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ԽՄԲԱԳՐԻ ԽՈՍՔԸ 

Հայոց հին ∙րականության պատմա∙րությունը Սուքիաս Սոմալյանից 
մինչև Մանուկ Աբեղյան շուրջ 120‐ամյա պատմություն ունի, և անցյալ դարի 
60‐ական թվականների սկզբին առանձին ուսումնասիրությամբ ներկայաց‐ 
րել եմ հայոց ∙րականության պատմա∙րության քննական տեսությունը, որը 
լույս է տեսել դեռ 1961‐ին §Սովետական ∙րականություն¦ ամսա∙րում, ապա 
նաև §Գրական դիտողություններ¦ ∙րքում (1964): Դրանից հետո էլ լույս են 
տեսել բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, ձեռնարկներ, ուրվա∙ծեր, որոնք 
կազմավորել են մի ամբողջ ∙իտություն հայոց հին ∙րականության պատմու‐ 
թյան, բնա∙րա∙իտության և տեսության վերաբերյալ: 

Հայոց հին ∙րականության պատմության շարքը լրացվում է Վանո Եղի‐ 
ազարյանի նոր ուսումնասիրությամբ, որն ընդ∙րկում է նախա∙րային շրջա‐ 
նից մինչև մեր թվարկության 9‐րդ դարը: 

Ինձ հայտնի չէ որևէ այլ ձեռնարկ, որն այդքան լիակատար ներկայաց‐ 
նի հայոց հին ∙րականության պատմությունը: Այստեղ ընդ∙րկված են ∙րեթե 
բոլոր անուններն ու ∙ործիչները, որոնք հիշատակված են մատենա∙րության 
էջերում: 

Աշխատության մեջ հին ∙րականության պատմությունը մեկնաբանվում է 
ժամանակաշրջանի պատմաքաղաքական համապատկերի քննությամբ և 
∙րական ∙ործընթացի վրա դրա ազդեցության վերհանմամբ, ինչպես նաև 
տվյալ շրջանի ∙րական ժանրերի զար∙ացման միտումների բացահայտ‐ 
մամբ: 

Աշխատության մեջ հայ հին ∙րականությունը ներկայացվում է չորս պար‐ 
բերաշրջանով. 

Հայ հին բանավոր ∙րականություն. նախնական առասպելապատմա‐ 
կան բանահյուսության շրջան (հնա∙ույն ժամանակներ) 

Նախաքրիստոնեական (հեթանոսական) շրջանի ∙րավոր ∙րականու‐ 
թյուն (հնա∙ույն ժամանակներից մինչև Ք. հ. 301թ.) 

Նախամաշտոցյան քրիստոնեական շրջանի ∙րավոր ∙րականություն 
(301‐405թթ.) 

Քրիստոնեական եկեղեցաքաղաքական մաքառման ∙րականություն (5‐ 
9‐րդ դարեր): 

Անցյալ դարի բանասիրության մեջ ընդունված է եղել, որ Մաշտոցից 
առաջ ∙իր և ∙րականություն չի եղել: Ըստ այդմ էլ` Ա∙աթան∙եղոսը և 
Փավստոսը համարվել են 5‐րդ դարի հեղինակներ: Սույն աշխատության 
մեջ ∙իտականորեն համակար∙վել է նաև նախամաշտոցյան հայ հին ∙րա‐ 
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կանության պատմությունը. Ա∙աթան∙եղոսին, Փավստոսին ու Զենոբ Գլա‐ 
կին հեղինակը ներկայացրել է 4‐րդ դարում` բերելով իր ∙իտական հիմնա‐ 
վորումները: 

Արժե նշել, որ աշխատությանը իմացական լիցք է տալիս հին ∙րականու‐ 
թյան պատմության համակողմանի իմացությունը, իր դրույթների հիմնավո‐ 
րումը հեղինակը կատարում է ∙իտական մտքի բանաձևերով: Դիտեմ նաև, 
որ ∙իրքը շարադրված է մատչելի լեզվով, հստակ բնորոշումներով և չափի 
զ∙ացումով: 

Սեր∙եյ Սարինյան 
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ՀԱՅ ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԱԾ ՓՈՐՁԸ 

Հայ հին ∙րականության պատմության ∙իրք ∙րելու առաջին փորձը 
1829թ. ձեռնարկել է Մխիթարյան միաբանության հայր Սուքիաս Սոմալյանը 
(1776‐1848)` §Պատկեր հայոց ∙րականության¦ վերնա∙րված իտալերեն ∙ր‐ 
քով, որում հայ ∙րականության սկիզբը համարվում է 4‐րդ դարը, և հեղի‐ 
նակն այն հասցնում է մինչև իր ապրած ժամանակը` 18‐րդ դար: 

Հաջորդը 1836թ. Ֆրեդերիկ Նոյմանի (1790‐1870) §Փորձ հայոց ∙րակա‐ 
նության պատմության¦ ∙իրքն է` տպա∙րված Լայպցի∙ում: 

1844թ. Կազանում տպա∙րվել է Ստեփանոս Նազարյանցի (1812‐1879) 
§Թռուցիկ հայացք հայ ∙րականության պատմության մինչև 13‐րդ դարի վեր‐ 
ջը¦ ∙իրքը, ապա այդ պատմության շարունակությունը` 1846թ.: 

1851թ. Վիեննայում տպա∙րվել է Մխիթարյան 
հայր Հովսեփ Գաթրճյանի (1820‐1882) §Պատմու‐ 
թիւն մատենա∙րութեան հայոց¦ ∙իրքը, որում 
առաջին ան∙ամ պարբերացման է ենթարկվել հայ 
∙րականության պատմությունը: Գաթրճյանը հայ 
հին ∙րականությունը բաժանում է հետևյալ շրջան‐ 
ների` մինչքրիստոնեական բանավոր և ∙րավոր 
∙րականություն (Ք. ա. 150թ. ‐ Ք. հ. 305թ.), քրիստո‐ 
նեության ընդունումից մինչև ∙րերի ∙յուտն ընկած 
ժամանակաշրջանի ∙րականություն (305‐405թթ.) 
և ∙րերի ∙յուտից մինչև 19‐րդ դարն ընկած ժամա‐ 
նակի ∙րականություն: 

