ԳՐԻԳՈՐ ՍԿԵՎՌԱՑՈՒ
ԳՐԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
ՄԻՆԱՍՅԱՆ Թ. Հ.
Հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ Գրիգորների ինքնության, ապրած
ժամանակի, այս անուններով երկերի հեղինակային պատկանելության
խնդիրները շատ բարդ են ու խճճված և մեկ անգամ չէ, որ բանասիրական
քննության նյութ են դարձել։ Գրիգոր Սկևռացու պարագայում այս խնդիրն ավելի է
բարդանում, և շփոթը խորանալով՝ լուծվում է մեկ Գրիգոր Նարեկացու, մեկ
Գրիգոր Մեծ և Փոքր Վկայասերների, մեկ Գրիգոր Սկևռացու կամ այլ Գրիգորի
օգտին։ Գրիգոր Սկևռացու գրական ժառանգության, որոշ երկերի հեղինակային
պատկանելության հարցերը դեռևս հիմնովին պարզաբանված չեն և կարիք ունեն
բանասիրական և աղբյուրագիտական հանգամանալից ուսումնասիրության1։

Բանասիրության մեջ քննարկման նյութ է դարձել մասնավորապես«Բան խրատու վասն ուղիղ
հաւատոյ և մաքուր վարուց առաքինութեան» («Խրատ») երկի հեղինակային պատկանելության
խնդիրը: «Խրատը» վերագրվել է` ա) Գրիգոր Նարեկացուն [(Գրի
Գրիգոր
րեկացի
Գրիգոր Նարեկա
կացի,
ցի Մատենագրութիւնք,
Վենետիկ, 1840, էջ 483, ծնթ., Գիրք աղօթից, արարեալ սրբոյն Գրիգո
Գրիգորի
գորի Նարե
Նարեկաց
րեկացւոյ
կացւոյ հրեշտակական
վարդապետի, Կ. Պոլիս, 1763,
էջ 463-526, Չամչյան
Չամչյան Մ, Պատմութիւն Հայոց, հ. Բ, Ե., 1984,էջ 853, Աճառյան
ճառյան Հ., Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ե, Ե., 1962, էջ 79։ Միրզոյան Հ., Գրիգոր Նարեկացու
գրական ժառանգության հարցի շուրջ (Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2004, N 1,
էջ 67-84),
Թամրազյան Հ., Գրիգոր Նարեկացին և նորպլատոնականությունը, Ե., 2004, էջ 76-91, 396-401)], բ)
Գրիգոր Սկևռացուն (Գրի
Գրիգոր
Գրիգոր Նարե
Նարեկա
րեկացի
կացի,
ցի Մատենագրութիւնք, նույն տեղում, Պողար
Պողարեան
ղարեան Ն., Հայ գրողներ (Ե-ԺԷ դդ.), Երուսաղէմ, 1971, էջ 272։
Անասյան
Անասյան Հ., Հայկական մատենագիտություն հ. Բ, Ե.,
1976,էջ 284)։
Նոր Հայկազյան բառարանի հեղինակները թեև չեն ժխտում, որ «Խրատի» հեղինակ կարող է լինել
Գրիգոր Նարեկացին, բայց ոճական նմանություն տեսնելով Գրիգոր Սկևռացու «Աղօթագրքի» և
«Խրատի» միջև` ավելի հավանական են համարում Գրիգոր Սկևռացու հեղինակ լինելը (Նոր Բառգիրք
Հայկազեան լեզուի, հ. Ա., Ե., 1972, էջ 11)։ Հետևելով վենետիկյան հրատարակությանը` 1992 թ.
«Գանձասար» հանդեսի խմբագրությունը այդ խրատներից մի քանիսը աշխարհաբար
թարգմանությամբ հրատարակել է Գր. Նարեկացու անունով (1992, Ա, էջ 165)։ «Գանձասար» հանդեսը
նույնանուն մատենաշարով, առանձին գրքով, Գրիգոր վարդապետի անունով հրատարակեց
«Խրատը»՝ Հ. Քյոսեյանի առաջաբանով և վերլուծությամբ։ Ելնելով այն իրողությունից, որ Գր.
