց 

Նա րե կավան քը «մտա վարժ փի լի սո փա» Ա նա նիա 

Նա րե կա ցու ղե կա վա րու թյամբ: Սա գիրք է գրել եր-

կաբ նակ նե րի դեմ, մա քա ռել է թոնդ րա կե ցի նե րի և  այլ 
ա ղան դա վոր նե րի դեմ: Նրա ա շա կերտն է ե ղել Գ րի-

գոր Նա րե կա ցի սքան չե լի բա նաս տեղ ծը` Հա յոց Ե կե-

ղե ցու պար ծանք նե րից մե կը:

Հա րուստ գրա դա րան ու նե ցող վան քե րից հի շա-

տա կու թյան ար ժա նի են Հո ռո մո սը, Սա նա հի նը, 

Հաղ բա տը («ա մե նա փար թամ գան ձա րան»), Սաղ մո-

սա վան քը և  այլն: Սա նա հի նի վան քում է իր կյանքն 

1 Ե. Տեր-Մի նաս յանն այս պա րա գա յում վե րա շա րադ րել է «երկն քի 
սյուն և հա վատ քի խա րիսխ» Ստե փա նոս Սյու նե ցու Սյուն յաց վար-
դա պե տա րան տե ղա փոխ վե լու մա սին Ստե փա նոս Օր բել յա նի հե-
տև յալ տո ղե րը. «Դրա հա մար էլ դուրս գա լով այն մե  նաս տա նից 
(Մա քե նո ցաց աստ վա ծաբ նակ ա ռա քի նա րա նից` Ա. Ք.)` շտա պով 
դի մում է դե պի գի տութ յուն նե րի աղբ յու րը` Սյուն յաց վար դա պե տա-
րա նը, ո րը Հա յաս տա նի բո լոր գի տութ յուն նե րի գլխա վոր տեղն էր, 
որ տեղ գտնվող դպրոց նե րը ծաղ կած էին», Ստե փա նոս Օր բել յան, 
Սյու նի քի պատ մութ յուն (թարգ., նե րած. և ծա նո թագր.՝ Ա. Ա. Աբ րա-
համ յա նի), Ե րևան, 1986, էջ 148-149):

անց կաց րել և դպ րո ցը ղե կա վա րել Ա նա նիա Սա նահ-

նե ցին («այր մտաւոր եւ հան ճա րեղ, գի տող տո մա-

րա կան ար ուես տի եւ  աստ ուա ծա յին գրոց մեկ նող»): 

Հաղ բա տի պար ծանքն է Հով հան նես սար կա վագ 

վար դա պե տը՝ սար կա վա գա դիր տո մա րի հե ղի նա կը, 

«մե ծի մաստն քան զյո լովս և հան ճա րեղն յա մե նայ-
նի», Սամ վել Ա նե ցի պատ մագ րի, Ա լավ կա որ դի Դավ-

թի ու սու ցի չը և  այլն: Ս ևա նա, Թե ղեն յաց և Հա վուց-

թա ռ վան քե րը նշա նա վոր էին ե րա ժիշտ նե րով:

Բո լոր վան քե րի և ն րան ցում գոր ծած նշա նա վոր 

ան ձե րի լոկ հի շա տա կու թյունն իսկ մեզ շատ հե ռու 
կտա ներ: Ուս տի բա վա կա նա նում ենք մեջ բե րե լով 

նաև Կի լի կիա յի վան քե րից մի քա նի սի ա նու նը: Նախ՝ 
Սև լե ռը ( Մա րա շի մո տեր քը), որ տեղ ծաղ կում էր գի-

տու թյունն ու ար վես տը (իմի ջիայ լոց, այս տեղ է ու սել 
Մ խի թար Գո շը), ա պա՝ «Ան վա նի ա նա պատն Ա րի գի», 

որ տեղ բնակ վում էր Գ րի գոր Բ Վ կա յա սեր Կա թո-

ղի կո սը, որ մտա վոր մի շարժ ման սկզբնա պատ ճառ 

դար ձավ հա յոց մեջ, Կար միր վան քը Քե սու նի մոտ. 

սրա ա ռաջ նորդ Ս տե փա նոս վար դա պե տի ա շա կերտ-

ներն են Գ րի գոր Գ Պահ լա վու նի և Ներ սես Շ նոր հա-

լի Կաթողիկոս նե րը, Ներ սես Լամբ րո նա ցին, Սար գիս 

Շ նոր հա լին և Իգ նա տիոս մեկ նի չը: Հի շա տա կու թյան 

ար ժա նի են նաև Հ ռոմկ լան, Ար քա կաղ նի վան քը Ս սի 

մոտ, Դ րա զար կի վան քն Ա նար զա բա քա ղա քի մոտ, 

Կաս տա ղո նի վան քը Վահ կա բեր դի մոտ, Սկև ռա վան-

քը և  այլն:

Հա յոց վան քե րը շատ բազ մա թիվ են ե ղել. մենք 

հի շա տա կե ցինք միայն քչե րի ա նուն նե րը և  ոչ բո-

լոր նշա նա վոր նե րը: Բայց այն դա րե րում վանք 
նշա նա կում էր նաև դպրոց: Ա մեն մի վանք իր 

8 - Ե. Տեր-Մինասյան, Հայոց եկեղեցին
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դպրոցն ու ներ, իսկ ա մե նան շա նա վոր նե րն ու-
նեին բարձ րա գույն դպրոց ներ, ո րոնք հա մալ-
սա րան էին կոչ վում: Վեր ջին նե րիս կար գին էին 

պատ կա նում Տաթ ևի հա մալ սա րա նը, Գ լա ձո րի հա-

մալ սա րա նը Վա յոց ձո րում, Հաղ բա տի և Սա նա հի նի 

հա մալ սա րա նը, Ա նիի բարձ րա գույն դպրո ցը (ղե կա-

վա ր` Հով հան նես սար կա վագ վար դա պետ), Մ խի թար 

Գո շի Գետ կա վան քը կամ Գո շա վան քը և  այլն: Չա-

փա զանց ու շագ րավ է այն, որ վար դա պե տի հա տուկ 

պարտքն է հա մար վում ա շա կերտ ներ հա վա քել իր 

շուր ջը և ն րանց գիր ու գրա կա նու թյուն սո վո րեց նել:

Լ. Թե որ քան մեծ է ե ղել այդ ու սում նա կան 

հաս տա տու թյուն նե րում և ն րանց կա րիք նե-

րի հա մար գրված ձե ռա գիր նե րի քա նա կը, դրա մա-

սին միայն գա ղա փար կա րող ենք կազ մել հետև յալ 
մո տա վոր թվե րից. Եր ևա նի Մա տե նա դա րա նում ( Ձե-

ռագ րա տա նը) ներ կա յումս կա ա վե լի քան 10 հա զար 

ձե ռա գիր: Նույն քան և գու ցե ա վե լի կա դրսում (Ե րու-
սա ղեմ, Վե նե տիկ, Վիեն նա, Ան թի լիաս, Փա րիզ, Լոն-

դոն, Հ ռոմ և  այլն): Եր ևա նում ե ղած ձե ռա գր ե րից 3-ը 

գրված են Թ դ., 12-ը՝ Ժ դ., 15-ը՝ ԺԱ դ., մոտ 100-ը՝ ԺԲ 

դ., մոտ 400-ը՝ ԺԳ դ., ա վե լի քան 800-ը՝ ԺԴ դ., մոտ 

1200-ը՝ ԺԵ դ., 1800-ը՝ ԺԶ դ., և 3000-ից ա վե լի՝ Ժէ դ.1: 

ԺԸ և ԺԹ դդ. ձե ռագ րե րը հաշ վի չենք առ նում: Այդ 

ձե ռա գր ե րի հի շա տա կա րան նե րում հի շա տակ վում 

են 230-ից ա վե լի տե ղա նուն ներ (ա ռա վե լա պես վան-

1 Տե΄ս «Ցու ցակ ձե ռագ րաց Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա նի» 
կազմ.` Օ. Ե գան յան, Ա. Զեյ թուն յան, Փ. Ան թաբ յան, խմբ.` Լ. Խա չիկ-
յան, Ա. Մնա ցա կան յան, հ. Բ, Ե րևան, 1970, էջ 1118-1142

քեր), որ տեղ ձե ռա գրեր են գրվել: Այդ նույն ձե ռա գրե-

րի հի շա տա կա րան նե րից տե ղե կա նում ենք նաև, թե 

ինչ պի սի ակ նա ծու թյամբ ու գու գու րան քով էին մո տե-

նում նրանց մեր նախ նի նե րը, ինչ պես նրանք վտան-

գի ժա մա նակ ի րենց պարտքն էին հա մա րում ա մե նից 

ա ռաջ հո գալ դրանց ա պա հով պահ պա նու թյան մա-

սին, իսկ երբ այդ ձե ռա գրերն այ նո ւա մե նայ նիվ ա վա-

րի էին առն վում, նրանց տե րե րի ու այդ տե րե րի ժա-

ռանգ նե րի գե րա գույն հոգսն էր դառ նում ինչ գնով էլ 
լի նի ա զա տել ի րենց այդ «ա մե նա թան կա գին գան ձը» 

գե րու թյու նից և կր կին իր տե ղը վե րա դարձ նել: Թե 

հսկա յա կան քա նա կու թյամբ ինչ պի սի ար ժե քա վոր 

ձե ռա գրեր են այս ճա նա պար հով կո րել կամ ոչնչա-

ցել` զոհ դառ նա լով բար բա րո սու թյան, դա ինքնին 

հաս կա նա լի է:

Վան քե րի ծաղկ ման, գրի ու գրա կա նու թյան հան-

դեպ ու նե ցած այդ պի սի հո գա տար վե րա բեր մուն քի 

շնոր հիվ Ժ-ԺԲ դդ. ծաղ կեց նաև գի տու թյունն ու ար-

վես տի տար բեր ճյու ղե րը՝ ման րան կար չու թյու նը և 

հայ կա կան ու րույն ճար տա րա պե տու թյու նը, ո րի հո-

յա կապ հու շար ձան նե րը մնա ցել են ցայ սօր: Հոգևոր 

կյան քի հե տաքրք րու թյուն ներն ա վե լի ևս  ու ժե ղա ցան. 

նույ նիսկ ա ղան դա վոր ներն սկսե ցին գլուխ բարձ րաց-

նել և բազ մա թիվ հետ ևորդ ներ գտնել ( պավ ղիկ յան-

նե ր, թոնդ րա կե ցի նե ր և  այլն): Սա կայն այդ ա ղանդ-

նե րը ճնշվե ցին ու հա լած վե ցին, և Հա յոց Եկեղեցու 
միաս նու թյու նը չխախտ վեց:

ԼԱ. Այս շրջա նի հայ կա թո ղի կոս նե րից ա ռան-

ձին հի շա տա կու թյան ար ժա նի են Պահ լա-
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վուն յաց սերն դից հայ րա պե տա կան գա հը բարձ րա-

ցած Գ րի գոր Վ կա յա սե րը, ո րի մա սին վեր ևում նշվեց, 

մա նա վանդ Ներ սես Շ նոր հա լին (†1173), ո րի «Թուղ թ 

ընդ հան րա կան»-ը մինչև այ սօր էլ չի կորց րել իր նշա-

նա կու թյու նը, և  ո րի հոգ ևոր եր գերն ու շա րա կան ներն 

այժմ էլ երգ վում են մեր ե կե ղե ցում և զար մա նա լի 

գրավ չու թյուն ու նեն ի րենց պար զու թյամբ ու բարձր 

կրո նա կան ո գեշնչ վա ծու թյամբ:

Առ հա սա րակ պետք է նշել, որ Պահ լա վուն յաց տան 

կա թո ղի կոս նե րի ժա մա նա կը Հա յոց Եկեղեցու ծաղկ-

ման ու բար գա վաճ ման ժա մա նա կաշր ջան նե րից մեկն 

էր:

ԼԲ. ԺԱ դ. կե սե րից աշ խու ժա նում են նաև  

Հա յոց Եկեղեցու հա րա բե րու թյուն նե րը 

հարևան ե կե ղե ցի նե րի հետ: Հա մար յա բո լոր այդ 

հար ևան նե րը (ա սո րի ներ, հույ ներ, լա տին ներ, վրա-

ցի ներ) գրա վոր հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ են մտնում 

Հա յոց Եկեղեցու հետ և զա նա զան պա հանջ ներ են 

ներ կա յաց նում նրան:

Այս տեղ ա մե նից ա ռաջ պետք է ա սենք Ա սո րոց ե կե-

ղե ցու հետ ու նե ցած հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին: 

Եր կու ե կե ղե ցի նե րի մեջ ա ռա ջա ցած վի ճա բա նու-
թյան ա ռար կան այժմ այլևս հա վա տի դա վա նան քի 

վե րա բեր յալ խնդիր նե րը չեն: Ա սո րոց պատ րիար քի 

(ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ Հով հան նես Ժ Բար- 

Շու շա նի 1058 և 1064-1073 թթ.) նա մա կին պա տաս-

խա նե լով` Գ րի գոր Մա գիստ րոսը ո րո շա կի ա սում 

է, որ հա յե րի և  ա սո րի նե րի մեջ հա վա տի վե րա բեր-

յալ վի ճե լի խնդիր ներ չկան, որ «առ մեզ և  ի մե րում 

հայ րա պե տա նո ցի քո սրբազ նու թիւնդ որ պէս սրբոյն 

Կիւր ղի և  ե րիցս ե րա նելեաց հարցն, որ յԵ գիպ տոսն 

են, այն պէս հա մա րիմք ա թո ռա կից, պա տա րա գա կից 

մա նա ւանդ ե թէ քա հա նա յա կից»1: Վե ճի խնդիր նե րը 

ե ղել են հետև յալ նե րը` հա ղոր դու թյան մեջ անխ մոր 

հաց և  ան խառն գի նի գոր ծա ծե լը, Ծննդյան և Հայտ-

նու թյան տո նե րը միա ցած թե ան ջատ կա տա րե լը, օր-

վա սկիզբն ա ռա վո տը (հա յե րը) թե ե րե կոն (ա սո րի-

նե րը) հա մա րե լը: Մեր ձեռքն է հա սել Հով հան նես Ժ 

Բար- Շու շա նի մի ըն դար ձակ նա մակ Հա յոց կա թո ղի-

կոս նե րից մե կին (ա նու նը  հիշ ված չէ. եր ևի Գեոր գին՝ 
1064-ի և 1072-ի միջև), ո րի մեջ հենց այս խնդիր ներն 

են ար ծարծ ված: Այդ գրագ րու թյուն ներն արդ յունք 

չեն տա լիս և չ նա յած ի րենց բար յա ցա կամ ո գուն` հա-

րա բե րու թյուն նե րի սրման ա ռիթ են դառ նում: Բար- 

Շու շա նի նա մա կին ներ կա յումս կցված են եր կու այլ 
գրու թյուն ներ, ո րոնք իս կա պես բա րե կա մա կան գրու-
թյուն ներ չեն, այլ պար սա վագ րեր Հա յոց Եկեղեցում 

տի րող վատ սո վո րու թյուն նե րի մա սին և  այլն: Տե ղե-

կու թյուն ներ կան, որ հա յերն էլ ա սո րի նե րին պարտք 

չեն մնա ցել և  ի րենց կող մից նույն պի սի գրու թյուն ներ 

են ուղ ղել Ասո րոց ե կե ղե ցու հաս ցեին: Կր քերն այն-

քան են բոր բոք վել, որ Հա յոց Գ րի գոր Գ Կաթողիկոսի 

հրա մա նով նրա եղ բայր Ներ սես Շ նոր հա լին մի թուղթ 

է գրում, ո րի մեջ աշ խա տում է թյու րի մա ցու թյուն նե րը 

պար զել և կր քե րը հան դար տեց նել:
Չ նա յած հա կա ռա կու թյուն նե րին ու փո խա դարձ 

մե ղադ րանք նե րին՝ պետք է նկա տել, որ եր կու ե կե ղե-

ցի նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը եր բեք չեն կորց րել միմ-

1 «Գրի գոր Մա գիստ րո սի թղթե րը», Ա լեք սանդ րա պօլ, 1910, թուղթ 
ԿԷ, էջ 163:
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յանց հետ էա կան կե տե րում հա մա ձայն և միա բան 

լի նե լու գի տակ ցու թյու նը: Հայտ նի է, օ րի նակ, որ Հա-

յոց Գ րի գոր Վ կա յա սեր Կաթողիկոսը, ինչ պես նաև 

ն րա հայ րը՝ Գ րի գոր Մա գիստ րո սը, այդ միու թյան 

գի տակ ցու թյամբ շատ բան ա սո րե րե նից թարգ մա նել 
են հա յե րեն: Հայտ նի է նաև, որ Ներ սես Շ նոր հա լին 

