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ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Արսեն Է. Հարությունյան

ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԼԵՀԱՑԻՆ ԵՎ ՆՐԱ 
ՏԱՊԱՆԱԳԻՐԸ*

«Բան է առաջին սկիզբն ամենայն գոր ծոց 
մարդկայնոց և այլք ամենայն սկզբունք նո ցա 
հնազանդին բանի, բայց զանա զա նա պէս»1:

Ստեփանոս Լեհացի

Մուտք

17-րդ դարի հայոց հոգևոր ու մշակութային կյանքում մեծ է նշանավոր 
հոգևորական, աստ վա ծա բան, թարգմանիչ, բանասեր ու փիլիսոփա Ստե-
փանոս վարդապետ Լեհա ցու դերը: Ծնվե  լով Լվո վում` նա 1630-ական թթ. 
տեղափոխվել է Վաղարշապատ, ձեռ նա դրվել վար դա պետ և իր կյանքը 
նվիրել հայ եկեղեցուն՝ Ս. Էջմիածնում ու մերձակա վանքե րում ծավալելով 
կրոնագիտական բուռն գոր ծունեու  թյուն: Ասվածի «լուռ վկան» է նրա տա-
պանաքարը, որը գտնվում է Ս. Հռիփսիմե վան քի միաբանական գերեզմա-
նոցում: 

Անդրա դար ձը Ստե փա նոս վարդապետի կյանքին ու հատկապես 
տապանաքարի արձանագրության վերծանմանը, պայմա նավոր ված 
է նրա մահվան տա րեթվի շուրջ աղբյուրնե րում առկա վկա յու թյուն-
ների հակասականությամբ, ուստի սույն հոդվածի խնդրո առար կան 
նախ և առաջ տապանագրի նորովի վերծա նու թյունն է, ուր կճշտենք 
թվականն ընդգրկող հատվածը՝ փորձելով տալ վերջնական ու սպա-
ռիչ պատաս խան: 

1. Կյանքն ու գործունեությունը

«Քաջ հռետորի», «անհաղթ փիլիսոփայի» և «ներհուն թարգմանչի» 
համ  բավ վաս տակած Ստեփանոս վարդապետ Լեհացին (Լվովցի, Իլովա-
ցի) ծնվել է 17-րդ դա րի  սկզբին Լվովում: Քաջ տիրապետելով լատիներե-
նին ու լեհերենին՝ կատարել է մի շարք թարգ մա նու թյուններ, որոնցից ու-

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 17.05.2013։
1 Բանք իմաստասիրականք և աստուածաբանականք՝ համառօտաբար իբր սահմանօրէն 
արտադրեալք և հաւաքեալք ըստ այբուբենից, աշխատասիրութեամբ Լեհացի Ստեփաննոսի 
բանասիրի, Մաշտոցի անվան Մատենադա րանի (այսուհետ՝ ՄՄ) ձեռ. 110, 384ա: 
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շա գրավ են հատկապես «Հայելի վարուց» կամ «Հարանց Վարք»2 բա րո-
յախ րա տական զրույց ների ժողովածուն, Փիլիպոս Ա Աղբակեցի (1632-
1655) կա թո ղի կոսի ցանկությամբ և նրա հաջորդ Հակոբ Դ Ջուղայեցու 
(1655-1680) օրոք՝ 1660 թ. թարգ մանած հրեա պատմիչ Հովսեպոս Եբրա յե-
ցու (Փլա բիո սի) «Յաղագս պատերազմի Հրէից ընդ Հռովմայեցւոց և աւե-
րելոյ Երու սաղէմի»3 երկը, Արիստոտելի կամ ինչպես ոմանք են կարծում՝ 
Պրոկ ղի4 «Ի գրոց պատճառաց»-ը5, Դիոնեսիոս Արիսպագացու եր կերը, 
հայ տպա  գրիչ Ոսկան Երևանցու պատվերով թարգ մա նած Աստվածաշնչի 
«Ի մաստութիւն Սի րաքայ»6 մասը և այլ գործեր: Այս ամենի կող քին, սա-
կայն, առանձ նանում է Արիստոտելի «Մե տա ֆի զի կա»-յի թարգ մանու թյու-
նը7, որը նախկինում թարգ ման վել էր միայն արա բերեն և լա տիներեն:

17-րդ դարի պատմագիր Առաքել Դավրիժեցին «Գիրք պատմու թե անց»-ի 
ԻԹ. (29) գլխում անդրադառնալով Հայաստանում գիտական մտքի զար-
գացմանը, ժամանակի հայտ նի գիտնականների՝ Մովսես Սյու նե ցու, Խաչա-
տուր Կեսարացու, Սի մեոն Ջուղայեցու անուն նե րին զուգահեռ հիշատակում 
է նաև Ստե փա նոս Լեհացուն: Նկարա գրելով վերջինիս գոր ծու նեու թյու նը՝ 
պատմիչը շեշտում է հատկապես նրա թարգմանական վաս տակը. «Ստե-
փաննոս վարդապետ օր ըստ օրէ վարժէր և կրթէր զանձն ուսմամբ, և պար-
կեշտ վարուք… թարգմա նեաց չորս գիրք ի Լատին գրոյ և ի լեզուէ՝ ի Հայ 
գիր և ի լեզու»8: Նախ կին թարգմա նու թյուն ների լեզուն անմատչելի էր 
դարձել ընթերցողներին, ուստի դրանց նորովի թարգմա նու թյուններն ու 
մեկնությունները միտված էին օգնելու իր ժամա նակի ու ապագա սերունդ-
ներին9: 

