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«Ամենայն գիրք աստուածաշունչք եւ օգտակարք ի վարդապետութիւն են` եւ ի 

յանդիմանութիւն, եւ յուղղութիւն, եւ ի խրատ արդարութեան. զի կատարեալ իցէ մարդն 

Աստուծոյ, յամենայն գործս բարութեան հաստատեալ»   

(Բ Տիմ. Գ 16-17): 

Սբ. Գևորգ զորավար 
 

նշում էին սբ. Գևորգ զորավարի տոնը, ում անունով անվանակոչվել է 

ճեմարանը: Այս տարի տոնակատարումը մի փոքր տարբերվում էր 

նախորդ տարիների փորձից. նորությունը տեսուչ Հայր սուրբի կողմից 

ծրագրված ավարտական լսարանցիներին դիպլոմների հանձման 

արարողությունն էր: 

 

Սեպտեմբերի 24-ին Գևորգյան 

հոգևոր ճեմարանում տոն էր: 

Ճեմարանի տեսչական, 

դասախոսական անձնակազմը 

սաների և հյուրերի հետ միասին 

 
Ճեմարանում ձևավորված գեղեցիկ ավանդության համաձայն` 

սեպտեմբերի 22-ին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի սաները 

այցելեցին Հովհաննես Հովհաննիսյանի տուն-թանգարան: 

Սաների նմանատիպ այցելությունները նպատակ են հետապնդում 

դաստիարակելու խելացի, մշակութասեր և զարգացած 

երիտասարդներ: 
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Սեպտեմբերի 23-ին Գևորգյան հոգևոր 

ճեմարանի տեսուչ հոգեշնորհ Տ. Գարեգին 

վրդ. Համբարձումյանի նախաձեռնությամբ 

տեղի ունեցավ առաջին լսարանի սաների 

ձայնային    և    երաժշտական   լսողության  

 
տվյալների ստուգում: Ստուգումների 

արդյունքում մի քանի սաներ, որոնք բարձր 

արդյունքներ արձանագրեցին, համալրեցին 

ճեմարանի մեծ և փոքր երգչախմբերը: 

Բ Տարի, թիվ 2-3 

2016թ. հոկտեմբեր Բ-Գ 
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Հոկտեմբերի 6-8-ը ընկած 

ժամանակահատվածում Գևորգյան հոգևոր 

ճեմարանի և «Վաչէ և Թամար  

Մանուկյան» մատենադարանի հետ 

համատեղ ջանքերով Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածնում տեղի ունեցավ միջազգային 

աստվածաշնչագիտական գիտաժողով` 

նվիրված Ոսկան Երևանցու Աստվածաշնչի 

տպագրության  350 ամյակին:  

 

 

 

 

 

Հոկտեմբերի 1-ին Գևորգյան հոգևոր ճեմարան 

էինայցելել Սիսիան քաղաքի թիվ 2 դպրոցի 

տարրական լսարանի սաները, որոնք պտտվեցին 

մայր աթոռի տարբեր կառույցներում 

ծանոթանալով դրանց պատմությանը: 

Այլ լուրեր 

  Հոկտեմբերի 9-ին Գևորգյան հոգևոր 

ճեմարանի սաները մասնակցեցին Էջմիածին 

քաղաքի տոնին նվիրված շքերթին: 

 

Հոկտեմբերի 2-ին Գևորգյան հոգևոր 

ճեմարանի տեսչին կից գեղարվեստական 

խորհրդի նախաձեռնությամբ Սբ. Հռիփսիմե 

վանքի մերձակայքում տեղի ունեցավ 

նկարչության բաց դաս: Ճեմարանի 

նկարչությամբ զբաղվող սաներին էին 

միացել Երևանի գեղարվեստի 

ակադեմիայի, Խաչատուր Աբովյանի 

մանկավարժական համալսարանի և 

Թերլեմեզյանի անվան ուսումնարանի 

սաները: 

 

Հոկտեմբերի 9-ին Ճեմարանի սաները 

հոգեշնորհ Տ. Դերենիկ աբղ. 