էլ Ար ևել յան Հա յա ստա նի հռչա կա վոր Հաղ բատ վան-

քի ա ռաջ նորդ Գեորգ ե պիս կո պո սի խնդրով  մի քա նի 

բա ներ է թարգ մա նել տվել ա սո րե րե նից, հատ կա պես 

Սար գիս զո րա վա րի վկա յա բա նու թյու նը: Այդ առ թիվ 

տե ղե կա նում ենք, որ Ներ սես Շ նոր հա լին  լավ և մ տեր-

միկ հա րա բե րու թյան մեջ է եղել ա սո րա կան վան քե րի 

հետ: Թե՛ ա սո րի նե րը, և թե՛ հա յե րը հա ճույ քով պատ-

մում են, թե ինչ պես ա սո րի նե րի պատ րիարք Ա թա նա-

սը (1090-1129) Հա յոց Թո րոս իշ խա նին Կոս տանդ նու-
պոլ սից փախ չե լուց հե տո օգ նել է Կի լի կիան կրկին իր 

իշ խա նու թյան ներ քո նվա ճել: Միու թյան և հա մա ձայ-
նու թյան գի տակ ցու թյու նը հա յե րի և  ա սո րի նե րի մեջ 

ա վե լի ո րոշ կեր պով եր ևում է Ներ սես Շ նոր հա լու և 

ն րա ան մի ջա կան հա ջոր դի օ րոք, երբ բյու զան դա ցի-

նե րը վե րա նո րո գե ցին ի րենց՝ Հա յոց Եկեղեցու հետ 

միու թյուն հաս տա տե լու փոր ձե րը: Հին սո վո րու թյան 

հա մա ձայն՝ Ա սո րոց պատ րիարք դառ նա լով՝ Մի-

քա յե լը (1166-1199) պատ գա մա վո րու թյուն է ու ղար-

կում Հա յոց Կաթողիկոս Ներ սես Շ նոր հա լու մոտ և 

հայտ նում է նրան իր գա հա կա լու թյան մասին: Նույն  

կերպ վար վում է Ներ սե սի մա հից հե տո Հա յոց Կա-

թո ղի կոս Գ րի գոր Դ Տ ղան, որ իր գա հա կա լու թյունն 

է հայտ նում Մի քա յել պատ րիար քին: Առ հա սա րակ 

բյու զան դա ցի նե րի միու թյան փոր ձե րի ժա մա նակ եր-

կու հայ րա պետ ե րը` ա սո րի և հա յ, հան դես են գա լիս 

միաս նա կան ճա կա տով, ի րա դար ձու թյուն նե րի մա-

սին տեղ յակ են պա հում միմ յանց և հե ռու են մնում 

ան ջատ գոր ծո ղու թյուն նե րից:

ԼԳ. Բ յու զան դա ցի նե րի կա տա րած միու թյան 

փոր ձե րի մա սին հա մա ռոտ պետք է ա սենք 

հետև յա լը. Ման վել Ա Կոմ նե նոս կայ սեր (1143-1180) 

բո լոր նա մակ ներն ու պատ գա մա վո րու թյուն նե րը, 

Հա յոց Եկեղեցու և ազ գի ան կա խու թյու նը բյու զան-

դա ցի նե րի հետ միա վո րե լու մի ջո ցով վե րաց նե լու 
փոր ձե րը ոչ մի հետ ևան քի չեն հասց նում, ո րով հետև 

Հա յոց կա թո ղի կոս նե րը՝ Ներ սես Շ նոր հա լին և ն րա 

հա ջոր դը՝ Գ րի գոր Դ Տ ղան, կտրա կա նա պես մեր ժում 

են ան հա տա պես որ ևէ զի ջում ա նել բյու զան դա ցի նե-

րին հա վա տի և  ե կե ղե ցա կան սո վո րու թյուն նե րի հետ 

կապ ված որ ևէ խնդրում և կայս րին պա տաս խան տա-

լը վե րա պա հում են Հա յոց ազ գա յին ե կե ղե ցա կան 

ժո ղո վին` Ար ևել յան Հա յաս տա նի ե պիս կո պոս նե րի 

և վար դա պետ ե րի մաս նակ ցու թյամբ: Իսկ Ար ևել յան 

Հա յաս տա նի ե պիս կո պոս ներն ու վար դա պետ ե րը 

լսել ան գամ չէին ու զում հույ նե րի հետ որ ևէ միու թյան 

մա սին` միու թյան այդ բո լոր փոր ձե րը հա մա րե լով 

ան տե ղի ոտնձ գու թյուն Հա յոց Եկեղեցու ան կա խու-
թյան ու ինք նու րույ նու թյան դեմ:

Քա նի որ Հա յոց Եկեղեցու տար բե րու թյուն նե րը 

մյուս քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցի նե րից ար տա հայտ-

ված են բ յու զան դա ցի նե րի հայտ նի 9 կե տե րի մեջ, 

ուս տի այդ խնդիր նե րին այլևս ման րա մաս նո րեն 

չանդ րա դառ նա լու հա մար մեջ ենք բե րում այդ կե տե-

րը: Հա յե րից պա հանջ վում էր.
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1. Ն զո վել Ք րիս տո սի մեջ մի բնու թյուն խոս տո վա-

նող նե րին: 

2.  Դա վա նել Ք րիս տո սի մեջ մի անձ, եր կու բնու-
թյուն, եր կու կամք և  եր կու ներ գոր ծու թյուն: 

3. « Սուրբ Աստ վա ծ»-ը եր գել ա ռանց «որ խա չե-

ցար»-ի ու «և»-ի: 

4. Ե կե ղե ցա կան գլխա վոր տո նե րը՝ Ծ նուն դը, 

Մկրտու թյու նը, Ա վե տումն ու Տ յա ռըն դա ռա ջը տո նել 
հույ նե րի հետ: 

5.  Մե ռո նը ձի թե նու ձե թից պատ րաս տել: 
6. Խ մո րուն հա ցով ու ջրա խառն գի նով պա տա րա-

գել: 
7.  Պա տա րա գի ժա մա նակ քա հա նա ներն ու ժո ղո-

վուր դը ե կե ղե ցու մեջ մնան, դուրս գան միայն ե րե խա-

ներն ու ա պաշ խա րող նե րը: 

8. Ըն դու նել Դ, Ե, Զ, և Է տիե զե րա կան ժո ղով նե րը: 

9.  Հա յոց կա թո ղի կո սի հաս տա տու թյու նը Հու նաց 

կայս րից ըն դու նել: 
Հ ռոմկ լա յի 1179 թ. ժո ղովն այս պա հանջ նե րը չըն-

դու նեց և թեև հե տա գա յում` 1196 թ., Տար սո նի ժո ղո վը 

Գ րի գոր Ա պի րատ Կաթողիկոսի նա խա գա հու թյամբ 

և Ներ սես Լամբ րո նա ցու ե ռան դուն մաս նակ ցու թյամբ 

հա մամ տու թյուն հայտ նեց այդ նույն կե տե րին, բայց 

այդ ո րո շումը ևս  ոչ մի դրա կան արդ յունք չտվեց, 

ո րով հետև նրա դեմ ե լան այժմ էլ, ինչ պես և Գ րի գոր 

Դ Տ ղա յի ժա մա նակ, ար ևել յան վար դա պետ ե րը՝ Գ րի-

գոր Տու տեոր դու ա ռաջ նոր դու թյամբ, և խա փա նե ցին 

դրա ի րա կա նա ցու մը:

ԼԴ. Միա ժա մա նակ և զու գըն թա ց տե ղի են ու-
նե նում միու թյան փոր ձեր նաև Հ ռո մեա-

կան կա թո լիկ ե կե ղե ցու հետ:

Հ ռո մեա կան կա թո լիկ ե կե ղե ցու կող մից միա վոր-

ման ա ռա ջին լուրջ փոր ձե րը Հա յոց Եկեղեցու հետ 

սկիզբ են առ նում Խա չակ րաց ար շա վանք նե րի ժա-

մա նակ նե րից: Կի լի կիա յի Ռու բին յան հայ թա գա-

վոր նե րը և  այն ժա մա նակ վա հայ կա թո ղի կոս ները` 

ա ռա վե լա պես Պահ լա վուն յաց տոհ մից, լուրջ հույ սեր 

էին տա ծում, թե կա րող կլի նեն Հ ռո մի պա պե րի միջ-

նոր դու թյամբ Արևմտ յան Եվ րո պա յից զին վո րա կան 

օգ նու թյուն ստա նալ և դ րա նով շա րու նակ ա ռաջխա-

ղա ցող և Կի լիկ յան հայ իշ խա նու թյան հա մար մեծ 

վտանգ հան դի սա ցող մահ մե դա կան ազ գե րի ա ռաջ-

խա ղա ցու մը կա սեց նել: Կի լիկ յան հա յե րի ղե կա վար-

ներն ա ռա վել ևս ս տիպ ված էին ի րենց հա յաց քը դե-

պի արևմտ յան կա թո լիկ Եվ րո պան ուղ ղել, ո րով հետև 

բ յու զան դա կան կայսր ե րը կտրա կա նա պես դեմ էին 

ել նում հա յե րի ա զա տագ րա կան ձգտում նե րին և շա-

րու նակ բռնու թյուն ներ ու ճնշում ներ էին գոր ծադ րում 

նրանց նկատմամբ:

Այս հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ կար ևոր նշա նա կու-
թյուն է ձեռք բե րում Լ ևոն I-ի իշ խա նա պե տու թյու նը 

(1123-1137): Ն րա օ րոք պա տե րազմ է սկսվում հա յե րի 

և հույ նե րի միջև, ո րով հետև Լ ևո նը հույ նե րի ձեռ քից 

մի քա նի քա ղաք ներ էր խլել: Պա տե րազ մը վեր ջա նում 

է նրա նով, որ 1137 թ. հույ նե րը գե րում են Լ ևո նին և 

գ րա վում նրա եր կի րը, մինչև որ գե րի ըն կած Լ ևո նի 

որ դին՝ Թո րոս Բ, կա րո ղա նում է նո րից իր ձեռքը գցել 
հայ րե նա կան իշ խա նու թյունը 1144 թ.: Այս թշնա մա-

կան գոր ծո ղու թյուն ներն ա ռիթ տվեցին, որ Կի լի կիա-
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յի հա յե րը հա րա բե րու թյան մեջ մտնեն խա չա կիր-

նե րի ձեռ քով Ար ևել քում նոր հաս տատ ված լա տին 

իշ խա նու թյուն նե րի հետ: Այդ ժա մա նակ  Ար ևելք էր 

ե կել Հ ռո մի պա պի նվի րակ կար դի նալ Ալ բե րի կո սը, 

որ իր նա խա գա հու թյամբ տե ղի ու նե ցող Ան տիո քի 

1141 թ. ժո ղո վին մաս նակ ցե լու հրա վի րեց նաև Հա-

յոց Գ րի գոր Գ Կաթողիկոսին և ն րա եղ բո րը` Ներ սես 

ե պիս կո պոս Շ նոր հա լուն: Ժո ղո վից հե տո կար դի նա լի 

հրա վե րով Հա յոց Կաթողիկոսն այ ցե լեց Ե րու սա ղեմ, 

և  այս տեղ լա տին կար դի նալն ա ռա ջին ան գամ ա ռա-

ջար կեց Հ ռո մի ե կե ղե ցու հետ միու թյուն հաս տա տել: 
Հա յոց Կաթողիկոսն այդ ա ռա ջար կու թյան ա ռաջն 

ա ռավ` հայ տա րա րելով, թե ին քը եր կու ե կե ղե ցի ներն 

ի րա րից բա ժա նող էա կան կե տեր չի տես նում: Քա նի 

որ թե՛ հա յե րը, և թե՛ լա տին նե րն ի րա րից փո խա դար-

ձա բար օգտ վե լու և  օգ նու թյուն ստա նա լու հույ սեր ու-
նեին, եր կու կող մերն էլ օգ տա կար հա մա րե ցին դրված 

հար ցի շուր ջը վի ճա բա նու թյուն ներ չբա նալ: Սա կայն 

Լու ցիոս II պա պը (1143-1144) Հա յոց Գ րի գոր Կա թո-

ղի կո սին ե կե ղե ցա կան նվեր ներ ու ղար կեց, և  երբ Հա-

յոց Կա թո ղի կոսն էլ իր կող մից նույն պի սի նվեր նե րով 

հա տուկ պատ գա մա վո րու թյուն ու ղար կեց Արև մուտք, 

և  այս պատ գա մա վո րու թյու նը ներ կա յա ցավ Եվ գե-

նիոս III պա պին (1145-1153), վի ճա բա նու թյուն ներ 

սկսվե ցին եր կու ե կե ղե ցի նե րի դա վա նա կան և ծի սա-

կան տար բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ: Ս րա հետ ևան-

քով հիշ ված պա պը պաշ տո նա կան գրու թյուն ուղ ղեց 

Հա յոց Գ րի գոր Գ Կաթողիկոսին՝ ա ռա ջար կե լով, որ 

հա մա կեր պվի Հ ռո մի ե կե ղե ցու հետ և միա նա նրան: 

Հա յոց Կաթողիկոսը պա տաս խան չտվեց այդ գրու-
թյա նը, և, այս պի սով, ա ռանց հետ ևան քի վեր ջա ցավ 

Հա յոց և Հ ռո մի ե կե ղե ցու միջև սկսված հա րա բե րու-
թյուն նե րի ա ռա ջին շրջա նը:

Հա րա բե րու թյուն նե րի երկ րորդ շրջա նի սկիզ բը 

դրվում է Լ ևոն Բ իշ խա նի օ րոք (1185), ո րի ժա մա նակ 

հա յե րի քա ղա քա կան նպա տա կադ րու մը հետզ հե տե 

ա վե լի ու ա վե լի հստակ է ար տա հայտ վում: Հա յե-

րը շու տով զգա ցին, որ բյու զան դա ցի նե րից ի րա կան 

օգ նու թյուն ստա նա լու որ ևէ հույս չկա, մյուս կող մից 

տե սան, որ Ար ևել քում զո րա նում է խա չա կիր նե րի ազ-

դե ցու թյու նը (Ֆ րիդ րիխ Բար բա րո սա կայ սեր Ար ևելք 

գա լու ժա մա նակ ներն էին), և ն րանք ի րենց ու շադ րու-
թյու նը միան գա մից շրջե ցին դե պի Արևմտ յան Եվ րո-

պա և սկ սե ցին դարձ յալ հա րա բե րու թյուն ներ մշա կել 
Հ ռո մի հետ: Քա ղա քա կան նպա տա կը միան գա մայն 

ո րոշ էր. հա յերն ու զում էին Արև մուտ քից պաշտ պա-

նու թյուն ստա նալ և  ի րենց նոր հաս տա տած իշ խա-

նու թյու նը թա գա վո րու թյան բարձ րաց նել: Լ ևո նի այս 

բուռն փա փագն ի րա գոր ծե լուն օ ժան դա կում էին Գ րի-

գոր Դ Տ ղա Կաթողիկոսը և Տար սո նի հռչա կա վոր ար-

քե պիս կո պո ս Ներ սես Լամբ րո նա ցին, մինչ դեռ բուն 

Հա յաս տա նի ե կե ղե ցա կան նե րը՝ այս պես կոչ ված 

ար ևել յան կամ «հյու սի սա յին կող մանց» վար-
դա պետ ե րը, բո լո րո վին դեմ էին Կի լի կիա յում ար-

տա հայ տու թյուն գտնող միու թե նա կան և լա տի նա սեր 

ձգտում նե րին, ո րով հետև նրանք, այդ պի սի միու թյան 

մեջ ոչ մի օ գուտ չգտնե լով, միայն Հա յոց Եկեղեցու 
ինք նու րույ նու թյան և  ան կա խու թյան կո րուստն էին 

տես նում: Այդ պատ ճա ռով բա ցար ձակ պա ռակ տումն 

էր սպառ նում Հա յոց Եկեղեցուն, և Լ ևոն Բ մի ջոց ներ 

էր ո րո նում եր կու պայ քա րող կող մե րին որ ևէ կերպ 

հաշ տեց նե լու, որ պես զի չկորց նի այն ար քա յա կան 
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թա գը, որ խոս տա նում էին նրան լա տին նե րը: Բայց 