Ստեփանոս Լեհացին հայտնի է նաև իր փիլիսոփայական հար ցադրում-

2 Գիրք հայելի վարուց, որ ասի Հարանց վարք, Մարսիլիայ, 1702: Գ. Տեր-Մկրտչյանը նշում է, որ 
«Հարանց Վարք»-ը թարգմանվել է Ստեփանոս Լեհացու ձեռքով 1660 թվականին, լեհերենից: 
Տե՛ս Գ. Տեր-Մկրտչյան, Հայագիտական ուսումնասիրություններ, գիրք Ա, Եր., 1979, էջ 162: 
Ավելի ուշ, Քնարիկ Տեր-Դավթյանը սկզբնաղբյուրների միջոցով ապացուցում է, որ «Հայելի 
վարուց»-ը Լեհացու առաջին թարգմանու թյունն է, որը թարգմանել է 1651 թ.: Տե՛ս Ք. Տեր-
Դավթյան, «Հայելի վարուց»-ի հայերեն թարգ մա նության հարցի շուրջ, «Լրաբեր հաս.գիտ.», 
1981, N 10, էջ 94: 
3 Գիրք պատմութեանց Յովսեպոսի Եբրայեցւոյ. արարեալ յաղագս պատերազմի Հրէից ընդ 
Հռովմա յե ցիս, և աւերման Երուսաղէմի, թարգ. ի լատին բարբառոյ ի հայոց լեզու, ի ձեռն 
ուրումն Իլովացւոյ Ստեփաննոսի, Վաղարշապատ, 1787:
4 ՄՄ № 1933 ձեռագրի բովանդակության մաս կազմող հիշատա կա րանում նշվում է. «Գիրքս 
այս թարգմանեաց մեզ Իլովացի Ստեփաննոս վարդապետն, ի գահն Սուրբ Էջմիածին… սա 
մասն է Պատճառաց Գրոց… որ ասէ Արիստոտէլի և կամ որպէս ոմանց թուի, Պրոկղի, բայց 
շարագրութիւն սորա յաւէտ Պրոկղի յարմար երևի, քան թէ Արիստոտէլի…» (ընդգծումը 
մերն է - Ա. Հ.): Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադա րանի, հ. Զ, 
խմբագրութեամբ Գ. Տէր-Վարդանեանի, Եր., 2012, էջ 619:
5 Գրգուկ, որ կոչի պատճառաց, Կ. Պոլիս, 1750:
6 Ձեռագիրը գրվել է 1668 թ., գրիչն ու ստացողը Գրիգոր Ցղնեցին է, թարգմանողը՝ Ստեփանոս 
Լեհա ցին: Վերջում զետեղված է նաև Լեհացու հայտնի «Բանք իմաստասիրականք և աստուա-
ծա բանա կանք…» փիլիսոփայական բառարանը: Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի 
անուան Մատենադարանի, հ. Գ, կազմեց՝ Օ. Եգանեան, Եր., 2007, ձեռ. 705, էջ 403-406:
7 Ձեռագիրը գրվել է 1675 թ., գրիչը Գրիգոր Երևանցին է, ստացողը՝ Ներսես Րաբունին, թարգ-
մանողը՝ Ստեփանոս Լեհացին: Վերջինիս հիշատակարանը զետեղված է ձեռագրի 164բ էջում. 
«Զթարգմանիչ սորին և զլուծմանց յօրինօղ՝ Լէհցի Ստեփաննոս բանասէրն յիշել ի Քրիստոս, 
յոյսն բնաւիյ, սրտի մտօք աղաչեմ»: Գիրը միասյուն նոտրգիր է, ցավոք, ձեռագրի սկզբնամասը 
թափված է: ՄՄ ձեռ. 10032:
8 Առաքել Դաւրիժեցի, Գիրք պատմութեանց, աշխատասիրությամբ Լ. Ա. Խանլարյանի, Եր., 
1990, էջ 323:
9 Տե՛ս նույնի առաջաբանում, էջ 19-20, 40:
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ներով10: Այս առու մով ամենից ուշա գրավը նրա «Բանք իմաստասիրականք 
և աստուածաբա նա կանք…» ծավա լուն բա ռա րանն է, որում տեղ են գտել 
փիլիսոփայական, գեղագի տա կան, աստվածա բանա կան 262 եզրերի ու 
հասկացությունների բացատրություն նե ր: Ըստ բառարանը պարու նա կող 
ձեռագրերի գրչության թվականների՝ այն պետք է որ կազմված լինի 17-րդ 
դարի 60-ական թթ.: Այստեղ է, ուր, ըստ արվեստաբան Մ. Ղազարյանի, 
Լեհացին «իրեն դրսևորում է, որպես մատերիալիստական որոշակի դիր  քերի 
վրա կանգնած փիլիսոփա»11: Փիլիսոփա յա կան գիտու թյուն ների դոկտոր Գ. 
Գրիգորյանը, առանձին ուսումն ասի րության առարկա դարձ նելով Լեհացու 
բառարանը, գտնում է, որ այն աչ քի է ընկնում իր կատա րելությամբ և նա-
խորդ ներից տար բերվում է նրանով, որ բառ-հասկացությունների բացա-
տրու թյուններն անհա  մե մատ ըն դար ձակ են ու բազմակող մանի12:

Գալով Վաղարշապատ (հավանաբար 1636 թ.)՝ Ս. Էջմիածնի միաբա-
նու  թյան անդամ Ստե փանոս Լե հա  ցին Փիլիպոս Ա Աղբակեցի կա    թո  ղիկոսի 
կող մից նախ ձեռնադրվել է քա հանա, ապա ստա ցել վարդապե տա կան 
աստի ճան: Այս մասին Առաքել Դավ րի ժեցին գրում է. «Եւ ի ժամանա կին՝ 
յորում Նիկօլ եպիսկոպոսն Իլովայ նեղէր և վտան գէր զհա յա զուն ժողո-
վուրդսն՝ որ յԻլով էին, ծնողք Ստեփաննոսիս՝ վասն բարե պաշ տութեան և 
վասն ուղղա փա ռու թեան, հանեալ զսա յԻլովայ՝ առաքեցին ի սուրբ Աթոռն 
Էջմիածին ի ժամանակս Փի լիպպոս կաթուղի կոսին»13: Այն, որ Ստեփա նոս 
Լե հա ցին աչքի է ըն կել իր ունակու թյուն ներով, պար կեշտու թյամբ, վկայում 
է նաև Առա քել պատմագիրը. «Զո  րոյ ուսումն և զմաքրու թիւն վարուց տեսա-
նելով ամենայն վար դա պետաց՝ վկա յեցին առաջի Փիլիպպոս կաթուղիկո-
սին. այլ և ինքն իսկ տեառն Փի լիպպոս տեսա նելով զարժանաւորութիւն 
նորա, կոչեաց յևս գերա դրական ի փառս, զի յետ օրհնելոյ զնա կու սակրօն 
քահանայ, ետ նմա իշխանութիւն վարդա պե տա կան…»14: 

