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ã¿, áñ, ûñÇÝ³Ï, 5-8-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ ûï³ñ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÝ ³é³çÝáñ¹»É »Ý Ñ³Ûáó ½áñùÇ ·ÉË³íáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÁª Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ý ëå³ñ³å»ïÝ»ñÁ. 450-451,
481-484, 571-572ÃÃ.ª ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ, 548Ã.ª ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ, 747753, 772-775ÃÃ.ª ²ñ³µ³Ï³Ý Ë³ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ¹»Ù£ Ð³Û Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñáõëï ÝÛáõÃ ¿ å³Ñå³Ý»É Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¢
Ñ³Ûáó µ³Ý³ÏÇ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ Éáõë³µ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
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øÝÝáõÃÛáõÝÝ ëÏë»Ýù ³ÛÝ å³ï·³Ù-Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇó, áñ
ëå³ñ³å»ï Ø³Ýí»É Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÁ (ÍÝ. Ã. ³ÝÑ³Ûï-Ù³Ñ. 384Ã.)
ïí»É ¿ Çñ áñ¹Ç ²ñï³ßÇñÇÝª «½ï¿ñáõÃÇõÝ Çõñ ¢ ½ëå³ñ³å»ïáõÃÇõÝ ½ûñ³í³ñáõÃ»³ÝÝ ÇõñáÛ» Ýñ³Ý Ñ³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ.
ºí å³ïíÇñ»ó Ýñ³Ý... «å³ï»ñ³½ÙÇ°ñ ¢ ³ÝÓÁ ùá ½áÑÇ°ñ Ñ³ÝáõÝ
Ð³Ûáó ³ßË³ñÑÇ, ÇÝãå»ë ù³ç Ý³ËÝÇÝ»ñ¹ »Ý ³Ûë ³ßË³ñÑÇÝ ëÇñ³ÑáÅ³ñ ½áÑ³µ»ñ»É Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÁ»1£

Ð³Ûáó ½áñù»ñÇ ·ÉË³íáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇª Ñ³ÝáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ³ÝÓÝ³½áÑáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ»Éáõ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ³Ûë å³ïíÇñ³ÝÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý-µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý åñáý»ëÇáÝ³É ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¢ å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÇ (Ïá¹»ùëÇ) Ù³ë ¿ Ï³½Ù»É2£
Ø³Ýí»É Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÝ ÇÝùÁ áÕç ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ñ ÝáõÛÝ ³Û¹ áõÕ»ÝÇß-å³ïíÇñ³Ýáí£ ²Ûëå»ëª »ñµ Ý³
³ñ¹»Ý ³ÝµáõÅ»ÉÇ íÇ×³ÏáõÙ å³éÏ³Í ¿ñ ³ÝÏáÕÝáõÙ, ¢ Ýñ³ ßáõñçÝ ¿ÇÝ Ñ³í³ùí»É Ã³·³íáñÝ áõ Ã³·áõÑÇÝ, Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ, ïÕ³Ù³ñ¹ áõ ÏÇÝ, Ø³Ýí»ÉÁ Ù»ñÏ³ÝáõÙ ¿ ¢ óáõÛó ï³ÉÇë Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÕí³Í å³ï»ñ³½ÙÝ»ñáõÙ
Çñ ëï³ó³Í µ³½Ù³ÃÇí í»ñù»ñÁ.
¸ñ³ÙÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ã³÷ áÕç ï»Õ ã¿ñ ÙÝ³ó»É Ýñ³ Ù³ñÙÝÇ íñ³, ³ÛÉ
Ëáóí³Í ¿ñ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Ù»ç ¢ ³í»ÉÇ ù³Ý ÑÇëáõÝ ëåÇ áõÝ»ñ
ëï³óí³Í í»ñù»ñÇó, ÝáõÛÝÇëÏª Çñ ³éÝ³Ý¹³ÙÇ íñ³. ³Ý·³Ù ³ÛÝ
µ³Ý³Éáíª óáõÛó ïí»ó µáÉáñÇÝ3£

²ÝÓÁ Ñ³ÝáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ½áÑ»Éáõ ×Çßï ÝáõÛÝ ·³Õ³÷³ñÝ Çñ
Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý áÕç ß³ñ³¹ñ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ù³ñá½áõÙ ¿
Ý³¢ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇÝ, ûñÇÝ³Ïª Ñ³Û é³½ÙÇÏ-Ã³·³íáñ ²ñ³ÙÇ
Ù³ëÇÝ Ñ»ï¢Û³É Ñ³ïí³ÍáõÙ.
ê³, ³ßË³ñÑ³ë»ñ ¢ Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ Ù³ñ¹ ÉÇÝ»Éáí,... É³í ¿ñ Ñ³Ù³ñáõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ Ù»éÝ»É, ù³Ý ï»ëÝ»É, Ã» ÇÝãå»ë ûï³ñ³-
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ÍÇÝÝ»ñÇ áñ¹Çù áïÝ³ÏáË »Ý ³ÝáõÙ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ¢
ûï³ñ Ù³ñ¹ÇÏ ïÇñáõÙ »Ý Çñ ³ñÛáõÝ³ÏÇó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ íñ³4£

Ð³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÇ
ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ
Ð³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý åñáý»ëÇáÝ³É ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Á
¹³ë³Ï³ñ·»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª ëïáñ¢ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Ç Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý º ¹åñáõÃÛ³Ý 20-ñ¹ ·ÉËÇ å³ïÙ³Ï³Ý-Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÇÙ³ëï³µ³Ý³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ5£ ö³íëïáëÝ ÇÝùÝ ³Ñ³ ³Ûëå»ë ¿ ëïáñ³Ï³ñ·»É ëå³ñ³å»ï Øáõß»Õ Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÇ (ÍÝ. Ã. ³ÝÑ³Ûï-Ù³Ñ. 376Ã.) ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¢ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ù³ïáõó³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (ï»ùëïÇ
ÇÙ³ëï³ÛÇÝ µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÁ Ñ³Ù³ñ³Ï³É»É »Ýù - ².².).

Ð³Ûáó Øáõß»Õ ëå³ñ³å»ïÇ Ù³ëÇÝ
Ð³Ûáó ù³ç ½áñ³í³ñÁ ¢ ëå³ñ³å»ïÁ (Øáõß»ÕÁ) Çñ ³ÙµáÕç
ÏÛ³ÝùáõÙ ÉÇ ¿ñ Ù»Í »é³Ý¹áí ¢ Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃÛ³Ùµ,
(1) Ý³ Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛ³Ùµ áõ ³ñ¹³ñ í³ëï³Ïáí, ç³Ý³ëÇñáõÃÛ³Ùµ áõ Ùßï³å»ë Í³é³ÛáõÙ ¿ñ Ð³Ûáó ³ßË³ñÑÇ ¢ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ¼ûñáõ·Çß»ñ Ý³ ·áñÍÇ Ù»ç ¿ñ. ç³ÝáõÙ áõ ×·ÝáõÙ ¿ñ
å³ï»ñ³½ÙÇ ×³Ï³ïÝ»ñáõÙ, ¢ »ñµ»ù ÃáõÛÉ ã¿ñ ï³ÉÇë, áñ Ð³Ûáó
³ßË³ñÑÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ·»Ã ÙÇ Ïáñáõ ã³÷ ÑáÕ ûï³ñíÇ6£ Ü³
ÏÛ³ÝùÝ ¿ñ ¹ñ»É Çñ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ.
(2) ¢ ÏÙ»éÝ»ñ ù³çÇ ³Ýí³Ý Ñ³Ù³ñ,
(3) Çñ µÝÇÏ ï»ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
(4) Çñ »ñÏñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
(5) ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý Ñ³í³ïÇ Ñ³Ù³ñ,
(4.1 ¢ 5.1) ²ëïÍáõÝ Ñ³í³ï³óáÕ ¢ øñÇëïáëÇ ³ÝáõÝáí ÙÏñïí³Í ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ,
(5.2) »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
(5.3) ¢ Ýñ³Ýó ëñµ³½³Ý ëå³ëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
(5.4) øñÇëïáëÇ íÏ³Û³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
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(5.5) ²ëïÍáõ áõËïÇ Ñ³Ù³ñ,
(6) Çñ ùáõÛñ»ñÇ ¢ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
(7) Çñ Ù»ñÓ³íáñ ïáÑÙ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
(8) Ñ³ÝáõÝ Ñ³í³ï³ñÇÙ ¢ ³é³ùÇÝÇ ³ÛÝ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ, [áñáÝù]
½áñ³í³ñ Øáõß»ÕÇ [Ñ»ï] Ùßï³å»ë »Õ»É »Ý Ñ»ñáë³Ï³Ý ÏéÇíÝ»ñÇ
Ù»ç ¢ ÏÛ³ÝùÁ ½áÑ³µ»ñ»É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ7£
(2.1) ºí Ù³ÑÝ ³ñÑ³Ù³ñÑ»Éáíª
(3.1) Çñ ÏÛ³ÝùÇ µáÉáñ ûñ»ñáõÙ Í³é³ÛáõÙ ¿ñ Çñ µÝÇÏ ²ñß³ÏáõÝÇ
ï»ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ8£

ì»ñÁ ´áõ½³Ý¹Á ÷³ëïáñ»Ý Ù»Ï ³é Ù»Ï Ãí³ñÏáõÙ ¿ Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇª Ð³Û³ëï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ¢ Ñ³Û ³½·Ç ³éç¢ ëï³ÝÓÝ³Í ·ÉË³íáñ Ñ³ÝÓÝ³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (commitments)£ Ð»Ýí»Éáí ³Ûë ³ñÅ»ù³íáñ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ íñ³, Áëï ö³íëïáëÇ Ýß³Í Ï³ñ¢áñáõÃÛ³Ý ¢ ³é³çÝ³Ï³ñ·áõÃÛ³Ý, ëïáñ¢ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù 4-5-ñ¹ ¹³ñ»ñÇ Ñ³Û
½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÇ ·ÉË³íáñ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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Ð³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝ ¢ ³ÝÓÝáõñ³ó Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³Ý ³ßË³ñÑÇÝ, »ñÏñÇÝ áõ Ã³·³íáñáõÃÛ³ÝÁ£
²ëå»ï³Ï³Ý å³ïíÇ ¢ Ñ³Ù³ñáõÙÇ («ù³çÇ ³Ýí³Ý») ³ÝµÇÍ å³Ñå³ÝáõÙ, Ñ³ñÏ »Õ³Í ¹»åùáõÙ՝
Ý³¢ ÏÛ³ÝùÇ ·Ýáí£
Ð³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝ ¢ ³ÝÓÝáõñ³ó Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ù»Ý³Ï³ñ¢áñ
ÝíÇñ³·áñÍí³Í Ñ³ëï³ïáõÃÛ³ÝÁ՝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ã³·³íáñÇÝ (²ñß³ÏáõÝÇ «µÝÇÏ ï»ñ»ñÇÝ»)£
Ð³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝ ¢ ³ÝÓÝáõñ³ó Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÅáÕáíñ¹ÇÝ, µáÉáñ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ ³ÝËïÇñ՝
³ÝÏ³Ë Ýñ³Ýó ëáóÇ³É³Ï³Ý Í³·áõÙÇó ¢ ¹ÇñùÇó£
øñÇëïáÝ»³Ï³Ý Ñ³í³ïÇ ¢ ³½·³ÛÇÝ »Ï»Õ»óáõ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ñ»å³ßï í»ñ³µ»ñÙáõÝù ¢ ¹ñ³Ýó ³ÝÓÝáõñ³ó å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ£
ÜíÇñí³ÍáõÃÛáõÝ ÁÝï³ÝÇùÇÝ£
ÜíÇñí³ÍáõÃÛáõÝ ïáÑÙ³ÏÇóÝ»ñÇÝ£
Ð³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝ ½ÇÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ£

²ÛëåÇëáíª ö³íëïáëÇ Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý º ¹åñáõÃÛ³Ý
20-ñ¹ ·ÉáõËÁ µ³í³Ï³Ý ³Ù÷á÷ ¢ Ñëï³Ï íÏ³Û³µ»ñáõÙ ¿ 4-5-ñ¹
¹³ñ»ñÇ Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý åñáý»ëÇáÝ³É ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Á,
áñÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ñ ²ñß³ÏáõÝÛ³ó Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ñïáÝí³Í, Ï»Ýë³·áñÍíáÕ ¢ ù³ñá½íáÕ å»ï³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ¢áñ ï³ññ»ñÇó£ ²Ûë ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý-µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ïáãí³Í ¿ÇÝ ¹³ëïÇ³ñ³Ï»Éáõ Ñ³ïÏ³å»ë ëå³Û³ÏáõÛïÇ ß³ñù»ñÁ Ñ³Ù³ÉñáÕ å³ï³ÝÇÝ»ñÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¢ ³í³Ý¹³Ï³Ý í³ñùáõµ³ñùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ÇÝãå»ë Ý³¢ ÁÝ¹·Í»Éáõ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ¢ ÅáÕáíñ¹Ç ³éç¢ Ñ³Û
é³½ÙÇÏÇ áõÝ»ó³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£
²Ûë ¹ñáõÛÃÝ»ñÝ ³ÛÝù³Ý ¿ÇÝ ³ñÙ³ï³íáñí³Í Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¢ í³ñù³·ÍÇ Ù»ç, áñ ¹³ñ»ñ ³Ýó ¿É
ÝáõÛÝáõÃÛ³Ùµ å³Ñå³Ýí»É ¢ ÏÛ³ÝùÇ »Ý Ïáãí»É µ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ ³éÇÃáí£ úñÇÝ³Ï, 775Ã. ³åñÇÉÇ
25-ÇÝ, ²ñÓÝÇ ·ÛáõÕÇ Ùáï, ³ñ³µ³Ï³Ý í»ó³å³ïÇÏ ·»ñ³ÏßÇé áõÅ»ñÇ ¹»Ù ³ÝÑ³í³ë³ñ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáí, Ñ³Û é³½ÙÇÏÝ»ñÁ ¹³ñÓÛ³É á·»ÏáãáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÇ Ù»½ ³ñ¹»Ý Í³ÝáÃ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ.
Ô¢áÝ¹ å³ïÙÇãÇ íÏ³ÛáõÃÛ³Ùµª Ýñ³Ýù
ù³ç³É»ñáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÙÛ³Ýó ³ÛëåÇëÇ Ëáëù»ñáíª «ù³çáõÃÛ³Ùµ Ù»éÝ»Ýù Ñ³ÝáõÝ Ù»ñ ³ßË³ñÑÇ ¢ Ñ³ÝáõÝ Ù»ñ ³½·Ç, áõ ÃáÕ Ù»ñ ³ãù»ñÁ ãï»ëÝ»Ý Ù»ñ ëñµ³ñ³ÝÝ»ñÇ ¢ Ù»ñ ²ëïÍáõ ÷³é³íáñÙ³Ý
í³Ûñ»ñÇ áïÝ³ÏáË ÉÇÝ»ÉÝ áõ åÕÍí»ÉÁ, ³ÛÉ Ý³Ëª ÃßÝ³ÙÛ³ó ëáõñÁ
ÃáÕ Ù»ñ ¹»Ù áõÕÕíÇ, ³å³ ÙÇ³ÛÝ ÃáÕ ÉÇÝÇ ³ÛÝ, ÇÝã ÏÏ³Ù»Ý³Ý»9:

¼áõ·³Ñ»éÝ»ñ ë³Ùáõñ³Û³Ï³Ý, ³ëå»ï³Ï³Ý áõ Ñ³Û
½ÇÝíáñ³Ï³Ý í³ñù³Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ÙÇç¢
ê³Ï³ÛÝ í»ñ³¹³éÝ³Ýù Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïíá
í³ñù³Ï³ÝáÝÇ µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ£ ì»ñÝ ³é³ÝÓÝ³óí³Í 2-ñ¹, 3-ñ¹, 5-ñ¹, 6-ñ¹, 7-ñ¹ ¢ 8-ñ¹ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ÝÏ³ï»ÉÇáñ»Ý
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ÝÙ³Ý »Ý ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý »íñáå³óÇ ³ëå»ïÝ»ñÇ ¢ ×³åáÝ³Ï³Ý
ë³Ùáõñ³ÛÝ»ñÇ å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÝ»ñáõÙ »Õ³Í ï³ññ»ñÇÝ£
²Ûëå»ëª 1716Ã. ³í³ñï³Í Çñ Ñéã³Ï³íáñ Ð³·³Ïáõñ» (µ³é³óÇª «î»ñ¢Ý»ñáõÙ Ã³ùÝí³ÍÁ») »ñÏáõÙ, ÁÝ¹³ñÓ³Ïáñ»Ý ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí ¢ Ù³Ýñ³½ÝÇÝ Ùß³ÏÙ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáí ×³åáÝ³Ï³Ý ë³Ùáõñ³ÛÇ å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÁ (´áõëÇ¹áÝ, µ³é³óÇª é³½ÙÇÏÇ
×³Ý³å³ñÑ), Ú³Ù³Ùáïá òáõÝ»ïáÙáÝ (ÍÝ. 1659Ã.- Ù³Ñ.
1719Ã.)10 ÝÙ³Ý³å»ë ß»ßïáõÙ ¿ñ é³½ÙÇÏÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ÑÝ ³ñÑ³Ù³ñÑ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ£ Ð³·³Ïáõñ»-áõÙ ³ëíáõÙ ¿.
´áõëÇ¹áÝª é³½ÙÇÏÇ ×³Ý³å³ñÑÁ, Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ù³Ñ£ ºñµ ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõÝ»ë ÁÝ¹³Ù»ÝÁ »ñÏáõ ×³Ý³å³ñÑ, ³ÝÙÇç³å»ë ÁÝïñÇñ ³ÛÝ, áñÁ ï³ÝáõÙ ¿ ¹»åÇ Ù³Ñ£ ØÇ° ËáñÑÇñ£ àõÕÕÇñ ÙÇïù¹ ³ÛÝ ×³Ý³å³ñÑÇ íñ³, áñÇÝ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝ
ïí»óÇñ, ¢ ·Ý³°£
²Ï³Ù³ÛÇó Ñ³ñó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ. «ÆÝãá±õ »ë å»ïù ¿ Ù»éÝ»Ù, »Ã»
¹³ û·ï³í»ï ã¿, ÇÝãá±õ å»ïù ¿ ÏÛ³Ýùáí í×³ñ»Ù Ñ³ÝáõÝ áãÝãÇ»£
êñ³Ýù »ë³ë»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ëáíáñ³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý£ ºñµ
å»ïù ¿ ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»ë, ÃáõÛÉ ÙÇ° ïáõñ û·áõïÇ Ù³ëÇÝ
Ùïù»ñÇÝ ï³ï³Ý»É Ë»Éù¹£ ø³ÝÇ áñ Ù»Ýù µáÉáñë ¿É ³åñ»ÉÁ Ý³ËÁÝïñáõÙ »Ýù Ù»éÝ»ÉáõÝ, ³Û¹ Ý³ËÁÝïñáõÃÛáõÝÝ ¿É Ñ»Ýó áñáßáõÙ
¿ Ù»ñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ£ Øï³ÍÇñ ù»½ ëå³ëáÕ ³Ýå³ïíáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, »ñµ ¹áõ, Ó·ï»Éáí û·áõïÇ, Ñ³ÝÏ³ñÍ ÏëË³Éí»ë£ Øï³ÍÇñ
³ÛÝ Ù³ñ¹áõ Ãßí³é ×³Ï³ï³·ñÇ Ù³ëÇÝ, áñÝ Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ ãÇ
Ñ³ë»É ¢ ¹»é ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³åñ»É...
ÐÇßÇ°ñ, Ù³Ñ¹ ãÇ ·óáõÙ ùá ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ£ Ø³ÑÁ ãÇ å³ïí³½ñÏáõÙ£
...ä³ñïùÇ Ï³ï³ñáõÙ¹ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ³ÝÃ»ñÇ, ÇëÏ ³ÝáõÝ¹ª ³ÝµÇÍ£
...è³½ÙÇÏÁ Ûáõñ³óÝáõÙ ¿ ë³Ùáõñ³ÛÇ áõÕÇÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ³ÛÝ,
»ñµ Ý³ ³ñ¹»Ý Ùßï³å»ë å³ïñ³ëï ¿ ÉÇÝáõÙ Ù³Ñí³Ý£
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...ê³Ùáõñ³ÛÁ å³ñï³íáñ ¿ ï³É Çñ ÇßË³ÝÇÝ Çñ Ñá·ÇÝ ¢ Ù³ñÙÇÝÁ£ ´³óÇ ³Û¹, Ý³ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ÇÙ³ëïáõÝ, ·Ã³ëÇñï ¢ ù³ç£
...àõñ ¿É áñ »ë ·ïÝí»Ùª ËáõÉ ë³ñ»ñáõÙ Ã» ·»ïÝÇ ï³Ï, ÙÇßï ¢ ³Ù»Ýáõñ ÇÙ å³ñïùÁ å³ñï³íáñ»óÝáõÙ ¿ ÇÝÓ å³ßïå³Ý»É ïÇñáçë ß³ÑÁ£ ¸³ µáÉáñ Ýñ³Ýó å³ñïùÝ ¿, áíù»ñ Ü³µ»ëÇÙ³ÛÇ Ñå³ï³ÏÝ »Ý£ ¸³ Ù»ñ ÏñáÝÇ áÕÝ³ß³ñÝ ¿ª ³Ý÷á÷áË ¢ Ñ³í»ñÅ...
ÜáõÛÝÇëÏ Ù»éÝ»Éáõó Ñ»ïá »ë ÛáÃÝ ³Ý·³Ù Ñ³ñáõÃÛáõÝ Ï³éÝ»Ù,
áñå»ë½Ç ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó å³ßïå³Ý»Ù ÇÙ ïÇñáç ïáõÝÁ£
ºë »ñ¹íáõÙ »Ù Ï³ï³ñ»É ãáñë å³ïíÇñ³Ý.
1. ä³ñïùÁ Ï³ï³ñ»ÉÇëª áãÝãÇ ³éç¢ ãÁÝÏñÏ»É£
2. ú·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É ÇÙ ïÇñáçÁ£
3. ÌÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å ÉÇÝ»É Ñ³ñ·³ÉÇó£
4. ÈÇÝ»É ·Ã³ëÇñï11:

àõß³·ñ³í ¿, Ñ³ïÏ³å»ë, ²ñß³ÏáõÝÛ³ó ßñç³ÝÇ Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇ ¢ ×³åáÝ³óÇ ë³Ùáõñ³ÛÇ å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÝ»ñáõÙ »Õ³Í ÙÇ¢ÝáõÛÝ ³ÛÝ å³Ñ³ÝçÁ, áñÁ ÏÛ³ÝùÇó í»ñ ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÙ å³ïÇíÝ áõ Ñ³í³ï³ñÇÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ·»ñ³Ï³ÛÇÝ (ëÛáõ½»ñ»ÝÇÝ,
«ïÇñáçÁ»)£ ²Ûë ³éÃÇí ö³íëïáëÝ áõÝÇ å»ñ×³Ëáë ÙÇ ù³ÝÇ ³ÛÉ
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¢ë£ ¸ñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ä³ñëÏ³ëï³ÝáõÙ
å³ï³Ñ³Í ÙÇ ¹»åùÇ.
²å³ å³ï³Ñ»ó ³Ûë ûñ»ñÇó Ù»ÏáõÙ, áñ Ð³Ûáó ²ñß³Ï Ã³·³íáñÁ
Ùï³í ä³ñëÇó ³ñù³ÛÇ ³ËáéÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ÇëÏ ä³ñëÇó ³ñù³ÛÇ ³Ëáé³å»ïÁ Ýëï³Í ¿ñ Ý»ñëÁª ³ËáéáõÙ£ ºñµ Ý³ Ã³·³íáñÇÝ ï»ë³í, áã ÙÇ Ù»Í³ñ³Ýù Ï³Ù áÕçáõÛÝ ãïí»ó ¢ Ýñ³Ý ³Ýáõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»ó áõ ¹»é ³í»ÉÇÝª Í³Õñ»ó ¢ ³Ý³ñ·³ÝùÇ »ÝÃ³ñÏ»ó
Ýñ³Ýª ³ë»Éáí. «²ÛÍ Ñ³Û»ñÇ Ã³·³íáñ, »Ï ³Ûë ËáïÇ ËáõñÓÇ íñ³
ÝëïÇñ»£
ºñµ ³Ûë Ëáëù»ñÁ Éë»ó Ø»Í Ð³ÛùÇ ½áñ³í³ñ ¢ ëå³ñ³å»ï ì³ë³ÏÁ, Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ý ïáÑÙÇó, ë³ëïÇÏ µ³ñÏ³ó³í áõ ½³Ûñ³ó³í ¢,
ù³ß»Éáí Çñ ëáõñÁ, áñ Ï³Ë³Í ¿ñ Ù»çùÇó, Ñ³ñí³Í»ó, ï»ÕÝáõï»-
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ÕÁ ÝáõÛÝ ³ËáéÇ Ù»ç ¿É ·ÉË³ï»ó å³ñëÇó ³ñù³ÛÇ ³Ëáé³å»ïÇÝ, áñáíÑ»ï¢ ãÏ³ñáÕ³ó³í Éë»É áõ ÏáõÉ ï³É Çñ Ã³·³íáñÇ ³Ý³ñ·áõÙÁ. Ý³ µ³½áõÙ ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ É³í ¿ñ Ñ³Ù³ñáõÙ Çñ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ Ù³ÑÁ, ù³Ý Çñ ïÇñáç Ñ³ëó»ÇÝ áñ¢¿ íÇñ³íáñ³Ýù
Ï³Ù ³Ý³ñ·³Ýù Éë»ÉÁ (ÁÝ¹·ÍáõÙÝ ÇÙÝ ¿ª ².².)12:

Ö³åáÝ³Ï³Ý «Ð³·³Ïáõñ»»-Ç ë³Ùáõñ³Û Ñ»ÕÇÝ³ÏÇª Ù³Ñí³ÝÇó ã»ñÏÝã»Éáõ ¢ ³ÝµÇÍ ù³çÇ ³ÝáõÝ áõÝ»Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ Ïáã»ñÁ ·ñ»Ã» ÝáõÛÝáõÃÛ³Ùµ ³ñï³µ»ñáõÙ ¿ Ø³Ýí»É ëå³ñ³å»ïÁª í»ñÝ ³ñ¹»Ý Ù³ë³Ùµ íÏ³Û³Ïáãí³Í Çñ å³ï·³ÙáõÙ, áñÝ ³ÛÅÙ Ñ³ñÏ ¿ Ù»çµ»ñ»É ³í»ÉÇ ÁÝ¹³ñÓ³Ïáñ»Ý.
ºí å³ïíÇñ»ó Ýñ³Ý ÑÝ³½³Ý¹ ¢ Ñå³ï³Ï ÉÇÝ»É ²ñß³Ï Ã³·³íáñÇÝ, ÉÇÝ»É ³½ÝÇí, ïùÝ³ç³Ý ¢ ³ßË³ï³ë»ñ. «ºí å³ï»ñ³½ÙÇ°ñ
¢ ³ÝÓÁ ùá ½áÑÇ°ñ Ñ³ÝáõÝ Ð³Ûáó ³ßË³ñÑÇ, ÇÝãå»ë ù³ç Ý³ËÝÇÝ»ñ¹ »Ý ³Ûë ³ßË³ñÑÇÝ ëÇñ³ÑáÅ³ñ ½áÑ³µ»ñ»É Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÁ£ àñáíÑ»ï¢,- ³ë³ó,- ¹³ ß³ï ³ñ¹³ñ ¢ ²ëïÍáõÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ·áñÍ ¿,
áõ »Ã» ³Û¹å»ë í³ñí»ù, ²ëïÍí³Í Ó»½ ³Ýï»ë ãÇ ³ÝÇ£
ºñÏñÇ íñ³ ù³çÇ ³ÝáõÝ ÃáÕ»ù ¢ ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ »ñÏÝùÇÝ ÁÝÍ³Û»ù£ ºí Ù³ÑÇó ³Ù»Ý¢ÇÝ ÙÇ í³Ë»ó»ù, ³ÛÉ ÑáõÛëÁ ¹ñ»ù Ýñ³ íñ³,
áí ³Ù»Ý ÇÝã ëï»ÕÍ»É ¢ Ñ³ëï³ï»É ¿£ Ò»½ÝÇó ¹áõñë í³Ý»ù Ý»Ý·áõÃÛáõÝÁ, åÕÍáõÃÛáõÝÁ ¢ ã³ñáõÃÛáõÝÁ ¢ î»ñ ²ëïÍáõÝ å³ßï»ó»ù Ù³ùáõñ ëñïáí áõ Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛ³Ùµ£ Ð³Ù³ñÓ³Ï Ù»é»°ù
Ñ³ÝáõÝ ³ëïí³Í³å³ßï [Ð³Ûáó] ³ßË³ñÑÇ, áñáíÑ»ï¢ Ñ»Ýó ³°Û¹
Ù³ÑÝ ¿ ²ëïÍáõ Ñ³Ù³ñ, Ýñ³ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ¢ Ýñ³ áõËïÇ, ³Ûë ³ßË³ñÑÇ µÝÇÏ ï»ñ»ñÇª ²ñß³ÏáõÝÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ»13£

²Ûë Ñ³ïí³ÍÁ ß³ï å³ñ½ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, Ã» Ñ³Û Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÝ ÇÝã ÑÙïáõÃÛ³Ùµ ¢ Ñ³í³ïáí »Ý û·ï³·áñÍ»É ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý áõëÙáõÝùÝ Çµñ¢ Ù³ñï³ßáõÝã ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝª Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÕíáÕ ·ñ»Ã» ³ÝÁÝ¹Ù»ç å³ï»ñ³½ÙÝ»ñáõÙ£ «Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ½áÑí»ÉÁ Ñ»Ýó ²ëïÍá°õ Ñ³Ù³ñ ¿», ù³ñá½áõÙ ¿ÇÝ Ø³Ýí»É ëå³ñ³å»ïÁ ¢, ³Ýßáõßï, 4-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³Ûáó ÙÛáõë
½áñ³Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÁ («Ç í»ñ³Û ³ëïáõ³Í³å³ßï [Ð³Ûáó] ³ß16