Սաղաթելյանի ուղեկցությամբ 

մասնակցեցին Աբարանի Մեծ Խաչի վրա 

1716-րդ խաչի տեղադրմանը: 

Ասպիրանտական ուսուցման 

իրավունքի շնորհում 
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ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ. ՀԵՂԻՆԱԿՆ ՈՒ ԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԸ 

 

Եգիպտոսում առաջին քրիստոնեական համայնքի հիմնադրի ու նորկտակարանյան երկրորդ գրքի հեղինակի հրեական 

անունը եղել է Հովհաննես. նա անվանվել է նաև հունական Մարկոս անվամբ (Գործք ԺԲ 12, 25, ԺԵ 37)։ Բացի Գործք Առաքելոցի 

տվյալներից, իր մասին խոսվում է նաև Կող. Դ 10, Բ Տիմ. Դ 11, Փիլիմ. 24 համարներում։ Նա եղել է Բառնաբասի հորեղբոր որդին և 

կա կարծիք, որ Մարկոս անունը նրան տրվել է այն ժամանակ, երբ նա միացել է Բառնաբասին ու Սողոսին` Անտիոք 

ճանապարհորդելու ժամանակ։ Տեսակետներից մեկ ուրիշի համաձայն` Մարկոս անունը նրան տրվել է իր մոր՝ Մարիամի («Եւ լեալ 
ի միտս՝ եկն ի տուն Մարեմու մօր Յովհաննու, որ կոչեցաւն Մարկոս. ուր էին բազումք ժողովեալ՝ և աղօթս առնէին» (Գործք ԺԲ 12)) 

անվան հետ նմանություն ունենալու պատճառով։ Կա նաև կարծիք, ըստ որի, Մարկոս անունը կարող է լինել կեղծանուն, քանի որ 

այն շատ ճանաչված անուն է եղել այդ ժամանակ (Մարկոս Ավրելիոս, Մարկոս Անտոնիոս), որին սակայն դժվար է հավատալ։ 

Ուսումնասիրողներից ոմանք այդ կարծիքին են հանգում, քանի որ տարբեր ձեռագրերում «Ավետարան ըստ Մարկոսի» խորագիրը 

դրված է տարբեր վայրերում․ այն կարող է հանդիպել ձեռագրի սկզբում, վերջում, լուսանցքում կամ և՛ սկզբում, և՛ վերջում։ Բ դարի 

հեղինակ Պապիասի վկայությամբ, որը այդ տեղեկությունները ստացել էր մի տարեց երեցի կողմից (հավանաբար` Սբ․ Հովհաննես 

Աստվածաբանի), Մարկոսը եղել է Պետրոսի թարգմանիչը, և զգուշորեն գրի է առել նրա վկայությունները, որոնք արվել են տարբեր 

վայրերում, ըստ պահանջի։ Ընդ որում` Պետրոսը խոսել է արամեերեն, իսկ Մարկոսը այն թարգմանել է հունարեն։ 

Այդ մասին է խոսում նաև Լիոնի եպիսկոպոս Իրինեոսը (†202 թ․), որ հավանաբար իմացել է Պապիասի վկայության մասին։ 

Ըստ Իրինեոսի՝ Մարկոսը գրի է առել այդ ամենը Պետրոս և Պողոս առաքյալների մահվանից հետո։ Բազմաթիվ ժամանակակից 

ուսումնասիրողներ, համաձայնվելով եկեղեցական պատմության պրոֆեսոր Քիրսոպպ Լեյքի (Kirsopp Lake) հետ, պնդում են, որ 

Պապիասը ընդամենը ենթադրություն է արել այդ մասին՝ քաջատեղյակ լինելով այն ավանդությանը, որ Պետրոսը քարոզել և 

նահատակվել է Հռոմում, և որ Հռոմում է գրվել Մարկոսի ավետարանը։ Ըստ վերջինիս՝ Պապիասը համադրել է այդ 

ավանդությունները և եզրակացրել.  

