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Մատենադարանը աշխարհի հնագույն և հարուստ ձեռագրատներից է։ Այստեղ հավաքված շուրջ 
17.000 ձեռագիր մատյաններն ընդգրկում են հայ հին և միջնադարյան գիտության ու մշակույթի 
գրեթե բոլոր բնագավառները` պատմություն, աշխարահագրություն, քերականություն, 
փիլիսոփայություն, իրավունք, բժշկություն, մաթեմատիկա, տիեզերագիտություն, 
տոմարագիտություն, ալքիմիա-քիմիա, թարգմանական գրականություն, գրականություն, 
վավերագիտություն, արվեստի պատմություն, մանրանկարչություն, երաժշտություն-թատրոն և 
այլն։ Ինչպես նաև պահվում են արաբերեն, պարսկերեն, հունարեն, ասորերեն, լատիներեն, 
եթովպերեն, հնդկերեն, ճապոներեն և այլ լեզուներով ձեռագրեր։ Մշակութային ժառանգության 
պահպանության այս հաստատությունում կորստից փրկվել են բազմաթիվ բնագրեր, որոնք իրենց 
մայր լեզվով չեն պահպանվել և հայտնի են միայն հայերեն թարգմանությունները։  
Մաշտոցյան Մատենադարանի պատմությունը սկիզբ է առնում հայերեն գրերի գյուտով (405թ.) և 
կրում է իր իսկ հիմնադրողի՝ Մեսրոպ Մաշտոցի անունը։ Դարերի պատմություն ունի ձեռագիր 
հարստությունների այս կենտրոնը։ Նրա հավաքածուի հիմքը կազմում է Էջմիածնի 
կաթողիկոսական ձեռագրատունը։ 5-րդ դարի պատմիչ Ղազար Փարպեցու մի վկայությունից 
տեղեկանում ենք, որ Էջմիածնի ձեռագրատունը գոյություն է ունեցել դեռևս 5-րդ դարում։ Այն 
հատկապես մեծ նշանակություն է ստանում 1441թ. հետո, երբ կարթողիկոսական աթոռը Սիսից 
(Կիլիկիա) տեղափոխվում է Էջմիածին։ 
 
Էջմիածնում և նրա մոտակայքում գտնվող վանքերում սկսում են 
ընդօրինակվել  
հարյուրավոր ձեռագրեր, հատկապես 17-րդ դարի ընթացքում, որոնցից 
շատերը այսօր էլ պահվում են Մատենադարանում և աստիճանաբար 
Էջմիածնի վանական գրատունը դառնում է Հայաստանի ամենահարուստ 
գրատներից մեկը։ 1668թ. գրված մի հիշատակարանում տեղեկություններ 
են հաղորդվում այն մասին, որ Փիլիպոս կաթողիկոսի օրոք (1633-1655) 
Էջմիածնի վանքը հարստացել է բազմաթիվ գրքերով։ Ձեռագրերի 
հայթայթման գործն ավելի լայն չափերի է հասնում Յակոբ Ջուղայեցու 
աթոռակալության տարիներին (1655-1680)։  18-րդ դարի ընթացքում, 
դժբախտաբար, Էջմիածինը բազմիցս ենթարկվում է թշնամիների 
հարձակումների։ 19-րդ դարի սկզբներին արդեն Էջմիածնի հարուստ 
Մատենադարանից մնացել էին միայն աննշան քանակությամբ ձեռագրեր։ 
 
Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միավորվելուց հետո (1828թ.) Էջմիածնի Մատենադարանի 
պատմության համար սկսվում է նոր շրջան։ Հայ մշակույթի գործիչներն առավել վստահությամբ 
են զբաղվում ձեռագրերի ձեռք բերման և կարգավորման գործով։ Նշանավոր մատենագետ 
Հովհաննես արքեպիսկոպոս Շահխաթունյանը կազմում է Մատենադարանում գտնվող 
ձեռագրերի առաջին ցուցակը, որը ֆրանսերեն և ռուսերեն թարգմանություններով և ակադեմիկոս 
Մ. Բրոսսեի առաջաբանով լույս է տեսնում 1840թ. Պետերբուրգում (ցանկում համառոտակի 
թվարկված է 312 ձեռագիր)։  Երկրորդ՝ ավելի ընդարձակ ցուցակը կազմում է Դանիել 
եպիսկոպոս Շահնազարյանը (այս ցուցակը հրատարակչի անունով հայտնի է որպես Կարենյան 
ցուցակ, հրատարակվել է 1863թ., որտեղ նկարագրված է 2340 ձեռագիր)։  

 



Ձեռագրերի աճը Մատենադարանում առավել մեծ չափերի է հասնում 
հետագայում, երբ ձեռագիր մատյանների հավաքմամբ, պահպանմամբ և 
նկարագրությամբ սկսում են զբաղվել նաև առանձին մասնագետներ և 
հնասերներ։ 1892թ. Մատենադարանում կար 3158 ձեռագիր, 1897-ին՝ 3338, 
1906-ին՝ 3788 ձեռագիր, իսկ Առաջին համաշխարհայինի նախօրյակին 
(1913թ.)՝ 4060 ձեռագիր։ 1915թ. Մատենադարան են մտնում Վասպուրականից 
բերված (Լիմ, Կտուց, Աղթամար, Վարագ, Վան և այլն), ինչպես նաև Թավրիզից 
ստացված 1628 ձեռագիր։ 
 
1920թ. դեկտեմբերի 17-ին պետականացվում է Էջմիածնի Մատենադարանը։ 
1922թ. ապրիլին Մոսկվայից Հայաստան են վերադառնում 4060 ձեռագիր, որ 
1915թ. Մոսկվա էին տարվել պատերազմական արհավիրքներից զերծ պահելու 

մտահոգությամբ։ Այս ձեռագրերին են միանում 1915-1921թթ. ընթացքում հավաքված ևս 1730 
ձեռագիր։ Շուտով Մատենադարան են մուտք գործում նաև Մոսկուայի Լազարյան ճեմարանի, 
Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի, Հայկական Ազգագրական ընկերության, Երևանի գրական 
թանգարանի և այլ վայրերի ձեռագիր հավաքածուները։ Զգալի քանակությամբ ձեռագրեր են 
հավաքվում նաև Էրզրումից, Նոր Նախիջևանից (Դոնի Ռոստով), Աստրախանից և այլ վայրերից։ 
 
1939թ. Մատենադարանը Էջմիածնից տեղափոխվում է մայրաքաղաք 
Երևան։ Ձեռագրական  
մշակույթի պահպանությանը և ուսումնասիրությանն առավել զարկ տալու 
համար 1959թ. մարտի 3-ին Հայաստանի կառավարության որոշմամբ 
Մատենադարանը վերածվում է գիտահետազոտական ինստիտուտի, որին 
կից ստեղծւում են ձեռագրերի գիտական պահպանության, բնագրերի 
ուսումնասիրման ու հրատարակության և թարգմանության բաժիններ։ 
Ձեռագրերի և արխիվային փաստաթղթերի ցուցակագրման ու 
նկարագրման աշխատանքները Մատենադարանում դրվեցին գիտական 
հիմքի վրա։ 
 
Տարիների համառ աշխատանքի շնորհիվ այժմ Մատենադարանն իր 
ֆոնդերից օգտվողների տրամադրության տակ է դրել մի շարք ցուցակներ, մատենագիտական 
ուղեցույցներ, համառոտագրություններ ու քարտարաններ։ Մատենադարանի ֆոնդերն են՝ 
ձեռագրական, արխիվային, գրադարան և մամուլի բաժիններ։ Մշակութային ժառանգության 
անփոխարինելի գանձերը պահպանելու, նրանց կյանքը երկարացնելու համար ստեղծված է 
վերականգնման և վերակազմման բաժինը, մշակված են հատուկ եղանակներ՝ օգտագործելով 
ժամանակակից գիտության ու տեխնիկայի նվաճումները։ Մատենադարանի անձնակազմի 
գիտական աշխատանքները ինստիտուտի կազմակերպումից հետո դարձան ավելի 
նպատակադիր ու ծրագրված։ 
 
Բավական է ասել, որ 1959թ. սկսած Մատենադարանի աշխատակիցների ջանքերով 
հրատարակվել են երկու հարյուրից ավելի գրքեր, որոնց մէջ կան հայագիտական մեծ արժեք 
ունեցող աշխատություններ, և պարբերաբար լույս են տեսնում Բանբեր Մատենադարանի»  

 

 



գիտական աշխատությունների ժողովածուի հատորները։ Հայկական 
ձեռագրական հարստությունները ուսումնասիրողների առջև լայնորեն 
բացելու, նրանց աշխատանքները դյուրացնելու նպատակով 
Մատենադարանում լայն ծավալ են ստացել ձեռագրերի նկարագրման 
մատենագիտական աշխատանքները. 1965 և 1970թթ. հրատարակվեցին 
Մատենադարանի հայերեն ձեռագրերի համառոտ ցուցակի Ա և Բ հատորները՝ 
ժամանակագրական, նյութերի, պատառիկ-պահպանակների, տեղանունների, 
անձնանունների մանրամասն օժանդակ ցանկերով: Իսկ 1984թ. հրատարակվել 
է Մայր ցուցակի Ա հատորը։ 
 
Վերջին տասնամյակների ընթացքում հրատարակվել են հայ 
մատենագրության մի շարք գործեր, որոնց թվում պատմիչներ Կորյունի, 
Եղիշէի (5-րդ դ.), Սեբեոսի, Հովհան Մամիկոնյանի, (7-րդ դ.), Կիրակոս 

Գանձակեցու (13-րդ դ.) երկերը, Վրաց պատմությունը (Քարթլիս Ցխովրեբա), հույն փիլիսոփաներ 
Թեոն Ալէքսանդրացու (1-ին դ.), Զենոնի, Հերմես Եռամեծի (3-րդ դ.) աշխատությունների հայերեն 
թարգմանությունները, Դավիթ Անհաղթի (5-6-րդ դդ.), Հովհան Որոտնեցու և Գրիգոր Տաթևացու 
(14-րդ դ.) աշխատությունները, Հովհաննես Երզնկացու (13-14 դդ.), Խաչատուր Կեչառեցու (14-րդ 
դ.), Մարտիրոս Ղրիմեցու (17-րդ դ.), Նաղաշ Յովնաթանի, Պաղտասար դպրի (18-րդ դ.) 
բանաստեղծությունները և այլն, և այլն։ Մեծ արժեք են ներկայացնում հայերեն ձեռագրերի 
հիշատակարանների մանր ժամանակագրությունների, պարսկերեն վավերագրերի հատորները։ 
 
Գիտության զարգացումը մեր երկրում, Մատենադարանի շենքի ընձեռած ցուցադրական 
հնարավորությունները աննախընթաց ճանաչում են բերել հայկական 
ձեռագրերի այս  
խոշորագույն կենտրոնին՝ մեծապես նպաստելով ձեռագրերի 
հավաքման աշխատանքներին։ Հաճախակի են դարձել այն դեպքերը, 
երբ մեր երկրում և արտասահմանում ապրող հայերը 
Մատենադարանին են նվիրում իրենց մոտ պահվող հայ ձեռագրական 
մշակույթի նմուշները, կորստից փրկված մասունքները։  Բավական է 
հիշել Հարություն Հազարյանին Նյու-Յորքից, որ նվիրել է 397 հայերեն 
և օտար լեզուներով ձեռագրեր, Ռաֆայել Մարկոսյանին Փարիզից, որ 
հայրենիքին է կտակել 37 ձեռագիր, Վարուժան Սալաթյանին Դամասկոսից, որ իր ծնողների 
յիշատակին նվիրել է ավելի քան 150 ձեռագիր, Արշակ Տիգրանյանին Լոս-Անջելեսից, Կարպիս 
Ջրբաշյանին և Գևորգ Բաքրջյանին Փարիզից և շատ ու շատ ուրիշների։ Թանկ են հարյուրավոր 
այն անձանց անունները, որոնք ունենալով լոկ մէկ ձեռագիր մատյան, դա են նվիրել. 95-ամեայ 
Տաճատ Մարկոսյանը Իրանի Նոր Ջուղայի Ղարղուն գյուղից 1969թ. Մատենադարան է ուղարկել 
1069թ. Նարեկա վանքում ընդօրինակված մի մատյան, որի համար հիմք է եղել Մաշտոցի ձեռքով 
5-րդ դարում գրված Ավետարանը։ 
 
Անցյալի հայ մշակույթի ամեն մի հուշ, ամեն մի բեկոր իր նշանակությունն ունի, և  

 

 



Մատենադարանի աշխատակիցները ամենայն նախանձախնդրությամբ 
աշխատում են դրանք փրկել կորստից։ Այդ իսկ նպատակով ծրագրված 
աշխատանքներ են ծավալված հայրենի երկրում և արտասահմանում 
մասնավոր անձնանց մոտ պահվող ձեռագրերը հաշվառման վերցնելու 
ուղղությամբ։ Այս գործում իրենց կամավոր մասնակցությունն են բերում մեր 
մատենագրության մասունքները սրբությամբ պահպանելու գործով 
շահագրգռված տարեց ու երիտասարդ շատ նվիրյալներ։ 
 
Մատենադարանի տնօրինությունը մեծ կարևորություն է տալիս նաև 
արտասահմանյան թանգարաններում ու գրադարաններում պահվող հայերեն 
ձեռագրերի մանրաժապավենների ձեռք բերմանը, որոնց օգտագործումով 

կարելի է ավելի ամբողջական ու գիտական տեսակետից կատարյալ դարձնել հրատարակվող 
բնագրերն ու հետազոտությունները։  

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՄԻ ՔԱՆԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ՆՄՈՒՇՆԵՐ 

ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐ 
 
Հայ գրչության հնագույն նմուշները պատկանում են 5-6-րդ դարերին։ Այդ ժամանակներից 
ամբողջական ձեռագրեր չեն պահպանվել, դրանք մեզ են հասել պատառիկների տեսքով։ 
Յուրաքանչյուր պատառիկ չպահպանված ձեռագիր հուշարձանի վկան է։ Պատառիկների մի 
մասը պահպանվել է որպես ձեռագրերի կազմերին կցված պահպանակ։ Ձեռագրերը կազմելիս 
հաճախ կազմի ներսից փակցվել են ավելի հին և այլևս անօգտագործելի ձեռագրերից վերցրված 
թերթեր, որպեսզի դրանով բնագիրը պաշտպանեն մշտական շփման մեջ գտնվող կազմից։ 
Այսպիսի պատառիկ-պահպանակներով մեզ են հասել հայ և օտար հեղինակների 
աշխատությունների հնագույն ընդօրինակությունների նմուշներ, որոնք գիտական մեծ 
նշանակություն ունեն։ Պատառիկների մի մեծ մասը պահպանվել է ձեռագրից անկախ. նրանք 
հաճախ գտնվել են պատահաբար այս կամ այն վայրում, ավերակների մեջ, քարայրներում, հողի 
մեջ թաղված և այլն։  
Կան հարյուրաւոր տարիներ առաջ ձեռագրերից պոկված առանձին թերթեր, որոնք խնամքով 
պահվել և, սերնդից սերունդ փոխանցվելով, հասել են մեզ։ 0րինակ, Մատենադարանում պահվում 
են 4-րդ դարի հույն մատենագիր Կյուրեղ Երուսաղեմացու աշխատության հայերեն 
թարգմանության 17 թերթ-պատառիկ, որոնք ընդօրինակվել են ավելի քան հազար տարի առաջ և 
պոկվելով այժմ անհետ կորած ձեռագրից՝ հասել են մեզ։  
 
Թերթերից մեկը Մատենադարանում եղել է դեռ շատ վաղուց, երկու թերթ բերվել են Անիի 
թանգարանից՝ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, չորս թերթ կարված է եղել 
1916թ. Վարագից բերված մի ձեռագրի կազմին, ուրիշ չորս թերթ կցված են 1904թ. 
Վասպուրականում ընդօրինակուած մի ձեռագրի, որը Մատենադարան է բերվել Աղթամարից 
1916թ., երկու թերթ կարված է Այրի Ձորում 1311թ. ընդօրինակված մի ձեռագրի կողերին։ Այս 
թերթերը երկար ժամանակ պահվել են Կեսարիայի Բենդուսայ գյուղում, այնուհետև տեղափոխվել 
են Բեյրութ, որտեղից էլ 1953թ. բերվել Մատենադարան։ 1959թ. Մոսկվայից ստացված մի 
ձեռագրի մէջ հայտնաբերվեց ևս չորս թերթ, որոնք կարված էին 1452թ. Մոկաց երկրում 
ընդօրինակված ձեռագրերի կողերին։ Այսպիսով, միևնոյն ձեռագրի թերթերն ընկել են բոլորովին 
տարբեր վայրեր։ 
 
ՀՆԱԳՈՒՅՆ ԿԱԶՄ ԵՎ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐ  
 
Մատենադարանի հնագույն կազմն ու մանրանկարները 6-րդ դարից են։ Ձեռագիրը պահվում է 
2374 համարի ներքո։ Այն երկար ժամանակ պահվելով Էջմիածնում՝ ստացել է «Էջմիածնի 

 



Ավետարան» անունը։ Բուն Ավետարանը գրվել է 989թ. Նորավանքում։ Գրիչը Հովհաննեսն է, 
ստացողը՝ Ստեփաննոս քահանան։ Ձեռագիրն ունի 37x30,3 սմ մեծություն, 233 թերթ. թերթերը 
մագաղաթ են՝ գրությունը երկսյուն, գիրը՝ բոլորգիծ երկաթագիր, ունի 7 մանրանկար, որոնցից 4-ը 
6-րդ դարից են։ Կազմը փղոսկրից է, տերունական քանդակներով, պատրաստուած 6-րդ դարում։  

   

Ա փեղկ Բ փեղկ էջ 228ա 

   

էջ 228բ էջ 229ա էջ 229բ 

 
ՀՆԱԳՈՒՅՆ ԹՎԱԿԻՐ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՁԵՌԱԳԻՐ 
 
Ամբողջությամբ մեզ հասած թվակիր մատյաններից հնագույնը «Լազարյան Ավետարանն» է՝ 
ընդօրինակված 887թ.։  Այն պահվում է 6200 համարի ներքո։ Երկար ժամանակ պահվել է 
Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանում։ Գրիչն է Սահակ Վանանդեցին։ Ձեռագիրն ունի 37x27,5 սմ 
մեծություն, 229 թերթ. թերթերը մագաղաթ են՝ գրությունը երկսյուն, գիրը՝ բոլորգիծ երկաթագրով։ 
Կազմը շագանակագույն պարզ կաշվից է։  

  

Լազարյան Ավետարան Հնագույն թղթե ձեռագիր 

 
ՀՆԱԳՈՒՅՆ ԹՂԹԵ ՁԵՌԱԳԻՐ 
 
Մատենադարանում պահվող հնագույն թղթե ձեռագիրն ընդօրինակվել է 981թ., որը պահվում է 
2679 համարի ներքո։ Գրիչն է Ղուկասը, ստացողը՝ գրչի հայր Դավիթ քահանան։ Ձեռագիրն ունի 
28x19 սմ մեծություն, 359 թերթ. գրությունը միասյուն է, բոլորգիր տառատեսակով։ Կազմը 
տախտակե միջուկով դրոշմազարդ կաշվից է։ 
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ԱՄԵՆԱՄԵԾ ՁԵՌԱԳԻՐԸ 
 
Չափերով ամենամեծ ձեռագիրը կշռում է 27,5 կգ և հայտնի է «Մշո 
Ճառընտիր» անունով,  
որը պահվում է 7729 համարի ներքո։ Ձեռագիրը գրվել է 1200-
1202թ. Երզնկայի Ավագ վանքում։ Գրիչը Վարդան քահանա 
Կարնեցին է, ծաղկողը՝ Ստեփանոսը, կազմողը՝ Ստեփանոսը 
(1205թ.), հետագայում վերակազմել է Կիրակոս վրդ. Աղբեցին 
(1828թ.), ստացողն է Բաբերդի ռայիս Պատրոն Աստվածատուրը։ 
Ձեռագիրն ունի 70,5x55 սմ մեծություն, 603 թերթ. թերթերը 
մագաղաթ են՝ գրությունը եռասյուն, գիրը՝ ուղղագիծ երկաթագիր, 3 
տերունական մանրանկար, 1 խորան։ Այժմ անկազմ է՝ բաժանված 
երկու մասի, որոնք պահվում են առանձին։ 
 
ԱՄԵՆԱՓՈՔՐ ՁԵՌԱԳԻՐԸ 
 
Չափերով ամենափոքր ձեռագիրը կշռում է 19 գրամ. բովանդակությամբ «Տոնացույց» է, որը 
պահվում է 7728 համարի ներքո։ Ձեռագիրը գրվել է 1434թ. Կաֆայում։ Գրիչը Ավգսենտ 
կրոնավորն է, ստացողը՝ Հակոբ քահանան։ Ձեռագիրն ունի 4x3 սմ մեծություն, 104 թերթ. 
թերթերը մագաղաթ են՝ գրությունը միասյուն, գիրը՝ բոլորգիր։ Կազմը տախտակե միջուկով 
դրոշմազարդ կաշվից է։  

  

Ամենափոքր ձեռագիրը Առաջին համարի ձեռագիրը 

 
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՄԱՐԻ ՆԵՐՔՈ ՊԱՀՎՈՂ ՁԵՌԱԳԻՐԸ 
 
Մատենադարանի հարուստ հավաքածուի առաջին համարի ներքո պահվող ձեռագիրը 
բովանդակութբ Ժողովածու է, գրվել է 1632-1633թ. Թոխաթում։ Գրիչը Սահակ երեցն է։ Ձեռագիրն 
ունի 20,5x15 սմ մեծություն, 123 թերթ. թերթերը թուղթ են՝ գրությունը միասյուն, գիրը՝ բոլորգիր, 
նոտրգիր գրատեսակներով։ Կազմը տախտակե միջուկով դրոշմազարդ կաշվից է։ Ձեռագիրը 
պարունակում է Առաքել Սյունեցու Ադամագիրքը, Առաքել Սյունեցու, Կարապետ Բաղիշեցու, 
Առաքել Բաղիշեցու, Ստեփաննոս Գոյներիցանցի և ուրիշների տաղերը, զրույցներ, ախտարք, 
գուշակություններ: 

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

404-405 - Մեսրոպյան երկաթագրով գրված առաջին մագաղաթյա թերթը գրի է առնվել 
Սամոսատում 404-405 թվականներին, առաջին դպրոցը և Գրատունը ստեղծվել են 
Վաղարշապատում 405 թվականին, որով և սկիզբ է առնում Երևանի Մատենադարանի 
պատմությունը։ Ժամանակակից պատմիչները՝ Կորյունը, Մ. Խորենացին, Ղ. Փարպեցին և ավելի 
ուշ շրջանի պատմիչները վկայում են, որ այստեղ հավաքված են եղել Եդեսիայից, 

 

Մշո Ճառընտիր 
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Ալեքսանդրիայից, Կեսարիայից և այլ վայրերից հունարեն և ասորերեն Սուրբ Գրքի օրինակներ ու 
եկեղեցու հայրերի գործեր։ 
 
405-440 - Ս. Սահակը և Ս. Մեսրոպ Մաշտոցը դպրոցներ են բացում երկու մասի բաժանված 
Հայստանի պարսկահպատակ և հռոմեահպատակ հատվածներում։ Վանքերին կից բացվող 
դպրոցներում հիմնվում են մատենադարաններ, որտեղ օրինակում և բազմացնում են հայերեն 
թարգմանված Սուրբ Գրքի օրինակներն ու ինքնուրույն գրականության առաջին նմուշները։ 
Վանքերին կից գործող դպրոցներում Սուրբ Գրքի հետ միասին ուսուցանվում են 
ճարտասանություն, քերականություն, փիլիսոփայություն, համարողություն, մեծ ուշադրություն է 
դարձվում գրչության արվեստի դասավանդմանը։ 
 
441-1441 - V-XV դարերի ընթացքում Վաղարշապատի գրչության կենտրոնի գործունեության 
մասին պատմությունը կցկտուր տեղեկություններ է հաղորդում։ Հայտնի է, որ V-VII դարերում 
Էջմիածնի վանահայրեր են եղել Ղազար Փարպեցին՝ 483-ին, 565-ին՝ Կյուրիոնը, 596-ին՝ 
Աբրահամը, 618-ին՝ Հովհանիկը։ Վանահայրերն էլ հետևել և պահպանել են վանքի Գրատունը։ 
Հայաստանի քաղաքական անկայուն վիճակը, պատերազմներն ու կողոպուտները, թշնամական 
բանակների արշավանքները ստիպում են, որ հայրապետական գահը տեղափոխվի Դվին (V-930), 
Ախթամար (930-950), Արգինա (950-992), Անի (992-1065), Ծամնդավ (1065-1070), Արեգ (1070-
1072), Մութարսուն (1072-1105), Շուգր (1105-1116), Ծովք (1116-1149), Հռոմկլա (1149-1292), 
Սիս (1292-1441): Էջմիածնի սրբություններն ու Գրատան հարուստ գրականության 
ամենաարժեքավոր մասը տեղից տեղ է տեղափոխվում կաթողիկոսարանի հետ։ Վանքում 
մնացած ձեռագրերը կա՛մ տեղափոխվում են թշնամական հարձակումներից ապահով վանքերի 
մատենադարաններում պատսպարելու, և կա՛մ թալանների ու կողոպուտների ճարակ դառնում։ 
Սակայն Էջմիածինը երբևէ չի դադարում գրչության կենտրոն լինելուց։ 
 
1441 - Հայրապետական գահը երկար դեգերումներից հետո Սսից տեղափոխվում և 
վերահաստատվում է Սուրբ Էջմիածնում։ 
 
1512 - Հակոբ Մեղապարտը Ամստերդամում տպագրում է հայերեն առաջին գիրքը՝ 
Ուրբաթագիրքը, որի առաջին օրինակներից այսօր էլ պահպանվում են Մատենադարանում։ 
 
XVII - Դարի առաջին քառորդում թուրք-պարսկական արշավանքները, հարկահանություններն ու 
թալանը ամայության եզրին են հասցնում Հայաստանը։ Չնայած դրան՝ Էջմիածնում և այլ 
գրչության դպրոցներում շարունակվում են ձեռագրեր ընդօրինակվել։ 
 
1623-1632 - Մովսես կաթողիկոս Սյունեցին մեծ ուշադրություն է դարձնում Մայր Գրատան 
պահպանմանը, ձեռագրերի ընդօրինակմանն ու տարածմանը։ Աստիճանաբար Էջմիածնի 
վանական Գրատունը դառնում է Հայաստանի ամենահարուստ գրատներից մեկը և 
վերականգնում իր Մայր գրատուն լինելու համբավը։ 
 
1633-1655 - Փիլիպպոս Աղբակեցի կաթողիկոսը եռանդուն շինարարական գործունեություն է 
ծավալում։ Նորոգում է վանքը, կառուցում զանգակատունը, վերաբացում վանքի դպրոցը և 
ընդօրինակել տալիս բազմաթիվ ձեռագրեր։ 
 
1655-1680 - Հակոբ Ջուղայեցու օրոք շինարարական աշխատանքներն ավելի են ծավալվում։ Նա 
հատուկ ուշադրություն է դարձնում Գրատան բարեկարգման և նորանոր ձեռագրեր ու տպագիր 
գրքեր հավաքելուն։  Էջմիածնի վանքում աշխատում են բազմաթիվ գիտնական վարդապետներ։ 
 
1691-1705 - Նահապետ Ուռհայեցու կաթողիկոսության տարիներին Մատենադարանը 
կաթողիկոսի անձնական հսկողության տակ է գտնվում, և միայն կաթողիկոսի թույլտվությամբ են 



միաբանները օգտվում գրականությունից։ 
 
1771 - Էջմիածնում հիմնվում է Հայաստանի առաջին տպարանը։ Այստեղ հրատարակված 
բազմաթիվ գրքեր են հասել մեզ և այսօր էլ պահպանվում են Մատենադարանում։ 
 
XIX - Դարի թուրք-պարսկական, այնուհետև ռուս-պարսկական և ռուս-թուրքական ավերիչ 
պատերազմներն իրենց հետքն են թողնում Էջմիածնի վանքի և Գրատան վրա։ Թալանվում և 
կողոպտվում են բազմաթիվ ձեռագրեր ու եկեղեցական սպասներ։ 
 
1809-1827 - Եփրեմ կաթողիկոսին հաջողվում է վերականգնել վանքի տնտեսությունը, կատարել 
շինարարական և նորոգման աշխատանքներ։ Առանձին հոգածության առարկա է դառնում 
կողոպտված ու թալանված Գրատունը, այն նորոգվում ու հարստանում է նորանոր ձեռագրերով։ 
 
1828 - Ներսես Աշտարակեցու հանձնարարությամբ Մատենադարանի կարգավորման հարցերով 
սկսում է զբաղվել Մանուել վրդ. Գյումուշխանեցին։ Մանուել վարդապետի վկայությամբ շուրջ 
1809 գրչագիր մատյաններ կային Գրատանը, որոնք հաշվառվում և կնքվում են հատուկ կնիքով։ 
Հաստատվում են Մատենադարանից օգտվելու կանոններ։ 
 
1832-1849 - Գրատան և տպարանի կառավարիչ է նշանակվում Հովհաննես Շահխաթունյանցը։ 
1837-ին Սինոդի հրամանով Շահխաթունյանցը ստանձնում է մատենադարանի կարգավորման և 
նրա տպագիր ու գրչագիր մատյանների նոր ցուցակ կազմելու աշխատանքները։ Նրա կազմած 
ցուցակը իրենից ներկայացնում է 1837 թվականի դրությամբ գրատանն առկա 2740 գրչագիր և 
2298 տպագիր մատյանների պարզ-անվանական մի ցանկ՝ առանց մատենագիտական 
մանրամասների։ 
 
1849-1860 - Ամենօրյա խնամք և հոգածություն պահանջող գրատունը մատնվում է բարձիթողի 
վիճակի, որը նոր դժվարություններ է ստեղծում հաջորդ մատենադարանապետերի համար։ 
Մատենադարանը գտնվում էր “ի խառն դրութեան”, որ “զամէնայն տեսողաց զսիրտս ճմլէր ի 
կարեկցութիւն”։  
 
1860-1862 - Մատենադարանապետ է նշանակվում Դանիել վրդ. Շահնազարյանցը, որին և 
հանձնարարվում է Գրատունը կարգի բերել և կանոնավոր ձեռագրացուցակ կազմել։ Շուրջ մեկ 
տարվա ընթացքում Գրատունը կարգի է բերվում։ 
 
1861-1863 - Ձեռագրացուցկի աշխատանքներն ավարտվում են և ուղարկվում Թիֆլիս՝ Հակոբ 
Կարենյանցին, որ հանձն էր առել ցուցակի հրատարկության ծախսերը։ 1863 թվականին ցուցակը 
հրատարակվում է։ Այն գիտական շրջանակներում հայտնի է “Կարենյանց ցուցակ” անունով։ 
 
1866-1882 - Մեծ է Գևորգ Դ կաթողիկոսի (1866-1882 թթ.) երախտիքն ու դերը Մատենադարանի 
պահպանման, ձեռագրերի հավաքման և կորստից փրկելու գործում։ Նա Էջմիածնի 
բարենորոգչական և շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ մեծ հոգատարությամբ և 
հատուկ ուշադրությամբ հետևում է Գրատան կարգավորմանն ու հատկապես նոր ձեռագրերով 
համալրելու աշխատանքներին։ Հատուկ կոնդակներով հանձնարարում է թեմերի առաջնորդներին 
ու հոգևոր պետերին հավաքել և կորստից փրկել ձեռագրերն ու ուղարկել Էջմիածին։ 
 
1868-1888 - Մատենադարանապետության պաշտոնը ստանձնում է Ներսես վրդ. 
Խուդավերդյանը: Հայերեն ձեռագրերի թիվը հասնում է 2383-ի։ 
 
1881 - Գևորգ Դ կաթողիկոսը ձեռագրական գանձերը կորստից փրկելու և Գրատան հավաքածուն 
հարստացնելու  նպատակով վերականգնում է հայ եկեղեցու հնավանդ սովորություններից մեկը, 
ըստ որի՝  կուսակրոն հոգևորականի մահից հետո նրա ողջ ունեցվածքը մահվանից հետո 



ժառանգում է այն վանքը, որի միաբանն էր նա: Կաթողիկոսն անձամբ, իբրև օրինակ մյուսների 
համար, դեռևս կենդանության օրոք իր ունեցած ձեռագիր և տպագիր գրականությունը կտակում է 
Էջմիածնի Գրատանը՝ հիմնելով Մատենադարանի “Գևորգյան հավաքածուն”։  
 
1888-1897 - Ներսես վրդ-ին հաջորդում է Սահակ վրդ. Ամատունին։ 1892-ին Սահակ վրդ. 
Ամատունին նորից է համարակալում ձեռագրերը և կազմում մի համառոտ ցուցակ։ 
 
1893-1908 - Մատենադարանի հավաքածուն ավելանում է ևս 572 ձեռագրերով։ Այս 
ժամանակաշրջանը համընկնում է Սահակ Ամատունու, Գարեգին Հովսեփյանի և Մեսրոպ Տեր-
Մովսիսյանի մատենադարանապետության տարիներին։ 1908 թվականի վերջերին “Գևորգյան 
հավաքածուի” ձեռագրերի թիվը հասնում է 1354 միավորի, իսկ հիմնական հավաքածուն՝ 3737-ի։ 
 
1909 - Մատթեոս Իզմիրլյան կաթողիկոսը մի շրջաբերական կոնդակ է հղում թեմերի 
առաջնորդներին՝ հորդորելով հավաքել եկեղեցիներում և բնակչության ձեռքում պահպանվող 
ձեռագրերն ու առաքել Էջմիածին։ 
 
1894-1915 - Մատենադարանի պատմության հաջորդ ժամանակաշրջանը համընկնում է 
արևմտահայության տեղահանություններին ու կոտորածներին։ Ոչնչացումից փրկվում և 
Էջմիածնի Գրատուն են բերվում 911 նոր և խիստ արժեքավոր ձեռագրեր։ 1915 թվականի 
դրությամբ Մատենադարանի հավաքածուն կազմել է շուրջ 4660 գրչագիր մատյան։ 
 
1916 - Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում կառուցվում է Մատենադարանի նոր շենք, որի կառուցման 
և կահավորման գործում մեծ է Մեսրոպ Տեր-Մովսիսյանի երախտիքը։ Մեսրոպ Տեր-Մովսիսյանը 
ձեռագրերի հավաքման հետ զուգահեռ սկսում է նաև հայերեն ձեռագրերի համահավաք 
ձեռագրացուցակի ստեղծման աշխատանքները։ 
 
1915-1920 - Առաջին համաշխարհային պատերազմի հնարավոր հետևանքներից հեռու պահելու 
համար 1915 թ-ին ձեռագրերը և վանքապատկան այլ արժեքներ տեղափոխվում են Մոսկվա և 
պահպանվում Հայոց Վերացման Ս. Խաչի եկեղեցու խորաններում։ 
 
1915 թվականին կոտորածներից գաղթի ճանապարհ բռնած, հալածված և սովալլուկ 
արևմտահայությունը իր հետ փրկում, Արևելյան Հայաստան ու աշխարհի տարբեր երկրներ է 
հասցնում Արևմտյան Հայաստանի հարյուրավոր վանքերի մատենադարանների հազարավոր 
ձեռագրերից միայն փշրանքներ։ Թուրք ելուզակների բարբարոսության, հրի ճարակ են դառնում, 
ավարի ու կողոպուտների ենթարկվում բազմաթիվ վանքեր, եկեղեցիներ, գյուղեր ու քաղաքներ, 
թանգարաններ ու մատենադարաններ։ Հայերեն ձեռագրերը կիսում են իրենց ստեղծողի՝ հայ 
մարդու ճակատագիրն ու տառապանքները։ 
 
Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Մոսկվա տարված 4660 ձեռագրերից բացի, 
Էջմիածնում հավաքվում են 1915 թվականի եղեռնից փրկված և Մատենադարան բերված 
Վասպուրականից 1545, իսկ Թավրիզից՝ 83 ձեռագրեր։ Սրանց են ավելանում նաև 
Մատենադարանի ձեռք բերած 1730 ձեռագրերը։ 
 
1920-1938 - ՀԽՍՀ Հեղկոմի 1920 թվականի դեկտեմբերի 17-ի դեկրետով Հայաստանի 
մշակութային բոլոր հաստատությունները պետականացվում են։ Պետականցվում է նաև 
Էջմիածնի Մատենադարանը և հանձնվում Լուսավորության ժողովրդական կոմիտեի 
տնօրինությանը։ 1921-ին Էջմիածնի մշակութային-կրթական հաստատություններից վանքի 
Մատենադարանը, թանգարանը և տպարանը, միացվում են և հիմնվում է Էջմիածնի կուլտուր-
պատմական ինստիտուտը։ 1921-ի ապրիլի 19-ին լուսժողկոմ Ա. Հովհաննիսյանի հրամանագրով 
Սենեքերիմ Տեր-Հակոբյանը նշանակվում է ինստիտուտի կոմիսար և վարիչ։ 



 
1922 - Հայաստանի Ժողկոմխորհի նախագահ Ալ. Մյասնիկյանի հանձնարարությամբ Հայաստան 
են տեղափոխվում Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Մոսկվա տարված 4660 
ձեռագրերը և միացվում տեղում հավաքված ձեռագրերին: Այսպիսով խորհրդային կարգերի 
հաստատման նախօրեին ոչնչացումից փրկվում են 6419 ձեռագրեր՝ որոնցից 6137-ը՝ հայերեն, 
282-ը՝ օտարալեզու։ 
 
1938 - Մատենադարանի հավաքածուին են միացվում Գրական թանգարանի 1154 ձեռագրերը։ 
 
1939-1954 - ՀԽՍՀ լուսժողկոմի որոշմամբ Էջմիածնից Մատենադարանը տեղափոխվում է Երևան։ 
Մատենադարանին են հատկացվում Ալ. Մյասնիկյանի անվ. ¥ներկայիս՝ Ազգային¤ գրադարանի 
երկրորդ հարկաբաժնի մի մասը և երրորդ հարկաբաժինը գրեթե ամբողջությամբ։ Երևան 
տեղափոխված Մատենադարանի ձեռագրերի թիվը հասնում է 9382-ի, որից հայերեն՝ 9070, 
օտարալեզու՝ 311, և հմայիլներ՝ 22։  
 
1944-1957 - Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Մարկ Գրիգորյանին և նրա արվեստանոցին է 
հանձնարարվում Մատենադարանի նոր շենքի նախագծային աշխատանքների կատարումը։ 1957-
ին ավարտվում են շինարարական աշխատանքները։ 
 
1954 - 1982 - Լևոն Խաչիկյանի տնօրինության տարիներին մեծ թափ են ստանում 
մատենագիտական, աղբյուրագիտական, բնագրագիտական աշխատանքները։ Խորացվում են 
կապերը արտասահմանյան հայագիտական կենտրոնների ու ամբիոնների հետ։ 
 
Մատենադարանը օրեցօր դառնում է ավելի մատչելի ու հասանելի ժողովրդին իր 
հրապարակումներով ու հրատարակություներով։ Մատենադարանի ֆոնդերի 
ուսումնասիրությամբ զբաղվող գիտնականների աշխատանքների շնորհիվ հանրության 
ուշադրությանն են հանձնվում հայ ժողովրդի բազմադարյան մշակույթի գանձերը։ Երևանի 
Մաշտոցի անվան Մատենադարանը վերածվում է համաժողովրդական սիրո ու հպարտության, 
Հայաստանի և հայ ժողովրդի՝ ի սփյուռս աշխարհի և ի Հայաստան, հարատևության վկայականի։ 
 
1959 - Մատենադարանում կատարվող աշխատանքները նոր թափ են ստանում ՀԽՍՀ 
Նախարարների Խորհդին առընթեր գիտահետազոտական ինստիտուտ դառնալուց հետո։ 
 
1964 - Սկսած 1964 թ-ից՝ “Գալուստ Գյուլբենկյան” հաստատության ամենամյա աջակցությամբ 
համալրվում է Մատենադարանի տպագիր գրականության հավաքածուն, իրականացվում 
հրատարակչական բազմաթիվ ծրագրեր։ 
 
1982 - Մատենադարանի տնօրենի պաշտոնում Լևոն Խաչիկյանին հաջորդում է նրա գործընկեր և 
ավանդույթների շարունակող Սեն Արևշատյանը։ 1983 թ-ի դրությամբ Մատենադարանի 
ձեռագրական հավաքածուն կազմում է 10913 հայերեն, 2243 այլալեզու ձեռագրեր, 389 հայերեն 
հմայիլներ, 2034 հայերեն և 115 օտարալեզու պատառիկներ։ 
 
1993 - ամերիկահայ բարերար Ալեք Մանուկյանի, այնուհետև Հայկական բարեգործական 
ընդհանուր միության աջակցությամբ նորոգվում է Մատենադարանի շենքը և պահոցների 
օդափոխության-անվտանգության համակարգը:։  
 
1998 - Մատենադարանը ընդգրկվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Աշխարհի հիշողություն ցանկում։ 
 
2001 - Մատենադարանը մասնակցում է քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու 1700-
ամյակին նվիրված բազմաթիվ ցուցահանդեսների ու գիտաժողովների։ Մատենադարանին 
աջակցող անհատների ու հաստատությունների ջանքերը համատեղելու նպատակով ստեղծվում է 



“Մատենադարանի բարեկամներ” բարեգործական հիմնադրամը։ 
 
2002 - Քըրք Քըրքորյանի “Լինսի” հիմնադրամի՝ Հայաստանի մշակույթի օջախների նորոգման 
ծրագրի շրջանակներում Մատենադարանի շենքը հիմնավորապես նորոգվում է։ 
 
Մատենադարանը ՀՀ կառավարությանն առընթեր գիտա-հետազոտական ինստիտուտից 
վերակազմավորվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության “Մատենա-դարան. Մեսրոպ 
Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ” պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության: 
 
Մատենադարանում այսօր պահպանվում են 14.000 հայերեն և 3000 օտարալեզու ձեռագրեր, 
շուրջ 300.000 դիվանական վավերագրեր, 2280 հնատիպ և 100.000 տպագիր գրականություն, 
25.000 հին և նոր պարբերական մամուլ: 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԱՊԵՏԵՐ 

 

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԱՊԵՏԵՐ 
 
V դար  

Ղազար Փարպեցի-վանահայր Էջմիածնի 483 թ. 

VI դար 

Կյուրիոն Վանահայր Էջմիածնի 565 թ. 

Աբրահամ Վանահայր Էջմիածնի 596 թ. 

VII դար 

Հովհաննիկ-Վանահայր Էջմիածնի 618 թ. 

X դար 

Խաչիկ Ա Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 973-992 թթ. 

XVII-XVIII դարեր 

Ներսես սարկավագ 1662 թ. 

Նահապետ Ա Եդեսացի Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 1691-1705 թթ. 

XIX-XX դարեր 

Գրիգոր վրդ. Վարդազարյանց Աշտարակեցի 1819 թ. 



Մանուել վրդ. Գյումուշխանեցի 1828-30 թթ. 

Հովհաննես վրդ. Շահխաթունյանց 1832-33, 1837-1849 թթ. 

Մակար վրդ. Տեր-Պետրոսյան Թեղուտցի 1849-1851 թթ. 

Գրիգոր վրդ. Հովբյանց 1851-1860 թթ. 

Դանիել վրդ. Շահնազարյանց 1860-1862 թթ. 

Գրիգոր վրդ. Մուշեղյան 1862-1868 թթ. 

Ներսես վրդ. Խուդավերդյան 1868-1888 թթ. 

Սահակ վրդ. Ամատունի 1888-1897, 1906 թթ. 

Գարեգին վրդ. Հովսեփյան 1897-1906, 1917-20 թթ. 

Մխիթար վրդ 1905 թ. 

Մեսրոպ վրդ. Տեր-Մովսիսյան 1906-1913, 1917-1920 թթ. 

Հուսիկ արքեպս. Մովսիսյան 1913-1916 թթ. 

Գևորգ վրդ. Չորեքչյան 1916-1917 թթ. 

 
ՏՆՕՐԵՆՆԵՐ 

Սենեքերիմ Տեր-Հակոբյան 
1921-1937 
թթ. 

Կարո Ղազարյան 1937 թ. 

Մորուս Հասրաթյան 
1937-1938 
թթ. 

Հովհաննես Մանվելյան 1938 թ. 

Երվանդ Թորոսյան 
1938-1940 
թթ. 

Գևորգ Աբով 
1940-1952 
թթ. 

Վաչե Նալբանդյան 
1952-1954 
թթ. 

Լևոն Խաչիկյան 
1954-1982 
թթ. 

Սեն Արևշատյան 
1982-
2007թթ. 

Արշակ Բանուչյան 
(պաշտոնակատար) 2007թ. 

Հրաչյա Թամրազյան 2007թ.-ից 

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 



Գիտության տարբեր բնագավառներին վերաբերող Մատենադարանյան նյութերին դուք կարող եք 
ծանոթանալ այցելելով Հանգույցի Ժառանգություն բաժնի համապատասխան էջերը։ Անշուշտ 
բոլոր բնագավառները չեն որ ընդգրկված են այս էջերում։ Հանգույցն իր զարգացմանը զուգահեռ 
լրացնելու և արդեն բացված էջերը թարմացնելու է նոր աշխատանքներով։ Ներկայացված էջերում 
դուք կարող եք ըստ բնագավառների ծանոթանալ գիտության և մշակույթի տարբեր ոլորտների 
վերաբերող Մատենադարանի հայերեն ձեռագրերի անսպառ պաշարին։ Տեղեկությունները 
ներկայացված են համառոտ և ընդարձակ տարբերակներով։ Ավելի ընդարձակ տեղեկությունների 
համար անհրաժեշտ է դիմել Հանգույցի աշխատակազմին կամ այցելել Գիտահետազոտական 
խմբեր (ԳԻՏ. ԽՄԲԵՐ) կամ Աշխատակազմ էջեր և դիմել համապատասխան բաժին։  

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ: ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի և հարևան ժողովուրդների պատմության ուսումնասիրության մասին... 
Հայաստանի և հարևան ժողովուրդների պատմության ուսումնասիրության համար կարևոր 
սկզբնաղբյուրներ են հանդիսանում հայ պատմիչների աշխատությունները։ 
 
Հայ պատմագրության անդրանիկ՝ «Վարք Մաշտոցի» երկը գրվել է 5-րդ դարի 40-ական 
թվականներին, որը մեզ է հասել 13-14-րդ դարերում կատարված ընդօրինակությամբ։ Մաշտոցի 
աշակերտ Կորյունի գրած այս երկում նկարագրվում է Մաշտոցի կյանքն ու գործունեությունը, 
տրվում է հայկական, վրացական և աղվանից գրերի ստեղծման պատմությունը (աշխատությունը 
թարգմանվել է գերմաներեն (1841), ֆրանսերեն (1869), անգլերեն (1952), ռուսերեն (1962) և 
այլն)։  
 
Ագաթանգեղոսի (5-րդ դ.) պատմության մեջ տրված է Հայաստանում հեթանոսական կրոնի դեմ 
մղված պայքարի և 301 թվականին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոնի ճանաչման 
պատմությունը։ Քրիստոնեության սկզբնական շրջանի պատմության ուսումնասիրման համար 
այս կարևոր սկզբնաղբյուրը զանազան խմբագրություններով հայտնի է եղել մի շարք հին 
լեզուներով (խմբագրություններից մի քանիսը և հայերեն բնագիրը նոր ժամանակներում 
թարգմանվել են իտալերեն (1843), շվեդերեն (1860), ֆրանսերեն (1867), անգլերեն (1976) և այլ 
լեզուներով)։  Ագաթանգեղոսի ժամանակակից Փավստոս Բուզանդի աշխատությունն ընդգրկում 
է 330-387 թթ. պատմական ժամանակաշրջանը և արտացոլում է Հայաստանի հասարակական-
քաղաքական պատմությունը։ Այստեղ կարևոր տեղեկություններ կան հայ-հռոմեական և հայ-
պարսկական հարաբերությունների մասին, ինչպես նաև ուշագրավ տվյալներ Անդրկովկասի 
ժողովուրդների պատմության վերաբերյալ (աշխատությունը թարգմանվել է ֆրանսերեն (1867), 
գերմաներեն (1879) ռուսերեն (1953) և այլն)։  Մովսես Խորենացին (5-րդ դ.) իր «Հայոց 
պատմության» մեջ առաջին անգամ ժամանակագրական կարգով տալիս է հայ ժողովրդի 
պատմությունը՝ սկսած առասպելական ժամանակներից մինչև հինգերորդ դարը։ Մ. Խորենացին 
սերունդների կողմից իրավամբ Պատմահայր անունն է ստացել։ Մատենադարանում պահվում են 
նրա «Հայոց պատմության» 31 ձեռագիր և մի քանի պատառիկ, որոնցից հնագույնն իններորդ 
դարի է։ Հայաստանի պատմությունը գրելիս՝ Խորենացին ձեռքի տակ ունեցել է հույն և ասորի 
հեղինակների երկեր, որոնցից քաղվածքներ է բերում և որոնցից մի քանիսը աշխարհին հայտնի 
են դարձել միայն Խորենացու աշխատության շնորհիվ։ «Հայոց պատմության» համար աղբյուր են 
հանդիսացել նաև հայկական բանահյուսությունը և ուրիշ ժողովուրդների ավանդական 
զրույցները, վիմական զանազան արձանագրություններ, պաշտոնական փաստաթղթեր և այլն։ Մ. 
Խորենացու աշխատությունն անփոխարինելի սկզբնաղբյուր է նաև հարևան երկրների 
պատմական անցյալն ուսումնասիրելու համար։ Բավական է ասել, որ իրանական 
բանահյուսության հանրահայտ հերոս Ռոստամի անվան ամենավաղ գրանցումը (ավելի վաղ, քան 
իրանական գրանցումները) պատկանում է Մովսես Խորենացուն։  Ֆիրդուսուց մօտ 500 տարի 
առաջ Խորենացին գրանցել է Բյուրասպի Աժդահակի առասպելը։  
  



Համաշխարհային նշանակություն ունեցող այս երկն արդեն ավելի քան երկու դար է 
ուսունասիրվում է նաև օտար պատմաբանների և բանասերների կողմից։ 1736 թ. այն 
թարգմանվել է լատիներեն և հայերեն բնագրի հետ միասին լույս է տեսել Լոնդոնում։ Իսկ մինչ այդ 
նրա համառոտ բովանդակությունը շվեդ գիտնական Հենրիխ Բրենները (1669-1732) տպագրել է 
Ստոկհոլմում։ 18-րդ դարի հրատարուկություններին հաջորդեցին տարբեր լեզուներով մի շարք 
հրատարակություններ՝ ռուսերեն (1809, 1858, 1893), ֆրանսերեն (1836, 1844, 1869, 1993), 
իտալերեն (1841, 1850), գերմաներեն (1869, 1881), հունգարերեն (1892), պարսկերեն (1992) և 
այլն։ 
 
Հինգերորդ դարի պատմիչ Եղիշեն իր «Վասն Վարդանայ և Հայոց պատերազմին» երկում 
պատմում է Սասանյան Պարսկաստանի դեմ 451 թ. հայերի մղած անձնուրաց պայքարի, հայրենի 
երկրի ազատության ու անկախության համար մարտնչելու նրա զավակների անկոտրում կամքի 
մասին։ Երկի վերնագիրը կրում է հայկական հերոսական զորագնդերի անմահացած զորավար 
Վարդան Մամիկոնյանի անունը։ «Վարդանաց պատմություն»-ն արժեքավոր տեղեկություններ է 
պարունակում զրադաշտական կրոնի և, առհասարակ, Պարսկաստանի քաղաքական կյանքի 
վերաբերյալ։ Աշխատությունը հրատարակվել է մոտ 40 անգամ հայերեն և օտար լեզուներով՝ 
անգլերեն (1830, 1926, 1952), իտալերեն (1840), ֆրանսերեն (1841, 1869), ռուսերեն (1853, 1884, 
1971) և այլն։ 
 
Մատենադարանում է պահվում նաև 5-րդ դարի պատմիչ Ղազար Փարպեցու «Հայոց 
պատմության» երկու ընդօրինակություն։ Պատմությունն ընդգրկում է 387-486 թթ. միջև ընկած 
ժամանակաշրջանի պատմական իրադարձությունների նկարագրությունը, որտեղ արտացոլում 
են գտել նաև Պարսկաստանում, Բյուզանդական կայսրության սահմաններում, Վրաստանում, 
Աղվանքում և այլուր տեղի ունեցած պատմական անցուդարձերը։ 
 
Դեպի Հայաստան և Փոքր Ասիա արաբների կատարած արշավանքների վերաբերյալ հավաստի 
աղբյուր է հանդիսանում 8-րդ դարի պատմիչ Ղևոնդի երկը։ Այստեղ հանդիպում են հայերի, 
վրացիների, աղվանների, խազարների և, մյուս կողմից, արաբների միջև եղած 
փոխհարաբերություններին վերաբերող որոշ տեղեկություններ, որ այլ աղբյուրներից հայտնի չեն։ 
Ղևոնդի Պատմությունը հետաքրքիր սկզբնաղբյուր է նաև արաբական բռնակալության դեմ մղված 
ազատագրական պայքարի պատմության ուսումնասիրման համար։ 
 
Հայ պատմագրության մեջ առանձնակի տեղ ունի Մովսես Կաղանկատվացու հայտնի 
«Պատմութիւն Աղուանից» երկը։ 7-ից 10-երորդ դարերի ընթացքում, տարբեր հեղինակների 
մասնակցությամբ ստեղծված այս Պատմությունը համաշխարհային գրականության մեջ միակն է, 
որ նվիրված է հատկապես Աղվանի պատմությանը։ 
 
10-րդ դարի մյուս մատենագիրներից Հովհաննես Դրասխանակերտցու, Թովմա Արծրունու, 
Ուխտանեսի և Ստեփանոս Ասողիկի երկերում նույնպես հանդիպում ենք կարևոր 
տեղեկություններ ժամանակի քաղաքական հարաբերությունների և սոցիալական պայքարի 
մասին։ 11-րդ դարի պատմիչ Արիստակես Լաստիվերտցին պատմել է սելջուկ թուրքերի և 
բյուզանդացիների արշավանքների մասին։ Այս շրջանում է, որ սկսվում է հայերի գաղթը դեպի 
օտար երկրներ։ Լաստիվերտցին նկարագրել է նաև մարդկային հարաբերություններում առկա 
անհամաձայնությունները՝ վաճառականների և հարուստ մարդկանց անազնվություն, 
խաբեբայություն, կաշառակերություն, շահամոլություն, իշխանների անմիաբանություն, որոնք և 
երկրի ծանր վիճակի պատճառ են հանդիսացել։ 12-13-րդ դարերում տեղի է ունենում 
քաղաքական կյանքի զգալի աշխուժացում։ Հայաստանը դառնում է առևտրական ճանապարհների 
հանգուցակետ։ Կիլիկիայում հաստատվում է հայկական իշխանություն, որը գոյատևում է շուրջ 
երեք դար (մինչև 1375 թ.)։  Այս ժամանակաշրջանը (12-13-րդ դդ.) հայ պատմագրության 
ամենաբեղուն շրջաններից մեկն է, որը տվել է ավելի քան տասը խոշոր պատմիչներ ու 



ժամանակագիրներ՝ Սամուել Անեցի, Մխիթար Անեցի, Մատթեոս Ուռհայեցի, Մխիթար 
Այրիվանեցի, Վարդան Արևելցի, Կիրակոս Գանձակեցի, Գրիգոր Ակներցի (կամ Ականցի), 
Վահրամ Րաբունի, Սմբատ Սպարապետ (Գունդստաբլ), Հեթում պատմիչ, Ստեփանոս 0րբելյան և 
ուրիշներ։ 14-16-րդ դարերը հայ պատմագրության ամենաամուլ դարերն են։ Այս 
ժամանակաշրջանը տվել է ընդամենը մեկ նշանավոր պատմիչ՝ Թովմա Մեծոփեցի (1376/9-1446), 
որը գրել է Լենկ Թեմուրի և նրա հաջորդների արշավանքների շրջանի Հայաստանի 
պատմությունը։ Այս դարերի մանր ժամանակագիրների երկերից Մատենադարանում պահվում 
են Գրիգոր Խլաթեցու՝ Ծերենցի (1350-1425), Մովսես Արծկեցու, Առաքել Բաղիշեցու, Աբրահամ 
Անկյուրացու, Սիմեոն Ապարանցու չափածո պատմությունները, Անդրեաս Եվդոկացու, Բարսեղ 
Արճիշեցու, Հովհաննես Ծարեցու և ուրիշների «Ժամանակագրություն»-ները, որոնք արժեքավոր 
տեղեկություններ են հաղորդում ժամանակի քաղաքական ու տնտեսական կյանքի մասին։ 17-18-
րդ դարերը խիստ տարբերվում են նախորդ շրջանից։ Նրանք հարուստ են ինչպես մանր, այնպես և 
խոշոր պատմական գործերով։ 17-րդ դարի խոշոր գործիչ Առաքել Դավրիժեցու (1669 թ.) «Հայոց 
պատմություն»-ն ընդգրկում է 1601-1662 թթ. Հայաստանում, Աղվանքում, Վրաստանում, 
Թուրքիայում, Իրանում, ինչպես նաև Ստամբուլի, Իսպահանի, Լվովի և այլ վայրերի հայկական 
գաղութներում տեղի ունեցած դեպքերը։ Այստեղ մանրամասն ներկայացվում է Շահ Աբբաս 
թագավորի կողմից հայերի բռնի Պարսկաստան գաղթեցնելու պատմությունը։ Մատենադարանում 
պահվում են նաև այդ շրջանի մյուս նշանավոր պատմիչների, ժամանակագիրների, 
ճանապարհորդների գործերը, որոնց թվում Զաքարիա Սարկավագի (ծնվ. 1620 թ.), Երեմիա 
Չելեպի (1637-1695), Կոստանդ Ջուղայեցու (17-րդ դար), Եսայի Հասան-Ջալալյանի (1728 թ.) և 
ուրիշների աշխատությունները, ինչպես նաև Հակոբ Շամախեցու (1763 թ.), կաթողիկոս Սիմեոն 
Երևանցու (1780) և բազմաթիվ այլ մատենագիրների երկերը։ Որոշակի պատմագրական արժեք են 
ներկայացնում նաև օտար պատմիչների աշխատությունների հայերեն թարգմանությունները, 
որոնց թվում են Հովսեփոս Փլավիոսի, Եվսեբիոս Կեսարացու, Սոկրատ Սքոլաստիկոսի, Միքայել 
Ասորու, Մարտինոս Լեհացու, Գեորգ Ֆրանցեսի և ուրիշների պատմական գրվածքները։ Սրանց 
մեջ առանձնահատուկ տեղ է գրավում 4-րդ դարի առաջին կեսի հույն պատմիչ Եվսեբիոս 
Կեսարացու ժամանակագրությունը («Քրոնիկոն»), որի հունարեն բնագիրն անհետ կորել է, և որը 
բանասիրությանը հայտնի դարձավ 1787 թվականին՝ այժմ Մատենադարանում պահվող հմր. 
1904 ձեռագրի միջոցով։ Հայկական պատմական մատենագրության ինքնուրույն և 
թարգմանական երկերի հետ միասին գիտական մեծ արժեք են ներկայացնում Մատենադարանում 
պահվող օտար լեզուներով գրված պատմագրական աշխատությունները։ 13-19-րդ դարերին 
վերաբերող ձեռագրերում պահպանվել են մի շարք արաբ, պարսիկ, քուրդ պատմագիրների 
աշխատություններ, որոնք կարևոր տեղեկություններ են հաղորդում Պարսկաստանի, Թուրքիայի, 
Միջին Ասիայի և Անդրկովկասի պատմության մասին։ Պատմիչներից են՝ Շահաբ ադ-դին 
Աբդուլլահ Շիրազի, Նիզամ ադ-դին Շամի, Մուհամմադ Իբն-Խավանդ շահ կամ Միրխոնդ, 
Մևլանա Հաթեֆի, Մոլլա Իդրիս Բիթլիսի, Իսքանդար բեկ Թորքեման, Միրզա-Մեհդի խան 
Աստարաբադի, Աբդուլ-Ռազզակ բեկ Իբն-Նաջաֆկուլի խան և ուրիշներ։  

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Տեղեկություններ Հայաստանի և հարևան երկրների, նրանց ժողովուրդների տնտեսական ու 
քաղաքական կյանքի վերաբերյալ։  
Եթե հայ առաջին պատմիչներն իրենց պատմությունները հյուսելիս անդրադառնում են նաև 
հարևան երկրների պատմությանը, ապա փոքր-ինչ ավելի ուշ շրջանի հայ հեղինակներն 
առանձին ամբողջական գործեր են ստեղծում, որտեղ հարուստ տեղեկություններ են հաղորդում 
հարևան ու հեռավոր երկրների, նրանց ժողովուրդների, նրանց տնտեսական ու քաղաքական 
կյանքի վերաբերյալ։ 
 
Մատենադարանում պահվում են միջնադարյան հայ աշխարհագրագետների մի շարք 
աշխատություններ։ Մեզ հասած երկերից ամենահինը 7-րդ դարի նշանավոր գիտնական Անանիա 



Շիրակացու «Աշխարհացոյց»-ն է, որտեղ օգտագործված են նաև հին աշխարհի մի շարք 
աշխարհագրական սկզբնաղբյուրներ։ Աշխատությունում տրվում են ընդհանուր տեղեկություններ 
երկրագնդի, նրա մակերեսի, կլիմայական գոտիների, ծովերի և այլնի մասին։ Ներկայացված են 
նաև այդ ժամանակ հայտնաբերված դեռևս երեք մայրցամաքները՝ Եվրոպան, Ասիան և Աֆրիկան, 
հատուկ ուշադրություն է դարձվել Հայաստանի, Վրաստանի, Աղվանքի, Իրանի, Միջագետքի և 
այլ երկրների նկարագրությանը։ Ուշագրավ աշխարհագրական տեղեկություններ է պարունակում 
նաև հեղինակի «Մղոնաչափք» աշխատությունը։ Մատենադարանի 7 ձեռագիր ընդգրկում են 12-
րդ դարում հորինված «Անուանք քաղաքացն Հնդկացն և Պարսիցն» բնագիրը, որի հեղինակը, 
լինելով Հնդկաստանում, նշում է նրա քաղաքների միջև եղած հեռավորություններն ու 
ճանապարհները, տեղեկություններ տալիս երկրի տնտեսական կյանքի և առևտրական 
հարաբերությունների, հնդիկների վարք ու բարքի մասին։ Ձեռագրերում հանդիպում են նաև 
տեղեկություններ Արկտիկայի մասին։ 13-րդ դարի հեղինակ Հովհաննես Երզնկացին նկարագրում 
է աշխարհի ամենահեռավոր «անմարդաբնակ և սառնաշունչ» մասը, որտեղ «գարնանը և 
ամռանը ցերեկը տևում է վեց ամիս», որի պատճառը, ըստ Երզնկացու, արևի՝ մի կիսագնդից 
մյուսի անցումն է։ Բազմաթիվ ձեռագրեր պարունակում են 13-րդ դարի աշխարհագրագետ 
Վարդանի «Աշխարհացոյց»-ը, որտեղ ներկայացված են զանազան երկրներ ու ժողովուրդներ։ Հայ 
ճանապարհորդներն իրենց ուղեգրություններում տեղեկություններ են հաղորդել հարևան ու 
հեռավոր շատ երկրների վերաբերյալ՝ Հնդկաստան, Հաբեշստան, Իրան, Եգիպտոս, եվրոպական 
մի շարք երկրներ և այլն։ Մարտիրոս Երզնկացին (15-16-րդ դդ.) «Պատմութիւն ֆրանկաց երկրին» 
աշխատության մեջ նակարագրել է իր ճանապարհորդությունը Իտալիա, Շվեյցարիա, Գերմանիա, 
Ֆլանդրիա, Ֆրանսիա, Իսպանիա, հասել է մինչև Ատլանտյան օվկիանոսի ափերը, ուշագրավ 
տեղեկություններ է տվել եվրոպական քաղաքների, ազգաբնակչության քանակի, 
ճարտարապետական որոշ հուշարձանների, կենցաղի, սովորույթների և զանազան այլ հարցերի 
մասին։ 15-րդ դարի մատենագիր Հովհաննես Աղթամարցին շրջել է Հաբեշստանում և գրի առել 
զանազան տպավորություններ։ Կարապետ Բաղիշեցին (1550 թ.) հորինել է չափածո 
«Աշխարհացոյց»–ը, Երեմիա Չելեպի Քյոմուրճյանը (1637-1695 թթ.) գրել է «Պատմութիւն 
Ստանբոլի» երկը, Հովհաննես Թութունջին (1703 թ.)՝ «Պատմութիւն երկրին Հաբեշստանայ» 
աշխատությունը, Շահմուրադ Բաղիշեցին (17-18-րդ դդ.)՝ «Նկարագրությիւն Վերսալիայ 
քաղաքին» ուղեգրությունները, Խաչատուր Թոխաթեցին գրել է 280 տողանոց մի պոեմ Վենետիկի 
մասին։ Կոստանդին Ջուղայեցու կազմած Առևտրական դասագրքում կարևոր տեղեկություններ 
կան հնդկական, պարսկական, թուրքական քաղաքներում վաճառվող ապրանքների, նրանց 
գների, տարբեր երկրներում գործածված դրամական համակարգերի, չափ ու կշռի միավորների և 
այլ հարցերի մասին։  

ԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ: ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայ հոգևոր բանաստեղծության սկզբնավորումը կապվում է Մաշտոցի անվան հետ, որից 
բազմաթիվ շարականներ են մեզ հասել։  
Հայ պատմագրության առաջին երկերը միաժամանակ հանդիսացել են գեղարվեստական 
գրականության կոթողներ։ Նրանք իրենց էջերում պահպանել են հայ հեթանոսական 
բանաստեղծության, հայկական առասպելների թանկագին մասունքները (Հայկ դյուցազն, Արամ, 
Տորք Անգեղ, Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ, Վահագն Վիշապաքաղ և այլն)։  Այս գրականությունը 
հետագա դարերում քրիստոնեական գաղափարախոսության ամրապնդման հետ իր տեղն է զիջել 
հոգևոր գրականությանը։ Հայ հոգևոր բանաստեղծության սկզբնավորումը կապվում է Մաշտոցի 
անվան հետ, որից բազմաթիվ շարականներ են մեզ հասել։ Շարականները պարունակում են 
բանաստեղծություններ՝ հորինված եկեղեցական տոների, սրբերի, պատմական 
իրադարձությունների և այլ դեպքերի ու դեմքերի շուրջ։ 
 
10-րդ դարից սկսած հայ գրականության մեջ խոշոր բեկում է սկսվում։ Առաջ է գալիս մի նոր 
որակի բանաստեղծություն, որի անդրանիկ կարկառուն ներկայացուցիչը Գրիգոր Նարեկացին է 



(951-1003 թթ.)։  Նրա հոգեզմայլ բանաստեղծություններն ու «Մատեան Ողբերգութեան» երկն՝ 
իրենց գեղարվեստական խոսքի անկրկնելի վարպետությամբ ու մարդկային հոգու ամենանրբին 
հույզերի դրսևորմամբ համաշխարհային գրականության գոհարներից են։ Հայ քերթության 
պատմության մեջ առաջին անգամ Նարեկացին բանաստեղծության նյութ է դարձնում սերն ու 
կնոջ գեղեցկությունը, հայրենի բնությունը, աշխատանքը։ Նարեկացին նաև մեծ լեզվաշինարար է. 
գրաբարին զուգընթաց՝ գործածում է ժողովրդական բառեր, բառաբարդումների միջոցով հորինում 
է նոր բառեր։  
 
Գրիգոր Նարեկացուց հետո միջնադարյան պոեզիան ավելի աշխարհիկ երանգ է ստանում 
Հովհաննես Սարկավագի ստեղծագործության մեջ։ Սարյակին նվիրված «Բան իմաստութեան» 
ոտանավորը (118 երկայն տողերով) իր ձևով ու բովանդակությամբ նորություն էր բերում 
միջնադարյան բանաստեղծության և բանաստեղծական արվեստի տեսության մեջ։ Սարկավագը 
ստեղծագործությունը համարում է բնության նմանողություն,այլ ոչ թե գերբնական շնորհ։  
 
12-րդ դարի խոշորագույն բանաստեղծ Ներսես Շնորհալին (1102-1173 թթ.) կիրառում է թեթև ու 
դյուրըմբռնելի խոսքը, հորինում է երաժշտական ու ներդաշնակ ոտանավորներ, մշակում է Հայոց 
լեզվի տաղաչափությունը։ Հայ գրականության մեջ առաջին չափածո պատմական քերթվածը 
(«Վիպասանութիւն») պատկանում է Շնորհալուն։ Շնորհալին գրել է նաև ներբողներ, 
հանելուկներ։ Շնորհալու երկերից առանձնանում է «Ողբ Եդեսիոյ» (1070 երկտող տուն) պոեմը, 
որի հիմքում ընկած է 1144 թ. Եդեսիայի պաշարումը, գրավումն ու կոտորածը։ Պոեմում նա 
դիմում է նաև Մեծ Հայքին, Վաղարշապատ և Անի քաղաքներին, գովերգում է Հայաստանի 
փառավոր անցյալն ու ողբում նրա թշվառ ներկան։  
 
13-րդ դարից սկսած հանդես են գալիս հասարակ ժողովրդի շահերն արտահայտող 
բանաստեղծներ՝ Ֆրիկ, Կոստանդին Երզնկացի և ուրիշներ, որոնք փորձում են ըմբոստանալ նաև 
եկեղեցու դեմ... 

Որ մէկըն տէր լինի երկրի, 
Մէկըն կարօտ դոյզ մի հացի, 
Մէկըն իշխան և հօր որդի, 
Մյուսն աղքատ և ողորմելի։  
 
Աշխարհիկ թեմաների արծարծումը հետզհետե ավելի հաճախակի է դառնում և երևան է գալիս 
առաջին աշխարհիկ պոեմը՝ «Պատմութիւն Ֆարման մանկանն» (1200 տող)։   
 
Ձեռագրերում պահպանվել են 13-18-րդ դարերում ապրած ու ստեղծագործած բազմաթիվ 
բանաստեղծների՝ Կոստանդին Երզնկացու, Խաչատուր Կեչառեցու (13-14-րդ դդ.), Առաքել 
Բաղիշեցու, Առաքել Սյունեցու, Մկրտիչ Նաղաշի, Հովհաննես Թլկուրանցու (15-րդ դ.), Գրիգորիս 
Աղթամարցու (15-16-րդ դդ.), Ստեփանոս Թոխաթեցու, Մարտիրոս Ղրիմեցու, Նաղաշ 
Հովնաթանի (17-րդ դ.), Սայաթ Նովայի (1712-1795 թթ.) և տասնյակ ուրիշների քերթվածները, 
որոնք բացահայտում են միջնադարյան մարդու բարդ ու հակասական հոգեվիճակները, հոգևորի 
ու մարմնականի հավերժական պայքարը, ժողովրդի ծանր առօրյան, ընդվզումներն օտար 
նվաճողների դեմ և հավատը վաղվա նկատմամբ։  
 
Բանաստեղծության հետ զուգահեռ՝ միջին դարերում զարգացում է ապրել նաև արձակի ժանրը, 
որը սկզբնական շրջանում միահյուսված էր պատմագրությանը, իսկ հետագայում ինքնուրույն 
կերպով հանդես եկավ որպես վարք, խրատ, առակ և զրույց։ 12-13-րդ դդ. արդեն հայտնի էին 
Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու առակները, որոնք, իրենց արմատներով առնչվելով հին 
աշխարհի առակագրությանը (Եզոպոս, Ողոմպիանոս), գեղարվեստական բարձր կատարումով 
վերարտադրել են հայ ժողովրդական բանահյուսության հնօրյա ավանդները։ Գեղարվեստական 



արձակի նմուշներից է նաև Ներսես Լամբրոնացու (1153-1198) «Համբարձման» ներբողյանը, 
ինչպես նաև բազմաթիվ ձեռագրերում գտնվող այլ ներբողներ, ճառեր, վարքագրություններ և այլն։  
 
Դեռևս 5-րդ դարից սկսած՝ մեզ են հասել հին աշխարհի լավագույն գեղարվեստական երկերից մի 
քանիսի թարգմանությունները, որոնցից են Ողոմպիանոսի առակները, Կալիսթենեսին 
վերագրվող Ալեքսանդր Մակեդոնացու պատմությունը, ըստ որում՝ պահպանված է վերջինիս 
հունական բնագրի ավելի ուշ դարերի ընդօրինակությունը, այդ իսկ պատճառով հայերեն 
թարգմանությունը բնագրի արժեք է ստանում։ Հետագա դարերում օտար լեզուներից հայերեն 
թարգմանված ավելի շատ ստեղծագործություններ են հասել. դրանցից են պարսկերենից 
թարգմանված Նուշիրվանի խրատները և հին ֆրանսերենից թարգմանված «Փարիզ ու Վեննա» 
սիրավեպը (16-րդ դ.)։   
 
Հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրի բերումով դեռևս միջին դարերից սկսած հայերի հոծ 
զանգվածներ բնակություն են հաստատել աշխարհի տարբեր երկրներում՝ իրենց 
մասնակցությունը բերելով այդ երկրների տնտեսության ու մշակույթի զարգացմանը։ Այլ 
ժողովուրդների հետ սերտ շփման արդյունք են հայերեն գրերով այլալեզու այն գրականությունը, 
որ ձեռագիր վիճակում մեզ է հասել 16-18-րդ դարերից։ Մատենադարանի հավաքածուներում 
պահպանվում են հայատառ լատիներենով, ռուսերենով, հունգարերենով, արաբերենով, 
պարսկերենով ու թուրքերենի տարբեր բարբառներով ձեռագրեր, որոնք կրոնա-պատմական 
երկեր են, ինչպես նաև գեղարվեստական գրականության, հատկապես ժողովրդական 
բանահյուսության եզակի նմուշներ։  
 
Մատենադարանի արաբատառ ձեռագրերի ֆոնդում պահվում են Նիզամու, Հաֆեզի երկերը, 
Ֆիրդուսու «Շահնամեն», Սաադիի «Գոլեսթանը», «Բուսթանը» և այլ երկեր, Ալիշեր Նավոյիի, 
Ջամիի, 13-14-րդ դարերի հնդիկ պոետ Խոսրով Դահլավու և ուրիշների երկերի արժեքավոր 
ընդօրինակություններ։  

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ: ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Թարգմանության միջոցով հայ հասարակության սեփականությունն են դարձել անտիկ աշխարհի 
գրավոր կարևորագույն նվաճումներ։  
Իր ողջ գոյության ընթացքում հայ ազգային մատենագրությունն ուղեկցվել է տարբեր լեզուներից՝ 
հունարենից, ասորերենից, լատիներենից, արաբերենից կատարվող թարգմանություններով, 
որոնք եղել են նրա զարգացումն ապահովող կարևորագույն գործոններից և սնուցման հիմնական 
աղբյուրներից մեկը։ Միջնադարում հատուկենտ թարգմանություններ են կատարվել նաև 
վրացերենից, պարսկերենից, հին ֆրանսերենից, թուրքերենից, եթովպերենից, ռուսերենից, 
անգլերենից, իտալերենից, լեհերենից և իսպաներենից։ 
 
Թարգմանական շարժումը Հայաստանում սկիզբ է առել գրերի գյուտից (405 թ.) անմիջապես 
հետո` հայ ժողովրդի հոգևոր առաջնորդներ Մեսրոպ Մաշտոցի և Սահակ Պարթևի 
նախաձեռնությամբ ու գործուն մասնակցությամբ։ Թարգմանական երկերը նշանակալից դեր են 
խաղացել հայկական ինքնուրույն մատենագրության զարգացման, հայ ընթերցողի մտահորիզոնի 
ընդլայնման և հայոց լեզվի հարստացման գործում։ Նրանցում իրենց շոշափելի 
արտայայտությունն են գտել նաև հայ ժողուրդի դարավոր մշակութային հարաբերություններն այլ 
ժողովուրդների, առաջին հերթին իրենց անմիջական հարևանների՝ հույների և ասորիների, 
ինչպես նաև վրացիների, արաբների, պարսիկների և եվրոպացիների հետ։  
 
Թարգմանության միջոցով հայ հասարակության սեփականությունն են դարձել անտիկ 
փիլիսոփայության ու բնագիտության, քրիստոնեական աստվածաբանության, միջնադարյան 
գեղարվեստական գրականության և արևելյան բժշկագիտության բոլոր կարևոր նվաճումները, 



որոնք հիմք են հանդիսացել սեփական արժեքների ստեղծման համար։ 
 
Պատմամշակութային տեսակետից՝ թարգմանական և ինքնուրույն երկերի զանազանումը սոսկ 
պայմանական նշանակություն ունի, քանի որ թե՛ բովանդակութեան, թե՛ ձևի առումով դրանք 
ներկայացնում են միասնական գրական իրողության հավասարարժեք կողմերը։ Միջնադարում, 
ըստ էության, նրանց տարբերությունը բոլորովին չի գիտակցվել, և հայ ընթերցողի կողմից 
միևնույն պատվին են արժանացել ինչպես ազգային, այնպես և օտար հեղինակները։ Դրա 
վկայությունն են հայկական բազմահազար ձեռագրերը, որոնցում ինքնուրույն և թարգմանական 
գործերը հանդես են գալիս կողք-կողքի, առանց տարանջատման, և հազվադեպ կարելի է 
հանդիպել ձեռագիր ժողովածուներ, որոնք կազմված լինեն միայն հայ հեղինակների երկերից։ 
 
Ինչպես բոլոր արևելաքրիստոնեական գրականություններում, հայ գրականության մեջ նույնպես 
թարգմանությունները նախորդել են ինքնուրույն մատենագրության սկզբնավորմանը։ Սակայն 
անցումը թարգմանական գրականությունից դեպի ինքնուրույնը V դարի հայ իրականության մեջ 
տեղի է ունեցել այնքան կարճ ժամանակամիջոցում, որ այսօր էլ զարմանք է պատճառում 
հետազոտողներին։ Թարգմանական գործի ձեռնարկումից ընդամենը մի քանի տասնամյակ հետո 
հայ հեղինակների՝ Մաշտոցի, Կորյունի, Եզնիկ Կողբացու, Փավստոս Բուզանդի, Ագաթանգեղոսի, 
Եղիշեի, Մովսես Խորենացու, Ղազար Փարպեցու ջանքերով ստեղծվեցին բազմաթիվ բարձրարժեք 
և ինքնատիպ երկեր։ Ինքնուրույն մատենագրության ստեղծմամբ, սակայն, թարգմանչական գործը 
Հայաստանում ոչ միայն չդադարեց, այլև հետզհետե ընդգրկելով ավելի լայն բնագավառներ, 
գոյատևեց ընդհուպ մինչև նորագույն ժամանակները։  
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Հայաստանում առաջին թարգմանական աշխատությունները ստեղծվել են դեռևս 5-րդ դարում։  
Առաջին քերականական աշխատությունները Հայաստանում ստեղծվել են 5-րդ դարում և մեծ 
մասամբ եղել են դպրոցական օգտագործման համար նախատեսված թարգմանական գործեր։ Հայ 
քերականական միտքը հնագույն ժամանակներից առաջնորդվել է Դիոնիսիոս Թրակացու (170-
90թթ. Ք.ա.) քերականագիտական սկզբունքներով։ Ավելի քան հազար տարի հայ քերականներն 
զբաղվել են նրա «Քերականական արուեստ» աշխատության ուսումնասիրությամբ և 
մեկնաբանմամբ։ Այդ երկի հայ մեկնիչներն են եղել Դավիթը, Մովսես Քերթողը (5-6-րդ դդ.), 
Ստեփանոս Սյունեցին (735թ.), Գրիգոր Մագիստրոսը (990-1059թթ.), Հովհաննես Երզնկացին 
(1293թ.) և ուրիշներ։ 
 
Հայ քերականները ոչ միայն մեկնել են Դիոնիսիոսին, այլև նրա սկզբունքներով քննել են հայոց 
լեզվի իրողությունները՝ իրականում ստեղծելով հայերենի ինքնուրույն քերականություն։ Դավիթը, 
քերականության սահմանման հարցում Թրակացուց հեռանալով, մշակում է ստուգաբանության 
իր առանձին տեսությունը։ Մովսես Քերթողը հաղորդում է հնչյունաբանական կարևոր 
տեղեկություններ, խոսում է «ձայների» տեսակների մասին, որոշակիորեն զանազանում է գիրը և 
տառը։ Ստեփանոս Սյունեցին հայտնի է մասնավորապես Հայոց լեզվի առոգանությանը 
վերաբերող դիտողություններով և ստուգաբանության ու բարբառների դասակարգման մասին 
ուշագրավ ակնարկներով։ Նա մշակել է առանձին հնչյունների և վանկերի ճիշտ արտաբերման 
կանոններ, սահմանել է ձայնավորների և երկբարբառների դասակարգման առաջին փորձը։ 
Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին իր «Մեկնութիւն քերականի» աշխատության մեջ ձգտում է 
պատշաճ մակարդակի վրա դնել քերականական արվեստը, որի նկատմամբ հետաքրքրությունը 
նվազել էր։ Նա խրախուսում է անտիկ և հին հայկական քերականությունները՝ գնահատելով նաև 
այն դրականը, որ ստեղծել էին արաբները։ Մագիստրոսը մեծ դեր է հատկացնում հայերենի հետ 
առնչվող լեզուների լեզվաբանական ուսումնասիրությանը։ Նա մերժում է կամայական 
ստուգաբանությունների եղանակը և մշակում է փոխառությունների մասին սկզբունքներ։ 
 



Եզակի արժեք ներկայացնող քերականագիտական ժողովածուներից է Մեծոփի վանքում 
ընդօրինակված հմր. 7117 ձեռագիրը (նախօրինակը 10 կամ 11-րդ դարից է), որի մեջ հունարեն, 
ասորերեն, լատիներեն, վրացերեն, ղպտիերեն և արաբերեն այբուբենների հետ մեկտեղ 
ընդօրինակված է նաև կովկասյան անհետացած լեզուներից՝ աղվաներենի այբուբենը (Կորյունը 
(5-րդ դ.) վկայում է, որ այս այբուբենը Մաշտոցն է ստեղծել), ինչպես նաև կան աղոթքի նմուշներ՝ 
հունարեն, ասորերեն, վրացերեն, պարսկերեն, արաբերեն, քրդերեն, թուրքմեներեն լեզուներով։ 
Հիշատակության արժանի է նաև ձեռագրում գտնվող Թովմա Մեծոփեցու կազմած այբբենարանը։ 
 
Քերականական միտքը զգալի զարգացում է ապրել նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս 
հիմնված Կիլիկյան հայկական պետականության սահմաններում։ Այստեղ զարգանում է 
քերականության մի նոր ճյուղ՝ «գրչության արվեստը», իրագործվում է առաջին ուղղագրական 
բարեփոխությունը, աճում է հետաքրքրությունը դեպի հայկական և հելլենական ավանդույթները, 
ուսումնասիրվում են շրջակա ժողովուրդների լեզուները և այլն։ Նշանավոր քերական 
Արիստակես գրչի (12-րդ դ.) «Գրչութեան արուեստ» կոչվող երկը պարունակում է բարդ և 
կասկածելի բառերի ուղղագրությանը վերաբերող անհրաժեշտ ցուցումներ՝ գրված բարձր 
գիտականությամբ։ Նրա մշակած ուղղագրական կանոնները հիմք են հանդիսացել հետագա բոլոր 
ուղղագրությունների համար՝ ընդհուպ մինչև մեր դարի առաջին տասնամյակները։ Արիստակեսի 
մշակած կանոնները լրացրել է Գեորգ Սկևռացին (1301թ.)։  Նրա բազմաթիվ աշխատությունների 
շարքում Մատենադարանում պահվում են նաև երեք քերականական գործեր՝ նվիրված 
տողադարձի կանոններին, առոգանությանը և ուղղագրությանը։ Սկևռացին առաջինն է, որ մշակել 
է տողադարձի կանոնները։  
 
12-13-րդ դարերից սկսում է խոսակցական լեզվի կիրառությունը գրական 
ստեղծագործություններում։ Կատարվում են այդ լեզվի խոնարհման համակարգի նկարագրության 
և շարահյուսություն ստեղծելու առաջին փորձերը։ Վարդան Արևելցին (1269 թ.) իր 
քերականական երկու աշխատությունները գրել է աշխարհաբար։ Նրա «Խօսքի մասերի մասին» 
աշխատությունը հայերենի շարահյուսության սկզբունքները ներկայացնող առաջին փորձն է։ 
Արևելցու կարծիքով՝ լեզուները ապագայում վերանալու են, և մարդկությունը խոսելու է մի 
ընդհանուր լեզվով։ Նրա աշխատություններում հետաքրքիր տեղեկություններ կան նաև 
բարբառների վերաբերյալ։ Մատենադարանում պահվում է Վարդանի հաջորդ՝ Հովհաննես 
Երզնկացու (1293թ.) «Քերականի մեկնութիւնների հաւաքածու» արժեքավոր դասագիրքը։ 
Երզնկացին լեզուն դիտում է ոչ թե Աստծո կողմից ստեղծված, այլ մարդու ստեղծագործություն։ 
Նրա կարծիքով քերականության նպատակն է վերացնել մարդկային մտքի և խոսքի միջև եղած 
անջրպետը։  
 
14-15-րդ դդ. քերականներից հիշատակության արժանի են Եսայի Նչեցին, Հովհաննես 
Ծործորեցին, Հովհաննես Քռնեցին, Գրիգոր Տաթևացին, Հակոբ Ղրիմեցին, Առաքել Սյունեցին։ 
Տաթևացին գրել է Արիստակեսի և Գեորգ Սկևռացու աշխատությունների մեկնությունները, որոնք 
արժեքավոր լրացումներ են կատարել հատկապես ուղղագրության և հոլովների բնագավառում։ 
Հակոբ Ղրիմեցուց հայտնի է «Շեշտի և պարոյկի մասին» վերնագրով աշխատությունը։ Եսայի 
Նչեցին հորինել է «Քերականի մեկնությունը»։  Առաքել Սյունեցին «Համառօտ լուծմունք 
քերականութեան մասին» աշխատությունում առաջին անգամ ուշադրություն է դարձնում խոսքի 
կենսաբանական հիմունքների վրա՝ հնչյունները բաժանում է ըստ նրանց արտաբերման տեղի և 
ուսումնասիրում է խոսքի գործարանները։  
 
16-րդ դարի քերականական գործերից աչքի է ընկնում Լուսիկ Սարկավագի «Ղփչաղերէնի 
(կոմաներէնի) քերականությունը»։  Ղփչաղները թրքական ծագում ունեցող ժողովուրդ են եղել, որ 
ապրել են Ոսկե հորդայի արևմտյան երկրամասերում՝ Ղրիմում, Բեսարաբիայում և Լվովի 
մարզում. նրանց լեզուն ևս չի պահպանվել։  
 



Քերականական աշխատություններ և լեզու սովորեցնող ձեռնարկներ կան նաև արաբատառ 
ձեռագրերի ֆոնդում։ Մեծ քանակություն են կազմում «Սարֆեմիր» կոչվող ձեռագիր-
դասագրքերը։ Հմր. 301 ձեռագիրը, ընդօրինակված հիջրեթի 671 (1272) թվականին, նվիրված է 
տեսական քերականությանը, հմր. 91 ձեռագիրը պարունակում է «Ջաւաիզուլ-Սարաբ» 
վերնագիրը կրող քերականական աշխատությունը, 1642 թ. ընդօրինակված հմր. 52 ձեռագիրը՝ 
արաբերենի ձևաբանությանն ու շարահյուսությանը վերաբերող նյութեր, հմր. 637-ը բովանդակում 
է Մահմեդ իբն-Աբդուլ Ռախման ալ-Կազվինի «Թալխիսա-ալ միֆթախա» քերականական երկը։  
 
Քերականության հետ սերտորեն առնչվում են ճարտասանությունն ու բառարանագրությունը։ 5-
րդ դարում հունարենից թարգմանվել են Թեոն Ալեքսանդրացու (1-ին դ.) «Ճարտասանական 
վարժությիւնների մասին» աշխատությունը, ինչպես նաև հայ հեղինակների կողմից խմբագրվել է 
«Գիրք պիտոյից» աշխատությունը, որը ճարտասանական կանոնների ու վարժությունների 
ժողովածու է։ Բառարանագրությունն աչքի է ընկնում 13-րդ դարի «Բառք քերթողականք» կոչվող 
գործով, որտեղ հիմնականում բացատրված են բանաստեղծական ու քերականական երկերում 
հանդիպող հայերեն դժվարհասկանալի բառերը, ինչպես նաև տրված են բազմաթիվ բարբառային 
բառերի բացատրություններ։  

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ: ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

Մատենադարանում պահվում են շուրջ 30 հայ փիլիսոփաների աշխատությունները։  
Հին և միջնադարյան Հայաստանում զարգացման բարձր աստիճանի է հասել հայ 
փիլիսոփայական միտքը։ Մատենադարանում պահվում են շուրջ 30 հայ փիլիսոփաների՝ Եզնիկ 
Կողբացու, Մովսես Քերթողի (5-րդ դ.), Դավիթ Անհաղթի (5-6-րդ դդ.), Դավիթ Հարքացու (7-րդ դ.), 
Ստեփանոս Սյունեցու (8-րդ դ.), Հովհաննես Սարկավագի (1045/50-1129 թթ.), Հովհաննես 
Երզնկացու, Վահրամ Րաբունու (13-րդ դ.), Հովհան Որոտնեցու (1315-1386 թթ.), Գրիգոր 
Տաթևացու (1346-1409 թթ.), Առաքել Սյունեցու (1425 թ.), Ստեփանոս Լեհացու (1699 թ.) և այլոց 
աշխատությունները։ 
 
5-րդ դարի փիլիսոփայության ականավոր ներկայացուցիչ Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» 
աշխատությունն առաջին ինքնուրույն փիլիսոփայական երկն է՝ Հայոց գրերի գյուտից հետո 
գրված։ Այստեղ քրիստոնեության ջատագովության դիրքերից համակողմանի քննադատության են 
ենթարկված ինչպես հայկական, այնպես էլ հունական հեթանոսական հավատքը, պարսկական 
զրադաշտական կրոնը, աղանդավորական ուսմունքները և այլն։ Դավիթ Անհաղթի (5-6-րդ դդ.) 
«Սահմանք իմաստասիրութեան» երկը հայ աշխարհիկ փիլիսոփայական մտքի ամենակարևոր 
հուշարձանն է. անտիկ իմաստասիրական ավանդույթները շարունակող այն եզակի 
աշխատություններից, ուր լայնորեն օգտագործված են Պլատոնի, Արիստոտելի և Պյութագորասի 
ուսմունքները և, միաժամանակ, առաջ են քաշված մի շարք առաջավոր գաղափարներ 
իմացաբանության և տրամաբանության ասպարեզում։ 
 
Հայ միջնադարյան փիլիսոփաներն իրենց աշխատություններում զարգացրել են մի շարք կարևոր 
գաղափարներ՝ զգայորեն ընկալվող առարկաների առաջնության և զգայությունների դերի, 
բնության երևույթների հակասությունների, ժամանակի և տարածության, ծագման և ոչնչացման և 
այլ փիլիսոփայական խնդիրների վերաբերյալ։ Աշխատություններում հանդիպում ենք բնության 
երևույթների և նրանց ճանաչողությանը վերաբերող բազմաթիվ մտքերի։ 12-րդ դարի գիտնական 
Հովհաննես Սարկավագը աշխարհի ճանաչման հարցում առաջնակարգ դերը հատկացնում է 
փորձին՝ հորդորելով, փորձելով ստուգել գիտելիքները։ Հովհաննես Երզնկացին (13-րդ դ.) գտնում 
է, որ «Երկնքի տակ գտնուող ամեն ինչ շարժւում և փոփոխւում է։ Տարրերը ծագում են 
օրինաչափօրէն և ոչնչանում օրինաչափօրէն»։  Փոփոխությունը կատարվում է «ժամանակի և 
նյութի յետ կապուած»։  Առարկաների ոչնչացումը Երզնկացին դիտում է ոչ թե որպես նյութի 
ոչնչացում, այլ նրա փոփոխություն։ Ուշ միջնադարի խոշոր մտածող, Տաթևի համալսարանի 



հիմնադիր Հովհան Որոտնեցու «Վերլուծութիւն Ստորոգութեանցն Արիստոտէլի» 
աշխատությունում մեկնիչը լուսաբանում է Արիստոտելի կատեգորիաները՝ ցուցաբերելով 
միջնադարի համար առաջավոր, նոմինալիստական հակումներ։ 
 
5-րդ դարից սկսած՝ հայ փիլիսոփաները սեփական երկերին զուգընթաց թարգմանել են օտար 
փիլիսոփաների աշխատություններ։ Մատենադարանում կան Արիստոտելի (389-322 թ. մ.թ.ա.), 
Զենոնի, Թեոն Ալեքսանդրացու (մ.թ. 1-ին դար), Սեկուդոսի (2-րդ դ.), Պորփյուրի (232-303), Պրոկղ 
Դիադոխոսի (412-485 թթ.), 0լիմպիոդորոս կրտսերի (6-րդ դ.) և ուրիշների երկերը պարունակող 
բազմաթիվ ձեռագրեր։ Հին փիլիսոփաների աշխատություններից բացի, Մատենադարանում կան 
նաև միջնադարյան հեղինակներ Հովհան Դամասկացու (8-րդ դ.), Ժիլբերտոս Պոռետացու (թարգմ. 
14-րդ դ.), Պետրոս Արագոնացու (14-րդ դ.), Կղեմես Գաղանոսի (17-րդ դ.) և ուրիշների 
աշխատությունները։ 
 
Համաշխարհային գիտության համար բացառիկ արժեք են ներկայացնում այն 
թարգմանությունները, որոնց բնագրերն անհետ կորել են, և որոնք համաշխարհային մշակույթի 
գանձարան են մտել Մատենադարանում պահվող հայերեն թարգմանությունների միջոցով. 
դրանցից են՝ Զենոն Իմաստասերի «Բնութեան մասին», Տիմոթեոս Կուզի «Յակաճառությունք», 
«Հերմէս եռամեծի սահմանումները», Թեովն Ալէքսանդրացու «Ճարտասանական 
վարժությունների մասին» («Պրոգիմնասմներ») աշխատության չորս գլուխները և այլն։  

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ: ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ  

Հայկական մանրանկարչության հնագույն նմուշներ պահպանվել են 6-րդ դարից։  
Իր գունագեղությամբ, ոճական բազմազանությամբ աչքի է ընկնում հայկական 
մանրանկարչությունը, որի հնագույն նմուշները պահպանվել են 6-րդ դարից։ 10-11-րդ դարերից 
մեզ են հասել անանուն մանրանկարիչների եզակի արժեք ներկայացնող մի քանի ձեռագրեր, 
որոնք հայտնի են «Էջմիածնի Աւետարան» (989թ.), «Վեհափառի Աւետարան» (10-րդ դ.՝ 
հայտնաբերվել է 1977թ.), «Մողնու Աւետարան» (11-րդ դ.), «1038թ. Աւետարան» և այլ 
անուններով։ «Էջմիածնի Աւետարան»-ն ունի բարձրարվեստ քանդակներով փղոսկրե կազմ և 
չորս մանրանկարներ՝ պահպանված 6-րդ դարից։ 
  
Հայաստանում գործած բազմաթիվ մանրանկարչական կենտրոններից առանձնապես նշանավոր 
են Անի-Հաղպատի, Գլաձորի, Վանի, Մեծոփի, Տաթևի, Երզնկայի, Կարին-Էրզրումի, Ղրիմի և այլ 
գրչության դպրոցները, որտեղ ստեղծագործել են միջնադարյան վարպետ մանրանկարիչներ 
Ստեփանոսը, Իգնատիոսը, Մարգարեն, Գրիգոր Ծաղկողը, Մոմիկը (13-14-րդ դդ.), Ավագը, 
Հովհաննեսը, Թորոս Տարոնացին (14-րդ դ.), Գրիգոր Տաթևացին, Ծերուն Ծաղկողը (14-15-րդ դդ.), 
Գրիգորիսը, Վարդանը, Կարապետը, Մանվելը, Մկրտիչ Նաղաշը, Թոմա Կաֆայեցին (15-րդ դ.), 
Բարսեղը, Նաղաշ Հովնաթանը, Ղազար Բաբերդցին, Հակոբ Ջուղայեցին (17-րդ դ.), Թեոդորոս 
Կարնեցին (18-րդ դ.) և շատ ուրիշներ։ 
 
Հայ մանրանկարչության պատմության մեջ յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում կիլիկյան դպրոցը, 
որի նշանավոր ներկայացուցիչներից են Հռոմկլայում՝ Թորոս Ռոսլինը, Վարդանը (13-րդ դ.), 
Դրազարկում՝ Գրիգորը (13-րդ դ.) և ուրիշներ, Սկևռայում՝ Գրիգոր Մլիճեցին (12-րդ դ.) և այլք, 
Սիսում՝ Գրիգոր Պիծակը, Սարգիս Պիծակը, Ավագը (14-րդ դ.) և այլն։ 
 
Կիլիկյան հայ մանրանկարչության ամենախոշոր ներկայացուցիչը Թորոս Ռոսլինն է, որն 
արվեստագետների կողմից ստացել է «վերածնության նախակարապետ», «զարդանկարի 
վիրտուոզ» անվանումները։ Նրա ստեղծագործության մեջ նկատվում է ընդհանրություն գտած 
հնարքներից խուսափելու բացահայտ ձգտում։ Նա բիբլիական թեմաների մեջ մտցնում է 
աշխարհիկ տարրեր։ Մի ձեռագրում նկարել է որսի պատկերներ, կենդանիների կռիվ, մեկ այլ 



ձեռագրում հանդիպում ենք այծյամի, առյուծի, վարազի, եղնիկների և այլ կենդանիների 
պատկերների։ 
 
Կիլիկյան մանրանկարչության մյուս ականավոր ներկայացուցիչն է Սարգիս Պիծակը։ 
Մատենադարանի ձեռագրերից մեկում պահպանվել է նրա ինքնանկարը։ Հայտնի է Պիծակի 
ծաղկած 18 ձեռագրեր։ 
 
Հայ մանրանկարչությանը բնորոշ են հատկապես զարդաձևերը (օրնամենտ)։  Ձեռագրերում 
առանձնապես աչքի են ընկնում բնագրի սկզբնական էջերի, խորանների, գլուխների վերնագրերի, 
գլխատառերի և լուսանցքների զարդանկարումը։ Գեղարվեստական արժեքի հետ զուգընթաց՝ հայ 
մանրանկարչության հուշարձաններն անգնահատելի աղբյուր են հայ երաժշտության, թատրոնի, 
ազգագրության, արհեստների, հողագործության, բուսական ու կենդանական աշխարհի 
պատմության ուսումնասիրման համար։  
 
Մանրանկարներում պահպանվել են մի շարք պատմական անձանց դիմանկարներ, այդ թվում՝ 
Գրիգոր Նարեկացու (10-րդ դ.), Ներսես Շնորհալու (12-րդ դ.), Մխիթար Հերացու (12-րդ դ.), 
Սարգիս Պիծակի (14-րդ դ.), Լևոն Դ և Հեթում թագավորների (13-14-րդ դդ.), Գրիգոր Տաթևացու 
(14-րդ դ.), Ծերուն Ծաղկողի (15-րդ դ.), Եղիազար և Նահապետ կաթողիկոսների, Մարտիրոս 
Ղրիմեցու (17-րդ դ.) և աշխարհիկ ու հոգևորական բազմաթիվ այլ մարդկանց դիմանկարներ։ 
 
Մանրանկարչական ձեռագրեր կան նաև օտարալեզու ձեռագրերի ֆոնդերում։ Առանձնապես 
արժեքավոր մանրանկարներով են ձևավորված Սեֆևիների շրջանում ընդօրինակված 
պարսկերեն ձեռագրերը։ Ուշադրության է արժանի Ալի Աքպար իբն Ղասեմի (17-րդ դ.) «Գոլշանե 
Աֆղանի» («Աֆղանական պարտեզ») աշխատությունը պարունակող աֆղաներեն ձեռագիրը՝ 
ձևավորված բարձրարվեստ մանրանկարներով։  
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Հայ երաժշտությունը սկիզբ է առնում հեթանոսական ժամանակաշրջանից։ 4-րդ դարից սկսած 
զարգանում է նաև հոգևոր երաժշտությունը։  
Հայ երաժշտությունը հազարավոր տարիների պատմություն ունի։ Այն սկիզբ է առնում 
հեթանոսական շրջանում։ Չորրորդ դարից սկսած՝ զարգանում է նաև հոգևոր երաժշտությունը։ 
Հայ գրերի գյուտից հետո (405 թ.) մայրենի լեզվով կատարվող եկեղեցական արարողությունների 
ժամանակ առաջանում է հոգևոր երաժշտության անհրաժեշտությունը։ Մաշտոցն ու Սահակ 
Պարթևը (5-րդ դ.) հայտնի են նաև երաժշտության բնագավառում կատարած իրենց գործերով. 
Մաշտոցը գրել է շարականներ։ Խորենացու վկայությամբ՝ դպրոցներում ընդունվում էին «լավ 
ձայն և երկար շունչ» ունեցող աշակերտներ, որոնք սովորում էին շարականներ երգել։ 7-րդ 
դարում Բարսեղ Ճոնը հորինեց նոր շարականներ, որոնք հայտնի են որպես «Ճոնընտիր 
շարականներ»։  8-րդ դարում մեծ հռչակում էր վայելում նշանավոր երաժշտագետ Ստեփանոս 
Սյունեցին։ 
 
8-9-րդ դարերում ստեղծվում են երաժշտական ինքնատիպ նշաններ՝ խազեր, որոնց ընթերցման 
բանալին ցարդ չի հայտնաբերված։ Նրանցով են ձայնագրվել և երգվել Մաշտոցի (361-440 թթ.) 
հորինած շարականները, Խոսրովիդուխտի (8-րդ դ.)՝ Վահան Գողթնեցուն նվիրված շարականը, 
Գրիգոր Նարեկացու (951-1003 թթ.) և Ներսես Շնորհալու (1102-1173 թթ.) գողտրիկ գանձերն ու 
տաղերը։ Խազագրության արվեստը հայ իրականության մեջ 8-9-րդ դարերից հետո անընդմեջ 
կատարելագործվել է մինչև 14-15-րդ դարերը։ Իր ծաղկման շրջանում այն արտացոլել է հայ 
հոգևոր երգեցողության բարձր մակարդակը։ Ավելի ուշ՝ 16-17-րդ դարերից այդ արվեստն 
աստիճանաբար մոռացության է տրվել։  
 



Միջնադարում մեծ ուշադրություն դարձնելով խազերի ուսուցմանը՝ մշակվել է երաժշտական 
արվեստին վերաբերող տեսություն, որը կոչվել է մանրուսում։ Ձեռագրերում պահպանվել են այդ 
բովանդակության զանազան բնագրեր, որոնցից են, օրինակ՝ «Ձայների ներդաշնակության 
մասին», «Ձայների մասին» բնագրերը և այլն։ Մանրուսումը զարգացման բարձր մակարդակի է 
հասել Կիլիկիայում (Արքակաղին, Դրազարկ, Սկևռա, Կարմիր վանք և այլն)։  Ներսես Շնորհալին 
իր «Ընդհանրական»- ում մանրուսումը համարում է քահանայական կրթության առաջին 
առարկաներից մեկը։ Խազագրված երգերի բազմակողմանիության և բազմատեսակության մասին 
գաղափար կազմելու համար բավական է նշել, որ ձեռագրերում (Մանրուսմունք, Շարակնոց, 
Տաղարան, Գանձարան) հանդիպում են շարականների գլխավոր եղանակներ և նրանց 
ստորաբաժանումների քառասուն և մյուս հոգևոր երգերի հարյուր հիսուներկու տարբեր 
եղանակների անուններ՝ չհաշված աշխարհիկ երգերը։  
 
Ձեռագրերում բազմաթիվ տեղեկություններ կան նաև երաժշտական գործիքների վերաբերյալ։ Այս 
տեսակետից առանձնապես արժեքավոր են մանրանկարչական ձեռագրերը, որոնց մեջ 
հանդիպում ենք հին և միջնադարյան Հայաստանում գործածված երաժշտական գործիքների 
(լարային, փողային, հարվածային) բազմաթիվ տեսակների մանրանկարներ՝ սրինգ, փող, ջութակ, 
սազ, քամանչա, ջնար, ուդ, քանոն, տավիղ, քնար, վին, թմբուկ, լիտավր, դաֆ, նաղարա, դահրա, 
ծնծղաներ, չուշտա և այլն։ Երաժշտական գործիքները պատկերված են հիմնականում 
երաժիշտների հետ միասին։ Կան ինչպես անհատ երաժիշտներ, այնպես էլ երաժշտախմբերի 
նկարներ. օրինակ՝ 14-րդ դարի մի ձեռագրում պատկերված է փողային և լարային գործիքների մի 
կվարտետ։  
 
Բազմաթիվ են ձեռագրական տեղեկությունները նաև թատրոնի վերաբերյալ։ Հայկական թատրոնն 
ավելի քան 2000 տարվա պատմություն ունի։ Հույն պատմիչ Պլուտարքոսը վկայել է, որ 53 թ. մ. թ. 
ա. Արտաշատում բեմադրվել է Էվրիպիդեսի «Բաքոսուհիները» պիեսը, և որ Հայոց Արտավազդ 
թագավորը գրել է ողբերգություններ։ Հետագա դարերում Հայաստանում գործող ինքնատիպ 
ժողովրդական թատրոնների մասին վկայություններ կան հայ պատմիչների երկերում, իսկ 
մանրանկարչական որոշ ձեռագրերում պահպանված են դիմակավոր դերասանների պատկերներ։ 
Այդպիսի արժեքավոր վկայություններից է 1286 թ. ձեռագիրը։ Հայոց թագավոր Հեթում Երկրորդի 
սեփականությունը հանդիսացած ձեռագրում նկարված է պանտոմիմային թատրոնի դերասանը՝ 
կրկնակի դիմակը գլխին։ Նա միաժամանակ երկու դեր է խաղացել և, ըստ այդմ էլ, օգտագործել 
դիմակները։  
 
Թատրոնի մասին արժեքավոր տեղեկություններ են հաղորդում 5-րդ դարի մատենագիր Հովհան 
Մանդակունին, Մովսես Խորենացին և Դավիթ Քերթողը, հետագայում Թովմա Արծրունին (9-10-րդ 
դդ.) և ուրիշներ, որոնք վկայում են այն մասին, որ թատրոնը հարատևել է նաև հետագա դարերո 
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Հայ մատենագրությունը հարուստ է աշխարհիկ և եկեղեցական իրավունքի հուշարձաններով, 
որոնցով կանոնակարգվել է միջնադարյան Հայաստանի եկեղեցաքաղաքական կյանքը։  
Այս հուշարձանների մի մասը թարգմանվել է հարևան քրիստոնյա ժողովուրդների 
մատենագրություններից, հարմարեցվել է հայկական միջավայրի կարիքներին ու սերտաճել 
Հայաստանում ստեղծված իրավական հուշարձանների հետ։ Միջնադարյան իրավունքի 
հայկական հուշարձանների բնագրերը պահպանվում են Երևանի Մաշտոցի անվ. 
Մատենադարանում և աշխարհի մի շարք այլ ձեռագրատներում (Վենետիկի Ս.Ղազար, Վիեննայի 
Մխիթարյան, Երուսաղեմի Ս.Հակոբ, Զմմառի վանք, Վատիկանի, Փարիզի ազգային 
գրադարաններ, Բրիտանական թանգարան, Բեռլինի կայսերական գրադարան և այլն)։  Դրանց մի 
մասի բնագրերը հրապարակված են, իսկ մյուս մասինը՝ սպասում են իրենց 
ուսումնասիրողներին։ 



 
Հայ եկեղեցական իրավունքի հնագույն հուշարձաններից է Հովհաննես 0ձնեցու կազմած 
«Կանոնագիրքը» (728թ.), որտեղ ի մի են բերված ինչպես տիեզերական եկեղեցու ժողովների և 
սուրբ հայրերի հեղինակած, այնպես էլ հայոց եկեղեցու ներսում ստեղծված առանձին 
կանոնախմբերը։ Այդ կանոնները կարգավորում են հասարակական փոխհարաբերություններն 
առանձին անհատների և եկեղեցական կազմակերպության միջև։ Դրանք վերաբերում են 
ամուսնության և բարոյականության, գողության և կաշառակերության, մարդկային արատների և 
հարբեցողության, հասարակատնտեսական կյանքի կարգավորման բազմազան խնդիրներին։ 
Կանոնագրքի ուրույն խմբագրություններ են ստեղծվել ԺԱ դարում, ինչպես նաև ԺԳ դարում՝ 
Գևորգ Երզնկացու կողմից և ԺԷ դարում՝ Ազարիա Սասնեցու նախաձեռնությամբ։ Գոյություն 
ունեն նաև առանձին ձեռագրական խմբեր, որոնք Կանոնագրքի ուսումնասիրության համար 
ունեն ուրույն նշանակություն։ Կանոնագրքի հիման վրա քաղաքացիական օրենսդրական 
հուշարձանի ստեղծման առաջին փորձ կարելի է համարել Դավիթ Ալավկաորդի Գանձակեցու 
«Կանոնական օրենսդրություն»-ը (ԺԲ դարի առաջին կես)։  Հայոց կանոնական և 
քաղաքացիական իրավունքի ուսումնասիրության բնագավառում ինքնուրույն նշանակություն են 
ձեռք բերել նաև Ներսես Շնորհալու «Թուղթ ընդհանրական»-ը (1165թ.), Հովհաննես Երզնկացու 
«Խրատ հասարակաց քրիստոնեից»-ը (ԺԳ դար) և այլ նմանաբնույթ երկեր, որոնց նշանակալի 
մասը դեռևս հրապարակված չէ։  
 
ԺԳ դարի սկզբում Հյուսիսային Հայաստանում, Զաքարյան իշխանական տան հովանու ներքո 
ստեղծվում է Հայոց աշխարհիկ իրավունքի անդրանիկ ժողովածուն՝ Մխիթար Գոշի 
«Դատաստանագիրք»-ը։ Հատկապես կարևոր է այս հուշարձանի նախադրությունը, որտեղ 
հեղինակը քննարկում է իրավունքի տեսությանն ու պրակտիկ գործադրությանը վերաբերող 
հարցեր։ Գիտությանը հայտնի է այս հուշարձանի երեք խմբագրություն, որոնցից յուրաքանչյուրն 
ունեցել է գործավարման իր շրջանակները, ժամանակը և տարածքը։ Այս հուշարձանի 
անմիջական ազդեցությամբ և հետևողությամբ է կազմել իր «Դատասատանագիրք»-ը ԺԳ դարի 
Կիլիկյան Հայաստանի նշանավոր ռազմական և քաղաքական գործիչ Սմբատ Սպարապետը։ 
Քաղաքացիական օրենսդրության հիշատակված հուշարձանները՝ դատաստանագրքերը 
արտացոլում են միջնադարյան Հայաստանի և Կիլիկիան թագավորության հասարակական 
կյանքը, տնտեսական և ներքաղաքական փոխհարաբերությունները։  
 
Գոշի «Դատասատանգրքի» ստեղծմանը զուգահեռ, ԺԲ դարի վերջին Տարսոնի արքեպիսկոպոս 
Ներսես Լամբրոնացու ջանքերով, Կիլիկիայում հունարենից, ասորերենից և լատիներենից 
թարգմանվում են հռոմեական և բյուզանդական աշխարհիկ իրավունքի մի շարք հուշարձաններ. 
Էկլոգայի համառոտ տարբերակը, Ասորա-հռոմեական և Մովսիսական օրենսգրքերը, 
զինվորական սահմանադրությունը, Բենեդիկտյանների վանական կարգի կանոնադրությունը և 
այլն։ Հայոց մատենագրությունն օտար իրավունքի հուշարձաններով հարստացնելու այս 
աշխատանքը շարունակում է Սմբատ սպարապետը, որը ԺԳ դարի 60-ական թվականներին հին 
ֆրանսերենից հայերեն է թարգմանում խաչակրաց արևելքի աշխարհիկ օրենսդրական 
հուշարձաննեից մեկը՝ Անտիոքի ասիզները։ Այն գիտական աշխարհին ծանոթ է միայն հայերեն 
թարգմանությամբ։ Հիշատակված երկերի հայերեն տարբերակները հաճախ թույլ են տալիս 
վերականգնել մայր բնագրի եղծված իմաստները և հուշարձանի նախնական տեսքը։ 
Թարգմանական այդ երկերը չափազանց ուշագրավ են նաև այն տեսանկյունից, որ դրանց 
հայերեն տարբերակները թարգմանիչների կողմից հարմարեցվել են հայկական միջավայրի 
կարիքներին, իսկ ժամանակի ընթացքում խմբագրվելով՝ ավելի ու ավելի հասկանալի են դարձել 
հայ ընթերցողին։ Հայկական վերջին թագավորության կործանումից հետո (1375թ.) բազմաթիվ 
հայկական գաղթավայրեր ստեղծվեցին բուն Հայաստանի սահմաններից դուրս, որոնց կենցաղում 
կիրառվում էին Հայոց իրավունքի հուշարձանները։ Հայ բնակչությունը, ինտեգրվելով այդ 
երկրներում (հատկապես՝ Վրաստան, Ղրիմ, Ուկրաինա, Լեհաստան, Ռուսաստան), հետամուտ 
եղավ իր օրենսգրքերի թարգմանությանն այդ երկրների լեզուներով։ Հայոց իրավունքի մի շարք 