Արև մուտ քից թագ ստա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ էր 

Հ ռո մի պա պի հա վա նու թյունն ու հաս տա տու մը, իսկ 

պա պե րն ա ռանց կրո նա կան միու թյու նը գլուխ բե րե-

լու չէին հա մա ձայ նում Լ ևո նին թագ շնոր հել: Թեև պա-

պի ա ռա ջարկ ներն ու պա հանջ նե րը հայ ե պիս կո պոս-

նե րը մեր ժե ցին, բայց Լ ևոն Բ-ին հա ջող վեց հա մո զել 
պա պի նվի րա կին, որ բա վա րար վի թա գա վո րի՝ ի րեն 

և միայն 12 ե պիս կո պո սի ստո րագ րու թյամբ (1198): 

Ըստ այսմ Լ ևոն Բ-ի թա գադ րու թյան հան դե սը տե ղի 

ու նե ցավ 1199 թ. հուն վա րի 6-ին. պա պա կան նվիրակն 

ար քա յա կան թագ դրեց Լ ևո նի գլխին, իսկ Հա յոց Կա-

թո ղի կո սը կա տա րեց թա գա վո րա կան օ ծու մը:

Սա կայն շու տով պարզ վեց, որ Լ ևոն Բ-ի ա րա ծը 

միայն քա ղա քա կան մի քայլ էր. նա սկսեց բո լո րո վին 

կար ևո րու թյուն չտալ այն պայ ման նե րին, ո րոնք այդ 

միու թյան հիմքն էին կազ մում: Հով հան նես Զ Մե ծա-

բա րո Կաթողիկոսի օ րոք (1203-1221) Լ ևոն Բ մինչև 

իսկ պա պա կան նվի րա կի հրա հանգ նե րը մեր ժեց և 

Կաթողիկոսի հա մա ձայ նու թյամբ լա տին կրո նա վոր-

նե րին ար տաք սեց իր երկ րից:

Բայց հե տա գա յում լա տի նա սեր ուղ ղու թյու նը քա-

նի գնաց, այն քան զո րե ղա ցավ Կի լի կիա յում. Կոս-

տան դին Ա Բարձր բերդ ցի Կաթողիկոսը (1221-1267) 

և Հե թում I թա գա վո րը (1226 թ.-ից) կա րող են հա մար-

վել հա յա լա տին մեր ձեց ման գլխա վոր գոր ծիչ նե րը թե՛ 
քա ղա քա կան, և թե՛ ե կե ղե ցա կան տե սա կետ ից: Այս 

ուղ ղու թյունն ա վե լի ևս  ու ժե ղա ցավ Հե թում II թա-

գա վո րի օ րոք (1289-1307), ո րը լա տին նե րի հան դեպ 

ստրկա կան հա մա կեր պու թյան ու ղին բռնեց: 1293 թ. 

Հե թում II-ը և լա տի նա սեր կու սակ ցու թյու նը Կա թո ղի-

կո սա կան ա թո ռ բարձ րաց րին Գ րի գոր Է Ա նա վար զե-

ցուն (1293-1307), ո րը լա տի նա մետ ուղ ղու թյան ա մե-

նաե ռան դուն գոր ծիչ նե րից մեկն էր: 1307 թ. Ս սում 

գու մար ված մի ժո ղով ըն դու նեց Հա յոց Եկեղեցու մեջ 

փո փո խու թյուն ներ մտցնե լու և  այն հռո մեա կան ե կե-

ղե ցուն մեր ձեց նե լու ծրա գի րը:

Ս սի ժո ղո վից հե տո և մինչև հայ րա պե տա կան 

ա թո ռի Էջ միա ծին փո խադր վե լը (1441) Կի լի կիա յում 

տի րում էր հա րա ճուն լա տի նա մետ ուղ ղու թյուն, իսկ 

երբ այն տեղ Կո ռի կոս յան տան լա տի նա սեր թա գա-

վոր նե րին հա ջոր դում են Լու սին յան գեր դաս տա նի 

լա տի նազ գի և հ ռո մեա դա վան թա գա վոր նե րը, այդ 

ուղ ղու թյու նը բո լո րո վին տի րա պե տող է դառ նում:

ԼԵ. Այս բո լոր ի րա դար ձու թյուն նե րի ազ դե ցու-
թյամբ ու կա պակ ցու թյամբ ամ բողջ Հա-

յաս տա նում ու ժե ղա նում է կա թո լիկ քա րոզ չու թյան 

գոր ծը, ո րը մեծ խռո վու թյուն նե րի ու գժտու թյուն նե րի 

պատ ճառ է դառ նում և մեր պատ մու թյան մեջ հայտ-

նի է ու նի թո րա կան շար ժում ա նու նով: Ա վե լորդ 

ենք հա մա րում այդ շարժ ման ման րա մաս նու թյուն-

նե րի մեջ մտնել. այս քա նը միայն կա սենք, որ Ար ևելք 

ե կող նե րի և  իրենց գոր ծու նեու թյու նը Հա յաս տա նում 

հաս տա տող նե րի մեջ էր Թով մաս Աք վի նա ցու ա շա-

կեր տը՝ Բար դո ղի մեոս Բո լո նիա ցին1: Ս րա և ս րա նով 

1 Բար դու ղի մեոս Բո լո նիա ցի (Մա րա ղա ցի, ծննդ. թվ. ան հայտ, (Բո-
նո նիա Բո լո նիա, Ի տա լիա) – 1333 թ., Քռնա, Նա խի ջևան) - դո մի նիկ-
յան աստ վա ծա բան, փի լի սո փա և քա րո զիչ: Հա յոց մեջ միա րա րութ-
յան (ու նի թո րութ յան) սկզբնա վո րող և Մա րա ղա յի ա ռա ջին լա տին 
ե պիս կո պո սը: Նրա գրչին են պատ կա նում հա յե րեն գրված և միայն 
հա յե րե նով հայտ նի «Մեկ նու թիւն վե ցօ րէից», «Յա ղագս հնգից ընդ-
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հափշ տակ ված Հով հան նես Քռ նե ցի վար դա պե տի 

ջան քե րով կազմ վեց մի հայ կա թո լիկ խմբակ՝ հոգ ևո-

րա կան նե րից ու աշ խար հա կան նե րից, ո րոնք ո րո շե-

ցին հե ռա նալ ի րենց «հին մո լո րու թյու նից», այ սինքն՝ 
մայ րե նի ե կե ղե ցուց, ըն դու նել կա թո լիկ ե կե ղե ցու դա-

վա նու թյունն ու կար գե րը և հ նա զանդ վել Հ ռո մի պա-

պին: Սա տե ղի ու նե ցավ շուրջ 1330 թ.: Բար դո ղի մեոս 

Բո լո նիա ցու մա հից հե տո` 1333 թ., Հով հան նես Քռ-

նե ցին շտա պեց Հո վ հան նես XXII պա պի մոտ և պաշ-

տո նա պես հաս տա տել տվեց հայ դո մի նիկ յան կար գը, 

որն ա վե լի հայտ նի է միա բա նող եղ բայր ներ (fratres 

unitores) կամ ու նի թոր ներ ա նու նով: Ս րանց քա րո-

զու թյունն ա պարդ յուն չան ցավ. հայ լու սա վոր չա կան-

նե րից շա տե րը բա ժան վե ցին ի րենց մայ րե նի ե կե ղե-

ցուց, ա ռան ձին կրո նա կան հա մայնք ներ կազ մե ցին 

և միա ցան կա թո լիկ ե կե ղե ցուն: Հայ կա թո լիկ նե րի 

բազ մա մարդ կենտ րոն ներն էին Երն ջակ, Նա խիջ ևան, 

Քռ նա և մա նա վանդ Ա պա րա ներ գյու ղա քա ղա քը, որ-

տեղ կա յին շատ վան քեր ու կրո նա վոր ներ, ինչ պես 

նաև ե պիս կո պոս:

Ու նի թոր նե րի գոր ծու նեու թյան արդ յունքն այն 

ե ղավ, որ մեծ թշնա մու թյուն ըն կավ բուն հա յե րի և 

ն րան ցից բա ժան ված կա թո լիկ հա յե րի միջև, ո րը 

հետզ հե տե ա վե լի ու ժե ղա ցավ և զր պար տու թյուն նե-

րի, ամ բաս տա նու թյուն նե րի ու ծանր հա լա ծանք նե րի 

հան րից», «Գիրք Դժո խոց», «Քա րոզ գիրք» (ո րից ա վե լի ուշ կազմ վել 
են ա ռան ձին ժո ղո վա ծու ներ), «Տրա մա բա նու թիւն» և այլ աշ խա-
տութ յուն ներ:

  Բար դու ղի մե ոս Բո լո նիա ցու և Պետ րոս Ա րա գո նա ցու ղե կա վա-
րութ յամբ XIV դ. հայ ու նի թոր նե րը Քռնա յի և Ծոր ծո րի դպրոց նե րում 
լա տի նե րե նից հա յե րեն են թարգ մա նել Թով մաս Աք վի նա ցու, Բո նա-
վեն տու րա յի, Ալ բերտ Մե ծի, Ժիլ բեր (Ջիլ բեր տոս) Պո ռե տա ցու և այ-
լոց աշ խա տանք նե րը:

ա ռիթ դար ձավ: Այդ իսկ պատ ճա ռով Հա յոց Եկեղեցին 

լուրջ պայ քար սկսեց ու նի թոր նե րի դեմ, հատ կա պես 

Հով հան Ո րոտ նե ցու, Գ րի գոր Տաթ ևա ցու և ն րանց 

ա շա կերտ նե րի մի ջո ցով (ԺԴ և ԺԵ դդ.): Հա լա ծանք-

նե րի և փո խա դարձ մե ղադ րանք նե րի հետ ևան քով 

հայ կա թո լիկ նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում հետզ հե տե 

օ տա րա ցան հա յու թյու նից և սկ սե ցին ի րենց ֆրանկ 

ան վա նել, ո րով և  ա վե լի ա տե լի դար ձան:

ԼԶ. Այս նույն դա րաշր ջա նին է վե րա բե րում 

նաև վրա ցի նե րի և հա յե րի հա րա բե րու-
թյուն նե րի խնդի րը: ԺԲ դ. վեր ջե րին Վ րաս տա նը 

Թա մար թա գու հու ժա մա նակ (1184-1212) հա սել էր 

իր քա ղա քա կան և մ տա վո րա կան զար գաց ման գա-

գաթ նա կե տին: Այս ժա մա նակ վա գոր ծիչ ներ են հա-

յազ գի իշ խան ներ Զա քա րե Ա միրսպա սա լա րը և ն րա 

եղ բայր Ի վա նե Ա թա բե կը: Ս րանք, մա նա վանդ սրան-

ցից ա ռա ջի նը շատ էին նպաս տել Վ րաս տա նի տի րա-

պե տու թյու նը նաև Հա յաս տա նի վրա տա րա ծե լուն, և, 

ի րոք, Հա յաս տա նի մի խո շոր մա սն այժմ միա ցած էր 

Վ րաս տա նին: Սա կայն կրո նա կան տե սա կե տից վրա-

ցի նե րի մեջ մեծ ա տե լու թյուն կար դե պի հա յե րը: Հա-

րա բե րու թյուն ներն այն քան էին սրվել, որ վրա ցի նե-

րը նույ նիսկ ա սում էին. « ...Տա ճիկն եւ Ջու հուդն լաւ է 

քան զՀայն»1: Այս պի սի վի ճա կին վերջ դնե լու հա մար 

Զա քա րե Սպա սա լա րը եր կու ե կե ղե ցի նե րի միջև միու-

1 Տե΄ս Մխի թար Գոշ, Թուղթ առ Վրա ցիսն /  Պ. Մու րադ յան, Հայ-
վրա ցա կան դա վա նա բա նա կան խնդիր նե րը և Մխի թար Գո շի «Առ 
Վրա ցիսն» թուղ թը: Աղբ յու րա գի տա կան քննութ յուն և բնագ րեր, Ս. 
Էջ մի ա ծին, 2011, էջ 198 (տե΄ս նաև «Գան ձա սար» (աս տո ւա ծա բա-
նա կան հան դէս), Զ, Ե րևան, 1996, էջ 341):
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թյուն, ա վե լի ճիշտ` մեր ձե ցում ա ռաջ բե րե լու փոր ձեր 

է ա նում: Երբ այդ փոր ձերն ան հա ջող են անց նում, 

հայտ նի ա ռա կա գիր և Դա տաս տա նագր քի հե ղի նակ 

Մ խի թար Գո շը թուղթ է գրում (նաև Զա քա րեին ու 
Ի վա նեին), թե խա ղա ղու թյուն հաս տա տե լու հա մար 

պետք է սան ձել վրա ցի նե րի ա տե լու թյու նը. եր կու 
եղ բայր նե րից մե կը՝ Ի վա նեն, բա ժան վում է Հա յոց 

Եկեղեցուց և  ըն դու նում Վրաց ե կե ղե ցու դա վա նու-
թյու նը, իսկ Զա քա րեն շա րու նա կում է միու թյան փոր-

ձե րը և  ա ռա ջար կում է այն պի սի փո փո խու թյուն ներ 

մտցնել Հա յոց Եկեղեցում, որ այլևս թշնա մու թյան ու 
բամ բա սան քի ա ռիթ չլի նի: Սա կայն Մ խի թար Գոշն ու 
արևել յան վար դա պետ ե րը չեն ըն դա ռա ջում նրան, և 

նա դի մում է Լ ևոն թա գա վո րին և Հով հան նես Կա թո-

ղի կո սին: Զա քա րեի ա ռա ջարկ նե րը քննե լու հա մար 

1207 թ. հրա վիր վում է Ս սի ժո ղո վը, ո րը և  ո րո շում է 

այդ ա ռա ջարկ ներն ըն դու նել: Ա ռա ջարկ նե րը վե րա բե-

րում էին միայն ե կե ղե ցա կան սո վո րու թյուն նե րին և 

հետև յալ ն էին. 1.  բա ցօ թյա վրա նի տակ պա տա րա-

գել, 2. ե կե ղե ցա կան տո նե րը կա տա րել վրա ցի նե րի 

հետ. Ա վետ յաց տո նը` ապ րի լի 6-ին, Վե րա փո խու մը՝ 
օ գոս տո սի 15-ին, իսկ Խաչ վե րա ցը՝ սեպ տեմ բե րի 14-

ին, 3. ճ րա գա լույց նե րը լու ծել  միայն ձե թով և ձկով, 4. 

ըն դու նել բո լոր սրբե րի և Փրկ չի պատ կեր նե րի հար-

գան քը, 5.  Պա տա րագ մա տու ցել ո՛չ միայն ննջեց յալ-
նե րի հո գու փրկու թյան հա մար, այլև կեն դա նի նե րի, 

6.  հայ կրո նա վոր նե րին ար գե լել միս ու տել, 7.  նախ 

դպիր կար գել, ա պա ո րոշ ժա մա նակ հե տո` սար կա-

վագ և հե տո միայն կա տար յալ հա սա կում` քա հա նա, 

8.  պատ վի րել հայ կրո նա վոր նե րին վան քե րում ապ րել 
և  ան հա տա կան սե փա կա նու թյուն չու նե նալ:

Զաքա րեն ժո ղո վի է հրա վի րում հյու սի սա յին վար-

դա պետ ե րին, ո րոնց մի մա սը հա մա կեր պվում է, իսկ 

ա վե լի պահ պա նո ղա կան մա սը Գ րի գոր Տու տեոր դու 
ա ռաջ նոր դու թյամբ ոչ միայն խստիվ մեր ժում է, այլև 

նույ նիսկ բռնի մի ջոց նե րի է դի մում հա մա կեր պվող-

նե րի նկատ մամբ: Արդ յունք չի ու նե նում նաև 1209 թ. 

Ա նիում հրա վիր ված ժո ղո վը: 1211 թ. Զա քա րե Ս պա-

սա լա րը մեռ նում է, և դ րա նով այս խնդի րը փակ վում 

է:

ԼԷ. Այս անպ տուղ վի ճա բա նու թյուն նե րը, բյու-
զան դա ցի նե րի միու թյան փոր ձերն ու Հ ռո-

մի մար դոր սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, որ աշ խա-

տում էր Հա յոց Եկեղեցին ճղա կո տոր ա նել, ու նե ցան 

ի րենց տխուր արդ յուն քը: ԺԲ դ. ծաղ կած վի ճա կից 

Հա յոց Եկեղեցին ար դեն սկսեց ան կում ապրել: Ներ-

քին շփո թու թյուն նե րի ու ան կար գու թյուն նե րի վրա 

ա վե լա ցան ար տա քին սոս կա լի ար հա վիրք նե րը: Հա-

յե րը հա զիվ էին փոքր-ինչ ա զատ շունչ քա շել ԺԱ դ. 