ա․ Ավետարանը գրվել է Մարկոսի ձեռամբ, բ․ Մարկոսը թարգմանել/վերաշարադրել է Պետրոս առաքյալի քարոզչությունը։  

Անհրաժեշտ է նշել, որ Մարկոսի ավետարանում և Պետրոս առաքյալի թղթերում զգացվում է աստվածաբանական 

հայացքների տարբերություն, ինչը վկայում է Մարկոսի հեղինակ և ոչ թե լոկ թարգմանիչ լինելու հանգամանքը։  

Ուսումնասիրելով վերոհիշյալ հայրերի գործերը` կարող ենք նաև եզրակացնել. 

ա․ Սբ․ Հովհաննես առաքյալը (տարեց երեցը) իմացել է Մարկոսի գրած ավետարանի մասին, 

բ․ Մարկոսն իր ավետարանում չի պահպանում ժամանակագրական հաջորդականությունը, քանի որ Պետրոսը ևս խոսել է 

ըստ պահանջի` անտեսելով դեպքերի հերթականությունը։ 

գ ․  Մարկոսը չի եղել Քրիստոսի անմիջական աշակերտներից, սակայն լինելով որդին Մարիամի, որի տանն է եղել 

խորհրդավոր ընթրիքը, ինչպես նաև կազմվել առաջին քրիստոնեական եկեղեցին (Գործք ԺԲ 12), շատ մոտ է եղել վերջինիս։  

Մարկոսի մասին` որպես ավետարանի հեղինակի, խոսում են նաև Բ դարի քրիստոնյա ջատագով Հուստինոս Վկան 

(Երկխոսություն Տրիփոնի հետ, գլ․ 106), Բ դարի եկեղեցական նշանավոր հեղինակ Կղեմես Ալեքսանդրացին, ինչպես նաև Դ դարի 

եկեղեցական պատմիչ Եվսեբիոս Կեսարացին։ 

Բ դարի վերջին Կղեմես Ալեքսանդրացին նշում է, որ ավետարանը գրվել է Հռոմում, ինչը ընդունելություն է գտնում բազմաթիվ 

գիտնականների կողմից, չնայած որ մի խումբ գիտնականներ կարծում են, որ Մարկոսը, դառնալով Ալեքսանդրիայի եպիսկոպոս, իր 

հետ է տանում իր գրառումները, որտեղ և գրում է այն ավետարանը, որը մեզ հայտնի է որպես Մարկոսի պարականոն գաղտնի 

ավետարան։  

Մարկոսի ավետարանում առկա հունարեն բառերը, որոնք պարզապես փոխառություններ են լատիներից («λεγιω՜ν» - լեգիոն, 

«δηναρίων» - դահեկան, «κεντυρίων» - հարյուրապետ և այլն), ինչպես նաև լատին քերականության արտահայտումը տեքստի մեջ 

ցույց են տալիս մեզ, որ ավետարանը կազմվել է մի միջավայրում, որտեղ խոսում էին լատիներեն։ Նա հաճախ անգամ հունարեն 

սահմանումները բացատրում է լատիներեն բառերով։ Վառ օրինակ կարող է ծառայել նաև Մրկ. ԺԲ 42-ում «κοδράντης» (լատ․ 

«quadrans», հայ․ «նաքարակիտ») բառի օգտագործումը, որը դրամ է և օգտագործվում էր միայն Արևմուտքում։ Այս ամենը, ինչպես 

նաև մի շարք զուգահեռներ, որոնք կարելի է անցկացնել Մարկոսի ավետարանի և Պողոս Առաքյալի՝ Հռոմեացիներին ուղղված 

նամակի միջև ցույց են տալիս, որ ավետարանը գրվել է Հռոմում։  

Տարբեր ուսումնասիրություների արդյունքում գիտնականները ավետարանի գրության ժամանակը տեղադրում են 64-70 