Սկևռացու «Աղօթագրքի» և «Խրատի» միջև կան ոճական և աստվածաբանական շատ
ընդհանրություններ, ինչպես նաև հաշվի առնելով նախորդ հետազոտողների հիմնական
եզրակացությունները` Հ. Քյոսեյանը «Խրատի» հեղինակ է համարում Գ. Սկևռացուն [Գրիգոր
Գրիգոր
վարդապետ,
վարդապետ, Խօսք ճշմարիտ հաւատքի եւ առաքինասէր վարքի մասին, («Գանձասար», 1992,
նախաբանը)]։ գ) Գրիգոր Մեծ Վկայասերին (Խա
Խաչատր
Խաչատրյան
չատրյան Պ., Նարեկացին և հայ միջնադարը, Ե., 1996,
էջ 137)։
Հ. Միրզոյանը կարծում է, որ «Գիրք աղօթիցի» (Կ. Պոլիս, 1742) հեղինակը ոչ թե Գրիգոր ՍկևռացիԼամբրոնացին է, այլ Գրիգոր Սկևռացի-Մլիճեցին, [Միրզ
Միրզոյան
Միրզոյան Հ., Նարեկացու լեզվական
ազդեցությունը հետագա դարերի մատենագրության վրա (Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2006, N 1,
1

էջ 111, ծնթ.)]: Հեղինակային պատկանելության խնդիր է առաջանում նաև «Կարգ եւ կանոն աղաւթից» երկի հետ կապված: Այն վերագրվել է՝ ա) Գրիգոր Նարեկացուն, (Թամրազյան
Թամրազյան Հ., նշվ. աշխ., էջ
396-397, նույնի՝ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու կյանքը, Ե., 2005, էջ 31-32), բ) Գրիգոր Սկևռացուն (Խաչա
ԽաչաԽաչատրյան Պ., նշվ, աշխ., էջ 129-134, Հացունի Վ., Պատմութիւն հայոց աղօթամատոյցին, Վենետիկ, 1965, էջ
33, 37-38, 66, 77, 105, 249, 268, 354):

Գրիգոր Սկևռացու գրական ժառանգության հարցի շուրջ
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Գրիգոր վարդապետ Սկևռացին XIII դ. մատենագիր է, բանաստեղծ և
երգահան: Դեռևս իր կենդանության օրոք գնահատվել ու մեծարվել է «անհաղթ
հռետոր», «սուրբ և մեծ վարդապետն Հայոց», «գերագով և շնորհալի վարդապետ»,
«ճարտարութեամբ զարդարեալ»2 տիտղոսներով: Նա բազմաժանր հեղինակ է։
Գրել է ներբողներ, շարականներ, մեծ և փոքր ճառեր, քարոզներ, աղոթքներ,
կատարել թարգմանություններ ու մեկնություններ։ Գրիգոր Սկևռացուն է
վերագրվում նաև Եվագր Պոնտացու3 «Լուսավոր պատերազմ» երկի լուծմունքը,
որից մեզ պատառիկներ են հասել: Լուծմունքի հեղինակ համարվել են Գրիգոր
Սկևռացին և Գրիգոր Փոքր Վկայասերը։
Մ. Չամչյանը, թվարկելով Գրիգոր Սկևռացու մատենագրական միավորները,
մեկնությունների շարքում առաջին անգամ նշում է նաև Եվագրի վերոհիշյալ երկի
լուծմունքը.«...և
պէսպէս
մեկնութիւնս
գրոց,
որպես
և
զմեկնութիւն
մարգարէութեան Եսայեայ. յուրմէ հատուած ինչ առաջի դնի ի յիշատակարանի
միում. մեկնեաց և զմի ի գրոց սրբոյն Եւագրի աշակերտի Բարսղի Կեսարացւոյ՝
զկոչեցեալն լուսաւոր պատերազմ»4։ Լուծմունքը Գրիգոր Սկևռացուն են վերագրել
նաև Գ. Զարբհանալյանը5, Ն. Պողարյանը6, Հր. Աճառյանը7, Կ. վարդապետ
Քիպարյանը8, Գ. Հակոբյանը9։
Հ. Ոսկյանը, «Կիլիկիայի վանքերը» աշխատության մեջ Սկևռայի մատենագիրներին անդրադառնալիս բարձր է գնահատում Գրիգոր Սկևռացու
գրական և հասարակական գործունեությունը և նշում, որ նրան է վերագրվել
երկու մեկնություն՝ Արարածոց մեկնությունը և Լուսավոր պատերազմի
մեկնությունը, ապա հերքում է թե՛ մեկի, թե՛ մյուսի՝ Գրիգոր Սկևռացու հեղինակ
լինելը։ «Ոմանք միտած են Գրիգոր Սկևռացիի վերագրել Արարածոց մեկնութիւն
մը, ինչպես անոր ընծայուած է Եւագրի «Լուսաւոր պատերազմ» կոչուած գրքի
մեկնությունը։ Առաջինը կը վերաբերի Գրիգոր Խլաթեցիին, իսկ երկրորդը
Սկեւռացիի
գրչեն
չէ»10,եզրակացնում
է
հեղինակը:

Ալիշան Ղ., Սիսուան, Վենետիկ, 1885, էջ 100, Տաշեան Հ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց, Վիեննա,
1895, էջ 751, Պողարեան Ն., նշվ. աշխ., էջ 272։
3
Եվագր Պոնտացի (մոտ 346-347 թթ. - մոտ 400-401 թթ., եկեղեցական մատենագիր, իմաստասեր,
աստվածաբան, հռետոր, գրել է բազում գործեր, կատարել թարգմանություններ (տե՛ս Քրիստոնյա
Հայաստան հանրագիտարան, Ե., 2002, էջ 318-319):
4
Չամչյան Մ., Հայոց պատմություն, հ. Գ. Ե., 1984,էջ 168։
5
Զարբհանալեան Գ., Հայկական հին դպրութիւն, Վենետիկ, 1897, էջ 718։
6
Պողարեան Ն., նշվ. աշխ., էջ 272։
7
Աճառյան Հր.,
Հր Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա., Ե., 1942, էջ 570։
8
Կ. վրդ.,
վրդ., Քիպարեան,
Քիպարեան, Պատմութիւն հայ հին գրականութեան, Վենետիկ, 1992, էջ 59։
9
Հակոբյան Գ., Սկևռայի գրական-մշակութային դպրոցը, Ե., 1988, էջ 35։
10
Ոսկեան Հ, Կիլիկիայի վանքերը, Վիեննա, 1957, էջ 34։
2

Մինասյան Թ. Հ.
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Հարցին հանգամանորեն անդրադարձել է Բ. Սարգիսյանը։ «Սրբոյ հօրն
Եւագրի Պոնտացւոյ վարք և մատենագրութիւնք» գրքի ընդարձակ ներածականում
նա քննում է այդ խնդիրը և համոզիչ կերպով ապացուցում, որ Եվագրի մեկնիչը ոչ
թե Գրիգոր Սկևռացին է, այլ Գրիգոր Գ կամ Փոքր Վկայասերը11։ Վաստակաշատ
հայագետը նախ ներկայացնում է Եվագր Պոնտացու կենսագրությունը, ապա
անդրադառնում է նրա մատենագրական ժառանգությանը։
Եվագր Պոնտացին V դարում արդեն հռչակված էր: Նրա երկերը ծանոթ էին
հույն և լատին հեղինակներին։ Հայերեն է թարգմանվել հունարենից և մեծ
ազդեցություն ունեցել միջնադարյան հայ մտածողների վրա։ Նրանից օգտվել են Ս.