1865թ. Թիֆլիսում տպա∙րվում է Ստեփանոս Պալասանյանի (1837‐1889) 
§Պատմութիւն հայոց ∙րականութեան¦ ուսումնասիրության առաջին հատո‐ 
րը, որը բանավոր ∙րականության` հայ հին բանահյուսության շրջանի պատ‐ 
մությունն է` որպես հայ ∙րականության սկզբնավորման առաջին փուլի: 

Նույն թվականին Վենետիկում տպա∙րվում է նաև Մխիթարյան միաբան 
Գարե∙ին Զարբհանալյանի §Պատմութիւն հայերէն դպրութեանց ի պէտս 
ուսման ազ∙ային վարժարանաց¦ ∙րքի առաջին հատորը` հին մատենա∙‐ 
րության շրջանի (4‐13‐րդ դարեր), ապա` 1878թ.` երկրորդ հատորը` նոր մա‐ 
տենա∙րության շրջանի (14‐18‐րդ դարեր) մասին: 

1885թ. հրատարակվում է Եղիշե Դուրյանի §Պատմություն հայ մատե‐ 
նա∙րության ի վաղ ժամանակաց մինչև մեր օրերն¦ ∙իրքը, որը հայ մատե‐ 
նա∙րության պատմության ամբողջացման մի փորձ է: 
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1910թ. տպա∙րվում է Վրթանես Փափազյանի 
(1866‐1920) §Պատմութիւն հայոց ∙րականութեան¦ 
∙իրքը, որտեղ ∙րականության պարբերացումը կա‐ 
տարված է 4 շրջանով` հին (սկզբից մինչև 11‐րդ 
դար), միջին (11‐17‐րդ դարեր), նոր (17‐ից մինչև Խ. 
Աբովյան), նորա∙ույն (Աբովյանից մինչև 20‐րդ դա‐ 
րի սկիզբ): 

1914թ. Նոր Նախիջևանում տպա∙րվում է Աբ‐ 
րահամ Զամինյանի (1861‐1937) §Հայ ∙րականու‐ 
թեան պատմութիւն¦ ∙իրքը: 

Գիտականորեն առավել կուռ, բայց ոչ ամբող‐ 
ջական պատմություն է Մանուկ Աբեղյանի (1865‐ 

1944)` Երևանում տպա∙րված §Հայոց հին ∙րականության պատմություն¦ 
երկհատոր ուսումնասիրությունը (1944թ., 1946թ.), որի առաջին հատորն 
ընդ∙րկում է սկզբից մինչև 10‐րդ դարը` Գր. Նարեկացի, իսկ երկրորդ հատո‐ 
րը` 11‐15‐րդ դարերի ∙րականությունը` մինչև Առաքել Բաղիշեցի: Մանուկ 
Աբեղյանի մահը խան∙արեց երկրորդ հատորի ամբողջացմանը, սակայն 
Գևոր∙յան ճեմարանում նրա կարդացած դասախոսությունները` 15‐18‐րդ 
դարերի տաղեր∙ուների և մատենա∙իրների մասին, կցվեցին երկրորդ հա‐ 
տորին: 

Մանուկ Աբեղյանը հայ ∙րականության պարբերացումը կատարել է 
հետևյալ կերպ. 

1. Նախնական առասպելապատմական բանահյուսություն (հնա∙ույն 
ժամանակներից մինչև Ք. հ. 3‐րդ դար). 

2. Եկեղեցաքաղաքական մաքառման ∙րականություն (3‐րդ դարից 
մինչև 11‐րդ դար). 

3. Վերածնության ∙րականություն (11‐14‐րդ դարեր). 
4. Եկեղեցական ∙րականության վերջալույսն ու արևամուտը (14‐17‐րդ 

դարեր). 
5. Գրականության նորո∙ումը 17‐19‐րդ դարերում: 
1944թ. Վենետիկում տպա∙րվել է Կյուրեղ վարդապետ Քիպարյանի 

(1891‐1979) §Հայ ∙րականութեան պատմութիւն¦ ∙րքի առաջին հատորը, 
որը ներառում է հնա∙ույն շրջանից մինչև 1300թ. ∙րականության պատմու‐ 
թյունը: 

1971թ. Երուսաղեմում տպա∙րվում է Նորայր եպիսկոպոս Պողարյանի 
§Հայ ∙րողներ, Ե‐ԺԷ դար¦ ∙իրքը, որտեղ Ծովականը հայ ∙րականության 
պատմությունն սկսում է Ոսկեդարից` Մեսրոպ Մաշտոցից, և ավարտում 17‐ 
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րդ դարի վերջին հեղինակ Դավիթ Սալաձորեցիով: Գրականության պարբե‐ 
րացումը Ծովականը կատարում է ըստ դարերի` 5‐րդ դարն անվանելով Ոս‐ 
կեդար, 12‐րդը` Արծաթի դար: 

1976թ. տպա∙րվում է Մկրտիչ Մկրյանի (1907‐1984) §Հայոց հին ∙րակա‐ 
նության պատմություն (5‐10‐րդ դարեր)¦ ∙իրքը, որտեղ հեղինակը հայ հին 
∙րականությունն անվանում է ոչ թե եկեղեցական‐քաղաքական, ինչպես Մ. 
Աբեղյանը, այլ աշխարհիկ‐քաղաքական: 

1976թ. տպա∙րվել է նաև §Հայ մշակույթի նշանավոր ∙ործիչները. V‐ 
XVIII դարեր¦ ժողովածուն, որը հին և միջնադարյան շրջանի հայ անվանի 
∙ործիչների դիմանկարների ժողովածու է` կազմված ժամանակա∙րական 
սկզբունքով: 

1986թ. Վաչե Նալբանդյանի, Վարա∙ Ներսիսյանի և Հենրիկ Բախչինյա‐ 
նի համահեղինակությամբ Երևանում տպա∙րվեց §Հայ միջնադարյան ∙րա‐ 
կանություն¦ համառոտ պատմությունը: 