Ë³ñÑÇ Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃ»³Ùµ Ù»é³ñáõù, ½Ç ³ÛÝ ÇÝùÝ Ù³Ñ í³ëÝ ²ëïáõÍáÛ ¿»)£ êñ³Ýáí Ýñ³Ýù Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¿ÇÝ µ»ñáõÙ Ñ³Û ½ÇÝíáñÇª ß³ï ³í»ÉÇ ÑÇÝ ßñç³ÝáõÙ Ó¢³íáñí³Í ¢ ³ÝÃÇí Ù³ñï»ñÇ Ù»ç
ëñµ³·áñÍí³Í å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÁ (Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, Ñ³ÝáõÝ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ÏÛ³ÝùÁ ½áÑ³µ»ñ»Éáõ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ·ÉË³íáñ ¹ñáõÛÃÁ)ª
Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ýáñ»Ý Ýáñ Ó»éù µ»ñí³Í ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý Ñ³í³ïÇ ¢
ÏñáÝ³Ï³Ý ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï£ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ Ù»éÝ»ÉÁ ³ëïí³Í³Ñ³×á ·áñÍ ÉÇÝ»Éáõ ÝáõÛÝ ³Ûë Ñ³í³ïáí Ñ³Û ùñÇëïáÝÛ³ é³½ÙÇÏÁ Ù³ñïÝã»ó Ñ»ï³·³ µáÉáñ ¹³ñ»ñáõÙ£
Ø³Ýí»É ëå³ñ³å»ïÇ ¢ë ÙÇ å³ï·³ÙÁª «ÉÇÝ»É ³½ÝÇí, ïùÝ³ç³Ý ¢ ³ßË³ï³ë»ñ», ÝáõÛÝå»ë Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ ë³Ùáõñ³ÛÇ í³ñù³Ï³ÝáÝÇ Ñ»ï£ «Ð³·³Ïáõñ»»-Ý, ûñÇÝ³Ï, å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ñ ÝáõÛÝÁ.
Ø³ñ½»Éáí Çñ»Ýª ½ÇÝíáñÁ »ñµ»ù ãå»ïù ¿ Ùï³ÍÇ Ñ³Ý·ëïÇ Ù³ëÇÝ£
…Ø³ñ¹áõ Ù³ñ½Ù³ÝÁ í»ñç ãÏ³£ ÈÇÝáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë, áñ ëÏëáõÙ »ë ½·³É
ù»½ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ë³Í ¢ ¹³¹³ñáõÙ »ë ½µ³Õí»É Ýñ³Ýáí, ÇÝãáí ½µ³ÕíáõÙ ¿Çñ ÙÇÝã ³Û¹£ ØÇÝã¹»é Ý³, áí áõ½áõÙ ¿ Ï³ï³ñÛ³É ÉÇÝ»É, å»ïù ¿ ÙÇßï ÑÇßÇ, áñ ÇÝùÁ ¹»é ß³ï Ñ»éáõ ¿ ¹ñ³ÝÇó£
…ºÕ»ù ×ßÙ³ñï³ë»ñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç£ Î»ÕÍ Ù³ñ¹ÇÏ »ñµ»ù ã»Ý Ï³ñáÕ ³½Ýíáñ»Ý Í³é³Û»É ½»ÝùÇÝ14£

ºíñáå³ÛáõÙ ³ëå»ïÝ»ñÁ (³Ý·É»ñ»Ýª knight, ·»ñÙ³Ý»ñ»Ýª
ritter, áñÇó ¿É éáõë»ñ»Ýª рыцарь), áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ é³½Ù³³í³ï³ïÇñ³Ï³Ý Ë³í, Ó¢³íáñí»É »Ý 8-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñç»ñÇó£ ²Ûë Ë³íÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ áõ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ ³é³í»É
ó³ÛïáõÝ ³ñï³Ñ³Ûïí»óÇÝ Ë³ã³Ïñ³ó ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ïª
11-14-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ£ ²ëå»ïÝ»ñÁ Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ûñÇÝ³Ï³Ý³óí³Í ·ñ³íáñ í³ñù³Ï³ÝáÝ ã»Ý áõÝ»ó»É15, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó ³ÕáÃùÝ»ñÇ ¢ å³Ñå³Ýí³Í ½³Ý³½³Ý ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ï»ùëï»ñÇ
ÑÇÙ³Ý íñ³ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÝ ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ »Ý ³ëå»ï³Ï³Ý
í³ñù³·ÍÇ Ñ»ï¢Û³É å³ñï³¹Çñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ. Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝ ·»ñ³Ï³ÛÇÝ, ³Ýí»Ñ»ñ ù³çáõÃÛáõÝ, íï³Ý·Ý»ñÇ ¢ ¹Åí³ñáõ17

ÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÑ³Ù³ñÑáõÙ, ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ¢ Ýñ³ å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ, ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ ³ëå»ï³Ï³Ý
ïáÑÙ»ñÇ áñµ³ó³Í ¢ ïÏ³ñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ, ³é³ï³Ó»éÝáõÃÛáõÝ, ²ëïÍáõ ¢ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³éç¢ ³ÝµÇÍ ÏÛ³ÝùÇ í³ñáõÙ16£ ºíñáå³óÇ
³ëå»ïÁ, ùñÇëïáÝÛ³ Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇ å»ë, Ñ³í³ï³ó³Í ¿ñ, áñ
Ñá·ÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷ñÏ»É å³ï»ñ³½Ù»Éáí áõ Ý³Ñ³ï³Ïí»Éáí Ñ³ÝáõÝ
³ñ¹³ñ Ýå³ï³ÏÇ, ûñÇÝ³Ï, ³ÝÑ³í³ïÝ»ñÇ ¹»Ù ÏéíáõÙ, Ï³Ùª Çñ
ïÇñáç ß³Ñ»ñÁ, ÃáõÛÉÇÝ, Çñ ë»÷³Ï³Ý å³ïÇíÝ áõ Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ å³ßïå³Ý»ÉÇë£ ²ëå»ï³Ï³Ý í³ñù³Ï³ÝáÝÇ ³Ûë ÝáõÛÝ ÙÇïùÁ
·»Õ»óÇÏ ¿ ³ñï³Ñ³Ûï»É ³í»ÉÇ áõß ßñç³ÝáõÙ ³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñÇ ¹»Ù
Ïéí³Í ýñ³ÝëÇ³óÇ Ï³åÇï³Ý ¢ µ³ñáÛ³Ëñ³ï³Ï³Ý ·ñùÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï Ä³Ý ¹Á ´ÛáõÇÝ. «Ø»Ýùª ËáÝ³ñÑ ½ÇÝíáñÝ»ñë, ÝáõÛÝ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ Ï÷ñÏ»Ýù Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÁ ½»ÝùÇ ÙÇçáóáí, ù³Ý »Ã» ³åñ»ÇÝùª
Ùïáñ»Éáí »Õ»ÉáõÃÛ³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÇ ¢ Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ»17£
¸Åí³ñ ã¿ ÝÏ³ï»É, áñ ³Ûë µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ¢ ´áõëÇ¹á-Ý, Ù³ë³Ùµ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý 4-5-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõÝ»ó³Í í³ñù³Ï³ÝáÝÇ Ñ»ï£

Ð³Û é³½ÙÇÏÇ µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ×ÛáõÕ³íáñáõÙÝ»ñÁ
ê³Ï³ÛÝ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ 4-5-ñ¹ ¹³ñ»ñÇ Ñ³Û
½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ³ñï³óáÉáÕ í»ñáµ»ñÛ³É
ë³Ý¹Õ³ÏÇ 1-ÇÝ ¢ 4-ñ¹ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ß»ßï³ÏÇáñ»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý
Ù»½ Ñ³ÛïÝÇ »íñáå³Ï³Ý ¢ ×³åáÝ³Ï³Ý ³í³ï³ïÇñ³Ï³Ý-½ÇÝíáñ³Ï³Ý ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇóª Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ÑÇÝ ¢ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ñ¹³ñ¢ ³ñï³ëáíáñ ³é³çÝ³Ï³ñ·áõÃÛáõÝ£ ²Ûëå»ëª
³) Áëï 1-ÇÝ ¹ñáõÛÃÇª Ñ³Û Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ëï³ÝÓÝ³Í ³é³çÝ³ÛÇÝ áõ ·ÉË³íáñ Ñ³ÝÓÝ³éáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³Ý ³ßË³ñÑÇÝ ¢
Ã³·³íáñáõÃÛ³ÝÁ Í³é³Û»ÉÝ ¿ñ,
µ) Áëï 4-ñ¹ ¹ñáõÛÃÇª Ñ³Û ³½Ýí³Ï³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÁ ³ÙµáÕç
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ (Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý µáÉáñ Ë³í»ñÝ áõ ¹³ë»ñÁ Ý»ñ³18

éÛ³É) Í³é³Û»É-å³ßïå³Ý»ÉÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ñ, ½³ñÙ³Ý³ÉÇáñ»Ý, ³í»ÉÇ
Ï³ñ¢áñ áõ ³é³çÝ³ÛÇÝ, ù³Ý Çñ å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÇ 5-Çó 8-ñ¹
¹ñáõÛÃÝ»ñáí ³Ùñ³·ñí³Í Ñ³ÝÓÝ³éáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÁÝï³ÝÇùÇ, ïáÑÙÇ,
½ÇÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ¢ ÝáõÛÝÇëÏ ùñÇëïáÝÛ³ Ñ³í³ïÇ ¢ »Ï»Õ»óáõ Ñ³Ý¹»å£
²í»ÉÇ ëïáõÛ·ª ÁÝï³ÝÇùÁ, ïáÑÙÁ, ½ÇÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, ùñÇëïáÝÛ³ »Ï»Õ»óÇÝ, áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ Ù³ëÝÇÏÝ»ñ, µáÉáñÝ ¿É ÙïÝáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û ³½·-ÅáÕáíáõñ¹ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ù»ç£ ²í»ÉÇÝª Ð³Û³ëï³ÝÇ ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÝ
áõ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ÝáõÛÝÝ ¿ÇÝ ¢ ÝáõÛÝ³óíáõÙ ¿ÇÝ, ÇëÏ »Ï»Õ»óÇÝ ÁÝÏ³ÉíáõÙ ¿ñ áñå»ë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ Ï³éáõÛó£ ÆÝãå»ë ³ëí»ó, á°ã
×³åáÝ³óÇ ë³Ùáõñ³ÛÇ, á°ã ¿É »íñáå³óÇ ³ëå»ïÇ ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÝ ³ÛëåÇëÇ ³é³çÝ³Ï³ñ·áõÃÛáõÝ µÝ³í ã»Ý ×³Ý³ã»É£
Ø»Ï ³ÛÉ å³ïÙ³Ï³Ý ½áõ·³Ñ»é. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ñ¢³Ý ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛáõÙ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ ¢ µáõÝ «Ñ³Ûñ»ÝÇù»
µ³éÝ ³é³ç »Ý »Ï»É ÙÇ³ÛÝ 10-ñ¹ ¹³ñáõÙ18, ÙÇÝã¹»é 5-ñ¹ ¹³ñÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ëÏ½µÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ù»ç ³ñ¹»Ý ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï áõ ¹ñ³ÝÇó ¿É ß³ï ³í»ÉÇ í³Õ ·áÛáõÃÛáõÝ
¿ áõÝ»ó»É Ð³Û³ëï³Ý-Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñëï³Ï ¢ ëáõñ ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝ£ ²í»ÉÇ Ñ³×³Ë Ñ³Ûñ»ÝÇù Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ «Ð³Ûáó
³ßË³ñÑª »ñÏÇñª Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ» »½ñ»ñáí, µ³Ûó ¢, ÇÝãå»ë Êáñ»Ý³óáõ í»ñÁ Ù»çµ»ñí³Í Ñ³ïí³ÍáõÙª Ý³¢ µáõÝ «Ñ³Ûñ»ÝÇù» »½ñáíª
«ê³ ³Ûñ ³ßË³ñÑ³ë¿ñ ¢ Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ »Õ»³É... É³õ Ñ³Ù³ñ¿ñ
½Ù»é³Ý»ÉÝ Ç í»ñ³Û Ñ³Ûñ»Ý»³óÝ, ù³Ý Ã¿ ï»ë³Ý»É ½áñ¹Çë ûï³ñ³ÍÝ³ó ÏáË»Éáí ½ë³ÑÙ³Ýë Ñ³Ûñ»Ý»³óÝ ¢ Ñ³ñ³½³ïÇó ³ñ»³Ý Ýáñ³ ïÇñ»É ³ñ³Ýó ûï³ñ³ó» (ÁÝ¹·ÍáõÙÝ ÇÙÝ ¿)£
ö³íëïáëÇ »ñÏÇ Ù»ç Ï³Ý Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïáÕ ¢ Éñ³óÝáÕ ½áõ·³Ñ»é ³ÛÉ ¹ñí³·Ý»ñ ¢ë, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Øáõß»Õ Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÇÝ ÝíÇñí³Í ³é³ÝÓÇÝ ·ÉËÇ, ³í»ÉÇ Ñ³Ù³éáï »Ý, Ñå³ÝóÇÏ ¢
ã¹³ë¹³ëí³Í19£ ²Ñ³ ³Û¹åÇëÇ ÙÇ ÝÙáõß.
ºí ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ì³ë³Ï ½áñ³í³ñÇ Ó»éùÇ ï³Ï ·ïÝí»ó ·áñÍÇ
å³ïñ³ëï í³ÃëáõÝ Ñ³½³ñ ÁÝïÇñ ¢ Ïéí³ßáõÝã é³½ÙÇÏ, áñáÝù
ÙÇ³Ï³ñÍÇù, ÙÇ³ëÇñï áõ ÙÇ³µ³Ý ¿ÇÝ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáõÙ,
ï»ÝãáõÙ ¿ÇÝ Ù³ñïÝã»É Çñ»Ýó áñ¹ÇÝ»ñÇ ¢ Ï³Ý³Ýó Ñ³Ù³ñ, Ý³¢ª
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ÏÛ³ÝùÁ ½áÑ»É Ñ³ÝáõÝ Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ áõ Ýñ³ µÝ³Ï»óí³Í ·³í³éÝ»ñÇ, ï»ÝãáõÙ ¿ÇÝ Ù³ñïÝã»É Ñ³ÝáõÝ Çñ»Ýó »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ, Ñ³ÝáõÝ Çñ»Ýó ëáõñµ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ å³ßïáÝÛ³ ¹³ëÇ, Ñ³ÝáõÝ Çñ»Ýó
Ñ³í³ïÇ ¢ ²ëïÍáõ, Ñ³ÝáõÝ Çñ»Ýó µÝÇÏ ²ñß³ÏáõÝÇ ï»ñ»ñÇ20£

Ð³Û ½ÇÝíáñÇ ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 6-ñ¹ Ï»ïÁª ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝÝ
ÁÝï³ÝÇùÇÝ, ÙÇ³ÑÛáõëí»Éáí Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ»ï Ýñ³ Ï³åí³ÍáõÃÛ³ÝÁ,
É³í ¿ µ³ó³Ñ³Ûïí³Í ö³íëïáëÇ Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»Ï ³ÛÉ ¹ñí³·áõÙ£ ÜÏ³ñ³·ñ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇó ¹áõñë »Ï³Í ¢ ØÍµÇÝÇ Ùáï
ÑéáÙ»³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ ³éç¢ ×³Ùµ³ñ ¹ñ³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ Ñá·»íÇ×³ÏÁª ö³íëïáëÁ å³ïÙáõÙ ¿, áñ áõß³ó³Í ¹³ßÝ³ÏÇó å³ñëÇÏÝ»ñÇÝ ëå³ë»Éáõ ÙÇçáóÇÝ Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ËÇëï ³ÝÑ³Ùµ»ñáõÃÛáõÝ »Ý óáõó³µ»ñ»É ¢ Ñ³Ûáó ²ñß³Ï Ã³·³íáñÇó å³ï»ñ³½ÙÁ ÙÇ³ÛÝ³Ï ëÏë»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ Ñ³Ûó»É£ ö³íëïáëÁ ë³ µ³ó³ïñáõÙ
¿ Ýñ³Ýáí, áñ Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ»ñÁ «ï³ÝçíáõÙ ¿ÇÝ ûï³ñ ³ßË³ñÑáõÙ,
Ý³ËÁÝïñáõÙ ¿ÇÝ Ù»éÝ»É, ù³Ý ûï³ñ ³ßË³ñÑáõÙ Å³Ù³Ý³Ï ù³ñß
ï³É» [Ûûï³ñ ³ßË³ñÑÇÝ ³é³õ»É ÙÕÓÏ¿ÇÝ, ½Ç É³õ Ñ³ßáõ¿ÇÝ ½Ù»é³Ý»ÉÝ ³é³õ»É ù³Ý ½Û³Ù»ÉÝ Ûûï³ñ ³ßË³ñÑÇÝ]21£
øÇã ³Ýó, ³í»ÉÇ Ñëï³Ï»óÝ»Éáí, ö³íëïáëÁ µ³ó³ïñáõÙ ¿
²ñß³Ï Ã³·³íáñÇ ¢, ³éÑ³ë³ñ³Ï, áÕç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ ³ÛëåÇëÇ í³ñù³·ÇÍÁ Ñ³Û»ñÇ ³½·³ÛÇÝ µÝ³íáñáõÃÛ³Ùµ.
ÆëÏ ²ñß³Ï Ã³·³íáñÁ ¢ ³ÙµáÕç Çñ ½áñùÁ ï³ÕïÏ³ÉÇ ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ³Û¹ù³Ý Ñ»éáõ ×³Ý³å³ñÑ ·Ý³ÉÁ, áñáíÑ»ï¢ Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ñ¹áõ µÝ³Ï³Ý ëáíáñáõÃÛ³Ùµ, Ï³ñáï»É ¢ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ñ Çñ ïáõÝÝ áõ ï»ÕÁ22:

Ð³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÝ áõÝ»ó»É ¿
³ÛÉ¢³ÛÉ ×ÛáõÕ³íáñáõÙÝ»ñ£ Üß»Ýù ¹ñ³ÝóÇó »ñÏáõëÁ£ Ü³Ëª ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ ¿ñ ¹³Å³Ý
å³ïÅÇ£ úñÇÝ³Ïª Ó»ñµ³Ï³É»Éáí ¹³í³×³Ý³Í Ññ³Ù³Ý³ï³ñ-Ý³Ë³ñ³ñ ¸³ï³µ»Ý ´½ÝáõÝáõÝª
µ»ñ»óÇÝ Êáëñáí Ø»Í Ã³·³íáñÇ ³éç¢, ù³ñÏáÍ»óÇÝ, ù³ñ³ëå³Ý ³ñÇÝ Çµñ¢ ÙÇ Ù³ñ¹áõ, áñ ¹³í³×³Ý»É ¿ñ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ,
Çñ ·Ý¹ÇÝ ¢ Çñ ïÇñáç ½áñù»ñÇÝ23:
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ØÇçÝ³¹³ñÛ³Ý »íñáå³Ï³Ý áõ ×³åáÝ³Ï³Ý ³ëå»ï³Ï³Ý
í³ñù³Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³ÙÁÝÏÝáÕ ÙÇ ³ÛÉ ¹ñáõÛÃ. Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³Ñí³Ý Ç¹»³É³Ï³Ý »Õ³Ý³Ï ¿ñ Ñ³Ù³ñáõÙ ÏéíÇ
¹³ßïáõÙ ½áÑí»ÉÁ£ ²Ûëå»ëª Ù³Ñí³Ý Ù³Ñ×áõÙ Ø³Ýí»É ëå³ñ³å»ïÁ ¹³éÝáñ»Ý ³ñï³ëíáõÙ ¢ ³ëáõÙ ¿ (³Ûë ¹ñí³·áõÙ ö³íëïáëÁ
Ù»Ï ³Ý·³Ù ¢ë ï³ÉÇë ¿ Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÝ³Ï³ñ·áõÃÛ³Ý ë³Ý¹Õ³ÏÁ, áñï»Õ ³ÝÓÝí»ñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ ¹³ñÓÛ³É ³é³çÇÝ ï»ÕáõÙ ¿).
êÏë»ó É³É ¢ ³ë»É. «Ø³ÝÏáõÃÛáõÝÇó Ç í»ñ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Ù»ç »Ù
Ù»Í³ó»É ¢ Ù»Í ù³çáõÃÛ³Ùµ ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ í»ñù ëï³ó»É Ù³ñÙÝÇë24. ¢ ÇÝãá±õ Ù³ÑÝ ÇÝÓ å³ï»ñ³½ÙáõÙ ãå³ï³Ñ»ó, ù³Ý Ã»
³Ûëå»ë ³Ý³ëáõÝÇ ÝÙ³Ý Ù»éÝ»Ç£ àñù³¯Ý É³í ÏÉÇÝ»ñ, »Ã» å³ï»ñ³½ÙÇ Ù»ç Ù»éÝ»Ç Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ, áñå»ë½Ç »Ï»Õ»óÇÝ»ñÝ
áõ ²ëïÍáõ áõËïÇ å³ßïáÝÛ³Ý»ñÁ áïÝ³ÏáË ãÉÇÝ»ÇÝ£ à±õñ ¿ Ã» ÇÝÓ íÇ×³Ïí»ñ Ù»éÝ»É Ù»ñ »ñÏñÇ µÝÇÏ ²ñß³ÏáõÝÇ ï»ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
Ù»ñ Ï³Ý³Ýó áõ áñ¹ÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ù»ñ ³ëïí³Í³å³ßï Ù³ñ¹Ï³Ýó ¢ »Õµ³Ûñ-ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ (³ÛëÇÝùÝª ½ÇÝ³ÏÇóÝ»ñÇ- ².².) ¢ Ùï»ñÇÙ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ Â»å»ï ¢ ß³ï Ñ³Ý¹áõ·Ý ¿Ç ÇÝÓ å³ÑáõÙ, µ³Ûó ¢ ³ÛÝå»ë ÇÝÓ íÇ×³Ïí»ó Ù»éÝ»É í³ïÃ³ñ Ù³Ñáíª ³ÝÏáÕÝáõÙ å³éÏ³Í25:

ÜáõÛÝ ó³íÝ áõ ãÇñ³Ï³Ý³ó³Í ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ ¿ Ñ³ÛïÝáõÙ
Ý³¢ Øáõß»Õ Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÁ. «´³Ûó »ñ³ÝÇ Ã» ³Ûë Ù³ÑÁ ÓÇáõ íñ³
ÇÝÓ Ñ³ëÝ»ñ» [´³Ûó Çµñ»õ »Ñ³ë ÇÝÓ Ù³Ñë, Ã¿ Ç í»ñ³Û ÓÇáÛ ¹Çå»³É ¿ñ]26:
ì»ñÝ ³ñ¹»Ý Ýßí»ó, áñ Ñ³Û é³½ÙÇÏÇ å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÁ
·áÛáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ö³íëïáëÇ å³ïÙ³Í Å³Ù³Ý³ÏÇóª 4-ñ¹ ¹³ñÇó ß³ï ³í»ÉÇ í³Õ ßñç³ÝáõÙ£ ´Ý³Ï³Ý ¿, »Õ»É »Ý áñáß ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ¹»é¢ë ³é³ÝÓÇÝ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ý, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ í³ñù³Ï³ÝáÝÇ ·ÉË³íáñ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ, ÁÝï³ÝÇùÇ, ·»ñ³Ï³ÛÇ, ëáõñµ í³Ûñ»ñÇ, ëñµáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ Ñ³í³ïÇ ³ÝÓÝ³½áÑ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ, Áëï ³Ù»Ý³ÛÝÇ,
ÝáõÛÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»ÇÝ£
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²ÛëåÇëáíª ßÝáñÑÇí Ñ³Û Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñÇ ¢, Ñ³ïÏ³å»ë, ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Ç Ñ³Õáñ¹³Í Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇª ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÉÇÝáõÙ µ³ó³Ñ³Ûï»É, Çñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ññ»ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ,
4-5-ñ¹ ¹³ñ»ñÇ Ñ³Û é³½ÙÇÏÇ µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, áñÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·í³Í ¿ »Õ»É Ñ³ïáõÏ å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÇ Ù»ç£ ÆÙÇçÇ³ÛÉáó, ö³íëïáëÇ Ï»ÝïñáÝ³ó³ÍáõÃÛáõÝÁ é³½Ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ íñ³27« Ýñ³ ù³ç³ï»ÕÛ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û é³½ÙÇÏÇ å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÇ ³é³ÝÓÇÝ
¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ áõ ¹ñ³Ýó ³é³çÝ³Ï³ñ·áõÃÛ³ÝÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë »ÝÃ³¹ñ»É, áñ ³Ûë Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Ññ³ß³ÉÇ é³½Ù³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ó»É ¢ áñáß Å³Ù³Ý³Ï, Çµñ¢ ëå³, Í³é³Û»É ¿ Ñ³Ûáó µ³Ý³ÏáõÙ:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ½áñ³µ³Ý³ÏÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ
Ð³ñÏ ¿ ¹Çï³ñÏ»É, Ã»Ïáõ½ Ñå³ÝóÇÏ, Ý³¢ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½áñ³µ³Ý³ÏÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ Ñ³ñóÁ£ ØÇ³ÛÝ ³Û¹ Ãí³ù³Ý³ÏÇ ÑÇÙ³Ý íñ³
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ×Çßï å³ïÏ»ñ³óÝ»É Ñ³Ûáó Ù³ñï³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ
ï¢³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ý³¢, ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ, ³ÛÝ, Ã» ÇÝã ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¢ ë»ñÝ¹»ë»ñáõÝ¹ ù³ñá½í³Í Ýñ³ ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÑÇÝ ¢
ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ñ³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ùï³ÛÝáõÃÛ³Ý, Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ¢ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý íñ³£
Ü³Ë ³ñÍ³ñÍ»Ýù ÑÝ³·áõÛÝ ßñç³ÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ£ Ð³Û³ë³ÛÇ
Ã³·³íáñáõÃÛ³Ýª Ù.Ã.³. 14-13-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ Ë»Ã³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý
¹»Ù í³ñ³Í å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÙÇ ß³ñù ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
Ï³ñ»ÉÇ ¿ íëï³Ñáñ»Ý Ù³Ï³µ»ñ»É, áñ Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ÃÇíÁ Ù»Ï
ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³ñÇó å³Ï³ë ãÇ »Õ»É, ÇëÏ ·áõó» ß³ï ³í»ÉÇÝ ¿ »Õ»É28: Ð³Û³ë³ÛáõÙ Çñ Å³Ù³Ý³ÏÇ ³éáõÙáí ³ñ¹Ç³Ï³Ý áõ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·í³Í ½ÇÝáõÅÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Ã»Ïáõ½ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ
÷³ëïÁ, áñ Ð³Û³ë³ÛÇ ½áñù»ñÝ áõÝ»ó»É »Ý Ù³ñï³Ï³Ý Ï³éù»ñ29,
áñáÝù, ÝÛáõÃ³Ï³Ý ½·³ÉÇ ³ñÅ»ù Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí, ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï
Ãíáí ¿ÇÝ ³éÏ³ ÝáõÛÝÇëÏ ³ßË³ñÑ³Ï³É ²ëáñ»ëï³ÝÇ µ³Ý³ÏáõÙ30:
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àõñ³ñïáõÇ, ³ÛÝ ¿ª Ñ³Ûáó ²ñ³ñ³ïÛ³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏÁ, Ã»ñ¢ë, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÙÇ³íáñáõÙ ¿ñ »ñÏñáõÙ ³éÏ³ ³ÙµáÕç ½ÇÝáõÅÁ, áñ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ñ ³éÝí³½Ý ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³ñ ½ÇÝíáñÇó31: ²Ûëå»ë, å³Ñå³Ýí³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
Ù»ÏÁ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ³ñß³í³ÝùÇ ¹ÇÙ³Í àõñ³ñïáõÇ ½áñùÇ Ï³½ÙáõÙ Ï³ÛÇÝ 66 Ù³ñï³Ï³éù, 4430 ÓÇ³íáñ ¢ 15760 Ñ»ï¢³Ï³ÛÇÝ32: ä»ïù ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, áñ ³Ûë ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ñ³Ûáó µ³Ý³ÏÇ ÙÇ Ù³ëÇÝ ÙÇ³ÛÝ, ù³ÝÇ áñ
ËÇëï ³ÝÑ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ Ëáßáñ áõÅ»ñáí ¹»åÇ ÑÛáõëÇë ³ñß³í»ÉÇë, ë³ÑÙ³Ý³å³Ñ ½áñ³Ù³ë»ñ ÃáÕÝí³Í ãÉÇÝ»ÇÝ Ñ³ñ³íáõÙª
Ï³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÉË³íáñ
ÃßÝ³Ùáõª ²ëáñ»ëï³ÝÇ ÑÝ³ñ³íáñ áïÝÓ·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ÆÝãå»ë
ÝÏ³ïáõÙ »Ý ³ñï³ë³ÑÙ³ÝóÇ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÁ, àõñ³ñïáõáõÙ ³Ùñáó³ßÇÝáõÃÛáõÝÁ Ó»éù ¿ñ µ»ñ»É µ³ó³éÇÏ µ³ñÓñ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
Ù³Ï³ñ¹³Ï, ÇëÏ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÁ ÑÙï³ó»É-Ù³ëÝ³·Çï³ó»É ¿ÇÝ
É»éÝ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½Ù í³ñ»Éáõ ·áñÍáõÙ33:
²ñ³ñ³ïÛ³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏÇ µ³ñÓñ ³ëïÇ×³ÝÇ
Ñ³ë³Í ½³ñ·³ó³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿ ÷³ëïáõÙ Ý³¢ Ýñ³ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ³ëïÇ×³Ý³Ï³ñ·áõÙÁª ·ÉË³íáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ,
Ýñ³ ³é³çÇÝ ¢ »ñÏñáñ¹ ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÇ, ·Ý¹³å»ïÇ, ÑÇëÝ³å»ïÇ,
ë³Ïñ³íáñÝ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇ ¢ å»ï»ñÇ å³ßïáÝÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ34£ ²Ûë ³ëïÇ×³Ý³Ï³ñ·áõÙÁ ½³ñ·³ó»É ¿ Ñ»ï³·³ ¹³ñ»ñáõÙ£ ²Ûëå»ëª Ù»½ ³é³í»É É³í Ñ³ÛïÝÇ ²ñß³ÏáõÝÛ³ó Ð³Û³ëï³ÝÇ
µ³Ý³ÏáõÙ ³éÏ³ ¿ÇÝ ·ÉË³íáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇª ëå³ñ³å»ïÇ,
½áñ³í³ñÇ, Ù»Í ½áñ³í³ñÇ, ½áñ³ÙÇ³íáñÙ³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇª
µÛáõñ³Ï³É Ïáõë³Ï³ÉÇ, Ù»Ï Ñ³½³ñ³Ýáó ·Ý¹Ç Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇª
Ñ³½³ñ³å»ïÇ (å»ïù ã¿ ß÷áÃ»É ³ñùáõÝÇùáõÙ »Õ³Í Ñ³½³ñ³å»ï å³ßïáÝÇ Ñ»ï) ¢ ³ÛÉ ÏáãáõÙÝ»ñ35£
Ð³Ûáó ºñí³Ý¹áõÝÇÝ»ñÇ ûñáù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½áñùÁ å³ïÏ³é»ÉÇ
Ãí³ù³Ý³Ï ¿ áõÝ»ó»É£ ä³ïÙ»Éáí Ù.Ã.³. 6-ñ¹ ¹³ñÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, øë»Ýá÷áÝÇª Ù.Ã.³. 365-358ÃÃ. ·ñ³Í «ÎÛáõñáå»¹Ç³Ý» Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½áñùÇ ÃÇíÁ ÝßáõÙ ¿ 8.000 Ñ»Í»É³½áñ áõ
40.000 Ñ»ï¢³Ï36£ Ø.Ã. 1-ÇÝ ¹³ñÇ ÑéáÙ»³óÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ÎíÇÝïáë
23