հուշարձաններ դեռևս ԺԴ-ԺԵ դդ. Ղրիմում թարգմանվում են հայատառ ղփչաղերեն 
(արևելագիտության մի ուրույն բնագավառ, որը դեռևս բավարար ուսումնասիրված չէ)։  1518թ. 
Հայոց իրավունքի ժողովածուն, որի հիմքում Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրք»-ն էր, 
Սիգիզմունդ Ա-ի հրամանով Լեհաստանում թարգմանվում է լատիներեն։ Հայոց իրավունքի մեկ 
այլ ժողովածու 1676թ. մտնում է Վրաց արքայազն Վախթանգի օրենքների ժողովածուի մեջ և այդ 
ճանապարհով ԺԹ դարի առաջին կեսին անցնում Ցարական Ռուսաստանի իրավական ակտերի 
համահավաք։  
 
Բուրժուական հեղափոխությունների ազդեցության տակ հնդկահայ հասարակական գործիչ 
Շահամիր Շահամիրյանը ԺԸ դարի վերջին ստեղծում է «Որոգայթ փառաց» աշխատությունը, որն 
ինքնատիպ պետական սահմանադրություն է։ Այն նախատեսում է թուրք-պարսկական լծից 
ազատագրվելիք Հայաստանում վերականգնել հայկական պետականությունը։ Այստեղ իրար են 
միաձուլված Հայոց ավանդական իրավունքի նորմերը և բուրժուական նոր աշխարհայացողության 
տարրերը։ Սահմանադրության մեջ նախատեսված կետերը վերաբերում են պետական 
շինարարության, քաղաքական, քրեական իրավունքի բնագավառներին՝ կարգավորելով 
քաղաքացիների ազատության և իրավահավասարության հարցերը։ Հայոց սահմանադրական 
իրավունքի հետաքրքիր հուշարձաններ են Ղրիմի պատերազմից հետո (1856թ.) Թուրքիայում 
քննարկվող հայկական ինքնավարության ծրագրային փաստաթղթերը։  
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Հայաստանում գործող բժշկական հաստատությունների ու անվանի բժիշկների մասին 
հիշատակում են դեռևս 5-րդ դարի հայկական, ինչպես նաև հետագա ժամանակների օտար 
աղբյուրները։  
Բժշկագիտությունը Հայաստանում մեծ ծաղկում է ապրել 11-15-րդ դարերում, երբ ապրել ու 
ստեղծագործել են Մխիթար Հերացին (12-րդ դ.) ու Աբուսայիդը (12-րդ դ.), Գրիգորիսը (12-13-րդ 
դդ.), Ֆարաջը (13-րդ դ.), Ամիրդովլաթ Ամասիացին (15-րդ դ.)։  Այս բժիշկները համակողմանի 
գիտելիքների տեր են եղել և, ընդհանրացնելով իրենց փորձը, ինչպես նաև օգտվելով հույն ու 
արաբ բժշկապետների աշխատություններից, ստեղծել են ինքնուրույն գործեր ու ձեռնարկներ, 
որոնք դարերի ընթացքում ընդօրինակվել ու կիրառվել են գործնական բժշկության մեջ։ 
 
12-րդ դարից սկսած Հայաստանում թույլ է տրվել, ուսուցողական նպատակներով, կատարել 
դիահերձումներ, մի բան, որը Եվրոպայում իրականացվեց 16-րդ դարում։ Հայաստանի տարբեր 
վայրերում պահպանված և հայտնաբերված հնագույն բժշկական գործիքները վկայում են 
վիրահատումների մասին։ 12-14-րդ դարերում Հայաստանում կատարվել են կեսարյան հատում, 
ներքին ուռուցքների հեռացում, կանացի զանազան հիվանդությունների վիրահատական բուժում 
և այլն։ Վիրահատման ժամանակ, որպես ընդհանուր և տեղական ցավազրկման միջոց, 
օգտագործվել է մանդրագորա «Dipsscus», ծննդաբերությունը ցավազրկելու նպատակով՝ Zedoar, 
Melilotus officinalis և ուրիշ թմրեցուցիչ դեղեր, վերքերը կարելու համար գործածվել է մետաքսե 
թել։  
 
Միջնադարյան հայ բժշկությունը տեսական ու պրակտիկ հարցերում կանգնած է եղել ժամանակի 
առաջավոր բժշկագիտության դիրքերում։ Մխիթար Հերացին (12-րդ դ.) «Ջերմանց 
մխիթարութիւն» երկում, որպես ինֆեկցիոն-ալերգիկ հիվանդությունների առաջացման պատճառ, 
առաջադրել է «բորբոսի գաղափարը»։  Նրա կարծիքով՝ ջերմերն առաջանում են արյան, լորձի և 
օրգանիզմի այլ հեղուկների բորբոսումից։ Ըստ Հերացու՝ հիվանդությունների պատճառը միշտ չէ, 
որ հիվանդի օրգանիզմում պետք է որոնել. հարուցիչները կարող են օրգանիզմ մուտք գործել նաև 
արտաքին աշխարհից։ Մ. Հերացին ուսումնասիրություններ է գրել նաև մարդու կազմության ու 
կենսաբանության, ընդհանուր ախտաբանության (պաթոլոգիա), դեղերի պատրաստման ու 
գործածության, ակնաբուժության և բուժիչ քարերի մասին։ Հայ բժշկական մտքի պատմության մեջ 



առանձնահատուկ տեղ է գրավում 1465-1473 թթ. ընդօրինակված հմր. 415 ձեռագիր բժշկարանը 
(որը վերագրվում է Գրիգորիսին)։  Աշխատությունը բաղկացած է երկու հիմնական մասից՝ 
դեղագիտական և բժշկական ընդհանուր ուսումնասիրություն։ Գրիգորիսը, ախտաբանության 
հետ զուգահեռ, հետազոտել է նաև ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի ու անատոմիայի, 
պրոֆիլակտիկայի ու մահճաբուժության հետ առնչվող բազմազան հարցեր։ Շատ արժեքավոր են 
հեղինակի դիտողությունները մասնավորապես գլխուղեղի դերի մասին։ «Գլխուղեղն ամբողջ 
մարմնի թագավորն է»- գրում է նա։ Նյարդային համակարգը և գլխուղեղը մարդու օրգանիզմը 
գլխավորող օրգաններն են։ Գլխուղեղը «զգայարանների զգայարանն է»։  Մարդու վերին և 
ստորին վերջավորությունների և ներքին օրգանների անդամալուծությունների պատճառը ջղային 
համակարգի վիճակն է։ Անդամալուծություններն առաջանում են հիմնականում գլխուղեղի 
փորոկների մեջ և այլ տեղերում կուտակված հյութերից։  
 
Ամիրդովլաթ Ամասիացին (1496թ.) 15-րդ դարի հայ բժշկության պարծանքն է։ Տիրապետելով 
հունարեն, արաբերեն, պարսկերեն, թուրքերեն, լատիներեն լեզուներին՝ ուսումնասիրել է հունա-
հռոմեական և պարսկա-արաբական բժշկությունները։ «0գուտ բժշկութեան» աշխատության մեջ 
նկարագրել է մարդու կազմությունը, առանձին-առանձին ներկայացրել է ավելի քան երկու 
հարյուր տարբեր հիվանդություններ և նշել նրանց բուժման միջոցները (դեղերը)։  «Անգիտաց 
անպէտում» ամփոփել է միջնադարյան հայ և օտար բժիշկների փորձը դեղագիտության, 
հատկապես բուսաբուժության ասպարեզում։ Մատենադարանում պահվում է 1459 թ. հեղինակի 
ձեռքով գրված «Ախրապատին» երկը, որը դեղագիտական մի աշխատություն է՝ հորինված 
ականավոր հրեա փիլիսոփա, աստվածաբան և բժիշկ Մայմոնիդի (Մովսես Բեն Մայմոն, 1135-
1204) մեզ չհասած մի աշխատության հիման վրա։ Մայմոնի բերած 2600 դեղերի քանակն 
Ամիրդովլաթը հասցրել է 3700-ի։  
 
Ամիրդովլաթի արժանավոր հաջորդներից է Ասար Սեբաստացին (17-րդ դ.), որի «Բժշկական 
արուեստի մասին» ուսումնասիրությունը բաժանված է երկու մասի՝ ախտաբանություն և 
դեղագիտություն։ Նույն դարում է ապրել նաև հեքիմ Պողոսը, որը զբաղվել է բժշկության 
տեսության, մարդակազմության, ախտաբանության, դեղագիտության հարցերով։  
 
Մատենադարանում պահվում են նաև բազմաթիվ անանուն բժշկարաններ, ախրապատիներ, 
դեղաբուսակներ, բժշկական բառարաններ և այդ կարգի այլ աշխատություններ։  
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Ճշգրիտ գիտությունների ասպարեզում աչքի է ընկնում 7-րդ դարի խոշոր գիտնական Անանիա 
Շիրակացու «Գիրք համարողութեան» գործը։  
Այն պարունակում է թվաբանական չորս գործողությունների աղյուսակները (ըստ էության 
աշխարհում պահպանված թվաբանական հնագույն ամենաամբողջական աշխատությունն է)։  
Պահպանվել են նաև Շիրակացու «Տիեզերագիտություն», «Կենդանատեսակների 
(համաստեղությունների) մասին», «Ամպերի և մթնոլորտային նշանների մասին», «Արեգակի 
ընթացքի (շարժման) մասին», «Երկնքի շրջագայությունների (օդերևույթաբանական երևույթների) 
մասին», «Ծիր Կաթինի մասին» և այլ աշխատություններ։ Շիրակացին իր աշխատություններում 
ներկայացնում է եգիպտացիների, հրեաների, ասորիների, հույների, հռոմեացիների և հաբեշների 
մոտ ընդունված թվագրության սկզբունքները, խոսում է մոլորակների շարժման, Արևի և Լուսնի 
խավարումների և նրանց պարբերականության մասին և այլն։ Ընդունելով երկրի գնդաձևությունը՝ 
Շիրակացին գտնում է, որ արևը կարող է լուսավորել երկրի երկու կողմերն օրվա տարբեր 
ժամերին և, երբ երկրի մի կողմում ցերեկ է, մյուսում՝ գիշեր։ Ծիր Կաթինը համարում է «խիտ և 
աղոտ աստղերի կուտակում»։  Պաշտպանում է այն գիտնականների կարծիքը, որոնք գտնում են, 
որ Լուսինը սեփական լույս չունի և լույս է ստանում Արևի միջոցով։ Արևի խավարումը 
բացատրում է Լուսնի՝ Արևի և Երկրի միջև գտնվելով։ Շիրակացին ուշագրավ բացատրություններ 



է տալիս անձրևի, ձյան, կարկուտի, ամպրոպի, հողմերի, երկրաշարժի և բնության զանազան այլ 
երևույթների մասին։  
 
Շիրակացու գրչին են պատկանում նաև մի շարք տոմարագիտական, չափաբերական, 
աշխարհագրական, պատմական աշխատություններ։ «Կշիռների և չափերի մասին» 
աշխատության մեջ հայկական չափ ու կշռի հետ միասին տալիս է նաև հունական, հրեական, 
ասորական և պարսկական չափ ու կշռի համակարգերը, որով և հնարավորություն է ընձեռում 
պարզելու Էրատոսթենեսի ստադիոնի՝ գիտության մեջ վեճերի տեղիք տված չափը։ 11-րդ դարի 
հեղինակ Հովհաննես Սարկավագի մաթեմատիկական աշխատություններից առավել մեծ 
հետաքրքրություն է ներկայացնում «Բազմանկիւն թուերի մասին» աղյուսակը, որի հնագույն 
ընդօրինակությունը պահվում է Մատենադարանում (ձեռագիր հմր. 4150)։  Այս գործից երևում է, 
որ Հայաստանի դպրոցներում ավանդվել է թվերի տեսություն։ Հովհաննես Սարկավագը զբաղվել է 
նաև Հայոց տոմարի բարեփոխությամբ։  
 
Տիեզերագիտական, տոմարական հարցերին անդրադարձել են նաև 12-րդ դարի հեղինակ Ներսես 
Շնորհալին («Երկնքի և նրա զարդերի մասին»), 13-րդ դարի ականավոր գիտնական Հովհաննես 
Երզնկացի Պլուզը («Երկնային շարժման մասին»), 14-րդ դարի տոմարագետ Հակոբ Ղրիմեցին, 
նույն դարի մատենագիր, Հովհան Որոտնեցու աշակերտ Մխիթարը («Խրախճանականներ»), 15-
րդ դարի գիտնական Սարգիս Փիլիսոփան և ուրիշներ։  
 
Հայ մաթեմատիկոսները թարգմանել են համաշխարհային մաթեմատիկական գիտության 
լավագույն նմուշներ։ Հմր. 4166 ձեռագրում, ընդօրինակված 12-րդ դարում, պահպանվել է 
հռչակավոր հույն մաթեմատիկոս Եվկլիդեսի (3-րդ դ. մ. թ. ա.) «Երկրաչափութեան տարրեր»-ի մի 
քանի գլուխների 7-րդ դարի հայերեն թարգմանությունը։ Մատենադարանում կան նաև օտար 
մաթեմատիկոսների երկերի բնագրեր։ Արաբատառ ձեռագրերի ֆոնդում, օրինակ, պահպանվում է 
հռչակավոր Ավիցենայի (Աբու Ալի Իբն Սինա) «Քիթաբ ալ-Նաջաթ» («Փրկության գիրք») կոչվող 
աշխատությունը և մաթեմատիկական այլ աշխատություններ։  

ԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ: ԱԼՔԻՄԻԱ-ՔԻՄԻԱ 

Մատենադարանի ձեռագրերում առանձնանում են նաև քիմիագիտությանը վերաբերող 
աշխատությունները, որոնք ներկայանում են Հովհաննես Երզնկացու (1283թ.) «Վասն նիւթի ու 
տեսակի», ինչպես նաև անանուն հեղինակների «Խրատք ոսկւոյ հալելոյ» (16-րդ դ.) և 
«Դեղաբուսակ» խորագրերը կրող երկերով։  
Հետաքրքրական է, որ վերջին աշխատանքում տրված են նաև դեղաբույսերի նկարները և դրանց 
պարսկերեն անունները, որպեսզի օգտվողները դեղեր պատրաստելիս չշփոթեն բույսերը։ 
 
Հովհաննես Երզնկացին զանազան տեղեկություններ է հայտնում աղերի, հանքերի, թթուների, 
գազերի միացման կամ տարազատման ժամանակ առաջացող նոր նյութերի վերաբերյալ։ Նա 
գտնում է, որ բնության հիմքում ընկած նյութը հավիտենական է, այն կարող է փոխել իր որակը, 
վերածվել այլ նյութերի, բայց երբեք չի ոչնչանում։  
 
Մատենադարանում պահվող մատյաններն իրենց թերթերի վրա փայլփլող ընդմիշտ թարմ 
ներկերով ու թանաքներով, կազմերի կաշվով, արծաթով և այլ մետաղներով, աստառի 
զարդարուն, երփներանգ կտորներով, բազմաստիճան մշակում ստացած մագաղաթով և 
զանազան այլ մանրամասներով անառարկելիորեն վկայում են միջնադարյան Հայաստանում 
գոյություն ունեցած համապատասխան քիմիական գիտելիքների, սարքավորումների ու 
միջոցների մասին, որոնց առկայությամբ միայն հնարավոր է արտադրել նշված նյութերը։ 
Գրիչներն ու նկարիչները երբեմն հայտնում են ներկերի ու թանաքների ստացման եղանակներն 



ու դեղատոմսերը, որոնց ուսումնասիրությունը կարող է նպաստել բարձրորակ ներկեր ստանալու 
գործին։ 

 

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  

Աղբյուրագիտությունն իր մեջ ներառում է բազմաթիվ տարաբնույթ ուսումնասիրություններ։  
Աղբյյուրագիտությունն իր մեջ ներառում է բազմաթիվ ու տարաբնույթ նյութերի 
ուսումնասիրություն՝ պատմագիտություն, հնագիտություն (արխեյոլոգիա), հնագրագիտություն 
(պալեոլոգիա), ազգագրություն (էթնոգրաֆիայ, դրամագիտություն (նումիզմատիկա), 
արձանագրագիտություն (էպիգրաֆիկա), կնիքագիտություն (սֆրագիստիկա), 
զինանշանագիտություն (հերալդիկա), տոմարագիտություն (խրոնոլոգիա), դիվանագիտություն 
(դիպլոմատիկա), չափագիտություն (մետրոլոգիա), պատմական աշխարհագրություն և այլն։ 
 
Այնպես, ինչպես մարդկային քաղաքակրթության յուուրաքանչյուր երևույթ կարիք ունի տվյալ 
ճյուղը ուսումնասիրող պատմության, ճիշտ այդպես էլ յուրաքանչյուր ճյուղային պատմություն 
այս կամ այն չափով հենվում է տվյալ բնագավառն ուսումնասիրող աղբյուրագիտության վրա։  
 
Հաճախ միայն աղբյուրագիտական հատուկ ուսումնասիրության շնորհիվ է հնարավոր դառնում 
ճշտել որևե երևոիյթի վայրը, ժամանակը, միջավայրը, զարգացման սկիզբն ու ընթացքը, եթե 
առկա է՝ հեղինակը, և բազում այլ խնդիրներ, որոնք հնարավոր են դարձնում ուսումնասիրել 
մարդկային քաղաքակրթության զարգացման գիտական պատմությունը։  
 
Աղբյուրագիտական նյութերը բաժանվում են հինգ հիմնական խմբերի՝ նյութական, 
ազգագրական, լեզվական, բանավոր և գրավոր։ Հարկ չհամարելով առանձին-առանձին 
ներկայացնելու թվարկած խմբերը, նշենք, որ աղբյուրների մի շարք խմբեր հանդես են գալիս ոչ 
միայն առանձին, այլև միատեղ։ Օրինակ, վաղնջական ժամանակներից սկսած նյութական 
մշակույթի հուշարձանների վրա, լինեն ճարտարապետական կոթողներ, կենցաղային 
կիրառության առարկաներ, զենքեր, դրամներ, հաճախ լինում են շատ ուշագրավ 
արձանագրություններ և հակառակը, գրավոր հուշարձանները իրենց հերթին ուշագրավ նյութ են 
պարունակում տվյալ շրջանի նյութական մշակույթի զարգացման, արհեստների, արվեստների, 
տարբեր երկրների միջև առևտրական փոխհարաբերությունների մասին, քանզի ցանկացած 
գրավոր աղբյուր՝ կավե սալիկ թե մշակված գրանիտ կամ բազալտ, պապիրուս թե մագաղաթ, 
բացի իր պարունակած բովանդակությունից, ներկայացնում է նաև տվյալ վայրի կամ երկրի տվյալ 
շրջանի նյութական մշակույթը։  
 
Պատմական Հայաստանը, որն իրավամբ կոչվում է «թանգարան բաց երկնքի տակ», 
համաշխահային քաղաքակրթության սակավաթիվ այն կենտրոններից է, ուր հնագիտական 
նյութերը հասնում են մինչև երրորդական և չորրորդական ժամանակաշրջանները։ Հայաստանի 
տարածքում առկա են մարդկային հասարակության զարգացման բոլոր շրջաններին վերաբերող 
վկայությյուններ՝ սկսած պալեոլիթից ու նեոլիթից մինչև պղնձի, բրոնզի և երկաթի դար, ըստ 
որում մի շարք ուսումնասիրություններ գալիս են փաստելու, որ Հայաստանը եղել է 
մետաղամշակության սկզբնավորող կենտրոններից մեկը մարդկային քաղաքակրթության մեջ։  
 
Սակայն, ի տարբերություն շատ այլ երկրների ու ժողովուրդների, Հայաստանը և հայ ժողովուրդը 
հանգամանքների բերումով զրկված լինելով իր պատմական տարածքի 9/10-ից, տևականորեն 
զրկված են հայերի ու Հայաստանում հազարամյակների ընթացքում ստեղծված մշակութային 
արժեքների մեծ մասի ուսումնասիրության հնարավորությունից։ Հատկապես պետք է շեշտել այն 
հանգամանքը, որ վերջին հարյուրամյակում, երբ իսկապես ամենուր բուռն հետաքրքրություն 



ստեղծվեց անցյալի արժեքների ուսումնասիրության և արժեքավորման նկատմամբ, հայ 
ժողովուրդը ենթարկվեց բռնի արտագաղթերի, կոտորածների և XX դ. առաջին ցեղասպանության։  
 
Դառնությամբ պետք է արձանագրել, որ նշված արժեքների զգալի մասը օտար, հաճախ 
թշնամաբար տրամադրված երկրներում կամ ոչնչացվում են, կամ կեղծվում, վերագրվում օտար, 
այդ արժեքները ստեղծած ժողովրդի հետ որևէ առնչություն չունեցող քաղաքակրթությունների։ 
Ստեղծված իրավիճակում, բնականաբար, չափազանց կարևորվում են հայերեն գրավոր 
հուշարձանների, մասնավորապես ձեռագիր մատյանների և վավերական փաստաթղթերի 
ուսումնասիրությունն ու հրապարակումը։  
 
Անշուշտ, հայոց ձեռագրերը ևս կիսել են իրենց ծնող ժողուրդի ողբերգական ճակատագիրը։ 
Տասնյակ հազարավոր ձեռագրեր են ոչնչացվել պարսկական, արաբական, թյուրքական, 
մոնղոլական արշավանքների ընթացքում։ Բազում ողբերգական օրինակներից յիշենք միայն մեկ-
երկուսը։  
 
1170թ. Սյունիքի Բաղաբերդ ամրոցը գրավելիս, ուր այդ պահին հավաքվել էին Սյունյաց վանքերի 
սրբությունները և մասնավորապես Տաթևի հռչակավոր վանքի ձեռագրերը, սելջուկ-թուրքերը 
ոչնչացրեցին ավելի քան 10.000 ձեռագիր, որի մասին հաղորդում է հայ պատմագրության 
ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը՝ Սյունյաց մետրոպոլիտ Ստեփաննոս Օրբելյանը։  
 
Իր հետևանքներով ահավոր եղավ 1292թ. եգիպտական մամլուքների կողմից Հռոմկլայի 
կաթողիկոսարանի գրավումը, ուր ոչնչացվեցին ոչ միայն բազմահազար ընտիր ձեռագրեր, այլև 
արվեստի աննման նմուշներ, որոնք դարեր ի վեր կուտակվել էին հայոց կաթողիկոսարանում։  
 
Հայոց ձեռագրերի ողբերգական ճակատագիրը առավել տխուր ընթացք ունեցավ հայոց 
պետականության անկումից և հայ ավատատիրական տների ոչնչացումից հետո, որն իր լրումին 
հասավ XX դարի առաջին տասնամյակներին Օսմանյան Թուրքիայի կողմից արևմտահայության 
ցեղասպանության շրջանում։  
 
Չնայած այս ամենին, այնուամենայնիվ հայ ժողովրդի՝ ձեռագրերի նկատմամբ տածած 
անսահման սիրո ու նվիրվածության շնորհիվ, ձեռագիր գանձերի փրկված մասն անգամ 
հսկայական պատմագիտական, աղբյուրագիտական արժեք է ներկայացնում, ոչ միայն իր 
ստեղծող ժողովրդի, այլև բազմաթիվ այլ ժողովուրդների քաղաքական, մշակութային, 
տնտեսական և սոցիալական պատմությունների ուսումնասիրության համար։  
 
Աշխարհում հայերեն հայտնի ձեռագրերի թիվն անցնում է 26.000-ից, որոնց զգալի մասը 
Մատենադարանում է (ըստ նորագոյն տվեալների — 17000 միավոր)։  Ձեռագրական մեծաքանակ 
և շատ արժեքավոր հավաքածուներ են պահպանվում ինչպես արտերկրի հայկական հոգևոր 
կենտրոններում՝ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի, Վենետիկի և Վիեննայի Մխիթարյան 
միաբանությունների, այնպես էլ աշխարհի բազմաթիվ թանգարանների գրապահոցներում և 
անհատական հավաքածուներում։  

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ: ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  

Մատենագիտություն պատրաստելու կամ կազմելու աշխատանքները հայ իրականության մեջ 
սկսվել են դեռևս միջնադարից։  
Մատենագիտություն բառն առաջացել է մատենագետից, որը նշանակում է «գիտակ և հմուտ 
մատենից», «գիտակ մատենից և դպրութեանց» (Նոր բառգիրք Հայկազյան լեզվի, Վենետիկ, 1837, 
էջ 619)։  Այս իմաստով էլ մատենագետ բառն օգտագործվել է Աստվածաշնչի հայերեն 
թարգմանության մեջ (Եզեկ. ԻԷ 9)։  



 
Մատենագիտությունն իբրև գիտական տերմին ստեղծվել է 19-րդ դարում։ Այն թարգմանված է 
հունարեն բիբլիոգրաֆիայից։ Եղել են կարծիքներ, որ ավելի հարազատ թարգմանությունը ոչ թե 
մատենագիտությունն է, այլ՝ մատենագրությունը։ Սակայն քանի որ վերջինս այսօր ունի 
գրականության, ավելի ճիշտ՝ հայ հին գրականության իմաստ, ուստի շրջանառության մեջ մնում է 
մատենագիտությունը։  
 
Մատենագիտություն պատրաստելու կամ կազմելու աշխատանքները հայ իրականության մեջ 
սկսվել են վաղուց՝ դեռևս միջնադարից։ Մատենադարանում կատարված մատենագիտական 
աշխատանքի մասին պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել 
հետևյալ երևույթներին.  
 
1. Միջնադարում ստեղծված մատենագիտական ժառանգություն,  
2. Ձեռագրական հավաքածուների մատենագիտական նկարագրություն, և  
3. Գիտական մատենագիտություն։  
 
Անշուշտ սրանցից ամեն մեկն ունի իր ենթաբաժինները, որոնց կանդրադառնանք ստորև։  
 
5-18-րդ դարերում մեր այսօրվա ըմբռնմամբ մատենագիտական երկեր չեն ստեղծվել։ Սակայն 
բազմաթիվ ցանկեր մեզ համար ունեն խիստ կարևորություն իբրև նախնական 
մատենագիտության նմուշներ։ Դրանք են անկանոն գրքերի, հայ մատենագիրների, հայ 
պատմագիրների, օտար պատմագիրների, եկեղեցական մատենագիրների, մեկնիչների, 
շարականագիրների, Հայոց ժողովների պատմիչների ցանկերը, տարբեր վանքերին կից եղած 
գրադարանների (մատենադարանների) գրացուցակները։  
 
Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ դարերի ընթացքում հազարավոր հայերեն ձեռագրեր են 
ոչնչացել, ինչպես նման ցուցակները, այնպես էլ տարբեր հեղինակների հաղորդած 
տեղեկությունները մեզ նպաստում են տեղեկանալու, թե միջնադարում հայ հեղինակների կողմից 
ինչ երկեր են գրվել կամ թարգմանվել (այդ թվում նաև այնպիսիները, որոնք մեզ չեն հասել)։   
 
Հայ միջնադարյան մատենագրության ուսումնասիրության համար բացառիկ կարևոր տեղ են 
գրավում ձեռագրերի մատենագիտական նկարագրությունները կամ, ինչպես այսօր ընդունված է 
ասել՝ ձեռագրացուցակները։ Այդ աշխատանքներն սկսվել են դեռևս 19-րդ դարում, սակայն 
հիմնական աշխատանքները կատարվել են միայն վերջին 30 տարում։ Երևանի 
Մատենադարանից հետո ամենահարուստներն աշխարհում Երուսաղեմի, Վենետիկի և Վիեննայի 
հավաքածուներն են։ Հրապարակի վրա են այս և ուրիշ կենտրոններում պահվող հայերեն 
ձեռագրերի ձեռագրացուցակները։  
 
Գիտական մատենագիտությունը, ինչպես իրավացիորեն նշում է Հ. Անասյանը, ունի երկու 
ըմբռնում։ Առաջինը հունարեն բիբլիոգրաֆիան է, որից և թարգմանվել է հայերեն 
մատենագիտությունը, երկրորդը բիբլիոլոգիան է, որը ևս հայերեն թարգմանվում է 
մատենագիտություն, թեև այդ երկուսն իրարից որոշակիորեն տարբերվում են։ Մեզ հետաքրքրում 
են և՛ մատենագիտական այն աշխատանքները, որոնք կոչվում են բիբլիոգրաֆիա, և՛ այն երկերը, 
որոնք իրականում բիբլիոլոգիա են։ Առաջին իմաստով ստեղծվել են պարբերական մամուլի, 
տպագիր գրքերի և այլ մատենագիտություններ, իսկ երկրորդ առումով, որը բուն գիտական 
մատենագիտությունն է, ստեղծվել է միայն մեկ գործ, հետապնդող ամբողջական ծրագիր, որից 
լույս են տեսել միայն առաջին երկու հատորները։ Խոսքը վերաբերվում է Հ. Անասյանի 
«Հայկական մատենագիտությանը»։   
 
Հ. Անասյանի սույն գրքի կապակցությամբ մենք նշեցինք գիտական ամբողջական 



մատենագիտությունը, քանի որ մամուլում և որոշ գիտական ուսումնասիրություններում լույս են 
տեսել նաև տարբեր հեղինակների նվիրած մատենագիտություններ։  

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

Աստվածաբանությունն առկա է միջնադարյան մշակույթի և գիտության գրեթե բոլոր 
ոլորտներում։  
Հայ միջնադարյան միտքն անկարելի է պատկերացնել առանց աստվածաբանության։ Այն առկա է 
միջնադարյան մշակույթի և գիտության գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Քրիստոնեական 
աստվածաբանությունն՝ իբրև գիտություն ծնունդ է առել եկեղեցու ծոցում։ Նրա ծնունդը մեծապես 
պայամանավորված է Աստվածաշնչի և ավանդության մեջ հայտնությունը մեկնաբանելու, 
համակարգելու, ունկնդրին կամ ընթերցողին մատչելի դարձնելու անհրաժեշտությամբ։ Ըստ այսմ՝ 
զատորոշվում են միջնադարում կենցաղավարած աստվածաբանության չորս հիմնական 
տեսակներ. 
 
Մեկնաբանական, Դավանաբանական, Բարոյախրատական, Ծիսական։ Մեկնաբանական 
աստվածաբանության նպատակն էր բացատրել Աստվածաշունչը, պարզաբանել նրա խրթին ու 
մութ հատվածները։ Հայ Եկեղեցու հայրերն արդեն Ե դարից՝ Աստվածաշնչի հայերեն 
թարգմանությունից հետո, հասարակության հոգևոր կարիքները բավարարելու նպատակով 
բացատրել են Աստվածաշունչը։ Առավել նշանավոր մեկնիչ հայրերից են Եղիշեն, Մամբրե 
Վերծանողը (Ե դ.), Ստեփանոս Սյունեցին (+ 735), Տիմոթեոս վարդապետը (Թ դ.), Գրիգոր 
Նարեկացին (Ժ դ.), Ներսես Շնորհալին, Իգնատիոս Սևլեռնցին, Սարգիս Կունդը (ԺԲ դ.), Սարգիս 
Շնորհալին (ԺԲ - ԺԳ դդ.), Բարսեղ Մաշկևորցին (ԺԳ դ.), Վարդան Արևելցին (+ 1271), Եսայի 
Նչեցին (+ 1338), Հովհան Որոտնեցին (+ 1389), Գրիգոր Տաթևացին (+ 1409), Պետրոս 
Բերթումյան-Նախիջևանցին (ԺԸ դ)։  Հայ հեղինակները, խուսափելով մեկնաբանության 
Անտիոքյան դպրոցին հատուկ պատմաբանասիրական, բառացի և Ալեքսանդրյան դպրոցին 
հատուկ այլաբանական եղանակից, պարտադրած ծայրահեղություններից, որդեգրել են միջին 
ընթացք։ Նրանք առաջնորդվել են Աստվածաշնչի՝ մեկնաբանվող գրքի բովանդակության 
պահանջով։Ըստ այսմ՝ պատմական բնույթի գրքերը մեկնաբանելիս՝ գերադասել են 
պատմաբանասիրական եղանակը, իսկ մարգարեությունները և իմաստության գրքերը 
բացատրելիս՝ հակվել են այլաբանական մեկնության կողմը1։ Եվ սա արվել է Աստվածաշնչի 
բովանդակությունը ոչ միայն պարզորեն բացատրելու և իմացությունն ընդլայնելու, այլև, 
աստվածաբանական ընդհանրացման ճանապարհով, ընթերցողի միտքը դաստիարակելու 
նպատակով։ Դավանաբանական կամ Վարդապետական աստվածաբանությունը հայտնի է իր 
երկու գլխավոր ճյուղերով՝ Ջատագովություն և Մարտաբանություն-Հակաճառություն։ 
Դավանաբանական աստվածաբանության նպատակն է հայտնության մեջ դրսևորված 
աստվածային ճշմարտությունները, Եկեղեցու մեջ ձեռք բերված իմացական փորձառությունները 
ներկայացնել դասդասված, համակարգված օրինաչափությամբ՝ այն կիրառելի դարձնելով 
քրիստոնյայի հոգևոր կյանքում։  
 
Հայտնի է, որ աստվածաբանական իրողությունների խստորոշ դասակարգումը շատ ավելի 
հատուկ էր Արևմտյան միջնադարին։ Սակայն դա չի նշանակում, թե հայ դավանաբանական 
միտքն իր մեջ չի ներառել հարցերի այն շրջանակը (իմացաբանական աստվածաբանություն, 
Աստվածգիտություն, Արարչագիտություն, Քրիստոսաբանություն, Մարդաբանություն, 
Մարեմաբանություն, Հոգիաբանություն, Հրեշտակաբանություն, Եկեղեցաբանություն, 
Խորհրդագիտություն, Շնորհաբանություն, Վախճանաբանություն), որը հատուկ էր իր 
առարկային։ Այս տեսակետից խիստ բնութագրական են Գրիգոր Լուսավորչի անվամբ հայտնի 
«Յաճախապատում ճառերը», «Վարդապէտությունը», «Հարցմունքը», Եզնիկ Կողբացու «Եղծ 
աղանդօցը» (վերջին երկուսը մասնավորապես ուշագրավ են ջատագովական 
աստվածաբանության ուսումնասիրման համար՝ Ե դ.), «Կնիք հաւատոյ»-ն (Է դ.), «Գիրք թղթոց»-ը 



(Ե-ԺԳ դ.), Վրթանես Քերթողի «Ընդդէմ պատկերամարտաց»-ը, Հովհան Օձնեցի կաթողիկոսի 
(717-728) «Ճառ ընդդէմ երևութականաց», «Ճառ ընդդէմ պաւլիկեանց», Խոսրովիկ թարգմանչի (Է 
դ.) «Առ այնոսիկ որ ասեն բնութեամբ անձև...», ինչպես նաև Անանիա Սանահնեցու (ԺԱ դ.) 
«Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց», Ստեփանոս Սյունեցու «Յաղագս անապականութեան 
մարմնոյն», Հովհաննես Սարկավագի, Վարդան Այգեկցու դավանաբանական երկերը, Գրիգոր 
Տաթևացու «Ոսկեփորիկը», «Գիրք հարցմանցը»։  Վերջինիս մեջ, հանրագիտարանային 
համակողմանիությամբ, համակարգված է հայ միջնադարում ամբարված աստվածաբանական 
բովանդակ գիտելիքը։ Այն կազմված է դպրոցական (սքոլաստիկ) ոճին հարազատ 
հարցուպատասխանների սկզբունքով (Questitiones disputatae)։  Օգտվելով անցյալի 
վարդապետական մտակառուցման հարուստ փորձից՝ Տաթևացին Դավանաբանական 
աստվածաբանությունը բաժանում է չորս հիմնական մասերի՝ տպավորական, 
պատճառաբանական, նշանական և խորհրդական։  Արդի ըմբռնումներով՝ այս չորս մասերն 
արտահայտում են հիմնական, համեմատական /Analogia entis/, խորհրդանշական (Sumbolism), 
միստիկ կամ ներհայեցողական (= խորհրդապաշտական) աստվածաբանությունները։ 
Բարոյագործնական աստվածաբանության առավել բնորոշ նմուշներն Հովհան Մանդակունի 
կաթողիկոսի (478-490), Եղիշեի, Անանիա Նարեկացու ճառերը, Վարդան Այգեկցու, Հովհաննես 
Երզնկացի-Պլուզի, Տիրատուր վարդապետի, Գրիգոր Տաթևացու, Մատթեոս Ջուղայեցու, Սիմեոն 
Երևանցու, Հակոբ Նալյանի, Պետրոս Բերթումյան-Նախիջևանցու քարոզները, որոնք ունեն 
տոնախոսական և ընդհանուր բարոյախրատական ուղղվածություն։ Հայ միջնադարի տեսական 
ժառանգության մեջ իր ուրույն տեղն ունի Ծիսական աստվածաբանությունը։ Այս բնագավառին 
պատկանող երկեր են Ժամակարգության, Պատարագի մեկնությունները, ինչպես նաև «Յաղագս 
եկեղեցւոյ», «Ի խորհուրդ եկեղեցւոյ», «Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ» և նման կարգի 
աշխատությունները (Մովսես Քերթող, Հովհան Մայրագոմեցի, Ստեփանոս Սյունեցի, Հովհան 
Օձնեցի), որոնք մասնավորապես շահեկան են եկեղեցաբանական մտքի, խորհրդանշանի և 
ընդհանրապես մշակույթի, աստվածաբանության հետազոտման համար։  

ՁԵՌԱԳՐԵՐ 

 
Հավաքածուն բաղկացած է Հայաստանի և տարածաշրջանի և հեռավոր երկրների պատմությունը, 
քաղաքական-տնտեսական, գիտության և մշակույթի անցուդարձերը ներկայացնող, V-XIX դդ. 
17.214 միավոր ձեռագրերից, որոնցից 14.123-ը հայերեն և շուրջ 3091 հունարեն, լատիներեն, 
պարսկերեն, արաբերեն, ասորերեն, եթովպերեն, եբրայերեն, վրացերեն, սլավոներեն և այլ 
լեզուներով: 

Մատենադարանին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացված մշակութային արժեքների 
ցանկը 
 

  Հավաքածուի անունը 
Գույքամատյանների
քանակը 

Հավաքածուի 
միավորներ 

 Ա Ձեռագրերի հավաքածու 39 17.214 
 Բ Արխիվային փաստաթղթերի հավաքածու 101//112 100.517 
 Գ Տպագիր գրականության հավաքածու 55 96.524 
 Դ Հին և նոր պարբերական մամուլի հավաքածու 10 29.318 
 Ե Մշակութային այլ արժեքներ 1 17 
  Բոլոր հավաքածուները միասին 205 243.413 
 



«Մատենադարանի ձեռագրերի հավաքածուների թվայնացման և էլեկտրոնային շտեմարանների 
ստեղծման ծրագր»ով նախատեսվում է աշխատանքներ իրականացնել առայժմ միայն 
ձեռագրատան  մոտ 17.000 միջնադարյան ձեռագրերի հավաքածուներում։ 

Մատենադարանի հայերեն և այլալեզու ձեռագրերի հավաքածուններն ունեն հետեւյալ պատկերը՝ 
 
Հավաքածուներ Քանակը առ 31.12.2006

Ա. Հայերեն ձեռագրեր 11.150 

Բ. Հայերեն նոր ձեռագրեր 367 

Գ. Հայերեն հմայիլներ 484 

Դ. Հայերեն պատառիկներ 2122 

Ե. Արաբատառ ձեռագրեր 2236 

Զ. Արաբատառ հմայիլներ 54 

Է. Արաբատառ պատառիկներ 138 

Ը. Այլալեզու ձեռագրեր 345 

Թ. Այլալեզու պատառիկներ 141 

Ժ. Անտիպ ձեռագրացուցակներ 177 

Ընդամենը 17.214 
 
 
Հայերեն ձեռագրերի հիմնական հավաքածուի ժամանակագրական պատկերը հետևյալն է՝ 

դարեր միավոր 
V-X 25 
XI 20 
XII 70 
XIII 377 
XIV 768 
XV 1243 
XVI 1040 
XVII 3880 
XVIII 2431 
XIX 1824 
XX 25 
Ընդամենը 11703* 
 

• Ցանկում հաշվի է առնված նաև մեկ ձեռագրում (մեկ կազմի մեջ) տարբեր ժամանակների 
գրչության հանգամանքը։ Այդպիսի ձեռագրերը մատենադարանի ցուցակներում, մուտքի 
մատյաններում, ձեռագրաց մայր մատյաններում, արձանագրություններում և էլեկտրոնային 
շտեմարանում ստացել են մեկ համար, իսկ նկարագրություններում բաժանվել են այբբենական 
թվահաշվով։ Ուստի և ժամանակագրական դասակարգումով ձեռագրերի թիվը 11703 է, փոխարեն 
11.150-ի։ 

Հայերեն ձեռագրերի հիմնական հավաքածուի բովանդակային պատկերը հետևյալն է՝ 



 
Ձեռագրի անունը քանակը

ԱԴԱՄԳԻՐՔ 2 

ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ԹԱԳԱՒՈՐԱՑ 2 

ԱԽՏԱՐՔ, ԴԵՂԱԳԻՐՔ, ԳՈՒՇԱԿՈՒԹԻՒՆՔ 91 

ԱՂԱՒԻՏ 12 

ԱՂԲԻՒՐ ԲԱՑԵԱԼ 37 

ԱՂՕԹԱԳԻՐՔ 73 

ԱՅԲԲԵՆԱՐԱՆ 3 

ԱՆԱԼՈՃԻԱՅ 15 

ԱՆԳԻՏԱՑ ԱՆՊԷՏ 17 

ԱՆՏԱՌ ԱՅԼԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ 5 

ԱՆՏԱՌ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ՄՏԱԾՄԱՆՑ 29 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ 47 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ 60 

ԱՐՈՒԵՍՏԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ 11 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ 1785 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՔ, ԲԱՆՔ ՉԱՓԱՒ, ՀԱՆԵԼՈՒԿՔ 96 

ԲԱՌԳԻՐՔ 81 

ԲԺՇԿԱՐԱՆ-Բնագիտականք 361 

ԳԱՆՁԱՐԱՆ 186 

ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ 83 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ 4428* 

ԽՈՐՀՐԴԱՏԵՏՐ 137 

ԿԱՆՈՆԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ 65 

ՀՄԱՅԻԼ 92 

ՃԱՇՈՑ 165 

ՃԱՌԸՆՏԻՐ 120 

ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ 57 

ՄԱՇՏՈՑ 992 

ՄԱՍՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԻ 72 

ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ 76 

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆՔ 121 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ 570 

ՅԱՅՍՄԱՒՈՒՐՔ 303 

ՇԱՐԱԿՆՈՑ 429 

ՍԱՂՄՈՍԱՐԱՆ 176 

ՎԱՐՔ ՀԱՐԱՆՑ 52 



ՏԱՂՔ 185 

ՏՕՆԱՑՈՅՑ 110 

ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ 445 

ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ 62 

ՕՐԻՆԱԿՔ ԳՐՈՒԹԵԱՆՑ 50 
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* Ձեռագրերում պարունակվող արժեքավոր բնագրերի մի զգալի մասը գտնվում են 
Ժողովածուներում։ Պատմագիտական, փիլիսոփայական, բնագիտական, բժշկագիտական, 
տոմարագիտական, թարգմանական և այլ տեքստերի հետ միասին վերը թվարկված բնագրերի մի 
մասը կրկնվում են ժողովածուներում։  

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԸՆԹԵՐ 
ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՀԻՆ ՁԵՏՌԱԳՐԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ - ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ 2006 Թ. 
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 
 
2006թ. Մատենադարանի գիտական և գիտատեխնիկական անձնակազմը շարունակել է իր 
գիտահետազոտական գործունեությունը գրավոր հուշարձանների ուսումնասիրման, քննական 
բնագրերի պատրաստման, թարգմանության ու հրատարակման, դիվանական վավերագրերի 
հետազոտման, ձեռագրերի գիտական նկարագրության, պահպանման ու վերականգնման, 
ինչպես նաև ձեռագրերի հաշվառման ու ձեռքբերման ուղղությամբ։ Մատենադարանի ձեռագրերի 
հավաքածուները, արխիվը, հայագիտական գրադարանը հարստացել են նոր միավորներով։ 
Տարվա ընթացքում ձեռագրական հավաքածուներն աճել են 22 միավորով և կազմել են 17180 
միավոր։  
 
2006 Թ. ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԵԼ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԳՐՔԵՐԸ 

1. «Բանբեր Մատենադարանի» 17-րդ հատորը 
 
2. Մ. Դարբինյանի աշխատասիրությամբ «Թովմա Արծրունի և Անանուն», «Պատմութիւն Տանն 
Արծրունեաց» քննական բնագիրը 
 
3. Շ. Խաչիկյանի աշխատասիրությամբ «Լազարյան առևտրական ընկերության հաշուեմատյանը 
(1741-1759 թթ.)» գիրքը` առաջաբանով, բառարանով, ցանկերով 
 
4. Գ. Մուրադյանի աշխատասիրությամբ «Բարոյախօս» ժողովածուի գիտական բնագիրը 
(հանդիպադիր հունարեն բնագրով, անգլերեն թարգմանությամբ և ուսումնասիրությամբ), որը 
հրատարակվեց Լուվենում 
 
5. Ա. Թոփչյանի «Խորենացու «Պատմության» հունական աղբյուրների խնդիրը» գիրքը անգլերեն 
լեզվով, որը հրատարակվեց Հրեական համալսարանի «Հայկական ուսումնասիրությունների» 
շարքում 
 



6. Վ. Դևրիկյանի «Պայծառակերպությունը և Վարդավառի տոնը» գիրքը` հայերեն և անգլերեն 
 
7. Վ. Գրիգորյանի աշխատասիրությամբ «Շավարշ Բասենցյան, Արկածալի կյանք» գիրքը 
 
8. Հր. Հակոբյան, Ավո Հովհաննիսյանի «Նոր Ջուղայի խոջայական ապարանքների աշխարհիկ 
որմնանկարչությունը» 
 
9. Ա. Այվազյանի «Հայկական ինքնության հիմնաքարերը»  
 
ՊԱՏՐԱՍՏ ԵՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

1. «Ձեռագրաց Մայր Ցուցակի» III հատորը 
 
2. Լ. Խաչիկյանի «Աշխատությունների»-ի III հատորը։  
 
Մատենադարանի գիտական անձնակազմը բաղկացած է 38 հոգուց, որոնցից մեկը ՀՀ ԳԱԱ 
իսկական անդամ է, 10-ը` գիտության դոկտորներ և 23-ը` գիտության թեկնածուներ։ 
Մատենադարանի գիտաշխատողներն ընդգրկված են 9 խմբերի մեջ։ 

Դեպի սկիզբ 
 
ԽՄԲԵՐՆ ԵՆ. 

Ա. ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ 
Հ. Քյոսեյան (խմբի ղեկավար), Ա. Զեյթունյան, Ա. Ղազարոսյան, Վ. Դևրիկյան, տեր Շահե 
Հայրապետյան, Հ. Բադալյան 
 

Բ. V-X ԴԱՐԵՐԻ ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ 
Մ. Շիրինյան (խմբի ղեկավար), Հ. Ամալյան, Ա. Զեյթունյան, Ա. Սարգսյան, Լ. Ստեփանյան, Ա. 
Թոփչյան, Ա. Սահակյան, Ս. Միքայելյան 
 

Գ. ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԴԻՎԱՆԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Էդ. Բաղդասարյան (խմբի ղեկավար), Ա. Տեր-Ստեփանյան, Ա. Այվազյան, Շ. Խաչիկյան, Ա. 
Բալոյան, Կ. Մաթևոսյան, Ա. Մխիթարյան 
 

Դ. ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 
Հր. Հակոբյան (խմբի ղեկավար), Է. Կորխմազյան, Ա. Գևորգյան, Լ. Զաքարյան, Ա. Ավետիսյան, Է. 
Վարդանյան, Ա. Մուշեղյան, Ա. Վարդումյան, Լ. Ամիրջանյան 
 

Ե. ՁԵՌԱԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
Գ. Տեր-Վարդանյան (խմբի ղեկավար), Ա. Բանուչյան, Ա. Մալխասյան 
 

Զ. ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Ս. Արևշատյան (խմբի ղեկավար), Մ. Դարբինյան, Գ. Մուրադյան 
 

Է. ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

http://www.matenadaran.org/am/research/#top


Ա. Ղազարոսյան, Հ. Բադալյան 
 

Ը. ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
Ս. Վարդանյան (խմբի ղեկավար), Դ. Կարապետյան, Ջ. Էյնաթյան, Ա. Սահակյան 
 

Թ. ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ 
Վ. Գրիգորյան (խմբի ղեկավար) 
 

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՆԴԳՐԿՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԸ. 
 
Ա. Մատենադարանի ձեռագրերի մատենագիտական ուսումնասիրություն 
 
Բ. Հայ պատմության, մշակույթի ուսումնասիրման և պատմագրական հուշարձանների քննական 
բնագրերի ուսումնասիրություն-հրատարակություն 
 
Գ. Հայաստանի պատմությունը, սոցիալ-տնտեսական պատմությունը լուսաբանող դիվանական 
փաստաթղթերի ուսումնասիրություն-հրատարակություն 
 
Դ. Հայ փիլիսոփայության, բժշկության, քերականության, բնագիտության և տոմարագիտության 
հուշարձանների ուսումնասիրություն-հրատարակություն 
 
Ե. Աստվածաշնչի քննական հրատարակություն 
 
Զ. Միջնադարյան հայ գեղարվեստական գրականության հուշարձանների ուսումնասիրություն-
հրատարակություն 
 
Է. Միջնադարյան հայկական մանրանկարչության և երաժշտության հուշարձանների 
ուսումնասիրություն-հրատարակություն  
 
Ը. Հայ մատենագրության հուշարձանների թարգմանություն 
 

2006 թ. ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՆ 
ՈՒ ՎԻՃԱԿԸ ՎԵՐԸ ԹՎԱՐԿՎԱԾ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է 
ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՊԱՏԿԵՐԸ. 
 
Ա. ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Հայերեն Ձեռագրերի Մայր Ցուցակի կատարողներն են` Վ. Դևրիկյանը, Հ. Հայրապետյանը, Ա. 
Ղազարոսյանը, Հ. Բադալյանը, Ա. Զեյթունյանը։ 

Քանի որ բոլորն էլ ունեն երկրորդ պլանային թեմա, ուստի կանդրադառնանք ձեռագրերի 
նկարագրությունների աշխատանքների ընթացքին համապատասխան բաժիններում` իրենց 
պլանային թեմաները ներկայացնելիս։  
 
Դեպի սկիզբ 
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Բ. ՀԱՅ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄԱԳՐԱԿԱՆ 
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՔՆՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – 
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1. Հովհաննես Երզնկացու ճառերն ու քարոզները, կատարող` խմբի ղեկավար, պատմական 
գիտությունների թեկնածու Էդ. Բաղդասարյան, սկիզբը` 2004 թ., ավարտ` 2007 թ.։  Թեման 
փոխանցիկ է։ 
Հրատարակել է հոդված «Էջմիածին» ամսագրում. Կիլիկիայում «Ռուբինյան հարստության 
հիմնադիր Ռուբեն Ա իշխանը և իր գործը»։  
 
2. Նախիջևանի գրչության կենտրոնը, կատարող` ավագ գիտաշխատող, պատմական 
գիտությունների թեկնածու Ա. Ղազարոսյան, սկիզբ` 2005 թ., ավարտ` 2008թ.։  Թեման 
փոխանցիկ է։ 
Նկարագրել է 5 ձեռագիր։ 
Տեր Շահե Հայրապետյանի հետ սրբագրել, խմբագրել է «Մայր Ցուցակի» III, IV հատորները։ 
Հրատարակել է «Մաքենոցաց վանքի գրչակենտրոնը» հոդվածը «Էջմիածին» ամսագրում (2003 
թ., Ա)։  
 
3. Գևորգ Սկևռացու «Եսայի մարգարեի մեկնությունը» կատարող` ավագ գիտաշխատող, 
պատմական գիտությունների թեկնածու Հ. Բադալյան, սկիզբ` 2005 թ., ավարտ` 2008 թ.։  Թեման 
փոխանցիկ է։ 
Նկարագրել է 25 ձեռագիր։ 
Հրատարակել է «Գրիգոր Սկևռացի» «Գրիգոր Մշիճեցի» «Գևորգ Սկևռացի» հոդվածները 
("Православная энциклопедия" հ. VI)։  
Հրատարակման է հանձնել հոդված «Էջմիածին» ամսագրին. «Գևորգյան ցանկերի և 
նախադրությունների կարգավորման ժամանակը» խորագրով։  
 
4. «Ղեւոնդի պատմութիւն» (ուսումնասիրություն, քննական բնագիր, ծանոթագրություններ), 
կատարող` խմբի ղեկավար, պատմական գիտությունների թեկնածու Գ. Տեր-Վարդանյան, սկիզբ` 
2006 թ., ավարտ` 2007 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։ 
Հրատարակել է 3 հոդված։  
 
5. Հակոբ Նալյան (առաջաբան և մանր բնագրեր), կատարող` ավագ գիտաշխատող, 
բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ա. Տեր-Ստեփանյան, սկիզբ` 2006 թ., ավարտ` 2008 
թ.։  Թեման փոխանցիկ է։  
 
6. Արցախի գրչության կենտրոնները, կատարող` կրտսեր գիտաշխատող, փոխտնօրեն Ա. 
Բանուչյան, սկիզբ` 2006 թ., ավարտ` 2008 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։ 
«Բանբեր Մատենադարանի» 17-րդ համարում հրատարակեց «Եղիշեի Վարդանանց պատերազմի 
նորահայտ պատառիկները» հոդվածը։ 
Գիտական աշխատանքը համատեղում է «Մատենադարանի բարեկամներ» հիմնադրամի 
աշխատանքի հետ, որի գործադիր տնօրենն է։  
 
7. Ռազմաքաղաքական իրադրությունը Այսրկովկասում XVIII դ. առաջին երեսնամյակում, 
կատարող` ավագ գիտաշխատող, քաղաքագիտության դոկտոր Ա. Այվազյան, սկիզբ` 2002 թ., 
ավարտ` 2007 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։ 
Թեմայի շուրջ հրատարակվել է 3 հոդված. 
- ««Ղափանցվոց պատմության» երրորդ նախնական պատումը» («Բանբեր Մատենադարանի» N 
17) 
- «1720-ական թթ.ի Սյունյաց իշխանապետության տեղագրության մասին» («Էջմիածին» N 5, էջ 



60-72)։  
- «1724 թ. Երևանի պաշտպանությունը` հայ ազատագրական շարժման և պարսից 
իշխանությունների հարաբերությունների թնջուկում» («Արևելագիտության հարցեր» ժողովածու, 
2006, հ. VI)։  
Հրատարակել է հոդվածներ նաև «Ղարաբաղյան հակամարտության», «Հայաստան-Սփյուռք» 
արդյունավետ համագործակցության, Սևրի պայմանագրի մասին, ինչպես նաև 
«Ռազմավարական խոռոչները հայոց քաղաքական գիտակցության մեջ»։  
Դասախոսություններով հանդես է եկել Սիրիայի, ԱՄՆ-ի հայկական համայնքներում, ինչպես  
նաև մասնակցել է Փարիզում ՄԵծ եղեռնից փրկվածների ժառանգների հավաքին։  
 
8. Իտալիայի ԱԳՆ պատմական դիվանագիտական արխիվի վավերագրերը հայկական հարցի 
մասին. 1913-1923 թթ., կատարող` կրտսեր գիտաշխատող Ա. Բալոյան, սկիզբ` 2006 թ., ավարտ` 
2008 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։ 
Ընթացիկ տարում թարգմանվել է հավաքված նյութի 1913-17 թթ. ընդգրկող շրջանի 225 
փաստաթուղթ, որը պատրաստ է տպագրության։ 
Հրատարակել է «Թուրքիայի մուտքը I համաշխարհային պատերազմ. դրդապատճառներն ու 
նպատակները» հոդվածը (Ցեղասպանության ինստիտուտի  պարբերական, 2006, N 1)։  
 
9. Մատենադարանի արաբատառ ֆոնդի, մասնավորապես պարսկերեն ձեռագրերի, 
ձեռագրացուցակի կազմում, կատարող` ավագ գիտաշխատող, պատմական գիտությունների 
թեկնածու Ք. Կոստիկյան, սկիզբ` 2004 թ., ավարտ` 2008 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։ 
Շարունակել է Մատենադարանի կաթողիկոսական դիվանի պարսկերեն վավերագրերի 
ուսումնասիրությունը և հրատարակել է հոդված` «Պարսկալեզու վավերագրերը Մակվի Ս. 
Թադեոս Առաքյալի վանքի մասին» («Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ» 
շարքի XXV համարում)։  
 
10. Անիի մատենագրությունը XI-XIII դդ., կատարող` ավագ գիտաշխատող, պատմական 
գիտությունների թեկնածու Կ. Մաթևոսյան, սկիզբ` 2005 թ., ավարտ` 2008 թ.։  Թեման փոխանցիկ 
է։ 
Հաստատվել է դոկտորական դիսերտացիայի թեման. «Սամվել Անեցու ժամանակագրության 
ձեռագրերի աղբյուրագիտական քննություն»։  
Ուսումնասիրվող թեմայի շուրջ հրատարակել է 2 հոդված։ 
«Բանբեր Մատենադարանի» N17-ում հրատարակեց ծավալուն հոդված. «Հավուց Թառի վանքի և 
Ապիրատյան տոհմի պատմության նորահայտ տվյալներ» հոդվածը։ 
Տպագրության է հանձնել 6 հոդված։  
 

Գ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՂ 
ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1. Դիվան հայոց պատմության հերթական հատորը (IV հ.), որն ընդգրկելու է XVIII դ. երկրորդ 
կեսի Էջմիածնի վանքի տնտեսական բնույթի փաստաթղթերը (հիմնականում ելևմտից 
մատյանները), կատարող՝ փոխտնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր Վ. Գրիգորյան, 
սկիզբ՝ 2004 թ., ավարտ՝ 2008 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։ 
Հրատարակվեց Խմբապետ Շավարշի «Արկածալի կյանք» գիրքը։ 
«Բանբեր Մատենադարանի» N 17-ում հրատարակեց «Մատենադարանի1689 թ. լեհերեն 
հրովարտակը և նրա պատմական արժեքը» հոդվածը։ 
Հրատարակել է հոդված «Էջմիածին» ամսագրում։ Էստոնուհի միսիոներ Հեդվիգ Բյուլի կյանքին 
նվիրված իր գրքի համար պարգևատրվեց Էստոնիայի կառավարական շքանշանով։  
 



2. Լազարյանների հաշվեմատյանը (ուսումնասիրություն, բնագիր, բառարան, ցանկեր), 
կատարող՝ գիտքարտուղար, պատմական գիտությունների թեկնածու Շ. Խաչիկյան, սկիզբ՝ 
2003թ., ավարտ՝ 2006 թ.։  Թեման կատարված է, և աշխատանքը հրատարակվեց Նոր Ջուղայում։ 
Հրատարակություն է հանձնված 3 հոդված Փարիզի և Մարսելի ցուցահանդեսների կատալոգների 
համար։ 
Հրատարակվել է 1 հոդված Փարիզում և հանձնված է 1 հոդված, որը շուտով կհրատարակվի 
Լոնդոնում։ 
Գրել է 2 գրախոսական։  
 
Դեպի սկիզբ 
 
Դ. ՀԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ, ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ, ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՏՈՄԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ - ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1.«Պատկերազարդ դեղագիտարանի»(ձեռ. N 6594) ուսումնասիրություն՝ 
ծանոթագրություններով, կատարող՝ խմբի ղեկավար, բժշկագիտության դոկտոր Ս. Վարդանյան, 
սկիզբ՝ 2006 թ., ավարտը՝ 2008 թ.։  Թեմա փոխանցիկ է։  
Ավարտել է Գրիգոր Նյուսացու «Տեսութիւն ի մարդոյն կազմության» քննական բնագիրը։ Այս 
թեմայով զեկուցում է կարդացել Բյուզանդագետների XXI կոնգրեսում (Լոնդոն), որի թեզիսները 
հրատարակվել են։ 
Հրատարակել է 2 հոդված բժշկական համալսարանի «Գիտական աշխատությունների» 
ժողովածուի մեջ։ 
Խմբագրել է «Հայ բժշկության պատմությունը» գրքի անգլերեն տարբերակը, որը հրատարակվեց 
Լոնդոնում 2006 թ.։  
Պատրաստել է հոդված ՙՀին և միջնադարյան հայկական բժշկության մասինե՝ Ֆրանսիայում 
կազմակերպված ցուցահանդեսի կատալոգի համար։  
 
2.Ամիրդովլաթ Ամասիացի «Օգուտ Բժշկության» քննական բնագրի ուսումնասիրություն 
(առաջաբանով, ծանոթագրություններով, ցանկերով), կատարող՝ ավագ գիտաշխատող, 
բժշկագիտության թեկնածու Դ. Կարապետյան, սկիզբ՝ 2004 թ., ավարտը՝ 2008.։   
Թեման փոխանցիկ է։  
 
3. Մատենադարանի ձեռագիր դեղագիտարանները (ախրապատիններ), կատարող՝ ավագ 
գիտաշխատող, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Ա. Սահակյան, սկիզբ՝ 2006 թ., 
ավարտ՝ 2010 թ.։  
Թեման փոխանցիկ է։ 
Հրատարակության է պատրաստել մի շարք գործնական արժեք ներկայացնող դեղագրեր։ Ստացել 
է արտոնագիր (N 1722) բուժական բալասանի համար, որ պատրաստել է հին դեղագրերի հիման 
վրա։ 
Հրատարակել է 2 հոդված բժշկական համալսարանի «Գիտական աշխատությունների» 
ժողովածուի մեջ։  
 
4. Տիեզերաբանական հարցերին նվիրված միջնադարյան բնագրեր կատարող՝ ավագ 
գիտաշխատող, ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու Ջ. Էյնաթյան, սկիզբ՝ 2006 թ., ավարտ՝ 2009 
թ.։  Թեման փոխանցիկ է։ 
Հրատարակել է «Թուականի սահմանումը տոմարական մեկնություններում» հոդվածը 
( ՙԷջմիածին՚)։  Հանձնել է հրատարակության 1 հոդված։  
 

Ե. ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
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1. Հովհան Ոսկեբերանի «Գործք առաքելոցի» մեկնության հայերեն թարգմանությունը, կատարող՝ 
խմբի ղեկավար, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հ. Քյոսեյան, սկիզբ՝ 2002 թ., ավարտ՝ 
2007 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։   
«Բանբեր Մատենադարանի» N 17-ում հրատարակեց «Սիմեոն Վարդապետի Պետրոս և Պողոս 
առաքյալներին նվիրված ճառը» հոդված-հրապարակումը։ 
Հրատարակել է 2 հոդված «Էջմիածին» ամսագրում (Ա, Է-Ը, 2006 թ.)։  
Աստվածաբանության ֆակուլտետի «Տարեգրքում» հրատարակեց. «Էջեր Ստեփանոս Սյունեցու 
եկեղեցաբանական ժառանգությունից» հոդվածը (Ա, 2006 թ.)  
Վ. Դևրիկյանի հետ ավարտել է և հրատարակության է հանձնված «Հայոց այբուբենը և 
թարգմանիչ վարդապետները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ» ժողովածուն՝ 
առաջաբանով, ծանոթագրություններով (600 էջ)։  
Խմբագրել է «Մայր Ցուցակի» IV հատորը։ 
Նկարագրել է ձեռագրեր «Մայր Ցուցակի» IV, V, VI հատորների համար։ 
«Մատենագիրք Հայոց»-ի VII, VIII հատորների համար պատրաստել է Ստեփանոս Սյունեցու, 
Հովհան Օձնեցու, Մովսես Քերթողի մի շարք անտիպ երկերի քննական բնագրերը։ 
Խմբագրել և ծանոթագրել է Եղիշեի աստվածաբանական երկերի և Գրիգոր Նարեկացու «Երգ 
Երգոցի» մեկնության աշխարհաբար թարգմանությունները, որոնք հանձնված են 
հրատարակության։  
 
2. «Գիրք թագաւորությանց», կատարող՝ ավագ գիտաշխատող, բանասիրական գիտությունների 
դոկտոր Հ. Ամալյան, սկիզբ՝ 2003 թ., ավարտ՝ 2008 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։ 
 
3. Աստվածաշնչի քննական բնագրեր. «Դատավորք, Հռութ, Հեսու», կատարող՝ ավագ 
գիտաշխատող, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ա. Զեյթունյան, սկիզբ՝ 2004 թ., 
ավարտ՝ 2008 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։  
 
4. Պողոս առաքյալի թղթերը (քննական բնագիր), կատարող՝ ավագ գիտաշխատող, պատմական 
գիտությունների թեկնածու Ա. Մալխասյան, սկիզբ՝ 2002 թ., ավարտ՝ 2007 թ.։  Թեման փոխանցիկ 
է։ 
Հրատարակել է «Նորահայտ տվյալներ Աստվածաշնչի նախնական թարգմանության» խորագրով 
հոդվածը։ 
Ավարտել է Աստվածաշնչի հայերեն գրաբար բնագրի (1805 թ. Վենետիկի և 1895 թ. Կ. Պոլսի 
հրատարակությունների) Պարատեքստ ծրագրի՝ էլեկտրոնային տարբերակների աշխատանքը, 
որով հայերեն բնագիրը կիրառելի է դարձել բազմաթիվ այլ լեզուներով գոյություն ունեցող 
Աստվածաշունչ բնագրի էլեկտրոնային տարբերակների համատեքստում։ 
Զեկուցում է կարդացել Կալիֆորնիայի համալսարանում՝ «Հայերեն ձեռագրերի կազմերի 
արձանագրություն-հիշատակարանները որպես արձանագրագիտության բաղկացուցիչ մաս» 
վերնագրով։  
 
Դեպի սկիզբ 
 
Զ. ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1. Գրիգոր Աբասյանի «Գիրք Պատճառաց»-ը (քննական բնագիր, ուսումնասիրություն), 
կատարող՝ խմբի ղեկավար, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Մ. Շիրինյան, սկիզբ՝ 2004 
թ., ավարտ՝ 2007 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։ 
2006 թ. մասնակցել է 2 միջազգային գիտաժողովների Լոնդոնում և Օքսֆորդում։ 
Հրատարակել է 6 հոդված («Բամբեր Մատենադարանի» N 17-ում,"Христианский Восток" 
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ամսագրում, "Армянский Гуманитарный Вестник"-ի N 1-ում, գիտաժողովների ժողովածուներում 
թեզիսներ, ինչպես նաև հոդվածներ "Православная Энциклопедия"-ի XII հատորում)։  
 
2. Հովհաննես Դրասխանակերտցու  «Հայոց պատմության» աշխարհաբար թարգմանությունը 
(ներածությամբ, ծանոթագրություններով), կատարող՝ ավագ գիտաշխատող, պատմական 
գիտությունների թեկնածու Ա. Սարգսյան, սկիզբ՝ 2004 թ., ավարտ՝ 2008 թ.։  Թեման փոխանցիկ 
է։  
 
3. Մովսես Խորենացու ժամանակի խնդիրը, կատարող՝ ավագ գիտաշխատող, բանասիրական 
գիտությունների թեկնածու Ա. Թոփչյան, սկիզբ՝ 2004 թ., ավարտ՝ 2007 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։ 
Հրատարակել է 3 հոդված՝ «ՊԲՀ», «Հանդէս ամսօրեա» ամսագրերում և Իտալիայում կայացած 
«Օնոմաստիկայի» միջազգային գիտաժողովի նյութերում, որին մասնակցել է զեկուցմամբ։ 
Հրատարակեց նաև «Խորենացու «Պատմության» հունական աղբյուրների խնդիրը» գիրքը՝ 
անգլերեն լեզվով, որը հրատարակվեց Հրեական համալսարանի «Հայկական 
Ուսումնասիրությունների» շարքում։ 
Ընթացիկ տարում լույս տեսավ նաև «Հնագրության ալբոմի» հայկական տարբերակը՝ Գոհար 
Մուրադյանի հետ համատեղ։ 
Շարունակվում է Դավիթ Անհաղթին նվիրված հայ-շվեյցարական համատեղ ծրագիրը, որի 
շրջանակներում ուսումնասիրել ու դասակարգել է «Արիստոտելի «Անալիտիկայի» մեկնության» 
հայերեն ձեռագրերը և այժմ ավարտին է հասցնում այդ երկի իր անգլերեն թարգմանությունը, 
առաջաբանն ու ծանոթագրությունները։  
 
4. Սեբաստացի քառասուն մանկանց վկայաբանության աղբյուրագիտական ուսումնասիրությունն 
և ռուսերեն թարգմանությունը, կատարող՝ կրտսեր գիտաշխատող Լ. Ստեփանյան, սկիզբ՝ 2006 
թ., ավարտ՝ 2008 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։ 
Զեկուցում է կարդացել Բյուզանդագետների Լոնդոնյան համաժողովում։ 
Ընթացիկ տարում կատարել է գիտական և թարգմանական այլ աշխատանքներ։  
 
5. Մովսես Խորենացու «Պատմության» բնագրի պատմությունը, կատարող՝ ավագ գիտաշխատող, 
պատմական գիտություների թեկնածու Ա. Սահակյան, սկիզբ՝ 2005 թ., ավարտ՝ 2007 թ.։  Թեման 
փոխանցիկ է։ 
Ամբողջացրել է «Վարագապատումը» - Վարագի Ս. Նշանի Պատմության  միջնադարյան 
խմբագրություններով, որոնց համեմատման միջոցով ընտրել է մեկական ներկայանալի նմուշ 
հրատարակման համար։  
Հրակարակել է 2 հոդված՝ "Культурологический поиск утерянных столиц древней Армении", 
Армянский вестник, 2006, N 1) և «Հայ-վրացական եկեղեցական միասնության պառակտումը» 
(ԵՊՀ-ի Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգրքում (Ե., հ. Ա, 2006)։  
Հրատարակել է նաև «Ս. Նշանի Պատմությունից» շարքի  2 մանր բնագրեր. «Պատմություն 
Ապարանից ս. Նշանի» և «Պատմութիւն վասն Բողա Խաչեն» (ԵՊՀ, Տարեգիրք, հ. Ա, 2006 թ.)։  
 
6. «Գանձարան» ժողովածուի 3 խմբագրությամբ քննական բնագրի պատրաստում, կատարող՝ 
ավագ գիտաշխատող, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Վ. Դևրիկյան, սկիզբ՝ 2006 թ., 
ավարտ՝ 2008 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։ 
Ավարտել է «Հայ միջնադարյան գանձերը և «Գանձարան» ժողովածուն» դոկտորական 
դիսերտացիան, որը պաշտպանության կներկայացնի շուտով։ 
Ավարտել է «Մայր Ցուցակի» III հատորի ցանկերի կազմումը։ 
Հրատարակել է «Պայծառակերպությունը և Վարդավառի տոնը» գիրքը՝ հայերեն և անգլերեն 
լեզուներով։ 
Ավարտել է նույն շարքից «Ավետում» գիրքը, որը կհրատարակվի մարտին, նունպես հայերեն և 
անգլերեն տարբերակներով։ 



Հ. Քյոսեյանի հետ ավարտել են «Հայոց Այբուբենը և մեր թարգմանիչ վարդապետները հայ 
միջնադարյան մատենագրության մեջ» հատորը, որը հանձնված է տպագրության։ 
Կազմել է «Էջեր հայոց պատմության» ալբոմը, որը ներկայացված է Լուվրի ցուցահանդեսում։  
 
7. Ասորական ձեռագրերի նկարագրություն, կատարող՝ կրտսեր գիտաշխատող Ս. Միքայելյան, 
սկիզբ՝ 2005 թ., ավարտ՝ 2007 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։ 
2006 թ. նկարագրել է Մատենադարանի ասորական ֆոնդի 10 ձեռագիր։ Նկարագրել է նաև 5 
հայկական ձեռագիր-ժողովածու, որտեղ կան հայատառ ասորերեն տեքստեր (NN 2041, 4618, 
7117, 9362, 10381)։  

Դեպի սկիզբ 
 
 
 
Է. ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ 
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ - ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1. Կերպարվեստի տեսությունը XVI-XVII դդ., կատարող՝ խմբի ղեկավար, արվեստագիտության 
դոկտոր Հր. Հակոբյան, սկիզբ՝ 2005 թ., ավարտ՝ 2007 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։ 
Հրատարակության է պատրաստել «Հայ արվեստի պատմությունը հին ժամանակներից մինչև մեր 
օրերը» ծավալուն հատորը՝ Աղասյանի, Ղազարյանի, Հասրաթյանի հեղինակակցությամբ։ 
Ավո Հովհաննիսյանի հետ հրատարակեց «Նոր Ջուղայի խոջայական ապարանքների աշխարհիկ 
որմնանկարչությունը» գիրքը։ 
Հրատարակության է պատրաստել Ս. Հովհաննիսյանի «Կիլիկյան ձեռագրերի 
լուսանցապատկերներ» ալբոմը, ինչպես նաև «Հայ նոր արվեստի սկզբնավորումը» 
աշխատությունը 
Զեկուցում է կարդացել միջազգային գիտաժողովում (Արցախում)։  
Ղեկավարել է 3 ասպիրանտների աշխատանքը։  
 
2. Թորոս Տարոնացու մանրանկարչական արվեստը, կատարող՝ ավագ գիտաշխատող, 
արվեստագիտության դոկտոր Է. Կոխմազյան, սկիզբ՝ 2006 թ., ավարտ՝ 2008 թ.։  Թեման 
փոխանցիկ է։ 
Հրատարակության է պատրաստել «Ղրիմի հայկական մանրանկարչություն» ալբոմը, որը լույս 
կտեսնի Սիմֆերոպոլում։ 
Ավարտել է «Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը XI-XIV դդ.» աշխատանքը։ 
Կատարել է խմբագրական աշխատանքներ, որոնցից "Крым-Армяне. 10 врков созидания" գիրքը 
հրատարակվեց Սիմֆերոպոլում, իսկ Ս. Հովհաննիսյանի ալբոմը կհրատարակվի առաջիկայում։  
 
3. Անանուն մանրանկարիչների մատենագիտությունը XVIII-XIX դդ., կատարող՝ ավագ 
գիտաշխատող, արվեստագիտության թեկնածու Ա. Գևորգյան, սկիզբ՝ 2005 թ., ավարտ՝ 2008 թ.։  
Թեման փոխանցիկ է։ 
Հրատարակել է հոդված  «Էջմիածին» ամսագրում։  
 
4. Հայ միջնադարյան արվեստը, նրա տեղական ակունքներն ու կապերը մանրանկարչական և 
քանդակագործական հուշարձանների օրինակով, կատարող՝ ավագ գիտաշխատող, 
արվեստագիտության թեկնածու Լ. Զաքարյան, սկիզբ՝ 2004 թ., 2007 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։ 
Հրատարակության է հանձնել «Աղջոց վանք. քանդակապատկերները» գիրքը։  
 
5. Ծիսական մատյանների նկարազարդումը XIII-XV դդ., կատարող՝ ավագ գիտաշխատող, 
արվեստագիտության թեկնածու Է. Վարդանյան, սկիզբ՝ 2004 թ., ավարտ՝ 2007 թ.։  Թեման 
փոխանցիկ է։  
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6. Զաքարիա Ավանցու մանրանկարչության ժառանգությունը (XVIդ. վերջ - XVIIդ. սկիզբ), 
կատարող՝ կրտսեր գիտաշխատող Ա. Ավետիսյան, սկիզբ՝ 2002 թ., ավարտ՝ 2006 թ.։  Թեման 
ավարտին հասցնելու համար խնդրում է 1 տարի։ 
Հրատարակել է, «Հանդէս Ամսօրեայ» ամսագրում, «Տեառնընդառաջը»՝ ըստ Թորոս Ռոսլինիե 
հոդվածը։  
 
7. Հայ հոգևոր երաժշտությունը XV-XIX դդ., կատարող՝ ավագ գիտաշխատող, 
արվեստագիտության թեկնածու Ա. Մուշեղյան, սկիզբ՝ 2005 թ., ավարտ՝ 2009 թ.։  Թեման 
փոխանցիկ է։ 
Պատրաստել է հոդված «Մանրուսում» երաժշտագիտական տարեգրքի III հատորի համար։ 
Թեմայի շրջանակներում պատրաստել է ևս 1 հոդված՝ Գյումրիի հայագիտական 
հետազոտությունների կենտրոնի պատվերով։ 
Աշխատել է «Հայ հոգևոր երաժշտության հանրագիտարանի» հատորի վրա։ Կատարել է նաև 
խմբագրական աշխատանք։  
 
8. Ուշմիջնադարյան հայոց հոգևոր երգեցողության հնդկահայոց դպրոցը և Էմի Աբգարը, 
կատարող՝ կրտսեր գիտաշխատող Ա. Վարդումյան, սկիզբ՝ 2004 թ., ավարտ՝ 2006 թ.։  Թեման 
կատարված է։ 
Որպես նոր թեմա է առաջարկվում. «Մխիթարյան միաբանության երաժշտական և 
երաժշտագիտական ժառանգությունը»։  
«Բազմավէպ»-ում հրատարակեց հոդված. «Ուշմիջնադարյան հոգևոր երաժշտության Վենետիկի 
դպրոցն ըստ հայր Ղևոնդ վրդ. Տայյանի Ձայնագրեալ շարակնոցի»։  
Թեզիսներ է հրատարակել Բյուզանդագիտական կոնգրեսի ժողովածուում, որը հրատարակվեց 
Լոնդոնում։ 

 
Ը. ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1. Ստ. Օրբելյանի «Սյունյաց պատմությունը» (ռուսերեն թարգմանություն, ուսումնասիրություն, 
ծանոթագրություններ), կատարող՝ ավագ գիտաշխատող, պատմական գիտությունների թեկնածու 
Մ. Դարբինյան, սկիզբ՝ 2006 թ., ավարտ՝ 2008 թ.։  Թեման փոխանցիկ է։ 
Հրատարակեց «Թովմայի «Պատմութիւն տանն Արծրունեաց» աղբյուրները և Արծրունի 
իշխանների ծագումնաբանության առասպելը» հոդվածը («Բանբեր Մատենադարանի» N 17)։  
2006 թ. հրատարակեց «Թովմա Արծրունի և Անանուն. «Պատմութիւն տանն Արծրունեաց»» 
քննական բնագիրը՝ առաջաբանով, ծանոթագրություններով, ինչպես նաև խմբագրեց Կարապետ 
Մելիք-Օհանջանյանի "Армянская народная эпическая поэзия" աշխատանքը։  
 
2. Հունաբան դպրոցը և հայ հեղինակների հունաբանությունները, կատարող՝ ավագ 
գիտաշխատող, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Գ. Մուրադյան, սկիզբ՝ 2004 թ., ավարտ՝ 
2006 թ.։  Թեման կատարված է։ 
Որպես նոր թեմա է առաջարկվում. «Հունաբան հայերենի նկարագրական քերականություն», որի 
կատարման համար անհրաժեշտ է 4 տարի (2007-2010 թթ.)։  
2006 թ. հրատարակեց «Բարոյախօս» ժողովածուի գիտական բնագիրը (հանդիպադիր հունարեն 
բնագրով, անգլերեն թարգմանությամբ և ուսումնասիրությամբ)։  Գիրքը հրատարակվեց 
Լուվենում։ 
Հրատարակել է նաև «Հայկական հնագրության ալբոմի» թարգմանությունը՝ Ա. Թոփչյանի հետ 
համատեղ։ 
Հրատարակեց հոդված «Հանդէս ամսօրեայեում». «Հրատ, Լուսաբեր, Փայլածու, Երևակ, 
Լուսնթագ» խորագրով։ 



Մասնակցել է Ժնևում կայացած միջազգային գիտաժողովին՝ նվիրված հայկական 
բանասիրությանը։ 
Շարունակվում է Դավիթ Անհաղթին նվիրված հայ-շվեյցարական համատեղ ծրագիրը, որի 
շրջանակներում ուսումնասիրել և դասակարգել է «Պորփիւրիե» Ներածության մեկնության 
հայերեն ձեռագրերը և շարունակում է աշխատել այդ երկի անգլերեն թարգմանության, 
առաջաբանի ու ծանոթագրությունների վրա։  
 

2007 Թ. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՆՈՐ ԹԵՄԱՆԵՐ 
 
1. Գոհար Մուրադյան, Հունաբան հայերենի նկարագրական քերականություն (2007-2010 թթ.)։  
 
2. Արփի Վարդումյան, Մխիթարյան միաբանության երաժշտական և երաժշտագիտական 
ժառանգությունը (2007-2009 թթ.)։  

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

ՁԵՌԱԳՐԱՏՈՒՆ 
(ավանդապահ՝ Գ. Տեր-Վարդանյան) 
 
2006 թ. սպասարկման բաժին է տրվել 850 միավոր ձեռագիր և ձեռագրական նյութեր (308 
ժապավեն)։  
Նորոգման բաժին է տրվել 70 միավոր ձեռագիր։ 
Լուսանկարչական բաժին է տրվել՝ 1580 ձեռագիր։ 
Անհատ ընթերցողներին՝ մատենագիտության բաժնում և աշխատասենյակներում տրվել է 215 
ձեռագիր։ 
Ձեռագրատան նախասենյակում ընթերցողներին է տրվել 206 ձեռագիր, իսկ անհատ 
ընթերցողներին լուսանկարման է տրվել 120 ձեռագիր։ 
2006 թ. ձեռագրական հավաքածուներն աճել են 22 միավորով. 

Հմր. Հավաքածու Առ 31.12.2005 Առ 31.12.2006 Աճը 1 տարում 
1. Հայերեն հիմնական 11136 11148 12 
2. Հայերեն նոր 367 367 - 
3. Հայերեն պատառիկ 2113 2121 8 
4. Հայերեն հմայիլ 483 484 1 
5. Արաբատառ ձեռագրեր 2213 2214 1 
6. Արաբատառ պատառիկ 130 130 - 
7. Արաբատառ հմայիլ 54 54 - 
8. Այլալեզու ձեռագրեր 218+126=344 218+126=344 - 
9. Այլալեզու պատառիկ 141 141 - 
10. Անտիպ ձեռագրացուցակներ 177 177 - 
  Ընդամենը 17158 17180 22 

 
Նոր ստացված միավորները գրանցվել են մուտքի և գույքամատյանների մեջ, գրվել են Մայր 
քարտերը և Մուտքի արձանագրությունները։ 
Արվել են նաև 2007 թ. Ֆրանսիայում «Հայաստանի տարվա» շրջանակներում Մատենադարանի 
ներկայացնելիք 3 ցուցահանդեսների նախապատրաստական աշխատանքները։ 



 
 
ԴԻՎԱՆԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵԻ ԲԱԺԻՆ 
(վարիչ՝ Ջ. Սահակյան) 
 
2006 թ. Արխիվային բաժինը ստացել է նոր վավերագրեր, որոնք գրանցվել և տեղադրվել են 
համապատասխան թղթապանակներում։ 
Ստուգվել և վերադասավորվել է կաթողիկոսական  դիվանի 6 թղթապանակներ (մոտ 900 
վավերագիր), որոնցից առանձնացվել է վերանորոգման խիստ կարիք ունեցող 50 վավերագիր։ 
Վերանորոգվել է 30-ը։ Սպասարկել են 35 գիտաշխատողների՝ 1200 վավերագիր։ 
Բաժնի վարիչը հրատարակության է պատրաստել Ալպոյաճյանի «Հայ դպրոցի պատմության» II 
հատորի Ա մասը։ 
Վերահամարակվել և թվայնացվել է Կարստի ամբողջ արխիվը (մոտ 8000 լուսանկար)։  
Գ. Ղազարյանը զբաղվել է Ն. Բյուզանդացու նամակների հրատարակությամբ, իսկ Վ. Աբգարյանը՝ 
Կարստի «Միջին հայերենի բառարանի» վրա է աշխատել։ 
 
 
ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 
(վարիչ՝ Գ. Էլիազյան) 
 
Հաշվետու տարում բաժինը կատարել է ձեռագրական և տպագիր ֆոնդերի պահպանման և 
վերականգման ուղղությամբ հետևյալ աշխատանքները. 
 
Վերանորոգված է 8536 թերթ, այդ թվում. 
Թղթյա ձեռագրեր - 1531 թերթ 
Մագաղաթյա ձեռագրեր - 1000 թերթ 
Վավերագրեր - 465 թերթ 
Հնատիպ գրքեր - 5600 թերթ 
Հմայիլներ - 20 մ 
 
Կատարվել է 80 նոր ստացված ձեռագրերի և հնատիպ գրքերի ախտահանում և փոշեհանում։ 
Մշակվել է 1500 թերթ թթվակեր ձեռագիր։ Կատարվել է 40 մանրանկարների ներկերի ամրացում։ 
Նորոգվել և կազմվել է 13 հնատիպ գիրք, 13 ձեռագիր։ Ընթերցասրահից և գրադարանից 
վերանորոգվել է 293 գիրք։ 
Շարունակվել է Փարիզում կայանալիք ցուցահանդես տարվող ձեռագրերի մասնակի 
նորոգումներ, այդ թվում Հաղպատի և Էջմիածնի Ավետարանները։ Նշված աշխատանքների 
ընթացքը ապահովելու համար անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերումը հնարավոր եղավ 
«Մատենադարանի բարեկամների հիմնադրամի» և տնօրինության աջակցությամբ։ 
Վերանորոգվեց 16 արծաթյա ձեռագիր կազմ՝ պրոֆ. Շտեհլեի կողմից։ 
Տպագրվել է հոդված գերմանական «Բյուլետին» ամսագրում և ընդունվել են 3 միջազգային 
կոնֆերանսների զեկուցման թեզիսներ (Մոսկվա, Միլան և Վիեննա)։  
Շարունակվում է համագործակցությունը Գետտի Հիմնադրամի հետ՝ թղթերի թթվակերության 
հետ պայքարի նոր առավել արդյունավետ ուղիներ գտնելու ուղղությամբ։ 
 
 
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ 
(վարիչ՝ Ս. Ագրամանյան) 
 
2006 թ. լաբորատորիան պատրաստել է 1580 ձեռագրերի և 368 վավերագրերի լուսանկարներ։ 
 
 



ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ 
(վարիչ՝ Ն. Բարթիկյան) 
 
Բաժինը հրատարակության է պատրաստել մի շարք գրքեր՝ «Մայր ցուցակի» III, IV հատորները, 
«Բանբեր Մատենադարանի» հերթական 17-րդ հատորը, Լևոն Խաչիկյանի «Աշխատություններ»ի 
III հատորը և այլն։ 
 

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
ՑՈՒՑԱՍՐԱՀ 
(վարիչ՝ Ա. Չարխչյան) 
 
2006 թ. Մատենադարան են այցելել 51338 մարդ՝ 3472 խմբով, որոնց տրվել են 
բացատրություններ 5 լեզվով։ 
2005 թ. համեմատությամբ խմբերի աճը կազմել է 143։  
 
 
ԳՐԱԴԱՐԱՆ 
(վարիչ՝ Ռ. Բլբուլյան) 
 
2006 թ. գրադարանը շարունակել է համալրվել հիմնականում նվիրատվությամբ։ 
Ստացված գրքերը ժամանակին մշակվում են և դրվում են ընթերցողների տրամադրության տակ։ 
Ընթացիկ տարում ընթերցասրահներին և անհատ ընթերցողներին սպասարկվել է մոտ 1500 գիրք։ 
Այժմ գրադարանն իրականացնում է ծավալուն մի աշխատանք. այն է՝ գրապահոցի 
տեղափոխություն մեր ստորգետնյա, ավելի ընդարձակ գրապահոց, որտեղ սարքավորումներով 
ապահովված է կլիմայական համապատասխան ռեժիմ։ 
 
 
ՄԱՄՈՒԼԻ ԲԱԺԻՆ 
(պատասխանատու՝ Վ. Բարթիկյան) 
 
2006 թ. բաժինը բաժանորդագրվել է մի քանի թերթ և շարունակում է ձեռք բերել հայագիտական 
ամսագրեր՝ ՊԲՀ, Լրաբեր, Բանբեր Երևանի Համալսարանի, Բազմավէպ, Հանդէս Ամսօրեայ, 
Բանբեր Արխիվների։ 
Ընթերցողներին է սպասարկվել 115 կտոր մամուլ։ 
 
 
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 
(վարիչ՝ Ժ. Մաթևոսյան) 
 
2006 թ. Մատենադարանի սպասարկման բաժնից օգտվել են 175 հոգի, որոնցից 37-ը 
արտասահմանից, ինչպես նաև Մատենադարանի և Գիտությունների Ակադեմիայի 
ինստիտուտների գիտաշխատողներ։ 
Ձեռագրատնից ստացվել է 853 ձեռագիր, որից 83-ը արաբատառ, 7 պատառիկ, 10 հմայիլ։ 
Ստացվել է 308 միկրոժապավեն։ Ընդհանուր թվով սպասարկվել է 1161 ձեռագիր և 
միկրոժապավեն։ 
Սպասարկվել է 2094 արխիվային փաստաթուղթ։ 
Լուսանկարվել է 368 վավերագիր։ 
Գրադարանից սպասարկվել է մոտ 1500 կտոր գիրք, 115 կտոր մամուլ, պատճենահանման է 
տրվել 539 կտոր գիրք։ 



Վերանորոգման է տրվել 25 գիրք։ 
Համալրվել է 5 նոր գրքով։ 
 
 
ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱՅԻ ԲԱԺԻՆ 
(վարիչ՝ Է. Դանիելյան) 
 
Բաժինը ապահովել է Ձեռագրատան միկրոկլիման, իսկ բաժնի վարիչը համատեղել է այդ 
աշխատանքները տնտեսական գծով տեղակալի իր պարտականու¬թյունների հետ։ 
Վերջացնելով հաշվետվությունը նշենք, որ Մատենադարանը 2006 թ. նախապատրաստվել է 
Ֆրանսիայում կազմակերպվելիք ցուցահանդեսներին, իսկ մեր գիտաշխատողներից ոմանք 
հոդվածներ են գրել այդ ցուցահանդեսների կատալոգների համար։ Մատենադարանի 
գիտաշխատողներից շատերը մասնակցել են տարբեր տեղական և միջազգային գիտաժողովների, 
ինչպես նաև աշխատում են տարբեր գիտական ծրագրերի շրջանակներում։ 
 

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
2006 թ. Մատենադարանում գումարվել է Գիտական խորհրդի 2 նիստ. 
Մարտի 3-ին՝ 
Օրակարգ 
1. Հաշվետվություն 2005 թ. գիտահետազոտական աշխատանքների մասին 
2. 2006 թ. գիտահետազոտական պլանների հաստատում։ 
Զեկուցող՝ Շ. ԽԱՉԻԿՅԱՆ 
 
Հոկտեմբերի 14-ին՝ 
Օրակարգ 
1. Թղթակից-անդամների առաջադրում 
2. Ընտրություններ 

ԱնունԵրկիրՏիտղոս Ադիլ ՀիլդաԱՄՆ  Մասնակի�? "Անաստասյաններ Մարտիրոս, �?եր և 

�?իկին"ԱՄՆ  Աջակի�? "Ապելյաններ, Նշան, �?եր և �?իկին"ԱՄՆ  Աջակի�? Բաբիկյան 

ԼոլիտաԱՄՆ  Մասնակի�? "Բաղդասարյան Բագդիկ �?., դոկ."ԱՄՆ  Աջակի�? Բուկու�?յան 

�?անյաԱՄՆ  Մասնակի�? "Գաբրիելյաններ, Հենրի, �?եր և �?իկին"ԱՄՆ  Մասնակի�? 

"Գուլյաններ Հրանտ և Ռուբի, �?եր և �?իկին"ԱՄՆ  Մասնակի�? "Դագավարյաններ Հարի, �?եր 

և �?իկին"ԱՄՆ  Մասնակի�? Դագդելեն ՈսկիԱՄՆ  Մասնակի�? Թեք Ադիլ ՋերմեինԱՄՆ 

 Մասնակի�? Իսսա ԲեատրիսԱՄՆ  Մասնակի�? Կայսերյան ԹամարԱՄՆ  Մասնակի�? 

Հալլաջյան ԳառնիկԱՄՆ  Աջակի�? Հանդիգյան �?ելիաԱՄՆ  Աջակի�? Հարթյունյան ՌոզԱՄՆ 

 Մասնակի�? Հարությունյան ՄայդաԱՄՆ  Մասնակի�? Մալլոն Քվենի ԹագուհիԱՄՆ 

 Մասնակի�? "Մանվելյաններ, Գրեգորի, �?եր և �?իկին"ԱՄՆ  Աջակի�? "Միլյաններ,Հարի, 

�?եր և �?իկին"ԱՄՆ  Մասնակի�? Միննեթյան ԱնիԱՄՆ  Մասնակի�? Յակուբյան ՄարիԱՄՆ 

 Մասնակի�? "Նաջարյան Լուիզ, դոկ."ԱՄՆ  Մասնակի�? Ոսկերիչյան ՆայդաԱՄՆ 

 Մասնակի�? Պարտեյան Նակուզ ՄադլենԱՄՆ  Մասնակի�? "Պիտերսներ Էդ և Բարբառա, �?եր 

և �?իկին"ԱՄՆ  Աջակի�? "Ջամի Էդվարդ, �?եր և �?իկին"ԱՄՆ  Աջակի�? �?եթին 

ԱրշակուհիԱՄՆ  Աջակի�? �?եթին ԼինԱՄՆ  Աջակի�? "�?իրափյաններ, Արտին, �?եր և 

http://www.matenadaran.org/am/donors/?orderby=name
http://www.matenadaran.org/am/donors/?orderby=country
http://www.matenadaran.org/am/donors/?orderby=title


�?իկին"ԱՄՆ  Մասնակի�? "Վակիլյաններ, �?երժ, �?եր և �?իկին"ԱՄՆ  Մասնակի�? 

"�?ոնիկյաններ �?իրան, �?եր և �?իկին"ԱՄՆ  Մասնակի�? "Ա. Հակոբյան" �?ՊԸ  Աջակի�? 

"Առաքելություն Հայաստան" ԲՀ  Աջակի�? "Ավիահամալիր" ԲԲԸ  Աջակի�? "Արարատ Ցեմենտ" 

ԲԲԸ  Բարեգործ "Բնակչության Հատուկ �?պաս." ՊՓԲԸ  Աջակի�? "Հայաէրոնավիգա�?իա" ՓԲԸ 

 Բարեգործ "Հայկական երկաթուղի" ՓԲԸ  Բարեգործ "Հայնախագիծ" ԲԲԸ  Աջակի�? "Մեծ Անիվ" 

�?ՊԸ  Աջակի�? "Նարեքս" �?ՊԸ  Մասնակի�? "Քեզ համար Հայաստան" հանձ  Աջակի�? 

HSBC բանկ Հայաստան  Բարերար Աբրահամյան ԱրաՌուսաստան  Աջակի�? Աթթարյան 

Մարի�?իրիա  Աջակի�? Աթթարյան Վիգեն�?իրիա  Աջակի�? Ալիսիա Օ. ԶաբլոքիԱՄՆ 

 Մասնակի�? Աղասյաններ Արտո �?եր և �?իկինԱՄՆ  Մասնակի�? Աճոյան Ենովք �?եր եւ 

�?իկին�?իրիա  Մասնակի�? Անանյան ԱնաստասՀայաստան  Մասնակի�? Անանուն 

նվիրատուԼիբանան  Աջակի�? Անթոյան ՄարալԼիբանան  Մասնակի�? Անթուան 

�?ապր�?իրիա  Աջակի�? Ասլանյան ՊետրոսԱՄԷ  Բարեգործ Ավագյան Ավետիս  Մասնակի�? 

Ավագյան �?երժիկՀայաստան  Աջակի�? Ավան պատվիրակված լիազորությ.  Մասնակի�? 

Ավետյան Պողոս�?իրիա  Աջակի�? ԱՎԻԱ-ԳԻ�? �?ՊԸ  Աջակի�? Արամալյան ՀովիկԼիբանան 

 Մասնակի�? Արզնու �?ոհմային Թ�?ԽՄ ԲԲԸ  Բարեգործ Արմավիրի սո�?իալական 

օգնություն  Աջակի�? Արմեն Կարո �?եր և �?իկինԱՄՆ  Բարերար Արսլանյան Հակոբ �?եր եւ 

�?իկին�?իրիա  Աջակի�? Արսլանյան Հանրի�?իրիա  Աջակի�? Բաբայան ԺերարդԱՄՆ 

 Մասնակի�? Բաղդասարով Միխայիլ  Բարեգործ Բաշյան ԱնժելԱՄՆ  Մասնակի�? Բարթելս 

Հանս-ՎուլֆԳերմանիա  Աջակի�? Բեդրոսյան Պոլ �?եր և �?իկինԱՄՆ  Աջակի�? Բերդավանի 

գյուղապետարան  Մասնակի�? Բյուզանդյան Էռնեստ�?իրիա  Աջակի�? Բյուզանդյան Հայկ 

�?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? Գաբրիելյան Վրեժ�?իրիա  Աջակի�? Գաբրիելյան 

�?իգրան�?իրիա  Աջակի�? Գազանճյան �?արգիս �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? 

Գալմաճյան Հովհաննես �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? Գամպուրեան ԱրամԹուրքիա 

 Մասնակի�? Գասպարյան Արմեն�?իրիա  Բարեգործ Գասպարյան �?ուրեն�?իրիա  Աջակի�? 

Գիւլէկէչ Էմմա և �?արգիս"Թուրքիա, Իսթանպուլ"  Բարերար Գուզոյան Կարպիս�?իրիա 

 Աջակի�? Գուշյան Զատիկ�?իրիա  Աջակի�? Գուշյան �?ագո�?իրիա  Աջակի�? Գրիգորյան 

Արամ-ԱնդրեՖրանսիա  Բարեգործ Գրիգորյան ԱրմինեՖրանսիա  Աջակի�? Գրիգորյան 

ԳեւորգՀայաստան  Աջակի�? Գրիգորյան ՄարտիրոսԻրան  Աջակի�? Դաբաղյան Լյուսի 

�?իկինԱՄՆ  Աջակի�? Դանիելյան ԺիրայրԼիբանան  Բարեգործ Դավիթյան Աննա�?իրիա 

 Աջակի�? Դատևասյան Ալբերտ �?եր և �?իկինԱՄՆ  Աջակի�? Եարման ԱրսենԹուրքիա 

 Բարեգործ Եկավյան ԶավենՊորտուգալիա  Պատվո Անդամ Եկավյան �?իգրան�?իրիա 

 Աջակի�? Եսայան եղբայրներ�?իրիա  Աջակի�? Եսայան Հարութ�?իրիա  Աջակի�? Եսայան 

ՄիքայելՊորտուգալիա  Պատվո Անդամ ԵսայանԳետրոնագան ԱլումնիԱՄՆ  Աջակի�? Երևանի 

կոնյակի գործ  Աջակի�? Երևանի ոսկերչական գործարան  Բարեգործ Զանգեզուրի պղ. Գործ 

ՓԲԸ Պատվո Անդամ Զավաիդեհ Ռիտա ԻսսաԱՄՆ  Աջակի�? Զեքիյան Լևոն  Աջակի�? Զորյան 

Աբիկ �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? Էդգարյան ՀովիկՄեծ Բրիտանիա  Աջակի�? 

Էմիրխանյան �?արգիս�?իրիա  Աջակի�? Էրքօլ �?արգիս եւ ԺյուլետԹուրքիա  Աջակի�? 



Թահթապրունյան Հակոբ �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? Թենեքեճյան Գրիգոր�?իրիա 

 Աջակի�? Թենեքեճյան Վարուժան �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? Թութիկյան 

ԱնիտաԼիբանան  Աջակի�? Թումանյան �?արգիսՀայաստան   Լեյթներներ Ջեյմս �?եր և 

�?իկինԱՄՆ  Բարերար Լոշիգյան Հենրի �?եր և �?իկինԱՄՆ  Մասնակի�? Խաչիկյան Վազգեն 

 Բարեգործ Խուդավերդյան �?արոԻտալիա  Բարեգործ Կաբլանյան Ադամ եւ ՌիտաԱՄՆ 

 Բարեգործ Կասարջյան Պարգև  Բարերար Կիրակոսյան Վարանդ �?եր եւ �?իկին�?իրիա 

 Աջակի�? Կյուլպենկյան ՌոբերտոՊորտուգալիա  Պատվո Անդամ Կորկոտյան Հրաչյա 

 Մասնակի�? Կուրղինյան Հարություն  Բարեգործ Հալեպլյան Զավեն �?եր եւ �?իկին�?իրիա 

 Աջակի�? Հալլաչյան Կարո �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? Հակոբյան Գարեգին 

 Մասնակի�? Հաճնլյան Կարո եւ Մակի �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? Հայաստանի 

էլեկտրական �?ան�?եր  Բարերար Հատտատ Ճորճ�?իրիա  Աջակի�? Հարություն 

ԱրմենԼիբանան  Աջակի�? Հեռահաղորդ. հանր.կենտրոն ՓԲԸ  Աջակի�? ՀՀ Ազգային ժ. 

նախագահի ֆոնդի�?  Աջակի�? Հովհաննիսյան ԱվոԻրան  Պատվո Անդամ Հովհաննիսյան Արամ 

 Աջակի�? Ղուկասյան ՎազգենԱՄՆ  Աջակի�? Հայ Առաքելական �?.Եկեղե�?ու Եգիպտոսի թեմ 

 Բարեգործ Մայր Աթոռ �?ուրբ Էջմիածին  Բարեգործ Մանուկյան Լուիզ-�?իմոնԱՄՆ  Պատվո 

Անդամ Մանուկյան ՀայկԱՄՆ  Մասնակի�? Մանուկյան ՎրեժՀայաստան  Աջակի�? 

"Մարգարյաններ Գրիգոր, �?եր և �?իկին"ԱՄՆ  Աջակի�? Մարիոն ԳարիԱՄՆ  Մասնակի�? 

Մարկոսյան ՆշանՖրանսիա-Փարիզ  Աջակի�? Մարտիկյան Ճեմիլ �?եր եւ �?իկին�?իրիա 

 Աջակի�? Մարտիրոսյան ՀամբիկԼիբանան  Աջակի�? Մարտիրոսյան �?եպուհ�?իրիա 

 Աջակի�? Մարտիրոսյան Վարդգես�?իրիա  Աջակի�? Մելիքյան ԹալինԼիբանան  Մասնակի�? 

Մեջլումյան Վալերի  Աջակի�? Մինասյան �?եպուհ �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? 

Միսիսյան ԱնժելԼիբանան  Մասնակի�? Միքայելյան Հակոբ�?իրիա  Աջակի�? Մխիթարյան 

Նվեր  Աջակի�? Մուսալլի Ռոբեր�?իրիա  Աջակի�? Մրճանե Ղասսան�?իրիա  Աջակի�? 

Նագգաշյան ՋոնԱՄՆ  Բարեգործ Նազարյան ՋոնԱՄՆ  Աջակի�? Նորք-Մարաշ թաղապետարան 

 Աջակի�? Ոսկյան Արթո�?իրիա  Աջակի�? Ուստա Կարապետ եւ �?ոսիԹուրքիա  Աջակի�? 

Չաղլասյան Միշել�?իրիա  Աջակի�? Չինչինյան Մեսրոպ�?իրիա  Աջակի�? Չօլաքեան 

�?իլվա-Շապուհ  Աջակի�? Պալապանյան Հակոբ�?իրիա  Աջակի�? Պալիոզյան Շահե�?իրիա 

 Աջակի�? Պալյան Անդրանիկ�?իրիա  Աջակի�? Պալյան Հարութ �?եր եւ �?իկին�?իրիա 

 Աջակի�? Պալյան Պիպոն Բալին�?իրիա  Աջակի�? Պասթաճյան ԲյուզանդԼիբանան  Աջակի�? 

Պասմաճյան Թորոս �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? Պասմաճյան Լուսին�?իրիա  Աջակի�? 

Պասմաճյան �?արգիս�?իրիա  Աջակի�? Պասմաճյան-Չաղլաս Մագի�?իրիա  Աջակի�? 

Պարտիզպանյան Զարեհ �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? Պատ�?երներ Պետեր և Դիանա 

 Աջակի�? Շահբենդերյան Պետեր  Մասնակի�? Պետրոսյան Ռազմիկ�?իրիա  Աջակի�? 

Պերղուտյան Վազգեն �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? Պերպերյան �?ոնա  Աջակի�? Պլքյան 

Լեւոն �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? Պոյաճյան Պետրոս �?եր եւ �?իկին�?իրիա 

 Աջակի�? Պոյնարյան Ճորճ�?իրիա  Աջակի�? Պոտրումյան ՕհանԼիբանան  Մասնակի�? 

Ջեսսուրյաններ Նուբար և Անիտա �?եր և �?իկինԱՄՆ  Աջակի�? Ջուլֆայան �?ալբիԼիբանան 



 Մասնակի�? Ռասթկելենյան Գեւորգ �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? Ռըզք ԱյդաԼիբանան 

 Աջակի�? �?ագիրոգլու ՀերաԱՄՆ  Աջակի�? �?ալաթյան Արամ  Աջակի�? �?ալաթյան Հայկ 

 Աջակի�? �?ալաթյան Վարուժան�?իրիա  Պատվո Անդամ �?անոսյան Ժոզեֆ �?եր եւ 

�?իկին�?իրիա  Աջակի�? �?արգիսյան Միքայել �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? 

�?արոյան �?իրանուշԱՄՆ  Մասնակի�? �?ելվինազյան ՄերիԱՄՆ  Աջակի�? �?եյրանյան 

�?ամվել  Մասնակի�? �?ենդեն ԼեսլիԱՄՆ  Աջակի�? �?երայտարյան Հակոբ �?եր եւ 

�?իկին�?իրիա  Աջակի�? "�?իմոնյան Ռուբեն, ք.Իջևան"  Մասնակի�? �?իմոնյան �?եդա 

 Մասնակի�? "�?իմոնյաններ, Ջոն, �?եր և �?իկին"ԱՄՆ  Աջակի�? �?յուլահյան Ռոպերտ 

�?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? �?ուլթանյան ԹագուհիԱՄՆ  Աջակի�? �?ուքիասովա 

Արևիկ"Թբիլիսի, Վրաստան"  Աջակի�? �?վաճյան ՊերճԼիբանան  Աջակի�? �?տամպուլյան 

Գոգո �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? Վանաձոր համայնքի կառ.ապարատ  Աջակի�? 

Վարդանյան ԿարոԼիբանան  Աջակի�? Վարդանյան Կարպիս �?եր եւ �?իկին�?իրիա 

 Աջակի�? Վարդանյան Հարութ�?իրիա  Աջակի�? Վարդապետյան Հակոբ �?եր եւ 

�?իկին�?իրիա  Աջակի�? Վարդապետյան Հովիկ�?իրիա  Աջակի�? Վարժապետյան 

Մանվել�?իրիա  Աջակի�? Արմեն Հեփի/վերակ. Բաժին/  Բարեգործ �?աղլյան Ներսես�?իրիա 

 Աջակի�? �?արագճյան Գրիգոր�?իրիա  Աջակի�? �?արագճյան Էդուարդ�?իրիա  Աջակի�? 

�?արագճյան Պետրոս �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? �?արագճյան Վազգեն�?իրիա 

 Աջակի�? �?իկին Մարի ՀարությունյանԱՄՆ  Աջակի�? �?ոլպագյան Զոհրաբ�?իրիա 

 Աջակի�? �?ոլպագյան Վարուժան�?իրիա  Աջակի�? Փեհլևանյան Մելինե"Բեռլին,Գերմանիա" 

 Աջակի�? Փիլաւճյան Հակոբ �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? Քեշիշյան �?արգիս �?եր եւ 

�?իկին�?իրիա  Աջակի�? Քեոշկերյան Շահե�?իրիա  Աջակի�? Քեջեջյան Ժիրայր �?եր և 

�?իկինԱՄՆ  Մասնակի�? Քըրքորյան ՔըրքԱՄՆ  Բարերար Քլեր Ֆորդ-Վիլ  Մասնակի�? 