1986թ. Լոս Անջելեսում, 1988թ. Անթիլիասում տպա∙րվել է Սրբուհի Հայ‐ 
րապետյանի §Հայոց հին եւ միջնադարեան ∙րականութեան պատմութիւն¦ 
∙րքի լրամշակված տարբերակը: Ս. Հայրապետյանը հայ հին ∙րականությու‐ 
նը բաժանում է երեք շրջանի` հին ∙րականություն (սկզբից մինչև 10‐րդ 
դար), միջնադարյան ∙րականություն (10‐ից մինչև 17‐րդ դար) և վերանո‐ 
րո∙ման ∙րականություն (17‐18‐րդ դարեր): Ընդ որում, դրանցից յուրաքանչ‐ 
յուրի պատմությունը Ս. Հայրապետյանը փորձել է համակար∙ել ժանրային 
դասակար∙ման սկզբունքով. §Նիւթերի պատմական եւ ժամանակա∙րա‐ 
կան տեղադրումը ինքնին բաւարար չէ: Քանի որ ∙ործ ունենք անցեալի հետ, 
ապա ∙րականութեանը պէտք է մօտենանք ոչ թէ մեր օրերի ∙եղա∙իտական 
ըմբռնումների մակարդակով, այլ այն ժամանակների, որոնց մէջ ստեղծուել 
է տուեալ ∙ործը¦ (Ս. Հայրապետեան, Հայոց հին եւ միջնադարեան ∙րակա‐ 
նութեան պատմութիւն, Անթիլիաս‐Լիբանան, 1988, էջ 17): 

1992թ. Վենետիկում տպա∙րվել է Կյուրեղ վարդապետ Քիպարյանի 
§Պատմութիւն հայ հին ∙րականութեան¦ ամբողջական ∙իրքը, որն ավարտ‐ 
վում է քուչակյան կոչված հայրեններով, և ամեն բաժին ունի իր մատենա∙ի‐ 
տական ցանկը` կազմված Պողոս Խաչատրյանի կողմից: Կ. Քիպարյանը հայ 
հին ∙րականությունը բաժանում է հետևյալ շրջանների. 

1. Նախամաշտոցյան շրջան Ա (բանավոր շրջան) 
2. Նախամաշտոցյան շրջան Բ (հեթանոս մատենա∙իրներ) 
3. Մաշտոցյան շրջան 
4. Հետմաշտոցյան շրջան (450թ.‐ից հետո) 
5. Հունաբան շրջան (5‐րդ դարի վերջից մինչև 850թ.) 
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6. Բա∙րատունյաց շրջան (850թ. ‐ 1050թ.) 
7. Կիլիկյան շրջան (1050թ. ‐ 1250թ.) 
8. Եր∙իչներու շրջան (1250թ. ‐ 1700թ.): 
2002թ. Հենրիկ Բախչինյանը հրատարակության պատրաստեց և 

Երևանում տպա∙րեց Հմայակ Շեմսի (1896‐1952) §Պատմութիւն հայ ∙րա‐ 
կանութեան¦ ∙իրքը, որն ամփոփում է սփյուռքահայ ∙րող‐մանկավարժի` 
Հայկազյան վարժարանում 1941‐42թթ. կարդացած դասախոսությունները: 
Շեմսը հայ ∙րականությունը բաժանում է հին, միջին, նոր և նորա∙ույն շր‐ 
ջանների: Հինը ան∙իր բանահյուսության շրջանն է, միջինը` 5‐15‐րդ դարե‐ 
րը, նորը` 16‐րդ դարից մինչև իր ապրած օրերը, իսկ նորա∙ույնը` իր ժամա‐ 
նակակից ∙րականությունը: Շեմսը 5‐րդ դարն անվանում է ոսկեդար, 6‐րդը` 
անմատենա∙րության, 7‐12‐րդ դարերը` արծաթի դար, 13‐րդը` պղնձի դար, 
14‐րդը` երկաթի դար, 15‐17‐րդ դարերը` խեցիի դար և այլն: 

2006թ. Հենրիկ Բախչինյանը Երևանում տպա∙րել է §Հայ միջնադարեան 
∙րականութիւն¦ դասա∙իրքը` նախատեսված սփյուռքահայ կրթօջախների 
համար: 

2009թ. Երևանում տպա∙րվեց Դավիթ Գասպարյանի §Հայ հին և միջնա‐ 
դարյան ∙րականության պատմություն¦ ∙իրքը: Դ. Գասպարյանը հայ ∙րա‐ 
կանությունը բաժանում է նախա∙րային և ∙րային շրջանների: Նախա∙րա‐ 
յին շրջանն իր հերթին բաժանում է երկու մասի` բուն նախա∙րային շրջան` 
բանահյուսական նյութով, և նախամաշտոցյան ∙րային շրջան` սեպա∙րե‐ 
րով, նախամաշտոցյան ∙րերով և օտարա∙իր հայ ∙րականությամբ: 

Գրային շրջանն սկսվում է մաշտոցյան ∙րերով, և հեղինակն այդ շրջա‐ 
նը բաժանում է հայ հին և միջնադարյան ∙րականության (5‐18‐րդ դարեր), 
հայ նոր ∙րականության (18‐րդ դարից մինչև 1918թ.) և նորա∙ույն հայ ∙րա‐ 
կանության (1918թ. մինչև այսօր), իսկ հայ հին և միջնադարյան ∙րականու‐ 
թյունը Դ. Գասպարյանը ենթարկել է ժամանակա∙րական հետևյալ պարբե‐ 
րացման. 

Նախա∙րային և նախամաշտոցյան շրջանի ∙րականություն. 
Ոսկեդարի հայ ∙րականություն. 
6‐9‐րդ դարերի հայ ∙րականություն. 
10‐12‐րդ դարերի հայ ∙րականություն. 
13‐18‐րդ դարերի հայ ∙րականություն: 
Գրականությունն ստեղծվել է, երբ դեռևս ∙իր չկար. այն հյուսվում էր ան‐ 

∙իր բանահյուսությամբ, որը բանավոր ճանապարհով սերնդեսերունդ փո‐ 
խանցվում էր և դարեր անց նաև ∙րի առնվում: Գրի միջոցով ստեղծվում էին 
մատյաններ, որոնք դարեր շարունակ որպես ձեռա∙իր մատյաններ ար‐ 
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տա∙րվում էին և փոխանցվում սերունդներին մինչև հայոց տպա∙րության 
սկզբնավորումը` 1512թ., որից հետո թեև ձեռա∙իր մատյանները դեռևս ար‐ 
տա∙րվել են, սակայն հընթացս նաև տպա∙րվել են, և տպա∙իր ∙իրքն ար‐ 
դեն շուրջ 5 դար դարձել է մշակույթ: Այժմ արդեն ձևավորվում է էլեկտրոնա‐ 
յին ∙րքի մշակույթը, որն ունի և՛ առավելություններ, և՛ թերություններ: 