Որոշ ուսումնասիրողներ (Հ. Շահխաթունյանց, Ն. Ակինյան, Ե. Մար-
տիկյ   ան, Մ. Ղազարյան) գտնում են, թե Ստեփանոս Լեհացին նաև հմուտ 
նկա րիչ էր։ Մասնավորապես՝ նրան են վերագրվում մեզ հասած թվով ութ 
պատկեր, ինչպես նաև Էջ միած նի Մայր տա   ճարի ու զանգակատան որ-
մերի որոշ նկա րազար դումներ: Հա  մաձայն Ս. Էջմիածնի միա բան Հովհան-
 նես եպիսկոպոս Շահ խա թուն յանցի վկա յության՝ իր ժամանակի պատ   կեր-
ները «…փայ  լին շնորհք ձեռաց մե ծա նուն վարդա պե տին Ստե փա նոսի Լե-
հացւոյ, և քաջ նկար չին հօր Յովնա թանու»15: Նա Ստե փանոս Լե հացու 
վրձ նին է վերա գրում Մայր տա ճա րի՝ Հով հան նես Մկրտչի խո րա նի տաս-
ներ կու ա ռաքյալ ների դիմանկարներն ու «Թովմայի թերահա վատությունը» 

10 Այս մասին մանրամասն տե՛ս В. К. Чалоян, История армянской философии, Ереван, 1959, с. 
319-333։ Տե՛ս նաև՝ Յու. Ա. Թարվերդյան, Ստեփանոս Լեհացու փիլիսոփայական հայացքները, 
Եր., 1979։ Տե՛ս նաև՝ Հ. Ղ. Միրզոյան, XVII դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վեր-
լուծություն, Եր., 1983:
11 Մ. Ղազարյան, Հայ կերպարվեստը XVII-XVIII դարերում. գեղանկարչություն, Եր., 1974, էջ 140:
12 Տե՛ս Գ. Հ. Գրիգորյան, Ստեփանոս Լեհացու փիլիսոփայական բառարանը, ՊԲՀ, 1975, N 2, 
էջ 133-134: 
13 Առաքել Դաւրիժեցի, էջ 323:
14 Նույն տեղում:
15 Ստորագրութիւն Կաթուղիկէ Էջմիածնի և հինգ գաւառացն Արարատայ, աշխա տա սիրու-
թեամբ՝ Յովհաննու եպիսկոպոսի Շահխաթունեանց շահրիացւոյ միաբանի սրբոյ Էջմիածնի, 
հ. առաջին, Ս. Կաթուղիկէ Էջմիածին, 1842, էջ 45:
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պատ կերը16: Ըստ Մ. Ղա զար յանի վկայության՝ հիշյալ պատկերները պահ-
վում են Էջմիածնի վեհարա նում17: Շահխա թուն յանցի վե րո նշյալ ենթա դրու-
 թյունը զար գաց րել են նաև հետագա ուսումն ասիրողներից շատերը: Ն. 
Ակին յանը գրում է, թե Ստեփանոս Լեհացին «Լեմբերգ հե տևած էր նախ -
նաբար նաև նկար չու թեան և ստացած ծանօթութիւն նկար չական արուես-
տին»18: Մ. Ղազարյանը, Ստեփանոս Լե հացուն վերագրելով Ս. Էջ միածնի 
տաճարի ու զան գակատան որմերի որոշ նկա րա զար դումն եր, հա վանական 
է համարում, որ նա «կարող էր և ինքը կա տարել զանգակատան աշխա-
տանքները կամ նրա ղեկավա րու թյամբ կարող էին աշ խա  տել նկա րիչ-
վարպետներ»19: Կար ծում ենք՝ հիշյալ տեսակետն այն քան էլ համոզիչ չէ, 
քա նի որ զանգակատան երկրորդ հարկը տաճարի հետ կապող կառույցի 
արևե լա հայաց որմին պահ պանվել է շինարար վարպետների (ուստա 
Սահակ, ուստա Մովսես) անունները կրող չորս արձանագրու թյուն: Դրանցից 
մեկում հիշատակվում է ոսկե րիչ Զաքարեն. «  խաչս յի  շա տակ է ոսկերիճ 
Զաքարէին, որ նկարեց զանկա կա-
տունս»20: Ըստ Ս. Սաղում յանի՝ Զաքա-
րեն զանգա կատան որմնա նկարների 
հեղինակն է, որը նաև տիրապետել է 
քան դակա գոր ծու թյա նը21: Նա վկայու-
թյուն ներ չունի այդ որմնա նկար  ները 
Լեհացու վրձնին պատ կա նելու վերա-
բեր յալ: 

Մեզ համար առա վել համոզիչ են 
թվում Ա. Առաքելյ ա նի դիտար կում-
նե րը՝ արված «Տի րա մոր յոթ վեր քը» 
կտա   վի հե ղինակի հարցի շուրջ: Վկա-
յակոչելով արվես տա բան Ե. Մար տիկ-
յանի տեսակե տը, թե կտավը Ստե -
փանոս Լե  հացու գործերից է՝ ստեղծ-
ված 1651 թ.22, Առա քելյ անն անդ      րա -

 դառ  նում է Լեհացու կյանքի ու գործու-
նեու թյան վե րա   բերյալ առկա ուսում-
նասիրություն նե  րին, հան  գելով նրան, 
որ «որևէ ռեալ հիմք չկա «Տիրամոր յոթ 
վեր քը» կտա վը Ստե փանոս Լե  հա ցու 