թթ․միջև, քանի որ գրվել է Պետրոս առաքյալի մահվանից հետո (†64 թ.) և չի հիշատակում Երուսաղեմի տաճարի կործանման 

մասին։ 

                                             Պատրաստեց Դավիթ ուրկ․ Սահակյանը 
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ՈՍԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆՑԻՆ ԵՎ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉԸ 

 Ոսկան Երևանցին կամ Ղլիճենցը ծնվել է Նոր Ջուղայում` 

1614 թ. և մահացել 1674 թ.` Մարսելում: Եկեղեցական 

աստիճանով արքեպիսկոպոս էր, հրատարակիչ, մշակութային 

գործիչ, լեզվաբան: Նախնական կրթությունն ստացել է Նոր 

Ջուղայի ծխատեր քահանայի մոտ: 1634թ. Փիլիպոս Ա Աղբակեցի 

կաթողիկոսի հրավերով եկել է Էջմիածին, նշանակվել Ուշիի Սբ. 

Սարգիս վանքի վանահայր: Հենց Էջմիածնում է ծանոթանում 

դոմինիկյան միաբան Պաոլո Պիրոմալիի հետ, որը Նախիջևանի 

ունիթորական համայնքներում էր` հայերեն Աստվածաշունչը 

լատիներեն Վուլգաթային հարմարեցնելու նպատակով: Հենց այս 

հոգևորականից է Երևանցին սովորել լատիներեն և 

փիլիսոփայություն: 

 Հակոբ Դ Ջուղայեցու հանձնարարականով` Ոսկանը 1662 

թ. մեկնում է Եվրոպա` Աստվածաշունչը հայերեն հրատարակելու 

համար: Նախ լինում է Լիվոռնոյում, ապա Իտալիայում՝ ջանալով 

Աստվածաշունչը հրատարակել իտալական որևէ քաղաքում, 

սակայն, չունենալով հաջողություն, մեկնում է Ամստերդամ, 

որտեղ ստանձնում է Սբ. Սարգսի և Սբ. Էջմիածնի անվան 

տպարանի տնօրինությունը: Տպագրության համար հիմք է 

ծառայում Հեթում Բ թագավորի անունով հայտնի գրչագիր 

Աստվածաշունչը, որը գրվել էր 1295 թ.՝ Հեթում թագավորի 

պատվերով: 

 Այս բնագիրը նա խմբագրում է ըստ Վուլգաթայի և 

ավելացնում Հին Կտակարանի մի քանի գրքեր: Նա Աստվածաշնչի 

տպագրությունն իրականացնում է 2 տարի 7 ամիս 

ժամանակամիջոցում: Աստվածաշունչ բառը թռչնագրով է, կազմը` 

կարմիր կաշեպատ, հաստ տախտակից: Կիրառված են հայկական 

առոգանության կանոնները, գործածված են 7 տեսակ 

տպագրատառեր: Ամստերդամում, բացի Աստվածաշնչից, նա 

հրատարակում է 14 անուն գիրք` այդ թվում Նոր Կտակարան 

(1668 թ.), Առաքել Դավրիժեցու «Գիրք պատմութեանց» (1669 թ.), 

«Տօնացոյց», «Շարակնոց» և այլն: 

Հետագայում նրա տպարանն Ամստերդամից 

տեղափոխվել է Լիվոռնո, սակայն նյութական միջոցներ չլինելու 

պատճառով` վերջում այն ապաստանում է Մարսելում: Այստեղ 

Ոսկան Երևանցին ենթարկվել է տեղի կաթոլիկ հոգևորականների 

ճնշումներին և, ի վերջո, հուսալքված ընկել է անկողին ու 

մահացել: Նրա տպարանը գործել է քառորդ դար, որի 

գործունեության ընթացքում տպագրվել են 40 անուն արժեքավոր 

հայերեն գրքեր: Պատրաստեց Գևորգ ուրկ. Գևորգյանը 
 

ՄԻՈՒԹԻՒՆ Ի 

ԿԱՐԵՒՈՐՍ, 

ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ 

ՅԵՐԿԲԱՅԱԿԱՆՍ 

ԵՒ ՍԷՐ 

ՅԱՄԵՆԱՅՆԻ… 

Սուրբ Գրքի տպագրության 

հոբելյանը այսօր առիթ է 

հավատավոր հայորդաց 

համար՝ 

երախտագիտությամբ 

խոնարհվելու հայ գրի բոլոր 

նվիրյալ մշակների պայծառ 

հիշատակի, նրանց անմահ 

գործի առջև: 