Քյուրյումլյան Վրեժ�?իրիա  Աջակի�? Քյուրքչյան Ջոն ՀովհաննեսՄեծ Բրիտանիա  Բարերար 

Քյուրքչյան Ջորջ ԳեւորգՄեծ Բրիտանիա  Բարերար Քևորքեան Ռիմա  Աջակի�? Ֆերմանյան 

Վազգեն �?եր եւ �?իկին�?իրիա  Աջակի�? ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԱՍԻՆ: �ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ 

ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐ� ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ 

«Մատենադարանի բարեկամներ» Բարեգործական հիմնադրամը ստեղծվել է 2001 թվականին 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի պատվո նախագահությամբ։ Այն արդեն երեք 
տարի գործում է և արդեն իրականացրել է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի 
ինստիտուտ-Մատենադարանի գործունեությանն աջակցող մոտ 120,000 ԱՄՆ դոլարի ծրագրեր։ 
 
Նման հաստատություն ստեղծելու գաղափարը շուրջ 40 տարվա պատմություն ունի։ Նախորդ 
դարի 60-ական թվականներին Մատենադարանի տնօրեն, ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանը, 
սիրիահայ գրասեր, հասարակական գործիչ Վարուժան Սալաթյանը, ամերիկահայ գրող Զավեն 
Սյուրմելյանը, եգիպտահայ գրող Սարուխանը, Ֆրանսիայի, Բելգիայի և այլ երկրների մի խումբ 
հայագետներ Մատենադարանի ֆոնդերի պահպանության և հարստացման ծրագրերին 
աջակցելու նպատակով նախաձեռնել էին «Մատենադարանի բարեկամներ» ընկերակցության 
ստեղծման գործը։ 



Երջանկահիշատակ Վազգեն Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը սիրահոժար ստանձնել էր 
ընկերակցության պատվո նախագահությունը։ Ֆրանսիայում մասնաճյուղ ստեղծելու գործը 
հանձն էր առել ֆրանսիացի հայագետ պրոֆեսոր Ֆրեդերիկ Ֆեյդին։  
 
Այս գեղեցիկ նախաձեռնությունը մի շարք պատճառներով իրականություն չդարձավ, սակայն 
չվերացավ նման կազմակերպություն ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ 
 
Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո, երբ պատերազմի, շրջափակման, տնտեսության 
ու հասարակության անցումային գործընթացի պայմաններում վատթարացավ երկրի սոցիալ-
տնտեսական վիճակը, կրկին հրատապ դարձավ Մատենադարանին աջակցող կառույց ստեղծելու 
գաղափարը։ 
 
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտը` Մատենադարանը, պետական 
հաստատություն է և ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից։ Պետության հատկացրած 
միջոցները, սակայն, թույլ են տալիս հոգալ միայն ֆոնդերի պահպանման ու գիտական 
անձնակազմի գործունեության ընթացիկ ծախսերը։ Խորհրդային տարիներին պետական բյուջեից 
Մատենադարանին հատկացվում էր 370,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք սովետական ռուբլի։ 
Ներկայում պետբյուջեն հայագիտական այս հզոր կենտրոնին տարեկան հատկացնում է 80,000 
ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ, այսինքն` մոտ չորսուկես անգամ պակաս։  
 
Լինելով հնագույն մշակութային արժեքների շտեմարան, Մատենադարանը կենդանի օրգանիզմ է 
և նրա ամենօրյա պահանջների անտեսումը կարող է հանգեցնել անդառնալի կորուստների։ 
Խոսքը վերաբերում է ֆոնդերի պահպանությանը, ձեռագրերի հիգիենային և այլ խնդիրների, 
որոնք չեն կարող սպասել երկրի տնտեսության բարելավմանն ու պետական պատշաճ 
հոգածությանը։ Բացի այդ, համաշխարհային գիտության առաջընթացը ստիպում է մտածել եթե ոչ 
համաքայլ լինելու, ապա գոնե հետ չմնալու մասին։ Իսկ դրա համար պետք է խթանել 
գիտահետազոտական աշխատանքը, պետք է միջազգային չափանիշների հասցնել այդ 
աշխատանքի ձևերն ու մեթոդները։ 
 
Այս նպատակով է ստեղծվել «Մատենադարանի բարեկամներ» բարեգործական հիմնադրամը։ և 
ինչպես Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն է գրել իր կոնդակում «Մատենադարանը պիտի 
պահպանենք իբրև հոգու սրբազան տաճար, գիտութեան ու արուեստի լուսեղէն կաճառ` միշտ 
մնալով շարունակողները մեր նախնիների իմաստասէր վարքի։ «Զի ուր գանձք ձեր են` անդ և 
սիրտ ձեր եղիցին»,-ասում է Քրիստոս մեր Փրկիչն ու Տէրը։ Մեր գանձերը կշարունակեն ապրել, 
կշարունակեն իրենց առաքելութիւնը, քանի դեռ մենք նրանց հնաբոյր, բազմախօս էջերում 
կփնտրեքն մեր հոգին և էութիւնը»։  

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԱՍԻՆ: ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՄԲԲՀ-ն տիտղոսներ է շնորհում այն անձանց և կազմակերպություններին, որոնք մասնակցել են 
Մատենադարանի ծրագրերին և կատարել համապատասխան նյութական ներդրում: 

Մասնակից $ 10 -100 
Աջակից $ 100 - 1.000 
Բարեգործ $ 1.000 - 10.000 
Բարերար $ 10.000 - 100.000 
Պատվո անդամ        $ 100.000 - 300.000



Մեկենաս $ 300.000 - 500.000
     
Մեկենաս, Պատվո կամ Բարերար անդամի տիտղոս կրողները դառնում են ՄԲԲՀ-ի 
Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ: Բարեգործ, Աջակից կամ Մասնակից անդամի տիտղոս 
կրողները դառնում են ՄԲԲՀ-ի Ակումբի անդամ: 

 

 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԱՍԻՆ: ԿԱՌՈՒՅՑԸ 

 

«Մատենադարանի Բարեկամներ» բարեգործական հիմնադրամի ղեկավար մարմինը 
Հոգաբարձուների խորհուրդն է։ Հոգաբարձուների խորհրդի պատվո նախագահը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն է, նախագահը` Մատենադարանի տնօրեն, 
ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանը։  
 
Հոգաբարձուների խորհուրդը քննարկում և ընդունում է Մատենադարանի տնօրինության և 
գիտական խորհրդի առաջարկած ծրագրերը, որոշում դրանց առաջնահերթությունը։ ՄԲԲՀ 
ծրագրերի իրականացումը կազմակերպում և վերահսկում է գործադիր գրասենյակը։ Գործադիր 
գրասենյակի տնօրենը տարին մեկ անգամ ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվություն է 
ներկայացնում հոգաբարձուների խորհրդին։ Գրասենյակի տնօրենն է Մատենադարանի 
փոխտնօրեն Արշակ Բանուչյանը։  
 
ՄԲԲՀ հոգաբարձության անդամ կարող են դառնալ այն անհատները և ընկերակցությունները, 
որոնք բացառիկ ծառայություն են մատուցել Մատենադարանին, ձեռագրերի պահպանությանը 
կամ արել են համապատասխան նյութական ներդրում՝ դառնալով ՄԲԲՀ Մեկենաս, Պատվո կամ 
Բարերար անդամներ։ Հոգաբարձուների խորհուրդն ունի նախագահություն, որին անդամակցում 
են ՌԴ Հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը, Մատենադարանի փոխտնօրեն, ՄԲԲՀ 
տնօրեն Արշակ Բանուչյանը, Փարիզի «Նուպարյան գրադարանի» տնօրեն Հարություն 
Գևորգյանը, «Գալուստ Կյուլպենկյան» հաստատության հայկական բաժնի տնօրեն Զավեն 
Եկավյանը, Մատենադարանի գիտական քարտուղար Շուշանիկ Խաչիկյանը, Փարիզ-XIII 
համալսարանի աշխատակից Արմեն Մութաֆյանը, Սանկտ Պետերբուրգի Էրմիտաժի տնօրեն 
Միխայիլ Պիոտրովսկին։  
Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ են Սիրիայից Վարուժան Սալաթյանը, Մեծ Բրիտանիայից 
Հովիկ Էդգարյանը, Հայաստանից Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ 
Հակոբյանը, Ուկրաինայի հայերի միության նախագահ Նվեր Մխիթարյանը։  
 

 

ՄԲԲՀ հոգաբարձության անդամ կարող են դառնալ այն անհատները և ընկերակցությունները, 
որոնք բացառիկ ծառայություն են մատուցել Մատենադարանին, ձեռագրերի պահպանությանը, 
կամ արել են համապատասխան նյութական ներդրում՝ դառնալով ՄԲԲՀ Մեկենաս, Պատվո կամ 
Բարերար անդամներ։  

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԱՍԻՆ: ՄԲԲՀ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 



«Մատենադարանի Բարեկամներ» բարեգործական հիմնադրամի նպատակն է. 
 
-սատարել Մատենադարանի գիտահետազոտական գործունեությանը (աշխատանքների 
ֆինանսավորում, գրքերի տպագրություն, գիտաժողովների կազմակերպում եւ այլն), 
 
-տրամադրել միջոցներ նոր ձեռագրեր եւ վավերագրեր ձեռք բերելու համար, 
 
-աջակցել Մատենադարանի ֆոնդերում պահվող ձեռագրերի, վավերագրերի եւ հնատիպ 
գրականության թվայնացմանն ու հայագետների համար մատչելի թվային բազաների ստեղծմանը, 
 
-օժանդակել տեխնիկայի արդիական միջոցների ձեռք բերմանն ու անհրաժեշտ մասնագետների 
պատրաստմանը, 
 
-կրթաթոշակներով, ճամփորդական եւ ուսման դրամաշնորհներով աջակցել հայագետների 
երիտասարդ սերնդի պատրաստման, արտասահմանի հեղինակավոր համալսարաններում 
սովորելու, գրադարաններում եւ այլ հաստատություններում ուսումնասիրություններ կատարելու 
գործին, 
 
-նպաստել աշխարհի հնագրագիտական հաստատությունների հետ կապերի ստեղծմանն ու 
սերտացմանը, ստեղծել փորձի փոխանակման պայմաններ (փոխադարձ այցելություններ, 
հանդիպումներ, քննարկումներ եւ այլն), 
 
-միջոցներ տրամադրել Մատենադարանի նյութական եւ տնտեսական բազայի զարգացման 
համար: 

ՄԲԲՀ ՀՐԱՏԱՊ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

 

«Մատենադարան»ը հիմնականում ֆինանսավորվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով, 
անհատ բարերարների և կազմակերպությունների կատարած նվիրատվություններով, օտարերկյա 
դրամաշնորհներով։ Անգնահատելի նշանակություն ունեցող այս հաստատությունը պահպանելու 
և զորացնելու համար ՄԲԲՀ-ն 2001-2006 թթ-ի ընթացքում իրականացրել և սկսել է մի շարք 
կարևոր ծրագրե 

ԾՐԱԳՐԵՐ: ԿԻՍԱԿԱՌՈՒՅՑ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ 

Կառուցվել են Մատենադարանի գրադարանի և մամուլի պահոցների երկրորդ հարկերը, 
Ինստիտուտի գիտահետազոտական մասնաշենք – ութ հարկանի (երկուսը ներգետնյա) շենքը 
նախագծվել է 1970-ական թվականներին։ Շենքն ունի մեկ մեծ ընթերցասրահ, նիստերի դահլիճ, 
ռեստավրացիայի և նկարահանման լաբորատորիաներ, վարչական և գիտական աշխատողների 
համար նախատեսված սենյակներ։ Նախագծային և շինարարական (առանց կահավորման) 
արժեքը խորհրադային ռուբլուց ԱՄՆ դոլարի վերածած կազմում է շուրջ 9.000.000 ԱՄՆ դոլար։  
 
2006 թվականի ընթացքւմ կատարվել են նախնական-նախագծային և նախահաշվարկային 
աշխատանքներ։  
 
Այս մասնաշենքի կառուցումից հետո Մատենադարանի ներկայիս մասնաշենքը պետք է դառնա 
ամբողջությամբ թանգարան և մեկ ցուցասրահի փոխարեն կունենա 5 ընդարձակ ցուցասրահներ։ 
 
Մատենադարանի հարակից՝ շուրջ  երեք հեկտար տարածքի վրա նախատեսվում է, 



Մատենադարանի բարեկամների այգու ստեղծում։  Այգում լինելու են 7-ից ավելի պուրակներ, 
որոնք կանվանակոչվեն  Մատենադարանի ծրագրերին աջակցած բարերաների անուններով։ 
Այգու ստեղծումը միաժամանակ ներգետնյա, ժայռափոր պահոցների ամրացման աշխատանք է 
նշանակում։ Այս ծրագրի ընդհանուր արժեքը շուրջ 500.000 ԱՄՆ դոլար է։ 
 
Մատենադարանի ներգետնյա, ժայռափոր պահոցների շինարարությունն ավարտելու համար 
անհրաժեշտ է շուրջ 1,500.000 ԱՄՆ դոլլար։ Պահոցները ներկայումս չեն շահագործվում քանի որ 
չեն ավարտվել ներգետնյա եռահարկ շինության ամրացման և ջրամեկուսացման 
աշխատանքները։ 
 
ՄԲԲՀ աշխատանքին նոր թափ հաղորդելու և աշխարհասփյուռ հայությանն այս ազգանվեր 
գործին մասնակից դարձնելու համար Գարեգին Բ Ամենյան Հայոց կաթողիկոսը 2004 թվականի 
սեպտեմբերին հրապարակել է մեր հնագույն արժեքների պահպանության գործի շուրջ 
համախմբումը ջատագովող Հայրապետական Կոնդակ՝ հավատացյալ հայությանը հիշեցնելով 
Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատգամը. 

ԾՐԱԳՐԵՐ: �ԹՎԱՅԻՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ�  

Ստեղծվել են համակարգչային նոր` UNICODE համակարգի համար նախատեսված 
տառատեսակներ,  
որոնցով հրատարակության են պատրաստվում զանազան արժեքավոր գիտահետազոտական 
աշխատանքներ։ Պատրաստվել է Մատենադարանի հնատիպ գրականության համակարգչային 
շտեմարանը։ Սկսվել է հայերեն ձեռագրերի թվայնացման ծրագիրը։ 1999 թվականին՝ «Բաց 
հասարակության ինստիտուտի» հայաստանյան գրասենյակի դրամաշնորհով, Մատենադարանը 
ստեղծեց  և գործարկեց իր ինտերնետային պաշտոնական հանգույցը՝ <www.matenadaran.am>-ը։ 
Հանգույցը մատչելի է հայերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով։ 2000-2004 թվականների 
ընթացքում հանգույցը մի քանի անգամ UNESCO-ի դրամաշնորհներով վերախմբագրվել է, 
հարստացել էլեկտրոնային տեղեկատվական շտեմարաններով։ Սակայն հանգույցի 
աշխատանքները յուրաքանչյուր դրամաշնորհի ավարտից հետո մնում էին առկախված, 
սպասելով հաջորդ դրամաշնորհին։ Կարևորելով նոր տեխնոլոգիաների դերը և նշանակությունը 
Մատենադարանում պահվող նյութերի թվայնացման, հայագիտության զարգացման 
ասպարեզում, ՄԲԲՀ հոգաբարձության որոշմամբ նոր ծրագրեր են մշակվում Մատենադարանի 
ձեռագիր և տպագիր նյութերի թվայնացման և հանգույցն ավելի աշխույժ դարձնելու ուղղությամբ։ 
2006 թ-ին ստեղծվել է նոր հանգույց, որը մատչելի կլինի արդեն 2007 թ-ին 
<www.matenadaran.org> հասցեով։ 
 
Հեռահաղորդակցման կապի արդիականացում  

 

ԾՐԱԳՐԵՐ: �ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ�  

Գիտական ուսումնասիրությունների ամենամյա այս ժողովածուն չէր հրատարկվում 1994 
թվականից ի վեր։  
ՄԲԲՀ-ի և Մատենադարանի տնօրինության սերտ համագործակցության, Նյու Յորքի «Սրբոց 
նահատակաց հայաստանյայց եկեղեցու» աջակցության շնորհիվ հրատարակվել է հայագիտական 
հանդեսի 17-րդ հատորը։  
 
Ըստ էության «Բանբեր Մատենադարանի» ժողովածուն իր մեջ ներառում է միջնադարագետների 
ամենամյա գիտական աշխատանքների հանրագումարը։ Իր տեսակի մեջ «տարեկան 



աշխատանքի հաշվետվություն է», որում հրատարակված հոդվածներն ի վերջո գիտական 
շրջանառության մեջ են մտցնում Մատենադարանում պահպանվող ձեռագրերում ամփոփված 
նյութերը, իսկ ամենակարևորները ամփոփվելով «ի մի տփի», հրատարակվում առանձին գրքով։  

 

ԾՐԱԳՐԵՐ: �ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ�ը  

Նշված մատենաշարերից ամենակարևոր և հիմնարարն է։  
Այն նախատեսված է հրատարակել 32 հատորով։ Ցուցակում թվարկվում են  Մատենադարանում 
պահվող հայերեն լեզվով ձեռագրերի մանրամասն նկարագրությունները։ Միջնադարյան 
ձեռագրերի ուսումնասիրությամբ զբաղվող յուրաքանչյուր գիտնականի սեղանի գիրքն է «Մայր 
ցուցակը», քանի որ առանց մանրամասն նկարագրության՝ «կատալոգի», դժվարանում է 
հազարավոր ձեռագրերի էջերում տեղ գտած նյութերի մասին տեղեկություն ստանալը, 
ուսումնասիրելն ու հրատարակելը։  
 
«Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց»-ի առաջին հատորը տպագրվել է 1984 թվականին 
պետբյուջեից հատկացված միջոցներով։ Երկարատեւ դադարից հետո 2005 թվականին ՄԲԲՀ-ի 
Բարեգործ անդամներ «Ֆրանսիա-Ռուսաստան բարեկամների ազգային միության», Ժնեւի 
համալսարանի եւ ֆրանսիացի հայագետ Բեռնար Ուտիեի աջակցությամբ հնարավոր եղավ 
տպագրել այս կարեւորագույն ձեռնարկի երկրորդ հատորը։  «Զանգեզուրի պղնձա-մոլիբդենային 
կոմբինատ» ՓԲԸ-ի տնօրեն, ՄԲԲՀ Պատվո անդամ պարոն Մաքսիմ Հակոբյանի աջակցությամբ 
2006-ին հրատարակվեց «Մայր Ցուցակի» երրորդ հատորը։ Չորրորդ հատորը տպագրության է 
պատրաստվում ամերիկահայ բարերար Արմեն Կարոյի նյութական աջակցությամբ։ Հինգերրորդ 
հատորի տպագրության ծախսերը հոգացել է ամերիկահայ  
 
Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում 6-ից 12-րդ հատորների վրա եւ սպասում իրենց 
հրատարակության հերթին։ Այսպիսով, հայկական գիտական մտքի անցյալի եւ ներկայի 
արդյունաշատ արգասիքներին տեր են դառնում աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող գրի եւ 
գրչության արժեքը գիտակցող հայորդիներ եւ այլազգի գիտնականներ։  

 

ԾՐԱԳՐԵՐ: ՄԱՇՏՈՑՅԱՆ �ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ�ը 

Մաշտոցյան «Մատենադարան»ը 1600 տարվա պատմություն  ունի:  
Անգնահատելի է Հայ միջնադարյան մատենադարանների ու համալսարանների դերն ու 
նշանակությունը Հայ Մշակույթի, գրականության, պատմության ու մատենագրության 
զարգացման գործում, Հայ ժողովրդի ազգային ինքնագիտակցության և ինքնության պահպանման 
գործում։ 
 
Մաշտոցյան «Մատենադարան»ը միջնադարյան մատենադարանների ու համալսարանների 
ուղղակի ժառանգորդն ու ուղեկիցն է։ Ձեռագրերի և արխիվային վավերագրերի պահպանության և 
ուսումնասիրման աշխարհի ամենախոշոր կենտրոններից է այն, ուր պահպանվում են ավելի քան 
452.000 միավոր ձեռագիր ու հնատիպ միջնադարյան մատյաններ, արխիվային վավերագրեր ու 
փաստաթղթեր, ինչպես նաև արևելագիտական, բազմալեզու գրքերով հարուստ գրադարան։  

ԾՐԱԳՐԵՐ: ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 



Մատենադարանում պահպանվող ձեռագրերը պարունակում են տասնյակ հազարավոր գրավոր 
հուշարձաններ գիտության ամենատարբեր ճյուղերի մասին՝  
  պատմության և գրականության, հին հայկական բժշկության, մաթեմատիկայի, քիմիայի-
ալքիմիայի, աստղագիտության, փիլիսոփայության, իրավունքի և քաղաքականության, արվեստի 
և երաժշտության և այլ գիտաճյուղերի։ Մատենադարանի, Գիտությունների Ազգային 
ակադեմիայի տարբեր ինստիտուտների, Համալսարանի և աշխարհի բազմաթիվ 
գիտահետազոտական հաստատությունների հարյուրավոր գիտնականներ ուսումնասիրում են 
այդ ձեռագրերն ու իրենց հրատարակություններով ու հրապարակումներով աշխարհի 
հանրությանը հասցնում հին և միջնադարյան անգնահատելի արժեքները, դրանով 
հարստացնելով մարդկության հիշողության գանձարանն ու ներկայացնում հայ մշակույթը 
աշխարհին։ Ներկայումս, ցավոք  դժվարացել է գիտական ուսումնասիրությունների 
հրատարակման գործը։ Այսպիսով՝ երկարատև ու տքնաջան գիտական աշխատանքները 
դարակների վրա դրված սպասում են, թե երբ բախտը կժպտա, կգտնվի տվյալ գրքի 
հրատարակության ծախսերը հոգացող բարերար, և «լույս աշխարհ» գալով կհասնի ընթերցողին, 
վեր հանելով մագաղաթյա մատյանների էջերում ամփոփված նյութերը։ 
 
ՄԲԲՀ-ն՝ այսօր, հարյուրավոր նվիրատուների աջակցությամբ, ուժերի ներածի սահմաններում 
իրականացնում է թե գիտահետազոտական աշխատանքների և թե դրանց հրատարակության 
ծրագրերի իրականացման քարոզչություն և հավաքագրված միջոցների նպատակային 
ֆինանսավորում։ Մասնակից թե աջակից, բարեգործ թե բարերար, պատվո թե մեկենաս 
անդամների նվիրատվություններն ուղղորդվում են զանազան ծրագրերի իրականացմանը, 
յուրաքանչյուր նվիրատուի անունն արձանագրելով ըստ պատշաճի թե «Մատենադարան» 
տարեգրքում և թե հրատարակվող գրքերի «ընծայական էջերում»։  
 
ՄԲԲՀ-ն սկսել է հրատարակության պատրաստել մի շարք մատենաշարեր՝ 
 
    ա) «Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց» մատենաշարը, 
    բ) «Ցուցակ ձեռագրաց»  մատենաշարը, 
    գ) «Մաշտոցյան Մատենադարան» մատենաշարը, 
    դ) «Հայ քաղաքական միտք» մատենաշարը, 
    ե) «Հայկական հնագրություն» մատենաշարը, 
    զ) «Հայկական մանրանկարչության գանձարան» մատենաշարը։ 
 
Հրատարակության են պատրաստվել երկու տասնյակից ավելի գրքեր, ալբոմներ և 
մատենագիտական ցուցակներ։ Այդ թվում բնագրագիտական, աղբյուրագիտակն և առանձին 
մենագրություն 

ԾՐԱԳՐԵՐ: ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ԵՎ ԽՆԱՄՔ 

Կատարվել են ձեռագրերի, վավերագրերի, հնատիպ գրքերի ընթացիկ նորոգումները. 
  
            1. Թղթյա ձեռագրեր-30 
            2. Հնատիպ գրքեր-24 
            3. Մագաղաթյա ձեռագրեր-8 /300թերթ/ 
            4. Վավերագրեր-20 թերթ 
            5. Հմայիլ-20մ 
 
Կատարվել են ընթացիկ կենսաբանական ստուգումները գրապահոցում: Մոտ 1000 միավոր 
բացահայտված հիվանդ ձեռագրերը ախտահանվել են եւ բուժվել: Թերթային բուժման են 
ենթարկվել 8 ձեռագիր (մոտ 450 թերթ)։  



 
Մշակվել է 7 թթվակեր ձեռագիր /մոտ 600 թերթ/։  
 
Հաշվետու տարում կատարվել են կարեւոր աշխատանքներ նաեւ արծաթակազմ ձեռագրերի 
նորոգման ուղղությամբ։ 
 
Գերմանիայի Շտուտգարտի համալսարանի արվեստագիտության պրոֆ. Ռոբերտ Շթեհլեն 
ժամանել է Երեւան եւ նորոգել է 10 արծաթակազմ ձեռագրերի խիստ վնասված կազմերը։ 
 
Շարունակվել են հետազոտությունները թղթի ծերացման պրոցեսների ուսումնասիրության 
բնագավառում: Տպագրվել է 2 գիտական հոդված /1-ը՝ Ստրասբուրգի միջազգային կոնֆերանսի 
թեզիս/: 
 
Կազմվել եւ վերանորոգվել է 300 գիրք ընթերցասրահներից եւ գրադարանից։  

 

ԾՐԱԳՐԵՐ: ՆՈՐ ՑՈՒՑԱՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 

ՄԲԲՀ նվիրատուների շնորհիվ Մատենադարանի հավաքածուները հարստացել են ևս 30 
ձեռագիր և 21 հնատիպ մատյաններով: 
ՄԲԲՀ նվիրատուների շնորհիվ 2001-2006 թվականներին Մատենադարանի հավաքածուները 
հարստացել են նոր ձեռագիր և տպագիր նյութերով։ Ստորև մանրամասն ներկայացնում ենք 
Մատենադարանի ձեռագրական հավաքծույի աճը 2001-2006 թթ-ի միջոցին։  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
«Նոր ցուցանմուշների ձեռք 
բերում» ծրագրին իրենց 
մասնակցությունը բերած 

Մատենադարանի 
բարեկամների անունները 
հրապարակված են ինչպես 
սույն տարեգրքում, այնպես էլ 
«Բանբեր Մատենադարանի» 

17-րդ հատորում (տե՛ս՝ Գ. Տեր-Վարդանյան, «Մատենադարանի ձեռագրերի աճը 1993-2006 թթ-
ին», «Բանբեր Մատենադարանի» հատոր 17, էջ)։  

Հաւաքածուներ  Առ 
24.11.2001 

Առ 
31.08.2006 

Առ 
31.12.2006 Աճը

Ա. Հայերեն ձեռագրեր 11.097 11.141 11.150 53 

Բ. Հայերեն նոր 
ձեռագրեր 

331 367 - 36 

Գ. Հայերեն հմայիլներ 469 483 484 16 

Դ. Հայերեն 
պատառիկներ 

2106 2115 2122 16 

Ե. Արաբատառ 
ձեռագրեր 

2211 2225 2236 24 

Զ. Արաբատառ 
հմայիլներ 

40 54 - 14 

Է. Արաբատառ 
պատառիկներ 

130 130 138 8 

8. Այլալեզու ձեռագրեր 341 344 345 4 

9. Այլալեզու 
պատառիկներ 

140 141 - 1 

10. Անտիպ 
ձեռագրացուցակներ 

176 177 - 1 

Ընդամէնը 17.041 17.177 17.214 173 



 
2006 թվականի սեպտեմբերին «Բանբեր Մատենադարանի» 17-րդ հատորը արդեն տպագրության 
էր հանձնված, ուստի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ՀՀ բյուջեից հատկացված միջոցներով 
ձեռք բերված ձեռագրերի տվյալները տեղ չեն գտել «Բանբերի»ում։ ՀՀ բյուջեից հատկացված 
միջոցներով ձեռք բերված նյութերի քանակը հասնում է 51 միավորի, որոնցից 36 միավորը 
ձեռագիր են, 14-ը տպագիր և մեկը՝ կոնդակ։ Նյութերը արձանագրվել և մշակումից հետո մուծվել 
են Մատենադարանի ձեռագիր, տպագիր և արխիվային նյութերի հավաքածուներ։ Աղյուսակում 
արձանագրված են Մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուի վերջին տվյալները։ 
 
Մատենադարանը և ՄԲԲՀ տնօրինությունը երախտագետ է գրավոր մշակույթի անգնահատելի 
գանձերը փրկող և սերունդներին ավանդող բոլոր բարեկամների նկատմամբ։  

 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

«Մատենադարանի Բարեկամներ» բարեգործական հիմնադրամի միջոցները գոյանում են  
կամավոր նվիրատվություններից, կտակներից, հանգանակություններից, մնայուն ֆոնդերի 
տոկոսներից, ՄԲԲՀ հիմնադրած ընկերությունների ձեռնարկատիրական գործունեությունից 
ստացված շահույթից։  Հիմնադրամն իր նպատակներն իրագործում է ընդհանուր, նպատակային 
նվիրատվությունների, ինչպես նաև մնայուն ֆոնդերի միջոցով։ 
 
Ընդհանուր նվիրատվություններով համալրվում է Հիմնադրամի ընդհանուր դրամագլուխը, որով 
իրականացվում են Հոգաբարձուների խորհրդի հաստատած ծրագրերը։ 
 
Նպատակային նվիրատվություններն ուղղվում են Հոգաբարձուների խորհրդի հաստատած 
ծրագրերից մեկին։ Այդ ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացվում է մեկ մարդու, մարդկանց խմբի 
կամ կազմակերպության հատկացրած գումարով։ 
 
Հիմնադրամը կարող է ունենալ նաև մնայուն ֆոնդեր, որոնցից գոյացած տարեկան տոկոսները 
կուղղվեն Հոգաբարձուների խորհրդի հաստատած ծրագրերի կամ նպատակային ձևով դրանցից 
մեկի իրագործմանը։  
 
ՄԲԲՀ գործադիր գրասենյակը միջոցների ճիշտ օգտագործման համար հաշվետու է 
Հոգաբարձուների խորհրդին և հանրությանը։ Միջազգային հաշվեքննիչ կազմակերպությունն 
ամեն տարի հաշվեքննում է ՄԲԲՀ ֆինանսական գործունեությունը։ ՄԲԲՀ ֆինանսական 
հաշվետվությունը և հաշվեքննիչի եզրակացությունը մատչելի են բոլոր նվիրատուների համար։ 
Դրանք տեղադրվում են ՄԲԲՀ ինտերնետային հանգույցում, հրապարակվում Հայաստանի և 
Սփյուռքի մամուլում։ Նպատակային նվիրատվություններ կատարած, մնայուն ֆոնդեր հիմնած 
անձինք և կազմակերպություններն ստանում են ֆինանսական ընթացիկ զեկույցներ իրենց 
հատկացրած գումարով իրականացվող ծրագրերի մասին։  

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ: ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՌԱՆԻ ԱՐԽԻՎԸ 

ՎԱՐԴԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
պատ. գիտ. դոկ. 

 
Մաշտոցի անվան Մատենադարանի արխիվային բաժնում պահվում են շուրջ 200.000 
արխիվային փաստաթղթեր, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն Հայաստանի ու հարևան 
երկրների, հատկապես ուշ միջնադարի քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական կյանքի 



պատմությունը բազմակողմանի ու խոր ուսումնասիրելու համար։ 
 
Քրիստոնեությունը Հայաստանում պետական կրոն հռչակելուց և Մաշտոցի կողմից հայերեն 
տառերի գյուտից հետո, հայոց հոգևոր կենտրոնում կուտակվում էին ոչ միայն գրչագիր 
մատյանների, այլև տարբեր լեզուներով գրված նամակներ, կոնդակներ, ուղերձներ, 
պայմանագրեր, հրովարտակներ և այլն։ Բայց քաղաքական հեղհեղուկ պայմանների, 
պատերազմների, օտար ցեղերի արշավանքների և հարկադրական տեղափոխությունների 
պատճառով, փաստաթղթերը ցիրուցան էին արվում, ոչնչանում։ Նույն բախտին էին արժանանում 
նաև հայոց թագավորանիստ քաղաքներում գոյություն ունեցած դիվանատները, ինչպես նաև 
առանձին իշխանների ու մելիքների դղյակներում գտնված նամակների ու փաստաթղթերի մեծ ու 
փոքր հավաքածուները։ Մի շարք նյութեր, գլխավորապես նամակներ և ուղերձներ, փրկվել են՝ 
ամբողջապես կամ հատվածաբար արտագրված լինելով հին պատմիչների երկերում կամ 
զանազան ժողովածուների մեջ։ Դրանց մի մասը, որոնցից հնագույնները ստեղծվել են հինգերորդ 
դարում, զետեղված է “Գիրք Թղթոց” ժողովածուում,։  
 
1441 թ., երբ հայոց կաթողիկոսարանը Կիլիկիայի Սիս քաղաքից տեղափոխվեց Էջմիածին, 
համեմատաբար բարվոք վիճակ ստեղծվեց այնտեղ կենտրոնացված գրավոր մշակույթի 
հուշարձանների համար։ Բայց եթե ձեռագիր մատյանների նկատմամբ գոյություն է ունեցել 
ակնածալի վերաբերմունք ու խնամք, ցավոք սրտի, նույն բանը չի եղել դիվանական 
վավերագրերի նկատմամբ։ Կաթողիկոսական մատենադարանում նրանք գոյություն են ունեցել 
խորթ զավակների իրավունքով և այդ պատճառով ոչնչացվել են մեծ քանակությամբ։ 
Այդուհանդերձ, շարունակ տարբեր վայրերից վավերագրեր էին գալիս և մուծվում 
կաթողիկոսական դիվանատուն։ Հայերեն փաստաթղթերի հետ միասին այնտեղ աստիճանաբար 
կուտակվում էին նաև շրջակա տիրակալներից ստացված հրովարտակներ, արտոնագրեր, 
կալվածագրեր ու զանազան այլ պաշտոնական վավերագրեր։ Բայց պատշաճ վերաբերմունքի ու 
հատուկ խնամքի բացակայության հետևանքով, այդ վավերագրերը պարբերաբար ոչնչանում էին, 
զիջելով իրենց տեղը այլ փաստաթղթերի, որոնց մի մասն էլ արժանացել է նախորդների բախտին։ 
 
18-րդ դարի 60-ական թվականներին, երբ Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսը (1763-1780) ձեռնամուխ 
է լինում կաթողիկոսական դիվանի կարգավորման գործին, ցավով ու վրդովմունքով 
արձանագրում է մեծարժեք շատ փաստաթղթերի անհետացման մասին։ Անհետացել էին ոչ միայն 
հնում, այլև ոչ հեռավոր ժամանակներում ստեղծված շատ նյութեր։ Մեծ արժեք տալով հնից 
մնացած գրավոր փաստաթղթերի պահպանմանը, լրջորեն զբաղվելով նրանց հավաքման ու 
ուսումնասիրման գործով՝ Սիմեոն Երևանցին այդ փաստաթղթերի հիման վրա կազմում է 
“Ջամբռ” ժողովածուն՝ զետեղելով նրա մեջ բազմաթիվ նյութեր Էջմիածնի վանքի պատմության, 
վանական տնտեսության և օտար տիրակալներից ստացած նրա արտոնությունների մասին։ 
Սիմեոն Երևանցու ջանքերի շնորհիվ, կաթողիկոսական դիվանը հարստացավ շատ 
փաստաթղթերով՝ բերված Արարատյան երկրի մի շարք վանքերից ու եկեղեցիներից։ Այդ 
ժամանակ էր, որ կաթողիկոսական դիվան մուծվեցին Խոր Վիրապի, Սաղմոսավանքի, Մուղնու, 
Գեղարդի, Հովհաննավանքի, Կոշավանքի, Հավուց թառի ու այլ վանքերի վավերագրերի 
հավաքածուները։ Հետագայում կաթողիկոսական դիվանը շարունակեց համալրվել հին ու նոր այլ 
վավերագրերով, որոնք բերվել էին ինչպես Արևելյան, այնպես էլ Արևմտյան Հայաստանի տարբեր 
վայրերից։ Շատ վավերագրեր բերվեցին նաև Ատրպատականի /Իրան/ հայկական վանքերից։ 
 
18-րդ դարի վերջերին, Ղուկաս Կարնեցի կաթողիկոսի ժամանակ, կաթողիկոսարանի 
գործավարությունը պատշաճ վիճակի մեջ էր։ Հատուկ մատյանների մեջ գրվում էին ուղարկվող 
նամակների կամ կոնդակների սևագիր օրինակները, մեկ այլ տեղ համառոտ կերպով 
արձանագրվում էր նրանց բովանդակությունը։ Եթե նամակները կարևոր չէին, շնորհակալության 
կամ մխիթարության նամակներ էին, ստացականներ, զանազան երկտողներ կամ 
հետգրություններ, նրանց մասին խիստ հակիրճ ծանոթագրություն էր մտցվում հատուկ տետրերի 



մեջ։ Հետո այդ մատյանները կազմվում էին, էջակալվում և պահվում դիվանում։ Սևագիր 
օրինակներից  (կաթողիկոսի խմբագրությունից հետո) քարտուղարները պատրաստում էին 
նամակների բնօրինակները, որոնք ուղարկվում էին հասցեատերերին։ Հանդիսավոր առիթներով 
գրված կամ կարևոր անձանց ուղարկվող նամակները ճաշակով էին լինում։ Վանքի 
մանրանկարիչները նախօրոք պատրաստած էին լինում տարբեր գույներով ձևավորված, երբեմն 
թռչնագրերով զարդարված կոնդակի կամ նամակի դատարկ օրինակը, որի վրա արտագրվում էր 
բնագիրը։ 
 
Դժբախտաբար, նույն բծախնդրությունը չէր ցուցաբերվում ստացված նամակների 
պահպանության գործում, ուստի նրանց մի մասը չի պահպանվել և տեղեկություններ նրանց 
բովանդակության վերաբերյալ կարելի է ստանալ վերը հիշված սևագրություններից և 
համառոտագրություններից։ Նամակների վրա եղած նշումներից, լրացումներից ու ջնջումներից 
երևում է, որ մինչև մաքրագրվելը նրանք հիմնավորապես խմբագրվում էին կաթողիկոսի կողմից։ 
Անհրաժեշտ է նշել, որ վանքի գրագիրները հանգամանորեն բացատրելով այլևայլ վայրեր 
նամակներ ուղարկելու դրդապատճառները, գրում էին նաև այն մասին, թե իflնչ լեզվով է գրված 
եղել ստացված նամակը, ոflվ կամ ովքեflր են եղել նամակաբերները, իflնչ ճանապարհով են նրանք 
եկել, չմոռանալով նշել նաև նամակների ստացման և պատասխանի ուղարկման ժամանակը։ 
Փաստորեն ստեղծվում էր յուրօրինակ և խիստ հավաստի ժամանակագրություն, որը վերաբերում 
էր ոչ միայն Հայաստանին, այլև հարևան երկրներին։ 
 
Էջմիածնի ձեռագրատան համար ավելի հուսալի պայմաններ ստեղծվեցին Արևելյան Հայաստանը 
Ռուսաստանին միացվելուց հետո (1827 թ.)։   Այդ տարիներին ու դրանից առաջ՝ ռուսական 
արշավանքներին նախորդող շրջանում, դիվանատան նյութերին աստիճանաբար գումարվեցին 
ռուսական թագավորներից, բարձրաստիճան զինվորական հրամանատարներից, հոգևոր 
գործիչներից ու զանազան այլ անձանցից ստացված բազմաթիվ հրովարտակներ ու նամակներ։ 
Սինոդի ստեղծումից հետո աստիճանաբար սկսեցին գոյանալ սինոդի գործերի հետ կապված 
արձանագրություններ, գրագրություններ ու պաշտոնական այլ վավերագրեր։ անհրաժեշտ է նշել, 
որ այդ բոլոր փաստաթղթերը պահվում էին շատ անխնամ ձևով, չէր կատարվում ցուցակագրում։ 
Մեծ մասամբ նյութերը դասավորված չէին ըստ ժամանակի ու բովանդակության։ Այդ պատճառով 
նրանք խառնվում էին միմյանց և, բնականաբար, կորստի ու ոչնչացման դեպքերը եզակի չէին։ 
 
19-րդ դարի վերջերին ու 20-րդ դարի առաջին տասնամյակում մի քանի գիտնականներ լուրջ 
աշխատանք ծավալեցին արխիվային փաստաթղթերի ձեռք բերման, ուսումնասիրման և 
հրատարակման ուղղությամբ։ Դրանիցից արժե հիշատակել Գյուտ Աղանյանցին (1856-1920), որը 
մեծ թվով արխիվային փաստաթղթեր է հավաքել ու հրատարակել։ Այդ նյութերը հետո մուծվեցին 
Մատենադարան։ 1804-1917 թթ. “Դիվան հայոց պատմութեան” մատենաշարով Թիֆլիսում նա 
լույս է ընծայել ներքոհիշյալ արժեքավոր հատորները. 
 
Գիրք Ա-Բ, 1780-1834 թթ., 1894 թ.։  
Գիրք Գ, “Սիմէոն կաթուղիկոսի յիշատակարանը”, 1894 թ.։  
Գիրք Դ, “Ղուկաս կաթուղիկոս” (1780-1800), 1899 թ.։  
Գիրք Ե, “Դանիէլ կաթուղիկոս” (1800-1808)”, 1902 թ.։  
Գիրք Զ, “Դաւիթ կաթուղիկոս”, մասն առաջին (1801-1802)”, 1904 թ.։  
Գիրք Է, “Դաւիթ կաթուղիկոս”, մասն երկրորդ (1803-1084)”, 1908 թ.։  
Գիրք Ը, “Սիմէոն կաթուղիկոսի յիշատակարանը, մասն երկրորդ (1767-1776)”, 1908 թ.։  
Գիրք Թ, “Յովսէփ կաթուղիկոս Արղութեան”, մասն առաջին (1770-1800)”, 1911 թ.։  
Գիրք Ժ, “Մանր մատենագիրք (ԺԵ-ԺԹ դար)”, 1912 թ.։  
Գիրք ԺԱ, “Սիմէոն կաթուղիկոսի յիշատակարանը”, մասն 3-րդ վերջին (1777-1779)”, 1913 թ.։  
Գիրք ԺԲ, “Մանուէլ Կիւմիւշխանեցի”, մասն 1-ին, 1917 թ.։  
Գիրք ԺԳ, “Հարստահարութիւններ Տաճկահայաստանում (վավերագրեր, 1801-1888)”, 1915թ.։  



 
Հայաստանում խորհրդային կարգեր հաստատվելուց հետո կառավարության (Հայաստանի 
հեղկոմի) 1920 թ. դեկտեմբերի 17-ի 9 հրամանով, պետականացվեց Մատենադարանը՝ 1477 
հայերեն և 50 արաբատառ ձեռագրերով, ընդամենը 1527 միավոր։ Դրանք Մատենադարան էին 
բերվել 1918 թ. սկսած, գլխավորապես Վասպուրականից ու Մուշից։ Ձեռագրերի հիմնական 
ֆոնդը (4660 հայերեն և 232 արաբատառ գրչագրեր) վանքին պատկանող թանկարժեք իրերի հետ 
միասին, պատերազմի հնարավոր վտանգներից զերծ պահելու համար, 1915 թ. փետրվարի 3-ին 
տեղափոխվել էր Մոսկվա և պահվում էր Հայոց Վերացման ս. Խաչ եկեղեցում։ Նրանք Էջմիածին 
վերադարձվեցին 1922 թ-ին։  Կաթողիկոսական դիվանի նյութերը գտնվում էին Էջմիածնում, 
նրանց թիվը այդ տարիներին ավելի մեծացավ՝ ի հաշիվ Արևմտյան Հայաստանից բերված 
տարբեր բնույթի բազմաթիվ վավերագրերի։ 
 
1921 թ. փետրվարի 5-ին Հայաստանի Հեղկոմի դեկրետով հանձնարարվեց ՀԽՍՀ 
լուսժողկոմատին վերակազմելու Էջմիածնի կուլտուր-կրթական հաստատությունների ցանցը, որի 
մեջ էր նաև Մատենադարանը, և հիմնել կուլտուր-պատմական ինստիտուտ։ Վերջինս նպատակ 
պետք է ունենար “գիտական հիմքերի վրա դնել Հայաստանի ժողովրդական կուլտուրաների 
ուսումնասիրության գործը և միաժամանակ մասսաների սեփականությունը դարձնել հնությանց 
այն բոլոր հիշատակարանները, որ ունեն գիտական, գեղարվեստական նշանակություն”։  
 
Էջմիածնի կուլտուր-պատմական ինստիտուտի անդրանիկ նիստում հատուկ ուշադրություն է 
դարձվել նաև արխիվի վիճակին։ “Մատենադարանի հերթական աշխատանքներից պետք է 
համարել նաև, - ասվում է արձանագրության մեջ, - արխիվի կարգավորումն ու ցուցակագրումը, 
որ դժվարին գործ լինելով՝ լուրջ և պատասխանատու աշխատակիցներ է պահանջում”։  
Այնուհետև արձանագրվել է հետևյալը. “Հատկապես արխիվի կարգավորության և տեղավորման 
համար ընկ. Ե. Տեր-Մինասյանի առաջարկությամբ որոշվում է հատկացնել հանրակացարանի 
շենքում երկու սենյակից բաղկացած մի բնակարան, որովհետև ներկայումս, օրինակ, սինոդի 
պատմական և այլ տեսակետներով արժեքավոր արխիվը անխնամ և անկարգ թափված է 
տպարանի մեծ դահլիճում”։  
 
Մատենադարանի աշխատակիցների հաստիքային առաջին ցուցակում, որը կազմվել է Էջմիածնի 
կուլտուր-պատմական ինստիտուտի կոմիսար Լևոն Լիսիցյանի ձեռքով, նախատեսվում էր 
հատուկ աշխատակից նաև արխիվի գործերը կարգավորելու համար։ 1921 թ. մայիսին արխիվի 
վարիչ է նշանակվում Գյուտ Տեր-Ղազարյանը։ 
 
Մատենադարանի առաջին կանոնադրության մեջ գրված . “Արխիվի նպատակն է. ա) 
Ցուցակագրումն ու դասավորումը առձեռն նյութերի, բ) Հավաքումն Հայաստանի և Առաջավոր 
Ասիայի ուսումնասիրության տեսակետից արժեքավոր վավերագրերի”։  
 
Եվ, ահա, այդ ժամանակներից հետևողական աշխատանք ծավալվեց Էջմիածնի արխիվը նորանոր 
նյութերով հարստացնելու, փաստաթղթերը կարգի բերելու, դրանք ըստ բաժինների դասավորելու, 
ծանոթագրելու և ընդհանուր ցուցակներ կազմելու ուղղությամբ։ Վավերագրերը տեղավորվեցին 
հատուկ ծրարների ու թղթապանակների մեջ։ Միաժամանակ ձեռք բերվեցին և արխիվային 
ֆոնդերը մուծվեցին պատմական բազմաթիվ փաստաթղթեր, կաթողիկոսական կոնդակներ, 
նշանավոր հայագետների անհատական արխիվներում կուտակված նյութեր։ 
 
Դիվանական վավերագրերի հավաքման և Մատենադարանում կենտրոնացնելու ուղղությամբ հայ 
մտավորականության լավագույն ներկայացուցիչների այն տարիներին ծավալած մեծ ու 
արդյունավետ աշխատանքը վեր է ամեն դրվատանքից։ Նրանց անձնվեր աշխատանքով 
պետական մարմինների եռանդուն օժանդակությամբ, կարճ ժամանակում Մատենադարանի 
արխիվի ֆոնդերում կուտակվեցին և համապատասխան մշակման ենթարկվեցին տասնյակ 



հազարավոր վավերագրեր։ Աստիճանաբար կաթողիկոսական դիվանի և մյուս գործերի կողքին 
կազմավորվեցին նոր ֆոնդեր, որոնց մեջ մտան հիմնականում անվանի հայագետների նյութերը, 
պատմական փաստաթղթեր, անձնական վավերագրեր և անտիպ աշխատություններ։ 
 
1939 թ. կառավարության որոշմամբ Էջմիածնի Մատենադարանը տեղափոխվում է Երևան։ Նրան 
հատկացվում է համապատասխան տարածություն Ալ. Մյասնիկյանի անվան գրադարանի (այժմ՝ 
Հայաստանի Ազգային գրադարան) նորակառույց շենքում։ Լուրջ աշխատանքներ են ծավալվում 
Մատենադարանում պահպանված արխիվային ֆոնդերի ու այլ վայրերից բերված դիվանական 
վավերագրերը կարգավորելու և նկարագրման ուղղությամբ։ 
 
Ի տարբերություն այլ արխիվների, Մատենադարանի արխիվի փաստաթղթերը, կենտրոնանալով 
համապատասխան ֆոնդերում, նկարագրված են առանձին-առանձին։ Եթե այլ խոշոր 
արխիվներում փաստաթղթերը նկարագրված են ըստ ֆոնդերի կամ գործերի, Մատենադարանի 
արխիվում ամեն մի փաստաթուղթ իր համառոտ նկարագրությունը (համառոտագրությունն) ունի։ 
Դրա մեջ նշված է, թե ոflր ֆոնդում է պահպանվում, ոflր թղթապանակի մեջ և իflնչ համար է կրում։ 
Նշված է վավերագրի հեղինակը, ոflւմ է հասցեագրված, եflրբ և որտեflղ է գրվել, էջերի քանակը, 
վավերագրի լեզուն, բնօրինակ կամ պատճենահանված լինելը։ Վերոհիշյալ հանգամանքը մեծ 
դյուրություն է ստեղծում ուսումնասիրողների համար և պատահական չէ, որ 1944 թ. ռուս 
նշանավոր պատմաբան, ակադեմիկոս Եվգենի Տարլեն (1875-1955) ծանոթանալով վավերագրերի 
ցուցակներին, գրել է հետևյալը. “Այստեղ շատ արխիվներ կարող էին սովորել այսպիսի 
զարմանալի ու լրիվ գույքամատյաններ կազմելու գործը”։  
 
Մատենադարանում սկսվում են ոչ միայն ձեռագրերի, այլև արխիվային վավերագրերի մաքրման, 
ախտազերծման և վերանորոգման աշխատանքները։ 
 
Այժմ Մատենադարանի արխիվը պահվում է ձեռագրերին հատկացված սրահների ներքին 
հարկում, որտեղ մշտապես պահպանվում է պատշաճ ջերմություն և խոնավություն։ 
 
Մատենադարանի ձեռագրատանն ու արխիվային բաժնում պահվող փաստաթղթերի 
ուսումնասիրությունը, որը վաղուց կատարվում է մեզանում, նպաստավոր է եղել մեր ժողովրդի 
պատմության շատ կարևոր խնդիրների պարզաբանման գործում։ Դրանց հիման վրա շարադրվել 
ու լույս են ընծայվել բազմաթիվ մեծ ու փոքր ուսումնասիրություններ, մենագրություններ։ Այդ 
նյութերի մի մասը ընդգրկվել է թեմատիկ ժողովածուների մեջ, իսկ որոշ վավերագրեր նյութ են 
հանդիսացել առանձին ժողովածուների համար։ Գիտնականների ուշադրությունը հատկապես 
գրավեցին այն նյութերը, որոնք վերաբերում են մեր ժողովրդի պատմության տնտեսական 
հարցերին։ Կաթողիկոսական դիվանի նյութերի օգտագործմամբ ստեղծված գործերից 
կուզենայինք առանձնացնել պատմաբաններ Բ. Հարությունյանի և Ս. Պողոսյանի 
աշխատությունները, որոնց մեջ հանգամանորեն պարզաբանվում են Էջմիածնի վանական 
տնտեսության և եկեղեցական հողատիրության հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ (տես B.M. 
Arut[nqn, Krupnoe monastyrskoe xozqjstvo v Armenii XVII-XVIII vv., Erevan, 1940, Ս. Պողոսյան, 
Եկեղեցական հողատիրությունը Երևանի խանության մեջ 17-18-րդ դարերում և Էջմիածինը 
որպես խոշոր կալվածատեր։ Պետհամալսարանի գիտ. աշխատություններ, հ. 13, Երևան, 1940)։  
 
1941 թ. Հար. Աբրահամյանի աշխատասիրությամբ Մատենադարանը լույս ընծայեց 
“Կալվածագրեր” թեմատիկ ժողովածուի առաջին պրակը, որը պարունակում է 10 և 15-17-րդ 
դարերում գրված մի շարք մեծարժեք կալվածագրեր և տնտեսական այլ գործարքների վերաբերյալ 
արխիվային վավերագրեր։ Ծրագրված էր պարբերաբար լույս ընծայել նման բնույթի 
ժողովածուներ, բայց սկսվեց Համաշխարհային երկրորդ պատերազմը, և այդ գործը, 
բնականաբար, ընդհատվեց։ 
 



50-ական թվականներին լուրջ քայլեր կատարվեցին կաթողիկոսական դիվանի օտարալեզու 
վավերագրերի ուսումնասիրության և հրատարակման ուղղությամբ. 1950 թ. լույս ընծայվեց 
“Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրեր” շարքի առաջին հատորը, որի մեջ զետեղված են 15-
16-րդ դարերի պարսկերեն հրովարտակները։ Դրանք վերծանել, ուսումնասիրել, հայերեն 
թարգմանել ու ծանոթագրել էր Հ. Փափազյանը։ Մատենադարանի ղեկավարությունը, հաշվի 
առնեով այդ վավերագրերի գիտական մեծ արժեքը նաև Անդրկովկասի ու Մերձավոր Արևելքի 
պատմության համար, որոշեց այդ և հաջորդ հատորներին կցել նաև հրապարակվող բոլոր  
նյութերի ռուսերեն թարգմանությունը՝ մի բան, որ ավելի ընդլայնեց ընթերցողների շրջանակը և 
նպաստեց գիտական շրջաններում նրանց առավել տարածմանն ու օգտագործմանը։ 
 
Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերի անդրանիկ հատորը մեծ հետաքրքրություն 
առաջացրեց ինչպես Սովետական Միության, այնպես էլ արտասահմանյան արևելագետների մոտ։ 
Ստացված բարձր գնահատականերն արագացրին նույն շարքի այլ հատորների ստեղծման և 
հրապարակման գործը։ 
 
1968 թ. Հ. Փափազյանի աշխատասիրությամբ, նույն սկզբունքներով, հրապարակվեց 
վավերագրերի երկրորդ պրակը, որի մեջ 14-16-րդ դարերի կալվածագրերն են, իսկ հաջորդ 
պրակը դարձյալ նվիրված էր հրովարտակներին և պարունակում է 1601-1650 թթ. գրված 43 
վավերագրեր։ Փափազյանը հատուկ աշխատություն է նվիրել Մատենադարանի թուրքերեն 
վավերագրերի աղբյուրագիտական արժեքին (1974 թ.)։  
 
Նախատեսվում է հաջորդաբար հրատարակության պատրաստել նաև 17-րդ դարի երկրորդ կեսի, 
18-րդ և 19-րդ դարերի բոլոր հրովարտակները, ինչպես և 14-16-րդ դարերի կալվածագրերը։ 
 
1968 թ. Հ. Փափազյանի աշխատասիրությամբ, երեք լեզվով (պարսկերեն, հայերեն և ռուսերեն), 
լույս ընծայվեց “Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրեր” մատենաշարի երկրորդ հատորը, 
որի մեջ ամփոփված էին Մատենադարանի պարսկերեն 14-16-րդ դդ. կալվածագրերը։ 
 
Կարևոր նշանակություն տալով դիվանական փաստաթղթերի հրապարակմանը, Մաշտոցի 
անվան Մատենադարանի տնօրինությունը որոշել է շարունակել “Դիւան հայոց պատմության” 
հերթական հատորների լույս ընծայման գործը՝ ստեղծելով նոր մատենաշար։ Դրա առաջին 
հատորները նվիրվելու են 18-րդ դարի վերջի հայ եկեղեցական ու քաղաքական գործիչ Ղուկաս 
Կարնեցու նամականուն։ Հատորներից յուրաքանչյուրն ունենալու է ներածական բաժին, որի մեջ 
բնութագրվելու են տվյալ հատորի մեջ տեղ գտած նյութերը։ Նրանք ունենալու են նաև գիտական 
ծանոթագրություններ և բնագրում հանդիպող օտար բառերի բառարաններ։ Առաջին հատորը 
(աշխատասիրող՝ Վ. Գրիգորյան), որի մեջ զետեղված են 1178 նամակներ, կոնդակներ և 
նամակների համառոտագրություններ, լույս է ընծայվել 1984 թ.։  Երկրորդ հատորը, որը լույս 
կընծայվի 1999 թ., պարունակում է 1786-1793 թթ. գրված նյութեր։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆ 

Բաղկացած է 262 թղթապանակների մեջ դասավորված 42. 123 փաստաթղթերից, որոնցից 
հնագույնը գրվել է 1441 թ., նորագույնը՝ 1979 թ.։  
 
Մատենադարանի արխիվի փաստաթղթերի ամենաարժեքավոր մասը կենտրոնացված է այստեղ։ 
Այդ վավերագրերը հայ կաթողիկոսների գրած նամակներ ու կոնդակներ են, տարբեր 
մարդկանցից ու հաստատություններից նրանց ստացած դիմումներ, նամակներ ու զեկուցագրեր, 
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թագավորական հրովարտակներ, արտոնագրեր, կալվածագրեր, Էջմիածնի վանքի եկամուտների 
ու ծախսերի, տրված ու ստացված նվերների գրանցման մատյաններ, հոգևոր առաջնորդների ու 
նվիրակների հաշվետվություններ, հաշվեմատյաններ, պայմանագրեր, տեղեկանքներ, 
ճորտագրեր, կտակներ և այլն։ Այդ կարգի նյութերի մի մասը ցրված է անհատական արխիվային 
ֆոնդերում (Ներսես Աշտարակեցու, Կարապետ Բագրատունու, Մսեր Մսերյանցի, Մկրտիչ 
Խրիմյանի, Գարեգին Հովսեփյանի, Ալեքսանդր Երիցյանի և այլն) և Լազարյանների արխիվում, 
բազմաթիվ մատյաններ (նամակների ու կոնդակների սևագրություններ, դրանց 
համառոտագրություններ, մուտքի ու ելքի մատյաններ և այլն) պահվում են ձեռագրատանը։ 
 
14-րդ դարում իր պետականությունը կորցրած Հայաստանում կաթողիկոսները հանդիսանում էին 
ոչ միայն հոգևոր առաջնորդներ, այլև աշխարհիկ իշխանությունների ֆունկցիաներ 
իրականացնող իշխանավորներ։ Այդ պատճառով նրանք զբաղվում էին նաև պետական 
կարևորություն ունեցող հարցերով, բանակցությունների մեջ մտնում շրջակա վայրերի 
իշխանավորների հետ, թղթակցում նաև մեծ տերությունների ղեկավարների հետ։ Այդ նամակները 
կենտրոնանում էին կաթողիկոսական դիվանում։ Նրանք գրված են ինչպես հայերեն, այնպես և այլ 
լեզուներով՝ ռուսերեն, պարսկերեն, թուրքերեն, վրացերեն, ֆրանսերեն և այլն։ 
 
Կաթողիկոսական դիվանի հնագույն վավերագրերը գալիս են 15-րդ դարի կեսերից, բայց 
մեծագույն մասը գրված է 17-18-րդ դարերում։  Կան նաև ավելի ուշ շարադրված բազմաթիվ 
ուշագրավ նյութեր։ Եթե մինչև 18-րդ դարի կեսերը գործած հայ կաթողիկոսների՝ Մովսես 
Տաթևացու (1629-1632), Փիլիպոս Աղբակեցու (1633-1655), Հակոբ Ջուղայեցու (1655-1680), 
Եղիազար Այնթապցու (1682-1691), Նահապետ Եդեսացու (1691-1705), Ալեքսանդր Ջուղայեցու 
(1706-1714), Աբրահամ Կրետացու (1734-1737), Ղազար Ջահկեցու (1737-1751), Հակոբ 
Շամախեցու (1759-1763) նամակներն ու կոնդակները ներկայացված են սահմանափակ քանակով, 
իսկ որոշ կաթողիկոսներինը՝ եզակի օրինակներով, ապա հետագա ժամանակներում գործած 
կաթողիկոսներից պահպանվել են ոչ միայն գրությունների բնագրերը, այլև ավելի մեծ թվով 
սևագրություններ ու հատուկ մատյաններում արձանագրված նրանց համառոտ 
բովանդակությունները, որոնք ամբողջական պատկերացում են տալիս նրանց վարած 
գրագրությունների վերաբերյալ։ Շատ նամակներ են պահպանվել Սիմեոն Երևանցուց (1763-
1780), Ղուկաս Կարնեցուց (1780-1799), Հովսեփ Արղությանից (1801), Դավիթ Էնեգեթցուց (1801-
1807), Դանիել Սուրմառեցուց (1807-1808), Եփրեմ Ձորագեղցուց (1809-1830), Հովհաննես 
Կարբեցուց (1831-1842), Ներսես Աշտարակեցուց (1843-1857) և ուրիշներից, այդ թվում նաև 
արդեն մեր դարում գործած կաթողիկոսներից։ 
 
Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացնելուց հետո ստեղծվեց Կանոնադրություն 
(պոլոժենիե), որով պետք է առաջնորդվեր Հայոց եկեղեցին Ռուսական կայսրության տարածքում։ 
Այդ Կանոնադրությունը հաստատվել է Ռուսաստանի կայսր Նիկոլայ Առաջինի կողմից 1836 թ.։  
Համաձայն այդ կանոնադրության, Էջմիածնի կաթողիկոսարանին կից 1837 թ. ստեղծվեց 
Եկեղեցական բարձրագույն իշխանություն՝ Սինոդ, որով սահմանափակվում էր կաթողիկոսի 
իշխանությունը։ Նրա նախագահը թեև կաթողիկոսն էր, բայց նրա նկատմամբ հսկողությունն 
իրականացնում էր կառավարության կողմից նշանակված պրոկուրորը (դատախազը)։  
 
Սինոդի արխիվը մտնում էր Մատենադարանի արխիվի մեջ, բայց Հայաստանի մինիստրների 
խորհրդի որոշմամբ այն հանձնարարվեց Հայկական ՍՍՀ մինիստրների խորհրդին առնթեր 
արխիվային վարչությանը։ Միևնույն ժամանակ Մատենադարանի արխիվից առանձնացվեցին և 
նույն վարչությանը հանձնվեցին Էջմիածնի հոգևոր բարձրագույն ուսումնական հաստատության՝ 
Գևորգյան Ճեմարանի (1874-1917 թ.) արխիվային փաստաթղթերը։ 
 
Կաթողիկոսական դիվանի փաստաթղթերն առատ նյութ են պարունակում Հայաստանի ու 
հարևան երկրների պատմության, գրական ու մշակութային շարժման, օտար տիրապետության 



դեմ հայերի մղած ազատագրական պայքարի, տարբեր ժողովուրդների հետ հայերի ունեցած 
հարաբերությունների, հայկական գաղութների, վանքերի ու եկեղեցիների, եկեղեցական թեմերի 
ու կալվածքների, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ շրջակա վայրերում տեղի ունեցած բնական 
պատահարների, համաճարակների ու բազմաթիվ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Ուշագրավ են ռուս-
պարսկական և ռուս-թուրքական պատերազմների,հատկապես Արևելյան Հայաստանը 
Ռուսաստանին միացնելու վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Արխիվային նյութերը հետաքրքրական 
տեղեկություններ են պարունակում արևմտահայության ծանր վիճակի, թուրքերի կողմից 
սանձազերծված բռնությունների, հարկահանության ու կոտորածների մասին։ 
 
Շատ փաստաթղթեր կան Առաջին համաշխարհային պատերազմի, Թուրքիայում կազմակերպված 
հայերի մեծ եղեռնի, հայկական կամավորական զորամասերի կազմավորման և ռազմաճակատ 
ուղարկելու մասին։  Փաստաթղթերը պատմում են նաև Ռուսաստանում ցարական իշխանության 
տապալման՝ 1917 թ. փետրվարյան հեղափոխության, բոլշևիկների իշխանության գալու, 
Հայաստանի առաջին հանրապետության և խորհրդային իշխանության առաջին քայլերի մասին։ 
 
Ուսումնասիրողները շատ տեղեկություններ կարող են գտնել նաև 19-րդ դարի վերջերին և 20-րդ 
դարի սկզբներին տեղի ունեցած քաղաքական ու մշակութային կարևոր իրադարձությունների, 
հայ մշակույթի ու գիտության ականավոր գործիչների վերաբերյալ։ 
 
  
Դեպի սկիզբ 
 

ԼԱԶԱՐՅԱՆՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎԸ 

Բաղկացած է Nº 100-136 թղթապանակներում զետեղված 7209 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրվել է 1628 թ., նորագույնը՝ 1915 թ.։  
 
Լազարյանները Իրանից (Նոր Ջուղայից) գաղթած և Ռուսաստանում հաստատված մեծահարուստ 
հայ ընտանիքի անդամներ էին, որոնք զգալի դեր խաղալով ռուսական տնտեսության զարգացման 
գործում՝ ակտիվորեն մասնակցել են հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական շարժմանը և 
հայերի մեջ լուսավորություն տարածելու գործին։ Նրանց հիմնադրած Լազարյան ճեմարանը 
(1815-1915) հայագիտական և արևելագիտական նշանավոր կենտրոն էր, որի շրջանավարտները 
մեծ դեր են խաղացել հայագիտության, հայ մշակույթի, ինչպես նաև արևելագիտության տարբեր 
բնագավառներում։ 
 
Ընտանիքի նախահայրը՝ Աղազար Նազարեթի Լազարյանը (1700-1782) եղել է Նոր Ջուղայի 
կառավարիչը։ Իր ընտանիքով նա Ռուսաստան է գաղթել 1747 թ.։  
 
Հովհաննես Աղազարի Լազարյանը (1735-1801) Ռուսական կայսրության իսկական-պետական 
խորհրդական էր և իր կապերը ռուսական արքունիքի հետ օգտագործում էր Հայաստանի 
ազատագրության համար։ Նա մշակել է ռուսական պետության հովանավորության տակ 
հայկական պետություն ստեղծելու ծրագիր, կառուցել է հայկական եկեղեցիներ, հիմնել 
դպրոցներ։ 
 
Հովակիմ Աղազարի Լազարյանը (1743-1826) հայ ազատագրական շարժման գործիչ էր։ Իր եղբոր՝ 
Հովհաննեսի կտակի համաձայն, 1815 թ. հիմնադրում է Լազարյան ճեմարանը։ Մոսկվայի 
Վագանկովո գերեզմանատանը կառուցել է հայկական եկեղեցի, միջնորդ հանդիսացել հայ 
գաղթականների և ռուսական կառավարության միջև։ 
 
Խաչատուր Աղազարի Լազարյանը (1741-1774) ևս հասարակական գործիչ էր և ազգային 

http://www.matenadaran.org/am/articles/110/#top


բարերար։ 
 
Արխիվում պահվում են հայ-ռուսական դարավոր կապերին վերաբերող բազմաթիվ 
փաստաթղթեր։ Դրանց մեջ են Ղարաբաղի մելիքների դիմումները Պետրոս Ա. ռուսական ցարին, 
վերջինիս, ինչպես և Եկատերինա Բ-ի, Պավել Ա-ի և ռուս այլ թագավորների՝ հայ 
կաթողիկոսներին, հոգևոր առաջնորդներին և Լազարյաններին շնորհած հրովարտակները և այլ 
գրություններ, ինչպես և պարսից շահերի կողմից Լազարյաններին շնորհված հրովարտակներ։ 
Պահվում են նաև 17-19-րդ դարերի մի շարք հայ կաթողիկոսների, պատրիարքների և 
արքեպիսկոպոսների կոնդակների պատճենները։ Լազարյաններն ակտիվ  գրագրություններ 
ունեին հայ և ռուս մտավորականների, հոգևորականների և գիտնականների հետ։ Պահպանվել են 
այդ բնույթի, ինչպես և Լազարյանների տնտեսական գործունեությանը առնչվող բազմաթիվ 
փաստաթղթեր։ Հիշատակելի է հատկապես Նազարեթի որդիներ Հարություն, Աղազար & Մանուկ 
Լազարյանների առ&տրական ընկերության “Ռուզնամայ” (օրագիր) կոչվող հաշվեմատյանը, որ 
կազմել է Հարությունը 1741-1759 թթ. Սպահանում, Ռեշտում, Աստրախանում, Մոսկվայում & 
Պետերբուրգում։ 
 
Շատ նյութեր կան Լազարյան ճեմարանի վերաբերյալ։ Կան բազմաթիվ հեղինակների 
ուսումնասիրություններ, թարգմանություններ (այդ թվում և Ա. Պուշկինի գործերից), օրացույցներ, 
կտակներ։ Պահպանվել են նյութեր դեկաբրիստների դատավարության, ռուս-թուրքական և ռուս-
պարսկական պատերազմների, Կովկասի լեռնականների ապստամբական շարժումների, 
Պետերբուրգի ու Մոսկվայի հայկական եկեղեցիների, Ռուսաստանում ճորտատիրական կարգերի 
վերացման, Մխիթարյան միաբանության և այլ հարցերի վերաբերյալ։ 
 
  
Դեպի սկիզբ 
 

ՆԵՐՍԵՍ ԱՇՏԱՐԱԿԵՑՈՒ ԱՐԽԻՎԸ 

Բաղկացած է Nº 164-167 ա-բ թղթապանակներում զետեղված 5357 վավերագրերից (1808-1856 
թթ.)։  
 
Ներսես Աշտարակեցին (1700-1857) հայ ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչներից էր և 
աչքի ընկնող հոգևորական։ 1843 թ. նա ընտրվել էր կաթողիկոս։ Նա պաշտպանում էր հայերի 
ռուսական կողմնորոշումը։ Ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ նա հայերից 
կամավորական ջոկատներ էր կազմակերպում, նյութական օգնություն ցույց տալիս ռուսական 
զորքին։ Մասնակցել է Արևելյան Հայաստանի ազատագրմանը։ Նա 1824 թ. Թիֆլիսում հիմնադրել 
է Կովկասում առաջին հայկական միջնակարգ դպրոցը (Ներսիսյան դպրոց), որը գործել է 100 
տարի։ 
 
Արխիվում պահպանվող փաստաթղթերը վերաբերում են ոչ միայն Ն. Աշտարակեցու 
գործունեության տարբեր կողմերին, այլև այն ժամանակ Անդրկովկասում ստեղծված 
քաղաքական բարդ կացությանը, հոգևոր, տնտեսական և մշակութային կյանքին։ Նա 
նամակագրության մեջ է եղել ռուսաց թագավորների, Վրաստանի, Իրանի, Թուրքիայի պետական 
գործիչների, Լազարյանների հետ։ Այդ նամակների հետ պահվում են նաև նյութեր ռուս-
պարսկական և ռուս-թուրքական պատերազմների, Դաղստանում տեղի ունեցող 
իրադարձությունների, հայկական վանքերի ու եկեղեցիների, եկեղեցական կալվածքների, նրանց 
եկամուտների ու ծախսերի, Էջմիածնի ճորտերի, Միաբանության անդամների վերաբերյալ։ 
Պահվում են նաև Ն. Աշտարակեցու օրագիրը, վկայականները, ռուսական թագավորներից 
ստացած շքանշանները, հրովարտակները։ 
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Դեպի սկիզբ 
 

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԵՐԻՑՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր.147-162 թղթապանակներում տեղադրված 4604 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1631  թ., նորագույնը՝ 1910 թ.։  
 
Ա. Երիցյանը (1841-1902 թթ.) պատմաբան հնագետ էր, զբաղվել է հայ ժողովրդի պատմության, 
ազգագրության, հասարակական մտքի և մշակույթի ուսումնասիրությամբ։ Կատարել է 
պեղումներ, հրատարակել է “Ամենայն Հայոց կաթողիկոսությունը և Կովկասյան Հայք 19 դարում” 
երկհատոր աշխատությունը և ուրիշ գրքեր, խմբագրել է “Փորձ” ամսագիրը։ 
Ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով հազարավոր վավերագրրեր է վրցրել 
Կաթողիկոսական դիվանից։ Մահից հտո այդ նյութերը տեղափոխվել են Էջմիածին և մուծվել 
արխիվ։ 
 
Նրա արխիվում պահվում են 17-18 դարերի մի շարք կաթողիկոսնրի կոնդակներ, նամակներ, 
ինչպես և հայ կաթողիկոսներին ուղղված օտար տիրակալների նամակներ։ Ա. Երիցյանը զբաղվել 
է հայ կրթական հաստատությունների պատմությամբ և նրա արխիվում մնացել են բազմաթիվ 
փաստաթղթեր Գևորգյան ճեմարանի, Լազարյան դպրոցի, Ներսիսյան և այլ դպրոցների, ինչպես 
նաև ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմների, Դաղստանի շարժումների, 
Գանձասարի կաթողիկոսների, հայկական վանքերի, հրատարակչական ընկերություննրի մասին։ 
Կան մի քանի հեղինակների գործերի ձեռագրեր։ Առանձին թղթապանակում պահվում են 305 
վրացերեն վավերագրեր՝ գրված 1634-1878 թթ.։  
 
  
Դեպի սկիզբ 
 

ՊԱՏԿԱՆՅԱՆՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 135-146 թղթապանակներում տեղադրված 628 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1783  թ., նորագույնը՝ 1913 թ.։  
 
Արխիվում պահվում են գրող, մանկավարժ և հասարակական գործիչ Գաբրիել Պատկանյանի 
(1802-1889) և արևելագետ-պատմաբան, բանասեր Քերովբե Պատկանյանի (1833-1889) 
փաստաթղթերը։ 
 
Գ. Պատկանյանը գրել է դասագրքեր, բանաստեղծություններ, դրամաներ, կրոնական 
աշխատություններ։ Արխիվում պահվում են նրա գործերի (մեծ մասամբ անտիպ) ձեռագրերը։ Նրա 
հեղինակած որոշ գործեր գտնվում են “Զանազան հեղինակների արխիվում”։  
 
Ք. Պատկանյանը 1861 թ. ավարտել է Պետերբուրգի համալսարանի արևելյան լեզուների բաժինը։ 
Նա ուսումնասիրել և հրատարակել է հայ միջնադարյան մի շարք պատմիչների գործեր։ Ռուսերեն 
է թարգմանել Մովսես Կաղանկատվացու, Սեբեոսի, Ղևոնդի և այլ հեղինակների երկերը, գրել է 
“Մոնղոլների պատմությունը ըստ հայկական աղբյուրների” գիրքը (հ. 1-2, 1873-74), զբաղվել է 
արաբական սկզբնաղբյուրներով, Հայաստանում գտնված սեպագիր արձանագրությունների 
ուսումնասիրմամբ։ Նա հետազոտություններ է նվիրել հայոց լեզվին, նրա բարբառներին։ 
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Արխիվում նրա տպագիր և անտիպ աշխատությունների ձեռագրերն են, ստացած բազմաթիվ 
նամակները, արևելքի երկրների մասին հավաքած նյութեր, վկայություններ, իր հուշերի տետրը, 
բառարաններ, տապանաքարերից ընդօրինակված արձանագրություններ, այլ հեղինակների 
բազմաթիվ աշխատությունների ձեռագրեր։ Առանձին գործի մեջ պահվում են Ստ. Նազարյանցի, 
Գ. Այվազովսկու, Մ. Մսերյանցի և այլոց նամակնրը՝ հասցեագրված տարբեր մարդկանց։ 
 
  
Դեպի սկիզբ 
 

ԱՐՇԱԿ ԱԼՊՈՅԱՃՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր.1-53 թղթապանակներում տեղադրված 8676 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1818  թ., նորագույնը՝ 1965 թ.։  
 
Ա. Ալպոյաճյանը (1879-1962) պատմաբան էր, մանկավարժ, բանաստեղծ, հասարակական 
գործիչ։ Ապրել և գործել է սկզբում Կ. Պոլսում, հետո՝ Եգիպտոսում։ Հրատարակել է մի քանի 
պարբերականներ։ Նա աշխատություններ է նվիրել հայ ազգային ականավոր գործիչներին, 
հրատարակել է “Պատմություն հայ գաղթականության” եռահատոր ուսումնասիրությունը (հ. 1-3, 
1941-1961), գրել է “Պատմություն հայ դպրոցի”, “Կեսարիայի, Եվկիայի, Մալաթիայի, Կուտանայի 
հայերի, ինչպես և եգիպտահայերի պատմությունը։ 
 
Արխիվի մեջ նրա բազմաթիվ տպված և անտիպ աշխատությունների ձեռագրերն են, հայ 
գաղութների պատմության վերաբերյալ հավաքած նյութեր, թերթերից կտրոններ, 
գիտնականներից, գրողնրից, հասարակական գործիչներից ստացված նամակներ։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

ՆՈՐԱՅՐ ԲՅՈՒՂԱՆԴԱՑՈՒ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 2351, 2352, 2353 թղթապանակներում տեղադրված 2229 վավերագրերից, 
որոնցից հնագույնը գրված է 1849 թ., նորագույնը՝ 1915 թ.։  
 
Ն. Բյուզանդացին (1844-1916) նշանավոր հայագետ լեզվաբան էր։ Կրթությունը ստացել է Կ. 
Պոլսում, հետո՝ Վենետիկի Մխիթարյանների դպրոցում։ Ուսուցչություն է արել 1870 թ., 
հրաժարվել է հոգևոր կոչումից։ 1882 թ. մեկնել է Ստոկհոլմ, որտեղ հրատարակել է “Քննասէր” 
հայագիտական հանդեսը։ Հրատարակել է “Բառգիրք ի գաղղիերէն լեզուէ ի հայերէն” (1884), 
“Կորիւն վարդապետ և նորին թարգմանութիւնք” (1900) գրքերը։ Նա հտազոտություններ է նվիրել 
5-17-րդ դդ. հայ պատմիչների գործերին, արժեվորել Ղ. Ալիշանի “Հայ բուսակ” աշխատությունը։ 
 
Արխիվում Ն. Բյուզանդացու օրագիրն է, նամակների սևագրություննրի մատյանը, նրա մի շարք 
անտիպ աշխատությունների մանրաժապավեններ, տպագրված և անտիպ աշխատությունների 
ձեռագրեր, ստացած բազմաթիվ նամակներ։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

ՄԿՐՏԻՉ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԽՐԻՄՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 
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Բաղկացած է հմր. 101-117 թղթապանակներում տեղադրված 7996 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1893 թ., նորագույնը՝ 1907 թ.։  
 
Մկրտիչ կաթողիկոս Խրիմյանը (Խրիմյան Հայրիկ) (1820-1907) հոգևորական էր և 
հասարակական-քաղաքական գործիչ։ Աշխատել է որպես ուսուցիչ, խմբագրել է “Արծիվ 
Վասպուրականի” հանդեսը, 1878 թ. մասնակցել է Բեռլինի կոնգրեսին՝ ձգտելով 
դիվանագիտական ճանապարհով լուծել հայկական հարցը։ 1892 թ. ընտրվել է Ամենայն Հայոց 
կաթողիկոս։ Երբ Նիկոլայ Ա. ցարը հրաման տվեց բռնագրավել հայ եկեղեցական գույքը, Խրիմյան 
Հայրիկը հրաժարվեց ենթարկվել և կոչ արեց չհնազանդվել կարգադրությանը։ Նա հիմնել է 
դպրոցներ, տպարաննր, գրել է բանաստեղծություննր, կրոնա-բարոյական երկեր։ 
 
Արխիվում պահվում են թուրք և քուրդ բռնակալների հալածանքների պատճառով Արևմտյան 
Հայաստանի տարբեր շրջաններից Արևելյան Հայաստան գաղթած հայերի բազմաթիվ դիմումներ, 
նամակներ, խմբագրեր, ինչպես և նրանց ծանր վիճակը նկարագրող զեկուցագրեր, 
արձանագրություններ, ցուցակներ։ Կան ցարական կառավարության կողմից հայկական վանքերի 
ունեցվածքի և հայկական դպրոցները փակելու կապակցությամբ ստեղծված վավերագրեր ու 
նամակներ։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

ՄԱԴՐԱՍԻ ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 258 թղթապանակներում տեղադրված 21 վավերագրերից, որոնցից հնագույնը 
գրված է 1748 թ., նորագույնը՝ 1868 թ.։  
 
Մադրաս քաղաքում (Հնդկաստան) հայերը հաստատվել են 16-րդ դ.։  Առաջին հայկական 
եկեղեցին կառուցվել է 1547 թ.։  Հայերն ունին իրենց համայնքի կանոնադրությունը։ 18-րդ դ. 70-
ական թթ. Մադրասում գործել է հայ ազատագրական շարժման խմբակ (Շահամիր Շահամիրյան, 
Հովսեփ Էմին, Մովսես Բաղրամյան, Հակոբ Շահամիրյան և ուրիշներ), որի նպատակն էր 
ազատագրված Հայաստանում ստեղծել հանրապետական կարգեր։ 1772 թ. Շ. Շահամիրյանը 
հիմնել է տպարան, որտեղ տպագրվել են բազմաթիվ գրքեր։ 1794-86 թթ. Մադրասում լույս է 
տեսել հայկական առաջին պարբերական “Ազդարարը”։  
 
Արխիվում պահպանվում են Մադրասում և Նոր Ջուղայում (Իրան), Էջմիածնում, Թիֆլիսում և 
Երուսաղեմում գրված փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են եկեղեցական գույքին, նվիրակական 
գումարների հավաքմանը, Էջմիածնի տաճարի վերականգնման համար հանգանակություն 
կազմակերպելու և այլ հարցերի։ 
 
  
Դեպի սկիզբ 
  

ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՐՔ. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՈՒ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 163 թղթապանակներում տեղադրված 1838 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1801 թ., նորագույնը՝ 1856 թ.։  
 
Կարապետ արք. Բագրատունին (1779-1856) սկզբում Կարինի, հետո Վրաստանի և Իմերեթիայի 
հոգևոր առաջնորդն էր։ Նա մեծ դեր է խաղացել 1890 թ. Էրզրումի ու շրջակայքի 90000 հայերի 
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գաղթը դեպի Արևելյան Հայաստան և Վրաստան կազմակերպելու ուղղությամբ։ Կառուցել է 
եկեղեցիներ և դպրոցներ։ 
 
Արխիվում պահվում են Կարապետ արք. Բագրատունու կոնդակները, նամակները, 
զեկուցագրերը, դիմումները։ Կան վավերագրեր 1828-29 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի 
ժամանակ Էրզրումի ու շրջապատի հայ բնակչության ռուսական բանակին օգնություն ցույց 
տալու, ռուսական հրամանատարության հետ Կարապետ արք. Բագրատունու լայն կապերի 
մասին։ 
 
  
Դեպի սկիզբ 
  

ԼՎՈՎ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 246 թղթապանակներում տեղադրված 18 վավերագրերից, որոնցից հնագույնը 
գրված է 1785 թ., նորագույնը՝ 1949 թ.։  
 
Փաստաթղթերը մինչև 1962 թ. պահվում էին Լվովի Ս. Աստվածածին հայկական եկեղեցում։ 
Դրանց թվում են Բերեժանի քաղաքի հայ համայնքի ամուսնության, ծննդյան, մկրտության և 
մեռելոց մատյանները, ինչպես և գաղութի փոստային առաքումների գրանցման մատյանները, 
Լվովի հայկական եկեղեցու տպավորություննրի գիրքը, լեհերեն զանազան հայտարարություններ, 
մահազդի տպագիր ձևեր, լուսանկարներ։ 
 
  
Դեպի սկիզբ 
  

ԿԱՐԱՊԵՏ ՏԵՐ-ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 163 ա-զ թղթապանակներում տեղադրված 286 վավերագրերից, որոնցից հնա-
գույնը գրված է 1876 թ., նորագույնը՝ 1928 թ.։  
 
Ճանաչված հայագետ և հոգևոր գործիչ Կարապետ Տեր-Մկրտչյանը ( 1866-1915) բարձրագույն 
կրթությունը ստացել է Գերմանիայում։ Վերադառնալուց հետո զբաղվել է ուսուցչությամբ, եղել է 
Շամախու թեմի առաջնորդ։ Նա ուսումնասիրություններ է նվիրել Պավլիկյան շարժմանը, 
հրատարակել է “Գիրք թղթոց” փաստաթղթերի արժեքավոր ժողովածուն։ 
 
Արխիվում պահվում են նրա ուսումնասիրությունների ձեռագրերը, դասախոսությունների 
տետրերը, նամակները, դիմումները, վկայականները, փաստաթղթեր Գևորգյան ճեմարանի, 
հայկական դպրոցների, տպարանների, կաթողիկոսական ընտրությունների վերաբերյալ, ինչպես 
և հայ ու օտար գիտնականների բանասիրական բովանդակությամբ նամակներ։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

ԳԱՐԵԳԻՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 83-97 թղթապանակներում տեղադրված 1708 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1844 թ., նորագույնը՝ 1939 թ.։  
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Գարեգին Հովսեփյանը (1867-1952) նշանավոր հայագետ էր, մշակութային գործիչ, 
բարձրաստիճան հոգևորական (մինչև իր մահը նա Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսն էր)։  
Բարձրագույն կրթություն ստացել է Գերմանիայում։ Հետո ուսուցիչ է աշխատել Գևորգյան 
ճեմարանում, նշանակվել է Էջմիածնի մատենադարանապետ, եղել է “Այրարատ” ամսագրի 
խմբագիր, մասնակցել է Սարդարապատի ճակատամարտին, դասախոսել է Երևանի 
համալսարանում։ Որպես ԱՄՆ-ի հայոց թեմի առաջնորդ նպաստել է “Սասունցի Դավիթ” 
տանկային շարասյան համար միջոցներ հավաքելուն։ Նրա բազմաթիվ մենագրությունները և 
հոդվածները վերաբերում են հայոց պատմությանը և հայ արվեստի քիչ ուսումնասիրված 
խնդիրներին։ Նրա “Խաղբակյանք և Պռոշյանք հայոց պատմության մեջ” եռահատոր 
ուսումնասիրությունը (1928-43) մեծ ներդրում է հայագիտության մեջ։ Ուսումնասիրություններ է 
նվիրել հայ պատմիչներին, հայ հնագիտության ու գրչության արվեստին։ Հրատարակել է հայերեն 
ձեռագրերի հիշատակարաններ։ 
 
Արխիվում պահվում են Գ. Հովսեփյանի տպագիր և անտիպ աշխատությունների ձեռագրերը, 
տարբեր վայրերից նրա հավաքած հիշատակարանները, նյութեր մանրանկարչության, վիմագիր 
արձանագրությունների, հուշարձանների վերաբերյալ։ Արխիվում պահվում են նրա ստացած 
բազմաթիվ նամակներ, որոնց մի մասը վերաբերում է հայ կամավորական շարժմանը, հայկական 
հարցին, ազատագրական շարժումներին, նորաստեղծ Երևանի համալսարանին, Հայաստանի 
թանգարաններին ու գիտական հաստատություններին։ Կան ալբոմներ, նկարներ, ազգագրական 
նյութեր։ 
 
  
Դեպի սկիզբ 
 

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՔՍՈՒԴՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 25-33 թղթապանակներում տեղադրված 843 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1799 թ., նորագույնը՝ 1933 թ.։  
 
Մ. Մաքսուդյանը (1876-1917) բանասեր է, հոգևորական (վարդապետ)։  Սովորել է Գևորգյան 
ճեմարանում, բարձրագույն կրթությունը ստացել է Ֆրանսիայում։ Լեզվաբանություն է 
դասախոսել Գևորգյան ճեմարանում։ Գրել է բանաստեղծություններ, ուսումնասիրել է հայերեն 
ձեռագրերի մանրանկարների զարդագրերը, կատարել է թարգմանություններ։ 
 
Արխիվում պահվում են նրա աշխատությունների ձեռագրեր, հուշատետրը, բանաստեղծություն-
ները, բառարանները և տարբեր մարդկանցից ստացած բազմաթիվ նամակներ։ 
 
  
Դեպի սկիզբ 
  

ՏԻՐԱՀԱՅՐ ՏԵՐ-ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 1121-1134 թղթապանակներում տեղադրված 2248 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1891 թ., նորագույնը՝ 1939 թ.։  
 
Տ. Տեր-Հովհաննիսյանը բանասեր էր, թարգմանիչ, մանկավարժ և հոգևոր գործիչ 
(արքեպիսկոպոս)։  Սովորել է Գևորգյան ճեմարանում, բարձրագույն կրթությունը ստացել է 
Ֆրանսիայում։ Զբաղվել է մանկավարժությամբ։ Մինչև իր մահը Հյուսիսային Ամերիկայի հայոց 
թեմի առաջնորդն էր։ Նա ուսումնասիրություն է նվիրել միջնադարի հայ մեծ բանաստեղծ Ֆրիկին, 
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կազմել է արտասահմանյան մի շարք գրադարաններում եղած հայերեն ձեռագրերի ցուցակները, 
կատարել թարգմանություններ։ 
 
Արխիվում են գտնվում նրա մի քանի աշխատությունների ձեռագրերը, հայերն ձեռագրերի 
ցուցակներ, թարգմանություններ, նկարներ, դրոշմանիշներ և բազմաթիվ նամակներ։ 
 
  
Դեպի սկիզբ 
 

ՄՍԵՐՅԱՆՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 108-209 թղթապանակներում տեղադրված 2466 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1786 թ., նորագույնը՝ 1931 թ.։  
 
Մսեր Գրիգորի Մսերյանի (1808-1873), Զարմայր Մսերի Մսերյանը (1836-1899) և Լևոն Զարմայրի 
Մսերյանը (1867-1933) ճանաչված հայագետներ են։ Մ. Մսերյանը դասագրքեր է կազմել և 
գիտական աշխատություններ հրատարակել։ Իր որդու՝ Զարմայրի հետ Մոսկվայում լույս է 
ընծայել “Ճռաքաղ” հանդեսը և “Փարոս” գրական տարեգիրքը։ Զ. Մսերյանի 
ուսումնասիրությունները նվիրված են հայոց լեզվի քերականությանը, հայ հին ու նոր 
գրականությանը։ Լ. Մսերյանը Լազարյան ճեմարանի և հետո (1905-15) Մոսկվայի, Վարշավայի 
համալսարանների դասախոս էր։ Դասավանդել է հին հունարեն և արևելյան լեզուներ։ Գրել է 
լեզվաբանության, հայ գրականության պատմության մասին։ 
 
Արխիվում պահվում են Մսերյանների տպագրած և անտիպ աշխատությունների ձեռագրրը, 
նրանց հասցեագրված բազմաթիվ նամակներ, գրություններ, ինչպես և այլ հեղինակների 
աշխատությունների ձեռագրեր։ 
 

Դեպի սկիզբ 
  

ՍԱՀԱԿ ԱՄԱՏՈՒՆՈՒ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 34-40 թղթապանակներում տեղադրված 296 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1844 թ., նորագույնը՝ 1919 թ.։  
 
Ս. Ամատունին (1856-1920) բանասեր-աբղյուրագետ էր։ 1891 թ. նշանակվելով Էջմիածնի 
մատենադարանապետ՝ ուսումնասիրել և ցուցակագրել է ձռագրերը։ Հրատարակել է “Հայոց բառ 
ու բան” գիրքը, նրա հետաքրքրության շրջանակներում են եղել հայերեն շարականները։ 
 
Արխիվում նրա տպագիր ու անտիպ գործերի ձեռագրերն են, քարոզները, շարականների մասին 
նյութեր, վկայականներ ու նամակներ։ 
 
  
Դեպի սկիզբ 
 

ԿՅՈՒՐԵՂ ՍՐԱՊՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 81-82 թղթապանակներում տեղադրված 1070 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1646 թ., նորագույնը՝ 1916 թ.։  
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Կ. Սրապյանը լեզվաբան և մաթեմատիկոս էր։ Սովորել է Երուսաղեմում, կաթողիկոսի 
հանձնարարությամբ կազմել է տեղեկանք Կարսի մարզի հայ բնակչության, նրանց եկեղեցիների, 
դպրոցների, հնության հուշարձանների մասին։ Գրել է բանասիրական, մանկավարժական, 
լեզվաբանական բնույթի աշխատություններ, կազմել է բառարաններ։ 
 
Արխիվում պահվում են նրա անտիպ և մասամբ տպագիր գործերի ձեռագրերը, նամակներ, վրաց 
թագավորի և Պողոս տպագրիչի միջև կնքված պայմանագիրը, Շ. Շահամիրայնի նամակները 
կաթողիկոսին և այլ նյութեր։ 
 
  
Դեպի սկիզբ 
  

ԱԿԱԴ. Ն. ՅԱ. ՄԱՌԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 218 թղթապանակում տեղադրված 81 նամակներից, գրված  1890-1931 թ.։  
 
Նշանավոր լեզվաբան, հնագետ և արևելագետ։ Ն. Յա. Մառի (1890-1931) արխիվում պահվում են 
հայագետներին ուղղված նամակներ, որոնց մեջ շոշափվում են լեզվաբանական և բանասիրական 
բնույթի հարցեր։ 
 

ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ ՏԵՐ-ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 71-76 թղթապանակներում տեղադրված 310 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված 1879-1937 թթ.։  
 
Բանասեր, աղբյուրագետ, արևելագետ Ս. Տեր-Հակոբյանը (1883-1937) ավարտել է Բեռլինի 
համալսարանը, զբաղվել է մանկավարժությամբ, կատարել բանասիրական և ազգագրական 
աշխատանքներ։ 1920 թ. դեկտ. 20-ին նշանակվելով Մատենադարանի տնօրեն՝ մեծ աշխատանք է 
տարել ձեռագրերի պահպանության ուղղությամբ։ Նա գրի է առել “Սասունցի Դավիթ” էպոսի մի 
քանի տարբերակներ։ Ձերբակալվել է ՆԳԺ կողմից 1937 թ. և գնդակահարվել։ 
 
Արխիվում պահվում են հեղինակի պատմական բնույթի մի շարք աշխատությունների ձեռագրերը, 
ուրարտական արձանագրությունների մասին հավաքված նյութեր, բառարաններ, անավարտ 
հոդվածների ձեռագրեր, նամակներ, լուսանկարներ։ Արխիվում պահվում է նաև բանահավաք և 
գրող Սարգիս Քամալյանի (1869-1934) “Շուլավեր-Շահումավան (ազատագրական նյութեր)”, 
“Աշուղական կյանքից ու խաղերից” անտիպ աշխատությունների ձեռագրերը։ 
 
  
Դեպի սկիզբ 
  

ԵՐՎԱՆԴ ՏԵՐ-ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ԱԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 2391-98 թղթապանակներում տեղադրված 515 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1959 թ., նորագույնը՝ 1972 թ.։  
 
Ե. Տեր-Մինասյանը (1879-1974) նշանավոր հայագետ լեզվաբան էր։ Նա մեծ աշխատանք է տարել 
հայերեն սկզբնաղբյուրների, հայ եկեղեցու պատմության և աղանդավորական շարժումներն 
ուսումնասիրելու ուղղությամբ, կազմել է 5-րդ դարի պատմիչ Եղիշեի պատմության 
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համեմատական բնագիրը։ 
 
Բարձրագույն կրթություն է ստացել Բեռլինի և Լայպցիգի համալսարաններում, հետո զբաղվել է 
մանկավարժությամբ և գիտական աշխատանքով։ 
 
Արխիվում պահվում են նրա աշխատությունների ձեռագրերը, ստացած նամակները, 
վկայականները, նրա մասին գրված կարծիքներ և այլն։ 
 
  
Դեպի սկիզբ 
  

ԱԿԱԴ. ԱՇՈՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 243-244 1-25 թղթապանակներում տեղադրված 1849 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1766 թ., նորագույնը՝ 1979 թթ.։  
 
Պատմաբան, պետական և կուսակցական գործիչ Ա. Հովհաննիսյանը (1887-1973) սովորել է իր 
ծննդավայր Շուշիի ռեալական ուսումնարանում, բարձրագույն կրթություն ստացել է 
Գերմանիայում։ Զբաղվել է մանկավարժությամբ, եղել է Հայաստանի լուսավորության ժողկոմ, 
Հայաստանի կոմկուսի առաջին քարտուղար։ 1937 թ. բռնադատվել է, հետո արդարացվել։ 1960 թ. 
ընտրվել է Հայաստանի գիտ. ակադեմիայի ակադմիկոս։ Նա հրատարակել է “Նալբանդյանը և նրա 
ժամանակը”, “Ֆրիկը պատմաքննական լույսի տակ”, “Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի 
պատմության” և այլ աշխատություններ, հայերեն ձռագրերի հիշատակարաններ։ 1955 թ. 
Մատենադարանին է նվիրել մի շարք արժքավոր վավերագրեր (Խ. Աբովյանի, Ստ. Նազարյանցի, 
Մ. Նալբանդյանի և ուրիշների գրություններ, կոնդակնր, հրովարտակներ)։  
 
Արխիվում պահվում են նրա, ինչպես և այլ հեղինակների շուրջ 80 տպագիր և անտիպ 
աշխատություններ, ձեռագրեր, նամակներ, հուշեր, ճառեր, ինքնակենսագրություն և այլ 
վավերագրեր։ 
 

Դեպի սկիզբ 
  

ԱԿԱԴ. ՀԱԿՈԲ ՄԱՆԱՆԴՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 220-230 1-4 թղթապանակներում տեղադրված 673 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1894 թ., նորագույնը՝ 1955 թթ.։  
 
Նշանավոր հայ պատմաբան Հ. Մանանդյանը (1873-1952) բարձրագույն կրթությունը ստացել է 
Գերմանիայում, զբաղվել է մանկավարժական աշխատանքով, երկար տարիներ դասախոսել է 
Երևանի համալսարանում։ 1939 թ. ընտրվել է ԽՍՀՄ Գիտ. ակադեմիայի, իսկ 1943 թ.՝ 
Հայաստանի գիտ. ակադեմիայի իսկական անդամ։ 1902 թ. Հ. Աճառյանի հետ հրատարակել է 
“Հայոց նոր վկաներ” աշխատությունը, հետո լույս տեսան նրա “Ֆեոդալիզմը հին Հայաստանում”, 
“Տիգրան Բ և Հռոմը”, “Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության” և այլ գործերը։ 
 
Արխիվում պահվում են նրա տպագիր և անտիպ աշխատությունների ձեռագրերը, հավաքած 
նյութերը, վկայականները, դասախոսությունների տետրերը, քարտեզներ, նամակներ, այլ 
հեղինակների աշխատությունների ձեռագրեր, նկարներ։ 
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Դեպի սկիզբ 
  

ՆՈՐ ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 78-80 թղթապանակներում տեղադրված 81 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1776 թ., նորագույնը՝ 1914 թթ.։  
 
Արխիվում պահվում են Նոր Նախիջևանի հոգևոր առաջնորդներին հասցեագրված նամակներ, 
կոնդակներ, գրություններ, Էջմիածնի Սինոդի կարգադրություններ, եկեղեցական 
հոգաբարձության հաշիվներ, արձանագրություններ, ծխերի վրաբերյալ կազմված ցուցակներ, 
լուսանկարներ։ 
 

ՅՈԶԵՖ ԿԱՐՍՏԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 249-254 թղթապանակներում տեղադրված 38 գործերից։ 
 
Նշանավոր գերմանացի հայագետ Յ. Կարստը (1871-1962) ավարտել է Ստրասբուրգի համալսա-
րանը։ Նրա դոկտորական դիսերտացիան նվիրված էր Կիլիկիայի հայերի բարբառին։ Նա 
հրատարակել է Կիլիկիայի հայ բարբառի պատմական քերականությունը և լեզվաբանական այլ 
աշխատություններ։ Կարևոր են նրա “Հայ բանասիրության պատմություն”ը և այլ երկերը։ Երկար 
տարիներ նա աշխատել է միջին հայերենի բառարան ստեղծելու վրա։ Արխիվում պահվում է այդ 
աշխատության ձեռագիրը (առաջաբանով, գրականության ցանկով)։  
  

Դեպի սկիզբ 
 

ԱՅԼԵՎԱԼ ՀԵՂՆԱԿՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎՆԵՐ 

Բաղկացած է հմր. 240 1-5 թղթապանակներում տեղադրված 205 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1633 թ., նորագույնը՝ 1962 թթ.։  
 
Արխիվում մուծված են տարբեր վայրերից Մատենադարան ուղարկված կոնդակնր, նամակներ, 
պատմական ու բանասիրական բնույթի աշխատություններ, ձեռագրացուցակներ, տաղարաններ, 
հուշեր, Լազարյան ճեմարանին, հայ-ռուսական հարաբերություններին վերաբերող նյութեր։ 
 
  

ՄԱՏԹԵՈՍ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԻԶՄԻՐԼՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 10-14 թղթապանակներում տեղադրված 633 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1635 թ., նորագույնը՝ 1910 թթ.։  
 
Մատթեոս Իզմիրլյանը (1845-1910) եղել է Եգիպտոսի հայոց հոգևոր առաջնորդ, Կ. Պոլսի 
պատրիարք, 1909 թ. ընտրվել է Ամենայն հայոց կաթողիկոս։ 
 
Արխիվում պահվում են Կիլիկիայի հայոց կաթողիկոսարանի, Կ. Պոլսի և Երուսաղեմի 
պատրիարքների, ռուս միապետների, թուրքաց սուլթանների հրովարտակները, Նապոլեոն 
Բոնապարտին ուղղված Դանիել կաթողիկոսի (1808 թ.) նամակը, Կ. Պոլսի եկեղեցիների 
ցուցակներ, եկեղեցական կալվածներին վերաբերող նյութեր, նամակներ։ 
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Դեպի սկիզբ 
  

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՊԵՏՐՈՍԻ ՄԱՄԵԼՅՈՒԿԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 248 թղթապանակներում տեղադրված 26 վավերագրերից, որոնցից հնագույնը 
գրված է 1806 թ., նորագույնը՝ 1962 թթ.։  
 
Հ. Մամելյուկը ծնվել է 1781 թ. Շուշի քաղաքում։ Փոքր հասակում նրան տարել են Եգիպտոս և 
վաճառել եգիպտացինրին, որոնք նրան դարձրել են զինվորական (մամելյուկ)։  Նա մասնակցել է 
Նապոլեոն Բոնապարտի դեմ մղվող կռիվներին (1798 թ.), հետ անցել է ֆրանսիացիների կողմը։ 
Կայսերական գվարդիայի կազմում մասնակցել է Նապոլեոնի կռիվներին, արժանացել 
պարգևների։ 1826 թ. նա մտնում է ռուսական բանակ և մասնակցում ռուս-պարսկական 
պատերազմին։ Կյանքի վերջին տարիներն անցկացրել է Ղարաբաղում։ 
 
Արխիվում նրա վկայականներն են, նրան ուղղված գրություններ և այլ նյութեր։ 
 

ԱԲՐԱՀԱՄ ԶԱՄԻՆՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 232 1-2 թղթապանակներում տեղադրված 134 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1799 թ., նորագույնը՝ 1933 թթ.։  
 
Հայագետ Ա. Զամինյանը (1861-1937) ավարտել է Գևորգյան ճեմարանը, զբաղվել ուսուցչությամբ 
ու գիտական աշխատանքով։ Հրատարակել է “Պատմություն հայ գրականության”, “Հայոց 
եկեղեցու պատմություն” (հ. 1-2) աշխատությունները։ 
 
Արխիվում պահվում են հեղինակի անտիպ գործերի ձեռագրերը, Ն. Նախիջևան գաղթեցրած 
հայերի վրաբերյալ վավերագրեր, Նոր Նախիջևանցի վաճառական Սարգիս Խոջայանցի (1880-
1906) հիշատակարանը։ 
 

Դեպի սկիզբ 
  

ՄԱՏԹԵՈՍ ՏԵՐ-ՄԱՏԹԵՈՍՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 186-187 թղթապանակներում տեղադրված 266 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1873 թ., նորագույնը՝ 1935 թթ.։  
 
Մ. Տեր-Մատթեոսյանը (1865-1939) բանասեր էր, հոգևորական։ Արխիվում պահվում են հայոց 
պատմության, հայ գրականության, մանկավարժության վերաբերյալ հեղինակի 
աշխատությունների ձեռագրերը, վիճակագրական տվյալներ, նամակներ, դիմումներ, 
թարգմանություններ, նյութեր եկեղեցիների ունեցվածքի վերաբերյալ։ 
  

ՄԱՐԿՈՍ ԱՂԱԲԵԿՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 164 1-2 թղթապանակներում տեղադրված հինգ հատոր ձեռագիր գրքերից 
(1896-1897)։  
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Մ. Աղաբեկյանը (1837-1908) մանկավարժ էր և խմբագիր, Թիֆլիսում հրատարակել է “Կռունկ 
հայոց աշխարհի” և “Ծիլն Ավարայրի” ամսագրերը։ Արխիվում պահվում է նրա “Ուսումն հայոց 
պատմության” աշխատության 1-3 հատորները։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

ԲԱԳՐԱՏ ԱՐՔ. ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 77 թղթապանակներում տեղադրված 77 վավերագրերից, որոնցից հնագույնը 
գրված է 1896 թ., նորագույնը՝ 1938 թթ.։  
 
Բ. Վարդազարյանը (1869-1937) հոգևորական էր, զբաղվում էր բառարանագրությամբ։ Կազմել է 
անգլերեն լեզվի բառարաններ։ Արխիվում դրանցից բացի պահվում են Էջմիածնի ճեմարանի 
բակում թանգարան կառուցելու վերաբերյալ փաստաթղթեր, վիճակագրական ու այլ տիպի 
նյութեր։ 
 
  

ՄԵՍՐՈՊ ԱՐՔ. ՍՄԲԱՏՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 217 թղթապանակներում տեղադրված 17 վավերագրերից, գրված  1883-1905 
թթ.։  
 
Մ. Սմբատյանը (1833-1911) հոգևորական էր, զբաղվում էր բանասիրական աշխատանքներով։ Նա 
կազմել է Տաթևի վանքի ձեռագրացուցակը, հավաքել և ուսումնասիրել Հայաստանում եղած 
բևեռագիր արձանագրությունները։ 
 
Արխիվում նրա “Հիշատակարանն” է, Առձեռն բժշկարանը, նյութեր 1853-54  և 1905-06 թթ. 
պատերազմների մասին, դիմումներ, նրա կենսագրությունը, բանաստեղծությունները։ 
 
  
Դեպի սկիզբ 
  

ԽՈՐԵՆ ԵՊՍ. ՍՏԵՓԱՆԵԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 219 թղթապանակում տեղադրված 106 վավերագրերից, որոնցից հնագույնը 
գրված է 1870 թ., նորագույնը՝ 1940 թթ.։  
 
Խ. Ստեփանեն (1840-1900) բարձրագույն կրթություն ստացել է Մոսկվայի համալսարանում, 
Փարիզում և մանկավարժության մեջ կատարելագործվել Շվեյցարիայում։ Նա զբաղվում էր 
ուսուցչությամբ, հոգևորական էր։ 15 տարի հրատարակել է “Հայկական աշխարհ” 
մանկավարժական թերթը, հետո՝ “Մանկավարժ” պարբերականը։ Աշխարհաբար է թարգմանել 
Մովսես Խորենացու “Հայոց պատմությունը”։  Կատարել է թարգմանություններ։ Արխիվում 
պահվում են նրա աշխատությունների, թարգմանությունների ձեռագրերը, նամակները։ 
 

ՄԵԼԻՔ-ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎ 
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Բաղկացած է հմր. 241 թղթապանակներում տեղադրված 324 վավերագրերից, որոնցից հնագույնը 
գրված է 1538 թ., նորագույնը՝ 1867 թթ.։  
 
Շահնազարյանները Ղարաբաղի մելիքական ընտանիքի անդամներից են։ Արխիվում պահվում են 
պարսից շահերի կողմից նրանց տրված հրովարտակները, ռուսական ցարին և զինվորական 
պաշտոնյաներին ուղղված նրանց դիմումները, փաստաթղթեր նրանց կալվածքները 
պետականացնելու վերաբերյալ, պաշտոնական գրություններ և այլն։ 
 
  
Դեպի  սկիզբ  
  

ՏԵՐՈՒՆՅԱՆ ԹԱԴԵՈՍԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 242 թղթապանակում տեղադրված 7 վավերագրերից, որոնցից հնագույնը 
գրված է 1538 թ., նորագույնը՝ 1867 թթ.։  
 
Թ. Տերունյանը (1849-1928) ինքնուս գիտնական էր, տարված էր ուտոպիստ-սոցիալիզմի 
գաղափարներով։ Նա գրել է “Համայնական նոր կյանք” վեպը, կազմել հայկական բժշկարան։ 
Արխիվում պահվում են նրա գործերի ձեռագրերը և մի քանի տպագիր գրքեր։ 
 
  

ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ ՆԻԿԻՏԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 245 թղթապանակում տեղադրված 54 վավերագրերից, որոնցից հնագույնը 
գրված է 1721 թ., նորագույնը՝ 1961 թթ.։  
 
Արխիվում պահվում են Ն. Ագուլիսի ներքին Դաշտ գյուղի կալվածատեր Ռոստոմյանների և 
ուրիշների հողերի ու այլ ունեցվածքի գնման ու վաճառքի հայերեն ու պարսկերեն պայմանագրեր, 
դրանց գույքացուցակ, ստացականներ։ Պահվում են նաև պարսկահայ Թումանյանների 
Մոսկվայում ու այլ քաղաքներում ունեցած առևտրական տների և առևտրական գործարքների 
վերաբերյալ նյութեր։ 
 
  
Դեպի  սկիզբ 
 

ՓԻՐՂԱԼԵՄՅԱՆ ՂԵՎՈՆԴԻ ԱՐԽԻՎ 

Բաղկացած է հմր. 69 թղթապանակում տեղադրված 19 վավերագրերից, որոնցից հնագույնը 
գրված է 1849 թ., նորագույնը՝ 1887 թթ.։  
 
Վ. Փիրղալեմյանը (1830-1892) բանահավաք էր, հոգևորական։ Նա հավաքել է հայերեն 
ձեռագրերի հիշատակարաններ, որոնց մի մասը 1883 թ. հրատարակել է Կ. Պոլսում “Նոտարք 
հայոց” գրքում։ Հրատարակել է իր ուղեգրությունները (չափածո)։  
 
Արխիվում պահվում են վավերագրերից կտրված կնիքներ և ստորագրություններ պարունակող 
պատառիկներ և հեղինակին հասցեագրված նամակներ։ 

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՁԵՌԱԳՐԱՏՆԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՆՅՈԸԹԵՐԻ ԱՐԽԻՎ 
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Բաղկացած է հմր. 18-80 թղթապանակներում տեղադրված 81 վավերագրերից, որոնցից 
հնագույնը գրված է 1776 թ., նորագույնը՝ 1914 թթ.։  
 
Մատենադարանի կազմավորման ընթացքում մի շարք արխիվային վավերագրեր և նոր շրջանում 
ստեղծված աշխատություններ սխալմամբ մուծվել են հիմնական ձեռագրերի մեջ, իսկ մի քանի 
ամբողջական ձեռագրեր, ընդհակառակը, տեղ էին գտել արխիվային բաժնում։ 1944 և 1950 թթ. 
ուղղվել են այդ սխալները և արխիվային բաժին են տեղափոխվել ձեռագրատանը եղած մի շարք 
նյութեր։ Դրանց թվում են՝ պատմություններ, աշխարհագրության գրքեր, բառարաններ, 
եկեղեցական բնույթի գործեր, կենսագրություններ, օրացույցներ, նոտաներ, 
դասախոսությունների սղագրություններ, բանաստեղծություններ, պարսկերեն գրություններ, 
քերականության դասագիրք, դիմումներ, 1826-28 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմին 
վերաբերող նյութեր և այլն։ 
 

ԱՅԼ ԱՐԽԻՎՆԵՐ 

Մատենադարանի արխիվում պահվում են նաև այլևայլ հեղինակների 1667-1973 թթ. գրած 357 
վավերագրերից բաղկացած ֆոնդը (թղթ. 240 1-12), Նոր նախիջևանի հայկական եկեղեցիների 
հոգաբարձության 1783-1934 թթ. 259 վավերագրերից բաղկացած ֆոնդը (թղթ. 230), ինչպես նաև 
Մատենադարանի աշխատակիցների, Մատենադարանի բարերարների և հայագետների ֆոնդերը։ 
Ստորև տալիս ենք ֆոնդատերերի ցուցակը. Լևոն Լիսիցյան, Գյուտ (Իսահակ) Տեր-Ղազարյան, 
Հովհաննես Մանվելյան, Աբրահամ Հարությունյան, Ասատուր Մնացականյան, Վախթանգ 
Գևորգյան, Ռաֆայել Մարկոսյանի հիմնադրամ (հիմնված Փարիզում 1920 թ.), նվիրատու 
Հարություն Հազարյան, տեխ. գիտ. թեկնածու Արսեն Մանանդյան, նկարիչ Վանիկ Խաչատրյան, 
Նշան Հովհաննիսյան, ակադ. Ստեփան Մալխասյան (մշակվում է), Հակոբ Անասյան։  
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ՁԵՌԱԳՐԵՐՈՒՄ 

ՀԱԿՈԲ ՔՅՈՍԵՅԱՆ 
բան. գիտ. թեկ. 
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Ա. ՎԱՂ ՇՐՋԱՆ 

Մաշտոցի անվան Մատենադարանը հարուստ է աստվածաբանական բովանդակություն ունեցող 
ձեռագրերով։ Թե՛ իրենց թվով և թե՛ բովանդակությամբ աչքի են զարնում հատկապես 
մեկնաբանական աստվածաբանությանը վերաբերող միավորները։ Հայ մեկնաբանական 
գրականության վաղ շրջանի հետազոտման համար բացառիկ կարևոր են Ե դ. հեղինակ Եղիշեի 
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Ծննդոց, Հեսու Նավեի և  Դատավորաց գրքերի մեկնությունները։ Աղբյուրագիտական տեսակետից 
հատկապես ուշագրավ են Ծննդոց գրքի մեկնության հատվածները, որոնք պահպանվել են 
Վարդան Արևելցու Հնգամատյանի խմբագիր մեկնության մեջ (Մատենադարան, 1139, թ. 2ա-
102բ)։  Երկար ժամանակ ամբողջապես կորած համարված այս երկի պահպանված մեծ ու փոքր 
հատվածները հետազոտել ու հրապարակել է Լ. Խաչիկյանը։ Հայ մեկնաբանական 
մատենագրության ուշագրավ արտադրանքներից է Ստեփանոս Սյունեցու Քառավետարանի 
մեկնությունը, որ մեզ է հասել միակ ընդօրինակությամբ՝ Մատենադարանի թիվ 5551 ձեռագրով 
(1155 թ.)։  Հետազոտությունը պարզում է, որ այս մեկնությունը հեղինակը կազմել է՝ 
համառոտելով յուրաքանչյուր Ավետարանի իր իսկ գրած ընդարձակ մեկնությունը։ Այդ 
ընդարձակ մեկնության մեծ ու փոքր առանձին հատվածները օգտագործվել են Սարգիս Կունդի 
Եսայու մարգարեության, Ղուկասու և Հովհաննու Ավետարանների խմբագիր մեկնություններում, 
ինչպես նաև՝ “Տոնապատճառ” ժողովածուներում։ Հայտնի են նաև այս հեղինակի Եզեկիելի 
մեկնությունը, որ մեզ հասել է հիմնականում թիվ 5906 ձեռագրով (362ա-411բ), ինչպես նաև՝ Հոբի 
և Դանիելի մեկնության առանձին հատվածները։ Մատենադարանում պահվում է նաև Թ դ. 
հեղինակ Համամ Արևելցու Առակաց մեկնությունը (Մատենադարան, համար 1151)։  
Աղբյուրագիտական բացառիկ հետաքրքրություն է ներկայացնում նույն դարի մատենագիր 
Տիմոթեոս վարդապետի Ծննդոց գրքի մեկնությունը, որի այժմ կորած համարվող ընդարձակ 
տարբերակը լայնորեն օգտագործվել է Վարդան Արևելցու Հնգամատյանի խմբագիր մեկնության 
մեջ։ Ի դեպ Եղիշեի Ծննդոց մեկնության հատվածները պահպանվել են Տիմոթեոսի այս երկից 
Վարդան Արևելցու մեկնության մեջ ներմուծվելու շնորհիվ։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Բ. ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳՐԵՐԸ ԺԱ-ԺԲ ԴԱՐԵՐՈՒՄ 