Պարթևը, Ե. Կողբացին, Հ. Մանդակունին, Վ. Արեվելցին, Գ. Տաթևացին: Հայերեն
ձեռագրերում պահպանվել և մեզ են հասել Եվագրի վարքը և մատենագրությունը,
ինչպես նաև միջնադարյան հայ մատենագիրների կատարած՝ նրա
աշխատությունների և ճառերի մեկնությունները12:
Բ. Սարգիսյանը ամենանշանավորը, կատարյալն ու ընդարձակը համարում է
Գրիգոր վարդապետի՝ Եվագրի գրքերի՝ «Գիտնաւոր եւ Արդիւնաւոր», «Ընդդէմ
պատասխանի ի գրոց սրբոց առ դեւսն որ փորձեն զմեզ» ճառերի ու խրատների
մեկնությունները13։ Բ. Սարգիսյանի հետազոտության աղբյուրը՝ վենետիկյան N
1552 ձեռագրում առկա մեկնությունը, ունի «Գրիգորի գործնական և արդիւնական
Հայոց վարդապետի՝ համառօտաբար արարեալ մեկնութիւն Եւագրեայ սրբոյ»
խորագիրը: «Թէպէտև հեղինակին կամ ընդօրինակողի մը կողմէն համառօտ
յայտարարուած է սոյն մեկնութիւնը, սակայն մենք աչքի առաջ ունենալով զայն՝
կրնանք ըսել, որ եղածներէն ամենէն աւելի ընդարձակն է և կատարեալը, վասն զի
775 փոքրադիր, բայց մանրագիր էջերէ կը բաղկանայ»։ Նա բարձր է գնահատում
մեկնության լեզուն և ոճը. «Ոճը կարգաւոր է և գեղեցիկ, ընտիր և ազդու, լեզուն ալ
համեմատութեամբ մաքուր է, բարձր և ճոխ»14։ Բ. Սարգիսյանը Եվագրի
լուծմունքի՝ Գրիգոր Սկևռացուն վերագրելը համարում է «թյուրիմացութիւն,
վերջին ժամանակների արդիւնք»։ Նա գրում է, որ Գրիգոր Սկևռացու անունը՝
որպես լուծմունքի հեղինակի, առաջին անգամ հանդիպում է Վիեննայի
մատենադարանի N 29 ձեռագրի մի տեղեկության մեջ, որտեղ ասվում է՝ «Եւագրի
Լուսա-

Սարգիսեան Բ., Սրբոյ հօրն Եւագրի Պոնտացւոյ վարք և մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1907, էջ
ՃԾԳ-ՃԾԹ։
12
Աճառյան Հր.,
Հր Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Բ, Ե., 1944, էջ 624, հ. Գ, Ե., 1946,էջ 223,
Սարգիսեան Բ., նշվ. աշխ.. էջ ՃԽԷ-ՃԾԹ:
13
«Գիտնաւոր և արդիւնաւոր» գրքի ճառերն են՝ 1. «Վասն ութ խորհրդոց»,
2. «Վասն
այնոցիկ որ ընդ քուն ցնորք անցանեն», 3. «Վասն հաստատութեան որ մերձ է յանախտութիւն», 4. «Ճառ
Քրստեայ»,5. «Առաջին լուսաւոր պատերազմացն»,6. «Վասն ընդունելութեան», 7. «Վասն պաշտման»,
8. «Ժառանգորդք Աստուծոյ»: «Ընդդէմ պատասխանի ի գրոց սրբոց»-ի ճառերն են՝ «Առ խորհուրդսն
որկորստութեան», «Առ խորհուրդսն պոռնկութեան», «Առ խորհուրդսն արծաթասիրութեան», «Առ
խորհուրդսն տրտմութեան», «Առ խորհուրդսն սրտնութեան», «Առ խորհուրդսն երկբայ ձանձրութեան», «Առ խորհուրդսն նորափառութեան», «Առ խորհուրդսն ամբարտաւանութեան»:
14
Սարգիսեան Բ., նշվ. աշխ., էջ ՃԾԳ
11
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ւոր պատերազմը և ութ խորհուրդը մեկնել է Գրիգոր Սկևռացին, իսկ Հարիւրաւորքն Կիրակոս վարդապետ Երզնկացին»15։ Ապա Բ. Սարգիսյանը այս
ձեռագիրը համեմատում է Մոմիկի ձեռքով ծաղկված՝ Վիեննայի
N 571-ի
հետ, որը գրվել է 1283 թ.: 156բ -157ա էջերում գրչի գլխավոր հիշատակարանից
իմանում ենք, որ ձեռագիրը Կիլիկիայի Մլիճի վանքում Ներսես րաբունապետի
խնդրանքով օրինակել է Մատթեոս քահանան. «Արդ յորժամ գրեցաւ ահեղ եւ
սքանչելի աստուածաբան աւետարանչին Յովհաննու էր թիւ հայկազեան սեռի
ՉԼԲ (1283) եւ թագաւոր Լեւոն, բայց իշխէր Կիւլիկիոյ նահանգին միայն, դիտապետ
Տէր Յակոբ, եւ վարժապետ եւ խրատիչ սուրբ վարդապետս Ներսէս, որոյ
հրամանաւ գրեցի զսայ մեղապարտ Մատթէոս...»16:
Ներսես վարդապետին նույնացնելով Ներսես Լամբրոնացու հետ, ինչպես նաև
նկատի ունենալով այն իրողությունը, որ խորագրում նշված չէ հեղինակի անունը՝
Բ. Սարգիսյանը ենթադրում է, որ լուծմունքի հեղինակ պետք է լինի ոչ թե Գրիգոր
Սկևռացին, այլ Գրիգոր Գ կամ Փոքր Վկայասերը։ «Ուրեմն Գրիգոր Սկևռացին չէ
