
ՄԵԾ  ՀԻՄՆԱԴԻՐԸ 

 «Մխիթար Վարդապետ‚ որդի Պետրոսի‚  ի քաղաքեն Սեբաստիա» - այսպիսի հորջորջումով  

էր սիրում իրեն ներկայացնել Սեբաստիայի «Սուրբ Նշան» վանքի քսանամյա միաբանը‚ որը դեռ 

այդ վանքում՝ Սուրբ Նշանում‚ ապա՝ Էջմիածնի‚ Սևանի‚ Կարինի հոգևոր միաբանություններում 

իր ուսումն ստանալուց հետո‚ 1679 թվականի կեսերին եկել-հասել էր Պոլիս, ժամանակի 

նշանավոր կրթա-մշակութային գործիչ Խաչատուր Կարնեցու հետ ծանոթանալու համար։ 

Ծանոթության նպատակը մեկն էր‚ և առաջին հայացքից՝ խիստ տարօրինակ։ Խաչատուր Կարնեցու 

օգնությամբ և նրա հովանավորությամբ հիմնադրել մի միաբանություն‚ որը պետք է զբաղվեր 

գրական-մշակութային‚ մանկավարժական‚ թարգմանական գործունեությամբ և‚ այսպիսով‚ 

շեշտակի վերելք ապահովեր հայկական ըստ ամենայնի հետամնաց մտավորական կյանքում։ 

Կարնեցին չպաշտպանեց Մխիթար վարդապետին՝ «վաղահաս իմն» համարելով նրա 

մտադրությունը‚ բայց Կարնեցին չգիտեր‚ որ ինքը գործ ունի մի երիտասարդի հետ‚ որի 

բնավորության մեջ գոնե երկու գիծ շատ որոշակի էր. զարմանալի աշխատասիրությունը և իր 

նպատակին հասնելու զարմանալի հետևողականությունը։ Մխիթարը որոշեց մենակ‚ առանց որևէ 

օգնության իրականացնել իր մտահղացումը և անմարդկային դժվարություններից‚ այլազգի և 

իրազգի թշնամիների հարուցած բազմաթիվ խոչ ու խութեր հաղթահարելուց‚ հալածանքների 

հետևանքով տեղից-տեղ‚ քաղաքից-քաղաք և երկրից երկիր փոխադրվելուց հետո‚ 1701 թ. 

սեպտեմբերի 8-ին վերջապես Պոլսում կարողացավ ստեղծել իր բաղձալի միաբանությունը։ Սկիզբը 

դրված էր։ 

Այդ հաջող սկիզբը‚ սակայն‚ մեծ գործի սկզբնավորումը չեղավ‚ քանզի շուտով նորից ծայր 

առան հալածանքները։ Հարցը վերջնականապես լուծելու համար Մխիթարը բանակցություններ 

սկսեց Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու բարձրագույն իրավապահ մարմնի՝ Կարդինալների խորհրդի հետ. 

բանակցություններ‚ որոնք տևեցին ամբողջ 17 տարի։ 1717 թ. սեպտեմբերի 8-ին Կարդինալների 

խորհուրդը Մխիթար Սեբաստացուն տվեց Վենետիկից արևելք գտնվող «Սուրբ Ղազար» կղզին‚ 

որն‚ ի դեպ‚ մի քանի դար շարունակ եղել էր բորոտների հանգրվան և այդ ժամանակ 

կատարելապես անտեր էր ու անբնակ‚ և հաստատեց նորաստեղծ միաբանության անվանումը. 

«Որդեգիր կուսին‚ վարդապետ ապաշխարության»։ Նույն այդ 1717 թ. սեպտեմբերի 8-ին 

քառասունամյա Մխիթար Սեբաստացին իր ինը համախոհներով ոտք դրեց  Սուրբ Ղազար  կղզին և 