Գրականությունն ստեղծվում է մարդու կողմից մարդկանց համար: Դի‐ 
տարկելով հայ ∙րականության զար∙ացման օրինաչափությունները` կարե‐ 
լի է փաստել, որ հնա∙ույն առասպելապատմական շրջանում ∙րականու‐ 
թյունը փառաբանում է մարդուն, նրա ուժն ու ∙եղեցկությունը, ինչպես ան‐ 
տիկ (հունահռոմեական) ∙րականության մեջ: Այսպես` Հայկը վայելչակազմ 
է, հաստաբազուկ, Արամը` քաջ ու հայրենասեր, Տորք Ան∙եղը` հզոր ու ∙երբ‐ 
նական ուժի տեր, և այսպես շարունակ, մինչդեռ քրիստոնեությունն իր հետ 
բերեց նոր ∙րականություն, որն անտեսում է մարմինը և բացարձակ առաջ‐ 
նությունը տալիս հո∙ուն: Այդպիսին է Գրի∙որ Լուսավորիչը, ով, ըստ վարքի, 
հանուն հո∙ու փրկության դիմանում է մարմնական տանջանքներին, սուրբ 
Հռիփսիմեն իր հո∙ևոր ուժով հաղթում է աշխարհի ամենահզոր տղամարդ‐ 
կանցից մեկին` օլիմպիական խաղերի ըմբշամարտի չեմպիոն Տրդատ Քա‐ 
ջին, Շուշանիկը հրաժարվում է իր ամուսնուց ու երեխաներից հանուն քրիս‐ 
տոնեության, կամավոր աղքատ Ալեքսիանոսը լքում է ամուսնական առա‐ 
∙աստը` արհամարհելով մարմնական ցանկությունները և առաջնայինը հա‐ 
մարելով հո∙ին: Սա է քրիստոնեական ∙րականության էությունը, որն ար‐ 
տահայտվում է ոչ միայն սրբախոսություններում, այլև այդ շրջանի ∙րակա‐ 
նության մյուս ժանրերում: Սակայն եկավ մի շրջան, երբ ∙րականությունն սկ‐ 
սեց փոխվել. քրիստոնեական ∙աղափարաբանությանը զու∙ահեռ` հայ 
∙րականության մեջ, սկսած դեռևս 7‐րդ դարից, հանդես եկան նաև աշխար‐ 
հիկ բովանդակությամբ ստեղծա∙ործություններ (Դավթակ Քերթողի ողբը, 
Արցախի իշխան Եսայի Ապումուսեի` Բուղային ուղղված թուղթը, Համամ 
Արևելցու ապաշխարական եր∙ը եղբոր սպանության մասին): Սա նշան էր, 
որ մեր ∙րականությունը փոխվում է, իսկ 10‐12‐րդ դարերում հայկական վե‐ 
րածնունդը սաղմնավորման փուլում էր. այն անվանում ենք նախավերածնն‐ 
դի շրջան: Այնուհետև հայկական վերածնունդը 13‐14‐րդ դարերում զար‐ 
թոնք ապրեց` ի դեմս հայ տաղեր∙ուների, ովքեր եր∙ում էին իրենց անձնա‐ 
կան զ∙ացումները` սիրո վայելքն ու մերժումը, և նրանց տաղերում կնոջ ար‐ 
տաքին ∙եղեցկությունն է փառաբանվում` որպես մարմնի իրավունքի վե‐ 
րածնունդ: Սակայն կարակոյունլու և ակկոյունլու թուրքմենական ցեղախմ‐ 
բերն արշավեցին հայոց երկիր, ուր մշակութային կյանքը 15‐17‐րդ դարե‐ 
րում անկում ապրեց, իսկ ∙րականությունն իջավ կենցաղային‐զավեշտի մա‐ 
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կարդակի. §Այս շրջանում ևս շարունակվում է դրսևորվել ∙րականության 
աշխարհականացման միտումը, բանաստեղծությունն ընթանում է դեպի 
անձնականացում, հակվում կենցաղային թեմատիկային ու մանրամասնե‐ 
րին` ձեռք բերելով տեղական կոլորիտային նկարա∙իր: Իրենց զ∙ացնել են 
տալիս մանրաթեմայնությունը, նաև եր∙իծանքը` դարձյալ հյուսված կենցա‐ 
ղային‐զավեշտական մանրուքների ու արտառոց դիպվածների շուրջ: Երեք‐ 
հարյուրամյա այս շրջանում քնարեր∙ությունն ստեղծվել է մասամբ բնաշ‐ 
խարհում, մասամբ էլ օտարության մեջ` հայկական ∙աղթավայրերում¦ 
(Գանձարան հայ հին բանաստեղծության, աշխ. Պ. Խաչատրյանի, Ե., 2000, 
էջ 8): Մինչդեռ 17‐18‐րդ դարերում մարդու ուժի փառաբանման վերածնու‐ 
թյան ո∙ին կրկին արտահայտվեց` այս ան∙ամ արդեն Արսեն Բա∙րատունու 
§Հայկ Դիւզացն¦ պոեմի տեսքով: Այդ շրջանը կարելի է անվանել հայկական 
վերածննդի վերանորո∙ման շրջանի ∙րականություն: 

Հաշվի առնելով հայ ∙րականության զար∙ացման վերոնշյալ ընթացքը` 
նրա պարբերացման համար առաջարկում ենք հետևյալ սկզբունքը` հայ հին 
∙րականություն (բանավոր շրջանից մինչև 10‐րդ դար), հայ միջնադարյան 
∙րականություն (10‐17‐րդ դարեր), հայ նոր ∙րականություն (18‐րդ դարից 
մինչև 20‐րդ դարասկիզբ), հայ նորա∙ույն ∙րականություն (20‐21‐րդ դա‐ 
րեր): Նշենք, որ հայ հին և միջնադարյան ∙րականությունը ևս ենթարկում 
ենք ներքին պարբերացման` հաշվի առնելով ան∙իր և ∙րային շրջանները, 
հայ ժողովրդի աշխարհայացքային զար∙ացումները: 