խնդրոյ նիւթ եղող մեկնութեան հեղինակը, այլ անկէ ավելի հին և հեղինակաւոր
մեկը։ Այն է Գրիգորիս Գ կամ Փոքր Վկայասեր կոչուած կաթողիկոսը»17,եզրակացնում է Բ. Սարգիսյանը։
Ն. Լամբրոնացին (1153-1198 թթ.) Տարսոնի եպիսկոպոսն էր և Սկևռա վանքի
հիմնադիր առաջնորդը։ Նա ապրել և գործել է Լևոն II-ի տիրապետության
շրջանում(1187-1198 թթ): Հակասությունն ակնհայտ է։ 1283 թ. Մլիճի վանքում
հիշվող Ներսես վարդապետը Ներսես Լամբրոնացին լինել չէր կարող, այլ՝ մեկ
ուրիշը, որ ապրել և գործել է Լևոն III-ի (1269-1289 թթ.) գահակալության և Հակոբ
Կլայեցու (1268-1286 թթ.) կաթողիկոսության տարիներին։
Հիմք և ելակետ ընդունելով Գրիգոր վարդապետի՝ Եվագրի «Ժառանգորդք
Աստծոյ» ճառի մեկնության մեջ եղած հիշատակարանի մի տեղեկությունը, ըստ
որի, Գրիգորն իրեն համարում է «տէրն և գլուխ եկեղեցւոյ», Բ. Սարգիսյանը
լուծմունքի հեղինակ համարում է Գրիգոր Փոքր Վկայասերին։ Ապա ավելացնում
է, որ «տէրն և գլուխ եկեղեցւոյ» արտահայտությունը ուրիշ բան չի նշանակում,
եթե ոչ «կաթողիկոս կամ հոտապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ», և զարմանք է
հայտնում, թե ինչպես Մ. Չամչյանից մինչև Հ. Տաշյան չեն նկատել այդ և
մեկնության հեղինակ համարել են Ներսես Լամբրոնացու ժամանակակից և
հետևորդ Գրիգոր Լամբրոնացուն, որ Սկևռացի էր կոչվում նաև Սկևռա վանքի
առաջնորդ լինելու պատճառով։
Գրիգոր վարդապետին համարելով «տէրն և գլուխ եկեղեցւոյ», այսինքըն՝
կաթողիկոս, Բ. Սարգիսյանը լուծմունքի հեղինակ է համարում ժամանակի
Գրիգոր կոչվող միակ կաթողիկոսին՝ Ն. Շնորհալու եղբայր Գրիգոր Գ կամ Փոքր
Վկայասերին (1113-1166 թթ.), որն իր «մեկնութիւնը» պետք է գրած լինի կամ 11401141 թթ. Երուսաղեմ և Եգիպտոս պանդխտած ժամանակ, կամ 1166 թ., երբ արդեն
կաթողիկոս
չէր
և
կա-

Տաշեան Հ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց, Վիեննա, 1895, էջ 169։
Նույն տեղում, էջ 1036:
17
Սարգիսեան Բ., նշվ. աշխ., էջ ՃԾԵ:
15
16

Մինասյան Թ. Հ.
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թողիկոսության գավազանը հանձնել էր եղբորը՝ Ներսես Շնորհալուն»։ «Կրնանք
ապահովապէս եզրակացնել, որ Գրիգորիս Փոքր Վկայասէրն է տիրապէս մեկնիչ
Եւագրի գրքերուն և մեկնած է զանոնք կամ իր Շնորհալի եղբօր, և կամ իր հօտի
բարւոյն նուիրուած պարտքէն թելադրուած»։
«Տէրն և գլուխ եկեղեցւոյ» արտահայտությունը ավելի պատշաճում է
կաթողիկոսին, բայց իրեն այդպես կարող էր անվանել ոչ միայն կաթողիկոսը, այլ
նաև՝ կաթողիկոսի տեղապահը, եկեղեցու եպիսկոպոս առաջնորդը18։ Քննվող
հարցի հետ կապված՝ Գրիգոր Սկևռացին կարող էր իրեն ևս համարել «եկեղեցու
տեր և գլուխ»։ Գրիգորը Ն. Լամբրոնացու մահից հետո դարձավ Սկևռա վանքի
առաջնորդ։ Ըստ ընդունված կարգի, Սկևռայի վանահայրերը միաժամանակ
Տարսոնի եպիսկոպոսներ և հոգեվոր հովիվներ էին, ուստի նրանց նշանակելու
կամ ընդունելու գործով զբաղվում էր կաթողիկոսը19: Գրիգորը զբաղվել է
մենաստանի բարեկարգման աշխատանքներով և, որպես հոգևոր հովիվ,
մատենագիր, բանաստեղծ, օրինակ է եղել Կիլիկիայի շատ վանքերի միաբանների
համար։ Նա Լևոն II-ի սիրելին էր, խոստովանահայրը, թարգմանիչը և
խորհրդատուն։ Հովհաննես կաթողիկոսի (1203-1221 թթ.) մահից հետո Գրիգոր
Սկևռացին որպես կաթողիկոսության թեկնածու ներկայացվեց Կոստանդին
Բարձրաբերդցու (1221-1267 թթ.) հետ պայքարում20։ Գրիգորը 1256 թ. ձեռնադրվել
է եպիսկոպոս21 և մինչև իր կյանքի վերջը՝ 1264(65) թ., եղել է Սկևռա վանքի
առաջնորդը։
Իսկ ի՞նչ են ասում ձեռագրերը։ Լուծմունքի ձեռագրական պատկերը ըստ
հեղինակային պատկանելության հետևյալն է.