ԺԱ-ԺԲ դդ. հրապարակ իջան այնպիսի խոշոր մեկնիչներ, որպիսիք են Անանիա Սանահնեցին, 
Ներսես Շնորհալին, Սարգիս Շնորհալին, Իգնատիոս Սևլեռնցին, Սարգիս Կունդը և ուրիշներ։ 
Մատենադարանյան Հավաքածոյում պահպանվում են այս հեղինակների աշխատությունների 
լավագույն ընդօրինակությունները։ Այսպես, Ներսես Շնորհալու Մատթեոսի մեկնությունը 
[հեղինակը հասցրել է բացատրել մինչև Ա 17-ը. մեկնությունը շարունակել և ավարտել են 
Շնորհալու աշակերտներ Արիստակես մեկնիչն ու Եփրեմը,  հետագայում նույն տեղից 
շարունակում և ավարտում է Հովհաննես Ծործորեցին (ԺԳ դ.)]  պահպանվում է Մատենադարանի 
թիվ 5155, 5742, 5933, 6492, 7854 ձեռագրերում։ Անանիա Սանահնեցու Մատթեոսի մեկնությունը 
(1063 թ.) նմանապես ամբողջական չէ. այն հասնում է մինչև Ավետարանի 10-րդ գլխի 
բացատրությունը։ Այս երկը մեզ հասել է Մատենադարանի թիվ 2686, 2859 ձեռագրերով, որոնցից 
երկրորդը (ԺԹ դ.) ընդօրինակվել է առաջինից (ԺԲ-ԺԳ դդ)։  Երկերը շարադրված են Հովհան 
Ոսկեբերանի և Եփրեմ Ասորու համաբնույթ աշխատությունների հետևողությամբ։ Այնուհանդերձ 
նրանց մեջ որոշակի տոկոս են կազմում հարաբերաբար ինքնուրույն հատվածները, որոնցում 
դրսևորվում են հեղինակի աստվածաբանական կարողությունները։ Ուշագրավ աշխատություն է 
Սարգիս Շնորհալու Կաթողիկե թղթոց մեկնությունը (1154 թ.), ուր նյութը մանրամասն 
բացատրվում է մեկնաբանական ավանդույթի հիման վրա։ Հեղինակը մինչև բուն նյութին անցնելը 
հանգամանալից խոսում է թղթերի հորինման նախապայմանների և շարժառիթների մասին, ինչը 
կարևոր փաստեր է  ներկայացնում Աստվածաշնչի միջնադարյան Ներածության 
(Նախադրություններ) հետազոտության համար։ Աղբյուրագիտական տեսակետից բացառիկ 
արժեքավոր աշխատություն է Իգնատիոս Սևլեռնցու Ղուկասու Ավետարանի մեկնությունը, որ 
գրված է Գրիգոր Գ Պահլավունի կաթողիկոսի (1113-1166) հանձնարարությամբ 1130 թ.։  
Հեղինակը բավական լայնորեն օգտագործել է Հովհան Ոսկեբերանի Ղուկասու մեկնության շատ 
հատվածներ, որոնց հունարեն բնագրերն այսօր անհայտ են։ Մեկնությունը համեմված է 
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“խորհրդական բացատրություններով”, որոնց մեջ դրսևորվում է երևույթների խորքը թափանցելու 
և աստվածաբանական եզրահանգումներ կատարելու հեղինակի շնորհքը։ Սարգիս Կունդի 
երկերը նմանապես աչքի են ընկնում աղբյուրագիտական շահեկանությամբ։ Հեղինակի 
աշխատությունները (Մեկնութիւն Եսայեայ մարգարէութեան, Մեկնութիւն Ղուկասու՝ 1176 թ., 
Հովհաննու Ավետարանների, Կաթողիկե թղթոց (շարադրված են խմբագիր մեկնության 
սկզբունքով)։  Այս գործերը պարունակող ձեռագրերի լուսանցքներում համառոտագիր նշված են 
օգտագործված հեղինակների անունները (Աթ = Աթանաս Ալեքսանդրացի, Ոսկ=Հովհան 
Ոսկեբերան, Ստ=Ստեփանոս Սյունեցի, Կիւր=Կյուրեղ Ալեքսանդրացի և այլն)։  
 
Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ նրա օգտագործած հատվածները բառացիորեն 
համապատասխանում են իրենց սկզբնաղբյուրին. այդպես է մասնավորաբար Կյուրեղ 
Ալեքսանդրացու Ղուկասու մեկնությունից քաղված հատվածների պարագան։ Սա ինքնին 
իրավունք է տալիս մտածելու, որ մեզ չհասած սկզբնաղբյուրներից բերած հատվածները ունեն թե՛ 
բնագրագիտական, թե՛ աղբյուրագիտական արժեք։  Այդպիսիք են առաջին հերթին Ստեփանոս 
Սյունեցու, այժմ ամբողջապես անհայտ, Ղուկասու և Հովհաննու Ավետարանների ընդարձակ 
մեկնություններից քաղված հատվածները Սարգիս Կունդի համապատասխան 
մեկնություններում։ Այդ հատվածների ի մի բերումն ու հրապարակումը կարևոր նպաստ կլինի 
գլխավորաբար իբրև մեկնիչ ներկայացող այս հեղինակի մատենագրական վաստակի 
ամբողջացման և պատշաճ գնահատման համար։ Այս տեսակետից դարձյալ մասնավոր 
հետաքրքրություն է ներկայացնում ցարդ Աթանաս Ալեքսանդրացուն վերագրված (ինչպես երևում 
է այն պատճառով, որ գործի գերակշիռ մասը արձանագրված է Աթանասի անունով), սակայն 
իրականում Սարգիս Կունդին պատկանող վերոհիշյալ Կաթողիկե թղթոց խմբագիր մեկնությունը։ 
Միջազգային հայրաբանության համար խիստ կարևոր նշանակություն ունեն աթանասյան 
հատվածները, որոնց հունարեն բնագրերն այսօր անհայտ են։ Ձեռագրի լուսանցքներում առկա են 
նաև ուրիշ հեղինակների համառոտագիր անուններ, ինչպես օրինակ “Ոսկ”, “Եփր,”, “Ստեփ” և 
այլն։ Սրանց անունով բերված հատվածները կարոտ են աղբյուրագիտական, բնագրագիտական 
հանգամանալից քննության։ Աղբյուրագիտական որոշակի հետաքրքրություն է ներկայացնում 
Գևորգ Կաղի (ԺԱ դ.) Պողոս առաքյալի թղթերի մեկնությունը, որ խմբագրված է գլխավորաբար 
Ոսկեբերանի, Եփրեմի համաբնույթ մեկնությունների պատշաճ հատվածների ներառումով։ 
“Պատճառ” անունը կրող այդ մեկնողական միավորներում պարզաբանվում են պողոսյան թղթերի 
հորինման շարժառիթը և նպատակը։ 
 
Աստվածաբանական խորությամբ, հանրագիտարանային համակողմանիությամբ աչքի ընկնող 
աշխատություններ են Ներսես Լամբրոնացու Սաղմոսաց ընդարձակ (1182 թ.), Երկոտասան 
մարգարեից (1180 թ.), ինչպես նաև՝ Սարգիս Շնորհալու Կաթողիկե թղթոց մեկնությունները։ Այս 
երկերի հետազոտությունը հնարավորություն կտա գնահատելու Կիլիկյան Հայաստանում 
մեկնողական աստվածաբանության խորքն ու մակարդակը։ Մինչդեռ Արևելյան Հայաստանում 
մեկնողական աստվածաբանության հետազոտման համար օգտակար և հանձնարարելի են 
Մխիթար Գոշի (+1213թ.) Երեմիայի մարգարեության և Վանական վարդապետի (ԺԲ-ԺԳ դդ.) Հոբի 
մեկնությունները, որոնցում աղբյուրների մտացի ու տեղին օգտագործումը ներդաշնակվում է 
մտակառուցման ինքնուրույնությամբ։ Հայ մեկնաբանական գրականության աղբյուրագիտական 
հետազոտման համար խիստ կարևոր նշանակություն ունեն Վարդան Արևելցու (+1271 թ.) 
աշխատությունները։ Խմբագիր սկզբունքով կազմված այս մեկնություններում հայրախոսական 
ժառանգությանը քաջածանոթ հեղինակը օգտագործել է եկեղեցու մեծանուն վարդապետների 
երկերը։ Աղբյուրների առատությամբ աչքի է ընկնում մասնավորապես Հնգամատյանի 
մեկնությունը։ Այս գործը պարունակող ձեռագրերի լուսանցքներում արձանագրված են Փիլոն 
Եբրայեցու (Ալեքսանդրացի), Եղիշեի, Բարսեղ Կեսարացու, Հովհան Ոսկեբերանի, Կյուրեղ 
Ալեքսանդրացու, Եփրեմ Ասորու, Գրիգոր Նյուսացու և այլ հեղինակների անունները։ Սրանց 
զանազան երկերից քաղված մեծ ու փոքր վկայություն-քաղվածքների ոչ բոլոր աղբյուրներն են մեզ 



հայտնի։ Պարագան այսպիսին է նաև հեղինակի մյուս մեկնությունների դեպքում (Մեկնութիւն 
Երգ երգոցի, Դանիէլի  և այլն)։  Աստվածաբանական խորին թափանցումներով են շարադրված 
Եզեկիելի մարգարեության ու եզեկիելյան տեսիլքի ճառական մեկնությունները, ինչպես նաև 
Սուրբ Գրքի առանձին մասերի մեկնությունը պարունակող Վարդան Արևելցու առանձին ճառերը) 
“Ի Տասնաբանեան աւրէնսն”, “Ի բանն, որ ասէ. Հայեաց ի քեզ”, “Ի ՃԱ սաղմոսն”, “Տեսութիւն ի 
մարգարէին Մովսիսի”)։  Աղբյուրագիտական, բնագրագիտական կարևորություն ունեն Գևորգ 
Սկևռացու (Լամբրոնացի. +1301) Գործք առաքելոցի (1289 թ.), Եսայա մարգարեության (1292 թ.) 
մեկնությունները, որոնք հիմնված են գերազանցապես Ոսկեբերանի, Եփրեմի և Կյուրեղ 
Ալեքսանդրացու համանուն երկերի վրա։ Միջազգային բանասիրության համար մասնավոր 
հետաքրքրություն են ներկայացնում Եսայա մեկնության ոսկեբերանյան հատվածները, որոնք ոչ 
միայն լրացնում են հունարեն բնագրով անհայտ հատվածների հայերեն թարգմանության թերի 
մասերը, այլև հաճախ, պարունակելով առավել նախընտրելի ընթերցումներ, ճշգրտում են առկա 
հայերեն թարգմանությունը։ Իր ժամանակի կյանքի ամենատարբեր մարզերի վերաբերյալ 
հանրագիտարանային հարուստ տեղեկություններ է հաղորդում ԺԴ դարի հեղինակ Բարսեղ 
Մաշկևորցին իր Մարկոսի Ավետարանի մեկնության մեջ (1325 թ.)։  Հարաբերաբար ինքնուրույն 
աշխատություն է մեծահամբավ մատենագիր ու մանկավարժ Եսայի Նչեցու Եզեկիելի 
մեկնությունը՝ շարադրված Ստեփանոս Օրբելյանի խնդրանքով 1300թ.։  Հարաբերական 
ինքնուրույնությունը կայանում է նրանում, որ հեղինակը ոչ թե բառացիորեն է վկայակոչում իր 
ձեռքի տակ եղած սկզբնաղբյուրները (Հովհան Ոսկեբերան, Կյուրեղ Ալեքսանդրացի=Թեոդորետոս 
Կյուրացի, Եփրեմ Ասորի, Ստեփանոս Սյունեցի), այլ՝ վերլուծաբար։ Մեկնողական երկերի 
հեղինակ է նաև Նչեցու աշակերտ Հովհաննես Ծործորեցին (ԺԳ-ԺԴ դդ.)։  Նրա գրչին են 
պատկանում Մատթեոսի մեկնությունը (1316 թ.), որը շարունակությունն ու ամբողջացումն է 
Ներսես Շնորհալու համանուն երկի, ինչպես նաև՝ Դանիելի մեկնությունը (1316թ.)։  Վերջինս 
աչքի է ընկնում հանրագիտարանային բազմահարուստ բովանդակությամբ։ Եսայի Նչեցու մյուս 
առավել տաղանդավոր աշակերտը՝ Հովհան Որոտնեցին, որ դարձավ մեկնողական 
աստվածաբանության Տաթևյան դպրոցի հիմնադիրը, հեղինակ է Մատթեոսի, Հովհաննու 
Ավետարանների, Պողոսի թղթոց մեկնությունների, որոնք շարադրված են աստվածաբանական-
իմաստասիրական խոր վերլուծումով, ինքնուրույն ընդհանրացումներով։ Ի տարբերություն 
նախորդ մեկնիչների Որոտնեցին կիրառում է սքոլաստիկ (դպրոցական) մեկնաբանությանը 
հատուկ եղանակ։ Նրա բացատրություններն ուղեկցվում են աստվածաբանական 
իրողությունների դասդասումով ու համակարգումով։ Աստվածաբանելու այս եղանակը 
Որոտնեցուց անցել է նրա արժանավոր հետնորդին՝ Գրիգոր Տաթևացուն, որի գրչին են 
պատկանում Հոբի, Եսայա (1384թ.), Սաղմոսաց (ընդարձակ և համառոտ տարբերակներ), 
Առակաց, Երգ երգոցի (1405թ.), Հովհաննու, Մատթեոսի (1409թ.) մեկնությունները։ Մեկնողական 
աստվածաբանության տաթևյան հաջորդ հայտնի ներկայացուցիչը Մատթեոս Ջուղայեցին (ԺԴ-ԺԵ 
դդ.) է։ Այս հեղինակի գրչին են պատկանում Ղուկասու (1391թ.), Հովհաննու Ավետարանի, Գործք 
առաքելոցի (1411թ.) մեկնությունները, որոնք գրված են եկեղեցու նշանավոր հայրերի 
աշխատությունների հետևողությամբ։ 
 
Երեք հարյուրամյա լռությունից հետո մեկնողական աստվածաբանությունը վերստին իր 
ծաղկումն է ապրում ԺԸ-ԺԹ դդ.։  Այս շրջափուլում հրապարակ են իջնում այնպիսի խոշոր 
հեղինակներ, որպիսիք են Հակոբ Նալյան պատրիարքը (1741-1749), Պետրոս Արք. Բերթումյան 
Նախիջեվանցին (1720-1784), Եփրեմ Սսեցի Կաթողիկոսը (1771-1774) և ուրիշներ։ Հակոբ 
Նալյանը հեղինակ է Սիրաքի գրքի մեկնության, որ հայ մեկնողական մատենագրության մեջ այդ 
գրքի միակ մեկնաբանությունն է։ Պետրոս Բերթումյանի գրչին են պատկանում Ծննդոց և Հոբի 
ընդարձակածավալ մեկնությունները։ Առաջին մեկնությունը հայտնի է երկու ընդօրինակությամբ, 
երկրորդ միավորը նմանապես ունի երկու ընդօրինակություն (Մատենադարան, ձեռ. 1174, թ. 6ա-
89բ, 2718, թ.91բ-233ա), որոնցից առաջինը հեղինակի ինքնագիրն է։ Հայտնի են նաև հեղինակի 
Երգ երգոցի, Ավետարանական առակների, Հովհաննու Հայտնության մեկնությունները։ Եփրեմ 



Սսեցին հեղինակ է Հովնանի մարգարեության մեկնության, որ աչքի է ընկնում փաստական 
հարուստ բովանդակությամբ, մանկավարժական ուղղվածությամբ։ Այս շրջանում հորինված 
մեկնողական ուշագրավ երկերից են Հակոբ Կարնեցի Սիմոնյանի (1766-1786) Երգ երգոցի և 
Մեսրոպ Գանձակեցու (գործել է ԺԸ դ. 40-60 ական թթ.) Կաթողիկե թղթոցմեկնությունները։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Գ. ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, Ե ԴԱՐ 

Ինքնուրույն մեկնություններից զատ հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ լայն 
շրջանառություն են ունեցել նաև թարգմանական մեկնությունները, որոնք կիրառվել են հայ 
հեղինակների կողմից։ Արդեն Ե դարում Աստվածաշնչի թարգմանությունից հետո հայացվեցին 
Տիեզերական եկեղեցու մեծանուն հայրերի և ուսուցիչների՝ Հովհան Ոսկեբերանի, Եփրեմ Ասորու, 
Եվսեբիոս Եմեսացու, Եպիփան Կիպրացու, Աթանաս Ալեքսանդրացու և այլոց մեկնողական 
երկերը։ Ինչպես վկայում են ձեռագիր մատեանները, արդեն հեղինակի կենդանության օրոք (406-
407) թարգմանվել է Ոսկեբերանի լավագույն աշխատությունը՝ Մատթեոսի Ավետարանի 
մեկնությունը, որին վիճակված էր հույժ կարևոր դեր կատարել հայ մեկնողական գրականության 
մեջ։ Այս մեկնությունը լայնորեն օգտագործվել է Անանիա Սանահնեցու, Ներսես Շնորհալու, 
Արիստակես վարդապետի, Հովհաննես Ծործորեցու, Գրիգոր Տաթևացու և այլոց համանուն 
աշխատություններում։ Աղբյուրագիտական հետաքրքություն է ներկայացնում սրանց մեջ տեղ 
գտած հատկապես մեկնության Չորրորդ գիրքը։ Ինչպես հայտնի, է հայերեն թարգմանության 
հրատարակության մեջ այս գիրքը խիստ թերի է։ Նվազ կարևոր չեն Ոսկեբերանի Ղուկասու 
Ավետարանի մեկնության առանձին հատվածները, որ օգտագործվել են Իգնատիոս Սևլեռնցու 
համանուն մեկնության մեջ։ Այս երկից այլևայլ հատվածներ կենցաղավարում են Ճառընտիր, 
Տոնապատճառ ժողովածուներում։ Այդ հատվածներից շատերի հունարեն բնագրերի վերաբերյալ 
որևէ տեղեկություն մեզ չի հասել։ Ե դարի թարգմանություն է նաև Ոսկեբերանի Հովհաննու 
Ավետարանի մեկնությունը, որի Ա-ԺԳ գլուխները հայերենի են վերածվել ասորերենից, իսկ ԺԴ-
ՁԸ գլուխները՝ հունարենից։ Ժամանակի ընթացքում այս թարգմանության մեծ մասը կորստյան է 
մատնվում։ Միայն ԺԱ դարում կարելի է լինում գտնել առաջին ԼԳ գլուխները։ Մնացյալ 
գլուխները Գրիգոր Վկայասեր կաթողիկոսի կարգադրությամբ հունարենից հայերեն է 
թարգմանում Թեոփիստե անունով մի հույն հայերենագետ, որի թարգմանությունը հղկում է 
Կիրակոս Դրազարկեցին։ Այս աշխատությունը նմանապես լայնորեն օգտագործվել է հայ 
մեկնաբանական գրականության մեջ։ Նրա մաս կազմող առանձին քաղվածքներ զետեղված են 
Սարգիս Կունդի Հովհաննու Ավետարանի խմբագիր մեկնության մեջ։ Նախնական քննությունը 
պարզում է, որ այստեղ առկա հատվածները զգալիորեն տարբերվում են այսօր հայտնի 
ամբողջական թարգմանությունից։ Տարբեր թարգմանություն են ենթադրում մատենադարանյան 
ձեռագրերի պատառիկ-պահպանակներում հանդիպող հատվածները։ Մաշտոցի անվան 
Մատենադարանում են պահվում Ոսկեբերանի Գործք առաքելոցի մեկնության հայերեն 
թարգմանության երկու ամբողջական ընդօրինակությունները, որոնք բացակայում են այլ 
հավաքածուներում։ Հայ թարգմանական մատենագրությունը մեզ ավանդել է նաև Կաթողիկե 
թղթոց Ոսկեբերանի մեկնության առանձին հատվածները (Նախադրութիւն Յակովբայ, ինչպես 
նաև՝ Ա Պետրոսի, Յովհաննու, Յուդայի թղթերի մեկնությունները), որոնք բացակայում են 
Կաթողիկե թղթոց մեջ հայտնի խմբագիր մեկնությունում։  Պողոսյան թղթերի Ոսկեբերանի 
մեկնությունները լայնորեն օգտագործուել են հայ հեղինակների կազմած խմբագիր 
մեկնություններում։ Իբրև “Պատճառներ” դրանք ներառվել են Անանիա Սանահնեցու, Գևորգ 
Կաղի, Գրիգոր Աբասյանի աշխատություններում։ Չափազանց մեծ է Ոսկեբերանի 
հինկտակարանային մեկնությունների աղբյուրագիտական նշանակությունը։ Աղբյուրագիտական 
բացառիկ արժեք ունեն Ոսկեբերանի Սաղմոսաց մեկնության հատվածները (Մատենադարան, 
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ձեռ. 472, 2783), որոնց հունարեն բնագրերը մեզ չեն հասել։ Միջազգային բանասիրության համար 
խիստ մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում Եսայա մեկնության հայերեն թարգմանությունը։ 
Հայտնի է Եսայա լոկ Ա-Ը 10 հատվածի մեկնության հունարեն բնագիրը։ Ուստի հայերեն 
թարգմանությունը, որն ընդգրկում է Ը-ԿԴ գլուխների մեկնությունը, ունի բնագրական բացառիկ 
արժեք։ Ճառընտիր և Տոնապատճառ մատյաններում հանդիպում են այս երկի նաև հունարենով 
առկա հատվածների, միայն մասամբ հրատարակված, հայերեն թարգմանություններ։ 
Բացառապես հայերեն թարգմանությամբ են հայտնի Եզեկիելի մարգարեության մեկնության 
առանձին հատվածները, ինչպես նաև՝ Արարածոց մեկնության մի դրվագը։ Հունարեն բնագրով 
անհայտ են նաև Ամբակումի և Միքիայի մեկնությունները (որոնց հայերեն թարգմանություններն 
ընդօրինակված են Մատենադարանի թիվ 3782, 2923, 6621 ձեռագրերում։) Պակաս 
հետաքրքություն չեն ներկայացնում Դանիելի մեկնության հատվածները, որոնք տեղ են գտել 
Վարդան Արևելցու և Հովհաննես Ծործորեցու համաբնույթ աշխատություններում։ 
 
Հայ թարգմանական մեկնությունների մեջ նույնքան կարևոր տեղ են զբաղեցնում Եփրեմ Ասորու 
երկերը, որոնց ճնշող մեծամասնությունը այսօր հայտնի են բացառապես հայերեն 
թարգմանությամբ։ Այդպիսիք են Արարածոց, Ելից, Թուոց, Ղևտացւոց, Բ Օրինաց, Յեսուայ որդւոյ 
Նաւեայ, Դատաւորաց, Թագավորութեանց, Մնացորդաց գրքերի համառոտ մեկնությունները, 
ինչպես նաև՝  Յոբի, Եզեկիելի, Եսայա, և Գործք առաքելոցի մեկնությունների մեծ ու փոքր 
հատվածները։ Առանձին ընդօրինակությամբ հայտնի են նաև Երկոտասան մարգարէից ու 
Յովնանի գրքի մեկնությունները։  
 
Ե-Ը դդ. թարգմանվել են Հեսիքիոս Երուսաղեմացու Հոբի, Որոգինես Ալեքսանդրացու, Հիպողիտես 
Բոստրացու Երգ երգոցի, ինչպես նաև՝ Կյուրեղ Ալեքսանդրացու անվամբ (իրապես Թեոդորետոս 
Կյուրացուն պատկանող) Եզեկիելի մեկնությունները, որոնցից առաջինի բնագիրը մեզ չի հասել։ 
Սրանք բավական ընդարձակորեն օգտագործվել են հայ հեղինակների համաբնույթ 
աշխատություններում։ 
 
Միարարական շրջանի թարգմանություն է Բարթուղիմեոս Մարաղացու Արարածոց 
մեկնությունը, որ իրականացված է 1332 թ. Դոմինիկյան միաբանության անդամ Հակոբ Քռնեցու 
կողմից։ Մեկնությունը բաղկացած է 8 մասերից։ Երկը շարադրված է հարցերի ձևով, ինչն 
առավելապես պատշաճում է սքոլաստիկ մեկնություններին։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Դ. ԴԱՎԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Միջնադարյան աստվածաբանության մյուս կարևորագույն մարզը դավանաբանութիւնն է 
(Dogmatic)։  Քրիստոնեական եկեղեցու գաղափարախոսական սկզբունքները հիմնավորելու և 
պաշտպանելու անհրաժեշտությամբ։ Դավանաբանական պայքարի առաջին շրջանում 
քրիստոնեության շահերի պաշտպանությունը ստանձնում է ջատագովական - հակաճառական 
աստվածաբանությունը, որի նպատակն էր ապահովել հայտնությամբ թելադրված “կրոնական նոր 
ըմբռնումների հաղթանակը հների դեմ։ Այդ գրականության մեջ անխուսափելիորեն նշանակալի 
տեղ է գրավում նաև քրիստոնեության առաջին դարերում ծագած աղանդավորական 
գաղափարների քննադատությունը, ինչպես կարելի է տեսնել ասորի և հույն եկեղեցական 
հայրերի երկերի հայերեն թարգմանություններից, ինչպես և հայ հեղինակների գործերից, օրինակ՝ 
Եզնիկ Կողբացու “Եղծ աղանդոց” գրքից։ Աստվածաբանական և դավանաբանական երկերն առատ 
նյութ են տալիս միջնադարյան Հայաստանի ներքին կյանքում երևան եկած հասարակական 
խմորումների և շարժումների պատմության համար, իսկ արտաքին կյանքում՝ հարևան և այլ 
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երկրների հետ նրա ունեցած փոխհարաբերությունների ուսումնասիրության համար”։  
 
Ջատագովական աստվածաբանության առաջին նմուշներից են Գրիգոր Լուսավորչի անվամբ 
հայտնի “Հարցմունքը”, Եզնիկ Կողբացու “Եղծ աղանդոց” երկը։ Հայ մատենագրության առաջնեկը 
հանդիսացող “Հարցմունք”-ը համարվում է “Եղծ աղանդոցի” գլխավոր աղբյուրներից մեկը։ 
Մատենադարանյան ժողովածուի մեջ “Հարցմունքը” պարունակող ձեռագրեր են. 659 (108բ-118բ), 
778 (377բ-403բ), 2886(73ա-83բ), 657 (125ա-129բ), 9298 (302ա-306)։  Եզնիկի երկը գիտական 
աշխարհին հայտնի է միակ՝ 1280 թ. ընդօրինակված՝ Մատենադարանի 1097 (187բ-314բ) 
ձեռագրով։ “Հարցմունքի” տիրական ազդեցությունից զերծ չի մնացել նաև Վահրամ Րաբունու 
“Հարցմունք և պատասխանիք ի գիրս Ծննդոց” երկը։ Մինչդեռ Մատենադարանի 631 ձեռագիրը 
(195ա-221ա), որ ընդօրինակվել է ԺԵ դ., աչքի է ընկնում կարևոր ընթերցումներով։ 
Դավանաբանական աստվածաբանության հետազոտման համար կարևոր նշանակություն ունեն 
Գրիգոր Լուսավորչի անվամբ շրջանառություն ունեցած Հաճախապատում ճառերի մի զգալի 
մասը։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Ե. ՀԱԿԱՃԱՌԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Ե ԴԱՐ 

Ե դարի կեսերին ստեղծված կրոնաքաղաքական նոր իրավիճակը կյանքի կոչեց իր բնույթով և 
ուղղվածությամբ դավանաբանական պայքարագրության մի նոր տեսակ՝ հակաճառական 
գրականություն։ Այս գրականության երևան գալը թելադրված էր Քաղկեդոնի ժողովի (451թ.) 
որոշումները հերքելու, ուստի և՝ Ազգային եկեղեցու կրոնաքաղաքական ինքնուրույնությունը 
պաշտպանելու անհրաժեշտությամբ։ Մեզ հայտնի առաջին երկը Տիմոթեոս Կուզի (Էլուրոս) 
“Հակաճառութիւն առ սահմանեալսն ի ժողովոյն Քաղկեդովնի” աշխատությունն է, որ 
հայտնաբերվեց Կարապետ ծ. վրդ. Տեր-Մկրտչյանի ջանքերով և հրատարակվեց նրա ու Երվանդ 
վրդ. Տեր-Մինասյանի աշխատասիրությամբ Էջմիածնի թիվ 1988 (այժմ Մատենադարանի ձեռ. 
1958) ձեռագրի հիման վրա։ Այս երկի հայերեն թարգմանությունն ունի աղբյուրագիտական 
չափազանց կարևոր նշանակություն։ Բանն այն է, որ նրա հունարեն բնագիրը մեզ չի հասել, իսկ 
ասորերեն թարգմանությունն, ըստ Lebon-ի, ոչ այլ բան է, քան բնագրի այլափոխված, համառոտ 
տարբերակը։ Իբրև հակաքաղկեդոնական դավանաբանական պայքարագրության դասական 
օրինակ այն պետք է լայնորեն օգտագործվեր հայ ինքնուրույն մատենագրության մեջ ստեղծված 
համաբնույթ երկերում։ Նրա հետևողությամբ է շարադրված Կոմիտաս կաթողիկոսի (615-628) 
օրոք կազմված “Կնիք հաւատոյ” ժողովածուն, ինչպես նաև՝ Վարդան Այգեկցու “Արմատ հաւատոյ” 
երկը, որի քննական հրատարակությունն իրականցված է Մատենադարանի 3295 (338ա-383բ), 
4425 (161ա-198բ), 7255 (2ա-99ա), 6567 (86բ-112բ), 512 (164ա-210բ) ձեռագրերի հիման վրա։ 
Դավանաբանական աստվածաբանության մարզում կարևոր ներդրումներ են Վրթանես Քերթողի 
“Յաղագս պատկերամարտից”, Կոմիտաս կաթողիկոսի “Վասն հաւատոյ”, “Հարցաքննութիւն և 
վիճաբանութիւն վասն հաւատոյ և կարգաց եկեղեցւոյ” երկերը, ինչպես նաև՝ Սահակ 
Ձորափորեցի կաթողիկոսին (677-703) վերագրելի “Բացայայտութիւն համաձայն 
աստուածաբանութեան հոգելից հարց...”, Ստեփանոս Սյունեցու “Վասն անապականութեան 
մարմնոյ, որք ասեն թէ՝ որ աճէ և նուազէ, ապականացու է”,  “Պատասխանի թղթոյն Գերմանոսի 
պատրիարքի Կոստանդնուպոլսի”, “Պատասխանի թղթոյն Անտիոքու եպիսկոպոսի, զոր վասն 
հաւատոյ գրեալն է” և այլն։ Տիմոթեոս Կուզի հակաճառությունից զատ հայ դավանաբանական 
աստվածաբանության մեջ կարևոր դեր են կատարել Գրիգոր Աստվածաբանի “Առ որս”, “Քրիստոս 
ծնեալ”, “Յաղթեցայ” ճառաշարերը (Մատենադարան, ձեռ. 946, 1500, 4146, 4234), Բարսեղ 
Կեսարացու Ս. Հոգուն նվիրված ընդարձակ աշխատությունը (Մատենադարան թիվ 1315, 1798)։  
Ինչպես նաև՝ Իրենեոս Լուգդոնացու “Ընդդէմ հերձուածոց”, “Ցոյցք առաքելական քարոզության” 
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երկերը լայնորեն օգտագործվել են հայ հեղինակների կողմից։ Քաղկեդոնական 
եպիսկոպոսությունների նկատելի աշխուժացումը ԺԱ դ. Հայաստանում հրամայական 
անհրաժեշտություն է առաջացնում պաշտպանելու Հայ Եկեղեցու որդեգրած դավանական 
դիրքորոշումը։ Այս գործին զինվորագրվեցին Անանիա Սանահնեցին, Պողոս Տարոնացին և 
ուրիշներ։ Անանիա Սանահնեցու “Լուծումն մաքառման երկաբնակացն, որք ի կարծիս 
ճշմարտութեան անյարմար դաւանեն երկակս ի մինն մուծանել բնութիւն” կամ “Բան 
հակաճառութեան ընդդէմ երկաբնակացն” երկասիրությունը սկսել է շարադրվել Պետրոս 
Գետադարձ կաթողիկոսի (1019-1058) կարգադրությամբ և ավարտվել Խաչիկ Անեցի կաթողիկոսի 
(1058-1065) աթոռակալության առաջին տարիներին։ Հայոց Արևելից կողմանց վարդապետներին 
վայել անտեղիտալի սկզբունքայնությամբ հեղինակը պախարակում է Քաղկեդոնի որոշումներին 
ծառագրված  հույն եկեղեցու դավանական ընթացքը։ Երկը հայտնի է երկու խմբագրությամբ։ (Ա 
խմբագրության են պատկանում թիվ 567(6ա-111բ), 6453(3ա-83ա), 436 (304ա-363ա), 2751(2ա-
82բ), իսկ Բ խմբագրության՝ թիվ 2678 (139ա-156ա), 2966 (1ա-26բ), 3062 (75ա-96ա), 7025 (60ա-
64ա) ձեռագրերը։) Դավանաբանական նույն նախանձախնդրությամբ է շարադրված Պողոս 
Տարոնացու (+1123) “Թուղթfiընդդէմ գրոյն Թէոփիստեայ երկադաւան հայհոռոմ փիլիսոփային” 
աշխատությունը։ Աստվածաբանական մեծ կշիռ ունեցող այս երկը օգտագործվել է ոչ միայն հայ, 
այլև վրաց մատենագրության մեջ։ Այսպես, վրաց հեղինակ Անտոն Ա Բագրատիոն արքայազն 
կաթողիկոսը (1744-1755) իր “Հակաճառության” առաջաբանում ի շարս հայ դավանաբան 
մատենագիրների հիշատակում է նաև Պողոս Տարոնեցու անունը։ Հայերեն ձեռագրերում հայտնի 
է նաև վերոհիշյալ աշխատության համառոտ տարբերակը (“Պաւղոսի իմաստասիրի Տարոնացւոյ 
վարդապետի Խաւսք ընդդէմ չարափառ երկաբնակացն հոռոմոց թղթին պատասխան”), որ 
նախորդել է ընդարձակին։ Մատենադարանյան հավաքածոյի մեջ երկի ընդարձակ և համառոտ 
տարբերակը պարունակող միավորներ են թիվ 83, 573, 671, 625, 774, 841, 1324, 1454, 1865, 
2160, 2190, 2268, 3076, 3124, 3192, 6624, 7248, 7255, 8030, 8043, 8273, 8391, 8938, 9830 
ձեռագրերը։ Երկի համառոտ տարբերակի հնագույն ընդօրինակությունն է բովանդակում թիվ 
1324 (314բ-323բ) ձեռագիրը (1281 թ.)։  Ընդարձակ տարբերակի լավագույն 
ընդօրինակություններից է թիվ 671 ձեռագիրը, ուր ի տարբերություն տպագրի, նյութը բաժանված 
է 28 մասերի։ 
 
Գիտական համակողմանիությամբ, աղբյուրների հարստութեամբ աչքի են ընկնում Հովհաննես 
Սարկավագի (+1129) դավանաբանական մանր աշխատությունները (որոնք զետեղված են 
Մատենադարանի 567, 2751, 6453 ձեռագրերում)։  Հատկապես արժեքավոր է հեղինակի 
“Յաղագս նշանակի հաւատոյ նիկիականն” երկը։ Նույնքան կարևոր է Մխիթար Գոշի “Թուղթ առ 
վրացիսն՝ Յաղագս ուղղափառութեան հաւատոյ” աշխատությունը (որի բնագիրը դարասկզբին 
հրատարակվել էր Կ. վրդ. Տեր-Մկրտչյանի աշխատասիրությամբ)։  Բնագրային կարևոր 
ճշգրտումներով այս թղթի քննական բնագիրը հրատարակվեց Մատենադարանի թիվ 631 (17բ-
45ա), 2966 (63բ-80ա), 3062 (165բ-176բ), 9622 (773-828), 2678 (378բ-383ա) ձեռագրերի հիման 
վրա՝ Պ. Մուրադյանի աշխատասիրությամբ։ Եկեղեցաքաղաքական կացության ներհուն 
գնահատումով, սթափ իրատեսությամբ են շարադրված Ներսես Շնորհալի կաթողիկոսի (1166-
1173) դավանաբանական երկերն ու թղթերը (“Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ և կարգաց 
եկեղեցւոյ”, “Գիր շրջաբերական” և այլն) (որոնք զետեղված են Մատենադարանի թիվ 500 (52ա-
239բ), 569 (156ա-254բ) և այլ ձեռագրերում)։  Հայ Եկեղեցու մղած դավանաբանական պայքարին 
իր գործուն մասնակցությունն է բերել Կիրակոս Երզնկացին (+1356)։  Մատենադարանի թիվ 573 
(103բ-118բ), 569 (114ա-147բ), 2542 (99բ-110բ), 8727 (301ա-313բ), 3050 (152ա-165ա) ձեռագրերը 
պարունակում են այս հեղինակի “Խրատ առ ուղղափառ հաւատացեալս Հայոց ազգիfi”, իսկ թիվ 
750 (199ա-233բ), 639 (12բ-76ա), 6608 (70բ-101բ), 728 (52ա-100բ), 614 (151ա-199բ)՝ “Թուղթ առ 
Կարնեցիս” երկը։ 
 
Կաթոլիկ եկեղեցու եկեղեցական հավակնությունների դեմ է գրված Մխիթար Սկևռացու “Յաղագս 
համապատւութեան երկոտասանից առաքելոց” երկը։ Այն շարադրված է Հեթում Ա արքայի (1226-



1270) հրամանով և Կատաղոնի եպիսկոպոս Հակոբի հորդորով, և ներկայանում է հեղինակի 
հաշվետվությունը 1263թ. Աքքա կատարած դիվանագիտական այցի մասին։ Ի տարբերություն 
տպագրի, ձեռագիր մատյաններն ավանդել են այս երկի համառոտ տարբերակը։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Զ. ՀԱԿԱՃԱՌԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԺԴ, ԺԵ ԴԱՐԵՐ 

Դավանաբանական պայքարը նոր թափով շարունակվեց ԺԴ-ԺԵ դդ.։  Տագնապի զանգ հնչեցնելով 
Գրիգոր Անավարզեցի կաթողիկոսի (1293-1307) որդեգրած արևմտամետ կողմնորոշման առիթով՝ 
Ստեփանոս Օրբելյանն իր “Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց” երկասիրության մեջ 
զգուշացնում է այդօրինակ քաղաքականության ազգակործան հետևանքների մասին։ 
Մատենադարանում պահվում են այս երկի մի շարք ընդօրինակություններ (թիվ 1555, 721, 2678, 
3483, և այլն), որոնք կարող են օգտագործվել քննական բնագրի կազմման աշխատանքներում։ 
Օրբելյանից բացի Լատին արևմուտքի և նրան ծառայագրված հայ միարարների դեմ 
գաղափարական պայքարը ղեկավարում են Եսայի Նչեցին, Հովհան Որոտնեցին, Գրիգոր 
Տաթևացին, Մատթեոս Ջուղայեցին և ուրիշներ։ Հայտնի է Եսայի Նչեցու տակավին անտիպ 
“Դաւանութիւն և խոստովանութիւն” երկը։ Դավանական նախանձախնդրությամբ են տոգորված 
Նչեցու թղթերը նմանապես Հովհան Որոտնեցու գրչին է պատկանում “Հաւատոյ դաւանութիւնք” 
թուղթը՝ ուղղված Կոստանդին Ե Սսեցի կաթողիկոսին (1372-1374)։  Երկը շնչում է Ազգային 
եկեղեցու անկախության և դավանական անաղարտության պահպանման մտահոգությամբ 
(Մատենադարան, թիվ 557, 1ա-15բ)։  Հայ դավանաբանական աստվածաբանության դարավոր 
նվաճումներն իրենց համակարգված արտահայտությունն են գտնում Որոտնեցու արժանավոր 
աշակերտի՝ Գրիգոր Տաթևացու վարդապետական ժառանգության մեջ։ Տաթևացու Հարցմանց 
գիրքը և Ոսկեփորիկը հայ դավանաբանական մտքի բազմադարյան կուտակումների 
ամբողջացում ու բյուրեղացումն են։ Ոսկեփորիկը ոչ այլ բան է, քան Հարցմանց գրքի համառոտ 
տարբերակը։ Հանրագիտարանային համակողմանիությամբ, վարդապետական փաստերի ու 
փաստարկումների հարստությամբ աչքի ընկնող Հարցմանց գիրքը կառուցված է Լատին 
աստվածաբանության պահանջներին համապատասխան։ Արևմտյան եկեղեցուն հուզող 
աստվածաբանական խնդիրների արծարծումը, վարդապետական հարցերի դասդասվածությունն 
ու կարգավորվածությունը նպատակ են հետապնդում հակառակորդի լեզվով հակահարված 
հասցնել հակառակորդի իսկ վարդապետությանը։ Մատենադարանն ունի Հարցմանց գրքի և 
Ոսկեփորիկի հետևյալ վաղագույն ընդօրինակությունները թիվ 813, 817, 820, 827, 852, 853, 854, 
855, 856, 917, 918, 921, 922, 5118, 5586, 6467, 8503 և այլն։ Տաթևացու հաջորդը՝ Մատթեոս 
Ջուղայեցին շարունակում է ուսուցչի գործը։ Մատթեոս վարդապետի գրչին են պատկանում 
“Երկաբնակացն առ մեզ հարցումն և պատասխանիք առ նոսա” և “Վասն հարցմանց անօրինաց 
զանազան պատասխանիք, զոր խնդրեալ բարեպաշտն Աբիսողոմ մեծ տանուտերն Շիրանայ” 
երկերը։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Է. ԴԱՎԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԺԷ-ԺԸ ԴԱՐԵՐ 

ԺԶ դարում նկատվող հարաբերական դադարից հետո դավանաբանական միտքը նոր թափով է 
ծավալվում ԺԷ-ԺԸ դդ.։  Այս շրջանում հրապարակ իջած առավել հայտնի արտադրանքներից է 
Ստեփանոս Լեհացու “Բանք իմաստասիրականք և աստուածաբանականք” երկը (1671թ.), ուր 
արեոպագիտյան աստվածաբանության հիման վրա արծարծվում են բանաքննական (ռացիոնալ) 
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աստվածաբանությանը հուզող վարդապետական ընդհանուր խնդիրներ։ Դավանաբանական 
աստվածաբանության հակաճառական ժանրին պատկանող կարևոր երկ է Ստեփանոս Լեհացու 
նույնքան նշանավոր ժամանակակցի՝ Հովհաննես Ջուղայեցու “Ընդդէմ երկաբնակացն” (1707թ.) 
աշխատությունը։ 
 
Կաթոլիկ Արևմուտքի դեմ պայքարին ԺԹ դարի առաջին կեսին փոխարինելու է գալիս 
բողոքականության դեմ ծավալված պայքարը։ Հայ Եկեղեցու դավանաբանական մաքրությանը 
նախանձախնդիր հեղինակները հանդես են գալիս ընդդեմ Լյութերի և Կալվինի։ Առավել 
նշանակալից են Ղազար վրդ. Տեր-Մարտիրոսյանի հետևյալ աշխատությունները. “Տեսութիւն 
ընդդէմ Լիւտերի և լիւտերականաց”, “Պատասխանի կալվինեանց թիւնալի նորակրօն տետրակին, 
ի 1838 մարտի ի Դաւրէժ՝ շարադրեալ ի Լիմ անապատիfi” խորագրով երկերը։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Ը. ԲԱՐՈՅԱԽՐԱՏԱԿԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Մատենադարանի ձեռագրերում բավական ստվար թիվ են կազմում բարոյախրատական 
աստվածաբանության վերաբերող միավորները։ Արդեն Ե դարում ժամանակի պահանջով, 
թարգմանվեցին և լայն շրջանառության մեջ մտան Հովհան Ոսկեբերանի, Եփրեմ Ասորու, 
Սեբերիանոս Գաբաղացու և այլոց ճառերը, որոնք մեկնողականից զատ ունեին նաև 
բարոյախրատական ուղղվածություն։ Հատկապես զորավոր էր ոսկեբերանյան ճառերի 
ազդեցությունը հայ ճառագրության վրա։ Իբրև դասական չափօրինակ այդ ճառերի 
հետևողությամբ են շարադրված Եղիշեի և Հովհան Մանդակունի կաթողիկոսին վերագրված 
ճառերը։ Ճառագրական հարուստ ավանդների հիման վրա են շարադրված Զաքարիա Ձագեցի 
կաթողիկոսի (855-877) ճառերը, որոնք գլխավորաբար վերաբերում են Ս. Ծննդյան, Մկրտության 
և Ավագ շաբաթվան։ Այս ճառերի քննական բնագրում օգտագործված են ՄատենադարանԻ 
ձեռագրերը (996, 1524, 2756, 4774)։  
 
Քրիստոնեական հազարամյակի վախճանի հետ կապված վախճանաբանական 
տրամադրություններից ծնունդ առած ներանձնական զգացումներն իրենց դրսևորումն են գտնում 
մատենագրության մեջ։ Դրանք առավել գունեղ տարազով հանդես են գալիս մասնավորաբար 
Արևելաքրիստոնեական իրականությունում։ Պայմանների թելադրանքով աշխուժանում է 
խորհրդապաշտական աստվածաբանության մաս կազմող բարոյագործնական թևը։ Հայ 
իրականության մեջ Ժ դ. այս թևի առավել վառ ներկայացուցիչներն են Անանիա և Գրիգոր 
Նարեկացիները։ Անանիա վարդապետի անունով Մատենադարանի ձեռագրերում հանդիպում են 
մի շարք խրատներ (թիվ 732, թ. 212ա-250բ, 1098, թ. 381բ-387բ, 398ա-399բ, 2335, թ. 286ա-287ա, 
284ա-6ա, 283ա-284ա, 80, թ. 67ա-72բ), որոնք պարունակում են հորդորներ Աստծո հետ 
հաղորդակցվելու վերաբերյալ։ Ներանձնական խորքի մեջ Անանիա վարդապետի խրատների հետ 
ուղղակիորեն կապված է Գրիգոր Նարեկացու նշանավոր աղոթամատյանը, որի քննական 
բնագիրը կազմված է գլխավորաբար Մատենադարանի ձեռագրերի հիման վրա։ 
 
Ժ-ԺԱ դդ. սկսած զանազան հեղինակների ճառերն ըստ տոնացույցի զետեղվում են առանձին 
ժողովածուների՝ Տոնապատճառների ու Ճառընտիրների մեջ։ Տոնապատճառ ժողովածուի 
կազմավորումը թեպետ ավանդաբար կապվում է Զաքարիա Ձագեցի կաթողիկոսի անվան հետ, 
սակայն իրականում Ժ-ԺԱ դդ. մեծանուն հեղինակ Սամվել Կամրջաձորեցու ջանքերով է կազմվել 
այս կարևոր ժողովածուն (որի ներկայացուցիչները Մատենադարանի թիվ 1007, 2021, 3795 
ձեռագրերն են)։  Տոնապատճառի հեղինակներից է Վարդան Արևելցին։  (Նրա կազմած 
Տոնապատճառ ժողովածուն այսօր ներկայանում է Մատենադարանի թիվ 4139, 2041 
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ձեռագրերով։) Այստեղ զետեղված են նաև իր իսկ Վարդան Արևելցու մի քանի կարևոր ճառերը, 
որոնք մեկնաբանական-վարդապետական բնույթ (Մատենադարանի 4139, թ. 378բ, 386ա, 387ա, 
395ա) ունեն և աչքի են ընկնում աստվածաբանական խոր թափանցումներով, վարդապետական 
հարցերի բանիբուն վերլուծմամբ։ (Տարբեր ձեռագրերում տարտղնված են Վարդան Արևելցու 18 
ճառերը, որոնց հեղինակային պատկանելությունը հարաբերական ստուգությամբ ճշտված է Փ. 
Անթաբյանի ջանքերով (ՄատենադարանԻ թիվ 4139, թ. 235ա, 401բ, 386ա, 378բ, 5561, թ. 189բ, 
5862, թ. 283բ, 5443, թ. 230բ, 266ա և այլն)։  
 

Դեպի սկիզբ 
 

Թ. ԲԱՐՈՅԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայ միջնադարի բարոյագործնական աստվածաբանության հետազոտման համար բավական 
հարուստ նյութ է ամբարված Վարդան Այգեկցու ճառերում և խրատներում։ Առավել ուշագրավ են 
“Պատմութիւն վասն անքուն որդանց” (Մատենադարան, թիվ 1521, թ. 264բ, 942, թ. 52ա), “Վասն 
հպարտաց և ոխակալաց” (4749, թ. 198ա), “Բան շահաւէտ և աւգտակար վասն ամենայն 
մարդկան” (թ. 309ա), “Վասն շնացողաց և զանազան մեղաց” (թ. 194բ) քարոզական ճառերը, 
ինչպես նաև՝ “Վասն տասն վաճառականացն” քարոզաշարը՝ բաղկացած 6-12 միավորներից 
(Մատենադարան, թիվ 850, թ. 13բ-48ա, 911, թ. 8ա-79բ, 4063, թ. 197բ-211ա)։  Մաշտոցեան 
Մատենադարանում մեծ թիվ են կազմում նաև այն ձեռագրերը, որոնք բովանդակում են Սարգիս 
Շնորհալու ճառերն ու խրատները (Մատենադարան, թիվ 942, թ. 15ա, 22բ, 41բ, 36բ, 77բ, 85բ, 
104ա, 168ա, 242բ, 381ա, 4749, թ. 240ա, 993, թ. 374բ, 282ա)։  Բարոյախրատական, 
տոնախոսական բնույթ ունեն Գրիգոր Տաթևացու քարոզները, որոնք խմբագրված են նրա 
աշակերտի՝ Հակոբ Ղրիմեցու կողմից։ Ձեռագրերում շոշափելի թիվ են կազմում անտիպ 
միավորները, որոնց հավաքումն ու իմի բերումը զգալիորեն կնպաստի այս խոշոր հեղինակի 
քարոզխոսական ժառանգության ամբողջացմանը։ Շուրջ 40 քարոզների հեղինակ է Տաթևացու 
աշակերտ Մատթեոս Ջուղայեցին։ ՄատենադարանԻ թիվ 662, 969, 1357, 2114, 2229, 2257 
ձեռագրերը պարունակում են այս հեղինակի ամենատարբեր խնդիրների նվիրված քարոզներ, 
որոնց մեջ առկա սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական բնույթի տվյալները ուսումնասիրված են 
ակադ. Լ. Խաչիկյանի կողմից։ Մինչդեռ քարոզներում արծարծված աստվածաբանական 
գաղափարները տակավին սպասում են իրենց հետազոտողին։ ԺԵ-ԺԶ դարերի սահմանագծում 
հրապարակ է իջնում Ղուկաս Լոռեցին, որի մանկավարժական գործունեությունը սերտորեն 
առնչվում է Էջմիածնի և Սանահնի դպրոցներին, ուր անց է կացրել իր կյանքի շուրջ 30 
տարիները։ Մատենադարանի շուրջ 50 ձեռագրերում պահպանվում են այս հեղինակի անունով 
քարոզներ։ Սրանց մեջ վաղագույնը, որ առավել ամբողջական կերպով է ընդգրկում քարոզները, 
Մատենադարանի թիվ 4355 ձեռագիրն է (ԺԶ դ.), ուր առկա է 37 միավոր։ Ղուկաս Լոռեցու 
քարոզներն աչքի են ընկնում լեզվի պարզությամբ, ռամկաբան շարադրանքով։ Քարոզխոսական 
մատենագրության հետազոտման համար ուշագրավ են Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի (1763-
1780), Հակոբ Նալյան պատրիարքի, Պետրոս Արքեպս. Բերթումյան-Նախիջևանցու քարոզները, 
որոնք բովանդակում են բավական հարուստ նյութ ոչ միայն բարոյագործնական, այլև 
դավանական, սուրբգրային աստվածաբանության ուսումնասիրման համար։ 
 
Վարդապետական, հրամանակարգ աստվածաբանությունը բարոյագործնական 
աստվածաբանությանը կապող միջակա օղակը ծիսական, եկեղեցաբանական 
աստվածաբանությունն է։ Շոշափելի թիվ են կազմում այս մարզը ներկայացնող ձեռագրական 
միավորները։ Եկեղեցաբանական գրականության մեջ են մտնում ոչ միայն եկեղեցու հոգևոր 
նշանակության բացատրությունը, այլև նրա ճարտարապետական մասերի, բեմի, վարագույրի, 
ծիսական իրերի խորհրդական մեկնությունը բովանդակող միավորները։ Այդպիսիք են Մովսես 
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Քերթողի, Հովհան Մայրագոմեցու, Հովհան Օձնեցու, Ստեփանոս Սյունեցու, Եսայի Նչեցու և այլոց 
անունով ձեռագրերում կենցաղավարող “Վերլուծութիւն Կաթողիկէ եկեղեցւոյ և որ ի նմայ 
յաւրինեալ կարգաց”, “Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ”, “Յաղագս եկեղեցւոյ” խորագրով երկերը 
(Մատենադարան, թիվ 1525, 2244, 4166, 1869 և այլն)։  Ծիսական աստվածաբանության առաջին 
հուշարձաններից են Ստեփանոս Սյունեցու (+735) Ժամակարգության մեկնությունը 
(Մատենադարան, թիվ 1851, 1867, 1007, 2039, 668, 875) “Հիմնարկութիւն եկեղեցւոյ և աւծումն 
եկեղեցւոյ” (Մատենադարան, թիվ 966, 1007, 610), ինչպես նաև՝ Հովհան Օձնեցու “Հիմնարկէք 
եկեղեցւոյ” և “Օրհնութիւն նորաշեն եկեղեցւոյ” (Մատենադարան, թիվ 2020, 1007, 993, 3787) 
ճառերը, որոնցում տրված է ժամասացության մեջ ընդգրկված ընթերցվածների խորհրդական 
բացատրությունը։ Ծիսական աստվածաբանության կարևորագույն երկերից են Խոսրով Անձևացու 
(Ժ դ.) “Բացայայտութիւն կարգաց եկեղեցւոյ, քարոզութեանց և աղաւթից ըստ իւրաքանչիւր 
ժամուց” (Մատենադարան, 8343) և “Մեկնութիւն Պատարագի” (Մատենադարան, թիվ 7045, 7275, 
9292) երկերը։ Ծիսական արարողակարգի մանրամասների բացատրությամբ աչքի է ընկնում 
Ներսես Լամբրոնացու (+1198) Պատարագի մեկնությունը (Մատենադարան, ձեռ. 632, 6385, 6392, 
7045, 7499), ինչպես նաև՝ “Քննութիւն կարգաց եկեղեցւոյ” (Մատենադարան, թիվ 471, 5050, 5377, 
5897, 6334, 6385) աշխատությունը։ Նախորդների կուտակած հարուստ փորձը կիրառված է 
Մովսես Երզնկացու (+1323) և Հովհաննես Արճիշեցու (Ոսպնակեր՝ +1330) Պատարագի և 
Ժամակարգության խմբագիր մեկնություններում (Մատենադարան, թիվ 45, 581, 1218, 4836)։  
 
Հարևանցի ակնարկն իսկ ցույց է տալիս Մատենադարանի ձեռագրերում առկա 
աստվածաբանական բնագրերի հարստությունը։ Հանգամանք, որ ուրվագծում և թելադրում է 
հայագիտական հետազոտությունների հետագա ընթացքն ու բովանդակությունը։ Ինքնին 
առաջադրւում են նոր խնդիրներ ու մոտեցումներ հայ միջնադարի աստվածաբանական 
ժառանգության ուսումնասիրման և հրապարակման ասպարեզներում։  
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վեր՝ ստեղծելով ազգային իրավունքի յուրօրինակ կոթողներ։ Տարբեր գավառների սովորութային 
բազմաթիվ յուրօրինակություններ, որոնք արտացոլված են ժողովրդի կյանքում, այսօր էլ գրավում 
են ազգագրագետների ուշադրությունը։ Հայոց ազգային իրավունքի մի յուրօրինակ շերտ՝ 
սովորույթի և բարոյական կաղապարների ձևով, պահվում է ժողովրդական մտածողության մեջ(1), 
որի վերհանումը կօգնի Հայոց իրավունքի հուշարձանների ուսումնասիրությանը, ինչպես նաև 
ազգային կառույցների համակարգի լիակատար ուսումնասիրությանը։ Սակայն այստեղ մեզ 
ավելի շատ զբաղեցնում է իրավունքի գրավոր հուշարձանների դասակարգումը, որը, սկսած ԺԹ 
դարից, գրավել է հետազոտողների ուշադրությունը։ Իհարկե նախագրային շրջանից մեզ են հասել 
փոքրաթիվ վիմագիր արձանագրություններ (ուրարտերեն, արամեերեն, հունարեն, լատիներեն), 
որոնք կարգավորել են իրավական որոշակի փոխհարաբերություններ։ Այդ նորմերից շատերն 
արտացոլված են հարևան ժողովուրդներից հասած իրավական հուշարձաններում (օր. Ավեստա, 
հունա-հռոմեական օրենսդրություն և այլն)։  Դրանց պետք է գումարել նաև վաղ միջնադարյան 
պատմիչների մոտ պահպանված արժեքավոր վկայությունները, որոնք ընդարձակում են մեր 
գիտելիքները նախաքրիստոնեական դարաշրջանի հայոց իրավական մտքի մասին։ 
Այնուամենայնիվ, գրավոր օրենսդրության առաջին հիշատակությունները Հայաստանում առկա 
են միայն գրերի գյուտից (406 թ.) հետո։ Այդ շրջանից է մեզ հասել քրիստոնյա հայկական 
համակեցության հիմքը կազմող Աստվածաշնչի թարգմանությունը, որը հասարակության 
բարոյական նորմերի և իրավական մոտեցումների ձևավորման համար կարևոր խթան է 
հանդիսացել։ Ազգային ավանդների հիմքի վրա առաջացած հայ քրիստոնեական 
մատենագրության մի շարք հուշարձաններ ևս իրենց մեջ ամբարել են իրավական մտածողության 
տարրեր, որոնք շուտով իրենց արտացոլումն են գտել ավատական հասարակության 
պայմաններում ձևավորված կանոնագրքերում և դատաստանագրքերում։ Դարերի ընթացքում 
իրավունքի գրավոր հուշարձանների քանակն աճել է նոր երկերով։ Հայոց իրավունքն 
օրինադրելու իմաստով ավելի աչքի ընկնող է եղել եկեղեցու դերը, քանի որ թագավորության 
կորստի երկարատև դարաշրջաններում (Ե-Թ, ԺԱ-ԺԲ, ԺԴ-Ի դդ.) եկեղեցին է գրավել ազգային 
պետականության թափուր տեղը։ Հայոց իրավունքի հուշարձանները ողջ միջնադարի ընթացքում 
անցել են ազգային հանրակեցության իրավաճանաչողության բովով, իսկ նրա սկզբունքները 
դարերի ընթացքում կիրառվել են հայ ժողովրդի հասարակական կյանքում։  
 
Հայ մատենագրությունը հարուստ է աշխարհիկ և եկեղեցական իրավունքի հուշարձաններով, 
որոնցով կանոնակարգվել է միջնադարյան Հայաստանի եկեղեցաքաղաքական կյանքը։ Այս 
հուշարձանների մի նշանակալի մասը թարգմանվել է հարևան քրիստոնյա ժողովուրդների 
մատենագրություններից, հարմարեցվել է հայկական միջավայրի կարիքներին ու սերտաճել 
Հայաստանում ստեղծված օրենսդրական ժառանգության հետ։ Նկատելի է նաև մեկ այլ 
գործընթաց. ԺԴ դարից հետո պատմական Հայաստանի սահմաններից դուրս ձևավորված 
հայկական գաղութներում գործածության մեջ գտնվող օրենսդրական հուշարձանները 
թարգմանվել են ղփչաղերեն (Ղրիմ), լատիներեն և լեհերեն (Ռեչ Պոսպոլիտա), վրացերեն 
(Վրաստան) և ռուսերեն (Ռուսաստան)՝ հայկական իրավունքի հուշարձանները դարձնելով այդ 
ժողովուրդների իրավական մտածողության սեփականությունը։ Միջնադարյան իրավունքի 
հայկական հուշարձանների ընդօրինակությունները պահպանվում են Երևանի Մաշտոցի անվ. 
Մատենադարանում, աշխարհի մի շարք ձեռագրատներում (Վենետիկի Մխիթարյան Ս.Ղազար 
վանք, Վիեննայի Մխիթարյան վանք, Երուսաղեմի Ս.Հակոբյանց, Զմմառի վանք, Վատիկանի 
գրապահոց, Փարիզի ազգային գրադարան, Բրիտանական թանգարան, Բեռլինի կայսերական 
գրադարան և այլուր) և մասնավոր հավաքածուներում։ Այս հրապարակման մեջ կփորձենք 
հնարավորության սահմաններում պատկերացում տալ Հայոց իրավունքի տարաբնույթ 
հուշարձանների և նրանց ստեղծման ու գործառության ժամանակի մասին՝ ակնկալելով, որ 
իրավունքի պատմաբանների համար օգտակար կլինի մեր ձեռնարկումը։ Հայկական 
օրենսդրական երկերի մի մասի բնագրերը հրապարակված են, իսկ մյուսները՝ սպասում են իրենց 



ուսումնասիրողներին և հրատարակիչներին։  
 

Դեպի Սկիզբ 
 

Ա. Եկեղեցական կանոններ  

Սկսած Ե դարից՝ Հայոց մատենագրության մեջ մուտք են գործում մի շարք թարգմանական 
կանոնախմբեր՝ տիեզերական (Նիկիայի, Կոստանդնուպոլսի, Եփեսոսի) և տեղական 
(Անկյուրիայի, Կեսարիայի(2), Նեոկեսարիայի, Գանգրայի և այլն) եկեղեցական ժողովների 
որոշումները։ Հայերեն են թարգմանվում առաքյալներին և եկեղեցու սուրբ հայրերին (Բարսեղ, 
Աթանաս և այլն) վերագրվող կանոնախմբերը։ Այդ կանոնախմբերի մի նշնակալի մասը մեզ է 
հասել ուրույն խմբագրությամբ և բնագրով, որը չի համապատասխանում մայր բնագրի այսօրվա 
վիճակին։ Արդեն հնագույն պատմական վկայություններում տեղեկություններ են պահպանվել այն 
մասին, որ մեր եկեղեցու առաջին հայրերը լրացրել են դրանք՝ հարմարեցնելով Հայաստանի 
իրավական դաշտի կարիքներին։ Առաջին անգամ Շահապիվանի (444 թ.) ժողովում այդ 
վավերագրերն ի մի են բերվում, և նրանց վրա ավելացվում են Հայոց ազգային եկեղեցու կողմից 
ստեղծված մի շարք կանոնախմբեր (Գրիգոր Լուսավորչի, Սահակ Պարթևի և այլն)։  Կանոնագրքի 
այս նախնական ժողովածուն հետևողական խմբագրության է ենթարկվում նախ Ե դարի վերջին՝ 
Հովհաննես Մանդակունի (478-490) կաթողիկոսի իշխանության տարիներին։ Զ-Է դարերում 
տիեզերական եկեղեցում սկիզբ առած դավանաբանական պայքարին մասնակցում էր նաև Հայոց 
եկեղեցին՝ հրավիրելով ժողովներ (Դվինի Բ, Կարին-Թեոդուսոպոլսի և այլն) և հստակեցնելով իր 
դիրքը հրապարակ եկած վարդապետությունների ու Տիեզերական եկեղեցու կանոնների 
նկատմամբ։  
 
Արաբական արշավանքների հետևանքով փոխվեց ուժերի հարաբերակցությունը 
տարածաշրջանում։ Հայոց եկեղեցին հնարավորություն ստացավ ամրապնդելու իր 
ինքնուրույնությունը։ Ը դարի առաջին կեսին՝ արաբական տիրապետության 
ժամանակաշրջանում, Եկեղեցական կանոնների ժողովածուն նոր խմբագրության է ենթարկում 
Հովհաննես Օձնեցի կաթողիկոսը։ Իր շատ թե քիչ լիակատար տեսքով՝ մեր տրամադրության տակ 
ունենք «Հայոց Կանոնագրքի» միայն վերջին ժողովածուն։ Հայ եկեղեցական իրավունքի՝ մեզ 
հասած հնագույն հուշարձաններից է Հովհաննես Օձնեցու(3) կազմած Կանոնագիրք-ը(728 թ.), 
որտեղ ի մի են բերված ինչպես տիեզերական եկեղեցու ժողովների և սուրբ հայրերի հեղինակած, 
այնպես էլ հայոց եկեղեցու ներսում ստեղծված առանձին կանոնախմբեր (ընդամենը՝ 24)։  
Հեղինակն այս ժողովածուի վերջում տեղադրել է իր կաթողիկոսության տարիներին տեղի 
ունեցած Դվինի եկեղեցական ժողովի կանոնները և ավարտել հավաքածուն՝զետեղելով սեփական 
հիշատակարանով։ Հովհաննես Օձնեցու Կանոնագրքում տեղ են գտել Առաքյալներին վերագրվող 
երեք, համընդհանուր եկեղեցու երեք տիեզերական և վեց տեղական ժողովների, Սուրբ հայրերին 
վերագրվող երեք կանոնախմբեր։ Այդ երկերի հիմնական մասը թարգմանված է հունարենից, մյուս 
մասը՝ ասորերենից։ Այդ կանոնախմբերը մեզ են հասել բազմաթիվ խմբագրական հավելումներով, 
որով և տարբերվում են իրենց նախատիպ բնագրերից։ Թարգմանական կանոնախմբերը 15-ն են և 
ընդգրկում են Տիեզերական եկեղեցու կողմից մինչև Քաղկեդոնի ժողովն ընդունված հիմնական 
ժողովների որոշումներն ու Սուրբ հայրերին վերագրվող կանոնախմբերը։ Դրանց ավելացված են 
Հայոց եկեղեցու Սուրբ հայրերի ստեղծած, ինչպես նաև Հայոց տեղական ժողովների 
կանոնախմբերը՝ ընդամենը 9 կանոնախումբ։  
 
Այս 24 կանոնախմբերի մեջ Հովհաննես Օձնեցին չի մտցրել իր տրամադրության տակ եղած որոշ 
կանոնախմբեր, որոնց մի մասը, հավանաբար, ժամանակի ընթացքում կորել են (օրինակ՝ 
Աշտիշատի և Վաղարշապատի ժողովների և այլն), իսկ մյուս մասն էլ պահպանվել են կա՛մ 

http://www.matenadaran.org/am/articles/104/#top


առանձին կանոնախմբերի տեսքով (Ներսես Մեծի, Կոմիտասի և այլն), կա՛մ էլ մտել են 
Կանոնագրքի՝ հետագայում ընդարձակված խմբագրությունների մեջ (օրինակ՝ Կարին-
Թեոդոսուպոլսի և Դվինի ժողովների կանոնախմբերը)։  Նման կանոնախմբերից ուշադրության 
արժանի է Կանոնագրքի հետագա խմբագրություններում պահպանված Երկրորդ Նիկիական 
կանոնախումբը, որն իրենից ներկայացնում է Ե դարում ստեղծված տիեզերական(Նիկիայի) և 
տեղական(Անկյուրիայի, Կեսարիայի, Գանգրայի) ժողովների որոշումների մի ինքնատիպ 
ժողովածու։ Նրա մեջ պահպանված հոդվածները հաճախ ավելի հարազատ են նույն կանոնների՝ 
մեզ հասած հունարեն խմբագրություններին, երբեմն էլ ավելի նախնական վիճակ են 
արձանագրում։ Հետևաբար, հայկական Կանոնագրքի ստեղծման պատմությունը պետք է բաժանել 
երեք փուլի. 1) Հովհաննես Օձնեցուց առաջ գոյություն ունեցած ժողովածուներ, 2) նրա կողմից 
ստեղծված հավաքածու, 3) այս ժողովածուի հիմքի վրա հետագայում կատարված 
ընդարձակումեր և նոր խմբագրություններ, որոնք իրենց կազմում ընդգրկում են նաև Հովհաննես 
Օձնեցու հավաքումից առաջ ստեղծված մի շարք կանոնախմբեր։ «Կանոնագիրք Հայոց»-ն ողջ 
միջնադարի ընթացքում դիտվել է իբրև իրավաբանական ակտերի պաշտոնական ժողովածու, որի 
կանոնները բազմիցս օգտագործվել են նաև քաղաքացիական օրենսգրքերում, հաստատագրվել են 
վիմագիր արձանագրություններում(4)

։   
 
Թեպետ Հովհաննես Օձնեցու կազմած «Կանոնագիրք Հայոց»-ն ունի անհատականացված բնույթ և 
կրում է այդ մեծ գործչի անհատականության ընդգծված կնիքը, այնուամենայնիվ իր ստեղծման 
օրից ժողովածուն ընդունվել է որպես պաշտոնական է օրենսգիրք, թեև այդ մասին չի պահպանվել 
որևէ հստակ վկայություն(5)

։  Հովհաննես Օձնեցին վարում էր բացահայտ հակաքաղկեդոնական 
գործունեություն, որը նրան արաբների հետ փոխհարաբերություններում գործելու ազտություն 
կտար և կամրապնդեր Հայոց եկեղեցու ինքնավարությունը։ Այս մոտեցումը բազմիցս հաստավում 
է նրա ստեղծած Կանոնագրքի բովանդակությամբ։ Հետագայում առաջացել են Կանոնագրքի 
տարբեր խմբագրություններ, որոնց հիմքում միշտ առկա է Հովհաննես Օձնեցու ստեղծած 
կանոնական ժողովածուն, որն արդեն Ժ դարի վերջում ընդարձակվել էր և ուներ շուրջ 40 
կանոնախումբ։ Սկզբնաղբյուրների անուղղակի վկայություններից պարզ է դարձել, որ Անանիա 
Մոկացին և Մխիթար Գոշն օգտագործել են Կանոնագրքի ընդարձակված այս խմբագրությունը(6)

։  
Ճշտված է այդ հեղինակների ունեցած Կանոնագրքի բնագրերի մոտավոր քանակը։ Տարբեր 
ժամանակաշրջաններում Կանոնագիրք մտած երկերի քանակը ճշտելու գործում բավական նուրբ 
բնագրագիտական աշխատանք է կատարված Հ.Տաշեանի(7), Ս.Տիգրանյանի(8), Ն.Ակինյանի(9), 
Վ.Հակոբյանի(10) և այլոց կողմից։  
 
Կանոնագրքի հնագույն ձեռագիրը մեզ է հասել ԺԱ դարից։ Այն ընդօրինակվել է 1098 թ. տեր 
Խաչիկի օրինակից, սկզբում Սև լեռան Պառլահու վանքում, ապա Արմեն լեռան վրա գտնվող 
Հովհանա անապատում(11)

։  Ժ դարում առկա 40 երկերին, 1098 թ. ընդօրինակված ձեռագրում 
ավելացված է շուրջ 17 նոր կանոնախումբ, և ըստ այդմ՝ «Հայոց Կանոնագրքում» դրանց թիվը 
հասել է 57-ի։ Այս նորամուծություններն արդյունք էին Հովհանա վանքի վանահայր Մելիտեի, 
փոխանորդ Գրիգորիսի և ձեռագրի գրիչ Հովհաննեսի աշխատասիրության(12)

։  Կանոնագրքի 
ընդարձակված այս տարբերակն արդեն ԺԲ դարի երկրորդ կեսին շրջանառության մեջ է եղել 
Սկևռայում և օգտագործվել, հավանաբար, Ներսես Լամբրոնացու կողմից։ Հովհաննես Օձնեցու 
Կանոնագրքի այս ընդարձակված տարբերակի հիման վրա, սկսած ԺԳ դարից, առաջանում է մի 
նոր խմբագրություն, որը պայմանականորեն անվանվում է Բ խմբագրություն։ Այստեղ արդեն, 
ըստ ժամանակագրական հերթականության, փոխվում է 57 կանոնախմբերի դասավորությունը։ 
Իրար կողք են բերվում նույն հեղինակներին վերաբերող տարբեր կանոնախմբերը, ավելացվում 
են նորերը։ Համաձայն 1611 թ. Կ.Պոլսում ընդօրինակված մի մատյանի, որի ընդօրինակողը 
Հակոբ Քյոթահիացին է, տվյալ խմբագրության ստեղծողը Գեորգ (1245-1301) Լամբրոնացին կամ 
Սկևռացին է(13)

։  Այս խմբագրության հնագույն ձեռագիրն ընդօրինակվել է 1353 թթ. հավանաբար 
Հովհաննես Երզնկացու՝ 1326/7 թ. կազմած նախօրինակից։ Նույն խմբագրության մի այլ 



ընդօրինակություն է Անկյուրիայի Կարմիր Վանքի թ.43 մատյանը, որն Ազարիա Սասնեցու 
պատվերով 1609 թ. ընդօրինակել է Սիմեոն Լեհացին։ Վերջինս էլ հայտնում է, որ այս օրինակի 
պակասները լրացրել է Գեորգ հռետորը։ Վազգեն Հակոբյանը, հիմնվելով ԺԵ դարում 
Կանոնագրքի նոր խմբագրության աշխատանքներին մասնակցած Հակոբ Ղրիմեցու վկայության 
վրա, կարծում է, որ այդ լրացումները պատկանում են վերջինիս ուսուցիչ, ԺԴ դարի վերջի և ԺԵ 
դարի սկզբի մատենագիր, Հովհան Որոտնեցու աշակերտ Գեորգ Երզնկացու գրչին(14)

։  
Կանոնագրքի այս օրինակն էլ օգտագործելով՝ 1609 թ. իր ընդօրինակության մեջ նոր հավելումներ 
է կատարել Գրիգոր Կեսարացու աշակերտ Ազարիա Սասնեցին(15), որի ստեղծած 
խմբագրությունն էլ 1609 թ. ընդօրինակել է Սիմեոն Լեհացին(16)

։  Այս նույն ժողովածուից 1611 թ. 
Կանոնագրքի իր տարբերակն է ընդօրինակում Հակոբ Քյոթահիացին (Կուտինացի)։  Բացի հիշյալ 
խմբագրություններից, կան նաև Կանոնագրքի առանձին ձեռագրական խմբեր, որոնք 
մատենագրական այս հուշարձանի ուսումնասիրության համար կարևոր նշանակություն ունեն։  
 
ԺԶ-ԺԷ դարերում ստեղծվում են նաև հայկական առաջին համակարգված կանոնագրքերը։ 
Կանոնագրքի օգտագործման փաստեր կարելի է հանդիպել գրեթե ողջ միջնադարյան 
մատենագրության մեջ։ Բազմաթիվ քաղվածքների ենք հանդիպում հատկապես ԺԹ դ. 
կաթողիկոսական և հոգևոր իշխանությունների գրություններում։ Օրինակ՝ 1815 թ. Ներսես 
Աշտարակեցին պատժում է Սադախլուի Հովսեփ քահանային ապօրինի պսակ կատարելու 
համար՝ մեղադրանքը հիմնավորելով Կանոնագրքից բերված քաղվածքներով(17)

։  1915 թ. Գեորգ 
Ե կաթողիկոսը հիշեցնում է իր սինոդին, որ հարկավոր է, ամուսնական հարաբերությունները 
կարգավորելիս, հետևել Կանոնագրքին(18)

։  Նմանատիպ դատական գործերում Կանոնագրքի 
օգտագործումը նախընտրում էին նաև գաղթօջախներում, ինչպես դա երևում է Մատթեոս Բ 
կաթողիկոսին 1909 թ. Մանչեստրից ուղարկված նամակից(19)

։   
 
«Կանոնագիրք Հայոց»-ում հստակորեն արձանագրված են հայոց ավատատիրական 
հասարակության դասակարգային առանձնահատկությունները, շեշտված է եկեղեցու տեղը 
հասարակական կյանքում։ Դարերի ընթացքում նորովի խմբագրված ժողովածուները կարգավորել 
են հասարակական փոխհարաբերություններն եկեղեցու ներսում և երբեմն էլ նրանից դուրս՝ 
առանձին դասակարգերի ու անհատների միջև, եկեղեցական կազմակերպության 
շրջանակներում։ Կանոնագրքի հոդվածների մի նշանակալի մասը վերաբերում է դավանանքին և 
պաշտամունքի ծիսական հարցերին, քանի որ ճիշտ դրանցով է Հայոց եկեղեցին և 
հասարակությունը պետականության բացակայության պայմաններում դիմակայել օտար ուժերին 
և պահպանել ազգային մշակույթի ինքնակայությունը։ Այս երկը պարունակում է նաև Հայոց 
նահապետական կենցաղին, ապրելակերպին և պատկերացումներին վերաբերող բազմաթիվ 
վկայություններ, որոնց դեմ դարերի ընթացքում պայքարել է եկեղեցին։ Կանոնագրքի մի շարք 
հոդվածներ ուղղված են միջնադարյան Հայաստանում տարածված աղանդավորական 
շարժումների դեմ։ Այս երկը կարգավորում է ամուսնության և բարոյականության, մարդկային 
արատների (գողության, կաշառակերության, հարբեցողության), հասարակական, տնտեսական 
կյանքի բազմազան խնդիրներ։ Այս հուշարձանն ընդլայնում է մեր պատկերացումները 
Հայաստանում գոյություն ունեցող հողային և ավատատիրական փոխհարաբերությունների, 
հարկային համակարգի, դատավարության մեջ կիրառված դրամական և մարմնական 
պատիժների մասին։  
 

Դեպի Սկիզբ 
 

Բ. Է-ԺԱ դարերի Հայոց միջնադարյան իրավունքի այլ հուշարձաններ 
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Միջնադարյան Հայաստանում եկեղեցու գաղափարախոսական հիմքն Աստվածաշունչն էր, ուր 
արձանագրված բարոյախրատական սկզբունքները (պատկերացումները) կազմում էին այն 
օրենքը, որոնցով առաջնորդվում էր միջնադարյան հասարակությունը։ Իզուր չէ, որ այլակրոն 
մուսուլմանին միջնադարյան հասարակության մեջ անվանում են անօրեն, իսկ կրոնի, հավատի ու 
դավանանքի հիմնական հոմանիշը դառնում է օրենքը։ Այս հասկացության տակ հասկացվում էր 
բարոյախրատական սկզբունքների այն ամբողջությունը, որով առաջնորդվում էր կրոնական 
տվյալ համայնքը, այս դեպքում Հայոց եկեղեցին, որի բարոյախրատական ամենահզոր զենքն 
Աստվածաշունչն էր։ Քրիստոնեության առաջին դարերից Հայաստանում ստեղծվում էին 
կանոնական ժողովածուներ, որոնք վերաբերում էին եկեղեցու դավանաբանությանը և 
(Ագաթանգեղոսի պատմության հատված դարձած «Վարդապետութիւն»ը, Գրիգոր Լուսավորչի 
«Յաճախապատում» ճառերը) ունեին նաև բարոյախրատական նշանակություն և Աստվածաշնչից 
բերված բազմաթիվ քաղվածքներով կարգավորում էին քրիստոնյա հասարակության բարոյական 
ու դավանաբանական սկզբունքները։ Ե-Զ դարերի ընթացքում քրիստոնեական աշխարհը հուզած 
դավանաբանական վեճերն իրենց շրջապտույտի մեջ առան նաև Հայաստանը, որն ընտրեց իր 
սեփական ուղղությունը դավանաբանության մեջ և դրանք ամրագրեց իրավական նշանակություն 
ստացած ժողովածուներում (Կնիք Հավատո, Գիրք թղթոց)։  Դրանց նպատակն էր արձանագրել և 
պաշտպանել հայոց եկեղեցու ծիսական ու դավանաբանական առանձնահատկությունները քույր 
եկեղեցիների ոտնձգություններից։  
 
Հայոց հնագույն, նախարարական կարգը պահպանելու միտումով էին ստեղծվում բազմաթիվ 
գահնամակներն ու զորանամակները, ուր հաստատագրվում էր տարբեր նախարարական տների 
դիրքը հասարակության կյանքում։ Այդ հուշարձանների հնագույն ընդօրինակությունները մեզ են 
հասել Ժ-ԺԱ դարերից, սակայն պահպանված նյութը թույլ է տալիս ասել, որ դրանք կազմվում էին 
հին վավերագրերի վրա, որոնց հետքերն առկա են Փավստոս Բուզանդի, Մովսես Խորենացու և 
Սեբեոսի Պատմություններում, նախամուսուլմանական Իրանի և Բյուզանդական կայսրության 
քաղաքական կառուցվածքում։  
 
Երկրի բյուզանդական մասի կյանքում հասարակական հարաբերությունները կարգավորելու 
համար օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես էին գալիս բյուզանդական կայսրերը, որոնք 
իրենց մի շարք նովելներով փորձում էին ձևափոխել ժառանգական և ամուսնական 
փոխհարաբերությունները Հայաստանում, և այդ տեղական սովորություններն ու օրենքները 
հարմարեցնել բյուզանդական օրենսդրությանը։ Նույն մտահոգությամբ իրավական 
գործունեություն էին ծավալել նաև Սասանյան արքաները, որոնք Հայաստանի պարսկական 
մասի ներքին կառուցվածքը փորձում էին հարմարեցնել սեփական իրավական 
պատկերացումներին։ Երկու պետություններն էլ Հայաստանի ներքին կառուցվածքը փորձում էին 
կառավարելի դարձնել իրենց պետական կառույցների կողմից։  
 
Է դարում Արաբական խալիֆայության կողմից գրավված Հայաստանը երկար ժամանակ 
ստիպված էր հարմարվել այդ պետության իրավական դաշտին։ Այս հանգամանքը ստիպում էր 
հայկական հասարակության կառավարման բազմաթիվ սկզբունքներ հարմարեցնել 
մուսուլմանական շարիաթի սկզբունքներին։ Հիշատակված քաղաքական ազդեցությունների 
ուսումնասիրությունը Հայոց իրավունքի վրա դեռևս սպասում է իր հետազոտողին(20)

։  
Բագրատունյաց թագավորության շրջանում հայկական ծեսի կանոնականացման փայլուն օրինակ 
է Մաշտոց Եղվարդեցի(21) կաթողիկոսի (897-898) ստեղծած «Մաշտոց» ժողովածուն, որով 
եկեղեցին կարգավորում է եկեղեցական պաշտամունքի և գործունեության հիմնական խնդիրները։ 
Այստեղ են արձանագրված ծիսական կարևորություն ունեցող բոլոր խնդիրները, որոնց հայ 
հոգևորականը հանդիպում էր առօրյա կյանքում։ Ժողովածուն դարերի ընթացքում հետզհետե 
ընդարձակվել է, սակայն պահպանել է հեղինակի մտահաղացած կուռ կառուցվածքը։  
 
Հայաստանի տեղական իրավունքը միավորված հայկական պետության շահերի համար վերջին 



անգամ փորձեցին օգտագործել Բագրատունիները։ Այս ժամանակ երկրում առաջացավ 
Բագրատունյաց պետության հովանու տակ միավորված տերությունների մի լայն համակարգ, որի 
հիմնական սկզբունքը նախարարական տների տեղական իրավասությունների ընդլայնումն էր։ 
Ցավոք, այս գործընթացը չհասավ իր տրամաբանական վախճանին. Բագրատունյաց 
թագավորության կործանումով կանգ առավ հասարակական նոր կառուցվածքների ստեղծումը 
Մեծ Հայքի տարածքում։ Այնուամենայնիվ, այդ ժամանակներից մնացած մի շարք քաղաքական 
հաստատություններ կարողացան պահպանել իրենց կենսունակությունը դարերի ընթացքում։ 
Մինչև ԺԹ դարը պահպանվել էին բազմաթիվ իշխանական տներ, հատկապես Արցախում, որոնք 
մնացին Հայաստանում ազատագրական պայքարի հիմնական կրողները։ Ցավոք, Բագրատունյաց 
շրջանի իրավական սկզբունքները գրառման չարժանացան և մեր պատկերացումները Հայոց 
իրավունքի այս փուլի մասին սահմանափակվում են պատմիչների հաղորդած աղքատիկ 
տեղեկություններով և սակավաթիվ վիմագիր արձանագրություններով։ Իրավունքի պատմաբանի 
համար բազմաթիվ մութ դրվագներ ունի Հայոց օրինագիտության այս շրջանը, հատկապես 
տարօրինակ է, որ գրավոր քաղաքացիական օրենսդրություն չավանդած այս պետության 
կործանումից մեկ դար հետո հայոց հասարակության մեջ մեծ մտահոգություն է նկատվում 
քաղաքացիական իրավունքի հուշարձանների ստեղծման բնագավառում։ Հայոց իրավունքի 
գրավոր այդ հուշարձանների (մանավանդ Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի) բազմակողմանի 
ուսումնասիրության ընթացքում էլ ի հայտ են գալիս իրավական սկզբունքներ, որոնցով 
առաջնորդվում էին Հայաստանում մինչև ԺԱ դարի առաջին կեսը։  
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Գ. Խառը հուշարձաններ(քաղաքացիական և եկեղեցական)  

Կանոնագրքի հիման վրա եկեղեցաքաղաքացիական օրենսդրական հուշարձանի ստեղծման 
առաջին փորձ կարելի է համարել Դավիթ Ալավկաորդի(22) Գանձակեցու «Կանոնական 
աւրէնսդրությունը»(ԺԲ դարի առաջին կես)։  Այս իրավական հուշարձանը մեզ է հասել մի քանի 
խմբագրություններով, որոնցից միայն մեկն է հրատարակված(23)

։  Այս երկում հեղինակը 
բանաձևում է սուրբ, անսուրբ և պղծված մարդկանց, կերակուրների նկատմամբ վերաբերմունքը, 
սահմանում է այլակրոնի կարգավիճակը եկեղեցում (այլակրոնի մկրտություն) և ամուսնական 
փոխհարաբերություններում (այլազգի մարդու հետ ամուսնություն), անդրադառնում է քահանայի 
հիմնական պարտականություններին, ամուսնական զույգի՝ միմյանց և երեխաների նկատմամբ 
ունեցած պարտականություններին, ամուսնացած քահանայի վարքին, սեռական 
այլասերվածության, քահանաներին անարգողների, դրամը տոկոսով տվողների, եկեղեցու հարկը 
չտվողների, կախարդությամբ զբաղվողների նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքին։  
 
Հայոց կանոնական և քաղաքացիական իրավունքի ուսումնասիրության բնագավառում 
ինքնուրույն նշանակություն է ձեռք բերել նաև Ներսես Շնորհալու(24) «Թուղթ Ընդհանրական»-ը։ 
Այս նամակը գրված է 1165 թ., այն պահին, երբ Ներսես Շնորհալին իր եղբայր Գրիգոր Գ 
Պահլավունու կենդանության օրոք ընտրվեց աթոռակից կաթողիկոս։  «Թուղթ Ընդհանրական»-ի 
հեղինակը դիմում է հայկական հասարակության բոլոր դասերին ու շերտերին, Հայոց եկեղեցու 
հոգևոր կենտրոն Հռոմկլայից խրատներ է հղում իր հոտին՝ շեշտադրելով այն հարցերը, որոնք 
անհանգստացնում էին Հռոմկլայում հաստատված Հայոց կաթողիկոսարանին, որն իր վրա էր 
վերցրել ժողովրդի բարոյական դիմագծին հետևելու պարտականությունը։ Այս երկում խրատներն 
ուղղված են ողջ Մերձավոր Արևելքում սփռված հայկական հասարակության հետևյալ դասերին՝ 
կրոնավորներին, վանքերի առաջնորդներին, եպիսկոպոսներին, քահանաներին, իշխաններին, 
զինվորներին, քաղաքաբնակներին, երկրագործներին և կանանց։  
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Այս բաժանումից ակնհայտորեն նկատելի է, որ հայ հասարակությունը ևս, ինչպես միջնադարյան 
Եվրոպայի մյուս ավատական սոցիումները, ունի եռամասն կառուցվածք՝ հոգևորականություն, 
իշխող դասակարգեր (ազնվականություն և զինվորականություն) և երրորդ դաս՝ 
քաղաքաբնակներ և երկրագործներ։ Թուղթ Ընդհանրականի բնագրի առյուծի բաժինն ապագա 
կաթողիկոսը նվիրել է հոգևորականությանը, ուր բազմազան խրատներ է տալիս այդ դասի 
տարբեր շերտերի ներկայացուցիչնեին։ Երկն ունեցել է բարոյակրթիչ նշանակություն, 
կանոնավորել է հասարակության ներքին կյանքը։ «Թուղթ Ընդհանրական»-ը ծրագրային 
փաստաթուղթ է և դարեր շարունակ ուղեկցել է հայ հոգևորականության բազմաթիվ 
սերունդներին։ 1268 թ. այն երկրորդ անգամ բազմացրել և Հայոց եկեղեցու բոլոր թեմերին է 
ուղարկել Հակոբ Կլայեցի (1268-1286) կաթողիկոսը։ Ներսես Շնորհալու այս երկի օրինակով է 
գրվել նաև Հովհաննես Երզնկացու(25) «Խրատ հասարակաց քրիստոնեից» երկը (ԺԳ դար) և այլ 
նմանաբնույթ երկեր, որոնց նշանակալի մասը դեռևս հրապարակված չէ և սպասում է իր 
ուսումնասիրողներին։  
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Դ. Քաղաքացիական օրենսգրքեր  

ԺԲ դարի վերջին և ԺԳ դարի սկզբին Հյուսիսային Հայաստանում, Զաքարյան իշխանական 
տան(26) հովանու ներքո ստեղծվում է Հայոց աշխարհիկ իրավունքի անդրանիկ քաղաքացիական 
ժողովածուն՝ Մխիթար Գոշի(27) «Դատաստանագիրք»-ը։ Հատկապես կարևոր է այս հուշարձանի 
նախադրությունը, որտեղ հեղինակը քննարկում է իրավունքի տեսությանն ու պրակտիկ 
գործադրությանը վերաբերող հարցեր, որոնցով և Մխիթար Գոշը Հայոց իրավունքի 
համապարփակ տեսության հիմքն է դնում։ Գիտությանը հայտնի է այս հուշարձանի երեք 
խմբագրություն(28), որոնցից յուրաքանչյուրն ունեցել է գործավարման իր շրջանակները, 
ժամանակը և տարածքը։ «Դատաստանագիրք»-ը մեզ է հասել հեղինակի ինքնագիր օրինակով, 
որի վրա արդեն ԺԳ դարի ընթացքում ստեղծվել են նոր խմբագրություններ։  
 
Մխիթար Գոշի «Դատաստանագրքի» ձեռագրերի և սկզբնաղբյուրների վեր հանումն ու 
ուսումնասիրությունը հայագիտության առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է մնում։ Մխիթար Գոշի 
երկի անմիջական ազդեցությամբ և հետևողությամբ է կազմել իր «Դատաստանագիրք»-ը(29) ԺԳ 
դարի Կիլիկյան Հայաստանի նշանավոր զինվորական և քաղաքական գործիչ Սմբատ 
Սպարապետը(30)

։  Քաղաքացիական օրենսդրության հիշատակված հուշարձանները՝ 
դատաստանագրքերը, արտացոլում են միջնադարյան Հայաստանի և Կիլիկյան 
թագավորության(31) հասարակական կյանքը, տնտեսական և ներքաղաքական 
փոխհարաբերությունները։  
 

Դեպի Սկիզբ 
 

Ե. Թարգմանական իրավունքի համահայկական հուշարձաններ  

Գոշի «Դատաստանագրքի» ստեղծմանը զուգահեռ՝ ԺԲ դարի 80-ական թթ. Տարսոնի 
արքեպիսկոպոս Ներսես Լամբրոնացու(32) ջանքերով Կիլիկիայում հունարենից, ասորերենից և 
լատիներենից թարգմանվում են հռոմեական ու բյուզանդական աշխարհիկ և եկեղեցական 
իրավունքի մի շարք հուշարձաններ, որոնք նշված ժամանակաշրջանում դեռևս կիրառուվում էին 
տարածաշրջանում։ Այս գործում, մեր կարծիքով, մեծ դեր է կատարել այն հանգամանքը, որ ԺԲ 
դարի Կիլիկիայում հայերի կողքին բնակվում էր մեծ քանակությամբ հույն, լատին և ասորի 
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բնակչություն, իսկ Հայոց պետականության ստեղծման գործում Հռոմկլայի կաթողիկոսարանը մեծ 
նշանակություն էր տալիս թվարկված ժողովուրդների կեցվածքին և վերաբերմունքին դեպի Հայոց 
ազգային պետականությունն ու եկեղեցին։ Այս ժամանակ թարգմանված առաջին 
իրավաբանական հուշարձանները «Ասորա-հռոմեական օրենսգիրք»-ը և «Համառոտ ժողովումն 
օրինաց» երկերն էին, որոնք Ներսես Լամբրոնացին թարգմանում է հակոբիկ ասորական եկեղեցու 
ներկայացուցիչ Թեոդորոս Բար Վահբունի(33) գործակցությամբ։ Այս երկերը հռոմեական 
իրավունքի հնագույն վավերագրեր են, և մասնագետների կողմից դրանց շրջանառության մեջ 
մտնելու պահը թվագրվում է Բ-Ե դարերով։ Չեն պահպանվել այդ հուշարձանների մայր(34) 
բնագրերը, և միայն ասորերեն ու հայերեն թարգմանությունները, միմյանց լրացնելով, կարող են 
ընդհանուր պատկերացում տալ վաղ միջնադարյան այդ հուշարձանների բնույթի և իրավական 
դաշտն ընդլայնելու կարողությունների մասին։ Այս օրենսգրքերի թարգմանությամբ՝ Ներսես 
Լամբրոնացին դատական պրոցեսի ընթացքում հավասար պայմաններ էր ստեղծում Կիլիկիայում 
հակոբիկ-ասորի բնակչության համար, որոնց շրջանում լայն կիրառություն ունեին այս 
օրենսգրքերը։ Այս հուշարձաններում հիմնական շեշտը դրված է ժառանգական և ամուսնական 
իրավունքի կարգավորման վրա։ Հ.Կաուֆհոլդի կողմից՝ վերջերս հրապարակվեց Համառոտ 
ժողովումների գիտական բնագիրը(35)

։  Նրա կողմից պատրաստվում է «Ասորա-հռոմեական 
օրենսգրքի»(36) գիտական հրատարակությունը։  
 
Ներսես Լամբրոնացու օրենսդրական գործունեության արդյունք հանդիսացող հուշարձանների 
մյուս խումբն անմիջականորեն առնչվում է բյուզանդական իրավունքին։ 1196-1198 թթ. Լուլուա 
ամրոցում պահպանված մի ծերացած հունարեն ձեռագրից Ներսես Լամբրոնացին թարգմանում է 
բյուզանդական Էկլոգայի խմբագրություններից մեկը (Էկլոգա պրիվատա)՝ իր մի շարք 
հավելվածներով։ Էկլոգայի(37) հոդվածները վերաբերում են քաղաքացիական, դատական և 
քրեական իրավունքի բնագավառներին։ Այս երկն արդեն Թ դարից օգտագործման մեջ է եղել 
բյուզանդական կայսրության տարածքում։ Այս խմբագրության բազմաթիվ հունարեն ձեռագրեր 
մեզ են հասել ԺԱ-ԺԳ դարերից, որը հավաստում է այն մասին, որ այդ երկը Կոմնենոսների 
դարաշրջանում իրավական վեճերը կարգավորող կարևորագույն հուշարձաններից է։ Ներսես 
Լամբրոնացին Էկլոգան թարգմանել է նրա մի շարք հավելվածներով, որոնք են «Մովսիսական(38) 
օրենսգիրք»-ը, «Զինվորական սահմանադրություն»-ը(39), Հուստինիանոս կայսեր և Էյրենե 
թագուհու նովելներից հատվածները, «Ազգականության վերաբերյալ» երկն իր աղյուսակներով։ 
Հուշարձանների այս խումբը, ամենայն հավանականությամբ, վաղուց ի վեր շրջանառության մեջ է 
եղել բյուզանդական կայսրությանը ենթակա Կիլիկիայում։ Հայկական միջավայրում հուշարձանի 
հետագա կիրառության մասին են վկայում պահպանված ձեռագրերը, որոնցից շատերի բնագրի 
վրա հետագայում կատարվել է խմբագրական աշխատանք։ Այդ փոփոխություններով նպատակ է 
հետապնդվել ուշ միջնադարի ընթերցողին մատչելի դարձնել այդ երկերում հանդիպող 
անհասկանալի արտահայտություններն ու տերմինները։  
 
Ներսես Լամբրոնացու թարգմանած հուշարձանների հաջորդ խումբն առնչվում է լատին 
մատենագրության հետ։ Այդ հուշարձաններից ամենակարևորը Լատին Մաշտոցի (այն դեռևս 
1185 թ. Հայաստան էր ուղարկել Լուկիոս Գ պապը) և նրա կազմում գտնվող թագավորի օծման 
ծեսի թարգմանությունն է։ Հենրիխ Զ գերմանական կայսեր և Հռոմի պապի նվիրակ 1197 թ. 
Կիլիկիա եկած Մայնցի արքեպիսկոպոս Կոնրադը՝ հանձնարարություն ունենալով Լևոն 
Ռուբինյանին թագավոր օծել, ամենայն հավանականությամբ հրահանգ էր ստացել թագադրման 
ծեսը կատարել հիշատակված ծիսարանով, որի թարգմանությանը ձեռնամուխ է լինում Ներսես 
Լամբրոնացին։ Այս հուշարձանը մեզ է հասել սակավաթիվ ձեռագրերով, որի ավելի ուշ և 
տեղայնացված խմբագրությանը կարելի է հանդիպել նաև այսպես կոչված՝ Սսի Մաշտոցում։ 
Թագադրման ծեսն այդ ժամանակից ի վեր կիրառության մեջ մտավ արքունական ծիսակարգում և 
ժամանակի ընթացքում ձևով և բովանդակությամբ ամբողջովին հայկականացվեց։ Այս 
նորմատիվային ակտում տրվում են Հռոմի պապի, Արևմտահռոմեական կայսեր, Հայոց 



կաթողիկոսի և Հայոց թագավորի պաշտոնակարգության (ինստիտուտների) 
հարաբերակցությանը և արքայի օծման հիմնական պարագաներն ու կարգը։  
 
Եկեղեցական օրենսդրության բնագավառում ևս կարևոր է Ներսես Լամբրոնացու 
գործունեությունը։ Նրա գրչին է պատկանում նաև Բենեդիկտյանների վանական միաբանության 
կանոնադրության թարգմանությունը(40)

։  Հայոց մատենագրությունն օտար իրավունքի 
հուշարձաններով հարստացնելու այս աշխատանքը ԺԳ դարում շարունակում է Սմբատ 
սպարապետը, որը ԺԳ դարի 60-ական թվականներին հին ֆրանսերենից հայերեն է թարգմանում 
խաչակրաց արևելքի աշխարհիկ օրենսդրական հուշարձաններից մեկը՝ «Անտիոքի Ասիզներ»-
ը(41), որը գիտական աշխարհին ծանոթ է միայն հայերեն թարգմանությամբ։ Սա եվրոպական 
իրավունքին հայտնի, «Երուսաղեմի Ասիզներ»-ի ստեղծման ժամանակներում կիրառված մի 
ինքնատիպ երկ է, ուր հաստատագրված է Անտիոքի նորմանդացի տերերի՝ Սիցիլիայի 
թագավորությունից բերած դատաիրավական փորձը։  
 
Օրենքների այս ժողովածուն բաղկացած է երկու մասից, որոնցից առաջինը կարգավորում է 
գերակայի և ստորակայի փոխհարաբերությունները, նրանց իրավունքներն ու 
պարտականությունները, իսկ երկրորդը՝ քաղաքացիների ամուսնա-ընտանեկան, գույքային ու 
առևտրական հարաբերությունները։ Հայոց իրավունքի համար այս օրենսդրական երկի 
կարևորությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այդպիսով կիրառության մեջ են 
դրվում նոր սկզբունքներ, որոնք մինչ այդ հատուկ չէին Հայոց հասարակությանն ու 
օրենսդրությանը, սակայն օգտագործելի էին Կիլիկիայում, ուր բնակվում էին մեծ քանակությամբ 
արևմտաեվրոպացի հողատերեր և ռազմական ուխտերի ներկայացուցիչներ, որոնց Հայոց 
արքունիքի միջև վեճերում հարկ էր լինում օգտագործել նաև այս օրենսգիրքը։  
 
Հիշատակված թարգմանական երկերի հայերեն տարբերակները հաճախ թույլ են տալիս 
սրբագրել մայր բնագրի եղծված իմաստները և վերականգնել հուշարձանի նախնական տեսքը։ 
Թարգմանական այդ երկերը չափազանց ուշագրավ են նաև այն տեսանկյունից, որ դրանք 
թարգմանիչների կողմից հարմարեցվել են հայկական միջավայրի կարիքներին, իսկ ժամանակի 
ընթացքում խմբագրվելով՝ ավելի ու ավելի հասկանալի են դարձել հայ ընթերցողին և կազմել 
հայոց իրավական ժառանգության անքակտելի մասը։  
 

Դեպի Սկիզբ 
 

Զ. Թարգմանական այլ կանոնագրքեր(Ծադ-արքայուն-հոռոմների և կաթոլիկների)  

Հայ բնակչության մի նշանակալի հատվածը դեռ վաղ ժամանակներից (Զ-Է դդ.) իր 
հպատակությունն է հայտնել բյուզանդական օրթոդոքս եկեղեցուն և ստեղծել է իր ինքնուրույն 
գրականությունը, որն անբաժանելի մասն է դարձել հայոց մշակույթի։ Բնակչության այդ շերտը 
դարերի ընթացքում հանդես է եկել արքայուն, ծադ, հոռոմ կամ վրացի անունների տակ։ Մինչ 
այժմ հայտնի էր միայն այդ վանքերից մեկի՝ Բաչկովոյի վանքի (Բուլղարիայի Պլովդիվ քաղաքի 
մոտ) կանոնադրությունը՝ հունարեն և վրացերեն լեզուներով։ Հիմա հայտնի է դարձել հայ-
օրթոդոքսների օգտագործած կանոնական ժողովածուն, որը Բյուզանդական եկեղեցու 
Կանոնագրքի թարգմանությունն է։ Մեզ հասած այս բնագիրը բյուզանդական 14 տիտղոսների 
կանոնական ժողովածուի թարգմանությունն է, որը Բյուզանդական կայսրությունում 
շրջանառության մեջ է եղել Զ դարից։ Հայերենով պահպանված բնագիրը պարունակում է 
տասնչորս տիտղոսները, Բյուզանդական եկեղեցու կողմից ուղղափառ ճանաչված ժողովների 
(Նիկիա, Անկյուրիա, Նեոկեսարիա, Գանգրա, Անտիոք, Լավոդիկիա, Կոստանդնուպոլիս, 
Եփեսոս, Քաղկեդոն, Երկրորդ Նիկիական, Հինգ-վեցյան, Կարքեդոնի և այլն) և սուրբ հայրերի 
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կանոնների բնագրերը։ Հայոց եկեղեցու միջավայրում նմանատիպ Կանոնագրքի օգտագործման 
միակ դեպքի մասին հիշատակում է Գրիգոր Անավարզեցի կաթողիկոսը (1293-1307) Հեթում 
թագավորին գրած իր նամակում(42)

։  Մեր կարծիքով այստեղ խոսքը գնում է ԺԴ դարի սկզբին այդ 
կանոնագրքի նորագույն թարգմանության մասին, որի բնագիրը դեռևս ծանոթ չէ գիտությանը։ 
Բյուզանդական Կանոնագրքի հայտնաբերված տարբերակը երբևէ ուսումնասիրության նյութ չի 
դարձել և սպասում է իր ուսումնասիրողին ու հրապարակողին։  
 
Խաչակրաց ռազմարշավներից հետո, հատկապես ԺԳ դարից սկսած, ունիթորական շարժման 
ժամանակներում հայ ազգաբնակչության մի ստվար հատված էլ իր հպատակությունը հայտնեց 
Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցուն։ Հայկական ձեռագրական մշակույթին հայտնի են Պետրոս 
Արագոնացու Դատաստանագրքի հայերեն թարգմանության ընդօրինակությունները։ Փաստորեն, 
սա մի համակարգված Կանոնագիրք է, ուր կարգավորվում են լատին եկեղեցու ծիսական և 
իրավական հայեցակետերը։ Հռոմի կաթոլիկ կանոնական այս հուշարձանը 1301 թ. ունիթոր 
հայերի կարիքների համար թարգմանել է Հակոբ Քռնեցի վարդապետը։ Այս երկը նույնպես դեռևս 
հրապարակված չէ։ Այս ժողովածուի ազդեցությունն ակնհայտ է հայոց համակարգված 
կանոնագրքերի վրա ։   
 

Դեպի Սկիզբ 
 

Է. «Եղբարց միութիւնների» կանոնադրություններ  

Իրավական հուշարձանների մի խումբ վերաբերում է երիտասարդական-արհեստավորական 
կազմակերպությունների գործունեությանը, որոնց ցանցը տարածված էր ողջ Մերձավոր 
Արևելքում։ Հայոց իրավունքի ինքնատիպ հուշարձան է Երզնկա քաղաքի «Եղբարց միութեան» 
կանոնադրությունը, որը 1280 թ. կազմել է վերևում արդեն հիշատակված Հովհաննես 
Երզնկացին(43)

։  Այս կազմակերպության հիմնական նպատակն է եղել միացյալ ջանքերով 
դիմագրավել բռնավորներին, օգնել տնտեսապես քայքայված ընկերներին, տնտեսական ու 
հասարակական կյանքի տարբեր բնագավառներում զորավիգ լինել միության անդամներին։ 
Անիում, Վանում, Կարինում ԺԳ-ԺԴ դդ. գործած նմանատիպ կազմակերպությունների մեջ 
միավորվել են Հայաստանի քաղաքների առևտրական և արհեստավորական շերտերին 
պատկանող ամուրի երիտասարդները։ 1522 թ. վկայություն ունենք Ռեչ Պոսպոլիտայի Կամենեց -
Պոդոլսկ քաղաքում գործող «Կտրիճւորաց եղբայրութեան» գործունեության մասին, որին հար և 
նման կազմակերպություն ստեղծվել է Ստանիսլավ քաղաքում Նիկոլ Թորոսովիչի 
արքեպիսկոպոսության տարիներին (1626-1681)։  Պահպանվել է նաև ԺԷ դարի սկզբում 
ստեղծված Յազլովեց քաղաքի հայ երիտասարդության «Կտրիճաւորաց եղբայրութեան 
կանոնադրութիւնը»(44)

։  Այն բաղկացած է 31 հոդվածներից, որոնք շոշափում են 
կազմակերպության և նրա անդամների փոխադարձ պարտավորություններին ու իրավունքներին 
վերաբերող բազմաթիվ հարցեր։ Ուշագրավ է նաև 1690 թ. Եղիազար կաթողիկոսի կողմից 
հաստատված, իսկ այնուհետև՝ 1790 թ., Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղությանի վերահաստատած 
Պատուշան, Յաշ և Ուրմանի քաղաքների «Կտրիճաց եղբայրութեան կանոնադրութիւնը»(45)

։   
 

Դեպի Սկիզբ 
 

Ը. Հայոց իրավունքի ընդունելությունն այլ երկրներում  

Հայկական վերջին թագավորության կործանումից հետո (1375 թ.) բուն Հայաստանի 
սահմաններից դուրս բազմաթիվ հայկական գաղթավայրեր են ստեղծվում, որոնց կենցաղում 
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կիրառվում էին Հայոց իրավունքի հուշարձանները։ Հայ բնակչությունը, հաստատվելով այդ 
երկրներում (հատկապես՝ Վրաստան, Ղրիմ, Ուկրաինա, Լեհաստան, Ռուսաստան), հետամուտ 
էր իր օրենսգրքերի թարգմանությանն այդ երկրների լեզուներով։ Հայոց իրավունքի մի շարք 
հուշարձաններ դեռևս ԺԴ-ԺԵ դդ. ընթացքում Ղրիմում թարգմանվում են հայատառ ղփչաղերեն 
(արևելագիտության մի ուրույն բնագավառ, որը դեռևս բավարար ուսումնասիրված չէ 
մեզանում)։   
 
1519 թ. Հայոց իրավունքի ժողովածուն, որի հիմքում Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրք»-ն էր, 
Սիգիզմունդ Ա-ի հրամանով Ռեչ Պոսպոլիտայում թարգմանվում է լատիներեն և կիրառության 
մեջ մտնում Լեմբերգի և Կամենեց Պոդոլսկի հայկական գաղութներում(46)

։  Ռեչ Պոսպոլիտայում 
հայկական համայնքի օրենսդրական գործունեության վառ ապացույց են Կամենեց-Պոդոլսկի 
դատարանի արձանագրությունները(47)

։  Հայոց իրավունքի մեկ այլ ժողովածու թարգմանվել է 
վրացերեն և մտել Քարթլիի կառավարիչ, վրաց արքայազն Վախթանգի(48) օրենքների ժողովածուի 
մեջ (1703-9 թթ.)։  Այդ ժողովածուի 1813թ. և 1823թ. կատարված ռուսերեն թարգմանությամբ՝ ԺԹ 
դարի առաջին կեսին հայկական օրենքների ժողովածուն մտնում է Ցարական Ռուսաստանի 
իրավական ակտերի համահավաք(49)

։   
 
1746 թ. Ռուսական սենատի որոշմամբ՝ Աստրախանի հայկական գաղութի բնակչությանը 
թույլատրվում է ունենալ սեփական դատարան և դատավարության ընթացքում կիրառել 
հայկական իրավունքի սկզբունքները։ 1779 թ. նույն արտոնությունը ստանում է նաև Նոր 
Նախիջևանի (Դոնի Ռոստով) հայկական գաղութը։ Այս դատարանների գործունեությունը 
հավաստվում է Աստրախանի Հայոց դատաստանագրքի կիրառությամբ(50)

։   
 
1781 թ. Ռուսահայ թեմի առաջնորդ Հովսեփ Արղությանը Նոր Նախիջևանի հոգևոր դատարանի 
համար կազմում է «Կանոնադրություն», որը կիրառության մեջ է մնում Ռուսական կայսրության 
բոլոր հայկական եկեղեցիներում մինչև «Պոլոժենիի» ստեղծումը։  
 
1828 թ. Արևելյան Հայաստանն անցավ Ռուսական կայսրության տիրապետության տակ։ 
Ստեղծվեց Հայկական մարզի կանոնադրությունը, իսկ Հայոց եկեղեցու և Ռուսական պետության 
փոխհարաբերությունները կարգավորելու համար 1843 թ. ընդունվեց «Պոլոժենիե»-ն, որի 
հոդվածները գործառության մեջ էին մինչև 1992 թ.։  Դրա դրույթներն են այսօր դրված 
կաթողիկոսական ընտրությունների կազմակերպման հիմքում։  
 

Դեպի Սկիզբ 
 

Թ. Պայմանագրեր  

Միջնադարի ողջ պատմության ընթացքում Հայաստանը դիվանագիտական 
փոխհարաբերությունների մեջ է եղել աշխարհի բազմաթիվ երկրների հետ։ Պատմիչների 
աշխատություններում և մատենագրական երկերում պահպանվել են պայմանագրերին 
վերաբերող բազմաթիվ վկայություններ։ Դրանք հիմնականում միջպետական համաձայնագրեր են 
մի կողմից Հայաստանի հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների, մյուս կողմից՝ Բյուզանդական 
կայսրության, Սասանյան Պարսկաստանի, Արաբական խալիֆայության, Սելջուկ թուրքերի, 
Մոնղոլ տիրակալների և այլոց միջև։ Մեզ են հասել նաև առանձին վավերագրերի բնագրեր, որոնք 
պահպանվում են աշխարհի տարբեր արխիվներում։ Այս վերջինների մեջ կան և՛ միջպետական ու 
առևտրական պայմանագրեր, և՛ զանազան գործարքներին վերաբերող անհատական 
նախաձեռնությամբ ստորագրված համաձայնագրեր(51)

։  Այս հուշարձանների 
ուսումնասիրությունը ճանապարհ է հարթում միջազգային իրավունքում հայկական գործոնի 
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ուսումնասիրության համար։  
 

Դեպի Սկիզբ 
 

Ժ. Կտակներ և մուրհակներ  

Տնտեսաիրավական հարաբերությունները կարգավորող քաղաքացիական ակտերը պահպանվում 
են աշխարհի տարբեր երկրների արխիվներում և գրադարաններում։ Դրանք պահպանվել են 
Հայոց թագավորների ու կաթողիկոսների, հարուստ վաճառականների և մի շարք նշանավոր 
քաղաքական ու մշակութային գործիչների թողոններում կամ առանձին միավոր են 
ներկայացնում։ Դրանց մեջ հիշարժան է Հակոբ Ջուղայեցի կաթողիկոսի թողած կտակը(52)

։  Այս 
կարգի վավերագրերի մեջ հիշատակելի են նաև մուրհակները։  
 
 

ԺԱ. Հայոց իրավունքի նոր ժամանակների հուշարձանները  

Բուրժուական հեղափոխությունների ազդեցության ներքո՝ հնդկահայ հասարակական գործիչ 
Շահամիր Շահամիրյանի(53) ստեղծած խմբակը ԺԸ դարի վերջին հրապարակում է «Որոգայթ 
փառաց» աշխատությունը, որը վերականգնվելիք հայկական պետությանը հասցեգրված մի 
ինքնատիպ սահմանադրություն է(54)

։  Այն նախատեսում է թուրք-պարսկական լծից 
ազատագրվելիք Հայաստանում վերականգնել հայկական պետականությունը։ Այստեղ իրար են 
միաձուլված Հայոց ավանդական իրավունքի սկզբունքները և բուրժուական նոր 
աշխարհայեցողության տարրերը։ Սահմանադրության մեջ նախատեսված կետերը վերաբերում 
են պետական շինարարության, քաղաքական, քրեական իրավունքի բնագավառներին՝ 
կարգավորելով քաղաքացիների ազատության և իրավահավասարության հարցերը։ Հնդկահայ 
գաղութի այս խմբակի կողմից է գրվել նաև «Նշավակ»-ը՝ իբրև Մադրասի հայկական գաղութի 
կանոնադրություն(55)

։  Հայոց սահմանադրական իրավունքի հետաքրքիր հուշարձաններ են 
Ղրիմի պատերազմից հետո (1856 թ.) թանզիմաթի դարաշրջանի Թուրքիայում քննարկվող 
հայկական ինքնավարության ծրագրային փաստաթղթերը, որոնց հիման վրա նախատեսնվում էր 
Օսմանյան կայսրությունում դնել հայկական ազգաբնակչության ինքնավարության հիմքերը(56)

։   
 

Դեպի Սկիզբ 
 

Գրականություն  

1. Հայոց իրավունքի ուսումնասիրությունը հետազոտողների ուշադրությունը գրավել է դեռևս ԺԹ 
դարում։ Այդ բնագավառում արժեքավոր ուսումնասիրություններ են թողել Գ.Խալաթյանը 
(Ծրագիր հայ ազգագրութեան և ազգային իրաւաբանական սովորութիւնների, Մոսկուա 1887), 
Կ.Կոստանյանը (Պռոյգ և տուայր, «Ազգագրական հանդէս», 13, էջ 131-138), Խ.Սամուելյանը (Հայ 
սովորութական իրաւունքը, Թիֆլիս 1911) և ուրիշներ։  
 
2. Կեսարիայի ժողովի կանոնախմբի բնագիրը հայտնի է միայն հայկական սկզբնաղբյուրներին։ 
Այդ բնագրի վրա եկեղեցական ժողովների և կանոնական իրավունքի մասնագետների 
ուշադրությունն է հրավիրել դեռևս 1938 թ. Ժ.Լեբոն (տե՛ս Sur un concile de Csare.-in Le Muson, 
51(1938), p.89-132)։  Նա, հայերենով պահպանված այս հուշարձանի և նեստորական 
սկզբնաղբյուրների հաղորդած վկայությունների վրա հիմնվելով, եկել է այն համոզման, որ 
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Կեսարիայի ժողովը տեղի է ունեցել Նիկիայի տիեզերական ժողովից առաջ, հավանաբար 314-319 
թթ. միջև։ Շուտով Ժ.Լեբոնի տեսակետը քաղաքացիություն է ստանում բյուզանդագիտական 
գրականության մեջ (տե՛ս H.-G.Beck, Kirche und theologische Litteratur im Byzantinischen Reich, 
Mհnchen 1959, S.50)։  Վ.Հակոբյանին ծանոթ չեն եղել այս հրապարակումները։ Այնուամենայնիվ, 
հայագետը, մասնավոր քննության ենթարկելով Կեսարիայի կանոնախմբի հոդվածները, 
ինքնուրույնաբար եկել է այն համոզման, որ դրանց մի մասը սերում են Անկյուրիայի ժողովի 
կանոնախմբի հունարեն այն հոդվածներից (Կես.Ա6Anc.20, Կես.Գ6Anc.21, Կես.Դ6Anc.22, 
Կես.Ե6Anc.23, Կես.Է6Anc.24, Կես.Թ6Anc.25), որոնք բացակայում են Անկյուրիայի ժողովի 
կանոնախմբի հայերեն թարգմանության բնագրում (հմմտ. «Կանոնագիրք Հայոց», 
աշխատասիրությամբ Վ.Հակոբյանի, հտ. Ա, էջ 572-574)։  Վ.Հակոբյանը Կեսարիայի ժողովի 
կանոնների ինքնության հարցը երկբայելի է համարում՝ ավելացնելով. «թեև այլ օրակարգով 
Կեսարիայում ժողով լինելու մասին կան տեղեկություններ, օրինակ՝ մինչև Գանգրայի ժողովը 
Կեսարիայի մի ժողովում նզովել են Սեբաստիայի եպիսկոպոս Եվստաթեոսին (տե՛ս «Սոկրատայ 
Սքոլաստիկոսի եկեղեցական պատմութիւն», Ա, էջ 205-206, կարդա՛ նաև Հեֆելեի 
Conciliengeschichte, Erster Band, Ճ 48, էջ 442-443)»։  Հիմնվելով Վ.Հակոբյանի եզրակացության 
վրա՝ Հ.Կաուֆհոլդը կարծում է, որ Կեսարիայի ժողովի հիշատակությունը հայկական, 
լատինական և նեստորական կանոնական հուշարձաններում շփոթի արդյունք է (հմմտ. 
H.Kaufhold, Die Rechtssammlung des Gabriel von Basra und ihr VerhԶltnis zu den anderen 
juristischen Sammelwerken der Nestorianer, Berlin 1976, p.11-14)։   
 
3. Հովհաննես Օձնեցին (650՞-728) ծնվել է Տաշիրք գավառի Օձուն գյուղում։ Աշակերտել է 
Թեոդորոս Քռթենավորին((675՞)։  Հայոց կաթողիկոս է եղել 717-728 թթ.։  Իր կաթողիկոսության 
տարիներին հրավիրել է Դվինի(720) և Մանազկերտի(726) եկեղեցական ժողովները։ Բացի 
Կանոնագրքի կազմումից, նրա գրչին են պատկանում Ը դարի Հայոց եկեղեցու գործիչներին 
հուզող խնդիրների շուրջ գրված մի շարք պատմական, կանոնական և հրապարակախոսական 
երկեր, հոգեզմայլ շարականներ։  
 
4. Տե՛ս P.M.MuradԷn, Pravovye akty v qpigrafike srednevekovoj Armenii, IF», 1989, 4, s.182-185.  
 