Հին ∙րականություն 
Հայ հին բանավոր ∙րականություն. նախնական առասպելապատմա‐ 

կան բանահյուսության շրջան (հնա∙ույն ժամանակներ) 
Նախաքրիստոնեական (հեթանոսական) շրջանի ∙րավոր ∙րականու‐ 

թյուն (հնա∙ույն ժամանակներից մինչև Ք. հ. 301թ.) 
Նախամաշտոցյան քրիստոնեական շրջանի ∙րավոր ∙րականություն 

(301‐405թթ.) 
Քրիստոնեական եկեղեցաքաղաքական մաքառման ∙րականություն (5‐ 

9‐րդ դարեր) 
Միջնադարյան ∙րականություն 
Նախավերածննդի ∙րականություն (10‐12‐րդ դարեր) 
Աշխարհականացման (վերածննդի) ∙րականություն (13‐14‐րդ դարեր) 
Անկման շրջանի ∙րականութուն (15‐17‐րդ դարեր) 
Վերածննդի վերանորո∙ման շրջանի ∙րականություն (17‐18‐րդ դարեր): 
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ՆԱԽԱՄԱՇՏՈՑՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԳՐԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ 

Ա. ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԱԽԱՄԱՇՏՈՑՅԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԻ ԵՎ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Հայա∙իտության մեջ վիճարկվել է այն հարցը, թե հայերս ունեցել ենք 
արդյոք ∙իր և ∙րականություն: Որոշ հայա∙ետներ պնդել են, թե նախամաշ‐ 
տոցյան շրջանում եղել է ∙իր, սակայն այդ կարծիքը լուրջ հակառակորդներ 
է ∙տել ի դեմս Մ. Աբեղյանի, Ստ. Մալխասյանցի, Էդ. Աղայանի և ուրիշների, 
սակայն բանասերների մի այլ խումբ (Ղ. Ինճիճյան, Իս. Հարությունյան, Ղ. 
Ալիշան, Ն. Տաղավարյան, Լեո, Ա. Գարա∙աշյան, Հ. Օրբելի, Ա. Աբրահամյան, 
Գ. Սևակ, Մ. Մկրյան, Գ. Սար∙սյան և այլք) ∙տնում էր, որ նախամաշտոցյան 
շրջանում ունեցել ենք և՛ ∙իր, և՛ ∙րականություն: Որքան էլ բանավիճային և 
առեղծվածային է հարցը, այնուամենայնիվ առկա փաստերը հնարավորու‐ 
թյուն են տալիս ենթադրություններ անելու և որոշակի եզրահան∙ման ∙ալու: 

Հնա∙ետների ուսումնասիրության արդյունքում Սյունիքի և Գեղամա լեռ‐ 
ներում հայտնաբերվել են ժայռապատկերներ` պետրո∙լիֆ կոչվող ∙րու‐ 
թյուններ, որոնց մեջ պատկերված են սիմվոլիկ նշաններ, որսորդական տե‐ 
սարաններ և այլն: 

Պատմաբան Արտակ Մովսիսյանը, քննության առնելով նախամաշտոց‐ 
յան Հայաստանի ∙րային համակար∙երը, հան∙ել է հետևյալ եզրակացու‐ 
թյան. §...Հազարամյակների ընթացքում Հայկական լեռնաշխարհում 
ստեղծված ∙րավոր մշակույթը չէր կարող անհետևանք կորչել, և մաշտոց‐ 
յան դպրության կատարելությունը պայմանավորված էր նաև նախամաշ‐ 
տոցյան շրջանում արմատավորված ∙րային մտածողությամբ: 

Ամփոփելով շարադրված ողջ նյութը` տեսնում ենք, որ նախամաշտոց‐ 
յան Հայաստանում կիրառվել են տասներկու ∙րային համակար∙եր, կան∙‐ 
նեցվել են բազմահազար արձանա∙րություններ մայրենի և օտար լեզունե‐ 
րով¦ (Ա. Մովսիսյան, Նախամաշտոցյան Հայաստանի ∙րային համակար∙ե‐ 
րը, Ե., 2003, էջ 230): 

Հայկական լեռնաշխարհում Ք. ա. 5‐րդ հարյուրամյակում ∙ործածվել է 
նաև պատկերա∙րությունը` ∙աղափարա∙րությունը, ավելի ուշ` Ք. ա. 3‐րդ 
հարյուրամյակում, պատկերա∙րերի զար∙ացմամբ և պարզեցմամբ ստեղծ‐ 
վել է ∙ծային ∙րերի մի համակար∙` բաղկացած 400‐500 նշաններից, Ք. ա. 
15‐8‐րդ հարյուրամյակներում կիրառվել են 500 լուվիերեն հիերո∙լիֆներ: 
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Վանի թա∙ավորության շրջանում ∙ործածվել են երեք ∙րային համակար‐ 
∙եր` Վանյան մեհենա∙րությունը, որի լեզուն հնա∙ույն հայերենն էր, ասորես‐ 
տանյան սեպա∙րեր և տեղական սեպա∙րեր (հայոց մեհենա∙րության մա‐ 
սին տե՛ս Ա. Մովսիսյան, Հայկական մեհենա∙րություն, Ե., 2003, ինչպես նաև 
Ս. Պետրոսյան, Հայոց մեհենա∙րության ակունքներում, Գյումրի, 2008): Վա‐ 
նի թա∙ավորության անկումից մինչև քրիստոնեության ընդունումը Հայաս‐ 
տանում կիրառվել են հնչական ∙րային համակար∙եր` ի տարբերություն 
նախկինում ∙ործածված բառային և վանկային համակար∙երի: Այս շրջա‐ 
նում էլ ∙ործածվել է հայկական մեհենա∙րությունը, որի մասին բազմաթիվ 
վկայություններ է թողել Մովսես Խորենացին: Քրիստոնեությունն աղետաբեր 
եղավ հայկական մեհենա∙րերի համար, սակայն դրանք սկսեցին ∙աղտնի 
∙ործածվել և իբրև հմայա∙րեր՝ պահպանվել են մինչև այժմ: Ք. ա. 3‐րդ դա‐ 
րից սկսած` հունարենը կիրառություն է ստանում Հայաստանում, քրիստոնե‐ 
ության ընդունումից հետո ասորերենը և հունարենը դառնում են քարոզչու‐ 
թյան լեզուն, իսկ ավելի ուշ` 4‐րդ դարի վերջին, պահլավերենը ∙ործածվում 
է որպես պալատական ∙րա∙րության լեզու (այս հարցերի մասին մանրա‐ 
մասն տե՛ս Արտակ Մովսիսյանի §Նախամաշտոցյան Հայաստանի ∙րային 
համակար∙երը¦ ∙րքում): 