ÎáõñóÇáë èáõ÷áëÁ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ Ù.Ã.³. 331Ã. ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï ¶³í·³Ù»É³ÛÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïáõÙ ²É»ùë³Ý¹ñ Ø³Ï»¹áÝ³óáõ ¹»Ù ¹áõñë »Ï³Í å³ñëÇó ¸³ñ»Ñ ¶ ³ñù³ÛÇ ·ÉË³íáñ³Í
¹³ßÝ³ÏÇó áõÅ»ñÇ ³ç Ã¢Á Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 40.000 Ñ»ï¢³Ï ¢ 7.000
Ñ»ÍÛ³É áõÝ»óáÕ Ø»Í Ð³ÛùÇ ½áñ³µ³Ý³ÏÁ (áñÝ, Ç ¹»å, Çñ»Ý ÷³ÛÉáõÝ ¿ ¹ñë¢áñáõÙª ÏéíáõÙ ¿ ÙÇÝã¢ áõß »ñ»Ïá ¢ ¹ÇÙáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í Ý³Ñ³ÝçÇ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ
Ï»ÝïñáÝáõÙ ¢ Ó³Ë Ã¢áõÙ å³ñëÇÏÝ»ñÁ ç³Ëç³ËÇã å³ñïáõÃÛáõÝ
»Ý Ïñ»É)37£ Ò³Ë Ã¢áõÙ ÏéíáÕ öáùñ Ð³ÛùÇ ½áñ³µ³Ý³ÏÇ ÃÇíÁ
èáõ÷áëÁ ãÇ Ñ³Õáñ¹áõÙ£ ²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ³Ûë 47.000-³Ýáó ½áñ³µ³Ý³ÏÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ø»Í Ð³ÛùÇ ³ÙµáÕç ½ÇÝáõÅÁ, ù³ÝÇ áñ ¶³í·³Ù»É³Ý ·ïÝíáõÙ ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó µ³í³Ï³Ý Ñ»éáõ ¢ ³éÝí³½Ý ÝáõÛÝ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ½ÇÝáõÅ ¿É å»ïù ¿
ÙÝ³ó³Í ÉÇÝ»ñ »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙª Ñ³ïÏ³å»ë ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ¢ ÑÛáõëÇë³ñ¢»ÉÛ³Ý Ùßï³å»ë íï³Ý·³íáñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²Ûë »½ñ³Ñ³Ý·Ù³Ý û·ïÇÝ ¿ ËáëáõÙ Ý³¢
øë»Ýá÷áÝÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ ³é ³ÛÝ, áñ Ñ³Ûáó ½áñù»ñÇ ÙÇ³ÛÝ Ï»ëÝ ¿
áõÕ³ñÏí»É Ñ³Ù³³ñÇ³Ï³Ý µ³Ý³Ï38£
Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ Ù.Ã.³. 9-ñ¹ ¹³ñáõÙ ²ñ³Ù (²ñ³Ù»)
Ã³·³íáñÇ39 µ³Ý³ÏÇ ³ñ³·³ß³ñÅ Ù³ëÁ (Ï³Ù ³Ûëûñí³ »½ñáí ³ë³Íª «¿ùëå»¹ÇóÇáÝ ÏáñåáõëÁ») ¢ë µ³ÕÏ³ó³Í ¿ñ, ÇÝãå»ë Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿ Êáñ»Ý³óÇÝ, «Ùáï³íáñ³å»ë ÑÇëáõÝ Ñ³½³ñ» ½ÇÝíáñÇó40. ¹³ñÓÛ³Éª ëñ³Ýó Ù»ç ãå»ïù ¿ »Õ³Í ÉÇÝ»ÇÝ µ»ñ¹³å³Ñ ¢
ë³ÑÙ³Ý³å³Ñ Ï³Û³½áñÝ»ñÁ Ï³Ù ·áÝ» ¹ñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ, áñ ï»Õ³ß³ñÅÇ ã¿ñ »ÝÃ³ñÏí»É£ Ð»ï³ùñùÇñ ¿, áñ ³Ûë ÏáñåáõëÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ Ñ»Í»É³½áñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ
Ñ»ï, áñ, Áëï äÉáõï³ñùáëÇ, 55.000 ¿ñ (áñÇó 17.000-Áª ½ñ³Ñ³å³ï)41£ Ð»ï³·³ÛáõÙ, ³Ùñ³åÝ¹»Éáí »ñÏñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ,
²ñ³ÙÁ ·áõÙ³ñáõÙ ¿ Çñ áõÝ»ó³Í ½áñùÇÝ (³ÛëÇÝùÝª 50.000-ÇÝ) ¢ë
40.000 Ñ»ï¢³Ï ¢ 2.000 Ñ»Í»É³½áñ42 ¢ ³Û¹ ÙÇ³óÛ³É 92.000-³Ýáó
µ³Ý³Ïáí ³ñß³íáõÙ ¹»åÇ ³ñ¢Ùáõïùª Î»ë³ñÇ³£
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ Ù³ñï³Ï³Ý µ³ó³éÇÏ µ³ñÓñ áñ³ÏÁ ¢ Ùßï³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ÉÇÝ»Éáõ íÇ×³ÏÁ Ñ³ë24

ï³ïíáõÙ »Ý ³ñ¹»Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ÷³ëïáí, áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ
ßáõñç Ï»ëÁ (ã³÷³½³Ýó µ³ñÓñ ïáÏáë ÝáõÛÝÇëÏ ³Ûëûñí³ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÇ µ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ) ÁÝ¹áõÝ³Ï ¿ »Õ»É ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ»é³íáñ ¢ ëñÁÝÃ³ó ³ñß³í³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë, Ã»¢, ÇÝãå»ë í»ñÝ ³ñ¹»Ý ï»Õ»Ï³ó³Ýù ö³íëïáëÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÇó, ¹³ µáÉáñáíÇÝ ¿É Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ëñïáíÁ ã¿ñ£
²ÛëåÇëáíª Ù.Ã.³. 2-ñ¹ ¢ 1-ÇÝ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ, Ð³Û³ë³ÛÇ, àõñ³ñïáõÇ ¢ ºñí³Ý¹áõÝÇÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñáù,
Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ñ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³ñÇ, ÇëÏ ²ñï³ß»ëÛ³Ý, ²ñß³ÏáõÝÛ³ó ¢ ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñáù, å³ïÙ³Ï³Ý Ñëï³Ï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³íáñ µ³Ý³ÏÇ Ãí³Ï³½ÙÁ ï³ï³ÝíáõÙ
¿ñ 100.000-Ç ¢ 120.000-Ç ÙÇç¢43£ ä³ïÏ»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûáó
½ÇÝáõÅÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÏßÇéÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ñ³Ù»Ù³ï»É ³Ûë Ãí»ñÁ, ûñÇÝ³Ï, ³ÛÝ ÷³ëïÇ Ñ»ï, áñ ³ßË³ñÑ³Ï³É ÐéáÙ»³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³íáñ µ³Ý³ÏÁ, Áëï ï³ñµ»ñ
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áõÝ»ñ 400.000-Çó ÙÇÝã¢ 600.000 ½ÇÝíáñ44£ ÀÝ¹ áñáõÙª ÐéáÙÇ Ñ½áñáõÃÛ³Ý ·³·³ÃÝ³Ï»ïÇÝ Æï³ÉÇ³ÛÇó ¹áõñë
ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ÇÝ ßáõñç 300.000 É»·»áÝ»ñ45£ ²Ûë áõÅÇ ÙÇ³ÛÝ Ï»ëÝ
¿ñ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ³ñ¢»ÉÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ³ÛëÇÝùÝª ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³éáõÙáí Ð³Ûáó Ï³ÝáÝ³íáñ µ³Ý³ÏÁ ½ÇçáõÙ ¿ñ ÑéáÙ»³Ï³ÝÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝÁ »ñ»ù ³Ý·³Ù£ ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ÙÇ³×³Ï³ï å³ßïå³Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½Ù ÙÕ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÝ
ÁÝ¹áõÝ³Ï ¿ñ ¹ÇÙ³·ñ³í»É ÑéáÙ»³Ï³Ý Ý»ñËáõÅáõÙÁ£ ²ßË³ñÑ³Ï³É ³ËáÛ³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¢ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ¢ ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛ³Ý »ñÏ³ñ³ï¢ å³Ñå³ÝáõÙÝ ÇÝùÝÇÝ ³ñ¹»Ý íÏ³ÛáõÙ ¿ Ñ³Ûáó ½ÇÝáõÅÇ Ñ½áñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ£
12-14-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý
µ³Ý³ÏÇ ÃÇíÁ å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ÝóÝáõÙ ¿ñ 60.000 ½ÇÝíáñÇó46, ÙÇ¢ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï µáõÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã¢ 14ñ¹ ¹³ñ, Ñ³ïÏ³å»ë ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÇ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ûñáù, Ý³Ë³-
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ñ³ñÝ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ý ï³Ï ¹»é¢ë å³Ñå³Ýí»É ¢ ·áñÍáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ëáßáñ ½áñ³·Ý¹»ñ£
ä»ïù ¿ Ñ³ïáõÏ ÁÝ¹·Í»É, áñ í»ñÁ µ»ñí³Í Ãí»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý áã Ã» Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇÝ Ï³Ù
³ßË³ñÑ³½áñÇÝ, ³ÛÉ Ñ³Ûáó Ï³ÝáÝ³íáñ Ï³Ù Ùßï³Ï³Ý ½ÇÝáõÅÇÝ£
êñ³ÝáõÙ Ñ³Ùá½í»Éáõ Ñ³Ù³ñ µ³í³Ï³Ý ¿ Ùáï³íáñ å³ïÏ»ñ³óáõÙ
áõÝ»Ý³É Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ£ Ð»ï³½áïáÕÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, Ð³Û³ëï³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ Ù.Ã.³. 1-ÇÝ ¹³ñáõÙ »Õ»É ¿ 2,5-3 ÙÇÉÇáÝ, 10-ñ¹ ¹³ñáõÙª
4-5 ÙÇÉÇáÝ Ù³ñ¹, ÇëÏ ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 13-ñ¹ ¹³ñáõÙ ³åñ»É ¿ ßáõñç 1 ÙÇÉÇáÝ Ù³ñ¹ (Ýßí³Í µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ¿É Ñ³Û»ñÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ)47£ ²ÛëåÇëáíª 1-ÇÝ ¹³ñáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 100.000-120.000-³Ýáó ½ÇÝáõÅÁ Ï³½Ù»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ùáï³íáñ³å»ë 4%-Á, 10-ñ¹ ¹³ñáõÙª
Ùáï 2-2,5%-ëÁ, ÇëÏ 13-ñ¹ ¹³ñÇ ·»ñÙÇÉÇï³ñÇ½³óí³Í ÎÇÉÇÏÛ³Ý
Ð³Û³ëï³ÝáõÙª ßáõñç 6%-Á£ ÐÇÝ ¢ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ½³ñ·³ó³Í ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ áõ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ³Ûë µ³ñíáù íÇ×³ÏÁ
ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ÃáõÛÉ ¿ÇÝ ï³ÉÇë ½ÇÝ»Éáõ, Ù³ñ½»Éáõ ¢ Ï»ñ³Ïñ»Éáõ
³Û¹åÇëÇ å³ïÏ³é»ÉÇ Ùßï³Ï³Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñ48£
Ð³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ùáõñ ÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý áõ Ýñ³ ï³ñµ»ñ Ë³í»ñÇ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í
¿ñ Ý³¢ Ýñ³Ýáí, áñ µ³Ý³ÏÁ Ï³½Ùí³Í ¿ñ áã ÙÇ³ÛÝ Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý ¢ ³½Ýí³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ ³½³ï³ÝÇÇó, ³ÛÉª ³½³ï ßÇÝ³Ï³ÝÝ»ñÇó49£
ì»ñÁ ß³ñ³¹ñí³ÍÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ÑÝ³·áõÛÝ,
ÑÇÝ ¢ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ï»ÕÁ, ¹»ñÁ, ÏßÇéÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç »Õ»É »Ý ³Ù»Ý³Ù»ÍÝ áõ Ï»ÝïñáÝ³Ï³ÝÁ£ Ð»ï¢³µ³ñ, Ñ³Û
½ÇÝíáñÇ å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÁ, Çñ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý-µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ, ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ë»ñÝ¹»ë»ñáõÝ¹ ÷áË³Ýóí»Éáí ¢ áõëáõó³Ýí»Éáíª Çñ ³Ý³Ýó ÏÝÇùÝ ¿ ¹ñ»É
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ µÝ³íáñáõÃÛ³Ý, Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ¢ ³ßË³ñÑÁÝÏ³ÉÙ³Ý íñ³50£
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Ð³Û»ñÇ é³½Ù³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ՝ ûï³ñÝ»ñÇ
·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµ
Ð³Û»ñÇ µ³ó³éÇÏ Ù³ñïáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÝÏ³ï»É ¢ ³ñÓ³Ý³·ñ»É »Ý Ý³¢ ûï³ñÝ»ñÁ£ ´»ñ»Ýù ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ ûñÇÝ³Ï (Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ûï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Í ÝÙ³Ý³ïÇå
µ³½Ù³ÃÇí Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÁ Ñ³í³ù»É, ËÙµ³íáñ»É ¢ Ññ³ï³ñ³Ï»É
³é³ÝÓÇÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ùµ)£ Àëï 6-ñ¹ ¹³ñÇ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý
å³ïÙ³·Çñ äñáÏáåÇáë Î»ë³ñ³óáõ Ñ³Õáñ¹Ù³Ýª ÙÇÝã¢ 474Ã. ÑéáÙ»³Ï³Ý Ï³Ûëñ»ñÝ Çñ»Ýó ÃÇÏÝ³½áñÇ «ÁÝïñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÝÏ³ïÇ áõÝ»ÇÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÁ ¢ Ñ³Û»ñÇÝ ¿ÇÝ ï³ÉÇë Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ»51£ ²ñ³µ å³ïÙ³·Çñ ø³Ù³É-³¹-¹ÇÝÇ íÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ èáÙ³Ý ¶ ²ñ·Çñáë Ï³ÛëñÇ
(1028-1034) ÃÇÏÝ³½áñÁ ¹³ñÓÛ³É µ³ÕÏ³ó³Í ¿ñ Ñ³Û»ñÇó, áñáÝó ¿É
Ý³ å³ñï³Ï³Ý ¿ñ Çñ ÷ñÏáõÃÛ³Ùµ 1030Ã. Ð³É»åÇ Ùáï Ïñ³Í å³ñïáõÃÛáõÝÇó áõ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ½áñùÇ ó³ùáõóñÇí ÉÇÝ»Éáõó Ñ»ïá. «¢
×áÕáåñ»ó Ï³ÛëñÁª ßñç³å³ïí³Í Çñ Ùáï »Õ³Í Ñ³Û»ñáí, áñáÝù Çñ»Ýó Ý»ï»ñáí å³ßïå³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý»52£ üñ³ÝëÇ³óÇ Ñ³ÛïÝÇ
µÛáõ½³Ý¹³·»ï Þ³ñÉ ¸ÇÉÝ ³Ûëå»ë ¿ µÝáõÃ³·ñ»É 10-ñ¹ ¹³ñÇ Çñ³íÇ×³ÏÁ. «´Ûáõ½³Ý¹Ç³Ý å³ñï³Ï³Ý ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ Ññ³ß³ÉÇ
½ÇÝíáñÝ»ñáí, ù³ÝÇ áñ 10-ñ¹ ¹³ñáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý çáÏ³ïÝ»ñÁ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ É³í³·áõÛÝ ½áñ³Ù³ë»ñÝ ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ»53£
´Ûáõ½³Ý¹³óÇ Ù»Ï ³ÛÉ å³ïÙ³·Çñ, Ëáë»Éáí 9-ñ¹ ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ëÇÝ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý µ³Ý³ÏáõÙ Í³é³Û³Í Ø³ÝáõÇÉ ³ÝáõÝáí ÙÇ Ñ³Û ½áñ³Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ Ù³ëÇÝ, ·ñáõÙ ¿.
Ø³ÝáõÇÉÁ ß³ï ËÇ½³Ë Ù³ñ¹ ¿ñ, µáÉáñ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÇÝ ù³ç
Ñ³ÛïÝÇ, ù³Ý½Ç Ý³ ÍÝáõÝ¹áí Ñ³Û ¿ñ54£

²ÛëåÇëáí, å³ñ½íáõÙ ¿, áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ñ³Û
ïÕ³Ù³ñ¹áõ Ï»ñå³ñÁ ÝáõÛÝ³óíáõÙ ¿ñ ³ñÇ³ëÇñï é³½ÙÇÏÇ µÝáõÃ³·ñÇ Ñ»ï, Ï³Ù, ÇÝãå»ë ¹ÇåáõÏ ÝÏ³ï»É ¿ ³Ûë Ñ»ï³ùñùÇñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³Ý³Í ³Ýí³ÝÇ µÛáõ½³Ý¹³·»ï
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Ð.´³ñÃÇÏÛ³ÝÁ, «´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛáõÙ Ñ³Û ¢ ù³ç Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ÑáÙ³ÝÇß ¿ÇÝ»55£
ÜáõÛÝåÇëÇ Ñ³ñ·³ÝùÇ ¢ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ ¿ñ ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½áñùÁ Ý³¢ Æñ³ÝáõÙ£
²Ûëå»ëª ö³íëïáëÁ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ å³ñëÇó Þ³åáõÑ ´
Ã³·³íáñÁ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Çñ Ïñ³Í ÙÇ Ëáßáñ å³ñïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïáª í»ñ³¹³éÝ³Éáí Æñ³Ý, ÑÇ³ó³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ¿ ïí»É Ñ³Û
é³½ÙÇÏÝ»ñÇ ³ÝÓÝíÇñáõÃÛ³ÝÁ, å³ï»ñ³½Ù³í³ñÅáõÃÛ³ÝÝ áõ
Ù³ñï³Ï³Ý µ³ñÓñ á·áõÝ.
¼³ñÙ³ó»É »Ù »ë, ³ëáõÙ ¿ñ Ý³, ÇÙ ï»ë³ÍÇ íñ³£ Ø³ÝÏáõÃÛáõÝÇó Ç
í»ñ ÙÇßï ÏéíÇ áõ å³ï»ñ³½ÙÇ Ù»ç »Ù »Õ»É, ß³ï ï³ñÇ ¿, áñ Ã³·³íáñ »Ù ¹³ñÓ»É, ¢ ï³ñÇ ã»Ù ³ÝóÏ³óñ»É ³é³Ýó ÏéíÇ, µ³Ûó
ç»ñÙ ÏéÇíÝ ³Ûë ¿ñ, áñÇÝ ³Ûë ³Ý·³Ù å³ï³Ñ»óÇ£ àñáíÑ»ï¢ »ñµ
Ð³Ûáó ÝÇ½³Ï³íáñÝ»ñÁ ³é³ç ¿ÇÝ ·³ÉÇë, ³ÛÝå»ë ¿ÇÝ Ñ³ñÓ³ÏíáõÙ, ÇÝãå»ë ÙÇ µ³ñÓñ É»é Ï³Ù ÇÝãå»ë ÙÇ Ñ³ëï, Ñ½áñ ¢ ³Ýß³ñÅ
³ßï³ñ³Ï, ÇëÏ »ñµ Ù»Ýù Ýñ³Ýó ÷áùñ-ÇÝã í³ÝáõÙ ¿ÇÝù, Ýñ³Ýù ³å³ëï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ÑáéáÙÝ»ñÇ É»·»áÝÝ»ñÇ Ù»ç, áñáÝù Çñ»Ýó ÏÇó ³é
ÏÇó í³Ñ³ÝÝ»ñÁ µ³ó ³Ý»Éáí Ýñ³Ýó Ý»ñë ¿ÇÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ, ÇÝãå»ë
ÙÇ å³ñëå³å³ï ³ÙñáóÇ Ù»ç£ ºí ³ÛÝï»Õ ÷áùñ-ÇÝã ßáõÝã ³éÝ»Éáíª ÝáñÇó ¹áõñë ¿ÇÝ ·³ÉÇë áõ ÏéíáõÙ, ÙÇÝã¢ áñ ²ñÛ³ó ½áñù»ñÇÝ
³ÙµáÕçáíÇÝ áãÝã³óñÇÝ£
ØÇ áõñÇß µ³ÝÇ íñ³ ¿É »Ù ½³ñÙ³ó³Í - Ð³Û³ëï³Ý ·Ý¹Ç56 ÙÇ³ëÇñï
Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛ³Ý ¢ ïÇñ³ëÇñáõÃÛ³Ý íñ³. áñáíÑ»ï¢ ³Ûëù³Ý ï³ñÇ ¿, áñ Ýñ³Ýó ï»ñÁª ²ñß³ÏÁ, Ïáñ³Í ¿ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó Ýñ³Ýù
Ýñ³Ýáí ¿ÇÝ ù³ç³É»ñíáõÙ å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï£ ºñµ Çñ»Ýó ³ËáÛ³ÝÝ»ñÇÝ ·ÉáñáõÙ ¿ÇÝ, ÙÇßï ³ëáõÙ ¿ÇÝ. «²ñß³ÏÇ Ñ³Ù³ñ», ÇëÏ Ý³
Ýñ³Ýó Ù»ç ã¿ñ, µ³Ûó Ýñ³Ýù Çñ»Ýó ëÇñáõó ¢ ïÇñ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó, áñ
áõÝ»ÇÝ Çñ»Ýó µÝÇÏ ïÇñáç ÝÏ³ïÙ³Ùµª ³Ù»Ý ÙÇ ³ËáÛ³ÝÇ, áñÇÝ
ëå³ÝáõÙ ¿ÇÝ, Ýñ³Ý ¿ÇÝ ÝíÇñáõÙ£ Î³Ù [Ð³Ûáó ëå³ñ³å»ï Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ý] Øáõß»ÕÇ ³ÛÝ ÙáÉ»·Ý³Í ·áõÝ¹Á. ÇÝÓ ³ÛÝå»ë ¿ñ ÃíáõÙ, Ã» ³Û¹
·Ý¹Çó µáó áõ Ïñ³Ï »Ý Ã³÷áõÙ, ¢ ¹ñáß³ÏÝ»ñÝ ³ÛÝå»ë ¿ÇÝ ·Ý¹Ç
Ù»ç, Ï³ñÍ»ë Ññ¹»ÑÇ µáó ¿ ³ÝóÝáõÙ »Õ»·Ý»ñÇ ÙÇçáí£ ²Ûëù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿, áñ Ýñ³Ýó ï»ñÁª ²ñß³ÏÁ, Ïáñ³Í ¿ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ, ·ïÝíáõÙ ¿
²Ý¹ÙÁßÝ µ»ñ¹áõÙ, ÊáõÅ³ëï³Ý »ñÏñáõÙ, µ³Ûó Ýñ³Ýù Çñ»Ýó ëÇñáõó
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³ÛÝå»ë ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ, Ã» Ý³ Çñ»Ýó ·ÉáõË ¿ Ï³Ý·Ý³Í Çµñ¢ Ã³·³íáñ, Ï³Ù Çñ»Ýó Ñ»ï ·Ý¹Ç Ù»ç ¿ ·ïÝíáõÙ, Çµñ¢ å³ï»ñ³½ÙÇÝ ·ÉáõË
Ï³Ý·Ý³Í ¢ Çñ»Ýù Ýñ³ ³é³ç Ýñ³Ý »Ý Í³é³ÛáõÙ£ ²Ûá,- ³ëáõÙ ¿ñ
Ý³,- »ñ³ÝÇ¯ Ýñ³Ý, áñ Ð³Ûáó ·Ý¹Ç ï»ñÝ ¿, ³ÛÝåÇëÇ ïÇñ³ë»ñ, ÙÇ³µ³Ý ¢ Ñ³í³ï³ñÇÙ ½áñùÇ57£

Ø³ñï³Ï³Ý áñáß³ÏÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ÉáõÍ»Éáõ ·áñÍáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ëª Çñ Ñ»Í»É³½áñÇ Ù³Ý¢ñ³ÛÇÝ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ Ñ³ñí³Í³ÛÇÝ Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÝ ³Ý·»ñ³½³Ýó»ÉÇ ¿ñ£ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³ÛñáõÓÇÝ Ù»Í Ñéã³Ï ¿ñ í³Û»ÉáõÙ ÑÇÝ ³ßË³ñÑáõÙ, ³Û¹ ÇëÏ
å³ï×³éáí ¿É ÐéáÙÇ, ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ¢ Æñ³ÝÇ ïÇñ³Ï³ÉÝ»ñÁ ëÇñ³ß³ÑáõÙ ¿ÇÝ ¢ ³ßË³ïáõÙ ï³ñµ»ñ ÑÝ³ñùÝ»ñáí Çñ»Ýó ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ÁÝ¹·ñÏ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝïÇñ ½áñ³ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÁ£
Æñ³ÝáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½áñùÇ áõÝ»ó³Í í³ñÏÇ Ù³ëÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ áñáß³ÏÇ å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É Ã»Ïáõ½ ºÕÇß»Ç Ñ»ï¢Û³É Ñ³Õáñ¹áõÙÇó.
...Ï³ñ·Ý ³ÛÝ ¿ñ, áñ »ñµ Ð³Û³ëï³ÝÇó áñ¢¿ å³ïí³íáñ ½áñ³í³ñÇ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ Ñ»Í»É³½áñ ¿ñ ·ÝáõÙ [ä³ñëÇó Ã³·³íáñÇ]
¸áõéÁ, [Ã³·³íáñÁ] Ù³ñ¹ ¿ñ áõÕ³ñÏáõÙ ÁÝ¹³é³ç ¢ Ñ³ñóÝáõÙ ¿ñ
Ð³Ûáó ³ßË³ñÑÇ áÕçáõÃÛáõÝÝ áõ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ. ¢ »ñÏáõ-»ñ»ù
³Ý·³Ù ÝáõÛÝÝ ¿ñ ³ÝáõÙ. ½áñ³Ñ³Ý¹»ëÝ ¿É [Ã³·³íáñÝ] ÇÝùÝ ¿ñ ³ÝáõÙ ¢ å³ï»ñ³½Ù ëÏë»Éáõó ³é³ç Ýñ³Ýó Çñ»Ý Ùáï ·³Éª ï»Õ Ñ³ëÝ»ÉÝ ³Ý·³Ù Ù»Í ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ³ñÅ³ÝÇ ¿ñ Ñ³Ù³ñáõÙ ¢ Çñ ³Ãáé³ÏÇóÝ»ñÇ áõ µáÉáñ Ù»Í³Ù»ÍÝ»ñÇ ³é³ç ·áí³ë³Ýù ¿ñ ï³ÉÇë
³Ù»ÝùÇÝ, ÑÇßáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó Ý³ËÝÇÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¢
å³ïÙáõÙ ¿ñ Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ù³çáõÃÛáõÝÁ58£

Î³ñ»ÉÇ ¿ ÑÇß»É Ý³¢ ²í³ñ³ÛñÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇ Ý³Ë³ß»ÙÇÝ å³ñëÇÏ ½áñ³Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ØáõßÏ³Ý ÜÛáõë³É³íáõñïÇ µ³é»ñÁª áõÕÕí³Í Çñ ½áñùÇÝ.
¸áõù ÇÝùÝ»ñ¹ ·Çï»ù Ð³Ûáó ³ßË³ñÑÇ ù³çáõÃÛáõÝÁ, ¢ ³Ù»Ý Ù»ÏÇ
³Ýí»Ñ»ñáõÃÛáõÝÁ. ·áõó» å³ñïáõÃÛáõÝ Ïñ»Éáíª Ï»Ý¹³ÝÇ-Ï»Ý¹³ÝÇ ½ñÏí»ù ³ÛÝ Ù»Í ÏÛ³ÝùÇó, áñ áõÝ»Ý³Éáõ »ù£ ÐÇß»ó»ù Ó»ñ Ï³Ý³Ýó ¢ áñ¹ÇÝ»ñÇÝ, ÑÇß»ó»ù Ó»ñ ëÇñ»ÉÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ. ·áõó»
áïÝ³Ñ³ñ ÉÇÝÇù...59£
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ì»ñç³µ³ÝÇ ÷áË³ñ»Ý. ½ÇÝíáñ³Ï³Ý å³ïíá
í³ñù³Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ³ñ¹Ç Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ
¼ÇÝíáñ³Ï³Ý å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÝ»ñÝ ³Ù»Ý¢ÇÝ Ëáñ ³ÝóÛ³ÉÇ »ñ¢áõÛÃ ã»Ý ÙÇ³ÛÝ£ Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ½³ñ·³ó³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³¹»ï³Ï³Ý ¢ ëå³Û³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ñ³ÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó
ë³Ý»ñÇÝ ¢ ³é³ÝÓÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ¢ ½áñ³ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛáõÝÁª Çñ»Ýó Ù³ñïÇÏÝ»ñÇÝ ·³Õ³÷³ñ³å»ë
¢ µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ýáñ»Ý å³ïñ³ëï»ÉÇë, ¹³ñÓÛ³É û·ï³·áñÍáõÙ
»Ý Ñ³ïáõÏ Ùß³Ïí³Í å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÝ»ñ£
²ÝÑñ³Å»ßï »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ, áñ Ù»Ýù ¿É, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ
é³½Ù³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ñáõëï ¢ áõñáõÛÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí, ëÏ½µáõÙ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý
é³½Ù³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïáõÙ, ³å³ ¢ ³ÙµáÕç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ
µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ùß³Ï»Ýù ¢ Ý»ñ¹Ý»Ýù ³Ûëûñí³ Ñ³Û é³½ÙÇÏÇ å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÁ£
Ð³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý-ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³éáÕç Ñ³Ù³ËÙµí³ÍáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ëÝ»Éáõ, ³ë»É ¿
Ã»ª Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ ·ÉË³íáñ ÙÇçáóÝ»ñÇó ¿£ Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ, ÇÝãå»ë ¹³ñ»ñ ³é³ç,
Ïáãí³Í ¿ ÉÇÝ»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ³ÝÙÝ³óáñ¹ ÝíÇñí³Í ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¹³ñµÝáó£
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ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
*

1

2

Սույն ուսումնասիրության շրջանակներից դուրս է մնում այդ արժեհամակարգին ծնունդ տված հին Հայաստանի ներքին սոցիալական միջավայրի և արտաքին պայմանների քննությունը, որ
ներկայացնելու ենք՝ Հայկական ինքնության և ազգայնականության կազմավորումը մենագրությամբ։
«Եւ պատուիրէր նմա... տալ պատերազմ փոխանակ աշխարհին
Հայոց զանձն քո, որպէս քաջ նախնիքն ի վերայ աշխարհին մտադիւր մեռանել».- Փաւստոս Բուզանդացի, Պատմութիւն Հայոց ի
չորս դպրութիւնս (չորրորդ տպագրութիւն), Վենետիկ, 1933, Դպրութիւն Ե, Գլուխ ԽԴ։ Այստեղ Մալխասյանցը զգալիորեն հեռացել է բնագրից և կորցրել Փավստոսի ասածի նկատմամբ իր հարազատությունը, ահա՝ «Նրան պատվիրեց... Հայոց աշխարհի համար պատերազմել։ «Ուրախությամբ հանձն առ մահ աշխարհի
համար, ինչպես և քո քաջ նախնիքը».- տե՛ս Փավստոս Բուզանդ,
Հայոց պատմություն։ Թարգմանությունը և ծանոթագրությունները՝ Ստ. Մալխասյանցի։ Երևանի համալսարանի հրատ., 1987, էջ
391։ Մեկ բացառությամբ (ծանոթ. 57), սույն ուսումնասիրության
մեջ Փավստոս Բուզանդից կատարված մեջբերումները տրված են
ժամանակակից հայերենով՝ իմ թարգմանությամբ։
Եվրոպայի ժողովուրդները, իբրև ազգեր, ձևավորվել են հիմնականում 16-19-րդ դարերում, այդ պատճառով էլ՝ հայրենիքի համար զոհաբերվելու գաղափարական դրույթը - այն բովանդակությամբ, որով այն արձանագրված է 5-րդ դարի Հայաստանում, հայերեն գրավոր առաջին իսկ աղբյուրներում - Եվրոպայում կյանքի
է կոչվել դարձյալ նույն 16-19-րդ դարերում, թեև դրա նախադրյալները կային ավելի վաղ շրջանում (օրինակ, 14-15-րդ դարերում ֆրանսիական հայրենասիրության նմանատիպ տարրերի
մասին տե՛ս Liah Greenfeld, Nationalism։ Five Roads to Modernity.
Cambridge, Mass.։ Harvard University Press, 1992, pp. 96-97)։ Անգլիացի անվանի հեղինակ Լորդ Աքտոնը բնորոշում է այս դրույթը իբրև «իսկական հայրենասիրության մեծ նշան» և «քաղաքական
կյանքի արդյունք». - Lord Acton, "Nationality", in Omar Dahbour and
Micheline R. Ishay, eds., The Nationalism Reader (New Jersey։
Humanities Press, 1995), p. 115։ Հայ և եվրոպական ազգերի ծագման ժամանակը համեմատական քննության է առնված հետևյալ
ուսումնասիրության մեջ՝ Արմեն Այվազյան, Ազգային լեզվի պա-
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շտամունքը և հայկական, անգլիական, ֆրանսիական ու ռուսական ազգայնականության սկզբնավորման ժամանակը (համեմատական քննություն). - Էջմիածին, Դ, 2000, էջ 98-115։
3