ա) իբրև հեղինակ նշվում է Գրիգոր Սկևռացին՝
1) Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի ձեռ. N 404, 1676 թ., գրչության վայրը՝
անհայտ, գրիչ՝ Վրթանես դպիր, ստացող՝ Հովսեփ քահանա, նյութ՝ բարակ,
փայլուն թուղթ,16,6 x 11, գիր՝ նոտրգիր,
Վիեննայի ձեռ. N 29, 1746 թ., գրչության վայրը՝ Կ. Պոլիս, գրիչ, ծաղկող և
կազմող՝ Ալեքսան երեց, նյութ՝ հաստ, ողորկ և սպիտակ թուղթ, 21 x 15,5, գիր՝
այլազան, մեծ մասամբ՝ նոտրգիր՝ մեծ, ոչ մաքուր, բոլորգիր՝ մեծ և կանոնավոր,
բայց ոչ գեղեցիկ,
բ) իբրև հեղինակ նշվում է Գրիգոր վարդապետը՝
1) Վենետիկի ձեռ. N 1552, հավանաբար XVI դ., գրչության վայրը՝ անհայտ,
գրիչ՝ Հակոբ, I ստացող՝ անհայտ, II` Ալեքսանդր վարդապետ Արարատյան, նյութ՝
մագաղաթանման բարակ թուղթ, 11,5x16,7, գիր՝ մանր և ընտիր նոտրգիր,
հավանաբար նորոգվել է XVII դ., որովհետև թերթերն իրար միացնելու համար
օգտագործված են տպագիր թղթեր: 1900 թ. Պոնտոսից ձեռագիրը հայր Դիոնեսիոս
Գաղատոսյանը ուղարկել է Վենետիկ, ընդօրինակված է ընտիր գաղափար
օրինակից,

Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան, էջ 314։
Ոսկեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 20։
20
Օրմանեան Մ., Ազգապատում, հ. Բ, մաս Ա, Պէյրութ, 1960, էջ 1601։
21
Բաղդասարյան Է., Գևորգ Սկեւռացու վարքը, (Բանբեր Մատենադարանի, 1964, N 7, էջ 405)։
18
19
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2) Երուսաղեմի ձեռ. N 320, XVII դ., գրչության վայրը՝ Տիգրանակերտ, գրիչ՝
անհայտ, 26x19, գիր՝ մաքուր և հստակ նոտրգիր, սկզբից և վերջից չորսական թերթ
եբրայերեն հին կտակարանի մասեր են,
3) Վիեննայի ձեռ. N 276, 1737 թ., գրիչը, տեղը և տերը՝ անհայտ, նյութ՝ թուղթ,
25x18, գիր՝ մաքուր և կանոնավոր նոտրգիր, խորանները, կիսախորանները,
զարդագրերը և լուսանցազարդերը՝ բազմագույն և ոսկյա,
4) Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան (այսուհետև՝ ՄՄ), ձեռ. N 642,
1671-1696թթ., գրչության վայրը՝ անհայտ, գրիչ՝ Եսայի, նյութ՝ թուղթ, 15x10, գիր՝
նոտրգիր, բոլորգիր,
5) ՄՄ, ձեռ. N 694, XVII դ., գրչության վայրը՝ անհայտ, գրիչ՝ Պետրոս, Մկրտում,
նյութ՝ թուղթ, 19,2x12,5, գիր՝ բոլորգիր,
6) ՄՄ, ձեռ. N 1418, 1280 թ., 1288 թ. գրչության վայրը՝ Խորին անապատ (ա),
Հովհանավանք (բ), գրիչ՝ Բասիլ քահանա, ստացող՝ Մովսես Երզնկացի (ա),
Համազասպ եպիսկոպոս (բ), նյութ՝ թուղթ, 17x12,5, գիր՝ բոլորգիր,
7) ՄՄ, ձեռ. N 1419 1318թ., գրչության վայրը՝ Գլաձոր, գրիչ՝ Եփրեմ պատանյակ,
ստացող՝ Մարտիրոս վարդապետ., նյութ՝ թուղթ, 17x12, գիր՝ բոլորգիր,
8) ՄՄ, ձեռ. N 1465, 1628 թ., գրչության վայրը՝ անհայտ, գրիչ՝ Նազար, նյութ՝
թուղթ, 14,7x9,8, գիր՝ բոլորգիր,
9) ՄՄ, ձեռ. N 5049, XVII դ. (1622-ից հետո), գրչության վայրը՝ Լիմ, գրիչ՝
Հովհան, ստացող՝ Հովաննես ճգնավոր, նյութ՝ թուղթ, 20,5x12, գիր՝ բոլորգիր,
10) ՄՄ, ձեռ. N 1734, XVII դ. (1651-ից առաջ), գրչության վայր՝ անհայտ, գրիչ՝
Մկրտիչ քահանա, ստացող՝ Հովհաննես, նյութ՝ թուղթ, 19,5x12,5, գիր՝ բոլորգիր,
11) ՄՄ, ձեռ. N 3308, XVIII դ., գրչության վայրը՝ անհայտ, գրիչ՝ Մատթեոս
աբեղա, նյութ՝ թուղթ, 19,8x15, գիր՝ նոտրգիր,
12) ՄՄ, ձեռ. N 1735, 1669 թ., գրչության վայրը՝ Շոռոթ, գրիչ՝ Մարգարիտ,
Ալեքսանոս քահանա, Ալեքսան, ստացող՝ Արիստակես Ղլաթեցի, նյութ՝ թուղթ,18,1
x12,4, գիր՝ բոլորգիր,
13) ՄՄ, ձեռ. N 3916, 1714 թ., գրչության վայրը՝ Էջմիածին, գրիչ՝ անհայտ,
ստացող՝ Ալեքսանդր կաթողիկոս, նյութ՝ թուղթ, 21x15,5, գիր՝ բոլորգիր,
14) ՄՄ, ձեռ. N 3941, XVII դ (1672-ից առաջ), գրչության վայրը՝ անհայտ, գրիչ՝