 

Գարեգին Բ Հայրապետ 
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ԱՌԱՋԻՆ ՏՊԱԳԻՐ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ՆԿԱՐԱԶԱՐԴՈՒՄՆԵՐԸ 

 
1666-68 թվականներին Ամստերդամում Ոսկան Երևանցու տպագրած Աստվածաշունչ մատյանը հայ 

իրականության մեջ առաջին ստվարածավալ գիրքն է: Այն ունի 1470  մեծադիր էջ, 159 թեմատիկ պատկեր, բազմաթիվ 

գլխազարդեր, վերջնազարդեր, ծաղկազարդեր, լուսանցքազարդեր, թռչնազարդեր: 

Աստվածաշնչում տեղ գտած գեղարվեստական պատկերները եվրոպական դասական նկարիչների 

ստեղծագործությունների ընդօրինակումներն են: Մի շարք ձեռագրագետներ, արվեստաբաններ ու բանասերներ 

թողել են իրենց հակասական կարծիքը այս պատկերների մասին: Նրանցից ոմանք գրել են, որ դրանք զուրկ են 

գեղարվեստական ըմբռնումից և ողորմելի ընդօրինակություններ են՝ իտալական Բարձր վերածննդի շրջանի 

մեծագույն նկարիչ Ռաֆայելի, գերմանացի նկարիչ Ալբրեխտ Դյուրերի և ուրիշների ստեղծագործություններից: Այս 

կարծիքին հարողներն ասում էին, թե այս մոտեցումը մեծապես վնասել է հայ գրքանկարչությանը, քանի որ հետագա 

հայ տպագրիչները օգտագործել են նույն նկարները կամ իրենց հերթին դրանցից ընդօրինակումներ են արել: Այս 

ամենով հանդերձ կան մի շարք անվանի ուսումնասիրողներ, որոնք գովեստով և հիացմունքով են արտահայտվել 

նկարների կատարողական վարպետության վերաբերյալ։ 

Հայտնի է, որ Ոսկան Երևանցին Աստվածաշնչում օգտագործել է դեռևս իր նախորդից` Մատթեոս Ծարեցուց՝ 

որպես ժառանգություն մնացած փայտափորագրությունները: Դրանց հեղինակն էր ժամանակի հոլանդական 

ամենանշանավոր փորագրիչ Քրիստոֆել վան Զիխեմը (Christoffel van Sichem): Վերջինս հոլանդացի հայտնի նկարիչ 

Հենդրիկ Գոլցիուսի աշակերտներից էր, և նրա օրինակով իր փորագրությունների վրա թողել է  ոչ միայն իր անվան 

սկզբնատառերը (CVS), այլ նաև այն նկարիչների անվանատառերը, որոնցից ինքն օգտվել էր. օրինակ՝ AD  (Ալբրեխտ 

Դյուրեր),  HG (Հենդրիկ Գոլցիուս),  R  (Ռաֆայել) և այլն:  Զիխեմի փորագրանկարներով են լույս տեսել 

Աստվածաշնչի մի շարք եվրոպական հրատարակություններ: Դրանցից, թերևս, ամենաշքեղն ու հայտնին Biblia 

Sacra-ն է, որն ունի 797 պատկեր: Այն փաստը, որ Զիխեմի պատկերներով են լույս տեսել հոլանդական առաջնակարգ 

հրատարակությունները, վկայում է, որ նա ոչ թե երկրորդական, երրորդական, այլ առաջնակարգ վարպետ-