5. Խ.Սամուելյան, Հին Հայ իրավունքի պատմությունը, հտ. Ա, էջ 47-49։   
 
6. Կանոնագիրք Հայոց, Բ, էջ ԻԹ։  
 
7. Վարդապետութիւն Առաքելոց. անվաւերական կանոնաց մատեանը. թուղթ Յակոբայ առ 
Կոդրատոս և Կանոնք Թադդէի, Քննութիւն և բնագիրք գրեց և հրատարակեց Յ.Տաշեան, Վիեննա 
1896։   
 
8. S.TigranԷn, Drevne-armԷnskaԷ Kniga kanonov. Oէerki opisaniԷ i issledovaniԷ pamԷtnika. 1. 
Opisatel naԷ էast . (Zapiski Rossijskoj Akademii nauk po istoriko-filologiէeskomu otdeleni , SeriԷ 8, 
tom 13, 3).  
 
9. Ն.Ակինեան, Թուղթ Մակարայ Բ Երուսաղէմի հայրապետի առ Վրթանես եպիսկոպոսապետ 
Սիւնեաց յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ, Վիեննա 1930, էջ 93-110, Ն.Ակինեան, Ազարիա վ.Սասնեցի 
աստղագէտ, տոմարագէտ և տաղաչափ, «Հանդես ամսօրեա», 1936, էջ 315-320, 324-325։   
 
10. Կանոնագիրք Հայոց, Բ, էջ Ժ-ԽԱ։  
 
11. Այդ ձեռագիրը պահվում է Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքում (թ.131)։   
 
12. Կանոնագիրք Հայոց, Բ, էջ ԻԷ։  
 



13. Կանոնագիրք Հայոց, Բ, էջ ԼԵ։  
 
14. Կանոնագիրք Հայոց, Բ, էջ ԼԵ։  
 
15. Ազարիա Սասնեցին(1570՞-1628) վարդապետական կոչումը ստացել է Կ.Պոլսի Գրիգոր 
Կեսարացի պատրիարքից։ Կ.Պոլսում ուսանելու տարիներին սովորել է իտալերեն։Վանք հիմնելու 
անհաջող փորձել է կատարել Նիկոմեդիայի կողմերում։ 1628 թ. մահացել է Անտիոքից Եգիպտոս 
ուղևորվող նավի մեջ։ Ըստ Գրիգոր Դարանաղցու՝ նրա դիակը ծովն է նետվել։ Այն Տրիպոլսի մոտ 
գտել են մարոնիտ հոգևորականները և փառավորապես թաղել։ Ազարիայից մեզ է հասել 
պատմությանը, աստղագիտությանը, տոմարին ու երկրաչափությանը նվիրված 
աշխատություններ։ Նա իտալերենից հայերեն է թարգմանել Պտղոմեոսի աշխարհացույցը (տե՛ս 
Ն.Պողարեան, Հայ գրողներ, Երուսաղեմ 1971, էջ 493-496)։   
 
16. Տե՛ս Անկյուրիայի Կարմիր վանքի թ.43 մատյանը։  
 
17. Այդ մասին տե՛ս Վ.Հակոբյան, Կանոնագիրք Հայոց Բ, էջ ՃԺԵ։  
 
18. Նույն տեղում, էջ ՃԺԵ-ՃԺԶ։  
 
19. Նույն տեղում, էջ ՃԺԶ։  
 
20. Հատկապես մեծաքանակ նյութ է պահպանվել Օսմանյան կայսրության շրջանից։ Տե՛ս 
Ա.Փափազյան, Թուրքական վավերագրերը Հայաստանի և հայերի մասին (16-19-րդ դարեր), 
Երևան 1999, էջ 34-77, 130-255։   
 
21. Մաշտոցի հայրը ծնունդով Եղվարդ բնակավայրից էր, սակայն հաստատվել էր Սյունիքի Սոթք 
գավառում, որտեղ և ծնվել է Մաշտոցը։ Մաքենոցաց վանքում նա Սյունյաց Դավիթ 
եպիսկոպոսից(840-857) ստացել է իր կրթությունն ու քահանայական աստիճանը։ Մաշտոցը 874 
թ. Սևանա կղզում վանք է կառուցում և մինչև 898 թ. վարում վանահոր պաշտոնը։ Կաթողիկոս է 
եղել ընդամենը 7 ամիս(897-898)։  Մաշտոցի աշակերտներից է Հովհաննես 
Դրասխանակերտցին։  Մաշտոց Եղվարդեցու մատենագրական ժառանգությունից մեզ է հասել մի 
քանի նամակ և հիշատակված ծիսական ժողովածուն։  
 
22. Դավիթ Ալավկաորդին ԺԲ դարի սկզբի մատենագիր է։ Հովհաննես Սարկավագի 
ժամանակակիցն ու գործակիցն է եղել։ Զբաղվել է մանկավարժական գործունեությամբ։ 
Գանձակեցի Արքայություն քահանայի խնդրանքով գրել է կանոնների իր ժողովածուն։ Նա 
հավանաբար մահացել է 1139 թ. հետո, քանի որ միջնորդել է Գրիգոր Գ Պահլավունի 
կաթողիկոսի առաջ Գագիկ եպիսկոպոսի թեկնածությունը, որպես Աղվանից կաթողիկոսության 
թեկնածուի։  
 
23. Տե՛ս Ա.Աբրահամյան, Դավիթ Ալավկաորդու կանոնները, «Էջմիածին», 1952, սեպտ.-հոկտ., էջ 
48-57, նոյեմբ.-դեկտ., էջ 56-67, 1953, հունվ., էջ 56-62, փետրվ., էջ 53-60, մարտ, էջ 51-63։  Այս 
դատաստանագրքի բնագիրը անգլերեն թարգմանությամբ հրապարակել է նաև Ջ.Դովսեթը. The 
Penitential of David of Ganjak. Edited by C.J.F.Dowsett, Louvain 1961(=Corpus Scriptorum 
Christianorum Orientalium. vol. 216-217=Scriptores Armeniaci 3-4).  
 
24. Ներսես Շնորհալին(1102՞-1173) ծնվել է իր հորը՝ Ապիրատ Պահլավունուն պատկանող Ծով 
դղյակում։ Ուսումն ստացել է Քեսունի Կարմիր վանքում՝ Ստեփանոս Մանուկ վարդապետի 
դասարանում, ուր և ստացել է Շնորհալի մականունը։ Իր եղբայր Գրիգոր Գ կաթողիկոսի կողմից 
(1113-1166) ձեռնադրվել է քահանա և երիտասարդ տարիքում հասել եպիսկոպոսության 
աստիճանի՝ եղբոր հետ կիսելով նրա պաշտոնավարության բոլոր մտահոգությունները։ Գործուն 



մասնակցություն է ունեցել լատին և հույն եկեղեցիների հետ վարվող բանակցություններում, 
փորձել է դադարեցնել Ռուբինյան և Օշինյան իշխանական տների հակամարտությունը։ 1165 թ. 
Գրիգոր Գ-ի պնդումով ձեռնադրվում է աթոռակից կաթողիկոս, իսկ նրա մահից հետո՝ 
գլխավորում Հայոց եկեղեցին։ 1173 թ. թաղվել է Հռոմկլայի բերդում։ Շնորհալին հայ 
մատենագրության ամենանշանավոր գործիչներից է։ Նա կարգի է բերել «Շարակնոց»-ը, 
«Ժամագիրք»-ը, գրել է բազմաթիվ գանձեր ու տաղեր։Միաժամանակ Ներսես Շնորհալին Հայոց 
եկեղեցու ամենաճանաչված աստվածաբան գիտնականներից մեկն է։ Նրա երկերը ուղեցույց են 
եղել հետագա սերունդների համար։  
 
25. Հովհաննես Երզնկացին(1240՞-1293) ծնվել է Եկեղեաց գավառի Արկա գյուղում։ 
Կարճահասակության համար ստացել է Պլուզ մականունը։ Սեպուհ լեռան Ս.Մինաս վանքում 
ուսանել է Հովհաննես վարդապետին, ապա Կայենոձորի վանքում աշակերտել է նաև Վարդան 
Արևելցուն։ 1281 թ. ուխտի է գնացել Երուսաղեմ, իսկ հետդարձի ժամանակ երկու տարի(1281-
1282) դասավանդել Հռոմկլայի կաթողիկոսական դպրատանը։ 1284 թ. նրան հանդիպում ենք 
Տփղիսում, իսկ 1287 թ. երկրաշարժի ժամանակ՝ Երզնկայում։ Թաղվել է Երզնկայի Ս.Նշան 
եկեղեցում։ Բացի իրավական բովանդակության երկերից, նրանից մեզ են հասել բազմաթիվ 
տաղեր, ճառեր և մեկնություններ։  
 
26. Զաքարյանների իշխանական տունը Վրաց թագավորությանը ենթակա հայկական 
իշխանություն էր։  
 
27. Մխիթար Գոշը(1140-1213) ծնվել է Գանձակ քաղաքում։ Աշակերտել է Հովհաննես Տաուշեցի 
վարդապետին, ապա իր գիտելիքները խորացրել է Սև լեռների վանքերում։ Երկրաշարժի 
հետևանքով ավերված Գետիկի վանքից հեռանալով՝ Կայենի գավառում կառուցում է Նոր Գետիկի 
վանքը, ուր և հաստատվում է իր աշակերտներով։ Բացի «Դատաստանագրքից», նրա գրչին են 
պատկանում մի շարք այլ մատենագրական երկեր(վկայաբանություններ, աղոթքներ, 
ժամանակագրություն, առակներ, մեկնություն Երեմիայի, Թուղթ)։  Նրա աշակերտներից 
ամենանշանավորը Հովհաննես Վանականն է։  
 
28. Մխիթար Գոշի Դատաստանագիրք Հայոց, Իրաւաբանական հետազօտութիւնք հանդերձ 
ծանոթութեամբք Վ.Ծ.Բաստամեանց, Վաղարշապատ 1880, Մխիթար Գոշ, Գիրք Դատաստանի, 
Աշխատասիրությամբ Խ.Թորոսյանի, Երևան 1975։   
 
29. Sempadscher Kodex aus dem 13. Jahrhundert oder Mittelarmenisches Rechtsbuch nach der 
Venediger und der Etschmiadziner Version unter Zurհkfհhrung auf seine Quellen herausgegeben 
und հbersetzt von J.Karst, Strassburg 1905.  
 
30. Սմբատ Սպարապետը կամ Գունդստաբլը(1206-1276) որդին էր Պապեռոնի իշխան 
Կոստանդին Պայլի և եղբայրը Հեթում Ա թագավորի։ Ստացել է իր ժամանակի համար 
բազմակողմանի կրթություն, տիրապետել է ֆրանսերենին։ 1226 թ. նշանակվել է Կիլիկիայի 
հայկական պետության բանակի սպարապետ (գունդստաբլ) և 50 տարի վարել այդ պաշտոնը։ 
Հորից ժառանգել է Պապեռոն ամրոցը, մոտակայքում կառուցել է Սմբատկլա անառիկ ամրոցը։ 
1248 թ. գլխավորել է թաթար խան Գիուգի մոտ գնացող դեսպանագնացությունը։ 1276 թ. մահացել 
է Սարվանդիքարի ճակատամարտում ստացած վերքից։ Բացի «Դատաստանագրքից», նրա գրչին 
են պատկանում մի շարք հիշատակարաններ, նամակներ, Տարեգիրք։ Ֆրանսերենից հայերեն է 
թարգմանել «Անտիոքի Ասիզներ»ը։  
 
31. Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը միջազգային ճանաչում է ձեռք բերել 1198 թ.։  Հռոմի 
պապը, Հոֆենշտաուֆենների պետությունը, բյուզանդական կայսրությունը, Իկոնիայի և 
Եգիպտոսի սուլթանությունները պաշտոնապես ճանաչում են Կիլիկյան հայկական պետությունը։ 



Այդ պետությունը գոյատևել է մինչև 1375 թ. և կործանվել Եգիպտոսի մամլուքների ավերիչ 
արշավանքների հետևանքով։  
 
32. Ներսես Լամբրոնացին (1153-1198) ծնվել է Լամբրոնի իշխան Օշինի ընտանիքում։ Նրա 
դաստիարակն է եղել Հովհաննես Սկևռացի վարդապետը, ապա աշակերտել է Ստեփանոս 
Հակոբցի եպիսկոպոսին։ Երիտասարդ հասակում Ներսես Շնորհալի կաթողիկոսից ստացել է 
քահանայական ձեռնադրություն, իսկ 1175 թ. Գրիգոր Տղան նրան օծել է Տարսոնի եպիսկոպոս։ 
Կատարել է բազմաթիվ թարգմանություններ ասորերեն, հունարեն, լանգոբարդերեն և լատիներեն 
լեզուներից։ Հեղինակ է բազմաթիվ տաղերի, ճառերի, թղթերի մեկնությունների։  
 
33. Թեոդորոս Բար Վահբունը հակոբիկ ասորական եկեղեցու նշանավոր հոգևորականներից է։ 
70-80-ական թթ. ստեղծել է սեփական եկեղեցու Կիլիկյան հակաթոռ պատրիարքությունը, որի 
համար արժանացել է Միքայել Ասորի պատրիարքի նզովքին։  
 
34. Անհայտ է, թե դրանք որ լեզվով են գրվել։ Հայտնի է, որ միչև Զ դարը, ավանդության ուժով, 
Բյուզանդական կայսրության պաշտոնական լեզուն շարունակում էր մնալ լատիներենը ։   
 
35. Die armenischen Դbersetzungen byzantinischer Rechtsbհcher. Erster Teil։  Allgemeines. Zweiter 
Teil։  Die "Kurze Sammlung"("Sententiae Syriacae")/ herausgegeben, հbersetzt und erlԶutert von 
Hubert Kaufhold, LԾwenklau-Gesellschaft e.v. Frankfurt am Main 1997(Forschungen zur 
Byzantinischen Rechtsgeschichte, herausgegeben von Dieter Simon, Bd.21). Այս 
հրատարակության մասին տե՛ս նաև իմ գրախոսությունը («Պատմաբանասիրական հանդես», 
1998,3, էջ223-227)։   
 
36. Ասորա-հռոմեական օրենսգրքի բնագիրը տե՛ս Syrisch-rԾmisches Rechtsbuch aus dem fհnften 
Jahrhundert. Mit Unterstutzung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus den orientalischen 
Quellen herausgegeben, հbersetzt und erlԶutert von K.G.Bruns und E.Sachau, Leipzig 1880. 
Բնագրի հայերեն բնագիրը տե՛ս նաև Քաղաքային օրէնք Ներսիսի Լամբրոնացւոյ ըստ 
Կոստանդիանոսի, Թէոդոսի և Լևոնի թագաւորաց հռոմայեցւոց. հրատարակեց Կ.Յ.Բասմաջեան, 
Պարիս 1907, Ասորական դատաստանագիրք. ձեռագրերի համեմատութեամբ լույս ընծայեց 
Ա.Ղլտճեան, Ս.Էջմիածին 1917։   
 
37. էկլոգայի բնագրի հայերեն տարբերակը դեռևս չի հրապարակված։  
 
38. Մովսիսական օրենսգրքի հայերեն տարբերակը դեռևս չի հրապարակված։  
 
39. Զինվորական օրենսգրքի միակ հրապարակությունը տե՛ս Կ.Յ.Բասմաջեան, Զինուորական 
օրէնք Ներսիսի Լամբրոնացւոյ, «Բանասէր», 4(1902), թ.11, էջ 321-328։  Այժմ պատրաստ է այս 
բնագրի գիտական հրատարակությունը։  
 
40. Բենեդիկտյան վանական կարգի կանոնադրությունը հրապարակել է Ղ.Ալիշանը։  
 
41. Անտիոքի ասիզները հրապարակել է Ղևոնդ Ալիշանը (Assises d՛Antioche, Venise 1876).  
 
42. Տե՛ս Գ.Զարբհանալեան, Մատենադարան հայկական թարգմանութեանց նախնեաց, Վենետիկ 
1889, էջ 488։   
 
43. Երզնկայի «Եղբարց միութեան» կանոնադրության բնագրի հրապարակումը և այդ 
կազմակերպությունների գործունեության ու նշանակության մասին տես Լ.Խաչիկյանի 
հոդվածները (1280 թվականի Երզնկայում կազմակերպված «Եղբայրութիւնը», «Տեղեկագիր» 
ՀՍՍՌ ԳԱ հաս. գիտ., 1951, թ. 12, էջ 73-84, Երզնկա քաղաքի «Եղբարց միաբանութեան» 



Կանոնադրութիւնը(1280), «Բանբեր Մատենադարանի», 1962, թ. 6, էջ 365-377։  Այս հոդվածների 
վերջին հրատարակությունը տե՛ս Լ.Խաչիկեան, Աշխատութիւններ, հտ. Ա, էջ 200-226)։   
 
44. Այս բնագիրը պահպանվել է Վիեննայի մատենադարանի թ. 453 մատյանում։  
 
45. Բնագրի հրատարակությունը տե՛ս «Արարատ», 1889, էջ 387-405։   
 
46. Kohler J., Das Recht der Armenier.-in Zeitschr. f. vergl. Rechtswissenschaft, 7(1887), S. 385-436.  
 
47. Տե՛ս Վ.Գրիգորյան, Կամենեց-Պոդոլսկ քաղաքի հայկական դատարանի 
արձանագրությունները (ԺԶ դ.), Երևան 1963։   
 
48. Խ.Թորոսյան, Մխիթար Գոշի դատաստանագրքի վրացերեն խմբագրությունը, «Բանբեր 
Մատենադարանի», 11 (1973), էջ 73-124։   
 
49. Տե՛ս Karst J., Grundriմ der Geschichte des armenischen Rechtes I.- in Zeitschr. f. vergleich. 
Rechtswissenschaft, XIX Bd., Stuttgart 1906, S. 40-45.  
 
50. Տե՛ս Դատաստանագրիք Աստրախանի Հայոց, աշխատասիրությամբ Ֆ.Գ.Պողոսյանի, Երևան 
1967։   
 
51. Կիլիկյան Հայաստանի կողմից կնքված պայմանագրերի լավագույն հրատարակված 
ժողովածուն մնում է Վիկտոր Լանգլուայի կազմածը (տե՛ս Langlois V., Le TrԸsor des chartres 
d՛ArmԸnie, Venise 1863)։   
 
52. Լ.Խաչիկյան, Յակոբ Ջուղայեցու կտակը, «Պատմաբանասիրական հանդես», 1966, թ.4, էջ 
173-186։   
 
53. Շահամիր Շահամիրյանը (1723-1797) ծնվել է Նոր Ջուղայում և մահացել Մադրասում։ 
Հիմնադրել է առաջին հայկական պարբերականը՝ «Ազդարար» թերթը։ Այդ խմբակի 
գործունեության մասին տե՛ս Թ.Ավդալբեգյան, Հայագիտական հետազոտություններ, Երևան 1969, 
էջ 215-275։   
 
54. Տե՛ս Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց..., Թիֆլիս 1913։   
 
55. Տե՛ս Տետրակ որ կոչի Նշավակ..., Մադրաս 1783։   
 
56. Տե՛ս Սարուխան, Հայկական խնդիրը և Ազգային Սահմանադրութիւնը Թիւրքիայում, հտ. Ա, 
Թիֆլիս 1912, էջ 72-74։   

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ: ՏՈՄԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՋՈՒԼԻԵՏԱ ԷՅՆԱԹՅԱՆ 
ֆիզ.- մաթ.գիտ. թեկնածու 

Գիտության կազմավորման ժամանակահատվածներն արտացոլում են առանձին ժողովուրդների 
և մշակույթների պատմության միասնականությունը, որը հնարավոր է դարձել այդ 
ժողովուրդների միջև եղած կանոնավոր կապերի միջոցով։  
 
Հայտնի է, որ Հին Հունաստանը գիտության զարգացման հնագույն օջախների՝ Բաբելոնի, 
Եգիպտոսի, Հնդկաստանի հիմնական ժառանգորդը դարձավ, քանի որ այնտեղ դրա համար 
նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեցին։  



 
Գիտության մեջ, ավելի քան մարդկության պատմության այլ ոլորտում, անհրաժեշտ է 
ուսումնասիրել անցյալը՝ ներկան ավելի լավ հասկանալու և հետագայում բնության օրենքները 
կառավարելու համար։ Գիտական մտքի պատմության հիմնական միջուկը հանդիսանում է 
մաթեմատիկա- աստղագիտություն կապը, որը, առաջին քաղաքների ստեղծումից ի վեր, 
պահպանվեց մի քանի հազարամյակների ընթացքում։ Կուտակվում էր մի դիտումը մյուսի ետևից, 
կատարելագործվում մի մեթոդը մյուսի ետևից։  
 
Ինչպես մյուս հին ժողովուրդները, հայերը նույնպես անհիշելի ժամանակներից հետևել են 
երկնային մարմինների շարժումներին։ Հայկական բարձրավանդակում աստղագիտության 
նկատմամբ ունեցած մեծ հետաքրքրության մասին են վկայում մեր թվարկությունից մի քանի 
հազարամյակ առաջ ժայռաբեկորների վրա դրոշմված համաստեղությունների, աստղերի, 
մոլորակների, Արեգակի, Լուսնի պատկերները։ Հնագույն ամրոց-բնակատեղի Մեծամորի 
բարձունքում հայտնաբերված աստղագիտական փորագրություններով ժայռաբեկորները, որոշ 
մասնագետների կարծիքով, մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակում ծառայել են երկնային մարմինների և 
երևույթների դիտումների համար։  
 
Ավերիչ պատերազմներն ու բնական արհավիրքները ոչնչացրել են հայ ժողովրդի ստեղծած 
գիտության և մշակույթի բազմաթիվ արժեքավոր գործեր, որոնցից մեզ են հասել առանձին 
պատառիկներ, գործիքների, քարտեզների մասեր, ժայռերի խորքերում պահված ձեռագրերի 
քարացած կտորներ։ Գտնվել են տոմարական և աստղագիտական նշումներով գոտիներ, 
համաստեղությունների ու աստղերի նշաններով զարդարված տնային օգտագործման 
առարկաներ, խավարումների մասին արձանագրություններ, աստղագիտական բնույթի 
ժայռապատկերներ։  
 
Հայաստանի բազմաթիվ վանքերի ու տաճարների վրա մինչև այժմ էլ պահպանվել են 
արեգակնային ժամացույցներ։ Դրանց նկարագրությունները կան նաև Մաշտոցի անվան 
Մատենադարանի ձեռագրերում։ Այդ ժամացույցների թվատախտակի հարթությունն ուղղահայաց 
է հորիզոնին և անցնում է արևելք-արևմուտք կետերով։ Այդպիսի ժամացույցները փորագրվում 
էին շենքերի հարավային պատի վրա։  
 
Ժամանակը չափելու համար Հայաստանում օգտագործվել են նաև ստվերաչափերը։ Դրանք 
աղյուսակներ էին, որոնցում տրված էին առարկաների ստվերի երկարության փոփոխությունները 
տարվա օրերի ընթացքում։  
 
Ինչպես արեգակնային ժամացույցների վրա, այնպես էլ ստվերաչափ- աղյուսակներում թվերի 
փոխարեն գրված են հայկական այբուբենի տառերը. առաջին ինը տառերը նշանակում են 
միավորներ, հաջորդ ինը տառերը՝ տասնավորներ և այլն։ Ժամերի համարակալումն սկսվում է 
առավոտյան պահից՝ կեսօրին դառնալով 6։  (Իբրև օրինակ՝ առաջին նկարում բերված է Երևանից 
դեպի արևմուտք 15կմ հեռավորության վրա գտնվող Զվարթնոցի տաճարի (մ.թ.7-րդ դար) պատին 
փորագրված արեգակնային ժամացույցը։)  
 
Ստվերաչափերի հիմքում ընկած է այն իրողությունը, որ ուղղաձիգ առարկաների ստվերն օրվա 
տարբեր ժամերին ունենում է տարբեր երկարություն։ Քանի որ տարվա ընթացքում փոփոխվում է 
նաև օրվա տևողությունը, որը հետևանք է Արեգակի բարձրության փոփոխության, ուստի ստվերի 
երկարությունը կախված է նաև տարվա եղանակներից. միևնույն ժամին ստվերը ամռանը լինում է 
կարճ (նվազագույն երկարությունը՝ ամառային արևադարձի օրը), իսկ ձմռանը՝ երկար 
(առավելագույնը լինում է ձմեռային արևադարձի օրը)։  Իբրև օրինակ` երկրորդ նկարում բերված 
է Մաշտոցի անվան Մատենադարանի թիվ 2001 ձեռագրի 58ա թերթում զետեղված ստվերաչափը։  
 



Միջին դարերում Հայաստանում օգտագործել են ժամանակի աստղագիտական, գեոդեզիական 
ամենագործածական գործիքը՝ աստրոլաբը։ Աստրոլաբների նկարագրություններ և նրանցից 
օգտվելու կանոնները կան Մատենադարանի բազմաթիվ ձեռագրերում։ Էջմիածնի թանգարանում 
է պահվում X դ. աստրոլաբի մի մասը։ Օքսֆորդի պատմության թանգարանում պահպանվում են 
արաբական 9 և 10 դդ. երկու աստրոլաբներ, որոնց վրա կան նաև հայերեն գրություններ։ 
Աստրոլաբների միջոցով լուծվում էին ինչպես աստղագիտական խնդիրներ (լուսատուների 
բարձրությունը հորիզոնից, Արեգակի ծագման և մայրամուտի պահեր և այլն), այնպես էլ առօրյա 
գործնական հարցեր (առարկաների հեռավորություն, բարձրություն, գետերի լայնություն և այլն)։  
Երրորդ նկարում պատկերված է XVII դարում Ղուկաս Վանանդեցու կողմից պատրաստված 
աստրոլաբը, որը պահվում է բյուրականի աստղադիտարանում։  
 
Հայկական ձեռագրերում տեղեկություններ կան Արեգակի, Լուսնի խավարումների, նոր և գերնոր 
աստղերի դիտումների մասին։ Իբրև օրինակ՝ կարող ենք բերել 11-րդ դարի առաջին 
տարիներին(1006թ) դիտված կրակի նման պայծառ նոր աստղի մասին տեղեկությունը։ Հայ 
աստղագիտության պատմության նշանավոր ուսումնասիրող Բ.Թումանյանը, ձեռագրերն 
ուսումնասիրելով, եկել է այն եզրակացության, որ մեր աղբյուրները խոսում են 1006թ. տեղի 
ունեցած գերնոր աստղի բռնկման մասին, որը դիտվել է անզեն աչքով։ Նա նշում է, որ այդ նույն 
բռնկման մասին գրանցված է նաև ճապոնական և չինական աղբյուրներում։ Նա գրում է. 
«Վերոհիշյալ փաստի առկայությունը հայ հեղինակների աշխատություններում աշխարհում այդ 
երևույթի նկարագրության երրորդ փաստական վկայությունն է և մեծ կարևորություն է 
ներկայացնում ժամանակակից աստղաֆիզիկայի համար՝ գերնոր աստղերի երևույթների բնույթն 
ու բռնկման օրինաչափությունները ուսումնասիրելիս»։   
 
Հայտնի է, որ հին հունական գիտնականների ուսումնասիրությունների արդյունքներն 
ամփոփված են Կ.Պտղոմեոսի (մ.թ. 2-րդ դար) «Ալմագեստ» աշխատությունում։ Ըստ նրա 
երկրակենտրոն համակարգի՝ Երկիրը տեղավորված է տիեզերքի կենտրոնում, իսկ նրա շուրջը 
համակենտրոն շրջաններով պտտվում են Լուսինը, Մերկուրին (հայերեն Փայլածու), Վեներան 
(Լուսաբեր)։  Տիեզերքում Երկրին այդպիսի հատուկ դիրք և նշանակություն տալը մեծ 
պաշտպանություն գտավ քրիստոնեական եկեղեցու կողմից։ Ավելի քան մեկ հազարամյակ 
գերիշխող այդ տեսությունը խախտվեց 1543թ. լեհ մեծ գիտնական Կոպեռնիկոսի «Երկնային 
շրջանների պտույտի մասին» հայտնի աշխատության լույս տեսնելուց հետո։ Առաջ քաշվեց և 
հիմնավորվեց արևակենտրոն համակարգի տեսությունը, որը երկար ժամանակ չէր ընդունվում 
եկեղեցու սպասավորների կողմից։  
 
Հայաստանն այդ դարերում գտնվում էր օտարերկրյա լծի տակ, և եկեղեցու կողմից արվում էր 
ամեն ինչ մարդկանց հեռու պահելու համար գիտության մեջ տեղի ունեցած հեղաշրջումից և նրա 
հետևանքներից։ 1695թ. Վանանդեցիներն Ամստերդամում լույս են ընծայում «Համատարած 
աշխարհացոյց» մեծադիր առաջին հայկական տպագիր քարտեզը։ Արևելյան և արևմտյան 
կիսագնդերը ներկայացնող այդ աշխարհագրական քարտեզի վրա պատկերված է աստղային 
երկինքը՝ համաստեղությունների նկարներով, և Տիեզերքի երկրակենտրոն համակարգը։  
 
1749թ. «Հայկազյան բառարանում» զետեղված են երկու ներդիր քարտեզներ, որտեղ 
ներկայացված են դանիական հայտնի աստղագետ Տիխո-Բրագեի կողմից առաջ քաշված 
համակարգը։ Ըստ նրա՝ մոլորակները պտտվում են Արեգակի շուրջը, իսկ Արեգակը՝ Երկրի 
շուրջը։ Կոպեռնիկոսյան ուսմունքի արձագանքները Հայաստան են հասել մի քանի դար հետո 
միայն։ Եղիա Կարնեցին «Յաղագս աշխարհագրութեան» ձեռագիր աշխատությունում 
նկարագրում է արևակենտրոն համակարգը, ինչպես նաև նշում, որ այդ տեսությունը ժխտելու ոչ 
մի փաստ չկա։  
 
Տպագիր առաջին հայերեն գիրքը, ուր բացահայտորեն խոսվում է արևակենտրոն համակարգի 



մասին, 1796թ. Հռոմում լույս տեսած Ստ. Աբկարյանի «Գրքուկ, որ կոչի սկզբունք բնական 
գիտութեանց»-ն է։  
 
19-րդ դարում հայ առաջադեմ մտածողներն աշխատում էին աշխարհաբար լեզվով թարգմանել և 
ժողովրդի մեջ տարածել համաշխարհային գիտության նվաճումները։ 19-րդ դարում հայերեն լույս 
տեսած աստղագիտական բովանդակությամբ հոդվածներում, դասագրքերում և 
ուսումնասիրություններում անվերապահորեն ընդունված է արևակենտրոն համակարգը։  
 
Հայկական ձեռագրերն ավելի հարուստ են տոմարագիտական նյութերով։ Անառարկելի 
ճշմարտություն է, որ պատմությունը չափում են ժամանակով։ Փաստը համարվում է պատմական, 
եթե այն տրվում է ոչ միայն տարածության, այլև ժամանակի մեջ։ Այս իմաստով ժամանակը 
պատմության օժանդակ օղակն է, որի միջոցով ճշգրտվում է որոշակի փաստի ժամանակային 
հեռավորությունը մեզանից։ Սակայն ժամանակի միավորները՝ օրը, ամիսը, տարին 
անհամաչափելի են. դժվար է գտնել ամբողջ թվով արտահայտվող տարիների քանակ, որը 
պարունակեր ամբողջ թվով ամիսներ կամ օրեր։  Դրանով էլ բացատրվում է ժամանակը չափելու 
բարդությունը և հազարամյակների ընթացքում տարբեր ժողովուրդների կողմից օգտագործված 
օրացուցային համակարգերի բազմազանությունը։ Այդ դժվարությունները հաղթահարելու և 
վերոհիշյալ երեք մեծությունները միմյանց հետ համաձայնեցնելու փորձերով է բացատրվում այն 
փաստը, որ տարբեր ժամանակներում տարբեր ժողովուրդների մոտ ստեղծվել են երեք տիպի 
օրացույցներ՝ լուսնային, լուսնաարեգակնային և արեգակնային։  
 
Լուսնային օրացույցների հիմքում ընկած է լուսնական սինոդական ամիսը, որի տևողությունը 
29,5 օր է։ Լուսնային օրացույցում տարին կազմված է 12 ամսից, որոնք պարունակում են 29 կամ 
30 օր։ Յուրաքանչյուր ամսվա սկզբին լինում է նորալուսին, ամսվա կեսին՝ լիալուսին, վերջում՝ 
վերջալուսին։ Փաստորեն, ամսաթիվը ցույց է տալիս Լուսնի փուլի հասակը։ Սրանում է կայանում 
լուսնային օրացույցների առավելությունն արեգակնային օրացույցների նկատմամբ։  
 
Գրեթե բոլոր ժողովուրդները սկզբում ժամանակը չափել են Լուսնի միջոցով։ Նրանցից շատերի 
լեզուներում «ամիս» և «Լուսին» բառերը համարժեք են։ Ամսվա սկիզբը՝ նորալուսնի 
արևմուտքում առաջին անգամ երևալը, շատ տեղերում ազդարարվում էր դիտորդների միջոցով։ 
Սակայն տարվա տարբեր եղանակներին դիտումների արդյունքը միևնույնը չէր, և հնարավոր էր 
դիտումների խափանում։ Դրա համար ամիսները պարզապես հաջորդաբար ընդունում էին 29 - 
30 օր տևողությամբ։  
 
Այնուամենայնիվ, ժամանակը չափելու համար լուսնային ամիսն այնքան էլ հարմար չէ, քանի որ 
մարդու կյանքի ռիթմը կապված է ավելի Արեգակի, քան Լուսնի հետ, և այսպես թե այնպես 
հարկավոր էր միմյանց հետ համաձայնեցնել այդ երկու լուսատուների շարժումների 
պարբերությունները։ Հարցը դժվարանում էր նրանով, որ լուսնային ամիսը տարին չի բաժանում 
հավասար մասերի. 12 լուսնային ամիսները և արեգակնային տարին միմյանցից տարբերվում են 
գրեթե 11 օրով, իսկ 13 ամիսների տևողությունը երկար է տարուց շուրջ 18 օրով։ Եթե հողագործի 
համար միևնույնն էր, թե մի բերքահավաքից մինչև մյուսը քանի լուսնային ամիս է անցել, ապա 
հարկերը հավաքելու համար իշխանություններին անհրաժեշտ էր ճշտել տարվա տևողությունը, 
որպեսզի տերության ամբողջ տարածքում հարկը հավաքվի միևնույն ժամանակ։  
 
Այդ իսկ պատճառով հարկ էր լինում ժամանակ առ ժամանակ ավելացնել լրացուցիչ լուսնային 
ամիսներ՝ մոտավորապես երեք տարվա ընթացքում մեկ ամբողջ ամիս։ Այդ ամիսները մտցվում 
էին իշխանությունների կողմից՝ առանց որոշակի հաջորդականության։ Լուսնային ամսվա և 
արեգակնային տարվա տևողությունների թվային հարաբերությունը հայտնի էր արդեն VII դ. 
մ.թ.ա., և VII-IVդդ մ.թ.ա. արդեն լրացուցիչ լուսնային ամիսները մտցվում էին կանոնավոր 
կերպով. ենթադրվում է՝ 8 տարիների ընթացքում մտցվում էր երեք ամիս։ Այստեղից էլ նրանց 



անվանումը՝ լուսնաարեգակնային օրացույցներ, որոնք ավելի բարդ են, քանի որ այստեղ 
համաձայնեցվում են Արեգակի շարժումը և Լուսնի փուլերը։  
 
Լուսնային և արեգակնային օրացույցների համաձայնեցման հետ կապված գործնական 
դժվարությունները, որոնք մինչև այժմ էլ արդիական են Զատկի հաշվումները կատարելիս, 
դարձան մի խնդիր, որի հենքի վրա զարգացան մաթեմատիկական և աստղագիտական 
գիտելիքները։ Եկեղեցական կարիքների համար ավելի գործածական էին Լուսնի 19-ամյա 
պարբերաշրջանի հիման վրա կատարած հաշվումները. բանն այն է, որ 235 լուսնային ամիսը, մի 
քանի ժամի ճշտությամբ, հավասար է 19 արեգակնային տարվա։ 19 տարվա ընթացքում 7 անգամ 
ավելացվում էին լրացուցիչ «էմբոլիսմիկ» ամիսներ։ 19-ամյակի հաշվումները կատարվում էին 
նաև վերադիրների միջոցով. քանի որ լուսնային տարին արեգակնայինից պակաս է 11 օրով, 
ապա յուրաքանչյուր տարվա սկզբի լուսնի հասակին գումարելով 11, կարելի է ստանալ տվյալ 
տարվա Լուսնի հասակը։ Եթե այն անցնում է 30-ից, պետք է 30-ը հանել։ Այս դեպքում մեծ 
ճշտության հասնելու համար հարկ էր լինում 19-ամյակի վերջին տարում վերադիր 11-ի 
փոխարեն վերցնել 12։  Հայտնի է, որ այդ շրջանից տարբեր ժամանակներում օգտվել են 
բաբելացիները, չինացիները, հնդիկները, սակայն գիտության պատմության մեջ այն հայտնի է 
հույն գիտնական Մեթոնի (5-րդ դ. մ.թ.ա.) անունով։ Լուսնաարեգակնային այդ պարբերաշրջանը 
հարմար էր եկեղեցական տոների հաշվարկի համար և օգտագործվում էր ինչպես քրիստոնյա 
մյուս ժողովուրդների, այնպես էլ հայերի կողմից։ Այդ մշտական աղյուսակները, որոնցում նշված 
էին 19 տարիների Լուսնի ծննդյան և լրման պահերը, օգտագործվեցին գրեթե մեկ ամբողջ 
հազարամյակ։ Սակայն լուսնաարեգակնային այդ համակարգը չէր խանգարում ժողովուրդների 
մեծ մասին օգտվել արեգակնային (եգիպտական, հռոմեական, պարսկական, հայկական) 
օրացույցներից։  
 
Օրացույցի և գործնական աստղագիտության պատմության ուսումնասիրողները բարձր են 
գնահատել հատկապես եգիպտական արեգակնային օրացույցը՝ արձանագրելով, որ «այն 
հանդիսանում է մարդկության պատմության մեջ միակ խելացի օրացույցը»։  Միշտ նույն 
տևողությունն ունեցող եգիպտական տարին, առանց ուղղումներ մտցնելու, շատ հարմար էր 
աստղագիտական հաշվումների համար։ Բաբելացիների լուսնային, հույների սխալաշատ 
օրացույցները, որոնց մեջ ուղղումներ էին կատարվում ոչ միայն Արեգակի և Լուսնի շարժումները 
համապատասխանեցնելու, այլև տեղական սովորույթներին և քաղաքականությանը 
հարմարեցնելու համար, շատ ավելի անհարմար էին, քան թե դարերի ընթացքում անփոփոխ, 
միևնույն տևողությունն ունեցող եգիպտական տարին։  
 
Օրինակ՝ հիսուն տարվա տարբերությամբ տարեսկիզբների միջև եղած օրերի քանակը 
բաբելական կամ հունական օրացույցներով հաշվելը լուրջ խնդիր է, իսկ եգիպտականով՝ այդ 
ինտերվալը հավասար է 365x50-ի։ Պատահական չէ, որ միջին դարերում այդ օրացույցը լայնորեն 
օգտագործվել է աստղագիտական խնդիրներ լուծելիս՝ ընդհուպ մինչև Կոպեռնիկոս, որն այն 
կիրառել է Լուսնի և մոլորակների աղյուսակներում։  
 
Մեկ մարդու կյանքում եգիպտական օրացույցի շեղումն Արեգակի շարժումից մեծ չէր, 40 տարում՝ 
10 օր։ «Հենց այդ պատճառով,- գրում է Բիկերմանը,- 12x30+5 սխեմատիկ տարին դարձավ 
ժամանակի չափման պաշտոնական համակարգ Իրանում Սասանյանների օրոք, ինչպես նաև 
Հայաստանում և Կապադովկիայում»։   
 
Սակայն քրիստոնեություն ընդունած ժողովուրդներն եկեղեցական տոների համար պետք է 
ունենային հաստատուն տոմար։ Այդ իմաստով՝ ամենանպատակահարմարը հուլյանն էր։ 
Հռոմեական կայսրության արևմուտքում այն ընդունվեց առանց փոփոխելու, իսկ արևելյան 
նահանգներում, ուր կայսրության պաշտոնական լեզուն հունարենն էր, այն հարմարեցվեց 
տեղական սովորույթներին։ Դրանց հիմքում ընկած էր «ալեքսանդրյան» տարին, որը նույն 



եգիպտականն էր, պարզապես չորս տարին մեկ անգամ 12x30+5-ին գումարվում էր 1օր։ Հարևան 
օրացույցներից զրադաշտականը նույնպես մշտապես ուներ 365 օր տևողություն. արևադարձային 
և օրացուցային տարիների տարբերությունն այստեղ ուղղում էին 120 տարին մեկ անգամ 
ավելացնելով մեկ ամբողջ ամիս։ Իմիջիայլոց, զրադաշտականի համար եգիպտական տոմարի՝ 
իբրև նախատիպ ծառայած լինելու մասին տեսակետը միակը չէ. վերջին տարիների 
ուսումնասիրությունները բերել են մեկ այլ եզրահանգման՝ 12x30+5 տոմարական համակարգերը 
հանդիպում են տարբեր ժողովուրդների մոտ, և որ զրադաշտականը կարող է դիտվել նաև որպես 
հնդեվրոպական ժառանգության կատարելագործում։  
 
Հայոց տոմարը նույնպես արեգակնային էր, տարին ուներ անփոփոխ տևողություն՝ 365օր։ Մինչ 
քրիստոնյա ժողովուրդները վաղուց առաջնորդվում էին հուլյան տոմարով, հայերը երկար 
դարերի ընթացքում օգտագործում էին իրենց հնագույն շարժական օրացույցը։  
 
Հայտնի է, որ 5-րդ դարում բորբոքվում են միաբնակության և երկբնակության վեճերը, որոնք 
կարևոր դեր են խաղում հայ մշակույթի և, մասնավորապես, հայ տոմարի պատմության համար։ 
Դավանաբանական այդ վեճերի և հայ գրերի ստեղծման արդյունքում՝ հայերն ամեն կերպ 
աշխատեցին անջատվել տարբեր տեսակի ազդեցություններից և ոտնձգություններից։ 6-րդ դարի 
կեսերից հայոց եկեղեցին բաժանվեց քաղկեդոնականներից, և եթե մինչ այդ եկեղեցական լեզուն 
հունարենն ու ասորերենն էր, և տոներն էլ հաշվում էին այդ տոմարներով, ապա 6-րդ դարի 
կեսից՝ 552թ հուլիսի 11-ից, սկիզբ առավ Հայոց Մեծ թվականը և տոներն էլ սկսեցին հաշվել հայոց 
շարժական տոմարով, որը մինչ այդ գործածվում էր ժողովրդի կողմից։ Ըստ հայկական 
ձեռագրերի՝ 552թ. ավարտվեցին տոմարագետ Անդրեասի կողմից կազմված Զատկի 200-ամյա 
ցուցակները, որոնցով առաջնորդվում էին քրիստոնյա բոլոր ժողովուրդները։ Ըստ այդ 
տեղեկությունների՝ ցուցակի ավարտից հետո 9 տարի շարունակ բոլորը շփոթում էին Զատկի հետ 
կապված հաշիվները, մինչև որ Ալեքսանդրիայի տոմարագետների ժողովը, Էաս Ալեքսանդրացու 
ղեկավարությամբ, հայտնաբերեց Զատկի 532-ամյա շրջանը։ Այստեղ հաշվի էր առնված ինչպես 
Լուսնի 19-ամյա, այնպես էլ Արեգակի 28-ամյա (4x7) շրջանները։ Հայոց Մեծ թվականի 
հիմնադրումը ձեռագրերը կապում են ճիշտ այդ շրջանի սկզբի հետ։  
 
Հայոց տոմարի շարժական լինելը, ինչպես նաև եկեղեցական վեճերում տեղ գտած բազմաթիվ 
հարցերի պարզաբանման անհրաժեշտությունն առիթ են տվել թարգմանելու, գրելու, մեկնելու 
տոմարագիտական աշխատություններ, որոնց զգալի մասը մինչև այսօր էլ պահպանվել են 
հայկական ձեռագրերում։ Վանական բարձրագույն տիպի դպրոցներում վարում էին 
տոմարագիտության դասեր, սովորեցնում էին հաշվումներ անել ինչպես հայկական, այնպես էլ 
հարևան ժողովուրդների տոմարներով։  
 
 Հայկական տոմարի մասին գրավոր հնագույն տեղեկությունը պահպանված է Մովսես 
Խորենացու մոտ, ըստ որի՝ հայոց Արտաշես թագավորը (2-րդ դար մ.թ.ա.) հատուկ ուշադրություն 
է դարձրել մի շարք գիտությունների՝ այդ թվում նաև տոմարագիտության զարգացմանը։ Իսկ 
ավանդությունը հայկական տոմարի սկզբնավորումը կապում է Հայկ նահապետի՝ Բելի դեմ 
տարած հաղթանակի հետ, իսկ ամիսների անունները՝ Նավասարդի, Հոռի, Սահմի, Տրէ, Քաղոց, 
Արաց, Մեհեկի, Արեգ, Ահկի, Մարերի, Մարգաց, Հրորտից՝ նրա որդիների և դստրերի անունների 
հետ։ Ասենք, որ այս բոլոր 12 ամիսներն ունեին 30-ական օր, որոնց ավելացվում էր Ավելյաց 
ամիսը՝ 5օր տևողությամբ։  
 
Իր հաշվումների համար հիմք վերցնելով 1460-ամյա պարբերաշրջանը, որի մասին կան 
տեղեկություններ ձեռագրերում, ականավոր հայագետ Ղ.Ալիշանը փորձել է պարզել հայոց 
տոմարի սկիզբը և ստացել 2492թ., սակայն հին ավանդություններին գիտական հիմնավորում 
տալու այդ փորձը միանշանակ չի ընդունվել հետագա ուսումնասիրողների կողմից։ Այդ իսկ 
պատճառով տոմարի պատմության համար ուսումնասիրողները հենվում են բացառապես 



ձեռագրերի տեղեկությունների վրա։ Ըստ նրանց մեծամասնության՝ հայոց տոմարը սկիզբ է առել 
մ.թ.ա. առաջին հազարամյակի կեսից, իսկ ամսանունների հիմնական մասը կապվում է 
պարսկականների հետ։  
 
Քրիստոնեություն ընդունելուց հետո, մինչև 7-րդ դարը հայոց եկեղեցին տոների հաշվարկի 
համար օգտվում էր մյուս եկեղեցիների հաշիվներից (Անդրեասի 200-ամյա, Էաս Ալեքսանդրացու 
532-ամյա զատկացուցակներ), մինչդեռ ժողովուրդն առօրյա կյանքում առաջնորդվում էր հայոց 
շարժական տոմարով։ 7-րդ դարի կեսերին, երբ Հայաստանի մի մասը ենթարկվում էր 
Պարսկաստանին, իսկ մյուսը՝ Բյուզանդիային, մեծ վտանգ սկսեց ներկայացնել նորաստեղծ 
իսլամական կրոնը։ Եվ քանի որ Պարսկաստանը հակվում էր դեպի այդ կրոնը, ապա հայերը 
ստիպված էին «ապավինել հույներին»։  Պատմիչները վկայում են, որ 7-րդ դարի կեսին, 
մտահոգված այդ իրավիճակից, հայոց կաթողիկոսը հանձնարարում է ժամանակի հայ նշանավոր 
մտածող, մաթեմատիկոս Անանիա Շիրակացուն հայոց շարժական տոմարն այնպես վերափոխել, 
որ եկեղեցին այլևս կարիք չունենա դիմելու ուրիշ որևէ տոմարի օգնության։ Շիրակացին 
կատարում է հանձնարարությունը՝ հայոց տոմարը դարձնելով այնպիսին, որը բավարարում էր 
եկեղեցական պահանջներին՝ անսխալ հետևելով հուլյան տոմարին, միաժամանակ մնալով 
ազգային, ինքնուրույն։ Այդ յուրօրինակ համակարգն օգտագործվեց գրեթե մեկ ամբողջ 
հազարամյակ։ Հայոց տոմարի հետ մեկտեղ՝ Շիրակացին տվել է հռոմեական, եբրայական, 
ասորական, հունական և այլ տոմարների համադրումը։ Հայկական տոմարական հաշվումները 
դրանցից որևէ մեկի հետ համապատասխանեցնելուց հետո կարելի էր գտնել նաև մյուսները։  
 
Սակայն, ըստ սկզբնաղբյուրների, կաթողիկոսի մահվան պատճառով Շիրակացու կազմած 
տոմարական համակարգը չմտավ գործածության մեջ, քանի որ հատուկ եկեղեցական որոշում 
այդ առիթով չընդունվեց։ Շիրակացուց մի քանի դար հետո միայն նրա աշխատությունները 
հատվածաբար արտագրվում էին ժողովածուների մեջ՝ ենթարկվելով համառոտման, կրճատման։ 
Ուսումնասիրողները կարծում են, որ 11-րդ դարի սկզբներին միայն հայ նշանավոր մտածող 
Գրիգոր Մագիստրոսն է, որ կաթողիկոսից խնդրում է անուշադրության չմատնել Անանիա 
Շիրակացու աշխատանքները, որն օգտվել է տարբեր հին ժողովուրդների գիտական 
ժառանգությունից՝ դրանք հավաքելով, խմբագրելով և հայ ընթերցողի համար շարադրելով։  
 
Հայտնի է, որ քրիստոնեության տարածումից հետո անտիկ գիտությունը որոշ չափով 
մոռացության մատնվեց, բայց այդ վիճակը երկար տևել չէր կարող, և եկեղեցական հայրերը 
սկսեցին աստիճանաբար իրենց գաղափարախոսության մեջ կիրառել անտիկ գիտության 
դրույթները, որոնք կարող էին օգտակար լինել։ Ասենք, որ հունական մտածողների գործերին 
Հայաստանում ծանոթ էին արդեն 5-րդ դարից, իսկ նրացից մի մասի գործերն անգամ 
թարգմանվում էին հայերեն։ Այդ իմաստով՝ հայ մտածողներից հատկապես հիշատակության են 
արժանի Եզնիկ Կողբացին, Եղիշեն, Դավիթ Անհաղթը։ Նրանց աշխատանքներն ունեն 
բնափիլիսոփայական բնույթ։ Բնական գիտությունների գիտական շարադրանքը Հայաստանում 
սկիզբ է առնում 7-րդ դարից՝ Անանիա Շիրակացու շնորհիվ։ Ամփոփելով իր նախորդների 
կատարածը՝ նա դրանք լրացրեց հունական մտածողների գործերով և իր դիտողություններով, 
որոնք համատեղում էին գիտական և աստվածաշնչական իրողությունները, և այդ բոլորը 
շարադրեց գրավոր։ Նա դեմ էր սնոտիապաշտությանը և աստղագուշակությանը, նա կողմնակից 
էր երկրակենտրոն համակարգին, ընդունում էր Երկրի գնդաձևությունը, կարծում էր, որ Երկիրը 
չի հենվում որևէ բանի վրա, ընդունում էր հակոտնյաների գոյությունը, ընդունում էր, որ Ծիր 
Կաթինը թույլ պայծառության աստղերի բազմություն է, որ Լուսինը սեփական լույս չունի։ 
Շիրակացու կազմած մաթեմատիկական դասագիրքը հնագույններից է աշխարհում։  
 
Տոմարագիտական բովանդակություն ունեցող հայկական միջնադարյան ձեռագրեր 
ուսումնասիրողները նշել են, որ դրանց մեջ հատկապես առանձնանում է անհեղինակ մի 
աշխատություն, որի վերնագիրն է «Պատճէն տումարի»։  Քանի որ «պատճէն» բառը հայերենում 



ունի նաև «գլուխ», «բաժին» իմաստը, ապա աշխատության վերնագիրը կարելի է թարգմանել 
պարզապես իբրև «Տոմարի գլուխներ», մանավանդ որ այդտեղ առանձին բաժիններով 
շարադրված են ինչպես հայկական, այնպես էլ հռոմեական, հունական, ասորական, եբրայական, 
հին արաբական, եթովպական, եգիպտական, աթենական, կապադովկիական, բյութանական, 
աղվանական, վրացական և պարսկական տոմարական համակարգերի տեսությունը։ Հարկ է նշել, 
սակայն, որ հայկականից հետո կարևոր տեղ է հատկացված հռոմեական և եբրայական 
տոմարներին։ Այդ աշխատության համառոտ և ընդարձակ ընդօրինակությունների թիվը 
Մաշտոցի անվան Մատենադարանում անցնում է 90-ից։ Բնագրի հնագույն օրինակները 13-14-րդ 
դարերի են և, արտագրվելով ու օգտագործվելով, հասել են մինչև 18-19-րդ դդ։  
 
7-րդ դարում Անանիա Շիրակացին կարող էր օգտվել մյուս ժողովուրդների համար ստեղծված 
համակարգերից (օրինակ՝ ալեքսանդրյան տարուց, այսինքն՝ յուրաքանչյուր չորրորդ տարում 
Ավելյաց ամիսը դարձնելով 6 օր՝ 5-ի փոխարեն և չփոփոխելով հայոց ամսանունները, ու նրա 
արեգակնային բնույթը) և չկորցնել տոմարի ինքնուրույնությունը։ Սակայն 7-րդ դարի այդ խոշոր 
մտածողը վարվել է այլ կերպ. նա անխաթար է թողել դարերի խորքից եկող և ժամանակը ճշգրիտ 
չափող 12x30 +5 կենդանակերպային տարին, որն այսօր էլ բարձր է գնահատվում 
աստղագիտության պատմության ուսումնասիրողների կողմից, եկեղեցական տոների հաշվարկի 
համար նահանջի հաշվարկն Արեգակի հետ կապելու փոխարեն կապել է Լուսնի հետ, 
յուրաքանչյուր չորրորդ տարում լուսնի վերադիրը 1-ով պակաս վերցնելով։ Դրա շնորհիվ՝ հայոց 
եկեղեցական տարին համընթաց շարժվել է մյուս ժողովուրդների տոմարների հետ՝ մնալով 
ինքնուրույն, անփոփոխ։ Նահանջի օրը տարվա օրերի վրա չավելացնելու հետևանքով՝ 
տարեսկիզբն էր տեղափոխվում, այլ կերպ ասած՝ նահանջի օրերն առանձին էին կուտակվում։ 
Ճիշտ այդ օրինաչափության վրա էլ հիմնվում էին թվականը հաշվելու սահմանումները։ Այդ 
սահմանումներից մեկը կապված է Քրիստոսի Հայտնության՝ հունվարի 6-ի, իսկ մյուսը՝ 
գարնանային օրահավասարի՝ մարտի 20-ի հետ։ Հայկական ցանկացած տարեթիվը գտնելու 
համար պետք էր նայել, թե Հայոց Մեծ թվականի սկզբից Հայտնության կամ գարնանային 
օրահավասարի օրը, նահանջը հաշվի չառնելու պատճառով, ինչքան է տեղաշարժվել, այդ օրերի 
քանակը բազմապատկել 4-ով, հաշվի առնել, թե նահանջի որ տարում ենք գտնվում, կստացվի 
հայոց թվականը։ Փաստորեն, հայոց տոմարի շարժական լինելը և նահանջի հաշվարկը 
համատեղելով՝ ստանում էին հայոց թվականը։ Այդ կանոնից կարելի էր օգտվել այնքան 
ժամանակ, մինչև պակաս օրերը, կուտակվելով, կտային մեկ ամբողջ տարի (1460-ամյա շրջան)։  
Եկեղեցական տոների հաշվարկներին չխանգարելով՝ այդ համակարգը խզում էր առաջացրել 
հռոմեական և հայկական թվականների միջև։  
 
Այդ տարբերությունն ուղղվել, մեկնվել է 11-րդ դարի հայ նշանավոր տոմարագետ, փիլիսոփա 
Հովհաննես Սարկավագի կողմից։ Նա, ավելորդ տարին հաշվումներից հանելով, վերականգնել է 
երկու թվականների համապատասխանությունը։ Բացի այդ, եկեղեցական կարիքների համար նա 
սկիզբ է դրել մի նոր տոմարական համակարգի, որտեղ տարին սկսվում էր օգոստոսի 11-ով և 
յուրաքանչյուր չորրորդ տարում հաշվի էր առնվում նահանջի օրը։ Ըստ դրանց՝ կազմվել են 
«Յայսմաւուրքներ» կոչվող ժողովածուներ։ Սկիզբ է դրվել նաև Հայոց Փոքր թվականի, որը 
սկսվում է 1085թ., և որը, սակայն, կազմված էր նույն սկզբունքով՝ Հայտնության և գարնանային 
օրահավասարի օրերի յուրաքանչյուր չորրորդ տարին տեղափոխվելու իրողության վրա։ 
Հովհաննես Սարկավագի կողմից վերաշարադրված և նոր նյութերով հարստացված «Պատճէն 
տումարի» գլուխներից հիմնականը Շիրակացու կողմից մշակված տոմարական համակարգն է, 
որի վրա հաշվարկված են ինչպես Մեծ, այնպես էլ Փոքր Հայոց թվականները։  
 
Ձեռագրերի ուսումնասիրությունը բերում է այն եզրակացության, որ հայոց տոմարական 
համակարգը հարատևել է երկար դարերի ընթացքում. «Պատճէն տումարի» աշխատությունը 
հետագա տոմարագետների համար եղել է գործունեության ելակետ, և նրա շուրջ գրված 
մեկնությունների շնորհիվ է, որ միջնադարյան մշակութային կենտրոններում հանրագումարի են 



բերվել տոմարագիտական գիտելիքները։ 15-րդ դարի սկզբին մեկ այլ նշանավոր տոմարագետ՝ 
Հակոբ Ղրիմեցին կարգի է բերում «Պատճէն տումարի» դասագիրքը՝ այն հարստացնելով նոր 
նյութերով, նաև մաքրելով կուտակված սխալներից։ Թվում է, թե 15-րդ դարի սկզբներին, երբ 
ամենուր օգտագործվում էր հուլյան օրացույցը և գոյություն ուներ Հովհաննես Սարկավագի 
բարեփոխած անշարժ եկեղեցական տարին, անհեթեթություն էր հաշվումները շարունակել հայոց 
շարժական տոմարով։ Սակայն ժամանակի քաղաքական-եկեղեցական իրավիճակն էր թելադրում 
այդ. եկեղեցու ինքնուրույնության համար մեծ վտանգ էին ներկայացնում «ունիթոռները» կամ 
«միարարները»։  Փորձ էր արվում հայերի մեջ տարածել Արևմուտքի սխոլաստիկական 
գաղափարները՝ արհամարհելով հայկական ծեսերը, սովորությունները, գրականությունը։ Այդ 
հայրենամերժ գործունեությունն առաջ է բերում զորեղ հակազդեցություն՝ ի դեմս Հովհան 
Որոտնեցու և Գրիգոր Տաթևացու, որոնք իրենց աշակերտներին ներշնչում էին լինելու ոչ միայն 
ուսումնասեր, այլև անաղարտ պահել հայոց լեզուն, գրականությունը, հայրենի եկեղեցական 
ավանդույթները։ Հակաունիթոռական այդ պայքարում տոմարի հարցը նույնպես ուներ իր 
կարևորությունը։  
 
«Պատճէն տումարի» աշխատությունը բացի տոմարական հարուստ նյութերի, պարունակում է 
նաև գործնական աստղագիտության միջնադարյան գիտելիքների հանրագումարը։ Այսպես, մի 
շարք սահմանումներ սովորեցնում են՝ «Եթե ուզում ես իմանալ, թե Արեգակը որ 
կենդանակերպում է», «եթե ուզում ես իմանալ, թե Արեգակը որ գոտում է», «եթե կամենում ես 
իմանալ, թե Լուսինը որ կենդանակերպում է», և այլն։ Այս իմաստով՝ «Պատճէն»-ը հիշեցնում է 
արաբական աստղագիտության պատմության մեջ հատուկ տեղ գրավող «Զիջ»-երը (արաբերեն 
այդ բառը նշանակում է «աղյուսակներ»)։  Աղյուսակներով հարուստ այդ աշխատություններում 
կան բազմաթիվ տեղեկություններ տարբեր ժողովուրդների տոմարների և վերջիններիս՝ մեկը 
մյուսին համապատասխանեցնելու կանոնների, ինչպես նաև գործնական աստղագիտության 
կոնկրետ խնդիրներ լուծելու մասին։ Հայտնի է, որ «Զիջ»- երի ճնշող մեծամասնությունը կազմված 
է Պտղոմեոսի Ալմագեստի անմիջական ազդեցությամբ։ Իբրև օրինակ կարելի է բերել մի տեքստ, 
որն առկա է ինչպես Պտղոմեոսի մոտ, այնպես էլ «Զիջ» - երում և «Պատճէն»- ում։ Այդտեղ 
խոսվում է երկնային մարմինների, մարդու մարմնի մասերի և ժողովուրդների կապի մասին. 
այսպես, Կենդանաշրջանի Խոյ համաստեղությանը համապատասխանում են պարսիկները, 
ինչպես նաև մարդու գլուխը, Խեցգետնին՝ հայերը և մարդու կուրծքը, Ձկանը՝ հնդիկները և ոտքի 
թաթերը և այլն։ Ձեռագրերում երբեմն պատահում է նաև դրան համապատասխան նկարը։  
 
Ավելի քան 2000 տարվա պատմություն ունեցող հայկական տոմարի և հարևան ժողովուրդների 
տոմարների տեսական և գործնական խորհուրդների, ինչպես նաև գործնական 
աստղագիտության իր ժամանակի գիտելիքների հանրագումարը պարունակող «Պատճէն 
տումարի» աշխատությունը ողջ միջնադարում դասավանդվել է բարձրագույն տիպի 
դպրոցներում, խմբագրվել, մեկնվել մինչև 18-19-րդ դդ։  
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Ա. Նախաբան 

Պետք է նշել, որ հայոց ձեռագրերը համաշխարհային հանրությանը ներկայացնելու ռահվիրան 
հանդիսացան Վենետիկի և Վիեննայի Մխիթարյանները, որոնց գիտական ծանրակշիռ 
ուսումնասիրություններով փաստորեն սկիզբ դրվեց գիտական հետազոտությանը։ Մխիթարյան 
հայրերի ուսումնասիրությունները խթանեցին հայագիտության զարգացմանը ոչ միայն 
Եվրոպայում, այլև Ռուսաստանում և Հայաստանում։ Այնուամենայնիվ երկար ժամանակ 
Հայաստանը հայագիտության բնագավառում դեռևս մնում էր ծայրագավառ և միայն XIX դարի 
վերջերին և XX դարի սկզբներին էր, որ Հայաստանը աստիճանաբար վերածվեց միջազգային 
հայագիտական կենտրոնի։ Այս գործընթացն իր ավարտին հասավ հայկական պետականության 
վերականգնումից հետո, առավելապես շնորհիվ այն բանի, որ Մատենադարանը դարձավ 
պետության ամենօրյա հոգածության առարկա, իսկ ավելի ուշ վերածվեց ձեռագրերի 
ուսումնասիրության ու հրատարակության գիտահետազոտական ինստիտուտի։ 
 
Ինստիտուտի գիտական անձնակազմի համար ի սկզբանե պարզ դարձավ, որ 
Մատենադարանում պահվող ձեռագրերի ու վավերական փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը 
գիտական լայն հասարակությանը առավել մատչելի դարձնելու համար անհրաժեշտ էր ստեղծել 
մատենագիտական ուղեցույցներ, անոտացիաներ ու քարտարաններ։ Այդ ուղղությամբ 
ձեռագրերի բաժնում կատարված են և շարունակվում են չափազանց լուրջ աշխատանքներ։ 
 
1. Ստեղծվել են գույքամատյաններ, որոնցում յուրաքանչյուր ձեռագրի նկարագրության մեջ 
տվյալներ է տրված ձեռագրի թերթերի քանակի, մեծության, նյութի կազմի, վիճակի, գրության 
ժամանակի, վայրի, գրչի, ստացողի և նորոգողի մասին։ Եթե ձեռագիրը պարունակում է մի 
բնագիր, բերվում է նաև ձեռագրի վերնագիրը, իսկ եթե այն ժողովածու է, թվարկվում են կարևոր 
նյութերի վերնագրերը։ Նույն տվյալներով ստեղծվել են նաև ձեռագրերի մայր քարտեր։ 
2. Կազմվել են նաև պատմագրության, փիլիսոփայության, քերականագիտության, 
աշխարհագրության, տիեզերագիտության, բժշկության, ալքիմիայի, գեղարվեստական չափածո և 
արձակի և այլ գիտությունների ուղեցույց ցուցակներ։ 
 
Վերոհիշյալ ցուցակներն ունեն աղբյուրագիտական անուրանալի արժեք, քանզի նրանցում բացի 
թվարկված տվյալներից, այբբենական դասավորությամբ դրված են այն հեղինակների անունները, 
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որոնցից գիտության տվյալ բնագավառին վերաբերող աշխատություններ են հասել։ 
 
Արխիվային բաժնում կազմված են ֆոնդերի ուղեցույց ցանկեր, ըստ որում բոլոր ֆոնդերն ունեն 
իրենց անոտացիոն ցանկերը։ Ցուցակներում յուրաքանչյուր փաստաթուղթ նկարագրված է, 
տրված է անոտացիա, որը մեծապես հեշտացնում է անհրաժեշտ նյութերի ձեռք բերումը և 
ուսումնասիրությունը։ 
 
Մատենադարանում գիտական հիմքերի վրա է դրված նաև գրադարանում և մամուլի բաժնում 
պահվող ժառանգության պահպանումն ու ուսումնասիրությունը։ Մի փոքր ավելի ուշ 
հեղինակային խմբի կողմից կազմվեց և հրատարակվեց Մատենադարանի ձեռագրերի համառոտ 
ցուցակը, որտեղ ի լրումն վերոհիշյալ քարտերի բերվում են նաև այլ տվյալներ, նշվում են 
ձեռագրերում առկա հիշատակարանների ու հիշատակագրությունների էջերը և այլն։ 
 
Վերջապես, 1960-ական թվականներին սկսվեց և շարունակվում է Մատենադարանի Մայր 
ցուցակի կազմումը, որը կոչված է հսկայական դեր խաղալու Հայաստանի և բազմաթիվ այլ 
երկրների պատմության բազմաթիվ բնագավառների ուսումնասիրությունը խթանելու գործում։ 
 
Վերոհիշյալ օժանդակ նյութերի ուսումնասիրմանը, կազմմանը և հրատարակմանը զուգընթաց 
Մատենադարանում ընթացել են լուրջ աշխատանքներ աղբյուրագիտական մեծ արժեք 
ներկայացնող նյութերի ուսումնասիրության և հրատարակության ուղղությամբ, ինչպես նաև այն 
երկերի վերահրատարակության ու ուսումնասիրության, որոնց աղբյուրագիտական և 
բանասիրական նորագույն հետազոտությունները նոր խոսք ասելու անհրաժեշտություն էին 
պահանջում։ 
 
Մատենադարանում տարվող գիտահետազոտական ուսումնասիրությունները թեև վերաբերել են 
գիտության ամենաբազմազան բնագավառների, սակայն առաջին տեղում, ինչպես և նախընթաց 
շրջանում շարունակվել է մնալ պատմագրությունը՝ հայ մատենագրության առավել կարևոր և 
հարուստ բնագավառներից մեկը։ Այս բնույթի երկերը ոչ միայն անգնահատելի տեղեկություններ 
են պարունակում Հայաստանի ու հայ ժողովրդի պատմության վերաբերյալ, այլև Արևելքի ու 
Արևմուտքի բազմաթիվ երկրների ու ժողովուրդների Հայաստանի հետ ունեցած սերտ 
առնչությունների շնորհիվ դարձել են անգնահատելի, երբեմն նաև եզակի աղբյուրներ Իրանի, 
Բյուզանդիայի, Վրաստանի, բուն Աղվանքի, Ասորիքի, Արաբական խալիֆաթի, Թուրքիայի, 
ինչպես նաև խաչակրաց արշավանքների ու արևելքում նրանց ստեղծած իշխանությունների 
ուսումնասիրության համար։ Նշենք նաև, որ այսօր բազմաթիվ ժողովուրդներ, մասնավորապես 
նրանք, որոնք անցյալում չեն ունեցել սեփական մատենագրություն, Մատենադարանում և այլուր 
պահպանված հայ պատմագրական հուշարձաններից են տեղեկություններ քաղում իրենց 
երկրների ու ժողովուրդների վերաբերյալ։ 
 

Դեպի Սկիզբ 
 

Բ. Պատմագրքեր 

Համառոտ ներկայացնենք Մատենադարանում կատարված մի շարք կարևոր 
հրատարակություններ և նրանց երախտավոր հեղինակներին։ 1961թ. ակադեմիկոս Կ. Մելիք-
Օհանջանյանը հրատարկեց XIII դարի նշանավոր պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն 
Հայոց» քննական բնագիրը հմտալից ուսումնասիրությամբ հանդերձ։ 
 
Այս շարքի կարևոր հրապարակումներից են նաև Արիստակես Լաստիվերտցու «Պատմութիւն»-ը 
(1963թ. հրատ. Կ. Յուզբաշյան). բազմավաստակ հայագետ Հ. Անասյանի հրատարակած 
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«Հայկական աղբյուրները Բյուզանդիայի անկման մասին» (հրատ. 1957թ.), XVII դարի պատմիչ 
Հովհաննես Կամենեցու «Պատմութիւն պատերազմին Խոթինու» (հրատ. 1964թ.), VII դարի 
պատմիչ Սեբեոսի «Պատմութիւն» (հրատ. 1978թ. Գ. Աբգարյան), Մովսես Կաղանկատվացու 
«Պատմութիւն Աղւանից աշխարհի» (հրատ. 1983թ. Վ. Առաքելյան) նույն երկի ռուսերեն 
թարգմանությունը (հրատ. 1984թ. թարգմանիչ Շ. Սմբատյան), XIX դ. պատմագրության 
ներկայացուցիչ Հովհաննես Սեբաստացու «Պատմութիւն Սեբաստիոյ» (հրատ. 1974թ., Բ. 
Չուգասզյան)։  
 
Չափազանց արգասաբեր է եղել նաև հայ պատմիչների գործերի ռուսերեն թարգմանությունների 
հրատարակումը։ 1962թ. հրատարակվեց V դարի հայ պատմիչ Կորյունի «Վարք Մաշտոցի» երկը 
(թարգմ. Շ. Սմբատյան և Կ. Մելիք-Օհանջանյան, 1965թ.), XVII դարի ճանապարհորդ Սիմեոն 
Լեհացու «Ուղեգրութիւնը»-ը (թարգմ. Մ. Դարբինյան-Մելիքյան)։  1969թ. նույն հետազոտողի 
կողմից հրատարակվեց XVII դարի տարեգիր Զաքարիա Քանաքեռցու Պատմագրութիւնը», 1971թ. 
«Պատմութիւն անանուն զրուցագրի (կարծեցյալ Շապուհ Բագրատունի» (թարգմ. Մ. Դարբինյան-
Մելիքյան)։  Նույն թվականին հրատարակվեց Եղիշեի «Վասն Վարդանաց և Հայոց 
պատերազմին» երկի քննական բնագրից Հ. Օրբելու կատարած թարգմանությունը, ակադեմիկոսի 
մահից հետո Կ. Յուզբաշյանի կատարած լրացումներով։ 
 
1973թ. հրատարակվեցին XVII դարի պատմիչ Առաքել Դավրիժեցու «Գիրք պատմութեանց»-ը 
(թարգմ. Լ. Խանլարյան) և XVIII դ. պատմիչ Աբրահամ Կրետացու «Պատմութիւնը» (թարգմ. Ն. 
Ղորղանյան)։  Հրատարակվել են նաև Հովհաննես Դրասխանակերտցու (IX-Xդ.) «Պատմութիւն 
Հայոց» նշանավոր երկը (թարգմ. Մ. Դարբինյան-Մելիքյան, 1986թ.) և XIII-XVIII դարերի մանր 
ժամանակագրությունների հետաքրքիր ժողովածուն (թարգմ. Լ. Խանլարյան)։  
 
Հայ պատմագրությունը ինչպես, և հայ մշակույթի այլ բնագավառներ, ունեցել է իր վերելքի և 
անկման շրջանները։ Երբ սկսած մեծն Խորենացուց մինչև XIII դարի վերջը ստեղծվում էին 
մեծարժեք պատմական ստվարածավալ ստեղծագործություններ, ապա մոնղոլական 
արշավանքների ու նրան հետևած դարավոր օտար տիրապետության դաժան լծի պայմաններում, 
երբ անհնար է դառնում խոշորակտավ երկերի ստեղծումը, նրանց փոխարինելու են գալիս 
հազարավոր հիշատակարաններն ու հիշատակագրությունները և բազմաթիվ մանր 
ժամանակագրություններ, որոնք էլ դարձան անգնահատելի աղբյուրներ հետագա դարերի 
Հայաստանի և հարևան ժողովուրդների քաղաքական, սոցիալտնտեսական և մշակութային 
պատմության ուսումնասիրության համար։ 
 
Ահա այս բնույթի երկերի ուսումնասիրությունն էր, որ հայ պատմագիտական անգնահատելի 
գլուխգործոցների ուսումնասիրության ու օտար լեզուներով թարգմանությունների հետ նոր, 
առավել ճանաչում և փառք բերեցին հայ պատմագրությանն ու աղբյուրագիտությանը 20-րդ դարի 
II կեսում։ 
 

Դեպի Սկիզբ 
 

Գ. Հիշատակարաններ 

Հայերեն հիշատակարանների առանձին լուրջ ուսումնասիրությունը և հրատարակությունը 
իրականացրել է ականավոր հայ գիտնական, հոգևոր և քաղաքական նշանավոր գործիչ Ն. Ս. 
Օծություն Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին Ա. Հովսեփյանը։ 
 
Սակայն աղբյուրագիտական հսկայական արժեք ներկայացնող այս բնագավառում կատարյալ 
հեղաշրջում առաջացրեց Մատենադարանի նախկին տնօրեն, ականավոր պատմաբան-
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աղբյուրագետ, գիտական դպրոցի տաղանդավոր կազմակերպիչ, երջանկահիշատակ 
ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանը։ Հակառակ իր բազմազբաղ գործունեությանը և գիտական լայն 
հետաքրքրություններին, որոնց արդյունքում գիտնականը անդրադարձավ հայ ժողովրդի 
պատմության և մշակույթի բազմաթիվ խնդիրների, հրատարակելով մեծարժեք 
ուսումնասիրություններ։ Լևոն Խաչիկյանը տասնամյակներ շարունակ զբաղվեց 
հիշատակարանների հավաքմամբ և գիտական ուսումնասիրությամբ, որի արդյունքը եղավ նախ 
1950 թ. հրատարակված XIV դարի հիշատակարանների ստվար հատորը, ապա 1955 թ. և 1958թ. 
լույս տեսած XV դարի հիշատակարանների առաջին և երկրորդ հատորները, իսկ 1967թ. նաև 
երրորդ հատորը։ 
 
Հիշատակարանների հրատարակության խաչիկյանական սկզբունքները և նրանց ուղեկցող հմուտ 
պատմա-աղբյուրագիտական ուսումնասիրությունները ուղեցույց դարձան այդ բնագավառի 
հետագա ուսումնասիրողների համար։ 
 
Հիշատակարանների ուսումնասիրության և հրատարակության գործը շարունակեց 
Մատենադարանի հմուտ ձեռագրագետ - աղբյուրագետ Ա. Մաթևոսյանը, 1984թ. հրատարակելով 
նախ ԺԳ դարի, ապա 1988թ. նաև Ե-ԺԲ դարերի հիշատակարանների հատորները։ Նույնի 
խմբագրությամբ հրատարակվեց նաև XVII դարի հիշատակարանների երրորդ հատորը 
ականավոր բնագրագետ-աղբյուրագետ պրոֆ. Վազգեն Հակոբյանի հեղինակությամբ (1988թ.)։  
 

Դեպի Սկիզբ 
 

Դ. Ժամանակագրություններ 

Հայ աղբյուրագիտական հուշարձանների ուսումնասիրության և հրատարակության 
բնագավառում հսկայական ներդրում են ներկայացնում նաև պրոֆ. Վ. Հակոբյանի 1951թ. և 
1956թ. հրատարակած «Մանր ժամանակագրությունների» երկու հատորները, ինչպես և 
հայկական Կանոնագրքի երկու ստվարածավալ հատորները։ Վերջիններն անգնահատելի 
աղբյուրներ են ոչ միայն հայ իրավագիտական մտքի զարգացման, այլև հայ եկեղեցու 
պատմության և առավելապես հայ առաքելական եկեղեցու կանոնական ու դավանաբանական 
խնդիրների ուսումնասիրության համար։ 
 
 

Ե. Հայ վարքագրական հուշարձաններ 

Միջնադարյան Հայաստանի սոցիալ-քաղաքական և հոգևոր կյանքի տարբեր կողմերի 
լուսաբանման համար կարևոր նշանակություն ունեն նաև հայ վարքագրական հուշարձանները, 
որոնց հրատարակության նախապատվությունը պատկանում է Վենետիկյան Մխիթարյան 
հայրերին, որոնք իրականացրին «Հարանց վարք» բազմահատոր հրատարակությունը։ Ավելի ուշ 
այդ բնագավառում լուրջ ներդրում կատարեցին երկու մեծ հայագետներ՝ Հրաչյա Աճառյանը և 
Հակոբ Մանանդյանը, համատեղ հրատարակելով «Հայոց նոր վկաները» հատորը։ Սկսած 1970-
ական թվականներից, հայագիտության այս բնագավառը լրջորեն հարստացավ շնորհիվ Ք. Տեր-
Դավթյանի «Հայ վարքագրական հուշարձաններ» ժողովածուի առաջին (1973թ.) և երկրորդ 
հատորների ռուսերեն հրատարակությամբ։ Ինչպես պատմական երկերը, այնպես էլ 
աղբյուրագիտական այլ արժեքավոր սկզբնաղբյուրները և՛ հայագետների և՛ արևելագետների 
առավել լայն շրջանակներին մատչելի դարձնելու համար լուրջ քայլեր ձեռնարկվեցին հայկական 
աղբյուրները օտար, մասնավորապես ռուսերեն լեզվով թարգմանելու բնագավառում։ Այս շարքում 
նշենք նաև Է. Բաղդասարյանի կողմից հրատարակված Գևորգ Սկևռացու վարքը, որն ավելի ուշ 
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ֆրանսերեն թարգմանությամբ և հավելյալ ուսումնասիրությամբ հրատարակվեց Կահիրեում հ. 
Վենսան Մուսթարիկի կողմից։ Սույն բնագավառի ուշագրավ գործերից է նաև Պ. Մուրադյանի 
հրատարակած «Սուրբ Շուշանիկի վկայաբանութիւնը» (1996թ.)։  
 

Դեպի Սկիզբ 
 

Զ. Տնտեսական պատմության վավերագրեր 

Նկատի ունենալով Մատենադարանում տնտեսական պատմությանը վերաբերող հարուստ 
աղբյուրագիտական նյութերի առկայությունը և Արևելք-Արևմուտք միջազգային տնտեսական 
կապերի և այդ բնագավառում հայ վաճառականության կատարած նշանավոր դերը, հիմք դրվեց 
Մատենադարանի «Տնտեսական պատմության վավերագրեր» մատենաշարին, որի առաջին իսկ 
հատորը «Հովհաննես Տեր Դավթյան Ջուղայեցու հաշվետումարը» Լ. Խաչիկյանի ու Հ. 
Փափազյանի հրատարակությամբ լուրջ ներդրում էր այդ բնագավառում։ Բանն այն է, որ 
Ջուղայեցին 1680-ական թվականներին առևտրական նպատակներով լինելով հեռավոր 
Հնդկաստանում, Նեպալում, Տիբեթում՝ չափազանց ուշագրավ տեղեկություններ է հաղորդում այդ 
ժամանակ դեռևս եվրոպացիների համար անմատչելի ու անծանոթ երկրների առևտրական 
ճանապարհների, արտադրած ապրանքների, կշռի չափերի, գների վերաբերյալ, որոնք 
անգնահատելի տեղեկություններ են։ Սույն բնագավառի կարևոր հրապարակումներից է Շ. 
Խաչիկյանի 1994թ. հրատարակած «Շահվելու որդի Սարհադի հաշվեմատյանը», որը 
բովանդակում է Ջուղայի հայ առևտրական տներից մեկի ծավալած վաճառականական 
գործունեությունը Շամախի - Նիզովոյ - Աստրախան - Սարատով - Լոմովկա - Մոսկվա - 
Արխանգելսկ - Ամստերդամ երթուղով։ Հրատարակության է պատրաստվում նաև նույն 
մատենաշարի Գ հատորը՝ Նազարեթի որդիներ Հարություն, Աղազար և Մանուկ Լազարյանների 
առևտրական ընկերության «Ռուզնամայ» (օրագիր) կոչվող հաշվեմատյանը, որը կազմել է 
Հարությունը 1741-1759 թթ. Սպահանում, Ռեշտում, Աստրախանում, Մոսկվայում և 
Պետերբուրգում։ 
 
 

Է. Վարքեր, Քարոզներ, Խրատներ 

Միջնադարյան Հայաստանի, ինչպես և հարևան երկրների սոցիալ-քաղաքական կյանքին, 
ժողովրդի կենցաղին, կրոնա-դավանաբանական խնդիրներին վերաբերող չափազանց 
արժեքավոր տեղեկություններ են սփռված հայ հեղինակների բազմաթիվ ճառերում, քարոզներում, 
խրատներում և մեկնողական բովանդակություն ունեցող երկերում, որոնց տարբեր առիթներով 
անդրադարձել են ականավոր հայագետներ Հ. Աճառյանը, Հ. Մանանդյանը, Ա. Հովհաննիսյանը և 
Լ. Խաչիկյանը։ Սակայն ընդհանուր առմամբ խորհրդային տարիներին նման սկզբնաղբյուրների 
նկատմամբ մերժողական վերբերմունքը հանգեցրեց նրան, որ այդ կարևոր բնագավառը դուրս 
մնաց ուսումնասիրողների ուշադրությունից։ Այս բնագավառի հուշարձանների 
ուսումնասիրությունն ու հրատարակությունը Հայաստանում սկսվեց Բ. Չուգասզյանի «Խրատք 
Նուշիրուանի» (1966թ.) աշխատությամբ։ Իսկ 1977թ. Է. Բաղդասարյանը իրականացրեց 
միջնադարի հայ մեծագույն մտածողներից մեկի՝ Հովհաննես Պլուզ Երզնկացու խրատական 
արձակին նվիրված ուսումնասիրությունը, որտեղ ի հարկի արժեվորվում է նմանատիպ նյութերի 
պատմա-մշակութային և աղբյուրագիտական արժեքը։ 
 
Նույն հեղինակի աշխատասիրությամբ 1995թ. հրատարակվեց նաև ականավոր գիտնական, 
հոգևոր-քաղաքական գործիչ Ն. Շնորհալու «Թուղթ ընդհանրական»-ը։ Այդ շարքի երկերից 
հրատարակության պատրաստ է նաև Հովհաննես Երզնկացու ճառերի և քարոզների 
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համապարփակ համեմատական բնագիրը վաստակաշատ բանասեր Ա. Սրապյանի և Է. 
Բաղդասարյանի աշխատասիրությամբ։ 
 

Դեպի Սկիզբ 
 

Ը. Մեկնություններ 

Խորհրդային տարիներին անտեսված էին նաև աղբյուրագիտական մեծարժեք այլ 
սկզբնաղբյուրներ և մասնավորապես դա վերաբերում է մեկնողական գրականությանը։ 
Բարեբախտաբար այդ բացն այժմ արագորեն լրացվում է։ Հրատարակվել են ավելի քան 50 տարի 
առաջ Լ. Խաչիկյանի կողմից ուսումնասիրած Եղիշեի «Արարածոց մեկնությունը» (հրատ. 
1992թ.), մեկ հատորով Ստեփանոս Սյունեցու «Մեկնություն Չորից Ավետարանից» (Աշխ. 
Գարեգին Ա. կաթողիկոս Հովսեփյան) և Համամ Արևելցու «Մեկնություն առակաց» (աշխ. 
Մխիթար քահանա Սարիբեկյան, 1994թ.), Գրիգոր Տաթևացու «Մեկնություն Սաղմոսաց» (հրատ. 
Արմինէ Քյոշկերյան, 1993թ.) երկերը։ 
 
 

Թ. Փիլիսոփայություն 

Վերջին տասնամյակներին Մատենադարանում ու գիտահետազոտական այլ հիմնարկներում 
փիլիսոփայական երկերի ուսումնասիրության ուղղությամբ իրականացված աղբյուրագիտական և 
բնագրագիտական ծանրակշիռ ուսումնասիրությունները փաստորեն հնարավորություն 
ընձեռեցին վերականգնել հոգևոր մշակույթի մինչ այդ գրեթե չուսումնասիրված հայ 
փիլիսոփայական մտքի պատմության բնագավառը։ 
 
Հրատարակվեցին միջնադարի հայ մեծագույն փիլիսոփայի՝ Դավիթ Անհաղթի երեք 
կարևորագույն իմաստասիրական երկերը, որոնք մեծ ազդեցություն են թողել Հայաստանում 
տեսական մտքի զարգացման պատմության ողջ ընթացքի վրա։ Դավիթ Անհաղթի «Սահմանք 
իմաստասիրութեան», «Մեկնութիւն ի վերլուծականն Արիստոտելի» և «Վերլուծութիւն 
ներածութեանն Պորփյուրի» երկերի բնագրերը և ռուսերեն թարգմանությունը 
համապատասխանաբար 1960, 1967 և 1976 թթ. իրականացրեց այդ բնագավառի հմուտ 
հետազոտող, Լ. Խաչիկյանի մահվանից հետո Մատենադարանի տնօրինությունը ստանձնած 
ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանը։ Այդ երկերի կարևորությամբ և աշխատասիրողի հմտությամբ 
պետք է բացատրել նաև վերոհիշյալ երկերի հետագա վերահրատարակությունները։ Այս 
աշխատությունների կողքին հիշարժան է Դավիթ Անհաղթի «Սահմանք իմաստասիրութեան» 
երկի նմանահանությամբ (ֆաքսիմիլե) իրականացված հրատարակությունը (1980թ., առաջաբանը 
Ս. Արևշատյանի, հրատ. պատրաստեց Բ. Չուգասզյան)։  
 
Լուրջ աշխատանքներ տարվեցին նաև միջնադարյան այլ փիլիսոփաների երկերի 
ուսումնասիրության ու հրատարակության ուղղությամբ։ Հրապարակվեցին «Անանուն 
մեկնություն ստորոգութեանց Արիստոտելի» (1961թ., հրատ. Վ. Չալոյան և Ս. Լալաֆարյան, ռուս. 
թարգմ. Ս. Արևշատյան), XIII դարի նշանավոր փիլիսոփա, պատմիչ Վահրամ Ռաբունու 
«Լուծմունք ստորոգութեանցն Արիստոտելի» (1967թ. հրատ. և թարգմ. Գ. Գրիգորյան), վերջինիս 
ուսումնասիրությունը միջնադարի մեկ այլ ականավոր մտածողի՝ «Հովհաննես Պլուզ Երզնկացու 
փիլիսոփայական հայացքները» (1962թ.)։  
 
Հայ փիլիսոփայական մտքի պատմության զարգացման համար չափազանց էական էին նաև մի 
շարք այլ աշխատությունների ուսումնասիրությունը և հրատարակությունը, որոնց թվում նշենք V 
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դարի ականավոր փիլիսոփա Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց»-ը (թարգմ. Վ. Չալոյան), ինչպես և 
V-XV դարերի հայ փիլիսոփաների ընտրանին՝ «Համաշխարհային փիլիսոփայության 
անթոլոգիայում» (Մոսկվա, 1969 թ., կազմ. և թարգմ. Ս. Արևշատյան)։  
 

Դեպի Սկիզբ 
 

Ժ. Իրավունքի պատմության հուշարձաններ 

Հայագիտության մեկ այլ կարևոր բնագավառի՝ իրավական հուշարձանների ուսումնասիրությամբ 
դեռևս XIX դարի վերջերին զբաղվում էր Գ. Բաստրամյանցը։ 1880 թվականին վաստակաշատ 
գիտնականը հրատարակեց Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրքը»։  Մեր օրերում սակայն 
հայագիտության նոր նվաճումների լույսի ներքո, անհրաժեշտ էր դարձել այդ նշանավոր երկի 
համառոտ և ընդարձակ խմբագրությունների նոր ուսումնասիրությունը և հրատարակությունը, 
որն հաջողությամբ իրականացրեց Խ. Թորոսյանը 1974թ.։  Մինչև այդ, հրատարակվել էր նաև մեկ 
այլ նշանավոր հուշարձան՝ «Դատաստանագիրք Աստրախանի հայոց» (հրատ. Ֆ. Պողոսյան, 
1967թ.)։  
 
Իրավագիտական հուշարձանների շարքում առաջնային տեղերից մեկը իրավացիորեն 
պատկանում է XIII դարի տաղանդավոր զորավար, պետական-քաղաքական ականավոր գործիչ ու 
գիտնական Սմբատ Գունդստաբլի «Դատաստանագրքին» և պատահական չէ, որ 1958թ. այն 
ռուսերեն թարգմանությամբ հրատարակվեց առաջին անգամ (թարգմ. Ա. Գալստյան), իսկ 1971թ. 
երկրորդ անգամ (թարգմ. Ս. Սուքիասյան)։  Այս բնագավառի ուշագրավ հրատարակություններից 
թվարկենք նաև «Կամենեց-Պոդոլսկ քաղաքի հայկական դատարանի արձանագրությունները» 
(հրատ. Վ. Գրիգորյան, 1963թ.), ինչպես և հայ եկեղեցու երկու կարևորագույն ժողովածուները՝ 
«Շահապիվանի կանոնները» (1959թ.) և «Դվինի 2-րդ ժողովի կանոնները» (1962թ.), 
հրատարակված ռուսերեն թարգմանությամբ (թարգմ. Ս. Արևշատյան)։  
 

Դեպի Սկիզբ 
 

ԺԱ. Գրական-գեղարվեստական 

Հայ աղբյուրագիտական արժեքների ամենահարուստ հավաքածուն պատմագրական երկերի հետ 
կազմում են գրական-գեղարվեստական գրականության հուշարձանները, որոնց բազմաթիվ 
հրատարակությունները թվարկելն անգամ այս համառոտ հաղորդման մեջ անհնար է։ Սակայն 
անկարելի է չանդրադառնալ վերջին տասնամյակներում Մատենադարանում այդ բնագավառում 
տարվող աշխատանքների կազմակերպչի և ղեկավարի, տաղանդավոր գրականագետ, 
պատմաբան, ձեռագրագետ ու բնագրագետ, հանգուցյալ պրոֆեսոր Ասատուր Մնացականյանի 
թողած ժառանգությանը։ Դեռևս 1956թ. Ա. Մնացականյանը հրապարակեց «Հայկական 
միջնադարյան երգեր» ժողովածուն, ապա 1980թ. «Հայ միջնադարյան հանելուկներ» ժողովածուն, 
ինչպես և բազմաթիվ բնագրեր և ուսումնասիրություններ նվիրված հայ ժողովրդի պատմությանը, 
գեղարվեստական գրականությանն ու արվեստներին։ Նա հասցրեց ավարտել նաև «Հայրենների» 
նշանավոր ժողովածուն, որը հրատարակվեց հետմահու՝ 1997թ.։  
 
Գրական գեղարվեստական հուշարձանների բնագավառում ակնառու ներդրում են կատարել 
ինչպես Մատենադարանի, այնպես էլ Հայաստանի գիտական այլ հաստատությունների 
աղբյուրագետ-մասնագետներ Կ. Մելիք-Օհանջանյանը, Շ. Նազարյանը, Ա. Սրապյանը, Մ. 
Ավդալբեկյանը, Է. Պիվազյանը, Բ. Չուգասզյանը, Ա. Մարտիրոսյանը, Վ. Գևորգյանը, Պ. 
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Խաչատրյանը, Ա. Ղազինյանը և շատ ուրիշներ։ 
 

Դեպի Սկիզբ 
 

ԺԲ. Քերականագիտական 

Մատենադարանի աշխատակիցները աղբյուրագիտական այլ արժեքավոր սկզբնաղբյուրների հետ 
լուրջ քայլեր են ձեռնարկել նաև միջնադարյան հայ քերականագիտական հուշարձանների 
ուսումնասիրության և հրատարակության գործում։ Հրատարակվել են Գլաձորի համալսարանի 
հիմնադիր Եսայի Նչեցու «Վերլուծութիւն քերականութեան» (1966թ. հրատ. Լ. Խաչերյան), 
Վարդան Այգեկցու «Մեկնութիւն քերականին» (1972թ., հրատ. Լ. Խաչերյան), երկերի քննական 
բնագրերը։ Հրատարակվել է Քռնայի դպրոցի հիմնադիր Հովհաննես Քռնեցու (XIV դ.) «Յաղագս 
քերականի» ստեղծագործության բնագիրը (1977թ., հրատ. Լ. Խաչիկյան և Ս. Ավագյան)։  Այս 
բնագավառի լուրջ ներդրումներից են նաև Հ. Ամալյանի «Միջնադարյան Հայաստանի 
բառարանագրական հուշարձանները» երկհատոր ուսումնասիրությունը (1966 և 1971 թթ.) և Բ. 
Չուգասզյանի «Եղիա Մուշեղյան Կարնեցի. Թուրքերեն-հայերեն բառարան» (1986թ.) 
աշխատությունը։ 
 
 

ԺԳ. Բնագիտական 

Վերջին տասնամյակներում Մատենադարանում, ի թիվս ավանդական աղբյուրագիտական 
նյութերի, լուրջ ուշադրություն է դարձվում նաև բնագիտական մտքի հուշարձանների 
ուսումնասիրության, հրատարակության ու այլ լեզուներով թարգմանելու վրա։ Հրատարակվել են 
XIII դարի նշանավոր բժիշկ Գրիգորիսի «Քննութիւն բնութեան մարդոյ և նորին ցաւոց» 
աշխատության քննական բնագիրը (1962թ., կազմ. Ա. Կծոյան)։  1968թ. վերահրատարակվեց XII 
դարի մեծագույն հայ բժշկապետ Մխիթար Հերացու «Ջերմանց մխիթարութեան» ռուսերեն 
թարգմանությունը։ Այս բնագավառում այժմ Մատենադարանում լուրջ աշխատանքներ են 
իրականացնում Ս. Վարդանյանը և Դ. Կարապետյանը, որոնց հրատարակությունների մասին 
տես բժշկագիտության բաժնում։ 
 
Բնագիտության զարգացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներում չթուլացող 
հետաքրքրությունը շարունակվում է VII դարի հայ խոշորագույն մտածող Անանիա Շիրակացու 
մատենագրական ժառանգության նկատմամբ, որի աշխատանքների քննական բնագրերը դեռևս 
1944 թ. իրականացրել էր պրոֆ., պատմաբան Ա. Աբրահամյանը, սակայն այսօր էլ նրա երկերի 
աղբյուրագիտական հետազոտությունները շարունակվում են։ 
 
Հայ բնագիտական մտքի զարգացման պատմության ուսումնասիրության համար մեծ արժեք է 
ներկայացնում նաև 1956 թ. պրոֆ. Ա. Աբրահամյանի կողմից իրականացված XI-XII դդ. 
խոշորագույն հայ մտածող, ականավոր բնագետ Հովհաննես Սարկավագի երկերի 
հրատարակությունը։ Նույնը կարելի է ասել նաև Ջ. Էյնաթյանի կողմից իրականացված Հակոբ 
Ղրիմեցու «Տոմարագիտական աշխատություններ» (1987թ.) և Եսայի Ղրիմեցու «Տոմար 
Արեգական և լուսնի»(1990թ.) հրատարակությունների մասին։ 
 
Հարկ է շեշտել, որ Մատենադարանում աղբյուրագիտական արժեքների ուսումնասիրությունն ու 
հրատարակությունը տարվում է այն սկզբունքով, որ ընդգրկվեն անցյալին վերաբերող բոլոր, 
նույնիսկ մասնակի խնդիրներին առնչվող սկզբնաղբյուրներ։ Այդ կարգի գործերից իրական արժեք 
է ներկայացնում միջնադարյան անասնաբուժության ուշագրավ երկերից մեկի՝ «Բժշկարան ձիոյ» 
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հայերեն բնագրի հրատարակությունը (1980 թ. հրատ. Բ. Չուգասզյան)։  
 

Դեպի Սկիզբ 
 

ԺԴ. Երաժշտագիտական 

Մատենադարանում լուրջ աշխատանքներ են տարվել նաև ավելի քան 700 երաժշտական 
բովանդակություն ունեցող ձեռագրերի ուղղությամբ, որոնք ունեն հայկական խազային 
ձայնագրություն։ Այս բնագավառում կատարված հետազոտությունները հույսեր են ներշնչում, որ 
երբևէ կգտնվի հայերեն խազերի կորած բանալին։ Երաժշտական աղբյուրների հետազոտության 
բնագավառում, ի թիվս այլ գիտնականների, նշանակալի ներդրում ունի Մատենադարանի 
նախկին աշխատակից Ն. Թահմիզյանը։ 
 
 

ԺԵ. Թարգմանական գրականություն 

Մատենադարանում լուրջ աշխատանքներ են տարվել նաև թարգմանական գրականության 
ընտիր նմուշների քննական բնագրերի ուսումնասիրության ու հրատարակության բնագավառում։ 
Ստեղծվել է «Հայ հնագույն թարգմանական հուշարձաններ» մատենաշարը, որի արդյունքում 
հրապարակվել են եկեղեցու պատմահոր՝ Բարսեղ Կեսարացու «Յաղագս վեցօրյա արարչության» 
երկի, «Ծննդոց գրքի» քննական բնագրերը, «Ասորական աղբյուրները հայերի և Հայաստանի 
մասին» ուսումնասիրությունը։ Կատարվել են նաև օտար աղբյուրների նոր թարգմանություններ 
(մանրամասն տես «Թարգմանական գրականության» բաժնում)։  
 
Մատենադարանում պահվում և ուսումնասիրվում են ոչ միայն հայերեն ձեռագրերի 
ամենահարուստ հավաքածուն, այլև մատենական գեղանկարչության՝ միջնադարյան 
մանրանկարչության բազմաթիվ գլուխգործոցներ, որոնց նկատմամբ օրավուր աճող 
հետաքրքրությունը վերջին տասնամյակներում խթանեց արվեստի այդ ճյուղին վերաբերող 
բազմաթիվ ալբոմների ու տեսական ուսումնասիրությունների երևան գալուն։ Մատենադարանի 
երկարամյա փոխտնօրեն (1965-1994թթ.) Բ. Չուգասզյանի անմիջական ջանքերով և 
խմբագրությամբ հրատարակվեցին հայ մանրանկարչությանը նվիրված բազմաթիվ ալբոմներ ու 
գրքույկներ։ Դեռևս 1967 թ. հայերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն լեզուներով հրատարակվեց 
«Հայկական մանրանկարչություն» շքեղ ալբոմը (առաջաբանը Ռ.Գ.Դրամբյանի, տեքստն ու 
բացատրությունները Լ.Ա.Դուռնովայի)։  Պատմա-աղբյուրագիտական արժեքավոր 
հրատարակություններից է «Արհեստներն ու կենցաղը հայկական մանրանկարներում» (1973 թ.), 
«Դիմանկարը հայկական մանրանկարչության մեջ» (1982թ., հրատ. Ա. Գևորգյան)։  Որպես 
կարևոր հրատարակություն նշենք նաև նույն հեղինակի կողմից 1998թ. հրատարակած «Հայ 
մանրանկարչության մատենագիտությունը»։  
 
Հրատարակվել են նաև մի շարք ուշագրավ ալբոմներ և ուսումնասիրություններ նվիրված հայ 
մանրանկարչության Ղրիմի (1978 թ. հրատ. Է. Կորխմազյան) և Վասպուրականի (1978 թ. հրատ. 
Հ. Հակոբյան) դպրոցներին ու այլ աշխատություններ։ 
 
Մատենադարանում չափազանց նշանակալից աշխատանք է տարվել նաև դիվանական 
վավերագրերի ուսումնասիրության և հրատարակության գործում, որոնք նոր լույս են սփռում 
վերջին մի քանի դարերի Հայաստանի ու հարևան պետությունների սոցիալ-տնտեսական և 
քաղաքական կյանքի, տարբեր պետություններ ու նույն պետության մեջ գտնվող տարբեր 
ազգային համայնքների փոխհարաբերությունների վրա։ Այս բնագավառում հարկ է ընդգծել հմուտ 
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արևելագետ, պրոֆ. Հակոբ Փափազյանի գործունեությունը, որի երկարատև տքնաջան 
աշխատանքի արդյունքը հանդիսացան «Մատենադարանի պարսկերեն հրովարտակների» երկու 
պրակները (I պրակ -1956թ., II պրակ - 1959թ.), որոնցում տրված են ինչպես բնագրերը, այնպես էլ 
նրանց հայերեն և ռուսերեն լեզուներով թարգմանությունները։ Հ. Փափազյանի 
աշխատասիրությամբ հրատարակվել է նաև «Մատենադարանի պարսկերեն կալվածագրերը (ԺԴ 
- ԺԶ դդ.)» առաջին պրակը 1968թ., որոնք չափազանց ուշագրավ աղբյուրներ են նշված դարերի 
ավատատիրական հողատիրության և ագրարային հարաբերությունների ուսումնասիրության 
համար։ 
 
1968 թ. հրատարակվեց նաև «Հայկական զորքը XVII դարում» փաստաթղթերի ժողովածուն 
(հրատ. Հ. Խաչատրյան), որտեղ չափազանց ուշագրավ տեղեկություններ կան հայ 
ազատագրական պայքարի պատմության և հայ ու ռուս ժողովուրդների մշտական 
համագործակցության մասին։ 
 
Դիվանական վավերագրերի ուսումնասիրության բնագավառում լուրջ ներդրում են նաև Վ. 
Գրիգորյանի հրապարակումները։ Մասնավորապես նա շարունակեց դեռևս նախորդ դարում 
սկսված, սակայն 1916 թ. ընդհատված «Դիվան հայոց պատմության» բազմահատոր 
հարատարակության նոր շարքի առաջին և երկրորդ հատորների հրատարակումը, որոնցում 
կարևոր փաստաթղթեր են ներկայացված կաթողիկոսական դիվանից, ինչպես Հայաստանին, 
այնպես էլ Անդրկովկասին վերաբերող բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ։ 
 
Վերոհիշյալ աղբյուրագիտական աշխատանքների մեծագույն մասը ստեղծվել է Մատենադարանի 
ոչ վաղ անցյալի և ներկայիս ավագ սերնդի ջանքերով։ Ցավոք, Խորհրդային Միության փլուզումից 
և նախկին խորհրդային հանրապետությունների անկախացումից հետո ստեղծված աննպաստ 
պայմաններն իրենց ազդեցությունն ունեցան նաև Մատենադարանում իրականացվող գիտական 
աշխատանքների վրա։ Բայց նաև ուրախությամբ պետք է նշել, որ այդ ծանր տարիներին անգամ 
շարունակվեց գիտական ստեղծագործական արարումը։ Մատենադարանի անձնակազմը ոչ 
միայն չտրոհվեց, այլև համալրվեց միջին ու երիտասարդ սերնդի նոր, կարող ուժերով, որոնք 
ստեղծված պայմաններին համակերպվելով՝ լծվել են գիտական-ստեղծագործական լուրջ 
աշխատանքների, երևան բերելով մի շարք ուշագրավ հետազոտություններ և հրապարակումներ։  
Նրանց ուժերով հրատարակվել են այնպիսի կարևոր բնագրեր, ինչպես օրինակ «Գիրք պիտոյից»ը 
(հրատ. Գ. Մուրադյան, 1993թ.), Վարդան Այգեկցու «Գիրք հաստատութեան և Արմատ հաւատոյ»-
ն (հրատ. Շահե քահ. Հայրապետյան, 1998թ.) և մի շարք այլ բնագրեր, որոնց մասին արդեն նշվել 
է վերևում, ինչը գալիս է հաստատելու, թե սերնդափոխությունը Մատենադարանում ընթանում է 
բնականոն։ 
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Մատենագիտությունն՝ իբրև ինքնուրույն գիտություն սկզբնավորվել է 19-րդ դարում։ Սակայն դա 
չի նշանակում, որ մատենագիտությունն ընդհանրապես այդ դարից է սկիզբ առնում։ Հայ 
իրականության մեջ առաջին մատենագիտական գործերը հասնում են մինչև 5-րդ դար։  
 
Ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ թարգմանական առաջին ստեղծագործությունները, 
բնականաբար, առնչվում են եկեղեցական մատենագրությանը։ Դեռևս 5-րդ դարի սկզբներին 
թարգմանվում է Աստվածաշունչը։ Հայտնի է, որ Մաշտոցի կողմից գրերի գյուտից անմիջապես 
հետո, առաջինը հայ իրականության մեջ, թարգմանվում է Սողոմոնի Առակաց գիրքը՝ «Ճանաչել 
զիմաստություն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ». առաջին նախադասությունը, որ գրվել է 



հայերեն նոր նշանագրերով։  
 
Սակայն դեռևս չորրորդ դարից քրիստոնեության ծոցում առաջացել էին աղանդավորական 
հոսանքներ, որոնք ևս ստեղծում էին իրենց քրիստոնեական երկերը։ Քրիստոնյա եկեղեցին 
ստիպված էր հատուկ ցանկերով բոլորին տեղեկացնել, թե որ երկերն են ընդունված իրենց կողմից 
և որոնք են ստեղծվել աղանդավորների կողմից։ Դրանք ևս, բնականաբար, թարգմանվում են 
հայերեն, որպեսզի Հայաստանում աղանդավորության դեմ հնարավոր լինի պայքարել։ Այս 
ցանկերն էլ առաջին մատենագիտական երկերն են հայ իրականության մեջ։  
 