4
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«...զի քան զդրամ խայծ ոչ գտանէր ողջ ի մարմնի նորա՝ զոր խոցեալ էր ի պատերազմի, զի աւելի քան զյիսուն սպի կայր վիրաց,
և յառնի յանդամսն, զայն անգամ բացեալ առաջի ամենեցուն ցուցանէր». - Փաւստոս Բուզանդացի, Պատմութիւն Հայոց, Ե, Գլ. ԽԴ
(վենետիկյան հրատ.)։ Այս հատվածում Ք. Պատկանյանի հրատարակության հիմք ձեռագիրը ակնհայտորեն աղավաղված է, ահա. «զի քան զդրամ խայծ ոչ գտանէր ողջ ի մարմնի նորա՝ զոր
խոցեալ էր ի պատերազմի, զի յառնի յանդամսն աւելի քան զյիսուն սպի կայր վիրաց, եւ զայն անդամ բացեալ առաջի ամենեցուն ցուցանէր» (տե՛ս Փաւստոսի Բուզանդացւոյ Պատմութիւն
Հայոց. Թիֆլիս, 1912, էջ 385)։ Մալխասյանցը հիմք է ընդունել
հե՛նց այս աղավաղված ընդօրինակումը, թարգմանելով՝ «հենց
նրա առնի անդամի վրա հիսուն սպի կար վերքերից», և ծանոթագրելով, թե՝ «Վենետիկյան հրատարակության մի ձեռագիր «յիսուն»-ի փոխարեն ունի «տասն», որ ավելի հավանական է» (Փավստոս Բուզանդ, Պատմություն հայոց. Թարգմ., ներած. և ծանոթագրությունները՝ Ստ. Մալխասյանցի (Երևան, «Հայաստան»,
1968, էջ 293, 340)։ Փավստոսը խոսում է Մանվելի ողջ մարմնի
վրա եղած հիսուն սպիի մասին, որ, ինչպես վերը տեսանք, արտահայտված է վենետիկյան հրատարակության մեջ։ Այս դրվագը
ճիշտ է ընթերցված Գևորգյանի ռուսերեն և (հավանաբար՝ վերջինիս ազդեցությամբ) Գարսոյանի անգլերեն թարգմանությունների
մեջ. տե՛ս Фавстос Бузанд, История Армении, Перевод с
древнеармянского и комментарии М. А. Геворгяна. Ереван, 1953, с.
197. The Epic Histories Attributed to Pawstos Buzand (Buzandaran
Patmutiwnk). Transl. and commentary by Nina Garsoian (Cambridge,
Mass.։ Harvard University Press, 1989), p. 229. Միևնույն ժամանակ
հարկ է նկատի ունենալ Նինա Գարսոյանի միտումնավորությունն ու սխալները, որոնց մասին տե՛ս Արմեն Այվազյան, Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ. քննական տեսություն (Երևան, «Արտագերս», 1998), էջ
169-204։
«Սա այր աշխարհասէր և հայրենասէր եղեալ... լաւ համարէր
զմեռանելն ի վերայ հայրենեացն, քան թէ տեսանել զորդիս օտարածնաց կոխելով զսահմանս հայրենեացն և հարազատից արեան
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նորա տիրել արանց օտարաց». - Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց։ Գիրք Ա, Գլ. ԺԳ։ Քննական բնագիրը և ներածութիւնը՝ Մ.Աբեղեանի և Ս. Յարութիւնեանի, Երևան, 1991 (Տփղիսի
1913թ. նմանահանություն)։ Աբեղյանը և Հարությունյանը նախընտրել են «աշխատասէր» բառը և, որպես տարընթերցում, տողատակ են իջեցրել որոշ ձեռագրերում դրա փոխարեն եղած «աշխարհասէր»-ը, որը, մեր համոզմամբ, շատ ավելի է ներդաշնվում
այս նախադասության իմաստի և ամբողջ ետնախորքի հետ
(նույն տեղում, էջ 43)։ Որ այս բառի առաջին բաղադրիչը աշխարհ-ն է, եւ ո՛չ աշխատ-ը, հաստատվում է նաև մի կողմնակի
տեղեկությամբ. Գրիգոր Մագիստրոսը, 11-րդ դարի կեսերին,
ձեռքի տակ ունենալով Խորենացու Հայոց պատմության մեզ չհասած մի ձեռագիր, խնդրո առարկա հատվածը վերաշարադրել է
ահա այսպես՝ «հայրենասէր եւ աշխարհաշէն ըստ մերոյն Արամայ» (տե՛ս Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը։ Աշխ. Կ. Կոստանեանցի, Ալեքսանդրապոլ, 1910, էջ 38)։ «Աշխարհասէր» բառը օգտագործված է նաև ավանդաբար Խորենացուն վերագրվող հետևյալ
երկում՝ Գիրք պիտոյից։ Աշխատասիրությամբ Գոհար Մուրադյանի, Երևան, ԳԱԱ հրատ., 1993, էջ 158, 179, 327։
Ժամանակակից հետկառուցվածքաբանության (պոստ-ստրուկտուրալիզմի) ֆրանսիացի հիմնադիրներից մեկը՝ Ռոլան Բարտը, իր S/Z գրքում (Paris, 1970), գրական տեքստի վերլուծության
համար առաջարկում է մեր քննությանն արտաքնապես որոշ
նմանություն ունեցող տեխնիկա, որը հայտնի է որպես կառուցվերլուծություն
(структурноվածքային-իմաստաբանական
смысловой анализ)։ Սակայն մեր կիրառած հետազոտական եղանակը Բարտի առաջարկածից ամբողջովին տարբեր է, նախ՝
պատմասոցիոլոգիական իր ուղղվածությամբ, ապա՝ զուգահեռ
(պատմական) աղբյուրների օգտագործմամբ։ Այդ իսկ պատճառով այն ճիշտ կլինի անվանել պատմական-կառուցվածքային իմաստաբանական վերլուծություն։
Կորին զուգահեռ ակոսներով կտրված ջրովի փոքրիկ ցանքատարածք է։ Ա. Մարտիրոսյանը նկատում է, որ մեր օրերում Փավստոսի «ոչ քան զկորի մի գետին ի սահմանաց երկրին Հայոց ուրեք
վտարել»-ը կարտահայտվեր «թույլ չէր տալիս, որ Հայոց աշխարհի սահմաններից գեթ մի թիզ հող օտարվի».- տե՛ս Ա. Մարտիրոսյան, «Ազգ» և ազգային որոշիչ.- Աշտանակ (հայագիտական
պարբերագիրք), Բ, Երևան-«Նաիրի», 1998, էջ 11։ Թերևս Ա. Մար-
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տիրոսյանի հետ կարելի է համաձայնել, սակայն մի լուրջ վերապահությամբ, այն է՝ Փավստոսն ունի նաև թիզ բառը՝ «[Աստուած]
չափեաց զերկինս թզաւ եւ զերկիրս ամենայն քլաւ իւրով» (Փաւստոս Բուզանդացի, Պատմութիւն Հայոց, Ե, Գլ. Դ)։
Այս կետը պարզ բացահայտվում է Փավստոսի շարադրած մեկ
այլ դրվագում. Մանվել սպարապետը, թվարկելով հայ ռազմիկի
հանձնառությունները, հատուկ վերհիշում է իր զինակիցներին
որպես «եղբայրութիւն ընկերութեան»՝ «Զի լաւ էր ինձ, եթէ ի պատերազմի մեռեալ էի… ի վերայ եղբայրութեան ընկերութեան…
(Փաւստոս Բուզանդացի, Պատմութիւն Հայոց, Ե, Գլ. ԽԴ. այս
հատվածը, քիչ ավելի ուշ, շարադրանքում մեջբերված է ամբողջովին)։
«Այլ քաջն զօրավարն սպարապետն Հայոց լի էր քինիւ մեծաւ և
բազում նախանձու զամենայն աւուրս կենաց իւրոց, և միամտութեամբ և արդար վաստակով ջանայր հանապազ և վաստակէր ի
վերայ թագաւորութեանն Հայոց աշխարհին։ Զտիւ և զգիշեր կայր
յաշխատութեանն. ջանայր և ճգնէր կալ ի ճակատու պատերազմին, և ոչ թողոյր բնաւ ամենեւին և ոչ քան զկորի մի գետին ի սահմանաց երկրին Հայոց ուրեք վտարել. ի վերայ աշխարհին կեալ, և
ի մեռանել ի վերայ անուանն քաջութեան, ի վերայ բնակ տերանց,
և ի վերայ բնակչաց աշխարհին, ի վերայ քրիստոնէութեանն հաւատոյ, ի վերայ հաւատացեալ յԱստուած և ի Քրիստոս մկրտեալ
ժողովրդոց, ի վերայ եկեղեցեաց, և ի վերայ նուիրեալ սպասուց, ի
վերայ վկայարանացն Քրիստոսի, ի վերայ ուխտի Աստուծոյ, ի
վերայ քերց և եղբարց, ի վերայ մերձաւորաց տոհմին, ի վերայ բարեկաց բարեկիր բարեկամաց հանապազ կայր զօրավարն Մուշեղ
ի նահատակութեան պատերազմին, զանձն փոխանակ առնել աշխարհին. և յանձն իւր անխայէր ի մեռանել, զամենայն աւուրս կենաց իւրոց առաջի իւրոց բնակ տէրանցն Արշակունւոց վաստակէր».- Փաւստոս Բուզանդացի, Պատմութիւն Հայոց, Ե, Գլ. Ի։ Այս
գլխի մեր ընթերցումը զգալիորեն տարբերվում է Մալխասյանցի
առաջարկած ընթերցումից. հմմտ. Փավստոս Բուզանդ, Պատմություն հայոց։ Թարգմ., ներած. և թարգմանությունները՝ Ստ. Մալխասյանցի. Երևան, «Հայաստան», 1968, էջ 254։
«...մարզէին զմիմեանս բանիւք ասելով՝ «քաջութեամբ մեռցուք ի
վերայ աշխարհիս մեր և ի վերայ ազգիս մեր, և մի՛ տեսցեն աչք
մեր կոխան ոտից լեալ պղծալից արանց զսրբարանս մեր և զտեղի
փառատրութեան Աստուծոյ մերոյ. այլ նախ՝ ընդդէմ մեր լիցի
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սուր թշնամեացն. և ապա լիցի զոր կամիցին…».- Ղեւոնդեայ
վարդապետի պատմութիւն, Ս. Պետերբուրգ, 1887, էջ 149։ Հայոց
բարձրագույն զինվորականության՝ սպարապետի և նախարարների՝ հայրենիքի համար զոհաբերվելու նույն հանձնառությունը
Ղևոնդը հիշում է երկու այլ տեղերում ևս, ահա.
ա. [Հայոց նախարարները] նախընտրելով քաջությամբ մեռնել,
քան դժնդակ կյանք վարել՝ ձեռնամուխ եղան ապստամբության և դուրս եկան իսլամական իշխանության ենթակայությունից։
[լաւ համարեալ զմահ քաջութեամբ, քան զկեանս վտանգաւոր՝
ձեռնամուխ եղեն յիրս ապստամբութեան եւ ի բաց կացին
ի հնազանդութենէն Իսմայելի]։
բ. Եվ թեպետ կարող էին անցնել Հունաց երկիր եւ փրկել իրենց
կյանքը հարստահարիչների չարասեր ապիրատությունից, սակայն նախընտրեցին մեռնել, քան տեսնել մեր աշխարհի կորուստը եւ Քրիստոսի եկեղեցիների անպատվությունը։
[Եւ թէպէտ կարօղ էին մեկնել ի կողմն Յունաց եւ ապրեցուցանել զանձինս ի չարասէր ապիրատութենէ զրպարտողացն՝ սակայն լաւ համարեցան (մեկ այլ ձեռագրում՝ «համարեցան ընտրել»- Ա. Ա.) զմահ անձանց, քան տեսանել զկորուստ աշխարհիս եւ զանպատւութիւն եկեղեցեաց Քրիստոսի].Տե՛ս Ղեւոնդեայ վարդապետի պատմութիւն, էջ 138, 148. հմմտ.
Ղևոնդ, Պատմություն։ Թարգմանությունը, ներածությունը և ծանոթագրությունները՝ Արամ Տեր-Ղևոնդյանի, Երևան, «Սովետական գրող», 1982, էջ 111, 118-119։
Մինչև «Հագակուրե»-ի լույս աշխարհ գալը Ճապոնիայում արդեն
շրջանառության մեջ էին դրված նմանատիպ երեք այլ ստեղծագործություն՝ «Սամուրայական ցեղերի մասին կանոնադրությունը» (1540-ական թթ.), իշխան Թակեդա Սինգենի վարքը և Յուձան
Դայդոձիի (ծն. 1639թ.- մահ. 1730թ.) գրած «Ռազմական արվեստի
հիմունքները»։ Սակայն, «Հագակուրե»-ին էր վիճակված դառնալ
սամուրայների «սուրբ գիրքը».- տե՛ս A. A. Долин, Г. В. Попов.
Кемпо – традиция воинских искусств (Moсквa։ Нaукa, 1990), с. 186.
В. A. Прoнникoв, И. Д. Ладaнов. Японцы (этнографические
oчерки). Moсквa։ Нaукa, 1983, с. 239-242; cf. Yamamoto Tsunetomo,
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Hagakure։ The Book of the Samurai, trans. William S. Wilson (NY։
Kodansha International, Ltd., 1979), pp. 17-18, 20-21, 33-34, 66-67.
«Ապա եղեւ օր մի յաւուրց, եկն եմուտ թագաւորն Հայոց Արշակ
զասպաստանաւ միով զարքային Պարսից, իսկ ախոռապետն արքային Պարսից նստէր ի ներքս ի տան ասպաստանին։ Իբրեւ տեսանէր զթագաւորն, ոչ ինչ առ լուս կալեալ մեծարեաց զնա, եւ ոչ
ինչ շուքս դնէր նմա. այլ եւ անարգանս եւս դնէր թշնամանաց, ասելով ի պարսկերէն լեզու, թէ՝ «Այծից Հայոց արքա, եկ նիստ ի
խրձան խոտոյ ի վերայ»։ Զոր բանս իբրեւ լսէր սպարապետն զօրավարն Հայոց Մեծաց, որում Վասակն կոչէր, ի Մամիկոնեան
տոհմէն, մեծաւ բարկութեամբ եւ բազում սրտմտութեամբ բարկանայր. ի վեր առեալ զսուսերն, զոր ընդ մէջն ունէր, հարեալ անդէն ի տեղւոջն զախոռապետն արքային Պարսից գլխատէր ի ներքս յասպաստանի անդ։ Զի ոչ կարաց լսել եւ ժոյժ ունել զիւրոյ թագաւորին զանարգանս. զիւր մահն առաջի եդեալ լաւ հաշուէր բազում անգամ, քան զտեառն իւրոյ լսել զվատթարութեան թշնամանս».- Փաւստոս Բուզանդացի, Պատմութիւն Հայոց, Դ, Գլ. ԺԶ։
«Եւ պատուիրէր նմա հնազանդ հպատակ կալ արքային Արշակայ, եւ լինել միամիտ, ջանալ եւ վաստակել, եւ տալ պատերազմ
փոխանակ աշխարհին Հայոց զանձն քո, որպէս քաջ նախնիքն ի
վերայ աշխարհին մտադիւր մեռանել։ Զի, ասէ, առ Աստուած այն
արդարութիւն մեծ է եւ ընդունելի, եւ ոչ Աստուած թողու ի ձեռաց,
յորժամ այնպէս լինիք։ Անուն քաջութեան յերկրի թողցուք, եւ
զարդարութիւն յերկինս ընծայեցուցանեք. եւ ամենեւին ի մահուանէ մի՛ երկնչիք, այլ յուսասջիք յայն, որ զամենայն արար եւ
հաստատեաց։ Եւ զնենգութիւն եւ զպղծութիւն եւ զչարութիւն յանձանց ձերոց ի բաց արարէք, եւ զՏէր Աստուած սրբութեամբ եւ միամտութեամբ պաշտեցէք. եւ ի վերայ աստուածապաշտ աշխարհի համարձակութեամբ մեռարուք, զի այն ինքն մահ վասն Աստուծոյ է, փոխանակ եկեղեցեաց նորա եւ ուխտի նորա, եւ ի վերայ բնակ տէրանց աշխարհիս Արշակունոյ».- Փաւստոս Բուզանդացի, Պատմութիւն Հայոց, Ե, Գլ. ԽԴ։
В. A. Прoнникoв, И. Д. Ладaнов. Японцы, ук. соч. с. 243-244. Զինվորի՝ ծուլությունից խուսափելու մասին բավական մանրամասն
խոսում է նաև Յուձան Դայդոձին (տե՛ս Kнигa сaмурaя; Юдзан
Дайдодзи, Будосесинсю; Ямамото Цунемото, Хакагуре; Юкио
Мисима, Хакагуре Нюмон, Санкт-Петербург: Евразия, 2000, с. 6465)։ Զինվորի՝ ճշմարտասեր լինելու անհրաժեշտության մասին
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դրույթը, դեռևս մ.թ.ա. 5-րդ դարում, նշում է չինացի մեծ տեսաբան-ռազմագետ Սուն-Ցզին (տե՛ս Н. И. Koнрад, Сунь-Цзы.
Tрaктат o военном искусстве. M.-Л.։ Изд. AН СССР, 1950, с. 33, 6667)։ Ներսես Շնորհալին 1166թ. գրած իր «Թուղթ ընդհանրական»ի մեջ՝ Զինվորական դասին (Առ զինվորաց դասս) գլխում նույնպես ընդգծում է զինվորի ճշմարտասիրության կարևորությունը.
«իսկ [այն զինվորը], ով խաբեբայություն կանի խոսքով կամ գործով… այդ խաբեբայությունն Աստծուն է [ուղղված] և ոչ մարդուն,
և Աստծուց էլ ընդունելու է իր պատիժը որպես իր չարիքների հատուցում» (Իսկ որ նենգաւոր գտանիցի բանիւ կամ գործով… Աստուծոյ է այն նենգութիւն եւ ոչ մարդոյ. եւ յԱստուծոյ ընդունելոյ է
զվրէժ հատուցման չարեաց իւրոց).- Ներսես Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական։ Աշխատասիրությամբ՝ Է. Մ. Բաղդասարյանի, Երևան, ԳԱ հրատ., 1995, էջ 153։
Richard Barber, The Knight and Chivalry. Revised edition
(Woodbridge։ The Boydell Press, 1995), p. 6.
Տե՛ս Советская историческая энциклопедия. Главный редактор E.
M. Жуков, Toм 12 (Moсквa։ “Советская энциклопедия”, 1969), с.
426; Энциклопедический словарь. Издатели Ф. A. Брокгауз, И. A.
Eфрон, Toм XXVII (С.-Петербург, 1899), с. 458-461.
Maurice Keen, Chivalry (New Haven and London։ Yale University
Press, 1984), pp. 14, 178.
Տե՛ս Шарль Диль, Основные проблемы византийской истории
(Moсквa։ Госизд. Иностранной Литературы, 1947). Пeрeвoд с
французского и предисловие Б. T. Горвянова, с. 85.
Տե՛ս Փաւստոս Բուզանդացի, Պատմութիւն Հայոց, Դ, Գլ. ԻԴ. Ե,
Գլ. ԽԴ։
«Եւ գտան ի ժամանակին անդ ընդ ձեռամբն զօրավարին Վասակայ արք գործոց իբրեւ վաթսուն հազար, ընտիրք և պատերազմողք, որ միամիտք և միասիրտք էին միաբանութեան գործոցն
պատերազմին, հասանել մարտնչել ի վերայ որդւոց և կանանց իւրեանց, և ի վերայ աշխարհին դնել զանձինս իւրեանց մինչև ի
մահ և ի վերայ աշխարհին գաւառացն բնակութեան, հասանել
մարտնչել ի վերայ եկեղեցեացն իւրեանց, ի վերայ ուխտին պաշտամանն սրբոյ եկեղեցեաց իւրեանց, ի վերայ հաւատոց ուխտին
անուան Աստուծոյ իւրեանց, փոխանակ բնակ տերանց իւրեանց
Արշակունւոց».- Փաւստոս Բուզանդացի, Պատմութիւն Հայոց, Դ,
Գլ. ԻԴ։
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Նույն տեղում, Դ, Գլ. Ի։
«Զի Արշակ և ամենայն զօրք իւր տաղտապէին երթալ զհեռի ճանապարհն, զի ամենայն ոք յանձնիւր տուն յիւրաքանչիւր տեղի
զօրէն բարուց Հայաստան մարդկան անձկացեալ էին».- նույն տեղում։
«Ածէին զնա առաջի մեծի թագաւորին Խոսրովու, և քարկոծ առնէին զնա քարամբք իբրև զայր, որ աշխարհի և գնդի եւ զօրաց տեառն իւրոյ դաւաճան լեալ իցէ».- նույն տեղում, Գ, Գլ. Ը։
«Մեծաւ քաջութեամբ զամենայն վէրս յանձն իմ առի».- որ յանձն
իմ արտահայտությունը նկատի ունի մարմնի վրա ստացած վերքերը, երևում է նաև մեկ այլ դրվագում Փավստոսի կիրառած
ձևից՝ «քանզի էր Վասակ անձամբ փոքրիկ» (Դ, Գլ. ԾԴ)։ Մալխասյանցը թարգմանել է բավական անորոշ՝ «ամեն վերք հանձն եմ
առել քաջությամբ» (1968 հրատ.), էջ 293։
«Սկսաւ լալ եւ ասել՝ թէ ես ի մանկութենէ համակ սնայ ի պատերազմունս, եւ մեծաւ քաջութեամբ զամենայն վէրս յանձն իմ առի.
եւ ընդէ՞ր ոչ եհաս ինձ մեռանել ի պատերազմի, քան զօրէն անասնոյ մեռելոյ եղէ։ Զի լաւ էր ինձ եթէ ի պատերազմի մեռեալ էի ի վերայ աշխարհի, զի մի՛ զեկեղեցիս եւ մի՛ զուխտ Աստուծոյ առ ոտն
կոխիցեն։ Սակայն եւ ի վերայ Արշակունեաց բնիկ տերանց աշխարհիս, եւ ի վերայ կանանց եւ ի վերայ որդւոց մերոց, եւ ի վերայ
աստուածապաշտ մարդկանս եւ ի վերայ եղբայրութեան ընկերութեան եւ մտերիմ բարեկամութեանն զի՞ էր թէ հասեալ էր ինձ մեռանել. թէպէտ շատ զանձնս յանդուգն վարեցի, զվատթար մահս
մահճացս եհաս ինձ մեռանել».- Փաւստոս Բուզանդացի, Պատմութիւն Հայոց, Ե, Գլ. ԽԴ։
Նույն տեղում, Ե, Գլ. ԼԵ։
Այս մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Արմեն Այվազյան, Հայաս-

տանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ, էջ 169-185, 193-198, 202-204։
Հայ ժողովրդի պատմություն, Հ. Ա (Երևան, ԳԱ հրատ., 1971), էջ
200-201։
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Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա։ Հ. 1 (Երևանի համալսարանի հրատ., 1981), էջ 7-13։
Б. Б. Пиотровский. История и культура Урарту. Eрeвaн, Изд.
Aкадемии Наук Aрм. ССР, 1944, с. 114.
Հայ ժողովրդի պատմություն, Հ. Ա, էջ 351։
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Р. Эрнест Дюпюи и Тревор Н. Дюпюи. Всемирная история войн.
Книга первая; 3500 год до Р. Х.– 1400 год до Р. Х., СанктПетербург, 1997, с. 51-52.
Նույն տեղում, էջ 50-53։
Հայ ժողովրդի պատմություն, Հ. Ա, էջ 348-351։
Հայ ժողովրդի պատմություն, Հ. Գ, էջ 276։
Հայ ժողովրդի պատմություն. քրեստոմատիա։ Հ. 1, էջ 139։
Տե՛ս Quintus Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, Book III,
Chapter 2, par. 6; հմմտ. L. P. Shahinian, "On the՛Vahe՛ Mentioned in
Movses Khorenatsi՛s History," Armenian Review, Summer 1983, pp.
54-57. հմմտ. Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 1, էջ 494։
Տե՛ս Մ. Ս. Օհանյան, Հայաստանը հին աշխարհի գահակարգում.Հայկական բանակ, 1999, No. 4 (22). հղված է Kсенофонт.
Киропедия, III, 1 (34, 35).
Հնարավոր է, որ Խորենացու այս հաղորդման մեջ Արամ թագավորին իրականում մարմնավորել է 7-րդ դարի հայոց արքա Էրիմենա-Արամանին։ Այս մասին մանրամասն տե՛ս Բաբկեն Հարությունյան, Հայաստանի, հայ-իրանական հարաբերությունների և

Առաջավոր Ասիայի հնագույն պատմության մի քանի խնդիրների
շուրջ (մ.թ.ա. VII-VI դդ.)։ Երևան, «Հայագիտակ», 1998, էջ 59-90։
Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Գիրք Ա, Գլ. ԺԳ։
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В трех томах. T. 2,
Moсквa, Изд. AН СССР, 1963, с. 194.
Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Գիրք Ա, Գլ. ԺԴ։
Տե՛ս Հայ ժողովրդի պատմություն, Հ. Ա, էջ 686-688. Հտ. Բ (Երևան,
ԳԱ հրատ., 1976), էջ 146. Հտ. Գ (Երևան, ԳԱ հրատ., 1984), էջ 686689։
Հռոմեական բանակի թվաքանակի մասին ավելի մանրամասն
տե՛ս Philippe Contamine, War in the Middle Ages. Translated by
Michael Jones (Oxford UK և Cambridge USA։ Blackwell, 1998), pp. 710; cf. Peter Connolly, Greece and Rome at War (London-Hong Kong։
Macdonald, 1981), p. 255.
Տե՛ս Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard։ American Primacy
and Its Geostrategic Imperatives (New York։ BasicBooks, 1997), p. 10.
Տե՛ս «Սմբատայ սպարապետի տարեգիրք», Վենետիկ-Ս. Ղազար,
1956, էջ 231. Recueil des historiens des Croisades. Documents ArmԸniens.
T. II, Paris, 1906, p. 170-171. Ս. Բուռնազյան, Հայ ասպետությունը Կի-
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լիկյան հայկական պետությունում 12-14-րդ դարերում.- Տեղեկագիր
հասարակական գիտությունների, 1963, N. 5, էջ 93։
Խաչիկ Նազարյան, Լեմվել Վալեսյան, Հայաստանի աշխարհագրություն։ Գիրք առաջին (Հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի դասագիրք)։ Երևան, «Լույս», 1999, էջ 88-89։ Г. Г. Микаелян,
История киликийского армянского государства, Е., Изд. AН СССР,
1952, сс. 17-18; Հայ ժողովրդի պատմություն, Հ. Գ, էջ 672-673։
Կարելի է համեմատություն անցկացնել նաև մեր օրերի հետ։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն, 1998թ. դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության բանակի կազմում ծառայում էին 53.400
զինվորական, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում,
արտասահմանյան ոչ պաշտոնական հավաստի աղբյուրների
գնահատմամբ՝ կա ևս 20.000-25.000-անոց հայկական զինուժ.տե՛ս The Military Balance, 1998/99 (London։ Oxford University Press,
1998), pp. 74, 76։ Այսպիսով, այսօրվա Հայաստանն (այսինքն՝ ՀՀ և
ԼՂՀ միասին վերցրած) ունի շուրջ 70.000-75.000-անոց բանակ, որը կազմում է նրա 2,5-3 միլիոնանոց ազգաբնակչության մոտ 2,5
տոկոսը։ Զինվորական տարրի տոկոսային այսպիսի հարաբերակցությունը բնակչության ընդհանուր թվի հետ ավելի բարձր է,
քան Ռուսաստանում, Թուրքիայում կամ Եվրոպայի որևէ երկրում, ինչը Հայաստանի ներկա աշխարհառազմավարական միջավայրում լիովին արդարացվում է։
Ա. Ա. Ստեփանյանը, ուշագրավ մի ուսումնասիրության մեջ, քննելով հայ հին իրավունքի և աշխարհաժողովների որոշ հարցեր,
պարզում է նույնիսկ, որ հե՛նց Հայաստանի ցածր խավերի հետ
համաձայնությունը խախտելու և արդյունքում վերջիններիս
տրամադրած զգալի զինուժից զրկվելու պատճառով է տեղի ունեցել Արտավազդ Բ թագավորի կործանումը (մ.թ.ա. 55թ.).- A. A.
Степанян, O государственной политике Aртавазда II, Պատմա-բանասիրական հանդես, 1989, N. 2 (125), էջ 40-54։
Հայ մատենագրության պարունակած մեծաթիվ և բազմազան հավաստի նյութերը, որ վերաբերում են այս հոդվածի մեջ արծարծված հարցերին, դեռևս սպասում են իրենց հետազոտողներին։
Այսպես՝ հայ ռազմիկի արժեհամակարգը, թերևս, ամենացայտուն
կերպով արտացոլվել է Սասնա ծռեր ժողովրդական էպոսում, որը կարոտ է այս տեսանկյունից կատարվելիք մանրազնին վերլուծության։
Ահա այդ հատվածն ամբողջությամբ.
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«Նախկինում պալատի պահպանության համար առանձնացվել
էին երեք հազար հինգ հարյուրից ոչ պակաս ստրատիոտներ
(զինվորներ), որոնց սխոլարիոս էին անվանում։ Ի սկզբանե անտի պետությունը սրանց վճարում էր շատ ավելի բարձր ռոճիկ,
քան մնացած բոլոր [ստրատիոտներին]։ Անցյալում կայսրերը
սրանց ընտրության ժամանակ նկատի էին առնում մարդկանց
արժանիքները և հայերին էին տալիս նախապատվությունը։
Բայց սկսած Զենոն կայսրից (474-491), [ստրատիոտ] անունը
սկսեց տրվել վախկոտ և պատերազմի մասին բոլորովին գաղափար չունեցող մարդկանց...»։
Տե՛ս Բյուզանդական աղբյուրներ, Հտ. Ա, Պրոկոպիոս Կեսարացի։
Թարգմանություն բնագրից, առաջաբան և ծանոթագրություններ
Հրաչ Բարթիկյանի, Երևան, 1967, էջ 296. հմմտ. Պրոկոպիոս Կեսարացի, Գաղտնի պատմություն։ Թարգմանություն հին հունարեն բնագրից, առաջաբան և ծանոթագրություններ Աթենքի ակադեմիայի թղթակից անդամ Հրաչ Բարթիկյանի, Երևանի համալսարանի հրատ., 1987, էջ 114։
Տե՛ս В. И. Розен, Император Василий Болгаробойца. СанктПетербург: 1883, с. 319; ср. А. П. Каждан, Армяне в составе