պաշտոնապես հաստատեց միաբանության գոյության փաստը։ Ավելացնենք‚ որ այդ թվականը 

համարվում է միաբանության «ծննդյան» վավերականացված օրը և անփոփոխ 

հաջորդականությամբ նշվում է առ այսօր։ 

Բորոտների կղզում ծայր առած այսպիսի անփառունակ սկիզբը‚ սակայն‚ 

գործողությունների անորոշություն չէր ենթադրում։ Մխիթար Սեբաստացին‚ ասացինք արդեն‚ 

ընդհանուր գծերով մշակել էր իր հիմնադրած միաբանության գիտական և աշխատանքային 

նպատակաուղղվածությունը և անհապաղ ձեռնամուխ եղավ այն իրականացնելուն։ ՈՒղենիշները 

տվեց հենց ինքը։ Մինչև Սուրբ Ղազարում հաստատվելը‚ նա արդեն հեղինակ էր կրոնա-

աստվածաբանական բնույթի մի քանի աշխատությունների‚ որոնցից «Խոկումն վարուց»-ը երկու 

հրատարակություն է ունեցել։ Սա վկայում էր հեղինակի պրպտող մտքի և ընդհանուր 

աստվածաբանության բնագավառում ունեցած բազմակողմանի գիտելիքների մասին և այստեղ‚ 

համեմատաբար հանգստավետ պայմաններում‚ արագորեն զարկ տվեց նախ այդ բնույթի 

գործունեությանը։ Այս էլ էր խելացի մտածված‚ և‚ որ կարևոր էր՝ իր հիմքում նուրբ ու հեռատես 

դիվանագիտություն ուներ։ Միաբանության գոյությունը թույլ տված Վատիկանը աչալուրջ կերպով 

հետևում էր նրա գործունեությանը և գործ էր պահանջում՝ ուղղափառ եկեղեցին‚ նրա հոգևոր 



հայրերին դրվատող աշխատություններ‚ այդ մտայնությունը պրոպագանդող այլևայլ 

«մեկնողականներ»։ Հակառակ դեպքում կդրվեր նորաստեղծ միաբանության լինել-չլինելու հարցը։ 

Սա հստակորեն գիտակցում էր Մխիթարը‚ ուստի հասկանալի է‚ թե ինչու նրա գրական 

արտադրանքի զգալի բաժինը հենց այդ բնույթի աշխատություններ են։ Քիչ ջանք ու եռանդ չի 

թափված և մտքի քիչ աշխատանք չի ծախսված օրինակ՝ «Կրթութիւն աղօթից»‚ կամ «Գիրք 

քրիստոնէականի վարդապետութեան»‚ կամ «Մեկնութիւն սրբոյ Աւետարանին տեառն մերոյ»‚ կամ 

վերջապես՝«Ձայն Քրիստոսի և հաւատացեալ հոգւոյն» և այլ այս բնույթի աշխատությունները 

հեղինակելու համար։ Աշխատություններ‚ որոնք հրապարակ եկան հայազգի միաբանների՝ առ 

Վատիկանն ունեցած համակրությունը հավաստելու ու ամրապնդելու համար‚ որոնք‚ ի դեպ‚ 

հիանալի կատարեցին իրենց այդ դերը և այսօր սոսկ պատմական արժեք ունեն մեզ համար։ 

Եթե այսպիսին եղավ Սեբաստացու գործունեությունը կրոնա-աստվածաբանական 

գաղափարաբանության բնագավառում‚ ապա մյուս՝ հայոց լեզվի քննական ուսումնասիրության‚ 

նրա ներքին օրինաչափությունների‚ նրա տրամաբանական ընդհանուր կառուցվածքի 

բացահայտումների ասպարեզում կատարվածը վճռականորեն հռչակեցին նրան որպես այդ գործի 

չգերազանցված մասնագետ։ Գլուխգործոցը հանդիսացավ «Քերականութիւն գրաբար լեզուի 

հայկազեան սեռի» մեծածավալ աշխատությունը‚ որը հրատարակվեց Վենետիկում 1730 թ.‚ 

վերահրատարակվեց հեղինակի մահվանից հետո՝1770 թ. և իր նկատմամբ անսքող 

հետաքրքրությունը պահպանել է առ այսօր։ Մխիթարի կատարած գործի մեծությունը 

պատկերացնելու համար նախ‚ նշենք‚ որ հայոց լեզուն‚ այսինքն՝ գրաբարը‚ Գրիգոր Նարեկացուց‚ 