Աղանդավորական գրականության դեմ պայքարի ամենակարևոր խնդիրն Աստվածաշնչի 
կանոնին էր վերաբերվում։ Համաքրիստոնեական եկեղեցու կողմից ընդունված Աստվածաշնչի 
գրքերը կոչվեցին կանոնական կամ վավերական, իսկ աղանդավորների կողմից ստեղծվածները՝ 
անկանոն կամ անվավեր։ Հայաստանում ևս ստեղծվում են կանոնական գրքերի ցուցակներ և 
անկանոն գրքերի ցուցակներ։ Ինչպես նշում է Հ. Անասյանը. «Այս ցուցակները մեր միջնադարյան 
մատենագիտական գրականության հնագույն նմուշներն են և մեծ արժեք են ներկայացնում 
բանասիրության համար» (Հայկական մատենագիտություն, հտ. Ա, էջ XI»)։  Այդպիսի առաջին 
ցուցակը 6-րդ դարից է՝ պահպանված Սամվել Անեցու մոտ («Սամուէլի քահանայի Անեցւոյ 
հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց», Վաղարշապատ, 1893, էջ 76-77)։  590 թ. նեստորական 
ասորի քարոզիչներ են գալիս Հայաստան՝ իրենց հետ բերելով նաև «սուտ» գրքեր, որոնք 
թարգմանվում են հայերեն։ Այդ ժամանակ պայքար է սկսվում ոչ միայն քարոզիչների, այլև նրանց 
բերած գրքերի դեմ։  
 
Հաջորդ բնագիրն է «Գիրք զոր ունին Հրեայքն ի ծածուկ», որը վերաբերում է Հին և Նոր 
Կտակարանների անվավերներին։ Ինչպես տեսնում ենք, աղանդավոր քարոզիչներն ու նրանց 
բերած գրականությունն ունեին երկու ուղղվածություն՝ ասորի և հրեա։  
 
Առ այսօր բանասիրության մեջ հատուկ քննության չի ենթարկվել այն հարցը, թե որ գրքերն են 
հատկապես մերժվել հայ եկեղեցու կողմից և որոնք, լինելով անվավերներ, ոչ միայն խիստ 
հալածանքի չեն ենթարկվել, այլև ինչ-որ չափով օգտագործվել են հայ մատենագրության մեջ։ 
Ամենայն հավանականությամբ, Աստվածաշնչի կանոնի մեջ չմտնող ոչ բոլոր գրքերն են 
համարվել անկանոն և կանոնի խնդիրը դեռ երկար ժամանակ եղել է քրիստոնյա եկեղեցու 
հայրերի վիճարկու խնդիրներից մեկը։ Դրա ապացույցն է այն, որ հայկական Մաշտոցներում 
հանդիպում ենք բազմաթիվ աստվածաշնչական ընթերցումների, որոնք չեն մտնում կանոնական 
գրքերի մեջ։  
 
Հակոբ Անասյանն իր «Հայկական մատենագիտության» մեջ հրատարակել է անկանոն (կամ 
արգելված, արտաքին, նուրբ) գրքերի հինգ ցանկ։ Սակայն, անշուշտ, դրանց թիվն ավելի մեծ է։ 
Տարբեր ձեռագրերում հանդիպում են այլ ցանկեր ևս, որոնք հայտնի չեն եղել Հ. Անասյանին։ 
Դրանցից մեկին ցանկանում ենք անդրադառնալ, քանի որ այն, մեր կարծիքով, բացառիկ արժեք է 
ներկայացնում՝ լինելով նման ցանկերից առաջինը։ Այն գտնվում է Երևանի Մատենադարանի մի 
ձեռագրում, Աթանաս Աղեքսանդրացու Կանոններից անմիջապես հետո։ Մեր խորին համոզմամբ, 
այն ստեղծվել է հենց Կանոնների հեղինակի կողմից, ուստի և ժամանակային առումով հնագույնն 
է։ Այն վերաբերում է և՛ կանոնական, և՛ անկանոն գրքերին և մեծապես նպաստում է 
Աստվածաշնչի կանոնի ուսումնասիրմանը։  
 
Թվում է, թե 7-8-րդ դարերից հետո անկանոն գրքերի ցանկերն այնքան էլ պիտի տարածում 
չգտնեին հայ իրականության մեջ, քանի որ այդ ժամանակվանից հետո արիոսական, 
նեստորական և այլ աղանդավորության խնդիր Հայաստանում չի եղել։ Համենայն դեպս, հայ 
մատենագրության մեջ և ոչ մի հիշատակություն չունենք։ Անգամ եթե նկատի ունենանք 
պավլիկյան և թոնդրակյան շարժումները, դարձյալ այդ ժամանակը 9-րդ դարից պիտի չանցնի։ 



Սակայն մեզ հայտնի է մի փաստ, որը խոսում է այն մասին, որ ընդհուպ մինչև 12-րդ դարի 
երկրորդ կեսը Հայաստանում եղել են և՛ արիոսականներ, և՛ նեստորականներ, և՛ 
եվտիքեսականներ։ Մխիթար Գոշը գրել է մաշտոցային երկու կանոնական աղոթքներ՝ «Աղաւթք 
Մխիթար Գոշ վարդապետի վասն արիանոսականացն և այլ հերձուածողացն՝ զի յորժամ զղջան, 
ընթեռնուն ի վերա նոցա և օծանեն սուրբ յուղով», և «Իսկ նեստորիանոսաց և ևտիքիանոսաց տալ 
խոստովանություն հաւատոյ և նզովել զհերձուածաւղսն» (Փարիզի Ազգային գրադարան, ձեռ. 59, 
էջ 262աբ և 262բ-263ա)։  Եթե այդ աղանդներին պատկանողներ Հայաստանում չլինեին, ո՞ւմ 
համար պիտի գրեր իր սույն աղոթքները Մխիթար Գոշը։ Ուստի ընդհուպ մինչև առնվազն 12-րդ 
դարի վերջն անկանոն գրքերի ցանկերը ոչ միայն ունեին մատենագրական արժեք, այլև ուղղված 
էին որոշակի աղանդավորների և նրանց կողմից տարածվող գրքերի դեմ։  
 
Եթե կանոնական և անկանոն գրքերի ցուցակներն ստեղծված էին ի հակադրություն միմյանց՝ 
դավանաբանական պայքարի համար, ապա «ներքին» և «արտաքին» (13-րդ դարից մուտք են 
գործում նաև «լայն» և «նուրբ» տերմինները) գրքերն ունեին ավելի ճանաչողական 
նշանակություն։ «Ներքին» կամ «լայն» համարվել են Աստվածաշունչը, աստվածաշնչական 
մեկնությունները և նմանաբնույթ այլ գործերը, իսկ «արտաքին» կամ «նուրբ»՝ ոչ միայն 
աշխարհագրությունը, աստղագիտությունը, երկրաչափությունը, տոմարագիտությունը, այլ նաև 
քերականությունն ու փիլիսոփայությունը, այսինքն այն բոլոր գիտությունները, որոնք 
անմիջականորեն չէին առնչվում Աստվածաշնչի հետ։ Մեզ հայտնի է այդպիսի մի ցանկ՝ «Թյուք 
արտաքին գրոց թէ ո՛վք են ասացեալ»։   
 
Հայ մատենագրության մեջ մատենագիտական արժեք ունեն նաև «Հայ մատենագիրներ», «Հայ 
պատմագիրներ», «Պատմագիրներ» (ընդհանուր), «Օտար պատմագիրներ», «Եկեղեցական 
մատենագիրներ», «Մեկնիչներ», «Շարականագիրներ» և այլ ցանկերը։ Դրանց մի մասը 
հրատարակել է Հ. Անասյանն իր «Հայկական մատենագիտության» Ա հատորի ներածության մեջ, 
մի մասը (որոնք անմատչելի են եղել Անասյանին) մնում են անտիպ։ Այս ցանկերը ոչ միայն 
ուշագրավ են իբրև մատենագիտական երկեր, այլև ունեն պատմական որոշակի արժեք, քանի որ 
այնտեղ նշվում են բազմաթիվ հեղինակներ, որոնց երկերից ոչ բոլորն են մեզ հասել։ Սա 
կարևորվում է նաև նրանով, որ սույն ցանկերի շնորհիվ, թեկուզ պայմանականորեն, սակայն մենք 
կարող ենք պարզել անանուն մեզ հասած շատ գործերի հեղինակային հարցը։ Նման 
մատենագիտական տեղեկությունների հանդիպում ենք նաև որոշ հայ պատմիչների մոտ։  
 
Ավելի ծավալուն առաջին մատենագիտական ցանկի հեղինակը Հովհաննես Սարկավագն է, որի 
գրչին է պատկանում «Կարգադրությունք գրոց սրբոց»-ը։  
 
Հայ միջնադարի մատենագիտական գրականության պսակը կազմում է 13-րդ դարում Գրիգոր 
Աբասյանի կազմած «Գիրք պատճառաց»-ը՝ «իր ժամանակի մատենագիտական աշխատանքի մի 
իսկական գլուխգործոց» (Անասյան, Անդ, էջ ԴԿԿԿ)։  Այդ աշխատության ամբողջական 
խորագիրն է՝ «Պատճառ լայն և նուրբ գրեանց, առեալ ի հարցն սրբոց և ի վարդապետաց և ի մի 
հաւաքեալ և հոգացեալ մեծ րաբունապետին Գրիգորի, որդոյ Աբասայ» (Մաշտոցի անվան 
Մատենադարան, ձեռ. 1879)։  Գրիգոր Աբասյանի կազմած «Գիրք պատճառաց»-ը բարձր են 
գնահատել Հ. Անասյանը, Մ. Տեր-Մովսիսյանը, Ն. Ակինյանը և ուրիշներ։  
 
Գրիգոր Աբասյանը նախ եղել է միաբան, իսկ 1214-ից մինչև 20-ական թվականների սկիզբը՝ 
Սանահինի վանքի վանահայր,։  Նրա անթվական շիրմաքարը գտնվում է Սանահինի վանքում։ 
Համարվել է նշանավոր րաբունապետ։  
 
Մատենագիտական արժեք են ներկայացնում նաև տարբեր հավաքածուներում պահված հայերեն 
ձեռագրերի ցուցակները։ Մեզ հասել են դրանցից մի քանիսը՝ Սաղմոսավանքի գրացուցակը (ԺԵ 
դ., տպ. «Շողակաթ», 1913, էջ 167-169), Ամրդոլի վանքի գրացուցակը՝ «Այս են վարդապետական 



գրեանք ի վանքն Ամիրդոլու՝ համարով անջինջ յիշատակ գրեալ իմովս ձեռամբ Վարդանայ 
վարդապետին» (Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ձեռ. 737. տպ. «Արարատ», 1903, էջ 178-
189), մի անանուն անհատի անձնական գրքերի ցուցակ (ԺԵ դ., Լ. Խաչիկյան, ԺԵ դարի հայերեն 
ձեռագրերի հիշատակարաններ, մասն Ա, էջ 208) և այլն։  
 
Որոշ չափով մատենագիտական արժեք են ներկայացնում նաև Հայոց կաթողիկոսների, 
պատրիարքների, առաջնորդների և այլ գավազանագրքերը, քանի որ դրանց մեջ հայտնվում են և՛ 
կենսագրական, և՛ գրական գործունեության մասին համառոտ տեղեկություններ։ Այդ 
գավազանագրքերը դեռևս չեն հավաքված և չեն հրատարակված։  
 
Մատենագիտական որոշակի արժեք են ներկայացնում նաև որոշ ժողովածուների ցանկերը։ 
Խոսքը վերաբերում է հիմնականում «Մաշտոց» և «Յայսմաւուրք» ժողովածոներին։ Բազմաթիվ 
Մաշտոցներ և Հայսմավուրքներ ունեն իրենց որոշակի նյութերի ցանկերը։ Սակայն հատկապես 
Հայսմավուրքի դեպքում դրանք ունեցել են նաև համընդհանուր-ճանաչողական 
մատենագիտական նշանակություն, քանի որ փորձեր են արվել տարբեր ձեռագրերի նյութերի 
հիման վրա պատրաստել ամբողջական ցանկեր, որոնք տեղ են գտել ոչ թե Հայսմավուրքներում, 
այլ տարբեր ժողովածուներում, իբրև ինքնուրույն գործ և կոչվում են «Ցանկ Յայսմաւուրք գրոց»։   
 
Հայ միջնադարյան ինքնուրույն և թարգմանական գրականության, հայ ժողովրդի պատմության, 
բնագիտության, բժշկության, մանրանկարչության և այլ ասպարեզների ուսումնասիրության 
համար մեծ նշանակություն ունի հայերեն ձեռագրերի մատենագիտական նկարագրությունը։  
 
Հայտնի է, որ ամեն մի նշանավոր վանք ուներ իր գրադարանը (որը կոչվում էր 
Մատենադարան)։  Դեռևս 5-րդ դարի պատմիչ Ղազար Փարպեցին վկայում է, որ Էջմիածնի 
վանքը նույն դարի վերջին ունեցել է ձեռագրերի հավաքածու, որը և, ամենայն 
հավանականությամբ, հիմք է հանդիսացել ապագա մատենադարանի համար։ Սա առաջին 
հիշատակությունն է Հայաստանում ձեռագրերի հավաքման և գրադարանի ստեղծման մասին։  
 
Հայտնի է, որ հազարավոր հայերեն ձեռագրեր են դարերի ընթացքում ոչնչացվել։ Այդպիսի վերջին 
մեծ կորուստն ունեցանք 1915 թ. Մեծ Եղեռնի ժամանակ, երբ հայերի տեղահանության և 
կոտորածի պատճառով ամայացան նաև հայկական վանքերը և անհետ կորան դրանցում պահվող 
մեծաթիվ հայերեն ձեռագրեր։ Այդ ձեռագրերի ճակատագիրը որոշելու փորձը պատկանում է Ս. 
Քոլանջյանին, որը «Էջմիածին» ամսագրում 1965 թ. հրատարակեց մի ուշագրավ հոդված՝ 
«Հայկական կոտորածները և մեր ձեռագրական կորուստները» խորագրով։  
 
Թե որ վանքում (կամ անհատի մոտ) ինչ ձեռագրեր են պահվել, դրանցից որոնք են ապագայում 
հանգրվանել Երևանի Մատենադարանում, որոնք՝ այլ գրադարաններում և որոնք են ոչնչացել, 
մասամբ տեղեկանում ենք երկու նշանավոր հայ հոգևորականների գործերից։ Դրանցից առաջինը 
Ղևոնդ Փիրղալեմյանն է, որը, ուղևորությունների ժամանակ տարբեր վայրերում (վանքերում, 
եկեղեցիներում և անհատ անձանց մոտ) հանդիպելով հայերեն ձեռագրերի, ընդօրինակել է դրանց 
հիշատակարանները և կազմել իր նշանավոր «Նշխարք»-ի հատորները։ Ամեն մի 
հիշատակարանի ընդօրինակությունից հետո Փիրղալեմյանը նշել է գրության ժամանակը և վայրը, 
ըստ որի մենք կարող ենք տեղեկանալ, թե որ վայրում այդ ժամանակ ինչ հայերեն ձեռագրեր են 
եղել։ Այս հանգամանքը շատ կարևոր է հատկապես նրանով, որ այդ ձեռագրերի մի մասը մեզ չեն 
հասել և գոնե հիշատակարանները փրկվել են Փիրղալեմյանի շնորհիվ։ Երկրորդ նմանատիպ 
աշխատանքը կատարել է Գարեգին Սրվանձտյանցը, որը, նույն կերպ վարվելով, իր 
ընդօրինակած հիշատակարանները զետեղել է «Թորոս Աղբար» գրքի երկու հատորներում։  
 
Թե դարերի ընթացքում որքան հայերեն ձեռագրեր են ընդօրինակվել, այսօր անհնար է ասել։ 
Բացի այն ձեռագրերից, որոնք ոչնչացել են և որոնց մասին արդեն անհնար է խոսել, կան նաև 



ձեռագրեր ոչ միայն արտասահմանյան տարբեր երկրների հայկական կենտրոններում, 
գրադարաններում, այլ նաև անհատ մարդկանց մոտ։ Ամեն մի թշնամական արշավանքի 
ժամանակ հայ հոգևորականները թշնամու ձեռքը չընկնելու պատճառով թաքցնում էին իրենց մոտ 
եղած նյութական արժեքները, այդ թվում՝ ձեռագրերը։ Տարիներ առաջ այդպիսի մի գաղտնարան 
հայտնաբերվեց Հաղբատի մոտ գտնված մի քարայրում, ուր գտնված քարացած Ավետարանը 
մշտապես ցուցադրվում է Մատենադարանի ցուցասրահում։  
 
Մեզ հայտնի հայերեն ձեռագրերի հավաքածուներին վերաբերող մատենագիտական 
նկարագրությունները, այսինքն տպագիր ձեռագրացուցակները, կազմված են որոշակի գիտական 
սկզբունքներով։  
 
Ձեռագրերի մատենագիտական նկարագրության մեջ տրվում է ձեռագրի անվանումը 
(«Ժողովածոյ», «Մաշտոց», «Ճաշոց», «Յայսմաւուրք» և այլն), ձեռագրի գրության վայրը, 
ժամանակը, տեղեկություններ գրչի, ծաղկողի, ստացողի, կազմողի, թերթերի քանակի, 
պրակների, ինչ գրով գրված լինելու, միասյուն կամ երկսյուն գրության, մեծության, վիճակի 
մասին, այնուհետև՝ ձեռագրի բովանդակությունը։  
 
Ձեռագրացուցակների պատրաստման ուղղությամբ առաջին քայլերը կատարվել են դեռևս 19-րդ 
դարի կեսերին։  
 
Հայերեն ձեռագրերի բուն նկարագրություններ առաջին անգամ կատարել է Գյուի դը Վիլֆրոուն՝ 
նկարագրելով 128 հայերեն ձեռագիր։  
 
Հետագայում պատրաստվել և լույս են տեսել հայերեն ձեռագրերի տարբեր հավաքածուների 
ձեռագրացուցակներ։  
 
Դեռևս 19-րդ դարի վերջին լույս տեսավ Դանիել վարդապետ Շահնազարյանցի կազմած «Մայր 
ցուցակ ձեռագիր մատենից գրադարանի Սրբոյ Աթոռոյն էջմիածնի» (Թիֆլիս, 1863)։  Քանի որ 
այդ ցուցակը հրատարակվել է Հ. Կարենյանցի ծախքով, մինչև օրս էլ գիտական գրականության 
մեջ այն հայտնի է «Կարենյանց ցուցակ» անունով։  
 
Շուրջ 40 տարի առաջ Մատենադարանը ձեռնամուխ եղավ պատրաստելու երկհատոր համառոտ 
ցուցակ, ուր պիտի տրվեր ձեռագրի արտաքին նկարագրությունը և խիստ համառոտ թվարկվեր 
ընդգրկած նյութերը։ Դա խիստ անհրաժեշտ և կարևոր աշխատանք էր, քանի որ առանց այդպիսի 
մի ցուցակի հնարավոր չէր իմանալ թե Մատենադարանում ինչ ձեռագրեր են պահվում։ Այդ 
աշխատանքն իրականացվեց և շուտով լույս ընծայվեց երկու հատորով (1965, 1970)։  Քանի որ 
երկրորդ հատորի տպագրությունից հետո անցել է շուրջ 30 տարի և այդ ընթացքում 
Մատենադարանը հարստացել է ավելի քան 600 ձեռագրով, ուստի և վերջերս Մատենադարանի 
գլխավոր ավանդապահ Ա. Մալխասյանը պատրաստեց համառոտ ցուցակի երրորդ հատորը՝ 
անշուշտ որոշ հավելումներով՝ նշելով նաև նյութերի էջերը, որը խիստ կարևոր է։  
 
Այնուհետև սկսվեց ձեռագրերի մանրակրկիտ գիտական նկարագրությունը։ «Մայր ցուցակ»-ի 
առաջին հատորը լույս տեսավ 1984 թ. և ընդգրկում է 300 ձեռագիր։  
 
Ներկայումս նկարագրվում են 5001-ից սկսած հաջորդ հարյուրյակը, այսինքն շուտով գոնե 
նկարագրությունները կիսով չափ պատրաստ կլինեն։  
 
Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանից հետո ամենամեծ հավաքածուն ունի Երուսաղեմի 
Սրբոց Հակոբյանց Մատենադարանը, ուր պահվում է 4500 ձեռագիր։ Վերջին 15 տարիների 
ընթացքում 12 հատորով այդ ձեռագրերի նկարագրությունը կատարեց հայագետ Նորայր 



արքեպիսկոպոս Պողարյանը։ Տիտանական մի աշխատանք, որն իրականացրեց 
արժանահիշատակ գիտնականը՝ փաստորեն տարին մեկ մի հատոր դնելով սեղանին։ 
Նկարագրած ձեռագրերի քանակով, հավանաբար, դեռ երկար ժամանակ Ն. Պողարյանի 
հատորները կմնան անգերազանցելի։  
 
Երրորդ հավաքածուն պատկանում է Վենետիկի Մխիթարյան միաբանությանը, ուր պահվում է 
4300 ձեռագիր։  
 
Ինչպես Երևանի Մատենադարանի, այնպես էլ մնացած բոլոր ձեռագրացուցակները 
պատրաստվել են ըստ հավաքածուի հերթական համարների։ Բացառություն է կազմում միայն 
Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության «Մայր ցուցակ»-ը, ուր ձեռագրերը նկարագրված են ըստ 
նյութի՝ Աստվածաշունչ, Ավետարան, Մաշտոց, Հայսմավուրք, Ժողովածու և այլն։  
 
Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության ձեռագրերի նկարագրությունն սկսվեց դարասկզբին 
Բարսեղ Սարգիսյանի կողմից։ Առաջին հատորը լույս տեսավ 1914 թ., երկրորդը՝ 1924 թ.։  
Այնուհետև աշխատանքներն ընդհատվեցին և երրորդ հատորը լույս տեսավ միայն 1966 թ., նույն 
Բարսեղ Սարգիսեանի և Գրիգոր Սարգսյանի աշխատասիրությամբ։ Սակայն Բարսեղ 
Սարգիսյանի նկարագրությունների հրատարակությունից հետո դարձյալ այդ աշխատանքներն 
ընդհատվեցին շուրջ 30 տարով և հաջորդ՝ չորրորդ հատորը լույս տեսավ միայն 1993 թ., Սահակ 
Ճեմճեմյանի ջանքերի շնորհիվ։ Եթե Երուսաղեմի ձեռագրերի նկարագրությամբ պարտական ենք 
Ն. Պողարյանին, ապա Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության Մատենադարանի ձեռագրերի 
նկարագրության գործում մեծ է հատկապես Սահակ Ճեմճեմյանի դերը, որը պատրաստել է 4-7-րդ 
հատորները։ Ցավոք, Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության աբբահայր, բեղուն գիտնական 
Սահակ Ճեմճեմյանի վաղաժամ մահվան պատճառով անավարտ մնաց նաև Վենետիկի 
Մխիթարյան միաբանության ձեռագրերի նկարագրությունը։  
 
Վիեննայի Մխիթարյան մատենադարանում պահվում է 2000 հայերեն ձեռագիր։  
 
Հայերեն ձեռագրերի գիտական մատենագրության կազմման առաջին փորձը պատկանում է 
Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության անդամ, նշանավոր հայագետ Հակոբոս Տաշյանին, որը 
դեռևս 1895 թ. Վիեննայում հրատարակեց «Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին 
Մխիթարեանց ի Վիեննա» գիրքը, որն ընդգրկում է Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության 
մատենադարանում պահվող 672 ձեռագրերի նկարագրություն։ Տաշյանի գիրքն առ այսօր 
համարվում է անգերազանցելի։ Դա բացատրվում է ոչ միայն գիտնականի բացառիկ 
բարեխղճությամբ, կատարած գիտական մեծարժեք դիտողություններով, հայ միջնադարյան 
գրականության լավատեղյակությամբ և մանրակրկիտ ցանկերով, այլ, առաջին հերթին, այն 
մանրակրկիտ հարցակարգով, որը հիմք հանդիսացավ նաև հետագայում Մաշտոցի անվան 
Մատենադարանի «Մայր ցուցակ»-ի համար։ Տաշյանի հարցակարգն ընդգրկում է 30 կետ, իսկ 
Մատենադարանի «Մայր ցուցակը»՝ 24։  Սակայն դա բացատրվում է նրանով, որ 
մանրանկարչական տարբեր նյութերը (խորան, կիսախորան, զարդագիր և այլն) Տաշյանի մոտ 
ներկայացված էին առանձին կետերով, իսկ մեր ցուցակում միավորվելով կազմել են 
«Մանրանկարչություն» բաժինը, որի մեջ, կրկին Տաշյանի սկզբունքով, կատարվել է նյութերի 
բաժանում։  
 
Տաշյանի գործը շարունակեցին Համազասպ Ոսկյանը և Օգոստինոս Սեքուլյանը՝ լույս ընծայելով 
երկու ստվար հատոր։  
 
Իրենց քանակով հաջորդը Զմմառի վանքի, Նոր Ջուղայի և Էջմիածնի Մայր աթոռի 
հավաքածուներն են, ուր պահվում են 1000-ական ձեռագիր։  
 



Զմմառի վանքի 422 ձեռագրերի նկարագրությունը կատարել է Մեսրոբ վարդապետ Քեշիշյանը, 
իսկ «Անտոնյան հավաքածու»-ի 260 ձեռագրերինը՝ նշանավոր հայագետներ Ն. Ակինյանը և Հ. 
Ոսկյանը։ Նոր Ջուղայի ձեռագրերին դարձյալ անդրադարձել են երկու գիտնականներ՝ Սմբատ 
Տեր-Ավետիսյանը և Լևոն Մինասյանը։ Էջմիածնի Մայր աթոռի ձեռագրերի նկարագրությամբ 
զբաղվում էր հանգուցյալ մատենադարանապետ Նուբար Տեր-Միքայելյանը, որի ցուցակը, ոչ 
ամբողջությամբ, հրատարակվել է «Էջմիածին» ամսագրում։  
 
Հայկական կենտրոններից հաջորդ երկուսն Անթիլիասի և Կ. Պոլսի հավաքածուներն են։ 
Անթիլիասի ձեռագրացուցակը պատրաստել է Անուշավան վարդապետ Դանիելյանը, իսկ Կ. 
Պոլսի Ղալաթայի ցուցակը՝ Բաբկեն կաթողիկոս Կյուլեսերյանը։  
 
Տարիների ընթացքում լույս են տեսել նաև առանձին վանքերի և անհատ մարդկանց 
հավաքածուների ձեռագրացուցակները, և այդ բոլորի մատենագիտությունը տրվում է սույն նյութի 
վերջում։  
 
Տարբեր անհատների և կենտրոնների հայերեն ձեռագրերի նկարագրություններ դեռևս չեն 
կատարված տարբեր պատճառներով։  
 
Վերոհիշյալ հավաքածուներից բացի, տարբեր երկրների ոչ հայկական կենտրոններում պահվում 
են բազմաթիվ կարևոր այլ հայերեն ձեռագրեր։  
 
Այդպիսի ամենամեծ հավաքածուն գտնվում է Փարիզի Ազգային գրադարանում։ Դեռևս 
դարասկզբին Ֆ. Մակլերը պատրաստել էր համառոտ մի ցուցակ, որը հեռու էր ներկայիս 
պահանջները բավարարելուց։ Եվ ահա անցյալ տարի, Ռայմոնդ Հ. Գևորգյանի և Ա. Տեր-
Ստեփանյանի աշխատասիրությամբ, լույս տեսավ շուրջ 350 ձեռագրի նկարագրություն 
պարունակող մի նոր ստվարահատոր ցուցակ։  
 
Անգլիայում պահվող ձեռագրերի նկարագրությունը տարիներ առաջ նախաձեռնել էր անգլիացի 
հայագետ Կոնիբերը, որը դեռևս 1913 թ. լույս ընծայեց Բրիտանական թանգարանում պահվող 
հայերեն ձեռագրերի նկարագրությունը։ Հետագայում Անգլիայի տարբեր հավաքածուներում 
պահվող հայերեն ձեռագրերի նկարագրություն կատարեց Տիրայր արքեպիսկոպոս Մելիք-
Մուշկամբարյանը (Հովհաննիսյան), որի կատարած աշխատանքը մնում է անտիպ։ Վերջին 
տարիներին ողջ Անգլիայի տարածքում գտնվող հայերեն ձեռագրերի գիտական նկարագրությանը 
ձեռնամուխ եղավ տեր Ներսես քահանա Ներսիսյանը, որի աշխատանքն արդեն մոտ է ավարտին։  
 
Կենտրոնական Եվրոպայի տարբեր հավաքածուներում պահվող հայերեն ձեռագրերի 
նկարագրությանն է նվիրված Ֆրեդերիկ Մակլերի գիրքը, Բեռլինի ձեռագրերինը՝ Ն. Քարամյանցի 
«Ցուցակ Պեռլինի Արքայական Մատենադարանի հայ ձեռագրաց»-ը, Վիեննայի Ազգային 
գրադարանինը՝ Հակոբոս Տաշյանի «Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Կայսերական Մատենադարանին 
ի Վիեննա»-ն և այլն։  
 
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայերեն ձեռագրերի աշխատանքները հիմնականում 
կատարել է Ավետիս Սանջյանը։ Նկատի ունենալով այս հավաքածուների հայերեն ձեռագրերի 
համեմատաբար փոքրաքանակ լինելը՝ դրանց առանձին-առանձին չենք անդրադառնալու և դրանց 
մատենագիտությունը ևս տրվում է վերջում։  
 
Ձեռագրացուցակների ամբողջական մի մատենագիտություն կազմելու առաջին փորձը դեռևս 
1939 թ. կատարել է հայագետ Լ. Մելիքսեթ-Բեկը, սակայն այդ թվականին դեռևս շատ քիչ թվով 
ցուցակներ էին հրատարակվել։ Ստորև ներկայացվող ձեռագրացուցակների մատենագիտությունը 
մեր օրերում այդպիսի մի գործ կատարելու առաջին փորձն է։  



 
Հայագիտության համար բացառիկ արժեք են ներկայացնում բուն մատենագիտական 
աշխատությունները։  
 
Հայ միջնադարյան մատենագրությանը նվիրված միակ ու կոթողային աշխատանքը Հակոբ 
Անասյանի «Հայկական մատենագիտություն»-ն է, որն ընդգրկում է 5-18-րդ դարերը։ 
Մատենագիտությամբ տրված են ոչ միայն հայ հեղինակների, այլև հայերեն թարգմանված օտար 
հեղինակների կենսագրականները, առանձին նյութեր, վկաներ և այլն։ Այսպիսով, Հ. Անասյանի 
աշխատանքն ընդգրկում է ողջ միջնադարում ստեղծված ամբողջ մատենագրական նյութը՝ 
ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ թարգմանական։ Ցավոք, ընդգրկման բազմակողմանիության և մեծ 
ծավալի պատճառով կոթողային աշխատանքն իր ավարտին չհասավ։ Հրատարակվել է միայն 
երկու հատոր, որոնք ընդգրկում են Ա տառն ամբողջությամբ և Բ տառի կեսը։ Պատրաստ է նաև 
երրորդ հատորը, ուր տեղ են գտել «Բժշկագիտական նյութերից» մինչև «Գենարիոս»։  
Ավարտվում է հատորի խմբագրման աշխատանքը (խմբագիր՝ Ա. Տեր-Ստեփանյան) և մինչև 1999-
ի վերջը կհանձնվի տպագրության։ Մատենագիտական որոշակի արժեք է ներկայացնում 
Անասյանի «Հայկական մատենագիտության» հաջորդ հատորների համար հավաքված նյութը, 
որը դեռևս կարոտ է լրացման։  Անասյանի արխիվում հիմնականում չմշակված առանձին նյութեր 
են, սակայն կան նաև հեղինակներ, որոնց մատենագիտությունները գրեթե պատրաստ են։  
 
Մեկ մարդու համար անհնար էր այդ հսկայածավալ նյութը մշակել և մատենագիտություն 
պատրաստել։ Ուստի և պատահական չէ, որ այսօր փորձ է արվում ոչ թե շարունակելու 
Անասյանի աշխատանքը, այլ ստեղծելու հարակից օժանդակ փոքր մատենագիտություններ, 
որոնք կնպաստեն ապագայում ձեռնարկելու Անասյանի գործի ամբողջացմանը։ Այդպիսի մի գործ 
արդեն մոտ է ավարտին՝ տողերիս հեղինակի և Եզնիկ եպիսկոպոս Պետրոսյանի պատրաստած 
«Աստվածաշնչական մեկնությունների մատենագիտությունը»։  Ջանքեր են գործադրվում 
պատրաստելու նաև սրբախոսական գրականության մատենագիտություն։ Այսպիսի թեմատիկ 
մատենագիտությունները նպաստում են ամեն մի թեմայի խորը մշակմանը և ապագայում 
ամբողջական «Հայկական մատենագիտության» համար պատրաստի նյութ կարող են 
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ուսումնասիրությունների համար որոշակի կարևորություն են ներկայացնում անցյալում 
հրատարակված Հովհաննես Պետրոսյանի «Հայ պարբերական մամուլի բիբլիոգրաֆիան», 
«Արարատ», «Հանդէս Ամսօրեայ», «Բազմավեպ», «Անահիտ», «Էջմիածին», «Պատմա-
բանասիրական հանդես» և այլ պարբերականների մատենագիտությունները։  
Դեպի Սկիզբ 
 
ՁԵՌԱԳՐԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ  
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Ա. ՆԱԽԱԲԱՆ 

Մատենադարանի ձեռագրային ֆոնդում նշանակալից տեղ է զբաղեցնում փիլիսոփայական 
գրականությունը, ինչը պերճախոս վկայում է միջնադարյան հայ փիլիսոփայական մտքի 
զարգացածության մասին։ Մատենադարանում պահվում են բազմաթիվ հայ փիլիսոփաների՝ 
Մեսրոպ Մաշտոցի (մոտ 362-340), Եզնիկ Կողբացու (5-րդ դ.), Դավիթ Անհաղթի (5-6-րդ դ.), 
Անանիա Շիրակացու (595-685), Հովհան Օձնեցու (մահ. 728), Հովհաննես Սարկավագի (1050-
1129), Մխիթար Գոշի (մահ. 1213), Հովհաննես Պլուզ Երզնկացու (մահ. 1293), Վահրամ Րաբունու 
(13-րդ դ.), Հովհան Որոտնեցու (1315-1386), Գրիգոր Տաթևացու (1345-1409), Առաքել Սյունեցու 
(14-15-րդ դ.), Սիմեոն Ջուղայեցու (մահ. 1675), Ստեփանոս Լեհացու (մահ. 1687), Հովհաննես 
Ջուղայեցու (1643-1715) և ուրիշների աշխատություններ։ 
 
Դրանք մեծ արժեք են ներկայացնում ոչ միայն հայ, այլև արևելաքրիստոնեական, 
մուսուլմանական և արևմտաեվրոպական փիլիսոփայության պատմության ուսումնասիրության 
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համար։ Բացի դրանից, Մատենադարանում պահվում են անտիկ և միջնադարյան նշանավոր 
փիլիսոփաների՝ Պլատոնի, Արիստոտելի, Փիլոն Ալեքսանդրացու, Պորփյուր Փյունիկեցու, 
Պրոկլես Դիադոխոսի, Նեմեսիոս Եմեսացու, Կեղծ-Դիոնիսիոս Արեոպագացու, Հովհան 
Դամասկացու, Ժիլբերտ Պոռետացու, Ալբերտ Մեծի, Թովմա Աքվինացու, ինչպես նաև հայկական 
միջավայրում ստեղծագործած լատի մտածողներ Բարդուղիմեոս Բոլոնիացու(մահ. 1333), 
Պետրոս Արագոնացու(մահ. 1347), Կղեմես Գալանոսի(1610-1666) և այլոց երկերի 
արգմանությունները։ 
 
Բացառիկ գիտական արժեք են ներկայացնում այն թարգմանությունները, որոնց բնագրերը 
պահպանվել են միայն հայերեն լեզվով։ Դրանցից են՝ առասպելական Հերմես Եռամեծին 
վերագրվող «Առ Ասկղեպիոս Սահմանք», Փիլոն Ալեքսանդրացու «Յաղագս նախախնամության», 
«Յաղագս բան ունել և անասուն կենդանեացդ», «Այնոցիկ որ ի լինելութեանն խնդրոց և 
լուծմանց», Արիստոտելի «Կատեգորիաներ» և «Մեկնության մասին» երկերի անանուն 
մեկնությունները, Զենոն Իմաստասերի «Բնության մասին» և այլն։ Հայերեն պահպանված 
թարգմանությունները արժեքավոր են հատկապես այն առումով, որ դրանց զգալի մասը, լինելով 
ավելի հին, քան մայրենի լեզվով պահպանված բնագրերը, կարող են ծառայել դրանց 
բովանդակության ստուգման ու ճշգրտման, քննական բնագրերի հրատարակման գործին։ 
 
Թեև հայերն ունեցել են իրենց անտիկ փիլիսոփայության շրջանը (հայ և օտարազգի 
աղբյուրներում դրա մասի պահպանվել են սուղ տեղեկություններ), այնուհանդերձ, հայալեզու 
ազգային փիլիսոփայական միտքը ձևավորվում է հայոց գրերի գյուտից (405թ.) հետո։ Ինչպես 
քրիստոնեական մյուս ժողովուրդների, այնպես և միջնադարյան հայոց փիլիսոփայության 
զարգացման հիմքում ընկած են եղել երկու աղբյուր՝ Սուրբ Գիրքը, եկեղեցու հայրերի 
կրոնափիլիսոփայական վարդապետությունները և անտիկ հունական փիլիսոփայությունը։ Հայ 
փիլիսոփայության ձևավորմանն ու զարգացմանը նպաստեցին Սուրբ Գրքի, 
կրոնադավանաբանական և անտիկ փիլիսոփայական երկերի թարգմանությունները, որոնց 
միջոցով հայոց տեսական միտքը հաղորդակցվեց և յուրացրեց անտիկ և քրիստոնեական 
փիլիսոփայության արժեքները։ 
 
5-9-րդ դդ. Հայ փիլիսոփայության մեջ ձևավորվեցի երեք ուղղություն՝ քրիստոնեական 
ջատագովությունը, նորպլատոնականությունը և բնափիլիսոփայությունը։ Ջատագովական 
ուղղության ներկայացուցիչների (Մեսրոպ Մաշտոց, Եզնիկ կողբացի, Եղիշե և ուրիշներ) 
առաջնահերթ խնդիրը քրիստոնեության ոգուն հարիր տիեզերաբանական, գոյաբանական, 
մարդաբանական, իմացաբանական և բարոյագիտական աշխարհատեսության մշակումն էր։ 
 
Եզնիկ կողբացին «Եղծ աղանդոց» երկում, քննադատելով անտիկ փիլիսոփաների, հեթանոսական 
կրոնների, գնոստիկական-աղանդավորական ուսմունքների դուալիստական նյութապաշտական 
և ճակատագրապաշտական դրույթները, հիմնավորում է միաստվածապաշտության, 
արարչագործության, մարդու կամքի ազատության սկզբունքները։Աստվածարդարացման իրենց 
տեսություններում հայ ջատագովները մերժում են չարիքի գոյացական բնույթի մասին միտքը, 
կարծելով, որ չարիքի պատճառը ոչ թե Աստված է, այլ անձնիշխան մարդու գործունեությունը։ 
 
Հայ փիլիսոփայության մեջ աշխարհիկ ուղղության հիմնադիր է նորպլատոնականության 
Ալեքսանդրյան դպրոցի ներկայացուցիչ Դավիթ Անհաղթը։ 5-6-րդ դդ., երբ Արևմուտքում փակվում 
էին անտիկ փիլիսոփայական դպրոցները, և փիլիսոփաները հալածվում էին, երբ հաղթանակած 
քրիստոնեական գաղափարախոսությունը վերապահումով էր ընդունում փիլիսոփայությունը, նա 
հանդես եկավ որպես փիլիսոփայության ջատագով։ Համոզված լինելով, որ փիլիսոփայությունը 
Աստծուց մարդուն տրված ամենամեծ պարգևն է, Դավիթ Անհաղթը «Փիլիսոփայության 
սահմանումներ» երկում, նախ, վարպետորեն հերքում է փիլիսոփայության գոյությունը ժխտող 
սկեպտիկների փաստարկները, այնուհետև, ներկայացնելով փիլիսոփայության վեց սահմանում, 



դրանց միջոցով բացահայտում է փիլիսոփայության էությունը, առարկան, խնդիրները, նպատակն 
ու նշանակությունը։ 
 
Բնության ուսումնասիրության անհրաժեշտությամբ հանդես եկավ բնափիլիսոփայական 
ուղղության հիմնադիր Անանիա Շիրակացին։ Ելակետ ընդունելով Ս. Գրքում գիտությունը և 
իմաստությունը փառաբանող մտքերը՝ Շիրակացին «Բնական իմաստության» 
ճշմարտությունները ներառում է հավատի տեսության մեջ, կարծելով, որ դրանք չեն հակասում 
Հայտնության ճշմարտություններին։ Նա ընդունում է երկրի գնդաձևության գաղափարը, 
կարևորում փորձի և մաթեմատիկական գիտելիքների դերը աշխարհաճանաչության 
գործընթացում, քննադատում աստղագուշակների ճակատագրապաշտական դրույթները և 
բնության մասին սնոտիապաշտական պատկերացումները։ 
 
Հայ փիլիսոփայական միտքը զարգացման նոր մակարդակի է հասնում 10-15-րդ դդ.։  Այս 
շրջանում հիմնվում են փիլիսոփայական նոր դպրոցներ (Անիի, Երզնկայի, Քռնայի, Տաթևի), 
զարգանում է դպրոցական փիլիսոփայությունը, կատարվում են նոր թարգմանություններ։ 
Փիլիսոփայական մտքի աշխուժացման գործում կարևոր դեր խաղացին կաթոլիկ առաքյալների 
թարգմանական և ինքնուրույն երկերը։ Հայ փիլիսոփաները քննարկում են Աստծո և աշխարհի, 
Աստծո և մարդու, Աստծո կեցության հիմնավորման, հավատի և բանականության, 
աստվածաբանության և փիլիսոփայության, ընդհանուրի և անհատի գոյակցությունների 
(ունիվերսալիաների) հարաբերակցության հարցերը։ Յուրացնելով արևմտաեվրոպական 
դպրոցական իմաստասիրման եղանակները, ինչպես նաև հենվելով ազգային փիլիսոփայական 
ավանդույթների վրա, Տաթևի դպրոցի ներկայացուցիչները (Հովհան Որոտնեցի, Գրիգոր 
Տաթևացի) ստեղծեցին համապարփակ աստվածաբանական – փիլիսոփայական ուսմունքներ, 
որում տեսականորեն հիմնավորում էին հայոց եկեղեցու ինքնուրույնության և անկախության 
գաղախարը։ 
 
15-րդ դ. երկրորդ կեսից սկսած հայ փիլիսոփայական միտքը անկում է ապրում, որը տևում է 
մինչև 17-րդ դ. սկիղբը։ Այս դարի առաջին տասնամյակներին սկսվում է ընդհատված 
փիլիսոփայական ավանդույթների վերականգնման գործընթացը, որն ավարտվում է 30-ական 
թվականներին։ 
 
Ուշ միջնադարյան հայ փիլիսոփայությունը զարգանում է ոչ միայն Հայաստանում, այլև 
հայկական գաղթօջախներում՝ Նոր Ջուղայում, Լվովում, Կ. Պոլսում, Վենետիկում, 
Ամստերդամում և այլուր։ Այս շրջանի փիլիսոփայության մեջ դեռևս տիրապետողը 
կրոնաիդեալական աշխարհայեցողությունն էր, սակայն, աստիճանաբար, եվրոպական 
փիլիսոփայության ազդեցությամբ, տարածում էին ստանում Նոր Ժամանակի փիլիսոփայության 
գաղափարները։։ Դարաշրջանի փիլիսոփաները՝ Սիմեոն Ջուղայեցին, Ստեփանոս Լեհացին, 
Հովհաննես Ջուղայեցին, Ղուկաս Վանանդեցին և ուրիշներ իրենց աշխատություններում, 
հատկապես սոցիալ-քաղաքական, առաջադրեցին մի շարք գաղափարներ, որոնք հող 
նախապատրաստեցին հայ իրականության մեջ լուսավորական փիլիսոփայության ձևավորման 
համար։ 
 
Հայ լուսավորական փիլիսոփայության ականավոր ներկայացուցիչներից էին Հնդկաստանի 
Մադրաս քաղաքում ստեղծված խմբակի անդամները՝ Հովսեփ Էմինը (1736-1809), Մովսես 
Բաղրամյանը (18-րդ դ.), Շահամիր Շահամիրյանը (1723-1779)։  Եվրոպական լուսավորիչների 
նման նրանք քննադատում էին միապետական և բռնակալական կարգերը, պաշտպանում բոլոր 
մարդկանց ազատության և իրավահավասարության գաղափարը։ Հայ լուսավորիչները 
միաժամանակ ազգային – ազատագրական շարժման գործիչներ էին, այսինքն՝ ոչ միայն 
տեսականորեն մշակում էին օտար զավթիչների լծից Հայաստանի ազատագրության և հայկական 
պետության ստեղծման ծրագիրը, այլև ջանքեր էին թափում դա իրագործելու համար։ 



Լուսավորական փիլիսոփայությունն ավելի մեծ տարածում է ստանում 19-րդ դ. հայ 
իրականության մեջ, ընդսմին, կրելով թե՛ եվրոպական և թե՛ ռուսական լուսավորականության 
ազդեցությունը։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Բ. ՀԻՆ ԴԱՐԵՐ 

Դարերի ընթացքում հայ ժողովուրդը ստեղծել է մնայուն փիլիսոփայական արժեքներ։ Իր 
աշխարհագրական դիրքով գտնվելով տարբեր մշակույթների հատման խաչմերուկում, հայ 
ժողովրդի փիլիսոփայական միտքը ժամանակի ընթացքում կրել է թե արևելյան և թե 
արևմտաեվրոպական փիլիսոփայության բարերար ազդեցությունները, և ինքն էլ իր համեստ, 
բայց արժեքավոր լուման է ներդրել համաշխարհային փիլիսոփայական մտքի զարգացման 
գործում։ Անշուշտ, այդ ավանդն ավելի էական ու շոշափելի կլիներ, եթե պատմական 
հանգամանքները հնարավորություն տային իրականացնելու հայոց մտավոր ներուժի “սեղմված” 
ռեսուրսները։ 
 
Անտիկ շրջանի հայ փիլիսոփայության վերաբերյալ պահպանվել են շատ քիչ տեղեկություններ։ 
Սկզբնաղբյուրների բացակայության պատճառով հնարավոր չէ գոնե ընդհանուր պատկերացում 
ունենալ այն մասին, թե ինչպես է ծագել ու զարգացել հայ փիլիսոփայական միտքը, ինչպիսին է 
եղել դիցաբանության և փիլիսոփայության փոխհարաբերությունը և այլն։ Հայտնի է, որ 
հելլենիստական Հայաստանում մեծ հետաքրքրություն կար փիլիսոփայության հանդեպ. հայոց 
թագավորների արքունիքներում ապրում և ստեղծագործում էին բազմաթիվ գիտնականներ և 
փիլիսոփաներ։ Օրինակ, Մետրոդորոս Սկեպսացին (Ք.Ծ.Ա. 1-ին դար) Հայաստանում է գրել 
կենդանիների բանականություն ունենալու մասին աշխատությունը։ Պլուտարքոսի վկայությամբ 
հայոց արքա Արտավազդ Բ հորինում էր ողբերգություններ, գրում ճառեր և այլ երկեր։ Ուշ 
հելլենիզմի շրջանում Հայաստանում տարածում են գտնում արիստոտելականների, ստոիկների, 
էպիկուրականների և նորպլատոնականների ուսմունքները։ Այս շրջանում մեծ հռչակ է ձեռք 
բերում հայազգի փիլիսոփա և հռետոր Պարույրը (Պրոյերեսիոսը, 4-րդ դ.), որի արձանը 
կանգնեցվել էր Հռոմում և Աթենքում։ Նրա աշակերտներից էին Հուլիանոս կայսրը (331-363), 
արևելաքրիստոնեական եկեղեցու հայրեր Բարսեղ Կեսարացին (330-379) և Գրիգոր 
Նազիանզացին (330-390)։  Նրա դպրոցում սովորում էին նաև բազմաթիվ հայ երիտասարդներ։ 
 
Մատենադարանում պահվող ձեռագրերը հարուստ տեղեկություններ են հայտնում 
գերազանցապես միջնադարյան փիլիսոփայության մասին, որի պատմությունը ընդունված է 
բաժանել երեք շրջանի՝ վաղ (5-9-րդ դդ.), հասուն (10-15-րդ դդ.) և ուշ միջնադարյան 
փիլիսոփայություն (17-18-րդ դդ.)։  
 
Վաղ միջնադարում ձևավորվում և զարգանում է հայալեզու ազգային փիլիսոփայական միտքը։ 5-
6-րդ դդ. հայ փիլիսոփայական մտքի արագընթաց վերելքը պայմանավորված էր ինչպես պատմա-
քաղաքական ու ազգային (այդ ժամանակ հայերը ազգային ազատագրական պայքար էին մղում 
պարսիկների դեմ) և հոգևոր-մշակութային (451թ. Քաղկեդոնի տիեզերական ժողովից հետո 
օրախնդիր է դառնում Հայոց եկեղեցու դավանաբանության պաշտպանությունը) գործոններով։ 
Դրան մեծապես նպաստեց թարգմանական գրականությունը, որը ըստ բովանդակության կարելի 
է բաժանել երկու խմբի՝ կրոնա-աստվածաբանական, դավանաբանական և տեսական-
փիլիսոփայական։ Դասական շրջանի (5-րդ դ.) թարգմանությունները գերազանցապես կրոնա-
աստվածաբանական ու դավանաբանական, իսկ հունաբան դպրոցի (5-րդ դ. վերջ -8-րդ դ. սկիզբ) 
թարգմանությունները աշխարհիկ, տեսական-փիլիսոփայական բնույթ ունեին։ Դասական 
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շրջանում հայերեն թարգմանվեց նախ՝ Սուրբ Գիրքը, որը աննախադեպ ազդեցություն ունեցավ 
հետագա դարերի հայոց մտածողության և փիլիսոփայության զարգացման վրա, այնուհետև 
ասորերենից ու հունարենից թարգմանվեցին քրիստոնեական ջատագովների և եկեղեցու հայրերի՝ 
Աթանաս Ալեքսանդրացու, Բարսեղ Կեսարացու, Գրիգոր Նազիանզացու, Եփրեմ Ասորու, Հովհան 
Ոսկեբերանի, Եվագրոս Պոնտացու, Արիստիդես Աթենացու, Եպիփան Կիպրացու, Եվսեբիոս 
Կեսարացու և այլոց աշխատությունները։ 8-րդ դ. սկզբներին Ստեփանոս Սյունեցին թարգմանեց 
Կեղծ-Դիոնիսոս Արեոպագացու (6-րդ դ.) (չորս երկերը) “Յաղագս երկնային 
քահանայապետութեան”, “Յաղագս եկեղեցական քահայանապետութեան”, “Յաղագս 
աստուածայնոց անուանց”, “Յաղագս խորհրդական աստուածաբանութեան”) և տասը Թղթերը։ 
Այս մեծաքանակ թարգմանությունների հիման վրա հայ իրականության մեջ ձևավորվեց 
քրիստոնեության ջատագովության փիլիսոփայական ուղղությունը, որի հիմնադիրն էր Մեսրոպ 
Մաշտոցը, իսկ երևելի ներկայացուցիչներից էին Եզնիկ Կողբացին, Եղիշեն (5-րդ դ.), Հովհան 
Օձնեցին (8-րդ դ.) և ուրիշներ։ Թարգմանություններին զուգընթաց հայ մտածողները հանդես եկան 
իրենց ինքնուրույն աշխատություններով, որոնց “թագուհին” էր Կողբացու “Եղծ աղանդոց” 
ջատագովական բնույթի երկը։ 
 
Իր գաղափարական միտվածությամբ, հարցադրումներով և խնդիրներով հայ քրիստոնեական 
ջատագովական փիլիսոփայությունը ընդհանրություններ ուներ հունալեզու և լատինալեզու 
ջատագովական մտքի հետ, բայց միևնույն ժամանակ ուներ իր առանձնահատկությունները։ 
Դրանք պայմանավորված էին նախ և առաջ այն բանով, որ քրիստոնեության հազթարշավը 
Հայաստանում ուղեկցվում էր հայրենասիրության, ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքով, 
ազգային-ազատագրական շարժումներով և կրթալուսավորական գործունեությամբ։ 
Քրիստոնեական վարդապետության պաշտպանությունը նույնացվեց հայրենիքի, ազգային 
ինքնության և անկախության պաշտպանության հետ։ 
 
Հայ ջատագովական փիլիսոփայությանը բնորոշ չէր հախուռն մերժողական վերաբերմունքը 
անտիկ գիտության և փիլիսոփայության նկատմամբ։ Հայ ջատագովները ոչ միայն քրիստոնեական 
հավատքի պաշտպաններ էին, այլև լուսավորիչներ, գիտություն և կրթություն տարածող մարդիկ։ 
Այս իմաստով խորհրդանշական է Աստվածաշնչից հայերեն թարգմանված առաջին 
նախադասության ընտրությունը՝ “ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, իմանալ զբանս 
հանճարոյ”։  Հայ մտածողները ոչ թե շեմքից մերժում էին անտիկ փիլիսոփայության արժեքները. 
այլ ձգտում դրանք “քրիստոնեացնել”, հարմարեցնել քրիստոնեական վարդապետության ոգուն։ 
Հավատի տեսությունը բարձր դասելով “բանական քննությունից”, այնուհանդերձ, դրանք իրար 
չէին հակադրում, կարծելով, որ Աստված մարդուն օժտել է բանականությամբ, գիտությամբ և 
իմաստությամբ։ Այսպիսի “հանդուրժողական” մոտեցման պատճառով հայոց մեջ երկար 
ժամանակ փիլիսոփայությունը և աստվածաբանությունը զարգանում էին կողք-կողքի, իսկ 
աստվածաբանները սիրով ընդունում էին “իմաստասեր” մականունը։ 
 
Քննադատելով անտիկ փիլիսոփայական ուսմունքները (պյութագորականների, Պլատոնի, 
Արիստոտելի, ստոիկների, էպիկուրականների, նորպլատոնականների) հեթանոս-
աղանդավորական վարդապետությունների (Մարկիոնի) հիմնական սկզբունքները՝ դուալիզմը, 
նյութապաշտությունը, բազմաստվածությունը և այլն, հայ ջատագովները մշակեցին 
քրիստոնեության ոգուն համապատասխանող տիեզերաբանական, գոյաբանական, 
իմացաբանական, բարոյագիտական ու մարդաբանական աշխարհայացք, որի առանցքային 
գաղափարներից էին միաստվածությունը, արարչագործությունը, հավատապաշտությունը, 
վախճանաբանությունը և այլն։ Հայ ջատագովների աշխատություններում կենտրոնական տեղ է 
զբաղեցնում մարդու կամքի ազատության (անձնիշխանության) և ճակատագրի 
հարաբերակցության և դրա հետ կապված չարիքների գոյության արդարացման հարցը։ 
Ընդունելով մարդու անձնիշխանության մասին քրիստոնեական գաղափարը, նրանք մերժում են 
մարդուն կրավորականության դատապարտող ճակատագրապաշտական տեսությունները։ Ընդ 



որում, մերժում են ոչ միայն այն պատճառով, որ դա հակասում է փրկության մասին 
քրիստոնեական տեսությանը, այլ՝ ազգի, հայրենիքի անվտանգությանը։ Երբ թշնամին արշավում 
է երկիրը՝ մարդկանց կոտորելու և կողոպտելու համար, գրում է Կողբացին, ճակատագրին 
հավատացողները պետք է չդիմադրեն՝ պատճառաբանելով, թե “երկրի ճակատագիրն է 
ավազակից կոտորվել, մենք ինչու պիտի դեմ գնանք ճակատագրին”։  Բայց զորքեր գումարելով և 
երկրից թշնամուն վռնդելով, մարդիկ ցույց են տալիս, որ իրենք են որոշում իրենց ճակատագիրը և 
ոչ թե ճակատագիրը՝ իրենց բախտը։ Նույնիսկ Աստված չի կանխորոշում մարդու 
գործողությունները։ Մարդը ստեղծվել է անձնիշխան, այսինքն՝ ազատ է ընտրություն կատարելու 
չարի և բարու միջև, հետևաբար նա է պատասխանատու իր արարքների համար։ Չարիքները ո՛չ 
Աստծուց են, ո՛չ էլ գոյացական բնույթ ունեն, դրանք մարդու գործունեության արդյունք են։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Գ. Ե-Զ ԴԱՐԵՐ 

5-6-րդ դդ. հայ փիլիսոփայության մեջ ձևավորվում է նաև աշխարհիկ, նորպլատոնական 
ուղղությունը, որի կայացման գործում կարևոր դեր խաղացին հունաբան դպրոցի 
թարգմանությունները։ Դրանց շնորհիվ հայոց միտքը յուրացրեց անտիկ գիտության ու 
փիլիսոփայության արժեքները։ Հունաբան դպրոցի ջանքերով հայերեն թարգմանվեցին Պլատոնի 
“Թիմեոս”, “Եվտիփրոն”, “Մինոս”, “Սոկրատեսի պաշտպանությունը”, “Օրենքներ”, Արիստոտելի 
“Կատեգորիաներ”, “Մեկնության մասին”, Պորփյուրի “Ներածություն” աշխատությունները, 
Արիստոտելի վերոնշյալ երկերի անանուն մեկնությունները, Դավիթ Անհաղթի երկերը, ինչպես 
նաև Փիլոն Ալեքսանդրացու, Գրիգոր Նյուսացու, Նեմեսիոս Եմեսացու կրոնափիլիսոփայական ու 
մարդաբանական բնույթի ստեղծագործությունները և այլն։ Լինելով հունական գիտության և 
փիլիսոփայության ջատագովներ, հունաբան դպրոցի ներկայացուցիչները անգնահատելի դեր 
խաղացին Հայաստանում քերականության, ճարտասանության, տրամաբանության, տեսական և 
գործնական փիլիսոփայության զարգացման գործում։ 
 
Հունաբան դպրոցի շրջանակներում ձևավորված նորպլատոնական ուղղության հիմնադիրը 
Դավիթ Անհաղթն էր, որը կրթություն էր ստացել Ալեքսանդրիայի նորպլատոնական դպրոցում։ 
Նրա գրչին են պատկանում “Փիլիսոփայության սահմանումներ” երկը, Պորփյուրի “Ներածության”, 
Արիստոտելի “Կատեգորիաների” և “Անալիտիկաների” վերլուծությունները, որոնք պահպանվել 
են հունարեն (բացառությամբ “Անալիտիկաների”) և հայերեն լեզուներով։ Դավիթ Անհաղթի 
փիլիսոփայությանը բնորոշ չէ պլոտին-պրոկլեսյան իմաստասիրման մտահայեցողական ոճը. 
նրա նորպլատոնիզմը դրսևորվում է անտիկ փիլիսոփայական գիտելիքների, հատկապես 
Պլատոնի և Արիստոտելի ուսմունքների համադրման ու համակարգման մեջ։ Համոզված լինելով, 
որ փիլիսոփայությունը մարդկային զբաղմունքներից ամենագեղեցիկն ու ամենապատվականն է, 
նա վարպետորեն հերքում է փիլիսոփայության գոյությունը ժխտող սկեպտիկների 
փաստարկները։ Ի մի բերելով փիլիսոփայության վերաբերյալ Պյութագորասի, Պլատոնի և 
Արիստոտելի սահմանումները, հայ փիլիսոփան դրանք դասակարգում է՝ նկատի ունենալով 
փիլիսոփայության առարկան ու նպատակը։ Ըստ մերձավոր առարկայի փիլիսոփայությունը 
գիտություն է գոյերի մասին, իսկ ըստ հեռավոր առարկայի՝ գիտություն է աստվածային և 
մարդկային իրողությունների մասին։ Ըստ մերձավոր նպատակի փիլիսոփայությունը մտածմունք 
է մահվան մասին, իսկ ըստ հեռավոր նպատակի՝ Աստծուն նմանվելն է ըստ մարդկային 
կարողության։ Հինգերորդ սահմանման համաձայն՝ փիլիսոփայությունը արվեստների արվեստն է 
և գիտությունների գիտությունն է։ Իսկ վեցերորդ սահմանումը հիմնվում է փիլիսոփայություն 
(իմաստասիրություն) բառի ստուգաբանության վրա՝ իմաստասիրությունը սեր է դեպի 
իմաստությունը։ Ըստ Անհաղթի փիլիսոփայությունը բաժանվում է երկու մասի՝ տեսական և 
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գործնական։ Տեսական փիլիսոփայությունը իր հերթին բաժանվում է երեք մասի՝ բնագիտության 
(ֆիզիկայի), մաթեմատիկայի և աստվածաբանության (“առաջին փիլիսոփայության”), իսկ 
գործնական փիլիսոփայությունը՝ բարոյագիտության, քաղաքագիտության և տնտեսագիտության։ 
Ձևակերպելով տեսական և գործնական փիլիսոփայության դիալեկտիկական միասնության և 
փոխկապակցվածության գաղափարը, այնուհանդերձ, Անհաղթը նախապատվությունը տալիս է 
գործնական փիլիսոփայությանը։ Փիլիսոփայությունը, իբրև Աստծո կողմից մարդուն շնորհված 
ամենամեծ պարգև, գոյություն ունի հենց այն բանի համար, որ “ազնվացնի և գեղեցկացնի 
մարդկային հոգին և փոխադրի այն նյութական ու մառախլապատ կյանքից դեպի աստվածայինը և 
աննյութականը”։  Այսպիսով, ըստ Անհաղթի, ոչ թե հավատի, այլ փիլիսոփայության միջոցով 
մարդը կարող է հասնել աստվածայինին։ 
 
Իր տրամաբանական բնույթի երկերում Անհաղթը դիտարկում է հասկացության, սահմանման, 
բաժանման, դատողությունների, մտահանգումների տեսությանը վերաբերող բազմազան հարցեր, 
ինչպես նաև անդրադառնում է ունիվերսալիաների հիմնահարցին։ Քննադատելով դրա լուծման 
ծայրահեղ նոմինալիստական և ծայրահեղ ռեալիստական տեսակետները, նա հստակորեն 
ձևակերպում է ունիվերսալիաների եռակի գոյության բանաձևը, որը հետագայում պիտի 
որդեգրվեր միջնադարյան շատ մտածողների (Իբն Սինա, Թովմա Աքվինացի) կողմից։ 
 
Դավիթ Անհաղթի տեսական ժառանգությունը վիթխարի ազդեցություն է ունեցել հետագա 
դարերի հայ միջնադարյան փիլիսոփայության զարգացման վրա. Նրա աշխատությունները 
բազմիցս արտագրվել ու մեկնաբանվել են, օգտագործվել որպես դասագրքեր միջնադարյան 
համալսարաններում։ Նրա հայացքների ազդեցությունը նկատելի է նաև բյուզանդական, 
արաբալեզու, վրացական փիլիսոփայական մտքի վրա։ 
 
5-6-րդ դդ. հայ փիլիսոփայության մեջ բնության ուսումնասիրության հարցերը երկրորդական տեղ 
էին զբաղեցնում։ Սակայն, աստիճանաբար, հետաքրքրությունը դեպի բնությունը և բնական 
գիտությունները աճում է և 7-րդ դ. ձևավորվում է բնափիլիսոփայական ուղղությունը, որի 
հիմնադիրն էր մաթեմատիկոս, աստղագետ, աշխարհագրագետ Անանիա Շիրակացին։ Նրա 
բնափիլիսոփայության գլխավոր արժանիքն այն է, որ բնությունը ուսումնասիրում է “բնական 
իմաստության” տեսանկյունից, փորձում է բացահայտել բնության իրերի և երևույթների բնական 
պատճառները։ Նշելով, որ Ս.Գրքում շատ քիչ տեղեկություններ կան բնության վերաբերյալ, 
Շիրակացին արդարացված է համարում անտիկ մտածողների բնագիտական գաղափարների 
օգտագործումը։ Այդ կապակցությամբ նա անդրադառնում է “բնական իմաստության” և հավատի 
տեսության հարաբերակցության հարցին և մշակում է համադրական, փոխզիջումային մի 
տեսակետ։ Անտիկ մտածողներին դասակարգելով երկու խմբի մեջ՝ “խելագար, ցնդաբան 
իմաստուններ” և “բարի, աստվածաճանաչ գիտնականներ”, Շիրակացին միաժամանակ պնդում է, 
որ “առաջին իմաստասերները մեզ համար դաստիարակ են հանդիսանում։ Նրանց ասածները 
քննության առնելով, տեսնում ենք նրանց ճշմարտությունը”։  Շիրակացին ճշմարիտ է համարում 
նաև անտիկ մտածողների այն գաղափարները, որոնք հակասում են կամ Ս.Գրքի կամ քրիստոնյա 
աստվածաբանների արտահայտած մտքերին։ Օրինակ, նա պաշտպանում է երկրի գնդաձևության 
գաղափարը, մերժում է այն տեսակետը, ըստ որի երկիրը գտնվում՝է ջրի վրա։ Առհասարակ, 
Շիրակացին քննադատաբար է վերաբերվում թե անտիկ և թե քրիստոնեական մտածողների 
տեսակետներին, ձգտում է նախ և առաջ պարզել դրանց համապատասխանությունը փորձի և 
դիտարկման տվյալներին։ Այս իմաստով նա կարևորում է փորձի և մաթեմատիկական 
գիտելիքների դերը աշխարհճանաչողության գործում։ Լինելով բնության ուսումնասիրության 
գիտական կողմնորոշման ջատագով, Շիրակացին քննադատում և մերժում է աստղագուշակների 
ճակատագրապաշտական տեսությունը, հանդես գալիս սնահավատությունների, 
սնոտիապաշտության, կախարդության և տարատեսակ նախապաշարումների դեմ։ 
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Դ. Ը-ԺԱ ԴԱՐԵՐ 

8-11-րդ դդ. հայ փիլիսոփայության զարգացման վրա որոշակի ազդեցություն են ունենում 
կրոնական-աղանդավորական շարժումների՝ պավլիկյանների և թոնդրակեցիների (9-11-րդ դդ.) 
գաղափարախոսությունները։ Պավլիկյանները և թոնդրակեցիները հանդես էին գալիս եկեղեցու 
գաղափարախոսության դեմ, ժխտում էին եկեղեցու դերը փրկության գործում, ժխտում 
եկեղեցական ծեսերը, արարողությունները և խորհուրդները, քարոզում սոցիալական 
հավասարության և ազատության գաղափարներ։ Դժբախտաբար, նրանց հայացքների մասին շատ 
քիչ տեղեկություններ են պահպանվել, այն էլ հիմնականում նրանց դեմ հանդես եկած 
մտածողների երկերում։ Դրանց թվին է պատկանում Հովհան Օձնեցի Իմաստասերի (8-րդ դ.) 
“Ընդդեմ պավլիկյանների” աշխատությունը, որում ներկայացվում է պավլիկյան 
գաղափարախոսության առաջացման ակունքները, նրանց գաղափարական էվոլյուցիան, ինչպես 
նաև հեթանոսական բազմաստվածության, կռապաշտության առաջացման պատճառները, 
կռապաշտության և պատկերապաշտության տարբերությունները։ Օձնեցու կարծիքով 
պավլիկյանները “խելքի չեկած նախկին մծղնե աղանդի բեկորներն” են, որոնք “դաշնակցելով 
թլպատված բռնակալների հետ, նրանց ստվերագիր և առասպելապատում մատյանների հմուտ 
օգտագործմամբ՝ համբակներին ներգրավեցին իրենց բազմության մեջ”։  Թոնդրակյանների 
գաղափարախոսության մասին տեղեկություններ են հաղորդում Գրիգոր Մագիստրոսը36, 
Արիստակես Լաստիվերցին, Գրիգոր Նարեկացին։ 
 
Կրոնական կյանքի ճգնաժամի պայմաններում հայ գրականության և փիլիսոփայության մեջ 
ձևավորվում է միստիկական մի ուղղություն, որի խոշորագույն ներկայացուցիչն էր Գրիգոր 
Նարեկացին (950-1003)։  Նրա գլուխգործոց երկի “Մատեան ողբերգության” կենտրոնական 
թեման Աստծո և մարդու, մարդու փրկության հարցն է։ Նարեկացին մշակում է յուրօրինակ “սրտի 
փիլիսոփայություն”, որի տեսական ակունքներն էին “ներքին մարդու” մասին նորկտակարանային 
վարդապետությունը, ինչպես նաև նորպլատոնական և Կեղծ Դիոնիսիոս Արեոպագացու 
խորհրդապաշտական բնույթի գաղափարները։ Նարեկացին առաջադրում է այն միտքը, որ մարդը 
կարող է փրկվել միայն հավատի միջոցով, որը պիտի ուղեկցվի մեղքերի խոստովանությամբ, 
ապաշխարությամբ, անմռունչ հեծության մեջ հանցանքները պատմելով, ի խորոց սրտի Աստծո 
հետ խոսելով։ 
 
Հայ փիլիսոփայական միտքը զարգացման նոր աստիճանի է հասնում 10-15-րդ դարերում։ Այս 
շրջանում ընդլայնվում է փիլիսոփայական գիտելիքների շրջանակը, կատարվում են նոր 
թարգմանություններ, աճում է հետաքրքրությունը անտիկ մշակույթի և փիլիսոփայության 
նկատմամբ, մեծ ուշադրություն է դարձվում բնության ուսումնասիրության վրա, հիմնվում են նոր 
դպրոցներ և համալսարաններ, զարգանում է դպրոցական փիլիսոփայությունը։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Ե. ԺԱ-ԺԲ ԴԱՐԵՐ 

11-12-րդ դդ. նշանավոր փիլիսոփաներից էին Գրիգոր Մագիստրոսը, Հովհաննես Սարկավագը, 
Մխիթար Գոշը և ուրիշներ։ Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին (990-1058) միջնադարի եզակի 
հայ աշխարհական փիլիսոփան էր, միևնույն ժամանակ ռազմական գործիչ, որը դաժանորեն 
ճնշել է թոնդրակյան շարժումը։ Նա թարգմանել է Պլատոնի մի քանի երկեր, ինչպես նաև 
Էվկլիդեսի “Տարերք երկրաչափութեան” հանրահայտ աշխատությունը։ Մագիստրոսի 

http://www.matenadaran.org/am/articles/101/#top
http://www.matenadaran.org/am/articles/101/#top


փիլիսոփայական հայացքները շարադրված են հիմնականում նրա Թղթերում, որում քննարկվում 
են բնափիլիսոփայական, իմացաբանական, կրոնաաստվածաբանական բնույթի բազմազան 
հարցեր։ Նա ձգտում է վերականգնել անտիկ և անհաղթյան փիլիսոփայության ավանդույթները, 
կարևորում է բնական գիտությունների դերը աշխարհի և Աստծո ճանաչման գործում։ 
 
Այդ միտումները ավելի հետևողականորեն զարգացնում է Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասերը 
(մահ. 1129թ.)՝ ժամանակի նշանավոր փիլիսոփան, աստվածաբանը և ուսուցչապետը։ Նրա 
դպրոցում ուսուցանվում էին եռյակ և քառյակ գիտությունները, մեծ ուշադրություն էր դարձվում 
բնության ուսումնասիրությանը։ Սարկավագը հստակորեն ձևակերպում է առաջադիմական այն 
միտքը, որ գիտելիքի ստուգման չափանիշը պետք է լինի փորձը և ոչ թե հեղինակությունը։ “Ես այն 
դյուրահավատ մարդկանցից չեմ,- գրում է նա,- որ առանց քննության հավատամ ամեն մի խոսքի 
և խաբվեմ, որովհետև առանց քննելու և փորձելու, չի կարելի ընդունել որևէ պնդում”։  Հանդես 
գալով “առանց փորձի գիտելիքը չի կարող ճշմարիտ համարվել” նշանաբանով, Սարկավագը նոր 
հեռանկար է բացում բնության ուսումնասիրության ասպարեզում։ Նորարական բնույնթ ունեին 
նաև նրա գեղագիտական-փիլիսոփայական հայացքները։ “Բան իմաստության” քերթվածում 
Սարկավագը շոշափում է բնության և մարդու, բնության և արվեստի հարաբերակցության հարցը, 
հընթացս պարզաբանելով բնությունից, բնական-աստվածային կարգից մարդու օտարացման 
պատճառները։ Սարկավագի կարծիքով մարդկային արվեստը բնության ներկայացուցչի՝ սարյակի 
արվեստի համեմատ անկատար է, որովհետև վերջինս հավատարիմ է մնացել աստվածային-
բնական կարգին, իսկ մարդը պատվիրազանցության հետևանքով զրկվել է “բնատուր պարգևից”։  
Ուշագրավ է սարյակի այն միտքը, որ մարդու “ապստամբության” հետևանքով փլուզվեց 
“ընդհանուր տան”՝ տիեզերքի, ներդաշնակությունը, խախտվեց գոյերի աստվածային 
միասնությունը, հաճախացան բնական աղետները, որից առավելապես տուժեցին անմեղ, 
անպաշտպան արարածները։ Սարեկը հասկացնում է, կիսակատար իմաստակին”, որ մարդկային 
արվեստը կատարյալ կարող է դառնալ միայն այն դեպքում, երբ մարդը կրկին ձեռք կբերի իր 
“բնական կարգավիճակը”, երբ մտահոգվի ոչ միայն իր, այլ բոլոր գոյերի կեցության 
անվտանգության համար։ 
 
11-12-րդ դարերի հայ փիլիսոփայական մտքի արժեքավոր հուշարձաններից է Դավիթ Անհաղթի 
“Սահմանք իմաստասիրութեան” անանուն մեկնությունը, որը վերագրվում է նաև Հովհաննես 
Սարկավագին։ Այդ մեկնությունը աչքի է ընկնում իր աշխարհիկ բովանդակությամբ, 
իմացաբանական լավատեսությամբ ու մարդասիրությամբ։Անանուն հեղինակը ոչ միայն 
հարազատորեն վերարտադրում է Դավիթ Անհաղթի մտքերը, այլև ստեղծագործաբար լրացնելով՝ 
առաջադրում է իր ժամանակին համահունչ գաղափարներ։ 
Այս շրջանի փիլիսոփայության մեջ ծաղկում է ապրում նաև սոցիալ-բարոյական և 
իրավաքաղաքական միտքը, որի նշանավոր դեմքերից էին Ներսես Լամբրոնացին (1153-1198), 
Մխիթար Գոշը (մահ. 1213) և ուրիշներ։ Լամբրոնացին հիմնավորում է ազգային և կրոնական 
հանդուրժողականության սկզբունքը, իսկ Գոշը քննարկում է մարդու սոցիալական և իրավական 
պաշտպանվածության խնդիրը։ Ելնելով մարդու կամքի ազատության դրույթից, հայ մտածողները 
պաշտպանում են մարդու սոցիալական ազատության ու հավասարության, օրենքի առաջ բոլորի 
հավասարության, արդարության,միասնական ու կենտրոնացված հայկական պետության 
գաղափարը։Նրանց կարծիքով պետության մեջ կարգ ու կանոնի, սոցիալական 
ներդաշնակության, խաղաղության և բարգավաճման երաշխիքը օրենքներով կառավարումն 
է։Մարդկային օրենքները հարաբերական և փոփոխական բնութ ունեն, հետևաբար դրանց 
գործածությունը պետք է կախված լինի ժամանակի և տեղի պարագաներից։ Նույնիսկ 
աստվածաշնչյան պատվիրանները, ըստ Լամբրոնացու, բացարձակ բնույթ չունեն, որովհետև 
“ժամանակն է իշխում պատվիրանների վրա և ոչ թե պատվիրանը՝ ժամանակի”։  Դիտարկելով 
այն հարցը, որն է նախընտրելի՝ խաղաղությունը, թե պատերազմը, Լամբրոնացին նշում է, որ 
առհասարակ ողջունելի է խաղաղությունը, բայց երբ անհնար է դա պահպանել, ապա պետք է 



պատրաստ լինել պատերազմելու։ “Օրենքները մարդու համար են, ոչ թե մարդը՝ օրենքների 
համար” հումանիստական միտքը կարմիր թելի պես անցնում է նաև Մխիթար Գոշի 
“Դատաստանագիրք հայոց” երկում։ Հայ մտածողը նույնիսկ արդարացնում է անիրավ ու 
օրինախախտ իշխանավորների դեմ ճնշվածների ընդվզման փորձը։ Հզորները արհամարում են 
տկարներին ու չեն վախենում նրանցից, սակայն տկարները իմաստությամբ հզորանում են և 
հաղթում հզորներին։ Մարդիկ բնականից ծնվում են ազատ ու հավասար, իսկ անազատությունը 
ու անհավասարությունը սոցիալ-տնտեսական ու սեփականատիրական հարաբերությունների 
արդյունք են։ Միջնադարի պայմաններում Գոշը առաջադրում է այն միտքը, թե անկախ ազգային, 
կրոնական պատկանելությունից, մարդու կյանքը բացարձակ արժեք է, որի դեմ ոտնձգություն 
կատարողը պետք է պատժվի։ Մխիթար Գոշի “Դատաստանագիրքը” հայ իրավա-
փիլիսոփայական մտքի նվաճումներից է։ Դա գործածվել է ոչ միայն Մայր Հայաստանում և 
Կիլիկիայի հայկական թագավորությունում, այլև ավելի ուշ՝ 16-18-րդ դդ. հայկական 
գաղթօջախներում՝ Լվովում, Ղրիմում, Աստրախանում, ինչպես նաև Վրաստանում։ 
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Զ. ԺԳ ԴԱՐ 

13-րդ դարի հայ փիլիսոփայության խոշորագույն դեմքերից է Վահրամ Րաբունին (13-րդ դ.) և 
Հովհաննես Պլուզ Երզնկացին (մահ. 1293)։  Վահրամ Րաբունին ապրել ու ստեղծագործել է 
Կիլիկիայի հայկական պետության հզորացման շրջանում, եղել արքունական գրասենյանկի 
կանցլերը։ Նրա գրչին են պատկանում փիլիսոփայական, տրամաբանական, 
պատմաքաղաքագիտական և կրոնա-աստվածաբանական բնույթի երկեր, այդ թվում 
Արիստոտելի “Կատեգորիաների”, “Մեկնության մասին”, Պորփյուրի “Ներածության”, դրա Դավիթ 
Անհաղթի վերլուծության մեկնությունները և այլն։ Մեծ արժեք է ներկայացնում Լևոն Գ  
թագավորի թագադրման կապակցությամբ կարդացած իմաստասիրական ճառը։ 
Տիեզերաբանական և բնազանցական հարցեր քննարկելիս Րաբունին հետևում է նախորդ դարերի 
հայ փիլիսոփաների միաստվածապաշտական և աստվածակենտրոն վարդապետությանը, դա 
լրացնելով աստիճանակարգված տիեզերքի մասին արեոպագիտյան ուսմունքով։ Հավատի և 
բանականության, փիլիսոփայության և աստվածաբանության հարաբերակցության հարցը նա 
վճռում է հավատի և աստվածաբանության օգտին, սկզբունքորեն մերժում երկու իրար հակասող 
ճշմարտության գոյության հնարավորությունը, ինչը չի խանգարում կարևորելու 
իմաստասիրության դերը թե աշխարհի ճանաչողության և թե աստվածիմացության գործում։ 
Ունիվերսալիաների հիմնահարցը Րաբունին լուծում է արիստոտելյան և անհաղթյան ոգով, ընդ 
որում, շեշտում է անհատ գոյացությունների գոյաբանական առաջնությունը սեռերի և տեսակների 
նկատմամբ, ընդհանուրի գոյությունը պայմանավորում է անհատ իրի գոյությամբ, ինչն էլ հիմք է 
տվել նրան համարել նոմինալիստական ուղղության հիմնադիրը միջնադարյան հայ 
փիլիսոփայության մեջ։ Հետևողականորեն պաշտպանելով մարդու կամքի ազատության 
գաղափարը, Րաբունին քննադատում է ճակատագրապաշտական տեսությունները, ժողովրդի մեջ 
տարածված սնոտիապաշտական նախապաշարումները։ Շոշափելով պետության առաջացման, 
դրա գործառնության ու ամրապնդման, թագավորի, իշխանների, հոգևորականների և ժողովրդի 
իրավունքների ու պարտականությունների հարցերը, նա պետության հզորացման 
նախապայմաններից է համարում բարոյական սկզբունքների և իրավական օրենքների 
պահպանումը։ 
 
13-րդ դ. հայ փիլիսոփայության ինքնատիպ դեմքերից է Հովհաննես Պլուզ Երզնկացին, 
հանրագիտակ մի մտածող, որի աշխարհայացքի բնորոշ գիծը հումանիզմն է։ Նրա 
փիլիսոփայական հայացքները ամփոփված են “Թուղթ առ իշխանս Եկեղեաց գաւառի”, “Յաղագս 
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երկնային զարդուց”, “Ի տաճկաց իմաստասիրաց գրոց քաղեալ բանք”, “Ամենայն անձն, որ ընդ 
իշխանութեամբ է, ի հնազանդութիւն կացցէ”, “Սքանչելի եղև գիտութիւն Քո յիս” և բազմաթիվ այլ 
երկերում։ Երզնկացու “Ի տաճկաց իմաստասիրաց գրոց քաղեալ բանք” աշխատությունը բացառիկ 
արժեք է ներկայացնում հայ-արաբական փիլիսոփայական առնչությունների տեսանկյունից. դա 
10-րդ դ. Բասրայում հիմնված “Մաքրության եղբայրության” Թղթերի բովանդակության ամփոփ 
շարադրանքն է։ Սակայն հայ փիլիսոփան կուրորեն չի հետևել այդ աղբյուրի բոլոր 
գաղափարներին, այլ դրանցից ընտրել է հիմնականում այն, ինչ համապատասխանում է հայոց 
աշխարհատեսության սկզբունքներին։ Բնափիլիսոփայական բնույթի երկերում Երզնկացին 
շարունակում է Շիրակացու գիծը՝ ձգտում է բացահայտել ֆիզիկական երևույթների բնական 
պատճառները։ Նրա փիլիսոփայության մեջ կենտրոնական տեղ է գրավում մարդու հիմնահարցը։ 
Տիեզերքում մարդու կարգավիճակի հարցը նա դիտարկում է երկու տեսանկյունից՝ 
տիեզերաբանական-բնապաշտական և կրոնաբարոյական։ Առաջին դեպքում հաստատվում է 
մարդու և բնության, փոքր և մեծ տիեզերքների համանմանությունը, մարդու և կենդանական 
աշխարհի միասնությունը, իսկ երկրորդ դեպքում՝ մարդու բացառիկ կարգավիճակը 
արարչակարգում, նրա գերազանցությունը և առավելությունը մյուս արարածների նկառմամբ։ 
Հոգու և մարմնի հարաբերակցության հարցը շոշափելիս նա, նախ, փորձում է բացահայտել 
դրանց միավորման բնախոսական հիմքերը, երկրորդ, ձգտում է “արդարության” սկզբունքի 
տեսանկյունից մեղմել հոգու և մարմնի միջև առկա բնազանցական հակադրությունը՝ կարևորելով 
երկուսի դերը մարդու փրկության գործում։ Իմացաբանական լավատեսությունը, գիտության և 
իմաստության ջատագովությունը Երզնկացու աշխարհայացքի կարևոր կողմերից է։ Նա սերն առ 
իմաստություն հասցրել է պաշտամունքի աստիճանի, դարձրել “գոյատևման զենք” և “բարոյական 
մաքրութեան հայթաթիչ”։  Գիտության ճշմարտությունները, ըստ նրա, վերազգային ու 
վերկրոնական բնույթ ունեն, ուստի չպետք է խորշել այլազգի և այլադավան մտածողների 
աշխատությունների ուսումնասիրությունից։ Երզնկացու հումանիզմը ցայտուն է դրսևորվել նրա 
քաղաքագիտական ուսմունքում։ Երկիրը պետք է կառավարեն նրանք, ովքեր քաջատեղյակ են 
կառավարման արվեստին ու գիտությանը, ովքեր օժտված են կառավարման համար անհրաժեշտ 
իմացական,գործնական, բարոյական և իրավական փորձով ու գիտելիքներով։ 
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Է. ԺԴ-ԺԵ ԴԱՐԵՐ 

14-15-րդ դդ., չնայած Հայաստանի սոցիալ-քաղաքական և տնտեսական ծանր կացությանը, հայ 
փիլիսոփայական միտքը աննախընթաց վերելք ապրեց, որին նպաստեցին նոր դպրոցների և 
համալսարանների հիմնադրումը,գաղափարական պայքարի սրումը հայոց եկեղեցին Հռոմի 
կաթոլիկ եկեղեցու հետ միավորման կողմնակիցների (միարարականների) և նրանց 
հակառակորդների միջև, առաքելական-քարոզչական նպատակով Հայաստան եկած լատին 
մտածողների գիտակրթական գործունեությունը և այլն։ Այս շրջանի հայ փիլիսոփայական մտքի 
աշխուժացման ու զարգացման գործում հատկապես նշանակալից էր լատին մտածողների 
Բարդուղիմեոս Բոլոնիացու (Մարաղացու) և Պետրոս Արագոնացու ավանդը, ովքեր 
կաթոլիկություն ընդունած հայ ուսյալների աջակցությամբ հայերեն թարգմանեցին Ժիլբերտ 
Պոռետացու, Ալբերտ Մեծի, Թովմա Աքվինացու և այլոց փիլիսոփայական և աստվածաբանական 
երկերը, ինչպես և հայերեն գրեցին իրենց աշխատությունները։ Դրանք որոշ չափով ընդլայնեցին 
անտիկ և միջնադարյան եվրոպական փիլիսոփայության մասին տեղեկությունների շրջանակը, 
հայ փիլիսոփայության մեջ ներմուծեցին դպրոցական փիլիսոփայության իմաստասիրման 
եղանակը, խթանեցին ազգային փիլիսոփայական ավանդույթերի վերծանմանը։ Այս երևույթները 
իրենց արտահայտությունը գտան Տաթևի փիլիսոփայական-աստվածաբանական դպրոցի 
ներկայացուցիչների՝ Հովհան Որոտնեցու, Գրիգոր Տաթևացու, Մատթեոս Ջուղայեցու և Առաքել 
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Սյունեցու աշխատություններում։ Տաթևի համալսարանը միաժամանակ հակամիարարական 
շարժման խոշորագույն կենտրոնն էր։ 
 
Ինչպես 13-14-րդ դդ. արևմտաեվրոպական դպրոցական փիլիսոփաների, այնպես էլ տաթևցիների 
փիլիսոփայությունը համադրական, հավաքաբանական ու հանրագիտարանային բնույթ ուներ։ 
Հայ մտածողների աշխատությունները գիտելիքների յուրօրինակ ժողովածուներ էին, որտեղ 
քննարկվում էին տիեզերաբանական, բնափիլիսոփայական, գոյաբանական, իմացաբանական, 
բարոյագիտական, գեղագիտական և աստվածաբանական բազմաթիվ հարցեր, որոնցից առավել 
կարևորներն էին՝ Աստծո կեցության, Աստծո և աշխարհի, Աստծո և մարդու, հոգու և մարմնի, 
հավատի և բանականության, աստվածաբանության և փիլիսոփայության, տեսական և 
գործնական փիլիսոփայության, ունիվերսալիաների կարգավիճակի, մարդու կամքի ազատության 
և ճակատագրի, անհրաժեշտության և նախախնամության, աշխարհիկ և հոգևոր 
իշխանությունների հարաբերակցության հարցերը։ 
 
Հովհան Որոտնեցու տեսական ժառանգության մեջ առանձնանում են Արիստոտելի 
“Կատեգորիաների” և “Մեկնության մասին” մեկնությունները, որում ի մի են բերված իրեն 
նախորդող մտածողների մեկնության արդյունքները, “Ո ստեղծ առանձին զսիրտս նոցա” 
հոգեբանական բնույթի երկը, որում քննության է առնվում հոգու և մարմնի մասին անտիկ և 
միջնադարյան գրականության մեջ տարածված տեսակետները, ինչպես նաև “Հաւաքեալ ի բանից 
իմաստասիրաց” բնափիլիսոփայական բնույթի տրակտատը։ Հավատի և բանականության 
հարաբերակցության հարցը Որոտնեցին վճռում է հավատի օգտին, կարծելով, որ 
բանականության պնդումները ճշմարիտ կարող են լինել այնքանով, որքանով 
համապատասխանում են Հայտնության ճշմարտություններին։ Ելնելով արարչագործության 
սկզբունքից, Որոտնեցին քննադատում է աշխարհի առաջացման վերաբերյալ անտիկ 
նյութապաշտական տեսությունները, պաշտպանում այն միտքը, որ Աստծո գոյությունը կարելի է 
հիմնավորել բանականության միջոցով՝ “հետևանքներից դեպի պատճառը” ապացույցների 
օգնությամբ։ Մարդը, ըստ նրա, անձնիշխան էակ է, որովհետև օժտված է բանականությամբ և 
կամքով, հետևաբար նա է իր արարքների հեղինակը և պատասխանատուն։ Որոտնեցին ավելի 
հանգամանորեն է անդրադառնում ունիվերսալիաների, անհատի և ընդհանուրի 
հարաբերակցության հարցին, դա դիտարկելով առաջնության, հավասարության և առավելության 
տեսանկյունից։ Պաշտպանելով հարցի լուծման արիստոտելյան-անհաղթյան չափավոր 
ռեալիստական տեսակետը, հայ մտածողը միաժամանակ շեշտում է ընդհանուրի նկատմամբ 
անհատ գոյացությունների առավելության և առաջնության մասին միտքը։ Առանց անհատ 
գոյացությունների, ըստ նրա, ընդհանուրը (սեռերը և տեսակները) չեն կարող գոյություն ունենալ, 
ուստի առաջինները առավել գոյացություններ են, քան երկրորդները։ 
 
Հովհան Որոտնեցու գաղափարները ավելի համակարգված ձևով զարգացացնում է նրա աշակերտ 
Գրիգոր Տաթևացին, որի գրչին են պատկանում “Գիրք հարցմանց”, “Գիրք քարոզութեան (Ամարան 
և Ձմերան հատորներ)”, “Գիրք որ կոչի Ոսկեփորիկ”, “Լուծմունք համառօտ ի տեսութիւնն Դաւթի” 
և այլ երկեր։ Տաթևացին հստակորեն իրարից սահմանազատում է փիլիսոփայության (“բնական 
քննության”) և աստվածաբանության (հավատի տեսության) ուսումնասիրության առարկան, 
խնդիրները և նպատակները։ Միևնույն հարցի վերաբերյալ չի կարող լինել երկու ճշմարտություն, 
այդ պատճառով “պարտ է մեզ զճշմարիտ ասացեալս իմաստնոցն ընդունիլ. և որ ընդդէմ խօսին 
վարդապետաց եկեղեցւոյ, ունայն և սուտ համարիլ”։  Ի տարբերություն բնական քննության, 
հավատի տեսությունը բացահայտում է բացարձակ ճշմարտությունը։ Բնական քննությունը 
ճշմարիտը բխեցնում է մտքերից, իսկ հավատի տեսությունում միտքը հետևում է ճշմարտությանը։ 
Թեև Տաթևացին հավատը բարձր է դասում բանականությունից, այնուհանդերձ, պնդում է, որ 
Աստծո գոյությունը կարելի է հիմնավորել ոչ միայն հավատով, այլև բանականությամբ։ Նա 
թվարկում է Աստծո գոյությունը հիմնավորող մի շարք փաստարկներ, որոնք ընդհանուր առմամբ 
նման են Թովմա Աքվինացու առաջադրած ապացույցներին։ Քրիստոնեության բոլոր 



սկզբունքները բանականությունը չի կարող հիմնավորել ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք 
հակաբնական են, այլ՝ վերբնական։ Աստվածաիմացության դրական և ժխտական մեթոդներից 
Տաթևացին նախապատվությունը տալիս է ժխտականին, քանի որ դա զերծ է մարդակերպական 
մեկնաբանությունից։ Նա փորձում է ռացիոնալիստորեն բացատրել արարչագործության 
ընթացքը, նույնիսկ ընդունում է արարված աշխարհի հավերժության միտքը, դա բխեցնելով 
Աստծո հավերժության և նրա կամքի անփոփոխության գաղափարից։ Մարդու կարգավիճակի 
հարցը Տաթևացին դիտարկում է քրիստոնեական մարդակենտրոնության տեսանկյունից՝ 
պաշտպանելով մարդու աստվածանմանության, մյուս արարածների նկատմամբ նրա 
առավելության և գերազանցության միտքը։ Մարդը հոգու և մարմնի օրգանական միասնություն է, 
ընդսմին հոգին և մարմինը միաժամանակյա գոյացություններ են։ Չհակադրվելով մարմնի մասին 
քրիստոնեական պատկերացմանը, նա փորձում է պաշտպանել մարմնի “բնական 
իրավունքները”։  Տաթևացու կարծիքով մարդու իմացական ունակությունները (զգայություն, 
բանականություն և հավատ) միասնական իմացական բնության բաղկացուցիչ մասերն են և միայն 
դրանց համատեղ գործունեությունը կարող է ապահովել մարդու ճանաչողության ամբողջությունն 
ու լրիվությունը։ Ունիվերսալիանների հարցի քննարկման ժամանակ պաշտպանելով Որոտնեցու 
տեսակետը, նա ընդհանուրի նկատմամբ անհատի գոյաբանական առաջնայության մասին միտքը 
օգտագործում է կրոնադավանաբանական պայքարում՝ հիմնավորելու համար առանձին, տվյալ 
տեպքում հայոց եկեղեցու առավելությունը և գերազանցությունը ընդհանուր եկեղեցու՝ Հռոմի 
կաթոլիկ եկեղեցու նկատմամբ։ Տաթևացու “քաղաքական նոմինալիզմը” կոչված էր հիմնավորելու 
հայ ազգի ինքնուրույն և անկախ ապրելու իրավունքը։ Այդ նպատակին էր ծառայում նաև մարդու 
կամքի ազատության մասին նրա ուսմունքը։ 
 
Ազգային փիլիսոփայության ավանդույթների պաշտպանությամբ հանդես են գալիս Մատթեոս 
Ջուղայեցին և Առաքել Սյունեցին (14-15-րդ դդ.)։  Ջուղայեցին “Մեկնութիւն Վեցօրէից”, 
“Մեկնութիւն Գործոց առաքելոց”, “Գիրք ութն խորհրդոց մեղաց” և այլ երկերում դիտարկում է 
բնափիլիսոփայական, մարդաբանական և բարոյագիտական հարցեր։ Նրա հայացքներում 
գերիշխում է սիմվոլիստական ոճը։ Արարված տիեզերքը Ջուղայեցին ներկայացնում է իբրև 
բազմազան գոյերի աստիճանակարգված մի համախմբություն, որոնցից յուրաքանչյուրը 
խորհրդանշում և իրազեկում է իրենից վեր գտնվող աստվածային աշխարհի որևէ հատկություն։ 
Այդպիսի ըմբռնումը մեղմում է երկնայինի և երկրայինի, աստվածայինի և մարդկայինի միջև 
գոյություն ունեցող հակադրությունը։ 
 
Առաքել Սյունեցու փիլիսոփայական գլխավոր երկը Դավիթ Անհաղթի “Սահմանք 
իմաստասիրութեան” ծավալուն մեկնաբանությունն է, որում ընդգծված երևում է 
փիլիսոփայությունը աստվածաբանությանը ծառայեցնելու միտումը։ Սակայն դրանով Սյունեցին 
ոչ թե նսեմացնում և հեղինակազրկում է փիլիսոփայությունը, այլ, ընդհակառակը, 
փիլիսոփայությունը բարձրացնելով աստվածաշունչ գիտության մակարդակին, ճշմարիտ 
փիլիսոփայությունը նույնացնում է ճշմարիտ աստվածաբանության հետ։ Այս քայլով նա 
միասնականացնում է անտիկ և քրիստոնեական հայոց արժեքները և, փաստորեն, 
կրոնադավանաբանական պայքարում բարձրացնում դրանց հեղինակությունը և ներգործելու 
հնարավորությունը։ Սյունեցու կրոնափիլիսոփայական հայացքները մարդաբանական 
միտվածություն ունեն. նա ձգտում է բացահայտել մարդու բնության և էության առեղծվածը, 
ուրվագծել փրկություն տանող ուղիները, պարզել մարդու երկրային կյանքի իմաստն ու 
նպատակը։ 
 
15-րդ դ. երկրորդ կեսից սկսած հայ փիլիսոփայական միտքը անկում է ապրում, որը տևում է 
մինչև 17-րդ դ. սկիզբը։ Ճիշտ է, այս ժամանակահատվածում չեն ստեղծվում նոր փիլիսոփայական 
երկեր, սակայն արտագրվում և տարածվում են բազմաթիվ ձեռագրեր, որոնցում նշանակալից 
մաս է կազմում փիլիսոփայական գրականությունը։ 
17-րդ դ. սկզբներին սկսվում է անցյալի ընդհատված փիլիսոփայական ավանդույթների 



վերակենդանացման գործընթացը, որը ավարտվում է դարի 30-ական թվականներին։ 
Փիլիսոփայական միտքը ծաղկում է ապրում. ընդսմին, դրան նպաստող հանգամանքներից էր 
նաև կրոնադավանաբանական պայքարի սրումը հայ և կաթոլիկ եկեղեցիների միջև։ Ինչպես 
նախորդ դարերում, այնպես էլ այս դարաշրջանում փիլիսոփայական մտքի աշխուժացման 
գործում կարևոր դեր կատարեց թարգմանական գրականությունը։ Եթե նախորդ դարերում 
թարգմանություններ են կատարվել հունարենից, ասորերենից, արաբերենից, լատիներենից և այլ 
լեզուներից, ապա այս դարաշրջանում թարգմանությունները կատարվել են առավելապես 
լատիներենից։ Դրանից առավել արժեքավորը Արիստոտելի “Մետաֆիզիկա” աշխատության 
թարգմանությունն էր։ 
Ուշ միջնադարյան հայ փիլիսոփայության խոշորագույն դեմքերից էին Սիմեոն Ջուղայեցին (մահ. 
1657թ.), Ստեփանոս Լեհացին (մահ. 1689թ.), Հովհաննես Ջուղայեցին (1643-1715), Կղեմես 
Գալանոսը (1610-1666), Ստեփանոս Դաշտեցին (ծնվ. 1653թ.), Ղուկաս Վանանդեցին (ծնվ. մոտ 
1650թ.), Խաչատուր Էրզրումցին (1666-1740) և ուրիշներ։ Այս շրջանի փիլիսոփայությունը 
զարգանում էր ոչ միայն բուն Հայաստանում, այլև հայկական գաղթօջախներում՝ Նոր Ջուղայում, 
Կ.Պոլսում, Ամստերդամում, Վենետիկում և այլուր։ Փիլիսոփայական տարբեր հարցերի 
քննարկման ժամանակ աշխույժ բանավեճ է ծավալվում գաղափարական հակադիր հոսանքներ 
ներկայացնող մտածողների միջև։ Պաշտպանելով արարչագործության սկզբունքը, հայ 
փիլիսոփաները տարբեր մոտեցում են ցուցաբերում արարված աշխարհում Աստծո խաղացած 
դերի գնահատման հարցում։ Կղեմես Գալանոսը, Ստեփանոս Լեհացին կարծում են, որ Աստված 
անմիջականորեն մասնակցում և միջամտում է բնական և հասարակական գործընթացներին, իսկ 
Սիմեոն Ջուղայեցին, Մատթեոս և Ղուկաս Վանանդեցիները, ժխտելով աստվածային 
նախախնամության գոյությունը, բացառում են Աստծո միջամտությունը։ Ձևի և նյութի 
հարաբերության հարցում վերջիններիս տեսակետը նույնպես տարբերվում է մյուսներից։ 
Անգլիացի փիլիսոփա Ֆրենսիս Բեկոնի նման նրանք ձևը ոչ թե կտրում են նյութից, այլ դա 
համարում են նյութական իրերի հատկություն։ 
 
Իմացաբանության ասպարեզում նույնպես գերակշռում են ավանդական հարցադրումները, 
սակայն դրանց կողքին նկատվում են Նոր ժամանակի իմացաբանությանը բնորոշ տարրեր։ Հայ 
մտածողներին հետաքրքրում են մարդու իմացական բնության կառուցվածքի, իմացության 
բնախոսական հիմքերի, իմացության մեջ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կողմերի (արտաքին ու ներքին 
զգայությունների, առաջնային և երկրորդային որակների) հարաբերակցության հարցերը։ Կրկին 
վերարծարծվում է ունիվերսիալիաների, ընդհանուր հասկացությունների և առանձին իրերի 
հարաբերակցության հարցը, ընդսմին, ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում ընդհանուր 
հասկացությունների ձևավորման իմացաբանական մեխանիզմին։ Իմացաբանության մեջ 
սուբյեկտի ակտիվության դերի շեշտումը հատկապես նկատելի է գիտությունների դասակարգման 
փորձերում։ Սիմեոն Ջուղայեցու կարծիքով գիտությունների դասակարգումը հարաբերական 
բնույթ ունի, որովհետև միևնույն առարկան կարող է դառնալ տարբեր գիտությունների 
ուսումնասիրության օբյեկտ։ Ստեփանոս Լեհացին առաջադրում է այն միտքը, որ գիտությունների 
դասակարգման հիմքում պետք է ընկած լինի ոչ թե առարկաների հատկությունները, այլ 
իմացության եղանակը, մեթոդը, նպատակը կամ ստացված գիտելիքի հավաստիության 
աստիճանը։ 
 
Նոր շրջանի մտածողությանը համահունչ գաղափարներ են առաջադրվում հատկապես սոցիալ-
քաղաքական և բարոյագիտական բնույթի աշխատություններում։ Հայ մտածողները քննարկում են 
մարդու ազատության, անհատի իրավունքների, հասարակական օրենքների բնույթի, 
հասարակության կառավարման, ազգային արժեքների, ազատագրական պայքարի և այլ հարցեր։ 
Առաջադրված նոր լուծումներն ու գաղափարները հող նախապատրաստեցին հայ իրականության 
մեջ լուսավորական փիլիսոփայության ձևավորման համար։ 17-18-րդ դդ. ընդլայնվում են հայ-
վրացական փիլիսոփայական մշակութային կապերը, ընդ որում, հայերենից վրացերեն են 



թարգմանվում բազմաթիվ փիլիսոփայական աշխատություններ, որոնք կարևոր դեր են խաղում 
վրացական փիլիսոփայության զարգացման գործում։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Ը. ԺԷ ԴԱՐ 

17-րդ դ. սկզբներին սկսվում է անցյալի ընդհատված փիլիսոփայական ավանդույթների 
վերակենդանացման գործընթացը, որն ավարտվում է դարի 30-ական թվականներին։ 
Փիլիսոփայական միտքը ծաղկում է ապրում. ընդսմին, դրան նպաստող հանգամանքներից էր 
նաև կրոնադավանաբանական պայքարի սրումը հայ և կաթոլիկ եկեղեցիների միջև։ Ինչպես 
նախորդ դարերում, այնպես էլ այս դարաշրջանում փիլիսոփայական մտքի աշխուժացման 
գործում կարևոր դեր կատարեց թարգմանական գրականությունը։ Եթե նախորդ դարերում 
թարգմանություններ են կատարվել հունարենից, ասորերենից, արաբերենից, լատիներենից և այլ 
լեզուներից, ապա այս դարաշրջանում թարգմանությունները կատարվել են առավելապես 
լատիներենից։ Դրանից առավել արժեքավորը Արիստոտելի «Մետաֆիզիկա» աշխատության 
թարգմանությունն էր։ Ուշ միջնադարյան հայ փիլիսոփայության խոշորագույն դեմքերն էին 
Սիմեոն Ջուղայեցին (մահ. 1657), Ստեփանոս Լեհացին (մահ. 1689), Հովհաննես Ջուղայեցին 
(1643-1715), Կղեմես Գալանոսը (1610-1666), Ստեփանոս Դաշտեցին (ծնվ. 1653), Ղուկաս 
Վանանդեցին (ծնվ. Մոտ 1650), Խաչատուր Էրզրումցին (1666-1740) և ուրիշներ։ 
 
Այս շրջանի փիլիսոփայությունը զարգանում էր ոչ միայն բուն Հայաստանում, այլև հայկական 
գաղթօջախներում՝ Նոր Ջուղայում, Կ. Պոլսում, Ամստերդամում, Վենետիկում և այլուր։ 
Փիլիսոփայական տարբեր հարցերի քննարկման ժամանակ աշխույժ բանավեճ է ծավալվում 
գաղափարական հակադիր հոսանքներ ներկայացնող մտածողների միջև։ Պաշտպանելեվ 
արարչագործության սկզբունքը՝ հայ փիլիսոփաները տարբեր մոտեցում են ցուցաբերում 
արարված աշխարհում Աստծո խաղացած դերի գնահատման հարցում։ Կղմես Գալանոսը, 
Ստեփանոս Լեհացին կարծում են, որ Աստված անմիջականորեն մասնակցում և միջամտում է 
բնական և հասարակական գործընթացներին, իսկ Սիմեոն Ջուղայեցին, Մատթեոս և Ղուկաս 
Վանանդեցիները, ժխտելով աստվածային նախախնամության գոյությունը, բացառում են Աստծո 
միջամտությունը։ Ձևի և նյութի հարաբերության հարցում վերջիններիս տեսակետը նույնպես 
տարբերվում է մյուսներից։ Անգլիացի փիլիսոփա Ֆրենսիս Բեկոնի նման նրանք ձևը ոչ թե կտրում 
են նյութից, այլ դա համարում են նյութական իրերի հատկություն։ 
 
Իմացաբանության ասպարեզում նույնպես գերակշռում են ավանդական հարցադրումները, 
սակայն դրանց կողքին նկատվում են Նոր Ժամանակի իմացաբանությանը բնորոշ տարրեր։ Հայ 
մտածողներին հետաքրքրում են մարդու իմացական բնության կառուցվածքի, իմացության 
բնախոսական հիմքերի, իմացության մեջ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կողմերի (արտաքին ու ներքին 
զգայությունների, առաջնային և երկրորդային որակների) հարաբերակցության հարցերը։ Կրկին 
վերարծարծվում է ունիվերսալիաների, ընդհանուր հասկացությունների և առանձին իրերի 
հարաբերակցության հարցը, ընդսմին, ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում ընդհանուր 
հասկացությունների ձևավորման իմացաբանական մեխանիզմին։ Իմացաբանության մեջ 
սուբյեկտի ակտիվության դերի շեշտումը հատկապես նկատելի է գիտությունների դասակարգման 
փորձերում։ Սիմեոն Ջուղայեցու կարծիքով գիտություների դասակարգումը հարաբերական 
բնույթ ունի, որովհետև միևնույն առարկան կարող է դառնալ տարբեր գիտությունների 
ուսումնասիության օբյեկտ։ Ստեփանոս Լեհացին առաջադրում է այն միտքը, որ գիտությունների 
դասակարգման հիմքում պետք է ընկած լինի ոչ թե առարկաների հատկությունները, այլ 
իմացության եղանակը, մեթոդը, նպատակը կամ ստացված գիտելիքի հավաստիության 
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աստիճանը։ 
 
Նոր շրջանի մտածողությանը համահունչ գաղափարներ են առաջադրվում հատկապես սոցիալ-
քաղաքական և բարոյագիտական բնույթի աշխատություններում։ Հայ մտածողները քննարկում են 
մարդու ազատության, անհատի իրավունքների, հասարակական օրենքների բնույթի, 
հասարակության կառավարման, ազգային արժեքների, ազատագրական պայքարի և այլ հարցեր։ 
Առաջադրված նոր լուծումներն ու գաղափարները հող նախապատրաստեցին հայ իրականության 
մեջ լուսավորական փիլիսոփայության ձևավորման համար։ 17-18րդ դդ. ընդլայնվում են հայ-
վրացական փիլիսոփայական մշակութային կապերը, ընդ որում, հայերենից վրացերեն են 
թարգմանվում բազմաթիվ փիլիսոփայական աշխատություններ, որոնք կարևոր դեր են խաղում 
վրացական փիլիսոթայության զարգացման գործում։ 17-րդ դ. երկրորդ կեսից սկսած, հայ 
տպագրության զարգացմանը զուգընթաց, փիլիսոփայական բնույթի գրականությունը 
հիմնականում տարածվում է տպագիր գրքերի ձևով, ինչն էլ դրական ազդեցություն է ունենում 
ինչպես փիլիսոփայության մասսայակնացման, այնպես էլ զարգացման վրա։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Թ. ԺԸ-ԺԹ ԴԱՐԵՐ 

18-րդ դ. երկրորդ կեսից հետո, հայկական գաղթօջախնեռրում ձևավորվում է հայ լուսավորական 
փիլիսոփայությունը, որի ականավոր ներկայացուցիչներից էին Հնդկաստանի Մադրաս 
քաղաքում ստեղծված խմբակի անդամները՝ Հովսեփ Էմինը (1736-1809), Մովսես Բաղրամյանը 
(18-րդ դ.), Շահամիր Շահամիրյանը (1723-1797) և ուրիշներ։ Նրանք Մադրասում հրատարակում 
են “Նոր տետրակ որ կոչի յորդորակ”, “Տետրակ որ կոչի նշաւակ” և “Որոգայթ փառաց” 
աշխատությունները, որոնք իրենց բովանդակությամբ, առաջադրված խնդիրներով նոր երևույթ 
էին հայ փիլիսոփայության պատմության մեջ։ Եվրոպական լուսավորիչների նման նրանք 
քննադատում էին միապետական ու բռնակալական կարգերը, ճորտատիրական 
հարաբերությունները, պաշտպանում բոլոր մարդկանց ազատության և իրավահավասարության 
գաղափարը։ Նրանք համոզված էին, որ գիտության և լուսավորության տարածման միջոցով 
հնարավոր է բարեփոխել հասարակական և ազգային հարաբերությունները։ Հայ լուսավորական 
փիլիսոփայության գլխավոր առանձնահատկությունն այն է, որ դա անմիջականորեն կապված էր 
ազգային-ազատագրական տեսության հետ։ Հայ լուսավորիչները ազգային- ազատագրական 
շարժման գործիչներ էին, այսինքն՝ ոչ միայն տեսականորեն մշակում էին օտար զավթիչների լծից 
Հայաստանի ազատագրության և հայկական պետության ստեղծման ծրագիրը, այլև ջանքեր էին 
թափում դա իրագործելու համար։ Պաշտպանելով “բնական իրավունքի” տեսությունը, հայ 
լուսավորիչները առաջադրում են այն միտքը, որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ պետք է տեր կանգնի 
իր “բնական իրավունքներին”, եթե դրանք խախտված են։ Այս իմաստով նրանք դատապարտում 
են կրավորականությունը, հարմարվողականությունը, կոչ անում ընդվզել հակաօրինական, 
բռնակալական, անհատների և ժողովուրդների իրավունքները ոտնահարող իշխանությունների 
դեմ։ Շահամիր Շահամիրյանը “Որոգայթ փառացում” մշակում է ապագա Հայաստանի 
հանրապետության Սահմանադրությունը, որը ուշագրավ երևույթ է ոչ միայն հայ, այլև տվյալ 
ժամանակաշրջանի իրավաքաղաքական մտքի պատմության մեջ։ 
Լուսավորական փիլիսոփայությունը ավելի մեծ տարածում է ստանում 19-րդ դ. հայ 
իրականության մեջ, ընդսմին, կրելով թե եվրոպական և թե ռուսական լուսավորականության 
ազդեցությունը։  
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ՀՐԱՎԱՐԴ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
արվ. գիտ. դոկտ. 
ԷՄՄԱ ԿՈՐԽՄԱԶՅԱՆ 
արվ. գիտ. դոկտ. 