господствующего класса Византийской империи в 11-12 вв.
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(Ереван: Изд. AН Арм. ССР, 1975), с. 139 (նույն էջում Կաժդանը
նշում է, որ մարտական բարձր հատկանիշներով առանձնանում
էր նաև Ռոման Դ Դիոգենես կայսրի (1068-1071) բանակում ընդգրկված հայկական հետևակը)։
Шарль Диль, Основные проблемы византийской истории, с. 141.
Բյուզանդական աղբյուրներ, Հտ. Ե, Թեոփանեսի շարունակող։
Թարգմանություն բնագրից, առաջաբան և ծանոթագրություններ՝
Հրաչ Բարթիկյանի։ Երևան, ԳԱ հրատ., 1990, էջ 65։ Նորերս լույս
տեսած՝ բյուզանդական բանակի և հասարակության փոխհարաբերությունները քննող մի մենագրություն, անտեսելով հունական
աղբյուրներում հայկական զորամիավորումների բարձր մարտունակության մասին եղած բազմաթիվ ուղղակի վկայությունները,
անում է ահա այսպիսի միտումնավոր ընդհանրացնող եզրակացություն. «հայ զինվորները տխրահամբավ էին (համենայն դեպս՝
հունական աղբյուրների համաձայն), իրենց քմահաճ վարքագծով
և անկարգապահությամբ» [Armenian soldiers, notorious (according
to the Greek sources at least) for their wayward conduct and
indiscipline].- տե՛ս John Haldon, Warfare, State and Society in the
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Byzantine World, 565-1204 (London։ UCL Press, 1999), p. 236։ Հեղինակի՝ բրիտանացի պրոֆեսոր Ջոն Հալդոնի միտումնավորությունն ավելի պարզ կլինի, եթե նկատենք, որ իր գրքում նա չի
նշում բյուզանդական բանակի բազմաթիվ զորահրամանատարների, ներառյալ գլխավոր զորահրամանատարների, հայ լինելը,
դեռ ավելին՝ պարզապես շրջանցում է Բյուզանդիայի հարևան
Հայաստան պետության և երկրի գոյությունն անգամ (բացառությամբ մեկ-երկու հպանցիկ և կողմնակի հիշատակության. էջ 29ում հիշված է «Հայոց Աշոտ թագավորը», էջ 227-ում՝ «կիլիկեցի
հայերի» 1166թ. տարած ռազմական մի հաղթանակը)։ Ի տարբերություն Ջ. Հալդոնի, Բյուզանդիայի ռազմական պատմության
անվանի մասնագետ՝ Չիկագոյի համալսարանի պրոֆեսոր Վալթեր Քեգին, իր վերջին ուսումնասիրություններից մեկում, հանգամանորեն քննելով Հայաստանի աշխարհառազմավարական
դիրքի կարևորությունն ու առանձնահատկությունները, բավական օբյեկտիվորեն է խոսում հայկական զինված ուժերի նշանակության և հայ զորահրամանատարների ունեցած դերի մասին
(թեև նրա որոշ դիտողություններ ակամա կրում են ամերիկյան
կեղծ-հայագիտական դպրոցի ազդեցությունը)։ Քեգին նկատում է
նաև «հայերի անհողդողդությունը և ուժեղ բնավորությունը»
[intractability and formidable character of the Armenians], որի հետ
ստիպված էին հաշվի նստել թե՛ բյուզանդացիները և թե՛ արաբները.- տե՛ս Walter E. Kaegi, Byzantium and the Early Islamic
Conquests (Cambridge University Press, 1992), pp. 12, 181-204, etc.։
Բյուզանդական բանակում ծառայած հայկական զորամասերի և
հայ զորահրամանատարների մասին տե՛ս նաև Աշոտ Հովհաննիսյան, Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության. Գիրք
Ա, Երևան, ԳԱ հրատ., 1957, էջ 39-40։
Բյուզանդական աղբյուրներ, Հտ. Ե, Թեոփանեսի շարունակող, էջ
313, ծնթ. 56։ Այս դարձվածքը վերցված է պատմական մի երկի միջից, որ գրվել է Կոստանդին Ծիրանածին կայսեր (913- 959) կարգադրությամբ (նույն տեղում, էջ VII)։
Մալխասյանը թարգմանել է Հայկական գնդի, որ սխալ է. այդ մասին տե՛ս Արմեն Այվազյան, Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ, էջ 202-203։
Փավստոս Բուզանդ, Պատմություն հայոց, Թարգմ. Ստ. Մալխասյանցի (1968),էջ 244-245։ Այս գնահատականն ակամա հիշեցնում
է Կովկասում թուրքական ուժերի գլխավոր հրամանատար Վե-

հիբփաշայի՝ 1918թ. մայիսին Ղարաքիլիսայի համար մղված ճակատամարտի կապակցությամբ ասածը. «Դա բացառիկ ճակատամարտ էր այս պատերազմի պատմության մեջ։ Ղարաքիլիսայի տակ հայերը ցույց տվեցին, որ նրանք կարող են աշխարհի լավագույն զինվորները լինել» (տե՛ս Ե. Ղ. Սարգսյան, Թուրքիան և
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նրա նվաճողական քաղաքականությունը Անդրկովկասում (19141918)։ Երևան, «Հայաստան», 1964, էջ 455. հմմտ. Tурция в годы
первой мировой войны. Moсква, 1966, с. 188. И. Х. Баграмян, Мои
воспоминания. Изд. “Айастан”, Ереван, 1979, с. 88.)։
Եղիշե, Վարդանի և Հայոց պատերազմի մասին, Թարգմ. և ծանոթագրությունները Ե. Տեր-Մինասյանի. Երևանի համալսարանի
հրատ., 1989, էջ 89։ Այս հաղորդումը նկատել և ըստ արժանվույն
գնահատել են նաև դանիացի ճանաչված արևելագետ Քրիսթենսենն ու պարսիկ պատմաբան Շահբազին (տե՛ս A. Christensen,
L՛Iran sous les Sassanides, 2nd ed. Kopenhagen, 1944, p. 210; A. Sh.
Shahbazi, "Army։ Pre-Islamic Iran," Encyclopaedia Iranica, Vol. II,
Edited by Ehsan Yarshater. London and New York։ Routledgeև Kegan
Paul, 1987, p. 497)։
Եղիշե, Վարդանի և Հայոց պատերազմի մասին, Գլուխ հինգերորդ, էջ 232-233:
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THE CODE OF HONOR OF THE ARMENIAN MILITARY
(4-5th CENTURIES)
Armen Aivazian
Summary
Armenian historiography contains a considerable amount of
information about ancient and medieval Armenian military ideology. In
the works of the 5th century historians Pavstos Buzand and Movses
Khorenatzi, the commands and legacy of the Armenian sparapets
(commanders-in-chief) to their successors lay out in detail the obligations
and responsibilities of Armenian warriors. This code of honor, in
hierarchical order, requires selfless loyalty to: (1) their fatherland, the
Armenian "world," country and independent kingdom; (2) chivalric honor;
(3) the king as the most important state institution of Armenia; (4) the
people of Armenia, all of its inhabitants, irrespective of their social status;
(5) the Christianfaith, church and clergymen; (6) family; (7) their kinsmen;
(8) their comrades-in-arms.
These norms of conduct share similarities with later medieval
West European chivalry of the 8th-14th centuries, as well as the system of
values of the Japanese samurais codified during the 16-18th centuries.
However, as this study shows, there are significant differences in the
priority of obligations of the Armenian honor code, on the one hand, and
the West European and Japanese codes on the other. The concept of
fatherland developed in the Armenian people long before the adoption of
Christianity in the 4th century and was expressed by various terms, such as
"Hayotz ashkharh, Yerkir, Tagavorutiun" (the Armenian "world," country,
kingdom). In addition to these terms, Movses Khorenatzi directly uses the
terms "hayrenik" (fatherland) and "hayrenaser" (patriot); whereas, for
example, a similar concept of fatherland as well as the term "fatherland"
itself did not emerge in neighboring Byzantium until the 10th century.
The large number of Armenian troops (90-120 thousand men
from at least the 4th c. BC to the 11th c. AD) and the dominant role of
warriors in Armenian society of that period was conditioned by the
pressing need for defense of the country from continual foreign invasions.
The study demonstrates that in this historical context the Armenian
military s honor code had a solid and lasting impact upon the national
character and the worldview of the Armenian people.
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ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ ÀÐÌßÍÑÊÎÃÎ ÂÎÈÍÑÒÂÀ
(IV—V âåêà)
À. Ì. Àéâàçÿí
Ðåçþìå
Àðìÿíñêàÿ èñòîðèîãðàôèÿ çàôèêñèðîâàëà äîñòàòî÷íî
áîãàòûé ìàòåðèàë îá èäåîëîãèè äðåâíåãî è ñðåäíåâåêîâîãî
àðìÿíñêîãî âîèíñòâà.
Â ñîîáùåíèÿõ èñòîðèêîâ V âåêà Ôàâñòîñà Áóçàíäà è
Ìîâñåñà Õîðåíàöè ïðèâîäÿòñÿ íàêàçû-çàâåòû àðìÿíñêèõ
ñïàðàïåòîâ (ãëàâíîêîìàíäóþùèõ âîéñêàìè ñòðàíû) ñâîèì
ïðååìíèêàì, â íèõ â èåðàðõèçèðîâàííîì ïîðÿäêå äàíû îáÿçàòåëüñòâà âîèíîâ ïåðåä: 1. ðîäèíîé, 2. âîèíñêîé ÷åñòüþ, 3.
öàðåì Àðìåíèè, 4. åå íàðîäîì, 5. ãîñïîäñòâóþùåé õðèñòèàíñêîé öåðêîâüþ, 6. ñåìüåé, 7. ðîäîì, 8. ñîáðàòüÿìè ïî îðóæèþ. Ýòè çàâåòû ïåðåêëèêàþòñÿ (ñ íåêîòîðûìè îòëè÷èÿìè â
ïðèîðèòåòíîñòè òåõ èëè èíûõ îáÿçàòåëüñòâ) ñ èçóñòíûìè ìîðàëüíûìè êîäåêñàìè çàïàäíîåâðîïåéñêîãî ðûöàðñòâà (VIII—
XIV ââ.) è çàôèêñèðîâàííûìè â XVI—XVIII ââ. çàêîíàìè
÷åñòè, ïðèíÿòûìè â ñðåäå ÿïîíñêèõ ñàìóðàåâ.
Ïîíÿòèå ðîäèíû ñëîæèëîñü ó àðìÿí çàäîëãî äî ïðèíÿòèÿ õðèñòèàíñòâà è âûðàæàëîñü ïîñðåäñòâîì ðàçëè÷íûõ òåðìèíîâ: «Àéîö àøõàð, åðêèð, òàãàâîðóòþí» (àðìÿíñêèé êðàé,
ñòðàíà, öàðñòâî) è ò. ä., íî ó Õîðåíàöè âñòðå÷àþòñÿ è òåðìèíû «àéðåíèê» (ðîäèíà), «àéðåíàñåð» («ëþáèòåëü ðîäèíû»—
ïàòðèîò). Â òî æå âðåìÿ ïîäîáíîå ïîíÿòèå ñôîðìèðîâàëîñü
â ñîñåäíåé ñ Àðìåíèåé Âèçàíòèè ëèøü â X â.
Ó÷èòûâàÿ ÷èñëåííîñòü àðìÿíñêèõ âîéñê â IV â. äî í.
ý.—XI â. í. ý. (îò 90 äî 120 òûñ. ÷åëîâåê) è äîìèíèðóþùóþ
ñîöèàëüíóþ ðîëü âîèíñêîãî ñîñëîâèÿ â Àðìåíèè ýòîãî ïåðèîäà, ñâÿçàííóþ ñ ïîñòîÿííîé íåîáõîäèìîñòüþ çàùèòû
ñòðàíû îò íàøåñòâèé èíîçåìöåâ, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî êîäåêñ ÷åñòè, ïðèíÿòûé ó àðìÿíñêèõ âîèíîâ, îêàçàë ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà,
ïñèõîëîãèè è ìåíòàëèòåòà àðìÿíñêîé íàöèè.
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Ø²ÚðºÜÆ Èº¼àôÜ
ºì
²¼¶²ÚÜ²Î²ÜàôÂÚ²Ü êÎ¼´Ü²ìàðàôØÀ

Ð²ÚÎ²Î²Ü ºì ºìðàä²Î²Ü
êÎ¼´Ü²Ô´ÚàôðÜºðÆ
Ð²ØºØ²î²Î²Ü øÜÜàôÂÚàôÜ

Mother Tongue and the Origins of
Nationalism
A Comparative Analysis
of the Armenian and European Primary Sources∗
Abridgement
Armen Aivazian
In its systematic analysis and conceptualization of the multifaceted
phenomenon of nationalism, Western social science has made many
insightful, theoretical generalizations. However, this analysis, particularly
of the origins of nationalism, has been based almost entirely on the
European social-historical experience from the 16th to the 20th centuries.
This focus has somewhat skewed the results and led to insufficiently
inclusive conclusions.
The majority of Western scholars of nationalism are of the opinion,
for example, that the first nations appeared in Europe during the 16-19th
centuries.1 In this regard, Walker Connor, a “leading student of the origins
and dynamics of ethnonationalism,” drawing upon the scholarship of Sir
Ernest Barker, another well-known figure in the field, makes the sweeping
claim that “the self-consciousness of nations is a product of the nineteenth
century,”2 which may be true of Europe, but not sufficiently inclusive of
the experiences of non-European peoples with longer histories of national
self-consciousness. Another expression of this school of thought is Liah
Greenfeld’s insightful study (Nationalism: Five Roads to Modernity.
Harvard University Press, 1992), which also over-extrapolates the
European experience, stating:
The original modern idea of the nation emerged in sixteenthcentury England, which was the first nation in the world...3

∗

Armenian Folia Anglistika (International Journal of English Studies), No. 1 (2),
2006, pp. 123-131. This is an abridged version of the study with the same title that
was originally published by the author in Armenian as Mayreni lezun yev
azgaynakanutian skzbnavorume. haykakan yev yevropakan skzbnaghbyurneri
hamematakan knnutiun (Yerevan, Matenadaran: Artagers, 2001, the updated 2nd
ed. was published in 2004)
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These views can be interpreted to be a reflection of the fact that the
populations of European countries did indeed undergo a transformation of
national consciousness in the 16-19th centuries. Thus, according to
Western studies, “the vast majority of people living within France were
not conscious of being French until long after the French Revolution [of
1789].”4 Likewise, “in mid-nineteenth century Italy... only 3% of Italians
could speak the common language; most spoke highly distinct regional
dialects, and most identified themselves as Sicilians, Romans, and the like.
By the end of World War I, however, most Italian immigrants to North
America identified themselves as Italians. The Italian nation had grown or
developed within less than seventy-five years.”5
Against this background, the Armenian experience is striking.
Ancient, medieval, and early modern primary sources evidence a strong
Armenian identity and nationalism well before the earliest manifestations
of European nationalism cited by these scholars of European history. Even
taking into account the acknowledged unique features of Armenian
national identity, Armenian national consciousness exhibits many of the
key characteristics of early modern and modern European nationalisms.
The intimate relationship between language and national
consciousness has been established by various schools of historians,
ethnologists, sociologists and social psychologists. In particular, it has
been noted that a nation’s explicit pride in its national language coincides
with the origin of nationhood itself. Mother tongues became the object of
national pride for European nationalists only in the 16-19th centuries. This
national pride was expressed in each case in like manner: the nation
judged its language as far superior to all other languages. Armenian
attitudes toward the Armenian language have not been thoroughly
researched as a separate topic of history. Nevertheless, by all accounts, the
Armenian language was perhaps chronologically the earliest and most
crucial determinant in the formation of Armenian identity and ethnic
consciousness. A distinct and coherent language community was a
necessary prerequisite for the early branching of Armenian from the other
Indo-European speakers. The use of Armenian as mother tongue
determined who is Armenian.
This study sets forth comparative historical evidence about the time
and circumstances when a national language becomes an object of national
affection and pride. It analyzes the Armenian sources of the 5-18th
centuries and compares them with the English, French and Russian
sources of the 15-18th centuries.
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The Armenian Case
The Golden Age of Armenian Culture (5th century AD)
Movses Khorenatzi, the Father of Armenian history who lived in
the 5th century AD, was among the first to equate the territory of Armenia
with the Armenian-speaking territory: “And on the eastern side [of
Armenia], along the perimeter of Armenian language...”6
According to Khorenatzi, King Aram (who personifies either King
Arame of 9th century BC or Aramani-Erimena of the 7th century BC)
ordered the population of the newly incorporated westernmost region
(later to be known as First Armenia) “to study the Armenian vocabulary
and tongue.”7 This can be taken as evidence that early on the Armenian
state realized the strategic importance of “linguistic policies” and their
implementation.
The 5th century Armenian author, Pavstos Buzand, defines Armenia
as “the entire world of the Armenian language” and “the Torgomian
country-world of the Armenian language”8 (Torgom is the legendary
ancestor of the Armenians). However, an adequate understanding of these
definitions demands a more precise explication of the content of these
terms: “the entire ‘world’ where the Armenian language was predominant”
and “the Torgomian country-world where the Armenian language was
predominant.”
The correctness of such a reading is supported by yet another
passage from the History of Armenia by Pavstos Buzand, relating the
national mourning which struck Armenia after the death of the revered 4th
century Armenian Catholicos Nerses the Great:
Within the confines of Armenian country, from one end to the
other, all nobles and common people, without exception, all nobles and
common people of Torgomian country, and the Armenian language at
large, were lamenting him.9

As clearly seen in this passage, Pavstos equated Armenians with
those who spoke the Armenian language (it is noteworthy that there is no
distinction on the basis of social classes). Further, he defined Armenia as
an Armenian-speaking country, and again, like Movses Khorenatzi,
determined the boundaries of Armenia by the territory dominated by the
Armenian language. Pavstos Buzand deliberately used the Armenian
language to connote an animate object, thus creating a semantical equation
among the notions of country, people and language: Armenia=the
Armenians=the Armenian language. In fact, in this context Pavstos used
“the Armenian language” as a synonim for “the Armenian nation”10.
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Centuries later the same equation can be found in a European
analogue. At the beginning of the 19th century the German author Ernest
Moritz Arndt gave a strikingly similar definition to Germany - Das ist des
Deutschen Vaterland, literally - “this is the country [under the domination]
of German language.”11
Among these fifth-century attempts to fix the place of the
Armenian language in the sociopolitical development of Armenian
society, perhaps the most articulate was that of Yeghishe, the author of the
History of Vardan and the Armenian War. In his theological work, entitled
“An Interpretation of the Book of Genesis,” Yeghishe describes the
linguistic dispersion after the destruction of the Tower of Babel in which
he includes the following comparison of the Armenian language to nine
other languages:
Hence, a gracefulness came forth from the split of one large
language: The Greek is soft, the Latin is vigorous, the Hunnish is threatening,
the Assyrian is sychophantic, the Persian is eloquent, the Alani (i. e., the old
Ossetic) is ornate, the Gothic is mocking, the Egyptian sounds as if spoken
from the dark and hidden place, the Hindu is chirping, [and] the Armenian is
sweet and capable of embracing all these languages in itself.
And as one color is brightened by another, one face by another, one
age by another and one art by another, in the same way one language is
made more beautiful by another.12

This passage shows, on the one hand, Yeghishe’s undisguised pride
for his mother tongue, which he considers to be the best, and, on the other
hand, a healthy respect for other languages or “linguistic cultures,” though
Yeghishe’s almost bantering characterization of them serves further to
emphasize his sense of the supremacy of the Armenian language. This
calm and friendly posture toward alien cultures illustrates the confidence
of 5th-century Armenians that their civilization and culture were
sufficiently powerful to withstand the alien influences or absorb their
useful elements. Such an outward-looking nationalism could be perhaps
termed as an “internationalist” nationalism.
13-18th centuries
It is noteworthy that this passage from Yeghishe became a staple of
Armenian literature, was frequently cited and developed by influential
Armenian authors, such as Vardan Areveltzi (ca. 1200-1271) in 1267,
Mkhitar Ayrivanetzi (?-1305) in 1289, Hovhannes Yerznkatzi (ca.1250-
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1326) in 1291, Grigor Tatevatzi (1346-1409) in 1397 and Michael
Chamchian (1738-1823) in 178413.
Furthermore, in his Interpretation of Grammar written at the
request of the Cilician Armenian King Hetum I in 1244-1246, Vardan
Areveltzi added his own comparative observations of Greek, Latin, and
Armenian, finding Armenian to surpass the others:
But you, oh [Armenian] nation, examine and study the languages:
Thus, the Greeks, the Franks (i.e. Europeans writing in Latin - A. A.) and
the Hellens, who are the Macedonians (sic), must take great pains to say
what they want and hear the distinctions of whether the words are
masculine, feminine, neuter or dual.
But our Armenian nation, thanks to the richness and abundance of
our language, was not constrained to this [usage of gender], while the
Greeks and other nations were compelled [to such usage] because of the
shortcomings of their languages and scripts, and by this way they filled in
those insufficiencies14.

Vardan Areveltzi has three other comparative observations that also
convey this pro-Armenian attitude. A widely copied and distributed book,
his Grammar, originally contracted to be taught in the King’s court as well
as in schools, could not but have had an effect on the Armenians’ patrioticnationalistic worldview.
Grigor Tatevatzi (1346-1409), the great apologist of the Armenian
Church and its doctrine, in his famous “Book of Questions and Answers”
(completed in 1397) also repeats Yeghishe’s linguistic observation, with
slight modifications:
The Greek is soft, the Latin is vigorous, the Hunnish is threatening,
the Hindu is chirping, the Persian is eloquent, the Armenian is sweet; and
an Armenian is able to learn all languages completely and correctly, but
others learn the Armenian in a faulty and distorted version, because their
languages are imperfect15.

Other medieval and early modern Armenian authors expressed their
own pride in Armenian language. Perhaps the most illustrative is the case
of Michael Chamchian (1738-1823), the Catholic Armenian monk and
historian, whose History of Armenia (published in 1784 in Venice)
includes an extensive chapter with the revealing title – “About the
Armenian Language, Which Is the First One,” where it is argued that
Armenian was and continued to be the language of God and Adam,
because it was not subject to the confusion of languages during the
destruction of Tower of Babel16.
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The English Case
According to recent research, the English began to express their
affection and pride in their language in the 16th century. The majority of
English intellectuals regarded English to be the finest language in the
world. The best illustration is provided by Richard Carew, who in 15951596 wrote the Epistle on the Excellency of the English Tongue. Here is
one excerpt from it:
The Italyan is pleasante but without synewes, as to stillye fleeting
water; the French delicate but ouer nice, as a woman scarce daring to open
her lipps for feare of marring her countenaunce; the Spanish maiesticall,
but fulesome, running too much on the O, and terrible like the deuill in a
playe; the Dutch manlike, but withall very hoarse, as one ready at every
worde to picke a quarell. Now wee in borrowing from them geue the
strength of Consonantes to the Italyan, the full sounde of wordes to the
French, the varietye of terminacions to the Spanish, and the mollifieinge of
more vowells to the Dutch; and soe (like bees) gather the honey of their
good properties and leave the dreggs to themselves. ...howe canne the
languadge which consisteth of all these sounde other then most full of
sweetnes?17

The French Case
Scholarship has also found a similar attitude toward the French
language during 13-14th centuries; however, in this case, the pride was not
for the language of all France, but for the language of Paris alone. In the
11th century France, the vernacular literature was written in AngloNorman, while in the 13th and 14th centuries, depending from which
region was the author - Picardese, Champagnese, Burgundese. Each of
these languages had its own dialects. Nevertheless, starting from the 12th
century, French became the language of European elites and according to
one source dating to 1148, anyone who did not know French was
considered a barbarian18. The French of Paris was referred to in 13th
century as “the most beautiful language in the world” (la plus delitable a
ouir et a entendre). Here is one example:
The sweet French tongue is the most beautiful, gracious and noble
language in the world, the best accepted and loved. For God made it so
sweet and lovable for his glory and praise, that it can be compared to the
language spoken by the angels in heaven.19
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The Russian Case
The teachers of the Russian language, especially in the former
Soviet Union, have frequently cited as a didactic material the statement of
Mikhail Lomonosov (1711-1765), Russian writer, scientist and innovator,
often called the founder of Russian science, who wrote:
...the Russian language is the greatest among all languages in
Europe, not only because of the wideness of territory under its domination,
but also because of its own abundance and sufficiency... Charles V, the
Roman Emperor, was wont to say that one ought to speak Spanish to one’s
God, French to one’s friends, German to one’s enemies, Italian to the
feminine sex. But, had he been well-versed in the Russian tongue, he would
certainly have added that it is appropriate for converse with all of these. For
he would have found in it the magnificence of Spanish, the vivacity of
French, the firmness of German, the delicacy of Italian, and, moreover, the
richness and powerful concise imagery of the Greek and Latin.20

This passage was written by Lomonosov in 1755. Paradoxically,
the Russian language was only standardized phonetically, grammatically
and stylistically in the first decades of the 19th century, thanks, in
particular, to the writings by Alexander Pushkin. This coalescence of a
standardized language was made possible by the efforts of the nationalistic
intellectuals like Lomonosov as well as Russian state itself during the
preceding century.
It is interesting to note that Hans Rogger and Liah Greenfeld, two
British authors familiar with both Lomonosov’s and Richard Carew’s
observations about Russian and English languages remarked upon their
similarity, stating that Lomonosov was unaware of Carew’s observations
on the English language, written two centuries earlier. In a similar vein, it
is fair to conclude that neither Carew, nor Lomonosov could have been
familiar with similar thoughts expressed by the Armenian authors in the
5th, 13th, 14th and 18th centuries.
Furthermore, the saying by Charles V was quoted in a popular
Armenian manual published as early as 1699:
Carlo Quinto, who ruled as Emperor since 1519, used to say to his
vassals: “I would have wished that a knowledgeable person speaks French
to his friends, German to his horse, Italyan to his wife, Spanish to the God,
English to the birds.21
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Conclusions
Why and how did it happen that Yeghishe, Carew and Lomonosov
independently created resembling maxims about their mother tongues,
notwithstanding the great differences in time, space, and perhaps more
importantly, their respective political-cultural environments?
One explanation is that these three authors were influenced by the
similar historical-social circumstances and expressed this influence in
strikingly similar terms and logic. Yeghishe, Carew and Lomonosov were
prompted to speak on the excellence of their own languages, first and
foremost, as part of the transformation of their national consciousness and
the historical imperatives of their times, rather than by the inherent
linguistic merits of mother tongues. In the Armenian case, Yeghishe was
prompted to write by re-assertion of Armenian national consciousness,
after the adoption of Christianity, creation of the national alphabet and the
patriotic war against Persia of 450-451. In each case the same formula of
comparison with other similar objects, that is, other languages, is the
means to expression this national pride. This is precisely what was done
by Yeghishe in 450-460s, Vardan Areveltzi, Mkhitar Ayrivanetzi,
Hovhannes Yerznkatzi in the 13th century and Grigor Tatevatzi in 1397 in
Armenia, by Richard Carew in 1595-1596 in England, and by Mikhail
Lomonosov in 1755 in Russia.
As might be expected, these attitudes and this formula were not
limited to language. Yeghishe, for example, makes the following
observation in the domain of geography:
With the two rivers [i.e. Euphrates and Tigris] and the [Noah’s]
Ark, we stand higher than all other[ nation]s!22

It is not coincidental that Carew wrote his “Epistle on the
Excellency of English Tongue” during the most glorious years of reign of
Queen Elisabeth the First (1588-1603), just in a few years after England
had destroyed Spain’s Invincible Armada in 1588 and established its rule
over seas. Likewise, Mikhail Lomonosov’s glorification of the Russian
language coincided with the unprecedented rise of Russia’s political might
in the second half of the 18th century.
In this regard, however, the Armenian case differs: Yeghishe and the
other aforementioned Armenian writers cited above wrote when the Armenian
state’s mightiest period was a memory from the past, but the Armenians, as a
nation, refused to reconcile themselves to the loss of full-fledged
independence and continued to seek ways for the reestablishment of Armenian
rule over all of historic Armenia. During exceptionally unfavorable historical
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periods, the Armenian intellectual elite turned its efforts to work in the cultural
field, as well as on the refinement of ideological underpinnings for the
preservation and reinforcement of national identity.
The analytical and patriotic arguments about the Armenian
language, which are found in primary sources from the 5th century AD
onwards, support the conclusion that the Armenians had a definite national
consciousness as well as a well-developed national-political ideology as
early as the 5th century.
In conclusion, the mother tongue becomes an object of national
pride and affection, when an ethnic group with a high level of cultural
development attains the stable characteristics of a nation. After this, the
nation’s intellectual elite, supported and sponsored by the political elite,
with the aim of further refining and institutionalizing national
consciousness, embarks on an in-depth analysis of the elements of national
identity (including national language), elaborating, inter alia, a theoretical
framework for the further development of that national consciousness.