փորագրանկարիչ է եղել: Եվ ամենևին էլ պատահական չէ, որ Ոսկան Երևանցին իր նախաձեռնած հայերեն 

Աստվածաշնչի տպագրության ընթացքին օգտագործել է հենց Զիխեմի փայտափորագրությունները: Թեև 

պատկերները ամբողջությամբ հոլանդական միջավայրի և եվրոպական մշակույթի ազդեցությամբ էին կերտված, 

այնուամենայնիվ, նրանց որոշակիորեն  հայկականություն է հաղորդվում պատկերները երիզող  զարդանախշերի 

միջոցով:   

Զիխեմը աստվածաշնչյան դրվագները կերտում է իր ժամանակի  շնչով և ոգով, այդ իսկ պատճառով դիտողին 

թվում է, թե  Հին և Նոր Կտակարաններում շարադրված պատմությունները տեղի են ունեցել հոլանդական 

միջավայրում․ այնպիսի տպավորություն է, թե Քրիստոս հայտնվել է ԺԷ դարի Եվրոպայում:  

Ոսկան Երևանցու այս մեծածավալ աշխատանքի համար որպես կազմարար աշխատել է Ֆրանսիայի 

թագավորական տպարանի աշխատակից Ալբերտ Մագնուսը, որը և այս շքեղազարդ հայկական Աստվածաշնչի մեկ 

օրինակ նվիրել է Ֆրանսիայի Լյուդովիկոս ԺԴ թագավորին: Թագավորն իր հիացմունքն է արտահայտել և հայերեն 

Սուրբ Գիրքը դարձրել  իր գրադարանի մի մասը: Այժմ այդ գիրքը գտնվում է Փարիզի ազգային թանգարանում: 

 

Պատրաստեց Ժորա դպիր Հակոբյանը 
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Հարցազրույց Ոսկան Երևանցու Աստուածաշնչի 350 ամյակի կապակցությամբ 

հրավիրված գիտաժողովի առթիվ 
 

-Կպատմե՞ք հոկտեմբերի 6-ից 8-ն անցկացված գիտաժողովի մասին: 

-Ինչպես գիտենք, Վեհափառ հայրապետի օրհնությամբ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը և Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» մատենադարանը համատեղ նախաձեռնությամբ կազմակերպել էին Ոսկան 

Երևանցու կողմից տպագրված հայերեն Սուրբ Գրքի 350-ամյակին նվիրված աստվածաշնչագիտական միջազգային 

գիտաժողով: (Լևոն սրկ. Սահակյան) 

-Ո՞րն է գիտաժողովի թեման: Այն մե՞կն է,  թ՞ե մի քանի ուղղվածություն ունի: 

-Գիտաժողովի թեման էր «Հայերեն Սուրբ Գրքի թարգմանությունն ու հրատարակությունը պատմության 

հոլովույթում»: Գիտաժողովի շրջանակներում անդրադարձ կատարվեց մի շարք կարևոր և արդիական թեմաների, 

որոնք ամփոփված էին 3 բաժիններում: Առաջին՝ Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության բնագրային վերլուծություն: 

Այս բաժնում անդրադարձ կատարվեց հայերեն թարգմանության տարընթերցումներին և յուրահատկություններին՝ 

համեմատությամբ եբրայերեն, հունարեն, ասորերեն, լատիներեն և այլ բնագրերի, ինչպես նաև բնագրային 

հավելումներին և կրճատումներին: Երկրորդ՝ Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության պատմական վերլուծություն: 

Անդրադարձ կատարվեց Սուրբ Գրքի հայերեն թարգմանությանն առնչված պատմական զարգացումներին, 

Աստվածաշնչի կանոնին, Ճաշոցներին և հրատարակություններին: Երրորդ՝ Աստվածաշնչի աստվածաբանական 

վերլուծություն: Այս բաժնում աստվածաբանական տեսանկյունից ուսումնասիրվեցին Հին և Նոր Կտակարանները՝ 