Նահապետ Շոռոթեցի, ստացող՝ Մարգարե վրացի, նյութ՝ թուղթ, 18,5x12, գիր՝
նոտրգիր:
Ինչպես տեսնում ենք, Գրիգոր Սկևռացու անվանակիր երկու ձեռագիր կա,
երկուսն էլ՝ ուշ դարերի ընդօրինակություններ, որոնք, սակայն, բավարար հիմք
չեն կարող լինել ձեռագիրը նրան վերագրելու. մեկը մի տեղեկություն է Վիեննայի
N 29 ձեռագրի Ոսկեփորիկ ժողովածուի մեջ, իսկ Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ
վանքի N 404 ձեռագրում, ուր մի փոքր հատված է մնացել, ձեռագիրը ավերված և
շատ թերթեր պակասավոր
Լրաբեր 2-7
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լինելու պատճառով, մեկնությունը ունի «Գրիգոր Սկեւռէցոյ գիտնական
վարդապետի Մեկնութիւն նորին Եւագրեայ»22 վերնագիրը։
Մաշտոցյան Մատենադարանի մի ձեռագրում, որը խոնավությունից
քայքայված ու կրկին նորոգված է, տառերը անընթեռնելի են, և հազիվ
կարդացվում են որոշ բառեր. «Գրիգորի.... հայոց վարդապետի.... Եւագրեա»23։
Մնացած տասներեք ձեռագրերում, այդ թվում նաև ամենահին թվակիր
ձեռագրում, որը ընդօրինակվել է 1280 թ. (ՄՄ, ձեռ. N1418), որպես հեղինակ
հիշվում է Գրիգոր վարդապետը։ Ո՞վ է նա։ Մեր ենթադրությամբ, Եվագրի
լուծմունքի հեղինակ հիշվող Գրիգոր վարդապետը Գրիգոր Սկևռացին է, որ
հաստատվում է նորահայտ մի ձեռագրի հիշատակարանով։
Ձեռագիրը գրվել է 1278 թ., Գռներում, Լևոն III–ի գահակալության և Հակոբ
Կլայեցու կաթողիկոսության տարիներին։ Ձեռագիրը Հովհաննես Արքաեղբոր
պատվերով ընդօրինակել է նրա աշակերտը՝ Հովհաննես քահանան. «Ձեռնասուն
աշակերտի իմոյ քահանայի Յոհանիսի, ի թուականիս հայոց ՉԻԷ (1278), ի լեառն
Կարմիր, ի սուրբ հրեշտակաբնակ անապատն Գռներ, յորում իմս իսկ զետեղի
դատապարտ անձն ի կաթողիկոսութեան տեառն Յակոբայ և ի թագաւորութեան
քրիստոսազաւր և իմաստախոհ, հեզանազ և բարեմիտ, քաջ և արի,
աստուածասեր արքային Լևոնի՝ որդւոյ տեառն իմոյ և եղբաւր, ի Քրիստոս
հանգուցեալ արքային մերոյ Հեթմոյ՝ որդոյ Կոստանդեայ՝ որդոյ Վասակա քաջ,
բարձր և կարող յաստուածազարդից ցեղիցն Ռուբինեանց...»24: Գռների վանքը XIII
դ. Կիլիկիայի նշանավոր գրչության կենտրոններից էր և իր գործունեությամբ չէր
զիջում Հռոմկլայի, Դրազարկի և Սկևռայի գրչության կենտրոններին։ Այդ վանքի
առաջնորդն էր Հեթում Ա-ի (1226-1269 թթ.) եղբայրը՝ Հովհաննես Արքաեղբայրը
(1220-1289), որն իր արքունական ազդեցիկ դիրքի շնորհիվ նպաստել է վանքի
ծաղկմանն ու բարգավաճմանը։ Նրա պատվերով այստեղ ընդօրինակվել,
գրչագրվել ու ծաղկվել են ձեռագրեր։ Հովհաննեսն ինքն էլ արտագրել է մի քանի
ձեռագիր25։
1880 թ. հոկտեմբերի 7-ին Ղևոնդ վարդապետ Փիրղալեմյանը Վարագավանքում26 տեսել է ձեռագիրը, համաձայն որի, երկն ունի «Լուծմունք գրոցն
Եւագրի Պոնտացւոյ» վերնագիրը: Նա գրի է առել հիշատակարանը իր «Նշխարքի»
Բ հատորում, որն այժմ գտնվում է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում
և կրում է 4515 համարը։ Ղևոնդ վարդապետը հաղորդում է միայն, որ ձեռագիրը
ուղարկվել է Վարագ, Արիստակես

ՏէրՏէր-Ավետիսեան Ս.,Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի, հ. Ա.,
Վիեննա, 1970, էջ 607։
23
ՄՄ, ձեռ. N 3941, թ. 6ա:
24
Մաթևոսյան,
Մաթևոսյան, Ա., Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դ., Ե., 1984, էջ 485։
25
Ոսկեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 144-150։
26
Վարագա վանքը Վասպուրականի նշանավոր հոգևոր կենտրոններից էր: Այն եղել է
եպիսկոպոսանիստ, վանքի վանահայրերը եղել են Վան քաղաքի և շրջակա միջավայրի առաջնորդներ
(Լալայան
Լալայան,