Notes and References:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ÐÆÜ Ð²Ú²êî²ÜÀ
àðäºê
«²¼¶²ÚÆÜ äºîàôÂÚàôÜ»

²ñ¢ÙïÛ³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³×³Ë³ÏÇáñ»Ý ÏÇñ³éíáÕ «³½·-å»ïáõÃÛáõÝ» Ï³Ù «³½·³ÛÇÝ å»ïáõÃÛáõÝ»
(nation-state) Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝí³Í µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ ³ÛëåÇëÇÝ ¿. «²½·³ÛÇÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ³½·Ý ¿, áñ Ï³é³í³ñíáõÙ ¿
³ÛÝåÇëÇ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, áñÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿
³Û¹ ³½·Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï»1£ ÀÝ¹ áñáõÙ` ³½·Ý ¿É Ñ³ëÏ³óíáõÙ ¿
«Çµñ¢ ÙÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, áñÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ï³ñ³Íù
¢ áõÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý, å³ïÙáõÃÛ³Ý áõ ×³Ï³ï³·ñÇ
½·³óáõÙ-ÁÙµéÝáõÙ»2£
ê³Ï³ÛÝ ³ñ¢ÙïÛ³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³·»ïÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ
³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿, Ã» ³½·³ÛÇÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ, ÇÝãå»ë ¢ ³½·³ÛÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³é³ç³ó»É »Ý ºíñáå³ÛáõÙ 16-18-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ
(ëÏ½µáõÙª ²Ý·ÉÇ³ÛáõÙ, ÐáÉ³Ý¹Ç³ÛáõÙ ¢ üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ) áõ 19-20-ñ¹
¹³ñ»ñáõÙ, Ýáñ ÙÇ³ÛÝ ë÷éí»É ³ßË³ñÑáí Ù»Ï3£
Ø»ñ »ñÏáõ Ý³Ëáñ¹ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ýáñ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñáí ÑÇÙÝ³íáñ»É ¿ÇÝù, áñ ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³éÏ³ ¿ÇÝ
»íñáå³Ï³Ý ³½·³ÛÝ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ µÝáñáß Ï³ñ¢áñ ï³ññ»ñÇó ß³ï»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ³½·³ÛÇÝ Ñëï³Ï ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ, Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íÇ å³ßï³ÙáõÝùÁ, Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ¢ ³½·Ç ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ4£
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, 4-5-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ ·ñ³íáñ ³ñÓ³Ý³·ñí³Í Ñ³Û
½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, Çñ ¹ñáõÛÃÝ»ñáí ¢ ³é³ç1

2

3

4
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"Nation-state is a nation governed by a state whose authority coincides with the
boundaries of the nation"; Allan G. Johnson, The Blackwell Dictionary of Sociology
(Cambridge, Mass.։ Blackwell Publ., 1995), p. 188.
"A nation is a society that occupies a particular territory and includes a sense of
common identity, history, and destiny;" Ibid..
Ibid.; Stuart Woolf, Nationalism in Europe, 1815 to the Present։ A Reader (London։
Routledge, 1996), p. 2; "Typologies of Government. National Political Systems,"
Encyclopædia Britannica, CD version, 1999; Քաղաքագիտության և քաղաքականության Օքսֆորդի բացատրական բառարան։ Խմբագիր` Այեն Մակլին (Երևան, «Գիտանք» հրատ., 2003), էջ 356-357. լրացուցիչ գրականության համար
տե՛ս նաև մեր Մայրենի լեզուն և ազգայնականության սկզբնավորումը (հայկական և եվրոպական սկզբնաղբյուրների համեմատական քննություն), Երևան, «Արտագերս», 2001, էջ 12-15։
Արմեն Այվազյան, Մայրենի լեզուն և ազգայնականության սկզբնավորումը,
նշվ. աշխ. և Հայ զինվորականության պատվո վարքականոնը (4-5-րդ դարեր)
(Երևան, «Արտագերս» հրատ.), 2000։

Ý³Ñ»ñÃáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ý¹»ñÓ, ËÇëï ³ñï³ëáíáñ »ñ¢áõÛÃ »Ý ÑÇÝ áõ
ÙÇçÇÝ ¹³ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ÐÇß»óÝ»Ýù, áñ Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ Çñ
ëï³ÝÓÝ³Í 1-ÇÝ Ñ³ÝÓÝ³éáõÃÛ³Ùµ »ñ¹íáõÙ ¿ñ ³ÝÓÝáõñ³ó Í³é³Û»É Ð³Û³ëï³Ý »ñÏñÇÝ ¢ Ã³·³íáñáõÃÛ³ÝÁ (å»ïáõÃÛ³ÝÁ), ÇëÏ
4-ñ¹áí` Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÙµáÕç ÅáÕáíñ¹ÇÝ, µáÉáñ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ ³ÝËïÇñ` ³ÝÏ³Ë Ýñ³Ýó ëáóÇ³É³Ï³Ý Í³·áõÙÇó áõ ¹ÇñùÇó5£ ²Ûë
¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ Ù³Ýñ³ëïáõÛ· Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ áõ å³ñ½³µ³ÝáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ Ñ³Ý·»Éáõ Ýáñ, Ï³ñ¢áñ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ£
²Û¹ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, Ý³Ë, ùÝÝ»Ýù ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Ç
»ñÏáõ Ñ³Õáñ¹áõÙÁ£ ²é³çÇÝÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ø³Ýáõ»É ëå³ñ³å»ïÇ Ù³Ñí³ÝÁ (384 Ã.) Ñ»ï¢³Í Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ëáõ·Ç Ù³ëÇÝ
¿.
«Ð³Ûáó »ñÏñÇ µáÉáñ Ù³ñ¹ÇÏ, ³½Ýí³Ï³ÝÝ»ñÁ Ã» ßÇÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ, Ù»Í ¹³éÝáõÃÛ³Ùµ É³óáõÙ áõ ÏáÍáõÙ ¿ÇÝ
Ýñ³Ý... áÕµáõÙ ¿ÇÝ µ³ñ»Ýß³Ý ¢ ³ßË³ñÑ³ß»Ý Ø³Ýáõ»ÉÇÝ£
´áÉáñÁ µ»ñ³Ý³µ³ó Ñ³é³ãáõÙ ¿ÇÝ, Ï³ñáï³·ÇÝ ÙÕÏïáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ù³ç ½áñ³í³ñÇ Ñ³Ù³ñ…»
[...³Ù»Ý³ÛÝ Ù³ñ¹ »ñÏñÇÝ Ð³Ûáó ÏáÍ »¹»³É, Ù»Í³õ
³ßË³ñ³Ýûù É³ÛÇÝ ½Ý³ ³é Ñ³ë³ñ³Ï ³½³ïù »õ ßÇÝ³Ï³Ýù... Ç Ï³ñÇ ³éÝ¿ÇÝ... µ³ñ¿Ýß³Ý ½³ßË³ñÑ³ß¿Ý ³ÝÓÝ
Ø³Ýáõ¿ÉÇ£ ²Ù»Ý»ù»³Ý µ»ñ³Ý³µ³ó Ñ³é³ã¿ÇÝ ½ÏÝÇ Ýáñ³,
ÏÕÏÕ³Ã Ï³Ãá·Ç ÉÇÝ¿ÇÝ ½Çõñ»³Ýó ù³ç ½ûñ³í³ñ¿Ý…]6
Ø»Ï ³ÛÉ ÝÙ³Ý³ïÇå Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿É Ï³ Ü»ñë»ë Ø»Í Ï³ÃáÕÇÏáëÇ Ù³Ñí³Ý ³éÇÃáí.

5

6

Ա. Այվազյան, Հայ զինվորականության պատվո վարքականոնը, նշվ. հրատ.,
էջ 7-20:
Փաւստոս Բուզանդ, Պատմութիւն Հայոց, Ե, գլ. ԽԴ, էջ 394 (ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1987)։ Սույն հոդվածում Փավստոս Բուզանդի երկի գրաբար բնագրից
կատարված փոխադրումներն արդի հայերենի մերն են՝ Ա.Ա., բացառությամբ
նշված դեպքերի։
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«ºí Ð³Ûáó »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ` ÙÇ Í³ÛñÇó
ÙÛáõë Í³ÛñÁ, ë·áõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý µáÉáñ ³½Ýí³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ ßÇÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ` Âáñ·áÙÇ ï³Ý µÝ³ÏÇã µáÉáñ ³½ÝÁí³Ï³ÝÝ»ñÝ
áõ ßÇÝ³Ï³ÝÝ»ñÝ ³ÝËïÇñ, Ñ³Û É»½áõÝ ³éÑ³ë³ñ³Ï»£
[ºõ ë·³ÛÇÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ³½³ïù »õ ßÇÝ³Ï³Ýù Í³·¿ Ç
Í³· ³Ù»Ý³ÛÝ ë³ÑÙ³Ý³ó »ñÏñÇÝ Ð³Ûáó, ³½³ïù »õ ßÇÝ³Ï³Ýù ³Ù»Ý³ÛÝ µÝ³ÏÇãù ï³ÝÝ Âáñ·áÙ³Û, Ñ³Û É»½áõÝ ³éÑ³ë³ñ³Ï£]7
´³Õ¹³ï»Éáí ³Ûë Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÁ Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñÁ ÑÇß³ï³Ïí³Í 1-ÇÝ ¢ 4-ñ¹ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ
Ñ»ï (³ÝÓÝáõñ³ó Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ ¢ ÅáÕáíñ¹ÇÝ)` å»ïù
¿ ÁÝ¹áõÝ»Ýù, áñ ø. Ñ. ³é³çÇÝ ¹³ñ»ñáõÙ, ·áõó» ¢ ³í»ÉÇ í³Õ, ·áÛáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÛáõÝ ¢ ³½·³ÛÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
·ñ»Ã» Ù»ñûñÛ³ »íñáå³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛ³Ùµ, ³ÛëÇÝùÝ` »ñµ
«[Áëï ¹³ë»ñÇ] ß»ñï³íáñí³Í ³½·³ÛÇÝ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÝ ÁÝÏ³ÉíáõÙ ¿ Çµñ¢ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÙÇ³ï³ññ, ÇëÏ [ëáóÇ³É³Ï³Ý] Ï³ñ·³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ¢ ¹³ë³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇç¢ »Õ³Í ë³ÑÙ³Ý³·Í»ñÁ` Çµñ¢ áã
ËáñÁ. ³Ûë ûñ»ÝùÝ ÁÝÏ³Í ¿ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ³½·³ÛÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ»8£ Æ ¹»å, å³ñ½³µ³Ý»Éáí í»ñçÇÝ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý Ù»ç
«Ñ³Û É»½áõÝ ³éÑ³ë³ñ³Ï» ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ, ÝÏ³ï»É ¿ÇÝù, áñ
«ö³íëïáëÁ «Ñ³Ûáó É»½áõÝ» ·Çï³Ïó³µ³ñ ³ÝÓÝ³íáñ»É ¿` Ñ³Õáñ¹»Éáí ßÝã³íáñ, Ï»Ý¹³ÝÇ ³é³ñÏ³-·áñÍáÝÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, ÝáõÛÝ³óÝ»Éáí Ð³Û³ëï³Ý-Ñ³Û»ñ-Ñ³Ûáó «É»½áõ» Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ»9£ ê³Ï³ÛÝ, ëñ³Ý å»ïù ¿ ³í»É³óÝ»É, áñ ÑÝáõÙ «É»½áõ» µ³éÝ
áõÝ»ó»É ¿ Ý³¢ «³½·», «ÅáÕáíáõñ¹» Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýß³Ý³-

7

8

9
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Փաւստոս Բուզանդ, Պատմութիւն Հայոց, Ե, գլ. Լ։ Այս հաղորդման մանրամասն քննությունը տե՛ս Ա. Այվազյան, Մայրենի լեզուն և ազգայնականության
սկզբնավորումը, էջ 20-22։
"...a stratified national population is perceived as essentially homogeneous, and the
lines of status and class as superficial. This principle lies at the basis of all
nationalisms"; Liah Greenfeld, Nationalism. Five Roads to Modernity (Cambridge,
Mass.։ Harvard University Press, 1992), p. 7.
Ա. Այվազյան, Մայրենի լեզուն և ազգայնականության սկզբնավորումը, էջ 21։

ÏáõÃÛáõÝ10£ ²ÛëÇÝùÝª ö³íëïáëÇ ³Ûë Ñ³Õáñ¹Ù³Ý «Ñ³Û É»½áõÝ ³éÑ³ë³ñ³Ï» ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ áõÕÕ³ÏÇ Ã³ñ·Ù³Ý»É áñå»ë «Ñ³Ûáó ³½·Ý ³éÑ³ë³ñ³Ï»£
ä³ïÏ»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ã» ÑÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ÇÝãåÇëÇ° Ï³ñ¢áñ ¹»ñ ¿ñ í»ñ³å³Ñí³Í ëáóÇ³É³Ï³Ý
ó³Íñ ¹Çñù ½µ³Õ»óÝáÕ ¹³ë»ñÇÝ, Ï³ñ¢áñ ¿ ÑÇß»É å³ñµ»ñ³µ³ñ
Ï³Ù Ñ³ïáõÏ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñ³Ýçáí ·áõÙ³ñíáÕ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ßË³ñÑ³ÅáÕáíÝ»ñÁ, áñáÝó Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ µáÉáñ
Ë³í»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É ßÇÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ£ ²éÝí³½Ý
ÙÇÝã¢ 6-7-ñ¹ ¹³ñ»ñÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý áõ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ í×éáñáß áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ßÇÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ
Ó³ÛÝÝ áõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ µ³í³Ï³Ý Ï³ñ¢áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ
»Ý áõÝ»ó»É11£ ²Ñ³ Ã» ÇÝãåÇëÇ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ñ³Õáñ¹áõÙ ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Á 350 Ã. Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
·áõÙ³ñí³Í ³ßË³ñÑ³ÅáÕáíÇ Ù³ëÇÝ, áñÁ å»ïù ¿ »Éù ·ïÝ»ñ ³ÛÝ
Í³Ýñ Ï³óáõÃÛáõÝÇó, áñÝ ³é³ç³ó»É ¿ñ å³ñëÇÏÝ»ñÇª Ñ³Ûáó îÇñ³Ý Ã³·³íáñÇÝ Ý»Ý·³µ³ñ ·»ñ»Éáõó Ñ»ïá.
«²ÛÝáõÑ»ï¢ Ð³Û³ëï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ù³ñ¹ÇÏ ³é³í»É
ÙÇ³µ³Ýí»óÇÝ ¢ Ñ³í³ùí»óÇÝ ÅáÕáíÇ. - Ù»Í³Ù»Í Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ, ³í³·Ý»ñÁ, Ïáõë³Ï³ÉÝ»ñÁ, ³ßË³ñÑ³Ï³ÉÝ»ñÁ, ³½³ïÝ»ñÁ, ½áñ³·ÉáõËÝ»ñÁ, ¹³ï³íáñÝ»ñÁ, å»ï»ñÁ, ÇßË³ÝÝ»ñÁ, ÇëÏ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇóª Ý³¢ ßÇÝ³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ
é³ÙÇÏ Ù³ñ¹ÇÏ ³Ý·³Ù£ ²å³ ëÏë»óÇÝ ùÝÝ³ñÏ»É ÙÇÙÛ³Ýó
Ñ»ï ¢ ³ëáõÙ ¿ÇÝ. «²Ûë Ç±Ýã »Ýù Ýëï»É ëáõ· ³ÝáõÙ. ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÝ ëñ³ÝÇó Ïû·ïí»Ý ¢ ßáõïáí ¹³ñÓÛ³É Ù»ñ ¹»Ù Ï³ñß³í»Ý£ öáË³ñ»ÝÁ` »Ï»ù ÇÝùÝ»ñë Ù»½ ÙËÇÃ³ñ»Ýù, Ù³ñ¹Ï³Ýó
10

11

Օրինակ, Վ. Դալը «լեզու» բառի հին իմաստների մեջ ներառում է նաև այսպիսի բացատրություն. «Ժողովուրդ, երկիր, իր միացեղ բնակչությամբ ու միասնական լեզվով» (Народ, земля, с одноплеменным населением своим, с
одинаковою речью), В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка
(Том IV, Москва, 1955), с. 164.
Տե՛ս Հակոբ Մանանդյան, Երկեր։ Ֆեոդալիզմը Հին Հայաստանում. հտ. Դ. Երևան, ԳԱ հրատ., 1981, էջ 249-252. հմմտ. Հայ ժողովրդի պատմություն. հտ. Բ,
Երևան, ԳԱ հրատ., 1984, էջ 142։
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áõ ï»ñáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»Ýù ¢ Ù»ñ µÝÇÏ ïÇñáç Ñ³Ù³ñ
íñ»ÅËÝ¹Çñ ÉÇÝ»Ýù»£ ²ÛÝáõÑ»ï¢ [Ð³Û³ëï³Ý] ³ßË³ñÑÇ µáÉáñ Ù³ñ¹ÇÏ ³ÝËïÇñ ÙÇ³µ³Ýí»óÇÝ-Ñ³Ù³Ó³ÛÝí»óÇÝ ÙÇ¢ÝáõÛÝ áñáßÙ³Ý ßáõñç, ³ÛÝ ¿` ·ïÝ»Éáõ Çñ»Ýó û·ÝáõÃÛáõÝ ¢
ÃÇÏáõÝù»£
[²å³ ³é³õ»É ÅáÕáí»ó³Ý Ç ÙÇ ÅáÕáí ÙÇ³µ³ÝáõÃ»³ÝÝ Ù³ñ¹ÇÏ ³ßË³ñÑÇÝ Ð³Û³ëï³Ý »ñÏñÇÝ. Ý³Ë³ñ³ñù
Ù»Í³Ù»Íù, ³õ³·ù, Ïáõë³Ï³Éù, ³ßË³ñÑ³Ï³Éù, ³½³ïù, ½ûñ³·ÉáõËù, ¹³ï³õáñù, å»ïù, ÇßË³Ýù, µ³Ûó Ç ½ûñ³í³ñ³óÝ, ³ÛÉ»õ Ç ßÇÝ³Ï³Ý³ó ³Ý·³Ù é³ÙÇÏ Ù³ñ¹Ï³ÝÝ£ ²å³
Ëûë»É ëÏë³Ý ³Ûñ ÁÝ¹ ÁÝ·»ñÇ, »õ ³ë»Ý. «¼ÇÝã ¿ ³Ûë, áñ Ç
ëáõ· Ùï»³É »Ùù. ÃßÝ³ÙÇù ³Ûëáõ ·³Ù³·Çõï ÉÇÝÇÝ, ³ÛÉ ù³Ý
ë³Ï³õ Å³Ù³Ý³Ïù »Ý, ³Ûëñ¿Ý ³ñß³õ»ëó»Ý ÃßÝ³ÙÇÝù£ ²ÛÉ
»Ï³Ûù, ½³ÝÓÇÝë ³ÝÓ³Ùµù ÙËÇÃ³ñ»ëóáõù, ³ÝÓ³Ýó »õ ³ßË³ñÑÇ å³Ñ Ï³Éóáõù, »õ ½ï»³éÝ µÝ³ÏÇ íñ¿Å ËÝ¹ñ»ëóáõù»£ ²å³ ³éÑ³ë³ñ³Ï ³Ù»Ý³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏ ³ßË³ñÑÇÝ Ç ÙÇ
ÙÇ³µ³ÝáõÃÇõÝ »õ Ç ÙÇ ËáñÑáõñ¹ë ÅáÕáí»ó³Ý í³ëÝ û·Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ Ç ÃÇÏáõÝë Çõñ»³Ýó ·ï³Ý»ÉáÛ£]12
12

Փաւստոս Բուզանդ. Պատմութիւն Հայոց, Գ, գլ. ԻԱ։ Փոխադրումը արդի հայերենի մերն է, քանզի վերոբերյալ հատվածի Մալխասյանցի ընթերցումը, ընդհանուր առմամբ, թերի է.
Այնուհետև ավելի մեծ միաբանությամբ ժողովվեցին Հայոց աշխարհի մարդիկ. - մեծամեծ նախարարները, ավագները, կուսակալները, աշխարհակալները, ազնվականները, զորագլուխները, դատավորները, պետերը, իշխանները, - բացի զորավարներից, նույնիսկ ռամիկ շինական մարդիկ։ Սկսեցին իրար հետ խոսել և ասում էին. «Այս ի՞նչ է մեր արածը, նստել սուգ ենք անում,
թշնամիները սրանից կօգտվին, շատ չանցած` էլի մեր երկիրը կարշավեն։ Եկե՛ք, մենք մեզ մխիթարենք, մեր գլուխներն ու աշխարհը պահպանենք և մեր
բնիկ տիրոջ համար վրեժխնդիր լինինք»։ Այսպես աշխարհի բոլոր մարդիկ
ժողովվելով խորհուրդ արին, միաբանեցան, որ իրենց համար օգնություն ու
թիկունք գտնեն։
Այս հատվածի` մեր և Մալխասյանցի ընթերցումների միջև եղած տարբերությունները շատ են, ուստի համեմատելու հնարավորությունը թողնում ենք ընթերցողին։ Ուշադրություն հրավիրենք, սակայն, ա) առաջին և վերջին նախադասությունների տարբեր ընթերցմանը, բ) Մալխասյանցի հետևյալ ոչ ճիշտ
ընթերցման վրա՝ «բացի զորավարներից, նույնիսկ ռամիկ շինական մարդիկ»
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ö³íëïáëÇ ³Ûë Ñ³Õáñ¹áõÙÇó Ñ»ï¢áõÙ ¿, áñ ³ßË³ñÑ³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ ßÇÝ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ áõ é³ÙÇÏÝ»ñÇÝ ëáíáñ³µ³ñ Ý»ñÏ³Û³óñ»É »Ý Ð³Ûáó µ³Ý³ÏáõÙ Í³é³ÛáÕÝ»ñÁ, ³ÛÝ ¿É` Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÁ
(½áñ³í³ñÝ»ñÁ)£ ÀÝ¹ áñáõÙ, ßÇÝ³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ é³ÙÇÏÝ»ñÁ Ñ³Ù³ÉñáõÙ ¿ÇÝ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ»ï¢³ÏÁ, ³ÛÉ¢ Ñ»Í»É³½áñÁ. ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ
ÑÇßíáõÙ »Ý «é³ÙÇÏ ³ÛñáõÓÇÝ» ¢ «é³ÙÇÏ Ñ»Í»³É»-Ý»ñÁ13£ ²Ù»Ý
¹»åùáõÙ` Ñ³Û ßÇÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ ¢ é³ÙÇÏÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³ßË³ñÑ³ÅáÕáíÝ»ñÇÝ ¢, ³Û¹ ×³Ý³å³ñÑáí, »ñÏñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ ³ÝÅËï»ÉÇ ¿£ Ð»ï¢³µ³ñ, ßÇÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ ¢ é³ÙÇÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ëÏ½µÝ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ
³ÛÉ Ï³ñ·Ç ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ùÝÝ»ÉÇë, Ð. Ø³Ý³Ý¹Û³ÝÁ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ×Çßï ¿ñ ÝÏ³ïáõÙ, áñª ««ßÇÝ³Ï³Ý»-Ý»ñÝ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý »Ý
³éÝí»É »ñµ»ÙÝ ý»á¹³É³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»Ýó³ÕáõÙ»14£
ÐéáÙ»³óÇ Ñéã³Ï³íáñ Ñ»ÕÇÝ³Ï, å³ïÙ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³Ûñ
Ñ³Ù³ñíáÕ ¶³Ûáë ÎáéÝ»ÉÇáë î³ÏÇïáëÇ (56-125 ÃÃ.) ëïáñ¢ Ù»çµ»ñíáÕ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÁ Éñ³óáõóÇã ÉáõÛë »Ý ë÷éáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ß-

13

14

փոխանակ «իսկ հրամանատարներից` նաև շինականներն ու ռամիկ մարդիկ
անգամ», և գ) Փավստոսի գրչին գուսանական-վիպասանական խորթ ոճ հաղորդելու վրա` «կօգտվին» փոխանակ «կօգտվեն», «մեր գլուխները» փոխանակ
«մարդկանց», «վրեժխնդիր լինինք» փոխանակ «վրեժխնդիր լինենք» և այլն։
Փավստոսագիտության ավանդաբար սխալ մոտեցումների մասին մանրամասն տե՛ս Արմեն Այվազյան, Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ (քննական տեսություն). Երևան, «Արտագերս»,
1998, էջ 169-185։
Հակոբ Մանանդյան, Դիտողություններ Հին Հայաստանի շինականների դրության մասին մարզպանության շրջանում։ Երկեր։ հ. Դ, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ
հրատ., 1981, էջ 35-36: Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. Բ, 1984, էջ 128:
Հակոբ Մանանդյան, Ֆեոդալիզմը Հին Հայաստանում։ Երկեր։ հ. Դ, Երևան,
ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981, էջ 333: Ա. Ա. Ստեփանյանը, անդրադառնալով հայ հին
իրավունքի, մասնավորապես՝ աշխարհաժողովների որոշ հարցերին, նույնիսկ պնդում է, որ հե՛նց Հայաստանի ցածր խավերի հետ համաձայնությունը
խախտելու և արդյունքում վերջիններիս տրամադրած զինուժից զրկվելու
պատճառով է Ք.ա. 55 թ. կործանվել Արտավազդ Բ հայոց թագավորը. – А. А.
Степанян, “О государственной политике Артавазда II”. – Պատմա-բանասիրական հանդես, 1989, No. 2 (125), էջ 40-54։
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Ë³ñÑ³ÅáÕáíÇ íñ³ áõ Ý³¢ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ ³ñ¹»Ý 1-ÇÝ ¹³ñáõÙ
ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÁ Ññ³ß³ÉÇ ·Çï³ÏóáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÛáõñûñÇÝ³Ï Ï»Ýë³Ó¢Ý áõ ³ßË³ñÑÁÝÏ³ÉáõÙÁ.
«ìáÝáÝÇÝ Ñ»é³óÝ»Éáõó Ñ»ïá Ñ³Û»ñÁ ÙÇ å³Ñ Ã³·³íáñ ãáõÝ»ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ÅáÕáíñ¹Ç ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÏíáõÙ
¿ñ ¹»åÇ äáÝïáëÇ Ã³·³íáñ äáÉ»ÙáëÇ áñ¹ÇÝ` ¼»ÝáÝÁ, áñáíÑ»ï¢, í³Õ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÇó Ç í»ñ Ûáõñ³óÝ»Éáí Ñ³Û»ñÇ
ëáíáñáõÛÃÝ»ñÝ áõ Ï»Ýë³Ó¢Á, áñë³·Ý³óáõÃÛ³ÝÁ, ËÝçáõÛùÝ»ñÇÝ ¢ µ³ñµ³ñáëÝ»ñÇ Ùáï ÁÝ¹áõÝí³Í ³ÛÉ ½µ³ÕÙáõÝùÝ»ñÇÝ Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ` Ý³ ß³Ñ»É ¿ñ ¢° ³½Ýí³Ï³ÝÝ»ñÇ,
¢° Ñ³ë³ñ³Ï ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÁ»15£
15
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Լատիներեն բնագրից հայերեն թարգմանությունը կատարել ենք պատմ. գիտ.
թեկնածու Գոհար Մուրադյանի պատրաստակամ օժանդակությամբ, որի համար շնորհակալ ենք (հմմտ. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա. հտ.
1. Հնագույն ժամանակներից մինչև IX դարի կեսերը (Երևան, ԵՊՀ հրատ.,
1981), էջ 317-318։ Համեմատել ենք նաև ստորև բերված անգլերեն, ֆրանսերեն
և ռուսերեն թարգմանությունների հետ.
լատիներեն բնագիր. "Regem illa tempestate non habebant, amoto Vonone։
sed favor nationis inclinabat in Zenonem, Polemonis regis Pontici filium, quod is
prima ab infantia instituta et cultum Armeniorum aemulatus, venatu, epilus quae
alia barbari celebrant, proceres plebemque iuxta devinxerat";
անգլերեն թարգմանություն. "At the moment they lacked a king, but the
national sentiment leaned to Zeno, a son of the Pontic sovereign Polemo։ for the
prince, an imitator from earliest infancy of Armenian institutions and dress, had
endeared himself equally to the higher and the lower orders by his affection for the
chase, the banquet, ant the other favourite pastimes of barbarians." տե՛ս Tacitus,
Annales. With an English translation by Clifford H. Moore (Cambridge, Mass.London։ Harvard University Press, 1969), II, 56, pp. 472-475;
ֆրանսերեն թարգմանություն. "Depuis l΄enlèvenment de Vonon, ils
n΄avaient point de roi; mais le vœu de la nation se déclarait en faveur de Zenon. Ce
prince, fils de Polémon, roi de Pont, en imitant dès son enfance les usages et la
manière de vivre des Arméniens, leurs chasses, leurs festins, et tous les goûts des
barbares, s΄était également concilié les grands et le peuple...". - տե՛ս Tacite, Œuvres
Complètes. Tradirites en Franςais avec une introduction et des notes par J. L. Bunouf
(Paris։ Librairie Hachette, 1878), p. 79-80;
ռուսերեն թարգմանություն. “Царя в то время, по устранении Вонона, они
не имели; впрочем благоволение народа склонялось к сыну понтийского царя
Полемона Зенону, так как, усвоив с раннего детства обычаи и образ жизни
армян, он своими охотами, пиршествами и всем, что в особой чести у варваров,
пленил в равной мере и придворных, и простолюдинов” (Корнелий Тацит.

î³ÏÇïáëÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÇßË»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¢áñ »Ý »Õ»É áã ÙÇ³ÛÝ »ñÏñÇ ÇßËáÕ ¹³ëÇ, ³ÛÉ¢ Ñ³ë³ñ³Ï ÅáÕáíñ¹Ç Ï³ñÍÇùÝ áõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ£ Àëï ³Û¹Ù ¿É` 18 Ã. Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ñï³ß³ï Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ
·áõÙ³ñíáõÙ ¿ Ñ³ïáõÏ ³ßË³ñÑ³ÅáÕáí, áñï»Õ ÐéáÙ»³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ¶»ñÙ³ÝÇÏáë ½áñ³í³ñÁ` «Ù»Í³Ù»ÍÝ»ñÇ
Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ùµ ¢ Ñ³ë³ñ³Ï ÅáÕáíñ¹Ç Ù»Í µ³½ÙáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ»16 ¼»ÝáÝÇ ·ÉËÇÝ ¿ ¹ÝáõÙ ³ñù³Û³Ï³Ý Ã³·Á£ Ð»ï³ùñùÇñ ¿
Ñ³ïÏ³å»ë ³ÛÝ, áñ Ã³·³¹ñÙ³Ý å³ÑÇÝ Ñ³Û»ñÝ ³ÝÙÇç³å»ë ³Ýí³Ý³÷áËáõÙ ¢ áÕçáõÝáõÙ »Ý ¼»ÝáÝÇÝ Çñ»Ýó ëÇñí³Í ²ñï³ß»ëÛ³Ý Ñ³ñÁëïáõÃÛ³Ý Ã³·³íáñÝ»ñÇ ³ÝáõÝáí` ²ñï³ß»ë17£ ²ÛëÇÝùÝ` ³ßË³ñÑ³ÅáÕáíÁ å³ñï³¹ñ»É ¿ í³ñù áõ µ³ñùáí, ³Ýßáõßï Ý³¢ É»½íáí ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ñ³Û³ó³Í ¼»ÝáÝÇÝ` Ã³·³¹ñÙ³Ý
å³ÑÇÝ Ñ³Ûáó ëÇñí³Í Ã³·³íáñÇ ³ÝáõÝ ÁÝ¹áõÝ»É£ ä³ñ½ ¿, áñ ¼»ÝáÝÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³Éáí ³Û¹ å³Ñ³ÝçÇÝ, í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë
Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ñ Çñ ÉÇ³Ï³ï³ñ Ñ³Û³óáõÙÁ` å³ñï³íáñí»Éáí ³Ù»Ý
ÇÝãáõÙ å³ßïå³Ý»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÝ áõ ß³Ñ»ñÁ£ ²Ûëù³ÝÇó
Ñ»ïá Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ, Ã» ÇÝãáõ ¼»ÝáÝ-²ñï³ß»ëÁ ³ÛÝ ÙÇ³Ï áã-Ñ³Û Ã³·³íáñÁ »Õ³í (18-35 ÃÃ.), áñÇÝ Ñ³Û»ñÁ ÑáÅ³ñ³Ï³Ù ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ ¢ Ñ³Ý¹áõñÅ»óÇÝ ø. Ñ. 11 Ã. ÙÇÝã¢ 54 Ã., ³ÛëÇÝùÝª ²ñï³ß»ëÛ³Ý Ñ³ñÁëïáõÃÛ³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý ÏáñÍ³ÝáõÙÇó
ÙÇÝã¢ å³ñÃ¢ ²ñß³ÏáõÝÇÝ»ñÇ` Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ã³·³íáñ»ÉÝ áõ
ÝÙ³Ý³å»ë ³ñ³· Ñ³Û³óí»ÉÁ£
ÜáõÛÝ î³ÏÇïáëÁ ³ÝáõÙ ¿ ³é³í»É Ñëï³Ï ÙÇ Ñ³Õáñ¹áõÙ` Çñ
¢, ÇÝãå»ë ÇÝùÁ Ñ³ïáõÏ ß»ßïáõÙ ¿, Çñ»ÝÇó ß³ï ³í»ÉÇ í³Õ ÁÝÏ³Í
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³Û»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý, Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý áõ µÝ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ³Ñ³í³ëÇÏ.