 

Ա. ՆԱԽԱԲԱՆ 
Բ. ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ Ե-Է ԴԱՐԵՐՈՒՄ 
Գ. ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ Ժ-ԺԱ ԴԱՐԵՐՈՒՄ 
Դ. ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԲ-ԺԳ ԴԱՐԵՐՈՒՄ 
Ե. ԲԱՐՁՐ ՀԱՅՔԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ 
Զ. ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ 
Է. ԳԼԱՁՈՐԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ 
Ը. ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ 
Թ. ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ 
Ժ. ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԵ ԴԱՐՈՒՄ 
ԺԱ. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՂԹԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ 
ԺԲ. ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԷ ԴԱՐՈՒՄ 
   
 

Ա. ՆԱԽԱԲԱՆ  

Հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգության մեջ առանձնակի տեղ է գրավում ձեռագիր 
մատյանների գեղարվեստական հարդարանքը՝ մանրանկարչությունը։ Այստեղ է Հայաստանի 
միջնադարյան գեղանկարչությունը գտել իր ամենավառ արտահայտությունը, այստեղ են 
արտացոլվել միջնադարի գեղագիտական սկզբունքները և հայ ժողովրդի գեղարվեստական 
մտածողության բնորոշ գծերը։ Բացի դրանից, մատենական գեղանկարչությունն արվեստի այն 
տեսակն է, որի հուշարձանները, անտարակույս, ավելի լավ են պահպանվել ու հասել մեզ, քան, 
ասենք, որմնանկարչության հուշարձանները, որոնք ավելի շատ են տուժել պատմության 
արհավիրքներից։ 
 
Մեզ հասած հայկական միջնադարյան ձեռագրերի զգալի մասը՝ շուրջ 11.000, պահվում է 
Մաշտոցի անվան Մատենադարանում։ Այս մատյանները շատ լավ են ներկայացնում 
մանրանկարչությունը։ Հայկական ձեռագրերի խոշոր հավաքածուներ կան նաև 
արտասահմանում, մասնավորապես Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքարանի, Վենետիկի և 
Վիեննայի Մխիթարյան միաբանությունների մատենադարաններում, ինչպես նաև աշխարհի 
տարբեր գրադարաններում և թանգարաններում։ Մաշտոցյան Մատենադարանի հավաքածուն 
ինքնին հնարավորություն է տալիս ներկայացնելու հայ մատենական գեղանկարչության 
զարգացման ամբողջական ընթացքը։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Բ. ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ Ե-Է ԴԱՐԵՐՈՒՄ  

Հայկական մանրանկարչությունը սկզբնավորվել է հայ գրերի գյուտի ժամանակից (405 թ.)։  
Պահպանված հնագույն նմուշները վերաբերում են Զ-Է դարերին։ Եվ չնայած 1512թ. տպագրվել է 
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հայերեն առաջին գիրքը, ձեռագիր մատյաններ շարունակել են ստեղծել ընդհուպ մինչև ԺԹ դարը։ 
Գրեթե տասնհինգ հարյուրամյակ Հայաստանում զարգացել են գրչության արվեստը և 
մատենական գեղանկարչությունը։ Առանձին գրչօջախներ տարբեր ժամանակներում ապրել են 
ստեղծագործական վերելքի և վայրէջքի շրջաններ։Առաջատար դերը փոխնիփոխ պատկանել է 
մերթ այս, մերթ այն կենտրոնի, բայց, ընդհանուր առմամբ, ամեն մի դարաշրջան իր ավանդն է 
ներդրել ձեռագրերի ձևավորման պատմության մեջ։ 
 
Հայկական մանրանկարչության վաղ շրջանի զարգացման ուղիների մասին կարելի է դատել մեզ 
հասած առանձին պատառիկների հիման վրա։ Դրանց թվում են Էջմիածնի Ավետարանի մեջ (ձեռ. 
N 2374) կարված թերթերի Զ-Է դարերով թվագրվող չորս մանրանկարները։ Կատարման բարձր 
մակարդակը վկայում է վաղ միջնադարյան Հայաստանում գոյություն ունեցող կերպարվեստի 
արդեն կայունացած ավանդույթների մասին։ Մանրանկարները կատարված են հանդիսավոր, 
կոթողային ոճով, գունաշարը վառ է և հագեցած։ Տաճարների կառուցման սկզբունքներին 
համապատասխանող զարդարված սյուները, մարդկանց զգեստները և կեցվածքը վկայում են 
անտիկ շրջանի արվեստի ավանդույթների հետ նրանց ունեցած խոր կապի մասին։ Ի դեպ, սերտ 
նմանություն կա այդ մանրանկարների և դրանց ժամանակակից հայկական որմնանկարների 
միջև (օրինակ՝ Լմբատավանքի Է դարի որմնանկարները)։  

Զ-Է դարերում գեղարվեստական կյանքը Հայաստանում եղել է 
բավականին աշխույժ։ Այդ մասին են վկայում ոչ միայն 
ճարտարապետական կառույցները, նրանց որմերի 
գեղարվեստական հարդարանքը (հարթաքանդակները, 
որմնանկարները), մանրանկարչական արվեստի պահպանված 
նմուշները, այլև գրավոր աղբյուրների տվյալները։ Այս առումով մեծ 
հետաքրքրություն են ներկայացնում այն սուր վեճերը, որոնք մղվում 
էին Աստծուն պատկերելու թույլատրելիության շուրջը (այսպես 
կոչված՝ պատկերամարտության շարժումը)։  Զ դարի վերջի 
հեղինակ Վրթանես Քերթողն իր «Յաղագս պատկերամարտից» 
գրվածքում հանդես է գալիս ի պաշտպանություն 
սրբապատկերների։ Փաստ, որն ավելորդ անգամ ապացուցում է այդ 

ժամանակ Հայաստանում զարգացած արվեստի գոյության մասին, որի սկզբունքները դարձել էին 
բանավեճերի առարկա։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Գ. ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ  Ժ-ԺԱ  ԴԱՐԵՐՈՒՄ  

Ժ-ԺԱ դարերի մանրանկարչության մասին մենք ավելի ամբողջական պատկերացում ունենք։ Դա 
քաղաքական վերելքի մի ժամանակաշրջան էր, երբ Հայաստանը, թոթափելով արաբական լուծը, 
թևակոխել էր ծաղկման նոր փուլ։ Այդ վերելքը դրսևորվել է թե՛ գիտությունների և թե՛ արվեստի ու 
գրականության զարգացման մեջ։ Մատենադարանում պահպանվում են այդ դարաշրջանից 
հասած մանրանկարչական արվեստի ոչ քիչ մեծարժեք հուշարձաններ։ Ըստ ձևավորման 
ընդհանուր բնույթի և ոճի՝ այդ մանրանկարները կարելի է բաժանել երկու խմբի։ Առաջին խումբը 
ներառում է նկարազարդման հարստությամբ և կատարման վարպետությամբ աչքի ընկնող մի 
շարք ձեռագրեր, որոնք աղերսվում են արքունական արհեստանոցների կամ հարուստ ու խոշոր 
վանքերի գրչատների հետ։ Այդպիսի ձեռագրերի պատվիրատուները, որպես կանոն, լինում էին 
բարձր դասերի ներկայացուցիչները։ Նրանք հնարավորություն ունեին ձեռք բերել թանկարժեք 
նյութեր և աշխատանքի համար դիմել մասնագետ հայտնի նկարիչներին։ 

 

«Էջմիածնի Աւետարան»,
ձեռ. 2374, էջ 228ա, Ե-Է դդ. 
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Մատենադարանում պահվող այդպիսի ձեռագրերից են Էջմիածնի 989 թ. Ավետարանը (ձեռ. N 
2374), Մողնու Ավետարանը՝ ԺԱ դար (ձեռ. N 7736), Հովհաննես Սանդղկավանեցու ձեռքով 
նկարազարդված 1053 թ. Ավետարանը (ձեռ. N 3793) և այլն։ Էջմիածնի 989 թվականի 
Ավետարանի՝ հյութեղ գույներով, թարմությամբ և նրբագեղությամբ կատարված մանրանկարներն 
աչքի են ընկնում վեհ հանդիսավորությամբ և ընդհանուր ձևավորման տոնական 
տրամադրությամբ։ Քրիստոսի, առաքյալների, մանուկը գրկին Մարիամի վեհաշուք կերպարները 
հիշեցնում են քրիստոնեական Արևելքի որմնանկարչության հին նմուշները։ Փոքր-ինչ ավելի 
զուսպ է Մողնու Ավետարանի գունաշարը, թեև այստեղ էլ մեր առջև նույն Բագրատունյաց 
դարաշրջանի ճոխ ու վսեմ հուշարձանն է։ Այդ ձեռագրի ողջ հարդարանքը վկայում է 
մեծահարուստ պատվիրատուի և կատարող վարպետների նուրբ ճաշակի մասին։ 
Մանրանկարներում իշխում է մուգ կապույտ գույնը, որին առանձնակի ճոխություն է հաղորդում 
ոսկու և արծաթի չափավոր գործածությունը։ Այստեղ ներկայացված ավետարանական 
նկարաշարը հայկական մանրանկարչության ամենավաղ օրինակներից է։ 

Ի տարբերություն հարուստ ձևավորված այդ մատյանների՝ գավառական 
գրչատներում ստեղծվում էին իրենց հարդարանքով ավելի համեստ 
ձեռագրեր, որոնց մանրանկարների հեղինակները հաճախ իրենք՝ 
գրիչներն էին։ Այստեղ մենք չենք տեսնում թանկարժեք նյութեր, պայծառ 
ու շլացուցիչ գույներ, ոսկու և արծաթի գործածություն, հմտորեն հղկված 
մանրամասներ։ Սակայն, արտաքին պարզությամբ, սեղմ ու զուսպ 
միջոցներով հանդերձ, նման ձեռագրերի մանրանկարներն 
առանձնանում են իրենց խոր հուզականությամբ, տպավորությունների 
անմիջականությամբ և այդ բոլորի հետ միասին՝ հին արվեստի 
ավանդույթների նկատմամբ ունեցած որոշակի հավատարմությամբ։ Այդ 
հուշարձաններից են 1038 թ. Ավետարանը (ձեռ. N 6201), Ժ դարի վերջի 
և ԺԱ դարի սկզբի «Վեհափառի Ավետարանը» (N 10780) և այլն։ 

Ընդհանուր բնույթով՝ այս ձեռագրերի նկարազարդման հետ որոշակի աղերսներ ունեն 
Մատենադարանի մի շարք այլ մատյանների մանրանկարները ևս, որոնք ստեղծվել են 
Սեբաստիայի մերձակայքում և Մելիտենեի գրչատներում։ Տ. Ա. Իզմայլովան նշում է, որ այդ 
ձեռագրերի մանրանկարները բացառիկ հետաքրքրություն են ներկայացնում վաղ միջնադարյան 
պատկերագրության ուսումնասիրման տեսանկյունից, քանի որ այստեղ պահպանվել է 
ավետարանական նկարաշարի հնագույն կարգը։ 

Սելջուկյան արշավանքները շեշտակիորեն հեղաբեկեցին երկրի 
կյանքի պայմանները։ Խախտված տնտեսությունն ու ժողովրդի 
զանգվածային արտագաղթն օտար երկրներ խիստ սահմանափակեցին 
մշակութային կյանքի ոլորտը, և զարմանալի չէ, որ այդ 
ժամանակաշրջանից մեզ, համեմատաբար, քիչ հուշարձաններ են 
հասել։ Բայց և այնպես Հայոց երկրի զանազան վայրերում, հատկապես 
արևմտյան մարզերում, շարունակում են գործել առանձին գրչատներ։ 
Դրա մասին կարող են վկայել թեև սակավաթիվ, բայց, իրենց 

ձևավորմամբ, խիստ ուշագրավ մի շարք ձեռագրեր (մասնավորապես N 2877 և N 6462)։  
 

Դեպի սկիզբ 
 

Դ. ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԲ-ԺԳ ԴԱՐԵՐՈՒՄ  

 

«Մողնու Աւետարան», 
ձեռ. 3793, էջ 3բ, ԺԱ դ. 

 

«Աւետարան», 
ձեռ. 10780, էջ 5ա, ԺԱ դ. 

http://www.matenadaran.org/am/articles/102/#top
http://www.matenadaran.org/file/Image/photo_db/600/3793-3b.jpg
http://www.matenadaran.org/file/Image/photo_db/600/10780-5a.jpg
http://www.matenadaran.org/file/Image/photo_db/600/3793-3b.jpg
http://www.matenadaran.org/file/Image/photo_db/600/10780-5a.jpg


ԺԲ դարի վերջին և ԺԳ դարի սկզբին, երբ ամրապնդվում է Զաքարյանների գլխավորած 
հայկական իշխանությունը, Հայաստանի մշակութային կյանքում նկատվում է նոր վերելք։ 
Վերստին բարգավաճում է Անին։ Հիմա էլ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի 
մոտ, Ախուրյան գետի հանդիպակաց ափին, կարելի է տեսնել քաղաքի երբեմնի հոյաշեն 
կառույցների ավերակները, որոնց ճարտարապետությունը մասամբ է ուսումնասիրված։ 
Ներկայումս, սակայն, դժվար է ամբողջական գաղափար կազմել Անիի մանրանկարչական 
արվեստի և գրչության օջախների մասին, քանի որ հատուկենտ և պատահականորեն փրկված 
ձեռագրեր են մեզ հասել, որոնք, իրենց ծագմամբ, առնչվում են Հայաստանի երբեմնի 
մայրաքաղաքի հետ։ ԺԳ դարի սկզբին Անիում աշխատող նկարիչներից են եղել Մարգարեն և 
Իգնատիոսը։ Առաջինը նկարազարդել է մի մատյան (ձեռ. N 6288), որը Հաղպատի վանքում 
գրված լինելու պատճառով ստացել է «Հաղպատի Ավետարան» անունը։ Բնագիրն ընդօրինակվել 
է 1211 թվականին մեծահարուստ քաղաքացի Սահակի պատվերով։ Շատ չանցած ձեռագիրը 
բերվել է Անի, ուր և նկարազարդվել է։  
 
Նկարիչ Մարգարեի վրձնած թերթերը մաս են կազմում Հայաստանի մատենական 
գեղանկարչության մեջ հայտնված այն նոր ուղղության, որը կապված էր քաղաքային մշակույթի 
բուռն զարգացման հետ։ Այդ ուղղությունը բնութագրվում է թեմաների ընդլայնման որոշակի 
միտումով, նրանց ժանրային մանրամասնությունների հարստացմամբ, ինչպես նաև իրական 
կյանքից վերցված տարրերի և մոտիվների ներմուծմամբ ու, առհասարակ, այն յուրահատուկ 
աշխարհականացմամբ, որով ներթափանցված էր այդ ժամանակի Հայաստանի գրեթե ողջ 
մշակույթը։ Հաղպատի Ավետարանի լուսանցքներում մենք տեսնում ենք թե՛ նռնենու տակ նստած, 
երաժշտական գործիքը ձեռքին՝ ժողովրդական երգչին՝ գուսանին և թե՛ նկարչի 
ժամանակակիցների պատկերները, որոնց խնամքով նկարված զգեստները մեծ հետաքրքրություն 
են ներկայացնում դարաշրջանի տարազի ուսումնասիրման տեսանկյունից։ Ձեռագրում 
պահպանված միակ՝ «Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ» սյուժետային մանրանկարը գրեթե 
ընկալվում է որպես ցանկալի հյուրին դիմավորող քաղաքացիների առօրյա տեսարան։ 
Մանրանկարի տրամադրությունն ամբողջովին հագեցած է զվարթ, տոնական ջերմությամբ։ 
 
Իրենց զարդանախշային ձևավորման, բարձր նրբաճաշակության և կատարման վարպետության 
շնորհիվ՝ մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում Իգնատիոս ծաղկողի աշխատանքները։ 
Մատենադարանում պահվում են Իգնատիոսի նկարազարդած երկու ձեռագիր, որոնցից 
հատկապես տպավորիչ է 1232 թվականի (N 1519), անսովոր մեծ չափեր (42 X 29 սմ) ունեցող 
Ավետարանը։ Այն գրված է խոշոր երկաթագրով և ունի վեհաշուք, դասականորեն ավարտուն 
անվանաթերթեր։ 
 
ԺԳ դարի 30-40-ական թթ. հայ ժողովրդին նոր փորձություններ բաժին ընկան. սկսվեցին 
մոնղոլական արշավանքները, որոնց հետևանքով ծայր առան նոր արտագաղթերը, 
արտագաղթողների հետ՝ ձեռագրերի տեղափոխությունը։ Ներկայումս բավականին դժվար է 
որոշել այն մատյանների ստեղծման տեղը, որոնց գլխավոր հիշատակարանները չեն պահպանվել։ 
Այդպիսի ձեռագրերից է  Թարգմանչաց Ավետարանը (Մատենադարան, ձեռ. N 2743), որը գրվել է 
1232 թվականին և նկարազարդվել վարպետ Գրիգորի ձեռքով։ 12 Մանրանկարները, 
գեղարվեստական ողջ ինքնատիպությամբ հանդերձ, ոճական առումով աղերսվում են ինչպես 
Բարձր Հայքի արվեստի, այնպես էլ Բարձր Հայքին անմիջականորեն սահմանակից 
Կապադովկիայի վիմափոր տաճարների որմնանկարների հետ։ Բացառիկ տպավորիչ են նկարչի 
ստեղծած կերպարները՝ իրենց խոր և մուգ աչքերով, որոնք շրջագծված են գրեթե սև ստվերներով։ 
Այդ աչքերը թախծոտ են, երբեմն էլ՝ ուղղակի ողբերգական։ Ե՛վ գործող անձանց դեմքերը, և՛ 
կեցվածքների փոքր-ինչ կաշկանդվածությունը, և՛ մուգ կապույտի ու մանուշակագույնի 
երանգների հագեցվածությունը շեշտում են պատկերված տեսարանների ներքին 
ողբերգականությունը։ Զուսպ միջոցներով՝ նկարիչը հասնում է ներգործման մեծ ուժի։ Մուգ և 
թանձր գույներն առանձնահատուկ հնչեղություն են ստանում վառ կարմիրի և նուրբ վարդագույնի 



շողացող երփներանգների հազվադեպ արծարծման շնորհիվ։ 
 
Իրենց ծագմամբ՝ Բարձր Հայքի գրչատների հետ որոշակիորեն աղերսվող ձեռագրերից մեծ 
հետաքրքրություն են ներկայացնում Մատենադարանում պահվող ԺԳ դարի սկզբի երկու 
մատյաններ՝ 1201 թ. Ավետարանը (ձեռ. N 10359) և Մշո ճառընտիրը՝ գրված 1202 թվականին 
(ձեռ. N 7729), որն ամենամեծ հայկական ձեռագիրն է (70, 5 x 55,5 սմ)։  
Այս ձեռագրի գեղարվեստական հարդարանքի մեջ հատուկ տեղ է տրված նախշազարդերին։ 
Դրանց մեջ իշխողը յուրահատուկ բուսական մոտիվներն են, որոնք հիմք են հանդիսացել 
լուսանցազարդերի բնորոշ տիպերի ձևավորման համար։ Խիստ բազմազան են զարդերը՝ 
ծաղկահյուսվածքներ, արմավատերևներ, գալարագծեր, բուսական և կենդանական մոտիվների 
տարբեր համակցումներ, ուր առատորեն օգտագործված են ինչպես իրական, այնպես էլ 
երևակայական կենդանական և բուսական աշխարհներից վերցված ձևեր։ Այդ ձեռագրի 
պատկերազարդումը, ըստ երևույթին, գործն է երեք վարպետների, որոնցից միայն մեկի՝ 
Ստեփանոսի անունն է հայտնի։ Նա ձևավորել է անվանաթերթը, լուսանցազարդերի մի մասը, 
որոնք ունեն ավելի գծանկարային բնույթ։ Բավականին մեծ խումբ են կազմում անանուն 
ծաղկողներից մեկի, թերևս ավելի կրքոտ ու վառ խառնվածքի տեր վարպետի, կատարած 
զարդանախշերը։ Ձեռագրի լուսանցքներին նա համարձակորեն տեղաբաշխել է բազմակերպ 
ձևերով հարուստ սաղարթանախշեր, դրանց հետ ներհյուսել է ինչպես իրական, այնպես էլ 
երևակայական թռչունների և կենդանիների պատկերներ։ Այդ լուսանցազարդերին 
առանձնահատուկ արտահայտչականություն է տալիս գծային պլաստիկան, որը զուգորդված է 
հյութեղ ու պայծառ գույների հետ։ Նկարիչը սիրում է երանգների հակադրությունների շեշտման 
սկզբունքը. նարնջագույնը համեմված է մուգ դարչնագույն երանգներով, կապույտը՝ թանձր 
լաջվարդի թավշյա երկնագույնով և այլն։ 
 
Երրորդ մանրանկարչի վրձնին են պատկանում սյուժետային սակավաթիվ մանրանկարները, 
որոնց հատկանշական են գունային թեթևակի մեղմացրած երանգները և կերպարների դեմքերի ու 
կեցվածքների արտահայտչականությունը։ Բայց և այնպես հիշյալ ձեռագրում ամենամեծ 
տպավորությունը թողնում են լուսանցազարդերը՝ միշտ միմյանցից տարբեր, անկրկնելի, ցայտուն 
և ակնապարար։ Թեև ինչ-որ չափով ոճավորված, սակայն նրանցից մի քանիսը բավականին 
հավատարմորեն են վերարտադրում իրական բույսերի ձևերը և դյուրին է ճանաչել նռնենին, 
թզենին, նշենին, ինչպես նաև զանազան ծաղիկները՝ պատատուկը, լոտոսը, շուշանը և այլն։ Ի 
դեպ, քանի որ այդ մոտիվների մի մասը հանդիպում են նաև բժշկական հին 
աշխատություններում, ուստի կարծիք է հայտնվել, թե «Մշո ճառընտիր»-ի բնույթի ձեռագրերի 
լուսանցազարդերի ակունքները պետք է փնտրել հենց բժշկարաններում։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Ե. ԲԱՐՁՐ ՀԱՅՔԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ  

Բարձր Հայքի պատկերազարդ ձեռագրերը հաճախ խիստ այլազան են կատարման ոճով։ Եվ դա 
զարմանալի չէ ԺԳ-ԺԴ դարերի համար, մի ժամանակաշրջան, երբ հայ ժողովրդի կյանքում 
նկատելի անցուդարձեր էին կատարվում. շարժման մեջ էին մտել բնակչության ամբողջական 
խավեր, և ողջ գավառը, որը գտնվում էր տարանցիկ առևտրի կարևոր ուղիների խաչմերուկում, 
այն կենտրոններից մեկն էր, ուր քարավաններով գալիս իրար էին հանդիպում ինչպես բազմաթիվ 
վաճառականներ ու առևտրականներ, այնպես էլ բազմաթիվ գաղթած հայեր։ Բարդ ու հագեցած է 
այդ երկրամասի պատմությունը, բնականաբար, բազմազան է նաև այստեղ ստեղծված արվեստը։ 
Ներկայումս Մատենադարանում պահվող Բարձր Հայքի պատկերազարդ որոշ ձեռագրեր ոճի 
ակներև աղերսներ են դրսևորում պալեոլոգյան վերածնության արվեստի հետ։ Դա առանձնապես 
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վերաբերում է ԺԴ դարի սկզբի ձեռագրերին (N 7630, 7599 և այլն)։  Դրանց մանրանկարներն 
աչքի են ընկնում հորինվածքների ազատ կառուցվածքով, ձևերի գունեղ մեկնաբանությամբ 
(մշակման ավելի սեղմ հնարանքներով հանդերձ), ինչպես նաև կատարման ակներև 
երփներանգությամբ։ Բարձր Հայքի գրքային արվեստի վրա որոշակի ազդեցություն է թողել նաև 
կիլիկյան մանրանկարչությունը, որի լավագույն նմուշները պահվում են Մաշտոցի անվան 
Մատենադարանում։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Զ. ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ  

Կիլիկյան Հայաստանի արվեստը բացառիկ ծաղկման է հասել հատկապես ԺԲ-ԺԳ դարերում և 
մեծ դեր է խաղացել հայ ժողովրդի ազգային մշակույթի զարգացման մեջ։ Դեռևս Մեծ Հայքը՝ 
Սելջուկների իշխանության տակ ընկնելու օրերից սկսած հայ ազգաբնակչության զգալի մասը 
ստիպված էր բռնել օտարության և պանդխտության ուղին։ Շատերը բնակություն հաստատեցին 
Փոքր Ասիայի տարածքում՝ Միջերկրական ծովի հյուսիս-արևելյան ափերին։ Այստեղ 
կազմավորված Ռուբինյանների իշխանությունը շուտով հասավ այնպիսի հզորության, որ ԺԲ 
դարի վերջերին հիմնադրվեց Կիլիկյան անկախ հայկական թագավորությունը։ Միջերկրածովյան 
առևտրական խոշոր կենտրոնների հետ ունեցած կապերը, աշխարհագրական բարենպաստ 
դիրքը, կյանքի՝ համեմատաբար խաղաղ պայմանները բարենպաստ ազեցություն ունեցան 
Կիլիկյան Հայաստանի մշակույթի և արվեստի բուռն զարգացման վրա։ Մատենադարանում այժմ 
պահվում են կիլիկյան մանրանկարչության այնպիսի գլուխգործոցներ, ինչպիսիք են Թորոս 
Ռոսլինի ստեղծագործությունները, Հեթում Բ թագավորի համար նկարազարդված «Ճաշոց»-ը, 
Սմբատ Գունդստաբլի համար գրված Ավետարանը, ութ նկարիչների Ավետարանը, Սարգիս 
Պիծակի ձեռագրերը և այլն։ Այդ ձեռագրերի մանրանկարները պատկանում են ոչ միայն 
միջնադարյան հայ գեղանկարչության լավագույն նվաճումների, այլև համաշխարհային արվեստի 
գլուխգործոցների թվին։ 
 
Հիրավի, կիլիկյան մանրանկարիչների ստեղծագործական արտասովոր երևակայությունը, 
պատկերների կատարման վայելչագեղությունն ու նրբությունը, գծանկարի և գույնի 
ներդաշնակությունն ապշեցնում են նաև այսօր։ Նրանց ստեղծագործությունները, ընդհանուր 
ճանաչում գտնելով հայկական գրչության մյուս կենտրոններում, ստանում են նախագաղափար 
օրինակների նշանակություն։ Այդ գործերը նույնիսկ պատճենահանում էին, իսկ երիտասարդ 
նկարիչների համար դրանք ուսանելի էին։ 
 
Կիլիկյան ամենանշանավոր մանրանկարիչներից է Թորոս Ռոսլինը։ Մատենադարանում 
պահվում են նրա պատկերազարդած ձեռագրերից երկու Ավետարան (ձեռ. N 10450 և N 10675)։  
Բացի այդ, Վասպուրականում գրված ԺԴ դարի մի այլ ձեռագրում (N 5458) Ս. Տեր-Ներսեսյանը 
հայտնաբերել է ԺԳ դարի մի Ավետարանից զետեղված պատառիկներ, որոնց մանրանկարները, 
ըստ նրա ենթադրության, վրձնել է Թորոս Ռոսլինը։ 
 
Թորոս Ռոսլինի ստեղծագործությունը նոր դարագլուխ է բացում հայկական մանրանկարչության 
մեջ։ Քաջ ծանոթ լինելով իր ժամանակի բյուզանդական ու լատինական արվեստին՝ Թորոս 
Ռոսլինը ստեղծում է ոգու կորովով օժտված այնպիսի փայլուն գործեր, որոնց մեջ հմտորեն 
օգտագործված են թե՛ ազգային և թե՛ բյուզանդական գեղանկարչության ավանդները։ Նրա 
պատկերած գործող անձերը լի են կյանքով։ Նկարչին հաջողվել է կերպարներին հաղորդել 
հոգեկան այլազան վիճակներ. նրանք դիտում են, խորհում, թախծում են կամ հրճվում, աշխույժ 
շարժուձևերով զրուցում են իրար հետ։ Այդ կերպարներն օժտված են հոգեկան գեղեցկությամբ և 
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խոր մարդկայնությամբ։ Վարպետը բավական ազատ է մոտենում ձեռագիր գրքի 
պատկերազարդմանը։ Նրա մանրանկարները երբեմն զբաղեցնում են ամբողջ էջի մակերեսը, 
երբեմն՝ միայն մի մասը, երբեմն էլ տեղադրվում են բնագրի մեջ՝ ներդաշնակ մնալով ընդհանուր 
ձևավորմանը։ 
 
ԺԳ դարի վերջը նշանավորվում է Թորոս Ռոսլինին հետևող նկարիչների 
ստեղծագործություններով։ Նրանցից մի քանիսն իրավամբ հասնում են իսկական 
կատարելության։ Նրանք ավետարանական շարքի տեսարանները հաճախ ներկայացնում են 
բարդ ու բազմակերպար հորինվածքներով, բուռն շարժումներով, գործող անձերը երբեմն 
պատկերվում են նույնիսկ բարդ կրճատումներով։ Խաղաղ և մեղմ երանգավորմանը, որը բնորոշ 
էր Թորոս Ռոսլինի աշխատանքներին, փոխարինելու է գալիս լարվածությունն ու սուր վիճակը, 
որն արտահայտվում է ոչ միայն գծանկարում, այլև գունաշարի մեջ։ Ասես քամուց քշված 
հագուստի ծալքերը տրված են քմահաճ, բայց, միևնույն ժամանակ, նրբագեղ ծածանումներով։ 
Լայնորեն օգտագործվում է ոսկու նուրբ ցոլքը՝ հատկապես հագուստների եզրագծերում։ 
Առհասարակ, ոսկին շատ ավելի առատորեն է գործածվում։ Ոսկեպատման արվեստը 
բավականին բարդ գործ էր։ Կիլիկյան վարպետները հմտորեն օգտվում էին ոսկու զանազան 
երանգներից՝ նրա ծավալային մակերևույթը երբեմն դաշնորեն զուգորդելով ներկապնակի 
պայծառ ու հարուստ գունաշարին։ Դա մի առանձին շքեղություն և ճոխություն է հաղորդում 
մանրանկարներին։ 
 
Կիլիկյան նկարիչները բացառիկ վարպետության էին հասել զարդանախշի ասպարեզում, ուր 
դրսևորվել է նրանց անսպառ երևակայության ողջ հարստությունը։ Զարդային բազմապիսի ձևեր 
ստեղծելու այդ վարպետությունը նրանք հմտորեն զուգակցում էին գրեթե անհատականության 
հասնող, որոշակի կերպարներ վրձնելու կարողության հետ։ Կիլիկյան նկարիչները պատկերել են 
նաև իրենց ժամանակակիցների, շատ հաճախ անվանի պատվիրատուների, երբեմն էլ արքունի 
տան ներկայացուցիչների դիմանկարները։ Հանդիպում են նաև ինքնանկարներ։ Այդ շրջանի 
վարպետներից շատերն աչքի են ընկնում մարդկային մարմինը ճիշտ պատկերելու 
կարողությամբ, ծավալայնությունը տալու ձգտումով, հատկանիշներ, որոնք թույլ են տվել հայ 
արվեստի մեծ երախտավոր Լ. Ա. Դուռնովոյին գրելու, թե «այստեղ կարելի է տեսնել այնպիսի 
միտումներ, որոնք վկայում են եվրոպական Վերածննդի նկատմամբ եղած ուշադրության 
մասին»։  
 
ԺԴ դարի սկզբի կիլիկյան արվեստի մեջ որոշ չափով նկատվում է վարպետության նվազում և 
զարգացման նոր միտում դեպի պայմանականությունը։ Այս ժամանակաշրջանի ականավոր 
մանրանկարիչներից էր Սարգիս Պիծակը։ Բեղմնավոր վարպետը նկարազարդել է ավելի քան 50 
ձեռագիր։ Նրա մանրանկարներում առաջնակարգ նշանակություն է ստանում ճկուն ու վստահ 
գիծը, որով ընդգծված են թե՛ մարդկային ֆիգուրները, թե՛ առարկաները, թե՛ զարդային 
հարդարանքը։ Սարգիս Պիծակի ապրած ժամանակը նոր որոնումների և խմորումների մի շրջան 
էր, որին սակայն բախտ չէր վիճակված հասնելու իր ավարտին, քանի որ կիլիկյան մշակույթի 
զարգացման բնականոն ընթացքն ընդհատվում է։ 1375 թվականին Կիլիկյան հայկական 
թագավորությունը խորտակվում է եգիպտական մամլուքների հարվածներից։ Եվ դարձյալ ամեն 
ինչ տեղաշարժվում է. ձգվում են գաղթականության նոր քարավաններ, որոնք հնարավորության 
սահմաններում իրենց հետ էին տանում ստեղծած մշակութային արժեքները, այդ թվում և 
ձեռագիր մատյանները։ 
 
Թե՛ բնաշխարհիկ Հայաստանում և թե՛ նրանից դուրս հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքը, չնայած 
օտարերկրյա լծի ծանր պայմաններին, շարունակում էր զարգանալ։ Հայաստանում այդ ժամանակ 
ծաղկում է բարձրագույն դպրոցների՝ միջնադարյան վարդապետարանների ու համալսարանների 
գործունեությունը։ ԺԳ դարի վերջին մեծ ժողովրդականություն է ձեռք բերում Գլաձորի 
համալսարանը, որին ժամանակակիցները մեծարում են՝ «երկրորդ Աթենք» կոչելով։ Այստեղ 



ուսումնասիրում, ընդօրինակում և բազմացնում էին ձեռագրեր, ստեղծում նոր աշխատություններ՝ 
նվիրված գիտության տարբեր բնագավառներին։ Գլաձորում գոյություն ուներ նաև մատենական 
գեղանկարչության դպրոց։ Գլաձորի գրչատներում աշխատող նկարիչների մեջ կային այնպիսի 
շնորհալի վարպետներ, ինչպիսիք են Սարգիսը, Մոմիկը, որը միաժամանակ մանրանկարիչ էր, 
քանդակագործ և ճարտարապետ, Թորոս Տարոնեցին, որը մանրանկարիչ էր, գեղագիր և 
բանաստեղծ, Ավագը, որը գրիչ էր, ծաղկող և կազմարար և շատ ուրիշներ։  
 

Դեպի սկիզբ 
 

Է. ԳԼԱՁՈՐԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ  

Գլաձորի մանրանկարչական դպրոցն աչքի էր ընկնում բնաշխարհիկ Հայաստանի և կիլիկյան 
արվեստների դաշն համադրությամբ, ուր ակներև է, սակայն, տեղական ավանդների 
գերակշռությունը։ Գլաձորում ստեղծված ձեռագրերի թերթերի վրա շարունակում են հարատևել 
հատկապես հեթանոսությունից եկող հին պատկերացումների մոտիվներն ու կերպարները։ 
Այստեղ հանդիպում են տոտեմների, բնության ուժերի անձնավորման, կենաց ծառի, 
պաշտամունքային խորհրդավոր ծեսերի, դիցաբանության արձագանքներ, իրականության 
արտացոլման տարրեր։ Դրանք ամենից ցայտուն են դրսևորվել Թորոս Տարոնացու 
ստեղծագործության մեջ։ Նրա պատկերազարդած ձեռագրերն աչքի են ընկնում զարդաձևերի 
հարստությամբ. խորանների և լուսանցազարդերի մեջ մենք տեսնում ենք հուշկապարիկներ 
(սիրեններ), երբեմն երկգլխանի, չարի ու բարու մարմնավորումներ, պայքարող օձեր կամ 
վիշապներ, որոնք պատկերված են մերթ ավարը հոշոտելիս, մերթ քրիստոնեական 
իմաստավորմամբ եկեղեցու սրբացրած զինվորների կողմից խոցված և նիզակահար։ Նման 
կերպարները, կորցնելով իրենց հնամենի պաշտամունքային նշանակությունը, քրիստոնեական 
ժամանակաշրջանում վերաիմաստավորվում են՝ դառնալով նոր կրոնի խորհրդանիշներ։  
 
Ավագի ստեղծագործությունը ևս առնչվում է Գլաձորի համալսարանի հետ։ Նա շրջիկ վարպետ էր 
և աշխատել է ոչ միայն Գլաձորում, այլև Կիլիկիայում ու Իրանում։ Նրա 
ստեղծագործություններում նկատելի է Կիլիկյան Հայաստանի արվեստի ազդեցությունը, ուր 
նկարիչն աշխատել է մի քանի տարի և հայտնի մանրանկարիչ Սարգիս Պիծակի հետ 
նկարազարդել է մի Ավետարան (ձեռ. N 7631)։  Ավագի՝ Մատենադարանում պահվող մի քանի 
ձեռագրերից, պատկերազարդման հարստության և կատարման վարպետությամբ, հատկապես 
աչքի է ընկնում 1337 թ. Ավետարանը (N 212)։  
 
Ավագի արվեստի կատարման բարձր մակարդակը, հանդիսավորությամբ զուգակցված 
նրբագեղությունը, ինչպես նաև հարուստ ներկապնակը (ոսկու չափավոր գործածությամբ)  նրա 
մանրանկարներին հաղորդում են յուրահատուկ գրավչություն։  
 
ԺԴ դարի 40-ական թթ. Գլաձորի համալսարանը դադարեց գործելուց։ Սակայն նրա 
ավանդույթները շարունակվեցին վանական բարձրագույն այլ դպրոցներում, մասնավորապես 
Տաթևում, Մեծոփում և այլ վայրերում։ Դրանց մեջ առավել մեծ նշանակություն ստացավ Տաթևի 
համալսարանը, մանավանդ այն տարիներին, երբ նրա ուսուցչապետն էր ականավոր 
մատենագիր, փիլիսոփա և  նկարիչ Գրիգոր Տաթևացին։ Մատենադարանում պահվում է 1297 թ. 
գրված մի Ավետարան (ձեռ. N 7482), որը 1378 թ. Գրիգոր Տաթևացին հարստացրել է սյուժետային 
նոր մանրանկարներով, ավետարանիչների պատկերներով և անվանաթերթերով։ Գրիգոր 
Տաթևացու մանրանկարների առավել տարբերակիչ առանձնահատկությունը դրսևորվել է 
ժողովրդական զարդարվեստի տարրերի հմուտ օգտագործման մեջ։ Նրա մանրանկարների խորքը 
գրեթե համատարած ծածկված է խոշոր զարդանախշերով, որոնք ունեն թույլ, մեղմ երանգներ։ 
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Տաթևացու պատկերած կերպարներն օժտված են խաղաղ վեհությամբ։ Ի տարբերություն թեթև 
գունավորած զարդանախշերի՝ պատկերված կերպարները գունավորված են հյութեղ, բայց զուսպ 
երանգներ ունեցող ներկերով։  
 
Զարդանախշերի լայն օգտագործման նման եղանակը, կատարման նույնաբնույթ տեխնիկան 
բնորոշ են նաև ԺԵ դարասկզբին Սյունիքի գրչության կենտրոններից մեկում ստեղծված և անհայտ 
վարպետի կողմից նկարազարդված մեկ այլ Ավետարանի մանրանկարներին (N 6305)։  Բայց եթե 
նախորդ ձեռագրում նախշազարդերը սոսկ խորք են հանդիսացել մանրանկարի համար, ապա 
այստեղ կարելի է տեսնել զարդանկարչական ձևերի մի իսկական համանվագ, որն աչքի է 
ընկնում ինչպես գծանկարի, այնպես էլ գունային լուծումների բազմազանությամբ։ Ոչ միայն 
մանրանկարների խորքը, այլև ճարտարապետական մանրամասները, նստարանները, 
սեղանները, զգեստները ծածկված են մանրիկ ծաղկազարդ նախշերով։ Թեմաների լայն 
ընտրությունը, կերպարների արտահայտչականությունը և երբեմն էլ հուզականությունը մեղմ 
գունաշարի հետ մի առանձին շուք են հաղորդում մանրանկարներին։ Ի դեպ, նկարիչը մեծ տեղ ու 
նշանակություն է տալիս սուրբ զորավարների պատկերմանը, որոնցից յուրաքանչյուրը (նրանք 
չորսն են) զբաղեցնում է առանձին մի թերթ։ Փրկագործ զորավարների նման մեծարումը 
պատահական չէր. նրանք շատ մեծ ժողովրդականություն էին վայելում միջնադարյան 
քրիստոնեական արվեստում և Հայաստանում առհասարակ։ Մի երկիր, որը բազմիցս տառապել է 
օտարերկրյա նվաճողների ասպատակություններից, այդ զորավարներին պիտի վերագրեր 
ժողովրդի պաշտպանների դերը։ Այստեղ նրանց մասին տարածված էին ժողովրդական ասքեր՝ 
բազմաթիվ տարբերակներով։ 
 
Վերջին տարիներին հաջողվել է առանձնացնել և տեղայնացնել միջնադարյան Հայաստանի 
մանրանկարչական մեկ այլ՝ Արցախ-Ուտիքի կենտրոնը ևս։ Արցախը և նրա սահմանակից 
Ուտիքը (զբաղեցնում են Սևանա լճի հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան ընդարձակ տարածքը, որը 
համապատասխանում է ներկայիս Իջևանի, Շամշադինի շրջաններին, ինչպես նաև Լեռնային 
Ղարաբաղի ինքնավար հանրապետությանը) երկար ժամանակ իրենից ներկայացնում էր երկրի 
քաղաքական խոշորագույն միավորումներից մեկը։ ԺԲ դարի վերջից սկսած այդ նահանգի 
հասարակական և մշակութային կյանքում նկատվում է մեծ վերելք, որը նպաստում է նաև 
արվեստի զարգացմանը։ Դա մի կողմից պայմանավորված էր ազգային համախմբման ընդհանուր 
ձգտումով, երբ, Զաքարյանների գլխավորությամբ, Հայաստանի հյուսիս-արևելյան շրջաններն 
ազատագրվեցին սելջուկներից, մյուս կողմից՝ տեղական իշխանների դիվանագիտական նուրբ 
քաղաքականությամբ։ Նշված շրջաններում այդ ժամանակ վերստին աշխուժանում է վանքերի և 
այլ կառույցների շինարարությունը, ինչպես նաև ծավալվում է վանական դպրոցների 
գործունեությունը։ Այստեղ ստեղծվել են ոչ քիչ թվով նկարազարդ ձեռագրեր, որոնք իրենց 
գեղարվեստական առանձնահատկություններով առնչվում են Սյունիքի, մասամբ նաև Անիի 
շրջանի արվեստի ավանդույթներին։ Սակայն ոճական և պատկերագրական որոշակի 
առանձնահատկությունները վկայում են տեղական ավանդույթների ուժի, ժողովրդական 
ստեղծագործության հետ ունեցած կապի մասին։ Սյուժեների և ձևերի վերարտադրման 
զսպվածությունը, կերպարանքների պայմանական-հարթապատկերային մեկնաբանությունը, 
ներքին լարվածությունը և գունային լուծման ինքնատիպությունը ստեղծում են Արցախ-Ուտիքի 
մանրանկարների հուզական մեծ տպավորությունը։ Նրանց կոլորիտը հիմնականում կառուցվում 
է մանուշակագույնի և վարդագույնի երանգների համադրությամբ, որը յուրահատուկ ռոմանտիկ 
շեշտ է հաղորդում։ Այստեղ, իրենց զուսպ և ուժեղ տպավորությամբ և պատկերազարդման 
առանձնահատկություններով, աչքի են ընկնում 1212 թ. ընդօրինակված Վախթանգ իշխանի 
Ավետարանը (ձեռ. N 378), Խորանաշատի 1224 թ. Ավետարանը (ձեռ. N 4823) և ԺԳ դ. «Մասն 
Աստվածաշնչի» ձեռագիրը (N 155)։  
 

Դեպի սկիզբ 
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Ը. ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ  

Արցախի, ինչպես նաև Վասպուրականի արվեստի ավանդույթների հետ սերտ աղերսներ ունեն 
Նախիջևանի մնարանկարչական գրչատների ստեղծագործությունները։ Այստեղ ստեղծված 
մատենական գեղանկարչության համար բնութագրական են պատկերագրական տարբերակների 
հնամենիությունը, համառոտված հորինվածքների նախասիրությունը՝ որոշ չափով զուսպ 
կոլորիտի առկայությամբ։ Նախիջևանի մանրանկարիչները հաճախ ձեռագրի լուսանցքներին 
զետեղում են առանձին թեմաներ ու առակներ լուսաբանող պատկերներ, որոնք երբեմն ժանրային 
երանգ են կրում։ Այդ մանրանկարները վերին աստիճանի լավ են պահպանել տեղական կոլորիտի 
գծերը և շատ արժանահավատ վկայություններ են ժամանակի կենցաղային սովորույթների 
ուսումնասիրման համար։ 
 
Եթե Հայաստանի հյուսիս-արևելյան նահանգների համեմատաբար բարենպաստ պայմաններն 
առնչվում էին տեղական մի քանի իշխանական տների քաղաքական ու դիվանագիտական հմուտ 
գործունեության հետ, ապա երկրի հարավ-արևելքում նման բարենպաստ պայմաններ ստեղծվել 
էին այլ պատճառներով։ Այստեղ մշակութային կյանքի աշխուժացումը պայմանավորված էր 
երկրի սոցիալական ու տնտեսական կյանքում կատարված տեղաշարժերի հետ։ Նվաճված 
տիրույթներում առաջացած մոնղոլական կայսրությունը, իր պետական շահերից ելնելով, մինչև 
իսկ նպաստում էր առևտրական հարաբերությունների զարգացմանը, որոնք վերստին 
կանոնավորվել էին ԺԳ դարի վերջերին։ Տարանցիկ առևտրի կարևորագույն ուղիներն անցնում 
էին Հայաստանի հարավային մարզերով՝ նույնպես խթանելով ներքին կյանքի աշխուժացումը։ Մի 
ժամանակ Վասպուրականի նախկին թագավորության սահմանների մեջ մտնող և այժմ 
մոնղոլների տիրապետության տակ հայտնված այդ մարզերում շարունակում էին գործել 
վանական դպրոցներն ու գրչատները, որոնց գրչության ու մանրանկարչության պտուղների մի 
զգալի մասը հասել է մեզ։  
 

Դեպի սկիզբ 
 

Թ. ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ  

Վասպուրականի մանրանկարչական դպրոցը գրչության և մատենական գեղանկարչության 
հուշարձանների քանակով ամենախոշորն է։ Վասպուրականի մշակութային կենտրոնների 
գրչատներում գրված ու պատկերազարդված շուրջ 1500 մատյաններ են մեզ հասել։ 
 
Վասպուրականի ձեռագրերի գեղարվեստական հարդարանքն ունի իր բնորոշ գծերը։ Նրանց մեջ 
ամենից ավելի երկար են պահպանվել տեղական վաղեմի ավանդույթները, և, միաժամանակ, 
արվեստի զարգացման մեջ մեծ նշանակություն է ձեռք բերել ժողովրդական ստեղծագործությունը։ 
Դրա շնորհիվ էլ Վասպուրականի մանրանկարներն աչքի են ընկնում անկրկնելի 
յուրահատկությամբ, որն արտահայտվել է ինչպես մանրանկարների ոճի ու կատարման 
տեխնիկայի, այնպես էլ տեսարանների և գործող անձերի մեկնաբանության մեջ։ 
 
Երկրի հյուսիսային կենտրոններում (Արճեշ, Արծկե, Բերկրի) Վասպուրականի 
մանրանկարչական դպրոցի զարգացման առաջին փուլն ընդգրկում է ԺԳ դարի 70-ական 
թվականներից մինչեւ ԺԴ դարի առաջին տասնամյակները։ Այդ ժամանակահատվածի ականավոր 
նկարիչներն են Սիմեոն Արճիշեցին, Հովսիանը, Վարդանը, Մելիքսեդեկը և ուրիշներ, որոնց 
ստեղծագործությունների մեջ ձևավորվեցին Վասպուրականի դպրոցի յուրահատուկ ոճի հիմքերը՝ 
որոշակի զարդանկարայնություն, լուծումների հարթապատկերայնություն, հորինվածքների 
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զուսպ կառուցվածք, եզրագծերի արտահայտչականություն և այլն։  
 
ԺԴ դ. երկրորդ կեսից սկսած մեծ նշանակություն են ձեռք բերում Վասպուրականի միջին և 
հարավային շրջանների կենտրոնները՝ Աղթամար, Վան, Ոստան, Խլաթ, Խիզան և այլն։ 
Վասպուրականի գեղանկարչության ոճի զարգացումն արդեն սկսում է միտել դեպի մեծ 
պայմանականություն։ Ժողովրդական բանահյուսության տարրերի կողքին սկզբունքային 
կարևորություն են ստանում սիմվոլիկան և դոգմատիզմը։ Դրանցով են հիմնականում 
պայմանավորված այդ դպրոցի պատկերագրության բնորոշ հատկանիշները։ 
 
Վասպուրականի մանրանկարչության ոճը վերջնականապես ձևավորվում է ԺԴ-ԺԵ դդ.։  
Հորինվածքների կառուցվածքը և կերպարների մեկնաբանությունն այստեղ լիովին ենթարկված է 
հարթությանը։ Հիմնական արտահայտչական միջոցը գիծն է, որը ձեռք է բերում զգալի 
կենսունակություն։ Հստակ եզրագծերով ներկայացված գործող անձիք պատկերվում են ոչ թե 
հեռանկարի կառուցման օրենքներով, այլ «ազատորեն» տեղաբաշխված են էջի հարթության վրա՝ 
երբեմն պարզ հորիզոնական, երբեմն էլ՝ երկհարկ (մեկը մյուսի վրա) դասավորությամբ։ 
 
Վասպուրականի մանրանկարներին հատուկ գեղարվեստական ընդհանուր այդ սկզբունքները 
մասամբ գալիս են ժողովրդական արվեստի սովորույթներից, ժողովրդական պատկերացումներից 
և հասկացություններից, որոնք, սակայն, չեն հակասում քրիստոնեական գեղագիտության 
սկզբունքներին։ Գլխավորը՝ պահպանվում է թեմայի վերարտադրման պարզ, պատմողական 
բնույթը, նրա էության իմաստային ընդգծումը։  
 
Վասպուրականի մանրանկարներում մեծ տեղ են գրավում նաև հեթանոսությունից եկող 
մոտիվները, դիցաբանական թեմաները, բնության ուժերի անձնավորումները, մեռնող ու հառնող 
աստվածության պատկերները և այլն։ ԺԴ-ԺԵ դարերում Վասպուրականի գրչատներում 
աշխատող առավել տաղանդավոր վարպետներից կարելի է հիշատակել Զաքարիա Աղթամարցու, 
Հովհաննես Խիզանցու, Ծերունի, Ռստակեսի, Մկրտչի, Խաչատուրի, Գրիգորի, Ներսեսի և 
ուրիշների անունները։ Նրանց ստեղծագործության մեջ մի կողմից վառ արտահայտություն են 
գտել դեկորատիվիզմի և պայմանական-սիմվոլիկ ձևերի գերիշխող սկզբունքները, մյուս կողմից՝ 
ժողովրդական մտածողության անմիջականությունը։ Կրոնական կանոնիկ թեմաներն 
արտահայտված են պարզ և հստակ ձևերով՝ սյուժեի էական կողմերի ընդգծման որոշակի 
ձգտումով։ Հատուկ նշանակություն է հատկացվում զարդանկարին։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

Ժ. ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԵ ԴԱՐՈՒՄ  

ԺԵ դարի երկրորդ կեսի ամենանշանավոր մանրանկարիչը Մինասն է, որի ստեղծագործությունը 
նոր փուլ է բացում Վասպուրականի մատենական գեղանկարչության համար։ Ընկալման 
պարզությունն ու անմիջականությունն արդեն փոխարինվում է ինչպես հորինվածքների, այնպես 
էլ նրանց կատարման եղանակների բարդացումով։ Զգալիորեն բարձրանում է նկարիչների 
մասնագիտական որակը, մշակվում է ավելի հստակ և կայուն պատկերագրություն, ավելի ճոխ է 
դառնում երփնագիրը, իսկ երբեմն էլ դիմում են ոսկու կիրառմանը, մի բան, որը չի հանդիպում 
ավելի վաղ շրջանի ձեռագրերում։ Շերտ առ շերտ կուտակվելով նախորդ դարերի ավանդույթների 
վրա՝ այդ գծերը բնութագրական դարձան ԺԶ-ԺԷ դարերի Վասպուրականի մատենական 
գեղանկարչության համար, որը տվյալ ժամանակաշրջանի ողջ ընթացքում զարգանում էր 
հաստատված կանոնակարգի շրջանակներում։ Այդ շրջանից մեզ են հասել մի շարք վարպետների 
գործեր, որոնց ստեղծագործությանը բնորոշ է պատկերներին որոշակի հուզական 
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հագեցվածություն հաղորդելու և իրական կյանքից եկող տարրերով նրանց նրբագեղություն և 
կենդանություն տալու ձգտումը։ Բայց սկսված վերելքը, որը մշակույթի համար զարգացման 
բարենպաստ պայմանների դեպքում կարող էր ավարտվել նոր ժամանակի արվեստին անցնելու 
փուլով, ընդհատվեց վերահաս քաղաքական աղետների պատճառով։  
 

Դեպի սկիզբ 
 

ԺԱ. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՂԹԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ  

Միջնադարյան հայ գեղանկարչության պատմության մեջ զգալի տեղ են գրավում այն 
հուշարձանները, որոնք ստեղծվել են հաճախ երկրի սահմաններից շատ հեռու գտնվող հայ 
գաղթօջախներում։ Պատմական անբարենպաստ պայմաններից ելնելով, օտարերկրյա 
նվաճողների հաճախակի արշավանքների ու պատերազմների հետևանքով՝ հայ ժողովրդի մի 
մասը մեկ անգամ չէ, որ արտագաղթել է տարբեր երկներ։ Եղել են ժամանակներ, մանավանդ 
Հայաստանի պետականությունը  կորցնելուց հետո, երբ այդ գաղթօջախները կարևոր 
նշանակություն են ստացել ազգային մշակույթի և արվեստի պահպանման ու զարգացման 
գործում։ Նոր պայմաններում, այլ ժողովուրդների շրջանում հայկական արվեստը զարգացել է 
ինչպես բազմադարյան ազգային ավանդույթների, այնպես էլ տվյալ երկրի ու նոր հարևանների 
արվեստի ու մշակույթի որոշակի փոխազդեցության հիմքի վրա։ 
 
Ամենաշատ ձեռագրերը մեզ են հասել հայկական գաղութներից, հատկապես Ղրիմից։ Այս 
գաղթավայրը գոյատևեց ԺԳ դարի վերջից մինչև ԺԸ դարի վերջը։ Ղրիմահայ գաղութը նշանակալի 
ավանդ է ներդրել ինչպես իր ժողովրդի, այնպես էլ Ղրիմում բնակվող մյուս ժողովուրդների 
արվեստի և մշակույթի պատմության մեջ։ Հայերը Ղրիմ են գաղթել Հայաստանի տարբեր 
քաղաքներից ու գավառներից, և այստեղ ստեղծված արվեստի գործերում, բնականաբար, 
խաչաձևված են հայկական մատենական գեղանկարչության տարբեր դպրոցների և 
ուղղությունների առանձնահատկությունները։ Նրանց արվեստի զարգացման մեջ կարևոր դեր է 
խաղացել նաև Ղրիմում գտնվող հույն և իտալացի գաղութաբնակների մշակույթների հետ 
առնչությունը։ Իսկ Կիլիկյան Հայկական թագավորության անկումից հետո, երբ հայության զգալի 
մասն արտագաղթեց Ղրիմ, նկատելիորեն ուժեղացավ կիլիկյան մատենական գեղանկարչության 
ազդեցությունը ղրիմահայ արվեստի մեջ։  
 
Սկզբնական շրջանում ղրիմահայերի մանրանկարչությունն աչքի էր ընկնում ընտրականության 
որոշ գծերով։ Սակայն ժամանակի ընթացքում մշակվեցին նաև նրա առանձնահատկությունները։ 
Դրանցից մեկը մի հուշարձանի մեջ երկու տարբեր՝ գծանկարչական և գեղանկարչական 
եղանակների զուգակցման յուրահատկությունն է։ Ամբողջական էջ զբաղեցնող մանրանկարները 
կատարվում են բազմագույն, երփնագրային եղանակով, ուր գունաշարն աչքի է ընկնում թեթևակի 
խլացված գույների հագեցվածությամբ։ Իշխում է մուգ կապույտի և մանուշակագույնի 
համադրությունը՝ կարմիրի և դեղինի սահմանափակ գործածությամբ։ Զարդաձևերն արվում են 
գծանկարային, մեկ կամ երկու գույնով, թեթև երանգավորմամբ։ Այդ առանձնահատկություններն 
առավել ցայտուն են արտահայտվել Ավետիսի, Կիրակոսի, Առաքելի, Ստեփանոսի և ուրիշ 
նկարիչների ստեղծագործություններում։ Նրանց մոտ ներկերի օգտագործման հյութեղ, 
պաստոզային տեխնիկան, երփնագրի կիրառման լայն եղանակը և ընդհանրացված ձևերի 
նկատմամբ ձգտումը զուգակցվում են մանրամասների նրբին մշակման կարողության հետ։ 
 
Ղրիմում պատկերազարդված հայկական մի քանի ձեռագրերի մեջ արտահայտություն է գտել 
պալեոլոգյան վերածնության դարաշրջանի բյուզանդական հուշարձաններին բնորոշ ոճը։ Այդ 
ձեռագրերի թվին են պատկանում Մատենադարանի N 7664, 7647, Վիեննայի հայկական 
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մատենադարանի N 242 Ավետարանները։ Նրանց մանրանկարներն աչքի են ընկնում ազատ ու 
համարձակ կատարման եղանակով, երփնագրային միջոցներով ծավալայնության 
տպավորության հասնելու ձգտումով և պատկերված կերպարների կենսունակությամբ։ Մեղմ, 
լուսավետ գունաշարը, մարդկանց ձվաձև, փոքր-ինչ ձգված գեղեցիկ դեմքերը որոշ չափով 
անսովոր են թվում միջնադարյան հայկական մանրանկարչության համար։ Նշված ձեռագրերին 
հարում են Ղրիմում գրված ԺԴ դարի ևս երկու Ավետարան (ձեռ. N 318 եւ ձեռ. N 7699), որոնց 
մանրանկարների մեջ յուրահատուկ ձևով միաձուլվել են պալեոլոգյան և կիլիկյան 
գեղանկարչության ավանդույթները։  
 
ԺԴ դարի վերջից սկսած Ղրիմի հայկական մանրանկարչության մեջ է թափանցում նաև նույն 
ժամանակի իտալական արվեստի շունչը։ Այդ շրջանի նշանավոր վարպետ Հովհաննեսը՝ գրիչ 
Նատերի թոռը, ստեղծում է այնպիսի մանրանկարներ, որոնց մեջ ձևերին ծավալ տալու ձգտումն 
արտահայտվում է ոչ թե գունային համադրությունների միջոցով, որը հատկանշական է 
միջնադարյան շատ հուշարձաններին, այլ լուսաստվերի օգնությամբ։ Միջնադարյան 
գեղանկարչության համար այդ նոր հատկանիշը դուրս է գալիս պայմանական, կանոնիկ 
գեղանկարչության շրջանակներից և որոշակիորեն վկայում է հայ վարպետի՝ ԺԴ դարի վերջի 
իտալական արվեստի ստեղծագործությունների հետ ծանոթ լինելու մասին։ 
 
Մեզ են հասել բազմաթիվ հայկական ձեռագրեր, որոնք նկարազարդված են Իտալիայի 
քաղաքներում։ Հայերն այդտեղ հաստատվել են դեռևս ԺԲ-ԺԳ դարերում՝ Կիլիկյան Հայկական 
թագավորության և Իտալիայի մշակութային խոշոր կենտրոնների միջև ծավալված առևտրական 
հարաբերությունների զարգացման շնորհիվ։ Իտալիայում հայտնված հայ նորաբնակներն երկրի 
քաղաքներում իրենց համար տներ են շինել, կառուցել եկեղեցիներ, դպրոցներ և հիմնադրել 
գրչօջախներ։ Մատենադարանում են պահվում այդ քաղաքներում գրված և պատկերազարդված 
մի քանի հայկական ձեռագրեր։ Քանի որ իտալահայերի ստեղծած մատենական հուշարձանները 
գրվել ու նկարազարդվել են տարբեր քաղաքներում և տարբեր ժամանակ (ԺԳ-ԺԵ դդ.), ապա 
բնական է, որ նրանք իրենց ոճով բավական տարաբնույթ են։ Այստեղ առավել հետաքրքրություն է 
ներկայացնում Մատենադարանի 2705 մեծադիր Աստվածաշունչը, որի ստեղծման 
աշխատանքներն սկսվել են Բոլոնիայում, ԺԳ դարի վերջին կամ ԺԴ դարի սկզբին, և ավարտվել 
Ղրիմում 1368 թ.։  Նրա վաղ շրջանի մանրանկարներն աչքի են ընկնում գեղարվեստական բարձր 
ճաշակով ու նրբագեղությամբ, գուներանգների մեղմությամբ և հարստությամբ, հմուտ գծանկարի 
գեղաձևությամբ և հորինվածքների կառուցման վարպետությամբ։ Այստեղ, արևմտա-եվրոպական 
արվեստի ազդեցությամբ, երևան են գալիս նաև նոր սյուժեներ (օրինակ՝ «Հայտնության» 
նկարազարդումները)։  
 
Գեղարվեստական ուրույն սկզբունքներ են կիրառված Պերուջա քաղաքում ԺԴ դարի սկզբին 
Երեմիա գրչի կողմից գրված մեկ այլ ձեռագրի մանրանկարներում (ձեռ. N 7628)։  Ավետարանը 
պատկերազարդողի (հնարավոր է նաև, որ մանրանկարիչն եղել է գրիչը) ստեղծագործության վրա 
ուժեղ ազդեցություն է թողել ժամանակի իտալացի վարպետների արվեստը։ Անվանաթերթերը, 
իրենց ձևավորմամբ, հիշեցնում են լատինական ձեռագրերի համանման աշխատանքները։ 
 
Հաստատվելով Իտալիայում՝ հայ նկարիչներն աստիճանաբար ավելի ու ավելի են իրենց վրա կրել 
այդ ժամանակներում մեծ վերելք ապրող իտալական արվեստի ազդեցությունը։ Եվ միայն 
նախշազարդերի ձևավորման մեջ է, որ երկար ժամանակ հայ նկարիչները հավատարիմ են 
մնացել ազգային հինավուրց ավանդույթներին։ 
 
Բազմամարդ է եղել նաև Իրանի հայկական գաղթավայրը։ Վաղ շրջանից առավել ուշագրավ են 
այն ձեռագրերը, որոնք նկարազարդել են Ավագը և Մխիթար Անեցին (ԺԴ դար)։  Մենք արդեն 
վերը առիթ ենք ունեցել խոսելու Ավագի մասին։ Ինչ վերաբերում է Մխիթար Անեցուն, ապա այդ 
վարպետն իր վրա զգացել է իրանական արվեստի որոշակի ներգործությունը, որը դրսևորվել է 



ինչպես մանրանկարների գործող անձանց կերպարների, այնպես էլ զարդաձևերի մեջ։ 
 
Իրանի հայկական գաղթավայրն իր ծաղկմանն է հասել ավելի ուշ, հատկապես ԺԷ դարում։ 
Դարասկզբին պարսից Շահ Աբասն ավերել է Հայաստանի՝ հիմնականում հյուսիս-արևելյան 
շրջանները և այդ վայրերի հայ բնակչությունը բռնի գաղթեցրել Իրան։ Այստեղ՝ Սպահան քաղաքի 
մերձակայքում, հայերը հիմնադրել են Նոր Ջուղա քաղաքը, որը շատ չանցած սկսել է զգալի դեր 
խաղալ երկրի տնտեսական կյանքում՝ ներգրավվելով միջազգային աշխույժ առևտրական 
հարաբերությունների մեջ, որը խիստ նպաստել է ինչպես քաղաքի բարգավաճմանը, այնպես էլ 
մշակույթի և արվեստի զարգացմանը։ 
 

Դեպի սկիզբ 
 

ԺԲ. ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԷ ԴԱՐՈՒՄ  

ԺԷ դարը ձեռագրական մշակույթի աշխուժացման ժամանակաշրջան է ոչ միայն Նոր Ջուղայի, 
այլև հայկական ուրիշ շատ գաղթավայրերի, ինչպես նաև բուն Հայաստանի համար։ Ընդհանուր 
վերելքին նպաստել են համեմատաբար խաղաղ այն հարաբերությունները, որոնք հաստատվել 
էին Իրանի և Թուրքիայի միջև։ 
 
ԺԷ դարի հայկական մատենական գեղանկարչության մեջ կարելի է տեսնել երեք հիմնական 
հոսանք։ Դրանցից առաջինը կապված է ազգային գեղարվեստական վաղեմի ավանդույթների հետ 
և արտահայտություն է գտել կենտրոնական Հայաստանի գրչատներում ստեղծված մի շարք 
հուշարձանների մեջ։ Դրանց համար բնութագրական է վերստին ուժեղացած կապը ժողովրդական 
պատկերացումների հետ։ Այստեղ կրկին կենդանություն են առել տեղական վաղնջական ասքերն 
ու զրույցները՝ շատ բան վերցնելով պարականոն (եկեղեցու կողմից կանոնական չհամարված) 
գրականությունից։ Չնայած տեսարանների և պատկերված կերպարների փոքր-ինչ միամիտ 
մեկնաբանությանը, այդուհանդերձ այդ մանրանկարներն աչքի են ընկնում ձեռագրի 
զարդանկարային ձևավորման կատարողական վարպետությամբ։ Այս արվեստը զարգացել է 
Վասպուրականի մանրանկարչության ավանդների հետ ունեցած ակնբախ կապի հիման վրա։ 
Բայց և այնպես, տվյալ ուղղության մի քանի նկարիչներ ստեղծել են այնպիսի գործեր, որոնք աչքի 
են ընկնում ստեղծագործական որոշակի ինքնուրույնությամբ։ Առանձնապես դա վերաբերում է 
Հակոբ Ջուղայեցուն, որի գործունեությունը կապված է Նոր Ջուղայի գրչատների հետ և Առաքել 
Գեղամեցուն, որը ծագումով Արևելյան Հայաստանից էր և ստեղծագործում էր Կարինի շրջանում։ 
Ի դեմս նրանց ստեղծագործությունների՝ հայկական մանրանկարչությունն ապրում է իր ծաղկման 
վերջին շրջանը։ 
 
ԺԷ դարի Հայաստանի մատենական գեղանկարչության երկրորդ ուղղությունը զարգացել է 
կիլիկյան մանրանկարչության նմուշների ազդեցությամբ։ Ցանկանալով ստեղծել շքեղ ու թանկ 
ձեռագրեր՝ նկարիչները որոնում էին կիլիկյան բնօրինակ կամ նրա պատճենը և, ըստ 
կարողության, ջանք չէին խնայում հնարավորին չափ ճշգրիտ վերարտադրելու այն։ Իր 
ստեղծագործությամբ կիլիկյան արվեստի ավանդույթներին կապված վարպետներից մեկն է 
Նիկողայոս Ծաղկարարը, որն ապրել է Կաֆա (այժմ Թեոդոսիա) քաղաքում ԺԷ դարի կեսերին։ 
Նիկողայոս Ծաղկարարը բավականին հաջող ընդօրինակել է նաև ԺԳ-ԺԴ դարերի կիլիկյան 
այնպիսի մեծահռչակ հուշարձաններ, ինչպիսիք են ութ մանրանկարիչների Ավետարանը (ձեռ. N 
7651), Սմբատ Գունդստաբլի Ավետարանը (ձեռ. N 7644), կիլիկյան մեկ այլ Ավետարան (ձեռ. N 
2629) և այլն։ Օգտվելով այդ առաջնակարգ օրինակներից՝ նկարիչը հղկել է իր արվեստը՝ ձգտելով 
հասնել նախնիների վարպետությանը։ Բայց, ինչպես ամեն մի նմանողություն, Նիկողայոսի 
գործերը ևս բավականին զիջում են օգտագործված բնօրինակներին։ 
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ԺԷ դարի հայկական, մանավանդ գաղթավայրերի մանրանկարչության վրա սկսում են զգալի 
կերպով ազդել արևմտաեվրոպական արվեստի գործերը։ Դա մասնավորպես նկատելի է Լվովի, 
Կոստանդնուպոլսի, Նոր Ջուղայի և Ղրիմի հուշարձաններում։ Այդ ժամանակ ստեղծված 
բազմաթիվ ձեռագրերի պատկերազարդումներն իրենց վրա կրում են լատինական ինչպես 
ձեռագրերի, այնպես էլ տպագիր առաջին գրքերի փորագրությունների ազդեցությունը։ Այդպիսի 
ձեռագրերից հատկապես պետք է նշել 1619 թ. Լվովում գրված Աստվածաշունչը (ձեռ. N 351), որն 
ունի ճոխ և հարուստ մանրանկարներ։ Եթե ձեռագրի սյուժետային պատկերազարդումների մեջ 
զգացվում է ժամանակակից եվրոպական արվեստի ազդեցությունը, ապա զարդանկարչական 
ձևավորման մեջ կայուն է մնացել հայկական միջնադարյան մանրանկարչության ավանդական 
ոճը։ 
 
Գրատպությանը զուգընթաց՝ ծնվել է նաև նկարազարդման նոր տեսակ՝ փորագրությունը, իսկ 
մատենական գեղանկարչությանը և որմնանկարչությանը փոխարինելու է եկել նոր 
ժամանակների հաստոցային նկարչությունը։ 
 
Միջնադարյան հայ մանրանկարչությունը մեծ նշանակություն ունի. այն ոչ միայն հայ ազգային 
մշակույթի հպարտությունն է, այլև իր արժանի տեղն ունի համաշխարհային արվեստի 
գանձարանում։  
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Պրոֆ. 

 
Աշխարհի հնագույն ձեռագրատներից մեկում՝ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում, պահվում է 
5-18-րդ դարերի ընթացքում ստեղծված և ժամանակի քայքայիչ ազդեցությունից, բնական 
բազմապիսի արհավիրքներից, այլև անհամար պատերազմներից, կիսավայրենի ցեղերի 
աշխարհավեր արշավանքներից, կողոպուտներից, գերեվարություններից ու կորստից փրկված 
հայկական ձեռագրերի ամենահարուստ հավաքածուն՝ շուրջ 11000 գրչագիր ամբողջական 
մատյաններ և ավելի քան 2000 պատառիկներ։ 
 
Դրանք ընդգրկում են հայ ու միջնադարյան գիտության ու մշակույթի գրեթե բոլոր 
բնագավառները, այդ թվում նաև երաժշտարվեստը։ Երաժշտարվեստին վերաբերող նյութերը 
բազմազան են։ Բացի երաժշտա-ծիսական խազագրված հարյուրավոր ձեռագրերից ու աշխարհիկ 
երգեր ամփոփող տաղարաններից, երաժշտության մասին արժեքավոր տվյալներ են 
պարունակում պատմագրական, քերականական, փիլիսոփայական և այլ բովանդակության 
մատյաններ, ժողովածուներ, որոնցում հանդիպում են երաժշտական գեղագիտության, 
տեսության, շարականների հեղինակների որոշմանն ու խազագրերի դասակարգմանը նվիրված 
առանձին հոդվածներ, նկարազարդված գրչագրեր, ուր պատկերված են այլազան նվագարաններ 
ու համապատասխան կատարող երաժիշտներ։  
 
Այդ նյութերի մի մասը որոշակի լույս է սփռում նույնիսկ հայ երաժշտարվեստի նախագրային 
բազմադարյան շրջանի վրա՝ էապես լրացնելով նրա վերաբերյալ մեր գիտանքի մյուս 
աղբյուրների՝ լեզվաբանության, հնագիտության, ազգագրության և բանավոր ավանդության 
տվյալները։  
 
Վաղ անցյալում տոհմային, համայնական կարգերով ղեկավարվող հայկական ցեղերի կյանքում 
գոյություն են ունեցել ռազմական արշավների, որսորդության, խաշնարածության, 



հողագործության, զանազան ծեսերի ու հնագույն հավատալիքների հետ կապված նախնական 
երգեր։ Հատկապես վերջիններիս մասին մեզ մոտավոր գաղափար են տալիս հայկական «Հմայիլ» 
և «Ուրբաթագիրք» կոչվող ձեռագրերում վերապրուկների ձևով հարատևած այն տարրերը, որոնք 
հանդիսանում են ոգեպաշտության և այլ հեռավոր շրջաններում ստեղծված և կարճ ու կրկնված 
խոսքերից բաղկացած դյութական բանաձևերի փոփոխված նմուշները։  
 
Մեր հին մատենագիրների աշխատություններում պահպանված առասպելական զրույցների ու 
երգերի թեկուզ լոկ գրական անգնահատելի բեկորները մեզ տեղափոխում են հետուրարտական 
ժամանակները։ Այն պատմաշրջանը, երբ ծագում է հայոց երաժշտա-բանաստեղծական հնագույն 
ձևերից մեկը՝ ասմունքելով ու մեջընդմեջ երգելով պատմված յուրատեսակ պոեմը, որն իր 
զարգացման մեջ առատորեն նյութեր է քաղում հայերի սկզբնական պատմությանը և ավելի շատ՝ 
սկզբնական կրոնին (դիցաբանությանը) վերաբերող զրույցներից ու առասպելներից։ Դրանցից 
հինգը՝ Հայկի և Բելի, Արամի, Արա Գեղեցիկի և Շամիրամի, Վահագն Վիշապաքաղի և Տորք 
Անգեղի մասին առասպելները, մեջբերում կամ վերապատմում է Մովսես Խորենացին (5-րդ դ.)՝ 
դրանք անվանելով մերթ« զրույց», մերթ «երգ» ու «առասպել» և մերթ էլ «գուսանական»։   
 
Ավելի շատ են այն նյութերը, որոնք վերաբերում են հելլենիզմի շրջանի հայ երաժշտարվեստին, 
երբ Հայաստանը մ. թ. ա. 2-րդ դարի սկզբներից թևակոխում է ինքնուրույն պետականության 
ուղին, և երբ տնտեսության ու մշակույթի նշանակալի առաջընթացի պայմաններում 
բարգավաճում են գեղջուկ-ժողովրդական երաժշտությունը, գործիքային նվագը, վիպասանների և 
գուսանների ժողովրդական մասնագիտացված արվեստը և հեթանոս տաճարներին ու 
հելլենիստական թատրոններին կապված երգ-երաժշտությունը։  
 
Մասնավորապես զարգանում են «վեպ», «վիպասանք», «երգք վիպասանաց» և «թուելեացն երգք» 
կոչված վիպերգերը, որոնցից՝ Սանատրուկի, Երվանդի, Արտաշես Ա-ի, Արտավազդ Ա-ի, Տիգրան 
Բ-ի, Արտավազդ Բ-ի և այլոց վերաբերողները դարձյալ վերապատմում է Խորենացին՝ տեղ-տեղ 
ակնարկելով, որ սրանք ևս կատարել են գուսանները, հնագույն անտարանջատ արվեստի բոլոր 
միջոցներով՝ ասմունքելով ու մեջընդմեջ երգելով, պարի, դիմաշարժության և լարային կսմիթավոր 
«փանդիռ» կոչվող գործիքի նվագակցությամբ։  
 
Ինչպես Խորենացու, այնպես էլ մյուս հին մատենագիրների՝ Փավստոս Բուզանդի, Եղիշեի և այլոց 
երկերում բացի փանդիռից, հիշատակվում են հեթանոս Հայաստանում օգտագործված ուրիշ 
նվագարաններ նույնպես՝ քնարը, սրինգը, փողը, որսի եղջերափողն ու ռազմական պղնձե 
փողերը, զանազան թմբուկներ և այլն։ Պետք է նշել նաև, որ Մատենադարանի ժողովածու տիպի 
ձեռագրերում հանդիպում են հայ և առհասարակ հնագույն միաձայնային երաժշտության 
ձայնեղանակներին (չափանմուշ եղանակների), նրանց ծագման, բնության ու ներգործության 
հարցերին նվիրված մի շարք ուշագրավ նյութեր, որոնք, սկզբնապես առաջացած լինելով 
տարրապաշտության (կամ բնապաշտության), երկնային լուսատուների ու կենդանիների 
պաշտամունքի հեռավոր ժամանակներում, որպես տեսական դրույթներ կամ գեղագիտական 
ասույթներ ձևավորվել են հելլենիստական Հայաստանում։ 
 
Այս ամենով հանդերձ՝ Մատենադարանի ձեռագրական հարստությունների մեծագույն մասը 
ներկայացնում է հայոց հոգևոր մշակույթի քրիստոնեական-ավատատիրական շրջանը։ Ուստի՝ 
երաժշտությանը վերաբերող տվյալները ներկայացնում են հայ երաժշտարվեստի պատմական 
զարգացման այն փուլը, որն սահմանազատվում է 4-5-րդ դարերից 17-18-րդ դարերով։ 
Համապատասխան նյութերն ընդգրկում են հայ երաժշտարվեստի երկու գլխավոր ճյուղերն էլ՝ 
աշխարհիկ ու հոգևոր-եկեղեցական, թեև ոչ հավասարապես առանձին տեղ են բռնում 
Մատենադարանի ձեռագրերում անցյալի հայ դասական երաժշտության՝ հոգևոր 
մասնագիտացված երգարվեստին վերաբերող տվայները։  
 



Հայաստանում վաղ ավատատիրական հարաբերությունների կազմավորման շրջանում 
ձևավորվում է հայկական քրիստոնեական եկեղեցին (301-302 թթ.), որն իր վերահսկողության 
տակ է առնում հայոց մշակութային, այդ թվում և երաժշտական կյանքը։ Նա պայքարի է դուրս 
գալիս հեթանոսական կենսազգացողությունն արտացոլող ու բանավոր կերպով զարգացող 
գեղջկական ու գուսանական երգերի դեմ ևս՝ դրանց հակադրելով եկեղեցական, սկզբնապես 
ճգնավորական երաժշտությունը, իսկ գրերի գյուտից հետո (405 թ.)՝ նաև հայոց նորաստեղծ ու իր 
լեզվա-ոճական կողմով աշխարհիկ երգ-երաժշտության վրա գիտակցաբար հիմնված հոգևոր 
երգը։ Այդ պայքարի արդյունքն այն էր, որ դարերի ընթացքում դանդաղորեն փոխվում են ինչպես 
շինականների, այնպես էլ գուսանների բարոյագիտական ըմբռնումները, որը, ի վերջո, իր 
արտահայտությունն է գտնում թե՛ գեղջկական և թե՛ գուսանական երգերում։ Անկախ դրանից՝ 
Հայաստանում ավատատիրության ողջ շրջանում շարունակում են ծաղկել աշխարհիկ երգ-
երաժշտության ճյուղերը։  
 
Հայ շինականների երաժշտա-բանաստեղծական փորձը դեռևս վաղ միջնադարում այնքան է 
հարստանում, որ մեր հին մատենագիրների հատուկ ուշադրությունն է գրավում «ռամիկների»՝ 
տարբեր առիթներով, նույնիսկ հանպատրաստից հորինելու, մասնավորապես «շեր» և «սռիչ» 
կոչվող երգիծական և այլ երգեր ստեղծելու կարողությունը։  
 
Լուրջ տեղաշարժեր են կատարվում վիպերգության բնագավառում ևս։ Ստեղծվում և 
բյուրեղանում են «Պարսից պատերազմ» անվամբ հայտնի ազգային մեծ վեպը և սրան հարող, 
ավելի տեղայնացված «Տարոնի պատերազմ»-ը։ Այս հերոսապատումներում, որոնցից օգտվել են 
մեր պատմիչներ Ագաթանգեղոսը, Փավստոս Բուզանդն ու Մովսես Խորենացին (5-րդ դ.), նաև 
Սեբեոսը (7-րդ դ.), գեղարվեստորեն վերարտադրվում են հայ-պարսկական պատերազմները և 
հատկապես գովերգվում Մամիկոնյան տան քաջարի զորավարների սխրանքները։  
 
Քիչ ավելի ուշ՝ վաղ ավատատիրության պատմաշրջանի վերջում, հայ վիպերգությունը, ի մի 
բերելով գաղափարական ու գեղարվեստական իր բոլոր ուժերը, ծնում է «Սասնա ծռեր» մեծ 
դյուցազներգությունը, ուր իրենց հիացումն ու ընդհանրացումն են գտնում անցյալում ձեռք 
բերված լավագույն նվաճումները։ Մեծապես ծաղկում է գուսանական արվեստը, որի մեջ 
կազմավորվում են զարդոլորումներով ճոխացված համերգային ձևերը։  
 
Երաժշտական հարուստ փորձի ու կենդանի ավանդույթների այս պայմաններում ծագում ու 
զարգանում է հայոց հոգևոր երգարվեստը, որը, 4-րդ դարի սկզբից ապրելով նախնական 
խմորման հարյուրամյա մի շրջան, գրերի գյուտի շնորհիվ միանգամից բարձրանում է հայոց 
մասնագիտացված երգ-երաժշտության աստիճանի։ Եվ հակառակ ստեղծագործական կյանքը 
ժամանակ առ ժամանակ մթագնող ներքին ու արտաքին բազմապիսի դժվարությունների՝ հոգևոր 
երգարվեստն անցնելով վերընթաց զարգացման հազարամյա բովով՝ ազգային և համամարդկային 
մշակութային գանձարանը հարստացնում է մի ամբողջ շարք կոթողային գործերով։  
  

 

http://www.matenadaran.org/file/Image/photo_db/600/5512-2b.jpg
http://www.matenadaran.org/file/Image/photo_db/600/5512-2b.jpg


Հայկական և, մասնավորապես, Մատենադարանի ձեռագրերը 
վկայում են, որ երբ թարգմանվում են Աստվածաշունչն ու 
պաշտամունքային այլ բնագրեր, առաջին հերթին՝ 

Պատարագամատույցը, ծեսն ու արարողությունը հայանում և շուտով ճոխանում են։ 
Աստվածաշնչյան սաղմոսների հիման վրա գոյանում է հայկական հնագույն Ժամագիրքը։ 
Միաժամանակ ծագում է հայոց հոգևոր ինքնուրույն երգը։ Արգասավոր ջանքեր են ի գործ դրվում՝ 
մասնագիտացված նորաստեղծ երգարվեստը ազգային ձևերի մեջ զարգացնելու, նրա 
ճարտարակերտական - գեղարվեստական մակարդակն ասորականի և բյուզանդականի 
աստիճանին բարձրացնելու ուղղությամբ։ Բանիմաց կերպով օգտվում են ոչ միայն սեփական 
ժողովրդի աշխարհիկ ստեղծագործություններից՝ գեղջուկ և գուսանական երգ-երաժշտության 
գանձերից, այլ նաև, վերջինիս միջնորդությամբ, արևելյան արվեստի նվաճումներից։  
 
Մատենադարանում պահվող ավելի քան 200 գրչագիր պատարագամատույցները, շուրջ 300 
ժամագրքերն ու 350 շարակնոցները գաղափար են տալիս այդ աշխատանքի գերազանց 
արդյունքների, հայ հոգևոր երգարվեստի պատմական զարգացման ընթացքի և այն իրագործած 
տաղանդավոր երաժիշտ-բանաստեղծներից շատերի վաստակի մասին։  
Նախ մեր առջև հառնում են հայկական գրավոր մշակույթի երկու մեծ հիմնադիրները՝ Մեսրոպ 
Մաշտոցն ու Սահակ Պարթևը, որոնք նաև հայոց մասնագիտացված երգարվեստի անդրանիկ 
հեղինակներն են, ինչպես նաև նրա տեսական սկզբունքների մշակողները։ Տեսության 
բնագավառում նրանց կատարած կարևորագույն գործը հայ երաժշտության ձայնեղանակների 
վերակարգավորումն է։  

Ձայնեղանակները եղանակի տեսակներ են եղել, որոնք կազմել են ողջ 
հնչող երաժշտության հիմքը։ Չափանմուշ մեղեդիներ, որոնցից 
յուրաքանչյուրը, տարբերակվելով, կարող էր զուգորդվել գրական 
տարբեր խոսքերի հետ։ Նախագրային շրջանում հայ երաժշտության մեջ 
տարբերվել են չորս հիմնական ձայնեղանակներ։ Մեսրոպ Մաշտոցն ու 
Սահակ Պարթևը կարգավորել են ութ ձայնեղանակներ և երկու ստեղի 
(բազմաճյուղ) մեղեդիներ՝ դրանք կապելով գլխավորապես հայոց հին 
Սաղմոսարան-Ժամագրքի ութ կանոնների (յուրահատուկ 
սաղմոսախմբերի) և աստվածաշնչային օրհնությունների հետ։  
 
Երկուսն էլ եղել են նաև հայկական հոգևոր ինքնուրույն երգի հիմնարկու 
նահապետները։ Որպես այդպիսիք՝ նրանք իրենց ջանքերն ուղղել են 
սկզբնապես թեև ոչ ծավալուն, բայց մեծակերտ (մոնումենտալ) ոճի երգի 
արմատավորմանը Հայաստանում։ Մեսրոպ Մաշտոցը հորինել է 
ապաշխարության վշտագին-քնարարան շարականները, Սահակ 
Պարթևը՝ Ավագ շաբաթի հանդիսավոր երգեցողությունները («Խորհուրդ 
մեծ և սքանչելի»)։ Դրանցից շատերը մինչև օրս էլ չեն կորցրել իրենց 

գեղազգայական ներգործության ուժը։ Շարականներ, որոնց գրական, ընդհանուր առմամբ՝ 
զղջական բնույթի բնագրերը, զուգորդվելով տարբեր ձայնեղանակների հետ, ձեռք են բերում մերթ 
խստագույն ճգնավորական և մերթ աղաչական մի երանգ, մերթ զգացումների սրտաբաց զեղման 
և մերթ հանդիսավոր մի նկարագիր։ Ահա, օրինակ՝ Մաշտոցի գրչին պատկանող 
ապաշխարության շարականներից մեկը՝ «Մաքսաւորն հառաչանօք»։   
 
Այս երգը բնույթով նույնիսկ կամային-ուժական է։ Նախերգ-կրկներգի ձևով հղացված 
ոտանավորին, բնականաբար, համապատասխանում է յուրատեսակ երկմասանի երաժշտական 
մի կառույց։ Երկմասանիությունն ընդգծվում է նրանով, որ ընդհանրապես միայնակ (սոլո) 
կատարումով հնչող նախերգը, ուր գրական տողի յուրաքանչյուր վանկին հատկացվում է մեծ 
մասամբ չափական մեկ միավորի արժեքով մեկ հնչյուն, շարադրված է շեշտաչափված ասերգի 

«Ծնունդ» սրնգահար հովիվ
Ձեռ. 5512, էջ 2բ 

 

Շարակնոց, Դրազարկ, 
1328 թ., ձեռ. 1512-78ա 
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ոճով։ Մինչդեռ խմբական կրկներգը ելևէջով էլ, կշռույթով էլ ավելի երգային է։ Եվ դա հասկանալի 
է։ Կրկներգը ներկայացնում է բանաստեղծական կորովի, աղոթող համայնքի միասնական 
անդրդվելի կամքն արտահայտող մի կերպար, որի կրկնությունը յուրաքանչյուր տան մեջ 
պահանջել է նրան հատկացնել դյուրավ հիշելի և, միևնույն ժամանակ, ձանձրույթ չպատճառող, 
գրավիչ մեղեդի։ Ամբողջության մեջ վերցրած՝ շարականը՝ իր մեներգ-խմբերգ 
հակադրություններով, առինքնում է նաև գունեղ հնչեղությամբ։  
 
Գրերի գյուտից անմիջապես հետո սկսված այս մեծ գործը շարունակելով՝ նշանակալի 
արդյունքների են հասնում երկու ռահվիրաների ավագ ու կրտսեր աշակերտները։ Դավիթ 
Քերականն ու Դավիթ Անհաղթը խորացնում են հայոց երաժշտագեղագիտական ու 
երաժշտատեսական համակարգերի մշակումը։ Ստեփանոս Սյունեցի Առաջինը, Հովհան 
Մանդակունին, Գյուտ Արահեզացին և Մովսես Խորենացին նոր մակարդակի են բարձրացնում 
հայ հոգևոր ոճի ինքնուրույն երգը։ Մանավանդ Քերթողահայր Խորենացին, որը վիպաքնարական 
հզոր շունչ ու ինքնատիպ որակ է հաղորդել ամբողջ հայոց մասնագիտացված երգարվեստին և 
նրա երկու բաղադրիչներին առանձին վերցրած՝ երաժշտությանն ու բանաստեղծությանը։ Դա 
պարզ երևում է նրա հեղինակած ծննդյան շարականներից, որոնց մեջ մի շարք վառ, 
գեղարվեստական հազվագյուտ արժանիքներով ստեղծագործություններ մեծ տպավորություն են 
թողնում թե իրենց մեղեդիների և թե գրական բնագրերի նաև առանձին կատարում - 
ընթերցումներով։ Ահա, օրինակ՝ «Խորհուրդ մեծ» շարականը, որի լոկ գրական բաղադրիչն իսկ 
բանաստեղծական բարձր ապրումի, պատկերավոր խոսքի, տաղաչափական արվեստի ու 
լեզվական մշակույթի անզուգական նմուշ է.  

Խորհուրդ մեծ և սքանչելի,  
Որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ.  
Հովյուքն երգեն ընդ հրեշտակս  
Տան աւետիս աշխարհի։  
 
7-րդ դարում մեծակերտ ոճը զարգացման բարձրակետային ոլորտներն են հասցնում Կոմիտաս 
Աղցեցին («Հռիփսիմեաց շարական») և Անանիա Շիրակացին («Վասն մերոյ փրկութեան»), 
Բարսեղ Ճոնն ու Սահակ Ձորափորեցին («Էջ միածին ի հօրէ»)։  Ինչպես վկայում են 
պատմագրական ու ձեռագրական փաստերը, հայ իրականության մեջ այս շրջանում հոգևոր 
ինքնուրույն երգերն այնքան են բազմանում, որ անհրաժեշտ է լինում հատուկ ընտրություն 
կատարելով՝ ի մի բերել եկեղեցու կողմից պաշտոնապես ընդունված նմուշները։ Գործը գլուխ է 
բերում Բարսեղ Ճոնը՝ կազմելով մի ժողովածու, որը և ապագա Շարակնոցի հիմքն է դառնում։  
 
Քիչ ավելի ուշ՝  8-րդ դարի առաջին քառորդում, սկզբունքորեն ընդունվում է եկեղեցական 
միևնույն տոնին վերաբերող 8-9 երգերից բաղկացած «Կանոն»-ի արևելյան-քրիստոնեական սեռը 
(ժանրը) և մշակվում է ձայնեղանակների երկրորդ մեծ համակարգը՝ հոգևոր ինքնուրույն երգերին 
վերաբերող չափանմուշ մեղեդիների խումբը (դարձյալ՝ ութ ձայն և երկու ստեղի տեսական 
հիմունքով)։  Երկու դեպքում էլ նախաձեռնությունը հանդես է բերում 8-րդ դարի երևելի երգիչ-
երաժիշտ և հմուտ տեսաբան Ստեփանոս Սյունեցի Երկրորդը։  
 
Այս շրջանում որոշակիորեն բարդանում է արդեն բավականաչափ ծավալուն հոգևոր ինքնուրույն 
երգերի եղանակների հյուսվածքը (նաև աշխարհիկ, մասնավորապես գուսանական արվեստի 
ազդեցությամբ)։  Այն աստիճանաբար ճոխանում է մեղեդիական այլազան դրվագներով, 
զարդարանքներով, արտահայտիչ ոլորումներով։ Մեծակերտ հորինվածքները հետզհետե 
ստանում են նոր որակ։ Տիրապետող դառնալու միտումով է ներկայանում մեծակերտ-
զարդարական (մոնումենտալ-դեկորատիվ) ոճը։ Նրա ծաղկմանն իրենց նպաստն են բերում 
Հովհան Օձնեցին, Ստեփանոս Սյունեցին (Երկրորդը), Գռզիկ Այրիվանեցին, ինչպես նաև 
պատմաշրջանի նշանավոր կին արվեստագետներ Սահակադուխտն ու Խոսրովիդուխտը։  
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Նրանց ստեղծած երգերի եղանակներն աչքի են ընկնում գրական խոսքերից անկախ ընթացող 
զուտ երաժշտական կշռույթով, որով և, բնականաբար, ժամանակի հրամայական պահանջն է 
դառնում այդ եղանակների ծավալման, գեթ հանգուցային կետերը հաստատագրելու համար 
երգչային հատուկ նշանների՝ հայկական խազագրերի կիրառությունը։ Այդ գաղափարը ևս 
հղանում է քրիստոնեական արվեստի միջազգային խոշոր կենտրոններում՝ Երուսաղեմում, 
Կոստանդնուպոլսում և Հռոմում կատարվող երաժշտա-մշակութային նոր տեղաշարժերին 
լավատեղյակ Ստեփանոս Սյունեցին։ Նա շրջանառության մեջ է դնում սկզբնապես 
սահմանափակ թվով նշաններից բաղկացած խազագրային մի համակարգ, որը, տարածվելով, 
կատարելագործվում է հաջորդ հարյուրամյակների ընթացքում։  
 
Մատենադարում պահվող 9 - 10 -րդ դարերին վերաբերող ձեռագիր պատառիկներում 
հանդիպում են խազավորված կամ երգչային նշաններով օժտված հայկական հնագույն երգերի 
նմուշներ։ Այդ պատառիկներում և առհասարակ խազավոր ամբողջական հնագույն (մեզ չհասած) 
մատյաններում կիրառված երգչային նշաններից հիմնականները՝ 24 անուն, առանձին տախտակ-
ցուցակի ձևով հրապարակված են եղել ժամանակին կենտրոնական Հայաստանում։ Դրա 
հետագա արտագրություններին հանդիպում ենք Մատենադարանի մի շարք ձեռագրերում։ Տե՛ս էջ 
19)։   

 
 
9-10-րդ դարերը կարևոր նշանակություն ունեն ինչպես նախորդ նվաճումների ամրապնդման, 
այնպես էլ վերելքի հաջորդ ալիքը նախապատրաստելու տեսակետից։ Շարժումը, ըստ էության, 



ծավալվում է հատկապես «հարյուրամյա խաղաղության շրջանում»։  Բայց այդ 
ժամանակահատվածի երաժշտա-մշակութային բովանդակության տարողությունը նաև շատ 
ավելին է։ Պատմաշրջանի բարենպաստ պայմաններում մի կողմից եզրափակվում է վաղ 
միջնադարյան Հայաստանի մասնագիտացված երգարվեստի հեղաշրջման ուղին` ընդհանրացնող 
կարգի խոշոր երևույթների մարմնավորմամբ, որոնք ամփոփում են նախորդ հարյուրամյակների 
կուտակումները, մյուս կողմից՝ հիշյալ երևույթներն իսկ, դրսևորելով նոր որակ կազմող 
կենսական շատ տարրեր, միաժամանակ դառնում են բուն միջնադարյան կամ զարգացած 
ավատատիրության շրջանի հայկական արվեստի վերընթացի սկիզբը։  
 
Այդ կարգի մի երևույթ է մասնավորապես Գրիգոր Նարեկացու՝ Խոսրով Անձևացի գիտնական 
եպիսկոպոսի որդու և Նարեկա դպրանոցի ամենածաղկուն շրջանի նշանավոր սանի անկրկնելի 
ստեղծագործությունը։ Գրիգոր Նարեկացին հայոց առաջին մեծ բանաստեղծն է, որը հանճարեղ 
կերպով ընդհանրացրել է նախորդ դարերի ազգային հոգևոր քնարերգության լավագույն 
նվաճումները։ Ազատամտորեն օգտվելով նաև հայկական ժողովրդական ու գուսանական 
արվեստներից` Նարեկացին բարձրացել է ժամանակի բյուզանդական, պարսկական և 
արաբական գրական առաջավոր շարժումներին հատուկ գաղափարական ու 
ճարտարակերտական մակարդակին և հուզական վիթխարի ուժով ու վառվռուն երևակայությամբ 
նոր ոճ հաղորդել հայկական մասնագիտացված բանաստեղծությանը։ Նրա անկրկնելի «Մատյան 
Ողբերգության» -ն ու տաղերը, հին շարականների համեմատությամբ, բոլորովին նոր հորիզոններ 
բացեցին հայ մշակույթի անդաստաններում՝ թե՛ ձևի և թե՛ բովանդակության տեսակետից։  Եթե 
«Ողբերգության Մատյան»-ում Նարեկացին, տիեզերական թախիծով առլեցուն, երկնային զրույց է 
վարում իր գերագույն Ես-ի հետ, ապա տաղերում նա երկրի վրա է և, հայացքն ուղղած արտաքին 
աշխարհին, զմայլանք ու հափշտակություն է ճառագում՝ ի տես հայրենի բնության 
զարմանահրաշ գեղեցկություններին։ Օրինակ՝ Վարդավառի տաղում.  

Գոհար վարդն վառ առեալ  
ի վեհից վարսիցն արփենից։  
Ի վեր ի վերայ վարսից  
ծաւալէր ծաղիկ ծովային։  
 
Մատենադարանի բազմաթիվ ձեռագրերում պահպանվել են Նարեկացու «Ողբերգության 
Մատյան»-ը, ինչպես նաև գանձերն ու տաղերը՝ ճոխ խազավորված։ Այդ խազավորումների 
արտաքին տվյալներն իսկ շատ բան են հուշում համապատասխան եղանակների ընդհանուր 
բնույթի ու մակարդակի մասին։ Բայց Նարեկացու տաղերից մի քանիսը, իրենց եղանակներով 
հանդերձ, մեզ հասել են բանավոր ավանդությամբ և, անցնելով Կոմիտասի քննական խիստ 
բովով, հաստատագրվել նրա կողմից։ Դրանք են՝ լայնաշունչ-վիպական «Հաւիկ»-ը, ոգեշունչ - 
հռետորական «Ահեղ ձայնս» տաղը, հեզասահ - պատմողական «Սայլն այն իջանէր»-ը և 
խոհական - քնարական «Հաւուն հաւուն»-ը։ Քնարադրամատիկական «Աչքըն ծով» տաղն էլ 
ժամանակին մասնագիտական բարձր մակարդակով ձայնագրել է Ն. Թաշճյանը։ Այս բոլորի 
ուսումնասիրությունը վկայում է, որ Գրիգոր Նարեկացին նաև որպես երաժիշտ վիթխարի 
եռանդով խթանել, նոր շունչ ու կյանք է հաղորդել հայոց միջնադարյան մասնագիտացված 
երգարվեստին։ Հատկապես առանձնանում են տաղերը, որոնց երաժշտական բաղադրիչներում, 
մեծ տաղանդի բացառիկ դրսևորմամբ, կիրառված է մեղեդիական, թարմ, ութ-ձայնի համակարգի 
հնացած կանոններից ազատ, զարդոլորուն ոճը։ Նրա ճաշակը ներկայացնելու համար դիմենք 
«Ահեղ ձայնս» տաղին (կամ փոխին, ինչպես կոչվել են ծավալուն միավորների ինքնուրույն 
հատվածները (տե՛ս էջ 22)։   
 
Արտասովոր պոռթկումով սկսվող այս ստեղծագործությունը միանգամից համակում է լուսավոր-
տոնական, հանդիսավոր-լավատեսական ու, միաժամանակ, կամային-ուժական բնույթով։ 
Ակնառու են լայնաշունչ տաղի հորինվածքային (կոմպոզիցիոն) առանձնահատկությունները։ Այն 
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ընթանում է մեծալար համաձայնույթով (մաժոր լադով) ձայնեղանակում։ Ելևէջն իր ընթացքն 
առնում է ձայնեղանակի ամենալարված, բարձրակետային ոլորտներից և, ընդգրկելով մեծ 
ձայնածավալ, հզոր թափով ու պիրկ, ալիքավոր շարժումներով աստիճանաբար իջնում է ցած՝ 
խաղաղվելու համար վերջավորող հնչյունի հիմնավոր հաստատմամբ։ Չափն ազատ է, կշռույթը՝ 
բարդ (տարբեր տևողության հնչյունների վառ համադրություն-հակադրություններով), ինքնատիպ 
և անբռնազբոս կերպով հոսուն։ Ուշագրավ է, որ գրական բնագրի վանկերի մեծ մասը (թե 
շեշտակիր և թե անշեշտ) երկարաձգված կամ զարդոլորված է այնպես, որ բանաստեղծական տան 
կառուցվածքը երևակվում է ընդհանուր գծերով միայն։ Ձևն արտաքին հատկանիշներով 
հանկարծաբանական է, բայց իրականում՝ խիստ տրամաբանված ու ավարտուն։ Մեղեդին իր 
ընթացքի մեջ երկու խոշոր կորագծեր է գոյացնում, որոնք համապատասխանում են 
բանաստեղծության երկու տողերին։ Ամբողջությամբ վերցրած՝ հռետորական բարբառումներով 
լեցուն տաղը կարծես մի մեծ ավետիս է տալիս համայն մարդկությանը։ Նման տրամադրությունը 
հասկանալի կլինի, եթե մտաբերենք, որ, փաստորեն, զարգացած ավատատիրության շրջանում 
ենք արդեն, որի սկիզբն այնքան փայլուն ու այնքան հուսադրիչ եղավ հայ ժողովրդի համար։  
 
Այդ պատմաշրջանում, հայկական իշխանական մի շարք տների հզորացման, Անիի, 
Վասպուրականի և Կիլիկիայի հայկական թագավորությունների հիմնադրման ու ամրապնդման, 
տնտեսության ու քաղաքային կյանքի ծաղկման և աշխարհիկ հակաճգնավորական հակումներ 
ունեցող ավատատիրական մտավորականության առաջավոր մի թևի գոյացման պայմաններում 
մեծ զարգացում է ապրում հայոց երաժշտական մշակույթը ևս։  
 
Անփոխարինելի դեր են կատարել այս առումով հատկապես ներքին և արտաքին, այդ թվում և 
միջազգային տարանցիկ առևտրի հենարանները հանդիսացող հայկական միջնադարյան 
բազմացած ու բարգավաճ խոշոր քաղաքները՝ Դվինը, Անին, Կարսը, Կարինը, Արծնը և Երզնկան՝ 
կենտրոնական Հայաստանի հյուսիսային մայրուղու վրա, Արճեշը, Մանազկերտը, Խլաթը և 
Նփըրկերտը՝ հարավային մայրուղու վրա, Սիսը, Տարսոնը, Ադանան, Մամեստիան ու Այասը՝ 
Կիլիկիայում։ Այստեղ է տեղի ունեցել արհեստների, գիտության և կրթական բարձրագույն 
հաստատությունների ծաղկումը, գաղափարական մթնոլորտի մեղմացումն ու մտայնության 
աշխարհականացման խորացումը, ինչպես նաև դրամական շրջանառության ընդարձակումը, 
կենցաղի բարելավումն ու ճաշակի նրբացումը, որոնց հետևանքով շեշտակիորեն բարձրանում են 
գեղեցիկ արվեստների, դպրության և, մասնավորապես, երաժշտության կշիռն ու նշանակությունը 
հասարակական կյանքում։ Դեռ ավելին՝ հիշյալ քաղաքներում բնակչության տարբեր խավերի՝ 
արհեստավորության, մանր ու խոշոր առևտրականների, պաշտոնյաների, վաշխառու-
դրամատերերի և մեծատունների դասերի ձևավորումն ու նրանց ինքնագիտակցության 
կազմավորումն ամուր հիմքեր են ստեղծում՝ հայոց մշակույթին քաղաքային կյանքի հետ կապված 
նոր պահանջներ թելադրելու, նոր պատվերներ առաջարկելու համար։  

Այս բոլորը մեծապես խթանում են ոչ միայն մասնագիտացված 
երգարվեստի, այլև առհասարակ ազգային երգ-երաժշտության բոլոր 
ճյուղերի վերընթաց շարժմանը։ Զարգացման բարձրագույն փուլն է 
թևակոխում հայ ժողովրդական և գուսանական երգ-երաժշտությունը, 
որի գրեթե բոլոր տեսակների մեջ կատարվում է բովանդակության 
խորացման, հուզականության աստիճանի բարձրացման ու հորինվածքի 
կատարելագործման մի նշանավոր ընթացք։  
 
Մատենադարանի ձեռագրերում պահպանված են մեծարժեք նյութեր՝ 
ժողովրդական և ժողովրդա-գուսանական միջնադարյան երգեր, մարդու 
առօրյան, աշխատանքն ու կյանքի կարևոր իրադարձությունները 
պատկերող, նրա ներքին ապրումները, ուրախության ու վշտի պահերը, 

հայրենի բնության ու սիրո նվիրական զգացումներն արտահայտող բազմապիսի 
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ստեղծագործություններ։ Համընդհանուր միջնադարագիտության չափացույցերով իսկ բարձր 
գնահատված գործեր են Հայաստանում և Կիլիկիայում 12-14-րդ դարերում և ավելի ուշ ստեղծված 
գուսանական-քնարական «հայրենները»՝ հայկական ուրույն տաղաչափությամբ ու 
եղանակավորումով հորինված սիրո, ուրախության, գովքի, պանդխտության և այլ երգերը։ Այդ 
«հայրեններից» որոշ նմուշներ, անգամ եղանակներով հանդերձ, հարատևել են մինչև մեր օրերը։ 
Եվ, ինչպես ցույց է տալիս քննությունը, դրանց մեջ կան միջնադարի երաժշտաոճական 
հատկանիշներն ընդհանուր գծերով պահպանած այնպիսի գոհարներ, ինչպիսիք են «Մի լար, 
մայրիկ», «Գիշեր-ցերեկ», «Օրոր», «Անտունի», «Քաշ հարեն» և այլ՝ գնայուն և զարդոլորուն 
եղանակներով հազվագյուտ ստեղծագործություններ։  
Բովանդակության կենսականությամբ, ժողովրդային լեզվով, հայրենի տաղաչափությամբ (7-8 
կառուցվածքի տողերով), յուրահատուկ պատկերավորությամբ և ջերմ ու անմիջական 
հուզականությամբ այդ երգերն աչքի են զարնում նախ իրենց գրական բնագրերին հատուկ 
հղկվածության մի նոր որակով։ Ահա, օրինակ՝ հիշյալ երգերից «Օրոր»-ի խոսքերը, որոնք գովք են 
«խալատ» (այսինքն արատ) չունեցող «աղվորի» մասին.  