սել ջուկ յան թուր քե րի ար շա վան քե րից հե տո, երբ ԺԳ 

դ. երկ րորդ քա ռոր դից սկսվե ցին մոն ղո լա կան ահ ռե լի 

ար շա վանք ներն ու ա վե րա ծու թյուն նե րը Հա յոց երկ-

րում: Մի ար հա վիր քի հասց րած ան բու ժե լի վեր քե րը 

դեռ չսպիա ցած` 150 տա րի հե տո` ԺԴ դ. վեր ջե րին, 

սկսվե ցին Լենկ թա մու րի` իր ա վե րա ծու թյուն նե րով 

չգե րա զանց ված ար շա վանք ներն ու խժդժու թյուն նե-

րը, ո րոնք լրաց րին մոն ղոլ նե րի ա ռա ջին ար շա վանք-

նե րի թո ղած պա կա սը: Ժո ղո վուր դը հար յուր հա զար-

նե րով անխ նա կո տոր վեց, մի մա սն ար տա գաղ թի 

ճա նա պար հը բռնեց իր հայ րե նի երկ րից, քա ղաք ներն 

9 - Ե. Տեր-Մինասյան, Հայոց եկեղեցին
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ու աչ քի ընկ նող բն ակա վայ րերն ա վեր վե ցին, վան քե-

րը քա րու քանդ ար վե ցին, վա նա կան նե րը ցրվե ցին, 

դպրոց նե րը փակ վե ցին, և  Հա յոց երկ րում ա վե լի քան 

ե րեք  հար յուր տա րի տի րեց ան լույս խա վա րը: Երկ-

րում մնա ցած և  իր վեր քե րը համ բե րու թյամբ ու ջա-

նա սի րու թյամբ բու ժող հայ ժո ղովր դի մնա ցորդ ներն 

էլ հան գիստ չու նեին օս ման յան թուր քե րի և պար սիկ-

նե րի մրցակ ցու թյան շնոր հիվ ա ռա ջա ցած ար յու նա-

հեղ պա տե րազմ նե րից, ո րոն ցից գլխա վոր տու ժո ղը 

դարձ յալ հայ ժո ղո վուրդն էր, ո րով հետև պա տե րազմ-

նե րին հետ ևում էին սովն ու հա մա տա րած հի վան-

դու թյուն նե րը: Այդ պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում հայ 
ժո ղովր դին մի սոս կա լի հար ված էլ հասց րեց պար-

սից Շա հա բաս թա գա վո րը, ո րը, սկզբնա կան հաղ-

թու թյուն նե րից հե տո նա հան ջե լով օս ման ցոց զո-

րու թյան ա ռաջ, 1605 թ. ա հա գին բազ մու թյամբ հայ 
ժո ղո վրդին բռնու թյամբ գաղ թեց րեց Պարս կաս տան` 

նախ՝ օս ման ցոց գրա վե լիք եր կիրն ան մար դաբ նակ և  

ա մա յի դարձ նե լու, և  երկ րորդ՝ իր եր կի րը շե նաց նե լու 
հա մար: Հայ րե նի քի բուռն կա րո տը քա շող ժո ղովր-

դին նոր բնա կա վայ րե րի (Ս պա հան) հետ փոքր-ինչ 
ըն տե լաց նե լու հա մար Շա հա բա սն Էջ միած նից Ս պա-

հան ու ղար կեց ոչ միայն Լու սավոր չի ա ջը, այլ նաև Էջ-

միած նի քա րե րից 15 հատ, որ պես զի դրանց հի ման 

վրա Նոր Էջ միա ծին կա ռուց վի օ տար երկ րում: Սա-

կայն այդ բո լոր փոր ձերը, ի հար կե, ան հա ջող ան ցան:

ԼԸ. Հա յոց Եկեղեցու հայ րա պե տա կան ա թո ռը 

քա ղա քա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի բե-

րու մով չի կա րո ղա ցել միշտ միև նույն տե ղում հաս-

տատ ված մնալ, այլ իր ժո ղովր դի հետ ստիպ ված է 

ե ղել զա նա զան դա րե րում տե ղից տեղ թա փա ռել: Դ 

դ. սկզբից Գ րի գոր Լու սա վոր չի ձեռ քով հաս տատ վե-

լով Էջ միած նում՝ այդ ա թո ռը 484 թ. Հով հան Ման դա-

կու նին փո խադ րում է երկ րի այն ժա մա նակ վա քա-

ղա քա կան կենտ րո ն՝ Դ վին, որ տեղ հայ րա պե տա կան 

ա թո ռը մնում է շուրջ 450 տա րի: 928 թ. Հով հան նես 

Ե Դ րաս խա նա կերտ ցի պատ մա բան աս տան դա կան 

Կա թո ղի կո սն ա թո ռը փո խադ րում է Վաս պու րա կան,  

այ նու հետև կարճ ժա մա նա կով Աղ թա մարն է դառ նում 

հայ րա պե տա նիս տը: Ա պա Ա նա նիա Մո կա ցին 944 

թ. իր ա թո ռը հաս տա տում է Ար գի նա յում, Սար գիս 

Ս ևա նե ցին անց նում է Ա նի, և  այս տե ղից էլ հայ րա-

պե տա կան ա թոռն անց նում է Թավբ լուր, Ծամն դավ, 

Սև  լեռ, Ծովք, Հ ռոմկ լա (1147),  այս տե ղից էլ Գ րի գոր 

Է Ա նա վար զե ցին 1293 թ. իր ա թոռը հաս տա տում է 

Ս սում, ուր և  ա թո ռը մնում է կրկին մինչև Էջ միա ծին 

փո խադր վե լը:

Ա թո ռը կրկին փո խադ րե լու պատ ճառ ներն էին 

նախ` հա յե րի քա ղա քա կան իշ խա նու թան բար ձրացու-
մը Կի լի կիա յում, ո րով վե րա նում էր հայ րա պե տա կան 

ա թո ռը Կի լի կիա յում պա հե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը, 

երկ րորդ` Ս սի Կաթողիկոսա կան ա թո ռի ըստ ա մե-

նայ նի ըն կած վի ճա կը, ո րի հետ ևան քով կա թո լի կու-
թյան քա րո զու թյու նը, ինչ պես նկա րագ րե ցինք, ե ռան-

դով տա րած վում էր թե՛ Արևմտ յան, և թե՛ Ար ևել յան 

Հա յաս տա նում, եր րորդ` Հա յոց Եկեղեցու ինք նու րույ-
նու թյունն ու ան կա խու թյու նը պաշտ պա նե լու բուռն 

ձգտու մը: Այս կա պակ ցու թյամբ Ար ևել յան Հա յաս տա-

նում մի մեծ շար ժում ա ռա ջա ցավ, ո րի մեջ շատ մեծ էր 

Ս յուն յաց մեծ դպրո ցի դե րը և ն րա նշա նա վոր ներ կա-
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յա ցու ցիչ նե րի՝ Հով հան Ո րոտ նե ցու (†1388), Մա ղա-

քիա Ղ րի մե ցու (†1384) և Գ րի գոր Տաթևա ցու (†1410) 

գոր ծու նեու թյու նը: Վերջ նա կան անկ ման ա ռաջն առ-

նե լու հա մար անհ րա ժեշտ հա մար վեց հայ րա պե տա-

կան ա թո ռը կրկին Սբ. Էջ միա ծին փո խադ րել, և  այս 

գործն իր ըն կեր նե րի և հա մա խոհ նե րի հետ միա սին 

ի րա կա նաց րեց Գ րի գոր Տաթևա ցու ա շա կերտ Թով-

մա վար դա պետ Մե ծո փե ցին 1441 թ.:

Որ պես Ա թո ռի տե ղա փո խու թյուն նե րի արդ յունք` 

պատ մու թյան մեջ մնա ցին Աղ թա մա րի և Ս սի մաս-

նա վոր կա թո ղի կո սու թյուն նե րը, ո րոնք, եր բեմն օգտ-

վե լով խառ նակ դրու թյու նից, ոտնձ գու թյուն ներ էին 

ա նում Հա յոց Եկեղեցու ընդ հան րա կան կա թո ղի կո-

սու թյան դեմ և  ի րենց ոչ միայն ան կախ, այլ նաև Ամե-

նայն Հա յոց Կաթողիկոս էին հայ տա րա րում:

Սա կայն ար հա վիրք նե րի այս դա րե րում հայ րա-

պե տա կան ա թո ռի` Կի լի կիա յից Սբ. Էջ միա ծին փո-

խադր վե լով ընդ հա նուր առ մամբ ան կումն ու քայ քա-

յու մը միան գա մից չվե րա ցավ: Միայն ԺԷ դ. սկզբից 

ընդ հա նուր զար թոն քի և հոգ ևոր վե րած նու թյան լույ-
սը փայ լա տա կեց Հա յոց աշ խար հում: Այս կա պակ ցու-
թյամբ հա տուկ հի շա տա կու թյան ար ժա նի է Մով սես 

Գ Խո տա նան ցի նաև Տաթևացի (1629-1632), Փի լիպ-

պոս Ա Աղ բա կե ցի (1633-1655), Հա կոբ Դ Ջու ղա յե ցի 

(1655-1680) կա թո ղի կոս նե րի և ն րանց հա ջորդ նե րի 

գոր ծու նեու թյու նը: Վե րած նու թյան սկիզ բը դրվեց 

նրա նով, որ նոր ա նա պատ ներ ու վան քեր հիմն վե-

ցին Հա յոց երկ րի զա նա զան կող մե րում և դպրոց ներ 

բաց վե ցին՝ ու սում ու գի տու թյուն տա րա ծե լու հա մար: 

Այդ ա նա պատ նե րից ա ռա ջինն ու ա մե նան շա նա վո-

րը Հա րանց կոչ ված ա նա պատն էր Ս յուն յաց երկ-

րում` հին Թա նա հա տի վան քի մո տեր քը, ո րի հիմ քը 

դրեցին 1610 թ. Սաղ մո սա վան քի Սար գիս ե պիս կո-

պո սը և Կի րա կոս ու հե տա գա յում կա թո ղի կո սա ցած 

Մով սես վար դա պետ նե րը: Այս ա նա պա տի օ րի նա կով 

հաս տատ վե ցին նո րե րը. Ներ սես վար դա պետ Մո կա-

ցին (1627) հիմ նեց Լիմ ա նա պա տը, Կա րա պետ ե պիս-

կո պո սը՝ Ս ևա նի ա նա պա տը, Ա րիս տա կես վար դա-

պե տը՝ Տան ձա փա րախ կոչ ված ա նա պա տը, Դա վիթ 

ե պիս կո պո սը` Չա րե քա գե տի ա նա պա տը և  այլն: Այս 

վա նա կան դպրոց նե րում հետ ևում էին ոչ միայն Սուրբ 

Գր քի ու սուց մա նը, այլև այս պես կոչ ված ար տա քին 

գի տու թյուն նե րին (քե րա կա նու թյուն, Դավ թի Սահ-

մանք, Պորփ յուր, սե ռի և տե սա կի ուս մունք և  այլն): 

Սբ. Էջ միա ծինը ևս  ու ներ իր դպրո ցը, որ հաս տա տել 
էր Մով սես Կաթողիկոսը Հով հան նա վան քում: Ն րա 

հա ջոր դը՝ Փի լի պոս Աղ բա կե ցին, ա վե լի ևս բա րե-

կար գեց այս դպրո ցը և վեր ջում փո խադ րեց Էջ միա-

ծին: Էջ միած նի դպրո ցում էր իր ու սումն ա ռել հայտ-

նի պատ մա գիր Ա ռա քել Դավ րի ժե ցին: Բա ցի հիշ ված 

վան քե րից ու դպրոց նե րից՝ պետք է հի շա տա կել նաև 

Սաղ մո սա վան քը, Հա վուց թա ռը, Գ լա ձո րը, Ա նա նիա 

ա ռաք յա լի վան քը Երևա նում և  այլն:

Այս վան քե րի և ն րանց դպրոց նե րի գոր ծու նեու-
թյան շնոր հիվ Հա յոց Եկեղեցին վե րա կեն դա նա ցավ 

և  ա պա ցու ցեց իր կեն սու նա կու թյու նը: Չ պետք է մո-

ռա նալ, որ ԺԷ դ. տպագ րու թյան ար վես տի զար գաց-

ման դարն է: Վեր ևում հիշ ված հայ վե րա նո րո գիչ 
կա թո ղի կոս նե րը ժա մա նա կի ի րենց ճիշտ ըմբռ նո-

ղու թյու նը ցույց են տա լիս նաև նրա նով, որ հոգ են 

տա նում տպագ րու թյան ար վես տը հա յե րի մեջ ար-

մա տա վո րե լու մա սին: Ն րանք Էջ միած նից կա րող 
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հոգ ևո րա կան ներ են ու ղար կում Եվ րո պա՝ հայ կա կան 

տպա րան ներ հիմ նե լու նպա տա կով: Այս պես, հայ կա-

կան տպա րան ներ են հիմն վում 1616 թ. Լեմ բեր գում, 

1640 թ.՝ Լի վոռ նո յում և Նոր Ջու ղա յում, 1660 թ.՝ Ամս-

տեր դա մում, 1677 թ.` Կոս տանդ նու պոլ սում և  այլն: 

Հա յե րեն տպագր վում են Սուրբ Գիր քը և հայ մա տե-

նա գիր նե րը, ինչ պես նաև այլ գրքեր, ո րով հայ հոգ ևո-

րա կան նե րի և  աշ խար հա կան նե րի կրթու թյու նն ա վե-

լի բարձր մա կար դա կի է հասց վում: ԺԸ դ. սկզբնե րից 

հայ ժո ղո վուր դը հա րա բե րու թյուն ներ է մշա կում նաև 

արևմտ յան գրա կա նու թյան և մշակույթի հետ, գլխա-

վո րա պես Մ խի թար Սե բաս տա ցու հիմ նած հայ կա-

թո լիկ Մ խի թար յան միա բա նու թյան գոր ծու նեու թյան 

մի ջո ցով:

ԼԹ. Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում այս տեղ մի 

քա նի խոսք ա սել Մ խի թար Սե բաս տա ցու 
և ն րա հիմ նած միա բա նու թյան մա սին:

Մ խի թար Սե բաս տա ցին (աշ խար հա կան ա նու նը՝ 
Մա նուկ Մա նուկ յան) ծնվել է 1676 թ., սկզբնա կան 

կրթու թյու նն ստա ցել է Հա յոց Եկեղեցու ծո ցում, 15 

տա րե կան հա սա կում դար ձել է Սե բաս տիա յի Սբ. 

Ն շան վան քի միա բան և 1691 թ. ձեռ նադր վել է սար-

կա վագ: Բուռն սեր ու նե նա լով ուս ման և գի տու թյան 

հանդեպ՝ նրան չեն բա վա րա րում իր վան քի գի տու-
թյունն ու վար դա պետ ե րը, և նա փոր ձում է իր ցան կա-

ցածն այլ տեղ ո րո նել: Այդ նպա տա կով նա Էջ միած նի 

նվի րակ Մի քա յել ար քե պիս կո պո սի հետ ուղ ևոր վում է 

Էջ միա ծին, սա կայն ո՛չ Էջ միած նում, և  ո՛չ էլ Ս ևա նում, 

ուր նա մտադր վել էր մնալ, նա չի գտնում ո՛չ իր ցան-

կա ցած խոր գի տու թյու նը, և  ո՛չ էլ կյան քը և  ո րո շում 

է հայ րե նիք վե րա դառ նալ: Այն տե ղից նա մտադր վում 

է Հ ռոմ անց նել, բայց կես ճա նա պար հին հի վան դա-

նում է և կր կին վե րա դառ նա լով Սե բաս տիա՝ 1696 թ. 

ա բե ղա է ձեռ նադր վում: Այս ժա մա նակ նրա ձեռքն է 

ընկ նում Թով մա Գեմ բա ցու « Հա մա հետ ևումն Ք րիս-

տո սի» հռչա կա վոր միս տի կա կան աշ խա տու թյու նը1, 

ո րը շատ մեծ ազ դե ցու թյուն է գոր ծում Մ խի թա րի 

վրա, և ն րա մեջ միտք է ծա գում մի կրո նա վո րա կան 

միա բա նու թյուն հաս տա տել՝ հայ ազ գը հոգ ևո րա պես 

վե րա նո րո գե լու և հ ռո մեա կան ե կե ղե ցուն մո տեց նե լու 
հա մար: 

Այ նու հետև նա իր շուրջն ա շա կերտ ներ ու հետևող-

ներ է հա վա քում, 1700 թ. անց նում է Կ.  Պո լիս, 1701 թ. 