Լալայան, Ե. Վասպուրական, նշանավոր վանքեր, Ա պրակ, Թիֆլիս, 1912, էջ 41-61, Ոսկեան Հ.,
Վասպուրականի-Վանի վանքերը, մաս Ա, Վիեննա, 1940, էջ 268-339):
22
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վարդապետին27։ Ցավոք, ձեռագրին վերաբերող այլ տեղեկություններ չի տալիս։
Նույն ձեռագիրը ավելի ուշ, Վարագավանքում, Վրթանես վարդապետի մոտ
տեսել է նաև Ե. Լալայանը և ցուցակագրել այն28։ Իր ցուցակում ձեռագիրը կրում է
1326 համարը։ Ե. Լալայանը հակիրճ նկարագրում է ձեռագիրը՝ տալով միայն
խիստ կարևոր մատենագիտական տվյալներ. «Մատյանն է՝ Լուծմունք գրոցն
Եւագրի Պոնտացւոյ, ՉԻԷ-1278, Վարագ առ Վրթանէս վ., ԼՑՎ հ 1326, լաթակազմ
թուղթ, 372 թերթ, 24x16, միասիւն, 27 տող, բոլորգիր»29։ Ե. Լալայանը նույնպես
արտագրել
է
հիշատակարանը,
որի
տվյալները
բառ
առ
բառ
համապատասխանում են «Նշխարքի» հիշատակարանի տվյալներին և կասկած
չեն թողնում, որ խոսքը նույն ձեռագրի մասին է:
Հովհաննես Արքաեղբոր պատվերով գրված այս ձեռագիրը մեզ ծանոթ թվակիր
ամենահին ձեռագիրն է, որի հիշատակարանը մեզ համար առանձնակի արժեք
ունի՝ լուծմունքի հեղինակային պատկանելությունը պարզելու առումով և առայժմ
կարելի է միակն ու հավաստին համարել։ Այս ձեռագիրը հայտնի չի եղել Բ.
Սարգիսյանին: Նրան ծանոթ ամենահին ձեռագիրը Վենետիկի նոտրգիր օրինակն
է, որը գրվել է հավանաբար XVI դարում: Հիշատակարանի տվյալները բավական
խոսուն են։ Այստեղ ասվում է, որ Եվագրի գործերի լուծմունքը գործնական և
տեսական գիտելիքների տեր Ատոմ ճգնավորի մոտ պահվող գործից կատարել է
Գրիգոր Սկևռացին, որը Հովհաննես Արքաեղբայրը ընդօրինակել է տվել իր
աշակերտ Հովհաննես քահանային: «Բազմամեղ ծառայս Աստուծոյ և նուաստ ձեր
պաշտօնակից՝ հողացեալ և մոռացեալ կրսերս Յոհան, անիմաստ րաբուն և
ուխտադրուժ այցելու, շնորհիւ ողորմութեան Քրիստոսի Աստուծոյն՝ իմոյ յուսոյ և
Սուրբ Հոգոյ նորին ձեռնտըւութեամբ, ի փառս բարեգութն Աստուծոյ Հօր՝ գրել
ետու զաստուածազգեաց սուրբ հօրն Եւագրեայ զբանս լուծման, զոր արարեալ է
երջանիկ վարդապետին Գրիգորի Սկևռացւոյ, ի բանից քաջ մենամարտին և արի
ըմբշին Ատոմայ ճգնաւորի, որք երկուս տեսակս էին բարգաւաճ ի տեսականաւն և
գործնականաւն»30:
Ո՞վ է հիշատակարանում հիշվող Ատոմ ճգնավորը։ Անշուշտ, վերջինս պետք է
ժամանակակից լինի Գրիգոր Սկևռացուն և Հովհաննես Արքաեղբորը: Գ.
Զարբհանալյանը, նրան հետևելով նաև Հր. Աճառյանը հիշում են մի Ատոմ
ճգնավորի,
որի
խնդրանքով
Լամբրոնացին
(հավանաբար

ՄՄ, ձեռ. 4515, էջ 44-46։
Ե. Լալայանը նկարագրել է Վասպուրականի վանքերին ու եկեղեցիներին պատկանող 2000
ձեռագիր։ Այդ ձեռագրերից մի մասի ցուցակն է հրատարակվել (Լալաեան
Լալաեան Ե., Ցուցակ հայերէն
ձեռագրաց Վասպուրականի, պրակ Ա, Թիֆլիս, 1915)։ Նկարագրված ձեռագրերի մի մասը դեռևս
անտիպ է (N 481-1525), գտնվում է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում։
29
ՏերՏեր-Մովսիսյան Մ., Ընդհանուր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց, Մատենագիրներ, թղթապանակ 1,
էջ 97, Մաշտոցի անվան Մատենադարանի անտիպ ձեռագրացուցակ,
N 133։
30
Մաթևոսյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 485։
27
28
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Մինասյան Թ. Հ.

Գրիգորը) գրել է ութ խորհրդի մեկնությունը31: Ձեռագիր հիշատակարաններից
Ատոմ ճգնավոր անունով հայտնի է ևս մեկը, որը Թաբորականից բերել էր Հովհան
Աստվածաբանի ձեռագիրը, որ հայերեն էր թարգամանվել ասորերենից։ Ատոմը
ուզում էր, բայց չկարողացավ օրինակել այդ ձեռագիրը։ Նույն ձեռագիրը 1329 թ.