16

17

Сочинения в двух томах. Анналы. Книга вторая (Ленинград: “Наука”, 1969), 56
с. 69).
Այս նախադասության անգլերեն թարգմանությունն առավել ճշգրիտ է` «the
consenting nobles and a great concourse of the people»։
Նույն տեղում։ Պատմաբանները նկատել են, որ Տակիտոսը սխալմամբ կարծում է, թե հայերը Զենոնին անվանափոխել են Արտաշատ քաղաքի անունով
(տե՛ս Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա. հտ. 1, էջ 319, ծնթ. 28-ում.
Tacitus, Annales, op. cit., p. 474, note 4).
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«²Ûë ÅáÕáíáõñ¹Á ÑÝáõó Ç í»ñ íëï³Ñ»ÉÇ ã¿ Ã»° Çñ
µÝ³íáñáõÃÛ³Ý ¢ Ã»° Çñ »ñÏñÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÇ
å³ï×³éáí, áñáíÑ»ï¢ Ù»ñ åñáíÇÝóÇ³Ý»ñÇÝ É³ÛÝáñ»Ý
ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó ÉÇÝ»Éáí, ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã¢ Ø³ñ³ëï³Ý£ ºí Ýñ³Ýù, ÁÝÏ³Í ÉÇÝ»Éáí Ù»Í³·áõÛÝ Ï³ÛëñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¢, Ñ³×³Ë ·ÅïíáõÙ »Ý Ýñ³Ýó Ñ»ï, ³ï»Éáí
ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÇÝ, ¢ Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»Éáí
å³ñÃ¢Ý»ñÇ Ñ³Ý¹»å»£
( [Armenia] Ambigua gens ea antiquitus hominum ingeniis
et situ terrarum, quoniam nostris provinciis late praetenta penitus ad
Medos porrigitur; maximisque imperiis interiecti et saepius
18
discordes sunt, adversus Romanus odio et in Parthum invidia. )

î³ÏÇïáëÇ ³Ûë ï³ñáÕáõÝ³Ï ï»ë³Ï»ïÁ Ù»ÏÝ³µ³Ý»Éáõó ³é³ç, ³í»Éáñ¹ ã»Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ù»çµ»ñ»É Ý³¢ ¹ñ³ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Û»ñ»ÝÇ (ä. êáïÝÇÏÛ³Ý, 1941 Ã.), ³Ý·É»ñ»ÝÇ, ýñ³Ýë»ñ»ÝÇ ¢ éáõë»ñ»ÝÇ.
êáïÝÇÏÛ³ÝÇ Ã³ñ·Ù.
«²Ûë ÅáÕáíáõñ¹Á ÑÝáõó Ç í»ñ ï³ï³ÝíáÕ ¿ Ã»°
Ù³ñ¹Ï³Ýó µÝ³íáñáõÃÛ³Ý ¢ Ã»° »ñÏñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý
å³ï×³éáí£ ²Û¹ »ñÏÇñÁ É³ÛÝáñ»Ý ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó ¿ Ù»ñ åñáíÇÝóÇ³Ý»ñÇÝ ¢ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ Ñ»éáõ` ÙÇÝã¢ Ø»¹»ñÇ ³ßË³ñÑÁ£ Ø»Í³·áõÛÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¢ ¿ ï»Õ³íáñí³Í
Ð³Û³ëï³ÝÁ ¢ ß³ï Ñ³×³Ë Ñ³Û»ñÁ »ñÏå³é³Ï »Ý, áñáíÑ»ï¢ Ýñ³Ýù Ã»° ³ïáõÙ »Ý ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÇÝ ¢ Ã»° Ý³Ë³ÝÓáõÙ »Ý å³ñÃ¢Ý»ñÇÝ»19£
²Ý·É»ñ»Ý Ã³ñ·Ù.
18

19
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Լատիներեն բնագրից հայերեն թարգմանությունը կատարել ենք պատմ. գիտ.
թեկնածու Գոհար Մուրադյանի պատրաստակամ օժանդակությամբ, որի համար շնորհակալ ենք. տե՛ս Tacitus, Annales, op. cit., pp. 472, 474.
Տե՛ս Կ. Տակիտուս, Օտար աղբյուրները հայերի մասին 3 (Լատինական աղբյուրներ), Երևան, 1941, էջ 15։

«Armenia... from the earliest period, has owned a national
character and a geographical situation of equal ambiguity, since
with a wide extent of frontier conterminous with our own
provinces, it stretches inland right up to Media; so that the
Armenians lie interposed between two vast empires, with which, as
they detest Rome and envy the Parthian, they are too frequently at
20
variance».

üñ³Ýë»ñ»Ý Ã³ñ·Ù.
«...en Arménie. De tout temps la foi de ce royaume fut
douteuse, á cause du caractère des habitants et de la situation du
pays, qui borde une grande étendue de nos provinces, et de l΄autre
côté s΄enfonce jusqu΄aux Mèdes. Placés entre deux grands empires,
les Arméniens sont presque toujours en querelle, avec les Romains
21
par haine, par jalousie avec les Parthes».

èáõë»ñ»Ý Ã³ñ·Ù.
«Этот народ испокон века был ненадежен и вследствие
своего душевного склада, и вследствие занимаемого им
положения, так как земли его гранича на большом протяжении
с нашими провинциями, глубоко вклиниваются во владения
мидян; находясь между могущественнейшими державами,
армяне по этой причине часто вступают с ними в раздоры,
22
ненавидя римлян и завидуя парфянам».

²Ûë Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ýß»Ýù »ñÏáõ
Ï³ñ¢áñ Ñ³Ý·³Ù³Ýù£
Â³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ÁÝïñ»É ¿ «Ý³Ë³ÝÓáõÙ »Ý
å³ñÃ¢Ý»ñÇÝ» ¢ áã Ã» «Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹Çñ »Ý å³ñÃ¢Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ» Ó¢Á£ ê³Ï³ÛÝ «Ý³Ë³ÝÓÁ» (invidia) ÑáõÝ³-ÑéáÙ»³Ï³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¢ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç áõÝ»ó»É ¿ Ý³¢ «Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃÛ³Ý» ÇÙ³ëï, áñÝ ¿É Ñ»Ýó ÙÇ³Ï ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³ÝÝ ¿ î³ÏÇïáëÇ ³Ûë Ñ³Õáñ¹Ù³Ý Ù»ç£ Ð»ï¢³µ³ñ, ³Ù»Ý³×ß·ñÇïÁ ýñ³Ýë»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ·áñÍ³ÍáõÙ ¿
«jalousie» µ³éÁ, áñ áõÝÇ ¢° Ý³Ë³ÝÓÇ, ¢° Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃÛ³Ý
20
21
22

Tacitus, Annales, op. cit., II, 56, pp. 472, 474.
Tacite, Œuvres Complètes, op.cit., p. 79.
Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Анналы. Книга вторая, 56, с. 69.
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ÇÙ³ëïÝ»ñÁ£ àõñ»ÙÝ, Ñ³Û»ñÁ áã Ã» Ý³Ë³ÝÓáõÙ ¿ÇÝ å³ñÃ¢Ý»ñÇÝ,
³ÛÉ Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹Çñ ¿ÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ` Ó·ïáõÙ ¿ÇÝ Ñ³í³ë³ñ³½áñ
ÉÇÝ»É áõ áñ¢¿ Ñ³ñóáõÙ ã½Çç»É Ýñ³Ýó, Ùñó³ÏóáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýó Ñ»ï£
«Ü³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃÛ³Ý» ÇÙ³ëïáí «Ý³Ë³ÝÓÝ» û·ï³·áñÍáõÙ ¿
Ý³¢ ö³íëïáëÁ Ñ»ï¢Û³É ¹ñí³·áõÙ. «²ÛÉ ù³çÝ ½ûñ³í³ñÝ ëå³ñ³å»ïÝ Ð³Ûáó ÉÇ ¿ñ ùÇÝÇõ Ù»Í³õ »õ µ³½áõÙ Ý³Ë³ÝÓáõ ½³Ù»Ý³ÛÝ ³õáõñë Ï»Ý³ó Çõñáó»23£ Ð³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, áñ Øáõß»Õ ëå³ñ³å»ïÇÝ ·áí»ñ·áÕ ³Ûë Ñ³ïí³ÍáõÙ ö³íëïáëÁ ÝÏ³ïÇ áõÝÇ Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ áã Ý³Ë³ÝÓÁ£
²Ù»Ý³½³ñÙ³Ý³ÉÇÝ, ë³Ï³ÛÝ, ³ÛÝ ¿, áñ ³Ûë Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ÇÙ³ëïÁ ÑÇÙÝ³íáñ³å»ë ³Õ³í³Õí»É ¿ ÙÇ³ÛÝ ä. êáïÝÇÏÛ³ÝÇ Ï³ï³ñ³Í Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñï»Õ Ñ³Û»ñÇ
å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÝ áõ ÁÝ¹Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ å³ñÃ¢Ý»ñÇ ¢ ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÇ
Ñ»ï Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë ÙÇçÑ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÅïáõÃÛáõÝÝ»ñ` «Ñ³×³Ë Ñ³Û»ñÁ »ñÏå³é³Ï »Ý»£ ²Ûë Ïáåïáñ»Ý ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, ó³íáù, ³Ýó»É ¢ í»ñ³ñï³¹ñí»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÉáõÛë ï»ë³Í ³ÛÉ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ¢ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç24£ ²ÏÝ»ñ¢ ¿, áñ êáïÝÇÏÛ³ÝÁ ½áÑ ¿ ·Ý³ó»É Ñ³Û Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ùï³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ï³ñ³Íí³Í, ûï³ñ áõÅ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³×³Ë Ëñ³ËáõëíáÕ ³ÛÝ ÃÛáõñ ï»ë³Ï»ïÇÝ, Áëï áñÇª Ñ³Û»ñÝ Çµñ
ÙÇßï ³ÝÙÇ³µ³Ý »Ý »Õ»É ¢ «Çñ³ñ ÏáÏáñ¹ ÏñÍ»É» (³ÛëåÇëÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ Ñ³×³Ë »Ý ïñíáõÙ Ãáõñù³Ï³Ý ¢ ³ñ¢ÙïÛ³Ý å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç)25£
²ÛÅÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù Ùáï³íáñ³å»ë 500 ï³ñÇ ³Ýó Ù»Ï
³ÛÉ ¹ñë»óáõª Ñ³Û»ñÇ ³½·³ÛÇÝ µÝ³íáñáõÃÛ³ÝÁ ïí³Í ÝÙ³Ý³ïÇå
áõ ÝÙ³Ý³å»ë ÏáÕÙÝ³Ï³É ÙÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇÝ£ ²Ûë ³Ý·³Ù, ë³Ï³ÛÝ, ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ïíáÕÁ áã Ã» î³ÏÇïáëÇ å»ë Ï³Ûëñ³å»ïáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÇ ³½¹»óÇÏ ÙÇ ³ñï³Ñ³ÛïÇã ¿ ëáëÏ, ³ÛÉ ³ñ¹»Ý ÇÝùÁª
23
24

25
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Փաւստոս Բուզանդ, Պատմութիւն Հայոց, Ե, գլ. Ի։
Տե՛ս Հայ ժողովրդի պատմություն, ԳԱ հրատ., հտ. Ա (1971), էջ 708։ Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հտ. 1, էջ 317։
Այս խնդրի մասին մի այլ առիթով արդեն խոսել ենք (տե՛ս Ա. Այվազյան, Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրութան մեջ, էջ
205-208)։

´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ï³ÛëñÁ£ 7-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³Û Ñ»ÕÇÝ³Ï ê»µ»áëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ØáñÇÏ Ï³ÛëñÁ (582-602 ÃÃ.) ä³ñëÇó Êáëñáí
´ Ã³·³íáñÇÝ ¿ ¹ÇÙáõÙ` «³ÙµáÕç Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝÝ»ñÇ ¢ Ýñ³Ýó
½áñù»ñÇ Ù³ëÇÝ» Ñ³ïáõÏ áõÕ»ñÓáí, áñÁ Ñ³Û å³ïÙÇãÁ ³ñ¹³ñ³óÇáñ»Ý áñ³ÏáõÙ ¿ Çµñ¢ Ù»Õ³¹ñ³Ï³Ý í³ñÏ³µ»ÏÇã ·ñáõÃÛáõÝ` «·Çñ
³Ùµ³ëï³ÝáõÃ»³Ý»£ ØáñÇÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ë³ÍÝ ³Ûë ¿ñ.
«²½· ÙÇ ÇÝùÝ³Ï³Ù ¢ ³ÝÑÝ³½³Ý¹ Ï³ Ù»ñ Ù»çï»ÕáõÙ
¢ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ÁÙµáëï³ÝáõÙ ¿£ àõëïÇ »°Ï,- ³ëáõÙ ¿,- »ë [Ð³Û³ëï³ÝÇ] ÇÙ Ù³ëáõÙ »Õ³ÍÝ»ñÇÝ (ÇÙ³` Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ - ².².) ÅáÕáí»Ù ¢ Âñ³ÏÇ³ÛáõÙ Ñ³í³ù»Ù, ÇëÏ ¹áõ
ùá Ù³ëáõÙ »Õ³ÍÝ»ñÇÝ ÅáÕáíÇñ ¢ Ññ³Ù³ÛÇñ ²ñ¢»Éù ï³Ý»É£
àñáíÑ»ï¢ »Ã» ½áÑí»Ý, ³å³ Ù»ñ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÁ ÏÙ»éÝ»Ý, áõ
»Ã» ëå³Ý»Ý, ³å³ Ù»ñ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇÝ Ïëå³Ý»Ý, ÇëÏ Ù»Ýù`
Ï³åñ»Ýù Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ù»ç£ àñáíÑ»ï¢ »Ã» ¹ñ³Ýù Çñ»Ýó
»ñÏñáõÙ ÉÇÝ»Ý, Ù»Ýù Ñ³Ý·Çëï ã»Ýù áõÝ»Ý³»£
ºí ³Ûë »ñÏáõëÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý »Ï³Ý»£
[Ú³ÛÝÙ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ã³·³õáñÝ ÚáõÝ³ó Ø³õñÇÏ Ññ³Ù³Û¿ ·ñ»É ³é Ã³·³õáñÝ ä³ñëÇó ·Çñ ³Ùµ³ëï³ÝáõÃ»³Ý
í³ëÝ ÇßË³Ý³óÝ ³Ù»Ý³ÛÝ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó »õ ½³õñ³ó Çõñ»³Ýó. «²½· ÙÇ Ëáïáñ »õ ³ÝÑÝ³½³Ý¹ »Ý, ³ë», Ï³Ý Ç ÙÇçÇ
Ù»ñáõÙ »õ åÕïáñ»Ý£ ´³Ûó »°Ï, ³ë¿, »ë ½ÇÙë ÅáÕáí»Ù »õ Ç
Âñ³Ï¿ ·áõÙ³ñ»Ù. »õ ¹áõ ½ùáÛ¹ ÅáÕáí¿ »õ Ññ³Ù³Û¿ Û²ñ»õ»Éë
ï³Ý»É£ ¼Ç »Ã¿ Ù»é³ÝÇÝ` ÃßÝ³ÙÇù Ù»é³ÝÇÝ, »õ »Ã¿ ëå³Ý³Ý»Ý` ½ÃßÝ³ÙÇë ëå³Ý³Ý»Ý. »õ Ù»ù Ï»óóáõù Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ùµ£
¼Ç »Ã¿ ¹áù³ Û»ñÏñÇ Çõñ»³Ýó ÉÇÝÇóÇÝ` Ù»½ Ñ³Ý·ã»É áã ÉÇÝÇ»£
ØÇ³µ³Ý»ó³Ý »ñÏáùÇÝ£]26
26

Պատմութիւն Սեբէոսի։ Աշխատասիրությամբ Գ. Վ. Աբգարյանի։ Երևան, ԳԱ
հրատ., 1979, էջ 86։ Հմմտ. այս հատվածի ռուսերեն և անգլերեն թարգմանությունների և արդի հայերենի փոխադրությունների հետ. – История императора
Иракла. Сочинение епископа Себеоса, писателя VII века. Перевод с армянского
К. Патканяна. СПБ, 1862, с. 52. История епископа Себеоса. Перевел с
четвертого исправленного армянского издания Ст. Малхасянц. Издание
армфана, Ереван, 1939, с. 45. Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана:
Политическое состояние на основе нахарарского строя. СПБ, 1908, с. 206-207;
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²Ûë ·ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³éÝí³½Ý Ýñ³ÝáõÙ ÝÏ³ñ³·ñí³Í
Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ÉÇÝ»ÉÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ
Ñ»Ýó ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿ñ, áñ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³Ý ¢ ä³ñëÏ³ëï³ÝÁ, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí Ð³Û³ëï³ÝÁ í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë ÍÝÏÇ µ»ñ»É ¢
Ñå³ï³Ï»óÝ»É, ëÏë»óÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇó
¹áõñë Ñ³Ý»Éáõ Íñ³·Áñí³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ í³ñ»É27£ ºÃ»
ÝáõÛÝÇëÏ ÁÝ¹áõÝ»Ýù, áñ ØáñÇÏÇ ³Ûë Ñ³Ù³éáï³µ³ñ í»ñ³ñï³¹ñí³Í ·ñáõÃÛáõÝÁ ê»µ»áëÁ Ó»éùÇ ï³Ï ãÇ áõÝ»ó»É, ³å³, ÙÇ¢ÝáõÛÝ
¿, Ý³ ×ß·ñÇï ³ñÓ³Ý³·ñ»É ¿ ³Û¹ ¹³ñ³ßñç³ÝÇ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µáõÝ ¿áõÃÛáõÝÁ, áñ ·³ÕïÝÇù ã¿ñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£
Ð³Û»ñÇ` Ýáñ ï»ñÙÇÝáí ³ë³Í, «³ÝÏ³Ë³Ï³Ý» ³ñÙ³ï³ó³Í ïñ³Ù³¹ñí³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿ ÷³ëïáõÙ Ý³¢ ëå³ñ³å»ï ì³ë³Ï
Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÁ (?-368 ÃÃ.), áñÝ áõËï³¹ñÅáñ»Ý ·»ñí»Éáí ¢ Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí»Éáí å³ñëÇó Þ³åáõÑ Ã³·³íáñÇ ÏáÕÙÇó,
Ñ³Ù³ñÓ³Ï ³ëáõÙ ¿, Ã» ù³ÝÇ ¹»é ÇÝùÝ ³½³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ñ`
«»ë ÑëÏ³ ¿Ç. ÙÇ áïùë ÙÇ É»é³Ý íñ³ ¿ñ, ÙÛáõë áïùë`
ÙÇ ³ÛÉ É»é³Ý íñ³£ ºñµ ³ç áïùÇë íñ³ ¿Ç Ñ»ÝíáõÙ, ³ç É»éÝ
¿Ç ·»ïÇÝ ÏáËáõÙ, »ñµ Ó³Ë áïùÇë íñ³ ¿Ç Ñ»ÝíáõÙ, Ó³Ë
É»éÝ ¿Ç ·»ïÇÝ ÏáËáõÙ... ²Û¹ »ñÏáõ É»éÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ¹áõ ¿Çñ,
ÙÛáõëÁ` ÐáõÝ³ó Ã³·³íáñÁ»£

27
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Nicholas Adontz, Armenia in the Period of Justinian։ The Political Conditions based
on the NAXARAR System. Translated with partial revisions, a bibliographical note
and appendices by Nina G. Garsoian. (Lisbon։ Calouste Gulbenkian Foundation), p.
161. Նիկողայոս Ադոնց, Հայաստանը Հուստինիանոսի դարաշրջանում։ Քաղաքական կացությունը ըստ նախարարական կարգերի։ Երևան, «Հայաստան», 1987, էջ 235 (այստեղ մի վրիպակ կա, այն է` «ապրում են մեր մեջտեղում»ը թարգմանված է «ապրում են մեր մեջ»)։ Հայ ժողովրդի պատմության
քրեստոմատիա. հտ. 1, էջ 678։
Հետաքրքիր է, որ հայերի ըմբոստ ազգային խառնվածքի մասին խոսել են
նաև արաբ հեղինակները, որոնք «սպիտակ ստրուկների մեջ վատագույնը»
համարում էին հայ գերիներին. - տե՛ս A. Мец, Мусульманский ренессанс.
Москва, “Наука”, 1966, с. 138, 140-141.
Տե՛ս Պատմութիւն Սեբէոսի (1979 թ. հրատ.), հատկ. գլ. ԺԵ, ԺԸ։

[»ë ëÏ³Û ¿Ç. ÙÇ áïÝë Ç ÙÇáÛ É»ñÇÝ Ï³Ûñ, »õ ÙÇõë áïÝë
ÇÙ Ç ÙÇáÛ É»ñÇÝ Ï³Ûñ£ ÚáñÅ³Ù Û³ç áïÝë Û»ÝáõÇ, ½³ç É»³éÝ
ÁÝ¹ ·»ïÇÝ ï³Ý¿Ç, áñÅ³Ù Ç Ó³Ë áïÝÝ Û»ÝáõÇ, ½Ó³Ë É»³éÝ ÁÝ¹ ·»ïÇÝ ï³Ý¿Ç... È»ñÇÝùÝ »ñÏáõù, ÙÇ ¹áõ ¿Çñ, »õ
ÙÇ` Ã³·³õáñÝ ÚáõÝ³ó£]28
î³ÏÇïáëÇ áõ ØáñÇÏÇª Ñ³Û»ñÇ ³½·³ÛÇÝ µÝ³íáñáõÃÛ³ÝÁ
ïí³Í ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ ·ñ³Ýóí»É »Ý ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, »ñµ
ÐéáÙ»³Ï³Ý (³í»ÉÇ áõß` ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý) ¢ Æñ³Ý³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í³ñáõÙ ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñå³ï³Ï»óÝ»Éáõ Ï³Ù ÙÇÙÛ³Ýó
ÙÇç¢ µ³Å³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ï»Õ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ£ àõëïÇ ¢` ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ »Ý ¹³éÝáõÙ Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ï³µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý áõ
Ñ³Ï³Çñ³Ý³Ï³Ý ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ²í»ÉÇÝ`
î³ÏÇïáëÇ ¢ ØáñÇÏÇ ³Ûë ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ, óáõó³¹ñ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ ÑÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³Û»ñÇ Ó»éùµ»ñ³Í ³½·³ÛÇÝ-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ïáõé Ñ³Ù³ËÙµí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ññ³ß³ÉÇáñ»Ý
³å³óáõóáõÙ »Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³ÛïÝÇ, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, ýñáõëïñ³óÇ³-³·ñ»ëÇ³-ï»Õ³÷áËáõÙ ï»ëáõÃÛ³Ý
³ÛÝ Ï³ñ¢áñ ÙÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ µ³Ý³Ó¢Á, Áëï áñÇ` «áñù³Ý Ù»Í ¿
ËÙµÇ Ý»ñùÇÝ Ïááñ¹ÇÝ³óÇ³Ý áõ Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛáõÝÁ, ×Çßï ÝáõÛÝù³Ýáí ³×áõÙ ¿ ¹ñë»óÇÝ»ñÇ ÃßÝ³ÙáõÃÛáõÝÁ» [³Û¹ ËÙµÇ ¢ Ýñ³
28

Փաւստոս Բուզանդ. Պատմութիւն Հայոց, Դ, ԾԴ։ Մալխասյանցի թարգմ. (1968
թ. հրատ.), էջ 215։ Հայերի անկախական այսպիսի տրամադրությունների առթիվ կարելի է հիշել նաև Անանունի ասածը Գագիկ թագավորի մասին.
«Նա բաբելացի, մարաց, պարսից, բյուզանդացի ու բարբարոս բռնավորների սրտերում կրակ դարձած և հարաշարժ բևեռ էր...
...և նրա հզոր զորության ահը շրջապատել էր ամբողջ Հայաստանը, և ինչպես պղնձե պարիսպը, անմերձենալի էր պահում թշնամիների երկյուղից ու
գաղտնաձիգ նետերից»։
[...Նա ի սիրտս բռնաւորաց Բաբելացւոց, Մարաց եւ Պարսից, Յունաց եւ
բարբարոսաց` հրացեալ եւ յարաշարժ բեւեռ...
...եւ առ հզօր զօրութեան նորա շրջապատեալ զբոլոր Հայաստանեօքս`
իբրեւ զպարիսպ պղնձի` անմերձենալի պահէր յերկիւղէ եւ ի գաղտաձիգ նետից թշնամեաց»։]
Թովմա Արծրունի և Անանուն, Պատմություն Արծրունյաց Տան (Երևան,
1985), էջ 472-473։
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³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ] ("the more ingroup coordination and
29

discipline, the more outgroup hostility") £

ºí ÇëÏ³å»ë, Ñ³Û»ñÇ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ËÙµí³ÍáõÃÛáõÝÝ áõ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ÇÝ ûï³ñ Ï³Ûëñ³å³ßï³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ÃßÝ³Ù³ÝùÝ áõ ³ï»ÉáõÃÛáõÝÁ£ ´Ûáõ½³Ý¹³·»ï ². Î³Å¹³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí, Ñ»Ýó Ñ³Û»ñÇ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý, Ý»ñ³éÛ³É Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ¢ ¹³í³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ å³ï×³éÁ,
áñ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ï³Ïñ³Ýùáí ¿ñ í»ñ³µ»ñíáõÙ
Ýñ³Ýó£ ²Ûëå»ë, «12-ñ¹ ¹³ñÇ ³Ù»Ý³ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý µÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` êáÉáõÝÇ ÙÇïñáåáÉÇï ºíëï³ÕÁ, ËáëáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó
(ÇÙ³` Ñ³Û»ñÇ) Ù³ëÇÝ ³ï»ÉáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ Ýñ³ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÁ,
ï³Õ³Ý¹³íáñ ·ñáÕ ÜÇÏáÉ³Û Ø»ë³ñÇïÁ, µÝáñáßáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó «·³ÕïÝ³å³Ñ», «ßáÕáùáñÃ», «Ý»Ý·» Ù³Ï¹ÇñÝ»ñáí30£
***
«êÏë³Ý… ·áõÙ³ñ»É Ç ÏáÕÙ³Ýë Ç
·³õ³éë, Ç ï»ÕÇë ï»ÕÇë Ð³Û³ëï³Ý
³½·ÇÝ, ¹³ëë ¹³ëë ½³ß³Ï»ñï»³ÉëÝ
×ßÙ³ñïáõÃ»³ÝÝ»31 (ÎáñÛáõÝ):
Ð³Ûáó ÑÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñÓ³Ý³·ñí»É »Ý ³½·Ç, Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ¢ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ É»½í³µ³é³ÛÇÝ »½³ÏÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ, áñáÝù û·ÝáõÙ »Ý ³é³í»É Ñëï³Ï»óÝ»É
ùÝÝíáÕ »ñ¢áõÛÃÝ»ñÁ£
ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Á Ñ³Ûáó ÙÇ³óÛ³É µ³Ý³ÏÁ ÏáãáõÙ ¿ ¢° «Ð³Ûáó ·áõÝ¹», ¢°, »ñÏÇóë, «Ð³Û³ëï³Ý ·áõÝ¹» ³Ýí³Ùµª «²å³
½³é³ç»ûù ³Ý·³Ý¿ñ ì³ë³Ï Çõñáí Ð³Û³ëï³Ý ·Ý¹³õÝ» (¸ ¹åñáõÃÇõÝ, 39), «½³ñÙ³ó»³É »Ù »ë ÁÝ¹ Ùï»ñÙáõÃÇõÝ ÙÇ³ÙïáõÃ»29

30

31
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Տե՛ս Robert A. LeVine and Donald T. Campbell, Ethnocentrism։ Theories of
Conflict, Ethnic Attitudes, and Group Behavior (U.S.A.-Canada։ John Wiley & Sons,
Inc., 1972), pp. 124-125.
Տե՛ս А. П. Каждан. Армяне в составе господствующего класса Византийской
империи в 11-12 вв. (Ереван: Изд. АН АССР, 1975), с. 140-141.
Կորյուն, Վարք Մաշտոցի. Աշխ. Մ. Աբեղյանի, Երևան, 1941, էջ 58։

³ÝÝ Ð³Û³ëï³Ý ·Ý¹ÇÝ ÁÝ¹ ïÇñ³ëÇñáõÃ»³ÝÝ» (º ¹åñáõÃÇõÝ,
5)£ ºñÏáõ ¹»åùáõÙ ¿É «Ð³Ûáó ·áõÝ¹Ý» áõ «Ð³Û³ëï³Ý ·áõÝ¹Á» Ñëï³Ï í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Ñ³Ûáó ÙÇ³óÛ³É µ³Ý³ÏÇ ³ÙµáÕçáõÃÛ³ÝÁ32£
Êáñ»Ý³óáõ Ùáï ¢ë å³Ñå³Ýí»É ¿ Ñ³Ûáó ÙÇ³óÛ³É µ³Ý³ÏÇ
«Ð³Û³ëï³Ý» ³Ýí³ÝáõÙÁ, ³Ñ³` «ÆëÏ Ã³·³õáñÝ îñ¹³ï ³Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Û³ëï³Ýûù Çç»³É Ç ¹³ßïÝ ¶³ñ·³ñ³óõáó` å³ï³Ñ¿ ÑÇõëÇë³Ï³Ý³óÝ ×³Ï³ïáõ å³ï»ñ³½ÙÇ» (ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ·Çñù ´,
·É. Òº)£ «Üáñ µ³é·Çñù Ð³ÛÏ³½»³Ý É»½áõÇ»-ÝÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ
÷áñÓ»É »Ý «Ð³Û³ëï³Ýûù»-Á µ³ó³ïñ»É áñå»ë «Ñ³Û³ëï³Ý»ûùÝ
Ï³Ù Ð³Û³ëï³Ý ³½·ûù» (Ñï. ´, ¿ç 50)£ «Ð³Û³ëï³Ýûù»-Á ÝáõÛÝå»ë ¿ Ñ³ëÏ³ó»É Ý³¢ è. ÂáÙëáÝÁ ¢ ³Ý·É»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³Ý»É «µáÉáñ
Ñ³Û»ñÇ Ñ»ï» ÇÙ³ëïáíª "King Trdat with all the Armenians descended
into the plain of Gargar and met the northern [peoples] in battle" (History
of the Armenians, p. 236)£ ê³Ï³ÛÝ, ¹Çå³ß³ñÇó å³ñ½ ¿, áñ Êáñ»Ý³-