այսինքն՝ 10-րդ դարից հետո‚ մինչև Սեբաստացու ժամանակաշրջանը‚ կատարյալ անկման ու 

աղճատման էր հասել։ Հռոմից Հայաստան առաքված և հայերենին վատ տիրապետող լատին 

քարոզիչները (Պողոս Պիրոմալի‚ Հակոբ Վիլլոտ‚ Կղեմես Գալանոս) լեզվի մեջ էին խցկել 

բազմաթիվ լատիներեն բառեր‚ կամ հայերեն արմատներն օգտագործում էին լատիներենի 

հոլովումներով ու խոնարհումներով‚ կամ էլ հայերեն նախադասությունները կազմում էին 

լատիներենի օրինաչափություններով‚ այսինքն՝ հակառակ շրջադասությամբ և այլն։ Այս բոլորից 

ծայր առնող տխուր հետևանքը շատ էլ դժվար չէ պատկերացնել։ Բացի դրանից‚ քանի որ 

Օսմանյան կայսրության տիրապետության ներքո գտնվող Հայաստանում գրաբարը 

պետականորեն ոչ մի պաշտպանության և հսկողության չէր ենթարկվում‚ ուստի այդ լեզուն 

դպրոցներում ավանդող հայազգի ուսուցիչները նրա հետ վարվում էին բառացիորեն այնպես‚ 

ինչպես նպատակահարմար էին գտնում։ Նրանք պարզեցնում էին լեզուն‚ այսինքն՝ դուրս էին 

թողնում դժվարիմաց արմատները‚ «վասն դյուրության ուսանող համբակաց» կրճատում էին 

հոլովների թիվը‚ Օսմանյան կառավարության համակրանքին արժանանալու համար գրաբարի 

համակարգում օգտագործում էին բազմաթիվ թուրքերեն բառեր ու դարձվածքներ և այլն։ Այստեղ էլ 

համապատասխան եզրակացությունների անհրաժեշտությունը չի զգացվում։ 

Մխիթար Սեբաստացին վճռականորեն պայքարի ելավ գրաբար լեզուն՝ իր բառով ասած՝ 

«հելուզակաբար» ավերող այս երևույթների դեմ և վերոհիշյալ աշխատությամբ կարողացավ 

վերականգնել լեզվի առավել ճշգրիտ և անաղարտ վիճակը։ Գրքում հանգամանորեն քննված է 

գրաբարի ձևաբանությունը՝ խոսքի մասերն իր տարբերակումներով‚ գրաբարի հոլովման 

համակարգը՝ համապատասխան ներքին օրինաչափություններով և խոնարհումը։ Դրան 

հաջորդում է գրաբարի շարահյուսությունը՝ բառերի գործառական կիրառությունները‚ դրանց 

կապակցական փոխպայմանավորվածությունները‚ դրանց մասնագիտական քննությունը։ 

Աշխատությունն ավարտվում է գրաբարի ուղղագրության և առոգանության հետ հետ առնչվող 

հարցերի քննությամբ։ 



Պայքարելով գրաբարի առավել մաքրության համար‚ ներկայացնելով այն ըստ ամենայնի 

զտված ու հստակված ձևով‚ Մխիթար Սեբաստացին‚ սակայն‚ իր գրքում գիտակցաբար թույլ տվեց 

դիտարկման արժանի մի թերություն‚ որի հարցում պատմական մեղքը թերևս իրենն էլ չէր։ 

Ասացինք‚ որ լեզվի մեջ մտած լատինաբանությունները աղավաղել-աղճատել էին գրաբարը և այդ 

վտանգի դեմ պայքար սկսեց հենց ինքը։ Սակայն հիմնավորապես իրականացնել այդ 

մտադրությունը՝ մինչև վերջին բառն ու արմատը արտաքսել լատինաբանությունները գրաբարից‚  

կնշանակեր կասկած հարուցել Վատիկանի ու կարդինալների խորհրդի մոտ‚ անբարյացակամ 

տրամադրություններ սնել նրանց միջավայրում և հետևաբար՝ վտանգի տակ դնել այնքան 

դժվարությամբ‚ կյանքի կոչված Սուրբ Ղազարի հայկական միաբանությունը. միաբանություն‚ որի 