հատուկ հղում կատարելով հայերեն բնագրին: Առանձին գրքերի կամ առանձին տեղիների վերաբերյալ 

վերլուծություններ նույնպես կատարվեցին: (Լևոն սրկ. Սահակյան) 

-Գիտաժողովը մասնակցության ի՞նչ շրջանակներ ընդգրկեց, ովքե՞ր էին հրավիրված: 

-Գիտաժողովը ինչպես նշեցի միջազգային բնույթի է, որի շրջանակներում հանդես եկան հյուրեր 

արտասահմանից. ունեցանք երեք հյուր Վրաստանից, մեկ հյուր Մոսկվայի հոգևոր ակադեմիայից, նաև ունենցանք 

մասնագետներ Եվրոպայից և Ամերիկայից: Նշենք Հին Կտակարանի և եբրայերենի մասնագետ Քլոդ Քոքսին, որը 

հանդես եկավ զեկույցով, նաև Լոս Անջելոսի Կալիֆորնիա համալսարանի դասախոս, հայագետ Փիթեր Քաուին, որը 

նույնպես հանդես եկավ զեկույցով: Հայաստանից իրենց մասնակցությունն բերեցին ներկայացուցիչներ տարբեր 

բուհերից, ինչպես օրինակ՝ Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետից, Երևանի Մաշտոցի 

անվան մատենադարանից: Նշենք նաև, որ Անգլիայից հրավիրվել էր Տեր Ներսես ավագ քահանա Ներսիսյանը, որը 

հանդես եկավ զեկույցով, հրավիրվել էին նաև Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական Պատվիրակության 

Հայրապետական պատվիրակ և Ֆրանսիայի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Վահան եպիսկոպոս Հովհաննիսյանը, ինչպես 

նաև կանոնական իրավունքի պատմության դասախոս Արամ Մարտիրոսյանը: (Լևոն սրկ. Սահակյան) 

-Որտե՞ղ անցկացվեցին գիտաժողովի նիստերը և ի՞նչ սկզբունքով: 

-Գիտաժողովը ինչպես գիտենք տևեց երեք օր՝ հոկտեմբերի 6-ից մինչև 8-ը և անցկացվեցին  հետևյալ սկզբունքով՝ 

առաջին օրը նիստերը կանցկացվեցին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հանդիսութունների սրահում և Կոմիտասի 

անվան դահլիճում: Նիստերը եղան ընդհանուր (պլենար) և մասնավոր բնույթի: Նախ հանդիսությունների սրահում 

անցկացվեց ընդհանուր (պլենար) նիստը, որին մասնակցեցին բոլորը և որի ընթացքում զեկույցներ ընթերցվեցին, ապա 

հանդիսությունների սրահում և Կոմիտասի անվան դահլիճում միաժամանակ անցկացվեցին երկու մասնավոր 

նիստեր, մասնակիցները բաժանվեցին երկու խմբի՝ այս նիստերին մասնակցելու համար: Նիստերը անցկացվեցին 

նույն սկզբունքով նաև հաջորդ օրը, այս անգամ արդեն «Վաչե և Թամար Մանուկյան» մատենադարանում: (Լևոն սրկ. 

Սահակյան) 

-Ի՞նչ արժեք ունեցավ գիտաժողովը: Այն ի՞նչ տվեց իր մասնակիցներին: 

-Գիտաժողովի արժեքը կայանում է նրանում, որ այն իր մասնակիցներին կբերի անցյալի ճանաչողություն ի 

նպաստ ներկայի՝ հանուն ապագայի: Այն կնպաստի աստվածաշնչագիտական ուսումնասիրություններով զբաղվող 

տարբեր մասնագետների միջև կապերի ստեղծմանը և խթան կհանդիսանա նորանոր ուսումնասիրությունների 

համար: (Հրաչ սրկ. Սարգիսյան): 

 