16 Տե՛ս նույն տեղում:
17 Տե՛ս Մ. Ղազարյան, նշվ. աշխ., էջ 142:
18 Ն. Ակինեան, Ստեփանոս վարդապետ Լեհացի, «Հանդէս ամսօրեայ», 1912, N 1, էջ 65:
19 Մ. Ղազարյան, նշվ. աշխ., էջ 145:
20 Ս. Տ. Սաղումյան, Երբ և ովքեր են կառուցել Էջմիածնի Մայր տաճարի զանգակատունը, 
«Էջմիածին», 1976, Ե, էջ 32:
21 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 32:
22 Արվեստաբան Ե. Մարտիկյանը 17-18-րդ դդ. Էջմիածնում գործած Հովնաթանյան նշանավոր 
նկարիչների կողքին հիշատակում է նաև Ստեփանոս Լեհացուն: Ըստ նրա՝ Լեհացու տաղանդն 
իր առավել վառ դրսևորումն է գտել վերոնշյալ պատկերում, որը կոչում է «Ողբ»: Համաձայն 
պատկերի ստորին մասում առկա արձանա գրու թյան՝ Մարտիկյանն այն թվագրում է 1651-ով, 
ինչը վիճելի է, քանի որ միայն ՌՃ. (1100) թվատառերն են: Տե՛ս Ե. Մարտիկյան, Հայկական 
կերպարվեստի պատմություն. XVII-XIX դդ., Եր., 1971, էջ 37:

Նկ.1 «Տիրամոր յոթ վերքը» 
պատկերը
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անվան հետ կապելու, ա  ռա վել ևս նրան պրոֆե սիոնալ նկարիչ համարելու 
հա մար»23: 

Վերոհիշյալ տեսակետն առա վել համոզիչ է դառնում, երբ ուսումն ա-
սիրում ենք Ստե փանոս Լեհացու ձե ռա գրա գի տական վաստակը: Նա մեծ 
ներդրում ունի Էջմիած նի գրա տան կազ մա վոր ման ու բազմա թիվ ձե ռա-
գրերի ընդօրի նակման24 գոր ծում (ի դեպ, մեզ հայտ նի ա ռաջին մա տե նա -
դա րա նա պետը Ստեփանոս Լեհացու ա շա  կերտ ներից Ներսես սար    կա վա-
գն է25), ո րոնց հիշա տա կա րան նե րում հա ճախ իբրև գրիչ26, թարգ մանիչ ու 
ստացող է հի շատակվում: Այդօրի  նակ վկա  յու թյուն ներից մեկը, որ, Գարե-
գին Հովսեփ յանի կար ծի քով, պետք է որ գր ված լինի Ստե փանոս Լեհացու 
կյան  քի վերջին շրջանում, մասնավո րա պես՝ 1668 - 1686 թթ. միջա  կայքում, 
ոչ ամ բող ջու թյամբ պահ պանված պա տա րագի խորհր դա  տետր է, որը 
պատ կանել է նյույորքա բնակ հնա հավաք և գորգավա ճառ Պա րույր յա նին: 

Ստե փանոս Լե հա ցու՝ հիշյալ ձեռա գրում պահ պան  ված ինք նա գիր հի-
շա տա կա րանը հե տևյալն է. «Զա  պի կար գրիչս և զստա ցող սորին տէր 
Ստե   փաննոս Իլովա ցի աղաչեմ յիշել ի ժամ զեն ման երկնա ւոր գառին, ով 
սուրբ խորհր դա ծու»27: Ըստ Գ. Հով սեփ յանի՝ ձեռագիրն առանձ նանում է 
նրանով, որ պարզում է, թե գրչու թյան հետ մեկտեղ Ստե փանոսը յուրացրել 
էր նաև ծաղկողի արհեստը: Ի տարբե րություն այն հիշատա կարան ների, 
որոնցում փաս տեր չկան Ստեփանոսի նկարիչ լինելու մասին, հիշյալ 
ձեռա գրում առ կա մանրա նկար ները մտո րելու տեղիք են տալիս: Ստե փա-
նոս Լե հացու գր չին պատ   կանող մեզ հայտնի ձեռագրերից շատերի հիշա-
տա կա րան նե րում, սակայն, կար դում ենք, թե «…զձեռն ի գործ արկեալ իմ 
ձեռամբս գծա գրեցի և ոսկէնկար ծաղկօք և երփն երփն գու   նօք զար   դա-
րեալ ետու…»28, կամ՝ «…իմ ձեռամբս գծագրեցի29 զայս Խորհրդա տետրս, 
ի վա յե լումն անձին իմոյ: Եւ ետու յարդարել ոսկէնկար ծաղկօք և երփն 
երփն գու նօք»30 (ընդ գծումները մերն են - Ա. Հ.)։ Այսինքն՝ ակնհայտ է, որ 
հիշ յալ ձեռագրերի նկարա զար   դումը Ստեփանոս Լե հա ցունը չէ, ավելին՝ 
հիշա տա կա  րան նե րում նշվում է ծաղ  կողի՝ Սիմեոն Րաբունու անունը: 

Իրավացի է Գ. Հովսեփ յանը, երբ նկատում է, որ Առաքել Դավրիժեցին 
ևս հիշատա կու թյուններ չունի Ստե փա  նոս Լե հա ցու նկարչական կարո-