նկատմամբ Վատիկանը մինչև 18-րդ դարի վերջը‚ ի դեպ‚ շատ էլ նպաստավոր կարծիք չուներ։ Եվ 

այս ասպարեզում Մխիթարը ոչ միայն մինչև վերջ չտարավ իր իսկ սկսած գործը‚ այլ իր 

աշխատության մեջ օրինականացրեց ու պաշտոնական կերպարանք տվեց այլ 

փոխառություններին։ Լատիներենի հետևությամբ‚ հայերենի մեջ նա էլ ընդունեց երեք սեռ՝ «Նա»‚ 

«Նե»‚ «Նու» անվանումներով‚ որոնց համար հոլովման հատուկ համակարգ ստեղծեց‚ հայերեն 

հոլովների թիվը‚ դարձյալ լատիներենի հետևությամբ‚ հասցրեց հինգի և դասավորեց ըստ 

լատիներենի հերթականության և այլն։ Եվ հանուն դիվանագիտության արված այս քայլը‚ չնայած 

կատարվեց ի վնաս լեզվի‚ բայց հաջողությամբ արդարացրեց իրեն։ Գրաբարի մաքրման հետագա 

քաղաքականությունը հաջողությամբ շարունակեցին և իր լիակատար ավարտին հասցրեցին 

Մխիթարի աշակերտները՝ Գաբրիել Ավետիքյանը‚ Մանվել Ջախջախյանը և‚ մանավանդ‚ Արսեն 

Բագրատունին։ 

Պակաս նշանակալից չեղավ Սեբաստացու գործունեությունը մեր մշակութային կյանքի մեկ 

այլ՝ ընդհանուր բառով ասած‚ բառարանագրության բնագավառում։ Ընդհանրապես նշենք‚ որ 

գրաբարյան բառամթերքի հավաքումը‚ այդ բառերի ուսումնասիրությունը‚ նրանց իմաստների 

ճշտումը‚ դեռ վաղնջական ժամանակներից սկսած‚ միշտ էլ սիրելի զբաղմունք է եղել Մխիթարի 

համար։ Հայտնի է‚ որ դեռ Պոլսում եղած տարիներին‚ նա հատուկ մի տետրում արձանագրում-

ամբարում էր գրաբարի խրթին բառերն ու դարձվածքները և տալիս էր նրանց բացատրությունները. 

և սա այն ժամանակ‚ երբ ինքը այդ քաղաքում թաքնվում էր հետապնդողներից։ Տարիների 

ընթացքում հավատո հանգանակ դարձած այս նպատակամղումը իր հրաշալի երևակումը ստացավ 

Վենետիկում‚ երբ 1749 թ. կեսերին լույս աշխարհ եկավ Սեբաստացու կազմած «Բառգիրք 

հայկազեան լեզուի» հսկայածավալ աշխատության առաջին հատորը‚ որը բաղկացած էր ավելի 

քան 1500 մեծադիր էջերից և սովետահայ լեզվաբան‚ ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի 

բնութագրմամբ «Գրաբարի բառամթերքի հավերժ չհնացող գանձարան» է։ 

«Բառգիրք հայկազեան լեզուի»-ի արժեքը ըստ էության պատկերացնելու համար նախ՝ 

պետք է արձանագրենք‚ որ մինչև 18-րդ դարակեսը եզակի թիվ էին կազմում մեր այն պատմիչների 

ու հեղինակների գործերը‚ որոնք տպագրությամբ լույս տեսնելու բախտին էին արժանացել։ Իսկ սա 