§Մերձավոր արևելքի բոլոր ժողովուրդները, այդ թվում և հայերը, սկսած 
մ. թ. ա. 4‐րդ դարից, օ∙տա∙ործել են արամեական հնչական ∙իրը: Հայաս‐ 
տանի տարածքում` Սևանում, Սյունիքում և այլ վայրերում, հայտնաբերվել են 
արամեական մի շարք արձանա∙րություններ (հայոց Արտաշես Ա թա∙ավո‐ 
րի և ուրիշների), որոնցով հաստատվում է արամեական ∙րի ∙ործածության 
փաստը Հայաստանում¦ (Ա. Աբրահամյան, Նախամաշտոցյան հայ ∙իր և ∙ր‐ 
չություն, Ե., 1982, էջ 144): 

Հեթանոսական դիցարանում ունեցել ենք Տիր անունով աստված` դպ‐ 
րության, ∙րի ու ∙րականության, նաև ∙ողության հովանավորը: Եվ քանի որ 
չեղած բանի համար աստված չէինք կարող ունենալ, ուրեմն` ունեցել ենք ∙իր 
ու ∙րականություն, հետևաբար և` դրանց հովանավոր աստված: 

Մեզ հասել են նաև արտահայտություններ` §Գրողը քեզ տանի¦, §Գրողի 
ծոցը մտնես¦, §Գրողի բաժին լինես¦, որոնցում ∙րողը փոխաբերաբար մահ 
է խորհրդանշում: Հնում եղել են մարդիկ, ովքեր արձանա∙րել են մարդկանց 
ծնունդը և մահը, մեռնող մարդկանց անունները ∙րանցել են մատյաններում: 
Ըստ էության ∙րանցողն էլ կոչվել է §∙րող¦: 

Հայտնի է նաև մի կարևոր փաստ, ըստ որի` հայոց Տավրոսյան լեռնե‐ 
րում մի հովազ են բռնել, որի վզի մանյակի վրա հայերեն տառերով ∙րված 
է եղել՝ §Արշակ թա∙ավոր՝ Նյուսիա աստծուն¦, այսինքն՝ Նյուսիա աստծուն 
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նվեր Արշակ թա∙ավորից. այն հիշատակվում է Ք. հ. 2‐3‐րդ դարերում հույն 
պատմա∙իր Փիլոստրատոսի §Ապոլոն Տիանացու վարքը¦ ∙րքում: Որոշ բա‐ 
նասերներ պնդել են, թե Արշակ անունով թա∙ավոր չենք ունեցել այդ շրջա‐ 
նում՝ Փիլոստրատոսի հաղորդած տեղեկությունը արժեզրկելով: 

Հավանական է, որ հիշատակված Արշակը Ք. հ. 1‐ին դարում պարթևնե‐ 
րի թա∙ավոր Արտավանի որդին՝ հայոց Արշակ Ա թա∙ավորն է, որի մասին 
պատմական տեղեկություն է թողել Տակիտոսը §Տարե∙րություններ¦‐ում: 

Ամեն մի պետություն իր հիմքում ենթադրում է նաև մշակույթ, այսինքն` 
եթե կան պետություն և պետականություն, ապա կա նաև համապատաս‐ 
խան մշակույթ, իսկ մենք ունեցել ենք Արտաշեսյան հզոր պետություն: Ար‐ 
տաշեսյանների թա∙ավորությունը չէր կարող լինել այդքան հզոր ու կենտրո‐ 
նացված, եթե այդ շրջանում չունենայինք ∙իր ու ∙րչություն: Ըստ Պլուտարքո‐ 
սի՝ Արտաշեսյան Տի∙րան Բ‐ի արքունիքում են ∙ործել պատմա∙իր, ճարտա‐ 
սան Ամփիկրատես Աթենացին (∙րել է §Մեծ մարդկանց մասին¦ վերնա∙րով 
մի աշխատություն, որը չի պահպանվել) և պատմա∙իր, հռետոր, փիլիսոփա 
Մեթրոդորոս Սկեպսիացին, որը ∙րել է Տի∙րան Մեծի պատմությունը, և այն 
դարձյալ մեզ չի հասել: Պլուտարքոսի վկայությամբ՝ Ք. ա. 53թ. Արտաշեսյան‐ 
ների արքունիքում բեմադրվել են հունական ողբեր∙ություններ՝ մասնավո‐ 
րապես Եվրիպիդեսի §Բաքոսուհիներ¦‐ը (հույն դերասան Յասոնի մասնակ‐ 
ցությամբ), որի բեմադրման ժամանակ բերել են Կրասոսի ∙լուխը: Արտա‐ 
վազդ Բ թա∙ավորը ∙րել է ողբեր∙ություններ և բանաստեղծություններ: Նշա‐ 
նավոր է նաև քերական, ճարտասան Տիրանը (Ք. ա. 1‐ին դար), որին ∙երե‐ 
վարել էր հռոմեացի զորավար Լուկուլլոսը, և որին իր նամակներում հիշա‐ 
տակել է Ցիցերոնը: Հայոց Սոհեմոս‐Տի∙րան թա∙ավորի օրոք (2‐րդ դար) 
Հայաստանում է հան∙րվանել Յամբղիքոսը՝ հանրահայտ §Բաբելոնա‐ 
կանք¦‐ի հեղինակը, որը, ըստ Փոտիոսի, մեր երկրում է ∙րել իր 35 հատորա‐ 
նոց պատմական երկը: 