1 Թով մա (Թով մաս) Գեմ բա ցի (Թով մաս Հա մեր կա ցի, Հա մեր լայ նա ցի 
կամ Մա լեո լուս – մոտ 1379-1471 թթ.) - սո վո րել է կա թո լի կութ յան 
նկատ մամբ լո յալ գեր մա նա-հո լան դա կան նա խա ռե ֆոր մա ցիոն հո-
սանք նե րին մեր ձե ցող Դևեն տե րի վա նա կան դպրո ցում: 1406 թ. 
դար ձել է Սբ. Ագ նե սա յի (Ագ նա տեն բեր գի) վան քի (Զվոլ, Նի դեր լան-
դիա) վա նա կան, իսկ 1411/1412 թ. ստա ցել է հո գևոր աս տի ճան:

  Կա տա րե լա պես տի րա պե տել է Աստ վա ծաշն չին: Տուրք չի տվել 
մտա հա յե ցո ղա կան և փի լի սո փա յա կան մտա կա ռույց նե րին: Նրա 
գրչին են պատ կա նում բազ մա թիվ աշ խա տանք ներ, ո րոնց մե ծ մա-
սը չի պահ պան վել: Հա մար վում է «Հա մա հե տևումն  Քրիս տո սի» (De 
imitatione Christi) խորհր դա պաշ տա կան (հե տևել է Բեռ նար Կլեր վոս-
ցուն) աշ խա տութ յան հե ղի նա կը (թեև փորձ է կա տար վել հե ղի նա-
կութ յուն վե րագ րել Ին նով կեն տիոս Գ պա պին, Բո նա վեն տու րա յին, 
Հովհ. Է րիու գե նին, Ժ. Գեր սո նին և այ լոց), ո րը գրել է 1427 թ.-ից ոչ 
ուշ: Աշ խա տան քը գրված է պարզ լեզ վով և ուղղ ված է ըն թեր ցո ղի 
զգաց մուն քին: Նրա նում բա ցա կա յում են հա յե ցա կար գա յին մո տե-
ցումն  ե րը և սխո լաս տի կա կան կա ռույց նե րը: Աշ խա տան քը շա րադ-
րում է հա մաք րիս տո նեա կան ճշմար տութ յուն նե րը և բա րո յա կա-
նութ յու նը: Լայն ճա նա չում ստա նա լով՝ աշ խա տան քը բա վա կա նին 
ա րագ տա րած վել է քրիս տո նեա կան աշ խար հում: Գիրքն ու նե ցել է 
2000-ից ա վե լի հրա տա րա կութ յուն և թարգ ման վել է քրիս տոն յա եվ-
րո պա յի բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի լե զու նե րով:
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սեպ տեմ բե րի 8-ին խորհր դի է հրա վի րում իր 16 ա շա-

կերտ նե րին և  ո րո շում ան պատ ճառ մի վանք հիմ նել՝ 
նպա տակ ու նե նա լով «Ու սումն ա մե նայն կար ևոր 

գի տու թեանց, ի թի կունս հա սա նել հոգ ևոր կա րօ-

տու թեանց ազ գիս», այ սինքն՝ ճիշտ այն նպա տա կը, 

ո րին ձգտում էր Էջ միած նի դպրո ցի սկսած վե րածնու-
թյու նը: Մ խի թա րի վան քն սկզբում հաս տատ վում է 

Մո ռեա թե րակղ զու Մե թոն դղյա կում1, սա կայն Վե-

նե տի կի Հան րա պե տու թյան և Օս ման յան կայս րու-
թյան միջև բռնկված պա տե րազ մի հետ ևան քով օս-

ման յան նա վա տոր մը հար ձակ վում է Մո ռեա յի վրա, 

և Մ խի թարն ստիպ ված է լի նում ա մեն բան թող նել 
և  իր ա շա կերտ նե րի հետ միա սին Վե նե տիկ փախ չել: 
Այս տեղ Մ խի թա րը Վե նե տի կի Հան րա պե տու թյու նից 

նվեր ստա ցավ  Սուրբ Ղա զար կղզին և  իր վանքն ու 
միա բա նու թյու նը վերջ նա կա նա պես այն տեղ հաս տա-

տեց 1717 թ. սեպ տեմ բե րի 8-ին: 

Սա կայն Վե նե տի կում հաս տատ վե լուց հե տո էլ 
Մ խի թարն ու յու րա յին նե րը զերծ չմնա ցին հա լա-

ծանք նե րից ու նե ղու թյուն ներից: Սա կայն այս ան-

գամ և  այս նոր մի ջա վայ րում նրա ո խե րիմ թշնա մի նե-

րը կա թո լիկ պրո պա գան դա յի դպրո ցի ա շա կերտ նե րը 

կամ այս պես կոչ ված կո լեջ յան ներն էին: Գլ խա վոր 

մե ղադ րանք նե րից մեկն այն էր, թե Մ խի թարն ու իր 

ա շա կերտ նե րն ազ գա սեր մար դիկ են, կա թո լի կու թյու-
նը միայն որ պես դի մակ են ծա ռա յեց նում, որ պես զի 

դրա նով ա վե լի մեծ հեշ տու թյամբ ուղ ղա փառ կամ 

1 1701 թ. Մխի թար Սե բաս տա ցու կող մի ց Կ. Պոլ սում հաս տատ ված 
կրո նա կան և մշա կու թա յին կա թո լիկ յան մի ա բա նութ յու նը («Ան տոն-
յան մի ա բա նութ յուն») 1706 թ. տե ղա փոխ վել է Վե նե տի կի Հան րա-
պե տութ յա նը են թա կա Մո ռեա թե րակղ զու (Հու նաս տան) Մե թոն 
դղյակ:

հայ կա թո լիկ հա յե րին դե պի հերձ վա ծո ղու թյուն, այ-
սինքն՝ դե պի Հայ լու սա վոր չա կան ե կե ղե ցին ա ռաջ-

նոր դեն: Մ խի թա րը հրա ման ստա ցավ ան մի ջա պես 

ներ կա յա նա լու Հ ռոմ՝ Քն նիչ ատ յա նին, և  ար դա րա-

նալու, ա պա թե ոչ, կար գել վեր նրա միա բա նու թյու նը: 

Այս պայ ման նե րում Մ խի թա րը 1718 թ. Հ ռոմ է գնում, 

ներ կա յա նում Քն նիչ ատ յա նին ու պա պին, ստիպ ված 

է լի նում ամ բող ջո վին ըն դու նե լու կա թո լիկ ե կե ղե ցու 
դա վա նու թյունն ու պա պի գե րիշ խա նու թյու նը: Ս րա-

նից հե տո նա վե րա դառ նում է Սբ.  Ղա զար և սկ սում 

իր հա մե մա տա բար խա ղաղ գոր ծու նեու թյան շրջա նը:

Գ նա հա տե լով Մ խի թար Սե բաս տա ցու գոր ծու նեու-
թյու նը՝ պետք է ա սենք, որ նա մարմ նաց յալ ու սում նա-

սի րու թյուն էր, մի ա ռա քի նի և գոր ծուն յա անձ, ճար-

տա րա խոս և հա մեստ: Թեև ար տա քին հան գա մանք-

նե րի ճնշմամբ նա ստիպ ված ե ղավ կա թո լիկ դառ նա լ, 
բայց մնաց գոր ծով ու հո գով ազ գա յին դրո շա կը պաշ-

տող ու պաշտ պա նող անձ և  իր իսկ օ րի նա կով նույ նն 

ա վան դեց իր ա շա կերտ նե րին: Հա յոց լեզ վի ու սում-

նա սի րու թյու նը նրա գլխա վոր նպա տակ նե րից մեկն 

էր. բա վա կան է հի շել, որ նա ա ռա ջին ըն դար ձակ հա-

յե րեն բա ցատ րա կան բա ռա րա նի հե ղի նակ է:

Հե տա գա յում, դեռևս լիո վին չպար զա բան ված 

պատ ճառ նե րով, Մ խի թա րի հիմ նած միա բա նու թյան 

մեջ երկ պա ռա կու թյուն ըն կավ. դրա հետ ևան քով այդ 

միա բա նու թյան մի մա սը 1773 թ. բա ժան վեց մայր 

միա բա նու թյու նից և  առ ժա մա նակ հաս տատ վեց 

Տ րիեստ քա ղա քում: Քա ղա քա կան շփո թու թյուն նե րի 

պատ ճա ռով նրանք եր կար չկա րո ղա ցան մնալ Տ րիես-

տում և 1811 թ. սկզբից հաս տատ վե ցին Վիեն նա յում, 
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որ տեղ և շա րու նա կեցին ի րենց գո յու թյու նը մինչև այ-
սօր:

Մեզ հա մար ա ռանձ նա պես հե տաքրք րա կան է 

Մ խի թար յա ննե րի գոր ծու նեու թյան այն կող մը, որ 

իր ա ռաջ նպա տակ էր դրել զարկ տալ հա յոց լեզ վի 

և գ րա կա նու թյան, աշ խար հագ րու թյան, հնա խո սու-
թյան և հա յոց պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյան 

զար գաց մա նը, հրա տա րա կել հայ հին մա տե նա գիր-

նե րի գրվածք նե րը և  այլն: Այս աս պա րե զում, ի րոք, 

անգ նա հա տե լի են Մ խի թար յան նե րի մա տու ցած ծա-

ռա յու թյուն նե րը հայ ազ գին: Բա ցի հա յոց մա տե նա-

գիր նե րի մե ծա գույն մա սի հրա տա րա կու թյու նից, ո րի 

մեջ նրանց նա խոր դել էին Էջ միա ծինն ու Կոս տանդ-

նու պո լի սը, նրանք տպագ րել են հա յոց լեզ վի բազ-

մա թիվ ըն տիր քե րա կա նու թյուն ներ, ո րոն ցից միշտ 

հի շա տա կե լի կմնան Չամչ յա նի, Բագ րա տու նու, Ա վե-

տիք յա նի և Այտն յա նի քե րա կա նու թյուն նե րը: Ն րանք 

կազ մել և հ րա տա րա կել են բա ռա րան ներ, ո րոն ցից 

Նոր Հայ կազ յան բա ռա րա նը (1836-1837) այն պի սի 

հո յա կապ գործ է, որ  ու րիշ ազ գե րի մեջ գի տու թյուն-

նե րի ա կա դե միա ներն են հրա տա րա կել կամ հրա տա-

րա կում: Նույն պի սի հո յա կապ գոր ծեր են Չամչ յա նի 

Հա յոց պատ մու թյու նը, Ին ճիճ յա նի աշ խար հագ րա-

կան և հ նա խո սա կան եր կե րը, Ա լի շա նի տե ղագ րու-
թյուն նե րը և  այլն:

Ու սում և կրթու թյուն տա րա ծե լու գոր ծում  որոշ 

դրա կան դեր են կա տա րել նաև Մ խի թար յան նե րի 

հրա տա րա կած բազ մա թիվ դա սագր քե րը գի տու թյան 

բո լոր բնա գա վառ նե րի վե րա բեր յալ: Մ խի թար յան-

ներն սկզբում սե փա կան տպա րան չու նեին. մինչև 

1788 թ. նրանք ի րենց գրքե րը հրա տա րա կում էին մաս-

նա վոր ի տա լա կան տպա րան նե րում, ա պա 1789 թ.-ից 

սկսած` նրանք ու նե ցան ի րենց սե փա կան տպա րա նը:

Խ. ԺԹ դարին անց նե լուց ա ռաջ անհ րա ժեշտ 

է հի շա տա կել նաև բազ մաշ խատ և բազ-

մարդ յուն Սի մեոն Եր ևան ցի Կաթողիկոսին: Նա ար-

դեն սկզբից էլ հայտ նի էր իբրև ու սում նա սեր անձ, 

հե տա գա յում կա թո ղի կոս դառ նա լով (1763-1780)` աշ-

խա տեց բա րե կար գել Հայոց Եկեղեցին, Մայր Ա թոռ 

Սբ. Էջ միա ծի նը լու սա վո րու թյան կենտ րոն դարձ նել և 

կենտ րո նա կան հայ րա պե տա կան իշ խա նու թյան դիր-

քը բարձ րաց նել: Հա յոց ե կե ղե ցա կան տո նե րը կար գա-

վո րե լու հա մար 1774 թ. տպագ րեց հայ տո նա ցույ ցը 

և ձ րի բա ժա նեց բո լոր հայ ե կե ղե ցի նե րին՝ ա ռան ձին 

կոն դա կով պատ վի րե լով, որ Հա յոց Եկեղեցին այ նու-
հետև միայն այդ տո նա ցույ ցով ա ռաջ նորդ վի: Նա կա-

թո լիկ նե րի դեմ պաշտ պա նեց Հա յոց Եկեղեցու վար-

դա պե տու թյու նը (հե ղի նա կեց « Պար տավճար» գիր քը, 

որ տպագր վեց 1783 թ.): Բայց Սի մեոն Կաթողիկոսի 

ա մե նա մեծ գոր ծը պետք է հա մա րել Սբ. Էջ միած նում 

տպա րան և ն րա կա րիք նե րը հո գա լու հա մար թղթա-

գոր ծա րան հիմ նե լը (1771): Նա բա րե կար գեց նաև 

Մայր Ա թո ռի տնտե սա կան վի ճա կը:

Չի կա րե լի ան հի շա տակ թող նել նաև ԺԷ և ԺԸ դդ. 

հայ նշա նա վոր կա թո ղի կոս նե րի զգու շա վոր մաս նակ-

ցու թյու նն Արև մուտ քի և հե տա գա յում Ռու սաս տա նի 

օգ նու թյամբ հայ ա զա տագ րա կան շարժ մա նը, ո րը, 

սա կայն, մեծ արդ յունք ներ չտվեց:
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ԽԱ. ԺԹ դ. մի նոր շրջա նի սկիզբ է դնում 

Հա յոց Եկեղեցու և հայ ժո ղովր դի պատ-

մու թյան մեջ: Այդ դա րի սկզբնե րից ի րա կա նա նում 

է հա յե րի վա ղե մի բուռն փա փա գը քրիս տոն յա պե-

տու թյան հո վա նու տակ մտնե լու և տ ևա կան խա-

ղա ղու թյան մեջ իր նյու թա կան և մ տա վոր կյան քը 

զար գաց նե լու: 1828 թ.-ից սկսած` Էջ միա ծինն ար դեն 

գտնվում էր Ռու սաս տա նի տի րա պե տու թյան ներ քո: 

Ռուս-պարս կա կան և ռուս-տաճ կա կան պա տե րազմ-

նե րի հետ ևան քով հայ ժո ղովր դի մի մեծ հատ ված ևս  

ան ցավ ռուս նե րին, և  երկ րում ի րոք եր կար ժա մա նակ 

խա ղա ղու թյուն տի րեց: Հա յոց Եկեղեցին այս շրջա-

նում սկսեց նույն պես խա ղաղ զար գա նալ և մ տա ծել 
դպրոց ներ բացե լու, այդ դպրոց նե րի հա մար ու սու ցիչ-
ներ և Հա յոց Եկեղեցու հա մար լա վա գույն հոգ ևո րա-

կան ներ պատ րաս տե լու մա սին: Ի րար հետ ևից բաց-

վե ցին Ներ սիս յան դպրո ցը Թիֆ լի սում (1823), Շու-
շիի, Եր ևա նի և Նոր Նա խիջ ևա նի թե մա կան դպրոց-

նե րը: Վեր ջա պես Գեորգ Դ Կաթողիկոսն Էջ միած նի 

հին ժա ռան գա վո րաց դպրո ցի փո խա րեն 1874 թ.-ից 

հիմ նեց իր ա նու նով կոչ ված հոգ ևոր Ճե մա րա նը1: 

Այս դպրոց նե րը, հատ կա պես Ներ սիս յան դպրոցն ու 
Գ ևորգ յան Ճե մա րա նը մեծ արդ յունք տվեցին և խո շոր 

չա փով բարձ րաց րին հայ հոգ ևո րա կա նու թյան և հայ 

1 Գևորգ Դ Մե ծա գործ Կա թո ղի կո սի կող մից 1874 թ. հիմ նադր ված 
Ճե մա րանն ա մե նևին էլ հիմ նա դիր կա թո ղի կո սի ա նու նը չի կրում, 
ինչ պես կար ծում են Ե. Տեր-Մի նաս յա նը և այլ վեր լու ծա բան ներ 
(տե΄ս, օ րի նակ, Քրիս տոն յա Հա յաս տան. Հան րա գի տա րան, էջ 206, 
209):