նշանակում էր‚ որ Մխիթար Սեբաստացին իր «Բառարանի» բառամթերքը պետք է հավաքեր 

հայկական հնօրյա ձեռագրերից։ Աշխատանք էր սա‚ որի տաժանելիությունը հեշտ էր 

պատկերացնել։ Ապա՝ բառամթերքի հավաքման և ըստ այբբենական հաջորդականության 

դասդասման՝ ինչ-որ չափով տեխնիկական աշխատանքին պետք է հաջորդեր բառիմաստների 

ճշգրտման‚ այդ իմաստները համապատասխան հայկական բնագրերում և այդ բնագրերի 

օգնությամբ բացատրելու՝ միանգամայն գիտական և մասնագիտական առումով լուրջ 

պատրաստություն պահանջող աշխատանքները։ Այստեղ էլ անելիքի վիթխարի բարդությունը 

դժվար չէ պատկերացնել։ Այս բոլորը պետք է ամբողջացվեր յուրաքանչյուր բառի հետ կապված 

պատմա-լեզվաբանական քննությամբ‚ նրա ծագումնաբանության‚ հարևան և ոչ հարևան լեզուների 



հետ ունեցած ազգակցական ընդհանրության‚ այդ ընդհանրություններից ծնվող լեզվական 

օրինաչափությունների բացահայտման‚ դրանց ընդհանուր գիտական համակարգի բերելու հետ 

կապված բազմաբնույթ հարցերը և այլն‚ և այլն։ Եվ ինչպես միաբերան արձանագրում են բոլոր 

մասնագետները‚ Մխիթար Սեբաստացին այս հարցերը կարողացել է լուծել առավել քան 

գոհացուցիչ մակարդակով։ «Բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանի երկրորդ հատորը‚ որն 

աշխարհ եկավ հեղինակի մահվանից հետո արդեն՝1769 թվականին‚ և ավելի ծավալուն էր‚ քան 

նախորդը‚ եկավ հենց այդ ապացուցելու։ Երկու հատորներում զետեղված՝ ավելի քան հարյուր 

հազար բառահոդվածների գերակշիռ մասը իրենց գիտական արժեքը չեն կորցրել նույնիսկ մեր 

օրերում։ 

Աշխատանքային գործունեության երրորդ բնագավառը‚ որտեղ Մխիթար Սեբաստացին 

դարձյալ հանդես եկավ իր ինքնուրույն ասելիքով‚ գեղարվեստական գրականությունն էր‚ ավելի 

ստույգ՝ պոեզիան։ Ինչպես վկայում էր նրա կենսագիր Սիմոն Երեմյանը‚ Մխիթարն իր 

գրչափորձերն սկսել էր դեռ  տասնհինգ տարեկան հասակից և նախորդ պարագայի նման‚ կյանքի 

ամենածանր ու դժնի պայմաններում անգամ չի դադարել ստեղծագործելուց։ Չափածո 

ստեղծագործությունների առաջին և միակ ժողովածուն «Տաղարան» խորագրով հրատարակվել է 

Վենետիկում 1727 թվականին‚ որից հետո‚ որոշ փոփոխումներով‚ վերահրատարակվել է էլի չորս 

անգամ‚ իսկ այդ ժողովածուի բանաստեղծություններից մի քանիսը հետագայում զետեղվել են 

գրաբար ուսուցանող զանազան դասագրքերում‚ կամ ձայնագրվելով կատարվել են այլևայլ 

երգիչների կողմից։ 

Եթե չհաշվենք կրոնա-աստվածաբանական բնույթի բանաստեղծություններն ու պոեմները‚ 

որոնք «Տաղարանում» գերակշիռ մաս են կազմում‚ և‚ ինչպես հասկանալի է‚ իր ժամանակի‚ 

միջավայրի և հասարակական-քաղաքական պայմանների արդյունքն էին‚ ապա մյուս թեման‚ որը 

դարձյալ‚ որոշակիորեն առկա է այդ ժողովածվում‚ սերն է առ հայրենիքը։ Սա էլ է հասկանալի և 

ունի իր պատճառաբանությունը։ Իր ծննդավայր քաղաքից և հայրենիքից դուրս եկած Մխիթարը‚ 

այլևս երբեք չվերադարձավ այնտեղ‚ օտարության մեջ իմացավ հոր‚ ապա և մոր մահը‚ և‚ իհարկե‚ 

չկարողացավ ներկա լինել նրանց թաղմանը։ Օտարության մեջ կրեց բազում հալածանքներ և‚ ի 

վերջո‚ հաստատվեց Վենետիկում‚ այսինքն՝ դարձյալ հեռու իր բնօրրանից։ Հայրենաբաղձության 