23 Ա. Առաքելան, «Տիրամոր յոթ վերքը» կտավի հեղինակի հարցի շուրջ, «Լրաբեր հաս.գիտ.», 
1981, N 5, էջ 98:
24 Լուսանկարը հանված է` Ե. Մարտիկյան, Հայկական կերպարվեստի պատմություն. XVII-XIX 
դդ. գրքից, պատ. 1:
25 Տե՛ս Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա, կազմեցին` Օ. Եգանյան, 
Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան, Եր., 1965, էջ 20:
26 ՄՄ № 1909 ձեռագրի գրիչն ու թարգմանիչը Ստեփանոս Լեհացին է: Ձեռագիրը Յովսէպոս 
Փլաբիոսի «Պատմութիւն պատերազմին հրէից» աշխատությունն է, որի գրչության 
հիշատակարանում նշվում է. «…ես՝ Ստեփաննոս Լեհացի… ի թուաբանութեան հայոց ՌՃԹ. 
(1660) և ի հայրապետութեան սրբազան տեառն Յակոբայ զայս պատմութիւն Յովսէպոսի 
թարգմանեցի ի լատինացւոց բարբառոյ ի հայոց լեզու…»: Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց, 
հ. Զ, էջ 490:
27 Գարեգին Ա կաթողիկոս [Հովսեփյան], Էջմիածնի տաճարի նկարազարդումն ու ծաղկա-
զարդումը ԺԷ-ԺԸ դարերում, «Նիւթեր և ուսումնասիրութիւններ հայ արուես տի և մշակոյթի 
պատմութեան», պրակ Ե, Անթիլիաս - Լիբանան, 1951, էջ 16:
28 Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ դարի հիշատակարաններ (1641-1660 թթ.), հ. Գ, կազմեց՝ Վ. 
Հակոբյան, Եր., 1984, էջ 211:
29 Թերևս «գծագրեցի» բառի հիմքում պետք է հասկանալ մանրանկարները Լեհացու ձեռքով 
գծանկարելը, որը հետո միայն նկարազարդել է ծաղկողը:
30 Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ դարի հիշատակարաններ, հ. Գ, էջ 336:
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ղությունների մասին: Ստե փա նոսի կեն սագրությունից անմիջա պես հետո 
Դավրիժեցին ներ կա յաց նում է Մինաս և Հա կոբջան Ջուղայեցի նկարիչնե-
րին, ուստի եթե Ստեփանոս վարդա պետը ևս հայտ նի լիներ իր նկար-
չական ձիրքով, ապա դժվար թե անտեսվեր պատ մագրի կող մից31: Ար վես-
տա բան Աստ ղիկ Գևորգ յանը ևս 17-րդ դարի հայ մանրանկարիչների ժա-
մանակագրական ցան  կում Ստե փա նոս Լե հա ցու անունը չի հիշա տակում32: 
Կար ծում ենք՝ վիճահարույց այս հար ցը հե տագա ուսումնասիրության 
կարիք ունի: 

1673 թ. Հառիճում գրված ձեռագրերից մեկի հիշատակարանում (բո-
վանդակում է նաև «Հարանց Վարք»-ի՝ Ստեփանոս Լեհացու թարգ մանու-
թյունը) վերջինս հիշվում է իբրև Ս. Էջմիածնի վերակացու և գանձապետ. 
«…գիրք, որ կոչի ֆռանկաց Հարանց Վարք, որ թարգ մանեալ եղև ի լատին 
բարբառոյ հայ բարբառ, ձեռամբ Ստեփաննոս վարդապետի Իլովաց ւոյ, որ 
է վերակացու և գանձապետ ի Սուրբ կաթուղիկոսարանն Էջմիածնի: Բայց 
զի գրեալ եղեն սա ի թուականութեանս Հայոց Ռ.-երորդի Ճ.-երորդի ի Ի.-
երորդի և երկրորդ թուի (1673)…»33: 

Ավելի ուշ Ստեփանոս Լեհացին հիշվում է իբրև աթոռակալ և տեղա-
պահ: Այս մասին տեղե կու թյուններ են պահպանվել 1625 թ. գրված ժա-
մագրքերից մեկի կազմողի հի շա  տա կարանում: Հույժ կարևորություն ու-
նե ցող այս հիշատակարանը վկայություններ է հա ղոր  դում ոչ միայն Լե-
հացու աթոռակալության ու տեղապահության, այլև Հակոբ Ջուղայեցի 
կաթո ղիկոսի մահվան և նրան հաջորդող Եղիազար Ա Այնթապցու (1681-
1691) գահակալու թյան վե րա բերյալ: Ձեռագրի նորոգումը տեղի է ունեցել. 
«…ի թագավորութեանն պարսից Շահ-Իսմա յիլի և յիշխանութեան տանս 
Արարատեան Զալխանի և առաջնոր դու թեան սուրբ ուխտիս հեզահոգի և 
սրբազան Յօհաննէս վարդապետի և աթոռակալութեան Սուրբ Էջ միած  նի 
Ստեփաննոսի Իլովացւոյ: Քանզի մեծ կաթողիկոսն Հայոց Յակոբ գնաց ի 
Կոստանդ նու պօլիս վասն հոգալոյ իրաց ինչ յաղագս Սուրբ Աթոռին և ի 
թուին Ռ. և Ճ. ի Ի. և Թ. (1680), օգոստոս ամսոյ Բ. (2), յաւուր երկուշաբթի 
վաղճանեցաւ… ժողովեցան ամենայն վարդա պետք և եպիսկոպոսք և վա-
նականք և մեծամեծք ի Հայոց յԵրևանայ և Նախչուա նայ ի սուրբ Աթոռն 
Էջմիածին և սգացին զսուգ կաթողիկոսին և հաստատեցին զՍտեփա նոսն 
տեղա պահ, և ինքեանք ընտրեցին զոմն վարդապետ Պետրոս անուն… և 
առաքեցին զնա հրաւիրակ առ Եղիազար, որ երբեմն եղև կաթողիկոս և 
այժմ կայ նստեալ պատրիարգ ի սուրբ Երուսաղէմ, զի եկեայ է ի բարձ-
րագահ Աթոռն ի Սուրբ Էջմիածին և նստցի Աթոռ կաթողիկոսութեան»34: 

Զաքարիա սարկավագի մի վկայությունից պարզվում է նաև, որ Լեհա-
ցին տեղապահի պաշտոնում նշանակվել է դեռևս Հակոբ Ջուղայեցու մա-
հից մի քանի ամիս առաջ, քանի որ 1679 թ. նոյեմ բերի 14-ին, երբ վախճան-