  Ճե մա րա նի բաց ման հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յու նը տե ղի է ու-
նե ցել 1874 թ. սեպ տեմ բե րի 28-ին՝ Ս. Գևորգ զո րա վա րի տո նին (ո րը 
նաև Գևորգ Դ Կա թո ղի կո սի ան վա նա կո չութ յան օրն էր), և «Գևորգ-
յան» է կոչ վել Ս. Գևորգ զո րա վա րի պատ վին:

ու սուց չու թյան մտա վոր և բա րո յա կան մա կար դա կը: 

Բա վա կա նա նում ենք այս տեղ հի շե լով միայն խո շոր 

գիտ նա կան Կա րա պետ ե պիս կո պոս Տեր-Մկրտչ յա-

նին, ան զու գա կան ե րաժշ տա գետ Կո մի տա սին, Մե ծի 

տանն Կի լի կիո Կաթողիկոս, բազ մաշ խատ բա նա սեր 

Գա րե գին Հով սեփ յա նին, Գեորգ Դ  Չո րեքչ յան Կա-

թո ղի կո սին և  այլոց, ովքեր դուրս են եկել Գ ևորգ յան 

Ճեմարանից: Իսկ հա յոց լեզ վի և գ րա կա նու թյան լա-

վա գույն ու սու ցիչ նե րը նույն Ներ սիս յան դպրո ցի և 

Գ ևորգ յան Ճեմարանի սա ներն են ե ղել: Շա տե րից հի-

շա տա կում ենք միայն Մա նուկ Ա բեղ յա նին և Ար սեն 

Տեր տեր յա նին, ո րոնք հե տա գա յում Հայ կա կան ՍՍՌ 

ա կա դե միա յի իս կա կան ան դամ ներ դար ձան և գի տա-

կան մեծ գոր ծու նեու թյուն ծա վա լե ցին: Հայ ժո ղովր դի 

մեջ ընդ հա նուր կրթու թյուն ծա վա լե լու գոր ծում մեծ 

նշա նա կու թյուն ու նե ցան նաև ի րար հետ ևից բաց վող 

ե կե ղե ցա կան-ծխա կան դպրոց նե րը, ո րոնց ու սու ցիչ-
նե րը վեր ևում հիշ ված թե մա կան դպրոց նե րի, Ներ-

սիս յան դպրո ցի և Գ ևորգ յան Ճեմարանի սա ներն էին:

ԽԲ. Մինչ այս պես Հա յոց Եկեղեցին գտել 
էր իր խա ղաղ զար գաց ման ճա նա պար-

հը և օ րըս տօ րե բար գա վա ճում ու պայ ծա ռա նում էր, 

մտա ծում էր Հի սուս Ք րիս տո սի Ավե տա րա նի հի ման 

վրա վե րա նո րոգ վելու և  իր հով վու թյա նը հանձն ված 

բա նա վոր հո տին է՛լ ա վե լի մո տե նա լու մա սին, ա հա 

հայ ժո ղովր դի գլխին նոր ար հա վիրք ներ թափ վե ցին: 

1895-1896 թթ. թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կար-

գադ րու թյամբ ու սադ րան քով քրիս տոն յա Եվ րո պա յի 

աչ քի ա ռաջ հար յուր հա զա րա վոր ան մեղ հա յեր կո-
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տոր վե ցին Թուր քիա յի հայ կա կան նա հանգ նե րում, և 

չգտն վեց մե կը, որ ոճ րա գործ Աբ դուլ Հա մի դի գա զա-

նա կան կրքե րը սան ձա հա րեր: Ա պա 1914 թ. բռնկվեց 

Առա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը, որ Թուր-

քիա յի բար բա րոս կա ռա վա րու թյան հա մար հար մար 

ա ռիթ հան դի սա ցավ իր վա ղե մի տեն չն ի րա գոր ծե լու, 
այն է՝ Հա յաս տա նը լրիվ մաք րե լու հա յե րից: Կազմ-

վեց և  ա մե նա վայ րագ ձևով ի րա կանց վեց հա յե րին 

տե ղա հան ա նե լու և Սի րիա յի ան ջուր ա նա պատ նե-

րը քշե լու դի վա կան ծրա գի րը: Հա յե րի հա մար վե րա-

դար ձել էին Չին գիս  Խա նի և Լանկ  Թա մու րի օ րե րն 

է՛լ ա վե լի վատ թա րա գույն ձևով, ո րով հետև մինչ դեռ 

Չին գիս  Խանն ու Լանկ  Թա մու րն անխ նա ոչն չաց նում 

էին միայն ի րենց ճա նա պար հին ըն կած քա ղաք նե րի 

ու բնա կա վայ րե րի բնա կիչ նե րին, Թուր քիա յի 20-րդ 

դ. կա ռա վա րիչ ներն աշ խա տում էին ոչն չաց նել ի րենց 

պե տու թյան սահ ման նե րում գտնված ամ բողջ հայ ժո-

ղովր դին: Տե ղա հան ման և  ա նա պատ նե րը քշե լու այդ 

քա ղա քա կա նու թյան զոհ գնա ցին մի լիո նա վոր հա յեր, 

և հայ ժո ղո վուր դը նո րից ճղա կո տոր ե ղավ և ցր վեց 

ի սփյուռս աշ խար հի: Դրա հետ միա սին, բնա կա նա-

բար, թու լա ցավ նաև Հա յոց Եկեղեցին:

ԽԳ. 1917 թ. Հոկ տեմ բեր յան Սո ցիա լիս տա-

կան Մեծ Հե ղա փո խու թյան հետ ևան քով 

նախ կին Ռու սաս տա նը վե րած վեց Սո վե տա կան Սո-

ցիա լիս տա կան Հան րա պե տու թյուն նե րի Միու թյան, 

Հա յաս տա նը որ պես ինք նու րույն պե տու թյուն դար-

ձավ այդ մեծ Միու թյան ի րա վա հա վա սար ան դամ նե-

րից մե կը, և  ի րա կան ացավ հա յե րի` սե փա կան պե տու-

թյուն ու նե նա լու ջեր մա գույն փա փա գը: Այ նու հետև ի 

սփյուռս աշ խար հի ցրված հայ ժո ղովր դի բուռն տեն չը 

դար ձավ հա մախմբ վե լու իր սի րե լի հայ րե նի քի և ն րա 

կա ռա վա րու թյան շուր ջը, և  այդ տեն չն սկսեց հետզ հե-

տե ի րա կա նաց վել:
Ար մա տա պես փոխ ված պայ ման նե րում փոխ վեց 

նաև հայ ժո ղովր դի կյան քում Հա յոց Եկեղեցու դիր-

քը: Ե թե ա ռաջ նե րում ե կե ղե ցին կյան քի ո րոշ ո լորտ-

նե րում պե տա կան օր գա նի դեր էր կա տա րում, որ պես 

պե տա կան մար մին գրան ցում էր ծնունդ, ա մուս-

նու թյուն և մահ, որ պես հոգ ևոր դա տա րան վճիռ էր 

կտրում ա մուս նա լու ծու թյան գոր ծե րի վե րա բեր յալ, 
սե փա կան խո շոր կալ վածք ներ ու ներ և դ րանց ե կա-

մուտ նե րով, իմի ջիայ լոց, ե կե ղե ցա կան–ծ խա կան և 

թե մա կան դպրոց ներ էր պա հում, այժմ Հա յաս տա նը, 

դառ նա լով Սո վե տա կան Սո ցիա լիս տա կան եր կիր, 

Հա յոց Եկեղեցուն ա զատ եց նման բո լոր հոգ սե րից, 

ո րով հետև պե տու թյու նը բա ժան վեց ե կե ղե ցուց, և 

քա ղա քա ցիա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ դա տա կան, 

դպրո ցա կան և ն ման բո լոր գոր ծերն ան ցան պե տա-

կան հա մա պա տաս խան մար մին նե րի ձեռ քը: Կոս-

տան դին Մե ծից սկսած` Դ դ. սկզբից ե կե ղե ցին պե-

տա կա նա ցել էր և  իր վրա էր վերց րել զուտ պե տա կան 

շատ հոգ սեր: Այժմ ե կե ղե ցին պետք է վե րա դառ նար 

իր նախ նա կան վի ճա կին, այ սինքն՝ պետք է մտա-

հոգ վեր իր հա վա տաց յալ ժո ղովր դի մեջ բա րո յա կան 

կյանք, ա վե տա րա նա կան բա րո յա կան սկզբունք ներ 

ծա վա լելով, նրան կրթեր հայ ժո ղովր դին ու իր պե-

տու թյա նը հա վա տա րիմ մնա լու ո գով և միու թյան 

կապ հան դի սա նար Սփ յուռ քում ցրված հա յու թյան և 

Մայր հայ րե նի քի միջև:
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Ի հար կե, այդ պի սի հան կար ծակի փո փո խու թյու-
նը ծանր էր ու դժվար, բայց Հա յոց Եկեղեցին կա րո-

ղու թյուն ու նե ցավ պատ վով դուրս գա լու այդ դրու-
թյու նից և  իր ան մի ջա կան պար տա կա նու թյուն նե րին 

անդ րա դառ նա լու: Այս տեղ պետք է ա ռանձ նա պես 

հի շա տա կել հան գուց յալ Գեորգ Զ և ներ կա յիս գա-

հա կալ Վազ գեն Ա Կաթողիկոս նե րի գոր ծու նեու թյու-
նը, ո րոնք աշ խա տե ցին փակ ված ե կե ղե ցի նե րը բաց 

ա նել, ա վեր ված կամ կոր ծան ման են թա կա վան քե րը 

վե րա նո րո գել, հիմ նե ցին «Էջ միա ծին» ա նու նով պաշ-

տո նա կան և կ րո նաբա նա սի րա կան ամ սա գի րը՝ հա-

վա տաց յալ ժո ղովր դի կրո նաբա րո յա կան և մ տա վոր 

կա րիք նե րը բա վա րա րե լու հա մար1: Վեր ջա պես Հա-

յոց Եկեղեցուն պատ րաստ ված հոգ ևո րա կա նու թյուն 

մա տա կա րա րե լու նպա տա կով հիմ նե ցին ու գուր գու-
րան քով պա հում են Էջ միած նի Վա նա կան Հոգ ևոր 

Ճեմարանը: Մեծ է նրանց դե րը նաև հայ րե նա բաղձ 

հա յե րին ի րենց հայ րե նի քը վե րա դարձ նե լու գոր ծում:

ԽԴ. Հա յոց Եկեղեցու դա վա նա բա նա կան դիր-

քի, նրա ե կե ղե ցա կան սո վո րու թյուն նե րի 

և  ու րիշ ե կե ղե ցի նե րից ու նե ցած տար բե րու թյուն նե րի 

մա սին այս տեղ վերս տին խո սելն ա վե լորդ ենք հա-

մա րում, ո րով հետև հա մա պա տա սա խան ա ռիթ նե րով 

1 «Էջ մի ա ծին» կրո նա կան և պատ մա բա նա սի րա կան ամ սա գի րը լույս 
է տե սել 1944 թ. Գևորգ արք. Չո րեքչ յա նի (1945-1955 թթ. Ա մե  նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կոս) նա խա ձեռ նութ յամբ և հան դի սա ցել է Ա մե  նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սութ յան պաշ տո նա կան ամ սա գի րը: Նա խա պես՝ 
մի ն չև 1961 թ., հրա տա րակ վել է Ե րևա նում, իսկ 1961 թ. մի նչ օրս` 
Ս. Էջ մի ած նում: 1950-ա կան նե րի երկ րորդ կե սից ստանձ նել է կրո-
նաե կե ղե ցա կան, աստ վա ծա բա նա կան և աստ վա ծաշն չա գի տա կան 
հան դե սի ա ռաջ նա յին դե րը:

անդ րա դար ձել ենք այդ խնդիր նե րին, և  այդ հար ցե-

րում Հա յոց Եկեղեցու դիր քի մեջ հե տա գա յում ոչ մի 

փո փո խու թյուն տե ղի չի ու նե ցել: 
Կար ճա ռոտ ամ փո փե լով` պետք է ա սենք միայն, 

որ Հա յոց Եկեղեցին իր դա վա նա կան դիր քով 
կանգ նած է մնում հին քրիս տո նեա կան ե կե-
ղե ցու դիր քե րի վրա. նա ըն դու նում է միայն ա ռա-

ջին ե րեք Տիե զե րա կան ժո ղով նե րի ( Նի կիո 325 թ., 

Կ .  Պոլ սի 381  թ. և Ե փե սո սի 431  թ.) ո րո շում նե րը և 

մեր ժում է Քաղ կե դո նի` 451 թ. ժո ղո վից սկսած մյուս 

բո լոր ժո ղով նե րը: 

Գա լով ե կե ղե ցա կան սո վո րու թյուն նե րին՝ 
ան հրա ժեշտ է դի տել, որ այս տեղ էլ Հա յոց 
Եկեղեցին նախ նա կան քրիս տո նեա կան ե կե ղե-
ցու հա րա զատ ներ կա յա ցու ցիչն է: Միայն մի օ րի-

նակ բե րենք. Ք րիս տո սի Ծննդյան և Մկր տու թյան տո-

նն իբրև Աստ վա ծհայտ նու թյան տոն ամ բողջ Ար ևել քը 

մինչև Դ դ. վեր ջե րը տո նում էր հու նվա րի 6-ին: Միայն 

Հ ռոմն ու նրա հետ Արև մուտ քի ո րոշ ե կե ղե ցի ներ այդ 

տո նը տո նում էին բա ժան: Դեկ տեմ բե րի 25-ին տոն-

վում էր Ք րիս տո սի Ծննդյան տո նը՝ հին հռո մեա կան 

Սա տուր նալ յան ու րախ տո նե րից ան մի ջա պես հե տո 

և,  ան շուշտ, այդ տո նե րի նշա նա կու թյու նը նսե մաց նե-

լու հա մար, իսկ հուն վա րի 6-ը հա մար վում էր 3 մո գե-

րի երկր պա գու թյան տո ն: Ինչ պես ա սա ցինք, Ար ևել քը 

միայն Դ դ. վեր ջե րից ան ցավ Հ ռո մի սո վո րու թյա նը. 

այդ պես՝ 379 թ. ա ռա ջին ան գամ Գ րի գոր Նա զիան զա-

ցին Կ. Պոլ սում Ք րիս տո սի Ծ նուն դը տոնեց դեկ տեմ-

բե րի 25-ին, նույնն ա րեց 382 թ. Գ րի գոր Ն յու սա ցին, 

388 թ.՝ Հով հան Ոս կե բերա նն Ան տիո քում: Այդ սո վո-

րու թյու նը հե տա գա յում մուտք գոր ծեց նաև Ե գիպ տոս, 

10 - Ե. Տեր-Մինասյան, Հայոց եկեղեցին
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ա պա, գու ցե Քաղ կե դո նի ժո ղո վից հե տո, նաև Ե րու-
սա ղեմ ու Պա ղես տին: Միայն Հա յոց Եկեղեցին է, 
որ մինչև այ սօր էլ Ք րիս տո սի Ծննդ յան և Աստ-
վա ծ հայտ նու թյան տո նե րը միա ցած է կա տա-
րում` Ար ևել քի հնա վանդ սո վո րու թյան հա մա-
ձայն` հուն վա րի 6-ին: Ինչ վե րա բե րում է ու րիշ ե կե-

ղե ցի նե րի հետ ու նե ցած տար բե րու թյուն նե րին, ա պա 

դրանք հա մա պա տաս խա նում են այն պա հանջ նե րին, 

որ ա նում էին բյու զան դա ցի նե րը Ներ սես Շ նոր հա լուց 

և Գ րի գոր Դ Տ ղա յից,  ո րոնց մա սին խոս վել է իր տե-

ղում, այն պես որ դրանց մա սին խո սե լը միայն ա վե-

լորդ կրկնու թյուն կլի ներ:

ԽԵ. Մեզ մ նում է մի քա նի խոսք էլ ա սել Հա յոց 

Եկեղեցու նվի րա պե տա կան կազ մա կեր-

պու թյան մա սին և դ րա նով փա կել այս հա մա ռոտ ակ-

նար կը Հա յոց Եկեղեցու ծագ ման, պատ մա կան զար-

գաց ման, այլ ե կե ղե ցի նե րի հետ ու նե ցած հա րա բե-

րու թյուն նե րի և հա րա կից հան գա մանք նե րի մա սին:

Հա յոց Եկեղեցին ազ գա յին, ժո ղովր դա կան և 
չ նա յե լով ի սփյուռս աշ խար հի ցրված լի նե լուն` 
միաս նա կան ե կե ղե ցի է: Ազ գա յին է. դա նշա նա-
կում է, որ հայ հա վա տաց յալ ժո ղովր դի հա մար 
ազգ և  ե կե ղե ցի հաս կա ցու թյուն նե րը դա րե ր ի 
վեր միա ցած են ե ղել ի րար հետ, և հայ ազ գը, 
որ պես ամ բող ջու թյուն, հա վա տա րիմ է մնա-
ցել իր ա ռա քե լա հիմն ու լու սա վոր չա հաս տատ 
ե կե ղե ցուն: Որ քան էլ այլ ե կե ղե ցի նե րը փոր ձել 
են պա ռակ տում ա ռա ջաց նել Հա յոց ազ գա յին 
ե կե ղե ցու մեջ (բյու զան դա ցի ներ, կա թո լիկ ներ, 

վեր ջե րս նաև բո ղո քա կան ներ), դա նրանց չի 
հա ջող վել: 4-5 մի լիոն հա յե րի մեջ այ սօր հա զիվ 
թե 140.000 կա թո լիկ և 50.000 բո ղո քա կան հա յեր 
լի նեն, ո րը չնչին տո կոս է կազ մում ընդ հա նուր 
մաս սա յի հա մե մա տու թյամբ:
Հա յոց Եկեղեցին ժո ղովր դա կան ե կե ղե ցի է.  