այս տրամադրությունները որոշակիորեն առկա են ամբողջ ժողովածվում‚ որոնց արտահայտելու 

համար հեղինակը կարողանում է գեղարվեստական ամենատարբեր և ինքնատիպ հնարանքներ 

գտնել։ Նա մերթ երազում է թռչուն դառնալ և «թևածեալ ի մէջ լերանց եւ վուվուիկ մի ի շրթանց» 

թռչել-անցնել հայրենական տան վրայով‚ մերթ երազում է փոխարկվել ծովի ալիքի՝ հայրենի երկրի 

եզերքները գեթ մեկ անգամ շոյելու‚ նրանց փարվելու համար‚ մերթ իր տարակույսն է հայտնում 

այն անձանց նկատմամբ‚ որոնք «երկիր եւ ի տուն եւ ի հողն» թողած լինելով‚ դեռ կարողանում են 

ժպտալ ու ծիծաղել և այլն։ 

Իհարկե Մխիթարի զգացածն ու գեղարվեստորեն վերարտադրածը դեռ հեռու էր լիաբուռն 

հայրենասիրություն լինելուց։ Դա իր բնօրրանի նկատմամբ ունեցած չտարրորոշված‚ 

հասարակականորեն չհստակված այն զգացումն է‚ որն ընդունված է հայրենաբաղձություն բառով 

որակել։ Դեռ տարիներ պետք է անցնեին և Հայաստան երկրի քաղաքական վիճակի հայտնի 

վերիվարումները պետք է լինեին‚ որոնք սնունդ կտային Գաբրիել Ավետիքյանի‚ Հարություն 

Ավգերյանի և Մանվել Ջախջախյանի խորանիստ հայրենասիրական բանաստեղծություններին‚ և 

դեռ տարիներ պիտի անցնեին‚ որպեսզի այդ կուտակումները վերաճեին միանգամայն նոր որակի‚ 

ծնունդ տային Ղևոնդ Ալիշանի շռնդալից հայրենասիրությամբ հագեցած գեղարվեստական 

ստեղծագործություններին։ 



Չենք խոսում Մխիթար Սեբաստացու՝ լատիներենից և իտալերենից գրաբար կատարած 

թարգմանությունների մասին. ի դեպ նշենք‚ որ եվրոպական այդ երկու լեզուներն էլ նա սովորել էր 

ինքնաշխատությամբ։ Չենք անդրադառնում նրա հրատարակչական բազմակողմանի 

գործունեությանը. բավականանանք նշելով միայն‚ որ 1733 թ. Վենետիկում նրա հրատարակած 

«Աստվածաշունչը»՝ բաղկացած 1280 մեծադիր էջերից‚ օրինակելի է մնում առ այսօր։  

Առանձին ասելիք է‚ վերջապես‚ Մխիթարի ջանադիր գործունեությունը մեր պատմիչների 

երկասիրությունների քննական բնութագրերը պատրաստելու կապակցությամբ‚ այսինքն՝ նույն 

հեղինակի մեզ հասած տարբեր ձեռագրերը բառ առ բառ համեմատելու միջոցով բնագրի ճշտում‚ 

համապատասխան մատենագիտական ծանոթագրություններ‚ բանասիրական բնույթի առաջաբան 

և այլն։ 

Մխիթար Սեբաստացին վախճանվեց 1749 թ. ապրիլի 27-ին Վենետիկում‚ 73 տարեկան 

հասակում։ Նրա մահվանից մի քանի տարի հետո Սուրբ Ղազար կղզու հայկական 

միաբանությունը որոշեց փոխել իր նախկին «Որդեգիր կուսին‚ վարդապետ ապաշխարութեան» 

անվանումը և ի պատիվ իր հիմնադրի‚ վերանվանվել «Վենետիկի Մխիթարյան միաբանություն»‚ մի 

անվանում‚ որն ուժի մեջ է մնում մինչև այսօր։ 

 

1987 Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ 

ԿԱՐԴԱՑՎԵԼ Է «ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺՆՈՒՄ» 

1988 Թ. ՄԱՐՏԻՆ 