գտավ Հայրապետ գրիչը և օրինակեց Կիլիկիայի Փոսի անապատում։ «Գիրքս այս
որ է Աստուածաբան Յոհաննու, նոր է թարգմանած յասորւոց ի մերս. և ես
անպիտան և մեղաւոր գրողս հանդիպեցայ սմա ի վանս Զարդառճոյ32, առ
ճգնաւորի ումեմն Ատոմ կոչեցելոյ, որ էր բերեալ զսա ի Թաբաւրականէն, և ասէր՝
եթէ ոչ կամեցայ գրել կարգաւ…»33,-ասվում է հիշատակարանում: Հավանաբար
այս երկու Ատոմները նույն անձն են:
Մեկնության վերջում մեկնիչը հայտնում է, որ իր երկը գրել է ծերունական
հասակում՝ ժամանակակից եկեղեցականների՝ ստորին և բարձր դասերի
հակառակ ձգտումներից դրդված։ Եթե նկատի ունենանք, որ 1256 թ., երբ Գրիգոր
Սկևռացին ձեռնադրվեց եպիսկոպոս, արդեն ութսունն անց ծերունի էր, կարելի է
որոշել երկի գրության մոտավոր թվականը՝ 1256-1264 թթ. ընթացքում։
Որպես կանոն, քրիստոնեական եկեղեցին առավելապես «նուրբ գրեանց»
մեկնելու իրավունքը վստահում էր րաբունի վարդապետներին34, որոնցից մեկն էլ
Գրիգոր Սկևռացին էր։ Վերջինիս գրչին է պատկանում հավանաբար նաև Եվագրի
գրոց լուծմունքը, որը հաստատվում է 1278 թ. Գռներում Հովհաննես Արքաեղբոր
պատվերով
ընդօրինակված
հայերեն
հնագույն
բոլորգիր
ձեռագրի
հիշատակարանով։ Ցավոք, ձեռագիրը կորել է35, սակայն հիշատակարանի
տվյալները չի կարելի հերքել և համարել անվստահելի՝ երկու պատճառով: Նախ՝
ձեռագիրը գրվել է Գրիգոր Սկևռացու մահից ոչ շատ ուշ՝ 14 տարվա
տարբերությամբ: 14 տարին շատ մեծ ժամանակահատված չէ մեկնիչ-հեղինակին
շփոթելու մեկ այլ հեղինակի, կոնկրետ դեպքում՝ Գրիգոր Սկևռացուն Գրիգոր
Փոքր Վկայասերի կամ այլ Գրիգորի հետ: Ապա, պատվիրատուն՝ Հովհաննես

Զարբհանալեան,
Զարբհանալեան, Գ., նշվ. աշխ., էջ 660, Աճառյան Հր.,
Հր նշվ. աշխ., հ. Ա, Ե., 1942, էջ 256:
Զարդառիճ վանքը գտնվում էր Մեծ Հայքի Չորրորդ Հայք աշխարհում՝ հավանաբար Հանձիտ
կամ Անձիտ գավառում, Խարբերդի շրջանում: Հ. Հյուբշմանը նույնացնում է Խարբերդի նահանգի
Խարբերդի գավառի Զարդարիչ գյուղի հետ: Եղել է գրչության կենտրոն (Հակոբյան
Հակոբյան Թ., ՄելիքՄելիք-Բախշյան
Ստ.
Ստ., Բարսեղյան Հ., Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հ. 2, Ե., 1988, էջ
276: Հիւբշման Հ., Հին հայոց տեղւոյ անունները, Վիեննա, 1907, էջ 136)։
33
Թոփճեան Հ., Ցուցակ ձեռագրաց, Վաղարշապատ, 1898, էջ 86, Խաչիկյան Լ., ԺԴ դարի հայերեն
ձեռագրերի հիշատակարաններ, Ե., 1959, էջ 221:
34
Անթափյան Փ., Հայ մեկնաբանական գրականության տեսական նախահիմքերի շուրջ (Բանբեր
Մատենադարանի, 1986, N 15, էջ 60-93)։
35
1915 թ. Վասպուրականի ձեռագրերի միայն մի մասը հնարավոր եղավ տեղափոխել Էջմիածին և
փրկել ոչնչացումից: Այդ տարածքից Էջմիածին են տեղափոխվել Աղթամարից՝ 285, Լիմից՝ 306,
Վարագից՝ 345, Կտուցից՝ 202, Վանից և շրջակայքից՝ 335 ձեռագիր մատյան: Մյուսներն անդարձ կորել
են [այդ մասին մանրամասն տե՛ս Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, կազմեցին՝
Եգանյան Օ., Զեյթունյան
Զեյթունյան Ա., Անթափյան Փ., հ. Ա, Ե., 1965, էջ 93-105, ՏերՏեր-Վարդանյան Գ. Ստեփանոս
եպիսկոպոս Յակովբացի (Էջմիածին, 2004, N Բ-Գ, էջ 102-103)]:
31
32
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Արքաեղբայրը, որը Գրիգոր Սկևռացու ժամանակակիցն էր և ժամանակի ազդեցիկ
դիրք ունեցող մարդկանցից մեկը, պատվիրվող ձեռագիրն անպայման արտագրել
կտար ընտիր գաղափար օրինակից, ինչը և արել է: Իսկ գրիչը չէր կարող գործել
հակառակ գրչության արվեստի կանոնների և չընդօրինակել ճշգրտությամբ:
Նշանակում է՝ հեղինակային օրինակում եղել է Գրիգոր Սկևռացու՝ որպես
մեկնիչի անունը, և գրիչը նույնությամբ էլ ընդօրինակել է:

К ВОПРОСУ О ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ ГРИГОРА СКЕВРАЦИ
МИНАСЯН Т. Г.
Резюме
Авторская принадлежность некоторых сочинений Григора Скевраци по сей
день не установлена. К их числу относится толкование сочинения Евагрия
Понтийского “Светлая война”. В связи с авторством названного толкования были
высказаны разные точки зрения, согласно которым автором “Светлой войны”
считались Григор Скевраци и Григор Вкаясер (Мартирофил) младший. Изучение
новых рукописных данных явствует о том, что, по всей вероятности, автором
толкования является Григор Скевраци.