դա նշա նա կում է՝ նրա ղե կա վար ման և կա ռա վար ման 

մեջ իբրև լիա կա տար ի րա վա տեր մաս նակ ցում է հա-

վա տաց յալ ժո ղո վուր դը: Հոգ ևո րա կան ղե կա վար նե-

րի ընտ րու թյու նը, սկսած ծխա տեր քա հա նա յից մինչև 

ե կե ղե ցու Գե րա գույն հոգ ևոր պե տը` Ա մե նայն Հա յոց 

Կա թո ղի կո սը, կա տար վում է աշ խար հա կան նե րի գոր-

ծուն մաս նակ ցու թյամբ: Ե կե ղե ցա կան գոր ծե րի, նյու-
թա կան միջոցների հայ թայթ ման և  այլ խնդիր նե րի 

լուծ ման մեջ ևս  օ րի նա կան մաս նակ ցու թյուն են հան-

դես բե րում ժո ղովր դի կող մից ընտր ված ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րը՝ հոգ ևո րա կա նու թյան հետ հա վա սար ի րա-

վունք նե րով: Արևմ տա հա յե րի Սահ մա նադ րու թյու նը 

(1863), ար ևե լա հա յե րի թե մա կան խոր հուրդ ներն ու 
Սուրբ Էջ միած նի Գե րա գույն հոգ ևոր խոր հուր դն ակ-

ներև հայ տա րար են այդ դրու թյան: Ս րա նով վերջ է 

դրվում նաև ռու սա կան կա ռա վա րու թյան Պո լո ժե-

նիա յի (1836) հաս տա տած սահ մա նա փա կում նե րին 

Հա յոց Եկեղեցու կա ռա վար ման մեջ1:

1 2009 թ. Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ մի ած նում հրա տա րակ վեց «Հա յաս-
տան յայց Ա ռա քե լա կան Սուրբ  Եկեղեցու թե մա կան կա նո նադ րութ-
յան ու ղե ցույ ցը», ո րի հիմն  ա կան նպա տակն է մի օ րի նա կութ յան 
բե րել Հայ Եկեղեցու թե մե  րի ներ քին կա նո նադ րա կան-վար չա կան 
հա մա կար գը: Ներ կա յումս ակ տի վո րեն քննարկ վում է նաև Հա յաս-
տան յայց Ա ռա քե լա կան Սուրբ Եկեղեցու Սահ մա նադ րութ յուն ու-
նե նա լու գա ղա փա րը, ո րի ա ռա ջին ջան քե րը դրսևոր վել են դե ռևս 
1945 թվա կա նից սկսած:
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Վեր ջա պես Հա յոց Եկեղեցին միաս նա կան ե կե-
ղե ցի է. թեև նրա հա վա տաց յալ հո տը ցրված է աշ-

խար հով մեկ և  ապ րում է տար բեր վար չա կարգ ու նե-

ցող տար բեր պե տու թյուն նե րի սահ ման նե րում, բայց 

այդ ե կե ղե ցին բո լոր հա վա տաց յալ հա յե րի հա-
մար մեկ է: Ուր էլ ապ րե լիս լի նի հայ հա վա տաց յալ 
մար դը, նա ի րեն հո գե պես միշտ կապ ված է զգում Հայ 
Եկեղեցու և ն րա կենտ րո նի՝ Սբ. Էջ միած նի հետ, որ-

տեղ գտնվում է Լու սա վոր չի ա ջը, որ տե ղից նա իբրև 

միու թյան խորհր դան շան սուրբ մե ռոնն է ստա նում, 

և  որ տեղ նստում է այդ ե կե ղե ցու Գե րա գույն պե տը` 

Ա մե նայն Հա յոց Կաթողիկոսը: 
Հա յոց Եկեղեցու ղե կա վար ման և կա ռա վար ման 

գե րա գույն մար մի նը, որ պես իս կա կան ժո ղովր դա-

կան ե կե ղե ցու, հայ հա վա տաց յալ նե րի հա մազ գա յին 

ժո ղովն է` Ա մե նայն Հա յոց Կաթողիկոսի նա խա գա-

հու թյամբ, ո րին ան դա մակ ցում են, բա ցի հոգ ևո րա-

կան դա սից, նաև աշ խար հա կան նե րի` հա մա պա-

տաս խան սկզբուն քով ընտր ված ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը: Ե կե ղե ցու կա ռա վար ման մեջ Ա մե նայն Հա յոց 

Կաթողիկոսին օ ժան դա կում են Կոս տանդ նու պոլ սի 

(սկսած 1461 թ.-ից) և Ե րու սա ղե մի պատ րիարք նե րը, 

Մե ծի տանն Կի լի կիո Կաթողիկոսը (ա ռաջ նե րում գո-

յու թյուն ու ներ նաև Աղ թա մա րի Կաթողիկոսու թյու-
նը, բայց այն այժմ հան գած է) ի րենց ի րա վա սու թյան 

են թա կա երկ րա մա սե րում: Այս բարձ րա գահ հոգ ևոր 

պե տե րն ի րենց են թա կա մար մին նե րով ան կա խո րեն 

և  ինք նու րույ նա բար կա ռա վա րում են ի րենց ղե կա վա-

րու թյա նը հանձն ված ե կե ղե ցի նե րի տե ղա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող հոգ ևոր և ն յու թա կան բո լոր 

գոր ծե րը: Սա կայն ընդ հա նուր Հա յոց Եկեղեցուն 

վե րա բե րող սկզբուն քա յին բնույթ կրող բո լոր 
հար ցե րում նրանք են թա կա են Էջ միած նում 
նստող Ա մե նայն Հա յոց Գե րա գահ Կա թո ղի-
կո սին: Հենց սրա նով էլ ար տա հայտ վում է Հա յոց 

Եկեղեցու միաս նու թյու նը: 

Պատ մու թյան ըն թաց քում փա ռա սեր հոգ ևո րա-

կան նե րի կող մից շատ փոր ձեր են ար վել խախ տե-

լու այդ միաս նու թյու նը կամ ան ջատ վե լու Հա յոց 

Եկեղեցու միու թյու նից, բայց այդ փոր ձե րը ժա մա նա-

կի ըն թաց քում ձա խող վել են, և միշտ հաղ թող է եղել 
այն ճիշտ գի տակ ցու թյու նը, թե Հա յոց Եկեղեցու կեն-

սա կան ու ժը նրա միաս նու թյան մեջ է: Այս պես է ե ղել 
անց յա լում, նույնն է լի նե լու անհ րա ժեշ տա բար նաև 

ա պա գա յում:
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ԵՐ ՎԱՆԴ ՏԵՐ-ՄԻ ՆԱՍ ՅԱՆ
(1879-1974)

Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նը ծնվել է 1879 թվա կա նի նո-

յեմ բե րի 19-ին Ար թի կի շրջա նի Հա ռիճ գյու ղում (այժմ՝ ՀՀ 

Շի րա կի մար զում), Տեր Գա լուստ քա հա նա յի ըն տա նի քում:  

Նախ նա կան կրթութ յունն ստա ցել է Հա ռի ճի ծխա-

կան երկ դաս յա դպրո ցում, ո րը բարձր գնա հա տա կան նե-

րով ա վար տել է 1892 թ.: Նույն թվա կա նին ըն դուն վում է 

Գևորգ յան Հո գևոր Ճե մա րան, ա շա կեր տում ժա մա նա կի 

այն պի սի նշա նա վոր մտա վո րա կան նե րի, ինչ պի սիք էին 

Կա րա պետ ծ. վրդ Տեր-Մկրտչյա նը, Գա րե գին վրդ. Հով-

սեփ յան ցը, Կո մի տաս վար դա պե տը, Մի նաս Բեր բեր յա նը, 

Կա րա պետ Կոս տան յա նը և այլք: 1900 թ. գե րա զանց ա ռա-

ջա դի մութ յամբ ա վար տում է Գևորգ յան Ճեմարանը: Այ նու-

հե տև Ճեմարանի ման կա վար ժա կան խորհր դի ո րոշ մամբ 

մեկ նում է Գեր մա նիա ու սա նե լու: 1900-1904 թթ. սո վո րում 

է Լայպ ցի գի և Բեռ լի նի հա մալ սա րան նե րում, ու սում նա սի-

րում աստ վա ծա բա նութ յուն, փի լի սո փա յութ յուն, Ա րևել քի 

պատ մություն, քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցու դա վա նան քի 

պատ մություն, Սուրբ Գիրք, հին  լե զու ներ՝ ա սո րե րեն, 

եբ րա յե րեն և այլն: Ա շա կեր տում է գեր մա նա ցի հայտ նի 

աստ վա ծա բան Ա դոլֆ Հառ նա կին, ինչ պես նաև նշա նա վոր 

գիտ նա կան ներ Հաու կին, Վունդ տին, Լամպ րեխ տին և այ-

լոց:  Վե րա դառ նա լով Էջ միա ծին՝ 1904 թ. ձեռ նադր վում է 

կու սակ րոն քա հա նա, 1905 թ. ստա նում վար դա պե տա կան 

աս տի ճան: Գևորգ յան Ճեմարանում դա սա վան դում է գեր-

մա նե րեն, ընդ հա նուր ե կե ղե ցու պատ մութ յուն, կրոն նե-

րի պատ մութ յուն, Հա յոց Եկե ղե ցու պատ մութ յուն, Սուրբ 

Գիրք և այլն: Ու սուց չութ յա նը զու գա հեռ ստանձ նում է 

Մայր Ա թո ռի տպա րա նի տնօ րե նի պաշ տո նը, ա մե նա-

գոր ծուն կեր պով թղթակ ցում  Էջ միած նի պաշ տո նա կան  

«Ա րա րատ» ամ սագրին: 1910 թ. հրա ժար վում է հո գևոր կո-

չու մից, ա մուս նա նում: Այ նու հե տև Եր վանդ Տեր-Մի նա յանն 

իր կյան քը նվի րում է գի տա կան, ման կա վար ժա կան գոր-

ծու նեութ յա նը, դա սա վան դում Էջ միած նի, Ե րևա նի, Թիֆ-

լի սի, Ա լեք սանդ րա պո լի դպրոց նե րում: Հա յա գի տութ յա նը 

նվիր ված մի շարք կա րևոր հոդ ված ներ է հրա տա րա կում  

ժա մա նա կի մա մու լում: 1921 թ. նշա նակ վում է Էջ միած նի 

գի տութ յուն նե րի ինս տի տու տի (հե տա գա յում՝ Հա յաս տա-

նի գի տութ յուն նե րի և ար վես տի ինս տի տուտ) գի տա կան 

քար տու ղար, այ նու հե տև Բան բեր Հա յաս տա նի գի տա-

կան ինս տի տու տի տա րեգր քի խմբա գիր: 1943 թ. ա ռա-

ջադրվում է որ պես ԵՊՀ օ տար լե զու նե րի ամ բիո նի վա րիչ 

և պաշ տո նա վա րում մին չև 1949 թվա կա նը:  Նրա ման կա-

վար ժա կան գոր ծու նեութ յունն ա վարտ վում է  1963-1964 

ուս տա րում (Բրյու սո վի ան վան օ տար լե զու նե րի ինս տի-

տուտ): 1964 թ.-ից սկսած՝ Ե. Տեր-Մի նաս յա նը նվիրվում 

է հետազոտական աշխատանքի ՀՍՍՀ Գի տութ յուն նե րի 

ա կա դե միա յի Հրաչ յա Ա ճառ յա նի ան վան լեզ վի ինս տի-

տու տում՝ որ պես բա ռա րա նագ րութ յան բաժ նի վա րիչ:

Եր վանդ Տեր-Մի նաս յա նի աշ խա տութ յուն նե րը հիմ-

նա կա նում վե րա բե րում են հայ-ա սո րա կան ե կե ղե ցա կան 

հա րա բե րութ յուն նե րին (նա այդ  հա րա բե րութ յուն նե րի 

ա ռա ջին ու սում նա սի րութ յան հիմ նա դիրն է), Ընդ հան րա-

կան ե կե ղե ցու պատ մութ յա նը, Ա րևել քում և հա յոց մեջ 

տա րած ված քրիս տո նեա կան ա ղանդ նե րի ծագ մա նը, Հայ  

ե կե ղե ցու դա վա նա կան հիմ նախն դիր նե րին նվիր ված  ժո-

ղով նե րին, ե կե ղե ցա կան մա տե նա գիր նե րի, հայ, հույն և 

ա սո րի աստ վա ծա բան նե րի դա վա նա բա նա կան գոր ծե րի 
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Աբ գար lX Բար Մա նու 291

Աբ դի շո/ Բր քի շո 91, 108

Աբ դուլ Հա միդ 142

Աբ րա համ Աղ բա թա նե ցի 97

Ա գա թան գե ղոս 54

Ա թա նաս 118

Ա թա նաս Ա լեք սանդ րա ցի 18, 48, 

72, 73, 75, 83, 84

Ալ բե րի կոս 122

Ա լեք սանդր Ա լեք սանդ րա ցի 75

Ա կա կիոս 86

Աղ բիա նոս 42

Ամ մո նիոս Սակ կաս 66

Ա նակ 33

Ա նա նիա 111

Ա նա նիա Մո կա ցի 131

Ա նա նիա Նա րե կա ցի 112

Ա նա նիա Շի րա կա ցի 102

Ա նա նիա Սա նահ նե ցի 73, 113

Ա նա նիա Ս յու նե ցի 111

Ա նաս տաս 84

Ա նաք սագո րաս 68

Ա շոտ Բագ րա տու նի 107

Ա պո ղի նար 48

Ա ռա քել Դավ րի ժե ցի 133

Ա սո ղիկ 108,109

Աս պու րա կես 42

Ա րիոս 71, 75

Ա րիս տա կես 41, 75

Ա րիս տա կես վար դա պետ 133

Ա րիս տի դես 51

Ա րիս տո տել 49, 60, 67, 72

* Կազմե ց Ա տոմ սրկ. Ղա րագյո-
զյանը:

Ար սեն Այտն յան 138

Ար սեն Բագ րա տու նի 138

Ար սեն Տեր տեր յան 141

Ար տա շիր 35

Բաբ կեն 85, 87, 88, 89

Բագ րա տու նի ներ 109, 112

Բար դե զա նես 29, 30

Բար դու ղի մեոս 27, 28, 34

Բար դու ղի մեոս Բո լո նիա ցի 125, 

126

Բար ծու մա 87

Բար սեղ Կե սա րա ցի 48

Բար սեղ Ճոն 111

Բե նիա մին 111

Բու րետ 107

Բրքիշո տե՛ս Աբդիշո

Գաբ րիել Ա վե տիք յան 138

Գալ լե նոս 66

Գա րե գին Հով սեփ յան 141

Գ յուտ 85

Գ րի գոր Ա նա վար զե ցի 125, 131

Գ րի գոր Ա պի րատ 120

Գ րի գոր Լու սա վո րիչ 31, 33, 34, 

39, 41, 42, 52, 54, 55, 106, 

112, 131

Գ րի գոր Մա գիստ րոս 107, 116, 

118

Գ րի գոր Նա զիան զա ցի 48, 145

Գ րի գոր Նա րե կա ցի 112

Գ րի գոր Ն յու սա ցի 48, 145

Գ րի գոր Պահ լա վու նի 113, 117, 

122

Գ րի գոր Ս քան չե լա գործ 33

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԵՐ 

ԱՆՁ ՆԱ ՆՈՒՆ ՆԵ Ր*

քննութ յա նը և այլն: Ե. Տեր-Մի նաս յա նը նաև թարգ մա նա-

կան ու խմբագ րա կան լուրջ աշ խա տանք է ծա վա լել ՀՍՍՀ 

պետհ րա տում և կուսհ րա տում (47 ա նուն գիրք տար բեր լե-

զու նե րով և ա վե լի քան 15 աշ խա տանք): 