Ք. ա. 5‐րդ դարում Հերոդոտոսը և Քսենոփոնը, Ք. ա. 1‐ին դարում Ստրա‐ 
բոնը հիշատակում են Հայաստանը՝ իբրև մշակութային երկիր (§Ակնարկներ 
հայոց նախամաշտոցյան ∙րականության¦ ∙րքում (Երևան, 2011, էջ 10) 
§իբրև մշակութային երկիր¦ արտահայտությունը սխալմամբ նշվել էր §իբրև 
∙իր ունեցող երկիր¦, որն այստեղ ուղղում ենք): 

2‐րդ դարի ժամանակա∙իր Հիպպոլիտոսն իր §Ժամանակա∙րության¦ 
մեջ հայերին ևս համարում է դպրություն ունեցող ժողովուրդ. §Սրանցից 
նրանք, որոնք ունեին դպրություն, հետևյալներն են՝ եբրայեցիները, լատի‐ 
նացիները, որով հռոմեացիներն են վարում, սպանացիները, հույները, մա‐ 
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րերը և հայերը¦ (Hippolitus Werke, 4, Bd. Die Chronik, Leipzig, 1929, էջ 58): 
Դիոդորոս Սիկիլիացու §Պատմական ∙րադարան¦ երկում պահպանվել 

է տեղեկություն Երվանդ արքայի նամակի մասին, որը համարվում է արամե‐ 
երենի ∙ործածության ապացույց: 

Դեռևս Ք. հ. 1‐ին դարում ∙րվել է Թադեոս առաքյալի և Սանդուխտ կույ‐ 
սի վկայաբանությունը Լաբուբնայի (Ղեբուբնայի) կողմից, որը եղել է հայոց 
Աբ∙ար թա∙ավորի Ափշադար դպրի որդին: 

4‐րդ դարում հայերս ընդունել ենք քրիստոնեություն: Քրիստոնեական 
դարձի պատմությունը Տրդատ Մեծի հրամանով ∙րի է առել Ա∙աթան∙եղո‐ 
սը, որն անչափ նրբանկատորեն մեզ տեղեկություններ է տալիս քրիստոնե‐ 
ության ընդունման մանրամասների մասին: Հեթանոս քրմերն այնքան էլ հեշ‐ 
տությամբ չընդունեցին քրիստոնեությունը, ու մեծ կոտորած եղավ: Քանդվե‐ 
ցին հեթանոսական բա∙ինները, ոչնչացվեցին հեթանոսական մշակույթը, 
քրմերի մատյանները: Ա∙աթան∙եղոսը թեև քրիստոնեական ջերմեռանդու‐ 
թյամբ է խոսում քրիստոնյաների դարձի մասին, սակայն անուղղակիորեն 
նաև մեզ է թողնում արժեքավոր տեղեկություններ հեթանոսական դիցա‐ 
րանների մասին: Նա պատկերում է պատմական Հայաստանի տարածքում 
∙տնված հեթանոսական բա∙ինների ավերումը` այդպիսով տեղեկություն‐ 
ներ տալով այդ բա∙ինների տեղանքի և հայոց պաշտամունքի մասին: 

Ուրեմն՝ դեռևս 4‐րդ դարում Ա∙աթան∙եղոսը ∙րել է §Հայոց պատմու‐ 
թյուն¦, թեև նրա պատմությունն անցյալ դարում հայա∙ետները համարել են 
5‐րդ դարի պատմություն: 

Փավստոսի հիշատակմամբ` Ներսեսը Մեծը Հայաստանում ասորերեն և 
հունարեն լեզուներով ուսուցմամբ դպրոցներ հիմնեց: Նույն Փավստոսի §Հա‐ 
յոց պատմության¦ մեջ կա մի հիշատակություն այն մասին, որ Վահան Մա‐ 
միկոնյանը և Մերուժան Արծրունին այրում են բազմաթիվ ∙րքեր, մատյան‐ 
ներ, իսկ դա 4‐րդ դարի պատմական դեպք է` Մաշտոցից առաջ: Նշանակում 
է, որ եղել է քրիստոնեական ∙րականություն, որը մոլեռանդորեն ոչնչացրել 
են պարսկական կողմնորոշում ունեցող հայ իշխանները: Այս իրողությունը 
հաստատում է նաև Խորենացին Գ ∙րքի լզ և ծդ ∙լուխներում: 

Ի վերջո, Ա∙աթան∙եղոսի, Փավստոս Բյուզանդացու, Զենոբ Գլակի 
պատմությունները, Գր. Լուսավորչի §Ճառս յաճախա∙ոյնս դժուարապա‐ 
տումս առակս խորիմացս դիւրալուրս բազմադիմիս շնորհա∙իրս¦ ճառը, 
Լուսավորչի վարքը, Հռիփսիմեի և Գայանեի վկայաբանությունները 4‐րդ 
դարի ∙ործեր են: 
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Բ. ԽՈՐԵՆԱՑԻՆ ՆԱԽԱՄԱՇՏՈՑՅԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍԻՆ 

Խորենացու պատմության մեջ կան բազմաթիվ փաստեր և վկայություն‐ 
ներ այն մասին, որ մեզանում եղել են ∙իր և ∙րականություն: 