31 Տե՛ս Գարեգին Ա կաթողիկոս, նշվ. աշխ., էջ 13-14:
32 Տե՛ս Աստղիկ Գէորգեան, Հայ մանրանկարիչներ. մատենագիտութիւն ΙΧ-ΧΙΧ դդ., Գահիրէ, 
1998, էջ 803-805:
33 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց, հ. Գ, էջ 295, ձեռ. 678:
34 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Բ, կազմեցին՝ Օ. 
Եգանեան, Ա. Զեյթունեան, Փ. Անթաբեան, Ա. Քեօշկերեան, Եր., 2004, էջ 1049-1050, ձեռ. 
507: Տե՛ս նաև՝ Հր. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Դ, Եր., 1948, էջ 676-677: Տե՛ս 
նաև՝ «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, Եր., 2002, էջ 925:
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վում է Հովհաննավանքի առաջնորդ Հովհաննես վար դա պետ Կար բե ցին. 
«…էր տեղապահ ի սուրբ Էջմիածին Իլովացի Ստեփաննոս վարդա պետն, 
որ բազում վարդապետօք և եպիսկոպոսօք եկն ի թաղումն»35:

2. Տապանագրի վերծանությունը

Այն, որ Ստեփանոս վարդապետն իր կյան-
քի վերջին տարիները ևս անցկացրել է Վա-
ղար շապատում, վկայում է նրա գերեզմանա-
քարը, որի վրա բանաստեղծական հան    գա-
վոր  մամբ տա պանագիրն է՝ 13 տողից: Քարն 
ուղղանկյունա ձև է, կենտրոնում քան դակ ված 
է վար  դա պե տական գավազանը, գրերը խոշոր 
են, ընդգրկ ված ուղիղ, իսկ վերևում՝ սլաքաձև 
եզրա գոտում: Տապանաքարը կենտրոնական 
մասից կոտր ված է, որի պատճառով էլ արձա-
նա գրու թյունը վնասվել է, սակայն նախորդ 
հրա տա րա  կիչ ների մոտ այն ամբողջական է: 
Հե տա  գա յում քարի կոտրված մասը սվաղվել 
է, ինչը խաթարում է տապանաքարի ընդհա-
նուր տես քը: 

Ս. Հռիփսիմեի միաբանական գերեզմանո ցը վանքի արևելյան պարս-
պա պա տի երկու կող մում է: Հենց այստեղ՝ տաճարից մի քանի մետր հեռա-
վորու թյան վրա, ինչ պես Հայր Ա լի շանն է գրում՝ «թաղեալ կայ անդ և քաջ 
գիտնականն և թարգմանիչն Ստե փանոս վարդա պետ Լեհացի կոչեցեալ, 
այսպիսի ունե լով տապա նա գիր».

ՅԱՐԿ Ի ԴԱՄԲԱՐԱՆԻՍ ԵԴ/ԵԱԼ ՊԱՀԻ
ՄԱՐՄԻՆ/ ՄԱՔՈՒՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ/ 
ԱՍՏՈՒԱ ԾԱԲԱՆ ԸՍՏԵՓ/ԱՆՆՈՍԻ, 

ՈՐ ԷՐ ՏԵՂ/ԵԱՒՆ ԻՍԿ ԼԵՀԱՑԻ/. 
ԱՆԻՒՆ Ի ԳՈՒԲՍ ԱՅՍ ԸՆԿՐԿԻ, 
ՀԱԶԱՐ/ ՀԱՐԻՒՐ ԸՆԴ ԵՐԵՍՆԻ/, 

ԿՐԿԻՆ ՔԱՌԵԱԿ ԹԻՒ/ ՀԱՅԿԱԶՆԻ (1689), 
ՈՐՔ ՀԱՆ/ԴԻՊԻՔ ՏՈՒՔ ԶՈՂՈՐՄԻ/.

 ԵՒ ՁԵԶ ՈՂՈՐՄԱՑԻ36:

Տապանագիրը 17-18-րդ դդ. լայնորեն տարածված հայ վիմագիր բա-
նաս  տեղ ծություն ներից է: Ուսումնասիրողների մոտ տարակարծություն-
ների տե ղիք է տվել հատ  կապես Ստե փանոս Լեհացու մահ վան տա  րեթվի 
հարցը, այն դեպ քում, երբ տա պա նագրում թվականն առ կա է: Հետազոտող-
մասնագետները նրա մահվան տարեթիվը նշում են մոտավոր, հիմնա-

35 Զաքարեայ Սարկաւագի պատմագրութիւն, հ. երրորդ, Վաղարշապատ, 1870, էջ 37:
36 Հովհ. Շահխաթունյանց, նշվ. աշխ., էջ 272: Տե՛ս նաև՝ Ղ. Ալիշան, Այրարատ, Վենետիկ, 
1890, էջ 241:
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կանում 1680 - 1699 թթ. միջակայքում, սակայն առավել տարածված են  
1689 թ.37 և 1699 թ.38: 

Ըստ Մ. Չամչյանցի վկայության՝ Փիլի պոս Աղ բակեցի կաթողիկոսն Էջ-
միածնում դպրա տուն է հիմնում, որտեղ ուսուցիչ է կար գում Սիմեոն վար-
դապետ Ջուղայեցուն: Որոշ ժամա նակ անց Սիմեոն վարդա պետը մեկ  նում 
է Եվ դոկիա, ուր և վախճանվում է 1657 թ: Մինչև Սի մեո նի մեկ նելը Էջ-
միածին է գալիս «…ոմն Ստեփաննոս անուն ի Լէոպօլիս քաղաքէ՝ վար-
ժեալ և կրթեալ ի լեզու լա տի նացւոց, ևս և յուսումն պէսպէս իմաստից…»39: 
Մ. Չամչյանցն անդրա դառ նում է նաև Ստեփանոս վարդապետի գոր ծու-
նեությանն ու հատկապես կատա րած թարգ մա նու թյուններին և հավե լում. 
«Եւ ինքն լեալ իբր ութսուն ամաց՝ վախ ճա նեցաւ ի թուակա  նութեանս 
հայոց ՌՃԽԸ. (1699), փոքր մի առաջ կամ յետոյ»40: Այս ին քն, ըստ Չամչյանցի՝ 
Ստեփանոս Լեհացին վախճանվել է մոտավորապես 1699 թվականին ութ-
սուն տա րեկան հասակում, հետևա-
բար պետք է որ ծնված լինի 1619 թ.: 