Գի տա կան հա սա րա կութ յու նը բարձր գնա հա տան քով 

ու ե րախ տի քի ջերմ զգա ցու մով է ար տա հայտ վել փի լի-

սո փա յա կան և բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 

պրո ֆե սոր, գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ Եր վանդ 

Տեր-Մի նաս յա նի գրա կան ժա ռան գութ յան և ման կա վար-

ժա կան բե ղուն գոր ծու նեութ յան մա սին: Նրա վաս տակն 

անգ նա հա տե լի ներդ րում է հայ մշա կույ թի պատ մութ յան 

հա րուստ գան ձա րա նում:

Գևորգյան Հոգևոր Ճեմարանի պատմական 

աստվածաբանության ամբիոնի ասիստենտներ՝ 

 Ատոմ սրկ. Ղարագյոզյան, 

 Մարտուն սրկ. Շահվերդյան
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Գ րի գոր Վ կա յա սեր 113, 115,118

Գ րի գոր Տաթ ևա ցի 127, 132

Գ րի գոր Տ ղա 118, 119, 123, 146

Գ րի գոր Տու տե որ դի 120, 129

Գ ևորգ Դ 140

Գ ևորգ Չո րեքչ յան 141

Դա նիել Ա սո րի 33

Դա վիթ Ա լավ կաոր դի 113

Դավիթ Ան հաղթ 133

Դիո դոր Տար սո նա ցի 78

Դիո նի սիոս Ա լեք սանդ րա ցի 31

Եզ նիկ Կող բա ցի 53

Եզր 100, 102

Ե ղիա 102

Ե ղի շե 53, 55

Ե պի կուր 107

Եվ գե նիոս 122

Եվ սե բիոս Կե սա րա ցի 31, 32, 

48,51

Եվ տի քես 83

Եփ րեմ Ա սո րի 48

Զա վեն 42

Զա քա րիա 106,107

Զա քա րիա Ա միրս պա սա լար 127, 

128, 129

Զո նոն 62, 84

Զե նոն 87,88

Էմ պե դոկ լես 62

Թա դեոս 27, 28, 34, 46, 111

Թա մար 127

Թեո դոր Մոպ սո ւես տա ցի 78, 86, 

93

Թեո դո րետ Կ յու րա ցի 93

Թեո դո րոս Քռ թե նա վոր 107, 110

Թեովն 49

Թով մա 46

Թով մա Աք վի նա ցի 125

Թով մա Գեմ բա ցի 135

Թով մա Մե ծո փե ցի 132

Թո րոս Բ 121

Թո րոս իշ խան 118

Ի բաս 93

Իգնատիոս Աստվածազգյաց 48

Ի վա նե Ա թա բեկ 127,128

Ի րե նիոս 48, 51, 71

Լենկ թա մուր 129, 142

Լու սին յան 125

Լու ցիոս 122, 123, 128

Լ ևոն l 121

Լ ևոն  l l 122, 124

Լ ևոն պապ 81, 90

Խա չիկ 108

Խոս րո վիկ 102

Կ արա պետ ե պիս կո պոս133

Կա րա պետ Տեր-Մկրտչ յան 141

Կի րա կոս Վի րա պե ցի 133

Կի րիլ 43

Կ ղիան թես 62

Կ յու րեղ Ա ղեք սանդ րա ցի 18, 76, 

81, 84, 93, 94, 55, 117

Կ յու րեղ Ե րու սա ղե մա ցի 48

Կ յու րիոն 97

Կո մի տաս 97

Կոնս տանս 100

Կոր յուն 54, 110

Կոս տան դին Բարձ րա բերդ ցի 

124

Կոս տան դին Մեծ 33, 37

Հազ կերտ 57

Հա կո բոս 46

Հա կոբ Ափ րա հատ 48

Հա կոբ Ծան ծա ղոս 90

Հա կոբ Ջու ղա յե ցի 132

Հա կոբ Սր ճե ցի 48

Հե թում l 124

Հե թում l l  124

Հե րակլ 100

Հե րակ լիտ 68

Հիպ պո լիտ 30

Հով հան Ե կե ղե ցա ցի 44

Հով հան Ի մաս տա սեր Օձ նե ցի 

101, 102, 103, 110

Հով հան Մայ րա գո մե ցի 101

Հով հան Ման դա կու նի 85, 131

Հով հան նես Մե ծա բա րո 124

Հով հան Ոս կե բե րան 48, 145

Հով հան Ո րոտ նե ցի 127, 131

Հով հան նես 75, 107

Հով հան նես սար կա վագ 113,114

Հով հան նես Բար Շու շան 116, 

117

Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցի 

131

Հով հան նես Քռ նե ցի 126

Հով սեփ Պաղ նա ցի 44

Հ ռիփ սի մե 100

Հու լիա նոս Հա լի կառ նաս ցի 104, 

106

Հու սիկ 41

Հուս տի նիա նոս 66, 93

Ղա զար Փար պե ցի 53, 56, 85, 

110

Ղ ևոնդ Ե րեց 58

Ղ ևոն դիոս Բ յու զան դա ցի 95

Մա թու սա ղա 111

Մա ղա քիա Ղ րի մե ցի 132

Ման վել Կոմնե նոս 119

Մա նուկ Ա բեղ յան 141

Մա րի 93

Մա րիամ 81, 82

Մա րու թաս Մայ փեր կա ցի 48

Մե թո դիոս 43

Մեհ րու ժան 31, 32

Մես րոպ Մաշ տոց 14, 42, 43, 44, 

47, 52, 54, 55, 56, 57, 58

Մեր շա պուհ 87

Մի քա յել 118

Մի քա յել Ա սո րի 103,104

Մի քա յել արք. 134

Մի քա յել Չամչ յան 138

Մ խի թար Այ րի վա նե ցի 107

Մ խի թար Գոշ 113, 114, 128

Մ խի թար Սե բաս տա ցի 134, 

135136, 137

Մով սես Ե ղի վար դե ցի 97

Մով սես Խո րե նա ցի 30, 47, 54, 

55, 111

Մով սես Խու տա նան ցի 132

Մո րիկ 100

Յա մի լիոս 66

Նա նա 107

Նես տոր 78, 86, 88,89

Ներ սես Բագր ևանդ ցի 90, 91

Ներ սես Գ Շի նող 100, 101

Ներ սես Լամբ րո նա ցի 113, 120, 

123

Ներ սես Մեծ 34, 41, 58

Ներ սես Մո կա ցի 133

Ներ սես Շ նոր հա լի 113, 116, 

117,118, 119, 122, 146

Նոն նոս 48

Շա հա բաս 130

Շա հակ 42

Ոսկ յանք 28

Չին գիս Խան 142
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Պահ լա վու նի ներ 115, 116, 121

Պա պակ 35

Պար մե նի դես 62

Պետ րոս 111

Պ լա տոն 60, 62, 64, 69

Պ լո տին 66

Պ յու թա գո րաս 62

Պո ղի կար պոս Զմ յուռ նա ցի 48

Պորփ յուր 49, 66

Պ րոկղ 48, 49, 86

Ռու բին յան ներ 109, 121

Սահակ եպս. Ռշտունյաց 58

Սա հակ Ձո րա փո րե ցի 101, 102, 

110

Սա հակ Մ ռուտ 107

Սա հակ Պարթև 14, 42, 43, 44, 

47, 53, 55, 56, 57, 58, 86, 

87, 108

Սամ վել Ա նե ցի 113

Սան դուխտ 28

Սա սան յան ներ 35, 36, 38

Սար գիս 118

Սար գիս 133

Սար գիս Շ նոր հա լի 113

Սի մեոն Եր ևան ցի 139

Սի մեոն ծե րու նի 20

Սոկ րա տես 60

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի 111,131

Ս տե փա նոս վար դա պետ 113

Ս տե փա նոս Օր բել յան 111

Սու քիաս յանք 28

Ս ևե րիոս Գա բա ղա ցի 48

Ս ևե րիոս Ան տիո քա ցի 91, 100, 

103, 104

Վազ գեն Ա 144

Վա հան Մա մի կոն յան 56, 58, 

59, 84

Վա սակ Ս յու նի 57

Վար դան Ար ևել ցի 107

Վա րդան Մա մի կոն յան 45, 55, 

56

Վ ռամ 108

Վ ռամ շա պուհ 42

Վր թա նես 41

Վր թա նես Քեր թող 97

Վուլ ֆի լիա 43

Տա տիա նոս 29, 30

Տեր տու ղիա նոս 32, 71

Տի մո թեոս Կուզ 51, 99

Տր դատ 33, 54, 55

Րաբ բու լաս 29

Փավս տոս Բ յու զանդ 54, 56

Փի լի պոս Աղ բա կե ցի 132

Փի լոն Եբ րա յե ցի 61, 62, 63, 64, 

65

Փի լոք սե նոս Նա բու կե ցի 48

Փ լա բիա նոս 81

Փոտ 106

Օ րի գե նես 51

Ֆ րիդ րիխ Բար բա րո սա 123

Ա թենք  611

Ա խուր յան գետ  95

Աղ բակ  28

Ա ղեք սանդ րիա  57, 58, 61, 69, 

71, 73, 83

Աղ թա մար  113, 114, 129

Աղ վանք / Աղ վա նից եր կիր  34, 

77, 82

Ամս տեր դամ  115

Ան թի լիաս  97

Ա նի  92, 96, 110, 113

Ան տիոք  71, 72, 73, 81, 91, 104, 

126

Ա պա րա ներ  108

Ա ռա ջա վոր Ա սիա  35

Ա սո րիք  38

Ա վա րայր  45, 54

Ա րա գա ծոտն  93

Ար գի նա  113

Արզ նարզ յուն  77

Ա րի գի ա նա պատ  95

Ար շա րու նիք  94

Ար տա շատ  49

Ար քա կա ղին վանք  96

Ար ևելք  55, 72, 76, 78, 79, 81, 

104, 105, 107, 126

Արև մուտք  81, 91, 104, 105, 

106, 120, 126

Բագր ևանդ  49, 80

Բ յու զան դա կան պե տութ յուն  35

* Կազմե ց Մար տուն սրկ. Շահ-
վերդ յանը:

Բ յու զան դիա  39, 40

Գետ կա վանք  96

Գ լա ձո րի հա մալ սա րան  96, 115 

Գո շա վանք  96

Գ րա մի  կան  77

Գու գարք  95

Գ ևորգ յան Ճե մա րան  7, 8, 24, 

121, 122

Դպ րե վանք  93

Դ վին  77, 80, 82, 86, 112

Դ րա զար կի վանք  96

Ե գիպ տոս  61, 126

Ե դե սիա  28, 29, 30, 32

Եվ րո պա  103, 105, 115, 122

Երն ջակ  108

Ե րու սա ղեմ  97, 104, 126, 129

Եր ևան  9, 11, 12, 20, 21, 96, 

97, 115, 121

Ե փե սոս  49, 55, 73, 125

Զ վարթ նոց  85

Թավբ լուր  113

Թե ղեն յաց վանք  95

Թիֆ լիս  121

Թուր քիա  122, 123

Ի րան  35

Լեմ բերգ  115

Լիմ ա նա պատ  114

Լի վոռ նո  115

Լոն դոն  97

ՏԵ ՂԱ ՆՈՒՆ ՆԵՐ*
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Լու կո պո լիս  61

Ծամն  դավ  115

Ծովք 113

Ծոփք  32

Կամր ջա ձո րի վանք  95

Կա պա դով կիա  28, 29, 31, 33

Կաս տա ղո նի վանք  96

Կար մի ր վանք  96

Կե սա րիա  31, 33, 38, 41

Կի լի կիա  92, 95, 100, 103, 104, 

105, 106, 107, 113, 114, 

122, 129

Կոս տանդ նու պո լիս / Կ. Պո լիս  

70, 71, 73, 76, 81, 89, 100, 

115, 117, 119, 125, 126, 129

Կ տե զի ֆոն    տե՛ս Սելև կիա  

Հաղ բատ, վանք, հա մալ սա րան  

95, 96, 100

Հա յաս տան / Հա յոց եր կիր  27, 

28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 

37, 38, 39, 41, 48, 49, 51, 

53, 54, 55, 75, 77, 82, 85, 

90, 91, 100, 101, 105, 107, 

109, 113, 123, 124

Հա վուց թա ռի վանք  95, 115

Հո ռո մո սի վանք   95

Հով հան նա վանք  115

Հ ռոմ / Հ ռո մե ա կան պե տութ-

յուն  30, 35, 36, 37, 49, 61, 

71, 73, 78, 79, 97, 103, 104, 

105, 106, 108, 111, 116 118, 

126

Հ ռոմկ լա  96, 102, 113

Հու նաս տան  56

Մա կու  28

Մա յա ֆար կին ( Մայ փեր կաթ-

Նփր կերտ)  91

Մա նազ կերտ  87

Մա րաշ  95

Մե թոն դղյակ  117

Մե լի տե նե  28, 29, 32, 76

Մեծ Հայք  32, 92

Մի ջա գետք  28, 36, 79

Մծ բին  28, 32

Մո կաց եր կիր  77

Մոնթ րէալ  17

Մո ռեա թե րակղ զի  117

Նա խիջ ևան  108

Նա րե կա վանք  95

Նեո կե սա րիա  33

Ներ սիս յան դպրոց  121, 122

Նի կիա  31, 55, 66, 67, 70, 71, 

125

Նի կո պո լիս  32

Նոր Նա խիջ ևան  121

Նոր Ջու ղա  115

Նփր կերտ  տե՛ս Մա յա ֆար կին

Շի րակ  92, 93, 95

Շու շի  121

Չա րե քա գե տի ա նա պատ  115

Պա ղես տին  126

Պարս կաս տան / Պար սից եր կիր, 

պե տութ յուն  35, 36, 37, 40, 

41, 53, 54, 55, 77, 112

Պե տեր բուրգ  90

Պեր սիս  35

Պոն տոս  33

Ռշ տու նյաց եր կիր  95

Ռու սաս տան  120, 121, 123

Սաղ մո սա վանք  95, 114, 115

Սա նա հին, վանք, հա մալ սա րան  

95, 96 

Սա տա լա  32

Սե բաս տիա  28, 29, 32, 116

Սե բաս տո պո լիս  32

Սելև կիա-Կ տե զի ֆոն  40

Սիս  96, 107, 110, 113, 114

Սի րիա 123

Սկև ռա վանք  96

Ս յուն յաց եր կիր, դպրոց, վար դա-

պե տա րան  82, 93, 94, 113  

Սո վե տա կան Սո ցիա լիս տա կան 

Հան րա պե տութ յուն նե րի 

Միութ յուն 123

Ս պա հան  112  

Սուրբ Աստ վա ծա ծին վանք  93

Սուրբ Գ րի գոր վանք  95

Սուրբ Էջ մի ա ծին / Մայր Ա թոռ 

Սուրբ Էջ մի ա ծին  7, 8, 24, 

34, 107, 112, 113, 114, 115, 

116, 117, 119, 120, 121, 

125, 128, 129 

Սուրբ Կա րա պետ վանք  93

Սուրբ Ղա զար  117, 118

Սփ յուռք  124

Սև լեռ  95, 113

Ս ևան, վանք, ա նա պատ  95, 

114, 116  

Վահ կա բերդ  96

Վա ղար շա պատ  85, 92

Վա յոց ձոր  96

Վաս պու րա կան  32, 113 

Վե հար տա շիր  77

Վե նե տիկ, հան րա պե տութ յուն  

97, 117

Վիեն նա  97, 119  

Վ րաս տան / Վիրք 34, 77, 109

Տաթև, վանք, հա մալ սա րան  94, 

96

Տան ձա փա րախ ա նա պատ  115

Տա րոն  33, 93

Տար սոն 102, 105

Տիգ րիս գետ  36

Տիզ բոն  40, 77

Տղ մուտ գետ  54

Տ րիեստ  119

Փա րիզ  97

Փոքր Ա սիա  28

Փոքր Հայք  32

Քաղ կե դոն  48, 55, 73, 74, 75, 

78, 80, 81, 83, 84, 126

Քե սուն  96

Քռ նա  108

Քուր դիս տան  36

Օս ման յան կայս րութ յուն  117
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Երվանդ Տեր-Մինասյան

 ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

Հրատարակության պատրաստեց
Գէորգ եպս. Սարոյեանը

Խմբագիր և ծանոթագր.՝ Ավ. Քալաշյան
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