óÇÝ ËáëáõÙ ¿ áã Ã» îñ¹³ïÇ Ñ»ï »Õ³Í µáÉáñ Ñ³Û»ñÇ Ù³ëÇÝ (³Ù»Ý ÇÝãÇó ½³ï, ûï³ñ µ³Ý³ÏÇ ¹»Ù Ïéí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³ÙµáÕç
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ãåÇïÇ ¢ ã¿ñ ¿É Ï³ñáÕ Çñ Ã³·³íáñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ
é³½Ù³Ï³Ý ³ñ³· ï»Õ³ß³ñÅ»ñ Ï³ï³ñ»É), ³ÛÉ ÁÝ¹³Ù»ÝÝ ³ÙµáÕç
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½áñùÇ Ù³ëÇÝ£ ê³ ×Çßï »Ý ÁÝÏ³É»É Ñ³Û»ñ»ÝÇ ¢ éáõë»ñ»ÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ã»Ý ÝÏ³ï»É Ñ³Ûáó ÙÇ³óÛ³É µ³Ý³ÏÇ áõÝ»ó³Í «Ð³Û³ëï³Ý» Ñ³ïáõÏ ³Ýí³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÁ. ê. Ø³ÉË³ëÛ³ÝóÁ Ã³ñ·Ù³Ý»É ¿` «ÆëÏ îñ¹³ï Ã³·³íáñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ
µáÉáñ (½áñù»ñáí) ·³ñ·³ñ³óáó ¹³ßïÝ ÇçÝ»Éáí` Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿
ÑÛáõëÇë³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¢ ×³Ï³ï³Ù³ñï ¿ ï³ÉÇë», ÇëÏ ¶. ê³ñ·ëÛ³ÝÁª “Царь Трдат, спустившись со всем армянским (воинством) на
33
равнину гаргарейцев, встречается в сражении с северянами” £
²ÛëåÇëáí, Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ²ñß³ÏáõÝÛ³ó Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, ·áõó» Ý³¢ ³í»ÉÇ í³Õ ¢ áõß ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, Ñ³Ûáó
ÙÇ³óÛ³É µ³Ý³ÏÝ áõÝ»ó»É ¿ »ñÏáõ ÑáÙ³ÝÇß³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙ` «Ð³32

33

Հմմտ. Փավստոս Բուզանդ, Գ դպրութիւն, 7, 8. Դ դպրութիւն, 3, 4. Ե դպրութիւն, 2, 4, 5: Տե՛ս նաև Ա. Այվազյան, Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ, էջ 202-203։
Мовсес Хоренаци, История Армении. Перевод с древнеармянского языка,
введение и примечания Гагика Саркисяна, Ереван, Изд. “Айастан”, 1990, с. 130.
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Ûáó ·áõÝ¹» ¢ «Ð³Û³ëï³Ý ·áõÝ¹» Ï³Ù, Ñ³Ù³éáï³µ³ñ, «Ð³Û³ëï³Ý»£ ²é³çÇÝ ³ÝáõÝÝ ÁÝ¹·ÍáõÙ ¿ñ µáÉáñ Ñ³Û»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛáõÝÁ, »ñÏñáñ¹Áª ß»ßïáõÙ Ýñ³Ýó
³Ùñ³·áõÛÝ Ï³åí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³Ý ³ßË³ñÑÇÝ, »ñÏñÇÝ ¢
Ã³·³íáñáõÃÛ³ÝÁ£
ºíë Ù»Ï ËáëáõÝ ÷³ëï. ÎáñÛáõÝÁ »ñÏÇóë û·ï³·áñÍáõÙ ¿
Ð³Û³ëï³Ý ³½· »½ñÁ34£ Ð³Û³ëï³Ý ³½· Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ Ý³¢ Ö³éÁÝïÇñÝ»ñáõÙ, Ü»ñë»ë È³ÙµñáÝ³óáõ ä³ï³ñ³·Ç Ù»ÏÝáõÃÛ³Ý
Ù»ç35£ ²Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ². Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÁ ÙÇ ë»ÕÙ, µ³Ûó ¹ÇåáõÏ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝ ¿ ³ñ»É. «Ð³Û³ëï³Ý ³½·£ ºñÏÇñÁ ³½· ¿»36£
²í»É³óÝ»Ýù` Ð³Û³ëï³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÎáñÛáõÝÇ ·áñÍ³Í³Í Ð³Û³ëï³Ý ³½· µ³é»½ñÁ áã ³ÛÉ ÇÝã ¿, ù³Ý ºíñáå³ÛáõÙ í»ñçÇÝ Ñ³ñÛáõñ³ÙÛ³ÏáõÙ É³ÛÝ ·áñÍ³ÍáõÙ ëï³ó³Í «³½·³ÛÇÝ å»ïáõÃÛáõÝ»
(nation-state) ï»ñÙÇÝ-Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ÑáÙ³ÝÇß, áñ ·³ÉÇë ¿ í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë Ñ³ëï³ï»Éáõ ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ` ³½·³ÛÇÝ å»ïáõÃÛáõÝ ÉÇÝ»ÉÁ£
²í»ÉÇÝ` Ð³Û³ëï³Ý ³½· ï»ñÙÇÝÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÙÁ 5-ñ¹
¹³ñáõÙ (ï»ñÙÇÝÝ ÇÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ñ ³é³ç³ó³Í ÉÇÝ»É ³í»ÉÇ í³Õ)
Ù»Ï ³Ý·³Ù ¢ë íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ ³éÝí³½Ý ³Û¹ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
Ñ³Û»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ¢ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ½³ñ·³ó³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ³é³ç³óñ»É ¿ñ ÇÝùÝ³×³Ý³ãÙ³Ý
ëáõñ å³Ñ³Ýç áõ Ý³¢, µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ, ³Û¹ å³Ñ³ÝçÇÝ å³ïß³×`
³½·³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙïùÇ Ëáñ³·Ý³ åñåïáõÙÝ»ñ£
ì»Ý»ïÇÏÛ³Ý åñáý»ëáñ È. ¼»ùÇÛ³ÝÁ, ùÝÝ»Éáí Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ »ñÏÇ ·³Õ³÷³ñ³µ³Ý³Ï³Ý Í³Éù»ñÁ, Ñ³Ûáó ä³ïÙ³ÑáñÝ
³Ýí³ÝáõÙ ¿` «ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñ»Ý Ù»ÏÁ "³½·" ·³Õ³÷³ñÇÝ ³ßË³ñÑ³ÛÝ³Ï³Ý (laique) ÑÕ³óáõÙÇÝ, ÁÙµéÝí³Í` Çµñ å³ïÙ³Ï³Ý…,
É»½í³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÑÇÙù³ÛÇÝ ÙÇáõÃ»Ý» ÙÁ µËáÕ Ñ³ë³ñ³34
35

36
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Կորիւն, Վարք Մաշտոցի, Աշխ. Մանուկ Աբեղյանի, Երևան, 1941, էջ 42, 58։
Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի, հտ. Բ, էջ 30։ Ա. Մարտիրոսյան, «Ազգ» և ազգային որոշիչ, Աշտանակ (հայագիտական պարբերագիրք), Բ, Երևան, 1998, էջ 11։
Նույն տեղում։

ÏáõÃÛáõÝ ÙÁ»37£ ²ñ¹³ñ¢` Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ «Ø»Í Ð³Û³ëï³ÝÇ
ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ»38 ·»ñÑ³·»ó³Í ¿ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ¢ ÝáõÛÝÇëÏ
³½·³ÛÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·ñ»Ã» Ù»ñûñÛ³ ÇÙ³ëïáí áõ ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí£ ê³Ï³ÛÝ, È. ¼»ùÇÛ³ÝÇ Ñ³ñó³¹ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÷áùñ-ÇÝã ³ÛÉ ¿, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ åáÏáõÙ, ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ ¿
Êáñ»Ý³óáõÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇó£ Êáñ»Ý³óÇÝ ÙÇ³ÛÝ³Ï, ÙÇç³í³ÛñÇó Ïïñí³Í ãÇ »Õ»É, »ñµ «ÑÕ³ó»É ¿» Ñ³Û ³½·Ç`
áñå»ë å³ïÙ³Ï³Ýáñ»Ý ³é³ç³ó³Í »½³ÏÇ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý,
·³Õ³÷³ñÁ£ ÖÇßï Ñ³Ï³é³ÏÁ` ³Û¹ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇç³í³ÛñÝ ¿ñ ÍÝ»É Ñ³Û ³½·Ç ·³Õ³÷³ñÁ£ ä³ïÙ³Ñ³ÛñÁ å³ñ½³å»ë ³ñÓ³Ý³·ñ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý-Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ` ÁÙµéÝ»Éáí áõ ·áñÍ³Í»Éáí ³½·
Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 5-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³Û ëáóÇ³É-ù³Õ³ù³Ï³Ý
ÙïùáõÙ ·»ñÇßËáÕ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ£
Ø³ëÝ³íáñ³µ³ñ, Çñ «Ø»Í Ð³Û³ëï³ÝÇ ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ»
ëï»ÕÍ»ÉÇë, Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ ·»ñ³·áõÛÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿ »Õ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÛ³Ý` Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý-³½·³ÛÝ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ

37

38

Տե՛ս Լևոն Զեքիյան, Նորից Մովսես Խորենացու «Պատմության» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1993, 1-2 (137-138), էջ 27-34 (էջ 33-ում)։ Զեքիյանն անդրադարձել է այս հարցերին նաև իտալերենով և ֆրանսերենով
լույս տեսած իր ուսումնասիրությունների մեջ. տե՛ս - Levon Zekian, "Ellenismo,
ebraismo e christianesimo in Mose՛ di Corene (Movsês Xorenac՛i)։ Elementi per una
teologia dellletnia [Հելլենիզմը, հուդայականությունը և քրիստոնեությունը
Մովսես Խորենացու մոտ. Տվյալներ ազգի աստվածաբանության համար],"
Augustinianum, XXVIII (1988), XVI Incontra di Studiosi dell Antichita Christiana,
Gristianesimo e Giudaisimo։ Eredit΄a e confronti, 7-9 maggio 1987, pp. 381-390;
"Eredita classica e componenti ebraiche in Moseն di Corene (Movses Xorenac΄i)։ La
sintesi armena in cerca di nuove frontiere della "Civlita" e dell՛etnia [Կլասիկ ժառանգությունը և հրեական բաղադրիչները Մովսես Խորենացու մոտ. Քաղաքակրթության և ազգի նոր սահմանների վերաբերյալ հայկական սինթեզը]," in
Autori Classici in Lingue del Medio e Vicino Oriente (Rome, 1993); "L՛"ideologie"
nationale de Movses Xorenac՛i et sa conception de l՛histoire," [Մովսես Խորենացու
ազգային «գաղափարախոսությունը» և պատմության կոնցեպցիան]. - Հանդէս
Ամսօրեայ 1987, No. 101, էջ 470-485։
Խորենացու երկի խորագիրը ճշտված է հետևյալ հոդվածում. - Ա. Ս. Մաթևոսյան. Մովսես Խորենացու պատմագրքի խորագիրը և ավարտման թվականը.
- «Էջմիածին», 1991, Թ-Ժ, էջ 85-93։
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Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óáõÙÝ áõ ÑÕÏáõÙÁ£ ÆÝãå»ë ³ëí³Í ¿ Êáñ»Ý³óáõ
Ñ³ÛïÝÇ ËáëùáõÙ`
«àñáíÑ»ï¢ Ã»å»ï¢ ÷áùñ ³Íáõ »Ýùª ¢´ Ãíáí ËÇëï
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï, ¢´ ½áñáõÃÛ³Ùµ ïÏ³ñ, ¢´ ß³ï ³Ý·³Ù ³ÛÉ
Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ýí³×í³Í, ë³Ï³ÛÝ Ù»ñ ³ßË³ñÑáõÙ ¢ë Ï³ï³ñí»É »Ý ù³çáõÃÛ³Ý µ³½áõÙ ·áñÍ»ñ, áñáÝù ³ñÅ³ÝÇ »Ý ·ñ³íáñ ÑÇß³ï³ÏÇ»£
[¼Ç Ã¿å¿ï »õ »Ùù ³Íáõ ÷áùñ, »õ Ãáõáí ÛáÛÅ ÁÝ¹ ÷áùáõ ë³ÑÙ³Ý»³É, »õ ½ûñáõÃ»³Ùµ ïÏ³ñ, »õ ÁÝ¹ ³ÛÉáí ÛáÉáí
³Ý·³Ù Ýáõ³×»³É Ã³·³õáñáõÃ»³Ùµ` ë³Ï³ÛÝ µ³½áõÙ ·áñÍù
³ñáõÃ»³Ý ·ï³ÝÇÝ ·áñÍ»³É »õ Ç Ù»ñáõÙ ³ßË³ñÑÇë, »õ ³ñÅ³ÝÇ ·ñáÛ ÛÇß³ï³ÏÇ£]39
Ð³Û»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ëáõñ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ µ³ó³Ñ³ÛïáÕ
µ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ µÝáñáßáõÙÝ»ñÇ Ù»ç ³39
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Մովսէս Խորենացի. Պատմութիւն Հայոց։ Քննական բնագիր (1991 թ.) Գիրք Ա,
գլուխ Գ, էջ 10։ Այս խիստ իմաստալից պարբերության Խորեն վարդապետ
Ստեփանեի ու նրան այս հատվածում հիմնականում կրկնած Մալխասյանցի
աշխարհաբար ընթերցումը թերի է և´ ոճապես, և´ ճշգրտության առումով, ահավասիկ՝ «Որովհետև թեպետ մենք փոքր ածու ենք և շատ սահմանափակ
թվով և շատ անգամ օտար թագավորության տակ նվաճված, բայց և այնպես
մեր աշխարհումն էլ քաջության շատ գործեր կան գործված, գրելու և հիշատակելու արժանի» (տե´ս Մովսես Խորենացի. Հայկական պատմութիւն։ Աշխարհաբար թարգմանեց և լուսաբանեց Խորեն ծայրագոյն վարդապետ Ստեփանէ։ ՍՊԲ, 1889, էջ 7-8, ՍՊԲ, 1897, էջ 5-6: Մովսես Խորենացի. Պատմություն
հայոց։ Թարգմանություն, ներածություն և ծանոթագրություններ դոկտ. Ստ.
Մալխասյանցի։ Երևան, «Հայպետհրատ», 1940, էջ 6)։ Խորենացու ընտիր գրաբարով ու փութաջան ոճավորմամբ հյուսված այս խոսքը անհարկիորեն հասարակացվել է, ձեռք բերել խոսակցական-գեղջկական երանգներ, կարծես
Խորենացին ոչ թե մեծ գիտնական էր, այլ մի հասարակ գեղջուկ։ Այսպես՝ Խորենացու «յոյժ»-ը, «յոլով անգամ»-ը և «բազում»-ը բոլորն էլ թարգմանվել են
միևնույն «շատ» բառով, «ի մերում աշխարհիս»-ը վերածվել է «մեր աշխարհումն էլ» ոչ գրական, բարբառային ձևի։ Ինչ վերաբերում է ճշգրտությանը, ապա վրիպմամբ բաց է թողնված «եւ զօրութեամբ տկար» արտահայտությունը։
Մալխասյանցի թարգմանության ետմահու հրատարակություններից երկուսում այս վերջին վրիպումը շտկված է («Հայպետհրատ», 1961, էջ 82-83 և «Հայաստան» հրատ., 1968, էջ 70), սակայն նույն սխալը վերըստին կրկնված է ԵՊՀ
1981 հրատարակության մեջ (էջ 96) և հոբելյանական 1990 թ. հրատարակության մեջ (էջ 8)։

é³ÝÓÝ³ÝáõÙ ¿ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ Ñ»ï¢Û³É ËáëùÁ Ñ³Ûáó Ã³·³íáñ îÇ·ñ³Ý ºñí³Ý¹Û³ÝÇ Ù³ëÇÝ.
«Ü³ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ·ÉáõË Ï³Ý·Ý»ó ¢ óáõÛó ï³Éáí
ù³çáõÃÛáõÝ` Ù»ñ ³½·Á µ³ñÓñ³óñ»ó, ¢ Ù»½, áñ ÉÍÇ ï³Ï ¿ÇÝù, ¹³ñÓñ»ó ß³ï»ñÇÝ ÉáõÍ ¹ÝáÕÝ»ñ ¢ Ñ³ñÏ³å³Ñ³ÝçÝ»ñ»40£
[²ñ³Ýó Ï³ó»³É ·ÉáõË »õ ³ñáõÃÇõÝ óáõó»³É` ½³½·ë
Ù»ñ µ³ñÓñ³óáÛó, »õ ½ÁÝ¹ ÉÍáí Ï³ó»³Éë` ÉÍ³¹Çñë »õ Ñ³ñÏ³å³Ñ³Ýçë Ï³óáÛó µ³½Ù³ó...]41
²í»ÉÇÝ` ³é³çÝáñ¹í»Éáí Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý-³½·³ÛÝ³Ï³Ý
Ïáõé ·³Õ³÷³ñ³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, Êáñ»Ý³óÇÝ ³Ý·³Ù ãÇ í³ñ³ÝáõÙ
Çñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ã³÷³½³Ýó Ñ³Ý¹áõ·Ý ÙÇ ³ñ³ñùÇó` ²ëïí³Í³ßáõÝãÁ ùÝÝ³¹³ï»Éáõó, ù³ÝÇ áñ, Áëï Ýñ³`
«êáõñµ ¶ÇñùÁ Ûáõñ³ÛÇÝÝ»ñÇÝ (ÇÙ³` Ññ»³Ý»ñÇÝ) ½³ï»Éáí Çµñ¢ Çñ ë»÷³Ï³Ý ³½·` ÙÛáõëÝ»ñÇÝÁ [Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙÁ] Éù»ó, Çµñ¢ ³ñÑ³Ù³ñÑ»ÉÇ ¢ Çñ ÏáÕÙÇó
Ýß³Ý³Ïí»Éáõ ³Ý³ñÅ³Ý»42£
[½Ç ³ëïáõ³Í³ÛÝáÛÝ ¶ñáÛ ½ÇõñëÝ Ç µ³ó Ñ³ï»³É
ÛÇÝùÝ ë»åÑ³Ï³Ý ³½·` »ÉÇù ½³ÛÉáóÝ Çµñ ½³ñÑ³Ù³ñÑ»É»³óÝ »õ Çõñáó ³Ý³ñÅ³Ý Ï³ñ·»Éáó µ³ÝÇó]43
ê³Ï³ÛÝ, ÇÝãå»ë í»ñÝ ³ëí»ó, Êáñ»Ý³óÇÝ Ñ³Û ÑÇÝ ³½·³ÛÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇ³Ï ³ñï³Ñ³ÛïÇãÁ ã¿ñ£ ²Ù»Ý¢ÇÝ` Ýñ³Ý Ý³Ëáñ¹³Í, Ýñ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ¢ Ýñ³Ý Ñ³çáñ¹³Í Ëáßáñ³·áõÛÝ Ñ³Û
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ Ùï³Í»É ¢ ëï»ÕÍ³·áñÍ»É »Ýª ³é³çÝáñ¹í»Éáí ÁÝ¹40

41

42
43

Տե՛ս Մովսես Խորենացի. Պատմություն հայոց. Թարգմ. Ստ. Մալխասյանցի,
նշվ.աշխ., էջ 111։
Մովսէս Խորենացի. Պատմութիւն Հայոց. Ա, ԻԴ։ Այս դրվագի վերլուծությունը
տե՛ս Գագիկ Սարգըսյան, «Ինքնորոշում և կողմնորոշում. Մեծ Հայքի վերելքի
շրջան». - Ինքնություն, Ա, Երևան, «Կամար», 1995, էջ 90-91. հմմտ. Ա. Այվազյան, Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ, էջ 143-146։
Մովսես Խորենացի. Պատմություն հայոց։ Թարգմ. Ստ. Մալխասյանցի (1968), էջ 75։
Մովսէս Խորենացի. Պատմութիւն Հայոց, Ա, Գլ. Ե։
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Ñ³Ýáõñ ÝáõÛÝ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ£ àõß³·ñ³í ¿, áñ Ñ³Û Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³½· ï»ñÙÇÝÁ ÏÇñ³éí³Í ¿
µáÉáñ Ñ³Û»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿ñ Êáñ»Ý³óÇÝ` Çµñ¢ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇ ÇÝùÝ³·á ³Ý÷á÷áË ËáõÙµ£ ²Ù»ÝÇó Ñ³×³Ë ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ñ, Ã»ñ¢ë, «³½·ë Ñ³Ûáó» µ³Ý³Ó¢Á, Ï³Ù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙÝ³µ³Ý³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` «ë»éë Ð³ÛÏ³Û», «³½·ë Ð³ÛÏ³½Û³Ý» Ï³Ù «Âáñ·áÙÛ³Ý» Ï³Ù «Ð³µ»ÃÛ³Ý»
Ï³Ù ÝáõÛÝÇëÏ «²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý»44 ¢ ³ÛÉ ÝÙ³Ý³ïÇå µ³Ý³Ó¢áõÙÝ»ñ£
²Ñ³í³ëÇÏ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ »ñÏáõ ù³Õí³Íù ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Ç
«Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛáõÝÇó».
1) ä³ñëÇó Þ³åáõÑ ³ñù³ÛÇ ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ.
«...Ï³Ù»ó³í ÃßÝ³ÙáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»É Ñ³Ûáó ³½·Ç,
³ßË³ñÑÇ ¢ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ¹»Ù...»
[Ï³Ù»ó³õ Ã³·³õáñÝ ä³ñëÇó Þ³åáõÑ ÃßÝ³Ù³Ýë
³éÝ»É ³½·ÇÝ ³ßË³ñÑÇÝ Ð³Ûáó »õ Ã³·³õáñáõÃ»³ÝÝ]45
2) ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ù³ëÇÝ, »ñµ Ñ³Û»ñÁ Ï³ÃáÕÇÏáë ãáõÝ»ÇÝ.
«...¢ ³Û¹ Ï³Ù³Ïáñ ³½·Ý ³é³Ýó ²ëïÍáõ [³ÝÝå³ï³Ï] Ãñ¢ ¿ñ ·³ÉÇë Ð³Ûáó Çñ ï³ÝÝ áõ »ñÏñáõÙ...»
[...»õ ³é³Ýó ²ëïáõÍáÛ ßñç¿ÇÝ Û³ßË³ñÑÇ Ï³Ù³Ïáñ
³½· ï³ÝÝ Ð³Ûáó »ñÏñÇÝ£]46
44

45

46
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Տե՛ս, օրինակ, Ղազար վրդ. Ջահկեցի, Դրախտ ցանկալի. Կ. Պոլիս, 1733, էջ
670-678 (677-ին). Ստեփաննոս Օրբելեան, Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց. Կ. Պոլիս, 1756 (գրվել է 1302 թ.), էջ 4-5։
Փաւստոս Բուզանդ. Պատմութիւն Հայոց, Դ, ԾԵ։ Մալխասյանցը և Գևորգյանը
Փավստոսի «ազգին Հայոց»ը վերածել են «Արշակունյաց տոհմին», որ այս
դեպքում հեղինակի ասածի բոլորովին անհիմն աղճատում է. հմմտ. Մալխասյանցի թարգմ. (1968), էջ 220. Фавстос Бузанд, История Армении. Ереван, 1953,
с. 134 (захотел надругаться над родом [Аршакуни], над армянской страной и
царством): Գարսոյանի թարգմանությունն ավելի հաջող է, թեև ոչ ճշգրիտ. «կամեցավ անպատվել Հայոց աշխարհի և թագավորության ազգը» (...[King
Shapuh] wished to insult the race of the realm and kingdom of Armenia);" The Epic
Histories, op. cit., p. 176.
Փաւստոս Բուզանդ. Պատմութիւն Հայոց, Գ, գլ. ԺԳ։ Փավստոսի «շրջէին յաշխարհի»-նը պետք է հասկանալ որպես «աննպատակ ապրել», «քարշ գալ»,

²ÛëåÇëáí, í»ñÁ Ï³ï³ñí³Í ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ³Ù»Ý³áõßÁ ø.³. í»ñçÇÝ ¢ ø.Ñ. ³é³çÇÝ ¹³ñ»ñáõÙ
³ñ¹»Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ »Õ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ å»ïáõÃÛáõÝÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ` ³ÛÝ ÇÙ³ëïáí, áñÁ ºíñáå³ÛáõÙ ³é³ç »Ï³í ÙÇ³ÛÝ 16-20ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ£ ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` ø.³. í»ñçÇÝ - ø.Ñ. ³é³çÇÝ ¹³ñ»ñáõÙ ³ñ¹»Ý Ï³ñ, ÑÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ áñáß³ÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ, Ï³ï³ñ»É³å»ë ÇÝùÝ³·Çï³ÏÇó Ñ³Û
³½·, áñÁ, 16-20-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Í »íñáå³Ï³Ý ÙÇ
ß³ñù ³½·»ñÇ ÝÙ³Ý, «Ï³é³í³ñíáõÙ ¿ñ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ å»ïáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó, áñÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ ³½·Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ
Ñ»ï»£ öáùñ-ÇÝã µ³é³÷áË»Éáí ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ù»ñûñÛ³ ÙÇ ³ÛÉ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³Ý³Ó¢, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ ÑÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ×ß·ñÇï Ñ³ÙÁÝÏ»É »Ý Ýñ³ «Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ», ³ë»É ¿ Ã»` å³ïÙáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¿ÃÝÇÏ ËÙµÇ
Ïáõï³Ï³Í »½³ÏÇ ÷áñÓÇÝ ¢ ÏáÉ»ÏïÇí ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ47£
ì»ñÁ µ»ñí³Í ÝÛáõÃÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ï³ï³ñ»É ¢ë Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÝáÕ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ£ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ¢
³Ù»Ý³Ï³ñÍñ ß»ñï»ñÁ Ï³Ý·Ý»óñ»É ¢ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ¿É ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ ³Ùñ³óñ»É »Ý Ñ³Ûáó É»½áõÝ ¢ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ïÏ³å»ë` í»ñçÇÝÇë ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÁ£ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñëï³Ï ÇÝùÝáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹»Ý Ï³Û³ó³Í ¿ñ ³éÝí³½Ý ø. ³. 1-ÇÝ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏáõÙ£
²í»ÉÇ áõß Ñ³Û»ñÇ Ó»éù µ»ñ³Í Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »ñÏáõ ·»ñÝí³×áõÙ,
áñáÝù Ñ³×³Ë »Ý íÏ³Û³ÏáãíáõÙ áñå»ë Ñ³Ûáó ÇÝùÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ù³ñ»ñ, ³ÛÝ ¿` ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙÁ áñå»ë å»ï³Ï³Ý
ÏñáÝ 301 Ãí³Ï³ÝÇÝ ¢ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Ûµáõµ»ÝÇ ëï»ÕÍáõÙÁ 405

47

«թրև գալ»։ Առավել ճշգրիտ է թարգմանել Գևորգյանը. «и блуждали без бога по
стране, - этот упрямый народ армянской страны (Фавстос Бузанд. История
Армении, с. 28)։ Մալխասյանցի թարգմանությունը հաջող չէ` «աշխարհում
շրջում էին առանց Աստծու` Հայոց աշխարհի այդ կամակոր ազգը» (1968), էջ
91։ Գարսոյանի թարգմանությունը ուղղակի շփոթեցնող է. «Հայոց երկրի տան
կամակոր ազգը` առանց Աստծու շրջում էր թագավորության մեջ» (...the
stubborn race of the house of the Armenian land wandered without God through
the realm," - The Epic Histories, op. cit., p. 84)։
Հմմտ. Lee E. Dutter, "Ethnic Political Behavior in the Soviet Union," Journal of
Conflict Resolution, 1990, 34, no. 2 (June), pp. 311-334.
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48
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Այսպես, «Ամերիկյան հանրագիտարան»-ը գրում է, թե`
«Քրիստոնեության ընդունումը օտարացրեց և մեկուսացրեց Հայաստանը
զրադաշտական Իրանից. աղանդավորական (իմա` ոչ-քաղկեդոնական - Ա. Ա.)
ուղու ընդունումը [451 թ.] միաժամանակ օտարացրեց և մեկուսացրեց Հայաստանը Հռոմից և Բյուզանդիայից. հայկական այբուբենի հայտնագործումը կտրեց Հայաստանի առանց այն էլ փխրուն մշակութային կապերը Արևմուտքի հետ (անհիմն տեսակետ է - Ա. Ա.), իսկ Վարդան Մամիկոնյանի նահատակությունը Հայաստանին տրամադրեց ազգային հերոս (կարծե՛ս, մինչ այդ հայերը ազգային հերոսներ չունեին - Ա.Ա.)` էլ ավելի ուժեղացնելով հայերի մեկուսացվածության, իրենց վրա հույսները դնելու և էթնոցենտրիզմի զգացումները։ Այս բոլոր գործոնները միասին նպաստեցին ազգային ուժեղ ինքնագիտակցության զարգացմանը` Արևմտյան Եվրոպայում այդ երևույթի առաջացումից դարեր առաջ» (The
Encyclopedia Americana. Intern-l Ed., New York։ Americana Corp., 1967, Vol. 2, p. 332)։
«Բրիտանական նոր հանրագիտարան»-ը նույնպես խոսում է հին և միջին դարերում «ուժգնապես ինքնապաշտ հայ ժողովրդի... կատաղի անկախական ոգու» մասին` հանիրավի ավելացնելով, թե իբր «հայկական ազգայնականությունը միջազգային դիվանագիտության հոգին հանում էր նույնիսկ 19րդ դարում» ["a fiercely independent spirit... [of] the strongly individualistic
Armenian people;" "Armenian nationalism nettled international diplomacy even in
the 19th century." - The New Encyclopedia Britannica. Macropedia (Fifteenth ed.,
Vol. 18, Chicago, 1984, pp. 1038, 1042)։ Այս վերջին գնահատականն իրականությունը գլխիվայր շուռ է տվել։ Իրականում, 19-րդ դարում և հետագայում «միջազգային դիվանագիտությունն» էր անվերջ շահարկում հայերի ազգայինազատագրական օրինական ձգտումները` բազմիցս խաբելով և դավաճանելով հայ ժողովրդին։ Մեծ տերությունների այդպիսի քաղաքականությունը
Հայոց Մեծ եղեռնի հիմնական պատճառներից էր։

ANCIENT ARMENIA AS A “NATION STATE”
Armen Aivazian
Summary
The study elaborates on the phenomenon of unusually early,
actually the ancient emergence of Armenian identity and
ethnonationalism.
In particular, the texts by ancient Roman and Armenian authors are
examined regarding the concepts of Armenian nation and its “national
character” (Tacitus). The symbolic functions and connotations of
Armenian language and army are discussed. It is revealed that the united
Armenian Army had a special designation of “Hayastan gund” (Army
“Armenia”) as well as, concisely, “Hayastan” (Armenia).
It is demonstrated that the common perception of a stratified
national population as essentially homogeneous, which forms “the basis of
all nationalisms” (Liah Greenfeld), was functional in ancient and medieval
Armenia centuries before its advent on the European scene.
The analysis concludes that the ancient Armenian nation-state was
a historical reality as early as the first centuries BC/AD. In other words,
there was the ancient – absolutely self-conscious – Armenian nation,
which, similarly to many modern nations, was "governed by the state
whose authority coincides with the boundaries of the nation." Physical
boundaries of ancient Armenian state were in definite accord with its
psychological boundaries, where the latter refers to uniquely shared
historical experiences and collective memories of group.
The earliest and hardest "layers" of Armenian identity had been
built by a durable continuous opposition to the outside forces conducted
through the institutional channels – most notably by the armed forces – of
ancient Armenian state. Furthermore, this process was effectively over
centuries earlier than the adoption of Christianity in Armenia in 301 and
the invention of Armenian alphabet in 405, two acts that are most usually
cited as the prime fosterers of Armenian identity. These two cultural
superevents occured later just to be readily adapted to serve and promote
further by then already basically nationalistic Armenian civilization.
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