Պատրաստեց Ծերուն ուրկ. Ներսիսյանը 
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ՈՍԿԵԴԱՐՅԱՆ ՊԱՏՄԻՉՆԵՐԸ ՍՈՒՐԲ ԳՐՔԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 Ե դարի սկզբին հայ ժողովուրդը կանգնած էր պետական և կրոնական ինքնուրույնությունը կորցնելու լուրջ 

վտանգի առաջ: Քրիստոնեությունն ամուր արմատներ չէր գցել երկրում, որովհետև եկեղեցական լեզուն և 

գրականությունը հայերեն չէին: Քրիստոնեությունը ժողովրդի կենցաղ դարձնելու համար անհրաժեշտ էր հայացնել 

Սուրբ Գիրքը: Սա պատճառ հանդիսացավ հայոց այբուբենի 

ստեղծման համար. այս պնդումը հիմնավորում են ոսկեդարյան 

պատմիչների գործերը: Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի վարքագիր երանելի 

Կորյունը գրում է. «... ամբողջապես հորինելուց և վերջացնելուց հետո 

ձեռնարկեց թարգմանություն անելու. և սկսեց թարգմանել Սուրբ Գիրքը»: 

Կորյունը հստակ վկայում է, որ հենց Սուրբ Գրքից հայերեն 

թարգմանված և նորաստեղծ տառերով գրված առաջին 

նախադասությունն է. «Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, իմանալ 
զբանս հանճարոյ» (Առակ. Ա 1): Աստվածաշնչի թարգմանության 

կարևորությունը շեշտվում է նաև Ղազար Փարպեցու կողմից. «... 

Ապա հայոց աշխարհի բոլոր ավագ քահանաները երանելի 

Մաշտոցով և հայոց աշխարհի բոլոր նախարարներով, մեծամեծ 

տանուտերներով հանդերձ, հավաքվեցին հայոց թագավոր 

Վռամշապուհի մոտ և թագավորի հետ միասին սկսեցին աղաչել Սահակ 

սուրբ կաթողիկոսին, որպեսզի նա իր անձը նվիրի հոգևոր աշխատանքի 

և Աստվածաշունչ Կտակարանները հունարեն լեզվից թարգմանի 

հայերեն լեզվի... Եվ կամավոր հոժարությամբ իր անձը տվեց 

գործին, պանծացրեց Աստծո գործակցությունը, որը նրան տվել 

էր առավելապես գիտության այնպիսի շնորհներ: Եվ անվեհեր կերպով 

տքնելով գիշեր ու ցերեկ, թարգմանեց բոլոր Կտակարանները, Սուրբ Հոգու ճշմարիտ մարգարեների խոսածները և 

հաստատելով կնքեց Նոր Կտակարանի լուսավոր ու կենասատու քարոզությունները երջանիկ առաքյալներով ու նույն 

Հոգով»: Իսկ պատմահայր Մովսես Խորենացին, իր գրքի մեջ խոսելով Մաշտոցի և իր նվիրական գործի մասին, ասում 

է. «Եվ աղոթքից վեր կենալով`ստեղծեց մեր նշանագիրները, Հռոփանոսի հետ ձևակերպելով իր պատրաստած գրերը, 

հայերեն տառերը ճիշտ հանդիպեցնելով հունարենի հնչյուններին: Եվ իսկույն ձեռնարկեցին թարգմանության, 

խորհրդաբար սկսելով [Սողոմոնի] Առակներից, ամբողջ քսաներկու հայտնի գրքերը և Նոր Կտակարանը փոխադրում 

է հայերեն լեզվի, նույնպես և նրա աշակերտները, Հոհան Եկեղեցացին և Հովսեփ Պաղնացին, միևնույն ժամանակ իր 

ավելի փոքր աշակերտներին սովորեցնել տալով գրչության արվեստը»: 

Ինչպես տեսանք, մեր պատմիչները վկայում են, որ հենց Սուրբ Գրքի թարգմանության անհրաժեշտությունն է 

հիմք դարձել հայոց այբուբենի ստեղծման համար: 

 
Պատրաստեց  Հրաչ ուրկ. Սուլթանյանը 

 

 

 

 