Աղուոր ես չունիս խալատ.  
Երթամ ո՞վ բերիմ պէ խալատ։  
Երթամ Լուսնկան բերիմ,  
Լուսնուն աստղերը պէ խալատ։  
 
Այս «հայրենի» ոգուն ու ոճին լիովին համապատասխան է նրա վարպետորեն հյուսված 
տխրանուշ մեղեդին։ Վերջինս ընթանում է փոքրալար համաձայնույթով (մինոր լադով) 
հազվագյուտ մի ձայնեղանակում, որի հինգերորդ աստիճանը ձևափոխված (իջեցված) է։ Դա 
մտերմիկ ու յուրովի սքողված մի թախիծ է հաղորդում ելևէջին, որը ծավալվում է հանգիստ, 
գեղակերպ ալյակներով ու մեղմորեն շորորուն ընթացքով։ Հարուստ կշռույթաձևերը՝ մեծագույն ու 
փոքրագույն տևողության հնչյունների ճարտար համադրումներով, մեղեդիական գծի գողտրիկ 
զարդարանքները, գրական բնագրի տարբեր վանկերի նազանքով լի ոլորումներն ու տպավորիչ 
երկարաձգումներն անընդմեջ նորոգվող ախորժալուր հոսանք են ստեղծում, որն ավարտվում է 
քաղցրորեն թաքուն մի տրտմություն արտահայտող նրբակերտ հանգաձևով։  
 
Հատկանշական է, որ 10-15 -րդ դարերի մատենագիրներն իրենց գրվածքներում կարևոր տեղ են 
հատկացնում երաժշտական գործիքներին ու գործիքային նվագին։ Հովհաննես Երզնկացին (13-րդ 
դ.) ծանրակշիռ դատողություններ ունի «չորեքաղեան» քնարի (հայկական ուդի) մասին։ Առաքել 
Սյունեցին (15-րդ դ., «Աստուածն ամենի») խոսում է ութլարանի քնարի մասին և առաջարկում 
հարկանային, փողային ու լարային նվագարանների մի ուրույն դասակարգում։ Հակոբ Ղրիմեցին 
(15-րդ դ.) տալիս է «սանդիր» (սանթուր), «ղանոն» (քանոն) և «արղանոն» կոչվող բազմալար 
նվագարաններին կապված բարձրարվեստ կատարման մանրամասն նկարագրությունը։  
 
Ժամանակի առաջադրած պահանջներից ետ չեն մնում նաև մեր միջնադարյան ծաղկողները, 
որոնք 12-13 -րդ դարերից սկսած նույնիսկ ծիսական ձեռագրերի էջերում սիրով նկարում են թե 
ամենատարբեր կատարող երաժիշտների և թե իրենց ծանոթ հին ու նոր այլազան նվագարանների 
պատկերներ, այդ թվում՝ միակողմանի ու երկկողմանի մեծ ու փոքր թմբուկներ, դափ, դհոլ և 
ծնծղաներ. հովվական սրինգներ, շվի, կոնաձև փողեր և սրափողեր (զուռնաներ), 
պարկապզուկներ ու եղեգնյա հսկա ավագափողեր. պղնձյա կարճ փողեր, գալարափողեր ու 
երկար շեփորներ, սազ և սազատիպ նվագարաններ, տավիղ, ջնար և բազմալար տարբեր 
գործիքներ. իսկ քիչ ավելի ուշ՝ աղեղնավոր գործիքներ ևս՝ քամանիներ ու քամանչաներ։  
 
Նշված փաստերն անկասկած վկայում են Հայաստանում և Կիլիկյան հայկական պետությունում 
միջին դարերում աշխարհիկ երգ-երաժշտության զարգացման բարձր մակարդակի, ինչպես նաև 
նրա հասարակական դերի ու նշանակության մեծացման մասին հայոց կյանքում, հատկապես՝ 
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քաղաքային բնակչության խավերում։ Եվ, իրոք, այդ արվեստն այնքան փորձ ու արժեքներ է 
կուտակում, որ դրականապես ազդում է ուսումնական արվեստագետների ջանքերով 
կատարելագործվող մասնագիտացված երգաստեղծության վրա ևս՝ զգալիորեն խթանելով նրա 
աշխարհականացման բեղմնավոր ընթացքը։  
 
Աշխարհիկ արվեստից եկող նոր հովերն ընկալել են մեծ արվեստագետները՝ Գրիգոր Նարեկացին, 
Վարդան Անեցին (10-11-րդ դդ.), Հովհաննես Սարկավագը (11-12-դդ.) և ուրիշներ։ Ներսես 
Շնորհալին (12-րդ դ.) իր չափածո հանելուկներով, փաստորեն, մշակում է ոչ միայն գրական, այլև 
աշխարհիկ մասնագիտացված երգարվեստի ուրույն տեսակ։ Ֆրիկից (13-րդ դ.) սկսվում է նաև 
աշխարհիկ տաղերի հորինման փորձը, որը խորանում է Հովհաննես Երզնկացի Պլուզի (13-րդ դ.), 
Կոստանդին Երզնկացու և Խաչատուր Կեչառեցու (13-14-րդ դդ.) ստեղծագործություններում։ Իսկ 
15 - 16 -րդ դարերի քնարերգուներ Հովհաննես Թլկուրանցու, Մկրտիչ Նաղաշի և Գրիգորիս 
Աղթամարցու երգերում, նույնիսկ ուշ միջնադարի աննպաստ պայմաններում, աշխարհիկ ոգին 
արդեն տիրական դառնալու միտում է դրսևորում։  
 
Մատենադարանում պահվող ձեռագիր տաղարաններում հանդիպում են երեք քնարերգուների 
երգերի նաև խազավորված (միջնադարյան երգչային նշաններով օժտված) նմուշներ։ Այս 
դարերում հայ-արևելյան մի գունավորությամբ է աչքի ընկնում աշխարհիկ երգաստեղծությունը։ 
Այն զարգացման մի նոր աստիճանի է բարձրանում 17-18 -րդ դարերում, երբ հանդես են գալիս 
հայ աշուղները, այդ թվում նաև անդրկովկասյան ժողովուրդների բարեկամության մեծ երգիչ 
անմահ Սայաթ-Նովան։  
 
Զարգացած ավատատիրության շրջանում հայ հոգևոր երգարվեստն օրինաչափորեն բարձրանում 
է իր ժամանակի միաձայնային երաժշտության ճարտարակերտական-գեղարվեստական 
համաշխարհային մակարդակին։ Որպես հիրավի մասնագիտացված արվեստ՝ հայոց հոգևոր 
երաժշտությունն այս պատմաշրջանում, արձագանքելով հայկական քաղաքային կյանքի 
զարգացման հաջորդական աստիճաններին, բարգավաճում է հստակ արտահայտված փուլերով։ 
Դրանք համապատասխանում են 10 - 11, 12 - 13 -րդ և 14 - 15 -րդ դարերին։  
 
10 -11 -րդ դարերի կարևորագույն տեղաշարժերի ներքին բովանդակությունը տաղային արվեստի 
ծաղկումն է, որն այնքան փայլուն սկիզբ ունեցավ Գրիգոր Նարեկացու ստեղծագործության մեջ։  
 
Նրանից հետո տաղային արվեստի բարձր երաժշտամտածողությունը, իր մեջ առնելով նաև 
«մեղեդի» անվանված կտորներին հատուկ համատիպ գծերը, շուտով արձագանքում է 
շարականների ու պատարագի երգեցողությունների բնագավառում ևս, ուր ծաղկում են «ստեղի», 
«զարտուղի» և «ծանր» կոչված բազմաճյուղ, բազմադրվագ եղանակներով 
ստեղծագործությունները։ Ուստի, առավել լայն (կամ նույնիսկ փոքր-ինչ պայմանական) առումով, 
հոգևոր երգի նշված տեսակները վերաբերում են տաղային արվեստի ոլորտին։  
 
Ավելի մասնահատուկ իմաստով, սակայն, տաղը հիմնականում քնարական երգ է՝ 
վիպականության, դրամատիզմի կամ կենտրոնացված հայեցողականության ու մտասույզ 
խորհրդածության տարրերով։ Քնարականությունն այստեղ ենթակայական (սուբյեկտիվ) է՝ 
գեղջուկ երգի համեմատությամբ և նուրբ ու գեղազգայական՝ գուսանականի հարաբերությամբ։ 
Տաղի հուզական բովանդակության դրսևորմանը հատուկ են բարձր տրամադրությունը, տոնական 
հանդիսավորությունը, ոգեշունչ ճառումը, զմայլանքն ու հափշտակությունը։ Նրա մտահղացքը 
հաճախ բացահայտվում է երաժշտական երկու և ավելի հիմնանյութերի (թեմաների) զարգացման, 
այն է՝ բախման, փոխներգործության ու միահյուսման հիման վրա։ Տաղի, որպես 
մասնագիտացված երգաստեղծության հատուկ տեսակի, զուտ հորինվածքային (կոմպոզիցիոն) 
առանձնահատկություններն են ձևի ու ձայնածավալի ընդարձակությունը, վաղ միջնադարյան 
հայկական ութ ձայնեղանակների համակարգի համեմատությամբ՝ մեղեդիական ազատ ոճը, 



զարդոլորումների և գործիքային տիպի անցումների (պասաժների) առկայությունը, ելևէջի և 
կշռույթի հարստությունը, հյուսվածքի հանկարծաբանական բնույթը և, դրա հետ մեկտեղ, 
ճարտարակերտության խիստ տրամաբանականությունը։ Տաղը վերարտադրվում է միայնակ 
(սոլո) կատարմամբ, համերգային տիպի փայլով, հմուտ վարպետությամբ ու երգչախմբի՝ հաճախ 
բարդ անցում-ոլորումներով, աչքի ընկնող եզակի կամ կրկնակի ձայնառության 
ընկերակցությամբ։  
 
Տաղերի այս հատկանիշներն առավել բյուրեղացած վիճակում հանդես են գալիս 12 - 13 -րդ 
դարերի երկերում, բայց դրանք սկզբնապես դրսևորված են նաև 10 - 11 -րդ հարյուրամյակներին 
վերաբերող ստեղծագործություններում։ Նույնիսկ Գրիգոր Նարեկացու հայտնի տաղերից 
«Հաւիկ»-ի համեմատաբար բարդ եղանակում որոշ չափով նախապատրաստվում է անցումը 
դեպի հաջորդ շրջան։ Սակայն, մասնավորապես 11 և 12 -րդ դարերում, Նարեկացու ավանդները 
զարգացնող կենտրոններ էլ ենք ունեցել։ Դրանց շարքում առաջին տեղերից մեկը պատկանել է 
Անիին, ուր գործել է իր ժամանակի նշանավորագույն երաժիշտ-բանաստեղծներից մեկը՝ 
Հովհաննես Սարկավագ վարդապետը։  
12 - 13 -րդ դարերով սահմանազատվող շրջանը կարևորագույն նշանակություն է ստանում նաև 
այն պատճառով, որ Մատենադարանում պահվում են հիշյալ հարյուրամյակներից իրենց 
ժամանակակից (այլ ոչ թե ավելի ուշ կատարված) ընդօրինակությամբ հարատևած բազմաթիվ 
ընտիր ձեռագրեր, այդ թվում և երաժշտա-ծիսական արժեքավոր մատյաններ։  
 
Ծանոթությունը դրանց, ինչպես և օժանդակ այլ նյութերի հետ, ցույց է տալիս, որ նշված դարերում 
անցյալի հայ երաժշտարվեստի պատմության մեջ նկատվում է առաջընթացի մեծագույն 
շարժումը։ Այն սկսվում է 12 -րդ դարում՝ Հայաստանում և, միաժամանակ, հայկական 
Կիլիկիայում։ Իսկ քիչ ավելի ուշ, երբ կենտրոնական Հայաստանում նախ մոնղոլական, ապա և 
թուրք-թաթարական աննախադեպ ավերածությունների պայմաններում մշակութային օազիսներ 
են միայն փրկվում, սկսված հզոր շարժման ալիքները, կենտրոնանալով, կուտակվում են 
հատկապես Կիլիկիայում և այստեղ էլ գրեթե լիակատար իրագործման են հասցնում հայ հոգևոր 
մասնագիտացված երաժշտության, որպես միաձայնային արվեստի, պատմական բազմադարյան 
զարգացման գլխավոր միտումները։  
 
Ամբողջապես ազգայնացվում են պաշտամունքն ու պաշտոներգությունը՝ գրական մի շարք նոր 
բնագրերի թարգմանությամբ, քրիստոնեական երաժշտա-բանաստեղծական կենցաղավարող 
ձևերի վերջնական հայկականացմամբ, հոգևոր բանաստեղծության մեջ նաև հայոց պատմության 
կարևորագույն երևույթների անդրադարձումով ու երաժշտական բաղկացուցչի հետագա 
նորոգմամբ, այն՝ աշխարհիկ ժողովրդական և գուսանական երգարվեստից հմտորեն փոխառնված 
կենսական տարրերով առավելագույնս հագեցնելու միջոցով։ Պատմական անհրաժեշտությամբ 
առաջացած այս ընթացքի հարկատուների շարքում ավելանում են նաև երաժշտա-մշակութային 
նոր կապեր մի կողմից Լևանտի արաբների, մյուս կողմից՝ Լատինական Եվրոպայի հետ, որով 
մարմնավորում են հայոց գեղազգայական մշտական իդեալի՝ արևելյան զգացողության ու 
արևմտյան մտածողության համաձուլման թարմ հղացումներ՝ ազգային հողի վրա։ Վերջապես, 
ավելի խոր ու հոգեբանորեն տարանջատ մոտեցումը դեպի երգվող խոսքը, մեղեդիական վիպա-
քնարական տարերքի հաստատումը զուտ քնարական ու նաև դրամատիկական ակնառու 
դրվագներով, և մեծակերտ-զարդարական ոճի հարաճուն մշակումը, մինչև նրա զարգացման 
բարձրակետային դրսևորումները, հայ հոգևոր երաժշտությունը վերհանում են արևելյան-
քրիստոնեական արվեստի բարձրունքները՝ որպես նրա ազգային անկրկնելի հատվածներից մեկը։  
 
Կիլիկիայում ստեղծված ամենաընտիր գրքերից երաժշտածիսական բովանդակության բազմաթիվ 
ձեռագրեր են պահվում Մատենադարանում։ Դրանցից պարզ երևում է, որ այս շրջանում 
նշանակալիորեն զարգանում է հոգևոր թվերգի երաժշտական բաղադրիչը։ 
Համապատասխանաբար՝ կատարելագործվում է թվերգի նշանակության համակարգը՝ ներառելով 



անգամ երգեցողության խազեր։ Բարգավաճում է շարականերգությունը։ Բուն երգեցողությունը 
ճոխանում է նորանոր ստեղծագործություններով և բարդ ու ծավալուն եղանակներով։ Դրա հիման 
վրա էլ շարականների խազագրությունն օրգանապես հարստանում է զարդոլորուն երգաոճին 
հատուկ առանձին նշաններով, նշանախմբերով և խիտ ու առավել խիտ հյուսվածքի տարբեր 
ձևերով։ Վերջապես, երգեցողության զարդոլորուն ոճի լայն շրջանակներում իրագործվում է նաև 
տաղերի, մեղեդիների, սրբասացությունների և նմանների հետագա օրինաչափ զարգացումը։ 
Դրանց երաժշտական ճոխ, բազմադրվագ կերպարների, ըստ կարելվույն, ամբողջական 
մարմնավորման ու վերարտադրության նպատակով՝ շրջանառության մեջ են դրվում խազագրերի 
նոր խմբեր։  
 
Ճիշտ այս հունի մեջ ծաղկում են «մանրուսման», այսինքն՝ բարդ և նուրբ դրվագված, 
եղանակները ևս, որոնք ունեցել են և ունեն ոչ միայն գեղարվեստական մեծ արժեք, այլև 
ճանաչողական կարևոր նշանակություն՝ ներկայացնելով հայ երաժշտության նոր տիպի բարձր 
զարգացած ութ գլխավոր ձայնեղանակների ու նրանց բազմաթիվ (հարյուրից անցնող) 
ստորաբաժանումների փարթամ համակարգը։ «Մանրուսման եղանակները» 11 - 12 -րդ դարերից 
ամփոփվել են Մանրուսման գրքերում կամ խազգրքերում, որոնք այսպես են կոչվել նրանցում 
խազերի հոծության, ինչպես նաև, առհասարակ խազագիտության առումով ևս, նրանց ունեցած 
անփոխարինելի նշանակության համար։ Մանրուսման գրքերից ընդհանրապես քիչ օրինակներ 
կան հայկական ձեռագրերի տարբեր հավաքածուներում։ Մատենադարում հանգրվան է գտել 
դրանց ամենահարուստ ժողովածուն՝ շուրջ 60 մատյան։  
Դարձյալ Կիլիկիայում (Սսում) 13 -րդ դարի կեսերին ստեղծվել է զարդոլորուն 
երգեցողությունների մեկ ուրիշ մատյան՝ գիտությանը հայտնի հնագույն Գանձարանը՝ տակավին 
նոր կազմավորվող ներքին կառուցվածքով, իսկ հաջորդ հարյուրամյակում՝ նույն մատյանի շատ 
ավելի բյուրեղացած վիճակը ցուցանող հնագույն խմբագրություններից մեկը։ Վերջինս, 200-ի չափ 
ձեռագիր այլ գանձարանների հետ միասին, այսօր գտնվում է Մատենադարանում և նախնական 
հետազոտությունների մակարդակում իսկ անգնահատելի ծառայություն մատուցում գիտությանը։ 
Ընդհանրապես, հայկական Կիլիկյան պետականության պայմաններում է, որ, զարգացած 
ավատատիրության չափացույցերով, իրենց ավարտուն տեսքն են ստանում ոչ միայն թվերգի 
նշաններով Ավետարանը, խազավոր Շարակնոցը, Գանձարանն ու Մանրուսման գիրքը, այլև 
Ժամագիրքն ու Պատարագամատույցը, եկեղեցական ամբողջ տարվա արարողությունների կարգը 
պարզաբանող Տոնացույցն ու եկեղեցուց դուրս կատարվող ծեսերին (կնունքին, նշանադրությանը, 
հարսանիքին և նմաններին) առնչվող երգեցողությունների ժողովածուն՝ Մաշտոցը։  
 
Սույն մատյանների հարստացմանը, կարգավորմանն ու վերակազմմանը մասնակցել են կիլիկյան 
մի ամբողջ շարք երևելի երաժիշտ-բանաստեղծներ՝ Գրիգոր Բ Վկայասերը (11 -րդ դ.), Գրիգոր Գ 
Պահլավունին («Ով զարմանալի») Ներսես Լամբրոնացին (12 -րդ դ.), Գրիգոր Սկևռացին ու 
Գրիգոր Խուլը (12 - 13 -րդ դդ.), Գևորգ Սկևռացին (13 -րդ դ.) և ուրիշներ։ Նրանց մեջ իր հսկա 
կերպարանքով առանձնանում է Ներսես Շնորհալին (12 -րդ դ.), որի բեղմնավոր գրիչը Գրիգոր 
Նարեկացուց հետո ոչ միայն էապես հարստացրեց հայոց երգչային-ծիսական գրեթե բոլոր գրքերը, 
այլև բարենորոգեց պաշտոներգությունը։ Նրա երաժշտա-տեսական ու ստեղծագործական 
ժառանգությունը մեծ ու նշանակալի երևույթ էր համահայակական ու համաքրիստոնեական 
արվեստի չափացույցերով։  
 
Որպես տեսաբան՝ Շնորհալին զբաղվել է ձայնեղանակների ու խազագրերի համակարգի 
հարցերով։ Հայ երաժշտության շարունակ բարգավաճող ձայնեղանակների միակցությունն 
զարգացած ավատատիրության շրջանում արդեն մեղեդիական հարստությունների մի խոշոր 
շտեմարան էր ներկայացնում, որում Շնորհալին, սահմանազատելով, կարգավորել է տաղերին, 
գանձերին ու հորդորակներին, պատարագի սրբասացություններին ու «զարտուղի» երգերին, 
ինչպես նաև «ծանր» ու «ստեղի» շարականներին հատուկ բարդ եղանակները։  
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Շնորհալու կատարած խազագիտական աշխատանքների վերաբերյալ շահեկան տեղեկություն է 
պահպանվել Մատենադարանի ձեռագրերից մեկում, որի համաձայն՝ մեծ երաժիշտը երգչային 
նշանների մի կարևոր խումբ է «հաստատել» ու շրջանառության մեջ դրել։ Ուսումնասիրությունը 
ցույց է տալիս, որ հիմնախազերի՝ միջնադարում և հատկապես Կիլիկիայում հղացված 
ցուցակներից մեկը, ներփակելով գլխավորապես Մանրուսման գրքերում առատորեն 
օգտագործված «արվեստավոր» կոչված խազագրերը, վերաբերում է 12 -րդ դարի կեսերին, և որ, 
ըստ բոլոր տվյալների, ճիշտ դրա «հաստատիչն» է Մանրուսման արվեստի ծաղկման 
ժամանակակից և այդ արվեստի տիրապետումը պաշտամունքի ծառայողների համար 
պարտադիր համարած Շնորհալին։  
 
Մատենադարանը հարուստ է նաև կիլիկյան երաժիշտների տաղերն ու շարականները 
բովանդակող ոչ միայն միջնադարյան խազավոր ձեռագրերով, այլև 19 -րդ դարի հայ եկեղեցական 
հմուտ երաժիշտ Համբարձում Լիմոնջյանի ստեղծած հայկական ձայնագրության նոր 
(խազագրությանը փոխարինած) համակարգի նշանների օգնությամբ նույն հարյուրամյակում 
ձայնագրված հոգևոր երգերի տարբեր ժողովածուներով։ Դրանցում տարբերելով միջնադարյան 
ականավոր հեղինակների և առաջին հերթին Ներսես Շնորհալու բազմապիսի գործերը և 
զուգակշռելով վերջիններիս խազագրությունները համապատասխան ձայնագրությունների հետ՝ 
հասկանում ենք, որ մեծ երաժիշտ բանաստեղծի հարուստ ստեղծագործությունը հիմնականում 
զարգացել է մեղեդիական ազատ ոճի շրջանակների ընդլայնման և յուրահատկությունների 
խորացման նշանաբանի ներքո։ Դրա արդյունքները ցուցանող հիանալի նմուշներից է Բարսեղ 
Կեսարացու (4-րդ դար) հիշատակին նվիրված Շնորհալու «Լուսապայծառ իմաստյուք» 
շարականը (տե՛ս էջ 39)։   

Ստեղծագործության մեղեդին, գրական բնագրի կառուցվածքից 
կատարելապես անկախ կշռույթով ու հորինվածքով, որպես 
միաձայնային կոթողի բաղադրիչ` լիովին ինքնաբավ է։ Այն 
բնորոշվում է լուսավոր, բարձր տրամադրությամբ և առնական 
շեշտերով, իմաստուն հանգստությամբ և, միաժամանակ, ներքին 
արտակարգ ուժականությամբ, վիպա-քնարական լայն շնչով ու 
արտակարգ ուժականությամբ, վիպա-քնարական լայն շնչով ու դրա 
հետ յուրովի զուգորդված մեծահմուտ վարպետությամբ (վիրտուոզ 
նախասկզբով), որը հատուկ է Շնորհալու մի շարք այլ երգերին ևս։ 
Զուտ տեսողական ընկալումն անգամ բավական է հասկանալու 
համար քննարկվող շարականի ընդգծված համերգային նկարագիրը։ 
Ելևէջի սահուն ամբարձումներն ու անկումները, ճարտարորեն 

կիրառված բազմահնչյուն զարդոլորումները, գործիքային բնույթի փայլուն անցումները, 
մեղեդիական բարդ գծագրով տիպական այլազան պտույտները ողջ շարականին հաղորդում են 
պերճաշուք մեներգի բոլոր հատկանիշները։ Աչքի են զարնում շարականի տպավորիչ 
ձայնածավալը, մեծ ընդգրկումն ու օգտագործված մեղեդիական տիպական պտույտների 
նպատակամղված զարգացումը։ Ձևն ազատ է՝ հանկարծաբանության հինավուրց արվեստի 
լավագույն ավանդույթների կիրառմամբ և կառուցիկ է՝ հստակ սահմանազատված երեք մասերով։  
 
Առաջինը (տե՛ս օրինակում I թվանշանով զատորոշված մասը) մի կուռ պարբերույթ է՝ բաղկացած 
երկու նախադասություններից, որոնք, իրենց հերթին, կազմված են երկուական դասույթներից 
(ֆրազներից)։  Տևողությամբ այդ նախադասությունները հավասար են, սակայն չեն 
հավասարակշռում իրար, որովհետև պարբերույթն սկսվում է մեղեդու գլխավոր կամ վերջավորող 
հնչյունը՝ «բենկորճը», (f1) հանդիսավորապես հիմնավորող վառ պտույտով (օրինակում այդ 
հնչյունը ցույց ենք տվել մեկ աստղանիշով) և ավարտվում երկրորդ աստիճանի՝ «խոսրովայինի» 
(g1) վրա կառուցված հանգաձևով (տե՛ս օրինակում երկու աստղանիշ կրող ձայնաստիճանը)։  
Ներքին այդ հակասությունն էլ ծնում է առաջիկա զարգացման անհրաժեշտությունը։  

 

Մանրուսմունք, Սկևռա, 
1349 թ., ձեռ. 7157 էջ198բ 
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Հետևում է մի ընդարձակ միջին մաս (II), որը բաժանվում է երկու խոշոր հատվածների (1 և 2)։  
Դրանցից առաջինում մեղեդին վերընթաց վճռական շարժումով բարձրանում է մինչև երկրորդ 
«փուշը» (C2, օրինակում ցույց ենք տվել երեք աստղանիշով) և, հապաղելով այնտեղ, 
բացահայտում նրա անմիջական ուշագրավ ոլորտը։ Դա եղանակի «դիմող ձայնն» է, երկրորդ 
գլխավոր հենակետը, որը մի կատարյալ հակաթեզ է թե «բենկորճի» և թե «խոսրովայինի» 
նկատմամբ։ Հակաթեզի կտրական հաստատումից հետո ելևէջի ծավալման ընթացքը նախ այն 
հարաբերում է «բենկորճի» հետ, որով մի պահ երևակվում են վերջինիս ներուժական 
(պոտենցիալ) հնարավորությունները, ապա և լրանում դեռևս I մասի վերջում հանդես եկած 
հանգաձևով դարձյալ «խոսրովայինի» վրա։  
 
Միջին մասի երկրորդ հատվածում երաժշտությունը զարգանում է առաջինի բովանդակության 
խորացման նշանաբանով։ Այստեղ նոր թափով է հնչում «դիմող ձայնը», որի դիրքերն 
ամրապնդվում են այլազան շրջազարդումներով, նրա շրջապետի ավելի լայն ցուցադրմամբ, դեպի 
այդ հնչյունն ուղղված կենտրոնաձիգ, «օղակաձև» տարբեր ձայնամիջոցներով և այլն։ Սակայն 
«բենկորճի» ու «խոսրովայինի» միջև ծագած յուրահատուկ «վեճը» այստեղ ևս լուծում չի գտնում։  
 
Դրա արդյունքները որոշվում են ստեղծագործության երրորդ մասում (III), որը համընկնում է 
դարձի կամ կրկնակի հետ։ Այն լակոնական է, բայց իր ամփոփիչ, ընդհանրացնող պաշտոնը 
կատարում է սպառիչ կերպով։ Մեղեդիական շարժման ողջ ուղղվածությունը, ինչպես և հզոր 
ալիքով բարձրացող և իջնող հանգաձևն ազդարարում են «բենկորճի» ու նրանով գլխավորված 
մեծալար համաձայնույթով ձայնեղանակի վերջնական հաղթանակը։  
 
Այս բոլորը գեղարվեստական այնպիսի հետաքրքրություն են հաղորդում շարականի բացառիկ 
իմաստազեղ մեղեդուն, որ այն հնարավոր է հնչեցնել նույնիսկ գործիքային կատարմամբ՝ առանց 
դույզն-ինչ նվազեցնելու նրա ներգործության մեծ ուժը։  
 
Երգեցողության այս ոճի օրինակներ են Շնորհալու ոչ միայն տաղերն ու ծանր և ստեղի 
շարականները, այլև նրա ջանքերով բացառիկ փայլ ու հանդիսավորություն ստացած պատարագի 
զարտուղի եղանակներն ու սրբասացությունները՝ «Ամենակալ ես տէր զօրութեանց», 
«Բազմությունք հրեշտակաց», «Հրեշտակային կարգաւորութեամբ», «Ով է որպէս տէր Աստուած 
մեր», «Սրբություն սրբոց», «Վասն յիշատակի հանգուցելոց», «Որ ի վերայ նստիս» և այլ գործեր։  
 
Երաժշտամտածողության նույն հունի մեջ, արդեն հստակ գծագրված ճանապարհով, դեպի 
մեծակերտ-զարդարական ոճի զարգացման բարձունքներն են ուղղվում հաջորդ հարյուրամյակում 
հորինված կամ վերաեղանակավորված ստեղծագործությունները՝ «Ի կոյս վիմէն», «Բանին հօր 
ծոցոյ մարմնարան», «Այսօր մեռեալքն», «Այսօր հարսն լուսոյ», «Ընտրեալդ յԱստուծոյ», 
«Ազատեա զգերեալսն», «Ի հանդէս տօնի ցընծամք» և այլ՝ միաձայնային երաժշտարվեստի 
միջազգային չափանիշներով իսկ սակավագյուտ երկեր։  
 
Բուն Հայաստանի տարածքում, ներքին և արտաքին դժվարությունների ծանր պայմաններում 
գոյատևող մշակութային կենտրոնները ևս, ըստ էության, դիմագրավում են լճացման ու 
մեկուսացման վտանգները՝ նաև Կիլիկիայում ձեռք բերված նվաճումներից օգտվելու 
գիտակցական մղումների առկայության հետևանքով և շնորհիվ կիլիկյան բեղմնավոր 
ներթափանցումների համատարած բնույթի։ Ինչպես երևում է Մատենադարանի ձեռագրական 
գանձերից, այդ ներթափանցումներն իրականացվել են այլազան ձևերով. Հայաստանից Կիլիկիա 
են գնացել սովորելու նպատակով, պատմաշրջանիս մի քանի նշանավոր վարդապետների, այդ 
թվում՝ երաժիշտ-բանաստեղծներ, կարկառուն դեմքեր Վարդան Արևելցու և Հովհաննես 
Երզնկացի Պլուզի (13 -րդ դ.,«Այսօր ձայնն Հայրական» ) գործունեության ողջ ընթաքն ուղեկցվել է 
Կիլիկիայի հետ ամենասերտ կապերի հետևողական խորացումով։ Կիլիկիայից Հայաստան են 
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բերվել խազավոր ընտիր ժողովածուներ և աշխատելու են եկել գրիչներ ու երգիչներ։Ուստի՝ ավելի 
քան օրինաչափ է այստեղ երաժշտարվեստի բնագավառում կատարված ակնառու առաջընթացը։  
 
Հայաստանի 12 - 13 -րդ դարերի երաժշտագեղարվեստական արտադրանքի անկրկնելի 
նմուշներից են Խաչատուր Տարոնեցու «Խորհուրդ խորին» մեծիմաստ շարականը, որը դարձավ 
հայոց պատարագի նախերգը, անհայտ հեղինակի վերաեղանակավորած «Անթառամ ծաղիկ» 
շարականը՝ նվիրված Աստվածածնին, Մխիթար Այրիվանեցու «Սիրտ իմ սասանի» երգը, որը 
կատարվում է ավագ հինգշաբթի օրը, Վարդան Արևելցու՝ թարգմանչաց տոնին և Հովհաննես 
Երզնկացի Պլուզի՝ Գրիգոր Լուսավորչի ու Ներսես ՄԵծի հիշատակներին նվիրված գեղեցիկ 
շարականները և այլն։  
 
Մինչև 1350-ական թվականները Կիլիկիայում շարունակվում է հոգևոր մասնագիտացված 
երգարվեստի զարգացումն ու երաժշտա-ծիսական մատյանների բյուրեղացման ընթացքը։ Ավելի 
ուշ՝ 14 - 15 -րդ դարերում, կիսատ մնացած ծրագրերը մասամբ լրացվում են Ղրիմի հայկական 
գաղութներում նաև Կիլիկիայից գաղթած երգիչների ու գրիչների ջանքերով։ Այդ են վկայում 
Ղրիմի հայ գաղթօջախներում նշված դարերում ամբողջացված և ի նորո կազմված ձեռագրերը, 
որոնց զգալի մասն այժմ գտնվում է Մաշտոցի անվան Մատենադարանում։ Իսկ առհասարակ 
Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկումից ու Սսի ավերումից հետո (1375 թ.), 
բնականաբար, մեծանում է կենտրոնական Հայաստանում գործող վարդապետների 
հեղինակությունը, մի նոր հմայք ու նշանակություն են ձեռք բերում Տաթևի, Սուխարա ու Մեծոփա 
վանքերի համալսարաններն ու նրանց ուսուցիչ-ուսուցչապետները, որոնց մեջ քիչ չէին 
ուղղություն տալու ընդունակ հմուտ երաժշտապետերը։  
 
10 - 15 -րդ դարերում երաժշտա-տեսական խնդիրների միակցության մշտական գործում 
յուրօրինակ հարուստ պատկեր են ներկայացնում Կիլիկիայի և կենտրոնական Հայաստանի 
գիտնականների ջանքերի արդյունքները։ Այս շրջանում հայ մտածողները, զինված երաժշտական 
գեղագիտության բնագավառում Հայաստանում դեռևս վաղ միջնադարում ձեռք բերված 
նվաճումներով, բարձրացրել ու իրենց ժամանակի չափանիշով փայլուն կերպով լուծել են 
այնպիսի ծանրակշիռ հարցեր, ինչպիսիք են երաժշտարվեստի ծագումը, նրա էությունը և 
ներգործության ուժն ու բնույթը, աշխարհիկ և հոգևոր երաժշտության փոխհարաբերությունն ու 
նրանց հարաբերությունը առարկայական (օբյեկտիվ) իրականության հետ։ Երաժշտագիտության 
ոլորտում իրենց հետագա զարգացումն են գտնում ձայնի մասին ուսմունքը, հնչականության ու 
ներդաշնակության մասին ուսմունքները, ինչպես նաև չափակշռույթի ու չափանմուշ 
եղանակների համակարգի մասին տեսական դրույթները։ Այս բոլորին զուգընթաց՝ քննարկվող 
պատմաշրջանում զարգացման բարձր մակարդակի է հասնում նաև խազագրության արվեստը 
(գործնականում) և խազագիտությունը։  

Մատենադարանի նյութերը վկայում են, որ ավելի ուշ՝ 16 - 18 -րդ դարերում, 
հայ հոգևոր երգարվեստն անցնում է որոշ շրջափոխության փուլ, 
հարստանում է նոր ստեղծագործություններով՝ հորինված ըստ հին ձևերի։ 
Այս կամ այն կերպով ու չափով շարունակվում է տակավին նախորդ 
պատմաշրջանում ծաղկած այն փորձը, որով մի շարք հին երգերի 
երաժշտական բաղկացուցիչը վերանայվում էր նոր ժամանակների ու 
ճաշակի համաձայն։ Սակայն այդ ճաշակն այժմ ոճականորեն նոր ու բարձր 
ուղղության հետ չէ, որ կապվում էր (ինչպես զարգացած ավատատիրության 
շրջանում), այլ միջավայրի շեշտակի արևելականացման, ողջ Մերձավոր 
Արևելքի մահմեդականացման հետ։  
 
Արդյունքն այն է լինում, որ առանձին դեպքերում նույնիսկ հոգևոր (բայց լոկ 
արտապաշտամունքային) տաղերը զուգորդվում են արևելատիպ 

 

Կիսախորան. 
Գուսանների խումբ 
Ձեռ. 5783, էջ 22ա 
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եղանակների հետ, փոքր-ինչ ընդգծվում են որոշ «ծանր» երգերի զարդոլորումները, «միջակ» 
ընթացքով (տեմպով) երգերը քիչ ավելի հաճախ (քան դա լինում էր առաջներում) տարբերակվում 
են ծանրացումով։ Կատարման առումով, հիմնականում,  տուրք է տրվում «արևելյան» կոչված 
(դարն ապրած) ճաշակին. արևելյան Հայաստանում՝ պարսկական, իսկ արևմտյան Հայաստանում 
(մասնավորապես Կ. Պոլսում)՝ օսմանյան (ու նաև որոշ չափով նույնպես «արևելականացած» 
բյուզանդական) հակումով։  
 
Պետք է նկատել, որ Մերձավոր Արևելքում ուշ միջնադարի ընթացքում քրիստոնեական 
երգարվեստի փոխհարաբերությունները պարսկա-թուրքականի հետ միջազգային 
երաժշտագիտության մեջ իսկ տակավին չլուծված հարց է։ Ինչպես էլ որ այն լուծվի, մեզ համար 
արդեն իսկ պարզ է հետևյալը. քննարկվող ժամանակաշրջանում հայ հոգևոր (հատկապես 
պաշտամունքային) արվեստի մշակների առջև դրված գլխավոր խնդիրը եղել է եկեղեցական երգի 
բնագավառում նախորդ դարերում կուտակված մեծ հարստությունների հարազատորեն 
պահպանումը, դրանց հուսալի պատսպարումը խորթ հովերից ու հավատարմաբար փոխանցումը 
ապագա սերունդներին։  
 
Դրան հասնելու, ինչպես նաև առհասարակ կիլիկյան և հայաստանյան նվաճումներն ընդհանուր 
հայտարարի բերելու նպատակով՝ հիսնամյակներ շարունակ երաժշտախմբագրական կարևոր 
աշխատանքներ են կատարվում։ Մատենադարանում պահվող երգչային ժողովածուների մի մեծ 
խմբի քննությունը ցույց է տալիս, որ այդ աշխատանքների հիմնական ուղղվածությունը 
կանխորոշվում է կենտրոնական Հայաստանում 14 -րդ դարի վերջերին և 15 -րդի սկզբներին։  
 
Մատենագրական ու ձեռագրական փաստերը հիմք են տալիս հաստատելու, որ հայ ծիսական ու 
երաժշտա-ծիսական գրքերի վերախմբագրման հարցում համայնագետ գիտնական Գրիգոր 
Տաթևացին (14 -րդ դ.) մշակել է որոշակի մոտեցում, որը և աստիճանաբար կիրառել են Թովմա 
Մեծոփեցին ու նրա աշակերտները, Գրիգոր Խլաթեցին և նրա հետևորդները (15 -րդ դ.)։   
 
Թովմա Մեծոփեցու կենդանության օրոք, նրա մասնակցությամբ և անմիջական հսկողության 
ներքո, նորովի խմբագրվել են Ավետարանը (տրոհության նշանների և առոգանության 
խազագրերի տեղաբաշխման առումով), Շարակնոցը, Մանրուսումը և այլ մատյաններ։ Գրիգոր 
Խլաթեցին վերանայել և նոր նյութերով է ճոխացրել Հայսմավուրքն ու Գանձարանը։  
 
Հիշյալ մատյաններից արժեքավոր մի շարք օրինակներ այսօր պահվում են Մատենադարանում։ 
Դրանց քննությունից պարզվում է, որ երգչային ժողովածուների վերանայման-վերախմբագրման 
աշխատանքներն ընթացել են կիլիկյան և հայաստանյան լավագույն ավանդույթները քննական 
զգաստ մոտեցմամբ միաձուլելու նշանաբանի ներքո։ Այդ սկզբունքի կիրառումն երևում է 15 -րդ 
դարի կեսերի ծաղկող, նշանավոր երգիչ, խազագետ, գրիչ և պատմիչ, Աղթամարի վանքի միաբան 
Մինասենց Թովմա վարդապետի ստեղծած երաժշտա-ծիսական ձեռագրերից (որոնցից առանձին 
նմուշներ գտնվում են Մատենադարանում), ինչպես նաև հաջորդ հարյուրամյակներում 
գաղափարված շատ մատյաններից։  
 
Այսպես, օրինակ՝ 1503 -ին Հովսեփ գրիչն իր ստեղծած Մանրուսման գրքի հիշատակարանում 
տեղեկացնում է, որ օգտվել է կիլիկյան ու հայաստանյան երկու նախօրինակներից։ Գամրաց 
երկրի Խնձորի գյուղում 1562 -ին կիլիկյան մի ընտիր նախօրինակի հիման վրա ստեղծված 
Շարակնոցի հիշատակարանում տեղեկություն է տրվում այն մասին, որ «թարմատար գրիչ» 
Կոստանդինը, օգտվելով նախօրինակ մատյանից, միաժամանակ «ճշգրտել» է այն՝ հաշվի 
առնելով իր միջավայրին հատուկ երգչային ավանդույթները և այլն։  
 
Վերանորոգության պատմաշրջանը (17 - 18 -րդ դդ.), իր հետ բերելով տպագրության տարածումը 
հայ իրականության մեջ, հնարավորություն ընձեռեց ավելի վճռական քայլեր կատարելու 



երաժշտա-ծիսական մատյանների ու երգչային ավանդույթների հավասարեցման ուղղությամբ։ 
Սակայն, հակառակ միաձևության հաստատմանը նպատակամղված ջանքերին, 18 - 19 -րդ 
դարերում մենք ունեցանք հայ հոգևոր երաժշտության տարբեր երգվածքների՝ ուշ միջնադարի 
ընթացքում կազմավորված հինգ մեծ ճյուղեր՝ Էջմիածնի (որը հիմնականն է), Կ. Պոլսի, Նոր 
Ջուղայի (կոչված նաև Հնդկահայոց), Երուսաղեմի ու Վենետիկի։ Սա մասամբ բացատրվում է հայ 
ժողովրդի կյանքի ընկերային-քաղաքական պայմաններով։ Բայց կա ևս մեկ հանգամանք։  
 
Ինչպես ցույց է տալիս Մատենադարանի խազավոր ձեռագրերի, հնատիպ համապատասխան 
մատյանների և հայկական ձայնագրության նոր համակարգի նշանների օգնությամբ գրառված 
ժողովածուների համեմատությունը, միջնադարյան խազագրության-երգեցողության սկզբունքներն 
իսկ այնպիսին էին, որ միևնույն երգարաններից օգտվող տարբեր կենտրոնների կատարողներ 
կարող էին միակերպ խազավորված նույն բնագիրը որոշ չափով տարբեր եղանակել, 
տարբերակել՝ համաձայն տվյալ տեղական ավանդույթների։ Եվ, իրոք, ստացված արդյունքն էլ, ի 
վերջո, վկայում է հայ եկեղեցական երաժիշտների ստեղծագործական ակնառու 
ունակությունների, ինչպես նաև առհասարակ հայ հոգևոր երգարվեստի մեղեդիական անբավ 
հարստությունների մասին։  
 
Ամփոփելով վերը գրվածը՝ անհրաժեշտ է ընդգծել, որ Մատենադարանում հատկապես անցած 
քսան տարիների ընթացքում կատարված ուսումնասիրությունները թեև արդեն շոշափելի 
արդյունքներ տալիս են, բայց դրանք դեռևս շատ հեռու են գոհացուցիչ լինելուց։ Կարևորագույն 
ձեռքբերումը, որն արժանի է հատուկ հիշատակության, թերևս հետևյալն է. այժմ, առավել քան 
երբևիցե, հստակ պատկերացնում ենք մեր անելիքները հայ երաժշտական 
միջնադարագիտության ասպարեզում, առանձնացնում և դասակարգում ենք հիմնավոր 
լուսաբանության կարոտ գլխավոր հարցերը՝ լիովին գիտակցելով դրանց լուծման հետ կապված 
բոլոր դժվարությունները և ճշտում մոտեցման սկզբունքները, որով և դիրքորոշվում ենք՝ 
ծրագրված երկարամյա մանրազնին աշխատանքներ կատարելու նպատակադրությամբ։  
 
Հայ երաժշտագիտության խոշորագույն պարտքն է հյուսել ազգային երաժշտարվեստի հին ու 
միջնադարյան շրջանների ըստ կարելվույն հանգամանալից պատմությունը (որից հետո միայն 
մեր գիտական միտքը հնարավորություն կունենա բացահայտելու և, ըստ ամենայնի, 
իմաստավորելու հայ երաժշտության պատմական զարգացման ինչպես անցած, այնպես էլ նոր ու 
նորագույն փուլերի ներքին կապերը. արդի հայ կոմպոզիտորական արվեստը գործնականում 
կմիանա իր հազարամյա «ողնաշարին» և կատարողական արվեստը կվերագտնի, վերջապես, իր 
բուն արմատները)։  Դա կապված է մեծ ու փոքր մի ամբողջ շարք դժվարությունների 
հաղթահարման հետ, դժվարություններ, որոնց լուծարքը կախված է ոչ միայն հայ 
երաժշտագիտության, այլև հայագիտության այլ ճյուղերի շատ ավելի կազմակերպված 
առաջընթացից։  
 
Չափազանց սակավ են հայ պատմական երաժշտագիտությանը պիտանի հնագիտական 
տվյալները։ Մեր մեջ թույլ է զարգացած ընդհանուր և մանավանդ երաժշտական 
աղբյուրագիտությունը։ Այնինչ մինչև այժմ էլ չունենք զուտ երաժշտագիտական ամսաթերթեր, և 
երաժշտական (կամ նաե՛ւ երաժշտական) բովանդակության հին ու նոր արժեքավոր շատ նյութեր 
ցրված են հայկական պարբերական հարուստ մամուլի էջերում։  
 
Այնուհետև մեր գրականագիտության մեջ թերի է այն, որ դեռևս չունենք հայ հին ու միջնադարյան 
բանաստեղծության պատմությունը (ներառյալ տաղաչափության պատմական զարգացման 
խնդիրները), որն անհրաժեշտ նախապայման է երգարվեստի ուսումնասիրությանը կապված 
ծրագրերի իրագործման համար։ Հայկական միջնադարյան երաժշտա-ծիսական առանձին տեսակ 
ներկայացնող տասից ավելի մատյաններից, ինչպիսիք են՝ Ճաշոցը, Մաշտոցը, Գանձարանը, 
Տաղարանը, Մանրուսման գիրքը և այլն, լոկ երեքն են որոշ չափով ուսումնասիրված 



պատմաբանասիրական, ծիսագիտական և գրականագիտական առումներով։ Դրանք են՝ 
Շարակնոցը, Ժամագիրքը և Պատարագամատույցը։ Մյուսները, մեծագույն համբերությամբ 
զինված, սպասում են իրենց հետազոտողներին։  
 
Կան նաև այլ կնճռոտ հարցեր, որոնց հարթեցումը, գոնե մասամբ, կախված է ընդհանրապես 
հայագիտության հետագա հաջողություններից։ Ցավոք, հայ արդի երաժշտագիտությունը, դեռևս 
անհաղորդ է մնում հայագիտության փայլուն ձեռքբերումներին և իր ստեղծագործական երևելի 
ուժերը չի կարողանում ծառայեցնել հայագիտության զարգացմանը, որով հայ հին ու 
միջնադարյան երաժշտական մշակույթի հետազոտության հնարավորություններով լեցուն 
բնագավառը տակավին կիսաթափուր է մնում։  
 
Իսկ անելիքներն օրավուր կուտակվում են։ Այսպես՝ պակասում են ժողովրդական և գուսանական 
հին նվագարանների տեսակների ու տարատեսակների մշակված (գիտականորեն նկարագրված) 
հավաքածուներ, թերի է ավանդաբար մեզ հասած ժողովրդական, գուսանական ու հոգևոր երգերի 
գրառման, վերծանման, ուսումնասիրության ու հրատարակության գործը, մեկտեղված, 
դասակարգված ու քննված չեն հայ հին մատենագրության մեջ ցրված երաժշտությանը (կամ՝ 
նաե՛ւ երաժշտությանը) վերաբերող պատմական ու գրական փաստերը, ամբողջությամբ 
պարզաբանված չեն միջնադարյան երաժիշտ-բանաստեղծների ստեղծագործական 
ժառանգության հետ կապված խնդիրները և այլն։   
 
Ուշ միջնադարում իրենց մեղեդական բովանդակությամբ (անշուշտ՝ մի շարք կորուստներով և 
որոշ փոփոխություններով) հարատևել ու 19 -րդ դարում Հ. Լիմոնջյանի ստեղծած նշանների 
օգնությամբ ձայնագրվել են երաժշտա-ծիսական երեք մատյաններ՝ արդեն հիշատակված 
Շարակնոցը, Ժամագիրքը և Պատարագամատույցը։ Սակայն սրանք էլ երաժշտագիտական 
համակողմանի քննության ենթարկված չեն առ այսօր։ Նախաձեռնված չէ անգամ Շարակնոցի 
գիտահամեմատական բնագրի կազմումը, որը կարող էր մեծապես խթանել խազագրերի 
միջնադարյան համակարգի տարբեր օրինաչափությունների բացահայտումը։  
 
Վերջինս, սակայն, առանձին հարց է և ամենաբարդը՝ մեզ ծանոթ հարցերի շարքում։ Բավական է 
ասել, որ խազագրության արվեստի մասնահատուկ խնդիրներին նվիրված որևէ ամբողջական 
գրվածք միջնադարից մեզ չի հասել։ Այս պայմաններում հայկական խազագիտության 
բնագավառում հետազոտության ընդունելի մեթոդը, լայն իմաստով, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հայ 
երաժշտության դարավոր զարգացման հետ կապված պատմա-տեսական հարցերի ողջ 
միակցության պատշաճ լուսաբանում՝ երաժշտական միջնադարագիտության համաշխարհային 
փորձի յուրացման հիման վրա։ Ավելի նեղ իմաստով, սակայն, խնդրո առարկա մեթոդը 
ենթադրում է ամբողջական խազավորումների ներքին օրինաչափությունների բացահայտումը, 
առանձին խազագրերին վերաբերող միջնադարյան և ավելի նոր ասույթների քննական 
վերլուծությունը և խազավոր գրչագրերում ու ձայնագրյալ երգարաններում հանդիպող միևնույն 
երգերի համեմատական ուսումնասիրությունը՝ որոշակի եղանակով (որն, ի դեպ, տակավին լրիվ 
մշակված չէ)։  Նախընթացից պարզ է, որ խազագիտական աշխատանքներն առհասարակ պետք է 
անցնեն երկու մեծ փուլ։  
 
Նախ պիտի հետազոտվեն Շարակնոցի, Ժամագրքի և Պատարագի երգերը, որոնք հնարավոր է 
ենթարկել նաև համեմատական վերլուծության։ Աշխատանքային այս փուլի վերջում ճշգրտված 
կլինեն 19 -րդ դարում ստեղծված համանուն ձայնագրյալ ժողովածուների մեղեդիները՝ ըստ տվյալ 
միջավայրում և ժամանակում գաղափարված միջնադարյան խազավոր ձեռագրերի։ 
Աշխատանքային երկրորդ փուլը, կապված լինելով երաժշտա-ծիսական այն մատյանների 
ուսումնասիրության հետ, որոնց մեղեդիական բովանդակությունը հարկ է բացահայտել լոկ 
խազագրերի օգնությամբ, առավել հրապուրիչ հեռանկարներ է բացում մեր առջև։  
 



Վերցնենք, օրինակ, մեծածավալ Գանձարանը, որը ներառում է եկեղեցական գրեթե բոլոր 
տոներին նվիրված բարձրարվեստ երգաշարքեր՝ բաղկացած «գանձ», «տաղ», «մեղեդի» և 
«հորդորակ» կոչվող կտորներից (գանձը պատմողական բնույթ ունի, տաղը՝ պատմվածի 
նկատմամբ հուզական վերաբերմունք է արտահայտում, մեղեդիում ավելի ևս խորանում է այդ 
վերաբերմունքը, հորդորակը եզրափակում է շարքը)։ Դրանից բանավոր ավանդությամբ լոկ հատ 
ու կենտ երգեր են հասել մեզ։ Մինչդեռ խազագիտական աշխատանքների բարեհաջող ծավալման 
դեպքում աստիճանաբար կվերականգնվեն ոչ միայն հայկական, այլև համամարդկային 
երաժշտական մշակույթն էապես հարստացնելու կոչված բազմապիսի կոթողներ։  

Ի վերջո՝ ամենալուրջ ուշադրության արժանի է նաև Հ. Լիմոնջյանի 
ստեղծած հայկական ձայնագրության նոր համակարգի նշաններով 
գրառված երգարանների այն հավաքածուն, որն այժմ գտնվում է 
Մատենադարանում։ Այդ երգարանները նույնպես պիտի 
ուսումնասիրվեն, գիտականորեն նկարագրվեն, դասակարգվեն, 
համեմատվեն Գրականության և արվեստի թանգարանում 
ապաստան գտածների հետ ու լրացվեն սփյուռքում եղած արժեքավոր 
օրինակներով և այլն։ Այդ գործընթացը պահանջում է հայ հոգևոր ու 
աշխարհիկ երգաստեղծության-երգեցողության ուշ միջնադարյան 
ճյուղավորումների, դրանց առանձնահատկությունների, 
թերությունների և առավելությունների լավ իմացություն և մեծ 
հմտություն։  
 

Նման բազմակողմանի ուսումնասիրության արդյունքը կլինի այն, որ մի կողմից առավել 
ամբողջական պատկերացում կստեղծվի հայկական երգաստեղծության-երգեցողության ուշ 
միջնադարյան վիճակի մասին, մյուս կողմից՝ շատ ավելի հստակ կընկալվի Լիմոնջյանի ստեղծած 
համակարգի մատուցած սկզբունքային ծառայությունը ոչ միայն հայ, այլև թուրքական և 
ընդհանրապես մերձարևելյան երաժշտությանը (որովհետև հետզհետե կուտակվող հարյուրավոր 
ձայնագրությունների մեջ հայտնաբերվում են թե հայկական աշխարհիկ ու հոգևոր և թե 
այլալեզու, հատկապես թուրքական երգեր)։   
 
Ներկա պայմաններում սա ևս ապագայի գործ է։ Ինչ վերաբերում է խազագիտությանը, ապա այդ 
մասին խոսելն ավելորդ է, քանի որ այն այսօր գտնվում է աշխատանքային վերը հիշատակված 
երկու փուլերից առաջինի սկզբներում միայն։  
 
Հասկանալի է սակայն, որ այս ամենը, չնսեմացնելով հայ երաժշտական միջնադարագիտության 
թեկուզ համեստ նվաճումները, միաժամանակ վկայում են գիտության առջև պարզվող ընդարձակ 
և, ըստ ամենայնի, հրապուրիչ հորիզոնները։  
 
Մատենադարանի ձեռագրական գանձերի դեռևս ոչ լիակատար հետազոտությունն իսկ բերում է 
այն համոզման, որ հոգևոր երգարվեստը հայ ժողովրդի միջնադարյան մշակույթի մեծարժեք 
հատվածներից մեկն է և արժանի է զբաղեցնելու ճարտարապետության, մանրանկարչության և 
բանաստեղծության շարքերը։ Ավելին՝ գնալով պարզ ու հստակ ենք ըմբռնում, որ հայկական 
միջնադարի մասնագիտացված չորս գլխավոր արվեստները՝ ճարտարապետությունը, 
գրականությունը, կերպարվեստն ու երաժշտությունը, ծագելով քրիստոնեական 
գաղափարախոսության հիման վրա ու իրենց նշանակությամբ լինելով, ըստ էության, 
պաշտամունքային, զարգացել են սերտ փոխհարաբերությունների մեջ և ավելի ու ավելի 
միասնականացնող աշխարհընկալման պայմաններում կազմել գեղարվեստական 
գործունեության ամբողջական համակարգ։ Նրանց համար ընդհանուր է եղել ստեղծագործական 
մեթոդը, որը կարելի է կոչել արտածական (դեդուկտիվ) կամ իդեալականացնող։ Ընդհանուր է 
եղել նաև ոճը (բառիս ամենալայն իմաստով), որը մենք անվանել ենք բարձրաթռիչ-ծիսական։  
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Այդ արվեստներն (ինչպես և թատերա-արարողական և Պատարագին կապված կիրառական 
տարբեր արվեստները) ավելի որոշակի առնչվել են մի կողմից ճարտարապետության, Տաճարի 
միջոցով, ուր կուտակվում էին ծիսական պատկերազարդ այլազան մատյանները, և ուր հնչում էին 
հռետորական խոսքն ու երաժշտությունը, մյուս կողմից՝ գրականության, հատկապես Հին ու Նոր 
կտակարանների միջոցով, որոնք միջնադարում այս կամ այն չափով հիմք են ծառայել 
գեղարվեստական գործունեության գրեթե բոլոր ձևերի համար։  
Հատուկ պետք է նշել, որ երաժշտությունը և բանաստեղծությունը դարերի հոլովման մեջ հանդես 
են եկել որպես երաժշտա-բանաստեղծական միասնական արվեստ։ Նրա մշակները եղել են 
միաժամանակ երաժիշտներ և բանաստեղծներ, որոնք ստեղծել ու զարգացրել են հայ հոգևոր 
երգարվեստը՝ որպես մեկ ամբողջություն։ Այսուհանդերձ, պարզ է, որ երաժշտությունը, ձևի ու 
բովանդակության կազմակերպման ու կատարելագործման առումներով, իր առաջընթացի 
կարևորագույն մղումները հիմնականում ստացել է բանաստեղծությունից՝ դրա փոխարեն, 
սակայն, նրան հաղորդելով անտեսանելի հզոր թևեր, որով այն, որպես հուզաթաթավ երգ, վեր է 
սլացել, ճախրել, սավառնել ու տարածվել հայաշխարհի ողջ տարածքի վրա և անգամ նրա 
սահմաններից շատ հեռու։  
 
Ստորև հայ հին ու միջնադարյան երաժշտության պատմության ու տեսության հարցերով 
մասնագիտորեն հետաքրքրվողներին առաջարկում ենք գրականության մի փոքրիկ ցանկ 
(միաժամանակ խուրհուրդ տալով թերթել 60 - 70 -ական թվականների հայ պարբերական 
մամուլը՝ «Բանբեր Մատենադարանի», «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ -ի 
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», «Պատմա-բանասիրական հանդես» և «Էջմիածին» 
հրատարակությունները, «Կոմիտասական» և «Հայկական արվեստ» ժողովածուները, 
«Գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածուն», ինչպես նաև «Sovetskaq muzyka» 
(Մոսկվա), «Revue des Etudes armeniennes» (Փարիզ) և «Բազմավէպ» (Վենետիկ) հանդեսները)։   
 
- Տնտեսյան Ե., Նկարագիր երգոց Հայաստանեայց ս. եկեղեցւոյ, Բ. տպ., Իսթանպոլ, 1933։   
 
- Կոմիտաս, Հոդվածներ ու ուսումնասիրություններ, Երևան, 1941։   
 
- Kushnarev X., Voprosy istorii i teorii armqnskoj monodiheskoj muzyki, Leningrad, 1958.  
 
- Աթայան Ռ., Հայկական խազային նոտագրությունը, Երևան, 1959։   
 
- Tamburist Arutin, Rukovodstvo po vostohnoj muzyke (perevod s tureckogo, predislovie i 
kommentarii N. Tahmiziana), Erevan, 1968.  
 
- Թահմիզյան Ն., Ներսես Շնորհալին երգահան և երաժիշտ, Երևան, 1973։   
 
- Tahmizian N., Teoria muzyki v drevnej Armenii, Erevan, 1977.  
 
- Essays on Armenian Music, London, 1978. 
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2000թ.-ից հետո տպագրված գրքերի ցանկ 

կազմող՝  Ք. Կոստիկյան «Մատենադարանի պարսկերեն 
հրովարտակները» (հայերեն) 

Ջ. Էյնաթյան «Հին հայկական տոմար» (գրաբար, անգլերեն) 
Ք. Տեր-Դավթյան, «Ագաթանգեղոս» (հայերեն) 



Ս. Արևշատյան 

Ք. Դավթյան 
«Թովմա Մեծոփեցի - Պատմութիւն Լանկ-
Թամուրայ և յաջորդաց իւրոց» (հայերեն) 

քննական բնագիրը, առաջաբանը և 
ծանոթագրությունները Մ. Հ. 
Դարբինյան-Մելիքյանի 

«Թովմա Արծրունի և Անանուն – Պատմութիւն 
Տանն Արծրունեաց» (հայերեն) 

թարգմանությունը Վ. Գևորգյանի «Նարեկ» (անգլերեն) 

Կ. Մութաֆյան 
«Կիլիկիան կայսրությունների խաչմերուկում» 
(հայերեն) 

Լ. Տեր-Պետրոսյան «Խաչակիրները և հայերը» (հայերեն) 
թարգմանությունը Մ. Խերանյան «Մատյան ողբերգության» (հայերեն) 
թարգմանությունը Ս. 
Հովհաննիսյան 

«Նարեկ» (ֆրանսերեն) 

թարգմանությունը Ս. 
Հովհաննիսյան «Մխիթար Գոշ» (ֆրանսերեն) 

Լ. Ստեփանյան «Հովհաննես Երզնկացի» (գրաբար, անգլերեն) 
Լ. Խաչիկյան «Եղիշե» (գրաբար, անգլերեն) 

Ա. Սահակյան 
«Դեղատոմսերի ընտրանի Պողոս Եվդոկեցու 
«Բժշկարանից»» (գրաբար, անգլերեն, 
ռուսերեն) 

Վ. Դևրիկյան 
«Պայծառակերպությունը և Վարդավառի տոնը» 
(հայերեն, անգլերեն) 

Է. Հարությունյան 
«Մխիթար Այրիվանեցի – Գանձեր և տաղեր» 
(հայերեն) 

Ս. Գրիգորյան 
«Գրիգոր Տաթևացի – Պատմական 
քերականության հարցեր» (հայերեն) 

Լ. Զաքարյան «Աղճոց» (հայերեն, ֆրանսերեն) 
Ա. Հովհաննիսյան, Հ. Հակոբյան «Նոր Ջուղա» (հայերեն, անգլերեն) 

Մ. Հասրաթյան, Զ. Սարգսյան 
«Հայաստան, Քրիստոնեական 
ճարտարապետության 1700 տարին» (հայերեն, 
անգլերեն) 

Վ. Մարկոսյան, Ա. Իսոյան «Ամենայն հայոց կաթողիկոսները» (հայերեն) 

 «Սողոմոն Թեհլերյան - Վերհիշումներ, 
Դատավարությունը» (հայերեն) 

Վ. Գրիգորյան 
«Հեդվիգ Բյուլ հայ ժողովրդի էստոնուհի 
բարեկամը» (ռուսերեն) 

Հ. Մարտիրոսյան «Իրանահայ գաղութի պատմություն» (հայերեն)

Ա. Գևորգյան 
«Հայ մանրանկարիչներ (մատենագիտություն 
IX-XIXդդ.)» (հայերեն) 

Շ. Խաչիկյան 
«Լազարեան առեւտրական ընկերութեան 
հաշուեմատեանը (1741-1759թթ.)» (հայերեն) 

Լ. Ամիրջանյան 
«Հայկական մանրանկարչություն 
(աստվածաշնչյան պատկերազարդումներ)» 



(հայերեն) 

Մ. Է. Շիրինյան, Ա. Մարտիրոսյան 
«Արմենիակա 2001», «Արմենիակա 2002» 
(անգլերեն) 

Ռ. Գալչյան 
«Հայաստանը համաշխարհային 
քարտեզագրության մեջ» (հայերեն) 

Պ. Հերունի «Հայերը և հնագույն Հայաստանը» (հայերեն) 
կազմեց Մ. Խաչատրյանը «Համաստեղ - նամականի» (հայերեն) 
Մ. Բաբաջանյան «Խաչապատում» (հայերեն) 
Ե. Շահազիզ «Հին Երևան» (հայերեն) 
Լ. Լաճիկյան «Ներբող Մայրենիին» (հայերեն) 

Վ. Սվազյան 
«Հայոց ցեղասպանությունը» (անգլերեն, 
ֆրանսերեն, ռուսերեն, գերմաներեն) 

Ն. Մաթոյան 
«Սև հրեշտակ – Արշլի Գորկու կյանքը» 
(հայերեն) 

Հ. Ղալարյան 

«Հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը Օսմանյան 
կայսրությունում» (հայերեն, 
անգլերեն,ֆրանսերեն, ռուսերեն, իսպաներեն, 
թուրքերեն) 

Վ. Բալայան 
«Արցախի պատմությունը» (հայերեն, 
անգլերեն) 

Ե. Օտյան «Անիծյալ տարիները» (հայերեն) 
Ե. Տեր-Մինասյան «Հուշեր իմ կյանքից» (հայերեն) 

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ 

 

Մաշտոցյան Մատենադարանի Ձեռագրաց Մայր ցուցակի 
հատորներից հրատարակվել են՝ 
 

Ա. 
հատոր 

1-300 Կազմեցին՝ Օ. ԵԳԱՆՅԱՆԸ, Ա. ԶԷՅԹՈՒՆՅԱՆԸ, Փ. ԱՆԹԱԲՅԱՆԸ։
Տպագրվել է ՀԽՍՀ պետբյուջեի հատկացմամբ։  

Բ. 
հատոր 

301-
600 

Կազմեցին՝ Օ. ԵԳԱՆՅԱՆԸ, Ա. ԶԷՅԹՈՒՆՅԱՆԸ, Փ. ԱՆԹԱԲՅԱՆԸ, Ա. 
ՔԵՕՇԿԵՐՅԱՆԸ։ 
Տպագրվել է Union Nationale des Associations d'Amite France-Russie-CEI; Universite 
de Geneve et prof Bernard Outtier-ի աջակցութեամբ և հովանաւորութեամբ։  

Գ. 
հատոր 

601-
1000 

Կազմեց՝ 0. ԵԳԱՆՅԱՆ։ Խմբագրութեամբ՝ Փ. ԱՆԹԱԲՅԱՆԻ, Յ. ՔԵՈՍԵՅԱՆԻ։
Ցանկերը կազմեց՝ Վ. ԴԵՎՐԻԿՅԱՆԸ։
Հրատարակության է պատրաստվել՝ Մատենադարանի Պատվո Անդամ Պարոն
ՄԱՔՍԻՄ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ, Union Nationale des Associations d'Amite France-Russie-
CEI, Universite de Geneve et prof BERNARD OUTTIER-ի,  և տպագրվել՝
Մատենադարանի Բարեգործ Անդամ Պարոն (Ձեր առաջարկն ստանձնած
բարերարի անունը) նյութական աջակցութեամբ և հովանաւորությամբ։  



 
 
Պատրաստ են հրատարակության 
 

Դ. 
հատոր 

1001-
1500 

Կազմեցին՝ Ա. ՔԵՕՇԿԵՐՅԱՆԸ, Կ. ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆԸ, Յ. ՔՅՈՍԵՅԱՆ։
Խմբագրութեամբ՝ Յ. ՔԷՈՍԷԵԱՆԻ, Ա. ՂԱԶԱՐՈՍՅԱՆԻ, ՏԵՐ ՇԱՀԵ ՔՀՆ. 
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ։  
Ցանկերը կազմեց՝ Վ. ԴԵՎՐԻԿՅԱՆԸ։  

Ե. 
հատոր 

1501-
1800 Կազմեց՝ 0. ԵԳԱՆՅԱՆ։  

Զ. 
հատոր 

1801-
2100 Կազմեցին՝ Է. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Կ. ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆԸ, Յ. ՔՅՈՍԵՅԱՆ։  

Է. 
հատոր 

2101-
2500 Կազմեց՝ 0. ԵԳԱՆՅԱՆ, ՏԵՐ ՇԱՀԵ ՔՀՆ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ, Գ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ։  

 
 
Պատրաստվում են հրատարակության՝ 
 

Ը. 
հատոր 

2501-
2800 Կազմեց՝  Ա. ԶԷՅԹՈՒՆՅԱՆԸ։  

Թ. 
հատոր 

2801-
3300 

Կազմեցին՝ Ա. ՔԵՕՇԿԵՐՅԱՆԸ, Ա. ԹՈՓՉՅԱՆ, Կ. 
ԱՐԻՍՏԱԿԵՍՅԱՆ, Վ. ԴԵՎՐԻԿՅԱՆ, Մ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ, ՏԵՐ ՇԱՀԵ
ՔՀՆ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ, Ա. ՂԱԶԱՐՈՍՅԱՆԻ։  

Ժ. 
հատոր 

3301-
3700 Կազմեցին՝ Ա. ՂԱԶԱՐՈՍՅԱՆԻ, Վ. ԴԵՎՐԻԿՅԱՆ։  

ԺԱ. 
հատոր 

3701-
4300 Կազմեցին՝ Ա. ՂԱԶԱՐՈՍՅԱՆԻ, ՏԵՐ ՇԱՀԵ ՔՀՆ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ։  

ԺԲ. 
հատոր 

4301-
4650 Կազմեց՝ Հ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ։  

ԺԳ. 
հատոր 

4651-
5000 Կազմեց՝ Ա. ՏԷՐ-ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ։  

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ; Հատոր ԺԶ 

Հատոր ԺԶ, Երևան - 1994 
Գլխավոր խմբագիր՝ Ս. ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ 

Հոդվածներ 

Տեր-Պետրոսյան Լևոն Եփրեմ Ասորու «Հոբի մեկնությունը» Եզնիկ Կողբացու աղբյուներից 

Մաթևոսյան Արտաշես  Գրիգոր Մագիստրոսը և Անանիա Շիրակացու «Քննիկոնը» 

Չուգասզյան Լևոն Թորոս Ռոսլինի «Թովմայի անհավատությունը» մանրանկարը 

http://www.matenadaran.org/am/banber/


Բաղդասարյան 
Էդուարդ 

Հովհաննես Երզնկացին Կիլիկիայի զինվորական 
կազմակերպությունների մասին 

Դաշկևիչ Յա. Ովքե՞ր են «հայ-ղփչաղները» 

Տեր-Դավթյան Քնարիկ Հովհաննես Հոլովի երկու թարգմանությունների շուրջ 

Թահմիզյան 
Նիկողայոս 

Հակոբոս Այվազյանը և նրա «Արևելյան երաժշտության ձեռնարկը» 

Վարդումյան Արփի  Վիեննայի մատենադարանի «Մատյան երաժշտականության» ձեռագիրը 

Կակովկին Ա. Պետերբուրգի Սուրբ Եկատերինա հայկական եկեղեցու գրքերի արծաթյա 
կազմերը 

 
Հրապարակումներ 

Քյոսեյան Հակոբ Նորահայտ հատվածներ Հովհան Ոսկեբերանի Պողոսի թղթոց մեկնության 

Փափազյան Հակոբ Նոր նյութեր Արևելյան Հայաստանում թուրքական քաղաքականության 
վերաբերյալ 

Տեր-Վարդանյան 
Գևորգ 

Պարսկա-հնդկահայ Դահբաշյան տոհմի պատմություն-տարեգրությունը 

 
Տեղեկատու 

Գրիգորյան Վարդան 
Մատենադարանը 1941-1945 թթ. պատերազմի տարիներին 
Մատենադարանի ձեռագրերի աճը 1985-1993 թթ. 

 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ; Հատոր ԺԵ 

Հատոր ԺԵ, Երևան - 1986 
Գլխավոր խմբագիր՝ Ս. ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ 

Հոդվածներ 

Արևշատյան Սեն 
Մաշտոցի անվան Հին ձեռագրերի ինստիտուտի գործունեության 25-ամյա 
արդյունքները 

Աբգարյան Գևորգ Անանիա Շիրակացու «Ժամանակական կանոնը» կամ «Քրոնիկոնը» 

Թահմիզյան 
Նիկողայոս 

Հայկական ութ-ձայնի գանձարանային հատվածի մասին 

Անթապյան Փայլակ Հայ մեկնաբանական գրականության տեսական նախահիմքերի շուրջ 

Տեր-Պետրոսյան 
Լևոն 

«Գրիգոր Լուսավորչի վարդապետության» ասորական աղբյուները 



Հակոբյան Ալեքսան Մովսես Կաղանկատվացու «Աղվանից պատմության» ձեռագրերը 

Չուգասզյան Լևոն «Ծննդյան» թեման Թորոս Ռոսլինի արվեստում 

Մարաբյան Ս. Գրիգոր Խլաթեցու ձեռագրական ժառանգությունը 

Դաշկևիչ Յա. Ուկրաինայի հայերի միջնադարյան կնիքների մասին 

Գևորգյան Նիկոլայ Բարահմանի նամականին Մատենադարանի արաբատառ ֆոնդում 

Մուրավյով Սերգեյ  Զգուշացիր, կեղծիք է 

 
Հրապարակումներ 

Քյոսեյան Հակոբ Նորահայտ նշխարներ Հովհան Ոսկեբերանի Սաղմոսաց մեկնությունից 

Փափազյան Հակոբ Սոֆիայի Կիրիլ և Մեթոդի ժողովրդական գրադարանի Վանի էյալեթին 
վերաբերող օսմանյան դիվանական վավերագրերը 

Կարապետյան 
Դոնարա 

Հովասափ Սեբաստացու «Բժշկարան ընտրեալ տարրական մախցի» 
բնագիտական երկը 

 
Մատենագիտություն 

Ներսիսյան Վրեժ 
Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Լոնդոնի Վելքոմ 
ինստիտուտի գրադարանի 

Չուգասզյան 
Բաբկեն 

Ցո 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ; Հատոր ԺԴ 

Հատոր ԺԴ, Երևան - 1984 
Գլխավոր խմբագիր՝ Ս. ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ 

Արևշատյան Ս. Լևոն Ստեփանի Խաչիկյան 

     
Հոդվածներ 

Մնացականյան 
Ասատուր 

Հովհաննես Սարկավագի «Բան իմաստության» պոեմը և նրա 
գնահատությունն՝ ըստ օգտագործված աղբյուրների 

Թահմիզյան 
Նիկողայոս 

Միջին բարդության առաջին կարգի խազավորումների վերծանությունը 

Անթաբյան Փայլակ Վարդան Արևելցու «Պատմության» աղբյուրները 

Մաթևոսյան 
Արտաշես 

Նշմարներ Անի քաղաքի գրչության և մանրանկարչության 



Հակոբյան Հրավարդ Արցախ-Ուտիքի մանրանկարչական դպրոցի մի խումբ ձեռագրեր 

Խաժակյան Լ. X-XIV դարերի թղթյա ձեռագրերի պատառիկների ֆիզիկաքիմիական 
վերլուծության արդյունքները 

Գևորգյան Նիկոլայ «Հումայուննամեի» մատենադարանյան եզակի ձեռագիրը 

 
Հրապարակումներ 

Տեր-Պետրոսյան 
Լևոն 

Դանիելի մարգարեության Թ գլխի ասորերենից կատարված դասական 
հայերեն թարգմանությունը 

Մինասյան Լևոն Երգիչ Քեշիշ Օղլի Ջուղայեցի 

Գասպարյան Ա. Մեղվապահական հնագույն խրատ-խորհուրդներ Մատենադարանի 
ձեռագրերում 

Փափազյան Հակոբ Կուլբենկի որդիներ Գուլաբիի և Գալուստի 1847 թ. սուլթան Աբդ-ուլ-Մեջիդից 
ստացած արտոնագրերը 

Գրիգորյան 
Վարդան 

Էջմիածնի վանական միաբանությունների ցուցակներ 

 
Մատենագիտություն 

Չուգասզյան Բաբկեն «Պարզատումարի» տպագրության թվականը 

Եգանյան Օնիկ Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց ՀՍՍՀ պետական պատմության թանգարանի։
Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց մասնավոր անձանց 

 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ; Հատոր ԺԳ 

Հատոր ԺԳ,Երևան - 1980 
Գլխավոր խմբագիր՝ Լ. ԽԱՉԻԿՅԱՆ 

Հոդվածներ 

Խաչիկյան Լևոն Հայերը հին Մոսկվայում և Մոսկվա տանող ճանապարհների վրա 

Թահմիզյան 
Նիկողայոս 

Նյութեր հայկական և ռուսական հոգևոր միջնադարյան երգարվեստների 
համեմատական ուսումնասիրության 

Դաշկևիչ Յ. Հայկական մասնավոր կնիքներն Ուկրաինայում (XIV-XVIII դդ.) 

Վարդանյան 
Յուրա 

Գեորգ Խուբովի նորահայտ երկը իբրև XVIII-XIX դդ. Հայաստանի և հայ-
ռուսական հարաբերությունների պատմության սկզբնաղբյուր 

Մարջանյան 
Կարինե 

Հայ կենսաբանության առաջընթացը XIX դարի առաջին հիսնամյակում 



Կորխմազյան 
Էմմա 

Հայ-ռուսական մշակութային կապերի արտացոլումը արվեստի ասպարեզում 

Կակովկին Ա. Տեր-Հովհաննես Բաղիշեցի վարդապետի 1663 թ. արծաթյա կազմը 

 
Հրապարակումներ 

Մնացականյան 
Ասատուր «Գովանք թռչնոց» տաղաշարքը, նրա հեղինակը և ժամանակը 

Փափազյան Հակոբ Ներսես Աշտարակեցու 1823 թ. բողոքագիրքը 

Վան Էսբրոկ Միշել Լենինգրադի Մ. Ե. Սալտիկով-Շչեդրինի անվան Հանրային գրադարանի 
հայերեն կրկնագիրը (նոր շարք No 14) 

Մաթևոսյան 
Արտաշես 

Հեթում Ա թագավորի ռոսլինյան ավետարանի նորահայտ մասունքները 

 
Մատենագիտություն 

Ներսիսյան Վրեժ 
Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց մասնավոր անձանց։
Հայերեն նոր ձեռագրեր Անգլիայում  

 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ; Հատոր ԺԲ 

Հատոր ԺԲ, Երևան - 1977 
Խմբագրությամբ՝ Լ. ԽԱՉԻԿՅԱՆԻ, Օ.ԵԳԱՆՅԱՆԻ 

Հոդվածներ 

Մնացականյան 
Ասատուր Դիցաբանական եղջերուն միջնադարյան հայ արվեստում 

Հակոբյան Հրավարդ Մի քանի ընդհանրություններ Վասպուրականի մանրանկարչության և 
Կապադովկիայի որմնանկարների միջև 

Թահմիզյան 
Նիկողայոս 

Խազագրության արվեստն իր պատմական զարգացման մեջ 

Կուշև Վ. Նյութեր XVIII դ. աֆղան բանաստեղծ Ալի-Աքբար Օրաքզայի 
կենասագրության մասին 

 
Հրապարակումներ 

Բարթիկյան Հրաչ 
Արատոս Սոլացու և Պողոս Աղեքսանդրացու աստղաբաշխական 
երկերի հին հայերեն թարգմանությունը 



Ուտիե Բեռնար (Սոլեմ, 
Ֆրանսիա) 

Ապողինարի մի բնագրի հայերեն թարգմանությունը Եփրեմի անվան 
տակ 

Մուրադյան Պարույր Հայերեն բնագրով չպահպանված վարքագրական երկու հուշարձան 

Փափազյան Հակոբ Ակոռու Ս. Հակոբ վանքի քյոթուկը 

 
Մատենագիտություն 

Չուգասզյան Բաբկեն 
Հայերեն ձեռագրեր Ամերիկայի Միացյալ 
նահանգներում 

Տեր-Հովհաննիսյան Տ. Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Բրյուսելի արքայական 
գրատան 

Բամպուքճյան Գ. 
(Ստամբուլ, Թուրքիա) Ստամբուլի մի քանի հայերեն ձեռագրեր 

Զեյթունյան Անդրանիկ Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության ձեռագրական 
միավորների դասակարգման մասին 

Ֆոնկիչ Բ.  

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ; Հատոր Ժա 

Հատոր ԺԱ, Երևան - 1973 
Խմբագրությամբ՝ Լ. ԽԱՉԻԿՅԱՆԻ, Ս. ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆԻ ԵՎ Օ.ԵԳԱՆՅԱՆԻ 

Հոդվածներ 

Մուրադյան Պարույր, 
Յուզբաշյան Կարեն 

Ղազար Փարպեցու Պատմության նորահայտ պատառիկը 

Արևշատյան Սեն «Յաղագս խրատու մանկանց» գրվածքը և նրա հեղինակի հարցը 

Արությունովա-Ֆիդանյան Վ. Ա. «Իբեր» տերմինը XI դարի բյուզանդական աղբյուրներում 

Բարթիկյան Հրաչ Մեծ Լավրայի առաջնորդ (պռոտոս) Թեոկտիստոսի հայերեն 
ստորագրությունը 

Թորոսյան Խոսրով Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի վրացերեն խմբագրությունը 

Խաչիկյան Լևոն Արտազի հայկական իշխանությունը և Ծործորի դպրոցը 

Ջանփոլադյան Հռիփսիկ Վոլգայի ափին հայտնաբերված հայկական 
արձանագրությունները 

Փափազյան Հակոբ Ջրատիրության մասին դիվանական վավերագրերը և Շահ 
Սաֆիի 1638 թ. հրովարտակը 

Դաշկևիչ Յա. (Լվով) Ուկրաինայի հայոց հասարակական հաստատությունների 
կնիքները (XVI-XVIII դդ.) 

Իզմաիլովա Տ., Գևորգյան Ա. Մատենադարանի No 8287 ձեռագրի պահպանակների 
մանրանկարները 



Կակովկին Ա. (Լենինգրադ) XV դարի վերջի արծաթագործության մի նմուշ Տարոնից 

 
Հրապարակումներ 

Մնացականյան 
Ասատուր Ստեփանոս Սյունեցու նորահայտ տաղերը 

Թահմիզյան Նիկողայոս Գրիգոր Գապասաքալյանի «Համառօտութիւն երաժշտական 
գիտութեան» անտիպ աշխատությունը 

Գրունտֆեստ Յա. 
(Լենինգրադ) Հայ-եթովպական նյութեր Զմմառից 

 
Մատենագիտություն 

Եգանյան Օ., 
Սուքիասյան Կ. 

Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց արևելագետ սըր Հարոլդ 
Ուոլտեր Բեյլիի (Անգլիա) 

Արզումանյան Զ. ծ. վ. 
(ԱՄՆ) Հայերեն ձեռագրեր Հյուսիսային Ամերիկայում 

Քյուրտյան Հ. (ԱՄՆ) Համառոտ ցուցակ հայերեն գրչագիրներու Քյուրտյան 
Հավաքածոյի ի Ուիչիտա, Կանզաս, ԱՄՆ 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ; Հատոր Ժ 

Հատոր Ժ,Երևան - ։ 1971  
Գլխավոր խմբագիր՝ Լ. ԽԱՉԻԿՅԱՆ  

Հոդվածներ 

Արևշատյան Սեն Պլատոնի երկերի թարգմանության ժամանակը 

Հովհաննիսյան Հ. Ողբերգության որպես գրական տեսակի ըմբռնումը Դիոնիսիոսի 
Թրակացու հայ մեկնություններում 

Մուրադյան Կիմ Սրբագրություններ Բարսեղ Կեսարացու «Վեցօրեայ»-ում 

Քյոշկերյան Արմինե Գրիգոր Նարեկացու գանձերն ու Գանձարանների սկզբնավորումը 

Թորոսյան Խոսրով Դատարանի կառուցվածքը միջնադարյան Հայաստանում 

Խաչերյան Լևոն Միջնադարի հայ մատենագրության մի քանի հարցերի շուրջը 

Անթաբյան Փայլակ «Տօնապատճառ» ժողովածուն 

Թահմիզյան 
Նիկողայոս 

Հիմնական դրույթներ խազագրության արվեստի վերաբերյալ 

Գևորգյան Աբգար Սարգիս ծաղկող (XIII դ.) 

Կակովկին Ա. XV դարի հայ գեղարվեստական արծաթագործության մի նմուշ 



Դրամբյան Իրինա Հակոբ Ջուղայեցու մանրանկարների պատկերագրությունը 

Վարդանյան Ստելլա Հայ բժշկական տերմինաբանությունը (ըստ Մխիթար Հերացու և 
Աբուսայիդի կազմախոսական գործերի) 

Հարությունյան 
Էլյանորա 

Ղուկաս Լոռեցին և նրա Քարոզգիրքը 

Փափազյան Հնկոբ Վանական կալվածների սեփականատիրական իրավունքի մի քանի 
առանձնահատկություններ (XV-XVIII դդ.) 

Ամալյան Հայկ Երեմիա Մեղրեցու բառարանը հայ բանասիրության մեջ 

      
Բնագրեր 

Մնացականյան Ասատուր Անիի մեծ բանաստեղծ Վարդան Անեցին և նրա Ներբողը 

Բաղդասարյան Էդիկ Հովհաննես Երզնկացու թուղթը՝ Եկեղեաց գավառի իշխանին 

Սահակյան Հասմիկ Մարտիրոս Խարասացու տաղերը 

 
Մատենագիտություն 

Կյուլպենկյան Ռոպեր ԺԵ դարու ձեռագրի մը պատմությունը 

Սուքիասյան 
Կարապետ 

Սիմեոն Ապարանցուն պատկանած ձեռագրերը 

Մաթևոսյան 
Արտաշես 

Գրիչ Հովհաննես Սանդղկավանեցի («Մողնու ավետարան»-ը) 

Եգանյան Օնիկ Արտազի Թադեոս առաքյալի վանքի ձեռագրերի հավաքածուն 

Քյուրտյան Հ. Համառոտ ցուցակ հայերեն գրչագիրներու Քյուրտյան հավաքածոյի ի 
Ուիչիտա, Կանզաս, ԱՄՆ 

 
Բանաքննություն 

Աբգարյան Գևորգ Դարձյալ Սեբեոսի մասին 

 

 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ; Հատոր Թ 

Հատոր Թ, Երևան - 1969 
Գլխավոր խմբագիր՝ Լ. ԽԱՉԻԿՅԱՆ  

Հոդվածներ 



Արևշատյան Սեն Դավիթ Անհաղթի ժառանգությունը նոր լուսաբանությամբ 

Մարտիրոսյան 
Արտաշես 

Խիկարի զրույցի սլավոնական խմբագրության սկզբնաղբյուրը 

Մինասյան Մ. Մեյեի դիտողությունները Փարպեցու Թղթի և Եղիշեի երրորդ գլխի 
վերաբերյալ 

Թորոսյան Խոսրով Սեբեոս պատմիչը և նրա երկը 

Թահմիզյան 
Նիկողայոս 

Հիմնական խազերի միակցությունը 

Մուրադյան Պարույր XII դարի վերջի Վրաստանի և Հայաստանի որոշ իրադարձությունների 
ժամանակագրության հարցի շուրջ 

Մաթևոսյան 
Արտաշես 

Ե՞րբ և որտե՞ղ է գրվել Մշո Տոնական-ճառընտիրը 

Կակովկին Ա. 1249 թ. ավետարանի արծաթյա կազմը (1255 թ.) 

Խաչիկյան Լևոն Սյունյաց Օրբելյանների Բուրթելյան ճյուղը 

Կորխմազյան Էմմա XIV-XV դարերի Ղրիմի հայ մանրանկարչական արվեստի որոշ 
առանձնահատկություններ 

Դաշկևիչ Յա. Հայկական ինքնավարությունը Լվովում XVII դարի 60-80-ական 
թվականներին 

Փափազյան Հակոբ Հայերի դերը Թուրքիայի մետաքսագործության մեջ և 1729 թ. Թավրիզում 
կնքված համաձայնագիրը 

 
 Տեղեկատու 

Տպագրության պատրաստեց՝ Ն. եպս. Պողարյան Ժամանակագրութիւն (XI-XVIII դդ.) 

Գասպարյան տեր Բաղդասար Շուշեցի։ Տպագրության 
պատրաստեց՝ Հ. Քյուրտյան 

Ծաղկաքաղ աշխարհացոյց։  

Ծաղիկյան Ավետիք Կարբեցի; Տպագրության 
պատրաստեցին՝ Ռ. Աբրահամյան և Փ. Անթաբյան 

Ստորագրութիւն 
ճանապարհորդութեանց։  

Տպագրության պատրաստեց՝ Հ. Ամալյան Արաբերեն-պարսկերեն-հայերեն 
բառարան։  

 
Մատենագիտություն 

Սիրունի Հ. Նասիբի ձեռագիրը 

Եգանյան Օնիկ Տաթևի գրատան ձեռագրերը 

Քոլանջյան Սուրեն Համառոտ ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Գեռլա հայաքաղաքի 

 



 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ; Հատոր Ը 

Հատոր Ը, Երևան - 1967 
Խմբագրությամբ՝ Լ. ԽԱՉԻԿՅԱՆԻ ԵՎ Բ. ՉՈՒԳԱՍԶՅԱՆԻ  

Հոդվածներ և հաղորդումներ 

Մարտիրոսյան Արտաշես Խիկարի տեղն ու դերը հայ մատենագրության մեջ 

Շահինյան Լևոն Ո՞րն է Խորենացու «Հայոց պատմության» ժամանակագրական 
համակարգը 

Բարթիկյան Հրաչ Անանիա Շիրակացուն վերագրվող «Ժամանակագրության» և նրա 
բանաքաղի հարցի շուրջը 

Թորոսյան Խոսրով Ընդդատությունը միջնադարյան Հայաստանում 

Թահմիզյան Նիկողայոս Ներդաշնակության հենքի մասին ուսմունքը Հայաստանում միջին 
դարերում (X-XV դդ.) 

Իզմայլովա Տատյանա «Բեգիւնց» ավետարանը 

Գևորգյան Աստղիկ Լևոն երրորդ թագավորի ավետարանը 

Անթաբյան Փայլակ Վարդան Արևելցու «Ժղլանքը» 

Իշխանյան Ռաֆիկ Հայ հնագույն տպագրությունների ժամանակագրության հարցի 
շուրջը 

Բարխուդարյան Սեդրակ Գեղարքունիքի մելիքներն ու տանուտերերը ըստ Տաթևի վանքի մի 
փաստաթղթի 

Փափազյան Հակոբ Քուրդ ժողովրդի պատմության մի նոր սկզբնաղբյուր 

Խաչատրյան Հայկ, 
Խաչերյան Լևոն 

Սերովբե Կարնեցու ուղեգրությունը 

 
Բնագրեր 

Պողարյան Ն. եպիսկ. 
(Երուսաղեմ) 

Նորագյուտ հատված Ղազար Փարպեցու «Հայոց 
պատմության» 

Անասյան Ա. Թովմա Կիլիկեցու աշխարհագրությունը 

Մաթևոսյան Արտաշես «Ճանապարհացոյց» Ջուղայեցի Պետրոսի որդի Հակոբի 

Մնացականյան Ասատուր Միջնադարյան հայրենասիրական մի նորահայտ պոեմ 

 

 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ; Հատոր Է 



Հատոր Է, Երևան - ։ 1964   
Խմբագիր՝ Լ.Ս. ԽԱՉԻԿՅԱՆ 

Հոդվածներ և հաղորդումներ 

Խաչիկյան Լևոն Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1600-ամյակը 

Տեր-Մինասյան Երվանդ Հայոց գրերի գյուտի թվականի և այլ հարակից խնդիրների մասին 

Մելիք-Օհանջանյան 
Կարապետ 

«Վարք Մաշտոցի» ժանրը և պատմագրական նշանակությունը 

Արևշատյան Սեն Հայոց գրերի ստեղծման պատմական պատճառները և հին հայկական 
թարգմանությունները 

Մարտիրոսյան 
Արտաշես 

Գրերի գյուտի շարժառիթների հարցի շուրջը 

Խաչերյան Լևոն Հայ մատենագրության սկզբնավորման շրջանի հայերենը 

Ղանալանյան Արամ Թե ինչո՞ւ Մաշտոցը թարգմանեց Սողոմոնի առակները 

Մնացականյան 
Ասատուր 

Մեսրոպ Մաշտոցը որպես բանաստեղծ 

Թահմիզյան Նիկողայոս Մեսրոպ Մաշտոցն ու հայոց հոգևոր երգարվեստը 

Փափազյան Հակոբ Մեսրոպատառ այլալեզու գրականության մասին 

Գրիգորյան Վ. և 
Պիսովիչ Ա. 
(Լեհաստան) 

Հայատառ լեհերեն վավերագրերը 

Աբգարյան Գևորգ Մամիկոնյանների զրույցի հնագույն աղբյուրը հայ մատենագրության 
մեջ 

Տեր-Մինասյան Երվանդ 
Հազկերտ Բ-ի արշավանքների հարցը դեպի Հոռոմոց երկրները իր 
թագավորության առաջին տարիներին Իշխանյան Ռաֆիկ Նորը հայ 
հնագույն տպագրությունների վերաբերյալ 

Իշխանյան Ռաֆիկ              Նորը հայ հնագույն տպագրությունների վերաբերյալ 

 
Բնագրեր 

Խաչիկյան Լևոն  Գրիգոր Պարթևին վերագրված «Հարցումը» որպես հայ 
մատենագրության երախայրիք 

Բարթիկյան Հրաչ Արատոս Սոլացու Դիոսեմիա կամ Պրոգնոստիկա (գրված են 
հունարեն) աշխատության հին հայերեն թարգմանությունը 

Անթաբյան Փայլակ Վարդան Արևելցու ներբողը՝ նվիրված հայոց գրերի գյուտին 

Բաղդասարյան 
Էդուարդ  Գևորգ Սկևռացու վարքը 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ; Հատոր Զ 



Հատոր Զ, Երևան - ։ 1962  
Խմբագրությամբ՝ Լ. ԽԱՉԻԿՅԱՆի, Հ. ՓԱՓԱԶՅԱՆԻ ԵՎ Ս. ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆԻ 

Հոդվածներ 

Տիրացյան Գևորգ 
Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» և Ստրաբոնի 
«Աշխարհագրության» մի քանի տվյալներ Հայաստանի ն. մ. թ. III—II դարերի 
պատմության մասին 

Աբգարյան 
Գևորգ 

Երկու տարբեր հեղինակներ Սեբեոսին վերագրվող Պատմությունում 

Թորոսյան 
Խոսրով 

Երկու խմբագրութիւն Մխ. Գոշի Դատաստանագրքի 

Արևշատյան Սեն Նոմինալիզմի առաջացումն ու զարգացումը միջնադարյան Հայաստանում 

Խաչերյան Լևոն Հայ շարահյուսական գիտական մտքի վաղ շրջանի պատմությունից 

Ամալյան Հայկ Հայերենի առաջին ուղղագրական բառարանը 

Թահմիզյան 
Նիկողոս 

Ուսմունք ձայնի մասին հին և միջնադարյան Հայաստանում 

Պողոսյան 
Ֆռունզիկ 

Աստրախանի Հայոց Դատաստանագիրքը 

Մաթևոսյան 
Արտաշես 

Մոկաց Սարի Սբ. Գեորգ վանքի գրչության կենտրոնը XIV-XV դարերում 

Դարբինյան 
Մարգարիտ 

Հայ պատմագրության հուշարձանների ռուսերեն թարգմանության մասին 

 
Հաղորդումներ 

Տիխոմիրով Մ. 
(Մոսկվա) Սլավոնական ձեռագրերի պատառիկները Մատենադարանում 

Մուրադյան Պարույր «Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքի» զրույցի հայկական և վրացական 
պատումների ու նրանց փոխհարաբերության շուրջ 

Քյուրտյան Հ. 
(Վիչիտա, ԱՄՆ) «Անտիոքի ասիզներու» հայերեն թարգմանության ժամանակը 

Բընըցեանու Վ. 
(Բուխարեստ) 

Հայկական ծագում ունեցող բարձրաստիճան պաշտոնյաները հին 
Մոլդովայում 

Անթաբյան Փայլակ Վարդան Արևելցու «Աշխարհացոյցը» և նրա նոր հրատարակությունը 

Գրիգորյան Գևորգ Միջնադարյան Հայաստանում դիահերձման գոյությունը հավաստող մի 
նոր փաստ 

Հակոբյան Հրավարդ Սիմեոն Արճիշեցին Վասպուրականի մանրանկարչության դպրոցի վաղ 
շրջանի ներկայացուցիչ 

Կորխմազյան Էմմա Ղրիմի հայ մանրանկարիչ Առաքելը 



Գևորգյան Աստղիկ Միջնադարյան երաժշտական գործիքները հայ մանրանկարչության մեջ 

Գրիգորյան Վարդան Շահամիր Շահամիրյանի «Աշխարհացոյց Հայաստանեայց»-ը 

 
Բնագրեր և թարգմանություններ  

Խաչիկյան Լևոն 
Երզնկա քաղաքի «Եղբարց միաբանութեան» կանոնադրությունը 
(1280թ.) 

Փափազյան Հակոբ Երկու նորահայտ իլխանական յառլիղներ 

Գրիգորյան Մեսրոպ 
(Վիեննա) Անտիպ տաղ մը Ստեփանոս Սալմաստեցի կաթողիկոսեն 

Սահակյան Հասմիկ Երեմիա Չելեպի Քյոմուրճյանի մի անտիպ պոեմը 

Գրիգորյան Վարդան Ղուկաս Կարնեցու մի անտիպ երկասիրությունը 

Հակոբյան Էդուարդ Մի էջ հայ-ռուսական XVIII դարի գրական կապերի պատմությունից 

Արևշատյան Սեն Դվինի չորրորդ ժողովի կանոնները (ռուսերեն) 

Բարթիկյան Հրաչ «Narratio de rebus Armeniae» հունարեն թարգմանությամբ մեզ հասած 
մի հայ-քաղկեդոնական սկզբնաղբյուր 

Տեր-Ղևոնդյան Արամ Մունաջջիմ-Բաշիի X-XII դարերի անանուն աղբյուրը Դվինի և Գանձակի 
Շադդադյանների մասին 

Դաշկևիչ Յա. (Լվով) Յան Լասիցկին և նրա ակնարկը Ուկրաինայի հայերի մասին (XV դարի 
70-ական թթ.) 

 
Մատենագիտություն և լրատու 

Քոլանջյան Սուրեն 
Գեռլա հայաքաղաքը և նրա հայերեն ձեռագրերի 
ժողովածուն 

Լյուբլինսկայա Ա. 
(Լենինգրադ) 

Սովետական Միությունում պահվող 
արևմտաեվրոպական ձեռագրերը 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ; Հատոր Ե 

Հատոր Ե, Երևան - 1960 
Պատասխանատու խմբագիր՝ Լ.Ս. ԽԱՉԻԿՅԱՆ 

Հոդվածներ 

Գրիգորյան Մարկ Մատենադարանի շենքի կառուցման մասին 

Խաչիկյան Լևոն Տնտեսական գործարքների մասին գրառումները հայերեն ձեռագրերի մեջ և 
նրանց աղբյուրագիտական նշանակությունը 

Թահմիզյան Մի էջ հայկական վաղ միջնադարյան երաժշտական տեսությունից 



Նիկողոս 

Մարտիրոսյան 
Արտաշես 

«Խրատք և իմաստութիւն Խիկարայ» զրույցի հայերեն թարգմանության 
հարցի շուրջը 

Գրիգորյան Գևորգ Փիլոն Ալեքսանդրացու աշխատությունների հայ մեկնությունները 

Պիվազյան Էմ. Մխիթար Գոշի և Սմբատ Սպարապետի դատաստանագրքերի 
առնչակցությունը 

Խաչերյան Լևոն «Գրչության արվեստի» քերականական տեսությունը Գևորգ Սկևռացու 
աշխատություններում 

Աթայան Ռոբերտ Գրիգոր Գապասակալյանը և խազաբանությունը 

Նազարյան 
Շուշանիկ 

Հարություն Ալամդարյանի գործունեության մոսկովյան տարիները 

 
Հաղորդումներ 

Քոլանջյան Սուրեն Նորահայտ պատառիկներ Կյուրեղ Երուսաղեմացու Թ դարի մի գրչագրից 

Իզմայլովա 
Տատյանա 

1053 թվականին ընդօրինակված հայկական ձեռագրի գեղարվեստական 
զարդարանքը 

Տեր-Մինասյան 
Երվանդ 

Տիմոթեոս Կուզի «Հակաճառութիւն առ սահմանեալսն ի ժողովոյն 
Քաղկեդոնի» երկի թարգմանության ժամանակը 

Բարխուդարյան 
Սեդրակ 

Հերմոնի դպրոցի տեղադրությունն ու գործունեությունը 

Յուզբաշյան Կարեն Դելմիկները Արիստակես Լաստիվերտցու «Պատմության» մեջ 

Գևորգյան Աստղիկ Գրենական գործիք՝ գնդիկավոր գրչի մասին 

Գորյանով Բ. Մատենադարանի այլալեզու գրչագրերի հավաքածուի հմր 25 հունարեն 
ձեռագիրը 

Մուրադյան Պարույր Մի էջ հայ-վրացական բառարանագրությունից 

Գրիգորյան Վարդան Նոր տեղեկություններ «Բանալի ճշմարտութեան» երկի հեղինակ 
Հովհաննես երեցի մասին 

Մխիթարյան 
Մարգարիտ 

Մատենադարանի Լազարյանների արխիվը 

 
Բնագրեր, թարգմանություններ 

Արևտաշյան Սեն 
Երկու հին փիլիսոփայական բնագիր՝ «Ճարտասան, յաղագս բնութեան» և 
«Սահմանք փիլիսոփայականք» 

Բարթիկյան Հրաչ Եվստաթիոս Բոյիլասի կտակը (1059 թ.) որպես Հայաստանի և Վրաստանի 
պատմության կարևոր սկզբնաղբյուր 

Փափազյան Վաղարշապատ գյուղի 1725 և 1728 թթ. թուրքական հարկացուցակները 



Հակոբ 

Եգանեան Օնիկ Նահապետ Քուչակի հայատառ թուրքերեն տաղերը 

Տիտանյան 
Ռուզաննա 

Նորահայտ մի փաստաթուղթ 1795թ. Թբիլիսիի աղետի մասին 

 
Մատենագիտություն, քննադատություն, լրատու 

Եգանյան Օնիկ,Սեն 
Արևշատյան Ս. 

Մատենադարանի հայերեն ձեռագրերի աճը 1956-
1959 թվականներին 

Շահնազարյան Շուշանիկ Մատենագիտական նորույթներ 

Տեր-Մինասյան Երվանդ Վերջին անգամ Ն. Ակինյանն ու Եղիշեի «Վարդանանց 
Պատմությունը» 

Քոլանջյան Սուրեն Հին ձեռագրական բեկորներ Սանահնի և Հաղբատի 
քարայրներում 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ; Հատոր Դ 

Հատոր Դ, Երևան - 1958 
Պատասխանատու խմբագիր՝ Լ.Ս. ԽԱՉԻԿՅԱՆ  

Հոդվածներ 

Խաչիկյան Լևոն Մատենադարանը անցյալում և Սովետական իշխանության տարիներին 

Ղանալանյան Արամ Հայկական առածների հնագույն գրավոր սկզբնաղբյուրները 

Աբուլաձե Ի. Ժ դարի վրացերեն մի ձեռագրի հայերեն հիշատակագրությունները և 
նրանց նշանակությունը հայ բարբառագիտության համար 

Բարխուդարյան 
Սեդրակ 

«Էջմիածնի ավետարանի» գրչության վայրը 

Աբգարյան Գևորգ 

Բանասիրական հետախուզումներ
1. Դիտողություններ Սեբեոսի պատմության մասին,
2. «Պատմագիրք հայոց» - ի հեղինակը Վարդան Բաղիշեցին չէ,
3. Է. դարում Զաքեոս պատմիչ չի եղել) 

Յուզբաշյան Կարեն Արիստակես Լաստիվերտցու «Պատմության» մեկ տարընթերցվածքի 
մասին՝ «վռանգք» և ոչ «փռանկք» 

Ազարյան Լևոն 1173 թվականին ընդօրինակված Նարեկը և Սկևռայի մանրանկարչական 
դպրոցը 

Չուգասզյան Բաբկեն Ֆրիկը պարսկերեն քառյակի թարգմանիչ 

Արևշատյան Սեն Տաթևի փիլիսոփայական դպրոցը և Գրիգոր Տաթևացու աշխարհայացքը 

Մնացականյան 
Ասատուր 

18-րդ դարում գրված հայ-ռուսական դաշնագրային երկու նախագծերի 
գնահատման հարցի շուրջը 



      
Հաղորդումներ 

Քոլանջյան Սուրեն 
Մովսես Խորենացու նորահայտ երկաթագիր պատառիկն ու Դանիելյան 
նշանագրերի օգտագործման ժամանակի հարցը 

Առաքելյան Բաբկեն Կազմերի զարդարման արվեստը միջնադարյան Հայաստանում 

Կծոյան Արծրուն «Քննութիւն բնութեան մարդոյս և նորին զանազան կրից և պատճառանաց 
հիւանդութեան» ձեռագիր բժշկարանի մասին 

Փափազյան Հակոբ Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի պատմագրական արժեքը 

Դավթյան Սերիկ Մատենադարանի հմր 6774 ձեռագրի ասեղնագործ շապիկը 

Մարտիրոսյան 
Արտաշես 

Մարտիրոս Ղրիմեցու մի չափածո անեծքի մասին 

Աբրահամյան 
Ռաֆիկ 

Երկու նոր վավերագիր Մ. Նալբանդյանի Հնդկաստանում կատարած 
աշխատանքի մասին 

Ադամյան Ա. Նոր նյութեր Պերճ Պռոշյանի մասին 

 
Բնագրեր և թարգմանություններ 

Խաչիկյան Լևոն 
Կոստանդին Բարձրբերդցու խրատական թուղթը, առաքված Արևելյան 
Հայաստան, 1251 թվականին 

Բարթիկյան Հրաչ Նոր նյութեր Կիլիկիայի հայկական պետության և Բյուզանդիայի 
փոխհարաբերությունների մասին 

Արևշատյան Սեն Հովհաննես Երզնկացու իմաստասիրական անհայտ աշխատությունը 

Աբրահամյան 
Ռաֆիկ 

Հնդկաստանի ուղեցույց, կազմված XII դարում հայ հեղինակի կողմից 
(հայերեն բնագիրը և ռուսերեն թարգմանությունը) 

Ա. Պապովյան, ռուս. 
թարգմ. Անսիզք Անտիոքայ 

 
Մատենագիտություն 

Մելիքսեթ-բեկ Լ. Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Վրաստանի կենտրոնական 
պատմական արխիվի 

Շահնազարյան 
Շ. Մատենագիտական նորույթներ 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ; Հատոր Գ 

Հատոր Գ, Երևան - 1956 
Պատասխանատու խմբագիր՝ Լ.Ս. ԽԱՉԻԿՅԱՆ 



Հոդվածներ և հաղորդումներ 
 

Հովհաննիսյան 
Աշոտ Սմբատ Զարեհավանցին, նրա ժամանակն ու ժամանակակիցները 

Սարգսյան Գագիկ Աղբյուրների օգտագործման եղանակը Մովսես Խորենացու մոտ 

Դավթյան Սերիկ Հայկական ասեղնագործության մի հին նմուշ 

Բդոյան Վ. Հարսանեկան ծեսերի և սովորույթների նկարագիր, գրանցված 14-րդ դարում 

Խաչիկյան Լևոն Մատթեոս Ջուղայեցու կյանքն ու մատենագրությունը 

Փափազյան Հակոբ Սեֆյան Իրանի ասիմիլյատորական քաղաքականության հարցի շուրջը 

Աբուլաձե Իլ. Նոր հուշարձաններ վրաց և հայոց գրական հարաբերությունների մասին 
անցյալում (16-17-րդ դարեր) 

Ադամյան 
Անդրանիկ 

Վրաց Հերակլ Բ. թագավորի և տպագրիչ Պողոս Հովհաննիսյանի 
պայմանագիրը 

Անասյան Հակոբ Գևորգ Ֆրանցեսի Քրոնիկոնի հայերեն անտիպ թարգմանությունը 

Ղազանչյան Տ. Սահակ Ծաղկարար 

Նազարյան 
Շուշանիկ 

Գաբրիել Պատկանյանի կյանքն ու գրական-հասարակական 
գործունեությունը (1830-60-ական թթ.) 

Առաքելյան 
Վարագ 

Եղիշեի Վարդանանց պատմությունը (Ե. Տեր- Մինասյանի թարգմանության 
առթիվ) 

Քոլանջյան Սուրեն Ռումինահայերի արժեքավոր նվերը Հայաստանի Մատենադարանին 

Յուզբաշյան Կարեն Պետական Մատենադարանի հայերեն ձեռագրերի հավաքածուի աճը 1955 
թվականին 

 
 
Բնագրեր և թարգմանություններ 
 

հրատարակեց Գ. Ջահուկյան 
Դավթի քերականական աշխատության 
նորահայտ ամբողջական ձեռագրի տեքստը 

հրատարակեց Աս. Մնացականյան ԺԷ դարի երգիչ Քոսա Երեցը և նրա երգերը 

հրատարակեց Ա. Ադամյան 
Փաստաթղթեր ԺԹ դարի 50-ական թթ. 
Էջմիածնում շաքարի գործարան կառուցելու 
փորձերի մասին 

հրատարակեց ակադ. Հ. 
Մանանդյան. թարգմանեց ռուսերենի 
Ս. Արևշատյան 

Հերմեայ Եռամեծի առ Ասկղեպիոս Սահմանք 

թրգմ. ռուսերենի, գրեց առաջաբան և 
ծանոթագրեց Ս. Արևշատյան 

Զենոնի Իմաստասիրի «Յաղագս բնութեան» 
աշխատությունը 



հրատարակեցին Ս. Արևշատյան և Ս. 
Լալաֆարյան 

Յովհաննու Որոտնեցւոյ Հաւաքեալ ի բանից 
իմաստասիրաց 

  Ցուցակ Մատենադարանի փիլիսոփայական 
նյութեր պարունակող ձ 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ; Հատոր Բ 

Հատոր Բ, Երևան - 1950 

Ղազանչյան Տ. Քիմիական ապարատուրան և լաբորատոր տեխնիկան ըստ հայկական 
ձեռագրերի 

Մելիք-Մուսյան 
Բ. Ն. Աչքը և նրա տեսողական ներվը ըստ XII-XV դարերի հայ բժշկական ձեռագրերի 

Աթայան 
Ռոբերտ 

Խազերի սիստեմի ծագման ու զարգացման հարցի մասին 

Գալֆայան Խ. Ժելատինային ամրացնող լուծույթը և նրա մի քանի հատկությունները 
քայքայված ձեռագրերի վերամշակման և պահպանման գործում 

 
 
Հրատարակչություններ 
 

Խաչիկյան Լ. Պատրաստեց հրատարակության Զենոնի «Յաղագս բնութեան» երկի 
հայկական թարգմանությունը 

Մնացականյան Աս. 
Գ. Շիրմազանյանի «Նկարագրութիւնք ինչ-ինչ գործոց...» պիեսի մասին 

Գ. Շիրմազանյան Նկարագրութիւնք ինչ-ինչ գործոց Կարապետ Եպիսկոպոսի վիճակաւոր 
առաջնորդի Հայոց գաղթելոց ի Տայս 

Մնացականյան Աս. Անտիպ էջեր միջնադարյան հայկական պոեզիայից 

ա. Հակոբ Ակնեցի-Յաղագս սուրկունին 

բ. Ղազար Բաղեր Օղլի - Ի վերայ Նադիրին «Ասիմ. - Նազլու Դիլբար...» 
«Մարդիս աւալ բազարն ասեմ» 

գ. Անհայտ հեղինակ - «Անձինք ասեմ հագներգական» 

դ. Անհայտ հեղինակ - «Առաջնորդք« դուք խանգարիչք» 

ե. Հակոբ Սսեցի - Վասն պախարակելոյ օրինազանցիցն 

զ. Նազարեթ - Տաղ ի վերայ բլբուլի 

է. Ժողովրդական - Տաղ կռընկի 

ը. Հովսեփ - Տաղ կարօտին սրտի 

թ. Բարունակ - Տաղ անուշ 

ժ. Հարություն - Ես եմ փոքրիկ երեխա՛յ,երեխա՛յ, 



ժա. Օքսուզ Ավետիք - Տաղ սիրոյ 

ժբ. Մելքիսեդեկ - Մեր մեղքն է առեր զխօրօզն զօրաւոր 

ժգ. Ժողովրդական - Հարսանեկան Ծառագովք 

 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ; Հատոր Ա 

Հատոր Ա, Երևան - 1941 
Զեկուցումներ՝ կարդացված Հայկ. ՍՍՌ ԺԿՍ-ին կից Պետական Ձեռագրատան 
«Մատենադարանի» 1940 թ. Հոկտեմբերին գումարված գիտական սեսիայում 
 

Հայրապետյան 
Ս. Անանիա Շիրակացու կյանքն ու գործունեությունը 

Սեմյոնով Լ. Հայկական տոմարի մի քանի հարցերի մասին 

Աբուլաձե Ի. Քարթլիս Ցխովրեբայի կամ Վրաց Պատմության հին հայերեն 
թարգմանությունը 

Աբրահամյան Ա. Նախամեսրոպյան Հայկական գրականության հարցը «թեզեր» 

 
  
Մոնոգրաֆիկ ուսումնասիրություններ 
 

Туманян Т, Г, О таблице полигональных чисел 

Աբրահամյան Հ. Թղթի գործարան Հայաստանում 

Սեմյոնով Լ. Ձեռագրական հին տեղեկություններ Արկտիկայի մասին 

Համազասպյան 
Վ. Մոնղոլների կողմից Անիի գրավման տարեթվի ճշտումը 

Ստեփանյան Վ. Հայաստանի և նրա մերձակայքի երկրաշարժների վերաբերյալ պատմական 
նյութերը Մատենադարանում 

 
 
Տեքստեր 
 

Հարությունյան 
Աշխեն Դեղագրեր 

Աբրահամյան Աշ. Մարտիրոս Դի Առաքելի Ժամանակագրությունը 

Քյուչուք Հարություն Պատմություն Թահմազ Ղուլու 

Սեմյոնով Լ. Աստղաբաշխական բնույթի քաղվածքներ հայ պատմագիրներից 

Խաչիկյան Լ. «Յաղագս տարեմտին ի Վանական վարդապետէ ասացեալ» 



Մնացականյան Աս. Դիտողություններ հին տաղարաններում կատարված աղավաղումների 
մասին 

Մնացականյան Ա. Անտիպ բանաստեղծություններ և վարիանտներ 

Աբրահամյան Հ. Նյութեր Աբովյանի մասին 

Աբրահամյան Հ Նալբանդյանին վերաբերվող արխիվային վավերագրեր 

 
 
Մատենագիտություն 
 

Աբրահամյան 
Աշ. 

Համառոտ բիբլիոգրաֆիա՝ Հայկական ՍՍՌ Մատենադարանի գրչագիր մանր 
ժամանակագրությունների 

Համազասպյան 
Վ. Հայ ականավոր զորավար Վասակ Մամիկոնյան 
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	ԱԿԱԴ. ԱՇՈՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 
	ԱԿԱԴ. ՀԱԿՈԲ ՄԱՆԱՆԴՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 
	ՆՈՐ ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԱՐԽԻՎ 
	ՅՈԶԵՖ ԿԱՐՍՏԻ ԱՐԽԻՎ 
	ԱՅԼԵՎԱԼ ՀԵՂՆԱԿՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎՆԵՐ 
	ՄԱՏԹԵՈՍ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԻԶՄԻՐԼՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 
	ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՊԵՏՐՈՍԻ ՄԱՄԵԼՅՈՒԿԻ ԱՐԽԻՎ 
	ԱԲՐԱՀԱՄ ԶԱՄԻՆՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 
	ՄԱՏԹԵՈՍ ՏԵՐ-ՄԱՏԹԵՈՍՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 
	ՄԱՐԿՈՍ ԱՂԱԲԵԿՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 
	ԲԱԳՐԱՏ ԱՐՔ. ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 
	ՄԵՍՐՈՊ ԱՐՔ. ՍՄԲԱՏՅԱՆԻ ԱՐԽԻՎ 
	ԽՈՐԵՆ ԵՊՍ. ՍՏԵՓԱՆԵԻ ԱՐԽԻՎ 
	ՄԵԼԻՔ-ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎ 
	ՏԵՐՈՒՆՅԱՆ ԹԱԴԵՈՍԻ ԱՐԽԻՎ 
	ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ ՆԻԿԻՏԻ ԱՐԽԻՎ 
	ՓԻՐՂԱԼԵՄՅԱՆ ՂԵՎՈՆԴԻ ԱՐԽԻՎ 
	ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՁԵՌԱԳՐԱՏՆԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՆՅՈԸԹԵՐԻ ԱՐԽԻՎ 
	ԱՅԼ ԱՐԽԻՎՆԵՐ 
	Ա. ՎԱՂ ՇՐՋԱՆ 
	Բ. ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳՐԵՐԸ ԺԱ-ԺԲ ԴԱՐԵՐՈՒՄ 
	Գ. ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, Ե ԴԱՐ 
	Դ. ԴԱՎԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
	Ե. ՀԱԿԱՃԱՌԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Ե ԴԱՐ 
	Զ. ՀԱԿԱՃԱՌԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԺԴ, ԺԵ ԴԱՐԵՐ 
	Է. ԴԱՎԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԺԷ-ԺԸ ԴԱՐԵՐ 
	Ը. ԲԱՐՈՅԱԽՐԱՏԱԿԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
	Թ. ԲԱՐՈՅԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
	Ա. Եկեղեցական կանոններ  
	Բ. Է-ԺԱ դարերի Հայոց միջնադարյան իրավունքի այլ հուշարձաններ 
	Գ. Խառը հուշարձաններ(քաղաքացիական և եկեղեցական)  
	Դ. Քաղաքացիական օրենսգրքեր  
	Ե. Թարգմանական իրավունքի համահայկական հուշարձաններ  
	Զ. Թարգմանական այլ կանոնագրքեր(Ծադ-արքայուն-հոռոմների և կաթոլիկների)  
	Է. «Եղբարց միութիւնների» կանոնադրություններ  
	Ը. Հայոց իրավունքի ընդունելությունն այլ երկրներում  
	Թ. Պայմանագրեր  
	Ժ. Կտակներ և մուրհակներ  
	ԺԱ. Հայոց իրավունքի նոր ժամանակների հուշարձանները  
	Գրականություն  
	Ա. Նախաբան 
	Բ. Պատմագրքեր 
	Գ. Հիշատակարաններ 
	Դ. Ժամանակագրություններ 
	Ե. Հայ վարքագրական հուշարձաններ 
	Զ. Տնտեսական պատմության վավերագրեր 
	Է. Վարքեր, Քարոզներ, Խրատներ 
	Ը. Մեկնություններ 
	Թ. Փիլիսոփայություն 
	Ժ. Իրավունքի պատմության հուշարձաններ 
	ԺԱ. Գրական-գեղարվեստական 
	ԺԲ. Քերականագիտական 
	ԺԳ. Բնագիտական 
	ԺԴ. Երաժշտագիտական 
	ԺԵ. Թարգմանական գրականություն 
	Ա. ՆԱԽԱԲԱՆ 
	Բ. ՀԻՆ ԴԱՐԵՐ 
	Գ. Ե-Զ ԴԱՐԵՐ 
	Դ. Ը-ԺԱ ԴԱՐԵՐ 
	Ե. ԺԱ-ԺԲ ԴԱՐԵՐ 
	Զ. ԺԳ ԴԱՐ 
	Է. ԺԴ-ԺԵ ԴԱՐԵՐ 
	Ը. ԺԷ ԴԱՐ 
	Թ. ԺԸ-ԺԹ ԴԱՐԵՐ 
	Ա. ՆԱԽԱԲԱՆ  
	Բ. ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ Ե-Է ԴԱՐԵՐՈՒՄ  
	Գ. ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ  Ժ-ԺԱ  ԴԱՐԵՐՈՒՄ  
	Դ. ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԲ-ԺԳ ԴԱՐԵՐՈՒՄ  
	Ե. ԲԱՐՁՐ ՀԱՅՔԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ  
	Զ. ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ  
	Է. ԳԼԱՁՈՐԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ  
	Ը. ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ  
	Թ. ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ  
	Ժ. ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԵ ԴԱՐՈՒՄ  
	ԺԱ. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՂԹԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ  
	ԺԲ. ՀԱՅ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԷ ԴԱՐՈՒՄ  
	2000թ.-ից հետո տպագրված գրքերի ցանկ