Խորենացին վկայում է, որ թա∙ավորական դիվաններում և հեթանոսա‐ 
կան մեհյաններում ստեղծվել են ∙րքեր, որոնցում, բնականաբար, ամփոփ‐ 
վել են թա∙ավորների ∙ործերը, որոնք թար∙մանվել են հունարեն. §Այլև 
բազմաթիվ անվանի և ∙իտությամբ պարապած մարդիկ հունաց աշխարհից 
հո∙ տարան հույն լեզվի թար∙մանելու ոչ միայն ուրիշ ազ∙երի թա∙ավորնե‐ 
րի դիվանների և մեհյանների ∙րքերը¦ (Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմու‐ 
թյուն, Ա, բ, այսուհետ այս ∙լխում կնշվի միայն մեջբերման հատվածի համա‐ 
րը): Ապա ավելացնում է, որ հենց ինքն էլ օ∙տվել է դրանցից. §Եվ այսքանը 
բավական է բացատրելու համար հունաց պատմա∙իրներին դիմելու մեր 
կարիքը¦ (Ա, բ): Սրանով հաստատվում է, որ եղել են նաև մեր ազ∙ի թա∙ա‐ 
վորների դիվանների և մեհյանների ∙րքերի թար∙մանություններ, ինչի մա‐ 
սին վկայություն կա նաև հաջորդ ∙լխում. §Որովհետև եթե հիրավի ∙ովու‐ 
թյան արժանի են թա∙ավորներից նրանք, որոնք իրենց ժամանակները 
∙րով և պատմությամբ հաստատեցին և յուրաքանչյուրն իր իմաստության 
∙ործերն ու քաջությունն արձանա∙րեցին վեպերի և պատմությունների մեջ, 
նրանց նման մեր կողմից ∙ովասանական խոսքերի արժանացան նաև դի‐ 
վանների մատենա∙իրները, որոնք այս ծանր աշխատանքով պարապեցին: 
Սրա շնորհիվ մենք էլ նրանց շարադրած ∙րվածքները կարդալիս աշխար‐ 
հական կար∙երի ∙իտություն ենք ձեռք բերում և քաղաքական կար∙եր ենք 
սովորում, երբ ուսումնասիրում ենք այսպիսի ∙իտական ճառեր և պատմա‐ 
կան ∙րվածքներ¦ (Ա, ∙): 

Այս ամենն, անշուշտ, հաստատում է, որ իսկապես եղել են թա∙ավորա‐ 
կան դիվանների մատենա∙իրներ, ովքեր ∙րել են տարե∙րություններ հին 
հունական տարե∙րությունների օրինակով: 

Խորենացին նաև վկայում է, որ իր ապրած ժամանակ դեռևս պահպան‐ 
վել են հունարեն և պարսկերեն ∙րություններ, որոնք ազնվականության 
ծա∙մանը և սեփականությանն են վերաբերում. §Կային պարսից և հունաց 
∙րեր, որոնցով ∙րված այժմ ∙տնվում են մեզ մոտ անթիվ քանակությամբ 
∙րություններ, վերաբերյալ ∙յուղերի և ∙ավառների և յուրաքանչյուր տների 
սեփականության, և ընդհանուր վեճերի և դաշինքների, մանավանդ սեպու‐ 
հական ազնվականության ծա∙ման: Բայց ինձ թվում է, որ ինչպես այժմ, այն‐ 

15



պես էլ հին հայերը չեն ունեցել սեր դեպի ∙իտությունը և իմաստալից եր∙ա‐ 
րանները¦ (Ա, ∙): 

Թեև Խորենացին կարծում է, թե հին հայերը սեր չեն ունեցել ∙իտության 
և եր∙արանների նկատմամբ, սակայն շարադրանքի այլ հատվածներում իր 
վկայությամբ թերևս հերքում է այդ կարծիքը. §Բայց ավելի հաճախ Արամյան 
ազ∙ի ծերունիները փանդիռների նվա∙ակցությամբ ցուցքերի և պարերի եր‐ 
∙երում հիշատակում են այս բաները: Եվ այս զրույցները սուտ են թե իրոք 
եղած` մեզ համար կարևոր չէ, միայն որպեսզի դու ամեն բան ∙իտենաս, այս 
∙րքում զետեղում եմ` ինչ որ լսովի ∙իտեմ և ինչ որ ∙րքերից, որպեսզի իմա‐ 
նաս իմ մտքի անկեղծությունը դեպի քեզ¦ (Ա, զ): 

Խորենացին մեզ է ավանդում նաև մի կարևոր տեղեկություն այն մասին, 
որ պարսից Արշակ թա∙ավորն իր եղբայր Վաղարշակին կար∙ում է հայոց 
թա∙ավոր, իսկ Վաղարշակը §իր իշխանությունը լիովին կար∙ի բերելով և իր 
թա∙ավորությունը հաստատելով` կամեցավ իմանալ, թե ո՞վքեր արդյոք և 
ի՞նչպիսի մարդիկ տիրելիս են եղել Հայոց աշխարհի վրա իրենից առաջ, 
արդյոք ինքը քաջերի՞ տեղն է ∙րավում, թե ապիկարների: Նա ∙տավ մի ուշ‐ 
իմ ասորի, Մար Աբաս Կատինա անունով, քաղդեական և հունական ∙րու‐ 
թյան մեջ վարժ, և նրան ուղարկեց իր եղբոր` Արշակ Մեծի մոտ արժանավա‐ 
յել ընծաներով, (խնդրելով) բանալ նրա առաջ արքունական դիվանը¦ (Ա, ը): 

Մար Աբաս Կատինան ներկայանում է Արշակ թա∙ավորին. §Արշակ 
Մեծն ընդունելով Մար Աբաս Կատինայից ∙րությունը, մեծ հոժարությամբ 
հրամայում է առաջարկել նրան արքունական դիվանը, որ Նինվեումն էր, մի‐ 
ան∙ամայն ուրախանալով, որ այսպիսի մտադրություն ունի իր եղբայրը, 
որին հանձնարարել էր իր թա∙ավորության կեսը: (Մար Աբասը) աչքի անց‐ 
կացնելով բոլոր մատյանները` ∙տնում է մի մատյան հունարեն ∙րված, որ ու‐ 
ներ, ասում է, այսպիսի վերնա∙իր. 

Մատյանի սկիզբը 
Այս մատյանն Աղեքսանդրի հրամանով քաղդեարեն լեզվից թար∙ման‐ 

ված է հունարենի և պարունակում է բուն հների և նախնիքների պատմու‐ 
թյունները¦ (Ա, թ): 

Կատարելով Վաղարշակ թա∙ավորի հրամանը` Մար Աբասը հունարեն 
թար∙մանությամբ մի մատյանից հանում է մեր ազ∙ին վերաբերող տեղեկու‐ 
թյուններ և բերում Մծբին. §Մար Աբաս Կատինան այս մատյանից հանելով 
միայն մեր ազ∙ի հավաստի պատմությունը հույն և ասորի ∙րերով` բերում է 
Մծբին, Վաղարշակ թա∙ավորին: Եվ բարեկազմ ու քաջ աղեղնավոր, արի 
Վաղարշակը, կորովախոսն ու հանճարեղը, ընդունելով այն` համարելով 
առաջինն իր ∙անձերի մեջ` հրամայում է մեծ զ∙ուշությամբ պահել արքունի‐ 
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