Այլ կարծիքի է Մա ղաքիա արք. 
Օրմանյանը. «Ստե փանոսի գոր ծու-
նէու    թիւնը Փիլիպպո սի օրով սկսած, 
ու շա րու նա կած է մինչև անոր յա-
ջոր դին ալ մա հը»41, այ սինքն՝ մինչև 
Հակոբ Ջու ղա յեցու մահը, որ է՝ 1680 
թ.։ 

Հայր Ալիշանը «Բազ     մա վէպ» 
հանդեսում նշում է, թե Ստեփա-
նոսը «…Էջ միածին եկեաց և անդ 
աթո ռակալ եղև Յակովբայ կա-
թուղիկոսի Դ, և տեղա պահ յետ 
մահուան նորա, և անդ մեռաւ յամին 
1681 և կայ թա ղեալ ի Հռիփ սիմեանց 
տա ճա րի»42: Ավելի ուշ, «Կամենից. 
տարեգիրք հայոց»-ի ՌՃԼԴ. (1685) 
տարեթվի դիմաց Ղ. Ալիշանը, 
համառոտ նկարագրելով Լեհացու 
գործունեու թյունը, վերջում գրում 
է. «Յետոյ բարի վարուք և ուղ ղա-

37 Տե՛ս Ցուցակ ձեռագրաց Դադեան Խաչիկ վարդապետի, մասն Ա, Վաղարշապատ, 1898, էջ 
92: Տե՛ս նաև՝ Ն. Ակինեան, Ստեփանոս վարդապետ Լեհացի, էջ 64: Տե՛ս նաև՝ Մ. Ղազարյան, 
նշվ. աշխ., էջ 141: Տե՛ս նաև՝ Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 11, Եր., 1985, էջ 135: 
Տե՛ս նաև՝ «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, էջ 925: 
38 Տե՛ս Մ. Չամչյանց, Հայոց պատմություն, հ. Գ, Եր., 1984, էջ 620: Տե՛ս նաև՝ Ցուցակ ձեռագրաց 
Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա, էջ 1617։ Տե՛ս նաև՝ նույնի հ. Բ, կազմեցին՝ Օ. 
Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան, Եր., 1970, էջ 1461։ Տե՛ս նաև՝ նույնի հ. Գ, կազմեց՝ Ա. 
Մալխասեան, Եր., 2007, էջ 419:
39 Մ. Չամչյանց, նշվ. աշխ., էջ 620:
40 Նույն տեղում: 
41 Մաղաքիա արք. Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Բ, Ս. Էջմիածին, 2001, էջ 2896:
42 [Ալիշան Ղ.], Ճառ ընթերցեալ ի հայկական ճեմարանիս, տեսութիւն ի գանձ լեզուին հայոց 
կամ ի Ստեփանեան բառարան, «Բազմավէպ», 1852, N 5, էջ 88:

Նկ. 2 Ստեփանոս Լեհացու 
տապանաքարը
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փառութեամբ զկեանս իւր վճարեալ՝ հան գեաւ ի Քրիստոս, մօտ յայսմ 
ամի»43: 

Ստեփա նոս վար դա պե տի տա պա  նա գրում տարե թիվն ան ըն թեռ նելի է 
համա րում Գ. Հովսեփյանը, որը նշում է, թե «Ստե   փա նո սի մա  հուան ճիշդ 
թուա  կա նը չգի տենք, որովհետև եղծուած է թուականը նորա գե  րեզմանի 
արձա նա  գրու թեան մէջ, թա ղուած Հռիփսիմէի վանքի արևելեան կողմը»44:

Լեոն «Հայոց պատմության» է ջե  րում նկարագրելով 17-րդ դա րի գի-
տության բնագավա ռը՝ առաջ նա հերթ նշում է Ստեփանոս Լե հա ցու անունն 
ու նրա ունեցած ա  վանդը հայոց թարգ  մանական գրա   կա նու  թյան աս պա-
րեզում: Լե հաս  տա նում դավանափո խա կան շար   ժումն եր էին ձևավորվում, 
իսկ լեհա հա յե րի մեջ պետք էին հայա գետ ներ ու զար գա ցած մար  դիկ, ուս-
տի Ստե փանոս Լեհացու Էջ միա ծին ուղևորվելը, հայերեն սովո րելն ու 
գրա կան գործու նեու թյուն ծավալելը մի մեծ ա ռա քե լություն էր: Ըստ Լեոյի՝ 
մեծանուն գիտնականը «վախ  ճան վել է խորին ծերության մեջ, 80 տարե-
կան հա սակում, 1689 թվականին և թաղված է Հռիփսիմեի վանքի գերեզ-
մանատանը»45:

Ստեփանոս Լեհացու փիլիսոփայական ժառանգությունն ուսումն ա-
սիրողներից պրոֆ. Վ. Չալոյանն իբրև նրա մահվան տա րեթիվ ընդունում 
է 1687 թ.46, իսկ Յու. Թարվերդյանը նշում է, որ նրա ծննդյան ու մահվան 
թվա կանը ստույգ հայտնի չէ, սակայն որոշ աղբյուրների քննությունից 
եզրա կացնում է, որ Ստե փա նոս Լեհացին «…մահացել է 1681 թ. և եթե նա 
իրոք «ինքն լեալ 80 ամաց՝ վախճա նե ցաւ», ապա նա ծնվել է 1601 թ.»47:

Կարծում ենք՝ Ստեփանոս վարդապետի տապանագրում մահվան 
թվականի անճշտու  թյունը բխում է քարի՝ այդ հատվածում առկա 
եղծ վածությունից: Ի տարբե րու թյուն վի մագրե րում և ձեռագիր մատ-
յաններում առավել հաճախ հանդիպող՝ հայոց մեծ թվականն ըստ 
մեր այբուբենի տառերի թվային համարժեքով ներկայացնելուն, հիշ-
յալ տապանա գրում այն ար տա հայտված է բառերով: 

Հ. Շահխաթունյանցն ու Ղ. Ալիշանն անդրադառ նալով տա պա նա գրին, 
այն վերծանել են այսպես. «…անիւն ի գուբս (փոս, վիհ - Ա. Հ.) այս 
ընկրկի, հա զար հարիւր ընդ երեսնի, կրկին բառիւ Կ թիւ հայկազ-
նի…»48 (ընդգծումը մերն է - Ա.Հ.): Ընդգծված մասն ան հաս կանալի է հա-
մա րում նաև Ն. Ակինյանը՝ նշելով, որ «իմաս տը կը պահանջէ միաւոր 
թիւ»49: Նա առավել ստույգ է հա մարում Խաչիկ վար դապետ Դադյանի 
կազ   մած ձեռագրացուցակի N 74 ժո ղովածուի թիվ 7-րդ միավորում տեղ 
գտած վկայու թյու նը, որտեղ Ստեփանոս վար դա պետի թարգ  մանություն-
ները թվար կելուց հետո նշվում է, թե վերջինս. «…վախճա նե ցաւ ի թվին 
ՌՃԼԸ (1689)»50: Ըստ այդմ էլ Ն. Ակինյանը, «Կ»-ն հա մա րելով սխալ 

43 [Ղ. Ալիշան], Կամենից. տարեգիրք հայոց, Լեհաստանի և Ռումենիոյ հաւաստչեայ 
յաւելուածովք, Վենետիկ, 1896, էջ 143-144:
44 Գարեգին Ա կաթողիկոս, նշվ. աշխ., էջ 12-13:
45 Լեո, Հայոց պատմություն, երրորդ հատոր, գիրք առաջին, Եր., 1969, 409-410:
46 Տե՛ս В. К. Чалоян, История армянской философии, с. 319.
47 Յու. Ա. Թարվերդյան, Ստեփանոս Լեհացու փիլիսոփայական հայացքները, էջ 15:
48 Հովհ. Շահխաթունյանց, նշվ. աշխ., էջ 272, Ղ. Ալիշան, Այրարատ, էջ 241:
49 Ն. Ակինյան, Ստեփանոս վարդապետ Լեհացի, էջ 64, ծանոթ. 7:
50 Ցուցակ ձեռագրաց Դադեան Խաչիկ վարդապետի, մասն Ա, էջ 92, ձեռ. 74:
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ընթերցում, վեր ծա նում է «Դ» (4) և կար դում. «ԿՐԿԻՆ ԲԱՌԻՒ Դ (4) ԹԻՒ 
ՀԱՅԿԱԶՆԻ»51: 

Մենք փորձեցինք մաքրել քարը և մանրա զնին ուսումն  ա սի րել տապա-
նա գիրը: Պարզ վում է՝ «ԿՐԿԻՆ»-ին հաջոր դում է ոչ թե «ԲԱՌԻՒ Դ կամ Կ», 
այլ «ՔԱՌԵԱԿ» բառը, որը նշանա կում է չորս52: «Ք» գրի վերին ստեղնը բա-
 վա կանաչափ եղծված է, ինչը թյուրի մա ցության տեղիք է տվել, և այն «Բ» են 
կարդացել: Հիշ յալ եզրույթի կապը շա րա դրան քի հետ կարելի է բա  ցատրել 
այս պես. «…ՀԱԶԱՐ ՀԱՐԻՒՐ ԸՆԴ ԵՐԵՍՆԻ, ԿՐԿԻՆ ՔԱՌԵԱԿ ԹԻՒ ՀԱՅ-
ԿԱԶ ՆԻ», այսինքն՝ զույգ չորս, կրկնակի չորս իմաստով, ուստի 1130 թվա-
կա նին, որը հստակ է, պետք է գու մա րել 8, կստացվի՝ 1138 + 551 = 1689։ Հե-
տևաբար, Ստե փանոս վար դա  պետ Լեհա ցու մահ վան ստույգ տարե-
թի վը պետք է հա մարել 1689 թվականը: 

Այսպիսով, կարող ենք հավաստել, որ անվանի հոգևորական ու մշակու-
թային գործիչ Ստե փանոս վարդապետ Լե հացին ապրել ու ստեղծագործել 
է 17-րդ դարում, ըստ ամե նայ նի՝ 1609-1689 թվականներին: 

Summary

STEPHANOS ARCHIMANDRITE LEHATSI AND HIS EPITAPH

Arsen E. Harutyunyan

Stephanos Lehatsi is one of the famous clergymen, theologians, philologists 
and philosophers of the 17th century. He was born in Lvov. Since 1630’s he 
arrived to Vagharshapat. Stephanos was ordained archimandrite by Philipos 
Catholicos (1632-1655) and he began religion activity. He translated a number 
of scientific, theological works from Latin and Polish into Armenian.

Tombstone of Stephanos Lehatsi is situated on the eastern side of St. Hrip-
sime Monastery, but the date of death is almost illegible in the epitaph. Due to 
that reason a number of researchers noted the date of death approximately, 
especially in 1680-1699. Taking into account the above-mentioned facts, the 
gravestone was cleaned and the epitaph was investigated thoroughly. In the 
end of the investigation it was found out that exact date of death of Stephanos 
Lehatsi is 1689.

51 Ն. Ակինեան, Ստեփանոս վարդապետ Լեհացի, էջ 64:
52 Տե՛ս Հայերէն բացատրական բառարան, կազմեց՝ Ստ. Մալխասեանց, հ. չորրորդ, Եր., 1945, 
էջ 557:
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